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                                                 तावना 

 मानवी जीवना या सवच बाजंुवर भाव टाकणा या कोरोनाने िश ण े ात खूप मोठा 
यय आणला. माच २०२० पासुन िव ाथ  शाळेपासून दरु झाल ेOnline िश ण घे यासाठी 

िव ा याकडे माटफ़ोनची वानवा होती. पालकांचा रोजगार गेला होता. िश णापे ा रोजगार शोधून 

दोन वेळ या जेवणाचा  िमटवण ंिव ा याना मह वाचं वाटू लागलं होतं. Online िश ण होत 

नस यानं नो हबर २०२० पासून िव ा याना सोशल िड ट सगचे िनयम पाळून शाळेत बोलव यास 
सु वात केली. परंतु िश णापे ा िव ा याना अथाजन मह वाचं होतं आिण शाळेत ये यापे ा 

कामधंदा काही िमळेल का याचा ते य  करत होते. अथाजनाची सम या जाणव याने पु तक  

िश णाबरोबरच यां यातील कौश ये िवकिसत क न यांचा अथाजनासाठी वापर करता येईल का 
असा मनात िवचार  आला, आिण विवकास व कलारसा वाद िवषयांतगत काही उप म घे याचे 

िनि त केले. 

   िव ाथानी एकमेकां या कला आ मसात क न यातून वत:चे कौश य िवकिसत करता येईल 

असा िवचार आला. जर येकाने आप याला येत असलेली कला इतरांना िशकवली तर इतर 
िव ाथ ही या कलेत पारंगत होतील आिण या िवकिसत झाले या कौश यां या आधारे ते काही 

माणात अथाजन क न कुटंुबाला हातभार लावू शकतील असे मला वाटल.े कमवीरांची ‘कमवा व 

िशका’ संक पना शालेय जीवनात अंिगकारता येईल आिण िश णात खंड न पडता िश ण अिवरत 

चालू राहील असे मला वाटले. यातून वअिभ ला चालना िमळेल."मी ही या सकंट काळात 

कमवनू िशकू शकत"े हा आ मिव ास वाढेल व यांचे ि म  सदढृ बनेल. 

िव ा यामधील सजृनशीलतचेा िवकास करण,े 'कमवा व िशका' आयु यात उतरिवणे या 

ापक उ ेशाने हा उप म हाती घेतला. 
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        नवोप माची गरज व मह व  

नवोप माची गरज :- 

     कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद झा या. आई विडलांचा रोजगार गेला. शाळा, अ यास या 

पे ा अथाजन मह वाचे ही भावना जोर ध  लागली. िव ाथ  शाळेत न येता काही कामधंदा िमळेल 

का याचा शोध घेऊ लागल.े िव ाथ  िश ण यांचा संपक कमी झाला तर खुप मोठे शै िणक नुकसान 

व पयायाने समाजाचे नुकसान होईल या िवचाराने मन अ व थ झाल.े या शाळा बंद काळात 

िव ा याचा िश णाशी संपक ठेऊन अथाजनाचे ही काही माग शोधायला हवेत ही तळमळ, धडपड 

मला ग प बसु देत न हती. where there is will there's a way या इं जी हणीनुसार इ.९ वी ला 

असणा या विवकास व कलारसा वाद या िवषयांतगत येणारे उप म के यास समृ द, सुसं का रत 

नागरीक घडू शकतील. शालेय जीवनातुन बाहरे या िव ात पाऊल ठेवणा या िव ा याना,बाहरेील 

जगात आ मिव ासाने जग यासाठी सुस  कर या या हेतुने एक सेतू उभारता येईल असे वाटल ेआिण 
या नवोप माची क पना सुचली. 
           लॉकडाऊन या काळात “कोरोना आप ी ठरली इ ाप ी कमवा व िशका हीच िव ा याची 

संप ी ” हा नवोप म हाती होतला  .याची उपयु ता ल ात  घेऊन इ .९ वी या िव ाथासाठी हा 

उप म राबिव याचे ठरवले. 

िविवध कला आ मसात क न वत:ची वैयि क व आ थक बल थाने िनि त करणे व आप या 

िम -मैि ण मधील  िविवध कला आ मसात क न सृजनशीलता िवकिसत कर याबरोबर िश णाशी 
संपक िन य रहावा हा ापक दृ ीकोन ठेवून या उप माची सु वात केली.  

      "शाळा बदं िश ण चाल ू" या शासना या उप मानुसार, ‘िश ण अिवरत चाल'ू या धोरणास या 

उप माने मूत व प आल.े 
नवोप माच ेमह व :-  

          कोरोना संकटकाळात िव ाथा या मनावर खूप मोठे दडपण होते. शालेय िश णाबरोबरच 
आप या एखा ा कौश या या सहा याने आपण आप या कुटंुबाला हातभार लावू शकतो तसेच 
'एकमेका सहा य क , अवघ ेध  सुपंथ ' या उ नुसार विवकास घडव ूशकतो आ मिव ास 

बळाव या या दृ ीने हा उप म उपयु , मह वाचा वाटला.  

           ाम थां या गरजा गावातच पूण होत असतील तर गाव वावलबंी बनेल, या दृ ीनेही हा 

उप म मह वाचा ठरतो. िव ाथा या सम यवेर उपाय सापड याने यांची ानाजनाची या 
सुलभ होईल या दृ ीने हा उप म मह वाचा ठरतो. 
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नवोप माच ेवगेळेपण :-  

१) कोरोनामुळे िश णात जो अडथळा आला होता, या आप ीचे एका इ ापतीत पांतर कर याची 
कमया या उप माने केली. 

२) जीवनातील आ हानांना स मपणे सामोरे जा याची तसेच आप ीजनक प रि थतीत संधी 
ओळख याची मता िव ा याम ये िनमाण झाली. 
३) कलेमुळे आयु य समृ  होऊ शकते, संघष (शाळा क  अथाजन) िमटव यासाठी नािव यपूण मागाचा 
शोध घे याची मता िवकिसत झाली. 
४) एखादा छोटासा बदल घडिव यासाठी आव यक असलेला नेतृ व गुण िवकिसत हो यास मदत 
झाली. 
५) िश ण थांबवून अथाजन मह वाचे हा धो याचा पयाय टाळ यासाठी, िश ण पु हा अिवरत चालू 
ठेव यासाठी उप म मह वाचा ठरला. 
६) अवतीभवती असले या सामािजक सम या आिण या अनुषंगाने वतःची समाजा ती असणारी 
जबाबदारी याबाबतची जािणव झाली. इतर िव ा याबाबत ची संवेदना ितपा दत कर यास मदत 
झाली. 

 नवोप माची उपयु ता :- 

थांबलेले िश ण अिवरतपणे चालु राह यासाठी हा उप म उपयु  ठरला. 
१) जागित ककरणा या २१ ा शतकात आव यक असलेली जीवनकौश य ेआ मसात कर यासाठी व 
यश वी शै िणक वाटचालीसाठी हा उप म यश वी ठरतो. 
२) वत:ची बल थाने शोध यास व सुधार यास मदत झाली.. 
३) एखा ा योगजीवी कलेम ये वतः या सृजनशीलते या आधारे नविन मती करता ये याची मता 
िनमाण हो यास मदत झाली. 
४) दैनं दन आयु यातील सम यांवर मात कर यासाठी मदत झाली. घटना व प रि थतीचे िव ेषण 
क न यो य पयाय िनवडून घे याची मता ितपा दत झाली. 
५) नेतृ वगणु िवकिसत हो यास मदत झाली. 
६) संघषज य प रि थतीचे व तुिन पणे िव ेषण क न या प रि थतीवर मात कर याची मता 
िनमाण झाली. 
७) जीवनाकडे बघ याची एक नवी दृ ी िवकसीत हो यास मदत झाली. 
८) ावहा रकदृ ा आ मिनभर हो याची संधी िमळाली. 
९) शाळा बंद असतानाही िश णाशी संपक टकवून ठेव यासाठी हा उप म मह वाचा ठरला. 
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                   मतानुसार उ  े

इय ा- नववी                                                               िवषय - विवकास व कलारसा वाद   

अ. . मता मता िवधान उ  े

१ सामािजक भान 
आिण जबाबदारी 

अवतीभोवती असले या सामािजक सम या व 
या अनुषंगाने वतःची समाजा ती असलेली 
जबाबदारी या बाबतची जािणव ितपादीत 

करण.े 

सामािजक सम यां या 
अनुषंगाने समाजा ती असलेली 

जबाबदारी ओळख यास 
ो सािहत करण.े 

२ िच क सक िवचार संघषज य प रि थती वत:ची आवड, संधी, 
मता यांचा िच क सक िवचार क न ते 

श दां कत उतरव याची मता ितपादीत 
करण.े वतः या उिणवांचे िव ेषण क न 

यावर मात कर यासाठी िविवध माग़ 
शोध याची मता ितपादीत करणे. 

वतः या उिणवावंर मात 
करत संघषज य प रि थतीचे 

व तुिन पण े
िव ेषण क न आपली आवड, 

संधी, मता ओळखून ते 
कलाकृतीत उतरव यास 

ो सािहत करण.े 
३ सृजनशीलता योगाजीवी कलेम य,े वतः या सृजनशीलते 

या आधारे नविन मती करता ये याची मता 
ितपादीत करणे. 

वतः या सृजनशीलते या 
आधारे नविन मती कर यास 

ो सािहत करण.े 

४ नेतृ व मता 
/नेतृ वगुण 

समाजात एखादा छोटासा बदल घडव यासाठी 
आव यक  असलेला नेतृ वगुण ितपादीत करणे. 

नेतृ व मता िवकिसत 
कर यास मदत करण.े 

५ सांिघक काय समुहांम ये सांिघक काय करीत असताना सामान 
आवडी या े ांबददल अिधक मािहती 

शोध यास गटात सांिघक काय कर याची मता 
ितपादीत करणे. 

सांिघक काय कर यास 
ितपादीत करणे. 

६ कलािव कार 
िन मती 

िविवध दृ य कलांपैक  एकाचा वापर क न 
कलािव कार िनमाण कर याची मता 

ितपादीत करणे. 

कलािव कार िनमाण कर यास 
ो सािहत करण.े 

७ वयं व थापन वतः या उिणवावंर मात क न यश वी 
हो या या  

दृ ीने यो य िनयोजन कर याची मता 
ितपादीत करणे. 

यश वी हो यासाठी यो य 
िनयोजन कर यास ो सािहत 

करण.े 

८ य  जीवनातील 
उपयोजन 

कलेचे मह व सांगता ये याची मता ितपादीत 
करण.े 
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नवोप माची उ  े
 

१) अ ययन मतेनुसार, विवकास व कलाररा वाद या िवषयातील अ ययन य शोधणे. 

२) सामािजक सम यां या अनुषंगाने समाजा ती असले या वतः या जबाबदा या ओळख यास    

ो सािहत करणे. 

३) वत: या उिणवावंर मात करत, संघषज य प रि थतीचे व तुिन पण ेिव ेषण क न आपली 

आवड, मता, संधी ओळखून ते कलाकृतीत उतरव यास सृजनशीलते या आधारे नविन मती कर यास 

ो साहीत करण.े 

४) नेतृ व मता िवकिसत क न एकजुटीने सांिघक काय कर यास ो सािहत करणे. 

५) यश वी बन यासाठी यो य िनयोजन कर यास ो साहीत करण.े 

६) िव ाथ  आ मिनभर बन यास मदत करणे. 
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नवोप माच ेिनयोजन व कायवाही  
 

नवोप माचे िनयोजन कोरोना कालखंडातील माहे िडसबर २०२१ ते माह ेफ़े ुवारी २०२१ 
या कालावधीत केले होते. यासाठी आम या टाकळी बोलवाड हाय कूल टाकळी िव ालयासाठी इ.९ 

वी या वगातील िव ा यासाठी “कोरोना आप ी ठरली इ ाप ी कमवा व िशका हीच िव ा याची 

संप ी ” या नवोप मासाठी िनवड कर यात आली. 

 

i) उप मपवू ि थतीच ेिन र ण :- 

कोरोनाचा भाव थोडा कमी झा यानंतर िव ा याना शाळेत बोलव यात येऊ लागले. परंतु 

काही िव ाथ  शाळेत ये यास उदािसन होते. आ थक िववंचना होती. इतर सवच िव ा याचा वेळेचा 
सदपुयोग होण े गरजेचे होते. िव ा याचा एकलक डेपणा वाढत होता. इतर काही िव ा याचा 

बराचसा वेळ टी. ही  कवा मोबाईल बघ यात जात होता. 

िव ाथ  िन र ण सुची या आधारे उप मपूव िन र ण केले याम य े खालील िन र णे 
आढळून आली. 

 

 िव ा याच ेउप मपवू िन र ण : 

अ. . िन र णाचा मु ा उप मपवू 

१) Online तासाला िनयिमत हजर असतो. १ ०% 

२) सोशल िड ट सगचे िनयम पाळतो. ८०% 

३) वत: या जबाबदा या ओळखतो. ३०% 

४) अवितभोवती या गो चे बारकाईने िन र ण करतो. ३५% 

५) इतरांची टगल उडवतो. ८०% 

६) गटाने िमळुन काय कर यास इ छुक असतो. ४०% 

७) बराचसा रकामा वेळ टी. ही  पाह यात घालवतो. ९०% 

८) कुटंुबाचा आ थक भार उचल यास मदत करतो. ५०% 
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९) सृजना मक का यात भाग घेतो. ५०% 

१०) दैनं दन सम येवर मात कर याचा य  करतो. ४०% 

११) नवनवीन गो ी िशक याची आस धरतो. २०% 

१२) नेतृ व कर यास तयार असतो. २०% 

१३) यश वी बन याबाबत उदािसन असतो. ६०% 

१४) आप या कलेचे उपयोजन करतो. ३०% 

१५) िनयिमत अ यास करतो. २०% 

 

 

 पालक ावली मधनू खालील मािहती िमळाली. 

१) ब याच पालकांकडे माटफ़ोन उपल ध नस याने यांचा/ यांची पा य िनयिमत online class ला 

उपि थत नसत.(१ ०%) 

२) यांचे पा य िनयिमत वाचन लेखन कर यास कंटाळा करतात.(९८%) 

३) यांचे पा य अवतितभोवती या सम यांकडे दलु  करत होते.(८६%) 

४) बरेचसे पा य वतः या जबाबदा याही नीट पार पाडत नसत.(७६%) 

५) नवनिवन गो ी िशक याचा य  पुणत: थांबला होता.(८०%) 

६) गरजवंतांची गरज ओळख याचा य च करत नसत.(८८%) 

७) रका या वेळेचा वापर फ़  टी. ही  पाह यासाठी केला जात असे.(८५%) 

८) नवीन कलाकृती/कला मक गो  तयार करावी असे पा यांना वाटत नसे.(८२%) 

९) वत:ची कला इतरांना िशकवावी असा िवचारही मनात येत नसे.(८२%) 

१०) काही िव ाथ  घरचा आ थक भार उचल याचा य  करत, परंतु यामुळे शालेय वाहातून 

बाहरे पड याचा धोका संभवत होता.(५०%) 

 ते हा वरील सम या सोडव यासाठी काही उप मांची िनवड करत यांचे सु म िनयोजन 
कर यात आले. 

ii) सबंिंधत शी / त ाशंी चचा :- 

या सम येबाबत सव थम मी शाळेतील मु या यापक- सौ. ांजली पाचोरे,सहकारी िश क- 

ी. बाळासाहबे सपकाळ, पालक , काही माजी िव ाथ  यां याशी चचा केली. तसेच DTET सांगली 
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येथील अिध ा याते डॉ. सौ. वैशाली भोई मॅडम, ी. टी. एम कंुभार सर व जे   अिध ा याते डॉ. 

राज  भोई सर यांचेशी संबंिधत सम या आिण उपाय याबाबत चचा केली.इ.९ वी या िव ा याशी 

यां यासमोर असले या सम यांशी चचा केली. िव ा याना व पालकांना पूवक पना देऊन उप म 
कर याचे िनि त केले. 

वरील सम येवर उपाययोजना कर यासाठी म टीि कल फाउंडेशन कोस या N.G.O. 

सं थे या िनदेिशका सौ. पूजा पवार यांचेशी उप म िन मतीबाबत चचा केली. 
 

iii) आव यक साधनांचा िवचार :- 

नो हबर २०२० पासून काही िव ाथ  शाळेत offline िश णाकरीता येऊ लागले. 

िव ा याचे िन र ण केले असता वतनात बदल झा याचे दसून आले, Learning Loss झा याचे 

आढळले. या सम येबाबत मी DIET मधील जे  अिध ा याता डॉ. राज  भोई सर यां याशी चचा 

केली. 
अ ययन य व यावर उपाययोजना शोध याचा य  केला.दैनं दन िन र णातून काही बाबी 

समोर आ या. पालक ावली तयार क न सम ये या मुळाशी जा याचा य  केला. िव ा याना 

यां या अवतीभोवती असले या सामािजक सम या आिण या अनुषंगाने यांची या समाजा ती 
असलेली जबाबदारी यांची जाणीव क न देणं गरजेचं होतं. समाजात अि त वात असणारी 
पर परावलंबनाची जािणव होण ं आिण या अनुषंगानं इतर लोकांबाबतची सहवेदना यांची जािणव 
क न आव यक वाटलं. 

दैनं दन आयु यातील घटना व प रि थतीचे िव ेषण क न यो य पयाय िनवडता ये याची 
तसेच सम येची ा ी व गांभीय िनधा रत क न संघषज य प रि थतीत व तुिन पण ेिव ेषण क न 
ती समजून घे याची मता िव ा याम ये िनमाण होणे आव यक होतं. वत: या उिणवांचे िव ेषण 

क न वत:ची आवड, मता यांचा िवचार िव ा या या मनात िनमाण होण गरजेचं वाटल.ं 

नािव यपूण माग शोधून, ा यि का या (दृ य कले या) मा यमातून एखादा कलािव कार 

िनमाण कर याचा य  करायला हवा. 

समाजात चांगले बदल घडव यासाठी नेतृ व घडायला हव.ं सामािजक सम येवर मात 
कर यासाठी एकजुटीनं काय करणं गरजेचे आह ेह ेिव ा यावर बबवणं मह वाचं होत. कलेचा वापर 

क न सम येवर तोडगा िनघू शकतो याची जािणव क न देण ंगरजेचं होतं. 

आपली बल थाने शोधुन गती या संधी शोध यासाठी वयं व थापन करण,ं सृजनशीलतेचे 

मह व समाजासमोर मांडून य  जीवनातील उपायोजन करण ंमह वाचं वाटल.ं 
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सव बाब चा िवचार क न काही कलाकृत चा म ठरिवला. त  मागदशक हणून माजी 
िव ाथ  तसेच वगातील काही िव ाथ  यांची मदत घे याचे िनि त केले. कलाकृती  बनिव यासाठी 

लागणा या व तू उदा. लोकर, माय ॉन, सुई, दोरा, मणी, डक, कापड, इलॅि टक, काडश कट पेपर, 

कागद, आरसे, टक या, रांगोळी, शगदाणे,  गुळ, तीळ, िपश ा इ. गो ची यादी तयार केली. 

 

iv) करावया या कृत चा म :- 

नवोप मांची भावी यश वी अंमलबजावणी होण,ेवग िनवडण,े िव ा याना पूवक पना देण,े 

आव यक सािह य आणणे, दनांक व वेळ िनि त करण,े मागदशक िनि त करणे. वापरावयाची तं े 

िनि त करणे, य  उप म राबिवण ेव मु यमापना ारे यशि वता तपासणे हा कृत चा म िनि त 

केला. 

अ. . उप म 

१ मा क बनवण े
२ लोकरीचे तोरण बनवण े
३ माय ॉन कचन बनवण े
४ माय ॉनचे तोरण, क ली टँड,मोबाईल हो डर,झुंबर बनवण.े 

५ सुशोिभत बांगडी बनवण े
६ ितळाची व शगदा याची िच  बनवण े
७ Instant Food Packet बनवण े

८ मा क, माय ॉन या व तु, िच ची िव  

९ रांगोळी (सं कार भारती) 

१० आकाशकंदील 
११ मेहदंी 

  

v) उप मो र ि थतीच ेिन र ण :-  

“कोरोना आप ी ठरली इ ाप ी कमवा व िशका हीच िव ा याची सपं ी” हा उप म 

राबिव यानंतर ब तांशी िव ा या या मनात शाळेची  पु हा एकदा आवड िनमाण झाली. नवीन कला 
आ मसात के यानंतर यां या सृजनशीलतेस चालना िमळाली. अवतीभोवती या सामािजक सम या 
आिण या अनुषंगाने यांची समाजा ती असलेली जबाबदारीची जािणव ु दगत हो यास मदत 
झाली. समाजात बदल घडव यासाठी आव यक नेतृ व गुण िवकिसत हो यास मदत झाली. सम या 
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िनराकरण कर याची मता िवकिसत झाली. कलेचे दैनं दन जीवनात उपयोजन हो यास मदत 

झाली.शै िणक व आ थक  िहत साधून संघष सोडव याची मता वाढव यास मदत झाली व 

यां यात सकारा मक बदल दसुन आला. 

 

vi) कायवाहीच ेट प े(वळेाप क) :-  

 

अ. . दनाकं वळे उप म 

१ १ िडसबर ते ५ िडसबर 
२०२० 

१२ ते २ मा क बनवण े

२ ७ िडसबर ते १२ िडसबर 
२०२० 

१२ ते २ लोकरीचे तोरण बनवण े

३ १५ िडसबर ते १९ िडसबर 
२०२० 

१२ ते २ माय ॉन कचन बनवण े

४ २१ िडसबर ते २ जानेवारी 
२०२० 

१२ ते २ माय ॉनचे तोरण, क ली टँड,मोबाईल 

हो डर,झुंबर बनवण.े 

५ ४ जानेवारी ते ९ जानेवारी 
२०२१ 

१२ ते २ सुशोिभत बांगडी बनवण े

६ ११ जानेवारी ते १६ 
जानेवारी २०२१ 

१२ ते १ ितळाची व शगदा याची िच  बनवण े

७ १८ जानेवारी ते २२ 
जानेवारी २०२१ 

१२ ते १ Instant Food Packet बनवण े

८ २६ जानेवारी २०२१ ७ ते ९ मा क, माय ॉन या व तु, िच ची िव  

९ २७ जानेवारी ते ३० 
जानेवारी २०२१ 

१२ ते २ रांगोळी (सं कार भारती) 

१० १ फे ुवारी ते ४ फे ुवारी 
२०२१ 

१२ ते २ आकाशकंदील 

११ ८ फे ुवारी ते १० फे ुवारी 
२०२१ 

१२ ते २ मेहदंी 
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vii) उप मासाठी इतराचंी मदत :- 

मला या उप मात DIET चे जे  आिध ा याता डॉ.राज  भोई, सर डॉ. वैशाली भोई, 

मॅडम, ी. टी. एम. कंुभार सर या त ांची मदत झाली. यां याशी िवचार िविनमय क नच या 

उप माचा आराखडा िनि त कर यात आला. माजी िव ा थनी कु. अंजली पाटील हीची ही मदत 

झाली. तसेच इ.९ वी या िव ाथ नी कु. ावणी पाटील, सायली पाटील, ावणी पाटील, सुि या 

वाघमोडे, सा ी पाटील, अलमास शेख, सािनया बोजगार,िजने र पाटील, वि ल पाटील, ेया 

पाटील, नेहा चौगुले यांची मदत झाली. म टीि कल फाउंडेशन कोस या N.G.O. सं थे या िनदेिशका 

सौ. पूजा पवार यांची मदत झाली. 

 

viii) उप मासाठी सादर करावयाच ेपरुाव े:- 

१) िश ण घेतानाचे फ़ोटो. 

२) िश ण घेत असताना केलेले video. 

३)वेळाप क. 

४)िव ाथ  िन र ण.े 

५)पालक ावली. 

६)सािह य िव  न दी. 

७)पालकांचे अिभ ाय. 

८)सािह य खरेदी केले या ाम थांचे  अिभ ाय. 
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       नवोप माची कायप ती 
 

 मा क बनवण े:- 

द: १ िडसबर ते ५ िडसबर २०२०            वेळः १२ ते २ 
     त  मागदषकः कु. ावणी गुणधर पाटील ( इ.९ वी) 

कोरोना कालखंडापासून आजतागायत मा क प रधान करणे ही काळाची गरज बनली आह.े 
इ.९ वी याच वगातील कु. ावणी पाटील यां या मागदशनानुसार इतर िव ाथ  मा क बनवायला 
िशकल.े काही िव ा यानी एकपदरी तर काह नी दोन पदरी मा क बनिवल.े मा क आण याकरीता 

लोकां या सु वाती या काळात जवळ असणा या िमरज शहरात जावे लागे.पण आम या िव ा थन नी 

कमी कमतीत मा क िशवून यांची िव  केली. गावातील लोकांना कमी कमतीत दजदार मा क 
िमळाले व िव ा याचा आ थक फायदा झा याने कुटंुबास हातभार लागला. वतःची िनरंतर गरजेची 

गो  वतः बनव यात िव ाथ  वावलबंी झाल.े   

 

 
 

मा क िन मती करताना िव ाथ     
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 लोकर व माय ॉन व त ू:- 

द. ७ िडसबर ते २ जानेवारी २०२१         वेळ- १२ ते २  

त  मा दशक : कु सुि या वाघमोडे (इ. ९ वी),  

                    कु.सािनया बोजगार(इ. ९ वी),  

                    कु. ावणी भाऊसो पाटील (इ. ९ वी).   

गृहसजावट ही सवाची आवडती आिण आव यक गो  सजावटीसाठी काही गो ी आपणच 
बनव या तर? असा िवचार क न इ.९ वीत िशकणा या िव ा थनी कु. सुि या वाघमोडे, कु.सािनया 

बोजगार व कु. ावणी पाटील यां या मागदशनानुसार लोकर व माय ॉन या व तू उदा. लोकरीचे 

तोरण, माय ॉनचे तोरण माय ॉनचे आरसे, माय ॉनचे हगँस, क चेन अशा व तू इतर िव ा यानी 

बनिव या. गावातील ल संगी या व तंूची िव  क न िव ा थन नी भरघोस नफ़ाही िमळवला. 

 

  

       लोकर व माय ॉन व त ूिन मती करताना िव ाथ     
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 सुशोिभत बागंडी बनवण े:- 

द. ४ जानेवारी ते ९ जानेवारी २०२१           वेळ. १२ ते २ 
त  मागदशक: कु.सायली पाटील 

बांगडी हा ीचा अलंकार याच पारंपारीक बांगडीवर रेशमी धा याची कलाकुसर झाली तर 
ती आणखी खुलते इ.९ वी तील िव ा थनी कु.सायली पाटील िह या मागदशनानुसार वगातील इतर 

िव ाथ ही अशा  कार या बांगडया तयार क  शकले व िव  क  शकल.े 
 

 
        सुशोिभत बागंडी बनवताना िव ा थनी 

 शगदा याची िच , ितळाची िच  :- 

द. ११ जानेवारी ते १६ जानेवारी २०२१      वेळ १२ ते २ 
त  मागदषक: सौ पूजा शदे (म टीि कल फाऊंडेशन कोस)   

      म टीि कल फाऊंडेशन कोस अंतगत िव ाथ  िच बनवायला िशकले होतेच. यांना या कलेचा 

संबंध वसायाशी जोडुन दला. छोटया छोटया िपश ा (वजनानुसार) - िच ची पा कटे बनवली. 

बाजारभावापे ा कमी कमतीत िव  केली. िव ा याचा आ थक फायदा झाला. 

 
शगदा याची िच , ितळाची िच  बनवताना िव ा थनी 
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 Instant food :- 

द.१८ जानेवारी ते २२ जानेवारी २०२१  वेळ १२ ते २ 
त  मागदरशक: सौ. न ता पाटील. 

आजकाल लोकांम ये Instant food चे फॅड मो ा माणात आह ेआ ही िवचार केला क  अशा 

व वात काही पौ ीक गो ी आप याला देता येतील का? यानुसार चचा केली आिण िव ा यानी 

चिव  Instant food ची - Tasty maize पौि क उपमा,चटपटीत पोहा,अशी पा कटे बनवली. 

सृजनशीलता िवकिसत झाली. 

 

 २६ जानवेारी २०२१ - मा क माय ॉन या व तूचं े दशन व िव  :- 

२६ जानेवारी २०२१ रोजी जास ाक दनािनिम  वजारोहण काय म सं पन झा यानंतर 
िव ा यानी बनिवले या मा क व माय ॉन या व तंूचे दशन व िव  कर यात आली. या 
काय मास ाम थांचा उ म ितसाद िमळाला. िव  चांगली झा याने िव ा याचा चांगलाच 
फायदा झाला. 

 

  
 

व तूचंी िव  करताना िव ाथ  
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 रागंोळी िन मती व रेखाटन :- 

                                द. २७ जानेवारी ते ३० जानेवारी        वेळ- १२ ते २ 

त  मागदशक : अंजली पाटील (माजी िव ा थनी) 

सं कारभारती रांगोळी िशकणं ह े उ  ठेऊन माजी िव ा थनी कु.अंजली संजय पाटील 

िह याशी चचा केली. ित या मागदशनाखाली िव ालयातील िव ाथ  रांगोळी काढ यात तरबेज 

झाले. पांढरी रांगोळी आणून यापासून रंगीत रांगोळी तयार क न याची िव  केली. 

  
                  रागंोळी काढताना िव ा थनी 
 महेदंी तयार  करण ेआिण काढण े:-  

           द.८ फे ुवारी ते १० फे ुवारी २०२१     वेळ- १२ ते २ 

           त  मागदशक: कु. नेहा चौगुले. 

मेहदंी मुल चा आवडता िवषय सण समारंभ आले क  मेहदंी आलीच. ९ वी तील  
िव ा थन या मागदशनानुसार इतर िव ाथ नी मेहदंीत िनपून झा या. मेहदी कोन कसा बनवाचा 
याचे ा यि क ितने इतर िव ाथ न ना दल.े 

  
महेदंी  काढताना िव ा थनी 
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 आकाश कंदील िन मती :- 

             द.१ फे ुवारी ते ४ फे ुवारी        वेळ- १२ ते २ 

              त  मागदशक: िजने र पाटील. 
िव ा यानी एकमेकां या मागदशनानुसार व सहका याने आकाश कंदील बनवल.े दवाळीला 

आकाशकंदीलाचा खचही वाचिवला.व वत: या कला मकतेचाही आनंद घेतला. 

 

  
 

आकाशकंदील बनवताना िव ाथ  
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 मा क माय ॉन या व तूचंी िव  :- 

 

 

 

अ. . िव ा याची नाव े
उप म 

मा क 
बनवण े

माय ॉन 
व त ू

शगदा याची 
िच  रागंोळी  

एकूण पय े

१ 
कु.योिगता अिजत 

पाटील ३०० ९५ १२० २१० ७२५ 

२ 
कु. ावणी गुणधर 

पाटील १७० २४० ९० १८० ६८० 

३ 
कु. सायली महावीर 

पाटील १७५ ३५० ८० १९० ७९५ 

४ 
कु. ेया राजग डा 

पाटील १६० २९० ७० 
 

५२० 

५ 
कु. ावणी भाऊसो 

पाटील ८० २०० ८५ १७० ५३५ 

६ 
कु. अलमास अशपाक 

शेख १ २० ५५० ६५ ३१० १ ०४५ 

७ 
कु. सािनया राजू 

बोजगार १ ८० ४१० ७५ २४० ९०५ 

८ 
कु.सुि या शंकर 

वाघमोडे ८५ १७० ७० २८० ६०५ 

९ कु.नेहा संजय चौगुल े - १०० ७० १९५ ३६५ 

१० 
कु.सा ी अिजत 

पाटील - १७५ ६० २८५ ५२० 

११ 
कु.पूजा रावसाहबे 

िबराजदार - १३० १३५ १८५ ४५० 

१२ कु.इिशता िवजय खाडे - - ८० - ८० 

१३ कु. ाची सिचन कांबळे - १०० - - १०० 

१४ 
कु.सुि मता सितश 

वाघमारे - २२० ६० - २८० 

एकूण पय े १२७० ३०३० १०६० २२४५ ७६०५ 
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i) उप म पवूि थतीचा िन र ण ेव न दी :- 

शाळा बंद अस याने बराचसा वेळ टी. ही  बघ यात गेला.शाळेब ल उदािसनता िनमाण 

झाली होती. 

पण यामुळे शालेय अ यासात खंड पडत होता. दैनं दन सम येवर मात कर याचा काही 

िव ाथ  य  करत होते., पण यो य मागदशनाची गरज होती. नवनवीन गो ी िशक याची आस कमी 

झाली होती. यां या एखा ा कलेचे उपयोजन कर यास मागदशनाची गरज होती. 

 िव ाथ  online तासाला हजर नसत. वत: या जबाबदा या ओळख यात कमी पडत होते. 

अवतीभोवती या सम यांकडे िच क सकपणे बघ याची समज न हती.   

ii) कायवाही दर यान िन र ण ेव मािहती सकंलन :- 

१) िव ा याना यां या अवतीभोवती या सामािजक सम या व या ती यांची जबाबदारी 
याबाबत  सामािजक भान व जबाबदारी समजू लागली. 

२) संघषज य प रि थतीचा िच क सक िवचार क  लागले. 

३) सृजनशीलतेस वाव िमळू लागला. 

४) समाजात बदल घडिव यासाठी मी नेतृ व क  शकतो ही भावना िवकिसत होऊ लागली. 

५) सांिघक कायाची गरज वाटू लागली. 

६) कलािव कार घडवून कुटंुबाला आ थक मदत क  शकतो हा आ मिव ास वाढला. 

७) अनाठायी वेळ टी. ही  मोबाईल समोर घालव यापे ा सृजनशीलतेस दे याचे वयं व थापन 

सु  झाल.े 

iii) उप म पणू झा यावर केललेी िन र ण ेव यां या न दी :- (िन र ण सुचीतील सांखीक 

मािहतीनुसार) 

१) शाळेशी पु हा नाळ जोडली गेली. 

२) नेतृ व गुण वाढीस लागले. 

३) ावसाियक बाजारपेठ उपल ध क न घेता येते याचा अनुभव िमळाला. 

४) देणा याने देत जावे घेणा याने घेत जावे घेता घेता एक दवस देणा याचे हातही याव ेही 
उदा  भावना वाढीस लागली. 

५) बनवले या कलाकृत चे य  जीवनात उपयोजन झाले. 
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 िव ा याम य ेउप मानतंर झाले या गुणा मक बदलांच ेिन र ण 

अ. . िन र णाचा मु ा उप मो र 

१) Online तासाला िनयिमत हजर असतो. ३०% 

२) सोशल िड ट सगचे िनयम पाळतो. ८०% 

३) वत: या जबाबदा या ओळखतो. ७०% 

४) अवितभोवती या गो चे बारकाईने िन र ण करतो. ७५% 

५) इतरांची टगल उडवतो. ४०% 

६) गटाने िमळुन काय कर यास इ छुक असतो. ७०% 

७) बराचसा रकामा वेळ टी. ही  पाह यात घालवतो. ३०% 

८) कुटंुबाचा आ थक भार उचल यास मदत करतो. ७०% 

९) सृजना मक का यात भाग घेतो. ८०% 

१०) दैनं दन सम येवर मात कर याचा य  करतो. ८५% 

११) नवनवीन गो ी िशक याची आस धरतो. ७०% 

१२) नेतृ व कर यास तयार असतो. ६०% 

१३) यश वी बन याबाबत उदािसन असतो. ३०% 

१४) आप या कलेचे उपयोजन करतो. ६०% 

१५) िनयिमत अ यास करतो. ७०% 

 

iv) कायवाही करताना आले या अडचणी :- 

१) सुरवातीला िव ाथ  उदािसन असत. 

२) आ थक चणचण भासे. 

 ३) वत: या कलािव काराचे माक टग करताना लाजत. 

 ४) आ मिव ासाचा अभाव होता. 

  वरील अडचणी आ या तरी िव ा याशी चचा के याने, यांची मदत घेत याने हा 

उप म यश वी झाला.गावची बाजारपेठ िमळा याने आ थक िववंचना सुट यास हातभार लागला. 
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शाळेची गोडी िनमाण झाली. टी. ही  मोबाईल समोरचा वेळ कमी झा याने आरो यिवषयक सम या 

दरू झा या. वेळेचा सदपुयोग झाला. 

v) मािहतीच ेिव षेण व अथिनवचन :- 

 

 िव ा याम य े उप मपवू व उप मानतंर झाले या गणुा मक बदलांचे तलुना मक 
िन र ण 

अ. . िन र णाचा मु ा उप मपवू उप मो र 

१) Online तासाला िनयिमत हजर असतो. १०% ३०% 

२) सोशल िड ट सगचे िनयम पाळतो. ८०% ८०% 

३) वत: या जबाबदा या ओळखतो. ३०% ७०% 

४) अवितभोवती या गो चे बारकाईने िन र ण करतो. ३५% ७५% 

५) इतरांची टगल उडवतो. ८०% ४०% 

६) गटाने िमळुन काय कर यास इ छुक असतो. ४०% ७०% 

७) बराचसा रकामा वेळ टी. ही  पाह यात घालवतो. ९०% ३०% 

८) कुटंुबाचा आ थक भार उचल यास मदत करतो. ५०% ७०% 

९) सृजना मक का यात भाग घेतो. ५०% ८०% 

१०) दैनं दन सम येवर मात कर याचा य  करतो. ४०% ८५% 

११) नवनवीन गो ी िशक याची आस धरतो. २०% ७०% 

१२) नेतृ व कर यास तयार असतो. २०% ६०% 

१३) यश वी बन याबाबत उदािसन असतो. ६०% ३०% 

१४) आप या कलेचे उपयोजन करतो. ३०% ६०% 

१५) िनयिमत अ यास करतो. २०% ७०% 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

िनयिमत अ यास करतो.

आप या कलेचे उपयोजन करतो.

यश वी बन याबाबत उदािसन असतो.

नेतृ व कर यास तयार असतो.

नवनवीन गो ी िशक याची आस धरतो.

दैनं दन सम येवर मात कर याचा …

सजृना मक का यात भाग घेतो.

कुटंुबाचा आिथक भार उचल यास मदत …

बराचसा रकामा वेळ T.V. पाह यात …

गटाने िमळुन काय कर यास इ छुक …

इतराचंी टंगल उडवतो.

वत: या जबाबदा या ओळखतो.

सोशल ड ट संगचे िनयम पाळतो.

Online तासाला िनयिमत हजर असतो.

व ा याम ये उप मपूव व उप मानंतर झाले या गुणा मक 
बदलांचा तुलना मक आलेख 

उप मपवू
उप मो र
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वरील सांि यक  मािहतीव न व आलेखाव न असे दसून येते क , िव ा याना सृजनशील 

बनिव यासाठी ,दैनं दन सम येला त ड दे यास स म बनिव यासाठी राबिव यात आले या 

उप मांतून िव ा याम य े एका मक बदल झालेला दसून येतो. िविवध योगांतून व उप मांतून 
िव ा याम य ेिव ाथ  सृजनशील झा याचे दसून आले. 
           याचबरो बर who न ेसुचवललेी वजागतृी,समानगुती ,सम या िनराकरण ,िनणय या, 

िच क सक िवचार या ,सृजनशीलता ,ताणतणावाचं ेसमायोजन िह जीवनकौश ये ज याचे दसून 

आले. िव ा याम य ेगणुा मक बदल झाले यां या आलखे व सांि यक  मािहती १ व २ व न बदल 
झा याचे दसून येते . 
१) उप मापूव   नेहमी १०% िव ाथ  हजर असत तर उप मानंतर ३०% िव ाथ  online तासाला     

उपि थत रा  लागले .       
२) सोशल िड टंिस गचे पालन होत असे.  
३) उप मापुव  केवळ ३०% िव ाथ  वतः या जबाबदारी ओळखत असत. परंतू उप मो र                                                            

७०% िव ाथ  वतः या जबाबदारी ओळख ूलागले. 

४) उप मापूव  केवळ ३५% िव ाथ  अवतीभोवती या गो चे बारकाईने िनरी ण करत तर 
उप मानंतर ७५% िव ाथ  अवतीभोवती या गो चे बारकाईने िनरी ण क  लागले .  

५) ८०% लोक ह ेइतर लोकांची टगल उडवायचे उप मानंतर ह े माण ४०% वर आले .  

६) उप माआधी ४०% गटाने काय कर यास इ छुक  असत हचे माण वाढून ७०% िव ाथ  गटाने 
काय कर यास इ छुक  असत. 

७) उप मापूव  ९०% बराचसा वेळ टी. ही   बघ यात घालवत उप मानंतर ह े माण कमी होऊन 
३०% वर आले. 

८) केवळ ५०% िव थ  कुटंुबास मदत क  शकत होते. पण ह े माण वाढून उप मानंतर ७०% झाले.  

९) उप मापूव   केवळ ५०% िव ाथ  सृजना मक काय  कर याचा य  करत. पण उप मानंतर ह े
माण वाढून ८०% झाले.  

१०) केवळ ४०% िव ाथ  देनं दन सम यवेर मात कर याचा य   करत.परंतु उप मानंतर यात वाढ 
होऊन ८५% िव ाथ  देनं दन सम येवर मात कर याचा य  क  लागले.   

११) केवळ २०% िव याथ  नवीन गो ी िशक याचा य   करत  तर उप मानंतर  ते माण  वाढून  
७०% झाले.   
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१२)  केवळ २०% िव याथ  नेतृ व कर यास तयार असत.उप मानंतर ६०% िव याथ  नेतृ व कर यास 
तयार झाले.  

१३) ६०%  िव याथ  यश िमळव याबाबत  उदासीन होते तर .उप मानंतर  ह े माण कमी होऊन 
३०% वर आले.  

१४)  उप मापूव  केवळ ३०% िव ाथ  आप या कलेचे उपयोजन करीत तर .उप मानंतर ६०%  
िव ाथ  आप या कलेचे उपयोजन  क  लागले.  

१५) िनयिमत अ यास करना यांचे माण २०% व न ७०% झाले. 
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                      नवोप माची यशि वता/फ़लिन प ी 
 

उ  .१- अ ययन मतेनसुार विवकास व कला वाद या िवषयातील अ ययन य शोधण.े 

१.१  िव ा याम ये सृजनशीलतेचा अभाव दसून आला.  
१.२  िव ा याना समाजा ती असले या जबाबदा यांचा िवसर पडलेला आह.े  
१.३  िव ा याम ये नेतृ व मतेचा अभाव दसून येतो.  
१.४  िव ा याम ये कलािव कार मतेचा अभाव दसून येतो. 
 

उ  .२- सामािजक सम यां या अनशुगंान ेसमाजा ती असले या वत: या जबाबदा या 

ओळख यास ो सािहत करण ेह ेउ  सफ़ल झाल.े 

 २.१- िव ाथ  यां या अवतीभोवती या सम या समजावून घेऊ लागल.े 

 २.२- यांची समाजा ती असलेली जबाबदारीची जाणीव यांना होऊ लागली. 

२.३- पर परावलंबनाची जाणीव होऊन इतर िव ा याबाबत सहवेदना ितपा दत क  

लागले. 

 

उ  .३- वत: या उिणवावंर मात करत सघंषज य प रि थितच े व तिुन पण े िव षेण क न 

आपली आवड, मता, सधंी ओळखनू ते कलाकृतीत उतरव यास  सृजनशीलते या आधारे नविन मती 

कर यास ो सािहत करण ेह ेउ  सफ़ल झाल.े 

३.१- एखा ा योगजीवी कलेत नविनम ती करता ये याची मता आप यात आह ेयाची 

जाणीव होऊ लागली. 

 ३.२- कलेचे िविवध कार िव ाथ  समजावून घेऊ लागले. 

 ३.३- सौदयदृ ी िवकिसत होऊ लागली. 

 

उ  .४ - नेतृ व मता िवकिसत क न एकजुटीन ेसािंघक काय कर यास ो सािहत करण.े 

४.१- अवतीभोवती एखादा छोटासा बदल घडव यासाठी मी नेतृ व क  शकतो ही भावना 

वाढीस लागली. 
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 ४.२- समान आवडी या े ांब ल अिधक मािहती िमळव यासाठी गटाने काय क  लागले. 

 ४.३- गटातील इतर िव ा याकडील िविवधता ि वकार याची व ितचे मह व समजून  

                  घे याची मता वाढू लागली. 

 

उ  . ५ - सश वी बन यासाठी यो य िनयोजन कर यास ो साहीत करण ेह ेउ  सफ़ल झाल.े 

५.१- िव ाथ  वत:ची बल थाने ओळखू लागल.े  

५.२- वत: या उिणवांवर मात क न मी ही काही क  शकतो असा िव ा याम य े

आ मिव ास िनमाण होऊ लागला. 

५.३- िव ा याम य ेझालेल ेबदल व या अनुषंगाने िमळणा या संधी याबाबत  सुसंगत िच  

िवकिसत होऊ लागले. 

 

उ  .६- िव ाथ  आ मिनभर बन यास मदत करण ेह ेउ  सफ़ल झाल.े 

 ६.१- यां या जवळील कले या सादरीकरणाची मता िनमाण झाली. 

 ६.२- आप या कले या सादरीकरण व िव या मा यमातून ते आ थक कमाई क    

                  लागले. ‘कमवा व िशका’ ह ेकमवीरांचे ीद स यात उतर यास मदत झाली. 

६.३- वकमाईतुन मी माझे िश ण पूण क  शकतो असा आ मिव ास िनमाण झाला. 
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                                समारोप 

टाकळी बोलवाड हाय कूल टाकळी येधील िव ा यासाठी, यां या सवागीण िवकासा या 

दृ ीने “कोरोना आप ी ठरली इ ाप ी कमवा व िशका हीच िव ा याची सपं ी” हा उप म इ.९ वी 

या िव ा यासाठी राबिवला. 
या उप माची उ  ेिनि तच सा य झाली व उप म यश वी पार पडला. यातून आपण 

कोण याही सम येवर मात क  शकतो हा आ मिव ास िनमाण झाला. मह वाचे हणजे फ़ार मोठे 

मानिसक समाधान िमळाले. 
िव ा याना वावलंबी बनिव या या दृ ीने हा उप म इतर शाळांम ये ही राबिवला जाऊ 

शकतो. 
कमवीरांचे 'कमवा व िशका' धोरण य ात अंमलात आले. 

या उप मामुळे िव ा याना माणूस हणून घडिवता आले. िव ा या या शै िणक 
संपादनुक म येही वाढ झाली. हणूनच हा उप म आदशवत आह.े 

 

             साराशं 

 

शालेय िश णाबरोबरच िविवध कला आ मसात करण ह ेिव ाथ  िवकसना या दृ ीने 
मह वाचे आह.े यामुळेच सदरचा नवोप म आव यक ठरतो. 

या उप मानंतर िव ा याचे मानिसक दडपण कमी झाले. आ मिव ास वाढला. सहकाय 

वाढले. नेतृ वगुण िवकिसत झाले. वसाय कसा वाढवावा याची अनुभुती आली,शालेय गुणव ा 

वाढली. 
सदर उप म फ़ारच भावी आिण स या या काळात गरजेचा अस याचा अिभ ाय 

िश क,पालक, ाम थ, पदािधकारी यां याकडून िमळाला.िव ा या या सवािगण िवकासाला चालना 

दे यासाठी हा उप म मह वाचा वाटतो. 
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                         संदभासचूी  

१) करंदीकर सुरेश (२००६), अ यापणाचे मानसशा   

    फ़डके काशन, को हापूर.  

२) बोरचाटे िशवाजी (२००५),कृतीसंशोधन व नवोप म  

            सुिवचार काशन मंडळ, पुण.े 

३) जगताप ह.ऩा. शै िणक मु यमापन  

            फ़डके काशन, को हापूर.  

४) कदम चा.प.,'शै िणक मू यमापन व सं याशा  ', 

                                    नूतन काशन, पुण.े   

५) बापट भा.गो. (१९८४), शै िणक कृती संशोधन ,  

                                               नूतन काशन, पुण.े  

६) कायानुभव िश क ह तपुि तका , इय ा आठवी (१९९६),  

                                               महारा  रा य पाठयपु तक िन मती  व  
           अ यास म संशोधन मंडळ,पुण.े  

७) दांडेकर रेणू (२००५), 'िश णातील चांगले काही '  

                                              फु लता काशन, पुण.े  

८) https:youtube/XeS2YP2gCml  - कोवीड कालावधीत िश काची भूिमका 
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                       प रिश  े

 

 

I ) YouTube Links :- 

i) https://youtu.be/gCQXWHiM5lo 

ii) https://youtu.be/EWnkzLUnV4w 

iii) https://youtu.be/tGE77URe7Ns 

iv) https://youtu.be/6RxRLu1taR4 

v) https://youtu.be/p0PvZYw8YSQ 

vi) https://youtu.be/18X2o5vvUV4  
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 II) पालक ावली :- 
पालकांचे नाव :                     
      प ा :                                           मोबाईल नं. : 
पा याचे नाव :                                                 इय ा : 

. १ - तुमचा पा य िनयिमत online class ला उपि थत राहतो का ? 

                    A) होय                           B) नाही   

. २ - अवतीभोवती या सम यावंर उपाय शोध याचा य  करतो का ? 

         A) होय                            B) नाही   

. ३ - तुमचा पा य वतः या जबाबदा या ओळखतो का ? 

         A) होय                            B) नाही   

. ४ - नवनवीन गो ी िशकायला तुम या पा याला आवडतात का ? 

         A) होय                            B) नाही   

. ५ - िनयिमत वाचन- लेखन करतो का ? 

         A) होय                            B) नाही   

. ६ - तुमचा पा य गरजंुना मदत करतो का ? 

         A) होय                            B) नाही   

. ७ - कोणती कलाकृती / कला मक व तु बनवली आह ेका ? 

         A) होय                            B) नाही   

. ८ - वतःची कला इतरांना िशकव यास इ छुक असतो का ? 

         A) होय                            B) नाही   

. ९ - कुटंुबाचा आ थक भार उचल याचा य  करतो का ? 

A) होय                            B) नाही   

. १० - रका या वेळेचा उपयोग कशा कारे करतो ? 
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 III) उप मपवू / उप मो र िन र ण सुची :- 

िव ा याचे नाव : 

इय ा :  

  

वरील दैनं दन िन र ण सूची व न िडसबर २०२० ते जानेवारी २०२१ या मिह यात 
िव ा याचे उप म, पुव दैनं दन न दी ठेव यात आ या व ा  मािहतीचे िव ेषण कर यात आले 

  

 

अ.  िन र णाचा मु ा होय नाही 

१) Online तासाला हजर असतो.   

२) सोशल िडि संगचे िनयम पाळतो.   

३) व छतेचे िनयम पाळतो.   

४) वतः या जबाबदा या ओळखतो .   

५) सामािजक संप ीचे र ण करतो.   

६) इतर िव ा याची टगल उडवतो .   

७) 
मुले मुली गटाने काय कर यास सहभागी 

होतो. 
  

८) बराचसा रीकामा वेळ टी. ही पा तो.   

९) 
कुटंुबाचा आ थक हातभार उचल यास मदत 

करतो. 
  

१०) सृजना मक का यात भाग घेतो   

११) सम येवर मात करतो.   

१२) नवनिवन गो ी िशक यास आस धरतो.   

१३) आप या कलेचे उपयोजन करतो.   

१४) नेतृ व कर यास तयार असतो.   

१५) यश वी बन यासाठी िनयोजन करतो.   
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IV) नवोप मात सहभागी िवदयाथ  :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ. . िव ा याची नाव े
१ कु.सुि मता सितश वाघमारे 
२ कु. िचका अमोल कांबळे 
३ कु.इिशता िवजय खाडे 
४ कु. ाची सिचन कांबळे 
५ कु.सुि या शंकर वाघमोडे 
६ कु. ेया राजग डा पाटील 
७ कु.नेहा संजय चौगुल े
८ कु.योिगता अिजत पाटील 
९ कु. ावणी गुणधर पाटील 

१० कु.सा ी अिजत पाटील 
११ कु. ावणी भाऊसो पाटील 
१२ कु. सायली महावीर पाटील 
१३ कु. अलमास अशपाक शेख 
१४ कु. सािनया राजू बोजगार 
१५ कु.सुहाना र फक शेख 
१६ कु.पूजा रावसाहबे िबराजदार 
१७ कु. ेम बटू ऐवळे 
१८ कु.िवकास जग ाथ कोरे 
१९ कु.पृ वीराज सुरेश पुजारी 
२० कु.सुशांत ल मण क लोळे 
२१ कु.संकेत सुनील पाटील 
२२ कु.िजनेशवर संजय पाटील 
२३ कु. वि ल  सुकुमार पाटील 
२४ कु.अथव शिशकांत िमरजे 
२५ कु. ेया संजय पाटील 
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 V) पालक अ भ ाय :- 
 

 

 


