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ऋणवनदेश 

 

 वशक्षण क्षते्रात काया करतानंा ववद्याथी हा कें द्रबबदं ू असतो त्याच्या भववष्याला उज्ज्वल 

करण्याच ेकाम वशक्षण यतं्रणतेल्या प्रत्यकेाच ेआहेच. त्यात कुणी प्रत्यक्ष तर कुणी अप्रत्यक्षपण ेिळुलले े

असतात. हा धागा पकडूनच मी ववषय साधन व्यक्ती म्हणनू िवे्हा या क्षते्रात पदापाण केल े तवे्हा 

पासनूच ववद्यार्थयाांच्या ववकासासाठी ि-ेि ेकरता यईेल त-ेत ेकरण्याचा कसोशीन ेप्रयत्न करीत आहे. 

परंत ुनवोपक्रम स्पधमेध्य ेभाग घणे्याची ही पवहलीच वळे..  

 आपला उपक्रमही टाकता यईेल अस ेसागंणारे माझ ेसहकारी याचंी मी कृतज्ञ आहे. हा उपक्रम 

कोवीडच्या पार्श्ाभमूीवर सरुू केला तवे्हा नवोपक्रम म्हणनू ह ेडोक्यात ठेवनू वगरेै नव्हता. पण त्याला 

नवोपक्रमाच ेमतूा रूप देण्यासाठी विल्हा वशक्षण व प्रवशक्षण ससं्थचे ेमा. प्राचाया डॉ. ज्ञानेर्श्र नागरे, 

सवा अवधव्याख्याता तसचे समग्र वशक्षा मनपा अकोल्याच्या सपंका प्रमखु डायट अवधव्याख्याता श्रीमती 

कववता बोरस े यानंी केलले े मागादशान मोलाच े वाटते. त्याचं े मनःपवूाक आभार व्यक्त करते. या 

उपक्रमासाठी आमच्या समग्र वशक्षा मनपा अकोल्याच्या वशक्षणावधकारी, मा. डॉ.शाहीन सलुताना, 

प्रशासन अवधकारी, मा. श्री प्रददप चोरे,  शाळावनरीक्षक श्री अनवर याचं ेमागादशान व सहकाया वमळाल े

त्यांचहेी आभार व्यक्त करण ेक्रमप्राप्त आहे. ज्या शाळाचंी ही मलु ेआहेत त्या शाळेच ेमखु्याध्यापक, 

वगावशक्षक याचंहेी आभार. त्याचप्रमाण ेमलुाचं्या पालकाचं्या मी ऋणातच राहण ेपसतं करेल कारण 

त्याचं्या मदतीवशवाय मलुाचं े या उपक्रमात िळुण ेशक्य नव्हते. 

  समग्र वशक्षा मनपा अकोल्याच्या सवा कमाचाऱयानंी क्लास घतेाना िी म्हणनू मदत केली 

त्याचं्याही ऋणात राहू इवच्ित.े या उपक्रमाच्या हस्तवलवखताला टंकवलवखत करण्यासाठी 

मरू्तािापरूच्या ववषय साधन व्यक्ती श्रीमती दकरण औंधकर यानंी आपला अमलू्य वळे ददला म्हणनूच 

हा उपक्रम मला प्रत्यक्षात आणता आला त्यामळेु त्याचं्या ऋणात राहण ेपसतं करेन. 

 ज्यानंी ज्यानंी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपण ेसहकाया केल ेत्याचं ेखपू आभार आवण ध्यवाद. 

                         

                                                                                              उपक्रम सादरकताा 

            वशैाली शेंडे  

         समग्र वशक्षा,मनपा अकोला 
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तफुानातील ददव ेववझ ूनयते म्हणनू.... 

गरि व महत्त्व 

पार्श्ाभूमी –  

      २००६ चा नोव्हेंबर मवहना, तारीख नऊ ला सवा वशक्षा अवभयान महानगरपावलका 

अमरावतीच्या कायाालयात रुिू झाले. वशक्षक म्हणून तर काया चालूच होते पण आता सरकारी 

नोकरीची झालर त्यावर चढली होती. नव्या स्वप्ांच्या ददशेने पडलेले ते पाऊल होते. ववर्श्ास 

दणुावला. शासकीय शाळांचा अनुभव वमळणार म्हणून मनाला सुखद धके्क बसत होते. त्यावळेेस माझ्या 

भागात विथे मी राहण्यास होते वतथे शासकीय शाळा नव्हती, िी होती ती हायव ेच्या दसुऱया बािूला  

एक-दीड दक.मी. वरती. हायव े वाहता असल्यामुळे पालकांनी एका सामाविक कायाकत्यााच्या 

माध्यमातून सरकारी शाळा मागणीचा प्रस्ताव म.न.पा. च्या आम सभेत मांडला. त्यावळेेचे तत्कालीन 

आयुक्त मा. उदयिी राठोड त्या प्रस्तावास दिुोरा देत त्याववषयीची कायावाही करण्यासाठी तत्कालीन 

वशक्षणावधकारी मा. डॉ. सववता चक्रपाणी यांच्याशी संवाद केला. तो भाग माझा राहण्याचा 

असल्यामुळे मला ही सभेला बोलाववण्यात आले. माझ्यासह चार ववषय तज्ञांकडे त्याभागाचा सवे 

देण्यात आला. साववत्री-िोवतबाच्या कायाातून थोडं तरी उतराई होण्याचे काया आपल्याकड ेआल्याने 

आनंदाला उधाण आलं  होतं.  

   दाखलपात्र ६१ ववद्याथी सवेक्षणात वमळाल े होते. माझ्या तेव्हा चालू असलेल्या टु्यशन 

क्लासमुळे ३८ पालक येऊ घातलेल्या शाळेत पाठववण्यासाठी तयार झाले. सदर अहवाल मा. 

आयुक्ताकडे सादर केला. त्यांनी २६ िुन २००७ ला तूताास भाडेतत्वावर खोली घेऊन चालू करण्याचे 

मा. वशक्षणावधकारी यांना आदेश ददले होते. परंतु अशी खोली त्याभागात कोणाकडेही नसल्यामुळे 

सदर शाळा माझ्याच घरातून मी सुरु केली. एका नव्या पवााला सुरुवात झाली होती. अनेकांनी शाळेला 

भेटी ददल्यात. १००% उपवस्थती पाहून सवा वशक्षा अवभयानातून शाळा बांधकामाचे आदेश देण्यात 

आले होते. या कायाात स्वतः मा. आयुक्तांनी तत्कालीन नगरसेववकेच्या माध्यमातून शाळेसाठी 

मोकळ्या िागेचा सवे केला. तशी िागा कैलास नगरमध्ये त्यांना वमळाली आवण ऑगस्ट २००७ पयांत 

चार वगा खोली पैकी एका खोलीला थोडंफार नीट करून ददल.े १५ ऑगस्ट २००७ ला नव्या 

इमारतीच्या प्रांगणात स्वातंत्र्यददनाचा पवहला वतरंगा मुलांच्या आवण पालकांच्या िल्लोषात 

फडववण्यात आला होता.  

 हे सांगण्याचे महत्वाचे कारण म्हणिे केवळ ववंचतांच्या वशक्षणाचा ध्यास होय. मुलांसाठी  

शैक्षवणक काया करणे कायम आवडीचे के्षत्र रावहले आहे. २००७ पासून वेगवगेळी प्रवशक्षण दणेे-घेणे, 

मुलींचे वशक्षण, NPEGEL, शाळाबाह्य सवेक्षण यावर ववशषे भर रावहला.दरवषी एका शाळेतील 

काही मुलांना (िी मुले वगाात पवहली येतात अशा इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या) स्वखचाातून शैक्षवणक 

सावहत्य देणे हे सामाविक दायीत्वाचा एक भाग म्हणून करीत आहे. यातच मागल्या वषीचा कोरोना 
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काळ बरंच काही वशकवून गेला. मनात पु्हा online वशक्षणापयांत न पोहोचणाऱया पण हुशार मुलांचा 

ववचार डोक्यात घर करू लागला. तेव्हा आपल्याला काय करता येईल यादषृ्टीने सदर उपक्रम हाती 

घेण्यात आला. आभाळ तर फाटलेल ेआहे कुठे कुठे टाका लावायचा; पण टाका लाव ू तेव्हाच तर ही 

िागा भरल्या िाईल आवण शोध सुरु झाला ‘तुफानातील ददव्यांचा’ नव्या ददशेने आवण नव्या िाणीवेन.े 

गरि –  

 अत्यंत भयावह पररवस्थतीतून गेल्या दीड दोन वषाात आपली वाटचाल सुरु होती आवण आह.े 

एका सुक्ष्मातीसुक्ष्म ववषाणूने साऱया िगाला पळता भुई थोडी केली. असा हा सन २०२०-२१ चा 

कालखंड. िगातील सारेच व्यवहार ठप्प झालेले. सगळ्याच के्षत्रात शुकशुकाट.  उद्धशे एकच “माणूस 

वाचला पावहिे.”  

 अशा पररवस्थतीत वशक्षण प्रभाववत झाल्यावाचून रावहलेले नाही. पवहलीत नव्या उत्साहानं 

पाय ठेवणाऱया मुलाला आपली प्राथवमक शाळाच पाहायला वमळाली नाही. इतर इयत्तातील मुलांचे 

पण तसेच. अशातच ‘शाळा बंद-वशक्षण सुरु’ असा महाराष्ट्र शासनाचा कायाक्रम सुरु झाला. उपक्रमशील 

वशक्षकांनी घटकानुरूप ववववध ववषयांचे वव्हडीओि् बनवून त्यांच्या youtube ला upload केले. 

खािगी आवण ववनानुदावनत शाळातील वशक्षकांनी online classes घेण्यास सुरुवात केलेली. पण हे 

सगळं शासकीय त्यातही महानगरपावलकेच्या शाळेतील मुलांसाठी अश्यक्यप्राय गोष्ट होती. हातावर 

पोट असणाऱयांची ही मुलं त्यातही ८०% वशक्षकांच्या कोववड-१९ ला डु्यटी. ववववध प्रकारची काम 

त्यांच्याकडून करवल्या िात होती. दोन नावेवर स्वार होऊन त्यांचे कोणतेच काया तडीस िाणार नाही 

म्हणून प्रशासनाने कोववड कताव्यावर लक्ष कें दद्रत करण्याचे सूवचत केले. 

 वशक्षक कोववड कताव्यावर ववववध कामात गुंतलेली. त्यामुळे गृपवर शैक्षवणक वव्हडीओि, 

इयत्तावनहाय pdf पाठवून तर द्यायचे. पण स्वाध्याय सोडवण्यास मलुांपयांत िाण ेबऱयाचदा शक्य होत 

नसे. ह े लक्षात येत होते. वशक्षकांना मुख्याधापकांना फोन द्वारे ववचारणा व्हायची. परंतु त्याच्या 

कोववड कायााचा व्याप पाहता काहीच शक्यता ददसत नव्हती. बऱयाच वशक्षकांनी काही प्रमाणात 

पोहचण्याचा प्रयत्न केला पण ववद्यार्थयाांचा प्रवतसादही अल्पच. मग यातून आम्हीच म्हणिे ववषय 

साधन व्यक्तींनी क्लृप्ती म्हणिे मध्यम मागा शोधला. ज्या ववद्यार्थयाांकडे whatsapp नंबर वा संपका  

नंबर होते अशा इ. २ री पासून तर इ. ८ वी पयांतच्या मुलांच्या पालकांशी संपका  साधला. त्यांना 

शाळेचा U-DISE no. वैगेरे पाठवून CONVEGENIUS च्या बलंक्स पाठवल्या. ज्यांना हे ही कळत 

नव्हते, त्यांच्या पाल्यांना स्वाध्यायातील प्रश्न पाठवून वहीत वलवहण्यास सागंायचे. ह े पाहूनच 

सातत्याने चांगला प्रवतसाद देण्याऱया ववद्यार्थयाांसाठी काही तरी शैक्षवणकदषृ्ट्या केले पावहिे अस े

वाटायला लागले आवण यामळेुच या उपक्रमाची दकती गरि आह ेहे िाणवू लागले. दकमान यातून ही 

चुणचुणीत मुल ेशैक्षवणक प्रवाहात तगून नक्कीच भववष्यासाठी नवी वाट वनमााण करू शकतील. हाच 

एक आशावाद त्यांच्यातील गरिेला साध्यापयांत नेण्यासाठी उपयोगी ठरणार होता. 
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महत्व -  

 विल्हा वशक्षण व प्रवशक्षण संस्था, अकोला आम्हा ववषय साधन व्यक्तींकडून online-offline व 

whatsapp group चा अहवाल घेत असतं. आमच्याकडे असणाऱया शाळांचे मुख्याध्यापक व 

वशक्षकांच्या सहकायााने whatsapp group तयार करून मुलांपयांत अभ्यास पोहचववण्याचे काया 

आम्ही केल.े पण असे लक्षात यायला लागले की, यातले ५ त े७% मुलेच याला प्रवतसाद देत आहेत. 

थोडं खिील व्हायला लागल ंहोतं. मी गृपवर ज्यांचे प्रवतसाद येत आहेत अशा ववद्यार्थयाांच्या पालकांशी 

व प्रत्यक्ष मलुांशी संपका  साधला. पालकांशी बोलतांना सांवगतले की, आपला पाल्य चुणचुणीत आवण 

वशकण्याची विि बाळगून असल्याने मी आपल्या मुलाचा वैयवक्तक अभ्यास घेण्यास इच्िुक आहे. ज्या 

वेळेस मी त्यांचा अभ्यास घेणार त्या-त्या वेळेस त्यांना मोबाईल उपलब्ध करून द्यावा एवढी एक अट 

आहे.  

 या उपक्रमाचे महत्त्व पालकांना पटावे म्हणून सुरुवातीला त्यांच्याशी बराच वेळ बोलाव े

लागले. कारण त्यांच्याकडे असलेल्या आर्थाकतेचा अडसर. पालक सांगायचे की, आम्ही फक्त 

बोलायसाठीच बॅले्स टाकतो. पण मी मात्र आि झालेला खचा उदयाला कामाचा ठरेल असे सांगत. 

यातून मुले वशकतील त्यांना पुढच्या वगाात िातांना कुठलीही अडचण येणार नाही. आवण त्यांचा वेळ 

सत्कारणी लागून वशक्षणापासून ते तुटणार नाही. एकदा का त्यांचं वशकणं थांबलं आवण वाईट 

संगतीतून त ेिर भरकटले तर त्यांचं भववष्य अधंकारमय होईल. अस ंसमिून सांवगतल्यावर पालकही 

सिग व्हायचे. त्यांच्या पुढ्यात आरसा ठेवला आवण त्यांना या उपक्रमाचं महत्त्व पटायला लागलं. यात 

िुळलेल्या ववद्यार्थयाांच्या पालकांची स्वतःची ही तळमळ होतीच म्हणून त्यांना उपक्रमाचे महत्त्व कळण े

थोडे सोपे गेले.  
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नवोपक्रमाची उवद्धष्ट े– 

१) मुलांमध्ये इंटरनेटच्या माध्यमातून क्रवमक पुस्तकांसोबतच वाचनाची आवड वनमााण करणे. 

२) म.न.पा. शाळेतील तेिोमय मुलांमधला प्रकाश कुठेही ववझू न देणे. 

३) मुलांच्या सिानशीलतेला व ज्ञान वपपासूवृत्तीला वाव दणेे. 

४) चांगल्या सवयींसोबत वैज्ञावनक दषृ्टीकोन वृद्धींगत करणे.  

५) मुळात हाताशी असलेल्या वेळेचा योग्य उपयोग करून घेणे व त्याला योग्य ददशा देणे.  

नवोपक्रमाचे वनयोिन –  

१) उपक्रम पवूा वस्थतीच ेवनयोिन – 

 हा उपक्रम सुरु करण्यापूवी online/offline बाबत ची वस्थती डोळ्यासमोर होतीच. 

याबाबतच्या प्रत्यक्ष सवेक्षणात माझा सहभाग असल्यामुळे वस्तुवस्थती पुढ्यात होती. 

पालकांकडून त्याववषयीच्या नोंदीही होत्या. मोठी मुले कामात लागलेली तर लहान मुल े

ददवसभर बाहेर खेळण्यात. एकुणातच online/offline ला ५ ते १०% च्या वर प्रवतसाद 

नव्हता. या ५ ते १०% मुलांचा प्रवतसाद रटपून घेत ववचारांचे चक्र सुरु झाले. पूवावस्थतीला 

समिूनच उपक्रमाचे वनयोिन करणे आवश्यक आहे हे ज्ञात होते. ही मुले करण्यातली आहे. िर 

यांना आपणच अध्यापनासाठी (online अध्यापनाच्या ववववध माध्यमाचा उपयोग करून) 

दत्तक घेतले तर! आवण या पूवावस्थतीला मूता रूप देण्याचे ठरववले. उपक्रमाच्या वनयोिनाची 

प्रदक्रया सुरु झाली. प्रथम whatsapp गृप वरून मुलांचे मोबाईल नबंर घेऊन त्यांच्या 

पालकांशी थेट संपका  सुरु केला. एक ववर्श्ास पणूा नातं तयार केल्या नंतर पालकांनी मुलांना 

online अध्यापनासाठी दत्तक देण्याचे मनावर घेतले. सवाप्रथम म.न.पा. मराठी शाळा क्र. ७ 

च्या दक्रश शाहा(इ ६ वी) च्या ववडलांशी सपंका  केला. त्यांनी त्यांच्या online अध्ययन 

अध्यापनासाठी होकार भरला. त्यानंतर रेखा आवण रावधका वमटकर च्या आईला संपका  केला. 

त्यांचाही सकारात्मक प्रवतसाद वमळाला. दक्रश शाहा च्या ववडलांनी त्यांच्या दोन मुली राधा 

आवण धनश्री (इ ७ वी व ४ थी) यांनाही या उपक्रमासाठी  दत्तक घेण्यासाठी सांवगतले. म. 

न.पा. मराठी उच्च प्राथवमक शाळा २६ ला प्रत्यक्ष भेट देऊन कावळे मॅडम यांना माझ्या 

उपक्रमाबिल मावहती ददली. त्यांच्या वगाात िर  एक-दोन मुले िी माझ्या उपक्रमात 

िुळण्यास उत्सुक असेल तर मला आवडेल. तेव्हा त्यांनी साक्षी गवई (इ. ७ वी) व प्रगती गवई 

(इ. ६ वी) या दोघींची online अध्यापनासाठी संमती ददली. 

अशाप्रकारे दक्रश, राधा, धनश्री साक्षी, प्रगती ही सन २०२०-२१ ला online अध्यापनासाठी 

वमळालेली मुले. मुल े वगेवेगळ्या इयते्ततील असल्यामुळे सारख्या इयत्ता असणाऱया मुलांचा 

एक टाईमटेबल करण्यात आला. तो टाईमटेबल स्वतः मलुांनी तयार करून आधी मला 

पाठववला. कायाालयीन कामकाि सांभाळून टाईमटेबल प्रमाणे कधी तरी अध्यापन शक्य झाल े
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नाही तर त्यापूवी त्यांच्याशी संपका  करून वेळ दणे्यात यायची. ववषयानुरूप टाईमटेबलप्रमाण े

अध्यापन करणे ही प्राथवमकता होती. यांच्या अध्यापना दरम्यान शाळाबाह्य सवेक्षण झाल े

तेव्हा आयुष ताठे हा ववद्याथी सवेक्षणात वमळाला. वय वषा ७ (behaviour disorder) पण 

अवत चंचल, शारीररक वयापेक्षा मानवसक वयाने कमी असल्याने त्याच्याकररता वेगळे 

वनयोिन केले त्याला मनपा मराठी शाळा क्र. १७ ला प्रथम प्रवेवशत करून आईबाबांचेच 

समुपदेशन करून त्याच्या वशकण्याचे वनयोिन करणे क्रमप्राप्त होते. कारण आयुष वतान 

समस्या िरी असली तरी तो हुशार असल्याचे त्याच्याशी झालेल्या तीन भेटीतून िाणवले.  

अशाप्रकारे उपक्रमाच्या पूवावस्थतीचे वनयोिन करण्यात आले.  

२) सबंवंधत व्यक्तींशी चचाा –  

 माझ्याकडे असणाऱया शाळांमधून मला सवाांचाच उत्तम प्रवतसाद वमळाला. म.न.पा. 

मराठी शाळा क्र. ७ च्या मुख्याधापकांकडे सदर उपक्रमासाठी आपल्या शाळेतील मुलांना 

अध्यापनासाठी दत्तक घेण्याचा मानस  व्यक्त केला तर त्यांनी त्वरीत होकार भरला. त्यानंतर 

म.न.पा. मराठी शाळा क्र. १६ च्या श्रीमती मीना देशमुख मॅडम यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटले आवण 

रेखा व रावधका वमटकर इ. ४ थी यांना online अध्यापनासाठी दत्तक देण्याबाबत ववचारणा 

केली तर त्यांनीही होकार भरला. मराठी शाळा क्र. २६ च्या वगा वशवक्षकेशी  साक्षी व प्रगती 

गवई इ. ७ वी आवण ६ वी यांच्याबाबत online अध्यापनासाठी ववचारणा केली असता 

त्यांनी ही होकार ददला. शाळा बाह्य सवेक्षणात वमळालेला आयुष ताठे (cwsn) वय वषा ७ 

याचाही समावेश करण्यात आला.  

 प्रथम तर आयुषचे आईबाबा मनपा शाळेत दाखल करण्यास तयार नव्हते. आयषु या 

मुलांमध्ये कसा काय वशकेल? असा प्रश्न त्यांना होता. तेव्हा, ‘तुम्हाला मी मनपा शाळेतच 

दाखल करण्यासाठी आग्रह करीत नाहीये’.  असे सांगून तुम्ही आयुषला कुठल्याही शाळेत 

दाखल करू शकतो असे सांवगतले. ते कॉ्व्हेंट ला िाऊन आल ेआवण त्यांनी  िेव्हा आयुष्याला 

पावहलं तर त्याला शाळेत दाखल करण्यास असमथाता दशावली. त्यांच्याशी बराच वेळ 

आयुषच्या शाळेत दाखल करण्याबाबत चचाा/संवाद करण्यात आला. ववद्यार्थयाांच्या पालकांशी 

दीघा चचाा केल्यानंतर होकार वमळू शकला. अशाप्रकारे हा उपक्रम प्रत्यक्षात साकार 

होण्यासाठी संबंवधत व्यक्तींशी संपका , चचाा महत्वाच्या ठरल्यात.  

३) आवश्यक साधनाचा ववचार – 

 या उपक्रमात दोनच साधने महत्त्वची होती १) नेटपॅक सह मोबईल अथवा कॉबलंग 

करण्यापुरते balance २) त्या त्या इयते्तची क्रवमक पुस्तके, बुक्स आवण त्यासोबतच पेन, 

पे्सील, रबर, कंपास पेटी. 

४) करावयाच्या कृतींचा क्रम –  

1) सारख्या वगाात असणाऱया मुलांचे ददवस वेळ ठरवून घेतले. त्यांना टाईमटेबल ददला. 

2) ज्या मुलांचे पालक फक्त संध्याकाळीच मोबईल देऊ शकायचे, िसे रावधका आवण रेखा 

यांच्यासाठी श्रावणीला सहाय्यक म्हणून मदतीला घेतलेले. (श्रावणी िाधव शाळा 
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रक्षकांची मुलगी)  कारण ती त्यांच्या घरािवळच्या शाळेच्या एका खोलीत वास्तव्यास 

असल्यामुळे आवण आवड ही होतीच. वतला अभ्यासपुरक सावहत्य पाठून त्यावर काय 

घ्यायचे हे whatsapp ला सांगायची. गवणताची चाचणी ती स्वतःच बनवून मला 

दाखवायची अशा प्रकारे रेखा-रावधका  कृती पूणा करायच्या. 

3) राधा, दक्रश, साक्षी, प्रगतीला  पुस्तकाचे पान क्रमांक देऊन त्यावरची रटपण ंकाढण्यास 

सांगायची. कववता तालासुरात घेण्यासाठी वव्हडीओ कॉल, त्यावरचा अथा स्पष्ट करून 

त्याचे रसग्रहण करायचे. ती कववता ज्या कवींनी वलवहली त्या कवींच्या इतर कववता 

संग्रहातील आवडलेली कववता शोध आवण ती वहीत वलहा. ती का आवडली त्याचे 

स्पष्टीकरण वलहा. या ही कृतींचा समावेश होता.  

4) गवणतासाठी मुलांना वव्हडीओ बलंक पाठववल्या िायच्या. त्यातून भौवमवतक रचना 

समिुन घेत. वव्हडीओ काल द्वारे मी प्रत्यक्ष फळ्यावर समीकरणे सोडवून दाखवायची  

5) साप्तावहक वेळापत्रकानुसार िात एखाद वेळी त्या ववषयाचे अध्यापन िात झाल ेनसेल 

तर पुढल्या आठवड्यात त्या ववषयाला प्राधा्य देऊन केल े िायचं ंकंवा मग त्या 

ववषयासाठी स्वाध्याय, स्व-अध्ययन करण्यासाठी whatsapp मेसेि द्यायची. 

6) मी करवून घेतेलेल्या अभ्यासावर ददलेला स्वाध्याय पूणा करून त्याचे फोटो whatsapp 

ला पाठवण.े 

7) कुठे अडचण आल्यास साधा कॉल वा voice messages पाठवणे.  

8) वचत्रकला, क्राफ्ट ववषयाचाही समावेश करण्यात आला.   

9) वतामानपत्र वाचा, तुम्हाला वि बातमी आवडली ती वलहा क्रवमक पुस्तक व्यवतररक्त चे 

वशकणे िास्त करण्यात आले.  

५) उपक्रमोत्तर वस्थतीच ेवनरीक्षण – 

 गेल्या दीड वषाापासून मुल ंआवण त्यांचे पालकही माझ्याशी आवण उपक्रमाशी िुळल े

असल्यामुळे आमच्यात एक ववर्श्ासाचे नाते वनमााण झाले. नवीन शैक्षवणक सत्रात लगेच 

त्यांनी या वषााची पुस्तके कसे वमळणार? आवण या पण वषी तुम्ही मुलांचा अभ्यास घेणार न? 

असे अवधकार वाणीने ववचारले. या सत्राची पाठ्यपुस्तके शाळांना ददल्या बरोबर मुलांच्या 

पालकांना पुस्तके घेण्यासाठी शाळेत पाठववल.े वि पुस्तके समग्रला (मागील वषीची) वशल्लक 

ददसली त्यातली धनश्रीला, राधाला ददलीत. दक्रशाला तर राधाचीच उपलब्ध होती.  

ज्यावेळेस मी कायाालयीन कामकािात व्यस्त असायची त्यावेळी आवण माझा online क्लास 

व्हायचा नाही तर राधा, दक्रश, साक्षी व्हाईस मेसेि व प्रत्यक्ष फोन करूनच ववचारायचे, ‘ 

मडॅम, क्लास लेंगे  की नही?’ िर शक्य झाले नाही तर काहीतरी अभ्यास द्या हा आग्रह 

असायचा. आदल्या ददवशीचा आढावा घेऊन मग वगेळया ववषयाचे स्वाध्याय द्यायची. यातून 

मुले स्व-अध्ययन करण्यास तयार झाली. स्वतःच गुगलवरून वगेवगेळे उपक्रम िस,े सामा्य 
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ज्ञान चाचणी सोडवणे, गवणताची कोडी सोडवत. उदाहरणे तयार करत. वनबंधासाठी ववषय 

ददला की, काही स्वतःच्या कल्पनेतून तर काही वेळा गगुलची मदत घेत.  

यातून मुले स्वतःच स्वतः वशकण्यास तयार होत आहे असे वनदशानास येऊ लागले. अडचण 

आली तर तवेढी दरू करायची, यावर आता भर असून त्यांनी केलेल्या कृतीना तपासून कौतुक 

केले, स्टार पाठवले की, ती अवधक आनंदाने आवण ववर्श्ासाने अध्ययन करीत असल्याने प्रत्यक्ष 

ददसून येत आहे.  

 उपक्रम अिूनही सुरु आह.े परंतु प्रत्येक टप्प्यावर मुलांच्या प्रगतीचा आढावा घेत आहे. 

मुलाचं्या सिानशीलतेला वाव दणेे हा ही मुख्य उिेश होता. वशकण्याची विि संपता कामा नये 

यासाठी उपक्रमाची व्याप्ती यावषी सलगपण ेसरुु आह े . कारण शाळा सुरु होण्यास अिूनही 

वनवित कालावधी सांगता येत नाहीये. या माध्यमातून मुलांना नवोदयच्या परीके्षकररता 

तयार करून वतथवर पोहचवण ेह ेउदिष्टे्य असल्यामुळे यावषी राधा शाह आवण आनंद इंगोल े

यांना नवोदयच्या ९ वी च्या प्रवेश परीके्षकररता बसववले. त्यांच्या वगावशक्षकांकडे सातत्याने 

पाठपुरावा करून त्यांचे प्रवेशफॉमा भरून घेतल.े येत्या परीके्षपयांत त्यांची तयारी करून घेणे 

हा संकल्प सध्या मनी बाळगून आहे.  

६) उपक्रमासाठी इतराचंी मदत -   

समग्र वशक्षा म.न.पा. अकोला अवधनस्त कमाचाऱयांनी मला वेळोवळेी सहकाया केले. िेव्हा मी 

online, zoom app, वव्हडीओ कॉलद्वारे अध्यापन करतांना ददसायची तेव्हा वतथे शांतता 

राहील याकडे सवाांचे आविूान लक्ष असायचे. बोडाावर समिावतांना सादफया खान (ववषय 

साधन व्यक्ती म.न.पा. अकोला) माझी सहकारी मोबाईल हॅण्डल करण्यास मदत करायची. 

उपक्रमाची कायावाही  

 वनयोिनात उल्लेख केल्याप्रमाणे आता प्रत्यक्ष उपक्रमाच्या कायावाहीला सुरुवात झाली. 

सुरुवातीला माझ्याकडे असणाऱया शाळांसाठी गुगल फॉमाद्वारे ववववध ववषयाच्या ज्या चाचण्या तयार 

केल्या होत्या, त्या आता गृप सोबतच या मुलांच्या वैयवक्तक whatsapp ला पाठववण्यास सुरुवात 

केली. याद्वारे त्यांचे त्या इयते्तचे मूल्यमापन तर झालेच आवण पुढे अध्यापनाची ददशा ठरववण्यास 

पुरकही ठरले.  

 सवाप्रथम दक्रश शाहा या उपक्रमात िुळला. म.न.पा. मराठी शाळा क्र. ७ चा इ. ६ वी मध्य े

वशकणारा हा ववद्याथी. दक्रशला सुरुवातीला टाईमटेबल बनववण्यास सांवगतला. त्याचे वव्हडीओ 

कॉलवरून अध्यापन पाहून त्याच्या चारही बवहणी त्याच्यामागे आपआपली पुस्तक घेऊन बसायच्या. 

धनश्री इ. ४ थी आवण राधा इ. ७ वी यांच्या अभ्यासाबाबत ही त्यांच्या ववडलांनी मला ववचारले, ‘ 

मॅडमिी ये दोनोंभी आपसे पढना चाहते है, क्या आप इनको भी वसखायेंगी?’ असं करत आता एकाच 

घरातील वतघांनी फोन, वव्हडीओ कॉल, whatapp, voice massages द्वारे वशकणे सुरु केले. पुढे 

आणखी ववर्श्ास बळावला.  माझ्याकडे असलेल्या म.न.पा. मराठी शाळा क्र. १६ च्या इ. ४ थी च्या 
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रेखा आवण रावधका वमटकर या चुणचुणीत मुली िुळल्या. त्यांची आई घरगुती कामावर िात 

असल्यामुळे त्यांना संध्याकाळी अभ्यास द्यावा लागायचा. त्यांचा अभ्यास whasapp ला, voice 

messages व्द्वारे पाठवत होते. पण त्यांना नीट समिावण ेहोत नाही हे पाहून त्यांना मी आणखी 

कुणाची मदत वमळते का म्हणून शाळेच्या मुख्याध्यावपका मीना देशमुख मॅडमशी संपका  केला. तेव्हा 

त्यांच्याच शाळेचे शाळा रक्षक श्री िाधव यांची मुलगी श्रावणी त्यांना अभ्यास घेण्यास मदत करेल अस े

सांवगतले. श्रावणीशी संपका  केला. तीने होकार भरला. आता संपणूा अभ्यास म्हणिे चौथीच्या बेवसक 

भागाची उिळणी वाचन व लेखन घेण्यास सांवगतले. एक प्रकारची ती टु्यशन आवण सपोर्टांगमध्य े

माझं बोलण.ं काना, मात्राच्या चुका दरुुस्त करून घेणं, संख्याज्ञान, संख्यावाचन, बेरीि, विाबाकी, 

पररसर अभ्यास, काही प्रमाणात इंग्रिी असं चालू झालं. यांचा प्रवतसाद वमळू लागला. याचंं वशकणं 

श्रावणीच्या सहकायाानं सुरु झाल्यामुळे आता online साठी दसुऱया शाळेतील मुलांचा शोध सुरु होता. 

अशातच शाळा क्र. २६ च्या साक्षी आवण प्रगती गवई यांच्याशी संपका  झाला. वतच्या आईशी भेटले  

आवण त्यांच्यातील वशकण्याची विि, आईचा मुलींप्रती कळवळा, पाहून त्यांना ही या उपक्रमात 

सामील केलं. आता या उपक्रमात सात ववद्याथी िुळले. ववद्याप्रावधकरणाकडून प्राप्त होणारे स्वाध्याय 

(convegenius) त्यांच्याकडून सोडवून घेतले.त्यात अडचण आली तर त्यावरचेच अध्यापन 

त्यापद्धतीने केले िायचे. ददक्षा अॅपचा वापर आवण पूरक अध्ययन होण्यासाठी संबंवधत ववषयाच्या यु-

टु्यब बलंक्स पाठववल्या िायच्या. धनश्रीकररता माझ्या whatsapp ला आलेल े इ. ४ थी चे 

ववषयवनहाय वव्हडीओ पाठववण्यात यायचे. राधा आवण दक्रशचे अध्ययन चालू असताना धनश्रीला 

वतच्या क्रवमक पुस्तकातून वाचन कर, कववता लेखन कर, बेरीि-विाबाकीची उदाहरणे तयार कर इ. 

कामे द्यायची.  

 आयुष ताठे असा ववद्याथी िो केवळ वतान समस्या यामुळे शाळा प्रवाहातून बाहेर होता. आई-

ववडलांना तो कॉ्व्हेंटमध्य े वशकावा ही इच्िा. तर  कॉ्व्हेंटवाल्यांनी त्याच्या या वतान समस्येमुळे 

प्रवेश नाकारलेला. त्याला शाळा बाह्य सवेक्षणात घेऊन मनपा मराठी शाळा क्र. १७ मध्ये प्रवेवशत केले  

आवण त्याच्या पालकांना ववर्श्ास ददला की, शाळा तर त्याला घडवेलच परंतु तत्पवूी तुमची आयुष 

सोबत असलेली अवािवी अपेक्षा थोडी बािूला ठेवावी लागेल ( डॉक्टरांच्या ददलेल्या वदै्यकीय 

सल्ल्याच्या आधारे). सुरुवातीला त्याच्या वतान समस्येवर काम होणे आवश्यक वाटले. त्याची बैठक 

वाढावी व तो गुंतून राहावा अशा िोट्या िोट्या कृती घ्याव्या लागतील असे सांगत आयुषच्या आईला 

त्याची प्रथम वशवक्षका बनववले. त्यासाठी आठवड्यातून एकदा आयुषच्या आई व बाबांचे प्रत्यक्ष 

समुपदेशन करण्यात आल.े त्या समुपदेशनात घरातील व्यक्तींनी आवण प्रत्यक्ष स्वतः आई म्हणनू काय 

करावे व काय करायचे टाळाव ेह ेसांवगतले.िसे की, त्याला एखादी गोष्ट करू नकोस म्हटले की, ती 

मुिाम करणे, रागावल ेकी तो अवधकच वचडण,े याला हात नको लावू, इथे नको िावू, असे म्हटले की 

उलट वागण.े या सवा बाबींवर उपाय काय? कसे कमी करता येईल? आई म्हणून काय गफलत होते 

आहे? इ. गोष्टी त्यांच्या लक्षात आणून ददल्या हे ऐकून त्यांच्या चेहऱयावरचे भाव रटपण्यासारखेच होते. 

त्या म्हणाल्या,” मॅडम, तुम्ही खरं सांगता!” असंच होते.  हे स्वीकारल्या नंतर त्यांना िुलै मवह्यात 

शाळापूवा तयारीच्या कृती करावयास ददल्या. संपूणा कृतींची यादी तयार करून सातत्याने त्या कृती 
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केव्हा, कशा, दकतीदा घ्यायच्या यावर बोलायची. त्याप्रमाणे त्यांनी कृती घ्यायला सुरुवात केली. 

आयुषने केलेल्या कृतींचे वव्हडीओि् पाठवायला सुरुवात केली.  

 मुलांची प्रत्येक ववषयातील प्रगती पाहून त्यांना क्रवमक पाठ्यापुस्तकाव्यवतररक्त 

ज्ञानरचनावादी दषृ्टीकोनातून अध्ययन अनुभव देण्याचे ठरववले. त्यात १) शावब्दक उदाहरणे तयार 

करा, २) गुगलच्या आवण पाठ्यपुस्तकाच्या आधारे इंग्रिी शब्दांचे अथा शोधून त्या शब्दांचा वाक्यात 

उपयोग करा, ४) मराठीत वनबंध वलहा, ५) बहदंी मध्ये वचत्र वणान करा, ६) घराच्या घरी ववज्ञानाचे 

सोपे प्रयोग करा, ७) भूगोलामध्ये पररभ्रमण-पररवलन या संकल्पना व्हीडीओ च्या माध्यमातून समिून 

घ्या. ८) गवणतातील भौवमवतक रचना, कोणाचे प्रकार, चौकोनाचे प्रकार, वत्रकोणाचे प्रकार, ९) 

इवतहासातील घटनांचा मागोवा १०) सामा्य ज्ञान मध्ये आपल्या देशातील राज्यांच्या रािधा्या 

शोधून काढणे इ. घटकांचा समावेश केला. मुल ं शोधक झाली. या मध्य े अडचणी आल्यावर मुलांनी 

गुगल,ददक्षा अॅप, य-ुटु्यब चा लीलया वापर केला व त्यांचे स्वतःचे वशकण ेसोप ेआवण आनंदाचे झाले. 

सदर काया वही मध्ये वलवहल्या नंतर त्याचे फोटो मला पाठवायचे. सुटसुटीत लेखन पाहून आवण 

मुलांची वळणदार अक्षरे पाहून त्यांच्यातील वचत्रकारालाही िागं केलं पावहिे असे वाटायला लागले. 

यामुळे दोन गोष्टी साध्य करता येईल. त्या म्हणिे अध्यापनासोबतच त्यांच्या सिानशीलत े आवण 

सृिनशीलतेला वाव वमळेल. मग त्यांना १) कुठलाही ववषय न देता आवडीचे वचत्र काढा, २) 

प्रसंगानुरूप िसे २६ िानेवारीला पयाावरणाशी संबंवधत वचत्र काढा, ३) ज्या ददवशी online अध्यापन 

झाले नाही त्या ददवशीला whatsapp ला त्यांना ववषय देऊन वचत्र काढण्यास सांवगतले िायचे. १५ 

ऑगस्ट ला तर प्रगतीन ेखडतर पररवस्थतीत ही  सीमवेर देशाचे रक्षण करणाऱया सैवनकांचे अवतशय 

बोलके वचत्र काढून कृतज्ञता व्यक्त केली. १५ ऑगस्ट ला वव्हडीओ कॉल द्वारे  स्वतंत्र ददनाचे काय 

महत्व आहे  यावर मुलांनी आप आपल ेववचार मांडले. 

 ही मुलं वेगवेगळ्या इयत्ताची असल्यामुळे त्यांचे वशकणे आवण आपले वशकवणे आंनद देणारे 

ठरावे याचा िास्त ववचार करण ेआवश्यक होते. दक्रश, राधा, साक्षी, प्रगती यांना बऱयाचदा समान 

कृती असणारे अध्यापन करायचे. िस े गवणतामध्ये शावब्दक उदाहरण े तयार करा, एकमान पद्धती, 

पूणाांकयुक्त अपूणाांकांचा भागाकार गुणाकार, मराठी साठी वतामान पररवस्थतीशी मेळ खाणारे वनबंध, 

औपचाररक-अनौपचारीक पत्र लेखन, पाठ वाचा आवण त्यावर प्रश्न तयार करा, ददलेल्या ववषयावर मत 

मांडा उदा. पयाावरणाचा ऱहास का होतो आहे? कोरोना ववषयी काय सांगाल? इ. मुलं चौकस होऊन 

बोलती व्हायची. ही प्रदक्रया वद्वमागी (आदानप्रदान) होत असल्याने मी उपवस्थत केलेल्या प्रश्नातून 

मुलांच्या ववचार प्रदक्रयेला अवधकच चालना वमळू लागे.  

 २०२०-२१ मध्ये दक्रश आवण राधाचा उत्तम सहभाग रावहला म्हणून येणाऱया सत्राच्या 

अभ्यासाकररता त्यांना रविस्टर सेट, कंपासपेटी देऊन नवीन सत्रासाठी प्रेरीत केले. 
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कायावाही करतानंा आलले्या अडचणी –  

 हा उपक्रम सलग चालू राहण्यासाठी मी आवण मुलं, पालक मनापासून तयार तर होतोच, पण 

बऱयाचदा दक्रश ववडलांसोबत फर्नाचर बनववण्यासाठी िायचा. मी १२ ला फोन लावायची,’दक्रश 

online class शुरू करे क्या?’  तर तो म्हणायचा,  ‘मॅडम २ बिे खाने के िुट्टीमे कॉल करना. म ै

दकुान के कोनेमें बैठ के सुनुगंा, बुक्स साथ लाया हुुँ, वलखुुँगा भी.’ मग दपुारी पु्हा कॉल करावा 

लागायचा.  

 तो दकुानात असल्यामुळे राधा, धनश्री ला वशकवता येत नव्हते. मग त्याच्या whasapp ला 

मी कृतीप्रवण अभ्यास पाठवायची िसे की ‘ मला िर पंख असते तर !’ यावर तुझे मनोगत वलही. 

धनश्रीसाठी ( ४ थी) वतला ही बेरीि विाबाकीची उदाहरणे तयार करून पाठव, अशा सारख्या कृती 

द्यायची. त्यामुळे ती स्वतः नव नवीन गवणत तयार करायला लागली आवण ते वतला िमायलाही 

लागलं. 

  साक्षी, प्रगतीला ही बरेचदा net balance नसल्यामुळे calling करून कृती द्याव्या 

लागायच्या. पण मुल ंही आवडीने करायची. तुम्हाला आवडत ेते वचत्र बनवा. वतामानपत्रातील बातम्या 

वाचा आवण आवडलेल्या बातमीला वलहून काढा. ती कशाशी संबंवधत आहे ते फोनकरून कळवा. 

अशाप्रकारे मुलं वषाभर अध्ययनरत आवण कृतीप्रवण रावहलेत आवण आताही आहेतच.  

 आयुषची डॉक्टरांची treatment सुरु होती. त्यांच्यातील अडथळ्यामुळे खािगी शाळेने प्रवेश 

नाकारला होता. मग त्याला म.न.पा. मराठी शाळा क्र. १७ मध्ये मी त्याला वशक्षकांच्या मदतीने 

प्रवेवशत केले.  पालकांना समुपदेशन करून अवतशय सकारात्मक केले. त्यांनी आयुषसाठी काय करावे, 

काय करू नये, कुठे रोखावे, कुठे टोकावे? याबाबतची एक तास पालकांची  वमटटंग घेतली.  

त्याच्यासाठी आठवड्याभराची उपक्रमाची यादी करून ददली. िसे, ओल्या कणकेचे गोळे करणे, 

स्वयंपाकातील वस्तूंना गंध, चव, स्पशााद्वारे ओळखण्यास सांगणे, फुल ओवणे, सुईत धागा ओवण,े 

एकवत्रत केलेली धा्य वगेळी करणे, ओल्या मातीतून आकार बनववण ेइ. (यादी मोठी आहे.)  यामध्ये 

लीना रामटेके (ववषय साधन व्यक्ती, म.न.पा. अकोला) माझ्या सहकारी यांनीही यादी बनववण्यास 

सहकाया केले.  

 बऱयाचदा कायाालयीन कामकािाच्या ददवशी वा माझे  online प्रवशक्षणं, कायाशाळा 

रावहल्यास online अध्यापन घेण्यामध्ये अडथळा यायचा त्याददवशी केवळ एखाद्या ववषयाचा अभ्यास 

स्वतः कर असा मेसेि टाकावा लागे.  
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फलवनष्पत्ती -  

 या उपक्रमातून पुस्तकाव्यवतररक्तच्या वशक्षणाला मुलांनी समिून घेतलेले. गुगलवरून गोष्टींचा 

शोध घेऊन त्या वहीत रटपून घेणे व पाठवणे.पाठ्यपुस्तकातील कववता वाचून संबंवधत कववतेच्या 

कवींच्या ववववध कववता गगुल वरून मुलं शोधायाचे आवण आवडलेली कववता वहीमध्ये वलहून 

घ्यायचे. ती कववता का आवडली? ती कशाशी संबंवधत आहे? हे ही मुले स्वतःहून करायला लागली. 

या गोष्टी  त्यांना सहि िमायला लागल्या. क्राफ्टचे वव्हडीओि् पाहून ते करून बघण ेिमले.  

 मुलांच्या सिानशीलतेला व ज्ञानपीपासू वृत्तीला वाव देणे हे महत्वाचे उिीष्ट होते. केवळ 

पुस्तकी ज्ञान िसे की, क्रवमक पुस्तकातून वशकववण,े प्रश्नोतरे देण ेयातून त्यांच्या सिानशीलतेला वाव 

वमळणार नव्हता. तो वनव्वळ क्रवमक अभ्यासाचा भाग झाला असता त्या ऐविी मुलांना वगेवेगळे 

ववषय देऊन िसे भासेचे वनबंध स्वत:च्या कल्पनेतून वलही, ववज्ञानाच्या अनुषगंाने घरच्या घरी प्रयोग 

करा. कोरोना महामारी आटोक्यात आणण्यासाठी तुम्ही कशावर भर द्याल, भूगोल ववषयातपृर्थवी 

पररवलन, पररभ्रमण, ददवस रात्र कसे होतात, वृते्त, अक्षांश-रेखांश, सामा्य ज्ञानामध्ये देश, राज्य, 

वेगवगेळे वैज्ञावनक शोध कोणी लावले? यासाठी बऱयाचदा गगुल वापरा, वव्हडीओ पहा, अशा सूचना 

वलहून पाठवायचे त्यामुळे मलुे वगेळा ववचार करून त्यांच्या आत दडलेल्या सुप्त गणुांचा ही अववष्कार 

पहावयास वमळाला. 

 चांगल्या सवयी सोबत वैज्ञावनक दवृष्टकोन वृबद्धगंत करणे यालाही चांगला प्रवतसाद वमळाला. 

एकदा मुले म्हटले की, 'वनसगाातील घटना देव घडवून आणतो'. िसे ददवस-रात्र, ग्रहण इत्यादी.तेव्हा 

त्यांना या घटनेला वैज्ञावनक दवृष्टकोनातून स्पष्ट केले. वव्हवडओि पाठवले. दवे हे श्रद्धास्थान आह;े परंतु 

वनसगाातील घटना, ि्म-मृत्यू यामागे ववज्ञान आह.े त्यानंतर मुलांनी आपला दवृष्टकोन बऱयापैकी 

बदलला. चांगल्या सवयी मध्ये मलुं लवकर उठायची. कोरोना महामारीत हात धुण्याच्या, मास्क 

वापरण्याच्या सवयी सोबतच गदीत िाणे टाळू लागलीत. िेवणाआधी हात धुण,े स्वच्ि राहण,े अंघोळ 

करणे त्यांच्या िगण्याचा अववभाज्य भाग झाला आहे.  

 मनपा शाळेतील हा तेिोमय कुठेही ववझ ूनय ेत्यासाठी या ववववधांगी उपक्रमाचा ददव्यातील 

तेल म्हणून उपयोग झाला. मलुं शोधक झाली. दर ददवशीचा एक टास्क म्हणून मुलं ददवसभर 

कायााव्वत रहायची. स्वतःला आवडलेल्या व सुचलेल्या गोष्टी आवडीने पाठवू लागले.  भाषचेा पोत 

समिायला लागला. काना, मात्रा, वेलांटी असतानाचे उतार चढावाचे वाचन िमले. ववशेष म्हणिे 

वशक्षणाशी नाळ िुळून रावहली. प्रत्येक ववषयाला मुले स्वतःहून समिून घेऊ लागली. टाइमटेबल 

प्रमाणे एखाद्या ववषयाचे अध्यापन झाल ेनाही तर त्यांना मेसेि द्वारे त्यांच्या आवडीचा एखादा ववषय 

करण्यासाठी उदु्यक्त करायचे. कधी कधी मुले स्वतःहूनच ववषयाचे अध्यापन करायचे व त्याचे फोटो 
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whatsapp ला पाठवयाचे. क्राफ्ट चे वव्हडीओि पाहून तशा कृती करणे.हे महत्वाचे वशकणे होते.  

सामा्य ज्ञानाच्या ववषयासाठी स्वतःहून पुढाकार घेतल्या िायचा. यामध्ये देशाच्या नावापासून 

पंतप्रधान, राष्ट्रपती, आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री यांची मावहती वमळवून ते वहीत वलहायचे.  

 या उपक्रमाचे वेगळेपण सांगताना मला आनंद होतो की, िी मलुं वनबंध, मुलाखत, पत्र लेखन, 

वाक्यात उपयोग, शब्दांचा वाक्यात उपयोग म्हणींचा वाक्यात उपयोग िावहरात, प्रश्न तयार करणे, 

िोटे िोटे ववज्ञानाचे प्रयोग घराच्या घरी करून बघणे, प्रयोगांती सूयोदयाच्या वेळांची नोंद करणे या 

पासून दरू होती ती आता खऱया अथााने प्रत्यक्ष कृतीतून स्वतः करताहेत. म्हणूनच सवााथााने या 

उपक्रमाचे हे वेगळेपण असून तीच त्याची फलवनष्पत्ती म्हणावी लागेल.  

 दसुरी महत्त्वाची फलवनष्पत्ती म्हणिे माझ्या उपक्रमामध्ये समववष्ट असलेल्या ववद्यार्थयाांपैकी 

दोघांनी नवोदय प्रवेश परीके्षकररता फॉमा भरलेला आहे. यामध्येच नव्याने या उपक्रमामध्ये िुळलेला 

आनंद इंगोले याचा समावेश नवोदय परीके्षसाठी करण्यात आला. ही माझ्या उपक्रमाची यशस्वीताच 

आहे.  

समारोप :  

 अशा तुफानातही ह े ददवे उिळत रावहले. पल्ला मोठा आहे. ह े ददवे उिळण्यासाठी माझा 

तेवढाच खारीचा वाटा म्हणून माझ्या या उपक्रमाकडे मी कृतज्ञतेने बघते आहे.  परंत ु वशक्षक आवण 

माझ्यासारख्या पयावेक्षकीय यंत्रणेत काम करणाऱयांना अशा ददव्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यातील 

सिानाचा आवण सृिनाचा नवा आववष्कार घडववण्यासाठी मोठी संधी आहे. अस े केल े तर अनेक 

तुफानातील ददवे एका सूयााच्या तेिाने झळाळून या देशाला ते अवधक तेिोमय करतील यात दमुत 

नाही.  
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1.https://forms.gle/gKkzRv4ZbwixNmYx9 

2.https://drive.google.com/file/d/1BCyB7IOQLbHiEE492ad7DEQaQpuQo88x/view?usp=drivesdk 
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