
१. नवोपक्रमाचे शीर्षक :   ¨मुळशीच्या आनंदमालाया ववद्यार्थी कृतीपुस्ततका ववकवित करताना 
वशक्षकाचंी तवयं िमृद्धीʼ 
 २.नवोपक्रमाची गरज व महत्त्व : 
माचष २०२० जगावर आवि भारतावर मोठे िंकट घेऊन आला. िारे जग ठप्प झाले.भारत ही 
त्याला अपवाद किा अिेल. भारतात ही लॉक डाऊन िुरु झाला. करोना मुळे जिे इतर 
क्षते्ावंर पवरिाम झाले तिे वशक्षि क्षते्ावरही झाले.वजल्हा पवरर्देचे वशक्षक प्रामुख्याने िहा ते 
चौदा वयोगटाच्या मुलािंोबत काम करतात.लहान मुलािंोबत काम करिारे वशक्षक हे प्रचंड 
िंवदेनशील अितात, हा िवषिामान्य अनुभव आहे.  वगात मुलानंा काही वशकवाव,े त्यानंा 
िमजून िागंाव,े मुलानंा िमजले की त्याचं्या चेहऱ्यावरील आनंद आपि वटपावा व आपिही 
आनंदी व्हाव े अिे त्याचंे कायष िुरु अिते.परंतु करोनाने स्तर्थती एकदम बदलली. इतर वळेी 
ववववध अशैक्षविक कामे जरी वशक्षकावर लादली जात अिली तरी ती कामे पूिष केल्यावर 
वशक्षक मुलािंमोर जाऊन आपले मूळकाम करत राहतात. परंतु करोना लॉक डाऊन 
कालावधीत हििारी,खेळिारी,बागडिारी मुलेच त्याचं्या िमोरून गेली. प्रत्यक्ष वगाध्यापन बंद 
झाले.मूळ कामातील आनंद च नाहीिा होऊ लागला.ज्याकामाचे वतेन घेतो तेच काम होत 
नाही ही तवतःच्या अस्तमतेला धक्का देिारी बाब घडत होती.काही अपवाद वगळता िवषच 
वशक्षकानंा हे त्ािदायक होते. याही पवरस्तर्थतीत  आपल्या ववद्यार्थ्यांपयंत पोहोचण्यािाठी 
वशक्षक आटोकाट प्रयत्न करत होते आवि त्यािाठी हरतऱ्हेच्या नाववन्यपूिष मागांचा तेउपयोग 
करत होती. कुिी स्व्हडीओ तयार करत होते, तर कुिी ववववध वबेिाईट, 
पीडीएफतयारकरतहोते. अनेक प्रकारच्या अध्ययन कृती, उपक्रम अिलेल्या 
कृतीपवत्काहीतयारकेल्याजातहोत्या. तरीहीया कालावधीत मुलानंा वशकवायचे किे,त्यािाठी 
तवतःची तयारी अिावी याची मावहती कोिाकडेच नव्हती,ना कोिाकडे या पवरस्तर्थतीचा अनुभव 
.िवष यंत्िाच चाचपडत होती. यातून मागष काढण्याची आवश्यकता होती.करोना कालावधीत 
वशक्षकापंुढे  ढोबळमानाने तीन प्रकारचे  ववद्यार्थी होते 
१)तमाटषफोनज्याचं्याकडेआहेत- अिे ववद्यार्थी 
२)िाधाफोनज्याचं्याकडेआहेत- अिे ववद्यार्थी 
३) ज्याचं्याकडेिंपकाचेकाहीहीिाधनउपलब्धनाहीत- अिे ववद्यार्थी 
 अशा ववद्यार्थ्यांना अध्ययन अनुभव देण्यािाठी नाववन्यपूिष िाधन वनर्ममती करण्याची,त्यािाठीचे 
दैनंवदन अध्ययन अध्यापनामध्ये आलेले वगेळेपि लक्षात  घेण्याची   तिचे वशक्षकानंा िमजून 
घेऊन त्याचंा आत्मिन्मान जपण्याची गरज वशक्षि ववततार अवधकारी या नात्याने जािवली.या 
पवरस्तर्थतीत आलेला कायाचा अनुभव पुढील काळात ववद्यार्थी,त्याचंीं मानविकता, ज्ञान 
िंरचनावाद,प्रत्यक्ष कृवतयुक्त वशक्षि अिे केवळ शब्द न वापरता प्रत्यक्ष अध्ययन अध्यापनात 
त्याचा वापर करून ववद्यार्थ्यांना तिेच वशक्षकानंा यशाचा आनंद वमळत राहिार आहे. 
३) नवोपक्रमाची उविष्ट्य े- 



१.करोना कालावधीत वशक्षकाचंा आत्म िन्मान जपिे. 
   २.वशक्षकानंा नाववन्यपूिष वशक्षि प्रवाहाचंी मावहती होिे. 
   ३.वशक्षकाचं्या मदतीने ववद्यार्थ्यािाठी नाववन्यपूिष िावहत्य ववकवित करिे . 
४. वशक्षकाचं्या अध्ययन अध्यापन तिेच  तावंत्क ज्ञान व कौशल्यात भर पडिे. 
४) नवोपक्रमाचे वनयोजन -    
   १.नवोपक्रमपूवष स्तर्थतीचे वनरीक्षि - माचष २०२० मध्ये अचानक लॉक डाऊन िुरु 
झाला.कोरोना रोगाच्या  प्रदुभावाने  िवषच क्षते् ेढवळून वनघाली होते. त्याला वशक्षि क्षते् तरी 
किे अपवाद अििार ?मुळशी तालुक्यातील  शाळा नेहमीिारख्या कधी िुरु होतील हे 
कोिीही त्यावळेी  ठामपिे िागूं शकिार नव्हते . त्या   शाळा कशा िुरु करता येतील याबाबत 
शािनाने पत् ही काढलेले होते . एकंदरीत पवरस्तर्थती पाहता काही वठकािी शाळा िुरु 
होतीलही; परंतु अचानक रुग्ि िापडल्याि पुन्हा बदं होतील.  ...आवि हे चालू बंद चे ित् िुरु 
रावहल. मग मुलाचंे वशक्षि बंदच राहिार का ? अिा प्रश्न होता. मुलाचंे वशक्षि बंद राहू नये 
यािाठी शािन, वशक्षक प्रयत्न करत होते. यामध्ये िरुवक्षतता बाळगून वशक्षकानंी आठवयातातून 
एक दोन वदवि शाळेत जाऊन अभ्याि देिे, तवयं िेवकाच्या मदतीने वशक्षि, online वशक्षि, 
मोबाईल द्वारे वशक्षि (राज्यातील खूप वशक्षकानंी आपल्या मुलािंाठी लाखो स्व्हडीओ तयार 
केले आहेत ), रेडीओ-टीव्ही द्वारे शैक्षविक मावलकाचंा प्रिारि करिे, TAB च्या िहाय्याने 
offline वशक्षि  यािारख्या  पद्धतीने प्रत्यकेजि   आपापल्या परीने वशकिे पुढे नेण्याचा प्रयत्न 
करीत होते                  
       कोरोनामुळेची स्तर्थती जगपवहल्यादंाच अनुभवत होते.त्यामुळे वशक्षिाबाबत नेमकी कोिती 
वदशा तवीकारिे योग्य ठरेल या बाबत कोिाकडेही फारिे अनुभव नव्हते ,आपले प्रश्न आपिच 
िोडववण्याची गरज होती. त्यात एक बाब प्रत्कर्ाने जािवत आहे, ती म्हिजे मुले केवळ 
वशक्षकाचं्याचं मदतीने वगात ककवा घरात वशकतील अशी स्तर्थती  नव्हती. मुलाचंे िुलभक 
म्हिनू एकमेव वशक्षक अििार नाहीत, तर पालक व इतर तवयंिेवकाना  हे कायष कराव े
लागिार होते. त्यानंा आपली  िुलभकाची  भवूमका िमजून घ्यावी लागिार . त्यािाठी 
पाठ्यपुततकातील धडे वशकवविे म्हिजे केवळ  शालये वशक्षि निते, हे िमजून घेताना 
वशकिे म्हिजे काय ? ते  कुठे कुठे घडत अिते ? ते किे घडते? याबाबत नवीन प्रवाह काय 
आहेत ? मेंदूवर आधावरत वशकिे काय िागंत आहे ? मुलाचंे  वशकिे बहरण्यािाठी आपि 
िुलभन करताना कोित्या बाबी लक्षात घ्याव्यात ? मुलाचंे वशकिे होण्यािाठी अवकाश किा 
द्यावा ?हे िवष वशक्षकानंी नव्याने िमजून घेिे व ते िलुभकापंयंत पोहोचवविे आवश्यक होते. 
२. िंबंवधत व्यक्तींशी,तज्ज्ञाशंी चचा-  प्राप्त पवरस्तर्थतीतून मागष काढण्यािािाठी वशक्षक 
अतवतर्थ झाले होते. त्याचंी अतवतर्था दूर करिे आवश्यक  मुळशी तालुक्यातील वपरंगुट बीट 
मधील तवयं पे्ररिेने काम करण्यािाठी तयार अििाऱ्या वशक्षकाशंी फोन वरून चचा केली. 
करोना काळ िकंट न मानता नवीन काही करण्याची िंधी आहे अिा ववचार करून  ¨िंकट 



नव्हे िंधी ʼ या whatsapp िमूहाची तर्थापना वद.१६.६.२०२० रोजी  केली .यामध्ये वपरंगुट बीट 
मधील ३५ वशक्षक तवतःहून िहभागी झाले.या वशक्षकाशंी चचा करून िमूहाची पुढील वदशा 
वमळेपयंत काही कालावधीिाठी खालील उविष्ट्ये वनवित केली. 

१. मुलािंाठी काम करू इस्च्ििाऱ्या वशक्षकाचंा िमूह तयार करून बुद्धीमंर्थन ( brain 
storming) िुरु करिे. 

२. कायष करण्याची वदशा वनवित करिे. 
३. इयत्ता वनहाय  कामाचे वनयोजन करिे. 
४. उपलब्ध अििाऱ्या eिावहत्याचा ववचार करून त्याचा आपल्या िावहत्यात िमावशे 

करिे . 
५. झूम/गूगल मीकटग facebook िारखी माध्यमे वापरून तविमृद्धीकरि, पालक िमृद्धी, 

वशक्षक िमृद्धी करिे.  
िमूहाला पुढे नेण्यािाठी पुढील कायषपद्धती वापरली 

 ऑनलाईन वमकटग व  शैक्षविक गप्पाचं्या माध्यमातून चचा करिे  
 ववववधांगी नमुन्याचंा(  स्व्हडीओ,ऑडीओ,कृतीपावत्का इ.) अभ्याि करिे  
 प्रत्येक नमुन्यातील बलतर्थाने व उविवा याचंा अभ्याि  करिे 
 अध्ययन िाधनाचंे ववववध नमुने तयार करून पडताळिी आवि शोध िुरू ठेविे. 
  ज्ञानिंरचनावादी पद्धती िमुहात वापरिे  
 तविमृद्धी आवि बदलती वशक्षक भवूमका  िमजून घेिे . 

यावशवाय  िावहत्य ववकिनात मदत होईल यािाठी श्री.िवचन लोखंडे यानंी तवतः 
घरातून वशकण्याि मोठ्यांची भवूमका, इनक्युबेशन,िुलभकाची भवूमका याववर्यी लेख 
वलवहले. मेंदूवर आधावरत अध्ययन, ववर्याचंी एकात्मता, कृवतयुक्त वशक्षि, ज्ञान 
िंरचना वाद, २१व्या शतकातील अध्ययनाची कौशल्ये,एकच िावहत्य वापरून ववववध 
ववर्याचंी उविष्ट्ये कशी िाध्य करायची याववर्यी online चचा ित् े घेतली.िंकल्पना 
अवधक तपष्ट्ट होण्यािाठी वशक्षि तज्ज्ञ डॉ.व.िी.देशपाडें,श्री.िंवदप वाकचौरे याचंी 
online व्याख्याने आयोवजत केली. एखाद्या नवोपक्रमाकडे वगेवगेळ्या कोनातून कि े
बवघतले जाते हे िमजून घेण्यािाठी युवनिेफ च्या श्रीम.रेश्मा अगरवाल,रूम टू रीड चे  
श्री.राज शेखर, एल.एफ.इ. चे श्री.मधुकर बनोरी तिेच पवरर्देतील ,बालभारती येर्थील 
अवधकाऱ्याशीवळेोवळेी चचा करून त्याचं्या बहुमूल्य िूचना घेतल्या. 

३.आवश्यक िाधनाचंा ववचार- 
मुलानंा तवतः हुन आनंदाने, हाित, खेळत,आवश्यक तेरे्थ िुलभकाचंी (वमत्,मोठे भाऊ 
बवहि,पालक इ.)मदत घेत अध्ययनाि मदत करिारे िाधन ववकवित करिे.या िाधनाला 



मुळशीच्या आनंदमाला नाव देण्याचे ठरववले.या िाधनाची ववैशष्ट्ये पुढीलप्रमािे अितील अि े
online चचेतून ठरववले. 

 ववर्याचंी एकात्मता (ववववधववर्याचं्या  उविष्ट्ट यानंा तपशष करिाऱ्या कृती व त्या कृती 
मागे मेंदूत िुरु अििाऱ्या प्रवक्रयाचंा ववचार ) 

 ववद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला वाव  
 िंवाद कौशल्याचा ववकाि  
 मेंदूला आव्हान देिाऱ्या कृती 
 अंदाज लाविे , िंकलन, ववशे्लर्ि ,वगीकरि या िवष उच्च ततरीय  क्षमता ववकिनाि 

मदत      
 ऑनलाइन व ऑफलाइन ( िंपकाच ेमाध्यम नििारे )िवष ववद्यार्थ्यांपयंत  पोहोचण्याि 

उपयुक्त  
 आवश्यक तेरे्थ पाठयपुततकाचा िंदभष (यामुळे िुलभक,पालक , तवयंिेवक याना 

हाताळण्याि अवतशय  उपयुक्त)  
 मुलाचं्या िृजनशीलतेला वाव  
 तवयं पे्ररिेने नववनर्ममतीचा वनखळ आनंद २१ व्या शतकातील जीवन   कौशल्याचंा 

ववकाि  
 मूल्य िंवधषनाि मदत   
 तववनर्ममतीि व तवअवभव्यक्तीि भरपूर वाव  
 पवरिरातून वशक्षि  
 प्रत्यक्ष अनुभवातून ज्ञानप्राप्ती  
 मुलानंा आवश्यक तेवढा अवकाश  
 िवष ततरातील िवष ववद्यार्थ्याना उपयुक्त कृती  
 ववद्यार्थ्यांच्या आवडीवनवडीचा प्रकर्ाने ववचार  
 ववद्यार्थ्यांच्या ववचाराि तवातंत्र्य  
 शोधक प्रवृत्तीि चालना व शोधातून आनंद  वमळवून देिाऱ्या कृती  
 िद्यस्तर्थतीत (कोववड काळात )वापरण्याि अत्यंत उपयुक्त  
 इयत्ता व ववर्याचं्या चौकटीपलीकडचा ववचार  

अिे िावहत्य ववकावित करताना कि लागिारच होता.यािाठी वशक्षकाचंी वचैावरक 
बैठक पक्की होिे आवश्यक होते.तवतः हुन िावहत्य ववकवित केल ेहा अनुभव वमळिे 
आवश्यक होते.यािाठी िमूहाला वनवित अशा कृतींच्या मावलकेतून नेले.ज्यामुळे 
वशक्षकानंा आपि काही वगेळे व  भन्नाट(गटातील वशक्षकानंी वापरलेला शब्द)  करत 
आहोत याची जािीव झाली  



४.करावयाच्या कृतींचा क्रम.-     वशक्षकानंा कोववड काळात भडेिाविाऱ्या ववववध शैक्षविक 
िमतयावंर ऑनलाईन मीकटग व  शैक्षविक गप्पाचं्या माध्यमातून चचा घेण्यात आल्या. चचेतुन 
प्रत्येकाने कृतीपवत्का, तवाध्यायपुस्ततका,ऑवडओ, स्व्हवडओ याचंे उत्कृष्ट्ट नमुने तयार केले. 
त्यावर चचा झाल्या. त्यातील िवषच नमुने िवषच ववद्यार्थ्यांपयंत पोहोच ूशकत नाहीत , यातून 
त्यातील उविवा देखील लक्षात आल्या.कमतरता दूर करण्यािाठी नवनवीन पयाय शोधण्याचा 
आमचा प्रवाि यानंतर िुरू झाला.  वगेळे , नवीन काय अिाव ेया िाठीचे नमुने माडंले गेले. 
मात् कोित्याही नमुन्याला चकू बरोबर अिे न म्हिता अवधक चागंले काय अिाव े याच्या 
शोधात िमूह पुढे मागषक्रमि करीत रावहला.मेंदूचे वशक्षि नेमके किे घडते यािाठी   ववववध 
तज्ञाचंे मागषदशषनपर व्याख्याने आयोवजत करण्यात आली. प्रत्येक मूल आपल्या मेंदूचा वापर 
करून वशकत अितो. नवीन वमळालेल्या मावहतीचा आपल्या पूवानुभवाशी िंबंध जोडून तो 
प्रवतवक्रया देत अितो. या प्रवतवक्रया देण्यािाठी लागिारा प्रत्येकाचा कालावधी हा वगेवगेळा 
अितो. तिेच तो त्याच्या आवडीनुिार ,अनुभवानुिार बदलत अितो. त्यामुळे ववद्यार्थ्यांनुिार 
योग्य ते पोर्क अध्ययन अनुभव ,अध्ययन वातावरि वशक्षकाने उपलब्ध करून देिे गरजेचे आहे 
, याची तीव्र जािीव झाली आवि वशक्षकाचंी बदलती भवूमका वशक्षकापुढे िमोर नव्याने िमोर 
आली. वशक्षकाची बदलती भवूमका म्हिजे िुलभकाची बदलती भवूमका- 

 प्रत्येकाला मेंदू आहे याची जािीव ितत ठेविे.  
 मेंदू हा वशकण्याचा महत्वाचा अवयव आहे,  त्याचे वशकिे ितत िुरू अिते,हे लक्षात 

घेिे.  
 मेंदूला ितत नवनवीन आव्हाने तवीकारायला आवडत अिते.  
 तवतः कृती करून ,शोधून उत्तरे शोधिे मेंदूला आवडत अिते.  
 पूवानुभवाच्या आधारे प्रत्येकाचा मेंदू वगेवगेळ्या पद्धतीने ववचार करत अितो.  
 उत्तरपयंत पोहोचण्याची प्रत्येकाची पद्धत वगेळी अिते. काही उत्तरे प्रश्नाला व प्रश्न 

ववचारिाऱ्यालाच आव्हान देत अितात.  
 त्यामुळे िुलभकाला र्थोडा धीर धरायला हवा. कारि प्रत्येक मेंदूला ववचार करण्याि 

वळे द्यायला हवा.मुलानंा उत्तरे शोधण्याि अडचि येत अिेल तर त्यानंा वदलले े
अध्ययन अनुभव व वातावरि  वशक्षकाने बदलण्याची गरज आहे ही लक्षात घ्यावे- हे 
िमूहाने  ितत तवतः वर कबबवून घेतल.े   हे वशक्षकाचंे वशकिे online िमूह चचेतून 
घडत होते. 

 मेंदू आधावरत अध्ययन आवि िुलभकाची िुयोग्य भवूमका याने िमृद्ध झाल्यानंतर 
वशक्षकाचंे गट करून त्यानुिार मुलाकंरीता नवीन तवयं वशक्षिाचा मागष शोधण्यािाठी 
प्रोत्िाहन वदले. 

 नंतर इयत्ता व शालेय ववर्य यानुिार गट अभ्याि केला बराचिा भाग िामाईक 
होता,ववर्याचंा िमवाय वदिून आला.  



 या अभ्यािातून वशक्षकाचं्या अिे लक्षात आले की, इयत्ता व ववर्य याचं्या कभती मुलाचं्या 
वशक्षिाच्या आड येत नाहीत.  

 त्यानंतर इयत्ता १ ली ते ५ वी चा िंपूिष अभ्यािक्रम,पाठयक्रम ,पाठयपुततके , अध्ययन 
वनष्ट्पत्ती याचंा अभ्याि केला गेला. 

 त्यातून काही िामाईक घटक काढण्यात आले. त्यानंा क्षते् म्हटले गेले. एकूि १४क्षते्े 
वनवित करण्यात आली ,ही क्षते्े पुढील प्रमािे - मीआविकुटंुब 

• मीआविअन्न 
• मीआविपािी 
• मीआविवनतपती 
• मीआविप्रािी 
• मीआविवनवारा 
• मीआविआरोग्य 
• मीआविजमीन 
• मीआविहवा 
• मीआविगाव 
• मीआविवाहतूक 
• मीआवििंदेशवहन 
• मीआविआकाश 
• मीआविआपत्ती व्यवतर्थापन  

 
 िमुहाचे कायष अवधक वगेाने पुढे न्याव ेयािाठी कोअर गटाची वनर्ममती करण्यात आली. 

(२२.६.२०२०) िुरवातीला मी व माझे कुटंुब ही एक क्षते् घेऊन प्रत्येकाने त्या क्षते्ाच्या 
ववतताराची माडंिी केली. म्हिजेच ही क्षते् इयत्तावनहाय कि ेववततृत होत गेले  आहे , 
ते माडंले.प्रत्येक क्षते्ाची आता इयत्तवनहाय , ववर्यवनहाय आवि पाठ्यपुततक 
िंदभािह अशी पवरपूिष व्याप्ती तयार झाली.ही क्षते्े वयोगटानुरूप कावठण्य पातळी 
लक्षात घेऊन, इयत्तावनहाय व ववर्य वनहाय वाढत गेली आहेत का,याववर्यी चचा व 
ववचारवववनमय करून िुधारिा करण्यात आल्या. प्रत्येक वळेी िुधारिा करताना चकू 
बरोबर अि े न ठरववता अवधक चागंले काय अिाव े याचा शोध घेऊन , िवांच्या 
िहमतीने बदल करण्यात आले.   प्रत्येक वशक्षकाचे मत ववचारात घेतले जात होते. 

 क्षते्, व्याप्तीचा ववचार व अभ्याि करून एकाच क्षते्ावर आधावरत इयत्तावनहाय 
कृतीपुस्ततका तयार करण्यात आल्या . 



 या कृतीपुस्ततका तवयं अध्ययनािाठी पवरपूिष आवि ववद्यार्थ्याना आवडतील याची दक्षता 
घेण्यात आली. यािाठी कृती प्रत्यक्ष ववद्यार्थ्यांना देऊन त्यांची मते ववचारता घेऊन 
कृतीमध्ये बदल करण्यात आले. 

 अवतशय आकर्षक , ववद्यार्थ्यांना आव्हान देिाऱ्या  , वचैावरक प्रवक्रयेि चालना देिाऱ्या  
मी व माझे कुटंुब या क्षते्ाच्या कृतीपुस्ततका तयार झाल्या.   

 त्या कृतीपुस्ततकामंध्ये आवश्यक तेरे्थ पाठाशंी वनगडीत स्व्हवडओ , ऑवडओ  कलक 
देण्यात आल्या.  

 तिेच आवश्यक तेरे्थ QR CODE  देण्यात आले.      
 िदर कृतीपुस्ततका अभ्यािून व त्याचंे िवष िदतयाचं्या माध्यमातून परीक्षि करण्यात 

आले आवि ववद्यार्थ्याना त्या कृतीपुस्ततका िोडववण्यािाठी देण्यात आल्या.  
  २१ व्या शतकातील जीवन कौशल्याचंा ववकाि ( तव ची जािीव,पवरिामकारक 

िंपे्रर्ि, िमानानुभतूी,िमतया वनराकरि , वनिषय क्षमता, व्याकतीव्यक्तींमधील 
िहिंबंध , िजषनशीलता ववचार, वचवकत्िक ववचार ,भावनाचंे िमायोजन ,ताि 
तिावाचे िमायोजन)याचंाही िमावशे करण्यात आला. 

 नवीन शैक्षविक धोरिाचा ववचारकेला गेला. प्रत्येकानेववकवित 
केलेल्याकृतीवरिखोलचचाघेण्यात आली 

• कृतींमध्येववद्यार्थीनुरूपआविइयत्तानुरूपिुधारिाआविबदलकरण्यात आले. 
• ववद्यार्थ्यांनाशाळाआविघरीप्रायोवगकतत्वावंरकृतीमावलका देऊन चाचपिी करण्यात 

आली  
• वशक्षकानंा तवतःच्या मुलामंधीलिकारात्मकदृस्ष्ट्टकोनबदललक्षात आला. 

आनंदमाला ववकिनाची प्रवक्रया मोबाईल वर िुरु होती. 
आपले काम इतर वशक्षका कडून व शैक्षविक क्षते्ातील अवधकारी व जािकार व्यक्ती 
कडून तपािले जाण्यािाठी त्याचं्या पयंत online पद्धतीने आनंदमाळे तील दुिऱ्या 
ततराचे मी आवि कुटंुब ही आनंदमाला पाठवून त्याचं्या प्रवतवक्रयाघेण्यात 
आल्या.त्याचं्या िूचनापं्रमािे बदल करण्यात आले.मुळशी तालुक्यातील िुमारे ७०० 
वशक्षकापयंत आनंदमालेचे एक क्षते् पोहचववण्यात आले.त्याचं्या प्रवतिाद online 
घेण्यात आले.जुन २०२१  शैक्षविक वर्ष िुरु होण्यापूवी हे करण्यात आल्याने तालुक्यात 
शैक्षविक वातावरि तयार झाले. 
 

५.उपक्रमोत्तर स्तर्थतीचे वनरीक्षि -  
        िमूहातील वशक्षकानंी तवतः अभ्याि करून  िलुभकाचीभवूमका िमजून घेतली.कृवतयुक्त 
अध्ययन, ज्ञान िंरचना वादी ववचार व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजाविी िमजून घेतली. ववववध  
िंदभषिावहत्याचा (इयत्ता १ ली ते ५ वीची पाठ्यपुततके,अभ्यािक्रम २०१२, राष्ट्रीय अभ्यािक्रम 



आराखडा २०२१ इ.)अभ्याि केला. यातून तवतः वशकण्याचा आनंद त्यानंा वमळाला.मुळशी च्या 
आनंदमालेची  १३ क्षते्े तयार केली. प्रत्येक क्षते्ाच्या ५ ततराच्या आनंद मला अशा ६५ 
आनंदमाला ववकवित करण्याचे  वनयोजन केले. त्यापैकी ४८ पुस्ततका तयार केल्या.वशक्षकानंी 
वदलेल्या प्रवतिाद पुढील प्रमािे  

 वशक्षक म्हिनू आम्ही या उपक्रमातून िमृद्ध झालो.  
 मुलाचं्या मेंदूमध्ये वशक्षिप्रवक्रया कशी घडते,ववद्यार्थ्याना  पोर्क अध्ययन अनुभव , 

अध्ययन वातावरि वदले पावहजे याची मावहती झाली.  
 मुलाना अध्ययनाि िंधी कशा वनमाि करून द्याव्यात , तयातून मुलाचंे शोधक वृत्तीने 

वशकिे किे होईल हा ववचार प्रकर्ाने िमोर आला.       
 मोबाइल मध्ये नवनवीन तंत्ज्ञानाची मावहती वमळाली.  
 ऑनलाइन मीकटग , टायकपग, एक्िेल शीट मध्ये काम करिे , गुगल फॉमष तयार करिे, 

वगेवगेळ्या स्व्हवडओ कलक अॅड करिे ,QR कोड तकॅन करिे आवि तो वडष मध्ये इनिटष 
करिे यािरख्या बाबी तवतः हुन वशकलो. 
 

 आनंदमालाया कृतीपुस्ततका घरतील मुलानंा तिेच शाळेतील ववद्यार्थ्याना देऊन पुढील 
प्रवतवक्रया वदल्या. 

-शोधक वृत्ती वाढीि लागली.  
िृजनशीलतेि वाव वमळाला 
कल्पनाशक्ती ववकािाि चालना वमळाली 
मुलाना नववनर्ममतीचा आनंद वमळाला 
मुलाचंे िंवाद कौशल्याचा ववकाि होण्याि मदत झाली. 
मुलानंा तवयं अध्ययनाची गोडी लागली.  
आवश्यक तेरे्थ पाठ्यपुततके ,कलक्ि ,स्व्हवडओ पाहता येतील, त्यातून मावहती तंत्ज्ञानाचे 
ज्ञान  वमळाल.े        

६.कायषवाहीचे टप्पे ( वळेापत्क ) 
वनयोजन  
 
अ.क्र. कालावधी करावयाचे काम 
१ जून २०२० वशक्षकाचं्या online िमूह तयार करून करोना काळातील 

वशक्षि , िद्य स्तर्थतीची जाि यावर चचा,.करोना िंकट न 
मानता िंधी िमजून ववद्यार्थी वहताचे कायष तवयं पे्ररिेन 
करून आपला िन्मान जपिे िाठी कायष करण्याचा 



वनधार.नवीन िाधन ववकवित करण्याचे प्रयत्न 
२ जुल२ै० वशक्षक िमृद्धीिाठी अभ्यािक्रम, पाठ्यपुततके,राष्ट्रीय 

शैक्षविक आराखडा,ज्ञान िंरचना वाद इत्यादींचे अभ्याि 
चचा ,आपि तयार करत अिलेल्या िाधनावर गटात 
प्रवतिाद घेिे ,िाधनात िुधारिा करिे.तयार केलेल्या 
कृती मुलािंोबत करून पाहिे 

३ ऑगतट २० ततर व क्षते् वनहाय  पाठ्यपुततकातील घटक 
शोधिे.आनंदमाले  त  प्रत्येक क्षते्ाची ततर वनहाय चढत्या 
क्रमाने माडंिी करिे.मुलािंोबत कायष करून पसु्ततका 
अवधक चागंल्या करिे.तवतः च ेतावंत्क कौशल्य ववकवित 
करिे  

४ िप्टेंबर२०२० २१ व्या शतकातील कौशल्ये,नवीन राष्ट्रीय शैक्षविक 
धोरि,मुलाचंा आनंद याचंा ववचार करून पुस्ततका अंवतम 
करिे.पुस्ततका ववववध वशक्षक गटातत्यावर प्रवतिाद घेिे  

५ ऑक्टोबर२०  एका क्षते्ातील पाच ही ततरातील आनंद् माला 
मोठ्याववद्यार्थी गटावर प्रयोवगक पद्धतीने राबवून वशक्षक व 
ववद्यार्थी याचंाप्रवतिाद घेऊन बाकीच्या क्षते्ात िधुारिा 
करिे.प्रायोवगक राबववण्या िाठी ववववध NGO च े िहाय 
घेिे. प्रायोवगक प्रकल्प िाठी scert च्या िंशोधन ववभागाचे 
िहाय घेिे तिा प्रतताव िादर करिे. 

६ नोव्हेंबर २० प्रायोवगक अंमलबजाविी- onlineवशक्षक प्रवशक्षि, 
ववद्यार्थ्यापयंत िाधन पोहोच   पूिष करून मावहतीचे 
ववशे्लर्ि करिे,आनंदमालेत आवश्यक त्या िुधारिा 
करून देिे. 

 
प्रत्यक्ष कायषवाही 
22 जून 2020 कोरोनािंकट नव्हे िंधी गटाची तर्थापना 

22 जून 2020 

पाठ टाचि नमुना िादरीकरि व चचा 
गटाची कामे वनवित झाली 
र्थीम वनवित करिे.१४ र्थीम वनवित झाल्या 
इयत्ता वनहाय व्याप्तीवलवहिे(पाठ्यपुततक व अभ्यािक्रम याचा ववचार 
करून) 



टाचि नमुना अंवतम करिे 

नमुन यानुिार एकच र्थीम वगेवगेळ्याइयत्तांमध्ये कशी पुढे जाते हे 
दाखवविे 

िुरुवातीला पवहली ते पाचवी चाववचार 
इयत्ता वनहाय व्याप्ती लार्थीमनुिार िुरुवात 
क्षते्े वनवडली गेलीक्षते्ाचंा क्रम ठरवला त्यावर चचा झाली 

23 जून 2020 
मी आवि माझे कुटंुब या टीमचे व्यक्तीिाठी प्रत्येकाने काम िुरूकेले 
व्याप्ती गटावर शेअर करुन चचािुरू झाली 
िवांच्या व्याप्ती मधील मुिेएकत् करण्यात आले 

24 जून 2020 

िवांनी केलेले काम एकत् करण्याची जबाबदारी दंडवते मॅडम 
यानंीघेतली 

मुलाचं्या मेंदूत डोकावतानामाननीय श्रुती पानिे याचंी कलक िवांनी 
पावहली 

दुपारी तीन वाजता गटाची झुममीकटग झाली 
ववर्य न्याय इयत्ता वनहाय क्षते्व व्याप्ती माडंण्याचे ठरले 

गटातील प्रत्येकाला दोन क्षते्ेततर वनहाय व्याप्ती िाठी वदली गेली 

25 जून 2020 तवतःच्या कामाचे वरफ्लेक्शन 

26 जून 2020 िवांचे व्यक्तीचे काम पूिष होत अिताना मीकटग िाठी भटेायचे ठरले 

27 जुलै 2020 िवांच्या व्याप्ती वर िुधारिािंाठी चचा झाली 
1 जुलै 2020 भगूाव येरे्थ मीकटग 
  मुलाचं्या मेंदूला आव्हान देिार् या कृतींवर चचा 

2 जुलै 202० 
मेंदूला हेतुपुरतपर कायषमग्न करण्यािाठी अनुभव देिे यावर चचा 
वउदाहरिे 

4 जुलै 202० िंदीप वाकचौरे याचंे िुलभकाचंे िमृद्धीकरि याववर्यी मागषदशषन 

5 जुलै 202० व्याप्ती वर चचा 
6 जुलै 202० zoom meeting 
7 जुलै 202० कृती मुलानंा देऊन त्याचा प्रवतिाद घेण्याची िुरुवात 



9 जुलै 202० 

आनंदमालेची वनर्ममती करताना वशक्षक िमृद्धी करण्याचा प्रवाि िुरू 
कृती कुटंुबातील मुलानंा देऊनत्याचं्या िोबत अनुभव व त्यावर गटात 
चचा िुरू झाली 

कृतींची माडंिी करताना वक्रयापदेकोिती अिावीत यावर चचा 

पूवष अनुभवावर आधावरत कृतीआत्मववश्वाि वाढला की आव्हानात्मक 
कृती यावर चचा 

10 जुलै 202० 
कृतींचे ववकिन करत अिताना िुलभक म्हिनू तवतःच्या ववचारात 
पडिाराफरक नोंदविे 

11 जुलै 202० 
वमळवलेल्या मावहतीच्या आधारे वगेवगेळे गट किे होऊ शकतात 
याचीउदाहरिे 

  गूगल क्लािरूम प्रवशक्षिािाठी िवांची नाव नोंदिी 
13 व 14 जुलै 
202० 

मी आवि आकाश इत्यादी क्षते्ावर चचा 

16 जुलै 20२० इयत्ता पवहली व दुिरी मी व माझे कुटंुब चचा 

18 जुलै 202० 
इयत्ता तीिरी ते पाचवी िाठी शेत् व्यक्तीचे काम िुरू मी व माझेआरोग्य 
याबाबत चचा 

19 जुलै 202० मी व माझे गाव चचा 
21 जुलै 2020 मी व वाहतूक चचा 
26 जुलै 2020 कर्था या घटकाचा प्रत्यक्ष अनुभव शेअर केला 
  मुलानंा आपि वशकवतो हे वाटिार नाही यावर ववचार 

27 जुलै 2020 
घरातून वशकण्यािाठी मोठ्याचंी भवूमका महत्त्वाची लोकमत दैवनक 
आतीलश्री लोखंडे लेख 

29 जुलै 2020 िवष क्षते्ावंर चचा व पाचवी पयंत च ेकाम पूिष 
3 ऑगतट 2020 िवष क्षते् पवहली ते पाचवी चे काम पूिष 
6 ऑगतट 2020 मीकटग क्षते्ानुिार इयत्ताचंे वाटप 
8 ऑगतट 2020 पाठ्यपुततके याचंा अवधक बारकाईने अभ्याि िुरू 

  
एकाच कृतीची व्याप्ती टप्प्याटप्प्याने कशी वाढत गेली यावर चचा 
वववचार 



9 ऑगतट 2020 
झूम मीकटग प्रत्येक क्षते् प्रत्येक इयत्तेत किे पुढे जाईल मुलवशकण्याच्या 
पायर् या लक्षात घेिे 

10 ऑगतट 2020 मुलािंोबत काम करत करत नेमकेपिा शोधिे 
20 ऑगतट 2020 इयत्ता वनहाय क्षते् िंकलन काम पूिष 

30 ऑगतट 2020 

झूम मीकटग 

मी कुटंुब या क्षते्ाच्याऍस्क्टस्व्हटी वनवडिे व फायनल करून ववद्यार्थ्यांना 
देिे मुलानंा यशाचा आनंद देतववववध प्रकारे अवभव्यक्त होत कृतींची 
इयत्तावनहाय वनवड 

8 िप्टेंबर 2020 
मा.श्री.नीलेश वनमकर यांचे व्याख्यान 
NEP ववर्यी चचा व िुरू अिलेलेकाम या ववर्यी ववचार 

12 िप्टेंबर 2020 
झूम मीकटग 
कृती व कृतींची मावलका याचंीआकर्षक माडंिी 
कृतींना पाठ्यपुततकाचंा िदंभषदेिे 

13 िप्टेंबर 2020 NEP खुली चचा 

16 िप्टेंबर 2020 
केलेले काम तपािून पाहण्याि िुरुवात 
मोबाईल वरून पुस्ततका देिे 
वचत् व कलक देण्याचा प्रयत्न 

21 िप्टेंबर 2020 िुलभकािंाठी िूचना तयार करण्याचा प्रयत्न 

 
पुततक मुलानंा देऊन प्रवतवक्रया घेण्याि िुरुवात 

24 िप्टेंबर 2020 इयत्ता पवहली कृती मावलका मी व माझे कुटंुब यावर चचा 

27 िप्टेंबर 2020 
एकवविाव्या शतकातील ववद्यार्थ्यांिाठीची कौशल्य याचंा शोधकृतींमध्ये 
कशी प्रवतकबवबत होतात याचा ववचार 

1 ऑक्टो. 2020 िवष कामे मुलानंा देऊन प्रवतिाद नोंदवण्याि िुरुवात 
18 ऑक्टो. 2020 मुलाचं्या प्रवतिादा नुिार बदल करण्याि िुरुवात 
26 ऑक्टो. 2020 झूम मीकटग 
30 जाने 2021 मी व अन्न  या क्षते्ाची तयारी िुरु चचा िुरू 
4 फेब्र ु2021 झूम मीकटग 
  िवष क्षते्ाचंे काम पूिष होण्यािाठी चचा 



8 फेब्र ु2021 
प्रत्येक इयत्तेच्या कलर कप्रट काढण्याववर्यी पवहली व शेवटचे पानयावर 
चचा 

11 फेब्र ु2021 वज प शाळा उरवडे येरे्थ अभ्याि मालेचे कायष करण्यािाठी कायषशाळा 

16 फेब्र ु2021 
अभ्याि मला ववर्य तज्ञ िमाजातील इतर घटक यानंा दाखवायला 
िुरुवात 

18 फेब्र ु2021 क्षते्ाववर्यी तयार केलेल्या अभ्यािमालेची ववैशष्ट्ये लेखन 

19 फेब्र ु2021 नेमक्या आव्हानात्मक योग्य कृतींची वनवड 
20 फेब्र ु2021 मेंदू लेख - पायाभतू ववचार िमजण्यािाठी वाचन 

2 माचष 2021 मुलानंी एकत् येऊन िहकायातून वशक्षि घडेल यावर चचा 

3 माचष 2021 वजल्हा पवरर्द शाळा भगूाव येरे्थ कायषशाळा 

4 माचष 2021 वशक्षि गुिवत्तापूिष होिार का ? िंदीप वाकचौरे याचंा लेख व चचा 

6 माचष 2021 िगळ्याचंे काम िगळ्यानंी बारकाईने पाहण्याि िुरुवात 
24 माचष 2021 िुधारिा करून झालेल्या कामाचंे पुन्हा मुलामंध्ये देिे िुरू 

22 एवप्रल 2021 

मी व माझा गाव - िुधावरत आवृत्ती चचा 
मी व माझे अन्न - िुधावरतआवृत्ती चचा 

अशा प्रकारे प्रत्येक ततराच्याप्रत्येक क्षते्ाच्या अभ्यािमाले वर चचा िुरू 

17 मे 2021 
रेश्मा अग्रवाल मॅडम एज्युकेशनल एक्िपटष महाराष्ट्र तटेट 
युवनिेफयाचं्याशी चचा 

18 मे 2021 लाईफ फोर इस्क्वटी LEF चे हेड मधुकर बानोरी याचं्याशी चचा 

20 मे 2021 LEF टीमचे मयुरेश भोईटे याचं्याशी चचा 
1 जून 2021 वॉटर माकष  देण्याचा ववचार 
  माननीय िंचालक श्री वदनकर टेमकर िाहेब याचं्याशी चचा 



2 जून 2021 देशपाडें िर याचं्याशी व्हाट्िअप द्वारे चचा 
3 जून 2021 िुलभकािंाठी चचा 
  झूम मीकटग LEF टीम िोबत 
4 जून 2021 मुळशीच्या आनंदमाला हा वॉटर माकष  ठरला 
  मा. उपिंचालक काटमोरे िाहेब याचं्या प्रवतवक्रया 
5 जून 2021 केलेल्या कामाची स्व्हवडओ वनर्ममती 

6 जून 2021 
आनंदमालेववर्यी कें द्रातील वशक्षकाचंे प्रवतिाद 
मी व प्रािी क्षते् - कलकद्वारे प्रिावरत 

8 जून 2021 
झूम मीकटग 
काही तंत्तनेही वशक्षकाचंागु्रप मध्ये िमावशे 
कलक तयार करण्यािाठी प्रवशक्षि 

9 जून 2021 
गुगल मीट 

पूवष चाचिी व उत्तर चाचिी तयारकरिे िंववधान तक्ता अध्ययन वनष्ट्पत्ती 
याचंा पाया 

10 जून 2021 रुबवरक्ितयार करिे 

11 जून 2021 मी आवि प्रािी या पुस्ततकेवर मुलाचं्या प्रवतवक्रयाचंा अभ्याि 

12 जून 2021 
आनंदमालेच्या पीपीटी ची वनर्ममती 
आनंदमालेच्या उविष्ट्टाचंीशब्दबद्ध माडंिी 

17 जून 2021 

SCERT चा प्रमुख डॉ. गीताजंली बोरुडे याचं्याशी िंवाद 

आनंद मालेच्या अवभप्रायांचीवनर्ममती - ववद्यार्थी पालक वशक्षक याचंे 
अवभप्राय 

SCERT िाठी प्रतताव 

18 जून 2021 

प्रत्येक आठवयाताला एक आनंदमाला प्रायोवगक ततरावर देण्याचा ववचार 

प्रत्येक कृतीतून कोित्या अध्ययनवनष्ट्पत्ती िाध्य होतात याचा ववचार 

झूम मीकटग 



19 जून 2021 िुलभक मागषदशषक िूचनाचंी वनर्ममती 
20 जून 2021 पवहली िाठी काम अक्षर गट वनर्ममती 
  आडमाळ कें द्रातील वशक्षकाचंा गटात िमावशे 

21 जून 2021 गवित या ववर्याचा Graded कृतींचा िमावशे करण्याि िुरुवात 

25 जून 2021 
माननीय मुख्य कायषकारी अवधकारी वशक्षिावधकारी 
याचं्यािमोरिादरीकरि 

 

७.उपक्रमािाठी इतराचंी मदत-  
         आनंदमाला वनर्ममतीपूवी वशक्षकाचंी वचैावरक बैठक पक्की होण्यािाठी डॉ. व. िी. 
देशपाडें व श्री.िंदीप वाकचौरेमागषदशषनपर व्याख्यान वदले.कोववडकाळात वशक्षक 
गटािोबत कायष कराव े लागिार अिल्याने   या कायाि श्री.िंवदप जठार िाहेब 
,गटववकाि अवधकारी मुळशी यानंी परवानगी व प्रोत्िाहन वदले.कोववड चे वनयम 
वशवर्थल होताच िमूहाच्या तीन तीन वदवशीय कायष शाळा आयोवजत करण्याि गट 
वशक्षि अवधकारी,मुळशी  श्री.माविक बागंर यानी परवानगी वदली तिेच एका 
कायषशाळेत येऊन मागषदशषनही केले. वपरंगुट बीट मधील कें द्र प्रमुख,भगूाव श्री.ठकोरे, 
कें द्रप्रमुख उरवडे श्री.गायकवाड,कें द्र प्रमुख आंद्गाव श्रीम.भोई, कें द्र प्रमुख कोळवडे 
श्रीम.भडंारे यानंी कायषशाळेि उपस्तर्थत राहून मागष दशषन केले.आडमाळ कें द्र प्रमुख 
श्री.पािलकरिर यानंी त्याचं्या कें द्रातील २० वशक्षकांच्या मदतीने आनंदमालेचे परीक्षि 
करून घेतले व िुधारिा िुचववल्या.lfe टीम चे श्री.मयुरेश भोईटे,श्री.जठार,श्री.कशदे 
यानंी online चाचाकारून पूवष व अंवतम चाचिी कशी घ्यावी याचेमागष दशषन केले.तिेच 
गुगल कलक तयार करून त्याचंे प्रवतिाद काि े घ्यावते याचे online प्रात्यवक्षक करून 
घेतले.तिेच प्रायोवगक ततरावर याची अंमलबजाविी कशी करता येईल याची मावहती 
वदली.आनंदमालेचे मी आवि प्रािी हे क्षते् अभ्यािून बालभारती,ववद्या प्रावधकरि, 
डाएट मधील ववववध अवधकारी यानंी िकारात्मक प्रवतिाद  देऊन िमूहाचा उत्िाह 
वाढववला. माजी वशक्षि उपिंचालक श्री ववद्याधर शुक्ल िाहेब यानंी आनंद मालेची 
बारकाई ने मावहती घेऊन कामाचे कौतुक केले,व तवतः यात िहभागी होण्याची तयारी 
दशषवली. ववववध वशक्षक गटानंी भरभरून प्रवतिाद देऊन आनंदमालेच े कौतुक 
केले.काही  िमाजिेवी , तवयं िेवी िंतर्थानंी तव खचाने आनंद मालेच्या प्रती 
वदल्या.िमूहातील िदतय श्रीम आशा पवार यानंी तव खचाने मी आवि प्रािी या क्षते्ाच्या 
प्रत्येक क्षते्ाच्या प्रत्येकी ५०प्रवत अशा २००  काढून ववद्यर्थ्याना वदल्या. 



८.उपक्रमािाठी िादर करावयाचे पुराव-े 
   १. whatsapp वरील िमूह व त्यावर झालेल्या चचा  
   २.पाठ्यपुततकातील क्षते्वनहाय काढलेले घटक 
   ३.आनंद मालेची ततर वनहाय ,ववर्य वनहाय चढती माडंिी  दशषविारे तक्ते. 
    ४.आनंद मालेची क्षते् वनहाय व ततर वनहाय तयार केलेल्या ४८ पुस्ततका. 
   ५.ववद्यार्थ्यांच्या प्रवतिादाचे  फोटो. 
६.िमुहाचे प्रवतिाद (screen shots) 
    ७.वशक्षकाचंे प्रवतिाद 

५.नवोपक्रमाची कायषपद्धती 
 १. पूवष स्तर्थती वनरीक्षिे व त्याचं्या नोंदी- 
- कोववड काळात वशक्षि किे िुरु ठेवाव ेयाचा कोिालाही अनुभव नव्हता  
 -  ववद्यार्थी िमोर निताना पाठ्यपुततक पूिष करण्याचाताि वशक्षकावंर येत होता. 

- ववववध यंत्िा वगेवगेळे online उपक्रम राबवीत होत्या व् त्याची िंखीकीय मावहती 
मागवत होत्या. 
- पाठ्यपुततकातील  धडे वशकवताना मोबाईल अििाऱ्या ववद्यार्थ्यंचा प्रवतिाद अत्यल्प 
होता .उवषवरत ववद्यार्थ्यािाठी पवरिाम कारक योजनानव्हती.वशक्षक वनराश झाले होते. 
-पालक,वशक्षक,ववद्यार्थी िवषच जि वववचत् स्तर्थतीत अडकलेले होते .ववद्यार्थ्यावर 
अभ्यािाचा दबाव वाढत होता. मानविक तवातर्थ्य हरवले जात होते. 
- ववद्यार्थ्यांना वशक्षि प्रवाहात वटकवून ठेवण्या िाठी व अभ्यािाि प्रवृत्त करण्यािाठी 
नवीन उपयाची गरज होती. 
- मोबाईल अििारे, मोबाईल िंपकाच्या बाहेर अििारे या िवािाठी आनंद देत 
अध्ययन अनुभव देिारे िाधन आवश्यक होते 

२. कायषवाही दरम्यान केललेी वनरीक्षिे व मावहती िंकलन 
- वशक्षकानंा तवतःहून काही करण्याची उमी जागृत झाली होती. 
     -video ,कृतीपावत्का  ककवा इतर online िाधने केवळ वदखावू ठरत आहेत हे अनुभवातून 
जािवले. त्यामुळे वशक्षक तवतःहून नवीन िाधन करण्याि तयार उत्िुक झाल.े 
- वशक्षकाचं्या अनुभवाच्या परंतु या काळात अयोग्य अििाऱ्या धरिा बदलववण्यािाठी बरेच 
कष्ट्ट पडले. 
-वशक्षकानंा  िावहत्य तयार करायचे म्हंटल की पटकन तयार करत परंतु त्यात नाववन्याचा 
अभाव अिे ककवा ववद्यार्थ्यांचा ववचार निे.त्यामुळे आनंदमालेपयंत तवतः पोहचनू यशाचा आनंद 
घेण्यापयंतचा प्रवाि खूपच अतवतर्थता वनमाि करिारा होता. 



-वशक्षक तवतः हुन नवीन तावंत्क बाबी वशकण्याि उत्िुक झाले. 
-नवोपक्रमाच्या मूल्यमापनािाठी  
३.उपक्रम पूिष झाल्यावर केललेी वनरक्षिे व नोंदी 
-वशक्षकानंा तवतःला नाववन्यपूिष िावहत्य वनमाि करण्याची िंधी वमळाली , तिेच नवनवीन 
तावंत्क बाबी आत्मिात करून त्या िहज हाताळण्याचे कौशल्य प्राप्त झाल्याने त्याचंा 
आत्मववश्वाि वाढला.त्यातूनचत्याचंाआत्मिन्मानजपलागेला. 
-ववर्याची उविष्ट्ट िाध्य करत अिताना त्यािाठी आनंद दायी कृती तयार करिे,त्याची भार्ा 
नेमकी ववद्यार्थ्यांना िमजेल अशी ठेविे व ववद्यार्थी कृती करत अिताना त्याच्या मेंदू मध्य े
कोित्या प्रवक्रया िुरु राहतील याचा ववचार करण्याचे वशक्षक वशकले. 
- बऱ्याच वशक्षकानंा पारंपावरक ववचारिरिीची जी िवय लागली होती, त्या ववचारानंा िेद 
देऊन प्रत्येक मुलाकडे पाहण्याचा, त्यानंा तवयंअध्ययनाि प्रवृत्त करण्याचा मूलमंत्च जि ू
त्यानंा वमळाला. त्यानंा मेंदूआधारीत अध्ययन , ज्ञानिंरचनावादाचे प्रत्यक्ष उपयोजन, कृतीयुक्त 
वशक्षि प्रवाहाचे प्रत्यक्ष उपयोजन या वशक्षि प्रवाहाचंी केवळ मावहतीच वमळाली नाही तर त्यानंी 
हे शब्द तवतः अनुभवले. 
- वशक्षकाचं्या मदतीने मुलािंाठी नाववन्यपूिष , आनंददायी , मुलांना हवहेविेे वाटिारे व 
तवयंअध्ययनातून गुिवत्तापूिष वशक्षि घडवून आििारे िावहत्य तयार करण्याचा तवानुभव 
वशक्षकानंा वमळाला. तवतः कृतीतून शोधक वृत्तीने वशकण्याचा आनंद त्यानंी तवतः घेतला, 
त्यामुळे त्यानंा िावहत्य वनर्ममतीचे काम कंटाळवािे न वाटता आनंददायी वाटले. 
- वशक्षकानंा टायकपग पािून ते एक्िेल शीट करिे, वचत्े ऍड करिे, त्याना वगेवगेळे इफेक्ट्ि 
देिे, बुकलेट तयार करिे या िवष गोष्ट्टी वशक्षक तवप्रयत्नातंून कोित्याही प्रवशक्षिावशवाय 
िहकायातून  वशकले, त्यामुळे िाहवजकच िहकायातून वशक्षिाचे महत्व नकळतच बािवले. 
४.कायषवाही करताना आलले्या अडचिी- 
वशक्षकाकडे िंगिक, laptop उपलब्ध निल्याने मोबाईल वर िाधन तयार कराव े
लागले,त्यािाठी वळे गेला. 
- कोववडकाळातिहभागी वशक्षकव त्याचंे कुटंुबीय 
आजारीपडल्यानेिमूहाचेकामकाजातव्यत्ययआलाआविकामाचीगतीकमीझाली. 
- 
प्रत्येकवळेीवशक्षकानंाऑनलाईनिभाघेऊनत्याचं्याशीिुिंवादिाधतअिल्यानेप्रत्यक्षभटेीआवि
ऑनलाईनिुिंवादयामुळेवनमािहोिारीदरी ,कामाचावगेकमीकरण्यािकारिीभतूठरली. 
- अचानकशािनाचेिेतूअभ्यािक्रम , LLRP 
यािारखेकाहीउपक्रमशाळामंध्येराबववण्यातआल्यानेआनंदमाला ववकिनाचा वगे मंदावला. 



- मोबाईल वर 
तावंत्ककामाचंीनवनवीनकौशल्येहततगतकरूनत्यातप्राववण्यवमळवूनपुस्ततकातयारकरण्यातवश
क्षकाचंाबराचवळेगेला.  
५.मावहती ववश्लरे्ि,आलखे,तक्ते 
कोअर गटाचा प्रवतिाद -  
    कोअर गटात १० वशक्षक होते.त्यानंी वळेोवळेी वदलले्या प्रवतिादावरून पुढील वनरीक्षिे 
नोंदवून त्याचे ववश्लेर्ि केल ेआहे  
वनरीक्षिे  िंख्या 
आत्म ववश्वाि वाढला . १० 
वशक्षिातील नवीन प्रवाहाचंी मावहती झाली १० 
ववद्यार्थ्यािाठी आनंदमाला तयार करण्यात िहभाग  १० 
तावंत्क कौशल्यात वाढ झाली  १० 

ववशे्लर्ि- करोना कालावधीत िमुहातील िवषच वशक्षकाचंा नाववन्यपूिष कार्यष करून 
आत्म िन्मान जपला गेला,त्याचंा आत्मववश्वाि वाढला ,त्यानंा वशक्षिातील नवीन 
प्रवाहाचंी मावहती झाली व याच गटाने इयत्ता पवहली ते पाचवी िाठी पाच ततरापंैकी 
चार ततराचं्या १४ क्षते्ातील ४८ आनंदमाला (ववद्यार्थ्यािाठी कृती पुस्ततका )अत्यंत 
ववचारपूवषक तयार केल्या.त्यािाठी आवश्यक अििारी तावंत्क कौशल्य तवतः हुन 
वमळववली (ऑनलाइन मीकटग , टायकपग, एक्िेल शीट मध्ये काम करिे , गुगल फॉमष 
तयार करिे, वगेवगेळ्या स्व्हवडओ कलक अॅड करिे ,QR कोड तकॅन करिे आवि तो 
वडष मध्ये इनिटष करिे, इत्यादी )  

७जुन २०२१ रोजी  बीटलकेलकद्वारे ततर २ - मी आवि प्रािी  या क्षते्ाची आनंदमाला   मुळशी 
तालुक्यातील वशक्षक िमुह वर पाठववण्यात आली.७१० वशक्षकापैकी ४४६ वशक्षकानंी whatapp 
वर िंदेश ( वयैस्क्तक ,वशक्षक िमुहात )पाठवून प्रवतिाद वदला त्याचं्या प्रतीिाद्चे ववशे्लर्ि 
पुढील प्रमािे  
प्रवतिादाची वाक्ये  प्रवतिाद 

देिाऱ्या 
वशक्षकाचंी 
िंख्या 

मुलानंा आनंद देिाऱ्या कृती 412 
वयोगटाचा ववचार करून माडंलेल्या कृती 398 
ववर्याचंी एकात्मता 309 
ववद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला वाव 440 



िंवाद कौशल्याचा ववकाि 442 
मेंदूला आव्हान देिाऱ्या कृती, ववचाराि चालना देिाऱ्या प्रवृत्त करिाऱ्या कृती 

401 
तकष  व वनरीक्षि क्षमता ववकिनाि मदत 427 
अंदाज लाविे , िंकलन ववशे्लर्ि ,वगीकरि या िवष उच्च ततरीय  क्षमता 
ववकिनाि मदत 358 
ऑनलाइन व ऑफलाइन ( िंपकाचे माध्यम नििारे ) पोहोचण्याि उपयुक्त 378 
आवश्यक तेरे्थ पाठयपुततकाचा िंदभष ( यामुळे िुलभक ,पालक , तवयंिेवक याना 
हातळण्याि अवतशय  उपयुक्त ) ४५१ 
लहान वगािाठी पालकाचंा िहभाग ४२७ 
रंगीत व आकर्षक माडंिीची कृतीपुस्ततका ४४१ 
मुलाचं्या िृजनशीलतेला वाव ३७८ 
तवयं पे्ररिेने नववनर्ममतीचा वनखळ आनंद ३८९ 
पुढीलआनंदमाला लवकर उपलब्ध व्हाव्यात २७७ 

बहुताशं वशक्षकानंीआनंदमालेचे तवागत केले व ववद्यार्थ्यांचा प्रवतिाद घेऊन प्रवतवक्रया वदल्या 
अिता त्यानंा त्या उपयुक्त वाटल्या. 
-राज्यातील वशक्षक गटावर आनंदमाला पास्ववल्या अिता १२२८ व्यक्तींनी त्या पवहल्या 
त्यातील बऱ्याच व्यक्तींनी याच्या उपयुक्तते ववर्यी प्रवतिाद वदला आहे. 
६.नवोपक्रमाची यशस्तवता 

-इयत्ता पावहली ते पाचवीच्या आनंदमालेच्या ४८ पुस्ततका ववकवित (online चचा व 
मोबाईलवर काम करून ) झाल्या. 
-कोववड काळात बाहेरच्या पवरस्तर्थतीने काहीिे हताश, वनराश झालेल्या वशक्षकानंा 
नव्याने काम करण्याि उत्िाह वनमाि झाला, तवयपें्ररिा वमळाली. 
-  प्रर्थम 10 वशक्षकानंा व नंतर अन्य वशक्षकानंा (१२ ) नाववन्यपूिष िावहत्य तयार 
करण्याचा त्याचे मूल्यमापन करण्याचा  अनुभव वमळाला, त्यातून त्याचं्या ज्ञानात तर 
भर पडलीचवशवाय अंवतमतः ववद्यार्थ्यांनाही त्याचा फायदा झाला. 
- वशक्षक कायषप्रवि झाल्याने नवनवीन कल्पना िमोर येऊ लागल्या, कोववड 
काळातही ववववध अडचिींना िामोरे जात वशक्षक ववद्यार्थ्यांपयंत पोहोचनू ज्ञानदानाचे 
कायषिक्षमपिे करू लागले. 
- ववद्यार्थी व पालक यांनाही उपक्रमात िहभागी केले जात अिल्याने वशक्षकाचं्या 
नाववन्यपूिष कामाचे पालकवृदंाि िमाधान वमळू लागले. 



-  पालक, ग्रामतर्थयाचंाहीिहभागअिल्यानेवशक्षकाचंेकष्ट्ट 
,कामिमाजािमोरचांगल्यादृस्ष्ट्टकोनातूनपुढेयेऊलागले. 
-  मोबाईल, 
लॅपटॉपककवाअन्यिाधनादं्वारेनवनवीनतावंत्ककौशल्येहततगतकरण्याववर्यीचावशक्षकां
चाआत्मववश्वािवाढला. त्यानंानाववन्यपूिषगोष्ट्टी, तंत्ेवशकण्याचीवजज्ञािावनमािझाला. 
ववद्यार्थ्यांबरोबरचवशक्षकाचंीहीशोधकवृत्तीवाढीिलागली. 
- अध्ययन अध्यापनातील नवनवीन िंकल्पनाचंी ओळख झाली, तज्ञामंाफष त बारकाव े
कळल े ,त्यामुळे वशक्षकाचं्या पारंपावरक िमजेला धक्का बिून मुलाकंडे , ववद्यार्थी 
अध्ययनअध्यापन याकडे पाहण्याचा दृस्ष्ट्टकोन बदलला. 
 
-नव्या शैक्षविक प्रवाहाचंी वशक्षकानंी तवतः हुन मावहती करून घेतली व त्यातील तत्व े
(कृवतयुक्त अध्ययन, मेंदूत घडिाऱ्या प्रवक्रयािंाठी कृती देिे,ववर्याचंी एकात्मता, 
उपलब्ध ,ज्ञान िंरचना वाद इ.)आपल्या पुस्ततकेत उतरवली. 
- एखाद्या नवोपक्रमाचे मूल्यमापन करण्याच्या पायऱ्या िमजल्या.पूवष चाचिी,उत्तर 
चाचिी ,रुब्रीक्ि तयार करण्याचा अनुभव आला. 
-जूनच्या िुरुवातीलाच आनंदमाला पाहिे व त्यावर प्रवतिाद देिे यामुळे मुळशी 
तालुक्यातील शालापूवष तयारी अवधक उत्िाहवधषक झाल.  वशक्षक आनंदमालेच्या िवष 
ततराच्या िवष क्षते्ाचंी मागिी करू लागले. 
७.िमारोप 

 
 करोनाचा परीक्षा पाहिारा कालावधी िंकट नव्हे  िधंी िमजून ववततार अवधकारी या नात्याने 
काम िुरु केले. आपल्याला वगेळे नाववन्य पूिष कायष करायचे आहे त्यािाठी तवयं पे्ररिाने काम 
करिाऱ्या वशक्षकाचंा गट तयार होत आहे, हे िमजताच िुरुवातीला ३५ वशक्षकाचंा गट तयार 
झाला.(whatsapp िमूह).या िमूहाने अभ्यािक्रम,राष्ट्रीय शैक्षविक धोरि,वशक्षिातील नवीन 
प्रवाह याचंा अभ्याि केला.गटाच्या िमृद्धी िाठी ववववध स्रोत (तज्ज्ञ,पुततके,िावहत्य इ.) 
उपलब्ध करून वदले. पुढे या वशक्षकाचं्या पैकी १० वशक्षकानंी  इयत्ता पवहली ते पाचवी िाठी 
पाच ततराचं्या व १४ क्षते्ात ववभागलेल्या एकूि ४८ आनंदमाला (ववद्यार्थ्यांिाठी कायष पुस्ततका) 
ववकवित केल्या(कोिताही पूवष अनुभव निताना) .या पुस्ततका तयार करताना त्यािाठी 
आवश्यक ज्ञान व कौशल्य आत्मिात केली, आपला आत्म ववश्वाि वाढता ठेवला. मुळशी च्या 
या गटाने केलेले कायष राज्यातील अनेक वशक्षकानंी online पवहले व त्याला उत्तमप्रवतिाद 
वदला.ववद्यार्थ्यािाठी उत्तम दजाच ेअध्ययन िावहत्य ववकवित झाले.या िावहत्याचा व हे तयार 
करिाऱ्या वशक्षक गटाचा उपयोग राज्याची बौवद्धक िंपत्ती म्हिनू वनवित होिार आहे. 



  मुळशी तालुक्यात झालेले वशक्षक िमृद्धी व ववद्यार्थी िावहत्य याचें मूल्यमापन िंशोधनाच्या 
अंगाने होण्याची आवश्यकता आहे. ववद्यार्थ्यािाठी उपयुक्त  आनंदमाला योग्य पद्धतीने 
त्याचं्यापयंत पोहचिे आवश्यक आहेत. 

८.िंदभष िूची व परिशिष्टे. 
इयत्ता १ ली ते ५ वीची मराठी माध्यमाची िवष पाठ्यपुततके, 
अभ्यािक्रम २०१२, 
 राष्ट्रीय अभ्यािक्रम आराखडा २०२१, 
अभ्यािक्रम २०१२वशक्षक हततपुस्ततका 
अध्ययनवनष्ट्पत्तीमागषदर्मशका 
इयत्तवनहायव्यविायमाला 
नवोपक्रमपुस्ततका 
प्रकल्पउपक्रमस्ततका 
क्षमतावधस्ष्ट्ठतअभ्यािक्रमउविष्ट्टे 
िुगमभारतीचीपुततके 
 
परिशिष्टे.(शब्द मयादा अिल्याने पवरवशष्ट्टात िमववष्ट्ट करावयाच्या बाबीची केवळ नावे 
देत आहे.याचे पुराववे िवष मजकूर pendrive वर उपलब्ध आहे.) 
१. पूवष अभ्याि तक्ते - क्षते् वनवित करून इयत्ता १ ते ५ च्या ववववध पाठ्यपुततकात हे 

क्षते् किे येत आहे याचं ेतक्ते. 
२. प्रत्येकक्षते् वनहाय  व  ततर वनहाय  चढत्या क्रमाने आलेल्या कृती. 
३. ततरवनहाय आनंदमाला 

४. क्षते् वनहाय आनंदमाला 
५. प्रवाि वशक्षक िमृद्धीचा - कोअर गटातील िदतयाचं्या चचा, प्रवतिाद. 
६. वशक्षि क्षते्ातील ववववध घटक- ववद्यार्थी,पालक,वशक्षक,अवधकारी, 

अवधव्याख्याता,बालभारती मधील अवधकारी,िमाजातील वशक्षि पे्रमी मान्यवर 
याचं्या online प्रवतवक्रया 

७. आनंद मालेची महती िांगिारी video क्लीप 

 

 



 वशक्षक िमृद्धीिाठी लेख,चचा ित् 

 
 



वशक्षक िमृद्धी online िुिवंाद ,चचा,प्रवतिाद 
 
 
 

 
 
 
 



शैक्षविक वातावरि तयार करिारे इतर वशक्षकाचंे प्रवतिाद 

 
 

 

  

 

 

 



ववद्यार्थ्यांची क्षिवचत्े काही क्षिवचत् े



 


