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प्रस्तावना
21 वे शतक हे आन्फॉमनशन कयुयिणनके शन केनॉलॉलॉजीचे शतक समजले जाते.माणहती तंत्रज्ञान क्षेत्रात
नवनवीन शोधांमिळे णशक्षि प्रक्रक्रयेत अधिणनक तंत्राचा वापर पररिामकारक झाला अहे. ऄध्यापनात योग्य
पद्धतीने व णवचारपूववक तंत्रज्ञानाचा वापर के ल्यास ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रक्रक्रया सिकर होते व ऄध्ययन सहज
व सोप्या रीतीने प्रभावीपिे करता येउ लागले अहे. दूरस्थ णशक्षिासाठी तंत्रज्ञान हे खूप प्रभावी माध्यम
अहे. सॅकेलाआकच्या माध्यमातून व्हच्यिवऄल क्लासमधून तज्ञ णशक्षकांचे मागवदशवन हे शहरी व ग्रामीि
भागातील णवद्यार्थयाांना सहज ईपलब्ध होत अहे. या क्षेत्रातील नवनवीन शोधांमिळे णशक्षि प्रक्रक्रयेत
अधिणनक तंत्राचा वापर ऄणधक पररिामकारक झाला अहे. दजनदार व प्रभावी ऄध्यापनासाठी पूरक साणहत्य
युहिून अपि तंत्रज्ञानाची मदत नक्कीच घेउ शकतो, यात मोबाइल,लॅपकॉप,संगिक,प्रोजेक्कर,कॅबलेक,स्माकव
बोर्व आत्यादी णवणवध साधनांचा वापर करता येतो

प्राथणमक णशक्षिाचे साववणत्रकीकरि करण्यासाठी 6 ते 14 वयोगकातील सवव मिलांना णशक्षिाच्या
प्रवाहात अिण्यासाठी सवव णशक्षि मोणहमेऄंतगवत 100% पकनोंदिी

100% ईपणस्थती रककणविे व

दजनदार णशक्षि देिे ही ईक्रिष्टे र्ोळ्यासमोर ठे वण्यात अली व त्यासाठी णवणवध ईपक्रम हाती घेण्यात अले.
सवव णशक्षा ऄणभयान या योजनेच्या नावीन्यपूिव ईपक्रम-संगिक णशक्षि या ईपक्रमांतगवत राज्यातील
शासकीय ईच्च प्राथणमक शाळांमध्ये (णजल्हा पररषद नगरपाणलका महानगरपाणलका) संगिक
प्रयोगशाळांची णनर्ममती करण्यासाठी प्रत्येक णजल्यास 50 लक्ष रुपये मंजूर करण्यात अले होते.तसेच
संगिक प्रयोग शाळे कररता णनवर्लेल्या प्रत्येक शाळे तून दोन णशक्षकांची णनवर् करून त्यांना शैक्षणिक
अज्ञावल्या(CAL) हाताळण्याचे व बेणसक संगिकाणवषयीचे ज्ञान, आंकरनेक हाताळिे यांबाबतचे प्रणशक्षि
णजल्हास्तरावरून देण्यात अले. तसेच संगिक प्रयोगशाळांना पाठ्यपिस्तकावर अधाररत आंग्रजी, गणित,
णवज्ञान, पयाववरि या णवषयाच्या शैक्षणिक अज्ञावल्या राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था, बालणचत्रवािी
यांच्याकर्ू न णनर्ममत के लेल्या संगिकावर अधाररत पाठ्यपिस्तकांचा पिरवठा करण्यासाठी प्रत्येक णजल्याला
णनधी मंजूर करण्यात अला. संगिक प्रयोगशाळे तील संगिकांची वार्मषक देखभाल दिरुस्ती करण्यासाठी
सिद्धा णवणशष्ट रक्कम प्रत्येक णजल्याला मंजूर करण्यात अली होती, जेिेकरून प्रयोगशाळे तील सवव संगिक
सिणस्थतीत चालू राहतील व णवद्यार्थयाांना संगिकाच्या सहाय्याने णशक्षि घेता येइल. राज्य ऄभ्यासक्रम
अराखर्ा 2010 शालेय णशक्षि णवभाग महाराष्ट्र शासन निसार माणहती तंत्रज्ञानाचा ऄभ्यास एक स्वतंत्र
णवषय युहिून होिे व प्रत्येक णवषयाच्या ऄध्ययनात माणहती तंत्रज्ञानाचा ईपयोग करण्याचे मागवदशवन व
सराव णवद्यार्थयाांना णमळिे अवश्यक अहे.णवद्यार्थयाांसाठी सीर्ी, र्ीव्हीर्ी, आंकरनेकवरून पाठ्यसाणहत्य
तसेच पूरक साणहत्य ईपलब्ध करून देिे, णवद्यार्थयाांसाठी स्वयंऄध्ययन साणहत्य, शैक्षणिक खेळ आत्यादी
ईपलब्ध करून देिे, णवद्यार्थयाांना जेव्हा कधी गरज वाकेल तेव्हा वैयण क ऄभ्यासातील शंका दूर
करण्यासाठी, एखादी ऄवघर् गोष्ट, कृ ती समजून घेण्यासाठी तज्ञांकर्ू न ऑनलाआन प्रश्नईत्तर सेवा ईपलब्ध
करून देिे, णशक्षकांसाठी ऑनलाआन मागवदशवन देिाऱ्या साइक सिरू करिे, णवद्याथी पालक णशक्षक यांना
कोित्याही प्रकारची शैक्षणिक मदत व सल्ल्याची गरज वाकल्यास ते ऑनलाइन ईपलब्ध करून देिे ,
राज्यभरातील णवद्यार्थयाांना एकमेकांशी संगिकाद्वारे संपकव साधण्याची संधी देिारे कायवक्रम व स्पधाव
अयोणजत करिे, प्रत्येक णवद्यार्थयाांना व णशक्षकांना अयकी णस्कल्स येतील यासाठी व्यवस्था करिे. या
पद्धतीने ऄनिभव अणि ज्ञान एकत्र अल्यास प्रचणलत णशक्षिामिळे येउ पाहिारा बोजर्पिा व कं काळा दूर
करता गणित व शास्त्र तसेच णवशेष क्षमता ऄसलेल्या ऄपंग मिलांना णशकणवण्यामध्ये माणहती तंत्रज्ञानासह
शैक्षणिक तंत्रज्ञानाची क्षमता अता व्यापक प्रमािावर खळखली गेली अहे.
ऄध्ययन-ऄध्यापन क्षेत्रांमध्ये होिाऱ्या प्रत्येक बदलाशी जिळवून घेिे णवद्याथी व णशक्षक
यांच्यासाठी णहताचेच अहे. नवनवीन साधने तंत्रे पद्धती सकारात्मक दृष्टीने स्वीकारून अपल्या
ऄध्यापनातून णवद्यार्थयाांना भणवष्यवेधी दृणष्टकोन कसा देता येइल याकररता सवव णशक्षकांनी प्रयत्न प्रयत्नशील
ऄसिे ही काळाची गरज अहे.

मोड्यूल ऄध्ययनाची ईक्रिष्टे
1) शैक्षणिक तंत्रज्ञानाची संकल्पना समजून घेिे.
2) प्राथणमक शाळा स्तरावर ऄध्ययन ऄध्यापन प्रक्रक्रयेत तंत्रज्ञानाचा ईपयोग समजून घेिे.
3) प्राथणमक शाळा स्तरावर ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रक्रक्रयेत यशस्पिे तंत्रज्ञानाचा ईपयोग करिाऱ्या
णशक्षक व मिख्याध्यापकांच्या पद्धतीचा ऄभ्यास करिे.
4) प्राथणमक शाळा स्तरावर ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रक्रक्रयेत तंत्रज्ञानाचा ईपयोगामिळे णवद्यार्थयाांचा
गििवत्ता णवकास होतो याबाबत णशक्षक व मिख्याध्यापकांमध्ये दृणष्टकोन णवकणसत करिे.

तंत्रज्ञान क्षेत्र संकल्पना
तंत्रज्ञानाचा ऄथव हा शालेय णशक्षिासाठी अवश्यक ऄसलेले तंत्रज्ञान ऄसा अहे यात संगिक,
कॅबलेक,लॅपकॉप,स्माकवफोन व आंकरनेक सिणवधा, सोशल मीणर्या प्लॅकफॉमव जसे व्हाट्सऄप, फे सबिक, यूट्यूब,
लर्ननग मॅनेजमेंक णसस्कीम आत्यादी सारख्या णवणवध प्रकारांनी ईपयोगी पर्िाऱ्या सेवा, माणहती, शोध,
आमेल्स, गिगलर्ॉकस्, गूगल क्लासरूम आत्यादी णवणवध शैक्षणिक अंतरक्रक्रयात्मक ॲप्स या गोष्टींचा समावेश
होतो. यातल्या बहुतांश प्रिाली सेवा णवनामूल्य ईपलब्ध अहेत. बिद्धी संपदा व सजवनशीलता यांचा
कल्पकतेने वापर करून अधिणनक तंत्रज्ञानाची कास धरली तर 21 वे शतक अपल्या देशाचे ऄसिार अहे.
संगिक/कॅब/लॅपकॉप :संगिक, लॅपकॉप ही साधने वेगवेगळी ऄसली तरी यांची फं क्शन्स अणि ऍणप्लके शन्स सारखीच
अहेत. या साधनांच्या मदतीने पॉवरपॉईंक सादरीकरि, एम.एस.वर्व, पेंक एम.एस.एक्सेल यांसारखी
एणप्लके शन्स प्राथणमक स्तरावर सहज वापरू शकतात. आंकरनेकची सिणवधा ऄसेल तर त्या संदभावतील ऄणधक
माणहती खूप कमी वेळात मििस
े ूद एकणत्रत करता येते. पेन ड्राइव्ह,सीर्ी,णर्व्हीर्ी यासारख्या साधनात
कायमचे साठणवता येते अणि पाणहजे तेव्हा ईपयोगात अिता येते. प्रप्रक काढू न णवद्यार्थयाांना देता येते.
सोशल मीणर्या यिट्यब
ि ,व्हाट्सऄॅप,फे सबिक,णट्वकर :सोशल मीणर्याचा ईपयोग माणहतीची देवाि-घेवाि करण्यासाठी फोको व णव्हर्ीखच्या
स्वरूपामध्ये करता येतो. स्वतःचे ऄनिभव व आतर णशक्षकांचे ऄनिभव यांची देवाि-घेवाि णव्हणर्ख,
फोकोच्या माध्यमातून करता येते.स्वतःच्या शाळे तील नावीन्यपूिव ईपक्रम,प्रयोग,प्रकल्प णव्हणर्ख च्या
स्वरुपात तयार करून, यिट्यूब वर ऄपलोर् के ले तर आतर णशक्षकांना मागवदशवक व प्रेरिादायी ठरु शकतात.
ज्या गोष्टींचा ऄनिभव प्रत्यक्ष जाउन देता येत नाही तसे ऄनिभव यिट्यिब वर ऄसलेल्या णव्हणर्खच्या
माध्यमातून देता येतात,जसे ऄवकाशाचे ज्ञान,समिद्राणवषयीची माणहती, कारखान्यातील प्रक्रक्रया,
सूक्ष्मजीवांचा ऄभ्यास आत्यादी यांचा ईपयोग वगवऄध्यापनात करता येतो.
स्माकव फोन्स मोबाइल :सध्याच्या पररणस्थतीत मोबाइल हा ऄणतशय संपन्न ऄसा ऄध्ययन-ऄध्यापन स्त्रोत अहे.
पॉवरपॉईंक सादरीकरि णव्हणर्ख, फोको, नकाशे, व अकृ त्या णवणवध शैक्षणिक ॲप्स, अंतरक्रक्रयात्मक
ऄध्ययन, शैक्षणिक गेयुस हे सवव या एकाच साधनात ईपलब्ध अहेत. आंकरनेकच्या मदतीने ही माणहती
णवद्याथी पालक व आतर सहकारी णशक्षकांपयांत या स्माकवफोन माफव त अपि पोहोचवू शकतो. तसेच

णवद्यार्थयाांची दैनंक्रदन माणहती मूल्यमापनाच्या नोंदी प्रकल्पाबाबतच्या नोंदी या रठकािी णशक्षक साठवू
शकतात. ऄध्यापनऄध्ययनाच्या कृ ती मोबाइलमध्ये णव्हणर्खच्या स्वरुपात रे कॉर्व करून ठे उ शकतात.
आं करनेक मि स्रोत :आंकरनेकच्या मदतीने गिगल या सचव आंणजनचा ईपयोग करून प्रचंर् माणहती ईपलब्ध होउ शकते.
एखाद्या णवषयाची सखोल माणहती, णचत्रे, णव्हणर्ख या स्वरूपात अपल्याला णमळवता येते. ऄनेक संदभव
पिस्तके , संपूिव जगातील णशक्षकांचे ऄध्ययन ऄध्यापनाचे ऄनिभव, शालेय ऄभ्यासक्रमातील अशयावर
णवणवध साणहत्य णमळवून अपल्या णवद्यार्थयाांसाठी ऄनिभवांची रचना करता येते.
णवणवध शैक्षणिक ॲप :प्राथणमक णशक्षि ऄणधक रोचक अणि ज्ञानवधवक होण्यासाठी व ईत्साह वाढणवण्यासाठी,
अनंददायी पद्धतीने णशकण्यासाठी गिगल प्ले स्कोऄरवर मोफत ॲप ईपलब्ध अहेत, हे ॲप कसे वापरावे
याणवषयीची माणहती यूट्यब
ि वर णव्हणर्ख च्या स्वरुपात ईपलब्ध अहे, यांचा ईपयोग करून णशक्षक
णवद्यार्थयाांना एखाद्या संकल्पनेचे दृढीकरि करण्यास मदत करू शकतात.
ऑगमेंकेर् ॲर् व्हचिऄ
व ल ररयाणलकी ॲप्स :- (Augmented and Virtual Reality)

ऑगमेंकेर् अणि व्हचिवऄल ररयाणलकी ऄशी ऄनेक ॲप्स ईपलब्ध अहेत. ऄसे ॲप्स णशक्षक

ऄध्ययन-ऄध्यापन समृद्ध करण्यासाठी वापरू शकतात. एखादी रचना,अकृ ती,ऄवयव,आंक्रद्रये,पयाववरिातील
घकक, ग्रहांचा ऄभ्यास थ्रीर्ी अणि फोरर्ी च्या स्वरूपात णवद्यार्थयाांना दाखणवता येते. अभासी वातावरि
तयार करून णवद्यार्थयाांना ऄनिभव देता येतात.
दीक्षा ॲप :-

दीक्षा ॲप (णर्णजकल आन्रास्रक्चर फॉर नॉलेज शेऄररग) आयत्ता पणहली ते बारावीच्या सवव

पाठ्यपिस्तकांमध्ये छापण्यात अलेल्या क्यूअर कोर् सोबत इ साणहत्य जोर्लेले अहे. ऄध्ययन ककवा
ऄध्यापनाची प्रक्रक्रया सिरू ऄसताना ऄर्चि अलीच तर ऄणधक माणहती या माध्यमातून णमळणवता येिे
शक्य झाले अहे. महाराष्ट्रातील णशक्षक जसे ज्ञानप्रबोणधनी,बीसीपीकी, णर्णजकल साक्षर,रकक कॅक लनव,खान
ऄकॅ र्मी ऄशा णवणवध संस्थांनी तयार के लेले साणहत्य पाठ्यपिस्तकातील क्यिअर कोर्शी जोर्लेले अहे. हे
साणहत्य अपल्याकर्े ईपलब्ध ऄसलेल्या साधनांमध्ये र्ाउनलोर् करून, पाणहजे तेव्हा ऑफलाआन स्वरूपात
सिद्धा पाहता येते.
णसमिलेशन सॉफ्कवेऄर :काही संकल्पना, कृ ती ककवा प्रयोग प्रत्यक्ष शाळे त ककवा वगव ऄध्यापनाच्या वेळी दाखणवता येत
नाहीत, त्या अपि णसमिलेशन सॉफ्कवेऄरच्या मदतीने णवद्यार्थयाांना दाखवू शकतो ककवा णवद्यार्थयाांना
करताही येत.े
प्राथणमक स्तरावर ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रक्रक्रयेत तंत्रज्ञानाचा ईपयोग करताना शालेय नेतत्ृ वा समोरील
अव्हाने :अपल्या देशात सववच क्षेत्रात तंत्रज्ञान ऄणधक णवकणसत झाले अहे. तंत्रज्ञानामिळे ऄनेक गोष्टी कमीत
कमी वेळांत करिे शक्य झाले अहे. तंत्रज्ञानाचे जसे फायदे अहेत तशा काही कमतरता देखील अहेत.
अजचे णवद्याथी वाचन, लेखन, संभाषि ही मूलभूत कौशल्ये अत्मसात करण्याऐवजी मोबाइलच्या

अभासी जगाकर्े अकर्मषत होत अहेत. त्यामिळे ऄभ्यासक्रमाकर्े दिलवक्ष करीत मोबाइलवर गेम खेळत
बसिाऱ्या णवद्यार्थयाांना हे अधिणनक तंत्रज्ञान शाप ठरिार की वरदान हा प्रश्न महत्त्वाचा अहे अणि हेच
सवावत मोठे अव्हान पालक व णशक्षकांसमोर अहे.
णवद्यार्थयाांशी संबणं धत अव्हाने :ग्रामीि भागातील णवद्यार्थयाांकर्े तंत्रज्ञानाच्या ईपयोगासाठी पायाभूत सिणवधा ईपलब्ध ऄसतीलच
ऄसे नाही.णवद्यार्थयाांना शाळे त गकात ऄध्ययन व सहाध्यायी ऄध्ययनाची सवय झालेली ऄसते, त्यामिळे
त्यांची ऄध्ययनाची गरज तंत्रज्ञानाने पूिव होउ शकिार नाही. आंकरनेक सिणवधेसह णवद्यार्थयाांच्या हाती
मोबाइल अल्यामिळे ऄभ्यासाव्यणतरर आतर ऄनावश्यक साइक पाहिे ककवा गेम खेळिे याकर्े मिलांचे लक्ष
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तंत्रज्ञानाचे संपि
ू व ज्ञान ऄसल्याणशवाय णवद्यार्थयाांचे स्वयंऄध्ययन
होिार नाही. कोिती साधने वापरली तर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने णशकण्यास फायद्याचं ठरे ल हे णवद्यार्थयाांना
ठरणवता येिार नाही.

णशक्षकांशी संबणं धत अव्हाने :अपले णवद्याथी नवीन शतकातील अव्हाने समथवपिे पेलू शकतील ऄशी त्यांची जर्िघर्ि
करण्याची जबाबदारी णशक्षकांची अहे, त्यासाठी पारं पररक पद्धतीने ऄध्यापन न करता ऄध्यापनात नवीन
तंत्रज्ञानाचा वापर करिे क्रमप्राप्त अहे. वगावत णवणवध अर्मथक,सामाणजक, कौकिंणबक,पार्श्वभूमी ऄसलेले
णवद्याथी ऄसतात. प्राथणमक स्तरावर ऄशा प्रकारच्या पररणस्थतीतून अलेल्या मिलांना णशकणविे हे
णशक्षकांसाठी एक अव्हानच अहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने णवणवध साधनांचा ईपयोग करून णवद्यार्थयाांमध्ये
णशक्षिाणवषयी ईत्सिकता व अवर् णनमावि करिे हे सिद्धा एक अव्हानच अहे. काही णवद्याथी ऄणधक
णजज्ञासू झाल्यामिळे, णशक्षकांना ऄध्यापन तंत्रात बदल करावे लागतील. शाळे मध्ये संगिक ईपलब्ध ऄसेलच
ऄसे नाही अणि ऄसेलही तर एकाच संगिकावर जास्तीत जास्त एकावेळी दोन णवद्यार्थयाांनाच त्यावर
णशकता येइल, त्यावेळी णशक्षकाला आतर णवद्यार्थयाांकर्े पि लक्ष द्यावे लागेल. प्रत्येक शाळे त संगिक,
लॅपकॉप, प्रोजेक्कर व आं करनेक सिणवधा ईपलब्ध ऄसेलच ऄसे नाही अणि जर ईपलब्ध ऄसेल, तर त्या सवव
साधनांचा णवद्यार्थयाांना णशकणवण्यासाठी, सफाइदारपिे ईपयोग करता येण्यासाठी णशक्षकांचे प्रणशक्षि
झाले पाणहजे ककवा णशक्षकाने स्वतःहून या सवव गोष्टी णशकू न घेतल्या पाणहजेत. सध्या काही णशक्षक स्वतःचा
स्माकवफोन, णवद्यार्थयाांना संकल्पनांचे णव्हणर्ख दाखणवण्यासाठी वापरतात परं ति त्याला सिद्धा मयावदा अहेत.
एकावेळी वगावतील सवव मिलांना मोबाइलवर पाहता येिार नाही त्यामिळे दोन ते तीन णवद्यार्थयाांना दाखणवले
तर णशक्षकाचा वेळही जाइल.
पालकांशी संबणं धत अव्हाने :शाळे मध्ये शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या साधनांचा ईपयोग करून ऄध्यापन के ले जाते परं ति घरी ही
साधने पालक अपल्या मिलांना ईपलब्ध करून देउ शकत नाहीत. कधीकधी पालकांचे ऄज्ञान व अर्मथक
पररणस्थतीमिळे मिलांना ही साधने ईपलब्ध होत नाही. ग्रामीि भागातील काही पालकांकर्े स्माकवफोन सिद्धा
ईपलब्ध होउ शकत नाही. काही पालकांमध्ये स्माकवफोन चा ईपयोग णशकण्यासाठी होउ शकतो याबाबत

ऄज्ञान ऄसल्यामिळे ईपलब्ध ऄसूनही मिलांना हाताळायला क्रदला जात नाही. पालकांच्या अर्मथक
पररणस्थतीमिळे तंत्रज्ञानाची साधने व आंकरनेकची सिणवधा गावात नसल्यामिळे मिलांना पिढील णशक्षिासाठी
शहराच्या रठकािी पाठणविे शक्य होत नाही.
समाज संबणं धत अव्हाने :समाजामध्ये पारं पररक, चालत अलेल्या गोष्टींचा अग्रह धरला जातो, नवीन गोष्टी स्वीकारायला
लोक सहसा तयार होत नाहीत. हे शालेय नेतृत्वासमोर ऄसलेले मोठे अव्हान अहे. शाळे त तंत्रज्ञानाची
साधने शासनाकर्ू न फार कमी प्रमािात ईपलब्ध होतात युहिून णशक्षक समाजासमोर व शाळा व्यवस्थापन
सणमतीच्या सदस्यांसमोर साधने ईपलब्धतेबाबत अर्मथक मदतीच्या बाबतीत प्रस्ताव ठे वतात परं ति पाणहजे
तेवढा प्रणतसाद णमळे लच ऄसे नाही. संगिक, मोबाइल यांसारख्या साधनांच्या मदतीने मिलांचे ऄध्ययन
होइल हा णवर्श्ास समाजात तेव्हड्या प्रमािात रूढ झालेला नाही. संगिक, मोबाइल यांसारख्या
साधनांच्या मदतीने मिलांचे ऄध्ययन होण्यासाठी तज्ज्ञव्य ीच्या मागवदशवनाखाली ते शक्य अहे,ऄन्यथा
णवद्याथी आंकरनेक वरील आतर गोष्टींच्या अहारी जाण्याची शक्यताही अहे ऄसाही
समज समाजात अहे.

महाराष्ट्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करिाऱ्या शाळांची सांणख्यकीय माणहती :शालेय णवद्यार्थयाांच्या शैक्षणिक गििवत्ता वाढीसाठी सन 2015-16 मध्ये राज्य शासनाने प्रगत
शैक्षणिक महाराष्ट्र कायवक्रम सिरू के ला. या कायवक्रमाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी शासनाकर्ू न राज्यातील
शैक्षणिक सिणवधांमध्ये सिधार करण्याकररता शासन कॉपोरे क कं पन्यांना त्यांच्या कॉपोरे क सामाणजक दाणयत्व
णनधी (CSR) शालेय व्यवस्थेमध्ये गिंतणवण्यासाठी प्रोत्साणहत करीत अहेत. सन 2018-19 मध्ये 4816
शाळांना याचा लाभ झाला अहे.
शैक्षणिक वषव
2016-17
2017-18
2018-19

महाराष्ट्रातील णर्णजकल शाळा
27,686
63,458
64978

यशोगाथा :- मिख्याध्यापक व णशक्षक णवद्यार्थयाांसाठी णवणवध तंत्रे अणि कौशल्यांचा ईपयोग करून
णवद्यार्थयाांना शालेय णवषयांचे स्पधाव परीक्षांचे (णशष्यवृत्ती परीक्षा) मागवदशवन करीत ऄसतात. शाळे त
नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी णवद्याथी पालक सवव णशक्षक तसेच समाज यांचे सहकायव मिख्याध्यापकांना
ऄसिे गरजेचे अहे. तंत्रज्ञानाचे साणहत्य व साधनांच्या ईपलब्धते णशवाय पाठ्यपिस्तकांच्या पलीकर्े जाउन

णशक्षि देिे शक्य होत नाही. ऄशावेळी समाज सहभागातून साधने ईपलब्ध करून णशक्षि देण्याचे ऄणतशय
महत्त्वपूिव काम काही शाळा शाळांमध्ये झालेले अहे, ऄशावेळी णशक्षकांना कशा पद्धतीने पिढे जावे लागले,
कोिते ऄनिभव अले, हे अपल्यालाही ईपयोगाचे ठरू शकते.
यशोगाथा 1 :णजल्हा पररषद ईच्च प्राथणमक शाळा लाहोरी, तालिका, समिद्रपूर णजल्हा वधाव, येथील णशक्षक
श्री.पिरुषोत्तम बाविे यांनी णजल्हा णशक्षि व प्रणशक्षि संस्थेद्वारा अयोणजत णर्णजकल शाळा संकल्पना या
कायवशाळे तून प्रेरिा घेतली व अपली शाळा णर्णजकल कशी बनवायची? त्यात काय काय ऄसेल? कसे
ऄसेल? क्रकती ऄसेल? कसे णमळवायचे? ऄसा संपूिव अराखर्ा शाळे तील सवव णशक्षकांनी णमळू न तयार
के ला, शाळा व्यवस्थापन सणमती समोर सवव णनयोजन मांर्ले, त्यानंतर गावातील जबाबदार व्य ींच्या
समोर मांर्ले.सवाांनी सहभाग घेउन णर्णजकल शाळे चा णवकास अराखर्ा व त्याचे महत्त्व गावातील
लोकांना समजावून सांणगतले. णशक्षिात अधिणनक तंत्रज्ञानाचे महत्त्व गावकऱ्यांना समजल्यामिळे गावकरी
सवव णशक्षकांच्या पाठीशी ईभे राणहले. वगविीची सिरुवात मिख्याध्यापक व णशक्षकांपासून के ली. अधिणनक
तंत्रज्ञानाच्या णशक्षिातील ईपयोग समजून घेतला. त्यासाठी णजल्हा णशक्षि व प्रणशक्षि संस्थेतील अयकी
णवभागाच्या तज्ञांची मदत घेतली व नवनवीन बदल ऄवगत के ले. तंत्रज्ञानाच्या साणहत्याचा वापर करून
शाळे ची गििवत्ता कशी वाढणवता येइल यासाठी प्रयत्न के ला, त्यामिळे शाळे ची पकसंख्या 42 वरून 76 वर
गेली. सवव मिलांना अधिणनक शैक्षणिक वातावरि णनमावि करिे, ग्रामीि व शहरी णशक्षिाचा फरक दूर
करून समानता प्रस्थाणपत करण्यासाठीचे कायव लाहोरी शाळा करत अहे. णवद्यार्थयाांच्या पायाभूत संकल्पना
स्पष्ट होण्यासाठी कॅबलेक स्माकव बोर्व संगिक आत्यादी साणहत्यचा ईपयोग शाळे त सिरू अहे. यामिळे
णवद्यार्थयाांच्या गििवत्तेत वाढ होण्यास मदत झाली. णवद्यार्थयावत होिारा गििात्मक बदल पाहून समाज
सहभाग वाढण्यास मदत झाली. शाळे कर्े अज पयांत समाज सहभागातून 14 संगिक संच, 74 कॅबलेक, एक
स्माकव बोर्व, 3 प्रप्रकर, रोबोक ऑनलाइन परीक्षा संच आत्यादी अधिणनक तंत्रज्ञानाची साधने ईपलब्ध अहेत .
ऄमूतव संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी यांचा ईपयोग झाला.शाळे ची माणहती पोकवलवर भरिे, णवणवध प्रोफॉमव
तयार करिे यासाठी संगिकाचा ईपयोग के ला जातो. शाळा णर्णजकल झाल्यामिळे व णवद्यार्थयाांची गििवत्ता
वाढल्यामिळे शाळे ला णवणवध गिि गौरव पिरस्कार प्राप्त झाले अहेत.

प्रचतनात्मक प्रश्न :1. श्री. पिरुषोत्तम बाविे सरांनी गावकऱ्यांचा सहभाग वाढणवण्यासाठी काय के ले?
2. श्री. पिरुषोत्तम बाविे सरांना गावकऱ्यांचे सहकायव णमळाले नसते तर.........
यशोगाथा 2 :प्रहगोली णजल्यातील ग्रामीि व दिगवम भागातील कयाधू नदीच्या काठावर वसलेले, णनसगावचे
देिे लाभलेले कोंढि र हे णजल्याच्या मिख्यालयाच्या शेवकच्या कोकावरील गाव, या गावातील णजल्हा पररषद
कें द्रीय प्राथणमक शाळा, कोंढिर, तालिका, कळमनिरी णजल्हा प्रहगोली, या शाळे त आयत्ता पणहली ते सातवी चा
2016-17 मध्ये 148 पक होता. अज 2019-20 मध्ये शाळे चा पक 176 अहे. शाळे तील श्री. शंकर लेकिळे
णवद्यार्थयाांच्या ज्ञानाच्या कक्षा रुं दावण्यासाठी वेगवेगळे ईपक्रम राबणवण्याचा प्रयत्नात ऄसतात. या तंत्रस्नेही

णशक्षकांच्या संकल्पनेतून कोंढि र शाळा णवकणसत होत गेली अहे. शाळे च्या मिख्याध्याणपका रे खा सिगंध अणि
आतर सहकारी णशक्षकांचे त्यांना पूिव सहकायव ऄसते. लेकिळे सर यांच्या मते, णशक्षि हे निसते लादून येत
नाही तर ते स्वतः ऄर्मजत करावे लागते. वतवमान णशक्षि व्यवस्थेत याची कमतरता ऄसल्याची जािीव
त्यांना ऄस्वस्थ करीत होती. या ऄस्वस्थतेतून णवद्याथी स्वतःचे स्वतः कसे णशकतील यासाठी त्यांचे
णवचारचक्र सिरू झाले. पाठ्यपिस्तकांच्या पलीकर्े णवद्यार्थयाांना णशक्षि णशक्षि देिे गरजेचे वाकू लागले, चार
प्रभतीच्या पलीकर्े जाउन क्रदले जािारे णशक्षि हे णवद्यार्थयाांच्या जीवनाशी जोर्ले गेले पाणहजे, या
णवचाराने णवद्यार्थयाांना ऄणधक समृद्ध ऄनिभव देण्यासाठी काय काय करता येइल याचा णवचार सिरु झाला.
येिाऱ्या काळात अपल्या शाळे तील णवद्याथी जगाच्या तिलनेत कि ठे ही कमी पर्ू नये . या दृष्टीने त्यांचा
प्रामाणिक हेतू त्यांना नाणवन्यतेकर्े मागवक्रमि करण्यास प्रेररत कररत होता. शाळे तील स्माकव एलइर्ी कीव्ही
वर पाठातील एखादी संकल्पना ऄथवा घकक त्याचा णव्हणर्ख, ऄन्य काही गोष्टी दाखणवल्या तर मिले हे
ऄणतशय अवर्ीने पाहत ऄसल्याचे त्यांच्या णनदशवनास अले. ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रक्रक्रयेत तंत्रज्ञानाचा वापर
के ला तर णवद्यार्थयाांची रुची वाढते व संकल्पना लवकर समजते. हवामानाबिल माणहती देत ऄसताना आयत्ता
पाचवीतील णवद्यार्थयाांना, “अपल्या देशात पावसाळा सिरू अहे तर जगातील ऄनेक देशात या वेळी
वेगवेगळे ऊतू अहेत”, ऄसे सांणगतले ऄसता मिलांचा णवर्श्ासच बसला नाही युहिून त्यांनी त्यावेळी
पररचयाच्या ऄसलेल्या आवनोवा या रणशयातील णशणक्षके शी णव्हणर्खद्वारे कॉल करून णवद्यार्थयाांना तेथील
शाळा, वगव अणि वातावरि प्रत्यक्ष दाखणवले. जवळजवळ चौदा णमणनके या णशणक्षके शी संवाद साधला. त्या
वेळी त्या लोकांचे राहिीमान, कपर्े, बफव वृष्टी मिलांना दाखणवली अणि णतथला वेळ अणि अपला वेळ
यातील फरक मिलांनी ऄनिभवला. परदेशातील शाळा णवद्याथी यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी स्काइप द्वारे
संवादसत्रे अयोणजत करण्यात अली. यातून णवणवध देशातील व ऊतू, चालीरीती, परं परा, चलन, फळे ,
फि ले यांची माणहती होण्यास व त्यातील फरक समजण्यास मदत झाली. णवद्यार्थयाांनी अतापयांत 37
देशातील शाळा, णशक्षक, णवद्यार्थयाांबरोबर संवाद साधला अहे. त्यांच्या या वैणशष्ट्यपूिव ईपक्रमामिळे संपूिव
णजल्यात अपली एक वेगळीच खळख या शाळे ने णनमावि के ली अहे. णफ्लप ग्रीर्च्या माध्यमातून आंग्रजी
भाषेतून बोलिे सिधारण्यासाठी 1700 णव्हणर्खची णनर्ममती के ली अहे, तर णवद्याथी शाळे तील ईपक्रमांचा
संग्रह वाकलेक वर करू लागली अहे. त्याणशवाय शाळे त भाषा संगम ईपक्रम, अपला अवाज, भाषि यांचे
क्यूअर कोर् तयार करिे ऄशा प्रकारचे ईपक्रम राबणवल्याने, ऄध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर करिारी
शाळा ऄशी शाळे ची खळख झाली अहे. शाळे तील णशक्षकांनी अतापयांत 200 पेक्षा जास्त ऑनलाआन
प्रश्नपणत्रका तयार के ल्या ऄसून प्रत्येक पाठावर अधाररत ऑनलाआन केस्क घेतल्या जातात. त्या केस्क चा
ईपयोग राज्यातील आतर शाळाही भरपूर प्रमािात कररत अहेत. शाळे त दीक्षा, बोलो लर्ननग आंग्रजी, 3d,
4d ऄशा णवणवध ॲपचा यशस्वीपिे वापर होत अहे.या सवव ईपक्रमांमिळे मिलांना स्वतःच्या क्षमतेचा शोध
लागला. ऄध्ययन णनष्पत्ती साध्य होउन मिलांची संपादिूक पातळी वाढायला लागली. के लेल्या ईपक्रमांचे
चीज झाले. मिलांमध्ये कमालीचा अत्मणवर्श्ास क्रदसून येउ लागला व मिले जबाबदारीने वागू लागली.
स्वतःचा ऄभ्यास स्वतः पूिव करू लागली. गिरुजींबिल, शाळे बिल, शाळे तील नवीन तंत्रज्ञानाबिल घरी
अइ बाबांना ईत्सिकतेने सांगू लागली अणि अपल्या घरच्या मोठ्यांना जगाची रीत समजावून सांगू
लागली. पालकांचाही शाळे च्या प्रणत दृणष्टकोन बदलला, त्यांच्या मिलांमध्ये झालेला बदल हा शाळे मिळे
झाला अहे, ऄसे पालक मोठ्या ऄणभमानाने सांगू लागले. शाळे तील नाणवन्यपूिव ईपक्रमांमिळे शाळे च्या
गििवत्तेत णनणितच वाढ होउ लागली अहे. शाळे चा पक झपाट्याने वाढला अहे. शाळे त काही जिने संगिक
संच होते, त्यातील सवव पाकव मिलांना दाखणवले शाळे तील णशक्षकांनी त्याची दिरुस्तीही के ली, येथून शाळे चा
तंत्रज्ञानाचा खरा प्रवास सिरू झाला, शाळे ची वेबसाइक, शाळे चे शैक्षणिक यूट्यूब चैनल, फे सबिक पेज, यामिळे
शाळे तील ईपक्रम संपूिव महाराष्ट्रभर पोहोचण्यास खूप मदत णमळत अहे. शाळे च्या वेबसाइकला चार लाख
पन्नास हजार णशक्षकांनी अतापयांत भेकी क्रदल्या अहेत. गावातील पालक शाळे कर्े सहकायव करण्याच्या
ईिेशाने येउ लागले. शाळा व्यवस्थापन सणमती ऄणधक सक्रक्रय झाली व शाळे ला अर्मथक पाठबळ देण्याचा
त्यांनी प्रयत्न के ला. दोन वषावपूवीच गावकऱ्यांनी लोकसहभागातून शाळे ला 70 हजार रुपयांची मदत के ली,

त्याचप्रमािे सन 2019 मध्ये 36 हजार रुपये जमा झाले अहेत. यातून 26 हजार रुपयांचा ऄत्याधिणनक
ऄसा केणलस्कोप शाळे ने खरे दी के ला अहे, तर ईववररत रकमेतून संगिक संच खरे दी करण्यात अले शाळे तील
मिलं अता केणलस्कोपच्या मदतीने प्रत्यक्ष ग्रहतारे पाहू शकत अहेत, तर संगिकावर वर्व, एक्सेल,
पॉवरपॉईंक, कायप्रपग तसेच णवणवध शैक्षणिक खेळ खेळू लागली अहे. ग्रामपंचायतीने 14 व्या णवत्त
अयोगातून 80 हजार रुपयांचा आंकरॅ णक्कव्ह बोर्व शाळे ला घेउन क्रदला. ऄशा प्रकारचा बोर्व वापरिारी
प्रहगोली णजल्यातील णजल्हा पररषदेची ही पणहली शाळा अहे. प्रत्येक वगावत स्माकव कीव्ही बसणवण्यात
अल्याने शंभर कक्के वगव णर्णजकल होण्यास मदत झाली अहे. शाळे चा हा तंत्रज्ञानाचा प्रवास पाहण्यासाठी व
समजून घेण्यासाठी णजल्यातील ऄन्य शाळाही अपल्या शाळे त हे तंत्रज्ञान बीज रुजावे यासाठी शाळे ला भेक
देत अहेत. “तंत्रज्ञानाची धरून कास, कोंढि र शाळे तील णवद्यार्थयाांनी साधला गििवत्ता णवकास”.

प्रचतनात्मक प्रश्न :1) श्री.शंकर लेकिळे सरांनी णवद्यार्थयाांच्या संकल्पना णवकणसत करण्यासाठी कोिकोित्या ऄॅपचा ईपयोग
के ला?
2) श्री.शंकर लेकिळे सरांनी णवद्यार्थयाांना णवणवध देशांचे लोकजीवन कसे णशकणवले?
3) श्री.शंकर लेकिळे सरांनी णवद्यार्थयाांचा गििवत्ता णवकास कसा साधला?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरि 2020 च्या ऄनिषग
ं ाने मोड्यिलची ईपयि ता :

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरि 2020 मधील णशफारसीनिसार, माणहती संप्रेषि तंत्रज्ञान सवव
णवषयांसाठी एकाणत्मक स्वरूपात वापरावे ऄसे युहकले अहे.






राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरि 2020 चे मिख्य वैणशष्ट्य युहिजे तंत्रज्ञानाचा वापर हा प्रामिख्याने
ऄध्ययन-ऄध्यापनात भाणषक ऄर्थळे दूर करिे, क्रदव्यांग णवद्यार्थयाांचे णशक्षि अणि शैक्षणिक
णनयोजन व व्यवस्थापन यामध्ये करिे होय.
भारत देश माणहती अणि संप्रेषि तंत्रज्ञान अणि ऄवकाश या सारख्या ऄत्याधिणनक क्षेत्रांमध्ये
जागणतक स्तरावर नेतृत्व करीत अहे.
णशक्षिाचे ऄनेक पैलू सिधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अणि एकाणत्मकरिाचे समथवन
करण्यात येइल, गििवत्तापूिव णशक्षिाबरोबरच तंत्रज्ञान देखील शैक्षणिक प्रक्रक्रयेत महत्वपूिव






भूणमका बजावेल, नवीन क्षेत्र, जसे कृ णत्रम बिणद्धमत्ता, यांणत्रक णशक्षि, ब्लोग चेन, स्माकव बोर्व,
हस्त संचाणलत संगिन ईपकरिे णवद्यार्थयाांच्या णवकासासाठी ऄनिकूल आं संगिक चाचिी ऄन्य
प्रकारचे शैक्षणिक सॉफ्कवेऄर व हार्ववेऄर याद्वारे णवद्याथी जे णशकत अहेत व कसे णशकत
अहेत यामध्ये पररवतवन होइल.
शाळा अणि ईच्च णशक्षि या दोन्ही क्षेत्रांत मूल्यांकन, णनयोजन, प्रशासन आत्यादी मध्ये
सिधारिा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा ईपयोग यावरील णवचारांच्या मि अदान प्रदानासाठी
एका स्वायत्त मंर्ळाच्या रूपात राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) णनमावि करण्यात
येइल.
सवव स्तरावरील णवद्याथी जसे ग्रामीि दिगवम क्षेत्रात राहिारे व क्रदव्यांग णवद्याथी अणि
णशक्षकांसाठी सवव भाषांमध्ये भरपूर शैक्षणिक सॉफ्कवेऄर णवकणसत करण्यात येतील.
प्रत्येक राज्याच्या शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद द्वारे सवव प्रादेणशक भाषांमध्ये
णवकणसत ऄध्यापन-ऄध्ययन संबंणधत e-content दीक्षा प्लॅकफॉमववर ऄपलोर् करण्यात



येइल. णशक्षिात सातत्य ठे वण्यासाठी प्रभावशाली तंत्रज्ञानाच्या मदतीने चचावत्मक साणहत्य
तयार के ले जाइल.
स्थाणनक अशय अणि वैणशष्ट्य ऄसिारे पाठ्यपिस्तक दीक्षा प्लॅकफॉमववर मोफत णर्णजकल
अवृत्ती बरोबर परवर्िारे , ईच्च दजावच्या अणि ईत्साह, अवर् णनमावि करिारे पाठ्यपिस्तके







पिरणविे.
ऑनलाआन णशक्षिासाठी पथदशी ऄभ्यास करिे, णर्णजकल पायाभूत सिणवधा, ऑनलाआन
ऄध्यापन मंच अणि अशय णनर्ममती साधने, णर्णजकल संचणयका अणि णशक्षिक्रमातील
ऄध्ययन खेळ अणि ऄणभरूप ऑगमेंकेर् ररयाणलकी अणि अभासी वास्तणवकता यांच्या
णनर्ममतीसह अशयाची णर्णजकल संचणयका णवकणसत के ली जाइल.
व्हचिवऄल प्रयोगशाळा - णवद्यार्थयाांना गििवत्तापूिव व्यावहाररक अणि प्रयोग अधाररत
ऄनिभवांची समान संधी प्राप्त व्हावी युहिून वरचेवर प्रयोगशाळा बनणवण्यासाठी दीक्षा,
स्वयम्, स्वयंप्रभा यांसारख्या प्रचणलत इ-लर्ननग प्लॅकफॉमव चा ईपयोग करण्यात येइल.
णशक्षकांसाठी ऑनलाआन णशक्षि प्लॅकफॉमव अणि साधनांचा ईपयोग करून ईच्च दजावच्या
गििवत्तापूिव अशयाची णनर्ममती करिे .





णवद्यार्थयाांची क्षमता णवद्याथी संणचका (पोकवफोणलख पोकवफोणलख) मूल्यांकन णनकष, रुणबक्स
प्रमाणित मूल्यांकन एकणवसाव्या शतकातील कौशल्यांवर लक्ष कें क्रद्रत करून णशक्षिात
तंत्रज्ञानाचा ईपयोग करून नवीन पद्धतींचा ऄभ्यास के ला जाइल.
NETF अणि ऄन्य मंर्ळी ऑनलाआन णर्णजकल ऄध्ययन-ऄध्यापनासाठी अशय, तंत्रज्ञान
अणि णशक्षि शास्त्र यांची मानके णनणित करतील, ही मानके राज्य मंर्ळे , शाळा, शाळा
संकिल, ईच्च णशक्षि संस्था आत्यादीद्वारे इ लर्ननगसाठी मागवदशवक सूचना तयार करण्यास मदत
करतील.

शालेय नेतत्ृ वाच्या दृष्टीकोनातून मोड्यिलची ईपयि ता :शालेय नेतृत्व कररत ऄसताना मिख्याध्यापकांना ऄनेक समस्या येतात व ऄनेक अव्हानेही समोर
ऄसतात. प्रामिख्याने तंत्रज्ञानाच्या ईपयोगाबाबत नवनवीन प्रयोग णशक्षक व मिख्याध्यापक शाळे त कररत
ऄसतात. परं ति ग्रामीि भागात आंकरनेकची सिणवधा व तंत्रज्ञानाची साधने ईपलब्ध ऄसतीलच ऄसे नाही
ऄशा वेळी त्या सिणवधा व साधने कशा प्रकारे ईपलब्ध होउ शकतील या बाबतीत क्रदलेल्या यशोगाथाच्या
माध्यमातून कळे ल. ईपलब्ध साधनांचा ईपयोग णवद्याथी गििवत्ता वाढीसाठी कररता येण्यासाठी, मिलांच्या
णशक्षिात समग्र अणि ऄखंर् दृणष्टकोन प्रदान करण्यासाठी मिले, कि किंब युहिजे समाज अणि शाळा युहिजे

णशक्षक, मिख्याध्यापक व शालेय वातावरि यांच्यात समन्वय ऄसिे महत्त्वाचे अहे. शाळे ची प्रगती अणि
णवद्यार्थयाांचा गििवत्ता णवकास यात समाजाचा सहभाग कसा घेता येइल याबाबतची क्रदशा या घकक
संचातून णमळे ल. णवद्यार्थयाांच्या ऄध्ययनात सिधारिा, शालेय ऄध्ययन संस्कृ ती णनमावि करिे, शाळे मध्ये
बदल घर्वून अििे यासाठीचे शालेय नेतृत्व, नेतृत्वाची भूणमका व जबाबदारी याबाबींणवषयी
घककसंचातून ऄनिभवायला णमळे ल.
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