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यशासाठी शालये नेततृ्वाची भणूमका 

 

Role of School Leadership for Success in School Competitive 

Examinations for Intelligent Children in Ratnagiri District 
 

 ‘प्रत्येक णवदयार्थयाामध्ये जन्मजात बुणिमत्ता ऄसत.े त्यांचा शोध घेउन, पोषक वातावरण तयार करून ती 

णवकणसत केली गलेी पाणहजे. ही बुणिमत्ता णवणवध रुची, स्वभाव अणण क्षमता या स्वरूपात व्यक्त होउ शकते. जे 

णवद्याथी ज्या एखाद्या णवणशष्ट क्षेत्रात अत्यंणतक रुची व क्षमता दाखणवतात त्यांना सामान्य शालेय ऄभ्यासक्रमाच्या 

पलीकडे या क्षेत्रात पाठपुरावा करण्यासाठी प्रोत्साणहत केले गेल े पाणहजे. णशक्षक णशक्षणामध्ये णवद्यार्थयाचची ऄशी 

बुणिमत्ता अणण रुची ओळखून त्यांचे पालनपोषण करण्याच्या पितींचा समावेश ऄसले.’- राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण 

२०२०  

 प्रज्ञावंत बालके ही राष्ट्राची संपत्ती ऄसते. दशेाच्या णवकासामध्ये त्यांचे योगदान बहुमोल ठरू शकते. नवीन 

भारताची ईभारणी करण्यासाठी सजानशील व कुशाग्र बुिीला पोषक ऄस ेणशक्षण हवे अह.े एवढ्या मनुष्यबळाची 

अवश्यकता ऄसताना ही प्रणतभा व प्रज्ञा शोध न घेता वाया जाउ देणे, हा ऄक्षम्य ऄपराधच ऄसेल. बुणिमापन 

चाचणीच्या अधारे व्यक्तींच्या बुणिगुणांकाचे मापन करून णतच्या अधारे संबंणधत व्यक्ती सामान्य अह,े ऄसामान्य 

अह ेकी ऄपसामान्य अह ेया ऄनुषगंाने वगीकरणाचा अलेख काढला ऄसता तो घंटाकृती ददसतो. सवासाधारणपण े

जनसामान्यातील सुमारे ७०% व्यक्ती सामान्य बुिीच्या ऄसून, १५% व्यक्ती ऄपसामान्य व १५% व्यक्ती या 

ऄसामान्य बुणिमते्तच्या ऄसतात. मंदमती प्रमाण ेऄणतशीघ्र बुिीच्या व्यक्तींचे प्रमाण धनात्मक टोकाकडे कमी कमी 

होत जात ेव बुिीची कुशाग्रता वाढत जाते. व्यक्तीच्या बुणिगुणांकावरूनच व्यक्ती शीघ्र बुिीची ककवा ऄसामान्य 

ककवा कुशाग्र बुिीची अह ेह ेठरणवल ेजाते. साधारणतः सामान्यपेक्षा जास्त म्हणजेच ११० त े१३० बुणिगुणांक 

ऄसलले्ह्या व्यक्ती शीघ्र बुिी, १३० त े१४० पयचत बुणिगणुांक ऄसलेल्ह्या व्यक्ती तीव्र बुिी तर १४० पके्षा ऄणधक 

बुणिगुणांक ऄसलले्ह्या व्यक्ती कुशाग्र, ऄसामान्य ककवा बुिीचे वरदान णमळालले्ह्या व्यक्ती ऄस े संबोधल े जाते. 

भारतात १९६३ साली राष्ट्रीय शैक्षणणक संशोधन व प्रणशक्षण पररषद, न्य ूददल्ह्ली (एनसीइअरटी) या संस्थेन ेराष्ट्रीय 

णवज्ञान प्रज्ञाशोध योजना सुरू केली. १९७७ मध्ये णतच ेराष्ट्रीय प्रज्ञाशोध योजनते रूपांतर झाले. या योजनऄेंतगात 

प्रज्ञावंत मलुा-मुलींचा शोध घउेन त्यांना पुढील अयुष्यात त्यांच्या अवडीचे क्षेत्र णनवडून अवडीच्या संस्थेत णशक्षण 

घेता यावे, यासाठी णशष्यवृत्ती देण्यात यतेे.  



   बाल्ह्यावस्थेतील णवकासाच्या प्रगतीवरून मूल साधारणतः सामान्य अह े की नाही ह े लक्षात येते. मलुाच्या 

णवकासाचे टप्पे जास्त गणतमान ऄसतील तर त े मूल ईभे राहणे, चालण,े बोलण,े भाषा अत्मसात करण,े स्मतृी 

जास्त तीव्र ऄसणे आत्यादी बाबतीत ऄसामान्य अह ेह ेलक्षात येते. ऄशा मुलांच्या संगोपन काळात पालकांनी णवशेष 

जागरूक राहून त्यांची णजज्ञासा मारली जाणार नाही याकडे णवशेष लक्ष ददले पाणहजे. शाळेमध्ये सुिा त्याची 

कल्ह्पकता, णजज्ञासा आत्यादी गोष्टींना ईते्तजन दउेन त्या वाढीस लावल्ह्या पाणहजेत. त्याच्या रठकाणी कोणती क्षमता 

अह ेयाचा शोध घउेन त्याच्या णवशेष क्षमतेच्या णवकासाला वाव ददला पाणहजे. 

 रत्नाणगरी णजल्ह्याची शैक्षणणक सद्य:णस्थती पाणहल्ह् यास गणुवते्तच्या दषृ्टीने दहावी - बारावी बोडा परीक्षा, 

राष्ट्रीय संपादणूक सवेक्षण (NAS),राज्य संपादणूक सवेक्षण(SLAS) ककवा ऄसर (ASER) यासारख्या 

ऄहवालामध्य े संपूणा राज्यात हा णजल्ह्हा सतत वरचे स्थान णमळणवत ऄसल्ह्याचे ददसून येत.ेपण दसुरीकडे शालये 

स्तरावरील स्पधाा परीक्षेत व यशणस्वतेचे प्रमाण कमी ददसत.े भणवष्यामध्ये स्पधाा परीक्षांमध्य ेप्रावीण्य णमळवून वगा-

१ व वगा-२ ऄणधकारी होण्याचे प्रमाण देखील या णजल्ह्यांमध्ये ऄत्यल्ह्प ऄसल्ह्याचे ददसून येते. शालेय स्तरावरील 

स्पधाा परीक्षांमध्य ेशहरी व ग्रामीण भागामध्य ेसुिा वेगवेगळे णचत्र अपल्ह्याला ददसून यतेे.या ऄनुषगंान ेप्रज्ञावान 

मुलांसाठीच्या शालेय स्पधाा परीक्षांमधील यशासाठी शालेय नतेृत्वाला एक ददशा णमळावी अणण अपल े काया 

करताना येणाऱ्या समस्यांवर समथापण ेमात करता यावी यासाठी प्रस्ततु मोड्यलू णवकणसत केले अह.े 

 

 मोड्यलू ऄध्ययनाची ईदिष्ट े:  

  १.प्रज्ञावंत बालके ही संकल्ह्पना समजून घणेे. 

  २.शालेय स्तरावरील स्पधाा परीक्षेचे के्षत्र समजून घेण.े 

  ३.शालेय स्तरावरील स्पधाा परीक्षा क्षेत्रात यश प्राप्त केलेल्ह्या मुख्याध्यापकांच्या नेतृत्वाचे गणुणवशेष समजून घेणे. 

  ४.शालेय स्पधाा परीक्षा क्षेत्रात काम करण्यासाठी शालेय नेतृत्वाचा दणृष्टकोन णवकणसत करण.े 

 प्रज्ञावान बालक /प्रज्ञावतं बालक क्षते्र सकंल्ह्पना : 

प्रज्ञावतं बालके : व्याख्या व स्वरूप  

प्रणतभावंतासंबंधीच्या ऄभ्यासाचे णनष्कषा १८७४ मध्ये सर फ्राणन्सस गाल्ह्टन (ईत्क्रांणतवाद मांडणाऱ्या 

चाल्ह्सा डार्ववनचा भाउ) यांनी प्रथम मांडल.े त्यानंतर प्रणतभावंतासंबंधी ऄनेक ऄभ्यास झाल.े 

 व्याख्या: 

१. टमान,१९२६ यांच्या मते, प्रणतभा म्हणजे ऄणतशय ईच्च प्रतीची बुणिमत्ता. 

२. णबट्टी (१९५८) यांच्या मते, सातत्याने नेत्रदीपक कामणगरी करणारी व्यक्ती 

३. णललगर व णबश (१९५९) यांच्या मते णवज्ञान, गणणत, कला, सजानशील लेखन, संगीत, सामाणजक नेतृत्व ऄशा 

णवशेष क्षते्रांतील ईच्च प्रतीची प्रज्ञा, तसेच सभोवतालची पररणस्थती हाताळण्यासाठी लागणारी ईच्च प्रतीची 

सजानशीलता ऄसललेी बालके म्हणजे प्रज्ञावंत बालके होत. 

४. रेन्झलुी (१९७८) यांच्या व्याख्येनुसार बौणिक पात्रता, हातातील कायााणवषयी श्रेष्ठ प्रतीची णनष्ठा अणण ईच्च 

सजानशीलता या तीन घटकांतील अंतरदक्रयेचा पररपाक म्हणजे प्रणतभा होय. ज्या बालकांमध्ये ही सवा गुणवैणशष्टये 

अहते ककवा जी मलु ेया गुणाचंा णवकास साधू शकतील व समाजोपयोगी क्षेत्रात त्यांचा वापर करू शकतील ऄशी 

बालके म्हणजे प्रज्ञावंत बालके.  

५. दिरान ेव कबी (१९८६) यांच्या व्याख्येनुसार समाजाच्या दषृ्टीने मलू्ह्यवान ऄशा कोणत्याही क्षेत्रात श्रषे्ठ प्रतीची 

पात्रता धारण करणा-या कोणत्याही वयोगटातील व्यक्तींना प्रज्ञावंत म्हणता यइेल. 

६. हॉवडा गाडानर (१९८३) यानंी बहुणवध बुणिमते्तची ईपपत्ती मांडली अह.े बुणिमत्ता ही केवळ दोन ककवा चार 

घटकांनी णमळून बनत नसून मानवी बुणिमते्तचे णवणवध घटक ऄसतात, ऄस ेमत त्यांनी मांडल.े  

हॉवडा गाडानरची बहुणवध बणुध्दमत्ता सकंल्ह्पना व ऄथा (Multiple Intelligence Concept and Meaning)  



 “Multiple intelligences are different way of demonstrating intellectual ability” ‘बहुणवध 

बुणिमत्ता- बौणिक क्षमता प्रमाणणत करण्याचे णवशेष मागा म्हणजे बहुणवध बुणिमत्ता.’ 

 “एक ककवा ऄनेक संस्कृतीत मोलाची ठरणारी लोकणप्रय णनर्वमती करण्याची व समस्या सोडणवण्याची 

क्षमता म्हणजे बुणिमत्ता.” त्यांनी मूलभूत अठ घटक व नतंरच्या कालावधीत तीन ऄस ेएकूण ऄकरा घटक मांडल े

अहते. दीघाकाळ केलेल्ह्या बुणिमते्तणवषयीच्या संशोधनावरून त्यानी बुणिमते्तला जीवशास्त्रीय व सांस्कृणतक पाया 

ऄसतो यावर भर ददला.  

                     
  

 यावरून बुणिमत्ता ऄनुवंणशक ऄसते, ही बाब त्यांनी नाकारली. ऄनेक सैिांणतक णवश्लेषण शास्त्रीय पुरावे, 

संशोधन यांवरुन त्यांनी बुणिमत्ता ही ईपजत नैसर्वगक ऄसनू, ती एक नाही तर ऄनेक प्रकारची ऄसत.े प्रत्येक 

व्यक्तीला ईपजत सवा बुणिमते्तची ठरावीक कें द्र ेत्यांच्या मेंदमूध्ये प्राप्त झाली अहते. या बुणिमते्तच्या कमी - ऄणधक 

प्रमाणानुसार व्यक्तीभेद ददसून येतो. 

 बहुणवध बणुिमत्तचे ेप्रकार : गाडानर यांनी बहुणवध बुणिमत्तेचे पुढील प्रकार सांणगतले 

 

 प्रज्ञावतं व्यक्तींच ेप्रकार व वणैशष्टय े:  

बहुणवध बुणिमत्तचेा पाया  

सांस्कृणतक पाया  

समाजाच्या णवणवध मूल्ह्यांप्रमाणे सांस्कृणतक 

पे्ररणेतून, णवणवधतेतून बुणिमतेच्या णवकासाची 

पातळी ठरत ऄसते .   

ऄध्ययनानील नाश व  णनर्वमतीत मेंदमूधील चेता 

संधीद्वावारे जोडलेल्ह्या ऄसंख्य  चेतापेशीचा संबंध 

येतो. 

जीवशास्त्रीय पाया 

बहुणवध बुणिमत्तचे ेप्रकार 

२.भाणषक 

बुिणमता  

३.व्यक्तीऄंतगात 

बुणिमत्ता  

४.तार्ककक बुणिमत्ता 

५.शारीररक 

बुणिमता  

६.ऄवकाशीय 

बणुिमत्ता  

७.अंतरव्यक्ती 

बुणिमत्ता 

८.संगीतीय 

बुणिमत्ता 

९.ऄध्याणत्मक 

बुणिमत्ता 

१०.ऄणस्तत्ववादी 

बुणिमत्ता 

११.नैणतक बुणिमत्ता 

१.नैसर्वगक 

बुणिमत्ता  

   बहुणवध बणुिमत्तचेा पाया  

 



   १८६९ मध्ये सर फ्राणन्सस गाल्ह्टन यांनी जीणनयस ( कुशाग्र बुणिमते्तच्या ) म्हणण्यायोग्य ऄशा व्यक्तींचा ऄभ्यास 

सुरू केला, ह े अपण पाणहले . त्यांनी वैज्ञाणनक जगतातील सवाश्रेष्ठ व्यक्तींच्या चररत्रांच्या ऄभ्यासावरून त्यांची 

वैणशष्टये पुढीलप्रमाणे नमूद केली अहते. 

 
   फ्राणन्सस गाल्ह्टन यानंी साणंगतललेी प्रज्ञावतं व्यक्तींची वणैशष्टय े

  

जान िेल्ह्डहुसेन (१९८२) यांनी कला, णवज्ञान, राजकारण अणण णशक्षण या क्षेत्रांतील मान्यवर व्यक्तीच्या जीवनाचा 

ऄभ्यास केला. त्यांच्या बालपणात ददसून अललेी णवणशष्ट प्रज्ञा, ऄणभयोग्यता, पात्रता यांचा ऄभ्यास करून त्यांनी 

ऄशा प्रणतभाशाली व्यक्तींच्या खुणा सांणगतल्ह्या. 

 

 

 

 प्रज्ञावतं बालकाचंा शोध : 

सवासाधारणपणे ५०% प्रज्ञावंत णवद्यार्थयाचनाच णशक्षक बरोबर ओळखतात. याचाच ऄथा ईरललेी ५०% 

प्रज्ञावंत बालके त्यांच्या नजरेतनू सुटतात, तसेच णशक्षकांनी प्रज्ञावंत म्हणून सुचणवलले्ह्या बालकांपैकी ४३ ते ९६ % 

मुले सामान्य ऄसतात. साधारणपण ेजी मुल ेददसण्यात, वागण्यात चुणचणुीत ऄसतात, णशक्षकाचे ऐकतात, ऄशी 

मुले प्रज्ञावंत अहते ऄसे बऱ्याच णशक्षकांना वाटते. योग्य णशक्षणाने या चुका सुधारता यतेात.  

णशक्षकांपेक्षा पालकच बालकांमधील प्रणतभा ऄणधक ऄचूकतेन ेओळखतात. माटीन्सन यांनी सुचणवले अह े

की, प्राथणमक शाळेच्या सुरुवातीलाच सवा पालकांना एक पत्रक, प्रश्नावली ककवा मापनश्रणी पाठवावी, अपल्ह्या 

पाल्ह्याणवषयी माणहती देण्यास सांगावे. त्यात बालकाचे दंद, अवडीचे णवषय, समस्या, गरजा, वेगळेपणा, 

श्रेष्ठ प्रतीची 

बौणिक पात्रता  

ईत्तम अरोग्य प्रचंड कायाशक्ती 

स्वतंत्र णवचार हतेूपूणाता 

कायाावरील णनष्ठा  
ऄणतशय तरल 

कल्ह्पनाशक्ती  

समपाणवृत्ती 
दढृ मानणसक 

साहचयाबंध  

तसेच बाय 

समस्यांना 

समथापणे तोंड 

दणे्याची शक्ती 

१.एखाद्या के्षत्रातील ककवा कलाप्रकारातील माणहतीवर ककवा तंत्रावर लहान वयातच प्रभुत्व. 

२.लहान वयातच ईच्च प्रतीची बुणिमता , णववेकबुिी , स्मरणशक्ती दषृ्टीस अली.  

३.श्रेष्ठ प्रकारची कायाशक्ती , प्रचोदना ( ड्राइव्ह) , लहान वयातच ऄभ्यासाच्या ककवा कामाच्या ठायी णनष्ठा , बांणधलकी.  

४.पराकोटीचा स्वतंत्र बाणा, एकट्यान ेकाम करण्यास प्राधान्य. 

५. सजानशीलता . ६. आतर प्रणतभावान  तरुणांच्या ककवा प्रौढांच्या सहवासातून अनंद . 

७. भौणतक घटना , संरचना , तपशील यांबाबत ईच्च प्रतीची प्रणतदक्रया 

 जान िेल्ह्डहुसने यानंी साणंगतललेी प्रज्ञावतं  व्यक्तींच ेवणैशष्टय े

 



कलाणवष्कार, अवडती पुस्तके ह ेव ऄशांसारखे मुिे ऄसावेत. पालक व णशक्षकांकडून णमळणवलेल्ह्या माणहतीबरोबरच 

ऄथाात बालकाचे बुणिमापनही महत्वाचे. बुणिमापनाच्या गट- चाचणीचा तसेच तज्ञांच्या साहाय्याने ददलेल्ह्या 

वैयणक्तक चाचण्यांचा ऄहवाल बालक बौणिक दषृ्टया ककवा ऄभ्यासक्षेत्रात प्रज्ञावंत अह ेका ह ेठरणवण्यास ईपयुक्त 

ठरतो. बुणिमापनासाठी स्टॅनिडा णबने चाचणी ककवा वेशलर बुणिमापन श्रेणी ( डब्लल्ह्यू एस्सी ) वापरली जाते. 

भारतातही ऄनेक बुणिमापन कसोट्या अज ईपलब्लध अहते. सवासाधारणपण े१३० च्या वर बुियांक ऄसलले्ह्या 

मुलांना प्रज्ञावान म्हणतात. 

 प्रज्ञावान बालकासंाठी णवशषे शकै्षणणक कायाक्रम : 

प्रज्ञावंत बालकांसाठी अखल्ह्या जाणाऱ्या शैक्षणणक कायाक्रमांचे स्वरुप पाहता त्यांची खालीलप्रमाणे तीन 

णवभागात णवभागणी केली जात.े 

 

 खास कायाक्रम:  

 खास कायाक्रमासाठी ऄनेक पितींचा वापर दकरानो व कबी ( १९८६ ) यांनी सुचणवला अह.े 

१. स्वतंत्र ऄभ्यास : ग्रथंालयाचा वापर , शास्त्रीय पिती व आतर ऄन्वेषण, तंत्राची माणहती ऄसल्ह्यास स्वततं्र 

ऄभ्यास अखणे सोपे जाते.  

२. जलद ऄध्ययन करून त्याचे मूल्ह्यमापन : या पितीमळेु णवद्याथी अपला ऄभ्यास जलद संपवून दसुऱ्या 

अवडीच्या णवषयाचा ऄभ्यास करायला मोकळे होतात, ज्यामुळे ऄभ्यास करण्यातील कंटाळा पळतो.  

३. ईच्च प्रतीच्या णवचारप्रदक्रयांचा ईपयोग : णशक्षकांनी वगाातच सामान्य मुलांना णवचारावयाच्या प्रश्नापेक्षा 

प्रज्ञावान मुलांना वरच्या पातळीवरचे प्रश्न णवचारावेत केवळ ज्ञान, अकलन पातळीवरचे प्रश्न न णवचारता या 

मुलांना णवश्लेषण, मूल्ह्यणववेक, तकााणधणष्ठत प्रश्न णवचारावेत. त्यामुळे त्यांच्या णवचारशक्तीला खाद्य णमळते. 

४. तज्ञ व्याख्यात्यांना अमंणत्रत करणे : तज्ज्ञ मडंळी सवासामान्य णशक्षकाच्या अवाक्याबाहरेची दकतीतरी नवीन 

माणहती देतात. 

५. णवशेष प्रतीचे ऄध्ययन साणहत्य वापरावयास देणे. 

६. माध्यणमक शाळेत ऄभ्यासणवषयांबरोबरच पुढील अयुष्यात णनवडावयाच्या व्यवसायासंबंधी माणहती करून 

द्यावी. 

७. अंतरराष्ट्रीय बक्कालारेटच्या पदवीसाठी तसेच जागणतक महाणवद्यालय (युनायटेड वल्ह्डा कॉलेज) ऄभ्यास 

करण्याची संधी णमळावी या दषृ्टीन े तयारी करून घणे,े अंतरराष्ट्रीय बक्कालॉरेटचे कायाालय णजनेवा यथेे ऄसून, 

यू.डब्लल्ह्यू.सी. मेणक्सकोमध्ये अह.े दोन्ही रठकाणी प्रज्ञावान णवद्यार्थयाचनाच प्रवेश णमळतो. अपल्ह्याकडे ज्ञानप्रबोणधनी, 

पुण ेही ऄभ्यासातील प्रज्ञावान णवद्यार्थयाचसाठी शाळा अह.े याणशवाय अज णनरणनराळ्या संगीत, कला, नाटय संस्था 

स्थापन झालले्ह्या अहते व ऄशा संस्था संगीतात, णचत्रकलेत, नाट्यकलेत, खास प्रणतभा दाखणवणा-या णवद्यार्थयाचना 

णशष्यवृत्ती देउन णशक्षण देतात. 

 

 वयापके्षा वरच्या वगाात घालण े( एक्सलरेेशन ) :  

१.लवकर प्रवेश घणेे : ठरणवलले्ह्या वयापेक्षा कमी वयातच मुलांना शाळेत, बालवाडीत प्रवेश देणे. 

२. एक आयत्ता सोडून पुढच्या वगाात जाणे : म्हणजे एकदम दसुरीत ककवा णतसरीत बसण े(पणहलीत ककवा दसुरीत न 

बसता) 

३. काही वेळा पणहली दसुरीत गेल्ह्यानतंर प्रज्ञावान बालकाचा शोध लागतो. त्या वेळी त्याला वेगळी सोय ईपलब्लध 

करून देता यतेे . दोन आयत्तांचा ऄभ्यास एकाच वषी करून परीक्षा देणे, म्हणजे ईदा. पाचवी व सहावीचा ऄभ्यास 

एकाच सत्रात करून दोन्ही सत्रांच्या शेवटी सहावीच्या परीक्षेला बसणे. ऄशा प्रकारच्या ऄभ्यासात क्रमणन्वत 

ऄध्ययनाचा (प्रोग्राम लननग) तसेच संगणकाद्वारा ऄध्ययनाचा ईपयोग करून घेता येतो. 



४. प्रज्ञावान णवद्यार्थयाचसाठी सुटीच्या ददवशी वेगळे वगा भरणवता येतील. णवद्यार्थयाचच्या अवडीच्या (प्रणतभचे्याही) 

णवषयातील प्रगत ज्ञान , कौशल्ह्ये तेथ ेप्राप्त करता यतेील. 

  

 ऄलग प्रणशक्षण:  

१९६० पूवीच्या संशोधनांचा णनष्कषा ऄसा होता की, एकत्र णशकण्याऐवजी ऄलग प्रणशक्षणाने प्रज्ञावान 

णवद्यार्थयाचना खूपच िायदा होतो, परंत ुसध्याच्या संशोधनाचे णनष्कषा सांगतात की, केवळ त्यांना ऄलग केले म्हणजे 

अपली जबाबदारी संपली नाही. सामान्य मुलांपासून ऄलग काढून त्यांना कोणत्या प्रकारचे ऄनुभव अम्ही दणेार 

अहोत यावर त्यांचा णवकास ऄवलंबून अह.े 

१. स्वयंपणूा वेगळे ( णवशेष ) वगा : ऄशा वगाामुळे प्रज्ञावान मुलांना स्वतःसारख्याच आतरांबरोबर काम करण्याची 

संधी णमळते, तज्ज्ञ व णवशेष णनवड कलले्ह्या णशक्षकांचे मागादशान णमळत,े त्यांच्या गरजांशी नाते सांगणारा सुसंबि 

ऄभ्यासक्रम णमळतो,ज्यामुळे त्यांच्या णवकासाला चालना णमळते. 

२. तात्पुरत े वेगळे काढण े : ददवसाचा काही वेळ या मुलांनी आतर मुलांबरोबर ऄभ्यास करावयाचा व काही वेळ 

वेगळ्या रठकाणी, अपल्ह्या प्रणतभेच्या क्षेत्रात काम करावयाचे. 

३. दोटे गट करणे : गावातील ककवा शहरातील सवा शाळांनी एकत्र येउन एकेका क्षेत्रातील णवशेष ऄभ्यासाच्या 

सोयी (ईदा. संगीत, णवज्ञान, गणणत आत्यादी) ईपलब्लध करून ददल्ह्या तर गावातील सवा प्रज्ञावान मलुांना सात 

ददवसांचा ककवा अठवड्याचा काही वेळ अपापल्ह्या अवडीच्या क्षेत्रात काम/ ऄभ्यास/ प्रगत वाचन/ प्रकल्ह्प 

करावयास संधी णमळेल.  

४.वेगळ्या शाळा : एकाच शाळेत प्रज्ञावान मलुांसाठी वेगळे वगा करण्यापेक्षा एखाद्या णजल्ह्यासाठी प्रज्ञावान 

णवद्यार्थयाचची वेगळी शाळा सुरू करता येइल. पणु्याला 'ज्ञानप्रबोणधनी' ही ऄशी एक शाळा अह.े येथ े बुणिमत्ता व 

सजानशील यांच्या कसोटयाचा ईपयोग करून प्रज्ञावान ठरलेल्ह्या णवद्यार्थयाचना प्रवेश णमळू शकतो. १९८६ च्या 

राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणात स्वीकारलेल्ह्या नवोदय णवद्यालय योजनेसारखे ऄनेकणवध ईपक्रम राबणवता येतात. 

 

 शालेय स्तरावरील स्पधाा परीक्षा क्षते्र सकंल्ह्पना : 

शालेय स्तरावर प्रज्ञावान णवद्यार्थयाचसाठी घतेल्ह्या जाणाऱ्या परीक्षा खालीलप्रमाणे : 
ऄ.न ं परीक्षचे ेनाव णवषय गुण वळे णशष्यवतृ्ती ऄणधक माणहतीसाठी 

वेबसाइट 

१. 
पूवा ईच्च प्राथणमक णशष्यवतृ्ती 

परीक्षा (आयत्ता ५ वी) 

पेपर १ (प्रथम भाषा व गणणत) १५० ०१ ता.३० णम. १०० /- 

दरमहा 

https://www.mscepun

e.in/ 

 

पेपर २ (तृतीय भाषा व बुणिमत्ता) १५० ०१ ता.३० णम. 

२. 
पूवा माध्यणमक णशष्यवतृ्ती परीक्षा 

(आयत्ता ८ वी.) 

पेपर १ (प्रथम भाषा व गणणत) १५० ०१ ता.३० णम. १५० /- 

दरमहा 

 

 

https://www.mscepun

e.in/ 

 

पेपर २ (तृतीय भाषा व बुणिमत्ता) १५० ०१ ता.३० णम. 

३. 
जवाहर नवोदय णवद्यालय – प्रवशे 

परीक्षा (आयत्ता – ६वी.) 

मानणसक क्षमता चाचणी ५० १ तास 

आ.६ वी.मध्ये प्रवेश 

https://navodaya.gov.

in/ 

 

ऄंकगणणत चाचणी २५ ३० णम. 

भाषा चाचणी २५ ३० णम. 

४. 

राष्ट्रीय अर्वथक दबुाल घटक 

णवद्यार्थयाचसाठी णशष्यवतृ्ती योजना 

परीक्षा (NMMS) आयत्ता ८ वी. 

पेपर १ (बौणिक क्षमता चाचणी) ९० ०१ ता.३० णम. १००० /- 

दरमहा 

 

 

https://nmms.mscesc

holarshipexam.in// 

पेपर २ (शालेय क्षमता चाचणी) ९० ०१ ता.३० णम. 

५. 

ऄणखल भारतीय सणैनक शाळा 

प्रवशे परीक्षा (AISSEE) आयत्ता 

६ वी. व आयत्ता ९ वी. 

गणणत १००  

०२ ता.३० णम. 
 

आ.६ वी. 

मध्ये प्रवेश 

 
 

https://www.sainiksat

ara.org/ 

 

https://aissee.nta.nic.

सामान्य ज्ञान ५० 

भाषा ५० 

बुणिमत्ता ५० 

गणणत १०० ०२ ता.३० णम.  

आ.९वी. 

मध्ये प्रवेश 

आंग्रजी ५० 

सामान्य णवज्ञान ५० 

https://www.mscepune.in/
https://www.mscepune.in/
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सामाणजक शास्त्र ५० in/ 

बुणिमत्ता ५० 

६. 

राष्टीय आंणडयन णमणलटरी कॉलजे 

,डेहराडून(RIMC) प्रवेश पात्रता 

परीक्षा (आयत्ता – ८ वी.) 

आंग्रजी १२५ २ तास 

आ.८ वी. 

मध्ये प्रवेश 

https://www.rimc.gov.

in 
गणणत २०० ०१ ता.३० णम. 

सामान्य ज्ञान 

 

७५ ०१ तास 

७. 
राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTS) 

आयत्ता १० वी. 

पेपर १ (बौणिक क्षमता चाचणी) १०० 

 

०२ तास 

 

(१२ वी. पयचत 

१२५० /- दरमहा) 

(पदव्युतर पयचत 

२०००/- दरमहा) 

https://nts.msceschol

arshipexam.in// 

 

पेपर २ (शालेय क्षमता चाचणी) १०० ०२ तास 

 

 

 डोंगरी क्षते्र सकंल्ह्पना :  

 डोंगर - दऱ्यांनी यकु्त, वाहतूक व दळणवळणाच्या दषृ्टीने दगुाम ऄशा प्रदेशात देखील ऄनेक वाड्या 

वस्त्यामध्ये ऄसंख्य अददवासी बांधव वस्ती करून राहत अहते. डोंगर दऱ्यामुळे रस्ते, वीज, दळणवळण 

व्यवस्थेच्या ऄपुऱ्या सोयी यांमुळे ऄशा भागात परेुशा भौणतक सुणवधा बऱ्याचदा ईपलब्लध होउ शकत नाहीत. ऄशा 

दगुाम प्रदेशातील शाळांमध्ये कायारत ऄसललेे णशक्षक, मुख्याध्यापक, अणण पयावेक्षकीय ऄणधकारी म्हणजे डोंगरी 

क्षेत्रातील शालेय नेतृत्व. भौणतक, अर्वथक, सामाणजक, शैक्षणणक, राजकीयदषृ्ट्या मागे ऄसलेल्ह्या ऄशा दगुाम व 

समस्याग्रस्त प्रदशेात शासनामािा त णवद्यार्थयाचना त्यांचा मलुभूत णशक्षण हक्क प्राप्त करून दणे्याची जबाबदारी 

सोपणवलेले णशक्षक व मुख्याध्यापक यांची भूणमका खूपच महत्वपूणा ठरत.े ऄशा रठकाणी शालेय नेतृत्वाचा खऱ्या 

ऄथााने कस लागतो. मात्र सक्षम शालेय नेतृत्व ऄशा प्रणतकूल पररणस्थतीत देखील अपली भूणमका यथायोग्यरीत्या 

पार पाडू शकत.े 

 

 रत्नाणगरी णजल्ह्हा 

 महाराष्ट्र राज्याच्या कोकण प्रदशेातील रत्नाणगरी णजल्ह्याचे क्षते्रिळ क्षेत्रिळ ८,२४९ चौ. दकमी. ऄसून त े

राज्याच्या २·७% अह.े लोकसंख्या १६,१५००० (२०११) अह.े णजल्ह्याची ईत्तर–दणक्षण लांबी सु. १८० दकमी. 

ऄसून पूवा–पणिम णवस्तार सरासरी ६४ दकमी अह.े रत्नाणगरी णजल्ह्याच्या ईत्तरेला रायगड णजल्ह्हा, पूवेला सयाद्री 

पवाताच्या रांगा व त्याचप्रमाण ेसातारा, सांगली व कोल्ह्हापूर णजल्ह्ह,े दणक्षणेला नसधुदगुा णजल्ह्हा, पणिमेला ऄरबी 

समुद्र अह.े सांप्रतच्या रत्नाणगरी व नसधुदगुा या णजल्ह्यांचा णमळून पूवी रत्नाणगरी हा १५ तालुक्यांचा एकच णजल्ह्हा 

होता परंत ु१ मे १९८१ पासून रत्नाणगरी णजल्ह्याचे रत्नाणगरी व नसधुदगुा ऄशा दोन णजल्ह्यांत णवभाजन करण्यात 

अल.े ईत्तरेस साणवत्री नदीपासून दणक्षणेस शुक नदीपयचतचा रत्नाणगरी णजल्ह्हा व त्याच्या दणक्षणेकडील तेरेखोल 

खाडीपयचतचा नसधुदगुा णजल्ह्हा होय. रत्नाणगरी णजल्ह्यात मंडणगड, दापोली, खेड, गुहागर, णचपळूण, रत्नाणगरी, 

संगमेश्वर, लांजे व राजापूर ऄसे एकूण नउ तालुके अहते. सवाचत ईत्तरेला मडंणगड तालकुा व सवाचत दणक्षणेला 

राजापूर तालुका अह.े रत्नाणगरी णजल्ह्यातील एकूण सहा तालकेु डोंगराळ व दगुाम भागामध्य ेयेतात.  

 प्रज्ञावान णवद्यार्थयाचसाठी शालेय स्तरावर स्पधाा परीक्षांमध्य ेयशोगाथा तयार करण्यासाठी प्रामुख्याने शहर 

व खेडे या दोन प्रकारातून दोन शाळांची णनवड केललेी अह.े मोड्युलसाठी णनवडण्यात अलेल्ह्या दोन्ही शाळांनी 

प्राप्त पररणस्थतीत ऄणतशय प्रणतकूल पररणस्थतीमध्ये अपले यश संपादन केलेल ेअह.े 

 शालेय स्तरावरील स्पधाा परीक्षसेदंभाात शालये नतेतृ्वासमोरील अव्हान े(शहरी): 

 शालये स्तरावरील स्पधाा परीक्षा तक्ता 

https://aissee.nta.nic.in/
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शालेय स्तरावरील स्पधाा परीक्षसेदंभाात शालये नतेतृ्वासमोरील अव्हान े(ग्रामीण): 

 

 

 

 

शालये स्तरावरील स्पधाा परीक्षांसदंभाात यशस्वी शालये नेततृ्वाचा ऄभ्यास 
 

यशोगाथा -१ 

पालकाशंी संबंणधत अव्हान े 

     १. कौटंुणबक वाद-णववाद, अर्वथक णववंचना  

     २. ऄंधश्रिचेा पगडा, णशक्षणाणवषयी प्रचंड ऄनास्था 

     ३. व्यसनाधीनतेच ेऄणधक  प्रमाण 

     ४. पाल्ह्यांना शैक्षणणक कारणांसाठी वेळ  देउ शकत नाही 

     ५. शाळेतील णनयम व णशस्तीकडे दलुाक्ष  

समाजाशी संबंणधत अव्हान े 

     १.गुणवत्ता, पैसा या दणृष्टकोनातून शाळेकडे बघण्याचा चष्मा 

     २. सीएसअर ईभारण्यात बऱ्याच ऄडचणी 

     ३. शाळेणवषयीच्या अपुलकीचा ऄभाव 

     ४.सरकारी शाळा म्हणून नकारात्मक दणृष्टकोन 

     ५. श्रमजीवी वगाातील मुलांचे प्रमाण ऄणधक 

णवद्यार्थयाचशी संबंणधत अव्हान े 

     १.णभन्न क्षमता ऄसलेले णवद्याथी  

     २.बाल कामगारांची समस्या 

     ३.बहुभाणषक णवद्यार्थयाचचे प्रमाण ऄणधक  

     ४.ऄणनयणमत ईपणस्थती 

     ५. घरी शैक्षणणक वातावरणाचा ऄभाव 

     ६.ऄभ्यासाचा कंटाळा  

णशक्षकाशंी संबंणधत अव्हाने  

     १. णशक्षकांच्या बदल्ह्या  

     २.मान्य णशक्षक व शाळेत कायारत णशक्षक यांच ेणवसंगत 

प्रमाण  

     ३.कामाचा ऄणतररक्त ताण  

     ४.शाळेव्यणतररक्त आतर ऄशैक्षणणक कामाचा ताण 

     ५.पोषण अहाराचे ऄणतररक्त काम 

     ६.णशक्षकेत्तर कमाचारी ईपलब्लध नाही 

पालकाशंी संबंणधत अव्हान े 

१.शासकीय कागदपत्रांणवषयी ऄनणभज्ञ  

२.व्यसनाधीनता, रूढी-परंपरांचा पगडा 

३.अर्वथकदषृ्ट्या कमकुवत 

५.स्पधाा परीक्षांणवषयी ऄनणभज्ञ  

६.पाल्ह्याच्या प्रगतीणवषयी ऄनणभज्ञ 

७. भणवष्यातील संधीणवषयी जाणणवेचा ऄभाव 

 

समाजाशी संबंणधत अव्हान े

१. गावपातळीवरील राजकारण, ऄंधश्रिचेा पगडा  

२.शाळेकडे बघण्याचा नकारात्मक दणृष्टकोन 

आतर अव्हान े 

१.मूलभूत सुणवधांचा ऄभाव, नेटवका ची ऄडचण  

२.दळणवळण सुणवधेचा ऄभाव 

३. ईन्हाळ्यात पाण्याच ेदरु्वभक्ष्य 

४.मुसळधार पावसाचा प्रदेश 

५. भौगोणलक दषृ्ट्या प्रणतकूल पररणस्थती/दगुाम भाग  

  
णवद्यार्थयाचशी संबंणधत अव्हान े 

१.कौटंुणबक कामाचा ताण 

२. बोली भाषेचा पगडा  

३.मूलभूत संकल्ह्पना ऄस्पष्ट, अत्मणवश्वासाचा ऄभाव  

४.संदभा साणहत्याची ईणीव, सराव संचाचा ऄभाव  

५.णभन्न क्षमता ऄसलेले णवद्याथी  

णशक्षकाशंी संबंणधत अव्हान े 

१.ग्रामीण व दगुाम भागात काम करण्यास तयार नसण.े 

२.मान्य व कायारत णशक्षक णवसंगत प्रमाण  

३.संदभा साणहत्याची ऄनुपलब्लधता  

४. मागादशानाचा ऄभाव  

५.प्रशासकीय ऄडचण  

अ.क्र. – ६ शालये स्तरावरील स्पधाा परीक्षसेदंभाात शालये नतेतृ्वासामोरील अव्हान(ेग्रामीण) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

श्री. प्रकाश जाधव,रत्नाणगरी नगर पररषद शाळा क्रमांक १५ दामल े णवद्यालय या शाळेचे मुख्याध्यापक 

अहते. १९८७ पासून त े णशक्षक म्हणून सेवेत रुजू झाले. तर १९९३ मध्य े त्यांना मुख्याध्यापक म्हणून बढती 

णमळाली. दामल े णवद्यालय रत्नाणगरी येथ े ते ६ जून २०१० पासून ते अजतागायत मुख्याध्यापक म्हणून कायारत 

अहते. दामल े णवद्यालय ही रत्नाणगरी शहरातील मध्यवती रठकाणी ऄसणारी शाळा अह.े शाळेचा पूवा आणतहास 

पाणहला तर ‘पटसंख्या चांगली ऄसणारी शाळा’ ऄशी या शाळेची ख्याती होती. पण २०१३-१४ पयचत मात्र या 

शाळेची पटसंख्या पाचशे वरून ३०० च्या असपास अली होती. ही शाळेच्या दषृ्टीने ऄत्यंत नचताजनक बाब होती. 

मुख्याध्यापक म्हणनू अपल्ह्यासाठी हे नक्कीच भूषणावह नाही, ह ेजाधव सरांनी मनोमन जाणलं. णवद्याथी, णशक्षक व 

पालक यांना एकत्र घउेन शाळेची वेगळी मोट बांधण्याचं मुख्याध्यापकांनी ठरवल.ं 

मुख्याध्यापकांनी अपल्ह्या सहकारी णशक्षकांच्याबरोबर चचाा करून पटसंख्या कमी होण्याची कारणे शोधनू 

काढली. यामध्य े पालकांमधील आंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे वाढते अकषाण, शाळेजवळच्या आतर माध्यणमक 

शाळांना जोडून सुरू झालले े प्राथणमकचे वगा, नगर पररषद प्रशासनाच्या नावाने सुरू झालले्ह्या शाळेच्या 

पररसरातील अणखी दोन शाळा,सरकारी शाळांकडे पाहण्याचा पालकांचा दणृष्टकोन, शाळेच्या भौणतक 

सोयीसुणवधा, णवद्यार्थयाचच्या णवकासासाठी अवश्यक णवणवधांगी ईपक्रम व गुणवत्तापूणा णशक्षणाचा ऄभाव ही कारण े

प्रामुख्याने त्यांच्या लक्षात अली. 

मुख्याध्यापकांनी अपल्ह्या कौशल्ह्याने प्रथम ‘गुणवत्तापूणा णशक्षण’ ह े ब्रीद नजरेसमोर ठेवत शाळेच्या 

प्रगतीसाठी झटण्यास णशक्षक, पालक अणण समाजातील शाळा णहतनचतकांची िळी णनमााण केली. अपली शाळा 

पुन्हा नावारुपाला अणण्यासाठी णवद्यार्थयाचमध्ये ऄसणाऱ्या णवणवधांगी गणुवते्तचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. 

यातून प्रत्येक मूल वेगळे अह,े त्याच्या क्षमता वेगळ्या अहते, त्याच्या ऄंगी कलागुण वेगवेगळे अहते याची जाणीव 

ठेवून गणुवत्तापूणा व संस्कारक्षम णशक्षणाची हमी देत शाळेने वेगवेगळे प्रयत्न सुरू केले. 

मुख्याध्यापक व णशक्षकांनी सुरूवातीचे ध्येय ठरणवल ेकी, शालेय स्तरावरील स्पधाा परीक्षा व शाळाबाय 

स्पधाा परीक्षांमध्य े(ईदा. MTS व BDS) मुलांना यश संपादन करून दणेे. यासाठी णशक्षकांची चांगली पुनबाचधणी 

केली. प्रत्येक णशक्षकाला त्यांच्या अवडीप्रमाणे त्यांचे कलागणु, वैणशष्ट्ये व अवड लक्षात घेउन शाळेतील प्रत्येक 

कामात सहभागी करून घतेल.े ईदाहरणात क्रीडा, संगीत, णवज्ञान, साणहत्य, गणणत व भाषा यांसारखे अवडीचे 

णवषय णशक्षकांमध्ये त्यांच्या अवडीप्रमाण ेवाटून ददले. त्यामुळे णशक्षकांना अपल्ह्या कामात सवोत्तम सादरीकरण 

करणे शक्य झाल.े णशक्षकांवरील प्रशासकीय कामाचा ऄसणारा ताण अपल्ह्या कुशल नतेृत्वाने दूर केला. त्यातून सवा 

णशक्षकांमध्ये मुख्याध्यापकांणवषयी अदराची व अपुलकीची भावना णनमााण झाली. शाळेत 23 णशक्षक मंजूर 

ऄसताना प्रत्यक्षात िक्त 19 णशक्षकच कायारत अहते,तरीसुिा स्पधाा परीक्षेच्या तयारीसाठी सकाळी व संध्याकाळी 

शाळेत घेतल्ह्या जाणाऱ्या मोित जादा ताणसका यांसाठी समयदान करण्यास सवा णशक्षक नहेमीच ईत्सुक ऄसतात. 

शाळेतील मणहला णशणक्षकांचे प्रमाण जास्त ऄसूनही या सवा मणहला भणगनी समयदानात ऄणजबात माग े राहत 

नाहीत. परीक्षचे्या काळात शणनवार-रणववार सुिा मागादशान वगाचचे शाळेत अयोजन केल ेजाते. अपल्ह्या वगााचे 

नगर पररषद शाळा क्रमाकं १५ दामल ेणवद्यालय  

तालकुा-- रत्नाणगरी, णजल्ह्हा--रत्नाणगरी 

 मुख्याध्यापक : श्री.प्रकाश जाधव  (६ जून २०१० त ेअजऄखेर) 

 शाळेच्या यशोगाथेच्या णव्हडीओची नलक - https://youtu.be/nDMx7syVe64 

 णशक्षक मनोगत  णव्हडीओची नलक - https://youtu.be/SvZkPZiUdJs 

 ग्रामस्थ व पालक मनोगत णव्हडीओची नलक - https://youtu.be/MG1a9HHFpUE 

 शाळेची प्रसार माध्यमांनी घतेलेली दाखल - https://youtu.be/MAeqjQH0Wfk     

 

 

 

                  

https://youtu.be/nDMx7syVe64
https://youtu.be/SvZkPZiUdJs
https://youtu.be/MG1a9HHFpUE
https://youtu.be/MAeqjQH0Wfk


जास्तीत जास्त णवद्याथी एमटीएस,बीडीएस या शाळाबाय स्पधाा परीक्षांमध्येसुिा गुणवत्ता यादीमध्य ेकसे येतील 

यासाठी सवा णशक्षकांमध्ये णनकोप चढाओढ सुरू ऄसत.े  

पूवी णशष्यवृत्ती परीक्षा आयत्ता चौथी अणण सातवी आयते्तसाठी घतेल्ह्या जात. दामल े शाळेतील आयत्ता 

चौथीमध्ये णशष्यवृत्तीमध्ये यश णमळणवललेे णवद्याथी नंतर आतर शाळांमध्य े प्रवेश घणे्याचे प्रमाण ऄणधक 

होते.त्यामुळे गणुवंत णवद्याथी शाळेबाहरे जाण्याचा ओघ वाढलेला होता. ऄशावेळी मुख्याध्यापकांनी या समस्येच्या 

मुळाशी जाउन शोध घेतला. पालकांचे ईद्बोधन करून सवा णवद्याथी अपल्ह्या शाळेत राहतील याची काळजी घेतली. 

पालकांमध्ये ऄसललेे सेमी आंग्रजी शाळांणवषयीचे अकषाण लक्षात घउेन व णवणवध ईपक्रम यांचा णवचार करून 

अपल्ह्या शाळेत सेमी आंग्रजीचे वगा आयत्ता पणहलीपासून सुरू केल.े बालवाचनालय, वषाा सहल, प्राचीन कोकण, 

प्राचीन व्यावसाणयकांची ओळख, श्रावणधारा - पावसाळ्यातील गाणी, ईटणे - राख्या - अकाश कंदील यांसारखे 

कायाानुभव चे ईपक्रम, लोकधारा - स्नेहसंमेलन, ऄणभरूप बाजार, औषधी वनस्पतींचे प्रदशान, पररपूणा अहार, वस्त ू

प्रदशान ददव्यांचा प्रवास ददवटी पासून णबजली पयचत,बाल णनवडणूक, मुलांची ईपणस्थती वाढणवण्यासाठी - 

ईपणस्थती ध्वज, णवज्ञान प्रयोगशाळा, वाढददवसाला झाड भेट व पारंपररक खेळ यांसारखे णवणवध ईपक्रम सुरु केल.े 

स्पधाा परीक्षांमध्य ेयश णमळवायचे ऄसले तर अपल्ह्या णनयोजनामध्ये पालकांचा सहभागसुिा महत्त्वाचा 

अह.े ह ेओळखून मुख्याध्यापक व णशक्षकांनी पालकांमध्य ेजाणीव जागृती णनमााण केली. या शाळेचे बहुतांश पालक 

श्रमजीवी वगाातील अहते. पालकांचे व्यवसाय प्रामुख्याने घरकाम, गवंडीकाम, सेंट्रींग काम, ट्रक चालक, वडापावची 

गाडी, मजुरी, सुतारकाम, प्लंनबग, ररक्षा ड्रायव्हर, गादी कारखाना, लॉन्ड्री मध्ये कामगार, वॉचमन, भाजी णवक्री 

करणे यांसारखे सवासामान्य वगाातील पालक तसेच खाउ गल्ह्ली मधील हातगाड्यांवर काम करणारे कामगार, 

अआस्क्रीमच्या गाड्यावंर काम करणारे कामगार, णभन्न अर्वथक व सामाणजक स्तराची पाश्वाभूमी ऄसणारे पालक 

अपल्ह्या पाल्ह्याच्या शैक्षणणक गरजा परुवण्यासाठीसुिा ऄसमथा अहते. त्यांच्यासमोर ऄसणाऱ्या दैनंददन 

रोजगाराच्या नचतेमुळे शाळेसाठी व पाल्ह्यासाठी वेळ देणे हीच त्यांच्यासाठी दरुापास्त गोष्ट, त्यातून यणेा-या 

णनराशेने काही पालक व्यसनाधीन झाले अहते. काही पालक तर राजस्थान, णबहार, ईत्तर प्रदशे, नेपाळ व कनााटक 

या आतर राज्यांतील णवणवध रठकाणाहून शहरात अललेे. त्यांचे व्यवसायही अंबा बागेत मजुरी करणे, अइस्क्रीम, 

पाणीपुरी, भेळ, रगडा, दालबाटी, णमठाइच्या दकुानात व ईडपी हॉटेलमध्य े काम करणे ऄसे णवणवधांगी स्वरूप 

अहते. त्यामुळे काही पालकांचे वषाातून एक वेळा गावाकडे स्थलांतराचे प्रमाणदेखील ऄणधक ददसून यतेे. 

पालकांमध्ये णशक्षणाणवषयी प्रचंड मोठी ऄनास्था ऄसल्ह्याचे देखील ददसून अले. ऄशावेळी ऄशा पालकांच्या 

पाल्ह्यांना स्पधाा परीक्षेमध्ये यश णमळवून दतेाना बऱ्याच ऄडचणींना शाळेला सामोरे जावे लागले. यासाठी 

मुख्याध्यापकांनी पालक व शाळा यांचा संबंध दरू व्हावा यासाठी वेगवेगळे ईपक्रम सुरू केल.े ददवसभर 

रोजगाराच्या नचतते ऄसणारा पालक शाळेतील बैठकांना येउ शकत नसल्ह्याने ‘एक णवलक्षण ददवस’ सारखा 

रात्रीच्या दप्तर मकु्त शाळेचा ईपक्रम शाळेने राबणवला. त्यामुळे शाळेमध्ये नवीन काय चाललंय, शाळा अपल्ह्या 

पाल्ह्यासाठी दकती कष्ट घेत ेयाचा ऄनुभव पालकांना अला. शाळेशी संबंणधत दरुुस्तीचे बांधकामाचे काम अपल्ह्या 

शाळेच्या पालकांनाच देण्याचा प्रघात शाळा व्यवस्थापनाने पाडला. शाळेतील णशक्षकांनी राबणवलेल्ह्या ‘नाती जपता 

जपता’ यां ईपक्रमातून संस्कारक्षम णवद्याथी घडणवण्यासाठी झालेला प्रयत्न पालकांना खूप भावला. नंतरच्या 

टप्प्यात पालक अपले रोजगार बुडवून शाळेतल्ह्या बैठकांना ईपणस्थत राहू लागले. पालकांच्या मदतीने स्पधाा 

परीक्षेसाठी पालक व णवद्याथी यांचे दैनंददन वेळापत्रकच पालकांना शाळा ठरवून देउ लागली. ज्यामध्य ेटीव्हीवरील 

कोणते कायाक्रम पहावे, परीक्षा काळातील अहार काय ऄसावा, ऄभ्यासाला बसण्याची ददशा कोणती ऄसावी, बैठक 

कशी ऄसावी, ऄभ्यासाची व णवश्रांतीची वेळ, झोपेच्या सवयी व ऄभ्यासाला बसण्याच्या रठकाणी अपण या स्पधाा 

परीक्षेत दकती टके्क यश णमळणवणार याचा मोठा तक्ता वषााच्या सुरुवातीलाच लावण.े यांसारख्या बारीकसारीक 

गोष्टींचा समावेश करण्यात अला, यातून पालकांनाही या वेळापत्रकाचे महत्त्व पटू लागल्ह्याने तेही सहकाया करू 

लागले. 

मुख्याध्यापक व णशक्षक ऄगंणवाडी पासूनच मुलांचा अर्वथक ककवा बौणिक स्तर णवचारात न घेता सवा मुल े

समान अहते या पितीने प्रत्येक ईपक्रमाचे णनयोजन करतात. मुलांमध्य ेशारीररक अणण मानणसकदषृ्ट्या कोणतेही 



गट न करता कृणतयुक्त ऄध्यापन केल े जाते. स्पधाा परीक्षेसाठी वेगवेगळे ईपक्रम अयोणजत केल े जातात. 

सामान्यज्ञानावर अधाररत ‘कोण होणार णवजेता’ स्पधाा, शालेय जीवनापासूनच णवद्यार्थयाचमध्ये व्यावसाणयक 

ऄणभवृत्ती णवकासाचे बीजारोपण, यांतून भणवष्यातील णवणवध स्पधाा परीक्षेचा पाया ऄणधक भक्कम केला जात अह.े 

स्पधाा परीक्षेत गुणवत्ता यादीत झळकणाऱ्या णवद्यार्थयाचना प्रेरणा देण,े गुणवत्ता यादी प्राप्त करणाऱ्या णवद्यार्थयाचना 

त्यांच्या मागादशाक णशक्षकांच्या िोटोसह शाळेच्या दशानी भागात, शहरातील मुख्य चौकात बॅनर लावून प्रणसिी 

देणे, यातून णवद्यार्थयाचना व णशक्षकांना नकळतपणे प्ररेणा णमळत राहत.े 

शाळेला गणुवते्तमध्ये ऄग्रेसर ठेवण्यासाठी मुख्याध्यापक नेहमीच चाकोरीबाहरे जाउन णनणाय घेतात. 

झटपट णनणाय घणे्याची व त्या णनणायाशी ठाम राहण्याची मुख्याध्यापकांकडे क्षमता अहे, यामळेुच मुख्याध्यापकांनी 

पणहलीपासूनच सेमी आंग्रजीचे वगा शाळेत सुरू केले व याचा िायदा पाचवी णशष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये णवद्यार्थयाचना होत 

अह.े शाळेला ऄंगणवाडी जोडून ऄसले तर पटाचा प्रश्न णनमााण होणार नाही ही बाब लक्षात घेउन प्रशासकीय 

पातळीवर ऄडथळे ऄसतानासुिा शाळेच्या अवारातच चार नवीन ऄंगणवाड्या सुरू करण्याचा धाडसी णनणाय, 

प्रसंगी अर्वथक भार सोसून मुख्याध्यापकांनी घतेला व तो यशस्वी केला. नवीन बालवाडी ताईंचा वार्वषक 

२,४०,०००/- रुपये पगार मुख्याध्यापक व णशक्षक स्वतःच्या पगारातून अर्वथक मदत करून ईभा करीत अहते. 

णशष्यवृत्ती परीक्षेसाठी मागादशान करणारे श्री. योगेश कदम, श्री. रवींद्र नशद,े श्रीमती. पूवाा णमरकर, 

श्रीमती. सुलेखा काझी ह ेसवा णशक्षक णशष्यवृत्ती परीक्षेसाठी झोकून देउन काम करीत होते. ऄशातच मे २०१८ 

मध्ये या चार गुणवान णशक्षकांच्या बदल्ह्या प्रशासनामािा त आतर शाळांमध्य े केल्ह्या गले्ह्या. याचा पररणाम 

णवद्यार्थयाचच्या ऄभ्यासावर होउ लागला. णशष्यवृत्ती परीक्षेचे यश अता थांबेल की काय ऄसे पालकांना वाटायला 

लागले. मुख्याध्यापकांसमोर खूप मोठा प्रश्न ईभा ठाकला. ऄशावेळी मुख्याध्यापकांनी पालक व णवद्यार्थयाचमध्ये 

गुणवते्तसंदभाात णवश्वास णनमााण केला. शाळेची पटसंख्या कमी होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष ददल.े 

मुख्याध्यापकांनी स्वतः प्रशासनाला शाळेच्या दणृष्टकोनातून बदली झालले्ह्या णशक्षकांचे महत्त्व लक्षात अणून ददले व 

संबंणधतांची बदली रि करण्यास प्रशासनाला भाग पाडले. बदली झालले्ह्या चार णशक्षकांपैकी वषाभरामध्ये दोन 

णशक्षक परत शाळेत हजर झाले. मात्र दोन णशक्षकांच्या मागादशानाला शाळेला मुकावे लागले. तरीसुिा 

मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या यशामध्ये कोणतीही तडजोड केललेी ददसून येत नाही. णशष्यवृत्ती परीक्षेमध्य ेशाळेच्या 

गुणवते्तचा टक्का नेहमी वाढताच राणहला अह.े 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

शाळेचा भौणतक पररसर सुिा स्पधाा परीक्षेसाठी ईपयोगी होइल ऄसा बनणवण्याचा प्रयत्न केला अह.े 

शाळेच्या अवारात शास्त्रज्ञांचे माणहतीचे िोटो लावण्यात अले अहते. प्रत्येक वगाामध्य ेज्ञानरचनावादानुसार नभती 

बोलक्या केलले्ह्या अहते. मलुांसाठी वेगळी णवज्ञान प्रयोगशाळा तयार केललेी अह.े यातनू स्पधाा परीक्षेचा पाया 

भक्कम होण्यास मदत होत.े 

 िक्त शालेय स्तरावर स्पधाा परीक्षांमध्येच नाही तर आतर क्षते्रांमध्यसुेिा मुलांची प्रज्ञा ओळखून त्यांच्या 

प्रगतीसाठी साजेसे काम मुख्याध्यापक व णशक्षक करीत अहते. बाय स्पधाचमध्ये शाळा यशस्वी सहभाग नोंदणवत 

अह.ेकथाकथन, पथनाट्य, वकृ्तत्व स्पधाा, पाठांतर स्पधाा, णजल्ह्हास्तरीय चाचा नेहरू बाल महोत्सव यामध्ये शाळा 

णशष्यवृत्ती परीक्षेचे मागादशान करताना दामले णवद्यालयातील णशक्षक 
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शालेय स्पधाा परीक्षा गुणवत्ताधारक तपशील 2010 ते 2020 

1  णशष्यवृत्ती परीक्षा आ,4 थी 

2 णशष्यवृत्ती परीक्षा आ. 7 वी 

3 णशष्यवृत्ती परीक्षा आ. 5 वी 

4 MTS

5 BDS

6 एकूण 

नेहमीच ऄग्रेसर अह.े तसेच रत्नाणगरी नगरपररषद अतंरशालेय क्रीडा स्पधेतही शाळा सवासाधारण नैपुण्यपद 

सातत्याने अपल्ह्या पारड्यात ठेवत अली अह.े महाराष्ट्र राज्य सांस्कृणतक काया संचालनालयातिे अयोणजत 

बालनाट्य स्पधते राज्यस्तरावर अत्तापयचत शाळेने तब्लबल १८ पाररतोणषके पटकावली अहते. तसेच णवज्ञान 

प्रदशानात शाळा राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचलेली अह.ेया शाळेतून णशक्षण घेउन बाहरे पडललेी मलु े त्यांच्या पुढील 

अयुष्यात देखील यशस्वी होताना ददसत अहते.ईदा.- स्पधाा परीक्षेत यशस्वी गंधार जोशी पुढे व्यावसाणयक 

णचत्रपटात , प्रसाद तेंडुलकर CA िाउंडेशन परीक्षेत दशेात २४ वा, तन्वी भालेकर राज्यात भ.ज. प्रवगाात कोकण 

बोडाात १२ वीत प्रथम, णसक्कीम येथील णवज्ञान प्रदशानात देशात शाळेचे नतेृत्त्व करणारी सीमा दसाणा ही 

णवद्यार्वथनी कोकण बोडा मध्य ेबारावी मध्ये एमसीव्हीसीमध्ये प्रथम अललेी अह.े 

 

रत्नाणगरी नगर पररषद शाळा क्रमाकं १५ दामल ेणवद्यालय, रत्नाणगरी 

शालये स्पधाा परीक्षा गणुवत्ताधारक तपशील 2010 त े2020 

ऄ.क्र. 

  

स्पधाा परीक्षचे ेनाव 

  

वषा    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 एकूण 

1  णशष्यवृत्ती-आ,4 थी 3 8 4 3 2 - - - - - 20 

2 णशष्यवृत्ती-आ. 7 वी 0 0 0 0 5 - - - - - 5 

3 णशष्यवृत्ती-आ. 5 वी - - - - - - 3 8 3 8 22 

4 MTS 3 1 3 6 0 0 0 0 0 0 13 

5 BDS 0 0 3 2 8 4 0 0 10 18 45 

6 एकूण 6 9 10 11 15 4 3 8 13 26 105 

                                  शालये स्पधाा परीक्षा गणुवत्ताधारक तपशील 2010 त े2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  अलखे - शालये स्पधाा परीक्षा गणुवत्ताधारक तपशील 2010 त े2020 

शाळेचा बोलका पररसर,णशक्षकांची ऄिाट आच्दाशक्ती, मुख्याध्यापकांची प्रचंड मेहनत करण्याची तयारी, 

पालक अणण समाजाची शाळेप्रणत बदलललेी मानणसकता अणण शाळा व्यवस्थापनाचे णनयोजन यांची घातली 

गेललेी ईत्कृष्ट सांगड हचे या शाळेच्या वाढत्या पटाच्या यशाचं गुणपत अह.े सलग अठ वषे शाळेचा पट चांगल्ह्या 

संख्येने वाढत ऄसल्ह्यान ेअज शाळेने ९०० णवद्याथी संख्येचा टप्पा पार केललेा अह.े ऄगंणवाडीमध्ये २४५ हून 

ऄणधक णवद्याथी सध्या प्रवेणशत अहते. णशष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये अजऄखेर २२५ हून ऄणधक णवद्यार्थयाचनी गुणवत्ता 

यादीमध्ये अपल ेनाव णमळणवल ेअह.े प्रचंड मेहनत करूनही सरकारी शाळांची होणारी णपदेहाट, घटत जाणारी 

पटसंख्या अणण त्यातून णनराश होउ घातलले्ह्या णशक्षक वगााला दामल े णवद्यालय, रत्नाणगरीचे मुख्याध्यापक श्री. 

प्रकाश जाधव व त्यांचे सवा सहकारी णशक्षक या टीमचा प्रवास णनणितच प्ररेणादायी अह.े 



 

 

 नचतनात्मक प्रश्न 

शहराच्या मध्यवती रठकाणी वेगवेगळी सामाणजक, सांस्कृणतक,प्रादेणशक व धार्वमक पाश्वाभूमी ऄसलले्ह्या तसेच 

बहुसंख्येने श्रमजीवी वगाातून दाखल होणाऱ्या णवद्यार्थयाचना शालेयस्तरावरील स्पधाा परीक्षेत यश णमळवून दते 

ऄसताना कोणती अव्हान ेमुख्याध्यापक श्री. प्रकाश जाधव सरांच्या समोर होती व त्यावर त्यांनी कशी मात केली ? 

 

 चचाा करूया, णवचार करूया 

अपल्ह्या वगाात णभन्नणभन्न सामाणजक, सांस्कृणतक पाश्वाभूमी ऄसलेले णवद्याथी अहते, त्यांचे पालक श्रमजीवी वगााचे 

प्रणतणनणधत्व करतात,दनैंददन काम कष्टाचे ऄसल्ह्यामुळे घरात अपल्ह्या पाल्ह्यांना वेळ देउ शकत नाहीत. ऄशावेळी 

अपण णशक्षक म्हणून संबंणधत णवद्यार्थयाचची प्रणतभा ओळखून त्याला अपल्ह्या क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी कशा पितीन े

णनयोजन कराल? 

 

यशोगाथा – २ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“गरुुजी' चाललाव ना अम्हास्नी सोडून ?,जायचेच होते तर जीव कशाला लावलात?”  

“मुल ेरडताहते हो रोज घरी. बदल्ह्या रि नाही का होणार?” 

“अमच्या गुरुजींची बदली झाली. अता मज्जा नाय शाळेत... पोरा म्हणतायेत... जरा समजवा त्यास्नी.... 

तुम्ही” 

“पावसकर गरुुजी ऄसताना जल्ह्ली धास्ती नवती ओ कसली!”  

“अमच्या पोरास्नी चांगला णशक्षण ददलाव, तब्लयेतीस जपा. अम्हासनी आसरू नका.” 

ह ेबोल अहते णजल्ह्हा पररषद पूणा प्राथणमक अदशा शाळा भडे न-ं१ या शाळेतील णशक्षकांच्या समारोप 

कायाक्रमाप्रसंगीचे. रत्नाणगरी णजल्ह्याच्या डोंगराळ, दगुाम लांजा तालुक्यात ऄसलेल ेगाव म्हणजे ‘भडे’. तालुक्याच्या 

पणिमेकडे राजापूर, लांजा व रत्नाणगरी तालुक्यांना मध्यवती पण ऄणतदरू. प्रमुख व्यवसाय शतेी. गावातील लोकांत 

मोलमजुरी व चाकरमानी म्हणनू मुंबइमध्ये काम करण्याचे प्रमाण ऄणधक. गावात पूवाापार चालत ऄसलेल्ह्या प्रथा-

परंपरा, णवद्यमान सरपंच श्री.सुधीर तेंडुलकर अणण सहकार यांच्या मदतीने गावात काही सुधारणा होत ऄसल्ह्या तरी 

दोन वषाचपूवी याच गावात साधी मोबाइलची रेंज नव्हती. वाड्या वस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचा ऄभाव होता. 

गावात अजही ठराणवक एस.टी. जातात. पावसात णवजेचा कायम खेळखंडोबा. “भडे भडे सोन्याचे कडे, बघून यइे 

रडे”, ऄस ेपूवी म्हणत होते, त ेखरे वाटण्याजोग.े शाळेत मुल ेजवळपास पाच दकलोमीटर ऄतंर पायी चालनू दाखल 

णजल्ह्हा पररषद पणूा प्राथणमक अदशा शाळा, भड ेन-ं १ 

तालकुा – लाजंा, णजल्ह्हा - रत्नाणगरी 

 मुख्याध्यापक : श्री.संदीप भीवा पावसकर (०१/०६/२०११ ते ०२/०५/२०१९) 
                   श्रीम. प्राजक्ता राहटे ( ०३/०५/२०१९ ते अजऄखेर) 

 शाळेच्या यशोगाथेच्या णव्हडीओची नलक - https://youtu.be/vakvyeuwvBU  

 मुख्याध्यापक मनोगत णव्हडीओची नलक - https://youtu.be/VPagJ8CHzjE  

 णशक्षक मनोगत  णव्हडीओची नलक - https://youtu.be/lxKGaU2GpSY 

 ग्रामस्थ व पालक मनोगत णव्हडीओची नलक - https://youtu.be/Ux3ErhPGrPs  

 शाळेची प्रसार माध्यमांनी घतेलेली दखल णव्हडीओची नलक - https://youtu.be/Tdz87Tc5axk  

https://youtu.be/vakvyeuwvBU
https://youtu.be/VPagJ8CHzjE
https://youtu.be/lxKGaU2GpSY
https://youtu.be/Ux3ErhPGrPs
https://youtu.be/Tdz87Tc5axk


होत. ऄशा शाळेत मुख्याध्यापक श्री संदीप पावसकर २०११ मध्ये मखु्याध्यापक या पदावर रुजू होतात. त्यांचे 

सहकारी णशक्षक श्री. सुहास वाडेकर ह े २०१४ मध्य े त्यांच्या मदतीला धावून जातात. या शाळेत हजर होत 

ऄसताना मात्र शाळा घेताना, ‘भडे नको’ ऄसा बऱ्याच जणांचा सूर णनघाला. ‘तक्रारीची शाळा’ म्हणून पंचक्रोशी 

मध्ये प्रणसि ऄसणारी शाळा नावारुपास अणण ेणजदकरीचे काम होते.तत्कालीन मुख्याध्यापक श्री. संदशे पावसकर 

याचे श्रेय त्यांच्या सहकाऱ्यांना दतेात. मुख्याध्यापकांनी सन २०१४ मध्य े अरटीइच्या णनयमानुसार शाळा 

व्यवस्थापन सणमतीला हाताशी घेत आयत्ता अठवीचा वगा जोडण्याचे धाडस केल.े ह े धाडस करीत ऄसताना 

ग्रामस्थांमधनू व अजूबाजूच्या माध्यणमक शाळांमधून प्रचंड णवरोध त्यांना सहन करावा लागला. सुरुवातीच्या 

टप्प्यात एकाच वेळी सात णशक्षकांच्या बदल्ह्या करणारे गाव म्हणून भडे तालुक् यात चचेला अल ेहोते. मखु्याध्यापक, 

णशक्षक, समाज अणण पालक यांच्यात णनमााण झाललेा पराकोटीचा दरुावा, णशक्षक अणण णशक्षण व्यवस्था यांच्या 

मनात भडे गावाची, पयाायाने शाळेची मणलन झाललेी प्रणतमा सुधारण्याचा णवडा तत्कालीन मुख्याध्यापक श्री. 

संददप पावसकर सर यांनी ईचलला. मुख्याध्यापक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यासाठी पणहले पाउल ईचलले ते म्हणजे 

‘शालेय अधार सणमती’ हा पयााय गावासमोर ठेवला. गावातील सवा स्तरांतील लोकांचा समावेश हा यामागची मूळ 

संकल्ह्पना. तसेच राजकारण णवरणहत एकजूट ह ेसणमतीचे प्रमखु वैणशष्ट्य. म्हटल ंतर ऄनेक लोक शाळेशी संबंणधत 

होते, पण अता स्वत:ची मुल ेशाळेत नसल्ह्याने ते दरुावले होते. काहीजणांना स्थाणनक राजकारणाने ग्रासले होते. 

सध्या शाळांमध्ये पालकांव्यणतररक्त ऄन्य लोकांना सणमत्यांमध्ये स्थान दतेा येत नसल्ह्याने आच्दा ऄसूनही लोकांना 

म्हणावे तसे योगदान दतेा येत नव्हते. ऄशा सवाचनाच प्राधान्य देउन शाळेचा णवकास साधायचा, हा प्रमुख हतेू ठेवून 

णशक्षकांनी ग्रामस्थांना लेखी अमंत्रण ददल ेअणण त्याचा पाठपरुावा केला. ‘व्यसनाधीनता, ऄधंश्रिा व पारंपररकता’ 

याने णपचलेल े गावकरी शाळेच्या भौणतक सुणवधेत खारीचा वाटा ईचलू लागले. णशक्षकांचा शब्लद प्रमाण मानून 

पायाला नभगरी बांधून बायाबापड्या पळू लागल्ह्या. भव्य ददव्य रंगमंच बांधण्यासाठी दाणगने गहाण ठेवल,े शाळा 

णडणजटल करण्यासाठी ददवसभर पोटाला णचमटा काढून शालये अधार सणमतीने रात्री लोकांचे ईंबरठे णझजवले. 

सीएसअर िंडातून ‘बोलका िरशी प्रकल्ह्प’ राबणवणारी  ही पणहली शाळा. सुसज्ज प्रयोगशाळा, वाचनालय, 

दिरत्या खुच्याा अणण भाउबीज भेटीतून रंगलले्ह्या शाळेन ेकात टाकून लोकांच्या सहकायाातून नवे रुपडे धारण केल.े 

 

  

   

     

 

 

 

 

 

 

मुख्याध्यापक मात्र मुलांच्या बाबतीत ऄसमाधानी. कारण प्रत्येक मूल णशकले पाणहजे याचा अग्रह जरी 

णशक्षकांनी धरला ऄसला तरी अर्वथकदषृ्ट्या मागास प्रवगाातील मलु े पैशासाठी घरगुती कामात व्यस्त होती. 

प्राथणमक णशक्षण पणूा झाल्ह्यानतंर शाळा सोडून मुंबइला जाउन णमळेल ते काम करण्याची प्रथाच या गावात रुजली 

होती. ह ेकुठेतरी थांबल ेपाणहजे, मलु ेणशकली पाणहजेत, स्वतःच्या णहमतीवर ती णशकली पाणहजे. त्यासाठी त्यांना 

अपण स्पधाा परीक्षेच्या माध्यमातून अर्वथक अधार णमळवून ददला पाणहजे, ह ेध्येय णनणित करून मखु्याध्यापकांनी 

णनयोजन करायला सुरुवात केली. ग्रामीण भागामध्ये स्पधाा परीक्षेत यश णमळणवण ेह ेसोपं काम नाही, कारण या 

शाळेतील मुल ेघरात सकाळी पाणी भरणे, पऱ्यावर धुणी धणुे, घर कामात मदत करण,े शेती कामात मदत करण,े 

पावसाळ्यात धुवाधार पावसात शेती कामात मदत करण,ेपारंपाररक णशमगोत्सवात बाहरेगावी खेळे जाणे, देव-

णवज्ञानातील प्रयोग करताना आ. ८ वीचा णवद्याथी हसत खळेत णशक्षण- गटकाया करताना शाळेतील णवद्याथी 



देवस्कीत गुरिटण,े शेजाऱ्यापाजा-यांच्या वादात भरडण,े पालकांच्या अपापसातील कुरबुरींना बळी पडणे, अइ-

वडील जवळ नसण,े पुरेशा वया-पुस्तके नसण,े कपडालत्ता चप्पल यांची अबाळ, व्यसनाधीनता व पालकांमधील 

न्यूनगडं ऄशा पररणस्थतीत णवद्यार्थयाचना अत्मणवश्वास नव्हता. पालक अपल्ह्या पाल्ह्याच्या प्रगतीबाबत जागरूक 

नव्हते. यासाठी सवाचना एकत्र घेउन ऄध्ययन-ऄध्यापनात णवणवध तंत्रांचा वापर करण े गरजेचे होते. 

मुख्याध्यापकांनी व त्यांच्या टीमने या सवा गोष्टींचा साकल्ह्याने णवचार करून ध्येयवाक्य ठरणवले. ‘एकच ध्यास 

शाळेचा णवकास’. यातून वारंवार णमटटग होउ लागल्ह्या. ऄध्यापनाच्या णवणवध पितींवरती चचाा झडू 

लागल्ह्या.बहुवगा ऄध्यापन कसे करावे, त्याचे सादरीकरण कसे ऄसावे,वगाा - वगााचा अढावा घेत प्रत्येक मलुाच्या 

प्रगतीचा शोध घेतला. आयत्तावर णशक्षक न मानता ‘शाळेसाठी णशक्षक’ ही संकल्ह्पना स्वीकारली.प्रत्येक णशक्षक 

प्रत्यके मूल णशकावे, याकररता धडपडू लागल.े णमळेल त्या वगााचे काम मनापासून करू लागल.े प्रत्यक्षात वगा ८, 

णशक्षक मात्र ४ ही ऄडचण कुणीच पुढे अणली नाही. सवाचनी एकत्र येउन मलुांच्या णवकासासाठी प्रामाणणकपणे 

प्रयत्न केल.े स्पधाा परीक्षेसाठी प्रत्येक दोट्या दोट्या गोष्टीचे णनयोजन केल ेगलेे. पाठांतर करून हॉलमध्य ेपररपाठ 

सादर करण,े णशक्षकांनी त्याचे समीक्षण करण,े कृणतयुक्त ऄध्यापन, ज्ञानरचनावाद, एलबीएलचा स्वीकार, यासह 

श्रावणधारा, गाथा क्रांणतकारकांची, पाटी अणण पोळी, शारदीय संस्कार कथा, साने गरुुजी कथामाला, भाउबीज 

भेट काडा प्रकल्ह्प, ईत्पन्नाचा दाखला कॅम्प व ‘कामात अनदं अनदंात काम’ सूत्राचा स्वीकार करून यशणस्वता 

णमळणवली. प्रशालते समयदान प्रकल्ह्प, जॉय ऑि णगनव्हग, वगावार स्वाध्यायमाला कॅलेंडर, ऄव्यक्त ते ऄणभव्यक्त, 

पीएसएम ऄंतगात रोल मॉडेल कृती, स्पेशल चाकरमानी व णडणजटल स्कूल लय भारी यांसारखे ईपक्रम राबवले. 

बीमा स्कूल योजनेतनू सवा णवद्यार्थयाचचा णवमा ईतरणवला. शाळेला बीमा स्कूल परुस्कारही प्राप्त झाला. 

 मुलात मलू होउन काम करणे, णवणवध ऄध्यापन पितीचा ऄवलंब करून ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रभावी करणे, 

दहा ते पाच या वेळेत काटेकोर णनयोजन करून ईत्साहाने काम करणे, प्रसंगी ददवाळी, गणेशोत्सव, शणनवार, 

रणववार सुट्टी या ददवसात जादा काम करण,े वेगवेगळ्या ईपक्रमांतून णवद्यार्थयाचना दक्रयाशील ठेवणे, सातत्याने 

प्रोत्साहन देउन काम करणे, वैयणक्तक लक्ष दउेन सवाचगीण णवकास साधणे, आयत्ता पणहलीची माह ेिेबु्रवारी पासून 

तयारी करण,े दहावी-बारावीच्या पॅटनाच्या पूवातयारीवर भर देताना शालेय स्तरावर प्रश्नपणत्रकांचा अराखडा तयार 

करण,े णवद्याथी-पालक-समाज यांच्या ऄडचणी जाणनू घेउन त्या णनवारणे, शाळा कायाात णशक्षकांनी ऄग्रेसर राहण,े 

स्टाि मध्ये स्नेहबंध जोपासण,े सातत्याने स्वयंमूल्ह्यमापन करणे, परस्परांचा अदर करणे व नवनवीन मागा चोखाळून 

नावीन्याची कास धरणे, ऄसे केल्ह्यामुळे कोणताही खाजगी क्लास न लावता, पुरेसे संदभा साणहत्य ईपलब्लध 

नसतानाही सवासामान्य वगाातील णवद्यार्थयाचना, पालकांना, ग्रामस्थांना, समाजाला अपल े म्हणून काम केल्ह्यान े

शाळेचे केवळ पाच वषाात एन.एम.एम.एस मध्य े२५ णवद्याथी, पूवा माध्यणमक णशष्यवृत्ती परीक्षेत १, माध्यणमक 

णशष्यवृत्ती परीक्षेत ३ अणण नवोदय मध्ये २ याप्रमाणे शासकीय परीक्षेत तब्लबल ३१ णवद्याथी झळकले. स्पधाा 

परीक्षेचा पाया ऄसणाऱ्या मंथन परीक्षते ६ णवद्याथी पात्र झाले. शतक महोत्सवी वषाात तर आयत्ता अठवीचे सवाच्या 

सवा १५ णवद्याथी एन.एम.एम.एस परीक्षेला बसल ेव त्यातील १२ णवद्याथी गुणवत्ता यादीत अल.े केवळ स्पधाा 

परीक्षेतच नव्ह ेतर गणतमंद, मणतमंद व ऄध्ययनऄक्षम णवद्यार्थयाचतही नवी उजाा णनमााण करण्याचे काम शाळेन ेकेले. 

NMMS परीक्षेत ६ वषाात २८ णवद्याथी झळकवून शासनाची   रू. १३,४४,०००/- आतकी णशष्यवृत्ती प्राप्त केली. 

२०१४ ऄखरे णवणवध स्पधाा परीक्षांत गणुवत्ताधारक णवदयार्थयाचची िक्त ६ ही संख्या पुढील सहा वषाात ४४ वर 

पोहोचली. त्याचाच दकत्ता णगरवीत सलग तीन वषे तालुक्यातील भडे शाळा व येथील णशक्षक अदशा ठरले अहते. 

णजल्ह्हा पररषद पणूा प्राथणमक अदशा शाळा भडे न ं- 1 

शालये स्पधाा परीक्षा गणुवत्ताधारक तपशील 2010 त े2020 

ऄ.क्र. स्पधाा परीक्षचे ेनाव 
वषा वषा वषा वषा वषा वषा वषा वषा वषा वषा वषा   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 एकूण 

1 णशष्यवृत्ती (आ. 7 वी) 0 2 1 0 1 1 - - - - - 5 
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शालेय स्पधाा परीक्षा गुणवत्ताधारक तपशील 2010 ते 2020 

1 णशष्यवृत्ती परीक्षा आ. 7 वी 

2 नवोदय परीक्षा आ. 6 वी 

3  णशष्यवृत्ती परीक्षा आ. 5 वी 

4 णशष्यवृत्ती परीक्षा आ. 8 वी 

5 NMMS  परीक्षा आ. 8 वी 

6 MTS

7 मंथन  

8 एकूण 

2 नवोदय (आ. 9 वी) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

3  णशष्यवृत्ती (आ. 5 वी) - - - - - - - 0 1 0 0 1 

4 णशष्यवृत्ती (आ. 8 वी) - - - - - - - 1 0 1 1 3 

5 NMMS (आ. 8 वी) 0 0 0 0 0 1 5 4 3 12 3 28 

6 MTS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

7 मंथन  0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 9 

8 एकूण 0 4 1 0 1 2 5 8 7 15 8 51 

      शालये स्पधाा परीक्षा गणुवत्ताधारक तपशील 2010 त े2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   अलखे - शालये स्पधाा परीक्षा गणुवत्ताधारक तपशील 2010 त े2020 
 

जून २०१९ मध्य े मात्र या शाळेच्या अयुष्यात ऄचानक टर्ननग पॉईंट अला. जुन े सवा गणुवान णशक्षक 

बदलल ेगलेे. त्यारठकाणी चार नवीन मणहला णशक्षकांची णनयकु्ती झाली. नवे णशक्षक, नवी शाळा, खरेतर गीत नवे 

सूर नवे. प्रभारी मखु्याध्याणपका श्रीम.प्राजक्ता राहटे, पदवीधर णशणक्षका श्रीम.कुलकणी, ईपणशणक्षका श्रीम.मांडवकर 

व श्रीम.पवार यांचे ग्रामस्थानंी यथोणचत स्वागत केले. त्यांना सवातोपरी सहकायााचा शब्लद ददला, मात्र गुणवते्तशी 

तडजोड नाही, याचे भानही ददले. नवीन णशक्षकांवर तथेील पालकांचा व ग्रामस्थांचा गणुवते्तसंदभाात जबरदस्त 

दबाव होता. अठवीच्या वगााचा ऄध्यापनाचा कोणताही ऄनुभव नसताना, केवळ णजिीच्या जोरावर चारही मणहला 

णशक्षकांनी जुन्या णशक्षकांच्या पावलावर पाउल ठेवून काम केले. त्यांना सरपंच श्री सुधीर तेंडुलकर अणण 

सहकायाचनी मोलाची साथ ददली. याच वषी गावात नेटवका  अले, त्यामुळे ऑनलाइन बदल्ह्यांबरोबरच शाळाही 

ऑनलाइन झाली. शाळेची ईन्नती साधताना णशणक्षकांनी नणैमणत्तक ईपक्रमांबरोबरच क्षेत्रभेटी अयोणजत केल्ह्या, 

जादा ताणसका घेतल्ह्या. त्याचाच पररपाक म्हणनू सन २०२० मध्ये एन.एन.एम.एस. परीक्षेत ०३ णवद्याथी, 

माध्यणमक परीक्षेत ०१, नवोदय परीक्षते ०१ ऄसे एकूण ०५ णवद्याथी गुणवत्ता यादीत झळकले अणण स्पधाा 

परीक्षेची परंपरा ऄखंणडत ठेवण्यात नव्या णशक्षकांनीही यश णमळणवले. त्यांनी पालकांचा णवश्वास संपादन केला. 

‘णशक्षकांनी मनावर घतेल ेतर सारेच णचत्र बदलते’, याचा प्रत्यक्ष ऄनुभव त्यांनी घेतला.  

मुख्याध्यापकांनी अपल्ह्या कुशल नेतृत्वाने दगुाम,डोंगराळ भागात,अजूबाजूची पररणस्थती प्रणतकूल 

ऄसताना शालेय स्तरावरील स्पधाा परीक्षांसारख्या क्षेत्रात अपल्ह्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने ईल्ह्लेखनीय यश 

णमळणवले. पररणस्थतीऄभावी पढुील णशक्षणाला िाटा देउन शाळाबाय होण्याचे प्रमाण िक्त थांबणवल ेनाही, तर 

त्यांना स्वत:मधील प्रणतभा ओळखता यावी, यासाठी ऄनुकूल वातावरण तयार करून अर्वथक स्थैया प्राप्त करून ददल.े 

 

 



 नचतनात्मक प्रश्न - 

शाळाबाय स्पधाापरीक्षा व शालेय स्पधाा परीक्षांमध्य ेयश णमळणवणे ही ऄशक्य बाब अह.े ही भीती पालकांच्या 

मनामधून दरू होण्यासाठी मुख्याध्यापक व णशक्षकांनी कोणते प्रयत्न केले? 

 

 चचाा करूया, णवचार करूया - 

अपल्ह्या गावामध्ये प्राथणमक णशक्षण पूणा झाल्ह्यानतंर शाळा सोडण्याचे प्रमाण ऄणधक अह.े शहराच्या रठकाणी 

एखादी दोटीशी नोकरी पकडून ईदरणनवााह करण्याचे प्रमाण जास्त अह.े ऄशा वेळेला णवद्याथी णशक्षणाच्या 

प्रवाहात रहावेत यासाठी शालये स्तरावरील वेगवेगळ्या स्पधाा परीक्षचे्या माध्यमातनू अपण त्यांना कशा पितीन े

अर्वथक स्थैया णमळवून द्याल, याणवषयी चचाा करा. 

 शाळा णवकास अराखडा  

  अपण सध्या कायारत ऄसलले्ह्या शाळेची भौणतक, सामाणजक व शैक्षणणक णस्थती अपणांस माहीत अह.े 

अपल्ह्या शाळेची सद्य:णस्थती लक्षात घउेन शाळेतील णवद्यार्थयाचच्या सवाचगीण णवकासासाठी अपल्ह्या शाळेचा एक 

वषाासाठीचा शाळा णवकास अराखडा तयार करा. 

 

 राष्ट्रीय शकै्षणणक धोरण २०२० च्या ऄनषुगंान ेप्रज्ञावान मलुासंाठीच्या णशक्षणासदंभाात केललेा णवचार  

कोठारी अयोग १९६४, राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण १९८६ याप्रमाणेच नुकत्याच सादर झालले्ह्या राष्ट्रीय 

शैक्षणणक धोरण २०२० मध्य े प्रज्ञावंत/ णवशेष प्रावीण्यधारक मुलांसंदभाात पुढील गोष्टींचा ईहापोह करण्यात 

अललेा अह.े 

१. राष्ट्रीय शैक्षणणक संशोधन प्रणशक्षण पररषद (NCERT) अणण राष्ट्रीय णशक्षक णशक्षण पररषद (NCTE) प्रज्ञावान 

मुलांच्या णशक्षणासाठी मागादशाक तत्वे णवकणसत करतील . 

२. ‘प्रज्ञावान मुलांचे णशक्षण’ ऄसा एक णवशेष ऄभ्यासक्रम घणे्याची परवानगी णशक्षणशास्त्र पदवी (B.Ed.) मध्य े

ऄसावी. 

३. णशक्षकाचे ईदिष्ट ह ेमलुांना ऄणतररक्त पनुभारण साणहत्य , मागादशान अणण प्रोत्साहन दउेन, वगाात णवद्यार्थयााच्या 

ठरावीक रुची अणण बुणिमत्ता यांना प्रोत्साणहत करणे हा ऄसले . 

४. घटककें दद्रत अणण प्रकल्ह्प अधाररत गट अणण मडंळे यांना शाळा, शाळा समूह, णजल्ह्हा अणण त्याहीपुढे प्रोत्साणहत 

करून साहाय्य केल ेगले ेपाणहजे. ईदा. णवज्ञान मडंळे, गणणत मडंळे, संगीत अणण नृत्य सादरीकरण मंडळे, बुणिबळ 

मंडळे, कणवता मंडळे, भाषा मंडळे, नाट्य मंडळे, वादणववाद मंडळे , क्रीडा मंडळे, पयाावरण मंडळे, अरोग्य अणण 

सुदढृता मंडळे, योगा मंडळे, आत्यादी. 

५. सवााथााने गुणवत्ता अधारीत परंतु समन्यायी प्रवेश पितीने देशातील अर्वथक, सामाणजकदषृ्ट्या मागासलले्ह्या 

वगाासह देशातील ईत्तमोत्तम णवद्याथी व णशक्षक यांचे लक्ष वेधून, माध्यणमक स्तरावरील णवद्यार्थयाचसाठी णवणवध 

णवषयांच्या ईच्च दजााच्या राष्ट्रीय णनवासी ईन्हाळी कायाक्रमांना प्रोत्साहन देणे. 

६. शाळा ते स्थाणनकस्तर, स्थाणनकस्तर ते राज्यस्तर अणण राज्यस्तर ते राष्ट्रीय स्तर ऄशा सुस्पष्ट समन्वयासह देशभर 

णवणवध णवषयात ऑणलणम्पयाड (Olympiad) अणण तत्सम स्पधाचचे अयोजन केले जाइल. ज्यामधून सवा णवद्याथी 

त्यांच्या पात्रतेनुसार योग्य त्या स्तरावर सहभागी होत अहते याची खात्री करता यइेल . व्यापक सहभागाची खात्री 

व्हावी म्हणून ग्रामीण भागात अणण प्रादेणशक भाषेत या परीक्षा ईपलब्लध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाइल.  

७. राष्ट्रीय अणण अतंरराष्ट्रीय ओणलणम्पयाडमधील णनकाल, तसेच संबंणधत राष्ट्रीय कायाक्रमातील णनकाल, पदवी 

ऄभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचे णनकष म्हणून वापरण्यासाठी भारतीय तंत्रणशक्षण संस्था (IIT),राष्ट्रीय तंत्रणशक्षण संस्था 

(NIT) यांसारख्या ऄग्रणी संस्थांसह सावाजणनक तसेच खाजगी णवद्यापीठांना प्रोत्साणहत करण्यात येइल. 



८. एकदा आंटरनेट जोडणीसह स्माटा िोन, टॅब्ललेट, घरी ककवा शाळेत ईपलब्लध झाल ेकी, णवणवध ऑनलाइन App सेवा 

जसे की, प्रश्नमजूंषा, मूल्ह्यमापन, गुणवत्ता समृिी, आत्यादी साणहत्याद्वारे ऑनलाइन सामाणयक रुची समूह णवकणसत 

होतील अणण पालक व णशक्षकांच्या योग्य मागादशानाखाली वरील ईपक्रम गटकायााद्वारे णवकणसत करण्यास मदत 

होइल. 

९. ऑनलाइन स्रोत अणण सहयोगातून, णडणजटल ऄध्यापन वापरून ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रदक्रया समृि करण्यासाठी 

शाळा टप्याटप्प्याने स्माटा क्लासरूम म्हणून णवकणसत करतील. 

 

 मोड्यलुची ईपयकु्तता 

प्रत्येक णवद्यार्थयाचमध्ये जन्मजात बुणिमत्ता ऄसते, त्याचा शोध घेउन पालनपोषण करून ती णवकणसत केली 

गेली पाणहजे. रत्नाणगरी णजल्ह्यातील णनवडलले्ह्या या शाळा शहरी व ग्रामीण भागाचे प्रणतणनणधत्व करतात. 

क्षेत्रणनहाय प्रत्येकाच्या समस्या व ऄडचणी, त्याचबरोबर प्रत्येकाच्या सकारात्मक बाबीसुिा वेगवेगळ्या अहते. या 

दोन्ही शाळांचे मुख्याध्यापक अपल्ह्या शाळांतील णवद्यार्थयाचची गणुवत्ता ओळखून त्यांना त्या क्षेत्रामध्य े ऄंणतम 

यशापयचत घेउन जाण्यासाठी प्रयत्नशील अहते, ऄसे ददसून यतेे.दोन्ही मखु्याध्यापकांनी अपल्ह्या शाळेतील प्रज्ञावंत 

मुल ेओळखून त्यांच्या णवकासासाठी अवश्यक ऄस ेवातावरण अपल्ह्या शाळेत णनमााण केल ेअह.े प्रामुख्यान ेशालेय 

स्तरावरील स्पधाा परीक्षांमध्य ेदोन्ही शाळांनी ईल्ह्लेखनीय ऄसे यश संपादन केल ेअह.े शालेय स्तरावरील स्पधाा 

परीक्षेमध्य ेयश संपादन करण्यासाठी या दोन्ही शाळांची यशोगाथा अपल्ह्याला प्रेरक व मागादशाक ठरते. त्यातील 

मुख्य बाबी खालीलप्रमाण-े 

१. ग्रामीण व शहरी भागामध्ये या परीक्षांमध्य ेप्राप्त पररणस्थतीतीत यश णमळणवण्यासाठी कशा पितीने णनयोजन केल े

पाणहजे या बाबी अपल्ह्या सवाचसाठी मागादशाक ठरणार अहते.  

२. ग्रामीण व शहरी भागातील पालक शालेय स्तरावरील स्पधाा परीक्षांणवषयी ऄनणभज्ञ ऄसतात. ऄशा वेळेला 

त्यांना मागादशान करण्यासाठी ह ेमोड्युल अपल्ह्याला मागादशाक ठरत.े 

३. शालेय स्तरावरील स्पधाा परीक्षेमध्ये यश णमळणवणे ह ेिक्त एका णशक्षकाच्या प्रयत्नांवर ऄवलंबून नाही, तर संपूणा 

शाळेतील णशक्षकांना एकत्र घउेन यश संपादन करण्यासाठी एकणत्रत प्रयत्न कसे करावेत, तसेच यामध्य ेनेतृत्वाची 

भूणमका कशी महत्त्वाची अह,े याणवषयी ह ेमोड्युल भाष्य करते.  

४. शाळेतील प्रज्ञावंत मलुे ओळखून त्यांना योग्य ददशा दणे्यासंदभाात ह ेमोड्युल मागादशाक ठरते. 

 समारोप 

 ‘प्रणतकूल पररणस्थतीत सकारात्मक णनणाय घेउन समूहाला योग्य ददशा देते’ तेच खरे नेतृत्व. शहर ऄसो वा 

ग्रामीण भाग, मलुांचे ऄगंभूत गुण लक्षात घउेन, त्या गुणांना वाव दणे्यासाठी शालेय नेतृत्वाला वेगवेगळ्या 

अव्हानांना सामोरे जावे लागत.े त्यातही शालेय स्तरावरील स्पधाा परीक्षेमध्य े यश णमळवणे ह े णततकेच 

अव्हानात्मक अह.े समाज, पालक, णशक्षक व णवद्याथी यांच्या एकणत्रत समन्वयाने प्रयत्न करावे लागतात. ह ेक्षेत्रच 

ऄसे अह ेकी कुणा एका व्यक्तीच्या जोरावर ईदिष्ट गाठणे शक्य होत नाही, ऄशा वेळेला श्री. प्रकाश जाधव सर, श्री. 

संदीप पावसकर सर व श्रीम.प्राजक्ता राहटे मॅडम यांनी अपापल्ह्या प्रणतकूल पाश्वाभूमीवरती अपल्ह्या सहकायाचच्या 

मदतीने साध्य केललेे ध्येय अपल्ह्या सवाचसाठीच प्रेरणादायी अह.े 
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