प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची
राज्र्ामध्र्े शैक्षणिक वर्य सन 2015-16
पासून अंमलबजाविी करिेबाबत.

महाराष्ट्रशासन
शालेर् णशक्षि व क्रीडा णवभाग
शासन णनियर् क्रमांकः शैगुणव 2015/(80/15)एस.डी.6
मंत्रालर् णवस्तार भवन, मुंबई 32
तारीख:22 जून, 2015

वाचा 1) बालकांचा मोफत व सक्तीच्र्ा णशक्षिाचा अणिकार अणिणनर्म, 2009.
2) महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्र्ा णशक्षिाचा अणिकार णनर्म,2011.
3) शासनणनियर्क्रमांकःपीआरई 2010/(130/10)/प्राणश-5,णि. 20 ऑगस्ट, 2010
4) शासनणनियर्क्रमांकःसंप्रप 2007/(65/07)/प्राणश-5, णि. 26 एणप्रल, 2007.

प्रस्तावना बालकांचा मोफत व सक्तीच्र्ा णशक्षिाचा अणिकार अणिणनर्म, 2009 हा 1 एणप्रल, 2010
पासून िे शभरात लागू झालेला आहे. त्र्ामिील प्रकरि 2, कलम 3 नुसार, 6 ते 14 वर्े वर्ोगटातील
प्रत्र्ेक बालकाला गुिवत्तापूिय णशक्षिाचा हक्क णमळालेला आहे. र्ा कार्द्यामुळे णशक्षि प्रणक्रर्ेत अनेक
कालसुसंगत बिल होत असून त्र्ाचे सवयत्र स्वागत होत आहे. मात्र काही बिलांबाबत समाजामध्र्े
गैरसमजही णनमाि झाले आहेत. वर्ानुरुप इर्त्तेत प्रवेश, णवद्यार्थ्र्ास एका वर्ापेक्षा अणिक काळ एका
इर्त्तेत न ठे विे, इर्त्ता 8 वी पर्ंत कोित्र्ाही मंडळाची सावयणत्रक परीक्षा पुढील वगात जाण्र्ासाठी
द्यावी न लागिे, सातत्र्पूिय सवंकर् मूल्र्मापन पध्ितीचा अवलंब र्ासारख्र्ा बिलांमुळे शैक्षणिक
गुिवत्तेवर णवपणरत पणरिाम होईल असा जनमानसात समज णनमाि झाला आहे. हा समज तातडीने िू र
करिे आवश्र्क आहे.
एका संस्थेच्र्ा वाषिकर्क शैक्षणिक सद्यथिस्थती सवेक्षि अहवालात मागील पाच वर्ात इर्त्ता 5 वी
च्र्ा णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा वाचन क्षमतेमध्र्े 94 टक्क्र्ांवरून 74 टक्क्र्ावर घसरि झाल्र्ाचे णनराशाजनक णचत्र
णिसून र्ेते. महाराष्ट्र राज्र् शैक्षणिक संशोिन व प्रणशक्षि पणरर्ि, पुिे र्ांनी घेतलेल्र्ा राज्र्स्तरीर्
अध्र्र्न संपाििूक सवेक्षिामध्र्े (SLAS) इर्त्ता 5वी च्र्ा णवद्यार्थ्र्ांना भार्ा णवर्र्ातील सरासरी
संपाििूक 53 टक्के व गणित णवर्र्ातील सरासरी संपाििूक 51 टक्के असल्र्ाचे आढळू न आले आहे.
र्ा सवेक्षिात भार्ा णवर्र्ात ससिुिूगय णजल्हा सवोत्कृष्ट्ट (67 टक्के) व सवात मागे सोलापूर णजल्हा (34
टक्के) तर गणित र्ा णवर्र्ामध्र्े सवोत्कृष्ट्ट णजल्हा भंडारा (61 टक्के) व सवात मागे औरंगाबाि णजल्हा
(34 टक्के) असल्र्ाचे आढळू न आले आहे. र्ा आकडे वारीवरून णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा संपाििूक पातळीमध्र्े
राज्र्ातील णवणवि णजल््ांमध्र्े मोठर्ा प्रमािात णवर्मता असल्र्ाचे स्पष्ट्ट होते. तसेच राज्र्ातील
एकूिच शैक्षणिक िजा व गुिवत्ता ही सचतेची बाब आहे हे र्ावरुन णिसते.
णशक्षि हक्क कार्द्यातील कलम 29 (2) (ह) नुसार सातत्र्पूिय सवंकर् मूल्र्मापन पध्ितीद्वारे
णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा ज्ञान, आकलन आणि उपर्ोजन क्षमतांची पडताळिी करिे आवश्र्क आहे. कार्द्यातील
र्ा अपेक्षा आणि तरतुिी णवचारात घेऊन णिनांक 20 ऑगस्ट, 2010 च्र्ा शासन णनियर्ानुसार राज्र्ात
इर्त्ता पणहली ते आठवीसाठी सातत्र्पूिय सवंकर् मुल्र्मापन पध्िती लागू केली आहे. त्र्ानुसार
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णशक्षकांच्र्ा मागयिशयनाखाली णवणवि उपक्रम / कृती, प्रर्ोग / प्रात्र्णक्षके, प्रकल्प, स्वाध्र्ार्, तोंडी काम,
लेखी चाचिी इ. द्वारे णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा संपाििुकीची वेळोवेळी पडताळिी शाळास्तरावर करण्र्ात र्ेत
आहे. णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा णशकण्र्ातील अडचिी समजून घेऊन त्र्ा िू र करण्र्ाचे प्रर्त्न होत आहेत. अपेणक्षत
संपाििूक पातळीपेक्षा मागे असलेल्र्ा णवद्यार्थ्र्ांना अणतणरक्त पूरक मागयिशयन करुन अपेणक्षत संपाििूक
पातळीपर्ंत आिण्र्ाचा प्रर्त्न आहे.
वाचन, लेखन, संख्र्ाज्ञान आणि संख्र्ांवरील णक्रर्ा र्ा क्षमतांची संपाििूक, प्रभूत्त्व पातळीकडे
जाण्र्ासाठी आवश्र्क ठरते. र्ा मुलभूत क्षमतांची पणरपूिय तर्ारी झाल्र्ास ज्ञानग्रहि आणि
आकलनाचा मागय सुलभ होतो. त्र्ाकडे िु लयक्ष झाल्र्ास शैक्षणिक गुिवत्ता णवकासाचा पार्ा कच्चा
राहतो. हे णवचारात घेऊन वाचन, लेखन, संख्र्ाज्ञान आणि संख्र्ांवरील णक्रर्ांमध्र्े राज्र्ात एकसुध्िा
मूल अप्रगत राहू नर्े र्ासाठी संपूिय राज्र्ात प्रत्र्ेक णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा पार्ाभूत संपाििूकीची णनर्णमत
पडताळिी करुन शैक्षणिक िजा उं चावण्र्ासाठी गरजाणिथिष्ट्ठत कृतीकार्यक्रमाची आखिी करिे
आवश्र्क आहे. त्र्ाचबरोबर ज्र्ा इर्त्तेत बालक णशकत आहे त्र्ा इर्त्तेच्र्ा क्षमतांचीही संपाििूक
वेळच्र्ा वेळी तपासून व मित करून अप्रगत णवद्यार्थ्र्ांची संख्र्ा कमी करीत जािे आवश्र्क आहे. त्र्ा
अनुर्ंगाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राज्र्ामध्र्े सन 2015-16 र्ा शैक्षणिक वर्ापासून सुरू
करण्र्ाची बाब शासनाच्र्ा णवचारािीन होती.
(1)

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाचा हेतू-

(1.1)

प्रत्र्ेक णवद्यार्थ्र्ांने वर्ोगटानुरुप अपेणक्षत क्षमता प्राप्त केली आहे सकवा नाही र्ाची

तपासिी शैक्षणिक प्रगती चाचण्र्ांद्वारे करुन ज्र्ा णवर्र्ामध्र्े / क्षमतेमध्र्े णवद्यार्थ्र्ांना अडचिी
असतील त्र्ासाठी कृणतकार्यक्रम आखून अंमलबजाविी करिे. जेिेकरुन प्रत्र्ेक णवद्याथी प्रभूत्त्व
पातळीकडे वाटचाल करु शकेल.
(1.2)

र्ा प्रणक्रर्ेत णशक्षकाला मित करिे हा र्ा कार्यक्रमाचा मुख्र् हेतू आहे.

(1.3)

शैक्षणिक गुिवत्ता णवकासासाठी पोर्क वातावरि णनमाि करिे

(1.4)

कार्यक्रमाच्र्ा सुरुवातीची िोन वर्े इर्त्ता पणहली ते आठवीमिील प्रत्र्ेक णवद्यार्थ्र्ाची

भार्ा व गणित र्ा णवर्र्ातील क्षमतांच्र्ा संपाििुकीची णनर्णमतपिे पडताळिी करिे व णशक्षकाला
आवश्र्क सहाय्र् करिे.
(1.5)

णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा अध्र्र्नास व णशक्षकाच्र्ा सुलभीकरिाच्र्ा भूणमकेस सुर्ोग्र् णिशा िे िे

(1.6)

वगातील प्रत्र्ेक णवद्यार्थ्र्ांची संपाििूक पातळी वाढणवण्र्ासाठी णशक्षकांना प्रेरिा व

साहाय्र् िे िे.
(1.7)

र्ा गोष्ट्टी साध्र् करण्र्ासाठी णशक्षिव्र्वस्थेतील प्रत्र्ेक घटकाचे सबलीकरि करिे.

शासनणनियर् "प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम" सन 2015-16 पासून राज्र्ात सुरू करण्र्ात र्ेत असून
त्र्ाअंतगयत राज्र्ातील सवय व्र्वस्थापनाच्र्ा, सवय माध्र्माच्र्ा मान्र्ताप्राप्त शाळांमिून इर्त्ता पणहली ते
आठवीतील सवय णवद्यार्थ्र्ांसाठी प्रथम भार्ा व गणित र्ा णवर्र्ाच्र्ा शैक्षणिक प्रगती चाचण्र्ांचे आर्ोजन
करण्र्ात र्ेईल. र्ाबाबतच्र्ा कार्यवाहीची रूपरेर्ा पुढीलप्रमािे राहील.
(अ) सवय णनर्णमत णवद्यार्थ्र्ांना णकमान अपेणक्षत क्षमता अवगत असार्लाच हवी. र्ाबाबत सवय
णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा क्षमता संपाििूकीची खात्री शैक्षणिक प्रगती चाचिीद्वारे केली जाईल. र्ा क्षमतांमध्र्े
पष्ृ ठ30पैकी2
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एकही मूल अप्रगत राहािार नाही र्ासाठी आवश्र्क त्र्ा सवय गोष्ट्टी करण्र्ासाठी शासन, प्रशासन,
शालेर् व्र्वस्थापन णवशेर् प्रर्त्न करिार असून णशक्षकांनी त्र्ाची मुख्र् जबाबिारी घेिे आवश्र्क आहे.
(ब) गुिवत्ता तपासिे आणि सुिारिे हा र्ा चाचण्र्ांचा हेतू आहे .
(क) राज्र्स्तरीर् अध्र्र्न संपाििूक सवेक्षिामध्र्े (SLAS: State Learning Achievement
Survey) मुलभूत क्षमतांबरोबर संबंणित इर्त्तेच्र्ा अपेणक्षत सवय क्षमतांच्र्ा प्रगतीबाबत तपासिी केली
जाईल. र्ा र्ादृथिच्िक (random sample) पद्धतीने होतील.
(ड) जे णवद्याथी अणनर्णमत असतात त्र्ांचा शाळे तील णनर्णमत सहभाग शाळा व्र्वस्थापन
सणमतीच्र्ा सहभागाने वाढणविे ही णशक्षक व मुख्र्ाध्र्ापकांची जबाबिारी आहे. णनर्णमत असून अप्रगत
असतील अशा णवद्यार्थ्र्ांना संबंणित इर्त्तेच्र्ा अखेरीस तक्त्र्ात णनणित केलेल्र्ा शैक्षणिक प्रगती
चाचिीतील क्षमता र्ेिे अणनवार्य आहे. तसेच सवयसािारि व प्रगत णवद्यार्थ्र्ांना संबंणित इर्त्तेच्र्ा सवय
क्षमता र्ेिे अपेणक्षत असून र्ाबाबतची खातरजमा SLAS मिून तपासली जाईल.
(इ) सन 2016-17 च्र्ा संपाििूकीमध्र्े तक्त्र्ात नमूि केल्र्ाप्रमािे अपेणक्षत वाढ होिे
आवश्र्क आहे . म्हिजेच र्ा कार्यक्रमाच्र्ा माध्र्मातून अप्रगत णवद्याथी आणि सािारि व प्रगत णवद्याथी
र्ा िोघांच्र्ाही संपाििूकीमध्र्े वाढ होिे बंिनकारक आहे .
(फ) सन 2013-14 मध्र्े इर्त्ता पाचवी कणरता SLAS हाती घेण्र्ात आला होता. राज्र्ात
पणहल्र्ांिाच सवय इर्त्तांसाठी SLAS सन 2015-16 पासून महाराष्ट्र राज्र् शैक्षणिक संशोिन व
प्रणशक्षि पणरर्ि, पुिे र्ांचेमाफयत करण्र्ात र्ेईल. त्र्ामुळे पुढील तक्त्र्ात सन 2015-16 मध्र्े SLAS
च्र्ा रकान्र्ात इर्त्ता पाचवी वगळू न अन्र् इर्त्तांसाठी uपणहले असे नमूि केले आहे. सन 2015-16
मध्र्े इर्त्ता पाचवीमध्र्े सन 2013-14 च्र्ा तुलनेत 5 टक्के वाढीचे उणिष्ट्ट ठे वण्र्ात आले आहे
(2) प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची कार्यपध्िती
(2.1) शाळे त िाखल झालेल्र्ा प्रत्र्ेक णवद्यार्थ्र्ांने वर्ोगटानुरुप अपेणक्षत शैक्षणिक क्षमता
संपाणित केली आहे सकवा नाही र्ाची पडताळिी शैक्षणिक प्रगती चाचिीद्वारे घेण्र्ात र्ेईल.
(2.2) सुरुवातीची िोन वर्े प्रथम भार्ा व गणित र्ा िोन णवर्र्ांच्र्ा चाचण्र्ा घेण्र्ात र्ेतील.
(2.3) प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतगयत सवय व्र्वस्थापनाच्र्ा सवय माध्र्माच्र्ा
मान्र्ताप्राप्त शाळांतील इ. 1 ते 8 च्र्ा सवय णवद्यार्थ्र्ांसाठी वर्यभरात तीन राज्र्स्तरीर् शैक्षणिक प्रगती
चाचण्र्ांचे आर्ोजन करण्र्ात र्ेईल.

र्ामध्र्े एक पार्ाभूत चाचिी व सातत्र्पूिय सवंकर्

मूल्र्मापनामिील संकणलत मूल्र्मापनाच्र्ा िोन सत्रांत परीक्षा (चाचण्र्ा) अशा एकूि 3 परीक्षा घेण्र्ात
र्ेतील.
(2.4) र्ा व्र्णतणरक्त त्रर्स्थ संस्थेच्र्ा सहभागाने प्रथम सत्राअखेरीस एक व णद्वतीर्
सत्राअखेरीस एक अशा िोन र्ादृथिच्िक (random sample) चाचण्र्ा णनवडक शाळांमध्र्े होतील
(2.5) पार्ाभूत चाचिी, संकणलत मूल्र्मापनाच्र्ा िोन सत्रांत परीक्षा व 2.4 मध्र्े नमूि केलेल्र्ा
त्रर्स्थ संस्थेच्र्ा सहभागाने घेतल्र्ा जािाऱ्र्ा चाचण्र्ांचे आराखडे , आर्ोजन व अंमलबजाविी
महाराष्ट्र राज्र् शैक्षणिक संशोिन व प्रणशक्षि पणरर्ि, पुिे र्ांच्र्ामाफयत केली जाईल.
(2.1) सातत्र्पूिय सवंकर् मूल्र्मापनामिील (CCE) संकणलत मूल्र्मापनातील इतर णवर्र्ांच्र्ा
परीक्षा व आकाणरक मूल्र्मापनातील सवय णवर्र्ांच्र्ा चाचण्र्ा र्ाबाबतची अंमलबजाविी सातत्र्पूिय
सवंकर् मूल्र्मापन बाबतच्र्ा णि. 20/8/2010 च्र्ा शासन णनियर्ाप्रमािे करण्र्ात र्ेईल.
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(2.7) चाचिी आर्ोजनाचे वेळापत्रक
क्रमांक

उपक्रम तपणशल

कालाविी

स्तर

1

चाचिी णवकसन कार्यशाळा (कार्यप्रेरिा प्रणशक्षिाच्र्ा माध्र्मातून)

णि. 15 जून पर्ंत

राज्र्

2

पथिशी चाचिी (णनवडक शाळांमध्र्े करण्र्ात र्ेईल)

णि. 16 ते 23 जून िरम्र्ान

राज्र्

3

चाचिी अंणतणमकरि (पथिशी चाचण्र्ांचे पुनषिकवलोकन करून

णि. 24 जून ते 3 जुलै

अंणतमीकरि केले जाईल)

िरम्र्ान

राज्र्

4

पर्यवक्ष
े कीर् त्रर्स्थ संस्थेचे उद्बोिन

णि. 5 ते 10 जुलै िरम्र्ान

राज्र्

5

णशक्षकांचे उद्बोिन

णि. 12 ते 17 जुलै िरम्र्ान

तालुका

6

पार्ाभूत चाचिी व चाचिीमिील णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा प्राप्त गुिांच्र्ा नोंिी

णि. 20 ते 31 जुलै िरम्र्ान

शाळा

7

पार्ाभूत चाचिीचे णनष्ट्कर्य सवांना कळणविे.

णि. 14 ऑगस्ट पर्ंत

राज्र्

8

णशक्षकांनी केंद्रप्रमुखांकडे प्रणशक्षिाची मागिी नोंिणविे.

णि. 21 ऑगस्ट पर्ंत

केंद्र

9

केंद्रप्रमुख र्ांनी गटणशक्षिाणिकारी र्ांचक
े डे प्रणशक्षिाची मागिी

णि. 26 ऑगस्ट पर्ंत

तालुका

10

आवश्र्कतेनुसार प्रणशक्षिाचे आर्ोजन. (केंद्रप्रमुख, णशक्षक

णि. 01 सप्टें बर ते

प्रणशक्षक,

सप्टें बर िरम्र्ान

शाळास्तरावर

नोंिणविे.
गट

/

णजल्हास्तरीर्

र्ंत्रिा

/

डाएट

/

30

संकणलत मूल्र्मापन 1 सत्रांत परीक्षा व त्र्ामिील णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा

णि.

प्राप्त गुिांच्र्ा नोंिी शाळास्तरावर

िरम्र्ान

12

त्रर्स्थ संस्थेमाफयत मूल्र्मापन (चाचिी

ते

31

ऑक्टो

शाळा

ते

31

ऑक्टो

शाळा

णनवडक शाळांमध्र्े)

िरम्र्ान

13

संकणलत मूल्र्मापन 2 सत्रांत परीक्षा व त्र्ामिील णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा

णि. 01 ते 15 एणप्रल िरम्र्ान

शाळा

14

त्रर्स्थ संस्थेच्र्ा सहभागाने मूल्र्मापन (र्ादृथिष्ट्िक चाचिी

णि. 01 ते 15 एणप्रल िरम्र्ान

शाळा

क्र. 2

णि.

16
16

/

तालुका

एस.सी.ई.आर.टी. च्र्ा मितीने व म.प्रा.णश.प. च्र्ा सहकार्ाने)

11

केंद्र

प्राप्त गुिांच्र्ा नोंिी शाळास्तरावर
णनवडक शाळांमध्र्े)

(2.8) परीक्षांचे स्वरुप (बाल णशक्षि हक्क कार्द्यात नमूि केलेल्र्ा मूल्र्मापन पद्धतीनुसार)र्ा चाचण्र्ा बालकांची समज व क्षमता तपासतील. लेखी, तोंडी व प्रात्र्णक्षक अशा तीनही
प्रकाराच्र्ा प्रश्ांचा समावेश चाचिीमध्र्े असेल. मूलभूत क्षमता आणि त्र्ा त्र्ा इर्त्तेत अपेणक्षत
असिाऱ्र्ा मुख्र् क्षमता र्ांचा र्ा चाचिीत समावेश असेल. र्ा चाचण्र्ा ग्रेडेड असतील. र्ा तीनही
चाचण्र्ांचे णवकसन राज्र्स्तरावरुन करण्र्ात र्ेईल.
(2.8.1) पार्ाभूत चाचिी


इर्त्ता 2 ते 8 च्र्ा सवय णवद्यार्थ्र्ांसाठी चाचिी असेल

 मागील इर्त्तेपर्ंतच्र्ा मुलभूत क्षमता व त्र्ा त्र्ा इर्त्तेच्र्ा प्रमुख क्षमतेवर आिाणरत
चाचिी असेल.
 इर्त्ता 2 ते 8 च्र्ा सवय णवद्यार्थ्र्ांची चाचिीद्वारा स्तरणनणिती करुन गुिवत्ता कार्यक्रम
आखण्र्ासाठी णशक्षक, शाळा, केंद्र, तालुका स्तरांवर चाचिीचा उपर्ोग होईल.
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 CCE च्र्ा णि. 20/08/2010 च्र्ा शासन णनियर्ातील संकणलत मूल्र्मापनाच्र्ा
इर्त्ताणनहार् भारांशाप्रमािे चाचिीतील गुि असतील
(2.8.2) संकणलत मूल्र्मापन 1 सत्रांत परीक्षा
 इर्त्ता 1 ते 8 च्र्ा सवय णवद्यार्थ्र्ांसाठी चाचिी असेल
 मागील इर्त्तेपर्ंतच्र्ा मुलभूत क्षमता आणि पणहल्र्ा सत्राखेरपर्ंतच्र्ा क्षमतांचे
काही प्रश् चाचिीत असतील.
 मुलभूत क्षमतेच्र्ा गुिवत्तेत वाढ होत आहे की नाही तसेच प्रथम सत्रापर्ंतच्र्ा
क्षमतांमध्र्े काही त्रुटी राहील्र्ा आहेत का हे र्ा चाचिीतून समजेल.
 CCE च्र्ा णि. 20/08/2010 च्र्ा शासन णनियर्ातील संकणलत मूल्र्मापनाच्र्ा
इर्त्ताणनहार् भारांशाप्रमािे चाचिीतील गुि असतील
(2.8.3) संकणलत मूल्र्मापन 2 सत्रांत परीक्षा
 इर्त्ता 1 ते 8 च्र्ा सवय णवद्यार्थ्र्ांसाठी चाचिी असेल
 मुलभूत क्षमता, पणहल्र्ा आणि िु स-र्ा सत्राखेरपर्ंतच्र्ा क्षमतांचे काही प्रश् चाचिीत
असतील.
 मुलभूत क्षमतेच्र्ा आणि संकणलत मूल्र्मापन 1 च्र्ा गुिवत्तेत वाढ होत आहे की नाही
तसेच णद्वतीर् सत्रापर्ंतच्र्ा क्षमतांमध्र्े काही त्रुटी राहील्र्ा आहेत का हे र्ा चाचिीतून
समजेल.
 CCE च्र्ा णि. 20/08/2010 च्र्ा शासन णनियर्ातील संकणलत मूल्र्मापनाच्र्ा
इर्त्ताणनहार् भारांशाप्रमािे चाचिीतील गुि असतील
3) सन 2015-16, 2016-17 मध्र्े घ्र्ावर्ाच्र्ा चाचिी परीक्षांमागील उणिष्ट्टे
(1)

सन 2015-16

चाचिी

शैक्षणिक प्रगती चाचिी

व्र्ाप्ती

100 टक्के णवद्याथी

SLAS चाचिी
र्ादृथिच्िक

संपाििूक उणिष्ट्टे
इर्त्ता

भार्ा

गणित

पणहली

इर्त्ता पणहलीला पार्ाभूत चाचिी होिार नाही. संकणलत 1 व 2 र्ा चाचण्र्ा अध्र्र्न

भार्ा

गणित

पणहले

पणहले

अनुभवाचा भाग म्हिून होतील.
िु सरी

वाचन, आकलन, लेखन व उपर्ोजन
- र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार
नाही.

णतसरी

संख्र्ाज्ञान - र्ात एकही मूल अप्रगत
राहिार नाही.

इतर क्षमतांमध्र्े पार्ाभूत चाचिीच्र्ा

इतर

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2 पर्ंत 10

पर्ंत 10 टक्के वाढ

टक्के वाढ

वाचन, आकलन, लेखन व उपर्ोजन
- र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार
नाही

क्षमतांमध्र्े

पार्ाभूत

चाचिीच्र्ा

संख्र्ाज्ञान बेरीज, वजाबाकी - र्ात एकही

पणहले

मूल अप्रगत राहिार नाही.

इतर क्षमतांमध्र्े पार्ाभूत चाचिीच्र्ा

इतर

क्षमतांमध्र्े

पार्ाभूत

चाचिीच्र्ा

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2 पर्ंत 10

पर्ंत 10 टक्के वाढ

टक्के वाढ

पष्ृ ठ30पैकी5

पणहले

शासन णनियर् क्रमांकःशैगुणव 2015/(80/15)एस.डी.6
चौथी

वाचन, आकलन, लेखन व उपर्ोजन
- र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार
नाही.

पाचवी

इतर

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2 पर्ंत 10

पर्ंत 10 टक्के वाढ

टक्के वाढ

वाचन, आकलन, लेखन व उपर्ोजन
नाही.

संख्र्ाज्ञान बेरीज, वजाबाकी, गुिाकार -

पर्ंत 10 टक्के वाढ

टक्के वाढ

क्षमतांमध्र्े

पार्ाभूत

संख्र्ाज्ञान बेरीज, वजाबाकी, गुिाकार -

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2 पर्ंत 10

पर्ंत 10 टक्के वाढ

टक्के वाढ

क्षमतांमध्र्े

पार्ाभूत

संख्र्ाज्ञान बेरीज, वजाबाकी, गुिाकार -

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2 पर्ंत 10

पर्ंत 10 टक्के वाढ

टक्के वाढ

नाही
व

इतर

चाचिीच्र्ा

क्षमतांमध्र्े
सरासरी

पार्ाभूत

संपाििूकीत

संकणलत 2 पर्ंत 10 टक्के वाढ

क्षमतांमध्र्े

पार्ाभूत

पणहले

पणहले

र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार नाही
इतर

क्षमतांमध्र्े

पार्ाभूत

चाचिीच्र्ा

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ

सन 2016-17

सवय णनर्णमत णवद्याथी
पणहली

पणहले

चाचिीच्र्ा

संख्र्ाज्ञान बेरीज, वजाबाकी, गुिाकार -

(2)
इर्त्ता

पणहले

र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार नाही.
इतर

- र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार

पणहले

चाचिीच्र्ा

इतर क्षमतांमध्र्े पार्ाभूत चाचिीच्र्ा

वाचन, आकलन, लेखन व उपर्ोजन

पणहले

र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार नाही.
इतर

नाही.

55 टक्के

चाचिीच्र्ा

इतर क्षमतांमध्र्े पार्ाभूत चाचिीच्र्ा

- र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार

58 टक्के

र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार नाही

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2 पर्ंत 10

वाचन, आकलन, लेखन व उपर्ोजन

पणहले

चाचिीच्र्ा

सरासरी संपाििूकीत संकणलत 2

नाही

आठवी

पार्ाभूत

इतर

- र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार

सातवी

क्षमतांमध्र्े

इतर क्षमतांमध्र्े पार्ाभूत चाचिीच्र्ा

वाचन, आकलन, लेखन व उपर्ोजन

पणहले

मूल अप्रगत राहिार नाही

इतर क्षमतांमध्र्े पार्ाभूत चाचिीच्र्ा

- र्ात एकही मूल अप्रगत राहिार

सहावी

संख्र्ाज्ञान बेरीज, वजाबाकी - र्ात एकही

भार्ा

SLAS
गणित

भार्ा

गणित

इर्त्ता पणहलीला पार्ाभूत चाचिी होिार नाही. संकणलत 1
व 2 र्ा चाचण्र्ा अध्र्र्न अनुभवाचा भाग म्हिून होतील.

िु सरी

वाचन, आकलन, लेखन
व उपर्ोजन - र्ात एकही
मूल

अप्रगत

राहिार

नाही.
इतर क्षमतांमध्र्े
16

च्र्ा

चाचिीच्र्ा

2015-

संकणलत

संख्र्ाज्ञान व बेरीज - र्ात

सन

एकही मूल अप्रगत राहिार

सरासरी

नाही.

10 टक्के वाढ

इतर क्षमतांमध्र्े

2015-16

च्र्ा

संपाििूकीत

सन

2015-16

सरासरी

2

च्र्ा संकणलत 2 चाचिीच्र्ा

सरासरी

सरासरी संपाििूकीत 2016-

संपाििूकीत

10 टक्के वाढ

2015-16
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संपाििूकीत

2016-17

च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10

17 च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ

टक्के वाढ
णतसरी

वाचन, आकलन, लेखन

संख्र्ाज्ञान,बेरीज व वजाबाकी

सन

व उपर्ोजन - र्ात एकही

- र्ात एकही मूल अप्रगत

सरासरी

मूल अप्रगत राहिार नाही

राहिार नाही

10 टक्के वाढ

इतर क्षमतांमध्र्े
16

च्र्ा

2015-

संकणलत

चाचिीच्र्ा

2

सरासरी

संपाििूकीत

2016-17

च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ
चौथी

वाचन, आकलन, लेखन
व उपर्ोजन - र्ात एकही
मूल

अप्रगत

राहिार

नाही.
इतर क्षमतांमध्र्े
16

च्र्ा

2015-

संकणलत

चाचिीच्र्ा

2

सरासरी

संपाििूकीत

2016-17

च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ
पाचवी

वाचन, आकलन, लेखन
व उपर्ोजन - र्ात एकही
मूल

अप्रगत

राहिार

नाही.
व

इतर

क्षमतांमध्र्े

2015-16 च्र्ा संकणलत 2
चाचिीच्र्ा
संपाििूकीत

रासरी
2016-17

च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ
सहावी

वाचन, आकलन, लेखन
व उपर्ोजन - र्ात एकही
मूल अप्रगत राहिार नाही
इतर क्षमतांमध्र्े
16

च्र्ा

चाचिीच्र्ा
संपाििूकीत

2015-

संकणलत

2

सरासरी
2016-17

च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ

इतर क्षमतांमध्र्े

2015-16

च्र्ा

संपाििूकीत

सन

2015-16

सरासरी

च्र्ा

संपाििूकीत

10 टक्के वाढ

2015-16

च्र्ा संकणलत 2 चाचिीच्र्ा
सरासरी संपाििूकीत 201617 च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ
संख्र्ाज्ञान, बेरीज, वजाबाकी

सन

2015-16

व गुिाकार - र्ात एकही मूल

सरासरी

अप्रगत राहिार नाही .

10 टक्के वाढ

च्र्ा

संपाििूकीत

सन

2015-16

सरासरी

च्र्ा

संपाििूकीत

10 टक्के वाढ

व इतर क्षमतांमध्र्े 2015-16
च्र्ा संकणलत 2 चाचिीच्र्ा
सरासरी संपाििूकीत 201617 च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ
संख्र्ाज्ञान, बेरीज, वजाबाकी,
गुिाकार व भागाकार - र्ात

सन

एकही मूल अप्रगत राहिार

सरासरी

नाही.

10 टक्के वाढ

इतर क्षमतांमध्र्े

2015-16

च्र्ा

संपाििूकीत

सन

2015-16

सरासरी

च्र्ा

संपाििूकीत

10 टक्के वाढ

2015-16

च्र्ा संकणलत 2 चाचिीच्र्ा
सरासरी संपाििूकीत 201617 च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ
संख्र्ाज्ञान, बेरीज, वजाबाकी,
गुिाकार व भागाकार - र्ात
एकही मूल अप्रगत राहिार
नाही
इतर क्षमतांमध्र्े

सन

2015-16

सरासरी

च्र्ा

संपाििूकीत

10 टक्के वाढ

सन

2015-16

सरासरी

संपाििूकीत

10 टक्के वाढ

2015-16

च्र्ा संकणलत 2 चाचिीच्र्ा
सरासरी संपाििूकीत 201617 च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ

पष्ृ ठ30पैकी7

च्र्ा

शासन णनियर् क्रमांकःशैगुणव 2015/(80/15)एस.डी.6
सातवी

वाचन, आकलन, लेखन
व उपर्ोजन - र्ात एकही
मूल अप्रगत राहिार नाही
व

इतर

क्षमतांमध्र्े

2015-16 च्र्ा संकणलत 2
चाचिीच्र्ा

सरासरी

संपाििूकीत

2016-17

च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ
आठवी

संख्र्ाज्ञान, बेरीज, वजाबाकी,
गुिाकार व भागाकार - र्ात
एकही मूल अप्रगत राहिार
नाही

एकही मूल अप्रगत राहिार

16

नाही.
च्र्ा

चाचिीच्र्ा
संपाििूकीत

संकणलत

2

सरासरी
2016-17

च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ.

सरासरी

च्र्ा

संपाििूकीत

10 टक्के वाढ

टक्के वाढ

मूल

2015-

10 टक्के वाढ

2015-16

17 च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10

गुिाकार व भागाकार - र्ात

इतर क्षमतांमध्र्े

संपाििूकीत

सन

सरासरी संपाििूकीत 2016-

व उपर्ोजन - र्ात एकही
नाही.

सरासरी

च्र्ा

च्र्ा संकणलत 2 चाचिीच्र्ा

संख्र्ाज्ञान, बेरीज, वजाबाकी,

राहिार

2015-16

व इतर क्षमतांमध्र्े 2015-16

वाचन, आकलन, लेखन
अप्रगत

सन

इतर क्षमतांमध्र्े

सन

2015-16

सरासरी

च्र्ा

संपाििूकीत

10 टक्के वाढ

सन

2015-16

सरासरी

च्र्ा

संपाििूकीत

10 टक्के वाढ

2015-16

च्र्ा संकणलत 2 चाचिीच्र्ा
सरासरी संपाििूकीत 201617 च्र्ा संकणलत 2 पर्ंत 10
टक्के वाढ.

 सन 2017-18 पासून राज्र्ात एक सुध्िा मुल अप्रगत राहािार नाही. कोित्र्ा चाचण्र्ा
चालू ठे वार्च्र्ा र्ाबाबतचा णनियर् तेव्हाच्र्ा पणरथिस्थतीनुसार घेण्र्ात र्ेईल. तसेच
त्र्ानंतर िरवर्ी SLAS अहवालामध्र्े प्रत्र्ेक इर्त्तेच्र्ा सरासरी संपाििूकीत 5 टक्के
वाढ करण्र्ाचे उणिष्ट्ट णनणित करण्र्ात र्ेत आहे.
 वरील क्षमता संपाििूकीमिून प्रमािीकृत णवशेर् गरजा असिा-र्ा मुलांना वगळण्र्ात
र्ेत आहे. फक्त णशक्षकांच्र्ा मनात णवशेर् गरजा (गणतमंि , अध्र्र्न अक्षम, इत्र्ािी)
वाटिा-र्ा परंतु र्ोग्र् प्राणिकाऱ्र्ाद्वारा प्रमाणित (Certified) न करण्र्ात आलेल्र्ा
मुलांना त्र्ात गृणहत िरले जािार नाही. तथाणप, णशक्षकाला एखाद्या मुलाला प्रमाणित
करुन घेिे गरजेचे वाटल्र्ास त्र्ाणवर्र्ी गटणशक्षिाणिकारी र्ांना कळवावे. णजल्हा
प्रशासनाने सवय णशक्षा अणभर्ानाच्र्ा मितीने पुढील सहा मणहन्र्ात त्र्ा मुलांना तपासून
र्ोग्र् तो णनियर् कळवावा. uप्रत्र्ेक बालक त्र्ाच्र्ा क्षमतांच्र्ा जास्तीत जास्त
पातळीपर्ंत णशकिे र्ा णशक्षि हक्क कार्द्यातील व्र्ाख्र्ेनुसार प्रमाणित णवशेर् गरजा
असिा-र्ा मुलांच्र्ा संपाििुकीचे वेगळे मापिं ड शासनाच्र्ा णवचारािीन असून त्र्ावर
स्वतंत्र शासन णनियर् णनगयणमत करण्र्ात र्ेईल. णवद्याथी गणतमंि व अध्र्र्न अक्षम
असल्र्ास ते सामान्र् णवद्यार्थ्र्ांप्रमािे णशकू शकतात हा णवश्वास णशक्षकांनी बाळगावा व
त्र्ा णवद्यार्थ्र्ांना आवश्र्क ती मित िे ऊन त्र्ांना णशक्षिाच्र्ा मुख्र् प्रवाहात आिावे.
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4) चाचण्र्ांचे णवश्लेर्ि


पार्ाभूत चाचिी - A



संकणलत मूल्र्मापन 1 सत्रांत परीक्षा - A+B



संकणलत मूल्र्मापन 2 सत्रांत परीक्षा - A+B+C

A मागील इर्त्तेपर्ंतच्र्ा मुलभूत क्षमतेवर प्रश्
B पणहल्र्ा सत्रापर्ंतच्र्ा क्षमतेवर काही प्रश्
C िु स-र्ा सत्रापर्ंतच्र्ा क्षमतेवर काही प्रश्
5)

त्रर्स्थ संस्थेच्र्ा सहभागाने घ्र्ावर्ाच्र्ा र्ादृथिच्िक चाचण्र्ा  त्रर्स्थ संस्थेच्र्ा सहभागाने तीन चाचण्र्ा घेण्र्ात र्ेतील. (त्रर्स्थ संस्था मूल्र्मापन
णशक्षक, अणिकारी व त्रर्स्थ व्र्क्ती)
 संकणलत मूल्र्मापन एकच्र्ा वेळेस व संकणलत मूल्र्मापन िोनच्र्ा वेळेस र्ा चाचण्र्ा
र्ादृथिच्िक पध्ितीने णनवडलेल्र्ा शाळांमध्र्े, र्ादृथिच्िक पध्ितीने णनवडलेल्र्ा
इर्त्तांसाठी व र्ादृथिच्िक पध्ितीने णनवडलेल्र्ा णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा होतील. र्ा णवद्यार्थ्र्ांना ही
एकच परीक्षा द्यावी लागेल र्ाची िक्षता घेण्र्ात र्ेईल.
 संकणलत मूल्र्मापन 1 सत्रांत परीक्षा व संकणलत मूल्र्मापन 2 सत्रांत परीक्षेच्र्ा
प्रश्पणत्रका र्ा SCERT ने बनवलेल्र्ा असतील
 त्रर्स्थ संस्थेची णनवड राज्र्स्तरावरुन जाणहरात िे ऊन करण्र्ात र्ेईल. चाचिी
घेण्र्ासाठी त्रर्स्थ संस्थेमाफयत जािाऱ्र्ा व्र्क्ती र्ा शासनाने णिलेल्र्ा णनकर्ांनुसार
असिे आवश्र्क आहे. त्रर्स्थ संस्था राज्र्ाने णवकणसत केलेली चाचिी वापरेल.

6)

त्रर्स्थ संस्था, णशक्षक व अणिकारी अशांनी घेतलेल्र्ा णत्रपक्षीर् र्ादृथिच्िक चाचिीचे

महत्त्व र्ा चाचण्र्ांचा उपर्ोग राज्र्ातील प्रत्र्ेक बालक प्रगती करीत आहे सकवा नाही ते पाहण्र्ासाठी,
आवश्र्कता जोखून गुिवत्ता कार्यक्रम आखण्र्ासाठी, तसेच व्र्वस्थेचे मूल्र्मापन करीत राज्र्ातील
शैक्षणिक गुिवत्ता सुिारण्र्ासाठी होिे अपेणक्षत आहे. णशक्षक, अणिकारी व समाज हे र्ा प्रणक्रर्ेतील
महत्त्वाचे घटक आहेत. र्ा चाचण्र्ा प्रामाणिकपिे घेतल्र्ा जािे, माणहतीचे संकलन व णवश्लेर्ि
काटे कोरपिे होिे आणि चाचण्र्ांमिील णनष्ट्पत्तीचा णशक्षक-अणिकारी-समाज र्ा सवांकडू न संपूिय
स्वीकार होिे त्र्ासाठी आवश्र्क आहे. र्ा तीनही घटकांच्र्ा प्रणतणनिींनी एकत्र र्ेऊन काम केले तरच
हे शक्र् आहे. त्र्ासाठी णत्रपक्षीर् टीमद्वारे र्ादृथिच्िक पद्धतीने णनवडलेल्र्ा शाळांमध्र्े मूल्र्मापन करिे,
त्र्ातील माणहतीचे णवणवि पद्धतीने णवश्लेर्ि करिे आणि त्र्ाआिारे िोरिे व कार्यक्रम र्ाबाबतचे णनियर्
घेिे

आवश्र्क

आहे.

शाळा

व्र्वस्थापन

सणमती

सिस्र्

केंद्रप्रमुख,

णवस्तार

अणिकारी,

गटणशक्षिाणिकारी, णवणवि स्तरांवरील प्रशासन अणिकारी, णजल्हाणिकारी, मुख्र् कार्यकारी अणिकारी,
णजल्हा पणरर्ि आणि महानगरपाणलका आर्ुक्त र्ांच्र्ापैकी ज्र्ांना र्ात सहभागी व्हार्चे असेल असे
सवयजि त्र्ांच्र्ा उपलब्ितेनुसार र्ा प्रणक्रर्ेतील अणिकारी र्ा घटकामध्र्े सहभागी होतील. त्र्ामुळे
सवांना प्रेरिा आणि प्रोत्साहन णमळण्र्ास तसेच समस्र्ांचे वेळच्र्ा वेळी णनराकरि होण्र्ास मित
होईल.
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7) चाचिी घेतल्र्ानंतर करावर्ाची कार्यवाही
(7.1) पार्ाभूत चाचिी व संकणलत मूल्र्मापनाच्र्ा िोन सत्रांत परीक्षा घेिे व उत्तरपणत्रका
तपासण्र्ाची जबाबिारी णशक्षकांची राहील
(7.2) चाचिीतील णवद्याथी प्रणतसािाचे संगिकीकरि करण्र्ासाठी राज्र्स्तरावरुन संगिक
प्रिाली णवकणसत करण्र्ात र्ेईल. त्र्ामध्र्े राज्र्स्तरावरील णवश्लेर्िासाठी णवद्याथीणनहार् आणि
णवर्र्णनहार् एकूि गुिांची नोंि णशक्षक करतील.
(7.3) शाळा व केंद्र पातळीवर नोंिी केल्र्ास णवद्याथी कोित्र्ा क्षमतेमध्र्े मागे आहे ते समजेल.
त्र्ानुसार जे णवद्याथी क्षमतेत मागे आहेत त्र्ांच्र्ासाठी णवर्र्णनहार् क्षमताणनहार् कृणतकार्यक्रम तर्ार
करुन त्र्ांना अपेणक्षत संपाििूक पातळीपर्ंत आिता र्ेईल
(7.4) चाचिीचा इर्त्ताणनहार् णवर्र्णनहार् िजा णनणित करिे र्ासाठी पुढील सूत्र वापरावे
(सवय णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा गुिांची बेरीज X 100)
शेकडा पातळी

=

-----------------------------------------(पटसंख्र्ा X चाचिीचे कमाल गुि)

(7.5) सवय वगांच्र्ा शेकडा प्रमािानुसार शाळे चे णवर्र्णनहार् शेकडा प्रमाि काढावे.
(सवय
शाळे चे शेकडा प्रमाि

णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा

गुिांची

बेरीज

X

100)

= ---------------------------------------------------(पटसंख्र्ा X चाचिीचे कमाल गुि)

(7.6)

णवर्र्णनहार् शेकडा प्रमािाची सरासरी काढू न शाळे चा एकणत्रत िजा णनणित करावा.

(7.7) शाळे च्र्ा शेकडा प्रमािानुसार शाळे ला खालीलप्रमािे गुिवत्ता श्रेिी द्यावी.
 81 ते 100 टक्के

- अ

41 ते 60 टक्के

- क

0 ते 40 टक्के

- ड

वरील श्रेिी ही माझी समृध्ि शाळा सकवा ग्राम णवकास णवभागाने णिलेल्र्ा मूल्र्मापन सािनापेक्षा वेगळी
श्रेिी आहे हे लक्षात घ्र्ावे.
केंद्रातील सवय शाळांच्र्ा सरासरी शेकडा प्रमािाची बेरीज
(7.8)केंद्राचे शेकडा प्रमाि

= --------------------------------------एकूि शाळांची संख्र्ा

(7.9) केंद्राच्र्ा शेकडा प्रमािानुसार केंद्राला मुिा क्र. 4.7 मध्र्े नमुि केल्र्ाप्रमािे श्रेिी द्यावी.
गटातील सवय शाळांच्र्ा सरासरी शेकडा प्रमािाची बेरीज
(7.10)गटाचे शेकडा प्रमाि

= -------------------------------------------एकूि शाळांची संख्र्ा
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(7.11) गटाच्र्ा शेकडा प्रमािानुसार गटाला मुिा क्र. 4.7 मध्र्े नमुि केल्र्ाप्रमािे श्रेिी द्यावी.
(णजल््ाची आणि राज्र्ाची शेकडा पातळीसुद्धा काढावी)
8) अहवाल संकलन
राज्र्स्तरावर िोन प्रकारचे अहवाल संकणलत केले जातील. 1) णनष्ट्पत्ती अहवाल 2) प्रणक्रर्ा अहवाल
(8.1) णनष्ट्पती अहवाल - प्रत्र्ेक चाचिी अंती मुलांचे गुि संगिकात भरण्र्ापणलकडे णशक्षकांना अन्र्
कोितेही अहवाल द्यावे लागिार नाहीत र्ाची काळजी घेतली जात आहे. णनष्ट्पत्ती अहवाल पूियपिे
एससीईआरटीद्वारा तर्ार होत असलेल्र्ा आज्ञावलीतून तर्ार होिार आहे. त्र्ामध्र्े खालील बाबींचा
समावेश राहील.
(8.1.1) राज्र्ात एकूि णवद्याथी, चाचिीत सहभागी णवद्याथी, त्र्ात 40 टक्के पेक्षा कमी गुि णमळणविार्ा णवद्यार्थ्र्ांची संख्र्ा
(8.1.2) राज्र्ात गुिवत्ता श्रेिीणनहार् शाळांची संख्र्ा
(8.1.3) राज्र्ात गुिवत्ताश्रेिीणनहार् केंद्र व गटांची संख्र्ा
(8.1.4) णजल्हाणनहार् U-DISE गुिवत्ता श्रेिीतील केंद्र आणि गटांची संख्र्ा व गटांची नावे
(8.1.5) अप्रगत णवद्याथी णवणहन शाळा संख्र्ा
(8.1.6) वरीलप्रमािे अहवाल प्रत्र्ेक चाचिीअंती एका मणहन्र्ाच्र्ा आत शासनास सािर करण्र्ात
र्ावा.
प्रणक्रर्ा अहवाल - हा अहवाल माणसक स्वरुपाचा असेल. हा अहवालसुध्िा एससीईआरटीने शासनास
सािर करावर्ाचा आहे. र्ात खालील बाबींचा समावेश असावा.
गुिवत्ता कक्षांची बैठक •

णजल्हा गुिवत्ता कक्ष - 36 पैकी झालेली बैठक संख्र्ा

•

तालुका (गट / शहर सािन केंद्र ) गुिवत्ता कक्ष u 408 पैकी झालेली बैठक संख्र्ा

•

महानगरपाणलका गुिवत्ता कक्ष u 23 पैकी झालेली बैठक संख्र्ा

मागील तीन मणहन्र्ात न झालेल्र्ा गुिवत्ता कक्षांच्र्ा बैठका •

णजल्हा गुिवत्ता कक्ष - संख्र्ा व नावे

•

तालुका गुिवत्ता कक्ष - णजल्हाणनहार् संख्र्ा व नावे

•

महानगरपाणलका गुिवत्ता कक्ष - संख्र्ा व नावे

णशक्षकांद्वारे प्रणशक्षिाची मागिी - णजल्हाणनहार् प्रणशक्षिाची मागिी करिा-र्ा णशक्षकांची संख्र्ा,
मागिीप्रमािे प्रणशक्षि णिलेल्र्ा णशक्षकांची संख्र्ा, प्रणशक्षिाने समािाणनत झालेल्र्ा णशक्षकांची संख्र्ा.
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र्ामध्र्े डाएट / एससीईआरटी इत्र्ािींनी मागिी नसताना काही प्रणशक्षि घेतले असल्र्ास ते र्ात
गृहीत िरु नर्े.
अणिकाऱ्र्ांद्वारे प्रणशक्षिाची मागिी - णजल्हाणनहार् प्रणशक्षिाची मागिी करिा-र्ा अणिका-र्ांची
संख्र्ा, मागिीप्रमािे प्रणशक्षि णिलेल्र्ा अणिकाऱ्र्ांची संख्र्ा, प्रणशक्षिाने समािाणनत झालेल्र्ा
अणिकाऱ्र्ांची संख्र्ा, र्ामध्र्े डाएट / एससीईआरटी र्ांनी मागिी नसताना काही प्रणशक्षिे घेतले
असल्र्ास ते र्ात गृहीत िरु नर्े
णडजीटल शाळा करण्र्ाचे लक्ष्र् - णजल्हा पणरर्िा व महानगरपाणलका र्ांनी केलेल्र्ा णडजीटल
शाळांची संख्र्ा
कापोरेट/स्वर्ंसेवी संस्थांनी ित्तक घेतलेल्र्ा शाळांची संख्र्ा णजल्हा पणरर्िा व महानगरपाणलका
णनहार् एकूि शाळांपैकी ित्तक घेतलेल्र्ा शाळांची संख्र्ा.
Activity Based Learning (ABL) शाळा करण्र्ाचे लक्ष्र् - णजल्हा पणरर्िा व महानगरपाणलका र्ांनी
केलेल्र्ा ABL शाळांची संख्र्ा
ISO 9000 शाळा करण्र्ाचे लक्ष्र् - णजल्हा पणरर्िा व महानगरपाणलका र्ांनी ISO 9000 केलेल्र्ा
शाळांची संख्र्ा.
र्ाणशवार् प्रत्र्ेक णजल््ाने केलेल्र्ा गुिवत्ता णवकासाच्र्ा कामाबाबत िर मणहन्र्ाला सािारि 100
शब्िांत माणहती द्यावी
(8.2.10)

णवभागातील प्रत्र्ेक संचालनालर्ातील गुिवत्ता कक्षांनी मागील मणहन्र्ात केलेल्र्ा

कार्ाचा अहवाल एससीईआरटीमाफयत द्यावी.
(8.2.11)

एससीईआरटीने मागील मणहन्र्ात स्वत: केलेल्र्ा कामाचा अहवाल द्यावा.

णशक्षि हक्क कार्द्याच्र्ा अनुर्ंगाने णिनांक 11 ऑक्टोबर, 2011 रोजी प्रणसद्ध करण्र्ात आलेल्र्ा
अणिसूचनेतील व्र्ाख्र्ा (ज) नुसार मूल्र्मापनन र्ाचा अथय, णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा बाबतीतील अथय, णवद्याणवर्र्क
प्राणिकरिाने णवणहत केलेल्र्ा मानक िजानुसार त्र्ांच्र्ा नैपुण्र्ाची पातळी ठरणविे असा आहे आणि
संस्था व णवणवि पिांवर णनर्ुक्त केलेल्र्ा व्र्क्ती र्ांच्र्ा बाबतीतील अथय , त्र्ा प्रभारी असलेल्र्ा
शाळांमिील णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा सरासरी नैपुण्र् पातळीसह त्र्ांच्र्ा कार्यक्षमतेची पातळी ठरणविे, असा आहे.
र्ानुसार आपापल्र्ा कार्यक्षत्र
े ातील शाळांची गुिवत्ता सुिारिे ही अणिकाऱ्र्ांची जबाबिारी राहील.
त्र्ामुळे र्ा संपूिय प्रणक्रर्ेत त्र्ांचा सुलभकाच्र्ा भूणमकेत सणक्रर् सहभाग असिे अपेणक्षत आहे.
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10)

णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा क्षमता संपाििूकीसाठी कृती कार्यक्रमाची आखिी

(10.1) प्रत्र्ेक णवद्याथीणनहार् वर्ोगटानुसार प्रत्र्ेक णवर्र्णनहार् क्षमता संपाििूकीसाठी णशक्षकाने
कृतीकार्यक्रम आखून त्र्ाची अंमलबजाविी करावर्ाची आहे. 40 टक्के पेक्षा कमी गुि असिा-र्ा
णवद्यार्थ्र्ांसाठी प्रत्र्ेक मूल णशकेल र्ा उिे शाने आिुणनक अध्र्र्न-अध्र्ापन पद्धतीवर आिाणरत णवशेर्
कृती कार्यक्रम णवकणसत करावर्ाचा आहे.
(10.2) एखाद्या वगात 40 टक्के पेक्षा अणिक णवद्याथी एखाद्या णवर्र्ामध्र्े अप्रगत (40 टक्के पेक्षा कमी
गुि णमळविारे) असतील तर त्र्ा णशक्षकाने णवद्यार्थ्र्ांना मागयिशयनपर स्वर्ंअध्र्नाचा कृती कार्यक्रम
तर्ार करून द्यावा. णशक्षकास सिरहू णवर्र्ामध्र्े प्रणशक्षिाची गरज असल्र्ास तशी मागिी त्र्ाने
केंद्रप्रमुखांकडे नोंिवावी.
(10.3) र्ा शासन णनियर्ामध्र्े सुरूवातीस णिलेल्र्ा क्षमता संपाििूकीचे उणिष्ट्ट पहाता, प्रत्र्ेक वगात
अप्रगत, सािारि आणि प्रगत र्ा तीन स्तरावरच्र्ा मुलांना णशकण्र्ास प्रवृत्त करावर्ाचे आहे.
राज्र्ातील सवय णशक्षक प्रणशणक्षत असल्र्ामुळे त्र्ांना अशा पणरथिस्थतीत बहु वगय / बहु स्तर अध्र्ापन
करावे लागते हे ज्ञात आहे. तसेच बालमानसशास्त्रीर्दृष्ट्टर्ा त्र्ांना हे ही ज्ञात आहे की, प्रत्र्ेक मूल
स्वत:च्र्ा गतीने णशकते. वगातील प्रत्र्ेक णवद्यार्थ्र्ाची क्षमता वेगळी असते म्हिून सवय णशक्षकांनी
बहु वगय / बहु स्तर अध्र्ापन तंत्रामध्र्े पारंगत होण्र्ासाठी त्र्ाची उजळिी करुन घ्र्ावी
णशक्षिामध्र्े बोलीभार्ा णवर्र्क प्रर्ोग u राज्र्ामध्र्े सािारि 60 वेगवेगळ्र्ा बोली भार्ांचा उपर्ोग
होतो. प्रमाि मराठी भार्ेखेरीज इतर भार्ा बोलिाऱ्र्ा मुलांना णशकण्र्ात अडचिी णनमाि होतात.
बरेचसे णशक्षक र्ा अडचिींतून मागय काढतात. मुलांच्र्ा भार्ेतील शब्ि णशकून व वापरून काही णशक्षक
मुलांच्र्ा बोलीभार्ेचा आिर करतात, काही णशक्षक णद्वभाणर्क शब्िकोर् तर्ार करतात, व र्ासारख्र्ा
अन्र् मागांनी मुलांशी जवळीक णनमाि करतात आणि मग मुले णशकार्ला लागतात. इतर मातृभार्ांची,

बोली भार्ांची, पणरसर भार्ांची मुले वगात आढळल्र्ास णशक्षकांनी स्वतःहू न मागय शोिावा. इतर
राज्र्ांच्र्ा सीमेवरील णजल््ांमध्र्े बोलल्र्ा जािाऱ्र्ा इतर प्रमाि भार्ांचा समावेश र्ा साठ भार्ांमध्र्े
नाही. कानडी णद्वभाणर्क असलेल्र्ा कोल्हापूर णजल््ामध्र्े र्ावर काही काम सुरू झाले आहे.
त्र्ाचप्रमािे राज्र्ातील आणिवासी क्षेत्रात बोलल्र्ा जािाऱ्र्ा 16 पणरसर भार्ांमध्र्े मुलांच्र्ा वाचनासाठी
णद्वभाणर्क पुस्तके तर्ार केली जात असून ती त्र्ा त्र्ा भागातील सवय शाळांना पुरणवली जािार आहेत.
णद्वभाणर्क सकवा बहु भाणर्क वगयव्र्वस्थापनासाठी ब्ल्र्ू सप्रट तर्ार करिे शक्र् आहे. णशक्षकांनी तशी
मागिी नोंिवल्र्ास राज्र् पातळीवरून ते तर्ार करून पुरणवले जाईल.
(10.5)

प्रत्र्ेक शाळे तील णशक्षकांनी संघ भावनेतून कार्य करावर्ाचे आहे.

णशक्षक अध्र्र्न अध्र्ापनात कमकुवत राणहल्र्ास पूिय शाळे ची गुिवत्ता खालावते.

एखािा

तेव्हा अशा
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णशक्षकांची नावे जाहीर न करता शाळे ची गुिवत्ता राखली जाईल र्ाची काळजी घ्र्ावी. तसेच, संबंणित
णशक्षकांनी लक्षात घ्र्ावे की इतर व्र्क्तींकडू न णशकण्र्ाची पणहली पार्री सवात जवळ उपलब्ि
असलेल्र्ा व्र्क्तीकडू न असते.

त्र्ामुळे कोितीही अडचि भासल्र्ास शाळे तीलच एखाद्या

णशक्षकाकडू न णशकण्र्ास प्रािान्र् द्यावे. र्ाने संघ भावना व एकोपा णनमाि होईल आणि शाळे ची
गुिवत्तासुद्धा सुिारेल.
11)

णशक्षकांना सहाय्र्भूत प्रणशक्षि कार्यकृती

(11.1) केंद्रप्रमुखांनी प्रत्र्ेक वगय आणि णवर्र्ांमध्र्े एकसुद्धा अप्रगत णवद्याथी राहिार नाही र्ाकरीता
णशक्षकांद्वारे णवकणसत करण्र्ात र्ेत असलेला कृती कार्यक्रम तर्ार करण्र्ास मित करावर्ाची आहे.
तसेच णशक्षकांनी प्रणशक्षिाची मागिी केल्र्ास तसे प्रणशक्षि स्वत:च्र्ा पातळीवर णशक्षक प्रणशक्षकांद्वारा
उपलब्ि करुन द्यावर्ाचे आहे. असे प्रणशक्षि स्वत:च्र्ा पातळीवर आर्ोणजत करिे शक्र् न झाल्र्ास
त्र्ाची मागिी गटणशक्षिाणिकारी र्ांचेकडे करावर्ाची आहे
(11.2) राज्र्ात काही णठकािी ज्ञानरचनावािास िरुन बहु वगय / बहु स्तर अध्र्ापन करण्र्ाचे उत्कृष्ट्ट
उिाहरिे आहेत. अशा णठकािी एकसुद्धा अप्रगत णवद्याथी नाही. त्र्ाचप्रमािे प्रगत णवद्याथीसुध्िा
अणिक प्रगती करीत आहेत र्ा अप्रगत णवद्यार्थ्र्ांना पुढे घेऊन जात असताना प्रगत णवद्याथी िु लयणक्षले
जािार नाहीत र्ाची काळजी घ्र्ावी. राज्र्ातील सवय गटणशक्षिाणिकारी व णशक्षि णवस्तार अणिकारी
र्ांना अशा शाळांचा अभ्र्ासिौरा तथा कार्यप्रेरिा प्रणशक्षि िे ण्र्ात र्ेत आहे . तसेच केंद्रप्रमुखांनाही
णजल्हास्तरावर अशाच पद्धतीचे कार्यप्रेरिा प्रणशक्षि िे ण्र्ाचे णनर्ोजन आहे. इतरांना असेच प्रणशक्षि
घ्र्ावे असे वाटल्र्ास त्र्ांनी तसे णनर्ोजन करावे. शासनाकडू न काही मित हवी असल्र्ास त्र्ाची
मागिी णजल््ातील गुिवत्ता कक्षामाफयत महाराष्ट्र राज्र् शैक्षणिक संशोिन व प्रणशक्षि पणरर्ि पुिे
(एससीईआरटी) र्ांचेकडे नोंिवावी.
(11.3) गटातील सवय णशक्षक सवय णवर्र्ाच्र्ा णवर्र्ज्ञानात, अध्र्ापन पद्धतीत व बालमानसशास्त्रात
सक्षम राहतील ही जबाबिारी गटणशक्षिाणिका-र्ांची आहे. र्ापैकी कोित्र्ाही बाबतीत णशक्षक /
केंद्रप्रमुखाकडू न प्रणशक्षिाची मागिी आल्र्ास त्र्ाची व्र्वस्था करण्र्ाची जबाबिारी गटणशक्षिाणिकारी
र्ांची राहील. हे प्रणशक्षि त्र्ांनी णशक्षिाणिकारी आणि डाएट / एससीईआरटी / सक्षम अशासकीर्
संस्था र्ांच्र्ा मितीने घेता र्ेईल.
(11.4) णशक्षकांना समृद्ध करण्र्ासाठी त्र्ांच्र्ा मागिीनुसार प्रणशक्षि िे ण्र्ात र्ेिार आहे. एखाद्या
केंद्रातील, तालुक्र्ातील काही णशक्षक ज्र्ा बाबींचे प्रणशक्षि मागतील त्र्ा बाबतीत तेथे प्रणशक्षिे
आर्ोणजत होतील.
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(11.5) गटणशक्षिाणिकारी / डाएट / एससीईआरटी र्ांनी प्राप्त मागिीप्रमािॆ प्रणशक्षिाचा आराखडा
तर्ार करावर्ाचा आहे. त्र्ाकणरता कोित्र्ा प्रकारच्र्ा प्रणशक्षिाची मागिी र्ेऊ शकते र्ाचा अंिाज
घेऊन आगाऊ तर्ारी करिे र्ोग्र् राहील. इंटरनेटवर बरेचसे ओपन सोसेस, वाचन साणहत्र्, थिव्हडीऒ
थिक्लप, ॲथिक्टथिव्हटीज उपलब्ि आहेत. राज्र्ातील ब-र्ाच स्वर्ंसेवी संस्थांनीसुद्धा असेच भरपूर
साणहत्र् संकेत स्थळांवर उपलब्ि करुन णिले आहे. त्र्ा सवांची सलक डाएट / एससीईआरटी र्ांनी
स्वत:च्र्ा वेबसाईटवर उपलब्ि करून द्यावी. त्र्ाणशवार् णशक्षक / अणिकारी / डाएट / एससीईआरटी
र्ांनी स्वत:हू न आवश्र्क थिव्हडीऒ / साणहत्र् तर्ार करून व्हाट्सॲप / वेबसाईटच्र्ा माध्र्मातून
प्रसाणरत करावेत. र्ासाठी एससीईआरटी पातळीवर तंत्रस्नेही णशक्षक आणि संस्थांचा एक कार्यगट
तर्ार केला जािार असून त्र्ासाठी स्वतंत्र शासन णनियर् णनगयणमत करण्र्ात र्ेईल
12)

नवोपक्रम शाळांमिून उत्कृष्ट्ट प्रणशक्षक

(12.1) सन 2015-16 मध्र्े सवय णशक्षा अणभर्ानांतगयत नवोपक्रमामध्र्े प्रत्र्ेक केंद्रपातळीवर एका
शाळॆ ची णनवड करण्र्ासाठी शालेर् णशक्षि णवभागाने णि.

21 एणप्रल, 2015 रोजी शासन णनियर्

णनगयणमत केला आहे. त्र्ा शाळे तून एका उपक्रमशील णशक्षकास गणित व भार्ेसाठी प्रणशक्षक म्हिून
तर्ार करावर्ाचे आहे. र्ा माध्र्मातून राज्र्ास उत्कृष्ट्ट प्रणशक्षक णमळतील.
(12.2) र्ाप्रकारे णनवडलेल्र्ा णशक्षकांना प्रगल्भ करण्र्ासाठी एससीईआरटी पातळीवर णवस्तृत र्ोजना
आखण्र्ात र्ावी व त्र्ास राज्र्शासनाची मंजूरी घ्र्ावी.
(12.3) र्ाप्रकारे

राज्र्भरामध्र्े

तर्ार

झालेल्र्ा

वेगवेगळ्र्ा

णवर्र्ांच्र्ा

प्रणशक्षकांची

र्ािी

एससीईआरटीच्र्ा वेबसाईटवर प्रणसद्ध करण्र्ात र्ावी. जेिेकरून केंद्र, गट व णजल्हा पातळीवर
प्रणशक्षि आर्ोणजत करताना पुरेसे प्रणशक्षक उपलब्ि होतील. प्रणशक्षकांची र्ािी अंणतम करण्र्ापूवी व
प्रणशक्षकाचे नाव र्ािीमध्र्े समाणवष्ट्ट करण्र्ापूवी प्रत्र्ेक प्रणशक्षकाचे णनवडीच्र्ा पुरेशा कारिासह
प्रस्ताव शासनाकडे मान्र्तेसाठी पाठणवण्र्ात र्ावा.
13)

पर्यवक्ष
े ि / सुलभीकरि /Mentoring

(13.1) मुलांना णशकवण्र्ाची पूिय जबाबिारी णशक्षकांची असल्र्ाने वगामध्र्े णशकणवण्र्ाची पद्धत,
साणहत्र्ाचा वापर इ. बिल णशक्षकास संपूिय स्वातंत्र्र् िे ण्र्ात र्ेईल.
(13.2) सद्यथिस्थतीत सवयसािारिपिे ज्र्ाला पर्यवक्ष
े ि संबोिले जाते त्र्ाचे णकमान आठ प्रकार असू
शकतात ते म्हिजे : 1) तपासिी 2) सणनर्ंत्रि 3) पर्यवक्ष
े ि 4) मागयिशयन 5) मित 6) समुपिे शन 7)
सुलभीकरि 8) मेंटरींग र्ा प्रत्र्ेकाचे वेगवेगळे अथय आहेत. र्ाणवर्र्ी सवय पर्यवक्ष
े कीर् र्ंत्रिॆला MoT
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(Management of Training) चे प्रणशक्षि णिले जाईल. पर्यवक्ष
े कीर् र्ंत्रिॆनी र्ातले शेवटचे चार प्रकार
वापरावेत. सुरूवातीचे चार प्रकार गुिवत्तावाढीस फारसे पोर्क नाहीत.
(13.3) मुलांशी प्रत्र्क्ष संवाि सािून त्र्ांची गुिवत्ता तपासावी. णशक्षकांनी तर्ार केलेली कागिपत्रे
त्र्ांच्र्ा स्वत:च्र्ा मितीसाठी असतात. फक्त त्र्ा कागिपत्रांवर अवलंबून राहू नर्े. मुलांना प्रश्
णवचारताना ते बालमानसशास्त्रीर्दृष्ट्या र्ोग्र् पद्धतीने णवचारावेत. एखािे मुल प्रश्ाचे उत्तर िे ण्र्ास
असमथय असेल असे त्र्ाच्र्ा िे हबोलीवरुन कळत असल्र्ास अशा मुलांना अवघड प्रश् णवचारू नर्ेत.
तरीसुद्धा अवघड प्रश् णवचारल्र्ास आणि त्र्ाला प्रश्ाचे उत्तर न जमल्र्ास मुलाची गळती होण्र्ाची
शक्र्ता आहे. त्र्ांना सोपा प्रश् णवचारून, र्शाचा आनंि िे ऊन, त्र्ांचा आत्मणवश्वास वाढवता र्ेतो.
(13.4) वगाध्र्ापन करताना णशक्षकांनी अप्रगत, सािारि आणि प्रगत अशा तीनही प्रकारच्र्ा
णवद्यार्थ्र्ांकडे र्ोग्र् प्रमािात लक्ष द्यावर्ाचे आहे. ते करीत असताना एकाच शैक्षणिक साणहत्र्ाचा वापर
करून णशकणविे शक्र् नाही हे प्रकर्ाने लक्षात ठे वावे.
(13.1) प्रत्र्ेक मूल स्वत:च्र्ा गतीने णशकते , त्र्ामुळे प्रत्र्ेक मुलाबिलचे णनर्ोजन िररोज
बिलिार आहे. त्र्ामुळे माणसक, त्रैमाणसक, सहामाही, वाषिकर्क णनर्ोजनासारख्र्ा ढोबळ कागिपत्रावर
अनाठार्ी भर िे ऊ नर्े. अशा प्रकारची कागिपत्रे ठे वण्र्ाबिल णशक्षकांना स्वातंत्र्र् द्यावे.

मात्र

णशक्षकांना वगातील प्रत्र्ेक णवद्यार्थ्र्ाचे णवर्र्ज्ञान, समज, आवडी-णनवडी, कल र्ा बालमानसशास्त्रीर्
बाबी (प्रत्र्ेकी णकमान पाच) आणि त्र्ा मुलाच्र्ा अध्र्र्नाच्र्ा दृष्ट्टीने त्र्ांचा उपर्ोग माणहत असावर्ास
हवा. सिरच्र्ा बाबी णशक्षकास माणहत असल्र्ाबिलची खात्री पर्यवक्ष
े ीर् र्ंत्रिेने मूल आणि णशक्षकाशी
संवाि सािून करून घ्र्ावी. त्र्ासाठी कोित्र्ाही कागिपत्राची मागिी णशक्षकांकडे करू नर्े.
(13.2) सातत्र्पूिय सवंकर् मूल्र्मापन पध्िती वापरात असल्र्ामुळे सत्राच्र्ा णनकालाची
पडताळिी फक्त कागिपत्रे तपासून शक्र् नाही. त्र्ामुळे सत्राअखेरच्र्ा णनकालास मान्र्ता िे ण्र्ाची
प्रथा बंि करण्र्ात र्ावी.
14) प्रशासकीर् व व्र्वस्थापकीर् मित (14.1) मुलांना णशक्षकच णशकणविार हे स्पष्ट्ट आहे . त्र्ामुळे णशक्षकांना मुलांसोबत पुरेसा वेळ
णमळावा ही प्रशासन / व्र्वस्थापनाची जबाबिारी आहे. तसेच णशक्षकांमध्र्े अध्र्र्न अध्र्ापन कौशल्र्े
णनमाि करिे व त्र्ांना पुरेसे शैक्षणिक साणहत्र् उपलब्ि करून िे िे हीसुद्धा प्रशासन / व्र्वस्थापनाची
जबाबिारी आहे . शासनाकडू न सवय णशक्षा अणभर्ानांतगयत सवय शाळांना र्ापूवी णवणवि प्रकारचे शैक्षणिक
साणहत्र् पुरणवण्र्ात आले आहे.

सातारा णजल््ातील कुमठे बीट मिील 40 पैकी 39 शाळा र्ा

साणहत्र्ाचा सृजनात्मक पद्धतीने वापर करून आणि त्र्ात थॊडी भर घालून काम करीत आहेत. त्र्ामुळे
र्ा शाळांमध्र्े एकही णवद्याथी अप्रगत नाही. तसेच प्रगत आणि सािारि णवद्याथीसुद्धा प्रगती करत
आहेत. र्ावरून शासनाचे असे मत आहे की, शाळांना अणतणरक्त साणहत्र् पुरणवले नाही तरीही तीनही
गटातील णवद्यार्थ्र्ांची प्रगती करत असताना अप्रगत णवद्याथी णवहीन शाळा णनमाि करिॆ शक्र् आहे.
(14.2)

सध्र्ा राज्र्ामध्र्े णडणजटल शाळा तर्ार करण्र्ाची एक लाट णिसून र्ेते. प्रेणरत

णशक्षकांकडू न लोकसहभागातून मोठ्या प्रमािावर हे घडत आहे. र्ात Corporate Social
Responsibility (CSR) अंतगयत बराच सहभाग णमळत आहे. शासनसुद्धा राज्र्णनिीला लोकसहभागाची
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जोड िे ऊन आगामी 2-3 वर्ात राज्र्ातील सवय शाळा णडणजटल होतील अशी र्ोजना आखत आहे. बर्ाच णजल्हा पणरर्िांनीसुद्धा र्ाबाबतीत स्वत:चे लक्ष्र् ठरणवले आहे.
(14.2.1) णडणजटल शाळा चळवळ: राज्र्ातील स्थाणनक स्वराज्र् संस्थांच्र्ा शाळांना राज्र्
शासन शैक्षणिक व प्रशासकीर् कामासाठी Tablet उपलब्ि करून िे िार आहे. र्ा सवय शाळांनी
लोकसहभागा मिून LCD Projector/ मोठा TV Screen उपलब्ि करून घेतल्र्ास अशी शाळा
णडणजटल शाळा म्हिून काम करण्र्ास तर्ार होईल. ज्र्ा शाळा लोकसहभागा मिून LCD Projector/
मोठा TV Screen उपलब्ि करून घेतील अश्र्ा शाळांना शासनाकडू न प्रोत्साहनात्मक आिखी एक
Tablet उपलब्ि करून णिला जाईल.
(14.2.2) राज्र् शासन जवळपास 1700 केंद्र शाळांमध्र्े इंटरनेट सुणविांसह मोठा TV Screen
प्रथम टप्र्ात सवय णशक्षा अणभर्ान अंतगयत उपलब्ि करून िे त आहे. त्र्ाचा वापर ऑनलाइन व
ऑफलाईन पध्ितीने करता र्ेिार आहे. त्र्ामध्र्े भरपूर शैक्षणिक अप्प्लीकेशन असिार आहेत. र्ा
सुणविांचा वापर शैक्षणिक व प्रशासकीर् कामासाठी करण्र्ात र्ेईल.
(14.2.3)राज्र्ात ग्रामीि व शहरी भागात 408 गट /शहर सािन केंद्र सुरु आहेत. त्र्ा सवय
णठकािी पूियवळ
े इंटरनेट सुणविा उपलब्ि आहे. तसेच 8000 माध्र्णमक शाळांमध्र्े ICT चे केंद्र असून
त्र्ाणठकािीही इंटरनेट सुणविा उपलब्ि आहे. त्र्ामुळे चाचण्र्ांची माणहती भरिे , णवणवि डाटा बेस मध्र्े
माणहती र्ा णठकािावरून भरता र्ेईल.
(14.2.4) आिुणनक तंत्रज्ञानाच्र्ा र्ुगात पुष्ट्कळ शैक्षणिक ई-साणहत्र् णवणवि संकेतस्थळावर
उपलब्ि आहे. र्ामध्र्े भारत सरकारच्र्ा www.nroer.gov.in, www.ncert.org इत्र्ािी वेबसाइटस
आहेत. हे ज्ञान सवांसाठी खुले असले पाणहजे र्ा तत्त्वाने काम करिाऱ्र्ा काही संस्थांचे साणहत्र् (णशक्षक
व बालकांसाठी उपर्ोगी) त्र्ांच्र्ा वेबसाइटवर मोफत उपलब्ि आहे. शासनासोबत ज्र्ांनी काम केलेले
आहे सकवा करीत आहेत अशा संस्थांच्र्ा बेवसाईटसची माणहती र्ेथे णिलेली आहे. शासनाने जाणहरात
िे ऊन इतर संस्थांना णनमंणत्रत केले आहे. त्र्ापैकी ज्र्ांच्र्ा अशा उपर्ुक्त वेबसाइट असतील त्र्ांची
माणहती नंतर पुन्हा िे ण्र्ात र्ेईल.
खाजगी/स्वर्ंसेवी

क्षेत्रातील

www.navnirmitilearning.org,

www.khanacademy.org,

www.quest.org.in,

www.ceque.org,

www.arvindguptatoys.com,

www.pragatshikshansanstha.org,www.palakneeti.org,www.rayatshikshan.edu इत्र्ािीचा
समावेश र्ात आहे. (अणिक माणहतीसाठी पणरणशष्ट्ट 2 पहावे). सातारा णजल््ातील कुमठे बीट मिील
शाळांमध्र्े राबणवण्र्ात र्ेत असलेल्र्ा उपक्रमावर आिाणरत शैक्षणिक णवडीओ र्ु-युबवर पुढील सलक
वर

उपलब्ि

आहेत.

www.youtube.com/watch?v=0PMoM5LXwjk,

www.youtube.com/watch?v=eTBkiMvt66o,

www.youtube.com/watch?v=u2ddvG-

3An0, www.youtube.com/watch?v=p4YfRMftK8M. र्ा सवय संकेतस्थळाच्र्ा व र्ु-युबच्र्ा
शैक्षणिक उपर्ोगाच्र्ादृष्ट्टीने सलक महाराष्ट्र राज्र् शैक्षणिक संशोिन व प्रणशक्षि पणरर्ि, पुिे र्ांच्र्ा
संकेतस्थळावर उपलब्ि करून िे ण्र्ात र्ेतील. शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्र्ासाठी
तंत्रस्नेही णशक्षकांचा एक गट महाराष्ट्र राज्र् शैक्षणिक संशोिन व प्रणशक्षि पणरर्ि, पुिे र्ेथे स्थाणपत
करण्र्ात र्ेईल. र्ाबाबतचा शासन णनियर् स्वतंत्रपिे णनगयणमत करण्र्ात र्ेईल.
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(14.3) मुलांना स्वत:च्र्ा गतीने णशकण्र्ासाठी Activity Based Learning (ABL) ही उत्तम
पद्धती पुिे णजल््ातील भोर तालुक्र्ामध्र्े चांगली रुजली आहे. राज्र्स्तरावर प्राप्त माणहतीप्रमािे ती
वेगवेगळर्ा णजल्हर्ांमध्र्े पुढीलप्रमािे पसरत आहे.
(14.3.1) ठािे णजल्हा पणरर्िे च्र्ा मितीने सवय वगय 1 ते 4 च्र्ा शाळा.
(14.3.2) पुिे णजल््तील इंिापूर आणि पुरंिर गटातील शाळा.
(14.3.3) णविभय वैिाणनक णवकास महामंडळाच्र्ा वतीने णविभातील प्रत्र्ेक णजल््ातील 25
शाळा.
(14.3.4) गोंणिर्ा णजल्हा पणरर्िे च्र्ा स्वणनिीतून रु. 14 लाखाचा वापर.
14.3.5) कोल्हापूर णजल्हा पणरर्िे च्र्ा स्वणनिीतून रु. 75 लाखाचा वापर करून 166 शाळा
(14.4) मागील वर्ी वाचन, लेखन व गणित णवकास कार्यक्रमाची अंमलबजाविी झाली आहे .
र्ाचे पणरिाम स्वरुप प्रकट वाचन करू शकिाऱ्र्ा मुलांच्र्ा संख्र्ेत १५% नी वाढ झालेली णिसते तर
समजपूवक
य वाचन, स्वलेखन आणि श्रुतलेखन र्ा भार्ा अध्र्र्नाच्र्ा क्षमतांमध्र्े १७% ते २०% नी वाढ
झाली आहे. गणिताच्र्ा मुलभूत क्षमतांमध्र्े संख्र्ा ओळख असिाऱ्र्ा मुलांच्र्ा संख्र्ेत १७% ते २०%
वाढ झालेली णिसते तर संख्र्ांवरील णक्रर्ा म्हिजे बेरीज, वजाबाकी, गुिाकार आणि भागाकार सोडवू
शकिाऱ्र्ा मुलांच्र्ा संख्र्ेत १०% ते १५ % नी वाढ झाली आहे.
(14.5) राज्र्ातील ब-र्ाच शाळा ISO 9000 प्रमाणित आहेत. पुिे व औरंगाबाि णजल््ात
सवाणिक शाळा ISO 9000 प्रमाणित झाल्र्ा असून गडणचरोली णजल््ातसुद्धा एक शाळा ISO 9000
प्रमाणित झाली आहे. ISO 9000 शाळे साठी िाखला णमळणविे खषिकचक बाब आहे. परंतु स्वखचातून
करण्र्ात र्ेत असलेल्र्ा प्रर्त्नांना शासनाचा पासठबा राहील. कारि र्ामुळे शाळे तील णशक्षकांना काम
करण्र्ाचे एक लक्ष्र् प्राप्त होते व ते प्रेणरत होतात.
(14.6) चंद्रपूर आणि पालघर मिील णजल्हा पणरर्िांनी णक्रर्ाशील णशक्षक व अणिका-र्ांची
णनवड करून त्र्ांच्र्ा मितीने इतर णशक्षकांच्र्ा मितीकरीता त्र्ांच्र्ा गरजांचा शोि घेतला आहे. पुिे
महानगरपाणलका क्षेत्रात महानगरपाणलकेच्र्ा नेतृत्वाखाली कापोरेट्स आणि स्वर्ंसेवी संस्था णमळू न
णशक्षकांना सतत मितीची व्र्वस्था उपलब्ि करून िेत आहेत.
(14.7) राज्र्शासन माणहती तंत्रज्ञानाचा वापर करून णवद्याथी, णशक्षक आणि शाळा र्ा सवांची
माणहती वर्ातून एकिाच गोळा करिार आहे. र्ापुढे णशक्षकांकडू न वर्यभर माणहती न मागणवता प्रशासन
चालणवण्र्ाचा प्रर्त्न केला जािार आहे. त्र्ामुळे र्ापूवी णवणवि संचालनालर्ाकडू न वर्ातून 130
प्रकारची मागणवण्र्ात र्ेिारी माणहती कमी प्रमािात मागवावी लागिार आहे .
(14.8) काही णजल्हा पणरर्िा णशक्षकांची रजा मंजूरी सुरळीत करण्र्ासाठी व शाळाभेट अहवाल
सािरीकरि इ. साठी माणहती तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत.
(14.9) वरील बाबी णशक्षकांना णनवांतपिे मुलांसोबत उपर्ोगी वेळ िे ण्र्ासाठी सहाय्र्भूत ठरत
आहेत. प्रत्र्ेक णजल्हा आणि गट पातळीवर शासन णनियर् णशप्रर्ो 2214 / प्रक्र 53 / 2014 / प्रणशक्षि
णि. 21 नोव्हेंबर, 2014 अन्वर्े गुिवत्ता कक्ष णनमाि करण्र्ात आला आहे. र्ा कक्षाने वरीलप्रमािे
णवचार करून णशक्षकांसाठी सुलभकाची भूणमका पार पाडावी.
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15) णशक्षक / अणिका-र्ांचा सन्मान (15.1) णशक्षि हक्क कार्िा र्शस्वीपिे राबणविे राष्ट्रीर् जबाबिारी आहे. ती जबाबिारी पार
पाडण्र्ासाठी सवात महत्त्वाचा घटक णशक्षक आहे. त्र्ासोबत त्र्ांना सहाय्र्भूत ठरिारी र्ंत्रिा आहे.
त्र्ामुळे ही राष्ट्रीर् जबाबिारी र्शस्वीरीत्र्ा पार पाडण्र्ात र्शस्वी झालेल्र्ा व्र्क्तींचा सन्मान व्हार्ला
हवा. त्र्ासाठी पणहला णनकर् अप्रगत णवद्याथी णवहीन वगय तर्ार करिॆ हा राहील. िु सरा णनकर्, हे
करत असताना सािारि आणि प्रगत मुलांच्र्ा प्रगतीत कॊितीही बािा र्ेऊ न िे िे हे राहील. र्ा िोनही
णनकर्ात पात्र ठरलेल्र्ा सवय णशक्षकांचा सन्मान केला जाईल.

असे मूल्र्ांकन वर्ातून एकिा केले

जाईल आणि िरवर्ी पात्र णशक्षकांचा सन्मान केला जाईल.
(15.2) सन्मानाची सवात नणजकची पातळी शाळा व्र्वस्थापन सणमती राहील. केंद्र, गट, णजल्हा व
राज्र् पातळीवर सन्मान करावर्ाचे ठरल्र्ास प्रत्र्ेक पातळीवर वरील िोन णनकर्ासह अन्र् णनकर्
जोडले जातील.
(15.3) मूल्र्मापनाचा मूळचा घटक शाळा असल्र्ामुळे मुख्र्ाध्र्ापक र्ांचा सन्मान करण्र्ात र्ेईल.
त्र्ाचप्रमािे एखाद्या केंद्रप्रमुख, णशक्षि णवस्तार अणिकारी सकवा गट णशक्षिाणिकारी र्ांचा त्र्ांचे
अखत्र्ाणरत सन्मान घेिा-र्ा कार्यरत णशक्षक व शाळा र्ांची संख्र्ा व टक्केवारी णवचारात घेऊन
सन्मान णिला जाईल. र्ाबाबत स्वतंत्रणरत्र्ा शासन णनियर् णनगयणमत करण्र्ात र्ेईल.
16)

णशक्षक / अणिकारी र्ांचे कार्ाचे मूल्र्मापन - िरवर्ी प्रत्र्ेक णशक्षक आणि अणिकारी र्ांचे

मूल्र्मापन करून गोपनीर् अहवाल तर्ार केला जातात. सन्मानासाठी ठरणवलेल्र्ा णनकर्ाच्र्ा आिारे
गोपनीर् अहवाल णलणहण्र्ाची व्र्वस्था णनमाि करण्र्ात र्ेईल. र्ापूवी कामाच्र्ा मूल्र्मापनाचा
मापनात्मक (Measurable) णनिे शांक नव्हता. त्र्ामुळे गोपनीर् अहवाल Subjective असार्चा तो
र्ापुढे Objective राहील.
17)

णशक्षक / अणिकारी र्ांचे Job Chart (कार्यसूची) चे पुनषिकवलोकन - सन 2015-16 र्ा शैक्षणिक

वर्ात णशक्षक आणि सवय पातळीवरील अणिकारी र्ांचे Job Chart (कार्यसूचीचे) पुनषिकवलोकन करण्र्ात
र्ेईल. सािारि आणि प्रगत णवद्यार्थ्र्ांची प्रगती कमी होऊ न िे ता अप्रगत णवद्याथी णवहीन महाराष्ट्र
राज्र् र्ा उिेशानुसार सवांच्र्ा Job Chart मध्र्े र्ोग्र् ते बिल करण्र्ात र्ेतील.
18)

णवभागीर् संरचना आणि णशखर संस्थांचा अभ्र्ास - णशक्षि हक्क कार्िा, 2009

आल्र्ानंतर णवभागाची प्रशासकीर् संरचना त्र्ास साजेशी आहे सकवा त्र्ामध्र्े काही बिलाची
आवश्र्कता आहे र्ा हेतूने वैज्ञाणनकदृष्ट्या अभ्र्ास करण्र्ात र्ेईल. त्र्ाचप्रमािे णशखर शैक्षणिक
संस्थांच्र्ा अभ्र्ासासाठी र्ुणनसेफने मित सुरू केली आहे. अभ्र्ासाअंती आवश्र्कतेप्रमािे पुनरयचना व
बळकटीकरि करण्र्ाचे णनर्ोजन करण्र्ात र्ेईल.
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19)

णशक्षकांच्र्ा पिस्थापनेत समतोल राखिे - U-DISE वरुन काही वेळा णिसून र्ेते की, स्थाणनक

स्वराज्र् संस्थेमाफयत चालणवल्र्ा जािा-र्ा काही शाळांमध्र्े णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा प्रमािात कमी णशक्षक तर
काही शाळांमध्र्े अणतणरक्त णशक्षक असतात. असे णनिशयनास आल्र्ास संबंणित प्राणिका-र्ांनी तात्काळ
णशक्षकांचे समार्ोजन करुन समतोल सािावा अन्र्था अशा बाबी राज्र् शासनाच्र्ा णनिशयनास आल्र्ास
राज्र्पातळीवरून कार्यवाही करण्र्ात र्ेईल.
20) चाईल्ड रॅसकग णसथिस्टम (20.1) राज्र्ातील अणिकांश मुलांचे आिारकाडय तर्ार करण्र्ात आले असून उवयणरत मुलांचे
आिारकाडय णमळणवण्र्ासाठीची मोणहम शासन णनियर् णि. 22/04/2015 अन्वर्े हाती घेण्र्ात आली
आहे. पुढील िोन मणहन्र्ात सवय मुलांना आिारकाडय णमळवून णिले जातील अशी अपेक्षा आहे.
(20.2) त्र्ाबरोबरच NIC च्र्ा मितीने शाळा, णशक्षक आणि णवद्याथी इत्र्ािी बाबतची डाटाबेस
माणहती आज्ञावली तर्ार करण्र्ात र्ेत आहे. णवभागातील सवय प्राणिकाऱ्र्ांनी सवय मुलांचे
आिारक्रमांकासह र्ा आज्ञावलीत डाटा एन्री करावी.
(20.3) NIC च्र्ाच मितीने एससीईआरटीमाफयत राज्र्स्तरीर् चाचिीत प्रत्र्ेक मुलांना णमळिार्ा गुिांचे रॅसकग करण्र्ासाठी आज्ञावली तर्ार करण्र्ात र्ेत आहे.

प्रत्र्ेक चाचिीनंतर र्ा

णसथिस्टममध्र्े प्रत्र्ेक मुलांच्र्ा गुिांची डाटा एन्री करावर्ाची आहे. र्ा गुिांची डाटा एन्री झाल्र्ावर
प्रत्र्ेक मुलाचा अध्र्र्न संपाििूक स्तर सवय स्तरावर कळिार आहे. त्र्ामुळे राज्र्ात फक्त Child
Tracking System तर्ार होत नसून Child Educational Quality Tracking System सुद्धा तर्ार
होत आहे. र्ा प्रिालीमुळे मुले शाळे त णनर्णमत र्ेत आहेत सकवा नाहीत र्ासोबतच ते णशकत आहेत की
नाही हे लक्षात र्ेिार आहे . णशकत नसलेल्र्ा मुलांची हजेरी वाढवर्ाची आहे की अन्र् उपार्र्ोजना
करावर्ाच्र्ा र्ा बाबी शाळा पातळीवरच्र्ा कृती कार्यक्रमात णिसून र्ेतील.
21) Bio - Metric हजेरी व्र्वस्था - सवय णवद्याथी आणि णशक्षक र्ांच्र्ा हजेरीसाठी प्रत्र्ेक शाळा
पातळीवर Bio - Metric उपथिस्थती व्र्वस्था करण्र्ात र्ेईल.
22) शाळाबा् मुले - (22.1) शाळे त किीही िाखल न झालेली मुले - राज्र्ात काही मुले अजूनही
शाळे च्र्ा मुख्र् प्रवाहात िाखल नाहीत. त्र्ांची नावेसुध्िा हजेरी पटावर नाहीत. अशा मुलांचे सवेक्षि
स्थाणनक पातळीवर घेण्र्ात र्ावे. राज्र् शासनसुध्िा सव्हेक्षि मोणहम हाती घेिार आहे. र्ाबाबतचा
शासन णनियर् ओससी 4415 / (102 / 15) एसडी 4, णिनांक 20 मे , 2015 रोजी णनगयणमत करण्र्ात
आला आहे. अशी मुले शोिल्र्ावर लगेच त्र्ांचे आिार क्रमांक णमळणवण्र्ात र्ेऊन ज्र्ा शाळे च्र्ा
पणरसरात ते णिसले त्र्ा शाळे च्र्ा हजेरी पटावर व U-DISE मध्र्े त्र्ांची नावे नोंिणवण्र्ात र्ावीत.
(22.2)

अणनर्णमत मुले - अणनर्णमत मुलांचे िोन प्रकार करता र्ेतील. एक जे शाळे त

णनर्णमत हजर राहत नाही. परंतु शाळे च्र्ा पणरसरातच (गावात/वाडात) राहतात. िु सरी मुले जी शाळे त
अणनर्णमत असतात आणि कुटु ं बासह स्थलांतरीत होतात.
(22.3)

शाळे च्र्ा पणरसरातच राहिारी अणनर्णमत मुले - अशा मुलांचे शाळे त न र्ेण्र्ाच्र्ा

कारिांपैकी महत्त्वाचे एक कारि णशक्षकांबिल णभती असू शकेल.

वरवर काहीही आषिकथक सकवा

कौटु ं णबक कारि णिसत असेल तरी अशा मुलांबिल णशक्षितज्ज्ञ सकवा समुपिे शकांकडू न सखोल
चौकशी करुन घ्र्ावी.

त्र्ाने र्ा मुलांना शाळे च्र्ा णनर्णमत प्रवाहात िाखल करिे शक्र् होईल.

णशक्षकांच्र्ा णभतीमुळे अणनर्णमत असल्र्ास आणि संबंणित णशक्षकाबिल माणहती णमळाल्र्ास त्र्ांचे नाव
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गुप्त ठे ऊन त्र्ांचे सुध्िा समुपिे शन करण्र्ात र्ावे. त्र्ांना णवणवि णवर्र्ांचे प्रणशक्षि घेण्र्ास प्रेरीत
करावे.
(22.4)

स्थलांतरीत होिारी अणनर्णमत मुले - (22.4.1) काही मुले पालकांसोबत इतर

णठकािी स्थलांतरीत होतात. स्थलांतराचे णठकाि राज्र्ात सकवा राज्र्ाबाहेर असू शकेल. त्र्ांचा
स्थलांतरिाचा णिनांक सािारिपिे णशक्षकांना माणहती असतो. अशा मुलांसाठी आजतागार्त
सािारिपिे िोन प्रकारच्र्ा उपार्र्ोजना करण्र्ात आल्र्ा आहेत. एक, गावातच हंगामी णनवासी
वसणतगृह तर्ार करुन मुलांचे स्थलांतर थांबणविे. अशी वसणतगृहे राज्र्ात बीड, नंिुरबार व अन्र्
णजल््ांमध्र्े मोठ्या प्रमािात स्थलांतराच्र्ा काळात सुरु केली जातात. काहीवेळा वसणतगृह मंजूर
करण्र्ामध्र्े णवलंब झाल्र्ामुळे मुले स्थलांतरीत झाल्र्ावर वसणतगृह उघडली जातात. अशा
वसणतगृहांचा स्थलांतरि थांबणवण्र्ासाठी काहीच उपर्ोग होत नाही. र्ाबाबतीत असा आिे श िे ण्र्ात
र्ेत आहे की, मागील वर्ी ज्र्ा णठकािी वसणतगृह सुरु करण्र्ासाठी ज्र्ा तारखेपासून आणि जेवढर्ा
क्षमतेसाठी प्रस्ताव आले होते त्र्ास त्र्ाच तारखा आणि क्षमतेसाठी आताच मंजूरी द्यावी. र्ाबाबतची
उणचत कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षि पणरर्ि मुंबई र्ांचेकडू न करण्र्ात र्ावी. मात्र वसणतगृह
सुरु केल्र्ापासून एक मणहन्र्ाच्र्ा आत प्रत्र्क्ष वसणतगृह सुरु केल्र्ाची तारीख आणि प्रत्र्क्ष प्रवेश
घेतलेल्र्ा मुलांबिल माणहती प्राप्त करुन त्र्ाची शहाणनशा करुन (मुलांचे आिार क्रमांक) घ्र्ावी.
(22.4.2)

िु सरी उपार्र्ोजना जी आजतागार्ात फार प्रभावीपिे राबणवली जाऊ शकली

नाही. ती म्हिजे मुले स्थलांतर होऊन ज्र्ा शाळे च्र्ा पणरसरात जातील त्र्ा शाळे त प्रवेश घेऊन णशक्षि
घ्र्ावे. Child Tracking System णवकणसत होत असल्र्ामुळे प्रत्र्ेक मुलाला मूळच्र्ा शाळे च्र्ा णठकािी
णशक्षि हमी काडय Education Guarantee Card िे ण्र्ाची र्ोजना शासनाच्र्ा णवचारािीन आहे. र्ा
काडामध्र्े मुळच्र्ा शाळे त मुलाने प्राप्त केलेल्र्ा णवर्र्णनहार् क्षमता, मुळच्र्ा शाळे चा U-DISE Code
आणि स्थलांतराच्र्ा णठकािच्र्ा शाळे चा U-DISE Code त्र्ा शाळे चा पूिय पत्ता, मुख्र्ाध्र्ापकाचे नाव व
भ्रमिध्वनी क्रमांक इत्र्ािी माणहती नमूि केली जाईल. संबंणित शाळे च्र्ा मुख्र्ाध्र्ापकास सुध्िा र्ा
मुलाच्र्ा आगमनाची तारीख इत्र्ािी माणहती पुरणवली जाईल.
(22.5)

णशक्षि हक्क कार्द्यातंगयत राज्र्ाने केलेल्र्ा णनर्मात 30 णिवस सतत गैरहजर

मुलांना सुध्िा शाळाबा् मानले आहे. अशा मुलांची नावे शाळे च्र्ा हजेरी पटावर असल्र्ास सकवा
हजेरीपटावरुन कमी केलेली असल्र्ास त्र्ांची नावे सुध्िा Child Tracking System मध्र्े घेण्र्ात
र्ावी. र्ा मुलांचे सुध्िा आिारक्रमांक णमळणवण्र्ात र्ावेत.
(22.6)

काही उत्साही णशक्षकांनी मुलांना लोकसहभागातून Tablet णमळवून णिले आहेत. र्ा

Tablet चा वापर घरातील णटव्हीस जोडू न णशकण्र्ाच्र्ा सरावासाठी सुध्िा करतात. र्ाने संपि
ू य कुटु ं ब
त्र्ा शैक्षणिक कृतीत सहभागी होत आहे. शाळे च्र्ा पणरसरात राहिाऱ्र्ा अणनर्णमत मुलांसाठी अशा
प्रकारे णवणवि प्रर्ोग करण्र्ात र्ावेत. र्ातून अणनर्णमत मुलांना णशकणवण्र्ासाठी काही चांगले मागय
णमळण्र्ाची शक्र्ता आहे.
(22.7)

वरील णवणवि प्रकारच्र्ा शाळाबा् मुलांना णनर्णमत शाळे त त्र्ांच्र्ा वर्ोगटानुरुप

वगात िाखल करुन णवशेर् प्रणशक्षि उपलब्ि करुन िे ण्र्ाची जबाबिारी संबंणित शाळे च्र्ा
वगयणशक्षकाची राहािार आहे.
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23)

कापोरेट/स्वर्ंसेवी संस्थांचा सहभाग: कापोरेट/स्वर्ंसेवी संस्थांचा शाळा णवकास,

णवद्याथी णवकास, संस्थांचे सक्षणमकरि इत्र्ािी बाबीसाठी सहकार्य व सहभाग घेण्र्ाकरीता राज्र्
शासनाने णिनांक 9 जून, 2014 व 13 फेब्रुवारी, 2015 रोजी शासन णनियर् णनगयणमत केला आहे. तसेच
णिनांक 24 जुल,ै 2014 च्र्ा शासन णनियर्ा अनुसार शैक्षणिक गुिवतेच्र्ा अनुर्ंगाने स्वर्ंसेवी संस्थांचा
सहभागातून पथिशी तत्वावर नाणवन्र्पूिय उपक्रम राणबणवण्र्ाचे िोरि ठरणवण्र्ात आले आहे . र्ा सवय
माध्र्मातून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांत कापोरेट व स्वर्ंसेवी संस्थांचा सहभाग व सहकार्य
घेण्र्ात र्ावे. कापोरे ट/स्वर्ंसेवी संस्थांचा सहभाग व र्ोगिानात सुसूत्रता आिण्र्ासाठी स्वतंत्र
णनवेिनाद्वारे आवाहन करण्र्ात र्ेत आहे.
24)

णवणवि समांतर कार्यक्रमाची अंमलबजाविी: राज्र्ाच्र्ा शैक्षणिक गुिवत्ता संवियन

कार्यक्रमाची प्रभावी व पणरिामकारक अंमलबजाविी करण्र्ासाठी व त्र्ामध्र्े सक्रीर् सहभागी होवून
त्र्ास बळकट करण्र्ाकणरता राज्र्ातील सवय प्राणिकारी र्ांना आवाहन करण्र्ात र्ेत आहे. णवणवि
प्राणिकारी स्थाणनक पातळीवर वेगवेगळे शैक्षणिक कार्यक्रम राणबणवतात. सिरचे कार्यक्रम भावणनक
पातळीवर णवचार करून सरसकट न राबणवता त्र्ामध्र्े सुसंगतपिा व सुसूत्रता आिण्र्ासाठी र्ापुढील
काळात खालील बाबी लक्षात घेऊन त्र्ाप्रमािे गरजेनुसार नवीन कार्यक्रम राबणवण्र्ाबाबत णवचार
व्हावा. (वाचा : पणरणशष्ट्ट 1)
24.1)

प्रगत, सािारि व अप्रगत मुलांचा णवचार करून त्र्ा प्रत्र्ेकांचे णशक्षि होईल र्ाची

काळजी घ्र्ावी.
24.2)

णशक्षकांना त्र्ांच्र्ा मागिीनुसार व व्र्थिक्तगत गरज णवचारात घेवून प्रणशक्षि णिले

जावे. णशक्षकांच्र्ा शैक्षणिक स्वातं त्र्र्ावर गिा र्ेिार नाही र्ाची नोंि घ्र्ावी.
24.3)

णशक्षकांना मुलांसोबत वगामध्र्े भरपूर वेळ णमळाला पाणहजे त्र्ामुळे त्र्ांच्र्ावर

कोित्र्ाही प्रकारची अशैक्षणिक व इतर कामे लािू नर्ेत. तसेच णशक्षक शाळे बाहेर राहिार नाहीत
र्ाची काळजी घ्र्ावी.

अथवा गुिवत्तावाढीच्र्ा कामाच्र्ा पूतयतेसाठी अणतणरक्त माणहती मागणवली

जािार नाही र्ाची िक्षता घ्र्ावी.
24.4)

वरील बाबी णवचारात घेऊन, णवणवि प्राणिकारी र्ांना स्थाणनक पातळीवर

शैक्षणिक कार्यक्रम राबवर्ाचे झाल्र्ास त्र्ाबाबत संबंणित स्तरावरील गुिवत्ता कक्षात चचा करावी, व
त्र्ा कार्यक्षत्र
े ातील णशक्षक व अणिकाऱ्र्ांचा सहभाग घेऊन णनियर् घ्र्ावा.
25) खचय तरतूि

-

पार्ाभूत चाचिी, संकणलत मूल्र्मापन 1 व 2 मिील चाचिी, त्रर्स्थ

संस्थेमाफयतच्र्ा चाचण्र्ा, चाचिीचे संगिकीकरि, माणहतीचे णवश्लेर्ि, अहवाल णनषिकमती इत्र्ाणिसाठी
आवश्र्क आषिकथक तरतूि राज्र् शासनामाफयत उपलब्ि करुन िे ण्र्ात र्ेईल.
वरील प्रमािे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतगयत शैक्षणिक प्रगती चाचण्र्ा सन 2015-16 र्ा
शैक्षणिक वर्ापासून राज्र्ातील सवय व्र्वस्थापनाच्र्ा, सवय माध्र्माच्र्ा मान्र्ताप्राप्त शाळांमिून इर्त्ता
पणहली ते आठवीमिील सवय णवद्यार्थ्र्ांसाठी लागू राहातील. एक वर्ांनंतर सिर कार्यक्रमाचा आढावा
घेऊन आवश्र्क ते बिल करण्र्ात र्ेतील
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सिर शासन णनियर् महाराष्ट्र शासनाच्र्ा (www.maharashtra.gov.in) र्ा संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्र्ात आला असून त्र्ाचा संकेताक 201506241221359221 असा आहे. हा आिे श
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्र्ात र्ेत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ांच्र्ा आिे शानुसार व नावाने,

Nandkumar

Digitally signed by Nandkumar
DN: c=IN, o=All India Service, ou=IAS,
postalCode=110001, st=Maharashtra,
serialNumber=dcd3577ebf0e05e2a8b57095c152dc6
cfb37c2bb83da197788645dd8a362ebc5,
cn=Nandkumar
Date: 2015.08.04 17:22:32 +05'30'

(नंिकुमार भा.प्र.से.)
प्रिान सणचव, महाराष्ट्र शासन
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पणरणशष्ट्ट - एक र्ा शासन णनियर्ामागची तत्वे आणि णवश्लेर्ि
प्रमुख तत्त्व णशक्षकांना संकल्पनात्मकदृष्ट्टर्ा समृध्ि करिे. णशक्षकांच्र्ा संकल्पनामध्र्े णवर्र्ज्ञान,
बालमानसशास्त्र आणि अध्र्ापन शास्त्र र्ा तीन घटकांचा समावेश असिे आवश्र्क आहे.
गुिवत्ताणवकासाची र्ोजना भावणनकस्तरावर न करता बौथिध्िकस्तरावर करिे म्हिजे कार्यकारिभावाचे
णवश्लेर्ि करुन णचन्हीत केलेल्र्ा समस्र्ांवर उपार्र्ोजना करिे. म्हिजेच तकयशुध्ि पध्ितीने
वैज्ञाणनक दृथिष्ट्टकोिाचा वापर करुन र्ोजना आखिे.
5) “उपार्र्ोजना िोन पातळर्ांवर होतात. एक भावणनक पातळी िु सरी बौथिध्िक पातळी
.काही मुले णलखाि व वाचनामध्र्े मागे पडत आहे त म्हिून णलखिाचे व वाचनाचे
कार्यक्रम घेिे हा भावणनक पातळीवरील णनियर् झाला.” - एका णशक्षकाचे मनोगत
1. गुिवत्तावाढीसाठी णवणभन्न अणभर्ान चालविे - णवद्यार्थ्र्ांस एका इर्त्तेमिील णशक्षि पूिय
करण्र्ासाठी एक वर्य लागते. म्हिजेच णवद्यार्थ्र्ांस पिवीपर्ंत 15 वर्े लागतात. हे माहीत
असूनिे खील णशक्षिक्षेत्रात गुिवत्तेसाठीचे अणभर्ान चालवले जाते. अणभर्ान काही ठराणवक
काळापुरते चालवले गेल्र्ास र्शस्वी होते. परंत,ु णशक्षि ही एक णनरंतर प्रणक्रर्ा आहे. त्र्ामुळे
गुिवत्तावाढीचे कार्यक्रम सातत्र्पूिय सुरु असिे आवश्र्क आहे. िीघयकालीन उणिष्ट्टासाठीचा
कार्यक्रम काही काळापुरता असल्र्ास तो राबवू नर्े. परंत,ु तोच कार्यक्रम िीघयकालीन प्रणक्रर्ेचा
भाग असल्र्ास तो राबणवण्र्ास हरकत नाही.
2 सरसकट राबणविे - णशक्षिामध्र्े णवद्याथी मागे राणहले की लेखन-वाचन प्रकल्प राबणविे वर-वर
र्ोग्र् असल्र्ाचे णिसते. परंत,ु खोलात गेल्र्ास उिीवा जािवार्ला सुरुवात होते. एका संस्थेच्र्ा
अहवालानुसार राज्र्ात वर्य 2010-11 साली पाचव्र्ा वगातील 94% मुलांना िु स-र्ा वगाचे
मजकूर वाचता र्ेत होता. तेच प्रमाि 2014-15 साली घसरुन 74% इतके झाले. म्हिजे वाचन
करु शकिाऱ्र्ा मुलांचे प्रमाि 20% नी घसरले आहे. र्ामध्र्े सुिारिा करावर्ाची असल्र्ास कार्
करावे? सरसकट लेखन वाचन प्रकल्प राबणवल्र्ास 74% मुले ज्र्ांना वाचता र्ेते त्र्ांचा वेळ वार्ा
जािार व ते पुढच्र्ा बाबी णशकण्र्ापासून वंणचत राहिार. पणरिामी त्र्ांचे शैक्षणिक नुकसान
होण्र्ाची शक्र्ता आहे. चाललो होतो शैक्षणिक गुिवत्ता वाढवार्ला आणि उलटे च करुन बसलो
असे काही घडार्ला नको र्ाची काळजी घेण्र्ात र्ावी.
6)

त्र्ाचप्रमािे काही णशक्षक वगात असलेल्र्ा मुलांकडे लक्ष िे ऊन भार्ा, गणित हे णवर्र्

णशकवण्र्ावर जास्तीचा भर िे ण्र्ाचे कार्य करीत असतील आणि अशा णशक्षकांनासुध्िा लेखन, वाचन
प्रकल्प राबवावा लागला तर त्र्ांचाही वेळ वार्ा जाईल. पुन्हा पणरिाम उलटा हाईल. त्र्ामुळे शैक्षणिक
गुिवत्ता णवकासाचा कोिताही कार्यक्रम हाती घेतांना खूप णवचारपूवक
य काम करावे लागेल. लेखनवाचन प्रकल्प णवचारपूवक
य केल्र्ास फक्त त्र्ाच णवद्यार्थ्र्ांवर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल ज्र्ा णवद्यार्थ्र्ांना
णलणहता-वाचता र्ेत नाही. मुलांची मातृभार्ा णनराळी असल्र्ामुळे अडचिी असतील तर मातृभार्ेतून
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णलपीपणरचर् करून पद्धतशीरपिे प्रमािभार्ेकडे नेिारे अध्र्ापन शास्त्र त्र्ा कार्यक्रमात वापरावे लागेल.
ते करीत असताना जे णशक्षक णवद्याथींणनहार् लक्ष द्यार्ला णशकले नाहीत, अशाच णशक्षकांच्र्ा वगातील
लेखन-वाचनामध्र्े मागे राहिा-र्ा णवद्यार्थ्र्ांकडे च लक्ष द्यावे. णवद्याथीणनहार् लक्ष केंद्रीत करिा-र्ा
णशक्षकांच्र्ा वगात लेखन-वाचनमध्र्े मागे राहिारे णवद्याथी असले तरी त्र्ा मुलांसाठी प्रकल्प राबवू
नर्ेत. बालमानसशास्त्र समजिारा णशक्षक ते कार्य स्वत:हू न करु शकेल र्ावर आपला णवश्वास असार्ला
हवा.
7) राज्र्ात एका णशणक्षकेला नव्र्ाने इर्त्ता णतसरीचा वगय णशकवण्र्ास णमळाला. सिरच्र्ा
वगावरील त्र्ापूवीच्र्ा णशक्षकाने त्र्ा वगातील एका मुलीला मणतमंि घोणर्त करुन ती
काही णशकू शकिार नाही असा णवश्वास पसरवला होता. नव्र्ा णशणक्षकेला त्र्ा मुलीमध्र्े
कोितीही अडचि जािवली नाही. फक्त जुन्र्ा णशणक्षकेसोबत न णशकता गेलेल्र्ा णतच्र्ा
वेळेची तूट भरुन काढण्र्ाची आवश्र्कता भासली. - णशक्षकाने जबाबिारीने णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा
क्षमतांवर णशक्कामोतयब करावे.

3. णशक्षकांनी अणिक वेळ द्यावा - वरील बॉक्स वाचल्र्ानंतर कोित्र्ा णशक्षकाचा अणिक वेळ
कामाचा आहेत हे स्पष्ट्ट होते. कोित्र्ाही णशक्षकाने अणिक वेळ मुलांना णशकणवल्र्ास मुलांचे णशक्षि
सुिारिार असा णवश्वास ठे विे र्ोग्र् नाही. णशक्षकाला बालमानसशास्त्र, अध्र्ापन शास्त्र आणि णवर्र्ज्ञान
असेल तरच वेळेचा जास्त उपर्ोग मुलांना होईल अन्र्था नाही. परंत,ु वरील तीन बाबींची जाि
असलेल्र्ा णशक्षकांना uणवद्यार्थ्र्ांना णशकणवण्र्ासाठी जास्त वेळ द्या असे सांगण्र्ाची वेळच र्ेिार नाही.
4. वणरष्ट्ठ अणिकाऱ्र्ांनी शाळांच्र्ा भेटी वाढवाव्र्ात - र्ेथे सुध्िा भेट िे िाऱ्र्ा अणिकाऱ्र्ांचे
बालमानसशास्त्र, अध्र्ापन शास्त्र, णवर्र्ज्ञान आणि मानसशास्त्रणवर्र्ांचे ज्ञान तसेच उपर्ोजन क्षमतेवर
त्र्ा भेटीचा नफा-तोटा अवलंबून राहिार आहे.
8) एका शाळे तील चौथीच्र्ा वगात केंिप्रमुख णशरले. त्र्ांना िाखवून द्यार्चे होते की ते केंद्रप्रमुख
असल्र्ामुळे णशक्षकांपेक्षा मोठे आहेत. त्र्ांनी सवात कमी आत्मणवश्वास असिाऱ्र्ा िोन मुलींना
एक-एक करुन उभे केले. त्र्ांना त्र्ांच्र्ा मते अवघड (म्हिजे पाचअक्षरी) शब्ि वाचार्ला
सांणगतले. त्र्ा िोन्ही मुलींना ते जमले नाही. मुलींना तसेच णशणक्षकेला काही र्ेत नाही इत्र्ािी
सांगत िाटू न-िपटू न ते णनघून गेले. ते गेल्र्ानंतर एक मुलगी म्हिाली, ‘असा कसा हा मािूस’
पुढच्र्ा णिवशी िोन्ही मुली वगात गैरहजर राणहल्र्ा. - आपली प्रत्र्ेक कृती ही णशक्षि क्षेत्रातील
संबणं ित सवय घटकांनी णवचारपूवक
य करावी.

5. वरील भेटीचा शैक्षणिक फार्िा झाला असे म्हिता र्ेिार नाही. णशणक्षकेला अणिकाऱ्र्ांना
हाताळता आले नाही तर त्र्ा िोन्ही मुलींची गळती होिारच. शासन एकेका णवद्यार्थ्र्ांला शाळे त
आिण्र्ासाठी जमीन-अस्मान एक करिार आणि असे अणिकारी शाळे त आलेल्र्ा णवद्यार्थ्र्ांना
शाळे बाहेर फेकिार. त्र्ामुळे जर अणिकाऱ्र्ांना खालील शब्िांमिील फरक लक्षात र्ेईल आणि
त्र्ाप्रमािे ते वागतील तरच त्र्ांच्र्ा भेटी सत्करिी लागिार आहेत. अन्र्था त्र्ांनी शाळाभेट न
णिलेलीच चांगली.
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6. अणिक मूल्र्मापन केल्र्ास मुले अणिक णशकतील - वरच्र्ा बॉक्समध्र्े केंद्रप्रमुखाने केलेल्र्ा
मूल्र्मापनातून मुले अणिक णशकतील असे वाटत नाही. त्र्ा मुलींच्र्ा मनात भीतीचे वातावरि णनमाि
होऊन त्र्ा णशकण्र्ापासून परावृत्त होतील.
णशष्ट्र्वृत्ती परीक्षेबििल सुध्िा असेच एक बालमानसशास्त्रीर् णवश्लेर्ि करता र्ेते. अभ्र्ासात
पुढे असिारी मुले वरच्र्ा काणठण्र्पातळीचे गणित सोडवण्र्ाचा आनंि घेतील, तर अभ्र्ासात मागे
असिारे णवद्याथी अणिक कठीिपातळीचे गणित पाहू न गणित हा णवर्र्च त्र्ांच्र्ा आवाक्र्ाबाहेर आहे
असा णवचार करतील. कोितेही मूल्र्मापन मुलांना णशकण्र्ासाठी मित करिारे असार्ला हवे. त्र्ांच्र्ा
भावना िु खाविारे नसावे. मुलांच्र्ा संपाििूकपातळीची जाि णशक्षकांना असतेच. णशक्षकांना त्र्ांची
माणहती असूनसुध्िा मुले मागे राहतात.
मुलांना संपूिय स्वातंत्र िे त गुिवत्तापूिय णशक्षि िे ण्र्ाकणरता िु सरी उपार्र्ोजना बौथिध्िक
पातळीवरील आहे. मुले अनेक णिवस शाळे त जातात, णशक्षक त्र्ांना णशकवतात तरीिे खील
मुलांना णशकण्र्ात अनेक अडथळे र्ेतात. त्र्ामागील कारि शोिून शास्त्रीर् पध्ितीने त्र्ावर
उपार् करिे ही बौथिध्िकपातळीवरील उपार्र्ोजना आहे. र्ा पध्ितीच्र्ा वापराने समस्र्ा
सुटिे शक्र् आहे अन्र्था आपि समस्र्ेमध्र्ेच गुरफुटू न जावू आणि णतथेच गरगरत राहू . गुिवत्तापूिय णशक्षि र्ा संकल्पनेचा अथय समजून घेिे महत्त्वाचे आहे.

7. णशक्षकांच्र्ा हातात जेवढी तंत्रे आहेत ती सगळी वापरल्र्ानंतरसुध्िा ही पणरथिस्थती असते.
त्र्ामुळे णशक्षकाला अणिक तंत्रे णशकण्र्ाची आवश्र्कता आहे. णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा अणिक मूल्र्मापनाची
आवश्र्कता नाही. तसेच, एखािा णवद्याथी णशष्ट्र्वृत्तीपरीक्षा पास होऊ शकेल सकवा त्र्ाचा आनंि घेईल
असे त्र्ाच्र्ा णशक्षकाला वाटत असल्र्ासच त्र्ा णवद्यार्थ्र्ाला परीक्षेला बसवावे. र्ेथेसुध्िा सरसकटचा
णनर्म अर्ोग्र् आहे.
8. वर्ानुरुप वगांमध्र्े िाखल केलेली मुले - अशा मुलांना णशक्षकांनी अणिक वेळ िे ऊन
णशकवण्र्ाचा णवचार असतो. मग ही मुले णनर्णमत वगामध्र्े असताना णशकतात की नाही र्ाचा णवचार
करावर्ाची गरज आहे. त्र्ाने बाहेरून णशकलेले ज्ञान व स्वतःचे स्वतः णशकण्र्ासाठी अवगत केलेली
पद्धत वापरून, त्र्ाचा आत्मसन्मान जपत त्र्ाला णशकणवण्र्ाचे तंत्र णशक्षकांनी णशकले पाणहजे.
वगातील णिलेल्र्ा वेळेचा उपर्ोग मुलाला होत नसल्र्ास त्र्ाच्र्ा आर्ुष्ट्र्ाचा तेवढा वेळ आपि वार्ा
घालवतो असा होईल. णनर्णमत वगामध्र्े जािारा वेळ मुलाला उपर्ोगाचा वाटत नसल्र्ास ते मूल
शाळा सोडू न िे ईल.
9. शाळाबाहर् मुले - सवेक्षि करुन र्ा मुलांना शाळे त आिल्र्ानंतरसुध्िा वरीलप्रमािे वतयन
राणहल्र्ास ते मूल शाळे त णनर्णमत र्ेिार नाही. त्र्ामुळे आजच्र्ा घटकेला शाळाबाहर् मुलांना प्रवाहात
आिण्र्ासाठी काही ठोस उपार्र्ोजना करण्र्ाची णनतांत गरज आहे.
10. स्थलांतणरत होिारी मुले - सध्र्ाचा णवचार हा स्थलांतणरत मुलांना स्थलांतणरत णठकािच्र्ा
शाळे त घालण्र्ाचा आहे. त्र्ाणठकािीसुध्िा णशक्षकाला बहु स्तरीर् णशक्षि जमत नसल्र्ास र्ा णवचाराचा
काहीच फार्िा होिार नाही. त्र्ामुळे नवीन णवचार करावर्ाची गरज आहे.
9)
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2.

अभ्र्ासात मागे राहिारी मुले - पाचव्र्ा वगापर्ंत णशक्षि घेिाऱ्र्ा णवद्यार्थ्र्ांना जर णलणहता-

वाचता र्ेत नसल्र्ास त्र्ा वगाला णशकविाऱ्र्ा णशक्षकाला वाचन-लेखन कार्यक्रमाचे प्रणशक्षि िे िे
र्ोग्र् असा सरसकट णनर्म लावता र्ेिार नाहीत. पुढील बॉक्स पहा. र्ा प्रकरिात त्र्ा मुलांना चौर्थ्र्ा
वगापर्ंत णशकविाऱ्र्ा णशक्षकांचे शोि घेऊन त्र्ा णशक्षकांना बालमानसशास्त्र, वैज्ञाणनक दृथिष्ट्टकोन
आणि अध्र्ापन शास्त्र णशकवण्र्ाची गरज आहे.
सध्र्ा राज्र्ामध्र्े एका पाचवीच्र्ा वगामध्र्े प्रत्र्क्ष घडत असलेली ही गोष्ट्ट-एकूि 49 मुले
असलेल्र्ा वगात चार मणहन्र्ापूवी 17 मुलांना अक्षरओळखसुध्िा नव्हती. पि आता
तेवढे तरी णवद्यार्थ्र्ांना र्ार्ला सुरुवात झाली आहे. चार मणहन्र्ात णशकू शकतात तर चार
वर्ात का नाही? असा प्रश् त्र्ा वगाच्र्ा णशक्षकाने केला. असे आत्मपणरक्षि प्रत्र्ेक णशक्षकाने
करिे गरजेचे आहे .

3. आणिवासी मुले - राज्र्ात स्पष्ट्ट णिसते की, नंिुरबार, नाणशक, अमरावती, ठािे, गडणचरोली
णजल्हे गणित आणि भार्ा र्ा िोन्ही णवर्र्ांमध्र्े मागासलेले आहे त. एका स्वर्ंसेवी संस्थेच्र्ा
सवेक्षिानुसार ते भार्ेपेक्षा गणितामध्र्े जास्त मागासलेले आहेत. त्र्ामुळे णशक्षकांना गणिताचेच
अणिक प्रणशक्षि िे िे चांगले असे म्हिता र्ेिार नाही. कारि सिरहू पणरसरात मोठर्ा प्रमािात
मराठी भार्ा बोलली जात नसल्र्ास गणितामध्र्े मागे राहण्र्ाचे कारिसुध्िा मुलांना भार्ा न
समजिे हे असू शकते.
णशक्षक प्रणशक्षि - वरील बाबींचा णवचार करता स्पष्ट्ट आहे की, राज्र् सकवा णजल्हा सकवा
तालुका आणि केंद्रपातळीपर्ंतसुध्िा सरसकट णशक्षक प्रणशक्षि िे ता र्ेिार नाही. सध्र्ाचे प्रणशक्षि
त्र्ाप्रमािे आर्ोणजले जाते. मग आिर्य नाही की, णशक्षक र्ा प्रणशक्षिांना णवरोि करतात. अशा
प्रणशक्षिांनी णशक्षकांना मित तर णमळत नाही. उलट त्र्ांना वगात कमी वेळ णमळण्र्ाची खंत असते.
जसे मुलांना र्ेिाऱ्र्ा अडचिींचा शोि घेऊन णशक्षकांनी मुलांना णशकवार्चे आहे. तसेच,णशक्षकांना
र्ेिाऱ्र्ा अडचिींचा शोि घेऊन प्रशासन आणि प्रणशक्षिर्ंत्रिेने त्र्ांना मित करावर्ाची आहे.
4. णशक्षकांना प्रेणरत करिे - इतरांनी सांगून कोिीच प्रेणरत होत नाही. प्रेरिा नेहमी आतून असते.
त्र्ामुळे वगातील मुलांना स्वत:चे मूल समजून णशकवा र्ा व अशा वाक्र्ांनी काही होिार नाही.
आजतागार्त प्राप्त ज्ञानाच्र्ा आिारावर मािसांना प्रेणरत करिे सहज सोपी गोष्ट्ट नाही. काही
वेळा वणरष्ट्ठ पिावर असलेल्र्ा मंडळींनािे खील ते जमत नाही. मग त्र्ांना उपलब्ि असलेल्र्ा
काही अणिकारांची भार्ा ते बोलार्ला सुरुवात करतात. कारवाई करिार, सस्पेंड करिार
सकवा णडसणमस करुन टाकिार असे ते बोलतात. पि नंतर तसे ते करत नाहीत. असे शब्ि
आणि वाक्र् भावणनक पातळीवरची आहेत. त्र्ामुळे मानणसक वातावरि खराब होते आणि
मानवीर्ता णवतळते. तसेही णशस्त आणि अणपलणनर्मांमध्र्े कारवाई करण्र्ाबिल उल्लेख नाही.
5. गुिवत्तेमध्र्े मागे असल्र्ाबिल कारवाई करिे - सुरुवातीला आपि पाणहले की, गुिवत्ता
णमळविे ही िीघयकाळाची बाब आहे. कारवाई करिे ही क्षणिक बाब आहे. त्र्ामुळे िोन्हीचा संबंि
लावता र्ेिार नाही असे ताथित्वकणरत्र्ा णिसते.
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नापास न करण्र्ाचा णनर्म आणि गुिवत्ता ढासळिे - णशक्षि हक्क कार्द्याचा हा सवात
णववाणित मुिा आहे. बरेच लोक नापास न करिे आणि पास करिे र्ा िोन्हीला सारखेच
समजतात त्र्ामुळे सुध्िा णववाि वाढतांना णिसतो. खरे तर हा णनर्म णनसगाच्र्ा जन्म आणि
मृत्र्ूच्र्ा णनर्मानुकुल आहे. प्रत्र्ेक मािूस जन्मल्र्ानंतर वर्ानुरुप शरीराने मोठा होतो, तो
तरुि होतो, वर्स्क होतो, म्हातारा होतो आणि त्र्ानंतर मृत्र्ू पावतो. जन्माला आलेली सवय
मािसे सािारिपिे 100 वर्ांनी मरि पावतात. मािूस त्र्ांच्र्ा समवर्स्क लोकांसोबत जगतो
आणि मरिही पावतो. त्र्ामुळे त्र्ाला इतर वर्ातील लोकांसोबत ठे विे नैसषिकगक णनर्मांच्र्ा
णवरोिात असून त्र्ाच्र्ासाठी ती णशक्षा आहे. त्र्ाला णशक्षा करार्ची नाही म्हिून नापास करार्चे
नाही. णशक्षि हक्क कार्िा र्ेण्र्ापूवी नापास करण्र्ाचा णनर्म होता. बऱ्र्ाच लोकांना नापास
केले गेले. शाळे त नापास होिाऱ्र्ा लोकांचे पास होिाऱ्र्ा लोकांपेक्षा वर् णकती वर्ांनी कमी
असते असा प्रश् णवचारला तर र्ा प्रश्ालाच लोक णवनोि म्हितील. आपि शाळे त
एखाद्याव्र्क्तीला नापास केले तरी णनसगाला ते मान्र् नाही. आपि नापास करुनसुध्िा ते
आपल्र्ासोबतच जगिार आहेत म्हिजेच ते पास होण्र्ाच्र्ा लार्कीचे आहेत. तरीिे खील
आपिाला ते नापास होण्र्ाच्र्ा लार्कीचे णिसतात. सबब, आपि णनसगाच्र्ा णनर्माच्र्ाणवरुध्ि
असल्र्ामुळे एकूि णशक्षि आणि मूल्र्मापन इत्र्ािीबाबतची प्रणक्रर्ा तपासून घेण्र्ाची गरज
आहे. ते तपासता र्ेत नसल्र्ाने सध्र्ाची णशक्षिव्र्वस्था नापास ठरत आहे.

मग

णशक्षिव्र्वस्थेतील लोकांना घरी पाठवार्चे कार्? तसे आजतागार्त झाले नाही आणि पुढेही
होिार नाही. आपि व्र्वस्थेला सुिारण्र्ाचा प्रर्त्न करतो जसे व्र्वस्थेला कार्म ठे वून
सुिारण्र्ाची संिी िे तो. तसेच, मुलांना वर्ानुरुप वगात ठे वून णशकण्र्ाची संिी िे िे हा आहे
नापास न करण्र्ाचा णनर्म. व्र्वस्थमध्र्े कुवत तर्ार झाल्र्ास अशी मुले क्वणचतच णिसतील.
***********
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पणरणशष्ट्ट 2
णशक्षक, अणिकारी व बालकांसाठी उपर्ुक्त बेवसाइटस
ज्ञान सवांसाठी खुले असले पाणहजे’ र्ा तत्त्वाने काम करिाऱ्र्ा काही संस्थांचे साणहत्र् (णशक्षक व
बालकांसाठी उपर्ोगी) त्र्ांच्र्ा वेबसाइटवर मोफत उपलब्ि आहे. शासनासोबत ज्र्ांनी काम केलेले आहे सकवा
करीत आहेत अशा संस्थांच्र्ा बेवसाईटसची माणहती खाली उिाहरिािाखल नमूि केलेली आहे . शासनाने
जाणहरात िे ऊन इतर संस्थांना णनमंणत्रत केले आहे . त्र्ापैकी ज्र्ांच्र्ा अशा उपर्ुक्त वेबसाइट असतील त्र्ांची
माणहती नंतर पुन्हा िे ण्र्ात र्ेईल.
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शाळांमध्र्े गणिताच्र्ा सावयणत्रकीकरिाचे काम करीत आहे. वास्तव पणरथिस्थतीत प्रत्र्ेक मूल गणित
णशकू शकते हे र्ा णशक्षकांनी णसद्ध केलेले आहे. नवणनषिकमती टीमने भारतभरात, िणक्षि आणिकेत आणि
टकीमध्र्े णमळू न सुमारे 20000 णशक्षकांच्र्ा गणित कार्यशाळा घेतल्र्ा आहेत. प्रत्र्ेक मूल गणित
णशकेल अशी पद्धत प्रत्र्क्ष वगात वापरण्र्ासाठीच्र्ा णशक्षक हस्तपुथिस्तका, मूल्र्मापन संच, इर्त्ता 1 ते
4 च्र्ा मुलांसाठी वकयबुक्स, 5 ते 8 मिील ज्र्ा मुलांचा पार्ा कच्चा आहे अशांसाठी सेतू कोसय कृती व
अभ्र्ासपुथिस्तका, अपूिांक व णचन्हांणकत संख्र्ा बुकलेट्स असे प्रत्र्क्ष कार्यक्रमातून तर्ार व र्शस्वी
झालेले साणहत्र् इंग्रजी, मराठी व सहिीतून freely downloadable form मध्र्े उपलब्ि आहे. णवज्ञानभूगोल-भूणमती-अंकगणित र्ांचा एकाथित्मक अनुभव िे िाऱ्र्ा, मुलांनी स्वतः साणहत्र् बनवून करण्र्ाच्र्ा
णिवसाच्र्ा खगोलशास्त्राच्र्ा ‘wow’ प्रर्ोगांचे णवणडओज व पुथिस्तका सहिी, इंग्रजी व मराठीतून day
time astronomy र्ा णवभागात उपलब्ि आहेत.
Centre for Equity and Quality in Universal Education - www.ceque.org व्र्ापक
स्तरावर गुिवत्ता शक्र् आहे , हा णवश्वास आिी व्र्वस्थेच्र्ा आणि प्रत्र्ेक व्र्क्तीच्र्ा मनात आवश्र्क
आहे र्ा णवचाराने ही ना नफा तत्त्वावरील संस्था कार्यरत आहे. चांगले काम करिाऱ्र्ा णशक्षकांच्र्ा
वगातील अनुभव णवणडओच्र्ा स्वरूपात तर्ार करिे, अशा णवणडओजची एक बॅंक तर्ार करिे, त्र्ावर
चचा व िे वािघेवाि होईल असे व्र्ासपीठ णनमाि करिे, त्र्ाद्वारे णशक्षकांचे समृद्धीकरि होिे असा
उिेश ठे वून काम चालू आहे. र्ा वेबसाइटवरील Teacher Pages र्ा णवभागात भार्ा, गणित, भूगोल,
णवज्ञान इ. अनेक णवर्र्ांवर प्रत्र्क्ष वगात णशक्षक करीत असलेल्र्ा कामांचे णवणडओ उपलब्ि आहेत.
क्वेस्ट - www.quest.org.in QUEST ही संस्था गेली आठ वर्े प्राथणमक बालणशक्षि, प्राथणमक
णशक्षि व णशक्षक-णशक्षि र्ा क्षेत्रात कार्यरत आहे. संस्थेच्र्ा www.quest.org.in णशक्षकांसाठी
णवद्यार्थ्र्ांसाठी णवणवि शैक्षणिक संसािने, मोफत उपलब्ि करुन णिली आहेत. वेबसाईटच्र्ा होम पेज
वरील Teacher Area र्ा णवभागात अनेक उपर्ुक्त सलक आहेत. णशक्षक अभ्र्ास मंडळाचे व्र्ासपीठ
र्ा पानाववर सुमारे 300 सिस्र् णशक्षि णवर्र् चचा करतात. संस्थेमाफयत वेबसाईटच्र्ा माध्र्मातून
णशक्षकांसाठी गणित व भार्ा णशक्षिाचा ऑनलाीीन कोसय मराठीतून चालवला जातो. तसेच अनेक
णशक्षि णवर्र्क लेख साईटसवर उपलब्ि आहेत. र्ा णशवार् वगांतगयत प्रणक्रर्ा िाखविा-र्ा सुमारे 70
थिव्हणडओ थिक्लप उपलब्ि आहेत. मुलांसाठी इंग्रजी व मराठीतून ऑणडओ गोष्ट्टीही उपलब्ि आहेत.
प्रगत णशक्षि संस्था - www.pragatshikshansanstha.org णशक्षि क्षेत्रात गेली 30 वर्े कार्यरत

असिारी प्रगत णशक्षि संस्था अनेक बाबतीत पथिशी संस्था आहे. संस्थेचा इणतहास व व्र्क्ती र्ांचे
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काम वाचण्र्ासारखे आहे . संशोिन व संसािने र्ा टॅ ब मध्र्े णशक्षकांनी केलेली कृती संशोिने,
नवोपक्रम, फेलोणशप्चे अहवाल उपलब्ि आहेत. तसेच संस्थेची प्रकाशने, प्रथम भार्ेच्र्ा 2 णफल्म्स,
बालवाडीच्र्ा 16 णफल्म्स, इंग्रजी शब्ि-भांडार वाढणवण्र्ासाठी असिाऱ्र्ा उपक्रमांची णज. प. शाळे त
णचणत्रत केलेली णफल्म Here is a Tree - part 1 &2 असे सवय शैक्षणिक साणहत्र् व णशक्षिणवर्र्क
अनेक लेख मोफत उपलब्ि आहे. CLLC ग्रंथालर्ातील सुमारे 100 भार्ा णवर्र्क संिभय ग्रंथांची र्ािी
पहार्ला णमळे ल. कमला सनबकर बालभवन र्ा टॅ बमध्र्े मुलांनी केलेले वाषिकर्क प्रकल्प, पर्ावरि
प्रकल्प, ICT चे प्रकल्प तसेच मुलांचे णलखाि व के. एन. बी. बुलेटीन वाचार्ला णमळे ल. ब्लोग्स मध्र्े
शाळे तील उपक्रम वाचार्ला णमळतील.
पालकनीती - www.palakneeti.org पालकनीती हे मुळात संवािासाठीचं व्र्ासपीठ. 1987
पासूनपालकनीतीनं णशक्षि आणि पालकत्वासंबंिी अनेक मूलभूत मुद्यांवर मांडिी केली आहे. 2004
पासूनचे अंक व त्र्ातील जवळपास 2000 लेख पालक-णशक्षक आणि इतर णजज्ञासूसांठी
www.palakneeti.org र्ा संकेतस्थळामध्र्े णवर्र्णनहार् उपलब्ि आहेत. मुलांच्र्ा आणि त्र्ांच्र्ा सोबत
आपल्र्ाही वाढण्र्ा-घडण्र्ाच्र्ा संिभातला समृद्ध आणि मूलभूत णवचारांचा साठा र्ालेखांच्र्ा रुपानं
आपल्र्ाला सापडे ल. णशक्षिाचे माध्र्म, णशक्षि हक्क कार्िा, णशक्षिातले बिलते प्रवाह आणि इतर
सामाणजक प्रश्ांची चचा पालकनीतीच्र्ा संवािकीर् आणि लेखांमध्र्े आहे. र्ातील सवय लेख
UNICODE मध्र्े असल्र्ाने आपि शोिा हा पर्ार् वापरून आपि णवर्र्ानुसार, शीर्यकानुसार सकवा
शब्िानुसार लेख शोिू शकता व dallew fowleorf करू शकता. पानाच्र्ा खालच्र्ा भागात काही
णनवडक, वेचक लेख आपल्र्ाला - हे जरूर वाचा र्ा णवभागात वाचार्ला णमळतील.तसेच उत्साही
लेखक आपलं णलखाि - आपले लेखन पाठवा र्ावर click करून पालकनीतीकडे पाठवू शकतात.
रर्त णशक्षि संस्था - rayatshikshan.edu रर्त णशक्षि संस्थेने ग्रामीि भागातील णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा
णशक्षिात फार मोलाचा वाटा सुमारे 100 वर्ांपूवीपासून उचललेला आहे. त्र्ांचे शैक्षणिक काम, प्रकल्प
र्ांची माणहती बेवसाइटवस आहे. िोरिात्मक, शैक्षणिक व प्रशासकीर् बाबींची थोडक्र्ात व सोप्र्ा
शब्िात मराठीतून माणहती िे िाऱ्र्ा पुथिस्तका वेबसाइटवर आहेत. उिा. ज्ञानरचनावाि म्हिजे कार्?,
णशक्षि हक्क कार्िा, माझी समृद्ध शाळा इ.
अरसवि गुप्ता - arvindguptatoys.com अरसवि गुप्ता व त्र्ांची टीम गेली अनेक वर्े मुलांच्र्ा
णवज्ञान णशक्षिामध्र्े काम करत आहेत. मुलांना प्रर्ोग करत करत णवज्ञान णशकता र्ावे र्ासाठी
सातत्र्ाने णवज्ञान खेळिी/प्रर्ोग णनमाि करत आहेत. कोितीही गोष्ट्ट जेव्हा मुलं हाताने करतात तेव्हा
ती गोष्ट्ट मुलांना सहज समजते हेच तत्व डोळ्र्ासमोर ठे वून त्र्ांनी मुलांच्र्ा आनंििार्ी णशक्षिासाठी
पणरसरात सहज उपलब्ि होिारे साणहत्र् वापरून 1000 णवज्ञान खेळिी/प्रर्ोग बनणवले आहेत. र्ा सवय
प्रर्ोगांच्र्ा िोया णफल्म्स णनमाि करून त्र्ा र्ु-युबवर उपलब्ि करून णिल्र्ा आहेत. जगभरातून
30000 लोक रोज र्ा णफल्म्स वापरतात. मुलांना प्रर्ोग सहज करता र्ावेत र्ासाठी सवय प्रर्ोगांचे
11000 फोटो सुद्धा ठे वले आहेत.
णशक्षक, पालक, बालक व प्रत्र्ेक णशक्षिप्रेमीसाठी अनेक णवर्र्ांवरची, अनेक भार्ांमिील
5000 पुस्तके र्ा वेबसाईटवर उपलब्ि आहेत. र्ात इंग्रजी, सहिी, मराठी व संणमश्र भार्ांमिील पुस्तके
आहेत.
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