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माझा नवोपक्रम 
माझी कल्पना ( कल्पना ववस्तार ) 

माहिती 
शिक्षण मंडळ, कराड संचाशित पूर्व प्राथशमक िाळा या माझ्या िाळेतीि मोठ्या गटातीि 

वर्द्यार्थयाांसाठी मी माझ्या कल्पनेतून ‘माझी कल्पना ( कल्पना ववस्तार )’ अिा प्रकारचा नर्ोपक्रम केिा. 
या उपक्रमात मी माझ्या छोट्यािा बाि वर्द्याथी यांचेसाठी तयांच्या कल्पनांना उंच अिी र्रारी  

शमळार्ी आणण तयातून तयांना जीर्नातीि आनंद देता यार्ा, तयांच्या वर्चारांना र्ेगर्ान बनर्णे, कल्पना 
करायिा िार्णे, माझ्या कल्पनांना तयांनी नर्ीन पंख देणे आणण तयांच्या कल्पनांना मिा पंख िार्ायिा 
शमळणे, वर्द्याथी र्ावर्क वर्कास सार्ता यार्ा र् माझ्या चचमूकल्यांना तयांच्या िंका र् तयांचे प्रश्न कसे 
बरोबर आिेत र् वर्चारायिाच पादिजेत यासाठी उद्युक्त करणे यासाठी केिा िा नर्ोपक्रमाचा अट्टिास. 
म्िणूनच तर असा छोटासा प्रयतन केिा आिे.  
‘माझी कल्पना ( कल्पना ववस्तार )’ 

वर्द्यार्थयाांना फक्त तुिा काय र्ाटते? तुिा काय म्िणायचे आिे? तुिा कसे र्ाटते? तू असतास तर 
काय केिे असतेस? तुिा काय करार्ेसे र्ाटिे असते? तुिा यात काय बदि पादिजेि? घटना सांगून काय र् 
कसे झािे असेि िे सांगायिा िार्णे, प्रश्न वर्वर्र् चचत्र दाखर्ून, घटना सांगून, अर्ी गोष्ट सांगून पुढीि 
गोष्ट तयांच्या र्यानुसार र् कल्पनेनुसार तयांनी पूणव करणे, चचत्र दाखर्ून गोष्ट सांगणे, गोष्ट सांगून प्रश्न 
वर्चारणे, र्स्तु र् गोष्ट यांची गोष्ट तयार करणे, चचत्रातीि र् काल्पननक गोष्टीतीि व्यजक्त बाबत वर्िेर् 
मादिती सांगायिा िार्णे अश्या वर्वर्र् प्रकारे ‘माझी कल्पना ( कल्पना वर्स्तार )’ िा अशर्नर् असा उपक्रम 
दोन मदिने केिा. यासाठी कल्पना वर्स्तारार्र आर्ाररत छोटासा माझ्या कल्पनेतून अभ्यासक्रम तयार केिा. 
या नर्ोपक्रमाचा वर्द्यार्थयाांसाठी अभ्यासक्रम तयार करताना मिा र् माझ्या िाडक्या वर्द्यार्थयाांना   
आपल्या कल्पनाद्र्ारे र्ावर्क वर्कासात र्रारी मारता आिी. वर्द्याथी तर या वर्र्यात तरबेज झािेच, र्ार्ा 
वर्कास माझ्या कल्पनेपाशिकडे झािा. पािकांनी कल्पना दि केिी नव्िती की आपिी चचमुकिी अिा 
प्रकारची कल्पना करू िकतात आणण िाळेतीि बाई िी  अिा नावर्न्यपूणव र्रिेल्या कल्पना आर्ाररत वर्र्य 
घेर्ून नर्ीन अध्यापन पद्र्तीने  अध्यापन करुन  lockdown काळात ऑनिाइन िाळा असूनिी 
वर्द्यार्थयाांना िाळेची एक शिक्षक्षका िाळेिी जोडून ठेर्ू िकते आणण वर्द्याथी अिा ताशसकांची आर्जूवन र्ाट 
पाितात.  

खरे तर माझ्या कल्पनेतनू वर्द्यार्थयाांसाठी केिेिा िा तयांच्या कल्पनेिा र्ार् देणारा, र्ावर्क वर्कास 
र्ाढर्णारा िा ‘माझी कल्पना’ िा नर्ोपक्रम शिकर्त असताना कर्ी वर्द्यार्थयाांचा झािा िे कळिेच नािी..  

म्िणून तर 
माझी असणारी कल्पना वर्द्यार्थयाांची झािी आणण आम्िी दोघांनी घेतिेिी कल्पनांची उंच र्रारी 

म्िणजेच िा नर्ोपक्रम 

‘माझी कल्पना’ 
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नवोपक्रमाची गरि व मित्व 
उपक्रम यासाठी ननवडला –  

एखादी गोष्ट क्रकंर्ा ननशमवती िोती तीच मुळात एखाद्या कल्पनेतून.. िे अगदी खरे आिे आणण याचा 
प्रतयय मिा िा नर्ोपक्रम करताना आिा. िा उपक्रम करताना मिा िा उपक्रम म्िणजे माझ्या कल्पनेतून 
सुचिेिी ननशमवती िोईि असे र्ाटिे. एक शिक्षक्षका म्िणून मी िी एक फक्त आणण फक्त कल्पनाच केिी िोती 
की आपण मुिांना पडणाऱ्या प्रिांना उत्तरे द्यायची क्रकंर्ा तयांच्या ज्या कािी कल्पना असतीि तया सिज 
बोिताना जाणर्तात अिा कल्पनांना र्रारी द्यायची. छोट्या छोट्या पादििेल्या, न पादििेल्या, फक्त ऐकिेल्या, 
अजस्ततर्ात असिेल्या, अजस्ततर्ात नसिेल्या अिा खूप कल्पना मुिे मांडतात. अिा प्रश्नांची/ कल्पनांची उत्तरे  
किी द्यायची? कर्ी द्यायची? तयासाठी काय करार्े िागेि? तयातून तयांना कािी देता येईि का? र्ास्तर्ािी 
संबंर् जोडून तयांना योग्य मागवदिवन कसे करता येईि? यांचा वर्चार करता अभ्यासासोबत उपक्रम घेतिा तर 
याबाबी सिज घेता येतीि असे र्ाटिे. ििान मुिे िी खूप प्रश्न वर्चारतात. तयांच्या प्रश्नांना म्िणाि तर कािी 
अथव नसतो पण एक शिक्षक म्िणून र् एक अध्ययनाथी वर्द्याथी म्िणून वर्चार केिा तर तयांच्या प्रश्नांना 
खूप अथव असतो. अथव का असतो तर तयांचा बौद्चर्क वर्कास र्ाढ िोत असतो, प्रतयेक गोष्टीत तयांना जजज्ञासा 
असते. प्रश्न वर्चारून ते तयांना असिेल्या िंका तयांची उत्तरे िोर्त असतात. िे माझ्या पािण्यात आिे. एक 
शिक्षक्षका म्िणून एक मात्र जाणर्िेिे िोते की मुिांना खूप िंका आिेत र् तया अभ्यासाव्यनतररक्त आिेत. 
तयांच्या िंकांना आपण उत्तरे नािी ददिी तर ते तयांच्या कल्पना र्ापरतात र् तयाची उत्तरे स्र्त: िोर्तात. िी 
उत्तरे मात्र योग्य असतीि असे नािी. तया कल्पना योग्य मागावने फुिर्ता येतीि का? तयांना तयानीच केिेिी 
कल्पना क्रकती वर्वर्र् प्रकारे पािता येईि.. यासाठी ििान मुिांचे र्ार्वर्श्र् तयांच्या कल्पनेतून फुिर्ून तयांना 
आनंददायी र् उपक्रमिीि, कल्पनािीि बनर्ून कािी ननशमवती करता यार्ी यासाठीच मी िा उपक्रम राबवर्िा.. 
र् मुिांच्या िैक्षणणक, र्ार्ननक, मानशसक, बौद्चर्क वर्कासासाठी तयांच्या क्रक्रयािीितेत र्ाढ करण्यासाठीचा 
केिेिा उपक्रम... ‘माझी कल्पना’ 
 
‘माझी कल्पना’ चे वगेळेपण -   

१) ििान मुिांना पडणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयतन केिा.  
२) मुिांना प्रश्न वर्चारल्यार्र प्रश्न का र् कसा पडिा िे आर्ी वर्चारल्यार्र तयाच्या वर्चार करण्याची 

पद्र्त िक्षात आिी.  
३) एखादा प्रश्न पडल्यार्र एकदम उत्तर न देता तयािा वर्चार करायिा र्ाग पाडिे.  
४) मुिे एखाद्या प्रश्नांचे उत्तर तयांच्या कल्पना र्ापरुन देत आिेत िे िक्षात आिे.  
५) अनेक वर्द्याथी तयांच्या अनुर्र्ार्रून, घरातीि पररजस्थनत नुसार क्रकंर्ा तयांना शमळािेल्या प्रनतसादा 

नुसार उत्तरे देत िोती.. क्रकंर्ा कल्पना मांडत िोती.  
उदा. तुम्िािा एक काठी ददिी आिे तर काय कराि ? 
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उत्तरे – शिक्षा देण्यासाठी, कुत्र्यािा मारण्यासाठी, उत्तर चुकल्यार्र मार देणे,खोटे बोििे तर मार देणे, 
घरातीि मोठ्यांचे ऐकिे नािी तर मार देणे.. उत्तर पादिल्यास िक्षात आिे की तयांनी पादििेिी आणण 
अनुर्र्िेिी बाब ते सांगत आिेत..  

६) िा उपक्रम पूणव झाल्यार्र र्रीि प्रश्नाची उत्तरे मात्र कल्पना करून, ननरीक्षण देर्ून शमळािी ती अिी 
िोती.. आजीिा चािण्यासाठी, झाडू बनर्ता येईि, झेंडा पकडण्यासाठी, झाडार्रीि फळे काढण्यासाठी, 
पूि तयार करण्यासाठी, खेळ खेळणीसाठी, अंर् व्यक्तीिा देण्यासाठी  

असा बदि िोताना ददसिा.  
७) कल्पना करू िागिी. कल्पना मांडू िागिी. कल्पना प्रतयक्षात उतरू िागिी.  
८) प्रश्न वर्चारण्यािा मयावदा नव्ितया.. तश्या कल्पना करण्यािा दि मयावदा ठेर्ल्या नव्ितया.  
९) सुरुर्ातीिा प्रश्न वर्चारत िोती. उत्तरे मी देत िोते. िळूिळू प्रश्न वर्द्याथी वर्चारत िोते उत्तरे सिकारी 

वर्द्याथीच देत िोते.  
१०)  िब्द/ चचत्रार्रून कल्पना तेच मांडत िोते..  अयोग्य – योग्य समजू िागिे.   
११)  अर्ी गोष्ट कल्पना करून ते पूणव करत िोते.  
१२)  िब्द र्ांडार र्ाढत िोते. र्रर्रून बोित िोती. आनंद घेत िोती. 
१३)  सुरुर्ातीिा सरळ सार्ी कल्पना मांडणारे माझे वर्द्याथी कल्पनांची र्रारी मारू िागिे.  
१४)  नर्ीन कािीतरी सुचू िागिे.. तयातनू िळूिळू ननशमवती िोऊ िागिी..  
१५)  पािकांिी संर्ाद र्ाढिा .. पािक मुिांच्या प्रश्नांना प्रनतसाद देर्ू िागिे.. मुिांचे र्ार्वर्श्र् बिरिे.  
१६)  र्ार्नातमक, मानशसक वर्कास अतयंत र्ेगाने झािा.  
१७)  िेखन र् र्ाचन याआर्ी बोिणे या प्रकारे र्ावर्क वर्कास झािा..   
१८)  कल्पना वर्स्तार करू िागल्यामुळे वर्नोद ननशमवती िोऊ िागिी. वर्नोद कळू िागिे.  

Lokdown  मध्येिी मुिांचा कल्पना वर्स्तार ऐकून घरातीि र्ातार्रण आनंदी र् िास्याने र्रिेिे रािू 
िागिे.  

१९)  आनंददायी र् र्यानुसार, आर्डेि असे, मोकळेपणाने आपिे मत मांडता येऊ िागिे. आपिे कोणीतरी 
ऐकत आिे र् प्रनतसाद देत आिेत िे पािून अध्ययनातीि सिर्ाग र्ाढिा.  

२०)  कल्पना करत – करत र्ास्तर्तेिी संबंर् िार्ू िागिे.  
२१)  मागीि र्र्ी िाजणारी-बुजणारी, पुढे न येणारी िी मुिे ऐकत ऐकत कर्ी सिर्ागी िोऊन बोिू िागिी. 

िे कळिेच नािी. 
२२)  मुिांना का? कसे? कर्ी? कोणी? यातीि फरक िक्षात येर्ू िागिा. र् ती मांडू िागिी.  
२३)  मुिांचे प्रश्न िे असेच ? तसेच ? किामुळे ? कोणी ? यार्रून ते असे असेि.. िे तसे असेि .. 

याच्या मागे असे झािे असेि.. अिा प्रकारे स्र्यं योग्य ददिेने उत्तरे िोरू् िागिी.  
२४)  सामान्य ज्ञान र्ाढिे..  
२५)  चचत्रातून तयांचा र्ार्ननक वर्कास, सामाजजक वर्कास याच्या कक्षा रंूदर्ल्या असे पािायिा शमळािे. 

 
‘माझी कल्पना’ अशा प्रकारे उपयुक्त ठरली..  

अ) मुिे घरात गुंतनू रादििी.  
आ)  मुिे ननरीक्षण करू िागिी. ननरीक्षण िजक्त र्ाढिी.  
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इ) र्स्तूंचा उपयोग स्र्कल्पनेप्रमाणे करू िागिी. र्स्तूंची नार्े सांगताच – तयाच्या र्ापराबाबत कल्पना 
करू िागिी. प्रतयेक र्स्तूची मोडतोड न करता र्ापर करण्याकडे कि र्ाढिा. 

ई) मुिांच्या प्रश्नांकडे पािकांचा पािण्याचा दृजष्टकोन बदििा.  
उ) पािक र् ििान मुिे सुसंर्ाद िोर्ून पािक मुिांच्या िंकाकडे अभ्यास म्िणून पािू िागिे.  
ऊ) मुिे जजज्ञासू झािी. प्रश्न वर्चारण्यासोबत प्रश्नांची उत्तरे िोर्ण्याकडे कि र्ाढिा.  
ऋ) चचत्रातीि योग्य अयोग्य का ते सांगू िागिी.  
ऌ) ििान असूनिी अनेक अंगाने वर्चार करू िागिी.  
ऍ) आपल्या शमत्राच्या कल्पना चूक की बरोबर ते सांगू िागिी.  
ऎ) मोबाईि पासून दरुार्िी.. स्क्रीन र्ेळ कमी झािा.. काटूवन पाितानािी तयांना तयातीि कल्पना कळू 

िागल्या. काटूवन मर्ीि गोष्टी कल्पनार्ारीत असतात िे िगेच िक्षात आिे. 
ए) संर्ाद कौिल्य र्ाढिे. र्ीट झािी. िैक्षणणक प्रक्रक्रयेत आनंदाने सिर्ागी झािी.  
ऐ) नकार क्रकंर्ा आपिी कल्पना चुकल्यास योग्य कल्पना ऐकण्याची क्षमता प्राप्त झािी.. नकार पचवर्णे 

कळू िागिे. आपल्या सोबत एकाच गोष्टीर्र दसूरा िी मत मांडत आिे म्िणल्यार्र ऐकून घेण्याची 
क्षमता र्ाढिी. स्र्त: माझे चूक की बरोबर िे सांगू िागिी.  

ऑ)  प्राणी – पक्षी काय बोित असतीि - अिा प्रकारची कल्पना करून संर्ाद कौिल्य वर्कशसत केिी गेिी.     
ऒ)  चचत्रातीि व्यजक्त काय म्िणत असतीि? का असे म्िणत असतीि? तयांच्या चेिऱ्यार्रीि र्ार् पािून 

तयांच्या र्ार्ना सांगू िागिी. तयामुळे घरातीि व्यजक्त पािून समजू िागिे तयांच्या मनातीि अर्स्था.  
ओ)  सुख-दखु, आनंद- िसणे, रडणे र् चचडणे-चचडर्णे यामागीि कारणे समजण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत 

झािी. 
औ)  यामुळे मुिे ताशसकािा िजर रािू िागिी.. उपजस्थती र्ाढिी. गुणर्त्ता र्ाढिी.  
अं) ‘माझी कल्पना’ या उपक्रमास शमळणारा प्रनतसाद पािून िाळेतीि वर्र्यासाठी याचा फायदा करून 

घेण्यासाठी रोजचा िाळेतीि अभ्यास केिा तर बोिायिा संर्ी शमळेि असे सांचगतल्यामुळे मुिांचा 
िाळेचा अभ्यास र्ाढिा. 

अः)  प्रतयेक वर्द्यार्थयाांना तयाचंी कल्पना मांडण्यास संर्ी ददिी. तयामळेु आपिी/आपल्या पाल्याची  कल्पना 
र् दसुऱ्याची कल्पना/ वर्चार करण्याचा कि यातीि फरक पािक र् वर्द्यार्थयाांना कळिा. पररणामत: 
मिािी प्रतयेक वर्द्यार्थयावची कल्पना िजक्त /वर्चार क्षमता, पािक मागवदिवनाचा पररणाम असे अनेक 
मुद्दे िक्षात घेता आिे.  
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नवोपक्रमाची उद्हदष्ट्ये 

नवोपक्रम यासाठी केला...... 
1) ििान मुिांच्या कल्पना िक्तीिा चािना र् र्ार् देणे.  
२) मुिांना र्ेगर्ेगळ्या पद्र्तीने वर्चार करायिा िार्णे.  

३) योग्य र् अयोग्य ची समज देणे.  
४) मुिांना कल्पना वर्स्तार करायिा िार्ून तयांच्या र्ार्ना समजून घेणे. 

५) र्ार्नांना मोकळी र्ाट करून देणे तयातून तयांच्या र्ार्ननक र् मानशसक क्षमता िक्षात घेणे.  
६) मुिांची ननरीक्षण िजक्त र्ाढर्णे. 

७) मुिांना वर्चार करायिा प्रर्तृ्त करणे.   
८) मुिांना उतस्फूतव बोिण्यास प्रर्तृ्त करणे. 

९) संर्ाद कौिल्य र्ाढवर्णे. 
१०) तयांना सुचिेल्या बािसुिर् कल्पनांचा आनंद तयांनाच देणे. 

११) िोर्क प्रर्तृ्ती ननमावण करणे. 
१२) मुिांना र्ैचाररक पातळी सुर्ारण्यास मदत करणे.  

१३) आनंददायी शिक्षण पद्र्ती अर्िंबणे.  
१४) मुिांच्या वर्चारांना र् कल्पनांना गती देणे.  

१५) कल्पना र् र्ास्तवर्कता यांतीि फरक समजार्णे.  
१६ ) मुिांना िाळा र् अध्ययन यांची आर्ड िार्णे.  

१७ ) स्र्यं शिक्षण शमळर्ण्यास प्रर्तृ्त करणे.  
१८ ) टाळेबंदीची पररजस्थनत िक्षात घेत पािक र् मुिे यातीि संर्ाद र्ाढवर्णे. 

१९ ) मुिांना मनोरंजन द्र्ारे अध्ययनाकडे र्ळर्णे. 
 
‘माझी कल्पना’ या नवोपक्रमाचा – फायदा, कोणाला व कसा --- 
 1) या उपक्रमाचा फायदा आमच्या वर्द्यार्थयाांना नक्कीच झािा. कारण यातून तयांची ननरीक्षण िजक्त 
र्ाढिी.  
2) मुिानंा ददिेिी चचते्र, सांचगतिेल्या घटना, पूणव – अपूणव गोष्टी र् तयातून मांडिेल्या कल्पना, सादितय 
र्ापराबाबतच्या कल्पना याबाबत पािकांना प्रश्न वर्चारू िागिी. मुिांची संर्ाद क्षमता र्ाढिी. 
३) वर्द्याथी एकमेकांना कल्पना किी बरोबर र् किी चूक याबाबत सांगत िोती.  
४) मुिे वर्चारत असिेल्या प्रश्नांना कटकट समजणारे पािक आता तयांच्या प्रश्नांकडे उत्तर द्यार्े िागेि 
म्िणून पािू िागिे.  
५) मी सुद्र्ा मुिांना शिकर्ण्याआर्ी वर्वर्र् प्रकारे कल्पना करून पाित िोते.. पण माझ्या र्याप्रमाणे तरीिी 
मुिांच्या कल्पना या माझ्यापेक्षा १००% र्ेगळ्या असायच्या.  



नवोपक्रम - माझी कल्पना 9 

 

६) एखाद्या चचत्रार्र क्रकंर्ा गोष्टीर्र र्ेगर्ेगळ्या प्रकारे कल्पना मांडल्यामुळे कल्पनांची डडक्िनरी ननघते की 
काय असे र्ाटू िागिे. एक अपूणव चचत्र पूणव करताना ३०-३५ कल्पना माझ्या समोर वर्द्याथी मांडत िोते.  
७) मी उपक्रम घेत असताना वर्द्याथी िी यामरू्न कल्पना आर्ाररत प्रश्न वर्चारू िागिे.. ज्याची उत्तराची 
अपेक्षा माझ्याकडून केिी जार्ू िागिी.  
९) िाळेस कल्पक, िुिार, चौफेर वर्चार करणारे, संर्ाद सार्णारे, आपिे प्रश्न र्ाडसाने वर्चारणारे, कृनतिीि 
प्रयोगिीि, िोर्क प्रर्तृ्तीचे वर्द्याथी शमळािे. तयार झािे. 
१०) समाजासाठी सुजाण र् कल्पक युर्क िोण्यासाठी छोटासा प्रयतन करून माझ्यािी कल्पना राबवर्ताना 
नर्ीन नर्ीन शिकायिा शमळािे. प्रतयेक र्ेळी आपण मुिांना सांगेि तसे बरोबर नसते. ििान मुिे िी 
अनतिय योग्य ते म्िणणे मांडू िकतात याची जाणीर् झािी. 
११) पािकांना आपल्या पाल्याच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास प्रेरणा शमळािी.  
१२) िाळेतीि वर्द्याथी दटकून रादििे. उपजस्थती र्ाढिी. अभ्यास िसत खेळत करू िागिी. तणार्वर्रदित 
रादििी.  
१३) कल्पक वपढी ननमावण झािी तर नावर्न्याचा िोर् नक्की िागेि. अिी अपेक्षा माझी या उपक्रमातून 
र्ाढिी.  
 
उपक्रमातील कृती व ववद्याथी ववकास –  

१) गोष्टी सांचगतल्या - अ) एकाग्रता र्ाढिी. ब) श्रर्ण क्षमता र्ाढिी. क) गोष्टीर्र आर्ाररत प्रश्न र् 
उत्तरे घेतिी. ड) गोष्ट सांगताना पुढे काय िोईि.. असे वर्चारल्यामुळे अध्ययनार्र िक्ष र्ाढिे. 
इ) गोष्टीमरू्न तयांना संर्ाद सार्ण्यास प्रर्तृ्त केिे.  

    २) चचत्र दाखर्िे – अ) ननरीक्षण क्षमता वर्कास अनतिय झािा. ब) छोट्या छोट्या गोष्टीचा संबंर् सांगू 
िागिी. क) घटना काय घडिी असेि याची कल्पना सांचगतिी. ड) घटना किामुळे घडिी असेि याची िी 
कल्पना मांडिी. इ) चचत्रातीि प्राण्यांचे िार्र्ार् पािून र्ार्ना मांडू िागिे. ई) तयाचे र्ास्तर्ािी संबंर् मांडिे.  
३) अपूणव गोष्ट पूणव – पारंपररक गोष्ट सांगून तयार्ेळी असे का घडिे असेि िे सांगत िोत.े.(कल्पना करून) 
याच गोष्टी मध्ये बदि करून गोष्ट सांचगतल्यास कल्पना बदि करून सांगत िोत.े तयािी पुढे जार्ून 
एखाद्या गोष्टीत असे व्िायिा पादिजे िोते तयामुळे असे झािे असते िे िी सांगत िोते.. माझी चचमुकिी 
मुिे िे सगळे सांगताना मिा अनतिय आनंद झािा िोता की अिी अध्यापन पद्र्ती पुस्तकात अभ्यास 
म्िणूनच पादिजे िोती.  
४) र्स्तु ओळख – यामरू्न  मिा मुिांच्या र्ार्ना समजल्या. मुिांना र्स्तूंचे अनेक उपयोग समजिे. 
मुिांचा र्स्तूंकडे पािण्याचा दृजष्टकोन बदििा. र्स्तूच्या मोडतोडीपेक्षा उपयोगाकडे कि र्ाढिा. मुिे इतरांचे 
म्िणणे ऐकून र् समजून घेर्ू िागिी. माझेच खरे यातून आपण ठरर्यूा याकडे मुिांची र्ाटचाि झािी. 
यामरू्न मुिांचा र्ार्ननक वर्कास करता आिा.  
५) चचते्र पूणव करणे – मुिे वर्चार करू िागिी कल्पना करू िागिी की चचत्र किाचे तयार िोईि. आपिे 
म्िणणे मांडू िागिी. मिा असे र्ाटिे म्िणून मी िे उत्तर ददिे असे िी म्िणू िागिी. 
५) घटना र् प्रसंग – मुिांना घटना सांगणे. प्रसंगात काय घडिे? का घडिे? कसे टाळता आिे असते? 
यासारख्या गोष्टींमुळे तयांच्या वर्चारांना सुसंगपणा आिा. इतर वर्द्यार्थयाांची मदत घेर्ू िागिे. पररजस्थती 
बदििी तर काय घडेि यार्रून तयांना अंदाज िार्णे जमू िागिे.  
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६) गप्पा गोष्टी – मुिांना गप्पा गोष्टींमरू्न तू नतथे असतास तर काय केिे असतेस? एखाद्या प्रसंगात 
तुम्िी काय कराि? अिा गोष्टींमुळे मुिे वर्चार करू िागिी. तयांचे वर्चार व्यक्त करू िागिी. कल्पना करू 
िागिी. तयांचा वर्चार तकव संगत िोर्ू िागिा.  
७)चचत्रातून संर्ाद – चचत्रातीि प्राणी पक्षी काय बोित असतीि अिा प्रश्न वर्चारण्यामुळे स्र्त:िा तयांच्या 
जागी ठेर्ून वर्चार करू िागिी. संर्ाद तयार करू िागिी. एकाच र्ेळी अनेक संर्ाद सुचू िागिे यातून 
तयांचा र्ार्ावर्कास िोण्यास मदत झािी.  
८)जर-तर पररजस्थनत- जर तर च्या प्रश्नातून मुिांना खूप कल्पना सुचू िागल्या. तयातून आनंद घेर्ू िागिी. 
तयांच्या डोळ्यात स्र्प्ने पािू िागिी. कािी मुिे कल्पना खऱ्या किा िोतात याबद्दि वर्चार करू 
िागिी.कल्पनेतीि आनंदातून मुिे र्ास्तर्ात ज्ञान घेर्ू िागिी. 
९) गोष्टींर्र आर्ाररत प्रश्न वर्चारणे – यातून तयांना नकळतपणे वर्चार करायिा प्रर्तृ्त करणे. 
१०) र्स्तु दाखवर्णे क्रकंर्ा चचत्र दाखर्ून उपयोग सांगणे – तयांच्या पररचयातीि र्स्तु दाखर्ून तयांचा उपयोग 
वर्वर्र् पद्र्तीने कसा करता येईि याबाबत वर्चारणे यार्रून मुिे अनेक दृष्टीने वर्चार करू िागिी. तयांना 
आता आपल्या शमत्रांचे वर्चार िी पटू िागिे. ते शिक्षक्षकांसोबत, शमत्रांिी संर्ाद सारू् िागिे.         
११) घटना सांगणे – एखादी तयांच्या र्यािा साजेि अिी घटना सांगणे ती क्रमर्ार किी घडिी असेि याचा 
वर्चार करण्यास सांगणे उिट सुिट पररजस्थतीत काय घडिे असते ते वर्चाराणे यामरू्न वर्द्यार्थयाांच्या  
वर्चारािा सुसंगतपणा येण्यास मदत शमळािी. वर्द्याथी अनेक प्रकारे वर्चार करू िागिे.   
 
या उपक्रमातून मुिांची कल्पनािक्ती र्ाढेिी, मुिे स्र्त; कल्पना करतीि तयाचा वर्स्तार जमू िागेि. 
तयाचबरोबर या उपक्रमातून मुिांच्या वर्चारप्रक्रक्रयेचा अभ्यास करता येईि. आरु्ननक तंत्रस्नेिी युगातीि 
वर्द्यार्थयाांना तयांची ननरागसता जपत पण तंत्रज्ञानाच्या सिाय्याने कसे वर्कशसत करता येईि िे दि समजेि. 
प्िे ग्रुपमरू्न पुढे ििान गट र् मोठ्या गटात जाणाऱ्या मुिांचे वर्चार र् नर्ीन मोठ्या गटातच प्रर्ेि 
घेणाऱ्या मुिांची वर्चारप्रक्रक्रया यामर्ीि तुिनातमक अभ्यास करता येईि. तयामरू्न तयांना कसे वर्कशसत 
करता येईि िे समजेि.  
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नवोपक्रमाचे ननयोिन 
1] उपक्रमपूवव जस्थतीचे ननरीक्षण :-  
                        मुिे घरात कंटाळत चाििी िोती. मुिांचा िट्टीपणा र्ाढत चाििा िोता. 
तयांचा स्क्रीनसमोरीि र्ेळ र्ाढत िोता. तयातनू तयांचे आरोग्य र्ोक्यात येण्याची िक्यता िोती. िाळा बंद र् 
घरातून बािेर जार्ून खेळत नसल्याने 3 ते 6 र्र्व र्यातीि मुिांचा इतर िोकांिी समन्र्य िोत नव्िता. 
ऑनिाइन िाळा सुरू िोती तरीिी मुिांमध्ये उतसकुता, जजज्ञासा जाणर्त नव्िती. फक्त मोबाईि िातात 
क्रकंर्ा टी. व्िी. सुरू र् ददसेि ते पािणे र् ऑनिाइन गेम खेळणे एर्ढ्यातच तयांचे वर्श्र् सामार्िे िोते.  
शिक्षकांचा पािकांिी जेंव्िा जेंव्िा संर्ाद िोत असे तेंव्िा अनेक पािकांकडून असे समजिे की मुिे इतरांच्यात 
शमसळत नािीत. चचत्र काढर्ायस ददिे तरी मोबाईिर्र बघून काढतात. मनाने किातच रमत नािीत. उिटे 
बोिणे र्ाढिे आिे. ऑनिाइन र्गावसाठी मुिे पािकांसोबत बसतात पण नतंर कािीच मनाने करत नािीत. 
अिा पररजस्थतीत िाळा, शिक्षक आपिे योगदान देत िोते पण दोन र्र्ावचा कािार्र्ी िाळा र् 
सर्ंगडयांशिर्ाय या मुिांचा जाणार र् तयांचे ननरागस बािपण, तयांचे अनंत प्रश्न, तयांचे र्ार्वर्श्र्, तयांच्या 
कल्पनेतीि पऱ्या, चांदोमामा, अनेक मुिांनी न पादििेल्या गोष्टी ज्या तयांना गाणी, गोष्टीतून र् खेळातून 
समजतात तया रािणार र् दि बािके पादििीत अंक र् अक्षर ओळख याकडे जाणार िे पािून मन अस्र्स्थ 
िोत िोते. म्िणून खेळातनू, गाणी, गोष्टीतून िा उपक्रम घेतिा गेिा. मुिांना तयांच्या बिपणीचा आनंद देणे 
तयाचबरोबर िळूिळू र्तवन सुर्ारणे, स्क्रीनपासून िांब नेणे र् तयांच्या जजज्ञासू प्रर्तृ्तीिा उते्तजन देणे या िेतूने 
िा उपक्रम कारार्ास र्ाटिा.  
 
2] सांबांधधत व्यजक्त व तज्ञ व्यक्तीशी चचाव :- 
                        ननयशमत या संदर्ावत मुख्याध्यावपका सौ. अमतृा कुिकणी र् इतर  
सिशिक्षक्षका यांच्यािी चचाव िोत िोतया. िा उपक्रम मी करण्याचे ठरवर्ल्यानंतर सर्ाांिी चचाव केिी. उपक्रम 
योग्य प्रकारे राबवर्त असताना नर्ोपक्रम पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री. वर्जय गजानन कुिकणी सरांचे 
मागवदिवनिी मोिाचे ठरिे.  
पािकांनी मुिांना मोकळीकता द्यार्ी यासाठी ऑनिाइन ताशसकािा मुिांना सिकायव, उत्तरे सांगू नका असेिी 
पािकांना सांचगतिे. 
 
3]  आवश्यक साधनाांचा ववचार :-  
१) िाळा बंद र् मुिे -शिक्षक घरात आिेत िे िक्षात घेऊन मोबईिचा र्ापर कसा करार्ा याबाबत वर्चार 
केिा. िे करत असताना स्क्रीन र्ेळ कमी ठेर्णे पण ठरर्िेिे अध्ययन र्ा उपक्रम कसे करायचे यासाठी 
ऑनिाइन ताशसका सोबत whats app चा र्ापर केिा. 
 २) गोष्ट सांगताना र्गावत फळ्यार्र चचते्र काढून ऑनिाइन ताशसका मध्ये काय करायचे ते सांचगतिे. एकाच 
ताशसकामध्ये सगळ्या मिुांना संर्ी देता येत नव्िती तयामुळे मुिांचे गट करून अध्यापन कसे करार्े याचािी  
वर्चार केिा. मुिे आणण फळा यांचा संबंर् ठेर्ता आिा. मुिांची एकाग्रता र्ाढवर्ण्यासाठी फिकार्र आकर्वक 
र् रंगीत खडूने काढिेिी चचते्र, तयांच्या समोर चचते्र काढत असल्याने तयांची एकाग्रता र्ाढत िोती               
३) मुिांची ननरीक्षण िजक्त र्ाढवर्ण्यासाठी मिा पुस्तकातीि चचत्रांचा र्ापर या उपक्रमासाठी करता आिा. 
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४) यू ट्यूब र्रीि गोष्टी दाखर्ल्या, ििान मुिांच्या उतकृष्ट किाकृती असणारी िॉटव क्रफल्म शिकं ददिी. 
मात्र तया अध्यावर्र सोडून ददल्या र् पुढीि गोष्टीसाठी मुिांना वर्चारािा र् कल्पनेिा र्ार् ददिा.  
५) पािक घरात िोते र् तयांचािी यात सिर्ाग घ्यार्ा म्िणून तयांची मदत घेतिी. कल्पना वर्स्तार इतर 
वर्द्याथी कसे करतात त ेपािून आपल्या पाल्यािा कसे तयार करार्े िे समजून आिे. 
६) क्रकती र्ेळ घ्यार्ा र् आपण कसे कमीत कमीत बोिायचे र् वर्द्यार्थयावना अचर्क कसे बोिता येईि 
यासाठी कोणती चचते्र र्ापरायची कोणती गोष्ट घ्यायची यांचे ननयोजन करार्े िागिे.  
७) मुिांना सोपे, आनंददायी, आणण मनोरंजक र्ाटेि असे अध्यापन करायचे याचािी वर्चार केिा. 
 
४) करावयाच्या कृतीांचा क्रम :- 
पहिली पायरी :- सुरुर्ातीिा शिक्षक घरी र् मुिे पािकांजर्ळ अिी अर्स्था. ििान मुिे असल्यामुळे 
अध्ययन अध्यापनात अडथळे येण्याची दाट िक्यता र्ाटिी. पण पािक घरी असल्यामुळे आपल्या पाल्याच्या 
अभ्यासाची काळजी १००%घेतीि अिी खात्री र्ाटिी. म्िणून पाठ्यपुस्तक अध्यापनासोबत कल्पना वर्स्तार 
या नर्ोपक्रमाची रचना केिी. खरेतर िा उपक्रम स्परे्साठी न करता आिेल्या अडचणीर्र मात करण्यासाठी 
करण्यात आिा आिे. 
दसुरी पायरी :-  टाळेबंदीच्या काळात वर्द्याथी िाळेपासून दरू जार्ू नये र् अध्यापनात मनोरंजकता यार्ी 
यासाठी तयार केिेल्या कल्पना वर्स्ताराची मांडणी केिी. वर्द्यार्थयाांपयांत किी पोिचर्ायची ,किी घ्यायची, 
काय साध्य िोईि, कािीच साध्य नािी झािे तर काय िोईि याचािी वर्चार केिा. गुगि मीट , Whats 
app र् प्रतयक्ष फोन द्र्ारे आपण िे करू िकतो याची खात्री पटिी.  
नतसरी पायरी :- गुगि मीट द्र्ारे पािकसर्ा घेर्ून पािकांिी सुसंर्ाद सार्िा. मुिांना मुक्त वर्चार 
करण्याची र् मांडण्याची संर्ी द्यार्ी असे आर्ािन केिे. मुिांच्या िंका वर्चारिेिे प्रश्न यासाठी पािकांनी 
सिकारी करार्े असे सांगण्यात आिे.  
चौथी पायरी :- गुगि मीट द्र्ारे ऑनिाइन ताशसका घेर्ून उपक्रमास सुरुर्ात केिी. मुिांिी सुसंर्ाद सार्िा. 
मुिांनी आनंदाने सामीि व्िार्े म्िणून या उपक्रमाची कसिीिी कल्पना तयांना न देता तयांच्यािी गप्पा मारत 
तयांना मुक्त वर्चार र् कल्पना करण्यास प्रेररत केिे. यासाठी मी कािी गोष्टी दाखर्ल्या र् मुिांना समजार्ून 
सांचगतल्या जेणेकरून मुिांना करायचे काय आिे िे समजण्यास मदत िोईि.  
पाचवी पायरी :- नर्ोपक्रमात घेतिेल्या कल्पनावर्स्ताराबाबतच्या सर्व गोष्टी िळूिळू मुिांसामोर उिगडल्या. 
दाखर्ल्या. सांचगतल्या. र् तयाबाबत तयांना बोिते केिे. मुिांचे कल्पनावर्स्तार पािून िा उपक्रम करत 
असल्याचे अतोनात समार्ान िोत िोते.   
सिावी पायरी :- सुरुर्ातीिा गप्पा गोष्टी करणारी मुिे आता वर्चार करु िागिी, वर्चार मांडू िागिी. 
यातूनच तयांच्या कल्पना करण्यािा सुरुर्ात झािी.यासाठी थोडा प्रयतन करार्ा िागिा.    
सातवी पायरी:- आता मिेु आपल्या कल्पना मांडू िागिी. तयांच्या कल्पनांचा वर्स्तार िोर्ू िागिा. एकाच 
र्ेळी एकच बाब अनेक प्रकारे सांगू िागिी. या पायरीत मात्र तयांच्या कल्पनावर्स्तारािा र्ार् शमळािा. आता 
तयांना उपक्रमामध्ये आनंद शमळािा. कल्पना करण्याबरोबर उत्तरे देणे यापुढे जार्ून प्रश्न मांडणे िी िोर्ू 
िागिे.  
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आठवी पायरी :- मुिांच्या कल्पना वर्स्तारािा र् तयांच्या बाळबोर् प्रश्नांना पािकांची साथ शमळू िागिी. 
मुिांनी वर्चारिेल्या कसल्यािी प्रश्नांना न टाळता पािक उत्तरे देर्ू िागिे. मुिांच्या कल्पना पािक ऐकू 
िागिे र् ताशसकेिा मांडूिी िागिे.   
   
5] उपक्रमोत्तर जस्थतीचे ननरीक्षण :- 
उपक्रम मुिांना आर्डिा. तसेच तो पािकांना दि आर्डिा. उपक्रम पूणव िोत असताना मुिांमध्ये अनेक 
प्रकारे बदि ददसून आिे.  
  1] मुिांची ऑनिाइन र्गावत िजेरी र्ाढिी.  
  2] मुिे उतसािाने आई बाबांच्या मागे िागून र्गावत िजर रािू िागिी. आई – बाबा अभ्यासात िक्ष देऊ 
िागिे. 
  3] मुिे उतस्फूतव बोिणारी ददसून आिी.  
  4] शिक्षक वर्द्याथी यांचे दिेुरी अध्यापन अध्ययन सुरू झािे.  
  5] मुिे आता कोणतयािी गोष्टीचे ननरीक्षण करू िागिी.  
  6] मुिे घडिेल्या घटनचेा अंदाज िार्ू िागिी.  
  7] मुिे पूणव र्ाक्यात बोिू िागिी.  
  8] र्गावत कर्ीच न बोिणारी मुिे उत्तम संर्ाद सारू् िागिी.  
  9] मुिांमध्ये मैत्री झािी. आपापसातच कल्पना सांगू िागिी.  
  10] एकमेकांच्या प्रश्नाचें तयांच्यापरीने समार्ान करू िागिी.  
  11] मुिे तयांच्या मनाच्या कल्पना रचू िागिी.  
  12] तयांच्या र्ार्वर्श्र्ातीि अनेक प्रश्न वर्चारू िागिी. तयांची उत्तरे िोरू् िागिी.  
  13] मुिांना कल्पना र् र्ास्तर् याचे र्ान आिे. 
  14] तयांचे िब्दर्ांडार र्ाढिे.  
  15] मुिांचा र्ार्ावर्कास िोण्यास मदत झािी र् संर्ाद कौिल्यिी र्ाढिे. 
  16] मुिे मनाने गोष्ट रचण्याचा प्रयतन करू िागिी.  
  17] नर्ोपक्रमच्या माध्यमातून आपल्या र्ार्ना व्यक्त करू िागिी. 
  18] मुिांची आता ज्ञानिािसा र्ाढिी.  
  19] तयासाठी िाळा सुरू िोण्याची र् िाळेत येण्याची ओढ ननमावण झािी. 
२०] मुिांना र्ेगळ्या पद्र्तीने अध्यापन केल्यामुळे बाई आर्डू िागल्या. बाई आर्डल्या की अभ्यास घेणे 
सोपे जाते.   
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कायववािीचे टप्प े

                   

                 
 

उपक्रमासाठी इतराांची मदत  
1] संस्थेचे पदाचर्कारी अध्यक्ष श्री. बाळासािेब कुिकणी, सचचर् श्री.चंद्रिेखर देिपांडे र् श्री.राजेंद्र िाटकर 
यांनी परर्ानगी ददिी. गणुर्त्ता र्ाढ करत असल्याबद्दि िुर्ेच्छा ददल्या.    
3] सर्व सिशिक्षक्षका यांच्यािी वर्चार वर्ननमय करता आिा.  
4] पािकांचे र् वर्द्याथी सिकायव उत्तम शमळािे. 
6] राज्य स्तरार्रीि २०२०-२१ नर्ोपक्रम स्परे्तीि द्वर्तीय क्रमांकाचे पुरस्कार प्राप्त श्री. वर्जय गजानन 
कुिकणी सर यांच्या प्रेरणा र् मागवदिवनामुळे मी िा उपक्रम नर्ोपक्रम शििू िकिे.  
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उपक्रमासाठी सादर करावयाचे पुरावे  
(मुिांना अिी चचते्र दाखर्ून तयार्र चचाव,ननरीक्षण,संर्ाद,कल्पना करायिा प्रर्तृ्त केिे.) 

   
   मुिांनी स्र् कल्पनेतून काढिेिे चचत्र   तुम्िी र्ाघ असता तर काय केिे असते?  

   
कुत्रा घरात किासाठी पाित आिे?              चचत्र पािून काय र्ाटते? 
मांजरािा काय र्ाटते आिे? 
मांजरची वपल्िे इतकी ननर्ांत का खेळत आिेत ? 
 
 

   
 

 
 

 

दोन मुिींमर्ीि 
काय घटना घडत 

आिे? 
तुमच्या बाबतीत 
असे घडिे आिे 

का? 
तेव्िा तुम्िी काय 
केिे असते? 
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उपक्रमाबाबत आलेल्या प्रनतक्रक्रया 

१) सिकारी मशक्षक्षका  

माझी कल्पना  िा र्गव छान झािा. र्ेगर्ेगळे  प्रयोग  पिायिा  शमळािे. छान र्ाटिे. गोष्ट रंगर्ून  
सांचगतल्या मुळे सुंदर र्ाटिी. मस्त.          

सौ. देिपांडे बाई  

२) मुख्याध्यावपका 
सौ. अमतृा अर्र्ूत कुिकणी  

कांचन चे खरंच कौतुक आिे. नतने जो उपक्रम घेतिा. मुिांना तर आर्डिा पण पािकांनािी आर्डिा. खूप 
एर्ढ्या कमी र्ेळात तयारी करून  तया करीता आपिा र्ेळ देऊन उपक्रम घेतिा  तयाबद्दि नतचे खूप खूप 

कौतुक .         

३) पालकाांची प्रनतक्रक्रया 
अ) बाईंनी घेतिेिा माझी कल्पना िा उपक्रम अनतिय सुरेख झािा.मुिांच्या बुद्र्ीिा चािना शमळेि असे 

नर्ीन प्रयोग पािायिा शमळािे.बाईंनी तयात मुिांना सिर्ागी करून घेतिे तयामुळे खूप छान 
र्ाटिे.असेच उपक्रम सुरू रािोत.सर्व बाईंना खूप र्न्यर्ाद 

(ओजस निर्डे ची आई) 

ब) तुम्िी जो उपक्रम राबार्त आिात एक तासर्र मुिांचा र्ेळ खरंच खूप छान जातो आिे. माझी मुिगी 
शिर्ानी जजिा ऑनिाइन सेिनमध्ये आर्ीच्या िाळेमध्ये जजिा बळजबरीने बसर्ार्े िागत िोते ती आता 
स्र्त:िून एकटी बसण्यास तयार असते. जी तुम्िी सुरुर्ात केिी आिे ती माझ्यासाठी नर्ीनच आिे आपिे जे 
संस्कार आिेत आंघोळ केल्यानंतर देर् र् आईर्डडिांना नमस्कार करणे श्िोक म्िणणे िे तुम्िी मुिांना 
करायिा िार्त आिात  मुिे ते आनंदाने करत आिेत. तयांच्या वर्चारिक्तीिा, कल्पनािक्तीिा र्ार् देणारे 
प्रश्न, गोष्टी अगदी तयांचेिी एकरूप िोर्ून सांगत आिात, तयांना बोिायिा उद्युक्त करत आिात ते खूप 
छानच आिे. मिा दिची खूप काळजी र्ाटत िोती की शिक्षणामध्ये नतिा आर्ड आिे का नािी कारण आर्ी 
ती इंजग्िि शमडडयमिा िोती आणण नतथे अभ्यास म्िणजे फक्त एक पुस्तकी आिे असे नतचे मत झािे िोते. 
पण आता शिक्षण िे पुस्तकाबािेरीि आपण अनुर्र्तो तया घंटनांमरू्न शिकता येते िे नतिा समजायिा 
िागिे आिे. दि तर सुरुर्ात आिे नतिा आता शिक्षणाची आर्ड ननमावण िोर्ू िागिी आिे. खूप छान 
पद्र्तीने तुम्िी ते मुिांमध्ये रुजर्ात आिात तयाबद्दि तुमचे मन:पूर्वक आर्ार,अशर्नंदन र् खूप सारे 
कौतुक. र्न्यर्ाद.  

(मशवानी रािे हिची आई)  
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पालक whats up वरून आलेली प्रनतक्रक्रया  
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नवोपक्रमाची कायवपद्धती 

 
* पूवव जस्थतीची ननरीक्षणे व त्याांच्या नोंदी – 
1] वर्द्याथी ननयशमत अभ्यासक्रमास कंटाळताना ददसिे.  
२] वर्द्याथी अनुपजस्थतीत रािण्याचे प्रमाण र्ाढिेिे ददसून आिे.  
३] अनुपजस्थत वर्द्याथी पािक साततयाने फोन करून आज काय शिकर्िे वर्चारत शिक्षक र्ैयजक्तक र्ेळ 
खूप जात िोता.  
४] whats app र्रीि अर्िंबणे र्ाढिे िोते. तयामुळे प्रतयक्ष अभ्यास मुिे करत की पािक ते काळात 
नव्िते.  
५] मुिांिी संर्ाद कमी रािायचा ठरावर्क मुिे उत्तर देत. र्ावर्क वर्कास र्ार्ा िुद्र्ीकरण याकडे िक्ष राित 
नव्िते. 
६] पूर्व प्राथशमक गटासाठी अध्यापन प्रक्रक्रयेत संर्ाद अतयंत मित्त्र्ाचा आिे.  
७] पािक िाळा सुरू करा मुिे घरात त्रास देतात.. चचडखोर झािी आिेत.. असे पािक र्गावतून सुर येत 
िोता.  
८] मुिांचे मनोरंजन म्िणजे मोबाईि र् काटूवन एर्ढेच झािे िोते.. तयांच्या बािप्रश्नांना उत्तरे देणे पािक 
टाळत िोते. टाळेबंदीमुळे पािक मुिांना एर्ढा र्ेळ घरातच पािून र्ैतागिे िोते. तयांचे करायचे काय असे 
र्ाटत िोते.  
९] मुिांचे प्रश्न िे या र्यात पडणारे असतातच ती तयांची ज्ञान िािसा असते िे पािकांना सांगून उपक्रमात 
सिर्ागी करून घेतिे.  
१०] पािक मुिांना उत्तरे सांगत िोती, अभ्यास पािक करून ररकामे िोत िोत.े शिक्षक म्िणजे मी अभ्यास 
पूणव झाल्यार्र िाबासकी देत िोते. पण माझी िाबासकी नक्की कोणािा माझ्या वर्द्यार्थयाविा की तयाच्या 
पािकांना िे मिा कळत नव्िते. ऑनिाइन ताशसकेिा पािक मागून उत्तरे देत िोते. मुिांना येते की नािी 
माझे अध्यापन कसे िोते िेच काळात नव्िते. माझे समार्ान िोत नव्िते. म्िणून माझे वर्द्याथी र् मी  
शिक्षक म्िणून अध्ययन पद्र्त बदििी.  
११] या पद्र्तीमुळे र् वर्िेर् ताशसका, ठरावर्क वर्द्याथी, एक तासाची ताशसका र्ेळ तयामुळे प्रतयेकािा संर्ी  
शमळार्ी िा िेतू ठेर्िा.   
 
* कायववािी दरम्यान केलेली ननरीक्षणे व माहिती सांकलन :- 
१] वर्िेर् ताशसका असा उल्िेख केल्यामुळे उपजस्थती र्ाढिी. ९०% रादििी.  
२] मनोरंजन आर्ाररत र् पररक्षावर्रदित असल्यामुळे, गुण नसल्यामुळे मुिे तणार् रदित सिर्ागी िोते.  
३] प्रतयक्ष ताशसका असल्यामुळे पािक िस्तक्षेप नािीच िोऊ िागिा. कल्पना या मुिांच्या िोऊ िागल्या. 
उत्तरे बाि र्याप्रमाणे येर्ू िागिी. जाणर्ू िागिे.  
४] र्ेगळेपणाणे केिेिे अध्यापन र् तयातीि मज्जा र् आनंद सर्व पािक घरातून गिेर्ू िागिे.  
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५] आपिा पाल्य काय उत्तरे देईि यांकडेच पािकांचे िक्ष िागून रादििे. तयाने ददिेिे उत्तर तयाबाबत घरात 
अथवपूणव चचाव करू िागिे. जे अपेक्षक्षत िोते. सकारातमक पररणाम झािा.  
६] मुिे र्ीट झािी. संर्ाद कौिल्य र्ाढिेच. पण अध्ययनातीि गोडी िी र्ाढिी.  
७] वर्िेर् ताशसका र्ाट पािू िागिी. अर्ीरता र्ाढिी.. सिर्ाग र्ाढिा.  
८] कल्पना मांडताना योग्य अयोग्य सांगू िागिी. पािक समार्ान र्ाढिे.  
९]घरात पािक असे मागवदिवन करू िागिे.  
१०] मुिांच्या प्रश्नाकडे कुतूिि म्िणून पािू िागिे.  
११] मुिांना िोणारा आनंद अर्णवनीय िोता.  
१२] मुिांचे र्ाडस र्ाढिे.  
१३] कोणतयािी घटनेिा पळून जार्ू असे उत्तर देणारी दळर्ी नार्ाची वर्द्याचथवनी आता मागव सुचर्ू िागिी.  
१४] मुिे एकमेकांची मदत घेर्ू िागिी.  
१५] वर्द्याथी उत्तरे नोंद केिी. मानशसक, बौद्चर्क, र्ार्ननक,सामाजजक अिी वर्र्ागणी केिी. पररजस्थनत 
नुसार र् ददिेल्या उपक्रमनुसार उत्तरे किी येतात िे पादििे. 
 
* कायववािी करताना आलेल्या अडचणी :-  
1] वर्द्यार्थयाांना प्रतयक्ष पररसर दाखर्णे क्रकंर्ा ननरीक्षणसाठी र्ार् असणारा ननसगव दाखर्णे जमिे नािी. 
चचत्रतूनच र् जव्िडडओ मरू्न ते दाखर्ार्े िागत िोते.  
2] ऑनिाइन र्गावमुळे र्ेळेची मयावदा राित िोती. प्रतयेकािा तयाचा वर्चार सर्ाांनी ऐकार्ा असे र्ाटत िोते.  
3] वर्द्यार्थयाांना कल्पनेत रममाण िोण्यासाठी र्ेळ अपुरा पडत िोता. कारण तयांना कल्पना सुचून तयाचा 
आनंद घेर्ून ती पूणव र्ाक्यात तयार करून सांगायची असे यासाठी जास्तीचा र्ेळेची आर्श्यकता िोती.िाळा 
सुरू झाल्यार्र दि अडचण असणार नािी.मुिांना झािे िोते. पण प्रतयक्ष र्गावत मुिे नव्िती ती ऑनिाइन 
िोती. दि अडचण र्ाटिी.  
5] रेंज प्रॉब्िेम, स्क्रीन िेअर केिेिी न ददसणे अिा अडचणी कािी मुिांना जाणर्ल्या पण इतर मुिांनी 
तयांना न ददसणाऱ्या चचत्राचे र्णवन करून सांचगतिे देखीि. 
६] सुरुर्ातीिा िोणारा पािक िस्तक्षेप.  
७] िाळेच्या र्ेळेनंतर िोणारी ताशसका – जादा ताशसका. दि पािकांची अडचण िोती. 
८] पािक साततयाने फोन करून वर्चारत िे उत्तर बरोबर िोते की .. कल्पना िोती िे सांगार्े िागत.  
९] ऑनिाइन ताशसका दि अडचण सुरुर्ातीिा. पण पयावय नव्िता. म्िणून जमिे ऑनिाइन.  
१०] ऑफिाईन आणखीन आनंद शमळर्ता आिा असता िे जाणर्िे. 
 
* माहितीचे ववश्लेषण :- 
१] एकूण ६० वर्द्यार्थयाांर्र िा उपक्रम घेण्यात आिा. 
२] ननयशमत उपजस्थती रादििी. प्रतयेकािा संर्ी.. प्रतयेकाच्या कल्पनािा र्ार् ..  
३]आठर्डयातनू एक ददर्स र् तीन र्ेगर्ेगळ्या ताशसका प्रतयेक ताशसका २० वर्द्याथी ... म्िणजे तीन तास 
घडयाळी िाळेच्या र्ेळे व्यनतररक्त.  
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४] उपक्रम आर्डल्यामुळे र् मुिे गुंतल्यामुळे नर्ीन कािीतरी शिकतात म्िंटल्यार्र सुट्टी िागल्यानंतर पुढे 
िी एक आठर्डा सिग रोज तीन तास उपक्रम चािू िोता. पािक आग्रि, मुख्याध्यापक परर्ानगीन.े  
५] वर्द्याथी उत्तरे नोंदी केिी.  – र्ार्ननक स्तर, मानशसक स्तर, सामाजजक जस्थनत, बौद्चर्क र् कौटंुबबक 
जस्थनत र्र आर्ाररत.  
६] कल्पना वर्स्तार ची केिेिी रचना र् घेत असिेिे उपक्रम यांची पडताळणी करत असताना क्रकंर्ा 
कायवर्ािी करताना नर्ीन कािी सुचिे तर तेिी तयाचा समार्ेि तयात केिा..  
७] अध्यापन करताना पणूव स्र्ातंत्र्य घेतिे तयामळेु मिा र्ाटेि तसे नर्ोपक्रमाची उद्ददष्ट्ये र् ध्येय 
साततयाने बदित रादििी.. कारण कल्पना करताना  मुिे आपल्या वर्चाराच्या पुढे जात िोती तयामळेु 
नर्ोपक्रमात बदि करार्े िागत..    
 

नवोपक्रमाची यशस्वीता व फलननष्टपवत्त 

१] मुिे र्गावत रमू िागिी. 
२] मुिे प्रतयेक गोष्टीचे ननरीक्षण करू िागिी. 
३] मुिे प्रश्न वर्चारू िागिी. 
४] मुिे एकमेकांिी संर्ाद सारू् िागिी. 
५] मुिे फक्त स्क्रीन न पािता तयार्र वर्चार करू िागिी. 
६] मुिांच्या मनातीि कल्पना बािेर येर्ू िागल्या. 
७] मुिांच्यातीि बािसुिर् जजज्ञासू र्तृ्ती बिरिी. 
८] मुिांना अंदाज करता येर्ू िागिा. 
९] मुिे पूणव र्ाक्यात िर्कर बोिू िागिी. 
१०] मुिे अडचण न सांगता मागव सुचर्ू िागिी. 
११] मुिांना कल्पना सुचू िागल्या. 
१२] मुिे गोष्ट पूणव करू िागिी. 
१३] मुिांना आनंद शमळािा. मुिे रममाण झािी. 
१४] मुिांचा पािकांिी संर्ाद र्ाढिा.पािकांचा मुिांिी संर्ाद र्ाढिा. 
१५] मुिे स्र्यं शिक्षणाकडे र्ळू िागिी. प्रतयेक चचत्रात कल्पना करू िागिे. 
१६] िाळेत येण्याची ओढ ननमावण झािी. उत्तम अध्यापन झाल्यामुळे प्रतयक्ष बाईना बघायचे आिे.  
१७] मुिांना अभ्यास का करायचा? िाळेत का जायचे? या प्रश्नाची उत्तरे स्र्त: िोर्ता आिी. 
१८] सर्व मुिे एकमेकांचे ऐकू िागिी. वर्चारांची देर्ाण घेर्ाण छोट्या स्र्रूपात का िोईना सुरू झािी. 
१९] एखादे चचत्र ददसिे की तयातीि चचत्रांचा संर्ाद मांडू िागिी.  
२०] चचत्रातीि क्रकंर्ा गोष्टीतीि घटना कल्पना मांडू िागिी.  
२१] पािकांना दि अध्यापन पद्र्ती आर्डिी.  
२२] सिकारी शिक्षक तयांच्या अध्यापनात कल्पना वर्स्तार करू िागिे.    
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अध्यापन करताना येणाऱ्या अडचणी र् मुिांबाबत जाणर्िेल्या कािी अडचणीतून सुरू झािेिा िा 

उपक्रम मुिांना एक नर्ी दृष्टी देणारा ठरिा. नर्ीन वपढीतीि कल्पक मुिांच्या कल्पनािक्तीिा पंख 
िार्ण्याचे र्ाग्य मिा ‘माझी कल्पना’ या उपक्रमाद्र्ारे शमळािे. पािकांच्या प्रनतक्रक्रयांमरू्न मुिांचा आनंद, 
घरी छोट्या छोट्या गोष्टीत तयांनी वर्चारिेिे प्रश्न यामरू्न आमची दि छोटी छोटी मुिे आता एक चांगिा 
वर्द्याथी िोण्यास सज्ज झािी आिेत असे र्ाटिे. वर्द्यार्थयाांच्या बोबडया बोिांना र् वर्चारिेल्या प्रिांना 
योग्य ददिा देण्याचे कायव थोडया प्रमाणात झािे. वर्द्यार्थयाांना व्यक्त िोण्याचे र्ाडस यामरू्न मी देर्ू िकिे. 
तयांची बािमने कोरोंना काळात र्ीतीतून काढून मी कल्पना वर्श्र्ात, कल्पना वर्श्र्ातून र्ास्तर्ात, उद्याच्या 
स्र्प्नात रमर्ू िकिे याचा आनंद झािा. वर्द्यार्थयाांना िाळेची गोडी िार्ू िकिे, मिा तयांच्या वर्चार 
प्रक्रक्रयेचा अभ्यास करता आिा ज्याचा उपयोग मिा दि मुिे वर्कशसत करण्यासाठी पुढे दि नक्की िोईि. 
‘माझी कल्पना’ यिस्र्ी झािी असे पािकांच्या प्रनतक्रक्रयेतून र् मुिांच्या र्ागण्यातून जाणर्िे.    
मुिांना आता कल्पना सुचू िागिी ‘माझी कल्पना’ आता तयांची कल्पना झािी. या कल्पनेची र्रारी मात्र 

अिीच अखंड उंच जात रािीि.  
नर्ोपक्रम स्परे्च्या माध्यमातून ‘माझी कल्पना’ िा छोटासा उपक्रम सर्ाांसमोर सादर करताना अतयंत आनंद 

िोत आिे. या माध्यमातनू माझा िा प्रयतन / उपक्रम सर्ाांसमोर जाण्यास मदत िोईि.   
 
 

सांदर्व – 
१] नवोपक्रम रचना – स्वत: 

२] माधुरी पुरांदरे – मलिावे नेटके मधील लेखातून प्रेरणा 
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