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जशक्षक पररचय 
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प्रस्तावना 

   कोरोना महामारी च्या काळात सवात्र शाळा बांद होत्या. जवद्यार्थयाांची अध्ययन पातळी रटकून 

राहावी, व ती वाढावी त्याांच्या त्या त्या इयत्तेच्या क्षमता पूणा करण्यासाठी ऑनलाइन जशक्षण सवा 

जवद्यार्थयाांचे सुरू केल,े परांतु यालाही मयाादा होत्या,ज्या पालकाांची आर्मथक पररजस्थती फार जबकट 

अशा जवद्यार्थयाांचा जशक्षणाचा प्रश्न सोडवणे गरजेचे होते ककवा मोबाईल असला तरी नेटवका  नसणे 

ररचाजा करण्यासाठी पैसे नसणे या व इतर अनके कारणाांना हा पयााय म्हणून घरोघरी शाळा हा 

उपक्रम राबजवला. 

          सोशल मीजडयावर श्री. खरात सर याांची सांकल्पना असलेला हा उपक्रम माझ्या पाहण्यात 

आला. त्याांच्याकडून मागादशानही जमळवले आमच्या कें द्रप्रमुखाांची परवानगी जमळाल्यानांतर हा उपक्रम 

सुरू केला. या उपक्रमात सवा जवद्यार्थयाांच्या घरातच ज्याची त्याची स्वतांत्र शाळा तयार केली. 

त्यासाठी अगोदर प्रत्येक जवद्यार्थयााचा अध्ययन स्तर जनजित केला. त्याप्रमाण ेशैक्षजणक साजहत्य तयार 

करून त्याांच्या घरातील भभतीवर लावल.ेज ेजवद्याथी अभ्यास कमी व खेळ जास्त या गटात मोडतात 

त्याांच्यासाठी घराच्या आत व बाहरे जजथे जजथे जागा असेल उदाहरणाथा पाण्याच्या ररकाम्या टाक्या, 

शेडचे खाांब, तुळस, शेती चे पाईप, फरशी, घरातील भभती इत्यादी रठकाणी शैक्षजणक पेंटटग करून 

दजेदार जशक्षणाची सांधी उपलब्ध करून द्ददली. 

        याचा फायदा असा झाला की जवद्यार्थयाांच्या घरातच शाळा तयार झाल्याने ते कधीही व 

कोणत्याही वेळी पालकाांच्या मदतीने अध्ययन करू लागली. पालक सुद्धा मुलाांचा अभ्यास आवडीन े

घेऊ लागलेत. पजहली च्या जवद्यार्थयाांचा जवचार केला तर त्याांनी अजून शाळाच पाजहली नव्हती मग 

त्याांच्या घरातच शाळा जनमााण झाल्याने गुणवत्ता वाढण्यास नक्कीच उपयोग झाला. 

       माझ्या शाळेतील सवा जवद्यार्थयाांच्या बाबतीत घरोघरी शाळा या अजभनव उपक्रमाने जण ू

नवोदयच घडून आला. 

 

" जजथ ेलागतो बालकाांना लळा, अशी माझी घरोघरी शाळा " 
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HOME EDUCATION 

 

1 【H】 - Healpfull to all (सवाांना उपयुक्त) 

A. शाळेतील सवा जवद्यार्थयाांना उपयुक्त 

B. मोठ्या वगाातील जवद्यर्थयाांनाही उपयकु्त 

C. प्रौढ साक्षरतसे मदत 

 

2. 【O】Opportunity (सांधी) 

A. पालक - जशक्षक ससुांवादाची सांधी 

B. आनांददायी जशक्षणाची सांधी 

C. पालकाांना मलुाांच ेजशक्षक होण्याची सांधी 

 

3.【M】Managed Learning Environment 

(व्यवस्थाजपत जशक्षण वातावरण) 

A. घरातच शाळेच ेवातावरण तयार करण े

B. अध्ययन अध्यापनात मलुाांना गुांतवनू ठेवणे 

C. गहृभटेीद्वारे मागादशान 
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4.【E】Education (जशक्षण) 

A. कोरोना काळातही जशक्षण उपलब्ध 

B. अखांड अध्ययन अध्यापन प्रद्दक्रया 

C. सरुजक्षत वातावरणात जशक्षण 

 

5.【S】Success (यश) 

A. गुणवत्ता रटकवण्यात व वाढण्यास मदत 

B. जवद्याथी अभ्यासात रमल.े 

C. शाळा बांद व जशक्षण अखांड चाल ूराजहल.े 

 

6.【C】Co-operative system (सहकारी प्रणाली) 

A. सवा पालकाांच ेजशक्षकाांना मोलाच ेसहकाया लाभल.े  

B. घरातील सवा च व्यक्तींची जशक्षण प्रद्दक्रयते मदत. 

C. जशक्षक-जवद्याथी ससुांबांध सलोख्याच ेझाल.े 

 

7.【H】Higher (उच्चतम) 

A. पालकाांच्या अपके्षा पूणा झाल्या. 

B. जवद्याथी गणुवत्ता वाढली. 

C. स्वयांअध्ययनास जवद्याथी प्रोत्साजहत 
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8.【O】Organised (आयोजजत) 

A. पालक- जवद्याथी -जशक्षक जत्रसतू्री पणूा होण्यास मदत 

B. आनांददायी वातावरणात जशक्षण 

C. स्वजनर्ममत साजहत्याद्वारे स्वयांअध्ययन आयोजजत 

 

9.【O】Occured (घडजवणे) 

A. कोरोना काळात सदु्धा जवद्याथी घडल ेव जशक्षण प्रद्दक्रयते रटकून राजहल.े 

B. ज्ञानरचनावादी अध्ययन अध्यापन. 

C. पालक -जवद्याथी- जशक्षक ससुांवाद अजधकाजधक सहजव सोपा झाला. 

 

10.【L】 Learning (जशक्षण) 

A. ज्ञानरचनावादी अध्ययन- अध्यापन झाल.े 

B. हसत खळेत आनांददायी जशक्षण 

C. हव ेतेंव्हा जशक्षणाची सजुवधा उपलब्ध झाली. 
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नवोपक्रमाची गरज व महत्व 

 

 

 

 

 

1.उपक्रम जनवडण्याच ेकारण :- 

A. online जशक्षणास मयाादा 

   माझ्या शाळेतील सवा पालकाांकड ेमोबाईल आहचे असे नाही. 50% टके्क पालकाांकड ेमोबाईल 

आह,े परांतु उवाररत पालकाांचां काय? माझे जवद्याथी 50% ऑनलाईन जशक्षणास हजर राहत होते परांत ु

उवाररत 50 टके्क जवद्याथी उपजस्थत नसल्यामुळे त्याांचे होणारे जशक्षणाचे नुकसान ह े भरून कस े

काढायचे हा प्रश्न होता. त्याचप्रमाणे बरेच पालकाांची आर्मथक पररजस्थती नव्हती.काही पालकाांकड े

मोबाईल घेण्यासाठी पैसे नव्हते. त्याचप्रमाणे काही रठकाणी रेंज चा प्रॉब्लेम होता ककवा बरेच 

जवद्याथी ह ेमोबाईल समोर सतत बसून बसनू कां टाळले होते, कारण पालकाांना वाटायचां की आपली 

मुलां मोबाईलवर गेम खेळतात, गाणे ऐकतात,जचत्रपट पाहतात, ककवा काटूान बघतात, परांतु या सवा 

गोष्टींसाठी एकच पयााय होता तो म्हणजे सवा जवद्यार्थयाांपयांत अगदी त्याांच्या घरी जाऊन नवोपक्रम 

राबवून त्याांची गुणवत्ता सुधारणे.  अशा अनेक अडचणी ऑनलाइन जशक्षणात होत्या. त्याच प्रमाणे 

ऑनलाइन क्लास झाल्यानांतर सवा जवद्याथी अभ्यास करत नव्हते, क्लास चालू आह ेतोपयांत जवद्याथी 

मोबाईल समोर बसून असतात परांतु क्लास सांपल्यानांतर जवद्याथी लगेच खेळायला जात,त्यामुळे फक्त 

एकच तास ऑनलाईन जशक्षण घेऊन चालणार नव्हतां तर अखांडपणे जवद्याथी जशक्षण प्रवाहात गुांतनू 

राहण्यासाठी मला प्रत्यक्ष जवद्यार्थयाांपयांत जाऊन नवोपक्रम राबवणे गरजेचे होतां अशा प्रकारे अनके 

अडचणी ऑनलाइन जशक्षणात होत्या. 

 

 

उपक्रम जनवडण्याच ेकारण 

online 

जशक्षणास मयाादा 

पालकाांची 

आर्मथक 

पररजस्थती 

गुणवत्ता 

वाढवण े

कोरोना 

महामारीवर 

मात 
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B. पालकाांची आर्मथक पररजस्थती 

सवा जवद्यार्थयाांच ेपालक ह ेशेतकरी असल्यामुळे त्याांची आर्मथक पररजस्थती मध्यम असल्याने त े

आपल्या मुलाांना सवा साजहत्य अध्ययनासाठी घेऊन दऊे शकत नव्हते .एकां दरीत त्याांच्या घरातील 

वातावरणाचा, जवद्यार्थयाांच्या पररजस्थतीचा जवचार करून जवद्यार्थयाांपयांत गुणवत्तापूणा जशक्षण पोहोच 

करणांही गरजेचां होतां.कारण पालकाांची आर्मथक पररजस्थती नसल्याने ते जवद्यार्थयाांना मोबाईल घेऊन 

दऊे शकत नव्हते ककवा त्याांना ऑनलाइन जशक्षणासाठी सवा साजहत्य पुरवू शकत नव्हत ेव त्याचप्रमाण े

अभ्यासासाठी लागणारे साजहत्य सुद्धा पुरवू शकत नव्हते तर यासाठी  जवद्यार्थयाांपयांत जाऊन त्याांना 

सवा साजहत्य पुरवून त्याांची गुणवत्ता रटकून ठेवणे व त्याांना अध्ययन-अध्यापन प्रद्दक्रयेत अखांडपणे 

वाहत ठेवण्यासाठी उपक्रमाची गरज होती त्यासाठी हा उपक्रम मी जनवडला. 

C. गुणवत्ता वाढवण े

जनयजमत शाळा चालू असताना माझे सवा जवद्याथी ह े गुणवत्तापूणा जशक्षण घेत होते व सवा 

जवद्याथी अध्ययन-अध्यापन प्रद्दक्रयेचा आनांद घेऊन सवा अध्ययन जनष्पत्ती प्रा्त  करून अगदी प्रथम 

शे्रणी मध्ये जात होते. परांत ुकोरोना काळातील या सांकटामुळे जवद्यार्थयाांशी असणारा सांपका  तुटला, 

त्यामुळे त्याांची गुणवत्ता खालावली आजण ही गुणवत्ता वाढजवण्यासाठी दजेदार असा नवोपक्रम 

राबवणे मला गरजेचां वाटलां. सवा पालकाांना आपली मुलां जनयमीत शाळा चाल ू होत्या तेव्हा द्दकती 

हुशार होती असे वाटायच े परांतु आता या कोरोणाच्या वातावरणात जवद्याथी गुणवत्ता घसरत 

चाललेली आह,े तर त्यासाठी पालकाांना सुद्धा वाटत होते की काहीतरी करून आपली मुलां ह े

गुणवत्तापूणा व दजेदार जशक्षण घेऊन कोरोना सांकटावर मात करून अध्ययन-अध्यापन प्रद्दक्रयते 

सामील होतील व दजेदार जशक्षण जमळवून नेहमी पुढे राहतील. 

     त्यामुळेच गुणवत्ता वाढवणे यासाठी हा नवोपक्रम राबवन मला गरजेचां वाटलां. 

D. कोरोना महामारीवर मात 

आज सांपूणा जगात जे कोरोना ने थैमान घातले आह,े या नैसर्मगक सांकटावर मात करून आपल े

जवद्याथी दजेदार व गुणवत्तापूणा जशक्षण घेण्यासाठी नवोपक्रमाची मला गरज वाटली. आजच्या या 

कोरोणा च्या काळामध्ये सवा जवद्याथी शाळेपासून त्याांच्या आवडत्या जशक्षकाांपासून दरुावले आहते 

परांतु ही सवा पररजस्थती पुन्हा जुळवून आणण्यासाठी व कोरोणा महामारी वर मात करून माझ े

जवद्याथी जशक्षणात सदवै पुढे राहण्यासाठी हा नवोपक्रम राबवण्याचां ठरवलां. कोरोणा महाभारी वर 

मात करून माझे सवा जवद्याथी  गुणवत्तापूणा जशक्षणा जमळजवण्यात यशस्वी ठरले.त्यामुळे हा काळ 

सांकटाचा आह े असे पालकाांना व मला अजजबात वाटले नाही,आजण जवद्याथीसुद्धा भीतीयकु्त 

वातावरणात अगदी सुरजक्षतरीत्या  घरात राहून अध्ययन करू लागले. 
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उपक्रमाच ेवगेळेपण 

 

 

 

 

 

 

2.नवोपक्रमाच ेवगेळेपण 

a. स्वतःच्या घरातच शाळा:-   

                          

   आत्तापयांत आपण बघत आलो की, सवा जवद्याथी ह े जशक्षण घेण्यासाठी शाळेमध्ये जात होते, 

परांतु या नैसर्मगक कोरोणाच्या सांकटावर मात करून मी माझ्या सवा जवद्यार्थयाांच्या घरामध्ये ज्याची 

त्याची स्वतांत्र शाळा तयार करून द्ददली. ही सांकल्पना पालकाांना अजतशय आवडली कारण यामध्य े

स्वतःच्या घरालाच शाळेच ेस्वरूप आलेलां होतां आजण आपली मुलां हवे तेव्हा अभ्यास करू शकणार 

होते. त्यामुळे पालक वगा हा अजतशय आनांद होता आजण जवद्याथी सुद्धा हसत खेळत आनांददायी 

वातावरणात आई-वजडलाांच्या सोबतीन,ेमोठ्या बजहण भावांडाांच्या मदतीन ेव आज्जी आजोबा याांच्या 

स्वतःच्या घरातच शाळा 

घरातील सदस्याांच्या मदतीन ेजशक्षण 

सोयीनसुार जशक्षण 

घरात व बाहरेील पररसरातील अध्ययन 

साजहत्य

सगळीकड ेशकै्षजणक वातावरण 
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सहकायााने सुद्धा अभ्यास करणार होते. त्यामुळे स्वतःच्या घरातील शाळा पाहून माझे सवा जवद्याथी 

अजतशय आनांदी झाले व अजतशय जोमाने व उत्साहाने अभ्यास करू लागली. कारण त्याांना स्वतःच्या 

घरातील शाळेतच जशकण्याचा एक वेगळा आनांद जमळू लागला 

b. घरातील सदस्याांच्या मदतीन े

जशक्षण 

घरातील आजी नातवांडाांचा अभ्यास 

घतेाना  

 

सवा जवद्यार्थयाांच्या घरात मी स्वतः घरोघरी शाळा जनमााण केली. तर या शाळेमध्ये सवा 

जवद्याथी ह ेघरातील सदस्याांच्या मदतीने जशक्षण घेणार होते आजण या साठी जवद्यार्थयाांचे सवा पालक 

तयार होते.कारण कोरोना च्या काळामध्ये जमळालेली ही त्याांना  सांधी होती, की आपणच आपल्या 

मुलाचे गुरू. अशा पद्धतीन े सवा जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन मी स्वतः त्याांच्या शाळा तयार करून 

द्ददल्यानांतर आवश्यक तेथ ेअध्ययन उपयुक्त तके्त लावून व त्याचप्रमाणे स्वजनर्ममत शैक्षजणक साजहत्य 

टोपल्याांत ठेवून त्याांच्या घरालाच शाळेचे स्वरुप द्ददल्यानांतर सवा जवद्याथी ह े माझ्या मदतीने व 

घरातील सदस्याांच्या मदतीने अजतशय छान पद्धतीने जशक्षण घेऊ लागली. काही अडचणी आल्या तर 

मी त्याांच्या घरी जाऊन त्याांना मागादशान व जनयजमत गृहभेटी द्वारे त्याांना अभ्यास दऊे लागले व 

तपासू लागले. यात घरातील सवा सदस्याांचा अजतशय मोठा आजण महत्त्वाचा वाटा आह ेकारण 24 

तास जवद्याथी ह े त्याांच्या सहवासात असल्यामुळे ते घरातील सवा सदस्याांच्या मदतीने जशक्षण घेऊ 

लागले. 

c. सोयीनसुार जशक्षण 
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जनयजमत शाळा चाल ूअसताांना तरी सवा जवद्याथी ह ेशाळेच्या जनयजमत वेळेत बाांधील होते. 

परांतु आता या कोरोना महामारी च्या सांकटावर मात करुन सवा जवद्यार्थयाांच्या घरात मी जी काही 

घरोघरी शाळा जनमााण तयार केली, तर यामध्ये सवा जवद्याथी अगदी त्याांच्या सोयीनुसार जशक्षण 

घेणार होते. यात ते त्याांना हव्या त्या त्या वेळी, हवे तेंव्हा,त्याांना आवडले तेंव्हा जशक्षण घेणार होत.े 

कारण 24 तास सवा तके्त व अध्ययन उपयुक्त शैक्षजणक साजहत्य ह ेत्याांच्या नजरेसमोर राहणार होत.े 

त्यामुळे मुलाांना त्याांच्या मनात आल े तर ककवा वाटेल तेव्हा ती अगदी त्याांच्या सोयीनुसार जशक्षण 

घेऊ लागली. आजण सवा मुलाांचे पालक सुद्धा त्याांच्या सोयीनुसार आपल्या मुलाांना मागादशान करू 

लागली. 

d. घरात व बाहरेील पररसरातील अध्ययन साजहत्य :- 

 

सदर अजभनव नवोपक्रमात सवा जवद्यार्थयाांच्या घरात ज्याची त्याची स्वतांत्र शाळा तयार 

करण्यासाठी, मी स्वतः जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन त्याांच्या घरातील एक खोली घेतली. ती पण 

पालकाांच्या सहकायााने आजण मग त्यानांतर हा अजभनव नवोपक्रम सादर करण्यास सुरुवात केली. 

त्याांच्या घराला शाळेचे स्वरूप द्ददले. घरातील भभतीवर उपयुक्त शैक्षजणक तके्त व स्वजनर्ममत शैक्षजणक 

साजहत्य टोपल्याांत ठेवून सांपूणा त्याांच्या घरातील एक खोली शाळेसारखी तयार करून द्ददली. व 

त्याचप्रमाणे त्याांच्या घरातील भभतीवर पाढे जलजहले, १ ते १०० अांक जलजहल,े एबीसीडी जलजहली, व 

त्याचप्रमाणे जे जवद्याथी अभ्यास कमी व खेळ जास्त या गटात मोडतात अशा जवद्यार्थयाांसाठी 

घराबाहरेील ररकाम्या पाण्याच्या टाक्या, पडवी, शेडचे खाांब,घराचे खाांब या सवा रठकाणी उपयुक्त 
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शैक्षजणक पेंटटग उपलब्ध करुन द्ददली. व त्याचप्रमाणे त्याांना खेळण्यासाठी सापजशडीची सुद्धा पेंटटग 

केली आजण याचा फायदा असा झाला की सवा जवद्याथी घरात गेल्यानांतर सुद्धा शाळा, आजण घराच्या 

बाहरे खेळायला आल्यानांतरसुद्धा शाळा यामुळे सवा जवद्याथी अध्ययन अध्यापन प्रद्दक्रयेत हसत खेळत 

आनांददायी वातावरणात गुांतनू राजहले व अध्ययन करू लागले. 

e. सगळीकड ेशकै्षजणक वातावरण 

एकां दरीत सवा जवद्यार्थयाांच्या घरात व घराच्या बाहरे शैक्षजणक वातावरण या घरोघरी शाळा  

नवोपक्रमाद्वारे मी उपलब्ध करून द्ददले.आजण या शैक्षजणक वातावरणाचा फायदा कोरोणासारख्या 

महामारीत सुद्धा जवद्यार्थयाांना गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नक्कीच फायदा झाला.आजण अशा पद्धतीने या 

शैक्षजणक वातावरणात जवद्याथी अध्ययन अध्यापन प्रद्दक्रया अजतशय आनांदाने व उत्साहात करू 

लागले. 

 

(3) नवोपक्रमाची उपयकु्तता :- 

 

 

 

 

 

 

 

a. जवद्याथी गणुवत्ता वाढली:- 

अगदी सुरुवातीला जून 2021 साली जेंव्हा जवद्यार्थयाांची गुणवत्ता तपासली, तेव्हा जवद्यार्थयाांना 

स्वतःचे नाव जलहता येत नव्हते, ककवा दोना चा पाढा सदु्धा म्हणता यते नव्हता. परांतु हा नवोपक्रम 

मी प्रत्यक्ष राबवल्या नांतर जेव्हा  जवद्यार्थयाांच्या घरातच स्वतःची शाळा साकार झाली तर या 

नवोपक्रमाची  उपयकु्तता 

जवद्याथी  गणुवत्ता 

वाढली 

अध्ययन अध्यापनात 

मनोरांजकता 

जशक्षण प्रवाहात 

गुांतवनू ठेवण े

स्वयांअध्ययना

ची सवय 

सरुजक्षत वातावरणात 

जशक्षण दणे े
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घरोघरी शाळेच्या  मदतीने जवद्याथी स्वयां अध्ययन करून ककवा पालकाांच्या मदतीन ेव जशक्षकाांच्या 

मदतीने अभ्यास करून त्याांच्यातील गुणवत्ता ही अजतशय छान पद्धतीने सुधारली. व यानांतर सवा 

जवद्यार्थयाांना स्वतःचां नाव मराठी व इांग्रजी मध्ये सुद्धा जलजहता यायला लागले.  त्याच प्रमाणे ३० 

पयांत जवद्यार्थयाांचे पाढे अजतशय छान पद्धतीने पाठ झाले. ५ ते ६ अांकी सांख्या त्याांना वाचता यायला 

लागल्या.स्थाजनक द्दकमती साांगता यायला लागल्या. जवस्ताररत रूप जलजहता यायला लागले. या 

पद्धतीने घरोघरी शाळा या अजभनव नवोपक्रमाद्वारे जवद्यार्थयाांची गुणवत्ता अजतशय छान पद्धतीन े

वाढली.त्याचा अनुभव प्रत्यक्ष सवा पालकाांच्या दषृ्टीस द्ददसून आला. 

b. अध्ययन अध्यापनात मनोरांजकता:- 

सवा जवद्यार्थयाांना अजतशय पे्रमाने व मायेने जवळ घेऊन त्याांना कोणत्या प्रकारे अभ्यास 

करायला आवडले या पद्धतीने त्याांना जवचारून व अध्ययन अध्यापन अजधकाजधक मनोरांजक कसे 

होईल याचा जवचार करून सवा जवद्यार्थयाांच्या घरामध्ये शाळा तयार करून द्ददली. अध्ययन अध्यापन 

करत असताना जवद्याथी हसत खेळत आजण आनांददायी वातावरणात कसा अभ्यास करेल याकड े

जास्तीत जास्त लक्ष दऊेन त्या प्रमाणे सवा शैक्षजणक साजहत्य जवद्यार्थयाांना उपलब्ध करून द्ददले. 

अध्ययन अध्यापनात मनोरांजकता येण्यासाठी घरातील सवा सदस्याांची मदत घेऊन त्याांना अध्ययन 

करण्यास  प्रवृत्त केले. कारण आपल्या जशक्षकाांबरोबरच आपल्या घरातील सवा सदस्य आपल्या सोबत 

अभ्यास करणार व आपल्या सोबत बसणार आहते याचा जवचार करून जवद्याथी अभ्यासाचा आनांद 

घेत होत.े आजण या सवा सदस्याांच्या मदतीने जवद्यार्थयाांच्या अध्ययन-अध्यापन प्रद्दक्रयेत मनोरांजकता 

जनमााण झाली. 

c. स्वयांअध्ययनाची सवय :-  

सवा जशक्षक व पालकाांच्या मदतीने घरोघरी शाळा तयार झाल्यानांतर सवा जवद्यार्थयाांना 

स्वयांअध्ययनची सवय लागली. कारण आई वडील कामावर गेल्यानांतर जवद्याथी याांच्या सतत 

नजरेसमोर शाळा असल्यामुळे ते स्वतः अभ्यास करू लागले, व घरातील आज्जी-आजोबाांना सुद्धा 

जशकवू लागले. यातून प्रौढ साक्षरता सुद्धा साध्य झाली. 

d. जशक्षण प्रवाहात गुांतवनू ठेवणे :- 

कोरोना महामारी च्या काळामध्ये सवा जवद्याथी ह ेशाळेपासून दरू गेल े होते, परांत ुघरोघरी 

शाळा या नवोपक्रमाद्वारे त्याांच्या घरातच शाळा तयार झाल्यामुळे सवा जवद्याथी ह ेअखांडपणे अध्ययन 

अध्ययन प्रद्दक्रयेत गुांतून राजहले. जशक्षण प्रवाहात गुांतनू राजहल.े कारण सतत नजरेसमोर शैक्षजणक 

साजहत्य असल्यामुळे  शैक्षजणक साजहत्य त्याांना अध्ययन करण्यास प्रवृत्त करू लागल.े आजण यातूनच 

सवा जवद्याथी जशक्षण घेऊ लागले कारण घराच्या आत व घराच्या बाहरे खेळायला गेल्यानांतरसदु्धा 
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जवद्यार्थयाांना नजरेसमोर सतत अध्ययन साजहत्य असल्यामुळे ते अखांडपणे जशक्षण प्रवाहात गुांतनू 

राजहले. 

e. सरुजक्षत वातावरणात जशक्षण दणे े:- 

सांपूणा जगात पसरलेल्या या नैसर्मगक कोरोना महामारी वर मात करून सवा जवद्यार्थयाांना 

त्याांच्याच घरात सरुजक्षत ठेवून अध्ययन-अध्यापन प्रद्दक्रयेत गुांतवून ठेवण्यात मला यश आले. कारण 

बाहरे गेल्यानांतर कोरोनाची भीती होती, त्यामुळे शाळाही बांद होत्या आजण अशा पद्धतीने सवा 

जवद्याथी स्वतःच्या घरातच राहून जशक्षक व घरातील सवा सदस्याांच्या मदतीने सरुजक्षत ररत्या अभ्यास 

करू लागले. 

Covid-19 या आजाराने सांपूणा जगात धुमाकूळ घातला व त्यामुळे जशक्षण ही त्यापासून वाच ू

शकलेले नाही. माझ्या शाळेतील च नव्ह े तर सांपूणा जवद्यार्थयाांना  जशक्षणाला मुकावे लागणार, ही 

समस्या मला स्वस्थ बसू दते नव्हती. शाळा नसताना सवा जवद्यार्थयाांचे जशक्षण सुरू ठेवणे गरजेचे बनल े

होत,े या सवा बाबींसाठी केवळ घरोघरी शाळा हा रामबाण उपाय म्हणून माझ्यासमोर होता. 

       जवद्यार्थयाांना शाळा बांद परांतु जशक्षण सुरू ठेवण्यासाठी सवाच माध्यमातून प्रयत्न सुरू झाले होत.े 

यात ऑनलाइन वगा, झूम, गुगल मीट, स्कायपी,इत्याद्दद साधन ेवापरली जाऊ लागली, परांतु ह ेसवा 

ग्रामीण भागात सहज शक्य नसल्याने घरोघरी शाळा हा नवोपक्रम मी राबवण्यास सरुुवात केली. 

      यात प्रत्येक जवद्यार्थयााच्या घरातच त्याची शाळा बनवली. मी जून 2019 पासून प्रत्येक 

जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन त्याांची स्वतांत्र शाळा तयार करण्यास प्रारांभ केला. सवा जवद्यार्थयाांना उपयुक्त 

होईल असे दजेदार शैक्षजणक साजहत्य जनमााण करून त्याांना घरातच अध्ययनास प्रा्त  करून द्ददले. 

      त्यामुळे झाले असे की, जशक्षकाांच्या सहकायााने व पालकाांच्या मदतीने जवद्याथी हसत-खेळत व 

आनांददायी वातावरणात अध्ययन करू लागले. घरातील मोठी माणसे सुद्धा घरातच शाळा 

अवतरल्याने कधीही त्याांच्या वेळेप्रमाणे त्याांच्या मुलाांचा अभ्यास घेऊ लागली. यातून प्रौढ साक्षरता 

सुद्धा घडून आली. घरातील आज्जी- आजोबा सुद्धा अभ्यास करू लागली व नातवांडाांना जशकव ू

लागली. 

    जशक्षणाची ज्ञानगांगा सवा जवद्यार्थयाांपयांत पोहोचवण्याचे काम मी या घरोघरी शाळा नवोपक्रमाद्वारे 

मी साध्य करू शकले. 
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नवोपक्रमाची उद्दिष्ट े

 

1)100 % टके्क जवद्यार्थयाापयांत जशक्षण पोहोचण्यासाठी प्रत्यक्ष गृह भेटीद्वारे ऑफलाइन जशक्षण दणेे.  

 

2 ) प्रत्येक जवद्यार्थयाांच्या घरी स्वतांत्र शाळा जनमााण करून जवद्यार्थयाांचे जशक्षण अखांजडतपणे सुरू ठेवणे. 

 

3 ) गृहभेटी द्वारे जवद्यार्थयााला अध्यापन करण्याबरोबरच जवद्यार्थयाांच्या पालकाला जवद्यार्थयाांचा  

      अभ्यास कसा घ्यावा याचे मागादशान करून पालकाचा अध्ययन अध्यापनामध्ये सहभाग घेणे. 

 

4) अध्यापन केलेल्या घटकाचा पालकाांच्या मदतीने  सराव होण्यासाठी प्रत्येक जवद्यार्थयाास स्वतांत्र  

    शैक्षजणक साजहत्याचा सांच दणेे. 

 

5 ) जवद्यार्थयााचे अध्यापन सहजपणे व आनांदादायी होण्यासाठी घर व पररसरात जवजवध शैक्षजणक  

     तके्त जनमााण करणे. 
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नवोपक्रमाच ेजनयोजन      

A. उपक्रम पवूाजस्थती च ेजनरीक्षण 

१. जूनमध्ये शाळा उघडल्यानांतर मुलाांची अध्ययन पातळी अजतशय खालावलेली होती. 

२.पजहलीच्या मुलाांनी तर अजून शाळेत पाऊल न टाकताच ते पुढच्या वगाात गेले होते त्यामुळे त्याांना 

अक्षर ओळख नव्हती. 

३.सवा जवद्याथी अध्ययन अध्यापन प्रद्दक्रयेपासून कोरोना काळात वांजचत राजहल्याने पररजस्थती अवघड 

झालेली होती. 

४.सवा पालकाांची इच्छा व माझी तळमळ अशी की,सवा जवद्याथी गुणवत्तेत सुधारल ेपाजहजे पुढे आले 

पाजहजे. 

५.जवद्यार्थयाांना स्वतःचे नाव जलजहता यते नव्हत,ेपाढ ेपाठाांतर नव्हते.गजणती द्दक्रया जवसरले होते. 

६.जवद्यार्थयाांना अध्ययन अध्यापन उपयुक्त शैक्षजणक साजहत्य उपलब्ध करून दणेे महत्वाचे ठरणार 

होत,े व ते जह आनांददायी वातावरणात करून दणेारे असावेत. 

B सांबांजधत व्यक्तींशी/तज्ज्ञाांशी चचाा 

घरोघरी शाळा या नवोपक्रम सांदभाात आमच्या लाडगाव कें द्राचे कें द्रप्रमुख ठाकरे साहबे व 

आमच्या वैजापुर तालुक्याच ेसन्माननीय गटजशक्षणाजधकारी श्री द्ददवकेर साहबे याांच्याशी चचाा केली 

.त्याांनीही वेळोवेळी मोलाचे व महत्त्वाचे मागादशान केले. 

      त्याचप्रमाण ेआमच्या वैजापुर तालुक्याचे सांपका  अजधकारी डायट चे ज्येष्ठ अजधव्याख्याता डॉ. 

श्री रवी जाधव सर याांचहेी मोलाचे व महत्त्वपूणा असे मागादशान जमळाल.े 

     सातारा जजल्यातील वडगाव शाळेचे मुख्याध्यापक खरात सर की ज्याांची घरोघरी शाळा ही 

सांकल्पना आह ेयाांचहेी मोलाचे मागादशान जमळाल.े पांचायत सजमती वैजापूर चे जवषय तज्ञ श्री.  रमेश 

बागलु सर, मोबाईल टीचर श्री.मरेवार सर या सवाांच्या मागादशानामुळे घरोघरी शाळा साकार 

करण्यास मदत झाली. 

      अशा पद्धतीने वरील सवा तज्ञाांच्या मागादशानामुळे व चचेद्वारे या नवोपक्रमात ज्ञानरचना 

वादावर आधाररत शाळा जनर्ममतीसाठी योग्य द्ददशा जमळाली. 
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C - आवश्यक साधनाांचा जवचार 

कोरोना काळात घरोघरी शाळा तयार करण्यासाठी बरेच साजहत्य आवश्यक होत,े ते खालील 

प्रमाण.े...... 

१. सवा जवद्यार्थयाांच्या घरी तके्त लावण्यासाठी काडाजशट 

२. तर ते लेखन करण्यासाठी माका र, स्केचपेन. 

३. शैक्षजणक पेंटटग करण्यासाठी ऑइल पेंट चे सवा रांग, ब्रश, रांगकाम साजहत्य. 

४. इयत्तेनुसार अध्ययन घटकाांचे झेरॉक्स काढणे. 

५. शैक्षजणक साजहत्य स्वजनर्ममत तयार करून ठेवण्यासाठी जवजवध आकाराांच्या टोपल्या. 

६. इयत्ता पजहली ते चौथी साठी उपयोगात येणारे सवा शैक्षजणक साजहत्य तयार करून ते भभतीवर   

लावण्यासाठी जचकट काम साजहत्य इत्यादी. 

D- करावयाच्या कृतीचा क्रम :- 

 पूवा चाचणी 

 पालक प्रजतद्दक्रया 

 शकै्षजणक साजहत्य जनर्ममती 

 शकै्षजणक पेंटटग 

 घरोघरी शाळा 

 घरच अभ्यास कें द्र 

 पालक प्रजतद्दक्रया 

 उत्तर चाचणी 

सवाप्रथम सवा जवद्यार्थयाांची पूवा चाचणी घेतली त्या चाचणीतील गुणाांनसुार सवा जवद्यार्थयाांचा 

अध्ययन स्तर जनजित करण्यात आला .प्रत्येक जवद्यार्थयााला त्याांच्या अध्ययन पातळीप्रमाण े

कोणकोणते शैक्षजणक साजहत्य त्याांना गरजेच ेआह,े त्याप्रमाण ेस्वजनर्ममत शैक्षजणक साजहत्य बनवण्यास 

सुरुवात केली.व यानांतर तयार झालेल ेसवा शैक्षजणक साजहत्य त्याांच्या घरात लावण्यात आले.काही 

साजहत्य जवजवध आकाराांच्या टोपल्यात ठेवण्यात आल.े काही उपयुक्त शैक्षजणक पेंटटग जवद्यार्थयाांच्या 

घरातील भभती, पडवीत,शेडच्या खाांबावर,पाण्याच्या टाक्या,शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाईपवर, 

तुळशीवर,बैठकीच्या रठकाणी इत्यादी इयत्तेनुसार उपयुक्त असे सवा शैक्षजणक पेंटटग स्वतः केली. 

     इयत्तेनुसार उपयुक्त असे सवा शैक्षजणक साजहत्य त्याांच्या घरी लावून घरालाच शाळेचे स्वरूप 

द्ददल.े अशा प्रकारे सवा जवद्यार्थयाांच्या घरात ज्याची त्याची स्वतांत्र शाळा तयार करून द्ददली. 
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E-उपक्रमोत्तर जस्थतीच ेजनरीक्षण 

घरोघरी शाळा हा उपक्रम राबवल्या नांतर सवा जवद्याथी याांच्या घरी जाऊन गृहभेटी अांतगात 

जवद्यार्थयाांचा अभ्यास तपास ूलागल.ेव पुढचा अभ्यास ही दउे लागल.े सवा अध्ययन घटक डोळ्यासमोर 

असल्याने जवद्याथी आनांददायी वातावरणात अभ्यास करू लागली. 

     या नवोपक्रमाचा सवाात जास्त फायदा असा झाला की, जवद्याथी त्याांच्या त्याांच्या अध्ययन 

क्षमतेप्रमाण े कधीही व कोणत्याही वेळी अभ्यास करू लागल.े पालकाांचे सहकाया खूप जमळाल.े 

पालकाांनीसुद्धा मुलाांचा अभ्यास घेण्यास सुरुवात केली. कारण घरातच शाळा तयार झाल्यान े

पालकाांना त्याांच्या मुलाांचा अभ्यास घेण्यास वेळ जमळू लागला. 

      घरोघरी शाळा या नवोपक्रमाने जवद्यार्थयाांना अपेजक्षत अध्ययन जनष्पत्ती प्रा्त  झाल्या. उत्तर 

चाचणीत जवद्यार्थयाांमधील झालेल्या सकारात्मक बदल द्ददसून आला. 

F-कायावाहीच ेटप्प े

घरोघरी शाळा हा नवोपक्रम मुळातच पालकाांच्या सहकायाान े करायचा असल्याने त्याांची 

परवानगी घेण ेमहत्त्वाचे होते. यात जवद्यार्थयाांची गुणवत्ता सुधारणार असल्याने सवा पालक त्यासाठी 

तयार होते. 

१. जनू 2021 मध्ये सवा पालकाांची गु्रहभेट घेऊन त्याांची परवानगी जमळवली,कारण यात त्याांच्या 

घरात शाळा तयार करायची होती. 

२. यानांतर सवा जवद्यार्थयाांसाठी घरात शाळा तयार करण्यासाठी त्याच्या इयत्तेनुसार शैक्षजणक साजहत्य 

जनर्ममती केली. यात तके्त जलजहणे, टोपल्याांत मुळाक्षरे ठेवने, सांख्या काडा बनवण,े शब्द पट्ट्या तयार 

करणे, पेंटटग करणे इत्यादी. 

३. त्याचप्रमाण ेपालकाांच्या सांपकाात राहून अध्ययन साजहत्य यादी करून ती त्याांच्या घरात भभतीवर 

लावण्यात आली. 

४. काही उपयुक्त तके्त जे सवा मुलाांना समान अध्ययनासाठी  लागतील ते सवा मुलाांच्या घरी लावली. 

५. अशाप्रकारे जून 2021 ते ऑक्टोबर 2021 पयांत सवा इयत्ता पजहली ते चौथीच्या  जवद्यार्थयाांच्या 

घरात ज्याची त्याची स्वतांत्र शाळा तयार केली. 

६. घरोघरी शाळा बनवलेल्या पैकी जी पजहली शाळा बनवली, त्याचे उद्घाटन वैजापूर तालुक्याचे 

सन्माननीय गटजशक्षणाजधकारी श्री. मनीष द्ददवेकर साहबे याांच्या हस्ते पार पाडले.त्याचप्रमाण े
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वैजापुर तालुक्याचे प्राध्यापक आमदार श्री रमेश बोरणारे साहबे याांनी सद्ददच्छा भेट दऊेन समाधान 

व्यक्त केले. 

७. घरोघरी शाळा या नवोपक्रमाांतगात भेट दणेारे अजधकारी व जशक्षक आजण जवद्यार्थयाांची अध्ययन 

पातळी तपासून समाधान व्यक्त केले. 

G-उपक्रमासाठी इतराांची मदत 

या उपक्रमासाठी सवाात जास्त मदत लागणार होती ती जवद्यार्थयाांच्या पालकाांची व ती मला खूप 

जमळाली. त्याच प्रमाणे शाळा व्यवस्थापन सजमती अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य, मुख्याध्यापक, ग्रामस्थ 

याांचीही मोलाची मदत जमळाली 

       नवोपक्रम प्रजसद्धीसाठी न्यूज चॅनेल ची मदत झाली. तसेच वतामानपत्राद्वारे घरोघरी शाळा हा 

नवोपक्रम प्रजसद्ध होऊन इतराांपयांत पोहोचण्यास मदत झाली. 
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कायावाहीच ेवळेापत्रक 

 

अ.क्र. इयत्ता मजहना उपक्रम 

१  १ ली त े

 ४ थी  

१५/०६/२०२१ त े

२०/०६/२०२१  

पूवा चाचणी  

२ १ ली त े

 ४ थी  

२१/०६/२०२१ त े

३०/०६/२०२१  

सवा इयत्ताांसाठी शैक्षजणक साजहत्य जनर्ममती  

३  १ ली  ०१/०७/२०२१ त े

१०/०७/२०२१  

जवद्यार्थयाांच्या घरी शैक्षजणक साजहत्य लावणे व अध्ययन 

अध्यापन करणे  

४  २ री  ११/०७/२०२१ त े

२०/०७/२०२१  

जवद्यार्थयाांच्या घरी शैक्षजणक साजहत्य लावणे व अध्ययन 

अध्यापन करणे 

५  १ ली त े

 ४ थी  

२१/०७/२०२१ त े

३१/०७/२०२१  

जवद्यार्थयाांच्या घरी शैक्षजणक पेंटटग करणे व अध्ययन 

अध्यापन करणे 

६  ३ री  ०१/०८/२०२१ त े

१५/०८/२०२१  

जवद्यार्थयाांच्या घरी शैक्षजणक साजहत्य लावणे व अध्ययन 

अध्यापन करणे 

७  ४ थी  १६/०८/२०२१ त े

३१/०८/२०२१  

जवद्यार्थयाांच्या घरी शैक्षजणक साजहत्य लावणे व अध्ययन 

अध्यापन करणे 

८  १ ली  ०१/०९/२०२१ त े

१०/०९/२०२१  

जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष अध्ययन अध्यापन करणे 

९  २ री  ११/०९/२०२१ त े

२०/०९/२०२१  

जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष अध्ययन अध्यापन करणे 

१०  ३ री  २१/०९/२०२१ त े

३०/०९/२०२१  

जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष अध्ययन अध्यापन करणे 

११  ४ थी  ०१/१०/२०२१ त े

१५/१०/२०२१   

जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष अध्ययन अध्यापन करणे 

१२  १ ली त े

४ थी  

१६/१०/२०२१ त े

२१/१०/२०२१  

उत्तर चाचणी  
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नवोपक्रमाच ेपरुाव े

 

 

घरा सभोवताली शकै्षजणक पेंटटग करताांना  
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 जवद्यार्थयाांच्या घरोघरी शकै्षजणक साजहत्य लावताांना 
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घरोघरी जाऊन अध्ययन अध्यापन करताांना 
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नवोपक्रमाची कायापद्धती 

१.पूवाजस्थतीची जनरीक्षण ेव त्याांच्या नोंदी:- 

               

 सदर नवोपक्रमाच्या सरुवातीला प्रत्यके जवद्यार्थयााचा अध्ययन स्तर जनजित करण्यात आला. 

कोरोणा काळात जशक्षक व जवद्याथी सांपका  फक्त मोबाईल व्हाट्ट्सअप समूह तथा फोन द्वारे 

सांपका  इतक्याच प्रमाणात होता. परांतु ज्याांच्या कड ेमोबाईलच नाही अशाांसाठी काय? त्यामुळे अशा 

पररजस्थतीत सवोत्तम अध्ययन अनुभव त्याांच्यापयांत उपलब्ध होण्यासाठी घरोघरी शाळा या 

उपक्रमाची जनवड केली. 

     जवद्यार्थयाांची अध्ययन पातळी लक्षात घतेा  जे जे उपयोगी पडले असे साजहत्य तयार करणे गरजेच े

होते. त्यामुळेच पालकाांच्या सहकायााने जवद्यार्थयाांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हा नवा उपक्रम सुरू 

केला. पूवाजस्थतीत सवा जवद्याथी फक्त खेळ याकडचे आकर्मषत होते, परांतु या नवोपक्रमाद्वारे सवा 

जवद्याथी हसत-खेळत आनांददायी वातावरणात अध्ययन करणार होते. इयत्ता पजहली ते चौथीच्या सवा 

जवद्यार्थयाांच्या घरी शाळा तयार करण्यासाठी त्याांच्या घरातील एका खोलीची जनवड करून त्याची 

नोंद घेण्यात आली. 

     पूवाचाचणी व उत्तर चाचणीच्या नोंद ठेवण्यात आल्या. 
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२.कायावाही दरम्यान जनरीक्षण ेव माजहती सांकलन 

                            

                     जवद्यार्थयाांना त्याांच्या घरातील शाळेतच अध्ययन अनभुव  

सवा जवद्यार्थयाांच्या घरातच ज्याची त्याची स्वतांत्र शाळा तयार करून द्ददल्यानांतर त्याांना कोरोना 

काळात शाळा बांद असतानाही जशक्षण प्रा्त  होण्यात गुांतनू राजहल्याने पालक वगा सुद्धा आनांद झाला. 

     प्रत्येक जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन तयार केलेल्या शाळेतच गृहभेटी द्वारे अभ्यास दऊे लागले. व 

जवद्यार्थयाांना त्याांच्या घरातील शाळेतच अध्ययन अनभुव दऊे लागले. 

३.उपक्रम पणूा झाल्यावर जनरीक्षण ेव त्याच्या नोंदी 

सवा जवद्यार्थयाांच्या घरातच ज्याची त्याची स्वतांत्र शाळा तयार करून द्ददल्यानांतर त्याांना कोरोणा 

काळातही शाळा बांद असताांना घरातच राहून सरुजक्षतररत्या जशक्षण घेण्यास मदत झाली. जवद्याथी 

अभ्यासात गुांतनू राजहल्याने पालक वगाातही समाधान व्यक्त होताना द्ददसून आल.े 

         नवोपक्रम पूणा झाल्यानांतर प्रत्येक जवद्यार्थयाांच्या घरी एक द्ददवस या प्रमाणे त्याांचा अभ्यास 

तपासून पुढील अभ्यास दऊे लागले. त्यामुळे सांबांजधत जवद्याथी त्याांच्या घरातील शाळेत गुांतून राहून 

अध्ययन करू लागले.या उपक्रमाबिल सवा पालकाांचा दजृष्टकोन सकारात्मक बनला. 
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४. कायावाहीत आलले्या अडचणी 

नक्कीच हा उपक्रम राबवताना मोठ्या प्रमाणात अडचणींना सामोरे जावे लागले.कोरोणा मुळे सवा 

जवद्यार्थयाांपयांत कसे पोहोचायचे?ही सवाात मोठी अडचण होती.कारण आपण  तब्येतीने चाांगले आहोत 

का? याची पालकाांना खात्री द्यावी लागली. कारण घरातून बाहरे पडली तर सगळीकड ेकोरोनाची 

भीती होती, व माझ्या मनात माझे जवद्याथी जशक्षणापासनू दरुावणार तर नाही ना ही भीती होती. 

         परांतु जवद्यार्थयाांच्या जशक्षणासाठीची जी माझी तळमळ होती, ती मला या सवा समस्याांवर मात 

करून त्याांच्या पयांत घेऊन गेली. इच्छा असेल तर मागा जमळतोच. जवद्यार्थयाांच्या समस्या माझ्यापरीन े

दरू करून जवद्यार्थयाांपयांत पोहोचण्याचे मागा मला जमळत गेले व घरोघरी शाळा हा अजभनव नवोपक्रम 

साकार झाला. 

 

५. माजहतीच ेजवश्लषेण 

ऑनलाइन जशक्षण ह े जरी कोरोणा काळात प्रभावी वाटत असले तरी ग्रामीण भागात मात्र 

त्यात जवषमता द्ददसनू येत.ेम्हणून जवद्यार्थयाांपयांत जशक्षण जलद पोहोचण्यासाठी कोरोणा काळात 

घरोघरी शाळा हा नवोपक्रम मला खूप उपयुक्त ठरला.याचाच करून जनू 2021 ते ऑक्टोबर 2021 

पयांत मी स्वतः माझ्या शाळेत राबवलेले उपक्रम सवा जवद्यार्थयाांना उपयुक्त ठरलेला आह.े 

सवा जवद्याथी जशक्षण प्रवाहात 

येण्यास मदत झाली  

अध्ययन अध्यापन प्रद्दक्रया 

मनोरांजक झाली  

जवद्यार्थयाांचा सवाांगीण जवकास 

घडून येण्यास मदत झाली  

पालक तसेच जवषयजमत्र / जशक्षकजमत्र 

याची अध्यन अध्यापन प्रद्दक्रयेत मदत 

झाली 
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      एक असा प्रयत्न जो की, जशक्षणासाठी पूरक ठरत असलेल्या अांधारलेल्या द्ददशेमध्ये ज्ञानरूपी 

प्रकाश जमळावा असा, जशक्षक व जवद्यार्थयाांचा आत्मजवश्वास वाढवणारा नवोपक्रम ठरला. घरोघरी 

शाळा याांना उपक्रमात जवद्यार्थयाांची पूवाचाचणी व उत्तर चाचणी घेण्यात आली. प्रथम जून 2021या 

मजहन्यात सवा जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन त्याांची पूवाचाचणी घेण्यात आली. त्याप्रमाणे प्रत्येक जवद्याथी 

कोणत्या अध्ययन स्तरात आहे, याची नोंद ठेवण्यात आली.  त्याप्रमाणे उद्दिष्ट ेतयार करून ते साध्य 

करण्याकररता सवा जवद्यार्थयाांच्या घरी घरोघरी शाळा जनमााण करून व सगळ्यात शेवटी ऑक्टोबर 

2021या मजहन्यात उत्तर चाचणी घेण्यात आली. अगदी सुरुवातीची पूवाचाचणी व  चार मजहन्यानांतर 

ची उत्तर चाचणी घेतली यामध्ये खूप मोठा फरक द्ददसून आला. शाळा बांद पण जशक्षण चालू या 

उपक्रम अांतगात सवा जवद्याथी ह े जशक्षण प्रवाहात येत नव्हते,त्यासाठी हा नवोपक्रम राबवला,व 

त्याांनतर ९४ टके्क जवद्याथी ह ेअध्ययन अध्यापन प्रद्दक्रयेत आले . 

   त्याचा तुलनात्मक वृत्तालेख खालीलप्रमाण,े 

नवोपक्रम पवूाजस्थती व उत्तरजस्थती:- 

 नवोपक्रम चालू करण्यापूवी  

अध्ययन अध्यापन प्रद्दक्रयेत जवद्याथी सांख्या फक्त 14 च होती,,,,परांतु घरोघरी शाळा हा नवोपक्रम 

चालू केल्यानांतर जवद्याथी सांख्या जह 37 झाली. 

     एकूण 39 पटापैकी 37 जवद्याथी ह ेअध्ययन अध्यापन प्रद्दक्रयेत सहभागी झाले.स्वजनर्ममत शैक्षजणक 

साजहत्याद्वारे व घरातील सदस्याांच्या मदतीने जवद्याथी स्वयांअध्ययन करू लागले. 

     अध्ययन अध्यापन प्रद्दक्रयेतील  जवद्याथी सांख्या पूवीपेक्षा खूप चाांगल्या प्रमाणात वाढली.याप्रमाणे 

जवद्याथी कोरोना काळातही त्याांच्या च घरात राहून सरुजक्षतररत्या अभ्यास करू लागले. 
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उपक्रमापवुी जशक्षण प्रवाहात यणेाऱ्या जवद्यार्थयाांची सांख्या 

अ.क्र. इयत्ता  एकूण 

जवद्याथी 

 सांख्या  

अध्ययन 

प्रद्दक्रयते 

सहभागी 

जवद्याथी  

 

शकेडा प्रमाण 

१  १ ली  १५  ०५   १३ % 

२  २ री  ०४  ०१  ०३ % 

३  ३ री  ०८  ०४  १० % 

४  ४ थी  १२  ०४  १० % 

५ वांजचत जवद्याथी  २५  - ६४ % 

 एकूण जवद्याथी सांख्या  ३९ १४  १०० % 

 

उपक्रमापवुी जशक्षण प्रवाहात यणेाऱ्या जवद्यार्थयाांची सांख्या 

 

 

 

13% 3% 

10% 

10% 
64% 

विद्यार्थी संख्या  

१ ली  २ री  ३ री  ४ थी  वंचित चवद्याथी  
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उपक्रम राजबवल्या नांतरअध्ययन प्रद्दक्रयते सहभागी जवद्यार्थयाांची सांख्या 

अ.क्र. इयत्ता  एकूण 

जवद्याथी 

 सांख्या  

अध्ययन 

प्रद्दक्रयते 

सहभागी 

जवद्याथी  

 

शकेडा प्रमाण 

१  १ ली  १५  १४     ३६ % 

२  २ री  ०४  ०४   १०  % 

३  ३ री  ०८  ०८ २०  % 

४  ४ थी  १२  ११   २८  % 

५ वांजचत जवद्याथी  २    - ६  % 

 एकूण जवद्याथी सांख्या  ३९ ३७   १०० % 

 

 

           उपक्रम राजबवल्या नांतर जशक्षण प्रवाहात यणेाऱ्या जवद्यार्थयाांची सांख्या 

 

तलुनात्मक वतृ्तालखे  

 

36% 

10% 20% 

28% 

6% 

विद्यार्थी संख्या  
 

1 ली  २ री ३ री ४ थी  वंचित चवद्याथी  
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नवोपक्रमाची यशजस्वता / फलजनष्पत्ती 

जेव्हा एक समस्या तमु्हाला उद्दिष्टापयांत आणते तेव्हा तुम्ही आपोआपच त्या समस्येच े

उपायाांचा शोध घेत घेत यशाकड ेजनजितच वाटचाल करू लागता 

1. कोरोणा काळात शाळा बांद असल्याने जवद्यार्थयाांना स्वयांअध्ययन करण्याकररता सवा प्रकारच े

शैक्षजणक साजहत्य त्यानुसार उपलब्ध करून दतेा आल.े त्यामुळे पालकाांना आता शाळा बांद 

आह ेअसे कोरोणा काळात वाटलेच नाही.या नवोपक्रमाचा यात खूप उपयोग झाला. 

2. घरालाच शाळेच ेस्वरुप आल्याने व मॅडम सुद्धा घरी यतेात त्यामुळे जवद्याथी,पालक व जशक्षक 

याांच्या मदतीने शैक्षजणक साजहत्य द्वारे जवद्याथी आवडीने अध्ययन करू लागले. 

3. जवद्यार्थयाांत अभ्यासाची आवड जनमााण झाली. पालक सुद्धा हव ेतेव्हा त्याांच्या मुलाांचा अभ्यास 

घेऊ लागली. 

4. जवद्यार्थयाांची वाचनाची व लखेनाची गती पूवीपेक्षा खूपच चाांगल्या प्रमाणात सुधारली. 

5. इांग्रजीचे मुळाक्षरे, बाराखडी वाचता येऊ लागली, त्यामुळे जवद्यार्थयाांच्या बोलण्यात 

आत्मजवश्वास वाढला. 

6. जवद्याथी हसत खेळत तणाव मुक्त वातावरणात आवडीन ेहव ेतेव्हा हव्या त्या वेळी अभ्यास 

करू लागली. 

7. घरातील प्रौढ साक्षरता सुधारली. आज्जी आजोबाही नातवांडाचा अभ्यास घेऊ लागली. व 

स्वतःही करू लागली. 

8. सवा गजणतीय मूलभूत द्दक्रयाांचा बोध सहज साध्य झाला. 

9. जवद्यार्थयाांना घरातच सरुजक्षत राहून जशक्षण घतेा आल ेत्यामुळे पालक- जशक्षक याांच्या सु सांबांध 

सहकाया वाढले. 

10.  शाळा बांद असताना जशक्षण सुरू राहण्यात एकां दरीत घरोघरी शाळा सवा जवद्यार्थयाांच्या 

घरापयांत जाऊन व त्याांना अध्ययन प्रवाहात रटकवून ठेवण्यात त्याांच्या गुणवत्तापूणा 

जशक्षणाला चालना दणे्याचा या उपक्रमाद्वारे केलेला एक छोटासा प्रयत्न सवा जवद्यार्थयाांना 

ज्ञानाची जशदोरी दऊेन गेला. 
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घरोघरी शाळा या अजभनव नावोपक्रमाची वतामानपत्र े व राज्यमाजसकाांनी घतेललेी 

दखल :- 
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समारोप 

नवोपक्रम राबवला- सवा जवद्यार्थयाांची पूवाचाचणी घेतल्यानांतर, अध्ययन जनष्पत्ती 

पाजहल्यानांतर त्यात इयत्तेनसुार प्रत्येक जवद्यार्थयााच्या घरामध्ये ज्याची त्याची स्वतांत्र शाळा तयार 

केली. या घरोघरी शाळे द्वारे प्रत्येक जवद्यार्थयााचा गृहभेटी द्वारे अभ्यास घेऊ लागले व तपासून 

जवद्यार्थयाांना पुढचा अभ्यासही दऊे लागले. अशा पद्धतीने सवा जवद्याथी या नवोपक्रमात सहभागी 

होऊन अपेजक्षत अध्ययन जनष्पत्ती प्रा्त  करू लागले. 

जून 2019 मध्ये प्रत्येक जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन गृहभेटी मध्ये त्याांचा अभ्यास 

तपासल्यानांतर असां जाणवलां की सवा जवद्याथी स्वतःच े नाव सुद्धा जलहू शकत नव्हते. सवा मूलभतू 

गजणती द्दक्रया सुद्धा त्याांना येत नव्हत्या. जणू काही ते सवा  जवसरले होते. तवे्हा माझ्या मनाला असां 

कुठेतरी वाटलां की, आपण जशक्षक असून या जवद्यार्थयाांच्या जीवनामध्ये जशक्षणाची ज्योत अखांडपणे 

तेवत राहण्यासाठी काय करता येईल?जनयजमतपणे शाळा चालू होती तेव्हा सवा जवद्याथी अजतशय 

छान पद्धतीन ेअभ्यास करून पुढे जात होते. परांतु आता जर त्याांना स्वतःच ेनाव सदु्धा जलजहता यते 

नव्हतां तर आपण असे काहीतरी करायला हवे की जेणेकरून आपले सगळे जवद्याथी अध्ययन अनुभव 

अजतशय चाांगल्या पद्धतीने आत्मसात करतील व गुणवत्तेत रटकून राहतील.ही माझी अस्वस्थता मला 

झोप येऊ दते नव्हती, त्यासाठी मी सतत जवचार करत होते की काही ना काही तरी करून आपण 

जवद्यार्थयाांपयांत पोहोचनु त्याांना अखांड अध्ययन प्रद्दक्रयेत सामावून घेता आले पाजहजे. 

माझ्या जवद्यार्थयाांसाठी काहीतरी करायला हवे या उिशेाने जवचार करत असताना सोशल 

मीजडयावर मला घरोघरी शाळा हा  उपक्रम माझ्या पाहण्यात आला. हा उपक्रम माझ्या शाळेमध्ये 

राबवण्याचे ठरवले आजण त्या पद्धतीने सवा जवद्यार्थयाांच्या घरात एक एक करून शाळा साकार करत 

गेले आजण या नवोपक्रमातून मला माझ्या जवद्यार्थयाांमधील अपेजक्षत अध्ययन जनष्पत्ती सहज साध्य 

करता आल्या. आजण या पद्धतीने माझी हुरहूर थाांबली आजण माझे कुतूहल सुद्धा दरू झाले. 

आलेल्या अडचणी दरू करता आल्या कोरोना सारख्या आलेल्या जागजतक महामारी मुळे सवा 

जवद्यार्थयाांच्या भजवष्यात जनराशेचे वातावरण द्ददसून येत असताना मी स्वतः माझ्या शाळेत राबवलेला 

हा जो घरोघरी शाळा नवोपक्रम आह ेत्यामुळे जवद्यार्थयाांच्या गुणवत्तेत येणाऱ्या सवा अडचणी मला या 

नवोपक्रमाद्वारे दरू करता आल्या.यात प्रत्येक जवद्यार्थयाांच्या घरी जाऊन त्याांच्या  घरातील सवा 

सदस्याांशी सांपका  साधून त्याांची परवानगी घेऊन हा नवोपक्रम साकार करत गेल्याने पालक जशक्षक व 

जवद्याथी ह ेशैक्षजणक जत्रकूट पूणा झाले. 

प्रत्येक जवद्यार्थयाांच्या घरात राबवलेला हा घरोघरी शाळा  नवोपक्रम याद्वारे सवा जवद्याथी 

घरातील सवा सदस्याांच्या मदतीने अध्ययन करू लागली ककवा घरातील व्यक्ती बाहरे कामाजनजमत्त 

गेल्यावर स्वतः स्वयांअध्ययन करू लागली. व त्याद्वारे सवा जवद्यार्थयाांची गुणवत्ता वाढत गेली. अपेजक्षत 
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अध्ययन जनष्पती साध्य झाल्या.त्यामुळे  जशक्षण सरुू राजहले व सवा जवद्याथी अध्ययन प्रवाहात रटकून 

राजहले.अशा या अजभनव नवोपक्रमाची दखल आमच्या वैजापुर तालुक्याचे सन्माननीय 

गटजशक्षणाजधकारी श्री मनीष द्ददवेकर साहबे याांनी घेऊन सवा जवद्यार्थयाांची गुणवत्ता तपासून समाधान 

व्यक्त केले.व त्याचप्रमाणे वैजापुर तालुक्याचे सन्माननीय प्राध्यापक आमदार श्री रमेश बोरणारे 

साहबे याांनी सुद्धा सद्ददच्छा भेट दऊेन समाधान व्यक्त केले व कौतुकही केले सवा पालकाांमध्य े

समाधानाचे वातावरण जनमााण झाले.कारण त्याांची मुले हसत खेळत व आनांददायी वातावरणात 

अखांडपणे अध्ययन करू लागली.  अशाप्रकारे उपक्रमाांची गुणवत्ता अजतशय उत्कृष्टररत्या वाढली. 

घरोघरी शाळा हा नवोपक्रम मी माझ्या शाळेत राबजवल्यानांतर त्याच्या अपेजक्षत अध्ययन 

जनष्पत्ती साध्य झाल्यानांतर शेजारी असणाऱ्या इतर शाळाांमध्ये सुद्धा हा नवोपक्रम त्याांनी सरुू 

करण्याचे ठरवले.  त्याचप्रमाणे  इतर सवा शाळेतील सवा जवद्यार्थयाांना सुद्धा उपयुक्त असा हा नवोपक्रम 

ठरलेला आह.े व बाकीच्या इतर जशक्षकाांनी सुद्धा तो त्याांच्या शाळेत राबवण्याचे ठरवले. 

घरोघरी शाळा हा नवोपक्रम कोरोना काळात थाांबलले्या जशक्षणाला गती दणे्याचा एक 

प्रयत्न.या उपक्रमातून गुणवत्ता वाढ होण्यास नक्कीच मदत झाली आह.े मुळात नवोपक्रम ह े अशा 

पररजस्थतीत न थाांबता पुढे राहण्यास गजतमान करतात. 

       सवा जवषयाांचे अध्ययन अनुभव जवद्यार्थयाांच्या स्वतःच्या घरात दणेे सहज शक्य झाले. पालकाांच े

सहकाया खूप जमळाल्याने हा नवोपक्रम एक प्रकारची ऊजाा दऊेन गेला. 

      मुळात हा नवोपक्रम मला या काळात ही एक नवी जजि व आव्हान पेलण्याची शक्ती दऊेन गेला 

आह.े माझ्या व माझ्या जवद्यार्थयाांमधील सुसांबांध आई व मुलाांसारखे करून दणेारा हा नवोपक्रम ठरला. 

जशक्षण क्षेत्रात गेल्या अकरा वषाातील मला बरेच काही जशकण्याची व जवद्याथी जहताचे काया करण्याच े

भाग्य दऊेन गेला आह.े 

“ वादळी सांकटात जजि नवी 

पेलत ेआव्हान ह ेनसैर्मगक 

ज्ञानदीप ह ेउजळण्या 

कमारूपी वाहतये स्वतःला ” 

नवोपक्रम स्पधेमुळे राज्यभरातील जशक्षकाांना आणखी नवी ऊजाा जमळते. राज्य शैक्षजणक सांशोधन व 

प्रजशक्षण पररषद महाराष्ट्र चे मनःपूवाक आभार.       

   

  श्रीमती जवधाटे शर्ममला अशोक 
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