
COVID 19 कारालधीतीर  

Learning From Home  



ह्मा लेबफनाय च्मा ळलेटी खारीर गोष्टी आऩल्मारा 
वभजतीर 

Home Learning Package फद्दर भाहशती  
 

 
कें द्र प्रभुखाांची Learn from Home भधीर  बूमभका  

Home Learning Package वलतरयत कयण्माअगोदयची 
ऩूलवतमायी  



कें द्रप्रभुख ळैषणिक नेततृ्ल कामयक्रभ 

(KPALP)  



KPALP तऩळीर  

३४ जजल्शे 

३९ तारुके 

३०५ कें द्रप्रभुख 

१०८ प्रमळक्षषत MF ल 

कोचेव 

Reach 

Intervention 

३४ PLC Groups  
प्रमळषणाचे वलऴम  
• भाहशती वलश्रेऴण 

• लगव ननयीषण ल प्रबाली अमबप्राम 

• कृती आयाखडा  



Learning from home माचा अथव 
Learning from home माभध्मे ळैषणणक, 

ळायीरयक, भानमवक ल बालननक फाफीांचा 
वभालेळ आशे. जेव्शा भुराांना ळाऱेत जाणे 

ळक्म शोत नाशी तेव्शा तमाांच्मा मळकण्माच्मा 
प्रक्रिमेत खांड ऩडू नमे मावाठी learning from  

home चा लाऩय केरा जातो 



Learning from home ची लैमळष्टे 

लमानरुूऩ तवेच वलवलध उऩिभाांच्मा भाध्मभातून मळकणे  

 

डडजजटर क्रकां ला नॉन डडजजटर भाध्मभाांच्मा भदतीने मळकणे 

मळषकाांच्मा भागयदळयनाखारी ल घयातीर ऩारकाांच्मा 
वशाय्माने घयी याशून मळकणे 



ननममभत वांऩकय  
वलद्माथी ल तमाच्मा 
कुटूांफाळी ननममभत वांऩकव  
ठेलतात.  

ननममभत अमबप्राम  
वलद्माथी ल ऩारकाांना 
ननममभत अमबप्राम 

देतात. 

लेऱाऩत्रक 
वलद्मार्थमाांकडून काम 

कृती अऩेक्षषत आशे माच े

लेऱाऩत्रक फनलतात. 

वभतोर 
लैमजक्तक ल ऩारकाांच्मा 
भदतीने कयालमाच ेउऩिभ 

माांभध्मे वभतोर ठेलतात. 

ऑनराईन आणि ऑपराईन  
वलद्मार्थमावरा ऑनराईन 

आणण ऑपराईन अवे दोन्शी 
उऩिभ देतात. 

करात्भक उऩक्रभ 
वलवलध करातभक उऩिभाांचा 
स्लाध्मामाभध्मे अांतबावल 

कयतात.  

मळषक वांऩकय  
मळषकाळी कधी ल कवा 
वांऩकव  वाधामचा माची 
भाहशती देतात. 

वांळोधन वाांगते की भुरे घयी याशून अधधक 

चाांगल्माप्रकाये तेव्शाच मळकतात जेंव्शा मळषक... 



ऩारक आणण भुरे वध्मा घयात आशेत, त्रस्त आशेत. 

वांळोधनातून हदवून मेते की 40% शून अधधक रोक 

बालननक ताणतणालाचा वाभना कयत आशेत. 

आनांदी आणण अथवऩणूव उऩिभातून ह्मा आव्शानचा 
वाभना कयण्माची वांधी आऩल्मारा मभऱते आशे  

Learn from Home भशतलाचे का आशे? 



Learning from home वांदबावतीर 

भशतलाच्मा फाफी 

घयी याशून मळषणावाठी 
इमात्तानरुूऩ package 

चा वभालेळ 

2 टप्ऩे : ऩहशरा टप्ऩा भुराांना घयी याशून अभ्मावात व्मस्त ठेलण्मालय कें हद्रत आशे.  

दवुया टप्ऩा वांयधचत ळैषणणक आळम ऩयुलणे. 

अधधकाधधक वलद्मार्थमाांऩमांत 

ऩोशचण्मावाठी वलवलध 

भाध्मभाांचा लाऩय  



‘Learning from home’ Package चे तऩळीर 

Grades 1-5 

Grades 6-8 

Grades 9-12 

Internet/ 

WhatsApp 

SMS/ 

Phone 

calls 
TV  Radio 

दीषा  

 
दीषा आणि 

उऩक्रभावश 

‘आजची गोष्ट’ 

 

दीषा आणि 

उऩक्रभावश 

‘आजची गोष्ट’ 

वाहशत्म ननमभयती  

उऩक्रभावश 

‘आजची गोष्ट’ 

उऩक्रभावश 

‘आजची गोष्ट’ 

DTH द्लाये 
आबावी लगायतीर 

चचत्रफपतीच े

प्रषेऩि 

ळैषणिक वाहशत्म 

ननमभयती 

गरीगरी वीभ 

वीभ 

भीना आकाळलािी 
ची अांभरफजालिी 

कयिे  

 

भीना आकाळलािी 
ची अांभरफजालिी 

कयिे  

आकाळलािीच्मा 
अनुऴांगान ेउऩरब्ध 

वाहशत्मात फदर 

कयिे  



‘Learning from home’ टप्ऩा १ चे घटक  

ळैषणणक घटक – दीषा app 

वूचक उऩिभाांवश दयूदळवन 

लयीर कामविभ  

उऩिभ वांचावश ‘आजची 
गोष्ट’ 

१ 

२ 

३ 



‘Learning from home’ प्रवायणाची भाध्मभे  

मळषकाांकडून ऩारकाांना WhatsApp द्लाया ऩाठवलरेल्मा मरांकच्मा 
भाध्मभातून दीषा app लाऩयरे जाईर 

स्भाटय पोन आणि इन्टयनेट ची 
उऩरब्धता : ‘आजची गोष्ट’ आणण उऩिभ 

वांच माांची मरांक whatsap द्लाये 
ऩाठवलण्मात मेईर 

केलऱ पोनची उऩरब्धता : 
‘मभव call दो औय कशानी वुनो’ 
कयीता टोर फ्री नांफय (प्रथभच्मा 
वौजन्माने) हदरा जाईर ; SMS 

द्लाये ऩाठवलरेल्मा गोष्टीांलय 
आधारयत दैनांहदन वलववाधायण 

उऩिभ 

दयूदळयनच्मा वह्माद्री (फ्री लाहशनी) लयीर कामविभ ; 

SMS ल WhatsApp द्लाया उऩिभ ऩाठवलण्मात मेतीर  



GoM  E-circular वांवाधन े: एका दृष्टीषेऩात 



वामफय security  

वामफय security शा 
ऑनराईन learning च्मा 
लेऱेव अनतळम भशतलाचा 
भुद्दा आशे.  



Home learning ऩॅकेजच्मा  
अांभरफजालणीभधीर  बूमभका  

याज्म 

जजल्शा 

तारकुा 

कें द्र –कें द्रप्रभखु  

ळाऱा-मळषक 

ऩारक ल भरेु  

प्रवाय
 

अशलार देिे  

कां टेंट फनवलिे ल वालयत्रत्रक देखयेख  

जजल्ह्माच्मा गयजेनुवाय कां टेंट भध्मे फदर कयिे (गयज 
अवल्माव) आणि प्रवाय ल अशलाराकरयता प्रफक्रमा ठयलून देिे  

कें द्राांना प्रवायाच ेवुरबीकयि करून देिे  

मळषकाांना प्रवायाच ेवुरबीकयि कयिे ल 
स्थाननक आव्शानाांच ेअशलार देिे  

ऩारकाांना भाहशती प्रवारयत कयिे 
आणि त्माांच ेअमबप्राम घेिे  



Teacher  Support 
मळषकाांना भदत  

 

 

 

Data analysis and 

Planning भाहशती 
वलश्रेऴण आणण ननमोजन   

 

 

 

Community 

Engagement 
रोक वशबाग  

Cluster Head 

कें द्राचा प्रभुख  

 

Skills: 

1. Managing self 

2. Leading team 

Skills: 

1. Classroom 

observation & 

feedback/ coaching  

2. Tracking teacher 

progress  

Skills: 

1. SMC interaction  

2. Engaging community 

& schools  

Skills: 

1. Analysing student 

assessment data 

2. Analysing teacher 

needs and 

developing a data-

informed action plan  

SLDP 

KPALP 

Data Mang 

 कें द्रप्रभुखाांची बूमभका  



आता तुभची बूमभका फदरेर का? 

नाशी, ती फदरणाय नाशी!  
 

वध्माच्मा COVID 19 आऩततीभध्मे 
बूमभका कळी ननबलाली ह्माभध्मे थोडा 

पेयपाय कयणाय आशोत 



Learning from home  शा उऩिभ 

याफवलण्मात  कें द्रप्रभुखाांची बूमभका 

घयी याशून मळषण मा 
उऩिभाळी वांफांधीत 

भाहशती जभलणे ल तमालय 
अशलार तमाय कयणे.  

 मळषकाांऩमांत ळैषणणक 

वाहशतम ऩयुलणे ल 

तमाफद्दर मळषकाांना 
भागवदळवन कयणे. 

 ननमोजनाप्रभाणे अांभरफजालणीवाठी ऩाठऩयुाला कयणे ल 

मेणाऱ्मा आव्शानाांफाफत  चचाव कयणे ल तमालय उऩाम ळोधणे 



Learning from home  शा उऩिभ याफवलण्मात  
कें द्रप्रभुखाांची टप्प्मानुवाय काभे  

टप्ऩा १ 

टप्ऩा २ 

टप्ऩा ३ 

टप्ऩा ४ 

भाहशती एकबत्रत करुन SCERT, 
Maha. रा देणे. 

भाहशतीच्मा आधाये कृतीआयाखडा तमाय 
कयणे (मळषकाांळी वांऩकव  कयणे, गट 

तमाय कयणे, ऩाठऩुयाव्माचे लेऱाऩत्रक). 

कृतीआयाखड्माची अांभरफजालणी 
कयणे. 

प्रगती आणण आव्शानाांचा अशलार देणे. 



ऩलूवतमायी 
खारीर डटेा गोऱा कयणे 

व्शाट्वअऩच्मा भाध्मभातून जोडरे 

जाऊ ळकतीर अश्मा मळषकाांची 
आणि ऩारकाांची वांख्मा ल नाले 

पोनच्मा भाध्मभातून जोडरे जाऊ 

ळकतीर अश्मा मळषकाांची आणि 

ऩारकाांची वांख्मा ल नाले 



लेबफनाय हदनदमळवका 

दय 
गुरुलायी 

३ लेत्रफनाय 

वलऴम 

  ७/०५/२०२०: Learning from home च्मा 
अांभरफाजलणीवाठी कृती आयाखड्माचे 
ननमोजन 

 
 १४/०५/२०२०: Learning from home च्मा 

अांभरफाजलणीवाठी कुटुांफाचा वशबाग 

लाढवलणे  

 
 २१/०५/२०२०: जभा केरेल्मा भाहशतीचे 

वलश्रेऴण कयणे ल भहशतीचा कर ओऱखणे 



धन्मलाद 


