प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माध्यणमक स्तर
महाराष्ट्र शासन
शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग
शासन णनिणय क्र. शैगुणव 2016/(29/2016)/एसडी-6
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
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पार्श्णभम
ू ी:
सन 2015-16 मध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी णशक्षि सणचव यांना काही इतर
बाबीसह खालील नमूद बाबी (Key Result Areas) साध्य करण्याचे उणिष्ट्ट णदले होते.
1. राष्ट्रीय पातळीवर होिाऱ्या मूलयांकनात राज्याला प्रथम तीन क्रमांकात आििे.
2. दहावी पयंत मुलींच्या गळतीचे प्रमाि 5 टक्के च्या खाली आििे.
यातील पणहलया मुद्याच्या अनुषंगाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कायणक्रम आखण्यात आला व
त्यानुसार णदनांक 22 जून, 2015 रोजी शासन णनिणय णनगणणमत करण्यात आला. याचा तपशील
खालीलप्रमािे आहे .
1. “प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र” कायणक्रम :
या कायणक्रमाचा हेतू खालीलप्रमािे आहे.
1.1

प्रत्येक णवद्यार्थ्याने वयोगटानुरुप अपेणक्षत क्षमता प्राप्त करिे.

1.2

याची तपासिी शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांद्वारे करुन ज्या णवषयामध्ये / क्षमतेमध्ये
णवद्यार्थ्यांना अडचिी असतील त्यासाठी कृणतकायणक्रम आखून अंमलबजाविी करिे.
जेिेकरुन प्रत्येक णवद्याथी प्रभुत्व पातळीकडे वाटचाल करु शकेल.

1.3

कायणक्रमाच्या सुरुवातीची दोन वषे फक्त भाषा व गणित या णवषयातील क्षमता
संपादिुकीसाठी णवशेष लक्ष पुरणविे.

1.4

या प्रणक्रयेत णशक्षकाला मदत करिे व णशक्षकांच्या सुलभीकरिाच्या भूणमकेस सुयोग्य
णदशा दे िे.

1.5

या गोष्ट्टी साध्य करण्यासाठी णशक्षि व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकांचे सबलीकरि करिे.

1.6

शैक्षणिक गुिवत्ता णवकासासाठी पोषक वातावरि णनमाि करिे.

2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कायणक्रमाची उपलब्धी
"प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र" या शासन णनिणयामुळे “णशकलेले मूल दाखवा” असे स्पष्ट्ट
आदे श शासनातफे दे ण्यात आलेले आहेत. सन 2015-16 या शैक्षणिक वषात "प्रगत शैक्षणिक
महाराष्ट्र” या कायणक्रमामुळे णशक्षि व्यवस्थेमधील झालेले सकारात्मक बदल व पणरिाम
स्पष्ट्टपिे जािवू लागले आहेत.
2.1

कुमठे बीट णज. सातारा या बीट मधील 40 शाळांमध्ये यशस्वीपिे राबणवण्यात येत
असलेले ज्ञानरचनावाद पध्दतीने णशक्षि हे सवणदूर प्रणसध्द झाले आहे.

तेथून

अनुभवाने णशकून ज्ञानरचनावाद पध्दतीने णशकणवण्याच्या पध्दतीमध्ये बहु तांश
प्राथणमक शाळांमध्ये बदल णदसत असून राज्यामध्ये 41,884 इतक्या शाळांमध्ये
ज्ञानरचनावाद रुजणवण्यास यश णमळाले आहे.
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2.2

Activity based learning ऊफण कृतीयुक्त णशक्षि या पध्दतीचा उपयोग 11,058
शाळांमध्ये होत आहे.

2.3

ISO Certification च्या माध्यमातून अनेक शाळा स्वत: चा दजा सुधारण्यासाठी प्रयत्न
करताना णदसत असून, राज्यातील 1,819 इतक्या शाळा ISO Certified झालया
आहेत.

2.4

णशक्षकांचे सत्कार सावणणत्रक झाले असून शाळा स्तर, केंद्र स्तर व गट स्तरावर दे खील
णशक्षकांना सन्माणनत केलयाचे णचत्र पहावयास णमळत आहे.

2.5

टे क सॅव्ही ग्रुप हा तंत्रज्ञानाची आवड असिारा णशक्षकांचा ग्रुप तयार झालेला असून
यामाफणत वेबसाईट, शैक्षणिक साणहत्य, शैक्षणिक व्व्हणडओ, णफल्स, डॉक्युमेंटस
तयार केले जात आहेत. राज्यात आज रोजी 35,000 इतक्या णशक्षकांनी टे क सॅव्ही
ग्रुप मध्ये नोंदिी केलेली आहे.

2.6

शैक्षणिक णवकासासाठी लोकसहभागाची चळवळ खऱ्या अथाने घडताना णदसत असून
लोकसहभागातून समृध्द शाळा करण्यासाठी सवण घटक प्रयत्नशील असलयाचे णदसत
आहे. आजपावेतो लोकसहभागातून अंदाजे रु.90.00 कोटी इतका णनधी जमा झाला
असून शाळा णडणजटल करण्याकडे णवशेष प्रयत्न होत असलयाचे आढळू न येत आहे.
राज्यात मागील वषात सुमारे 15 हजार शाळा लोकसहभागातून Digital झालया
आहेत.
शाळाबाह्य णवद्यार्थ्यांसाठी दे खील णनरंतर प्रयत्न होताना णदसत आहेत. स्थलांतर

रोखण्यास मोठया प्रमािात यश आले असून स्थलांतणरत मुलांसाठी Education Guarantee
Card तयार करण्यात आलेले आहे. शाळाबाह्य मुले शाळे त येतील व णशकतील यासाठी सवण
स्तरातून प्रयत्न सुरु आहेत. मागील वषी बुलडािा णजलह्यातील मेहकर तसेच कोलहापूर
णजलह्यातील गगनबावडा आणि राधानगरी या राज्यातील तीन तालुक्यांनी शाळाबाह्य मुले
णवरणहत तालुके (6 ते 14 वयोगट) घोणषत केले आहेत.
3. माध्यणमक स्तरावर गळतीचे प्रमाि
3.1

गतवषी या णवषयावर णवणवध बैठकांमध्ये चचा करण्यात आली. सुरुवातीस चचेत फक्त
प्रशासकीय मुद्ये / कारिे, जसे काही शाळा फक्त दहावीत 100% णनकाल
दाखवण्याच्या हेतूने कच्च्या मुलांना इयत्ता 9 वीत मुद्यामहू न नापास करतात, तर
काही शाळांमध्ये दहाव्या इयत्तेत नववी पेक्षा कमी तुकड्या मंजूर असलयाने त्या
शाळांना मुलांना नवव्या इयत्तेत नापास करावे लागते, आठव्या इयत्तांपयंत नापास न
करण्याचे धोरि असलयामुळे कच्ची मुले नवव्या इयत्तेत पोहोचतात त्यामुळे ती नापास
होतात इत्यादी कारिे बैठकांमध्ये चचेदर्यान मांडण्यात आली.

3.2

तथाणप शाळांनी नवव्या इयत्तेत नापास केलयावरसुध्दा तीच मुले फॉमण नं. 17 भरुन
दहावी इयत्ता पास होतात हे कशावरुन ? असेही काही प्रश्न लोकांकडू न णवचारण्यात
आले. काहींनी याच्याशी णनगणडत गैर प्रकारांबाबत सुध्दा चचा केली. तसेच फॉमण
नं. 17 भरिारी बरीच मुले काही ठराणवक शाळांमधूनच का बसतात, असाही प्रश्न
उपव्स्थत केला गेला.

3.3

मुलांचे नापास होण्याचे कारि काहीही असो, परंतू नवव्या इयत्तेत मोठ्या प्रमािावर
मुले नापास होत असलयामुळे नवव्या इयत्तेनंतर गळतीचे प्रमाि मोठे आहे हे स्पष्ट्ट
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आहे. ही बाब खालील आकड्यांवरुन अणधक स्पष्ट्ट होते. (Source - U-DISE 201516)
3.3.1 सन 2013-14 मध्ये नवव्या इयत्तेत नापास मुलांची संख्या - 2,59,000
3.3.2 सन 2014-15 मध्ये नवव्या इयत्तेत नापास मुलांची संख्या - 2,45,000
3.4

तसेच दहाव्या वगात वषणभर बसून पणरक्षेस न बसिाऱ्या मुलांची संख्या खालीप्रमािे
आहे.
3.4.1 सन 2013-14 - 1,02,566
3.4.2 सन 2014-15 - 1,44,801

3.5

याणशवाय दहाव्या इयत्तेच्या पणरक्षेत बसलयानंतर नापास होिाऱ्या मुलांची संख्या
खालीलप्रमािे आहे .
3.5.1 सन 2013-14 - 1,51,691
3.5.2 सन 2014-15 - 1,38,261
अथात वरील सवण मुले वेळच्या वेळी पास झाली असती तर सन 2013-14
मध्ये 2,59,000 मुलांची तर सन 2014-15 मध्ये 2,45,000 मुलांची गळती रोखता
आली असती. यामधून काही मुले फॉमण नं. 17 इत्यादी भरुन पास होत असतील.
तरीसुध्दा या सवण संख्यांचे ढोबळ णवश्लेषि करिे उपयोगाचे ठरेल.

3.6

राज्यात साधारिपिे दरवषी 20 लाख मुले पणहलया वगात दाखल होतात. सन
2013-14 साली सवण बोडण णमळू न 15,12,787 मुले दहावीच्या पणरक्षेत बसली.
्हिजेच 4,87,213 मुले गळली. त्याची टककेवारी 24.36 टक्के होते. त्याचप्रमािे
सन 2014-15 मध्ये 15,49,744 मुले दहावीच्या पणरक्षेत बसली. अथात त्यावषी
गळतीचे प्रमाि 22.51 टक्के होते.

3.7

नवव्या आणि दहाव्या इयत्तेपयंत पोहोचलेली सवण मुले पास झाली तर सन 2013-14
मध्ये 16,15,315 मुले व सन 2014-15 मध्ये 16,94,545 मुले पास झाली असती.
तेव्हा गळतीचे प्रमाि त्या वषांमध्ये क्रमश: 19.23 टक्के व 15.27 टक्के राणहले असते.
दहा वषे पूवी मुलांची संख्या कमी होती असे गृहीत धरले तरी सध्या इयत्ता १० वी पयंत
गळतीचे प्रमाि 12 ते 15 टक्के आहेच.

3.8

काही बैठकांमध्ये माध्यणमक णशक्षिातील मुले आर्थथक पणरव्स्थतीमुळे शाळा सोडतात
ककवा णशक्षि पूिण करु शकत नाहीत अशी कारिे समोर आली. त्याचे णवश्लेषि करिे
योग्य राहील.
गरीब पणरव्स्थतीतील मुलांसाठी माध्यणमक स्तरावरील णशक्षि घेिे अवघड जाते.

आठव्या वगापयंत लागिाऱ्या बऱ्याच गोष्ट्टी जसे पुस्तके, गिवेश, मध्यान्ह भोजन इ. मोफत
असतात. नवव्या वगात अचानक या सवण बाबी बंद होतात. तसेच त्यापैकी बऱ्याच मुलांना
माध्यणमक शाळे साठी बाहेरील गावी जािे येिे सुध्दा करावे लागते. या सवण कारिांनी काही
मुले शाळे त दाखलच होत नाहीत तर काही दाखल झालेली मुले णनयणमत हजर राहू शकत
नाहीत. यापुढील काळात या अडचिींवर आपिास मात करावयाची आहे. यासाठी वेगवेगळया मुलांसाठी वेग-वेगळ्या णठकािी वेग-वेगळे पयाय असू शकतील.

यासाठी

समाजातील प्रत्येकाने आपआपलया सजगतेचा वापर करिे आवश्यक आहे. कोित्याही
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पणरव्स्थतीत राज्यातील एकही मूल माध्यणमक णशक्षिापासून वंणचत राहू नये याची काळजी
घेण्यात यावी.
जी मुले शाळे त णनयणमत हजर राहू न सुध्दा नापास होतात त्याचेही कारि बऱ्याच वेळा
गरीबी असलयाचे सांणगतले जाते. ते मान्य करण्यासारखे नाही. राज्यात वषण 2013-14 व
2014-15 मध्ये क्रमश: 5,13,257 व 5,28,062 मुले या प्रकारात मोडतात. त्यांचे पालक
गरीब असतील ही परंतू ती मुले शाळे त णनयणमत हजर राणहले याचाच अथण त्या गरीब
पालकांनी स्वत: अणतणरक्त मेहनत करुन व इतर कौटु ं णबक खचण कमी करुन आपलया मुलाला
णनयणमत शाळे त पाठवले आहे. अशा पालकाच्या मुलांच्या नापासीचे कारि गरीबी सांगिे
फक्त चुकीचे नसून त्या पालकाच्या कौटु ं णबक प्रगतीसाठी सुरु असलेलया प्रामाणिक प्रयत्नावर
खीळ घालिे सुध्दा आहे. त्यामुळे सवांना णवनंती करण्यात येते की, स्वत:च्या णवचारांमध्ये या
व अशा बाबतीत अणधक स्पष्ट्टता आिावी. जी मुले माध्यणमक शाळे त येतात, परंतू इयत्ता 9
वी अथवा इयत्ता १० मध्ये जे णशक्षिातून बाहेर पडतात त्याला कारि गणरबी असू शकत नाही.
अशा मुलांसाठी पालकांनी केलेला प्रयत्न यशस्वी व्हावा यासाठी णशक्षि यंत्रिेने सुध्दा
आपलया प्रयत्नांची पराकाष्ट्ठा करायला पाणहजे. पालक आपले योगदान 100 टक्के दे त
असतील तर यंत्रिेने 500 टक्के योगदान द्यावयास हवे. जी मुले गणरबीमुळे शाळे तच येत
नाही त्यांच्यासाठी वेगळा णवचार करण्याची गरज आहे. परंतू वरील 5 लाखापेक्षा अणधक
मुलांची गळती थांबवावयाची असलयास गुिवत्तावाढ हा एकमेव उपाय आहे हे स्पष्ट्ट आहे.
4. National Achievement Survey
सन 2015 मध्ये 10 व्या इयत्तेतील णवद्यार्थ्यांसाठी, “राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं
प्रणशक्षि पणरषद (NCERT)” द्वारे हे सवेक्षि दे शातील जवळ - जवळ सवण राज्यांमध्ये काही
णनवडक शाळांमध्ये करण्यात आले. यातील महाराष्ट्र राज्याच्या शैक्षणिक दृष्ट्टीने काही ठळक
मुद्ये खालील प्रमािे आहेत. National Achievement Survey अंतगणत प्रथम भाषा, मानवीय
शास्त्र, णवज्ञान, गणित व इंग्रजी या णवषयांची पणरक्षा घेण्यात आली. एकूि 400 गुिांपैकी
मुलांच्या कामणगरीबाबतचे णववेचन खालीलप्रमािे आहे.
4.1

50 टक्केपेक्षा अणधक प्रश्नांची उत्तरे दे िाऱ्या मुलांची टक्केवारी
1. प्रथम भाषा - 73%
2. मानवीय शास्त्र (Humanities) - 26%
3. णवज्ञान - 22%
4. गणित - 22%
5. इंग्रजी - 19%
वरील पैकी 75 टक्के पेक्षा अणधक प्रश्नांची योग्य उत्तरे दे िाऱ्या मुलांची
टककेवारी भाषेत 30% होती. परंतू इतर णवषयांमध्ये 2% ककवा शून्य होती. याचाच
अथण भाषेमध्ये मुलांची प्रगती इतर णवषयांपेक्षा चांगली आहे. मानवीय शास्त्र, इंग्रजी,
गणित व णवज्ञानामध्ये णवशेष लक्ष दे ण्याची गरज आहे.
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4.2

व्यवस्थापन णनहाय गुिवत्ता : (हे गुि 400 पैकी आहेत)
अ.क्र.

णवषय

स्थाणनक

खाजगी

पूिणपिे खाजगी

स्वराज्य संस्था

अनुदाणनत

स्वयंअथणसहाय्य

1

प्रथम भाषा

263

263

261

2

मानवीय शास्त्र

241

249

257

3

णवज्ञान

244

244

253

4

गणित

243

253

261

5

इंग्रजी

247

246

254

वरील तक्त्यावरुन पूिणपिे खाजगी स्वयं अथणसहाव्य्यत शाळा भाषा णवषय वगळता
अन्य णवषयांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या चांगले णदसतात.

मात्र शासकीय व अनुदान प्राप्त

होिाऱ्या शाळा गणित व मानवीय शास्त्र वगळता सारख्याच पातळीवर णदसतात. गणित व
मानवीय शास्त्र या दोन णवषयांमध्ये खाजगी अनुदाणनत शाळांची कामणगरी चांगली णदसते.
4.3

प्रवगण णनहाय गुिवत्ता
अ.क्र.

णवषय

SC

ST

OBC

Others

1

प्रथम भाषा

257

260

264

265

2

मानवीय शास्त्र

244

261

250

251

3

णवज्ञान

244

250

246

245

4

गणित

253

255

255

255

5

इंग्रजी

244

253

248

249

अनुसूणचत जमातीमधील मुले साधारिपिे सवण णवषयांमध्ये पुढे आहेत. ही पणरव्स्थती
सवणसाधारि णवद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळी आहे. परंतू अनुसूणचत जातीतील मुले सवण णवषयांमध्ये मागे
आहेत.
4.4

शहरी / ग्रामीि क्षेत्रातील गुिवत्ता
अ.क्र.

णवषय

ग्रामीि

शहरी

1

प्रथम भाषा

260

268

2

मानवीय शास्त्र

254

244

3

णवज्ञान

247

244

4

गणित

257

250

5

इंग्रजी

249

247

वरील तक्त्यावरुन स्पष्ट्ट आहे की प्रथम भाषा वगळता इतर सवण णवषयांमध्ये ग्रामीि
भागातील मुले शहरी भागातील मुलांपेक्षा पुढे आहेत.
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4.5

कलगानुसार गुिवत्ता
अ.क्र.

णवषय

मुले

मुली

1

प्रथम भाषा

259

267

2

मानवीय शास्त्र

250

251

3

णवज्ञान

246

246

4

गणित

256

254

5

इंग्रजी

248

249

णनष्ट्कषण : गणित वगळू न इतर सवण णवषयांमध्ये मुली मुलांपेक्षा पुढे ककवा बरोबरीला आहेत.
4.6

णवषय णनहाय सरासरी व त्याची इतर बोडांसोबत तुलना

अ.क्र.

णवषय

महाराष्ट्र

CBSE

ICSE

केरळ

कनाटक

1

प्रथम भाषा

263

289

302

277

-

2

मानवीय शास्त्र

250

293

290

267

266

3

णवज्ञान

246

298

342

276

266

4

गणित

255

286

315

255

260

5

इंग्रजी

248

319

372

250

259

5. Benchmarking :
वरील तक्त्यावरुन णदसते की आपले राज्य इतर काही राज्यांपेक्षा तसेच CBSE आणि
ICSE पेक्षा मागे आहे. दे शात प्रथम क्रमांक आिण्यासाठी राज्याला मेहनत करण्याची गरज
आहे. अलीकडच्या काळात राज्य बोडण आणि CBSE ची बरीच तुलना व्हायला लागली आहे.
पुिे येथे 4 जून, 2016 रोजी सवण णशक्षि अणधकारी (माध्यणमक) व डायट प्राचायांच्या सभेत या
णवषयावर सणवस्तर चचा करण्यात आली. चचेत सवण संचालक सुध्दा उपव्स्थत होते. राज्याने
पुढे जाण्यासाठी काही बेंचमाकण ठरवावे आणि ते CBSE च्या पेक्षा थोडे पुढे असावे असे मान्य
झाले आहे .

त्यामुळे पुढील ३ वषात राज्याची सवण णवषयांची सरासरी राष्ट्रीय णनष्ट्पत्ती

सवेक्षिात 300 गुिांची असायला हवी हे ठरले. इतरांसोबत स्पधा न करता स्वत:सोबत स्पधा
करण्याचे ठरले.
याच बैठकीत जागणतक पातळीवर णवणभन्न दे शांच्या गुिानुक्रमावर सुध्दा चचा
करण्यात आली. जगाच्या पातळीवर PISA (Programme for International Students
Assessment) च्या आधारे दे शांचे गुिानुक्रम ठरवले जातात. ही टे स्ट 3 वषांतून एकदा
घेतली जाते. PISA च्या आधारावर यूरोप मधील फीनलँड हा दे श प्रथम क्रमांकावर आहे .
(सन 2000, 2003) अलीकडच्या काळात सन 2012 मध्ये PISA मध्ये फीनलँड 5 व्या
क्रमांकावर आला आहे. पणहले 4 क्रमांकावर आणशया खंडातील 4 दे श (साऊथ कोणरया,
जपान, हाँगकाँग व कसगापूर) आहेत. आणशया खंडातील दे श जगाच्या पातळीवर वरचे क्रमांक
पटकावत असतील तर भारताला ककवा महाराष्ट्राला सुध्दा ते शक्य आहे अशीही चचा झाली.
मात्र 300 गुिांची सरासरी प्राप्त केलयावर पुढील बेंचमाकण णनणित करावयाचे ठरले.
6. शासन णनिणय :
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या कायणक्रमाच्या राज्यातील गतवषीचे प्राथणमक णशक्षिातील
साध्य णवचारात घेता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा कायणक्रम माध्यणमक स्तरासाठी सुध्दा लागू
करावा ही बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती.
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6.1

राज्यात माध्यणमक णशक्षिाची व्यवस्था प्राथणमक णशक्षिाशी तुलना करता खूप वेगळी
आहे. राज्यातील माध्यणमक णशक्षि हे बहु तांशी खाजगी व्यवस्थापनांच्या सहकायाने
णदले जात आहे. राज्यात माध्यणमक, उच्च माध्यणमक तसेच उच्च णशक्षि सवणदूर
करण्यामध्ये खाजगी व्यवस्थापनांचा मोठा वाटा आहे. राज्यातील एकूि 22,756
माध्यणमक शाळांपैकी 1,610 शाळा शासन व स्थाणनक स्वराज्य संस्था, 21,146
शाळा खाजगी व्यवस्थापनाद्वारे चालणवलया जातात. राज्यातील माध्यणमक शाळांतील
णशक्षकांपैकी 9,471 णशक्षक शासन व स्थाणनक स्वराज्य संस्थेतील असून 1,48,632
णशक्षक खाजगी संस्थातील आहेत. खाजगी व्यवस्थापनांतफे चालणवण्यात येिाऱ्या
बहु तांशी शाळा शासन अनुदाणनत असून काही शाळा स्वयंअथणसहाय्य तत्वावर सुरु
आहेत.
सदरहू शासन णनिणयान्वये राज्यातील सवण माध्यमांच्या, सवण मंडळांशी
संलव्ग्नत माध्यणमक शाळांकणरता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र - माध्यणमक स्तर हा
कायणक्रम राज्यामध्ये सन 2016-17 या शैक्षणिक वषापासून सुरु करण्यात येत आहे.

6.2

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र - माध्यणमक स्तर कायणक्रमाचा हेतू :
6.2.1 माध्यणमक शाळांतील प्रत्येक (100 टक्के) णवद्यार्थ्यास माध्यणमक णशक्षि पूिण
करता येईल याकणरता सवण आवश्यक सहाय्य करिे.
6.2.2 माध्यणमक स्तरावरील णवद्यार्थ्यांची गळती शून्यावर आििे.
6.2.3 प्रत्येक णवद्यार्थ्याने अपेणक्षत क्षमता प्राप्त केली आहे ककवा नाही याची तपासिी
शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांद्वारे करुन ज्या णवषयांमध्ये / क्षमतेमध्ये णवद्यार्थ्यांना
अडचिी असतील त्यासाठी कृती कायणक्रम आखून अंमलबजाविी करिे.
6.2.4 प्रत्येक माध्यणमक णशक्षकाला त्याच्या सुलभीकरिाच्या भूणमकेस णदशा दे िे व
मदत करिे.
6.2.5 सुरुवातीला प्रथम भाषा व गणित या णवषयातील क्षमतांच्या संपादिूक
वाढणवण्यासाठी णवशेष लक्ष दे िे.
6.2.6 माध्यणमक स्तरावरील णवद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय णनष्ट्पत्ती सवेक्षिामध्ये सरासरी 300
गुि प्राप्त करता येतील याकणरता प्रयत्न करिे.
6.2.7 माध्यणमक स्तरावरील शैक्षणिक गुिवत्ता णवकासासाठी पोषक वातावरि
तयार करिे.

6.3

चाचण्या व पणरक्षा :
6.3.1 प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र सन 2016-17 या वषापासून इयत्ता 9 वी व 10
वीतील सवण णवद्यार्थ्यांसाठी गणित व इंग्रजी या णवषयांच्या पायाभूत चाचण्यांचे
आयोजन करण्यात येईल.
अभ्यासक्रमापयंत राहील.

ही पायाभूत चाचिी मागील इयत्तांचा

पायाभूत चाचिी ही नैदाणनक चाचिीचे कायण

करील त्याचे णवश्लेषि करुन एकही मूल अप्रगत रहािार नाही यासाठी
शासन, प्रशासन व शालेय व्यवस्थापन णवशेष प्रयत्न करिार असून णशक्षकांनी
त्यांची मुख्य जबाबदारी घेिे आवश्यक आहे. णशक्षकांनी णवद्यार्थ्यांचे कच्चे दु वे
दू र करण्यासाठी णवशेष प्रयत्न करावे. जेिेकरुन त्या वषात पणरक्षेत मुले
प्रामाणिकपिे पास होऊ शकतील.
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वरील क्षमता संपादिूकीमधून प्रमाणिकृत णवशेष गरजा असिाऱ्या मुलांना
वगळण्यात येत आहे. तथाणप णदव्यांग णवद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती संदभात णदनांक
८ जानेवारी, 2016 रोजी शासन णनिणय णनगणणमत करण्यात आला आहे. त्यानुसार
णदव्यांग मुलांना शैक्षणिक सुणवधा / सवलती दे िे अणनवायण आहे.
6.4

इयत्ता 9 वी चे मूलयमापन
6.4.1 इयत्ता 9 वी मधील अनुत्तीिण होिाऱ्या मुलांना पुनपणणरक्षेची संधी :
इयत्ता 10 वी मध्ये अनुत्तीिण होिाऱ्या णवद्यार्थ्यांना ज्याप्रमािे पुनपणणरक्षेची संधी
णदली जाते त्याचप्रमािे इयत्ता ९ वी मध्ये अनुत्तीिण होिाऱ्या णवद्यार्थ्याला दे खील
पुनपणणरक्षेची संधी णदली जाईल. जून च्या पणहलया आठवडयात ही पुनपणणरक्षा शाळा
स्तरावर होईल. कोित्याही णवद्यार्थ्यास शाळे चा १० वी चा णनकाल उत्तम लागावा
अथवा इयत्ता १० वी मध्ये तुकडया नाहीत या कारिास्तव शाळे स णवद्यार्थ्यांना
अनुत्तीिण करता येिार नाही. 100% मुले माध्यणमक शाळे त येतील, 100% मुले
णशकतील व प्रामाणिकपिे पास होतील यासाठी णशक्षकांनी काम करावे.
तथाणप सवण प्रकारची मेहनत करुन सुध्दा एखाद्या णवद्यार्थ्यांची संपादिूक
पातळी उत्तीिण होण्याच्या पातळीवर न आलयास त्यास अनुत्तीिण करावे. तरीसुध्दा हे
लक्षात असू द्यावे णक णशक्षि व्यवस्था णवद्यार्थ्यांना उत्तीिण होण्याच्या लायकीचे तयार
करण्यासाठी आहे.
6.4.2 इयत्ता 9 वी कणरता मूलयमापनाची योजना :
इ. 9 वी व इ. 10 वी च्या अभ्यासक्रमाच्या मूलयमापनाची योजना
महाराष्ट्र राज्य माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मंडळामाफणत णनणित
केली जाते. इ.10 वी साठी जी मूलयमापन योजना आहे, तीच इ. 9 वी साठी
लागू आहे .

तथाणप, अनेक शाळांतील मुख्याध्यापक व णशक्षक याबाबत

अनणभज्ञ असलयाने या योजनेनुसार उत्तीिण होिारी मुलेही इ. 9 वी मध्ये
नापास केली जातात.

यामुळे इ. 10 वी च्या मूलयमापन योजनेची

अंमलबजाविी शाळांनी इ. 9 वी साठी तंतोतंत करिे आवश्यक आहे. त्यामुळे
णवद्यार्थ्यांना इ. 9 वी मध्येच इ. 10 वी च्या मूलयमापन पध्दतीचा सराव होईल.
6.4.3 इयत्ता 9 वी मधील अंतगणत मूलयमापन :
ज्या णवषयांचे अथवा णवषयाच्या काही अंशाचे मूलयमापन अंतगणत
मूलयमापन पध्दतीने होते त्याबाबत ते वस्तुणनष्ट्ठ करण्याची जबाबदारी
शाळाप्रमुख व णशक्षकांची आहे. तोंडी पणरक्षा अथवा प्रात्यणक्षक पणरक्षेचे अंतगणत
मूलयमापनात णदले जािारे गुि जवळपास शंभर टक्के णदले जातात असा
अनुभव आहे. तसेच त्यासाठी घ्यावयाची मूलयमापन चाचिीद्वारा घेतले जात
नाहीत असे णनदशणनास येते.

त्यामुळे अंतगणत मूलयमापनासाठी वापरली

जािारी चाचिी ही अगोदरच संबंणधत णशक्षकांकडे उपलब्ध असिे आवश्यक
आहे व त्यानंतरच अंतगणत मूलयमापन केले जािे आवश्यक आहे. त्यामुळे
मूलयमापनात अचुकता तर येईलच परंतू, हे मूलयमापन गांभीरतेने केले जाते
याची जािीव णवद्यार्थ्यांना होईल. त्यामुळे अंतगणत मूलयमापनामडे पाहण्याचा
णवद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा दृष्ट्टीकोनही बदलेल.
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6.5

पणरक्षेची भीती दू र करिे :
माध्यणमक स्तरावरील अनुत्तीिण होण्यामध्ये बऱ्याचवेळा णवद्यार्थ्यांमध्ये
असलेली पणरक्षेची भीती हे कारि असते.

णवद्यार्थ्यांमध्ये असलेला हा गंड दू र

करण्याचे महत्वाचे काम णशक्षकांना व शाळे ला करावे लागेल. प्रत्येक मूल णशकू शकते
व इयत्ता १० वी उत्तीिण होवू शकते हा आत्मणवर्श्ास स्वत: मध्ये तसेच णवद्यार्थ्यांमध्ये
णनमाि होिे आवश्यक आहे.
6.6

शाळे ची शैक्षणिक कामणगरीचे मोजमाप :
शाळे ची शैक्षणिक कामणगरी ही बहु तांशी इयत्ता १० वी च्या णनकालावरुन
आजपावेतो ठरणवली जात असे.

तथाणप यापुढे माध्यणमक शाळे ची शैक्षणिक

कामणगरीचे मोजमाप ही इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० मध्ये प्रवेणशत णवद्याथी वजा संबंणधत
इयत्तांमध्ये दाखला घेऊन सोडू न गेलेले णवद्याथी पैकी णकती णवद्याथी उत्तीिण झाले या
आधारावर करण्यात येईल.
7. गणित, णवज्ञान व इंग्रजी या णवषयांकडे णवशेष लक्ष :
इयत्ता १० वी चा णनकाल णवचारात घेतलयास गणित, णवज्ञान व इंग्रजी या तीन णवषयात
अनुत्तीिण होिाऱ्या णवद्यार्थ्यांचे प्रमाि अणधक असलयाचे आढळू न येते. मुलांना ज्या णवषयांमध्ये
णशकण्याचा आनंद णमळत नाही त्याच णवषयांमध्ये मुले अनुत्तीिण होतात. तसेच णशक्षकांना
जेव्हा णशकवण्याचा आनंद णमळत नाही तेव्हाच णवद्यार्थ्यांना संबंणधत णशक्षकांचे वगण कंटाळविे
वाटतात. णशकण्यात व णशकणवण्यात आनंद णमळावा या हेतूने या तीन णवषयामध्ये णशक्षकांना
णवशेष प्रणशक्षि णदले जाईल. तसेच णवद्यार्थ्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या उपयुक्त ठरतील असे
साणहत्य / ॲप / व्व्हणडओ / वेबसाईट तयार करण्यात येईल. हे तीनही गणित व णवज्ञान हे
णवषय Activity Based पध्दतीने णशकणवण्यावर भर णदला जावा.

या णवषयांचे अनेक

व्व्हणडओज इंटरनेटवर, संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. या णवषयांची आवड णवद्यार्थ्यांमध्ये
णनमाि व्हावी या हेतूने णवणवध उपक्रम शाळा स्तरावर, गट स्तरावर आयोणजत करण्यात
यावेत. खाली णवषयवार तपशील दे ण्यात येत आहे .
7.1

णवज्ञान :
7.1.1 मागील वषी न्यास या संस्थेच्या मदतीने माध्यणमक स्तरावर णवज्ञान णवषयाचे
प्रणशक्षि दे ण्यात आले. नंतर प्रत्येक तालुक्यात णकमान एक अपूवण णवज्ञान
मेळावा घेण्यात आला. अपूवण णवज्ञान मेळाव्यासाठी शासनाकडू न कोिताही
अणतणरक्त खचण न करता यशस्वीणरत्या आयोणजत करण्यात आले. न्यास
संस्थेद्वारे प्रणशक्षि प्राप्त णशक्षकांनी या मेळाव्यात अणधक सहभाग घेतलयाची
माणहती शासन स्तरावर आहे.

तसेच प्रत्येक तालुक्यात एका मेळाव्याचे

णनयोजन असतांना लातूरच्या उपसंचालकाने आपलया कायणक्षत्र
े ातील प्रत्येक
शाळे त हा मेळावा आयोणजत केला. नांदेड, लातूर व उस्मानाबाद सारख्या
आर्थथक दु ष्ट्काळी णजलह्यांचे प्रत्येक शाळे त हा मेळावा यशस्वी झाला तेव्हा
मेळाव्या पलीकडे जाऊन प्रत्येक वगामध्ये ज्या त्या संकलपना णशकणवतांना
णवज्ञानाचे प्रात्यणक्षक करण्याबाबत णवचार मांडण्यात आले. त्यामुळे या
वषापासून णवज्ञान णशक्षि प्रत्येक शाळे त प्रात्यणक्षकाद्वारे करण्यात यावे असे
णनदे णशत करण्यात येत आहे. अपूवण णवज्ञान मेळावा पाणहलेलया लोकांना हे
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माणहतच आहे णक त्यात खर्थचक साधन सामुग्रीची आवश्यकता भासत नाही.
प्रादे णशक महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद (राज्य णवज्ञान
व गणित संस्था) नागपूर या संस्थेने न्यास व राष्ट्रीय माध्यणमक णशक्षा अणभयान
च्या मदतीने सवण शाळांमध्ये वरीलप्रमािे णवज्ञान णशकवले जाईल यासाठी सवण
शाळे तील णशक्षकांना मदत करावी.
ज्या शाळा व संस्थांकडे पूरेशा प्रमािात णनधी उपलब्ध आहे त्यांनी
णवज्ञानासाठी णवशेष प्रयोगशाळांची स्थापना करावी. राज्यातील णनवडक
डायटमध्ये णवज्ञान केंद्र स्थाणपत करण्यात आले आहे. काही तालुके व णजलहा
पातळीवर सुध्दा णवज्ञान केंद्र स्थाणपत करण्यात आले आहेत.

आपलया

णवद्यार्थ्यांची या केंद्रांना शैक्षणिक सहली काढण्यात याव्यात. णवज्ञानासाठी
बऱ्याच कमी खर्थचक कीट सुध्दा णवणभन्न णठकािी उपलब्ध आहेत त्यासुध्दा
शाळा णवकत घेऊ शकतात. त्याचप्रमािे काही संकेत स्थळांवर 50,000 पेक्षा
अणधक णवज्ञानाशी णनगणडत व्व्हणडओज उपलब्ध आहेत. Google Search
केलयाने ते मोफत उपलब्ध होतील.
7.1.2 णवज्ञान पणरसरात उपलब्ध असतेच. एका प्रणशक्षकाच्या ्हिण्यानुसार
शैक्षणिक साणहत्य वातावरिात ककवा पैशाने उपलब्ध होत नाही ते णशक्षकांच्या
डोक्यात असते. तेव्हा ज्ञानी लोकांकडू न णशकून णशक्षकांनी स्वत:ला प्रगलभ
करावे, आणि माध्यणमक स्तरावरील णवज्ञान णशक्षि आनंददायी होईल याची
काळजी घ्यावी.
पणरसरामध्ये घडिाऱ्या घटनांणवषयी णवद्यार्थ्यांना णजज्ञासा णनमाि
होवून त्या घटनेमागील कायणकारि भाव जािून घेण्याची संधी उपलब्ध करुन
दे िे, णवद्यार्थ्यांच्यामध्ये संशोधक वृत्ती वाढणविे आणि णवज्ञानाचा उपयोग
मानवी जीवन सुलभ व णवकासात्मक होण्यासाठी तसा दृष्ट्टीकोन हेतूपूवक
ण
णनमाि करिे आवश्यक आहे. यासाठी शाळे तील णवज्ञानाचे अध्यापन करताना
संकलपना स्पष्ट्ट करिाऱ्या णनरीक्षिे, कृती, प्रात्यणक्षके यावर भर दे वून
णवद्यार्थ्यांचे णवज्ञानाचे अध्ययन होिे आवश्यक आहे.
7.1.3 णवज्ञान णशक्षिाबाबत णनदे श :
7.1.3.1

णवज्ञानाचे अध्ययन प्रयोगशाळे मध्ये प्रात्यणक्षकांद्वारे णवद्यार्थ्यांद्वारे
घडले पाणहजे.

7.1.3.2

णवज्ञान णवषयाच्या प्रात्यणक्षकांद्वारे अध्यापनासाठी णकमान 1
घड्याळी ताणसकांचे णनयोजन वेळापत्रकात करावे.

7.1.3.3

ज्या णठकािी णवज्ञानाच्या णवणवध संकलपना स्पष्ट्ट करताना
प्रयोगशाळा अपूरी पडते, अशा वेळी णवज्ञान णवषयातील णवणवध
संकलपना

स्पष्ट्ट

करताना

णनसगातील

तसेच

दै नंणदन

घडामोडीतील दाखले प्रयोगशाळे बाहेरही णदले गेले पाणहजेत.
7.1.3.4

णवज्ञान आणि गणित या णवषयांच्या ताणसका वाढवाव्यात.
त्यासाठी कायानुभव, समाजसेवा या णवषयांची सांगड णवज्ञान
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आणि गणित या णवषयांतील अभ्यासक्रमाशी घालून तसा बदल
कायानुभव, समाजसेवा यांच्या णवषयांत करावा.
7.1.3.5

णवद्यार्थ्यांच्या पणरसरामध्ये उपलब्ध असलेलया व वापरात
असलेलया

साधनसामुग्रीच्या

पाठीमागील

वैज्ञाणनक

तत्व

ओळखण्यास प्रवृत्त करिे व त्यास मदत करिे.
7.1.3.6

णवज्ञानाची प्रात्यणक्षक परीक्षा ही अभ्यासक्रमाशी सुसंगत असावी.
त्यासाठी णवद्यार्थ्यांचे घेण्यात येिारे प्रात्यणक्षक कायण हे
अभ्यासक्रमाशी सुसंगत ठे वावे. इ. 9 वी व 10 वीची प्रात्यणक्षक
पणरक्षा (20 गुि) ही बणह:स्थ पणरक्षकांकडू न घेण्यात यावी.

7.1.3.7

णवज्ञान अध्यापनामध्ये णशक्षकांनी मुक्त प्रश्न णवचारुन णवद्यार्थ्यांच्या
णजज्ञासेला वाव द्यावा.

7.1.3.8

अपूवण णवज्ञान मेळाव्याचे आयोजन दरवषी प्रत्येक शाळे मध्ये व्हावा.

7.1.3.9

प्रत्येक शाळांमध्ये वैज्ञाणनक जत्रा, आकाशदशणन, णवज्ञानसंग्रहांना
भेटी, णवज्ञान कट्टा, प्रश्नमंजुषा, णवज्ञान कोडी, वैज्ञाणनक सहल इ.
उपक्रम राबवावेत.

7.1.3.10 णफरती णवज्ञान व गणित प्रयोगशाळांचा लाभ णवद्यार्थ्यांना दे ण्यात
यावा. तसेच णवणवध वैज्ञाणनक स्वयंसेवी संस्था यांचा सहभाग
घेवून वैज्ञाणनक उपक्रमांचे जसे आकाशदशणन, स्लाईड-शो इ. चा
लाभ णवद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन द्यावा.
7.1.3.11 राष्ट्रीय अणवष्ट्कार अणभयान, अटल कटककरग लॅब संदभातील
शासन णनिणयानुसार माध्यणमक शाळा णवज्ञान या णवषयामध्ये
णवकणसत व्हाव्यात.
7.2

गणित :
गणित णवषयाबिल णवद्यार्थ्यांच्या मनात अकारि णभती णनमाि झालेली णदसून
येते. त्यामुळे इंग्रजी पाठोपाठ गणितामध्ये अनुत्तीिण होण्याचे प्रमाि मोठ्या प्रमािात
होते. गणिताणवषयीची णभती णवद्याथी माध्यणमक स्तरावर आलयावर होते, असे नाही.
याचे मूळ प्राथणमक णशक्षिापासूनचे आहे. प्राथणमक स्तरावर गणित णवषयाच्या ज्या
मूलभूत णक्रया आणि संकलपना स्पष्ट्ट आणि दृढ होत नसलयामुळे या णवषयाची
णवद्यार्थ्यांच्या मनात नावड णनमाि होते आणि पयायाने त्या णवषयाचा णशक्षकसुध्दा
नावडीचा होतो. ही गणित णवषयाची नावड अणधक होत जावून णवद्यार्थ्यांचे त्या
णवषयाकडे दु लणक्ष होते. पणरिामी तो णवषय त्या णवद्यार्थ्यांसाठी काणठण्यपातळीचा
ठरतो व त्याचा पणरिाम त्या णवषयात अनुत्तीिण होिे, असा होतो. अनुत्तीिण होण्याच्या
णभतीपोटी त्या णवषयाणवषयी णभती णनमाि होते.
णवद्यार्थ्यांना गणिताच्या मूलभूत णक्रया आणि संकलपना स्पष्ट्ट व दृढ न हेाण्याचे
आिखी एक कारि असे आहे की, बऱ्याच संकलपना णवषयाचे अध्यापन करिाऱ्या
णशक्षकांनाच ज्ञात झालेलया नसतात. त्यामुळे तो णवषय अणधक आनंददायी व रंजक
करण्यामध्ये अडचिी णनमाि होतात.

त्यासाठी गणित णवषयाच्या संकलपना

णशक्षकांनी अगोदर स्पष्ट्ट करुन घेतलयास या णवषयाचे अध्यापन व अध्ययन
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आनंददायी, रंजक पध्दतीने करता येईल. तसेच णवद्यार्थ्यांच्या गणिताणवषयीच्या
मूलभूत णक्रया आणि संकलपना स्पष्ट्ट आणि दृढ होतील.

त्यामुळे प्राथणमक

स्तरापासूनच या णवषयाकडे अणधक लक्ष दे वून णवषयाची आवड आपलयाला णनमाि
करता येते. त्यासाठी माध्यणमक स्तरावर खालीलप्रमािे कायणवाही करिे आवश्यक
आहे.
7.2.1 प्रत्येक माध्यणमक शाळे मध्ये गणित-भूणमती प्रयोगशाळा असिे आवश्यक आहे.
या प्रयोगशाळे साठी पणरसरात उपलब्ध असिाऱ्या वस्तू, साधने यांचा जास्तीत
जास्त उपयोग करावा. जेिेकरुन गणित व भूणमतीचे अध्यापन आनंददायी,
रंजक करता येईल आणि प्रात्यणक्षकाद्वारे णवद्यार्थ्यांच्या मूलभूत णक्रया व
संकलपना स्पष्ट्ट व दृढ होतील.
7.2.2 गणित व भूणमती णवषयाच्या अध्यापनाची दै नंणदन व्यवहाराशी सांगड घालून
णवद्यार्थ्यांचे अध्ययन घडवून आिलयास हा णवषय दै नंणदन जीवनात णकती
उपयुक्त आहे याचा अनुभव णवद्यार्थ्यांना येईल आणि त्या णवषयाची आवड
णनमाि होईल. त्यासाठी शाळे ने आपलया पणरसरामध्ये आठवडा बाजार, बँका,
पोस्ट ऑणफस, णकरािा मालाची दु काने, शाळे तील संचणयका यांना भेटी दे िे
तसेच शाळे तील व घरातील छोया छोया आर्थथक व्यवहाराची जबाबदारी
णवद्यार्थ्यांकडे सोपणवता येईल.
7.2.3 घराचे रंगकाम करताना क्षेत्रफळ मोजण्याची प्रत्यक्ष अनुभत
ू ी दे िे, शाळे त
णवणवध खोलयांचे क्षेत्रफळ मापन करण्यास दे वून प्रत्यक्ष अनुभत
ू ी दे ता येईल.
शाळें तील तसेच घरातील पाण्याच्या साठ्यासाठी वापरण्यात येिाऱ्या
वेगवेगळया आकाराच्या टाक्यांचे क्षेत्रफळ व पाण्याचे मापन करण्याची
अनुभत
ू ी दे ता येईल.

वेगवेगळया खेळांची मैदाने आखताना णवद्यार्थ्यांचा

सहभाग घेवून णवद्यार्थ्यांना भौणमणतक आकार व मैदानाचे आकारमान काढिे,
त्यातून मीटर, सेंटीमीटर इ. ची संकलपना स्पष्ट्ट करिे इ. सवण गोष्ट्टी सहज व
आनंददायी पध्दतीने करता येवू शकेल.
7.2.4 माध्यणमक स्तरावर गणित व भूणमती णवषयासाठी 20 गुि अंतगणत मूलयमापनाचे
आहेत. सदरचे मूलयमापन हे वस्तुणनष्ट्ठ पध्दतीने होण्याची आवश्यकता आहे .
परंतु तसे न होता ढोबळपिे हे गुि पैकीच्या पैकी दे ण्याची वृत्ती णनमाि
झालेली आहे. त्यामुळे त्या मूलयमापनाचा हेतू साध्य होत नाही. माध्यणमक
स्तरावर अध्यापन करिारे णशक्षक अनेकवेळा प्राथणमक स्तरावरुन आलेलया
णवद्यार्थ्यांना मुलभूत णक्रयाही येत नाहीत, अशा प्रकारची तक्रार करीत
असतात. यामध्ये णकती वास्तवता आहे , हे णशक्षकानांच कळू शकेल. परंतु,
फक्त तक्रार करुन भागिार नाही, तर यावर णशक्षकांनी माध्यणमक स्तरावर
प्रणवष्ट्ठ होिाऱ्या सवण णवद्यार्थ्यांना मुलभूत णक्रया व संकलपना येण्यासाठी
पूवत
ण यारी वगण घेिे आवश्यक वाटते.

मध्यणमक स्तरावर अंतगणत

मूलयमापनातील 20 टक्के (20 गुिांसाठी) मूलभूत णक्रयांवरील चाचिी
णवद्यार्थ्यांची घेता येईल. जेिेकरुन णवद्याथी, णशक्षक व पालकांमध्ये अंतगणत
मूलयमापनाणवषयी गांभीयण णनमाि होईल.
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7.2.5 इ. 9 वी पयंतच्या या णवषयाच्या मूलयमापनामाध्ये लेखी पणरक्षेत उच्च प्राथणमक
अभ्यासक्रमावर आधाणरत मूलयमापनासाठी 10 टक्के भारांश ठे वावा. त्यामुळे
णवद्यार्थ्यांच्यामध्ये मूलभूत संकलपना आणि णक्रया यांचा सराव होत राहील व
त्या अणधक स्पष्ट्ट व दृढ होत राहतील. तसेच आपि अगोदरच्या णशकलेलया
भागावरचे मूलयमापनावरील प्रश्न असलयामुळे परीक्षेची णभती कमी होण्यास
मदत होईल. तसेच गळती रोखण्यासही मदत होईल.
7.2.6 इ. 10 वीच्या मुख्य परीक्षेसाठी कौशलय व उपाययोजना या उणिष्ट्टांसाठी
प्रचणलत पध्दतीपेक्षा 70 टक्के भारांश इ. 10 वीच्या अभ्यासक्रमावर कौशलय
आणि उपायोजना या उणिष्ट्टावर असावा. त्यामुळे ज्या णवद्यार्थ्यांना गणित व
भूणमती णवषयाचा अभ्यास करुन उच्च णशक्षि घ्यावयाचे आहे, त्यांना या
गुिांसाठी झटावे लागेल.
वरीलप्रमािे

माध्यणमक

स्तरावर

मूलयमापनाची

अवलंबणवलयास 30 गुि हे त्याने स्वत: णमळवलेले असतील.

योजना
त्यामुळे

णवद्यार्थ्यांचा आत्मणवर्श्ास वाढे ल, कॉपी केली जािार नाही.
7.2.7 गणित णवषयाच्या णवद्यार्थ्यांच्या अध्ययनासाठी माणहती तंत्रज्ञानाचा उपयोग
करुन अनेक संकेतस्थळावंर जसे खान ॲकॅडे मी, K 12 सारख्या उपलब्ध
असलेलया माणहती, ज्ञान, व्व्हडीओज, इ. चा उपयोग करावा.
7.2.8 प्रश्नमंजुषा स्पधा, गणिती कोडी, गणित तज्ञांचे चणरत्र अनुभव आणि त्यांच्या
संशोधनाची माणहती णवद्यार्थ्यांना करुन दे िे अशा गणित तज्ञांचे जयंती,
पुण्यणतथी साजरी करुन त्या णदवशी णवद्यार्थ्यांनी तयार केलेलया गणितभूणमतीच्या णवणवध प्रणतकृती, तक्ते, कोडी इ. ची प्रदशणने भरणवण्यात यावीत.
7.2.9 मागील वषी आय आय टी, मुंबइच्या मदतीने माध्यणमक स्तरावर गणिताचे
प्रणशक्षि णदले गेले. राज्यातील णशक्षकांमधून जाणहरातीने अजण मागवून पणरक्षा
पध्दतीने णनवड केलयानंतर प्रणशक्षक तयार करण्याचे काम आय आय टी, मुंबई
कडू न करण्यात येत आहे.
7.2.10 आय आय टी, मुंबई आणि प्रादे णशक महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व
प्रणशक्षि पणरषद (राज्य णवज्ञान व गणित संस्था) नागपूर यांनी या कायात शाळा
व णशक्षकांना मदत करावी.
7.3

इंग्रजी :
इंग्रजी ही परकीय भाषा असली तरी ती रोजगाराची तसेच व्यवहार
कौशलयाची भाषा झालेली आहे. त्यामुळे मातृभाषेबरोबरच सध्याच्या जगामध्ये इंग्रजी
भाषेलाही महत्व प्राप्त झाले आहे. अलीकडे इंग्रजी ही भाषा ्हिून न णशकणवता ती
णवषय ्हिून णशकणवली जाते. त्यामुळे इंग्रजीतील वाचन, लेखन, भाषि आणि
संभाषि या कौशलयांचा णवकास होत नाही.

त्यामुळे णवद्याथी दररोजच्या

व्यवहारामध्ये या भाषेचा सहजपिे वापर करताना णदसत नाहीत. एवढे च नव्हेतर
णशक्षकही या भाषेचा सहजपिे वापर करु शकत नाहीत.

या भाषेणवषयीची

णवद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असलेली णभती दू र करिे आवश्यक आहे. माध्यणमक शालांत
पणरक्षेचे णनकालाचे अवलोकन केले असता या णवषयामध्ये दोन ते अडीच लाख
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णवद्याथी अनुत्तीिण होताना णदसत आहेत.

्हिून इंग्रजीच्या बाबतीत वगातील

अध्ययनाची प्रणक्रया रंजक, आनंदी आणि सहज होईल अशी काळजी इंग्रजी
णशक्षकांनी घेिे आवश्यक आहे. त्यासाठी खालील सुणवधा णवद्यार्थ्यांना आपि पुरवू
शकतो.
7.3.1 शाळे मध्ये इंग्रजी गीते, गोष्ट्टी, नाटके, काटु ण न्स, पुस्तके, वतणमानपत्रे,
साप्ताणहके, माणसके इत्यादींचा खजीना उपलब्ध करिे आवश्यक आहे.
7.3.2 माणहती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन अनेक ई-पुस्तके, व्हीडीओ शाळे त
णवद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन णदले पाणहजे तसेच उपलब्ध संकेतस्थळांची
माणहतीसुध्दा णवद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन णदली पाणहजे.
7.3.3 प्रत्येक शाळे त इंग्रजीसाठी णवद्यार्थ्यांच्या प्रमािात स्वतंत्र इंग्रजी प्रयोगशाळा
णनमाि करुन णवद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेतील प्रमाणित उच्चार आणि भाषिसंभाषि करण्याची सवय वाढीस लागण्यास मदत करावी. यामुळे णवद्यार्थ्यांची
इंग्रजी णवषयीची णमती दू र होवून आत्मणवश्वास वाढील लागेल.
7.3.4 प्रत्येक शाळे त प्रत्येक इयत्तेसाठी आठवड्यातून काही ताणसका स्पोकन
इंग्रजीसाठी राखून ठे वाव्यात व त्या कालावधीत णवद्यार्थ्यांच पुरेसा सराव
घ्यावा.
7.3.5 भाणषक कौशलयानुसार मूलयमापनाची योजना असावी.
7.3.6 स्पोकन इंग्रजीसाठी णकमान एक जोड ताणसका असावी.
7.3.7 इंग्रजी णशक्षकाने णवद्यार्थ्यांबरोबर वगात तसेच वगाबाहेर इंग्रजीतूनच संभाषि
करावे. तसेच शाळे तील णवणवध कायणक्रम व समारं भाचे वेळी केली जािारे
णनवेदन हे मातृभाषेबरोबरच इंग्रजीतूनही करण्यास णवद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन
द्यावे.
7.3.8 माध्यणमक शालांत पणरक्षेत णवद्याथी इंग्रजी णवषयामध्ये उत्तीिण होण्यासाठी या
णवषयाचे कमीत कमी आवश्यक (Minimum Essentials) तयार करुन त्या
आधारे णवद्यार्थ्यांचे अध्ययन घडवावे.
7.3.9 मुलांचे English Language Learning Clubs तयार करता येतील जेिेकरुन
मुले स्वत: नवीन साणहत्य इ. शोधतील, एकमेकांशी बोलतील व एकमेकांशी
णशकतील.
7.3.10 मागील 4 वषापासून णिटीश कौव्न्सल सोबत राज्य शासनाने केलेलया
कराराप्रमािे राज्यात माध्यणमक स्तरासाठी 400 उच्च दजाचे प्रणशक्षक तयार
झाले असून 80 मेंटसण तयार करण्यात आले आहेत. या वषापासून प्रादे णशक
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद (राज्य णवज्ञान व गणित
संस्था) औरंगाबाद सोबत या सवण प्रणशक्षक व मेंटसणला जोडू न त्यास संस्थांगत
स्वरुप दे ण्यात येत आहे. अथात इंग्रजीत णनरंतर व्यावसाणयक णवकासासाठी
(Continuous Professional Development - CPD) एक सशक्त व्यवस्था
तयार झाली आहे. या व्यवस्थेने शाळांनी आवश्यकतेनुसार मागणदशणन करावे.
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7.4

Digital School, e-learning :
पॅरा क्र. 2.6 मध्ये नोंदलयाप्रमािे राज्यात 15 हजारच्या सुमारास शाळा
Digital झालया आहेत. काही -काही तालुके आता 100 टक्के णडणजटल होण्याकडे
वाटचाल करीत आहेत.

वाणशम णजलह्यातील कारंजालाड या तालुक्याचे

गटणशक्षिाणधकारी यांच्या ्हिण्यानुसार तालुक्यात णजलहा पणरषद च्या एकूि 145
प्राथणमक शाळा आहेत. त्यापैकी 25 च्या सुमारास मोठ्या असून बाकीच्या लहान
(कमी मुले असलेलया) शाळा आहेत. यात सवण 25 शाळा Digital झालया असून लहान
शाळांमध्ये प्रत्येक 4 मुलांमागे एक Tablet दे ण्यात आले आहेत. तसेच प्राथणमक
स्तरावरील सवण णशक्षकांनी स्माटण फोन घेतला असून त्यास Screen Enlarger व
Sound Amplifier लावून 20 मुलांपयंतच्या वगात शैक्षणिक साणहत्य ्हिून वापरत
आहेत. अशा पध्दतीने मोबाईल फोन च्या वापर करिाऱ्या शाळांना Mobile Digital
शाळा ्हिून संबोधण्यात येत आहे. राज्यात 13 णजलहे पूिणपिे Mobile Digital झाले
आहेत. ही गोष्ट्ट झाली प्राथणमक स्तरातील स्थाणनक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची.
माध्यणमक स्तरावरील ICT @ school या योजनेंतगणत 8500 शाळांमध्ये आय
सी टी लॅब तयार करण्यात आलया असून सुरुवातीच्या 500 लॅब आता Phase out
झालया आहेत. यावषी 1500 अणतणरक्त शाळांमध्ये आय सी टी लॅब स्थापन केलया
जातील. टप्प्या टप्प्याने सवण शाळांमध्ये आय सी टी लॅब करण्याची योजना आहे. परंतू
त्याचे पूिणत्वाची तारीख स्पष्ट्ट नाही.

त्यामुळे पालक, णवद्याथी व णशक्षक,

लोकसहभाग व CSR मधून णजलहा पणरषद शाळांनी केलेलया प्रयत्नांसारखे माध्यणमक
शाळांनी सुध्दा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सवण णशक्षकांनी आपले मोबाईल फोन
शैक्षणिक साणहत्य ्हिून वापरावे. माध्यणमक स्तरावर मुलांकडे सुध्दा मोबाईल फोन
असलयास त्याचाही वापर शैक्षणिक साणहत्य ्हिून वापरण्यात यावे.

यापुढील

काळात मोठ्या प्रमािावर शैक्षणिक साणहत्य e-learning च्या माध्यमातून णमळिार
असलयामुळे चार मुलांमागे एक Tablet या णवचारावर सवण शाळांनी काम करावे, असे
सुचणवण्यात येत आहे.
मात्र प्रत्येक शाळे चे प्रत्येक णशक्षकाने तंत्रज्ञानाचे वापर करण्यास तातडीने
णशकून घ्यावे व आपआपलया णवषयांचे णकमान 20 टक्के णशक्षि शैक्षणिक वषण 201617 पासून तंत्रज्ञानाच्या वापरातून करावे. आवश्यकता असलयास मागणदशणनासाठी
आपलया णजलह्यातील Tech savvy Teacher चे संपकण साधावे. पॅरा क्र. 2.5 मध्ये
नोंदवलयाप्रमािे राज्यात 35 हजार च्या सुमारास Tech savvy Teachers आहेत.
ओपन सोसण अनेक संस्थांनी तयार केलेला आहे. उदा. एन.सी.ई.आर.टी.,
कनाटक राज्य माध्यणमक णशक्षा अणभयान, या ओपन सोसणचा णशक्षकांनी णवद्यार्थ्यांची
अध्ययन प्रणक्रया सुलभ व गणतमान होण्यासाठी उपयोग करावा.
7.5

अध्ययन - अध्यापन प्रणक्रया :
प्रत्येक मूल अणद्वणतय (Unique) असते तसेच प्रत्येक मूल णशकू शकते. हा
मानसशास्त्रीय णवचार णवचारात घेवून अध्ययन-अध्यापन प्रणक्रया घडवून आििे हे
णशक्षकांचे महत्वाचे कायण आहे. णशक्षकांनी णशकणवण्याची भूणमका न ठे वता वगामध्ये
णवद्यार्थ्यांसाठी सुलभकाची (facilitator) भूणमका बजाणवण्याची गरज णनमाि झालेली
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आहे. कारि णशक्षक सवण णवद्यार्थ्यांना णशकवू शकत असेल तर आतापयंत सवण मुले
णशकली असती.

याचाच अथण णवद्यार्थ्यांचे णशकिे हेच महत्वाचे आहे.

हा

मानसशास्त्रीय णवचार णवचारात घेवून अध्ययन-अध्यापन प्रणक्रया घडवून आििे हे
णशक्षकाचे महत्वाचे कायण आहे. तसेच प्रत्येक णवषयाची अध्ययनाची पध्दती आणि
गती ही दे खील वेगवेगळी असू शकते. तथाणप, योग्य पध्दत वापरली तर णवषयांचे
अध्ययन आकलन आणि जलद गतीने (Accelerated Learning) होण्यासही मदत
होऊ शकते. त्यामुळे यापुढे पारंपाणरक पध्दतीने अध्ययन-अध्यापन प्रणक्रया न करता
ज्ञान, अनुभव आणि पणरसरावर आधाणरत नवीन पध्दती णशक्षकाने णवकणसत करुन
अध्ययन करिे महत्वाचे आहे. तसेच यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व
प्रणशक्षि पणरषदे ने वयानुरुप समकक्ष वगात प्रवेणशत होिाऱ्या णवद्यार्थ्यांसाठी तयार
केलेला अभ्यासक्रम आणि हस्तपुव्स्तका यांचा उपयोग करता येईल.

यामध्ये

णवद्याथी केंद्रीत, ज्ञानरचनावाद (Constructivism) वर आधाणरत णशक्षि (Activity
Based Learning) इ. पध्दतींचा उपयोग करिे अणनवायण आहे. तसेच या पध्दतींना
आधुणनक तंत्रज्ञानाचे जसे माणहती तंत्रज्ञानाची जोड दे िे आवश्यक आहे. यापैकी
कोितीही अथवा अन्य कोितीही उपयुक्त पध्दती वापरुन णवद्यार्थ्यांचे मदत
करण्याचे संपि
ू ण स्वातंत्र्य णशक्षकाला राहील. ज्या आधारे प्रत्येक मूल णशकू शकते
हा आत्मणवश्वास णशक्षकामध्ये येऊ शकेल आणि आपि णशकू शकतो हा
आत्मणवश्वास णवद्यार्थ्यांमध्ये येईल.

याची जािीव णशक्षि क्षेत्रातीत प्रत्येक

घटकानेही करुन घेिे आवश्यक आहे.
7.5.1 सवण भाषांणवषयासंदभात पाठ्यपुस्तकाबाहेरील अनुभव दे िे आवश्यक आहे.
7.5.2 सवण णवषयांच्या मूलयमापनांनंतर प्रत्याभरिासाठी स्थान असावे.
7.5.3 सवण णवषयांच्या बाबतीत प्रात्यणक्षक पध्दतीला अध्यापनात स्थान असावे.
7.6

जलद गतीने णशक्षि (Accelerated Learning Method) :
दे शात प्राथणमक णशक्षिाची गुिवत्ता आजच्या व्स्थतीला चांगली नाही. हे
सवांना मान्य आहे. मात्र ही व्स्थती अशीच रहावी हे कोिालाही मान्य नाही. त्यामुळे
दे श भरामध्ये तसेच महाराष्ट्रामध्ये प्राथणमक णशक्षिाची गुिवत्ता सुधरवण्यासाठी
कायणक्रम सुरु करण्यात आला आहे . त्यास बऱ्याच अंशी यश सुध्दा णमळत आहे. याने
काही वषानंतर माध्यणमक स्तरावर गुिवत्तापूिण णशक्षि प्राप्त झालेली मुले णमळतील.
परंतू आजच्या व्स्थतीला इयत्ता 8 वा वगण णशकून सुध्दा बऱ्याच मुलांची खरी शैक्षणिक
पातळी कमी असण्याची शक्यता आहे. दे शाच्या इतर राज्यांमध्ये ही मुले इयत्ता 4 थी
ककवा 5 वी च्या पातळीवर णदसून आले आहेत. पुण्यात सुध्दा काही शाळांमध्ये हीच
व्स्थती णदसली आहे. अध्ययनात मागे राणहलेली अशीच मुले इयत्ता 1 ली ककवा 10
वीत अनुत्तीिण होत असावेत.
परंतू प्राथणमक पातळीवर ज्या पध्दतीने गुिवत्ता सुधार होण्यास सुरुवात
झाली आहे त्याच पध्दतीने माध्यणमक पातळीवर सुध्दा गुिवत्ता सुधार होऊ शकते.
या पध्दतीत ज्ञानरचनावाद जसे णदसते तसेच ते माध्यणमक स्तरावर णदसिार नाही.
परंतू तत्व तेच आहे, “मूल स्वत:हू न णशकते”. या तत्वाचा तग धरुन वेग-वेगळ्या
संस्थांनी वेग-वेगळ्या पध्दती णवकणसत केलया आहेत अशा णकमान 3 संस्थांद्वारे
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राज्यात वेग-वेगळे पध्दती अंमलात आिलयास आणि त्यापैकी एखादी पध्दत काही
णशक्षकांना भावलयास व दू सरी पध्दत इतर काही णशक्षकांना तसेच णतसरी पध्दत
उरलेलया णशक्षकांना भावलयास त्यांना भावलेली पध्दत वापरण्याची मुभा राहील. या
पध्दती पाहू न णवचारात घेवून राज्यातील णशक्षक नवीन पध्दत सुध्दा णवकणसत करु
शकतात. त्याचे स्वागत करण्यात येईल. अट एकच राहील. मुलांच्या वाढलेली
णशकण्याची गती. ती गती एवढी वाढायला पाणहजे की माध्यणमक शाळे त णशकताना
मूल अणशणक्षत, पणहली, दू सरी, णतसरी, चौथी अथवा कोित्याही पातळीची असो
दहावी ची पणरक्षा प्रामाणिकपिे पास व्हायला पाणहजे. वरील तीन संस्थांपैकी एका
संस्थेला एका वषात 4.5 (साडे चार) वषांच्या णशक्षिाची तूट भरुन काढण्यात यश
आला असलयाचा अनुभव आहे.
7.7

यशस्वी माध्यणमक शाळा व त्यांना भेटी :
या शासन णनिणयामध्ये ज्या प्रकारच्या शाळे ची अपेक्षा केली जात आहे अथात शाळा

जेथे ;
7.7.1 इयत्ता नववी ला प्रवेणशत एक सुध्दा णवद्यार्थ्यांची गळती होत नाही तसेच
अनुत्तीिण होत नाही.
7.7.2 ती सवण मुले (100%) दहावीत प्रवेणशत होवून पणरक्षेत बसून उत्तीिण होतात.
7.7.3 जेथे मुलांना णशकिे आवडते.

नुसतं उत्तीिण होण्याच्या दबावाखाली

णशकिे घडत नाही.
7.7.4 सोयी सुणवधा जसे णवज्ञान, गणित, इंग्रजी इ. णवषयांचे प्रयोगशाळा योग्य
पध्दतीचे आहे.
अशा शाळांची यादी प्रत्येक णजलह्याने तयार करावी व इतर शाळे तील णशक्षक,
मुख्याध्यापक व संस्था चालकांनी या शाळांना भेटी द्याव्यात. या शाळांची यादी बोडण
तसेच महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, पुिे च्या पोटण लवर
अपलोड करण्यात यावी.
8. उच्च प्राथणमक शाळे नंतर अप्रवेणशत मुले व माध्यणमक स्तरावर अणनयणमत मुले :
णवणवध कारिांची उच्च प्राथणमक शाळा पूिण करुन सुध्दा मुले माध्यणमक शाळांमध्ये
प्रवेश घेत नाहीत. प्रवेश घेतलयानंतर सुध्दा काही मुले अणनयणमत राहतात. अशा मुलांबाबत
खालीलप्रमािे कायणवाही करण्यात यावी.
8.1

Mother School ची संकलपना :
प्राथणमक स्तरावर प्रत्येक घरातील मुले कोित्या शाळे त जातील हे जवळजवळ स्पष्ट्ट असते. माध्यणमक शाळांमध्ये मात्र जवळच्या मोठ्या क्षेत्रामधून मुले
णशकायला येतात. ग्रामीि भागात ज्या शाळे त ज्या गावातील सवाणधक मुले णशकत
असतील अशा शाळांना यापुढे Mother School संबोधण्यात येईल. त्या गावात काही
मुले उच्च प्राथणमक णशक्षि पूिण करुन सुध्दा अप्रवेणशत राणहलयास त्या मुलास शोधून
पटावर आिण्याची जबाबदारी सदर Mother School ची राहील.

णजलहा

णशक्षाणधकारी (माध्यणमक) व गटणशक्षिाणधकारी यांनी प्रत्येक गावासाठी Mother
School णनणित करावे व त्या शाळांच्या माध्यमातून इयत्ता 8 वी पास सवण (100%)
णवद्याथी कोित्या तरी शाळे त इयत्ता 9 वीत दाखल होतील याची खात्री करावी.
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100% मुलांच्या प्रवेशाची शहाणनशा करण्यासाठी “सरल” संगिक प्रिालीचा वापर
करण्यात यावा.
8.2

अणनयणमत हजेरीची मुले व णशकण्यात मागे राहिारी मुले ! समता मूलक णवचार :
मुलांचे अणनयणमत हजेरी मागे बरीच कारिे असू शकतात. प्रत्येक मुलाचे
कारि वेगळे राहिार. त्याचा अभ्यास करुन योग्य ती उपाययोजना करावी जेिे करुन
मूल पुन्हा णनयणमत होवू शकेल.
8.2.1 मािसांचे 4 प्रकारचे शरीर असतात. स्त्री, पुरुष, त्रृतीय पंथी व णवशेष गरजा.
तरीसुध्दा ही सवण मािसे असतात.

त्याचप्रमािे मुले सुध्दा 4 प्रकारच्या

शरीरात आढळतात. पि ती सवण मुलेच असतात.
8.2.2 याच प्रकारे मुलांचे आई-वणडलांचे बरेच धमणप्रकार असतात.

परंतू सवण

धमातील आई-वणडलांची मुले ही मुलेच असतात.
8.2.3 मुलांचे आई-वणडलांचे बरेच जाणत प्रकार असतात.तरी सुध्दा सवण जाणतच्या
आई-वणडलांची मुले ही मुलेच असतात.
8.2.4 मुलांचे आई-वणडल गणरब ककवा श्रीमंत असतात तरी सुध्दा त्यांची मुले ही
मुलेच असतात.
8.2.5 मुलांचे आई-वडील ग्रामीि ककवा शहरी भागातील असतात ककवा णशणक्षत वा
अणशणक्षत असतात. तरी सुध्दा त्यांची मुले ही मुले असतात.
कोित्याही प्रकारच्या अडचिीमुळे मुले अणनयणमत ककवा अभ्यासात मागे
असतील तर त्या अडचिी दू र करतांना मुलांना फक्त मूल ्हिून समजावे असे
समजलयाने अडचि दू र करिे सोपे होईल. 100% मुले णशकू शकतात. मुलामध्ये
कोिताही भेद नाही. प्रत्येक मूल णशकू शकते हा आत्मणवर्श्ास णशक्षकांच्या मनात
णनमाि होिे आवश्यक आहे.
8.3

अडचिी दू र करतांना अवलंबवण्याचे णवणवध मागण खालीलप्रमािे असू शकतात :
8.3.1 सामाणजक संस्थांचा सहभाग घेिे.
8.3.2 बालणववाह रोखण्यासाठी जािीव पथनाय, व्व्हणडओ, लघुणचत्रपट
इत्यादींच्या माध्यमातून पालकांमध्ये जािीव जागृती णनमाि करिे.
8.3.3 “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” हा संदेश प्रत्यक्ष अंमलात येण्यासाठी सवोतोपरी
प्रयत्न करिे.
8.3.4 मीना राजू मंच, णकशोरी उत्कषण मंच या सारखे कायणक्रम राज्यातील सवण
माध्यणमक शाळांमध्ये सुरु करिे.
मुलींना णशक्षिाच्या प्रवाहामध्ये सहभागी करुन घेण्यासाठी तसेच
मुला-मुलींमधील कलगभेद कमी करण्यासाठी सवण णशक्षा अणभयान व राष्ट्रीय
माध्यणमक णशक्षा अणभयान या राष्ट्रीय कायणक्रमांमध्ये सुरु करण्यात आलेले
णकशोरी उत्कषण मंच, मीनाराजू मंच हे कायणक्रम राज्यातील सवण माध्यणमक
शाळांमध्ये सुरु करावेत.
8.3.5 णकशोरवयीन मुला-मुलींना णवशेष मागणदशणन
माध्यणमक वयोगटातील णवद्यार्थ्यांना आरोग्य, स्वच्छता या णवषयांचे
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महत्व पटवून दे िे, तसेच णकशोरवयीन समस्यांबिल पणरणचत करिे
याकणरता णवशेष प्रयत्न करिे गरजेचे आहे.
9. अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, वगाध्यापन व मूलयमापन :
पणरच्छे द क्र. 4 व 5 वर नमूद केलयाप्रमािे राष्ट्रीय णनष्ट्पत्ती सवेक्षिात मुलांनी पुढील
3 वषात 400 पैकी णकमान सरासरी 300 गुि णमळवायला पाणहजे. त्यापुढील काळात
जागणतक पातळीवरील better performing दे शांबरोबरच महाराष्ट्र राज्याची मुले सुध्दा
णदसायला पाणहजे. हे होण्यात काही अडचि आहे काय असे णवचार करुन पाणहलयास अडचि
णदसून येत नाही. खोलात णवचार करुन पाणहलयास ही अडचि राज्यात ज्या पध्दतीचे
अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, वगाध्यापन व मूलयमापन इत्याणद स्वीकारलेले आहे
त्यात असली पाणहजे. या मुद्यावर बोडात णवद्वत मंडळासोबत चचा करण्यात आली. माध्यणमक
व उच्च माध्यणमक स्तरावरील वरील पाचही बाबी ठरवले गेलेलया उणिष्ट्टात सरणमसळ
होतांना स्पष्ट्ट णदसत होता. त्या चचेतील काही मतांचा येथे उल्लेख करिे उपयोगी ठरेल.
1. णशक्षिातून फक्त डॉक्टर, इंणजणनयर, CA सारखे मोजकेच व्यावसाणयक बनिे
अपेणक्षत नाही.
2. णशक्षिातून वरील व्यावसाणयकाणशवाय काही मुले कौशलयाणधष्ट्ठीत व्यवसायाकडे
वळतील असे उणिष्ट्ट ठरवले आहेत.
3. बोडाच्या णशक्षिाचा उणिष्ट्ट फक्त CBSE सोबत स्पधा करिे आहे काय? असा प्रश्न
काहींच्या मनात आला.
4. NEET आणि राज्याचा CET मधील तफावतीबिल बरीच वेग-वेगळी मते आली.
राज्याचे णशक्षि राज्याची वैणशष्ट्ये जोपासून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य
असलेले णशक्षि असायला हवे. तसे केलयाने राज्यातील मुले राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय
स्तरावरील मूलयमापनात मागे पडिार नाही. असे करत असताना राज्यातील मुले व णशक्षक
यांच्यावर भरपूर णवश्वास ठे वावा लागेल. एखाद्या बाबतीत मुले मागे पडत असतील तर त्या
मुद्यावर णशक्षकांसोबत चचा करुन णशक्षकांचे क्षमता णवकसनाचे कायणक्रम हाती घ्यावी लागेल.
पणरच्छे द क्र. 7 मध्ये नमूद केलयाप्रमािे अशा क्षमता णवकसनाचे कायणक्रम णवकणसत
करण्यासाठी पूरेशी राज्यस्तरीय संस्था उपलब्ध आहे. यदाकदाणचत त्या संस्थांना एखादे
कायण अवगत नसेल तर राष्ट्रीय ककवा आवश्यकतेप्रमािे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मागणदशणक
उपलब्ध करुन घेिे शक्य आहे.
णनणित केलेलया बेंचमाकण प्राप्त करण्यासाठी सवांनी कामास लागावे. त्याप्रमािे
अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, इतर शैक्षणिक साणहत्य, वगण व वगाबाहेरील
अभ्यासणक्रया आणि मूलयमापन सुधाणरत करण्यात यावे. मागील वषाच्या इयत्ता 10 व्या
वगाच्या प्रश्नपणत्रकेत एक प्रश्न पाठ्यक्रमातील होते परंतू पाठ्यपुस्तकाबाहेरील होते. त्या
प्रश्नास पाठ्यक्रमाबाहेरील असलयाबाबत बरीच चचा झाली. यावरुन राज्यात सध्या संकलपना
आधाणरत णशक्षि न दे ता पाठ्यपुस्तकाधाणरत णशक्षि णदले जात आहे असे णदसते. या व अशा
बाबी सुधारण्याची आवश्यकता आहे. त्यावर शैक्षणिक प्राणधकरि आणि बोडाने अभ्यास
मंडळामाफणत तातडीने कायण करण्याची आवश्यकता आहे. हे कायण पुढील शैक्षणिक सत्राचे
आत पूिण करुन घेण्यात यावी. हे केलयाणशवाय बेंचमाकण प्राप्त करिे शक्य होिार नाही हे
सुध्दा लक्षात ठे वावे.
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10. अभ्यासक्रम आणि ग्रेडेड णवषय :
इ. 10 वी मधील अभ्यासक्रम हा इ. 6 वी ते इ. 9 वी पयंतच्या अभ्यासक्रमामध्ये अंतभूत
ण
झालेला असावा.

्हिजच इ. 10 वीमध्ये नवीन बाबींचे अध्ययन करिे ही समस्या

णवद्यार्थ्यांसमोर राहिार नाही व सवण संकलपनांचे दृढीकरिे होण्यास मदत होईल.
अभ्यासक्रमातील अनेक संकलपना, आशय हा प्रत्येक इयत्तेमध्ये पूिणत: न दे ता फक्त
ओळख या स्वरुपात णदला जातो. तसे न करता ती संकलपना पूिण स्पष्ट्ट करावी. यासाठी
एकूि अभ्यासक्रमातील संकलपना कमी केलया तरी चालतील. इयत्तांमधील अभ्यासक्रम
एकमेकांशी सुसंगत असावा.
बेंचमाकण सारखे उणिष्ट्ट स्पष्ट्ट झालयावर ते उणिष्ट्ट राज्यातील मुलांना सहजणरत्या
तिावणवरणहत वातावरिात प्राप्त करिे शक्य होईल यासाठी सुध्दा लक्ष केंद्रीत करण्याची
गरज आहे. या स्पष्ट्टतेनंतर अभ्यासक्रमात ग्रेडेड णवषयांचे स्थान सुध्दा स्पष्ट्ट होऊन जाईल.
कौशलय मुलांच्या अंगी असते. एखाद्या संकलपनेचे ज्ञान असूनही ते अंगी न उतरिे शक्य
आहे. त्यामुळे कौशलय णवकासाचे उणिष्ट्ट असलेलया णवषयांचे लेखी पणरक्षा घेिे योग्य नाही.
ते कौशलय मुलाच्या अंगात प्रत्यक्ष पाहिेच योग्य राहील. मूलयमापनाची पध्दत ठरवत
असताना या व अशा बाबींचा णवचार करण्यात यावा.
याआधी बोडण पणरक्षेणशवाय बाहेरील कोितेही मूलयमापन नसावयाचे.

बोडाच्या

पणरक्षेत अणधकाणधक णनकाल येिे हे एखाद्या शाळे च्या गुिवत्तेचे मोजमाप असावयाचे. त्यामुळे
शाळे ला एखादे गुि दे ण्याचे अणधकार णदले आणि त्याच्या बोडाच्या णनकालाशी संबंध
जोडलयास शाळे च्या अणधकारातील मुलांना १०० टक्के गुिदान करुन णनकाल वाढवण्याकडे
कल असावयाचा.

मग ती गुिवत्ता मुलामध्ये असो की नसो.

परंतू यापुढे राष्ट्रीय व

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मूलयमापन गुिवत्तेचा खरे मोजमाप होिार असलयामुळे बोडाच्या
णनकालाचे महत्व कमी होिार आहे. त्यामुळे आंतणरक पणरक्षामध्ये सुध्दा प्रामाणिक गुिदान
करण्याकडे कल वाढिार आहे. हे लक्षात घेता ग्रेडेड णवषयांचे सुध्दा आंतणरक मूलयमापन
करिे योग्य राहील काय हे तपासून पाहण्यात यावे.
11. मुख्य णवषयांव्यणतणरक्त ग्रेडेड णवषयांचा णवद्यार्थ्यांना पणरक्षेचा ताि असू नये. त्यानुसार ग्रेडेड
णवषयांचे अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक यामध्ये आवश्यक तो बदल करण्यात यावा.
इंग्रजी या णवषयाचे महत्व णवचारात घेवून प्राथणमक मध्ये स्पोकन इंव्ग्लश या उपक्रमास उत्तम
प्रणतसाद णमळत आहे . माध्यणमक स्तरावर दे खील णवद्यार्थ्यांना इंग्रजी मध्ये बोलता येण्याचा
आत्मणवर्श्ास णनमाि करण्याच्या दृष्ट्टीने प्रयत्न करिे गरजेचे आहे.
12. खाजगी व्यवस्थापन शाळा व्यवस्थापन सणमती, पालक णशक्षक संघ, माता णशक्षक संघ यांचा
सहभाग :
शाळे च्या णवकासामध्ये ककबहू ना शाळे च्या णवकासात्मक णनयोजनामध्ये सवाणधक महत्वाची
भूणमका शाळा व्यवस्थापनाची / शाळा व्यवस्थापन सणमतीची असते. शाळा व्यवस्थापनांनी
शैक्षणिक गुिवत्तेकणरता णवणवध कायणक्रम सुरु करण्यासाठी पुढाकार घेिे तसेच णशक्षक व
णशक्षकेतर कमणचाऱ्यांसाठी काही कलयािकाही उपक्रम राबणवण्यास दे खील सुरुवात करावी.
माध्यणमक शाळांतील गरजू असलेलया णवद्यार्थ्यांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकायाने अथवा
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CSR च्या सहकायाने णवद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, शालेय साणहत्य, गिवेष इ. गोष्ट्टी उपलब्ध
करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनांनी प्रयत्न करावे.
णवद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती पालकांना व णवशेष करुन णवद्यार्थ्यांच्या मातांना समजावी
याकणरता प्रत्येक शाळे मध्ये पालक णशक्षक संघ व माता णशक्षक संघांच्या बैठकांचे आयोजन
व्हावे. यामध्ये शैक्षणिक प्रगतीबाबत पालकांना संबोणधत केले जावे. तसेच णवद्यार्थ्याच्या
अडचिी पालकांच्या णनदशणनास आिून णदलया जाव्यात. पालक व णशक्षक या दोघांनी
संयुक्तणरत्या णवद्यार्थ्यांच्या अडचिी सोडणवण्याची भूणमका पार पाडावी.
13. प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय मदत :
माध्यणमक णशक्षि हे काळाशी सुसंगत असावे या हेतूने तसेच ते उच्च णशक्षि व उच्च प्राथणमक
णशक्षि यांच्यामधील णशक्षिाचा स्तर असलयाने माध्यणमक णशक्षिामध्ये शासन स्तरावरुन
दे खील राष्ट्रीय माध्यणमक णशक्षा अणभयान, ICT, Vocationalization for Secondary
Education, Inclusive Education at Secondary Stage, Girls Hostel या योजना केंद्र व
राज्य शासनाच्या सहकायाने सुरु करण्यात आलेलया आहेत.
1. राष्ट्रीय माध्यणमक णशक्षा अणभयान 2. ICT
3. Vocationalization for Secondary Education
4. Inclusive Education at Secondary Stage
5. Girls Hostel
आय सी टी या योजनेअंतगणत राज्यातील शासकीय व खाजगी अनुदाणनत शाळांमध्ये
संगिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतात.

या प्रयोगशाळांच्या उभारिीकणरता 5

वषाकणरता केंद्र व राज्य शासनाकडू न आर्थथक सहाय्य केले जाते. परंतु 5 वषानंतर याच
प्रयोगशाळांच्या

दे खभाल

दु रूस्तीकणरता

तसेच

या

प्रयोगशाळा

अणधक

सुसज्ज

बनणवण्याकणरता शाळा स्तरावरुन प्रयत्न करण्यात यावे.
14. माध्यणमक स्तरावर कौशलयाणधव्ष्ट्ठत णशक्षिाची सुरुवात :
राष्ट्रीय माध्यणमक णशक्षा अणभयान अंतगणत व्यवसाय णशक्षि माध्यणमक स्तर ही योजना सुरु
करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतगणत व्यवसाय णवषय माध्यणमक स्तरावर मुख्य णवषय
्हिून णशकण्याची मुभा आहे. तूतण ही योजना केवळ शासकीय शाळांसाठी लागू असून सवण
खाजगी अनुदाणनत व स्वयं अथणसहाय्य शाळांमध्ये, स्वयं अथणसहाव्य्यत तत्वावर व्यवसाय
णवषय सुरु करण्याबाबतचे धोरि शासनाच्या णवचाराधीन आहे.
माध्यणमक स्तर पूिण करताना णवद्यार्थ्याच्या अंगी णकमान कौशलय येण्यासाठी
कायानुभव या णवषयाची पुनरणचना करण्यात येत आहे.
15. णशक्षक, अणधकारी, खाजगी व्यवस्थापन, शाळा व्यवस्थापन सणमती यांचा सन्मान :
णवद्यार्थ्यांना णशकणविे, शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत करिे यामध्ये सवात महत्वाचा घटक णशक्षक
आहे. णशक्षकांच्या सन्मानाची सवात नणजकची पातळी शाळा व्यवस्थापन / शाळा व्यवस्थापन
सणमती राहील. इयत्ता 9 वी मध्ये णवद्यार्थ्यांची गळती रोखिे व आवश्यक संपादिूक क्षमता
प्राप्त करिे तसेच इयत्ता १० वी मध्ये 100% णवद्याथी इयत्ता 10 वी च्या पणरक्षेसाठी प्रणवष्ट्ठ
करिे व आवश्यक संपादिूक क्षमता प्राप्त करिे. या णनकषात पात्र ठरिाऱ्या सवण णशक्षकांचा
सन्मान केला जाईल.
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मुख्याध्यापक, गटणशक्षिाणधकारी, णशक्षिाणधकारी यांचा त्यांच्या अखत्याणरत सन्मान
घेिाऱ्या कायणरत णशक्षक व शाळा यांची संख्या व टक्के णवचारात घेवून सन्मान णदला जाईल.
16. णशक्षकांच्या सभा, मुख्याध्यापक, णवषय संघटनांच्या बैठका :
तालुका स्तरावर णवषयणनहाय णशक्षकांचे क्लब्स तयार करण्यात यावे. राष्ट्रीय माध्यणमक
णशक्षा अणभयान अंतगणत णिटीश कौव्न्सल प्रणशक्षिामध्ये इंग्रजी भाषेच्या णशक्षकांचे क्लब्स
णजलह्यांमध्ये कायणरत झाले आहेत. तसेच मेंटॉर व मेंटी कन्सेप्ट दे खील यशस्वी झालेला आहे .
अन्य णवषयांसाठी दे खील याचप्रकारे णवषयणनहाय क्लब्स व मेंटॉर, मेंटी तयार करण्यात यावे.
17. सहशालेय उपक्रम तसेच णक्रडा णवषयास महत्व :
17.1 जसजसे दे शांमध्ये सुबत्ता (श्रीमंती) येते तसतसे दे श क्रीडा क्षेत्रामध्ये पुढे जात असतात.
क्रीडा क्षेत्रामध्ये पुढे जाण्याचे सवोत्कृष्ट्ट मोजमाप ऑकलणपक पदक णमळविे हे होय.
बाकीच्या सवण पातळीवरील पदके भारत दे शातील खेळाडू णमळवतात परंतू ऑकलणपक
पदक णमळवण्यात आपलया दे शाला अवघड जात होते. परंतु अलीकडच्या काळात
दे शाला तेथेही पदक णमळण्यास सुरुवात झाली आहे.

राष्ट्रीय स्पधेमध्ये णदल्ली

राज्याला सवाणधक सुविण पदक णमळत असले तरी आपलया राज्याला दे खील यात
सवाणधक पदक णमळतात.

तेव्हा ऑकलणपकमध्ये दे श यशस्वी होताना आपलया

राज्याचा त्यात कसहाचा वाटा असायला हवा. यासाठी शालेय क्रीडा स्पधा व णवणवध
क्रीडा संघांचा स्पधेमध्ये राज्य पातळीवरुन सुसूत्रता आिण्यात येत आहे. Potential
असलेलया खेळाडूं ची कमी वयातच णनवड करुन आपलया शाळे त होतकरु खेळाडू
असलयास त्यांचे स्वप्न ऑकलणपक पदक पयंत वाढवावे व अशा खेळाडूं बाबत माणहती
तालुका व णजलहा क्रीडा अणधकाऱ्यांना द्यावी.
17.2 खेळाचे महत्व आरोग्य व शरीर सौष्ट्ठवसाठी आहे. त्यामुळे आपलया शाळे तील प्रत्येक
णवद्यार्थ्याला कोित्यातरी खेळाबिल आवड तयार होईल याची काळजी घ्यावी.
एखाद्या खेळाची आवड णनमाि झाली तरी आयुष्ट्य जगत असताना प्रत्येक वेळा व
प्रत्येक णठकािी प्रत्येक मुलाच्या आवडीच्या खेळाची सोयीसुणवधा उपलब्ध असेलच
असे नाही. अशा वेळी सुध्दा आरोग्य व शरीर सौष्ट्ठवाची आवश्यकता असतेच.
त्यामुळे मुलांमध्ये खेळांसह सहज करता येण्याजोगे णवणवध शारीणरक व्यायाम प्रकार
तसेच योग याची सवय लागेल याची काळजी घेण्यात यावी. मा.पंतप्रधानांनी मुलांशी
बोलत असतांना “प्रत्येक मुलाने रोज णकमान एक तास घाम येईल असा व्यायाम
करावा” असे संदेश णदले आहे. याप्रमािे सवण शाळांनी कायणवाही करावी.
18. Child Educational Quality Tracking System :
प्राथणमक प्रमािेच माध्यणमक शाळे तील णवद्यार्थ्यांकणरता दे खील Child Educational
Quality Tracking System तयार होत असून या प्रिालीमुळे मुले शाळे त णनयणमत येत आहेत
ककवा नाहीत या सोबतच ते णशकत आहेत की नाहीत हे लक्षात येईल.
19. बायोमेरीक हजेरी व्यवस्था :
सवण णवद्याथी व णशक्षक यांच्या हजेरीसाठी प्रत्येक शाळा पातळीवर बायोमेणरक
व्यवस्था णनमाि करण्यात यावी.
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20. कापोरेट / स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग :
स्वच्छ भारत स्वच्छ णवद्यालय, वाचन प्रेरिा, समृध्द वाचनालय, सुसज्ज गणित,
णवज्ञान व भाषा प्रयोगशाळा, अभ्याणसका कक्ष, ई-लणनंग कक्ष, आय सी टी प्रयोगशाळा,
व्यवसाय णवषयक प्रयोगशाळा, समुपदे शन केंद्र, भौणतक सुणवधा, पािी व शौचालय सुणवधा इ.
कणरता कापोरेट व स्वयंसव
े ी संस्थांच्या सहकायाने शाळांनी सुसज्ज व समृध्द बनण्याकणरता
प्रयत्न करावेत.
21. SS-2016 प्रमािीकरि ( शाळा णसध्दी ) :
या संदभात राष्ट्रीय स्तरावर शाळा णसध्दी हा कायणक्रम शाळांचे मूलयमापन व मानके
णनणित करण्याकणरता गतवषापासून सुरु करण्यात आलेला आहे. राज्यातील सवण शाळा
यामध्ये सहभागी होवून शाळांचे मूलयमापन व मानके णनणित करुन घेिे गरजेचे आहे.
राज्यामध्ये हा कायणक्रम समृध्द शाळा या नावाने सुरु करण्यात आलेला असून त्या संदभातील
शासन णनिणय णदनांक 28 माचण, 2016 रोजी णनगणणमत करण्यात आलेला आहे.
पणरच्छे द क्र. 2.3 मध्ये नमूद केलयाप्रमािे मागील वषी 1819 शाळा ISO 9000 झालया
आहेत. राज्यात एकूि 1 लाख 7 हजार शाळा असून या सवण शाळा पुढील 5 वषात प्रमाणित
व्हावे असे उणिष्ट्ट ठरणवण्यात आले असून या वषाकणरता 20000 शाळांचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे
सवण शाळांना यात सहभागी होऊन स्वत:ला SS-2016 प्रमाणित करुन घ्यावे यासाठी
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरक्षि च्या पोटण ल मध्ये अणधकची माणहती
णमळे ल.
22. प्रामाणिकपिे उत्तीिण होण्याचा अथण :
णशणक्षत झालयावर व प्रमािपत्र घेतलयावर जीवन जगत असतांना त्या णशक्षिाचा
उपयोग करता येिे यास प्रामाणिकपिाने उत्तीिण होिे असे ्हिता येईल. तथाणप ते फक्त
णशकलेलया संकलपनांचा उपयोजन एवढे च नव्हे. हे मूल नोकरीसाठी एखाद्या मुलाखतीत
गेलयास मुलाखतीच्या वेळी त्याच्याकडे असलेलया प्रमािपत्र एवढा णशक्षिाचे प्रमाि त्या
मुलात णदसले पाणहजे. अथात प्रामाणिकपिे उत्तीिण होण्याचे प्रमाि त्या मुलात णदसले
पाणहजे.
राष्ट्रीय पातळीवर एका चचासत्रात राष्ट्रीय मुक्त णवद्यालयास फक्त प्रमािपत्र दे िारी
संस्था समजण्यात येत असलयाबिल कचता व्यक्त करण्यात आली. प्रणतभागींच्या मते प्रमाणित
करिारी संस्था ही एखाद्या व्यक्तीने णशकून णमळणवलेलया ज्ञान आणि कौशलयाला प्रमाणित
करिारी संस्था आहे. परंतु लोकांचे कल काहीही न णशकता प्रमािपत्र घेण्याकडे आहे. ही
पणरव्स्थती भयावह आहे. तसेही अशा प्रमािपत्राचा जीवनात उपयोग होत नाही. शालेय
स्तरावर ही बाब मुलांच्या लक्षात आििे योग्य राहील. प्रमािपत्र असेल की नोकरी णमळे ल
अशी काही पणरव्स्थती सध्याच्या युगात नाही. तसेच कोिास काही णवशेष येत असलयात ते
प्रमाणित करुन घेिे ही चांगली बाब आहे. राष्ट्रीय मुक्त णवद्यालयाद्वारे एका मूतीकाराचे
मूलयांकन करुन Ph.D. णदलयाचे सांगण्यात आले. त्या व्यक्तीस लेखन वाचन येत नाही.
त्यामुळे त्यांनी कोिती Ph.D. ची थीणसस जमा केली नाही तरी सुध्दा त्यांना Ph.D. ची णडग्री
णदली गेली. काही वेळा ज्ञान संपादन न करता थीणसस जमा करुन णमळवलेलया एखाद्या
णडग्रीपेक्षा उपरोक्त णडग्रीत जास्त प्रामाणिकपिा आहे.
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23. स्वच्छ णवद्यालय पुरस्कार व णकशोरवयीन मुलींचे आरोग्य :
केंद्र शासनाने सन 2016-17 या शैक्षणिक वषापासून स्वच्छ णवद्यालय पुरस्कार हा
कायणक्रम सुरु केला असून यासंदभातील शासन णनिणय णदनांक 1 जुलै, 2016 रोजी णनगणणमत
करण्यात आलेला आहे. राज्यातील सवण माध्यणमक शाळांनी या पुरस्काराकणरता अजण करिे
आवश्यक असून स्वच्छतेच्या जािीवा णवद्यार्थ्यांमध्ये णनमाि करिे गरजेचे आहे. माध्यणमक
शाळांतील मुलींकणरता णकशोरवयीन मुलींच्या आरोग्यासंदभात दे खील आवश्यक मागणदशणन
मुलींना होिे गरजेचे आहे.
शाळा स्वच्छ ठे विे आणि मुले तसेच णशक्षकांमध्ये स्वच्छतेच्या सवयी लावण्यासाठी
णदनांक 7 ऑक्टोबर, 2015 च्या शासन णनिणय प्रमािे कायणवाही करावी.
24. लोकसहभाग :
लोकसहभागातून समृध्द शाळा हा शासन णनिणय णदनांक 30 माचण, 2016 रोजी
णनगणणमत करण्यात आलेला आहे.

माध्यणमक शाळांनी दे खील अणधक लोकसहभाग

णमळणवण्याकणरता प्रयत्नशील असावे व त्यामधून शाळांचा णवकास करावा. समाजातील
तांणत्रक व कौशलयाणधव्ष्ट्ठत असलेलया मनुष्ट्यबळाचा शाळे तील अध्ययन अध्यापन प्रणक्रयेमध्ये
सहभाग वाढवावा.
25. पालक भेट आणि समुपदे शन :
माध्यणमक शाळे त ज्या गावातून / पणरसरातून मुले येतात त्या गावात मुख्याध्यापक /
णशक्षक आणि संस्थाचालक यांनी दर आठवड्यातून एका णठकािी प्रत्यक्ष पालकांच्या गावात
/ पणरसरात पालक भेटीचे णनयोजन करावे. यामध्ये प्रत्येक गांव / पणरसर मुख्याध्यापक,
णशक्षक आणि संस्थांचालक यांनी दत्तक घेतलयास या पालक भेटीला अणधक महत्व प्राप्त
होईल व पणरसराला शैक्षणिक नेतृत्व णमळे ल. त्यासाठी पूवण कलपना शाळे च्या सुरवातीलाच
पालकांना व णवद्यार्थ्यांना दे िे. यामुळे शाळा आणि पालक यांचे संबंध दृढ होतीलच पि
त्याचबरोबर णवद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुिवत्तेबाबत प्रत्यक्ष पालकांशी चचा करता येते. शाळे त
मुले उपव्स्थत राहण्यापासून ते त्याच्या णशक्षिातील प्रगती व अडअडचिीसंदभात पालकांचे
समुपदे शन करिे सुलभ होते. त्यामुळे उपव्स्थतीत वाढ होईलच तसेच शाळाबाह्य मुल
राहिार नाही यासाठी मदत होईल. त्याचबरोबर णवद्यार्थ्यांची गळतीही होिार नाही. तसेच
संबंणधत गाव / पणरसरातील पालकांचा शाळे तील भौणतक सुणवधा उपलब्ध करण्यास मदत
होईल.
26. णवद्याथी / णवद्याथीनींची सुरक्षा :
णवद्यार्थ्यांची उपव्स्थती आणि गुिवत्ता यासाठी त्यांची सुरणक्षतता ही अणतशय महत्वाची
असते.

ग्रामीि भागातील शाळांमध्ये णवणवध वाड्या वस्त्यांमधून तसेच शहरी भागात

शहरातील णवणवध भागातून णवद्याथी येत असतात. णवद्याथी शाळे त येण्यापासून ते घरी
पोहोचेपयंत त्यांच्या सुरणक्षततेची काळजी शाळांनी घेिे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालकांशी
चचा करुन शाळे त आििे आणि शाळे तून णनघतांना त्यांच्या वाहनापयंत अथवा अन्य
सुणवधांपयणत त्यांना पोहोचविे (णवशेषत: मुलींच्या संदभात) याबाबत मुख्याध्यापकांनी
णशक्षकांच्या व पालकांच्या सहकायाने णनयोजन करावे. जसे बापूसो कशदे णवद्यालय, णचखली,
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ता. वाई, णज. सातारा या शाळे त मुलांना णवशेषत: एस.टी. आगार अथवा अन्य वाहनामध्ये
बसवण्याची जबाबदारी णशक्षकांनी व्स्वकारलेली आहे .
27. मागणदशणन व समुपदे शन
माध्यणमक स्तरावरील णवद्याथी णकशोरवयीन असलयाने त्यांची मानणसकता समजून
घेिे खूप गरजेचे आहे. याकणरता मागणदशणन व समुपदे शाची (Guidance and Counseling )
ची आवश्यकता आहे. णवद्यार्थ्यांना भणवष्ट्यात कणरअरसाठी उपलब्ध असिाऱ्या प्रवेशाच्या
संधी, स्पधात्मक पणरक्षांना सामोरे कसे जावे याबिलची तयारी यासाठी मागणदशणन व
समुपदे शनाचे कायणक्रम शाळा स्तरावर आयोणजत करावे.

तसेच UPSC, MPSC, NEET,

JEE इ. स्पधात्मक पणरक्षांना सामोरे जाण्याकणरता णवद्यार्थ्याना आवश्यक शैक्षणिक सहकायण
व मागणदशणन दे खील शाळा स्तरावरच उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न करावे.
28.

णनष्ट्पत्ती अहवाल :

णनष्ट्पत्ती अहवाल णदवाळी सुट्टीनंतरच दे िे. जेिे की, मुलांची प्रगती लक्षात येण्यास मदत
होईल व माचण मध्ये होिाऱ्या पणरक्षेपयंत त्यांना आवश्यक शैक्षणिक सहाय्य, सहकायण करिे शक्य
होईल.
28.1 इयत्ता 9 वी मधील पटांवरील 100% मुले पास होिार असे सांगिाऱ्या शाळा
संख्या ---28.2 इयत्ता 10 वी मधील पटांवरील 100% मुले पास होिार असे सांगिाऱ्या शाळा
संख्या --28.3 आपलया कायणक्षत्र
े ातील सवेक्षि पूिण केलेलया शाळा संख्या ---28.4 सवेणक्षत 100% मुलांची नोंदिी केललया शाळा संख्या ------29. प्रणक्रया अहवाल :
29.1 Mother School संकलपनेसाठी 100% गावांची मॅकपग केलेलया तालुक्यांची
संख्या ----29.2 शाळांनी घेतलेलया पालक सभांची संख्या :
28.2.1 शाळा पातळीवर ----28.2.2 गाव पातळीवर -----(मदर स्कूलने गाव पातळीवर पालक सभा घेिे अपेणक्षत आहे.)
29.3 णवज्ञान
29.3.1 प्रत्येक संकलपनेसाठी e-learning /प्रात्यणक्षक / प्रयोगशाळा
वापरिाऱ्या शाळांची संख्या ------- पैकी ----29.3.2 णवज्ञान मेळावे आयोणजत केलेलया शाळांची संख्या -----29.3.3 सुसज्ज णवज्ञान प्रयोगशाळा असलेलया शाळांची संख्या -----29.3.4 णवज्ञान णशक्षिासाठी SISE कडू न मदतीच्या मागिी केलेलया
शाळांची संख्या ----29.4 गणित
29.4.1 प्रत्येक संकलपनेसाठी e-learning /प्रात्यणक्षक / प्रयोगशाळा
वापरिाऱ्या शाळांची संख्या ------- पैकी ----पृष्ट्ठ 27 पैकी 25
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29.4.2 गणित मेळावे आयोणजत केलेलया शाळांची संख्या -----29.4.3 सुसज्ज गणित प्रयोगशाळा असलेलया शाळांची संख्या -----29.4.4 गणित णशक्षिासाठी SIEM कडू न मदतीच्या मागिी केलेलया
शाळांची संख्या ----29.5 इंग्रजी
29.5.1 Spoken English साठी e-learning इ. वापरिाऱ्या शाळांची
संख्या --29.5.2 Spoken English साठी णवशेष ताणसका ठे विाऱ्या शाळांची संख्या
----29.5.3 English Language Learning Club (ELLC) सुरु केलेलया
शाळांची संख्या ---29.5.4 इंग्रजी णशक्षिासाठी SIEM कडू न मदतीच्या मागिी केलेलया
शाळांची संख्या ---29.6 इतर शाळांना भेटी केलेलया
29.6.1 शाळा संख्या ----29.6.2 णशक्षक संख्या ----30. पयणवक्ष
े कीय जबाबदारी
शाळा स्तरावर गुिवत्तेची जबाबदारी शाळा स्तरावर गुिवत्ता कक्षाची राहील. तसेच
तालुका, णजलहा व राज्य स्तरावरील संणनयंत्रि हे तालुका, णजलहा व राज्य स्तरावरील
गुिवत्ता कक्षाची राहील. प्राथणमक व माध्यणमक कणरता एकच गुिवत्ता कक्ष राहील.
प्रणक्रया व णनष्ट्पत्ती अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी संबंणधत णवभागीय णशक्षि
उपसंचालक यांची राहील. त्यांनी संचालक (माध्यणमक) यांना अहवाल सादर केलयावर
संचालकांनी त्याच्या आधारे आपले पुढील कृती कायणक्रम आखावे. त्याचप्रमािे कृती कायणक्रम
तयार करुन राबणवण्यासाठी अहवालाच्या प्रती अध्यक्ष, माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि
मंडळ, पुिे तसेच संचालक, णवद्या प्राणधकरि यांना पाठवावे. तसेच हा शासन णनिणय सवण
माध्यमांच्या राज्य मंडळाशी संलव्ग्नत शाळांना लागू राहील.
या कृतीकायणक्रमांची अंमलबजाविी शाळांनी त्यांच्या पातळीवर करावी. यापेक्षा
वेगळा कृती कायणक्रम शाळा राबवत असलयास त्याची माणहती अणधकाऱ्यांना द्यावी.
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शासन णनिणय क्रमांकः शैगुणव 2016/(29/2016)/एसडी-6

सदर शासन णनिणय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संगिक सांकेतांक क्रमांक 201609171508438521 असा आहे. हा
आदे श णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावांने,

Nand
Kumar

Digitally signed by Nand Kumar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=School Education And Sports,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c98b875883e76c14d91ed7b89546e6c11
e439cad32d7f5cff487862cc567ee39, cn=Nand
Kumar
Date: 2016.09.17 15:10:01 +05'30'

( नंद कुमार )
प्रधान सणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,
1. मा. राज्यपालांचे सणचव, राजभवन, मुंबई
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सणचव
3. मा. मंत्री, शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग यांचे खाजगी सणचव
4. मा. मुख्य सणचव यांचे उपसणचव
5. मा. प्रधान सणचव, शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग यांचे स्वीय सहायक
6. आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे
7. राज्य प्रकलप संचालक, महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षि पणरषद, मुंबई
8. राज्य प्रकलप संचालक, राष्ट्रीय माध्यणमक णशक्षा अणभयान, मुंबई
9. अध्यक्ष, माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
10. णशक्षि संचालक (प्राथणमक/माध्यणमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
11. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, पुिे.
12. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणरक्षा पणरषद, पुिे
13. संचालक, प्रौढ णशक्षि, पुिे
14. सवण मुख्य कायणकारी अणधकारी, णजलहा पणरषद
15. आयुक्त, सवण महानगरपाणलका
16. सवण णवभागीय अध्यक्ष, माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मंडळ.
17. सवण णवभागीय सणचव, माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मंडळ.
18. सवण णवभागीय णशक्षि उपसंचालक.
19. णशक्षिाणधकारी (प्राथणमक/माध्यणमक), णजलहा पणरषद सवण.
20. णशक्षि णनणरक्षक मुंबई (पणिम, दणक्षि व उत्तर)
21. प्रशासन अणधकारी, महानगरपाणलका सवण
22. संचालक, णवज्ञान संस्था, नागपूर
23. संचालक, आंग्लभाषा संस्था, औरं गाबाद
24. सवण डायट प्राचायण
25. सवण गटणशक्षिाणधकारी
26. सवण माध्यणमक शाळांचे मुख्याध्यापक (णशक्षिाणधकारी, माध्यणमक यांचे माफणत)
27. शालेय णशक्षि णवभागातील सवण सहसणचव, उपसणचव, अवर सणचव व कक्ष अणधकारी
28. णनवड नस्ती, एसडी-6.
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