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हे वाताप  शाळा यव थापन 

स मती सद यांसाठ  आ ण 
श णात रस असणा यांसाठ  

प  ४,  म हना –  माच २०१७  
 

बडे (कोरकू) = उठा (मराठ ) 
======================= 
आमचे मा तर बोडा या पर ेला जातात. 

ते हारा तालु यातील झुमर तलै या गावातील गावकर  

हणत होते, “आमचे मा तर दहावी या बोडा या पर ेला 

जातात,” पण पर ा यायला का, तथे कामासाठ  

जातात, ते मा  मा हत नाह , कारण तसेच होते, 

सायंकाळी गावात लोकांशी चचा कर त असतांना गावकर  

सांगत होते, क आम या गावात प हल  ते चौथी 

पयतची शाळा आहे, जवळपास ३० मुलं शाळेत आहेत,  

दोन मा तर शकवायला, यातह  मु या यापक नेहमी 

लेखी काम कर त राहतात, आ ण दुसरे मा तर आहेत, 

तर ते रोज कधीह  येतात आ ण कधीह  जातात, पण 

आता तर दहावी या बोडाची पर ा सु  झाल , ते मा तर 

आता येतच नाह त. मग मु या यापक तर लेखी काम 

करतात, आमची मुले कधी आ ण कशी शकणार. तर 

तु ह  श कांशी कधी या वषयावर बोलले नाह त का ? 

या वषयी गावकर  हणाले क सव पालकांसमोर 

श कांशी आ ह  बोललो, ते हा यांनी यांची चूक 

मा य केल , पुढ ल काह  दवस वेळेवर आलेत, पण 

पु हा जैसे थे.  यावष  या ठकाणी ४ थी पयत शाळा 

आहे, या ठकाणी ५ वी चा वग आ ण या ठकाणी ७ 

वी चा वग आहे, या ठकाणी ८ वी चा वग सु  होणार 

आहे, हणे. आता आ हांला सांगा काय उपयोग आहे 

मग ५ वी चा वग सु  होऊन.  

 
 
 

========================== 
 
 
 

श क कधीह  येतात आ ण कधीह  जात असतील तर हे 

खूप चुक च आहे, श ण ह क काय या या अनुसूची 

नुसार इय ता १ ल  ते ५ वी वगासाठ  वषाचे २०० दवस 

शाळा भरेल, यासाठ  शकव याचे घ याळी ८०० तास 

असतील, तसेच ६ वी ते ८ वी क रता २२० दवस शाळा 

भरेल, यासाठ  शकव याचे घ याळी १००० तास 

असतील, श कांचे कामाचे तास दर आठव याला ४५ 

तास असतील, हणजे सोमवार ते शु वार ८ तास आ ण 

श नवार  ५ तास, शाळेत अथवा शै णक कामासाठ  

उपि थत असणे आव यक आहे. याक रता शाळा 

यव थापन स मती या बैठक त वषय काढायला हवा, 

तर  उपयोग होत नसेल तर मग व र ठांना कळवायला 

हवे. तसेच लेखी कामासाठ  वेगळा वेळ असतो, हणून 

शकव या या वेळेत श कांनी शकवलेच पा हजे. तसेच 

िज. प. या श कांना बोडा या पर ेचे काम नसते, 

पण कधी जर शासक य आदेशानुसार जात असतील तर 

तसा आदेश हा मु या यापकांना दाखवून यांची 

परवानगी घेऊन मगच जाता येत.  

 
 

फ त ल हता वाचता येणे हणजे श ण का ? 
स या ानरचनावादा माणे सव िज. प. शाळांम ये 

फरशा रंग वणे, सा ह य जम वणे वापरणे, इ याद  गो ट  

 

उ नती सं थे वारा का शत - 



उ नती सं था, वारा अ ण सोनोने, पूवा नगर, MSEB कायालयासमोर, आडगाव बु ुक, ता. ते हारा, िज. – अकोला 
 

फार मो या माणावर झा या. यानुसार आता श क 

मुलांना शकवीत आहेत. मी ते हारा तालु यातील 

झुमर तलै या गावातील मु या यापकांशी बोलत होतो, 

तर मु या यापक सांगत होते क आम या शाळेतील 

दोन तीन व याथ  अपवाद सोडले तर सव व या याना 

ल हता वाचता येते. मग मी वगात शरलो, तर फरशा 

रंगवले या भंती रंगवले या दस या, मी पाहत होतो 

आ ण वचार कर त होतो क फ त फरशांवर आ ण 

भंतींवर मुलं कशी शकतील, शाळेत सा ह य काह ह  

न हते, या वषयी श क सांगत होते, क मुलांना याची 

गरज पडत नाह , खडू आ ण फळा आहे ना, बस झालं.  

मला नच पडला, ानरचनावाद हणजे काय हणावे 

नेमके, कारण मुलं कधी लवकर शकतं, जे हा याला 

आनंद वाटेल ते हा मग यासाठ  सा ह य हवं. भाषा 

शक यासाठ  अ र, श द, वा य, उतारा, गो ट, पु तके 

इ याद ंची गरज असते, तसेच ग णतासाठ  प रसरातील 

खडे, का या, कलेसाठ  रंग, कागद, शार रक वकासाठ , 

खेळ, मनोरंजनासाठ  गाणी, कुतूहल, गो ट  इ याद  

कारे सा ह य आ ण या या वापर असेल तर मुलं 

चांगलं शकेल आ ण याचा प रपूण मतांचा वकास 

होईल, पण येथील च  वेगळच होत, येथे फ त मुलांना 

लहा वाचायला शकवलं जात, शासनाला सु ा हेच 

अपे त आहे, ल हता वाचता येते हणजे मुलं गत 

झाल . 

पण अकोट तालु यातील झुमर तलै या गावातील िज प 

शाळे या सहा यक श का मा  नुसताच ल हयला 

आ ण वाचयला श ण हणत नाह , तर मुलांचा प रपूण 

वकास हणजे श ण अस ते सांगतात, यासाठ  ते 

शाळेत मुलांना आनंद वाटेल आ ण मुलं  वता शकतील 

अशी रचना यांनी केल  आहे, यासाठ  कला, गाणे, 

खेळ, ंथालय, सहल ंचे आयोजन, व वध सां कृ तक 

काय मांचे नयोजन हे मुलं वताच करतात, श क 

फ त सहकाय करतात. यामुळे शाळेतील उपि थती 

वषभर १००% असते. मुलांचा सवागीण वकास होतो. हे 

खरे श ण येक आई – व डलांना अपे त असाव 

नाह  का ?  

एका स  वचारवंताने मुलां या शक या वषयी हटले 

आहे क,  

‘मासे पोहतात, प ी उडतात तत याच नैस गकपणे 

माणूस वचार करतो आ ण शकतो. हणून मुलांना 

शक यासाठ  कुणी वृ त कर याची गरज नाह. आपण 

फ त एवढंच करायला हवं क, िजतकं श य आहे ततकं 

बाहेरचं जग शाळेत आणायला हवं. जे हा मुलं मागतील, 

फ त ते हाच यांना स ला यायला हवा, मुलांना जे हा 

तुम याशी बोलावंसं ते हा यांना आदरानं ऐकायला हवं 

आ ण यां या वाटेतून बाजूला हायला हवं. बाक  सगळं 

याचं ते छानच करतील यावर व वास ठेवावा.’  

– जॉन हो ट  
 

 
 
 

पालकांनो यावषापासून ५ वी आ ण ८ वी चा वग सु  

होत आहेत. याक रता आप या गावात ४ थी पयत 

शाळा असेल तर ५ वी चा वग सु  होईल, आ ण ७ वी 

पयत शाळा असेल तर ८ वी चा वग सु  होईल, यामुळे 

तुमचे मुलं जर ५ वी ला कंवा ८ वी ला जात असणार 

तर गावातील िज. प. शाळेतच यांना शकू या. 
 

   


