संकेतस्थळावरील ई-साहित्याचा उपयोग.
मिाराष्ट्र शासन
शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग
शासन पहरपत्रक क्र. शैगुवा-2016/प्रक्र.(181/16)/एसडी-6,
मादाम कामा रोड, िु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय (हवस्तार), मुंबई-400 032.
हदनांक : 06 हडसेंबर, 2016.
पहरपत्रक
राज्यातील जवळपास सववच हशक्षक WhatsApp ग्रुपच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडले
गेले आिेत. राज्यात हडजीटल शाळा व तंत्रस्नेिी हशक्षक यांची कामहगरी वाखाणण्याजोगी आिे .
वीजेची ककवा इंटरनेटची सुहवधा सुद्धा उपलब्ध नािी अशा अत्यंत दु गवम, हवखुरलेल्या वाड्या,
वस्त्या, पाड्यावर, आहदवासी क्षेत्रातिी हशक्षकांनी संपूणव शाळा समाजाच्या सिभागातून हडजीटल
केल्या आिेत. तसेच प्रत्येक हवद्यार्थ्यांनािी टॅ बलेट उपलब्ध करून हदले आिे त. 45,735 हशक्षक
तंत्रस्नेिी झाले आिेत. त्यांनी 2,306 शैक्षहणक ॲप्स्, जवळपास 50,000 पेक्षा जास्त शैक्षहणक
व्हिडीओज् तयार केले आिेत. 1,992 िोतकरू हशक्षकांनी स्वत: संकेतस्थळ / ब्लॉग्ज्ची हनर्ममती
केली आिे. यामधील कािी संकेतस्थळावर 25 GB पेक्षािी जास्त शैक्षहणक माहिती E-Content
च्या स्वरूपात सवांसाठी उपलब्ध आिे .
2)

हशक्षकांनी हवषय व घटकहनिाय तयार केलेले शैक्षहणक व्हिडीओज्, WhatsApp, ई-मेल,

संकेतस्थळांच्या माध्यमातून इतरांना उपलब्ध करून हदले जात आिे.

हशवाय बरेचसे हशक्षक

स्वत:िू न ई-शैक्षहणक साहित्याची हनर्ममती करत आिेत.
3)

तसेच अनेक संस्थांच्या संकेतस्थळावर हवहवध हवषयांचे ई-साहित्य सवांसाठी खुले आिे.

अशा कािी संकेतस्थळांची यादी प्रगत शैक्षहणक मिाराष्ट्रर कायवक्रमाच्या हद. 22 जून, 2015 च्या
शासन हनणवयात नमूद करण्यात आली आिेत.
4)

हशक्षकांनी त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ अध्ययन-अध्यापनासाठी उपयोगात आणावा यासाठी

त्यांनी स्वत: वरीलप्रकारची हनर्ममती करण्याऐवजी पहरच्छे द क्र. 2 व 3 मध्ये नमूद केलेल्या
ई-साहित्याचा प्रभावी वापर केल्यास 100 टक्के मुले जलदगतीने प्रगत िोतील. तरीसुद्धा
स्वहनर्ममतीचा आनंद िा वेगळाच असतो. तो आनंद घेण्यासाठी साहित्य हनर्ममती करण्यास िरकत
नािी.
5)

हशक्षकांनी कोणते ई-साहित्य वापरावे, ते कसे शोधावे यासाठी हशक्षकांना वेळ, ऊजा, श्रम व

हनधी खचव करावा लागतो.

हशक्षकांच्या या बाबीच्या बचतीकहरता राज्य शासनाने एकस्टे प या

संस्थेसोबत चचा करून इंग्रजी, गहणत, भाषा व तंत्रस्नेिी हशक्षक यांच्या माध्यमातून
पाठ्यपुस्तकातील धड्यांवर आधाहरत हनर्ममती करण्याचे हनयोजन केले आिे. या माध्यमातून सवव
हशक्षकांना

पाठ्यपुस्तकातील

धड्यांवर

आधाहरत

ई-साहित्य

एकस्टे प

संस्थेच्या

https://community.ekstep.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध िोणार आिे.
एकस्टे प या संकेतस्थळाचे इतर फायदे खालीलप्रमाणे आिेत5.1)

गहणत, हवज्ञान, भाषा या हवषयासाठीचे उपक्रम उपलब्ध आिेत.

5.2)

वरील कायवशाळे स संबोहधत करणारी प्रधान सहचव, शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग
यांची ध्वनीहचत्रहफत वरील संकेतस्थळावर उपलब्ध आिे.
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5.3)

Google Play Store वरून Ekstep Genie िे Application डाऊनलोड करता येते.
या Genie चे वैहशष्ट्य असे की, त्याच्या माध्यमातून वापरण्यात येणारे साहित्याचे
सवेक्षण आपोआप िोत रािते. तसेच ते एकदा डाऊनलोड केले की ऑफलाईनसुद्धा
वापरता येते.

5.4)

या संकेतस्थळावर हशक्षकांचे गट करता येते. त्या गटात संख्येची मयादा नािी.
त्यामुळे राज्यातील सवव हशक्षकांचे एकच गट हवषयहनिाय, तालुकाहनिाय,
हजल्िाहनिाय, केंद्रहनिाय, इत्यादी गट करता येतात. याचा फायदा गटातील इतर
हशक्षक सदस्यांशी चचेत सिभागी िोणे, त्या माध्यमातून शैक्षहणक चचा करता येणे,
हवचारांची दे वाण-घेवाण करता येणे, संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या साहित्याचा
उपयोग आवश्यकतेनुसार अध्ययन-अध्यापनात उपयोग करता येणे िे सगळे शक्य
आिे.

6)

वरील संकेतस्थळावर व Application वर उपलब्ध असलेले ई-साहित्य, शैक्षहणक

व्हिडीओज्चा हशक्षक वापर करत आिेत याची माहिती प्रणालीच्याद्वारे शासनास पािता येणार आिे.
जास्तीत जास्त हशक्षक याचा वापर करत आिेत ककवा कसे िे प्रणालीमधून हदसून येणार आिे.
हशक्षकांना त्याचा फायदा िोत असल्यासच ते त्यामध्ये सिभागी िोतील.

अथात कोणत्या

साहित्याचा वापर हशक्षक अहधक करत आिेत िे शासनाच्या लक्षात येईल. त्यानुसार शासन या
संकेतस्थळ / Genie Application वरील ई-साहित्याचा वापर, गट चचा यामधील सिभाग,
तज्ज्ञांकरवी नवीन साहित्य हनर्ममती करून अपलोड करणे, इत्यादीबाबतचा हनणवय घेईल.
पुढील काळात राज्यातील सवव शाळांमधील सवव वगव हडजीटल करण्यात येणार आिेत.
हडजीटल इंहडया या कायवक्रमांतगवत सवव शाळांमध्ये वाय-फाय सुहवधा उपलब्ध करून हदली जाणार
आिे. शैक्षहणक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मुलांना सुलभ व जलदगतीने हशकण्यास मदत िोणार
आिे. त्यामुळे वरील संकेतस्थळावरील ई-साहित्य सवव हशक्षकांना हनहितच उपयुक्त ठरेल.
सदर

शासन

पहरपत्रक

मिाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक 201612071227036921
असा आिे. िे पहरपत्रक हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( डॉ. सुवणा हस. खरात )
उपसहचव, मिाराष्ट्र शासन
प्रहत,

1. मा. राज्यपाल, राजभवन, मुंबई यांचे सहचव.

2. मा. मुख्यमंत्री, मिाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सहचव.
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3. प्रधान सहचव, नगर हवकास हवभाग / सामाहजक न्याय / आहदवासी हवकास हवभाग /
ग्रामहवकास हवभाग

4. राज्य प्रकल्प संचालक, मिाराष्ट्र प्राथहमक हशक्षण पहरषद, मुंबई.
5. आयुक्त (हशक्षण), मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
6. सवव संचालक, हशक्षण हवभाग.

7. सवव मुख्य कायवकारी अहधकारी, हजल्िा पहरषद.
8. सवव आयुक्त, मिानगरपाहलका.

9. मा. मंत्री, शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग यांचे हवशेष कायव अहधकारी.
10. मा. मुख्य सहचव, मिाराष्ट्र शासन यांचे उपसहचव.
11. सवव हवभागीय हशक्षण उपसंचालक.

12. सवव प्राचायव, हजल्िा शैक्षहणक सातत्यपूणव हयवसाहयक हवकास संस्था.
13. सवव हशक्षणाहधकारी (प्राथहमक / माध्यहमक) हजल्िा पहरषद (सवव).
14. हशक्षण हनरीक्षक, दहक्षण / उत्तर / पहिम बृिन्मुंबई.

15. हशक्षण प्रमुख / हशक्षणाहधकारी / प्रशासन अहधकारी, मिानगरपाहलका (सवव).
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