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रा���य �श
ण �दना�न�म�त शालेय �श
णात मा�हती व सं�ेषण 

तं��ान याबाबतचे रा���य धोरण या "वषयावर 

 ‘�श
ण "वकास मंच’आयोिजत रा)य*तर�य प,रषद  

 

सोमवार, �दनाकं २५ नो0ह1बर २०१३  

सकाळी ९:३० त ेसं8याकाळी ५:०० पय9त  
 

*थळ : ‘रंग*वर’, चौथा मजला, मं�ालयासमोर, 

यशवंतराव च0हाण ��त�ठान, मंुबई ४०००२१ 

  

यशवंतराव च0हाण ��त�ठान: 

संयु�त महारा�ाच े �श�पकार, प�हले मु�यम�ंी, रा�यात कृषी आ�ण औ!यो#गक 

%वकासाचा पाया घालणारे, तळागाळात�या लोकांना पंचायत राज,या मा-यमातनू लोकशाह/ 

ताकद/च ेभान देणारे मा. यशवंतराव च3हाण यां,या म4ृयनुंतर 4यांच ेकाय5 पूण54वाला ने6यासाठ8 

�दनांक २५ स;ट=बर १९८५ रोजी यशवंतराव च3हाण BCत�ठानची Dथापना झाल/. शतेी, सहकार, 

म�हला बचत गट आ�ण म�हलांसाठ8च ेकाय5Gम, युवकांसाठ8च ेकाय5Gम, अपंगांसाठ8च ेकाय5Gम, 

कायदे%वषयक स�ला अशा सामािजक %वकासा,या Jे�ात यशवंतराव च3हाण BCत�ठान काम करत 

आहे. 
 

�श
ण "वकास मंच: 

Dथापना   २००८  

 मा. सु%Bया सुळे  Cनमं�क  

 डॉ. वसंत काळपांड े मु�य संयोजक  

 बसंती रॉय   %वशषे स�लागार  

 द4ता बाळसराफ  संयोजक  

 शभुदा चौकर   सदDय  

 माधव सूय5वंशी  सदDय  

 सुरेश पाट/ल   समQवयक   
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�शJण %वकास मंच,या सुRवातीपासनू,या माग5दश5क डॉ. कुमुद बQसल यांच े �दनांक ५ 

स;ट=बर २०१२ रोजी आकिDमक द:ुखद Cनधन झाले. 

�श
ण "वकास मंचने आतापय9त केलेले कायA- 

• चार पUरषदा  

• चार चचा5स� े 

• लेखन करणाVया Bाथ�मक आ�ण मा-य�मक �शJकांसाठ8 रा�य3यापी �शJक 

सा�ह4य संमेलन  

• पुणे िज�Wयातील भुतXड े (भोर तालुका) आ�ण मुरट/ (बारामती तालुका) या दोन 

क= [ांतील २३ िज�हा पUरषद शाळा द4तक  

• Bकाशने  

o शैJ�णक गुणव4ता : आ3हान आ�ण आवाहन  

o उपGम : वेचक-वेधक  

o Appraising Schools 

o शाळांच ेBगCतपुDतक  

o �शJणmती डॉ. कुमुद बQसल  

• मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आ�ण यशवंतराव च3हाण BCत�ठान,या इतर %वभागीय 

क= [ा,या �ठकाणी Bाथ�मक आ�ण मा-य�मक शाळांच ेमु�या-यापक आ�ण �शJक, 

�शJण %वभागाच े अ#धकार/ आ�ण DथाCनक �शJणBेमी यांचा सहभाग असलेला 

4या 4या वेळ,या मह44वा,या शैJ�णक %वषयावर चचाpच ेकाय5Gम. 

• मा-य�मक शाळांचा दजा5 उंचाव6यासाठ8 संब#धत संDथां,या %वनंतीनुसार स�ला 

आ�ण B�शJण. 

• उ4कृ�ट शैJ�णक qंथांना पुरDकार. 
 

रा���य �श
ण �दन: 

भारताच ेप�हले �शJण मं�ी मौलाना अबुल कलाम आझाद यां,या जयंतीCन�म4त दरवषr 

११ नो3ह=बर रोजी �शJण %वकास मंच रा�/य �शJण �दनाच ेआयोजन करत आहे. आतापयpत 

रा�/य �शJण �दना,या Cन�म4ताने दरवषr पुढ/लBमाणे पUरषदा आयोिजत कर6यात आ�या :-  

• �श
ण हCक कायदा, २००९ (२००९) 

• शाळांची प,रणामकारकता (२०१०) 

• शालेय अGयासHमात उ�पादक कौशJयांचा समावेश (२०११) 

• शालेय "वKयाLया9साठM वतAनसं�हता (२०१२) 
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रा���य �श
ण �दन २०१३  

गे�या दोन वषाpपासून �दनांक ११ नो3ह=बर रोजी शाळा-शाळांम-ये काय5Gम आयोिजत होत 

अस�यामुळे आ�ण याच कालावधीत �दवाळीची सुtी अस�यामुळे हा काय5Gम ११ नो3ह=बरला 

आयोिजत कर6याऐवजी दसुVया एखा!या �दवशी आयोिजत करणे सोयीच े ठरत.े या वषr हा 

काय5Gम �दनांक सोमवार, �दनांक २५ नो3ह=बर २०१३ रोजी ‘रंगDवर’, यशवंतराव च3हाण क= [, 

मुंबई येथे आयोिजत कर6यात येईल. क= [ शासना,या ‘National Policy on ICT in School 

Education’ या धोरणाची अमंलबजावणी महारा�ासह सव5च रा�यांम-ये सुy आहे. अनेक शाळा 

आ�ण �शJक या Jे�ात Dवत: पुढाकार घेऊन नवनवीन उपGम अमलात आणत आहेत. या 

पा{व5भमूीवर ‘शालेय �शJणात मा�हती आ�ण संBेषण तं�|ानाचा वापर’ या %वषयावर/ल ह/  

पUरषद फलदायी ठy शकेल. 
 

या पUरषदेची उ�}�टे पुढ/लBमाणे असतील :-  

१. ‘शालेय �श
णात मा�हती आNण सं�ेषण तं��ान याबाबतच ेरा���य धोरण’ या 

%वषयी मा�हती घेऊन या धोरणा,या अमंलबजावणीचा आढावा घेणे; 

२. शालेय Dतरावर ई-लCनpगचा वापर पुढ/ल Jे�ांत कशा र/तीने होतो याब}ल,या 

अनभुवांची देवाण-घेवाण करणे; 
 

a. अ-ययन-अ-यापन B�Gया  

b. �शJक B�शJण  

c. शालेय Bशासन  

d. �शJणाशी संबं#धत इतर Jे� े 
 

३. बाजारात उपल�ध असणाVया शैJ�णक तं�|ान%वषयक सा�ह4याचा आढावा 

घेऊन यो�य सा�ह4याची Cनवड कशी करावी या,या Cनकषांब}ल चचा5 करणे; 

४. शैJ�णक तं�|ानाच ेशालेय �शJणात फायदे आ�ण द�ुपUरणाम कोणते याब}ल 

चचा5 करणे; आ�ण  

५. शाळा, िज�हा आ�ण रा�य या CतQह/ Dतरांवर शैJ�णक तं�|ानाचा Bभावी 

वापर कर6यासाठ8 एक कृCतकाय5Gम तयार कyन 4याबाबत,या �शफारशी 

महारा� शासनाला करणे. 
 

प,रषदेत सहभागी होणारे ��त�नधी: 

• महारा� शासना,या शालेय �शJण %वभागाच ेरा�य आ�ण िज�हा Dतरावर 

काम करणारे अ#धकार/ 
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• Bाथ�मक व मा-य�मक शाळांच े�शJक, मु�या-यापक आ�ण संDथाचालक  

• पालक  

• Dवयंसेवी संDथांच ेBCतCनधी  

• �शJण Jे�ातील अ�यासक 

• ई-लCनpग या Jे�ात काम करणारे %व!यापीठ, तसेच खाजगी Jे�ात काम 

करणारे त�|  

• ई-लCनpग या Jे�ात काम करणाVया 3यापार/ संDथांच ेBCतCनधी  
  
प,रषदेतील कायAHमांच ेवेळाप�क : 

०९०० ते ०९३०  नXदणी  

०९३० ते १००० ‘ई-ल�न9ग’ या %वषयावर मंुबईतील काह/ शाळांनी सादर 

केलेला टॉक शो’ (आयोजन : बसंती रॉय) 

१००० ते ११३०   उKघाटन: 

    - Dवागत  --- मा. स"ु�या सळेु  

    - BाDता%वक --- डॉ.वसंत काळपांड े 

    --- डॉ. कुमुद बQसल उ4कृ�ट qंथ पुरDकार %वतरण  

--- �शJण %वकास मंचने तयार केलेले ‘कUा �श
णाचा’ हे पुDतक आ�ण 

मा�हती पुिDतका यांच ेBकाशन  

---  inmyschool.in या वेबसाईटब}ल �ी. राज=[ बाबर यांचा स4कार  

--- पUरषदेच ेउ!घाटन व Bमुख पाहु6यांची भाषणे  

• मा. ना. राज1V दडाA, शालेय �शJण मं�ी, महारा� रा�य  

• मा. ना. �ा. फौिजया खान, रा�यमं�ी (शालेय �शJण)  

• डॉ. मनोज YकJलेदार, संचालक, %व|ान व तं�|ान %वभाग, 

यशवंतराव च3हाण महारा� मु�त %व!यापीठ, ना�शक यांच े

बीजभाषण  
 

११३० ते १२३० त)�ांची सादर�करणे:  

- ‘शालेय �श
णात मा�हती आNण सं�ेषण तं��ान: महारा��ातील 

सKयि*थती (डॉ. सनुील मगर, �श
ण सहसंचालक, मा8य�मक �श
ण 

संचालनालय, महारा�� रा)य, पणेु) 

- बहुमा8यमांचा शालेय �श
णात वापर (डॉ. केशव साठये, मा8यमत)�) 
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- �श
क ��श
ण आNण ई-ल�न9ग (डॉ. गजानन पाट�ल, �ाचायA, िजJहा 

�श
ण व ��श
ण सं*था, र�नाZगर�) 

१२३० ते १३३०  शालेय �श
णा[या *तरावर स\ु असलेJया उपHमांची मा�हती (�ाथ�मक 

आNण मा8य�मक �श
क/मु̂ या8यापक, शालेय �श
ण "वभागाचे 

अZधकार�, खासगी सं*थांच े��त�नधी) 

• राज1V बाबर यांनी सु\ केलेJया inmyschool.in या वेबसाईटब_ल 

 --- `ी. अवधतू च1डके  

• मुंबई महानगरपा�लकेचा virtual schoolचा �योग   

• sahyagiri.com या वेबसाईटब_ल मा�हती --- भाऊसाहेब चासकर  

  

१३३० ते १४३०  भोजन  

१४३० ते १५००   - प�टेपाडा (तालकुा: शहापरू, िजJहा: ठाणे) िजJहा प,रषद cडिजटल 

�ाथ�मक शाळेतील उपHम – संद�प गुंड  

- माडe आNण fहसवड (िजJहा सातारा) या क1 Vांच े gलॉhस --- राम 

सालगडु ेआNण बालाजी जाधव  

  

१५०० ते १६३०  खलु� चचाA व त)�ांच ेमागAदशAन  

 

१६३० ते १७००  समारोप  

 


