
                         माच� मधील शै��णक वष� संपत आले होते.
�व�ोदयची ट�म वष� २०१९-२० मधील ‘आनंददायी �श�णा’�या
�ानद�प �क�पाचे मू�यमापन कर�यात गंुतली होती. मागील वषा�त
आ�ही �शरोळ तालू�यातील ८ �ज�हा प�रषदे�या शाळांम�ये
ना�व�यपूण� �श�णाची संक�पना राबवू शकलो. २०० �शार,
चुणचुणीत पण �न�न आ�थ�क प�र��तीमधून येणा�या
मुलांबरोबर ही संक�पना ��य�ात आणता आली. आता पुढ�या
वषा�ची आणखी जोमाने तयारी करत असताना एक श�द येऊन
धडकला !!! 

कोरोना          
      
माच��या शेवट�या आठव�ात सव� गावे, शहरे करोना�या धा�तीने
बंद होऊ लागली. आम�या �शरोळ तालु�यात�या शाळा तर
माच��या �स�या आठव�ातच बंद झाले�या. आ�ही आमचे मागील
वषा�चे (२०१९-२०) �क�प मु�यांकनही पूण� क� शकलो
नाही.जसा मुलांचा अ�यास थांबला तसा मुलां�या पालकांचा
�वसाय ही थांबला.

                       �क�पातील सगळ�च मुले गरजू होती असे नाही
पण �यांचे हातावरचे पोट आहे . अशा मुलां�या पालकांना या
महामारी�या काळात आपण जोडू नाते संवेदनेशी या वा�या�माणे
समाजातील अ�तगरजू पय�त आ�ही जीवांनाव�यक सा�ह�य
पोहचवले. या संकट काळात अनेक �म�मंडळ� , माझे माग�दश�क व
आम�या कामावर �ेम करणा�या शेकडो हातांनी खारीचा वाटा
उचलला.आपण सवा�नी केले�या मदतीमुळे आपण २७२ लोकां�या
घरी जीवनाव�यक सा�ह�य पोहचवू शकलो.  

आपला आम�या  कामावरचा �व�ास असाच राहो ही �वनंती, 
आपला , 
 �वनायक माळ� ...

�ामीण भागातील या �र� �श�णासाठ�

आ�हाला �ानद�प �क�पातील

�व�ा�या��या पालकांकडून खूप सहकाय�,
�ेम �मळाले.

�ानद�प �क�प online व offline पालक 
 सभा, जून २०२०

संपादक�य 

www.vidyoday.org
�ानद�प वाता� �ानद�प वाता� �ानद�प वाता� 

संपादक�य मंडळ-  �ी. सौरभ कंुभारे, सौ.साशा� माळ�  ,संपक�  - ९४२०६०८०८४ , ८९९९९४३५९५ 
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‘नव सामा�य’ (New Normal)
काळाशी जुळवताना  

 
            करोना सोबत जगायला �शकताना आ�ही
सवा�नी ‘झूम �र� �णाली’शी दो�ती केली.
अ�यास�म असा   ठरवला जो मुलांना अगद�च
कंटाळवाणा वाटणार नाही, �यात खूप सा�या म�त
activities आ�ण काहीतरी interesting
बनव�याचा आनंद होता.

              मागील वषा��या �ानद�प �क�पातील ६
वी व ७ वी ची ६० मुले यात सहभागी झाली.
��मक पु�तकातील �व�ान, ग�णत व इं�जी या
�मुख �वषयांवर कृ�तयु� अ�यास या काळात
‘झूम �र� �णाली’�ारे �वनायक दादाने घेतला.

मुलांना दररोजचा गृहपाठ हा लेखी व वहीत
�ल�ह�याचा नसून �व-अनुभवातून , कृतीतून
पाठ्पु�तकातली संक�पना समज�यावर आधा�रत
असे. �यामुळे या १० �दवसां�या पथदश�
�क�पाला अपे�े�माणे यश आले. �श�णाची गंगा
कोरोना असतानाही �ामीण भागातही ‘वाहती’
रा�हली. 

      सु�वातीला २ क� �ांम�ये (�शरदवाड-
�शवनाकवाडी व अ���लाट क�या �व�ामं�दर व
हाय�कूल येथे) सु� झालेला हा �क�प आ�ही
आम�या संपका�त�या उरले�या क� �ांम�ये
(हेरवाड,लाटवाडी)  चालव�याचे ठरवले आहे .स�ा
3  क� �ांम�ये 140 मुलांसह आ�ही ही online व
offline  ही क� �े  चालू  ठेवली.

�ानद�प  ट�म ‘�ड�जटल’ स�म झाली . . .
करोना �ा�भा�वात �श�ण ‘�ड�जटल’ होत होते, शहरी
भागात सहजपणे �व�ाथ�-�श�क ���नवर भेटत होते,
�ानाचे आदान�दान चालू होते; पण �ामीण भागाचे काय ?
‘नव सामा�य’ काळाची पावले ओळखून सहसं�ापक व
�क�प �मुख �वनायक माळ� यांनी अ�पावधीतच आम�या
सव� क� �ातील �श�ण �म�ांना ‘झूम’ �णालीने सेशन घे�याचे
��श�ण �दले. 

Social distancing चा �नयम अस�याने �क�प
laptop, smartphone �या सहा�याने राबव�याचे
फेर�नयोजन ‘ट�म �ानद�प’ने केले.
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सायकल सहल, जून २०२० 
‘अनुभवातून �श�ण’ हा नेहमीच �व�ोदय�या

�य�नांचा गाभा रा�हला आहे. �याचाच एक �य�न
�हणून एका पावसाळ� र�ववारी आ�ही सव� मुलांची
‘सायकल सहल’ नेली. अ���लाट ते �शवनाकवाडी

पय�त�या या सायकल सहलीचे २ �मुख उ�ेश होते.
१. मुलांना �यां�या प�रसरातील भूगोला�वषयी,
झाडा-पाना-फुलां�वषयी �व-अनुभूती �श�ण देणे
२. �यां�यामधील �नरी�ण �मता वाढवणे, �यांना
पु�तकाबाहेरचे जग वाच�याची संधी देणे.

मुलांनी या सहलीत काय केले ?
१.सायकल सहली�या म�यातून �वतः�या शा�ररीक
�मता तपासून पा�ह�या.
२.३०० देशी फळझाडाचे seed ball तयार केले  .
 ३.देशी झाडां�या �बयांचे मातीचे च�डू वाटेत�या
ड�गरावर पेरले,
४. डॉ. संतोष उमराणे व �मोद कंुभार या �नसग�
अ�यासकांशी संवाद साधला व �ा�नक

जैव�व�वधतेची मा�हती घेतली.

गंमत ग�ली शाळा
                   �ामीण भागात मो�ा वगा�तील मुलांना
�श�क मोबाईल �ारे �ल�क पाठवू लागले . पण अनेक
वा�ा ,व�तीमधील लहान मुले यांचं काय ? इथे काय
इंटरनेट नाही व पालकांकडे इंटरनेट चालणारे मोबाईल
नाहीत.कोरोना�या काळात �श�ण बंद आहे. �वामी
�ववेकानंद �हणाले होते " जे�हा मुले शाळेत येऊ
शकत नाहीत ते�हा शाळेने मुलांकडे गेले पा�हजे
याचं �वचारच ��य�   कृती �प गंमत ग�ली शाळा
हा उप�म होय..स�ा ३ गंमत ग�ली शाळेची �तने
क� �े सु� आहेत. अ��ल लांट प�रसरात १० �ठकाणी
अशा शाळा सु� करायचा मानस आहे .

�व-अनुभूतीचे �श�ण

�ानद�प वाता� �ानद�प वाता� �ानद�प वाता� 
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को�वड १९ �या महामारीत अशा अनेक�वध
उप�मातून �ामीण भागात अ�तशय �चकाट�ने
आ�ही हे �य�न चालू ठेवतो आहोत, मा� अशा
वेळ� आम�या ‘मेहनती व क�पक’ �श�क �म�ांचे
मानधन  मा� या ‘कोरोना’ व मंद��या काळात देणे
�रापा�त झाले आहे.सं�ेचे �ा�नक आ�थ�क
पाठबळ माच�म�येच कोरोनामुळे थांबले, �यामुळे हे
अव�या ३ वषा�चे हे ‘नव’ �श�णाचे रोपटे कोमेजून
जाते क� काय, अशी भीती �नमा�ण झाली. मा�
आजवर�या �वासाचे सा�ीदार असणारे काही
�हत�च�तक अशा वेळ� मदतीस आले. �यांनी
आम�या या काया�ला आपला ‘खारीचा वाटा’ देऊन
ही �श�ण गंगा वाहती ठेव�याचा �य�न
केला.�वनायकने अशा ४० दाते शोध�याचा 
संक�प  केला आहे. �याला ��तसाद �हणून 
�हत�च�तकांपय�त ही आमची कै�फयत पोचवली व
�याला ��तसाद �मळाला. २० �हत�च�तकांनी
आ�हाला �. १०००/- �या मा�सक व  वा�ष�क 
मदतीचेआ�ासन �दले व हा �श�ण�वाह चालू
ठेव�यास आप�या खारीचा वाटा उचलला आहे.
अजून गरज आहे २० दा�याची !
आम�या �व�ा�या�चे पालक हे शेतमजूर, �मल
कामगार आहेत. स�या करोना मुले �शरोळ
तालु�यात सव�च उ�ोग, अगद� शेतीची कामेही
अथ��व�ा ठ�प झा�याने संपु�ात आली आहेत.
अशातच शाळा सु� कर�याबाबत शासनाचे धोरण
गेले २ म�हने �� नाही. �यामुळे या �व�ा�या��या
�श�णाचे भ�वत� या अ��र काळात काय
असणार, हा �� आ�हाला सतावतो आहे. 
आ�ही आप�या आ�थ�क मदतीचे आवाहन या
�ठकाणी करत आहोत. टाळेबंद�मुळे आज सारी
अथ��व�ा ठ�प झाली आहे याची आ�हालाही
क�पना आहे, मा� या मुलांचे �श�ण आ�ण
उ��वल भ�व�यच ठ�प होऊ न दे�यासाठ�
आपण यथाश�� आ�हाला मदत करा.
ध�यवाद ! आप�या सकारा�मक उ�रा�या
��त�ेत  
�व�ोदय मु�ागंण प�रवार 
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चला उचलू खारीचा वाटा !चला उचलू खारीचा वाटा !चला उचलू खारीचा वाटा !

आपण ही यात सहभागी होऊ शकता !

�व�रंग देसाई 

स�तश नवाथे 

पौ�ण�मा द���त 

सौरभ �नम�ळ 

रवी राठोड 

�वशाल कुभांर 

मोरे�र लेले 

सुनील जेसानी 

सुधीर कंुभार 

स�वता माळ� . 

वा�ष�क देणगीदार 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 
 Name –  Vidyoday Mukatnagan parivar foundation

 Bank: HDFC Bank
Account No. – 50200044699397

IFSC Code – HDFC0000736
PAN No. – AAHCV0793R

Google pay , phone pay - 9420608084 

 ह�ष�ता बडोले 

�वाती  धुरी

माधव लेले

 �हमांशू ठाकूर

ऋ��वक फाटक

�ग�रधर राजमाने 

 वैभव माळ�

�दनेश वै�  

शंुभागी कंुभार 

जया �कत�कर 

मा�सक देणगीदार

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


