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केवळ पुस्तकी ज्ञान म्हणजे शिक्षण नव्हे .तर म.गाांधीजीांच्या ववचाराप्रमाणे बालकाचा िरीर 
,मन,व आत्मा याांचा सवाांगीण ववकास घडवून आणणे म्हणजे शिक्षण . यासाठी सहिालेय 
उपक्रमाांचे महत्त्व अत्ळूनीय आहे. ववद्यार्थयाांमध्ये अवाांतर वाचनाची गोडी ननमााण करणे ,सुप्त 
गुणाांना वाव देणे ,सजानिीलतेला चालना देणे यासाठी िालेय अभ्यासासह ववववध उपक्र्म्र 
राबवले जातात . 

यावर्षी सवा च आहेत  .इयत्ता ८ वी च्या ववद्यार्थयाांना पाठाचे नाट्यीकरण हा उपक्रम देण्यात 
आला. . 

                          ‘ आपण सारे एक  या पाठाचे नाट्यीकरण ‘ 

या उपक्रमा अांतगात त्याांच्याच पाठ्यपुस्तकातील एक पाठ आपण सारे एक याचे नाट्यीकरण 
करण्यास साांगगतले. ववद्यार्थयाांनी त्याांच्या भूशमकेनुसार मास्क [मुखवटे] बनवले होते. सवाात 
महत्त्वाचे म्हणजे िाळा ONLINE असल्याने त्याांना खूप मेहनत करावी लागली कारण 
कोणीही समोरासमोर नव्हते . एकाचा सांवाद बोलून झाल्यावर दसुरयाला वेळेत आपले सांवाद 
बोलायचे होते. परांतु त्याांनी हा उपक्रम खूप सुांदर पद्धतीने पूणा केला.  

LEARNING OUTCOMES --- 

या उपक्रमामुळे ववद्यार्थयाांना कोणीही कमी नसते,आपण सवा एकमेकाांवर अवलांबून असतो हे  
समजले. वेळेचे  

अचूक ननयोजन कसे करावे ते समजले.प्रसांगावधान कसे राखावे हे समजले.  

                            ‘गचत्रकाराांची माहहती सांकलन  ‘ 

दसुरा उपक्रम ‘गचत्रकाराांची माहहती सांकलन हा घेतला गेला . 

गचत्रकला ही एक कला आहे. या कलेचा अभ्यास होण्यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात 
आले त्यासाठी त्याांनी चीत्राकाराांची माहहती सांकशलत केली व ती त्याांच्या फोटोसह वहीत 
गचकटवली . 

LEARNING OUTCOMES ---  



ववद्यार्थयाांना देिववदेिातील गचत्रकाराांची माहहती  शमळाली . त्याांनी त्याांची कला 
जोपसण्यासाठी केलेले अववरत प्रयत्न समजले. इांटरनेट चा वापर कसा करावा हे समजले 
.स्वत: एखादी कला जोपासावी ही जाणीव झाली . 

                   ART INTEGRATED  ACTIVITY  [महाराष्ट्र आणण ओररसा]  

भारताचे पहहले पांतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल याांच्या जयांतीननशमत्त तत्कालीन पांतप्रधान 
श्री. नरेंद्र मोदी याांनी.  एक भारत शे्रष्ट्ठ भारत ची घोर्षणा केली.या अांतगात इयत्ता ८  वी च्या 
ववद्यार्थयाांनी ओररसा मधील वन्यजीवन व वनस्पतीजीवन  या ववर्षयावर उपक्रम केला. त्याांनी 
पत्रलेखन व प्रकल्पाच्या  माध्यमातून ओररसामधील वनस्पती व प्राणीजीवन याांचा पररचय 
करून देण्याचा अल्पसा प्रयत्न  केला. 

LEARNING OUTCOMES --- 

 दोन वेगवेगळ्या राज्यातील ववद्यार्थी परस्पर राज्यातील पयाावरणाववर्षयी ज्ञान शमळवतात . 

                               वक्ततृ्व  

 ववद्यार्थयााबा ऐनवेळी ववर्षय देवून त्यावर बोलण्यास प्रवतृ्त करणे.  

ववलोम िब्द, भावर्षक खेळ, पाककृती वणान ,गटचचाा अिा अनेक उपक्रमाांच्या  सहाय्याने  
ववद्यार्थयाांच्या  श्रवण,आकलन ,लेखन ,सांभार्षण या कौिल्याांचा ववकास करण्याचा प्रयत्न 
करण्यात आला.  

 

 



  

   

 

  



          


