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िदनांक  : १५ एि ल २००७ 
 
ि य समन्वयक, 
MS-CIT अिधकृत िशक्षण क  
 
िवषय : एि ल २००७ बचॅच्या वशेातील यश व मला पडलले े  ! 
 
स ेह नमस्कार, 
 
MS-CIT एि ल २००७ अभ्यास स ाला महारा ाच्या सवर् भागातील सगंणक िजज्ञासू िव ाथ - 
िव ािथन नी िदलेल्या उदडं ितसादान े आपण MKCL कुटंुबातील सवर्जण भारावून गेलो आहोत. 
आपल्या या तीन लाखांहून अिधक िव ाथ्यािवषयी कृतज्ञता  करण्यास समपर्क असे शब्दच 
सापडत नाहीत अशीच आज आपणा सवाची िस्थती आह.े आपण सवानी केलेल्या अथक पिर माच े
एकिदलाने, एकजुटीने केलेल्या टीमवकर् चे व आपल्या माजी िव ाथ्यानी घरोघर पोहोचवलेल्या MS-
CIT िवषयक सकारात्मक संदशेाच ेह ेफिलत आह ेअसे मी मानतो.  
 
ज्ञान- धान संस्कृतीकडे आपल्या समाजाला वेगाने घऊेन जाणा-या काळाचाही मिहमा या यशाला 
कारणीभूत आह ेहहेी आपण िवसरता कामा नये.  
 
ज्ञानािधि त उ ोग, ज्ञानािधि त वसाय, ज्ञानािधि त सेवाक्षे , ज्ञानािधि त अथर् वस्था यांचा 
जमाना वेगान ेयेत आह ेव त्यात भारत अ ेसर असणार आह.े आपल्या पाल्याच ेभिवत  अशा न ा 
भारतात उ वल करण्यासाठी तो / ती लवकरात लवकर मािहती-तं ज्ञान साक्षर झाला / झाली पािहज े
ही जाणीव शहरी व ामीण अशा दोन्ही भागातील समजंस पालकांमध्ये मोठया माणावर रुजत आह.े 
ज्ञानािधि त युगधमार्चा पालकांवरील हा भावही आपल्या सध्याच्या ावसाियक यशाला बळकटी 
दते आह.े या बदलत्या काळाबरोबर, बदलत्या समाजमानसाबरोबर आपण सतत बदलत आहोत व या 
बदलाला यथाश ी िदशा दते आहोत ह ेआपल्या सध्याच्या यशाच ेरहस्य आह.े 
 
या ‘न भूतो’ अशा यशाब ल परस्परांच ेमन:पूवर्क अिभनंदन करीत असताना व आनंदोत्सव साजरा 
करीत असताना, आपल्यावर उदडं िव ास  करणा-या लक्षावधी िव ाथ्याना अपार मेाने व 
पराकोटीच्या समिपत भावनेने उत्कृ  सेवा दणे्यासाठी आपण किटबध्द होऊया. 
 
आपल्या पिरवारातील काही क  ेिव ाथ्यासाठी ज्या चागंल्या गो ी करतात त्या सवर्च्या सवर् चांगल्या 
गो ी आपल्या सवर्च्या सवर् क ांवर रोजच्या रोज आपण करु शकू का ? उदाहारणादाखल काही गो ी 
बघूया. 
 

• वेशाब ल िव ाथ्याचे / िव ािथन चे आभार मानून संगणक साक्षरतेिवषयी त्याला / ितला 
शुभेच्छा दऊेन अभ्यास माच्या पिहल्या िदवशी – ‘२३ एि लला – अमुक वाजता आम्ही 
तुमची आमच्या अिधकृत िशक्षण क ात वाट पहात आहोत’ अशा आशयाच,े ‘पसर्नल टच’ 
असलेले व आपल्या क ाची वैिश ये समजावून सांगणारे स्वागत-प  / वेलकम लेटर (उत्कृ  
गुणव ेचे िडटीपी केलेले व शुध्दलेखन िवषयक एकही चूक नसलेले) आपण त्येक िव ाथ्यार्ला 
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पाठवू शकू ? त्यात त्याला मागर्दशर्न करणा-या OnCeT मािणत िशक्षक / िशिक्षकेचे नाव व 
संिक्ष  पिरचय समािव  करु शकू ? 

 
• भारिनयमनावर मात करुन िव ाथ्याना िदलेले रोज २ तास िशक्षणाच े अिभवचन 

पाळण्यासाठी आमच्या क ाचा िडझेल जनरेटर सदवै स  आह,े अशा आशयाचा कायम-
स्वरुपी फलक आपल्याला आपल्या क ाच्या दशर्नी भागात लावता येईल ? 

 
• आपल्या क ातील सव्हर्र, लॅन, हब, यूपीएस, बॅटरीज, सवर् संगणक, त्यावरील सॉफ्टवेअर, 

कीबोडर्स्, मॉिनटसर्, माऊस, माऊस पॅडस्, टेबल्स्, खुच्यार्, फळे, िदवे, पंखे, िजन,े पाय-या, 
स्वच्छतागृह,े इ. िव ाथ - िव ािथनी वापरणार असलेल्या सवर् गो ी आपण स्वत:(आपल्या 
कमर्चारी वगार्ने नव्ह े !) आगाऊ वापरुन पाहू शकाल ? िव ाथ्यार्ला त्यात काय अडचणी 
येतील ाचा स्वानुभव आधी घेऊ शकाल ? त्यातील दोष आधी पणूर् दरुुस्त होऊ शकतील?  

 
• आपल्या क ातील वगर्खोली व संगणक योगशाळा आकषर्क करण्यासाठी एखा ा इंिटिरयर 

िडझायनरच्या कवा आ कटेक्टच्या कल्पनाश ीचा / कलात्मकतेचा लाभ घेता येईल ? आपले 
क  अिधक िव ाथ  सम्मुख व सुशोिभत करुन त्यातील वातावरण अथर्श ीपेक्षा 
कल्पनाश ीच्या जोरावर अिधक स  बनिवता येईल ? त्यातून आपल्या क ाची एक खास 
‘ ँड-इमेज’ िव ाथ्याना सादर करता येईल ? 

 
• क ातील दनैंिदन स्वच्छता, दखेभाल (मटेनन्स्), इ. कड ेलक्ष दणे्यासाठी आपण स्वत: (आपले 

कमर्चारी नव्ह े! ) जातीने पधंरा िमिनटांची गुंतवणूक रोज सकाळी न कंटाळता करु शकाल ? 
रोज िझरो-िडफेक्ट सेवेसाठी आपण सवर् तयार आहोत ? क ातील सुिवधा योग्य पध्दतीन े
कायार्िन्वत आहते की नाही ह ेरोज तपासण्यासाठी आपली स्वत:ची मटेनन्स चेकिलस्ट तयार 
आह े? 

 
• आपल्या  क ात  रोज  यणेा-या  िव ाथ्यार्चे / िव ािथनीचे  स्वागत  स   िस्मतहास्याने  

(ख-याखु-या स ेम िस्मतहास्याने, वरवरच्या, यांि क, कृि म िस्मत वहाराने नव्ह)े 
होण्याची     संस्कृती आपण रुजवू शकू ? िव ाथ्याचा िशकण्याचा आत्मिव ास शतगुिणत 
करण्यासाठी, जागितक स्तरावर अगदी अपिरिचत ीला सामोरे जातानासुध्दा स्वीकारली 
गेलेली ही सहजसाध्य सुसंस्कृती आपण सवर् आपल्या िव ाथ्यासाठी कायमची आत्मसात करु 
शकू ? 

 
• िव ाथ्याचा अभ्यासवगर् रोज फलकावरील एखा ा सुिवचाराने / सुभािषताने सुरु होऊ 

शकेल? 
 

• अभ्यासवगर् संपताना रोज एखादा िवनोद, एखाद े ंगिच , एखाद ेहास्यिच , एखाद ेकोडे, 
एखादी किवता, एखादा शरे, एखादी छोटी बोधकथा/नीतीकथा , एखादी कलाकृती आपण 
िव ाथ्याबरोबर शेअर करु शकू ? सामुिहक आस्वाद घऊे शकू ? (आपण सवर् क ांनी 
यासंबंधीची आपली एक िदवसाची पूवर्तयारी इतर सवर् क ांशी शेअर केल्यास िकमान दहा 
वषाचे सािहत्य पिहल्याच िदवशी तयार होईल !) 
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• रोजचा अभ्यासवगर् ठरलेल्या वेळेपेक्षा एकही िमिनट उशीरा सुरु होणार नाही व उशीरा 
संपणार नाही याची काळजी घेऊ शकू  ? िव ाथ्यामध्येही व शीरपणाची सवय रुजवू शकू. 
ठरािवक वेळेपूव  एक िमिनट आपले िशक्षक वगार्त / संगणक योगशाळेत उपिस्थत होऊ 
शकतील ? 

 
• आपले िशक्षक आठवणीने त्येक िव ाथ्यार्ला- िव ािथनीला त्याच्या / ितच्या पिहल्या नावाने 

संबोधू शकतील ? 
 

• आपल्या क ामध्ये येणारे िव ाथ  / िव ािथनी िविवध धमाचे, जात च,े सां दाियक ध्दा 
बाळगणा-या समाज घटकांचे, भािषक व ादिेशक घटकांचे असतात याची जाणीव ठेवून या 
सवाना आपलेसे वाटेल अस े धमर्, जाती, सं दाय, भाषा, दशे-िनरपेक्ष वातावरण आपल्या 
क ात ठेवता येईल ?  िविश  धमार्च,े ांतांच े सण क ात साजरे करणे व इतर धमार्च्या, 

ांतांच्या (िवशेषत: अल्पसंख्यांकांच्या) सणािवषयी अनिभज्ञता / औदािसन्य टाळून तसेच, 
अनावधानाने येणारे धमर्वाचक, जातीवाचक, भाषा- दशेवाचक पूवर् हदिूषत उल्लेख टाळून 
एक मोकळे, सिहष्णू व ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉपूणर् असे एकिवसा ा शतकाला साजेसे व सवाचा सारखाच 
आदर करणारे िनकोप वातावरण आपल्या क ात रुजवता येईल ? 

 
• आपल्या क ामध्ये येणा-या, मािहती तं ज्ञान िशकण्यासाठी धडपडणा-या आिण यातूनच पुढे 

आपल्याला उपजीिवकेचे साधन िमळेल असा ददुर्म्य आशावाद बाळगणा-या अपंग िव ाथ  / 
िव ािथन ना ते िशक्षण मात इतर सवर् िव ाथ्याच्या माग े नाहीत, बरोबरच आहते ; 
कबहुना पुढेही जाऊ शकतात असे त्यांना मनोमन वाटेल यासाठी आपल्याला त्या त्या 

िव ाथ्यार्चे िविश  अपगंत्व लक्षात घेऊन िवशेष य  करता येतील ? 
 

• आपल्या क ामध्ये येणा-या िव ािथन बरोबर (मुली व ौढ मिहला), िशिक्षकांबरोबर, 
सहािय्यकांबरोबर त्यांचा आत्मसन्मान अबािधत राहील व त्यांना सुरिक्षत वाटेल असे नैितक 
वतर्न आपल्या सवर् सहका-यांकडून होत राहील ? 

 
• त्येक िव ाथ  अभ्यासाच्या / आकलनश ीच्या ज्या कुठल्या पातळीवर असेल तेथून पढेु 

िवकिसत होण्यासाठी त्याच्या िशक्षकांनी त्याला त्याच्या िशकण्यातल्या िविश  अडचणी 
समजून घऊेन आपलुकीने मागर्दशर्न केल्यास व पुढे िशकण्यास सतत स्फूत  व उ ेजन दते 
रािहल्यास तो ािवण्याची उ  पातळी गाठू शकतो, ा िशक्षणशा ातील सवर्मान्य 
िसध्दांताची िचती घेण्यासाठी आपण य शील राहू शकू ? 

 
• कमी वेगान े िशकणारे िव ाथ सुध्दा कदािचत त्यांच्या शाळेत माग े पाडले गेल े असले तरी 

आपल्या क ातील संवेदनशील आपुलकीच्या शैक्षिणक वातावरणात मािहती तं ज्ञानात 
पारंगत होऊ शकतात ह े त्यांच्या पालकानंा दाखवून दणे्याची जी सधंी आपल्याला िमळाली 
आह ेत्याच ेसोने करु शकू ? 

 
• त्येक िव ाथ  अभ्यास करताना ज े लहान मोठे यश िमळवेल कवा चुका करेल त्या 

त्येकवेळी त्याच्या यशापयशाला िवशेष महत्व न दतेा त्यामागचे त्याने जे य  केले असतील 
त्यांच ेसतत कौतुक करण्याची व िव ाथ्याभोवती कौतुकाचा, त्याचं ेमनोधैयर् व आत्मिव ास 
वाढवणारा Wow Effect तयार करु शकू ? – Wow ! You tried so well!! – अशा “Wow 
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Effect” ने क ातील शैक्षिणक वातावरण सतत भारलेले ठेवण्याच े य  करता येतील? 
(Wow effect ही िशक्षणक्षे ाला मानसशा ाने िदलेली महान दणेगी आह.े) 

 
• त्येक िव ाथ  वेगळा आह.े त्याची बलस्थाने इतर िव ाथ्यापेक्षा िभ  आहते ा नैसिगक 

सत्याचे भान ठेवून कधीही कुठल्याही िव ाथ्यार्ची दसु-या कुठल्याही िव ाथ्यार्बरोबर त्यक्ष 
व अ त्यक्षपण ेतुलना न करण्याचा संयम राखता येईल ? 

 
• आपल्या सुमारे तीन मिहन्यांच्या स ात िव ाथ्याचे सािंघक खेळ, छोटी सहल, अभ्याससहल, 

संगणक गप्पा, एनकाटार् दशर्न, िदवसाआड १० िमिनटांची इंटरनेट सफर, िविवध-गुणदशर्न 
कायर् म, अंताक्षरी, इ. सारखे सांस्कृितक उप म, वसाय / करीयर मागर्दशर्न िशबीर, 
पालक मेळावा व  त्यात पाल्यांनी संगणकावर केलेल्या िविवध उप मांचे पालकांना 
सादरीकरण, तीन-तीन िव ाथ्याच्या गटांनी संगणकावर करण्याचे MS-CIT 
अभ्यास मासंबंधीचे छोटे-छोटे कल्प व त्या कल्पांचे वगार्पुढे सादरीकरण करण्याची त्येक 
टीमला ५ िमिनटांची संधी व त्येक सादरीकरण करणा-या टीमच ेिशक्षकांकडून रस हण व 
कौतुक, एखा ा िदवशी िनवडक िव ाथ्याना आपल े क  चालिवण्याची व त्यात वगर् व 
संगणक योगशाळेत एखादा पाठ िशकिवण्याची संधी, इ. िविवध उप मांचा भरग  खिजना 

विस्थत व िनयोजनबध्दरीतीने िव ाथ्यापुढे वेळाप कासह ठेवून त्यात िव ाथ्याचा 
मनोमन सहभाग िमळवून आपल्या क ातील शैक्षिणक पयार्वरण एकसुरी व बोअर ग न ठेवता 
आनंददायी व आकषर्क बनवता येईल ? 

 
• िव ाथ्याना िशकिवण्यापेक्षा त्यांना स्वत: िशकण्याच्या अनेक संधी रोजच्या वगार्त व संगणक 

योगशाळेतील पा मात िनयोजनबध्द पध्दतीने उपलब्ध करुन दतेा येतील ? मािहती 
तं ज्ञानात िशकिवण्यापेक्षा स्वत: खटपट करुन िशकण्याला अिधक वाव व महत्व आह ेअस े
आपल्याला मनोमन वाटते ? 

 
• यादृ ीने रोजचे स  संपवताना िव ाथ्याना MS-CIT पुस्तकातील िविश  पाने वाचून 

येण्यास सांगता येतील ? त्या पानांतील मजकुरावर आधारलेल े  वगर् सुरू करताना 
िवचारता येतील ? अचूक उ र दणेा-या िव ाथ्यार्ला १ रुपयाचे बक्षीस दऊेन शाबासकी दतेा 
येईल  ? चुकीचे उ र दणेा-या िव ाथ्यार्ला पूरक  िवचारुन- िवचारुन योग्य उ राकडे 
नेता येईल ?  तसा तो आल्यास त्याची िशकण्याची ि या सेिल ेट करून त्यालाही १ रुपयाच े
बक्षीस व शाबासकी िमळू शकेल ? 

 
• इंटरनेट-टू, स्पीच िरकि शन, िडजीटल िव्हडीओ एिडट ग, वेअरेबल कंप्यूटसर्, इलेक् ॉिनक 

भाषांतर ,ब्ल-ूरे तं ज्ञान व प्लॅस्टीक मेमरी, वायरलेस रोबॉटीक कार, इ. सारखे अनके िवषय 
संगणक क्षे ात रोज काम करणा-या ावसाियकांनाही मािहत नसतात. पण MS-CIT 
पुस्तकात अशा िवषयांची त डओळख करुन िदली आह.े िव ाथ्याना याब लची व अशा इतर 
अत्याधुिनक तं ाची अिधक मािहती िमळिवण्यास व इतरांबरोबर शेअर करण्यास ोत्साहन 
दतेा येईल ? 

 
• MS-CIT िशक्षक सीडी हा तर मािहती तं ज्ञानाची कॅ्टीकल बाजू िशकण्याचा आंतररा ीय 

दजार्चा एक खिजनाच आह.े अिलबाबाच्या गुहते आत आत जाताना व नवनवी संप ी बघता 
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बघता छोटा कासीम जसा हरखून जातो िततकाच उत्कट अनुभव िव ाथ्याना ही सीडी 
बघताना घेता येईल. या अनुभवाची संधी आपण िव ाथ्याना िनयिमतपणे आपल्या क ात 
दऊे शकाल ? आपल्या क ातील िशक्षकानंाही कासीम होऊन या गहुते दर तीन मिहन्यांनी 

वेश करता येईल  ? 
 

• सीडी मधील लिनग मॅनेजमट िसस्टीमच्या सहाय्यान े इंटरॅक्टीव्ह  सेशन्स, मंजुषा, my 
notes, glossary, quiz इ. सुिवधा वापरुन ‘िशकायचे कसे’ हचे िशकण्याची सवय आपल्या 
िव ाथ्याना लावता येईल ? आगामी काळात सतत िशकत राहण्यािशवाय - आजन्म िव ाथ  
होण्यािशवाय - दसुरा पयार्यच नसल्यामुळे, िव ाथ्यार्ला ही सवय लागण ेमहत्वाच ेआह ेअस े
आपल्याला  वाटते ?  

 
• आपल्या क ातील या छो ाशा eLearning सरावामुळे सतत िशकत रहाण्याची अपिरहायर्ता 

आयुष्यभर एका िनखळ आनंदात रुपातंिरत होऊ शकते ही जाणीव आपण िव ाथ्यापयत 
पोहोचवू शकू ? 

 
िम हो, ह ेव असे िकतीतरी  आपल्या सवाच्याच मनात आहते. आपण य  केल्यास यांची 
सकारात्मक उ रे िमळिवण े अवघड नाही. असे केल्यास िव ाथ्यानी आपल्यावर जो उदडं 
िव ास दाखिवला आह ेत्याला आपण पा  होऊ अन्यथा मो ा सखं्येने आिण मो ा आशेने 
आपल्याकडे आलेले िव ाथ  त्याहीपेक्षा मो ा माणात िनराश होऊन आपल्या क ाच्या 

ितमेला व पयार्याने आपल्या वसायाला अपिरिमत हानी पोहोचवू शकतील. आपल्या 
क ातील िव ाथ्याची ‘न भूतो’ अशी सखं्या एक दधुारी श  आह.े ह ेआपण सवर् जाणताच. 
सूज्ञास अिधक सांगण ेन लग े! 
 
िव ाथ्यानी िदलेल्या चडं ितसादाचे याही पके्षा िकत्येक पट नी मो ा अशा संधीत रुपांतर 
करायला आपण सवर् एकजुटीने, न ा ज्ञानाची कास धरत व आपल्या िव ाथ्या ती असलेली 
आपली समिपत भावना अिधक अथर्पणूर् बनवत किटबध्द होऊ या ! अजून खूप मोठी क्षे े, खूप 
मोठी स्व े, खूप मोठी ध्येय ेआपल्याला खुणावत आहते !  
 
MS-CIT क  चालवणे ही एक कला आिण एक चान्स आह!े त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप 
शुभेच्छा दऊेन ह े िचन्हांिकत प  संपिवतो. 
 
आपला िव ासू, 

 
 
िववके सावतं 

वस्थापकीय सचंालक 
महारा  ज्ञान महामडंळ मयार्िदत 


