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शैक्षणणक पररवततनासाठी कायतरत अशा उपक्रमशील णशक्षकाांना 

माननीय श्री. शरद पवार इन्स्पायर फेलोशीप  

भूणमका  

शशक्षण उद्यासाठी असते. उद्याचे सजुाण, सतर्क , सजकनशील, र्तकबगार व ससंु्रृ्त नागररर् घडशवण ेखऱ्या, 

उशचत व उत्तम शशक्षणार्डून अपेशक्षत असते. शशर्ाव ेर्से, शशर्ण्याचा आनंद र्सा घ्यावा-द्यावा आशण आजन्सम 

शशर्त र्से राहाव ेह ेशशर्शवते ते खरे शशक्षण. शशर्ता-शशर्ता ज ेउद्याची आव्हाने पेलायला सज्ज र्रते, उद्याच्या 

संधींचे सोने र्रायला शशर्वते ते खरे शशक्षण. 

एर्शवसाव्या शतर्ातील एर्शवसाव्या वषाकपासनू शालेय शशक्षणाच्या मलुभतू पनुरकचनेची यादृष्टीने शनतांत 

आवश्यर्ता आह.े र्ारण शवशषेत: गले्या वषीपासनू दनैंशदन जीवनाचे संदभक पार बदलनू टार्णाऱ्या अनेर् वगेवान 

महाप्रवाहांचा प्रभाव एर्ाच वळेी जगभर वाढू लागला आह.े 

बदल घडवनू आणणारे शतेी, औद्योशगर् क्ांती, इ. महाप्रवाह इशतहासात पवूीही येऊन गलेे आहते. परंतु 

तयांचे जगभर पररणाम शदसायला शतरे् लागली. शवद्यतु उजचे्या महाप्रवाहाने जगाला र्वते घ्यायला, पथृ्वीवर 

‘इलेशरिर्ल शसशव्हलायझशेन’ सार्ारायला शतर् लागले. संगणर् व माशहती तंत्रज्ञानाच्या महाप्रवाहाने जगावर 

अशधराज्य प्र्थाशपत र्रायला अधकशतर् लागले. आताचे बदल घडशवणारे महाप्रवाह मात्र र्मालीचे वेगवान आहते. 

तयांचे पररणाम अनभुवास यायला आता पाच-दहा वषहेी लागत नाहीत. तयांच्या प्रचंड वगेापढुे मानवी समाजाची 

दमछार् होताना आपण पाहतो आहोत. 

वगे, अशधर् वगे आशण प्रचंड वगे हचे तया महाप्रवाहांचे आशण तयांनी प्रभाशवत रे्लेल्या मानवी जीवनाचे 

आता व्यवच्छेदर् लक्षण बनले आह.े यातले र्ाही महाप्रवाह अशनष्ट आहते तर र्ाही इष्ट. उदाहरणाथक एर्ीर्डे 

अशनष्ट हवामान बदल तर दसुरीर्डे इष्ट ज्ञानक्ांती. ह ेमहाप्रवाह दीघक र्ाळ शटरू्न राहतील व वगेाने वाढत जातील 

अशी शचन्सह े आहते. या महाप्रवाहांमळेु मानव जातीपढुे व शवशषेत: शवद्याथ्याांपढुे जशी अनेर् नवी आव्हाने उभी 

ठार्ली आहते तशाच नव्या संधीही शनमाकण झाल्या आहते. या आव्हानानांबद्दल, संधींबद्दल सशव्तर शववचेन 

‘पररशशष्ट’मध्ये शदले आह.े  

राष्ट्िीय शकै्षशणर् धोरण २०२० मध्ये या आव्हानांच्या अनषुगंाने अनेर् शशफारशी रे्ल्या आहते आशण 

र्ायकक्मही सचुवले आहते. राष्ट्िीय शकै्षशणर् धोरण २०२०, या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी तयार रे्लेला रृ्ती 

र्ायकक्म (SARTHAQ भाग १ आशण २), तसेच शनपणु भारत अशभयान ह ेद्तऐवज वाचा. भारतीय संशवधानाच्या 

तरतदुींच्या अनुषगंाने मलू्यशशक्षण, ्वयंअध्ययन आशण सहअध्ययन यांचा अध्ययन-अध्यापन आशण मलू्यमापन 

प्रशक्येत प्रभावी वापर, शवशवध शवषयांचा पर्परांशी आशण र्ला व खेळ यांच्याशी समन्सवय, बहुवगक अध्यापन, 

वाचताना वाचनाचा वगे आशण आर्लन वाढवण्यासाठी घतेलेले उपक्म, पालर् आशण ्थाशनर् समाज यांचा 

शालेय र्ामर्ाजात आशण अध्ययन-अध्यापन प्रशक्येत सहभाग, शाळेची इमारत आशण पररसर यांचा शकै्षशणर् साधन 

म्हणनू वापर, अध्ययन-अध्यापन प्रशक्येत शडशजटल लशनांगचा प्रभावी वापर, असे अनेर् उपक्म आयोशजत र्रता 
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येतील. ही रे्वळ उदाहरण ेम्हणनू शदली आहते, तरी परंत ुआपण आपल्या शवद्याथ्याांच्या गरजा  लक्षात घऊेन, र्ोणते 

उपक्म शनवडाव ेयाचे संपणुक ्वातंत्र्य शशक्षर्ांना असेल.  

फेलोणशपचे तपशील  

फेलोणशपसाठी वयोमयातदा  वय वषे ४५ णकां वा त्यापेक्षा कमी वय असणारे पूणतवेळ णशक्षक  

फेलोणशपचा कालावधी  एणिल २०२३ ते एणिल २०२४  

फेलोणशपसाठी पात्रता  पररणशष्ठमध्ये अांतभूतत केलेल्या उणिष्ाांशी सुसांगत, णनयणमत अध्यापन 

करत णवद्यार्थयाांच्या सहभागाने चालणारे व शैक्षणणक वषतभर णवकणसत 

होत जातील असे अभ्यासक्रमेतर व वेळापत्रकेतर उपक्रम करत असलेले/ 

करू इणच्िणारे णशक्षक अजत करण्यासाठी पात्र समजण्यात येतील. तसेच 

२०२३-२४ या शैक्षणणक वषातत बदली न होणारे णशक्षकानी अजत करावा.  

फेलोणशपची सांख्या  २० िाथणमक आणण २० माध्यणमक आणण उच्च माध्यणमक णशक्षक  

अजतदाराांचे कायतके्षत्र  महाराष्ट्र असेल  

फेलोणशपची रक्कम  णनवड झालेल्या ित्येक णशक्षकास वाणषतक ६०,०००/- (रुपये साठ हजार 

फक्त). यातील रक्कम रुपये ४०,०००/- णशक्षकाना ित्यक्षात 

फेलोणशपमधील उपक्रमाांसाठी लागणारी साधने, सांभाव्य िवास, 

इत्यादीसाठी देण्यात येईल आणण उवतररत रुपये २०,०००/- रक्कम ही 

कायतशाळा आणण मागतदशतकाांच्या मागतदशतनासाठी रचत करण्यात येईल. 
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अजत िणक्रया  

१. इच्िुक णशक्षकाांनी णदनाांक १२ ऑक्टोबर २०२२ अरेर 

https://apply.sharadpawarfellowship.com या सांकेत ्थळावर ऑनलाईन अजत करणे 

अपेणक्षत आहे.  

२. अजतदाराांनी फेलोणशपसाठी ्वत: हाती घेणार असलेल्या “शैक्षणणक पररवततन उपक्रमा” णवषयी 

मराठी णकां वा इांग्रजी भाषेत पुढील मुियाांच्या आधारे सुमारे १००० शबदाांचे णटपण अजातसोबत 

जोडणे अपेणक्षत आहे. 

अ.  

२.१ उपक्रमाचे शीषतक  

२.२ उपक्रमाची गरज, उपक्रम आपण का णनवडला  

२.३ उपक्रमाचे महत्व  

२.४ उपक्रमाचे नाणवन्सय व वेगळेपण  - शासकीय योजनेपेक्षा वेगळे परांतु शासकीय योजनाांना पूरक  

२.५ आपण यापूवी काही नवोपक्रम केले आहेत काय ? 

२.६ यापूवी शासनास णकवाां इतर सां्थेस आपण काही नवोपक्रम  सदर केले आहेत काय ?  

२.७ आपल्या नवोपक्रमाची दारल घेतली गेली आहे  काय ? 

असल्यास कोणत्या ्तरापयांत  

णजल्हा्तर  

राज्य्तर  

राष्ट्रीय्तर  

 

२.८  उपक्रमासाठी लागणारी साधने  व सोयी  

२.९ आपला उपक्रम साधारण णकती णदवस चालेल ? 

https://apply.sharadpawarfellowship.com/
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३.० आपल्या उपक्रमाचे ्थूल वेळापत्रक  

३.१ उपक्रमाची फलणनष्ट्पत्ती पाहण्यासाठीची व्यव्था 

३.४ उपक्रमासाठीचे  अांदाजपत्रक  

३.५ उपक्रमासाठीचे वेळापत्रक  

४ . आपण ि्ताणवत करत असलेला उपक्रम पूवीपासून राबवत असाल तर त्याचा तपशील (िायाणचत्र, 

णचत्रणफत, पररड मूल्यमापन इ. अजातसोबत जोडावे.  

५ . णवषयणनहाय अभ्यासक्रमातील नेहमीच्या वेळापत्रकात समाणवष् असलेले अध्ययन, अध्यापन, 

मूल्यमापनणवषयक उपक्रम या फेलोणशपमध्ये अपेणक्षत नाहीत, कृपया याची नोंद घ्यावी.  

िणतज्ञा पत्र : मी हा उपक्रम यापूवी कोणत्याही राजगी/शासकीय णकवाां णनमशासकीय सां्थेस सादर 

केलेला नाही.  
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णशक्षण पाठ्यवृत्तीच्या अजत िणक्रयेचे वेळापत्रक 

१.  अजत करण्याची अांणतम मुदत  १२ ऑक्टोबर २०२२  

२.  अजातची िाननी आणण णनवड िणक्रया  १३ ऑक्टोबर ते ०३ नोव्हेंबर २०२२  

३.  णनवड झालेल्या णशक्षकाांची यादी जाहीर करणे  ११ नोव्हेंबर २०२२  

४.  फेलोणशप िदान सोहळा आणण नवीन फेलो व 
जूने फेलो याांचा एकणत्रत पररचय आणण 

सांवाद 

११ णडसेंबर २०२२  

५.  िथम कायतशाळा  २१, २२, २३ एणिल २०२३ 

६.  िकल्पाांना भेटी  १५ ऑग्ट ते ३० ऑग्ट  २०२३ 

७.  णितीय कायतशाळा १८,१९,२०  नोव्हेंबर २०२३ 

८.  तृतीय कायतशाळा व िकल्प अहवालाचे 
सादरीकरण 

 

२६, २७, २८ एणिल २०२४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


