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लेखक: अिय व िंद ुाधि जोशी 
 

प्रस्तावना 
शालेय विद्यार्थयाांची सिंगणकाशी एका अविनि प्रकारे ओळख कशी करून देता येईल याचे िणणन या 
लेखा ध्ये केले आहे. पणु्यातील एका नािाजलेल्या आवण परुोगा ी विचारसरणीच्या शाळेतील 7 िी 
ि 8 िीच्या विद्यार्थयाांनी या निीन कल्पनचेे स्िागत कस ेकेले ि या प्रयोगाच ेरूपािंतर एका 
आनिंददायक उपक्र ात कस ेझाले हेही आपण या लेखात पाहू.  
 

संगणक आणण मलेु - आजचे णचत्र 

 हुतेक  ुलािंना उपजतच सिंगणकाचे अवतशय आकर्णण असते. सिंधी व ळताच ते PC, mobile 

phone, अर्थिा कुठलेही electronic gadget वदसले की त्यािर तुटून पडतात. या  ुलािंचे 
सिंगणका रो र खेळण्याचे स्िरूप  हुतािंशी इिंटरनटे browse करण,े आपल्या व त्र- वैत्रणीं रो र 
email अर्थिा chat च्या  ाध्य ातून ग्पा  ारण,े games खेळण,े वकिं िा word processor 

सारखे तयार सॉफ्ट्िअेर िापरणे, एिढ्यापरुते  याणवदत असते. शाळािंत देखील  ुलािंची 
सिंगणका रो र ओळख करून देण्याचे जे चािंगले उपक्र  चालू आहेत ते देखील सिंगणक साक्षरता 
याच्या पलीकडे जाताना वदसत नाहीत. 
 

निीन कल्पना: प्रोग्रवॅ िंग हे एक वशकण्याचे  ाध्य  

प्रोग्रॅव िंग म्पहणजे सिंगणकाशी र्थटे सिंिाद साधून त्याच्या अचाट शक्तीला हात घालण.े प्रोग्रवॅ िंगच्या 
 ाध्य ातून  ुले सिंगणकाच्या अदम्पय शक्तीच्या साहाय्याने िौव वतक आकृती ि सिंदर वचत्रे काढू् 
शकतात, animation  नि ूशकतात, गवणतातील वकिं िा शाब्ददक कोडी सोडिू शकतात, वकिं िा 
robots देखील  ािंधू शकतात. सिंगणका रो र अशा प्रकारची  तै्री जोडता आली तर  ुलािंची 
 ौदव्धक क्ष ता ि सजृनशीलता यािंना चालना तर व ळतेच, त्यावशिाय त्यािंचा गवणत ि 
िौवतकशास्त्र अशा विर्यािंतला रसही िाढ्तो.  
 

प्रोग्रवॅ िंग वशकताना िार्ेची वनिड अवतशय  हत्त्िाची आहे. वशकायला सो्या आवण  नोरिंजक 
तसचे प्रोग्रवॅ िंग साठी अवतशय स र्थण अशा िार्ा वनिडणे आिश्यक आहे. Logo ि Scratch या 
अशाच खास  ुलािंसाठी  निलेल्या प्रोग्रवॅ िंग systems आहेत. या िार्ा िापरताना विद्यार्थी िार्चेे 
व्याकरण आवण इतर गिंतागिंतीत न अडकता स्ितःच्या  ेताने आवण िगेाने िार्चेा शददसिंग्रह ि 
प्रिुत्ि िाढ्ित नऊे शकतात. 
 

याप्रकारच्या सिंगणक वशक्षणात प्रोग्रवॅ िंग वशकणे हे अिंवत  उदव्दष्ट नसनू गवणत आवण लॉवजकची 
तत्िे वशकण,े  ौदव्धक क्ष ता िाढ्िण,े आवण ियैवक्तक सजृनशीलतलेा िाि देण,े हे ध्येय आहे. 

 जेदार आवण आव्हानात् क प्रोजेक्ट्स् आवण सिंशोधन (exploration) यािंच्यािर प्रा ुख्याने िर 



वदला जातो. सिंगणक वशक्षणाची ही अविनि कल्पना प्रत्यक्ष रा िण्यासाठी पणु्यातील स्पाकण  
इब््स्टटयूट ही सिंस्र्था 2007 पासनू प्रेरीत ि कायणरत झाली आहे. 
 

अक्षरनंदन प्रशालेशी भटे 

अक्षरनिंदन ही पणु्यातील एक नािाजलेली शाळा आहे.  ुलािंना "वशकण्याची कला" वशकिणे हे 
त्यािंचे ध्येय आहे. सध्या प्रचवलत असलेल्या स्पधाणत् क आवण खेचाखेचीच्या वशक्षणपद्धतीला  ळी 
न पडता  ुलािंनी एक केािंच्या सहकायाणन ेवशकले पावहजे असे या शाळेचे  त आहे. पसु्तकी 
वशक्षणा रो रच  ुलािंनी शतेी, हस्तकला, वकिं िा पाककला यािंसारख्या उत्पादनावि ुख उद्योगािंचे 
ज्ञानही घेतले पावहजे असा या शाळेचा आग्रह आहे. ही शाळा  ुलािंना वनिीडपण ेप्रश्न विचारण्यास, 

शिंका विचारण्यास, ि स्ितःचे विचार  ुक्तपणे इतरािंस ोर  ािंडण्यास उते्तजन देते. पण असे करताना 
स्ियिंवशस्त आवण ज ा दारीचे िान ठेिले पावहजे हेही ते  ुलािंना वशकितात. 
 

अशा या ना ािंवकत आवण परुोगा ी विचारािंच्या अक्षरनिंदन शाळेत स्पाकण  इब््स्टटयूटचे लोक गलेे 
आवण शाळेस ोर त्यािंची कल्पना  ािंडली. शाळेचे का काज केव्हाच सरुू झाले होते आवण त्यािंच्या 
िावर्णक िेळापत्रकाप्र ाणे त्यािंच्या शकै्षवणक activities चालू होत्या. पण शाळेच्या सिंस्र्थावपका विद्या 
पटिधणन आवण त्यािंच्या सहकाऱयािंनी ही निी सिंकल्पना खूपच खुल्या वदलाने ऐकून घेतली आवण या 
विर्यािर खूपच छान चचाण झाली. शिेटी असे ठरले की इब््स्टटयूटच्या वशक्षकिगाणन े7 िी ि 8 िी 
च्या विद्यार्थयाांना कम्प्यटूर प्रोग्रवॅ िंग वशकिायच.े शाळेने असा आग्रह धरला की केिळ काही 
वनिडक हुशार विद्यार्थयाांना न वशकिता सिण 80  ुलािंना वशकिाि.े ही अट इब््स्टटयूटने  ा्य 
केली. शाळेच ेवशकिण्याचे  ाध्य   राठी असल्याने प्रोग्रवॅ िंगचे िगणही  राठीतून वशकिािे अशी 
साहवजकच अपके्षा होती. स्पाकण  इब््स्टटयूटच्या वशक्षकािंपकैी कुणालाच कम्प्यटूर प्रोग्रवॅ िंग  राठीतून 
वशकिण्याचा अनुिि नव्हता, पण तरी हेही आव्हान त्यािंनी स्िीकारले. 
 

प्रयोग प्रत्यक्षात आणण्याचा अनुभव 

स्पाकण च्या या निीन प्रयोगा ध्ये शाळेने खूपच सहकायण वदले. त्यािंच्या computer lab  धील 
 िंदगती PCs ची memory (RAM) त्यािंनी िाढ्िनू घेतली. आवण िीज गले्यािरदेखील का  
करता यािे यासाठी inverter  सिनू घेतला. स्पाकण च्या वशक्षकािंनी 7 िीच्या ि 8 िीच्या  ुलािंचे 
दोन गट केले. आवण प्रत्येक गटाला एक िेगळा विर्य वशकिला. एक कोसण होता Introduction 

to Scratch Programming आवण दसुरा होता Introduction to Computing using 

Logo.      ध्ये हे कोससे घेण्यास सरुूिात झाली आवण            ते सिंपिले. स्पाकण चे वशक्षक 
प्रत्येक गटाला आठिडयातून एकदा 70 व वनटे िेटले ि पणूण िळे computer lab  ध्येच 
घालिला. 
 

या कोससे  ध्ये स्पाकण च्या वशक्षकािंनी एका िगेळ्या वशकिण्याच्या पद्धतीचा अिलिं  केला. 

फळ्यािर वशकिण्यात वकिं िा नोट्स् देण्यात त्यािंनी खूप क ी िेळ घालिला, आवण जास्तीतजास्त 
िळे  ुलािंना, स्ितःच सिंशोधन (exploration) करून कसे वशकायच,े प्रोग्रवॅ िंग च्या स स्या कशा 



सोडिायच्या, आवण debugging (म्पहणजे आपण कुठे चुकलो याचा  ाग काढ्णे) कसे करायच,े 

या गोष्टी दाखिण्यात घालिला. एखादी  ोठी आवण गिंतागिंतीची स स्या सोडिताना वतचे छोटे िाग 
(उपस स्या) करून त्या आधी सोडिायच्या (लहान तोंडी लहान घास घ्यायचा) आवण  ग त्या 
 ोठया स स्येचा घास घ्यायचा ही पद्धत त्यािंनी  ुलािंना दाखिली. (उदा. एखादे  ोठे घर 
 निण्याआधी त्या घराचे िगेिगेळे िाग म्पहणजे वखडक्या, दारे, वििंती हे आधी रेखाटल्यास त्यािंचा 
स ुच्चय म्पहणनू घर सहज काढ्ता येईल.) हे वशकल्याचा अजून एक पररणा  असा झाला की  ुलिं 
िरिर अिघड ि वकचकट िाटणाऱया वडझाई्स ध्ये patterns (िारिंिार वदसणाऱया आकृती) 
शोधण्यात िाक गार झाली.  ुलािंना िूव ती आवण िौवतकशास्त्र यािंतल्या काही तत्त्िािंची अवधक 
चािंगली जाण (intuitive understanding) आली. (उदाहरणार्थण, ितणुळ हे केिळ कें द्रव िंद ूि 
वत्रज्या यािंचा सिं िंध सािंगणारे स ीकरण नसनू ती एक एकस ान िक्रतेची रेर्ा असते. वकिं िा 
animation  ध्ये एखाद्या उडणाऱया हेवलकॉ्टरला उिंच इ ारतीिरील हेवलपडॅिर उतरायचे असले 
तर त्या हेवलपडॅचे अिंतर आवण उिंची या दो्हींच ेगवणत  ावहत असणे आिश्यक आहे, तरच 
हेवलकॉ्टरचा भ्र ण ागण वनब्श्चत करता येईल.) विद्यार्थयाांना हे उ जले की प्रोग्रवॅ िंग ध्ये 90 टक्के 
का   ुद्धीच,े विचार करण्याचे असते आवण केिळ 10 टक्के टायवपिंगचे असते. याचे कारण 
सिंगणक हा असा आज्ञाधारक आवण शवक्तशाली परिंतु स्ितःची अक्कल नसलेला सहकारी आहे की 
ज्याला प्रत्येक पाऊल वकिं िा पायरी स्पष्टपणे आवण व नचूकरीत्या सािंगािी लागते ! 
 

खाली 7 िी च्या  ुलािंनी लोगो प्रोग्र ॅ वलहून  निलेल्या एका सिंदर  ागचे ेवचत्र दाखिले आहे. 
या ध्ये  ुलािंनी "पाकळी" ही  ूलितू ि सोपी आकृती आधी वडझाईन केली, आवण  ग तीच 
आकृती पनुःपु् हा िापरून पाने ि फुले यािंचे अवधक रिंजक ि गिंतागिंतीचे आकार  निले. 
(वचत्राखाली लोगो प्रोग्र ॅही दाखिला आहे, त्यािरून िार्चे्या सलुितेचा अिंदाज यईेल.) 



 
 

 
 

स्पाकण च्या वशक्षकािंनी  ुलािंना त्यािंचे प्रोजेक्ट् स ्स्ितःच ठरिण्याचे पणूण स्िातिंत्र्य वदले. पररणा तः 
त्यािंना खूपच िवैिध्यपणूण ि कल्पकतापणूण का  पाहायला व ळाले. एका जोडीने (प्रोजेक्टसाठी 
विद्यार्थयाांच्या जोडया  निल्या होत्या) द ुई शहराच्या उत्तुिंग इ ारतींचे वचत्र (skyline) रेखाटले, 

 ऱयाच  ुलािंनी विविध प्रकारचे  गीचे आवण वनसगणदृश्ये  निली, एका जोडीने फळा-फुलािंची 
 ास्केट  निली, तर एका जोडीने एक सिंदर  त्स्यालय  निले. 
 

िगाणतील  ुलािंच्या आकलनक्ष ते ध्ये साहवजकच फरक होता, विन्नता होती. पण त्याला साजेसे 
प्रोग्रवॅ िंगच्या स स्यािं ध्ये िवैिध्यही होत.े त्या ुळे प्रत्येक विद्यार्थी त्याच्या त्याच्या कुितीला पलेेल 

;This draws a quarter circle 

To Qcircle :size 

Repeat :size [Forward 1 Right 90/:size] 

End 

 

;Using the quarter circle twice, this draws a petal 

To petal :size ; size is the length 

 Qcircle :size 

 Right 90 

 Qcircle :size 

 Right 90 

End 

 

 



अशा स स्या सोडित कायण ग्न रावहला.  ुलािंना त्यािंचे का  करताना लागलेले शोध 
(discoveries and insights) आवण उ जलेले  ारकािे (त्यािंच्याच चकुा दरुूस्त करताना 
गिसलेले) इतरािंनाही सािंगण्यास स्पाकण च्या वशक्षकािंनी उत्तेजन वदले. त्या ुळे सिणच िगण अल्पािधीत 
खूप प्रगती करू शकला. गहृपाठ हा प्रकार ऐब्च्छक ठेिला. कारण, त्याचा हेतू केिळ  ुलािंना 
अवधक का  करण्यास िाग पाडणे असा नसनू, त्यािंना स जलेली तत्त्िे अवधक घट्ट व्हािीत हा 
होता. 
 

णवद्यार्थयाांची प्रणतणिया: 
अक्षरनिंदन शाळेतील या प्रयोगातून असे वदसनू आले की सिणच  ुलािंना प्रोग्रवॅ िंग वशकणे खूप 
आिडले. सिंगणकाशी र्थटे सिंिाद साधायचा,  नोरिंजक आवण आव्हानपणूण स स्या सोडिायच्या, 
स्ितःच्या विचारप्रवक्रयतेील आवण प्रोग्र ॅ धील चुका शोधायच्या, screen िरती िवैिध्यपणूण 
िौव वतक रचना वकिं िा animation काढ्ायच,े आवण सिाणत  हत्त्िाचे म्पहणजे तणािरवहत 
खेळी ळेीच्या िातािरणात वशकायच,े हा सिणच अनुिि त्यािंना िािलेला वदसला.  ुले सिण सिंगणक 
िगाांना हजर तर रावहलीच, वशिाय कुठल्याही कारणास्ति एकही िगण रद्द होऊ देण्यास त्यािंनी विरोध 
केला. या सिंगणक िगाांचा फायदा फक्त "हुशार"  ुलािंनाच होईल की काय अशी शाळेला ि  
स्पाकण च्या वशक्षकािंनाही सरुूिातीला शिंका होती. पण ती फोल ठरली. प्रत्येक  ुलान ेआवण  ुलीने 
प्रोग्रवॅ िंगचा आनिंद  न ुराद लुटला. वकिं  हुना, असे काही विद्यार्थी वदसले की ज्यािंच्या  ा तीत या 
िर्णिराच्या कायणक्र ात त्यािंची वशकण्याची आिड िाढ्ल्याच,े िगाणतला सहिाग िाढ्ल्याच,े 

गवणतातील रस आवण कौशल्य िाढ्ल्याच,े एिढे्च नव्हे तर त्यािंची का  करण्याची पद्धत देखील 
सधुारल्याच ेआढ्ळले.  ुलािंच्या वनिडक प्रवतवक्रया खाली वदल्या आहेत. 
 

  ला सिंगणकाचा तास फार आिडतो ... कासिाच्या करा ती छान आहेत ...  ला िाटते की, 
तास िाढ्िािेत,  जा येईल ... 

 Logo/Scratch  ुळे  ाझा गवणतातला रस अजून िाढ्ला ... हा अनुिि आयुष्यिर 
स् रणात रावहल.  

 Computer कडे पाहण्याचा दृब्ष्टकोन  दलला ... कुठलाही िाग अिघड असा िाटला नाही 
... Programming खेरीज आणखी  रेच काही वशकलो ...  

 निीन विचारपद्धती वशकलो ... का ाची वशस्त वशकलो ... 
 

शाळा व पालक यांची प्रणतणिया: 
शाळेच्या वशक्षकािंनी ि अवधकाऱयािंनी या प्रयोगाविर्यी स ाधान व्यक्त केले. स्पाकण  इब््स्टटयूटच्या 
वशक्षकिगाणच्या व्यािसावयक कायणपद्धतीच े(professionalism) त्यािंनी कौतुक केले. त्यािंना 
त्यािंच्या विद्यार्थयाांकडून स जलेली सिंगणक िगाण द्दलची प्रवतवक्रया खूपच सकारात् क होती अस ेते 
म्पहणाले. स िंध िर्ाणत सिंगणक िगाणविर्यी एकाही विद्यार्थयाणची कुठल्याच  ा तीत काही तक्रार 
आली नाही, या  ा ीचा त्यािंनी प्रकर्ाणने उल्लेख केला. हा सिंगणक िगाणचा प्रयोग शाळेला नक्कीच 
आिडला याचा एक दाखला म्पहणजे शाळेने स्पाकण च्या वशक्षकािंना शाळेच्या पणूण वशक्षकिगाणस ोर, 



सिंगणकाची ओळख करून देण्याचा हा अविनि प्रकार ि त्यािंची वशकिण्याची पद्धत 
(methodology) या विर्यािंिर चचाण करण्याचे आ िंत्रण वदले. या वशक्षकिेटीत सिंगणक 
वशक्षणाविर्यी अनके िगेिगेळ्या  ा ींिर रिंजक चचाण झाली. 
 

पालकािंनी त्यािंच्या प्रवतवक्रयेत असे वलवहले की त्यािंच्या  ुलाचा िा  ुलीचा िूव ती ि अिंकगवणत या 
विर्यािंतील रस िाढ्ला आहे.  ुलीची सिंगणकाविर्यीची िीती क ी झाली आहे असे एकाने 
वलवहले. तर  ुलाच ेgames खेळण्या रो रच प्रोग्रवॅ िंग करणहेी सरुू झाल्याच ेएकाने न ूद केले. 
 

तुलनात्मक दृष्टटके्षप: शाळांतून णदले जाणारे संगणक णशक्षण 

 ऱयाच शाळािंत अद्ययाित सिंगणक केिळ धूळ खात पडलेले असतात. तर काही शाळािंत  ुले 
आपल्याला हि ेते games खेळत असतात. काही शाळािंत चक्क MS-CIT चे विर्य वशकितात. 
काही शाळािंनी वकिं िा वशक्षणसिंस्र्थािंनी तर स्ितःच सिंगणक वशक्षणाचा अभ्यासक्र   निनू त्याची 
पाठयपसु्तकेसदु्धा छापनू घेतली आहेत.  हुतके शाळािंतून खालील प्रकारच्या गोष्टी वशकिल्या 
जातात. 
 

सिंगणकाची तोंडओळख: सिंगणकाचा इवतहास, PCचे िगेिगेळे िाग आवण त्यािंचे कायण, mouse ि 
keyboard कसा िापरायचा, Internet शी connect करून browse कसे करायचे, इत्यादी 
गोष्टी वशकिल्या जातात. या प्रकारच्या वशक्षणात एकिं दर रोख सिंगणकाची तोंडओळख करिनू 
त्याचा जुज ी गोष्टींसाठी उपयोग कसा करता यईेल हे वशकिणे यािर असतो. 
 

सिंगणक साक्षरता: या ध्ये Microsoft Word, Excel, आवण Power Point यािंसारखे प्रोग्र ॅ 

िापरून िगेिेगळ्या प्रकारची डॉक्यू ेंट्स् कशी  निायची, त्यात  दल कसे करायचे, या 
प्रोग्रमॅ्पस धील विविध सोयी कशा िापरायच्या, Internet िर िगेिेगळ्या विर्यािंची  ावहती कशी 
व ळिायची, ई ले कसे िापरायच,े  िंकेच ेव्यिहार Internet िर कसे करायच,े इत्यादी गोष्टी 
वशकिल्या जातात. या प्रकारच्या वशक्षणात सिंगणक हे एक  ावहती गोळा करायच ेि त्या  ावहतीची 
जुळणी करायचे साधन म्पहणनू कसे िापरता यईेल हे वशकिण्याकडे कल असतो. 
 

इतर विर्य (Random Topics): या प्रकारात DOS च्या commands, TCP/IP ची 
तोंडओळख, Java programming असे विर्य वशकिले जातात. विद्यार्थयाांना असे विर्य उपयकु्त 
आहेत का, वकिं  हुना त्यािंच्या शकै्षवणक ियाला ते साजेस ेआहेत की नाहीत याचा अवज ात विचार 
यात झालेला वदसत नाही. काही विर्य तर खूपच िरिरचे असतात, जसे की - information 

technology ची तोंडओळख. या विर्यात information technology  धल्या झाडून सिण 
िानगडींची  ावहती देण्याचा प्रयत्न केला जातो. 
 



सिंगणक साक्षरता आवण word processing या गोष्टी English वलवहण-ेिाचणे वशकण्याइतक्या 
 ूलिूत आहेत - आवण त्या  ुले स्ितःच अल्पािधीत वशकू शकतात. त्यासाठी शाळािंनी त्यािंची 
शक्ती खचण करण्याची गरज नाही. 
 

णनटकर्ष: 
आतापयांतचा  जकूर आवण या प्रयोगाचे िणणन िाचल्यािर एव्हढे् नक्कीच पटते की  ुलािंना 
कम्प्यूटर प्रोग्रवॅ िंग वशकिणे ही एक अवतशय चािंगली कल्पना आहे. या वशक्षणातून आपल्या  ुलािंना 
हे उ जते की सिंगणक हा असा शवक्तशाली सहाय्यक आहे की ज्याची  दत कुठलाही विर्य 
वशकण्यासाठी होऊ शकते. Logo आवण Scratch यािंसारख्या  नोरिंजक प्रोग्रवॅ िंग systems  ध्ये 
वनगवडत असलेले ज्ञानाचे कण (embedded knowledge) आवण  ुलािंसाठी खास  निलेल्या 
प्रोग्रवॅ िंगच्या स स्या (problems), यािं धून  ुलािंना एरिी "अिघड" िाटणाऱया गवणत ि 
िौवतकशास्त्र यािंसारख्या विर्यािंविर्यी   त्ि िाटू लागते.  
 

प्रोग्रवॅ िंगच्या  ाध्य ातून  ुले  रेच काही वशकतात.  ुख्य म्पहणजे त्यािंची वशकण्याची प्रवक्रया 
स्ितःच्या का ातून आवण कल्पकतेतून (active learning) होते.  ुले हे वशकतात की कुठल्याही 
स स्येच ेउत्तर केिळ " रो र" वकिं िा "चूक" असत नाही; िास्ति जगातील स स्यािंची उकल ही 
चुका शोधत ि त्या एका ागो ाग एक दरुूस्त करण्यात (debugging) असते.  ोठया स स्या 
त्यािंचे छोटे िाग करून कशा सोडिायच्या (divide and conquer) हे कौशल्य त ेवशकतात. 
स्ितःची विचारप्रवक्रया कशी स जािनू घ्यायची हे ते वशकतात, कारण सिंगणकाला वशकिायचा 
तोच एक  ागण असतो. एकिं दरीतच  ुलािंची वशकण्याची व्या्ती केिळ  ावहती (information) 

गोळा करणे एिढ्यापरुतीच  याणवदत न राहता, स्ितःची कल्पकता ि सजृनशीलता कशी िापरायची 
इर्थपयांत त्यािंची  जल जाते. 
 

तुम्ही काय करू शकता: 
 ुलािंना प्रोग्रवॅ िंग वशकिणे हा सिंगणकाची ओळख करून देण्याचा सिाणत चािंगला  ागण आहे हे 
तुम्पहाला हा वन िंध िाचून जर पटले असले तर हा प्रयोग तुम्पही तु च्या शाळेत वकिं िा तु च्या 
 ुलािंसाठी सहजगत्या करू शकता. अशा प्रकारचा शकै्षवणक कायणक्र  कसा करता येईल याची 
अवधक  ावहती तुम्पहाला पणु्यातील स्पाकण  इब््स्टटयूटकडून नक्कीच व ळू शकेल. पण तुम्पही हे 
स्ितःदेखील स जािनू घेऊ शकता. प्रोग्रवॅ िंगच्या  ाध्य ातून वशकणे हा प्रकार काही निीन नाही; 
गलेे 20-25 िर् ेयािर जगात अनके वठकाणी का  चालू आहे. या विर्यािर इिंटरनटेिर प्रचिंड 
 ावहती आवण साधन सा ुग्री उपलदध आहे. खाली वदलेली सिंदिण सचूी पाहा. 
 

 ात्र हा प्रयोग तु च्या शाळेत सरुू करण्यापिूी काही  हत्त्िाच े ुदे्द लक्षात ठेिणे आिश्यक आहे:  
 एक म्पहणजे प्रोग्रवॅ िंग वशकिण्या ागची िूव का (philosophy) - प्रोग्रवॅ िंग वशकणे हे 

अिंवत  ध्येय नसनू त्याच्या  ाध्य ातून गवणत ि िौवतकशास्त्र यािंसारख्या विर्यािंची गोडी 



लािण ेि एक निी विचार करण्याची ि स स्या सोडिायची पद्धत वशकणे हे उदव्दष्ट 
आहे. 

 दसुरे म्पहणजे वशकिण्यासाठी योग्य प्रोग्रवॅ िंग system वनिडणे अवतशय  हत्त्िाचे आहे. ती 
 नोरिंजक असण,े वशकायला सोपी असण,े आवण वतच्या ध्ये गवणतासारख्या विर्यािंची 
शकै्षवणक तत्त्िे वनगवडत (embedded knowledge) असणे आिश्यक आहे. 

 आवण वतसरे म्पहणजे वशकिण्याची पद्धत योग्य असली पावहजे. खडू फळा ि नोट् स ्
िापरून न वशकिता  ुलािंना स्ितःच का  करून, सिंशोधन करून, वशकण्यास उत्तजेन वदले 
पावहजे. 
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