“टिलीटिली”
पटिली ते चौथी इयत्तांच्यत दुसऱ्यत सत्रतच्यत शतलेय अभ्यतसक्रितवरील
‘दूरदशशन-सह्यतद्री’ वतटिनीवरील िितितटलके चे प्रसतरण
सोिवतर, ८ फे ब्रवु तरी २०२१ पतसनू सरू
ु
कोरोना प्रादर्ु ाावाच्या सनयंत्रणासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमळ
ु े १४ माचा २०२० पासनू महाराष्ट्रातील शाळा बदं
करण्यात आल्या. इयत्ता पसहली ते चौथीच्या शाळा अद्यापही उघडता आलेल्या नाहीत. तसेच बहुसंख्य घरांमध्ये दजेदार सशक्षणाची
आपत्कालीन पयाायी व्यवस्था उर्ी रासहलेली नाही. त्यामळ
ु े या इयत्तांतील शालेय सवद्यार्थयाांचे अपररसमत शैक्षसणक नक
ु सान होत
आहे.
अशा अपवादात्मक पररसस्थतीत ‘एिके सीएल नॉलेज फतऊन्डेशन’ या पण्ु यातील स्वयंसेवी संस्थेने पसहली ते चौथी इयत्तांच्या
दसु ऱ्या सत्राच्या सवा सवषयांचे मराठी माध्यमातील सशक्षण दरू दशानच्या ‘सह्याद्री’ वासहनीवर “टिलीटिली” या दैनंसदन
मासलके द्वारे मोफत देण्याचे ठरसवले आहे.
महाराष्ट्राच्या महानगरांपासनू तर आसदवासी पाडयांपयांत राहणाऱ्या लक्षावधी शालेय सवद्यार्थयाांनी, पालकांनी व सशक्षकांनी या
मासलके च्या पसहल्या सत्रातील दैनसं दन प्रसारणाचा लार् जल
ु ै ते सप्टेंबर २०२० या काळात घेतला होता.
आता दसु ऱ्या सत्रातही या सन:शल्ु क सेवेचा लार् राज्यात सवादरू राहणाऱ्या लक्षावधी ‘सटली व समली’ अथाात मल
ु े व मल
ु ी त्यांच्या
घरच्या, शेजारच्या सकंवा पररसरातल्या दरू सचत्रवाणी सचं ावर सोमवार सदनांक ८ फे ब्रवु ारी २०२१ पासनू रोज घेऊ शकतील. ही
मासलका मल
ु ांसोबत पालकांनी व सशक्षकांनीही पहावी असे आवाहन आम्ही करीत आहोत. या मासलके त रोज सचु वले जाणारे
शैक्षसणक उपक्रम मल
ु े त्याच सदवशी पालकांबरोबर घरी व पररसरात करून त्यातून सशकण्याचा आनदं घेऊ शकतील.
“सटलीसमली” मासलका ‘बालर्ारती’च्या पसहली ते चौथी इयत्तांच्या पाठयपस्ु तकांतील दसु ऱ्या सत्राच्या पाठांवर व त्यातील
संकल्पनांवर आधाररत आहे. त्यात कुठे ही मल
ु ांना कंटाळा आणणारी सलग व्याख्याने नाहीत. घरी व पररसरात करून बघता येतील
अशा कृ तीसनष्ठ उपक्रमातनू या मासलके त र्सू मका करणाऱ्या मल
ु ांना शैक्षसणक अनर्ु व घेऊ सदले जातात, त्यांच्यार्ोवती छोटयाछोटया आव्हानांचे सातत्य राखले जाते, त्यानं ा ताण येऊ नये यासाठी स्वच्छ, मोकळे , आनदं ी वातावरण व र्ावसनक सरु सक्षतता
असते व चक
ु ा करत स्वत:ची अथाबांधणी स्वत:च करण्याचे स्वातंत्र्य सदलेले असते. असे के ल्याने मल
ु े हसत-खेळत स्वत:च कशी
सशकतात हे मासलके च्या प्रत्येक र्ागात बघायला समळेल. अशी सहज, आनदं दायक व ज्ञानरचनावादी प्रसकया उलगडत रासहल्याने
लक्षावधी मल
ु ांना ही मासलका रोज स्वत: सशकण्याची स्फूती देत राहील, त्याचं ा आत्मसवश्वास वाढवत राहील व स्वत:च कसे
सशकायचे हे सशकवत राहील.
जेव्हा औपचाररक व्यवस्था बंद ठे वावी लागते तेव्हा पररसरातले उत्साही व अभ्यासू पालक, ताई, दादा, मावशी, काका स्वयंस्फूतीने
कसा पढु ाकार घेतात व आपल्या कॉलनीतल्या, वाडीतल्या, वस्तीतल्या सकंवा शेजारच्या एके क दोन-दोन मल
ु ांच्या गटांना ज्ञानरचना
करायला रोज आपल्या घरी अनौपचाररक सशक्षणाची मदत कशी करू शकतात हेही “सटलीसमली” मासलका जाताजाता दाखवत
राहते. त्यामळ
ु े अनेक सठकाणी ‘वाडीवस्ती-सशक्षण’, ‘कॉलनी-सशक्षण’ सकंवा ‘मोहल्ला-तासलम’ देणारे ‘ज्ञानरचना सल
ु र्क’
राज्यात पढु े यावेत अशी अपेक्षा आहे.
पसहली ते चौथी या इयत्तांचे समळून दसु ऱ्या सत्रातील शालेय अभ्यासक्रमाचे एकूण १९२ (प्रत्येक इयत्तेचे ४८) एसपसोडस असलेली
ही महामासलका रसववार वगळता २४ सदवस रोज प्रसाररत के ली जाईल. ती सोमवार, सदनांक ८ फे ब्रवु ारी २०२१ रोजी सरू
ु होत
असनू ती शसनवार, सदनांक ६ माचा २०२१ रोजी समाप्त होईल.
सामान्यत: कृ तीसनष्ठ उपक्रम हेच या मासलके तील सशक्षणाचे मख्ु य माध्यम असल्याने अमराठी माध्यमात सशकणाऱ्या पण मराठी
समजणाऱ्या सवद्यार्थयाांनाही ही मासलका उपयक्त
ु वाटेल.
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‘सह्याद्री’ दरू दशानवरील ही महामासलका टाटा स्काय वर १२७४, एअरटेलवर ५४८, सडश टीवी वर १२२९, सव्हसडओकॉन d2h
वर ७६९, डीडी फ्रीसडश वर ५२५ आसण हाथवे वर ५१३ या क्रमांकांच्या चॅनल्सवर बघता येईल.
“सटलीसमली” महामासलके चे दैनसं दन प्रसारण (रसववार वगळून) खालीलप्रमाणे असेल:
इयत्त पटिली ते चौथी
सोिवतर, ८ फे ब्रवु तरी २०२१ ते शटनवतर, ६ ितचश २०२१
वेळ
इयत्त
सकाळी ७.३० ते ८.३०
चौथी
सकाळी ९ ते १०.००
सतसरी
सकाळी १० ते ११.००
दसु री
सकाळी ११.३० ते दपु ारी १२.३०
पसहली
वर दशासवलेल्या प्रत्येकी एक तासात त्या त्या इयत्तेचे प्रत्येकी २५ समसनटांचे दोन पाठ होतील व त्यात ५ समसनटांचे मध्यतं र असेल.
आपला स्नेहांसकत,

टववेक सतवतां
अध्यक्ष, एिके सीएल नॉलेज फतउांडेशन आटण
चीफ िेंिॉर, एिके सीएल
mentor@mkcl.org
पणु ;े ३ फे ब्रवु ारी २०२१
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