हॉबी होम संदभात वारं वार िवचारले जाणारे 
(१) वयोगटा संबध
ं ीत काही 

 १) हॉबी होम मधील मुले ही ६ ते ७ व ७ ते ८ वयोगटातीलच असायला हवी हा महवाचा िनकष आहे काय ?
३ ते ५ अथवा ८ %या पुढील वयोगटातील मुले या म(ये भाग का घेऊ शकत नाहीत ?
उ.र – होय, वयोगट हा या पूण3 क4पामधील अयंत महवाचा िनकष आहे. या संपूण3 क4पाची आखणी ही मुलां%या
म8ासं9थे%या िवकासा%या काही मूलभूत शा:ीय संक4पनांवर आधा;रत आहे. या क4पा%या अंतग3त राबिव4या जाणा-या
िविवध उप=मांमधून होणारा मुलां%या ब>िवध बुि(दम.ांचा िवकास हा एका िविशA वयातच होत अस4याने ६ ते ७ व ७
ते ८ हा िनकष अयंत महवाचा आहे.
 २) हॉबी होम हे फD ६ ते ७ व ७ ते ८ वयोगटातील मुलांसाठीच मया3दीत असणार आहे काय ?
उ.र - सुरवातीला आपण फD ६ ते ७ व ७ ते ८ वयोगटासाठीच हा क4प सुF करीत आहोत. कालांतराने वय वषG ६
आधी%या व वय वषG ८ नंतर%या मुलांसाठीही वेगHया उप=मांची आखणी करIयात येईल.
 ३) ६ ते ७ वयोगटातील मुलगा/मुलगी या वयोगटाचे =े डीLस पूण3 के 4यानंतर ७ ते ८ वयोगटासाठी वेश घेऊ शकतो / शकते
काय ?
उ.र - होय ६ ते ७ वयोगटाचे =े डीLस पूण3 के लेला मुलगा/मुलगी ७ ते ८ वयोगटासाठी वेश घेऊ शके ल.

(२) हॉबी होम बॅच संदभातील काही 
 १) हॉबी होम%या एका बॅच म(ये जा9तीत जा9त Nकती मुले असावीत ?
उ.र - हॉबी होम%या एका बॅच म(ये जा9तीत जा9त फD १० मुले असावीत.
 २) एक बॅच ही फD १० मुलांचीच असायला हवी काय ?
उ.र – हॉबी होम क4पाची आखणी ही मुलां%या िशPणा संबंधातील काही मूलभूत शा:ीय आधारांवर के ली आहे.
या क4पाचे 9वFप कु ठ4याही कारे ‘िशकवणी’ चे नाही. या क4पामधील िविवध उप=म हे येक मुला%या ब>िवध
बुि(दम.ांचा िवकास करIया%या दृAीने आखले गेले आहेत. यामुळे हॉबी होम%या ताई-दादांचे येक मुलाकडे
‘SिDिविशA’ (Personalised) दृAीकोनातून लP असणे आवTयक आहे. तसेच यातील अनेक उप=म हे एका िविशA
संUये%या गटांमधेच राबवणे आवTयक अस4याने, एका बॅचमधे १० पेPा जा9त मुले असणे हे क4पा%या उVीAांना पूरक
असणार नाही.
 ३) १० पेPा अिधक मुले आ4यास काय करावे ?
उ.र – १० पेPा अिधक मुले आ4यास ताई-दादांनी एका पेPा अिधक बॅचेस तयार कराSात.

(३) माणप! व मू#यमापना संदभातील काही 
 १) येक मुलाला माणपW Nदले जाईल काय ?
उ.र - येक मुलाला एक SिDिविशA (Personalised) माणपW Nदले जाणार आहे. येक मुला%या मू4यमापन पिWके वर
आधा;रत येक =े िडट%या अखेरीस हे माणपW Nदले जाईल.
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 २) हॉबी होमसाठी माणपW असेल काय ? तसेच हॉबी होम व ताई दादांचे मू4यमापन होणार काय ?
उ.र – होय, हॉबी होमसाठी माणपW असणार आहे. हॉबी होम%या संबंिधत अिधकृ त िशPण कX Yाशी (ATC) संलZता
दश3िवणारे एम.के .सी.एल. चे हे अिधकृ त माणपW असेल. या संदभा3तील मू4यमापनासाठी िज4हा 9तरावरील त[\ हे
येक हॉबी होमला येक मिह]यात भेट देतील. या त[\ांनी ताई-दादांशी वेळोवेळी के लेला संवाद, चचा3 तसेच ताई /
दादांचा अंत;रम िशPण सWातील सहभाग या आधारे हॉबी होमचे तसेच ताई-दादांचे मू4यमापन के ले जाईल.
 ३) येक ताई / दादाला माणपW Nदले जाईल काय ?
उ.र – होय, येक ताई / दादाला माणपW Nदले जाईल.
 ४) ताई / दादांसाठी अंत;रम िशPणाची सोय आहे काय ?
उ.र - होय ताई-दादांची \ानसंपदा िवकिसत ठे वIया%या दृAीने महारा_ \ान महामंडळ (एम.के .सी.एल.) %या Distributed
Classroom %या मा(यमातून अंत;रम िशPणाची सोय के ली आहे. Distributed Classroom %या मा(यामातून होणा-या
सWांमधे ताई-दादांना त[\ांशी स4ला-मसलत करता येईल तसेच यां%या िविवध शंकांचे िनरसनही कFन घेता येईल.

(४) पालक समुपदेशना संबध
ं ातील काही 
 १) पालकांचे समुपदेशन कसे करावे ?
उ.र - एम.के .सी.एल. तफG आप4याला पालकां%या समुपदेशना संबंधातील ेझXटेशन, मािहती पुि9तका व VCD असणारा एक संच
Nदला जाईल तसेच हॉबी होम%या रा[यSापी होणा-या जािहराती हा ही पालक समुपदेशनाचाच एक भाग आहे.
 २) हॉबी होम क4पामधील पालकांची भूिमका काय ?
उ.र – हॉबी होममुळे पालकांना या%या पा4या%या ब>िवध बुि(दम.ांचा िवकास करIयाची संधी िमळे ल. पालक, हॉबी होम व
पा4य यातील म(य9थ bहणून नcdच एक चांगली भूिमका पार पाडू शकतील. मुलां%या ब>िवध बुि(दम.ांचा िवकास
करणारे अनुभव, पालक आप4या मुलांना घरातही देऊ शकतील तसेच ताई / दादांशी सतत संपका3त राeन संवाद साध4यास
पालकांना आप4या मुला%या िवकासाची योfय Nदशा कळIयास िनिgत मदत होईल.

(५) मुलां*या वेशासंदभातील काही 
 १) मुलाला हॉबी होम म(ये वेश देIयाआधी याची ज]मतारीख तपासून घेणे आवTयक आहे काय ?
उ.र - होय मुलाला हॉबी होम म(ये वेश देIयाआधी याची ज]मतारीख तपासून घेणे आवTयक आहे. या क;रता
मुला%या ज]मतारखेचा दाखला तपासून घेता येईल.
 २) हॉबी होम रिववारी चालिवता येईल काय ?
उ.र – तुbही हा उप=म आठवhातून तीन Nदवस चालवू शकता. मुलांनी या क4पा%या िविवध उप=मांमधून आनंद घेणे
हा हॉबी होम चा एक उVेश अस4याने रिववारी हॉबी होमचे उप=म न घेणे हे जा9त iेय9कर आहे.
 ३) हॉबी होमचे उप=म चालिवIयासाठी ताई-दादा यां%या सोईनुसार आठवhातील Nदवस िनवडू शकतील काय ?
उ.र – हॉबी होमचे उप=म चालिवIयासाठी Nदवस िनवडताना ताई-दादांनी 9वत:%या सोयीपेPा मुलां%या सोयीला
ाधा]य jावे.
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 ४) मुलां%या शाळे %या वेळांचा िवचार कFन ताई-दादा बॅचेस ठरवू शकतात का ?
उ.र - होय मुलां%या शाळे %या वेळांचा िवचार कFन ताई-दादा बॅचेस ठरवू शकतात.

(६) माक, -टग संदभातील काही 
 १) हॉबी होमसाठी मुलांचा ितसाद िमळवIयासाठी काय योजना आहे ?
उ.र - हॉबी होमसाठी समाजातून ितसाद िमळवIया%या दृAीने एम.के .सी.एल. कX Yीय 9तरावFन एक रा[यSापी जािहरात
मोहीम राबवेल तसेच एम.के .सी.एल. ची 9थािनक 9तरावरील कX Yे, ही सु(दा ताई-दादांना 9थािनक पातळीवर हॉबी होमचे
माकG kटग करIयास मदत करतील.

(७) ATC संबं
बध
ं ातील काही 
 १) या क4पात संलZ असले4या अिधकृ त िशPण कX Yाची (ATC) भूिमका काय असेल ?
उ.र - या क4पामधे ATC तफG िविवध पातHयांवर िविवध भूिमका पार पाड4या जातील. वेश, मू4यमापन, िशPण अशा
िविवध कारणांसाठी तंW\ानािधिlत िविवध सुिवधा उपलmध कFन देIयात येतील.
ATC %या सहाnयाने उपलmध होणा-या सुिवधा :-

•
•
•
•
•
•

तंW\ान / सॉoटवेअर णाली सुिवधा
ऑनलाईन मू4यमापन णाली
िड9qीmयुटेड rलासFम
ऑनलाईन Sव9थापकdय णाली
9थािनक पातळीवर जािहरात व माकG kटग सहाnय
हॉबी होमचे Sव9थापन, सम]वयन व नेटवsकग

(८) हॉबी होम*या शु#का संदभातील काही 

 १) हॉबी होमचे एकू ण शु4क Nकती आहे ?
उ.र - हॉबी होमचे येक मुलासाठी दरमहा शु4क F.१५०/- तर एकू ण क4पासाठी F.१३५०/- (एकरकमी भर4यास)
इतके आहे. दोन हuयात हे शु4क भर4यास शु4काचा पिहला हvा F.१०००/- तर दुसरा हvा F.५००/-इतका
असेल.
 २) शु4क जमा कसे करावे ?
उ.र – हॉबी होमम(ये वेश घेऊ इि%छणा-या मुलांचे पालक ताई / दादा कडे वाxषक शु4क जमा करतील. नाव नyदणी%या
वेळी संपूण3 शु4क जमा करणे आवTयक आहे.
 ३) आxथक दृz{ा दुब3ल 9तरांवरील मुलांना हॉबी होमचा आनंद घेता यावा bहणून काही तरतूद आहे काय ?
उ.र – या संबंधात हॉबी होमचे ताई-दादा व महारा_ \ान महामंडळ (एम.के .सी.एल.) समाजातील िविवध SD|ना
तसेच सं9थांना (9वयंसेवी सं9था / rलmस / पालक) या मुलांना मदत करIयाचे आवाहन कF शकतात. हॉबी होम%या
शु4क रकमेचा काही टcे िनधी या सं9थां%या मदतीने उभा करता येईल. यासाठी 9थािनक 9तरावर हॉबी होम
संचालकांनी एम.के .सी.एल. %या अिधकृ त िशPण कX Yा%या सहकाया3ने संपक3 साधावेत.
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 ४) हॉबी होमचा शेअर पॅटन3 कसा आहे
उ.र हॉबी होम (ताई दादा) चा शेअर

मुला%या शु4क रकमे%या ५० %

ATC शेअर

मुला%या शु4क रकमे%या १० %

एम.के .सी.एल. चॅनल पाट3नस3 व }ाममंगलचा
शेअर

मुला%या शु4क रकमे%या ४० %

 ५) हॉबी होमचा शेअर के ~हा Nदला जाईल ?
उ.र - पिहले =े िडट पूण3 के 4यानंतर हॉबी होमचा शेअर Nदला जाईल.
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