कोससिा प्रस्ताि
शालेय विद्यार्थयाांसाठी प्रमाणित कोसस

इनोिेशन स्कूल फॉर चिल्ड्रन
(इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या ववद्यार्थयाांसाठी)

प्रास्ताविक
आधनु नक, तंत्रज्ञानामुळे िेगाने बदलत असिाऱ्या जगात विद्यार्थयाांसाठी शाळा आणि शाळे बाहे रील
िातािरि अत्यंत स्पधासत्मक आहे . त्यांच्या जीिनाच्या प्रत्येक टप्पप्पयात िेगिेगळ्या आव्हानात्मक
पररस्स्ितींिा सामना करण्यास त्यांना समिस असिे आिश्यक आहे .
प्रॉब्लम सोल्व्हिं ग आणि लीडरशिप ही मुख्य जीिन कौशल्ड्ये आहे त जी लहान ियाति शशकिे आणि
त्यांिा अभ्यास करिे अत्यंत आिश्यक आहे . आमिा विश्िास आहे की जर मुलांना योग्य कौशल्ड्ये
आणि प्रशशक्षि ददले गेले असेल तर त्यांना आसपासच्या समस्या सोडिण्यािी उच्ि क्षमता आणि
ज्ञान प्राप्पत होऊ शकते. ते नाविन्यपूिस कल्ड्पना, प्रभािी उपाय आणि त्यांिी अंमलबजाििी करू
शकतात. मल
ु ांना संधी समजून घेण्यासाठी समस्यांकडे कसे पहायिे आणि त्यांिे ननराकरि

करण्यासाठी समस्येिी पडताळिी करून साजेशे उपाय कसे शोधािे हे शशकिले गेले तर त्यांच्यात
प्रिंड आत्मविश्िास येतो. त्यांच्या मानशसकतेत बदल होण्याबरोबरि आयुष्यातील समस्यांकडे
बघण्यािा त्यांिा दृष्टीकोन सकारात्मक होत जातो.

या कोससच्या माध्यमातन
ू आम्ही मल
ु ांना सभोितालच्या निीन संधी / समस्या शोधण्यासाठी आणि

त्यांच्या ननराकरिासाठी प्रशशक्षि दे ऊन तसा सराि त्यांच्याकडून करून घेतो. आम्ही त्यांना समस्या
ननराकरि, मानि केंद्रीत डडझाइन आणि इनोव्हे शन या विषयांिर प्रशशक्षि दे तो. या कोससमळ
ु े

विद्यार्थयाांच्या संकल्ड्पना केिळ पस्
ु तकी न राहता त्यांना त्या प्रत्यक्षात राबािण्यािी संधी ननमासि
होते.

मल
ु ांना विविध साधने आणि तंत्रे िापरण्यािा अनुभि शमळतो तसेि निनिीन गोष्टी शशकण्यािी

त्यांिी स्जज्ञासा िाढीस लागते. वििाराधीन असलेल्ड्या समस्यांसाठी नाविन्यपूिस उत्पादन, सेिा आणि
उपाय तसेि तांत्रत्रक संकल्ड्पना ननमासि करण्यासाठी आम्ही त्यांना सुलभ पद्धतीने मागसदशसन करतो.
या संकल्ड्पना िास्तविक-जगाच्या गरजा सोडितात आणि संभाव्यत: बरे ि समाजोपयोगी पररिाम
तसेि नािीन्यपूिस मूल्ड्यननशमसती करतात.
हा कोसस विद्यार्थयाांधील सज
ृ नशीलता िाढितो ि शालेय जीिनाति त्यांना ईनोिेटर बनण्यासाठी
सुसज्ज करतो.

कोससिी उद्ददष्टे आणि अपेक्षक्षत पररिाम
शशकण्यािे उद्ददष्ट
1. संधी ककंिा समस्या सजसनशीलपिे कशा शोधायच्या
2. संधी आणि समस्या समजन
ू घेऊन नव्या संकल्ड्पना कशा तयार कराव्या
3. टीममधील इतरांसह सहयोग कसा आणि उपाययोजनािी सह-ननशमसती कशी करािी
4. विविध टप्पपे लक्षात घेऊन डडझाइन आणि नाविन्यपि
ू स तंत्रांिी विविध साधने कशी िापरायिी
5. सोल्ड्यश
ू न्सिी प्रोटोटाइप कशी करािी, त्यांिी िाििी कशी घ्यािी आणि ती इतरांना कशी पटिन
ू
द्यािी

6. शोधलेले उपाय योजनाबद्ध पद्धतीने कसे राबिािेत

अपेक्षक्षत पररिाम
1. मुलांमध्ये सज
ृ नशीलता, नाविन्यपूिस पद्धतीने समस्या सोडिण्यािी कौशल्ड्ये विकशसत होिे
2. शालेय उपक्रमात इंनोिेशन, डडझाइन आणि सज
ृ नशीलतेच्या विविध साधनांिा ि तंत्रािा िापर
3. निीन कौशल्ड्ये िाढिन
ू समाजात ककंिा मल
ु ांच्या जीिनात सकारात्मक बदल घडिन
ू आििे
4. मुलांिा व्यािहाररक जीिनािा अभ्यास घडिून त्यािी प्रचिती दे िे

सहभागी मुलांकररता लाभ
1. आयआयटीसारख्या संस्िानतल तसेि इतर नामांककत मागसदशसकांकडून शशकण्यािी संधी.
2. नाविन्यपूिस कल्ड्पना, प्रकल्ड्प विकशसत करण्यािी संधी आणि बक्षक्षसे स्जंकण्यािी संधी.
3. अभ्यासक्रमाच्या शेिटी प्रख्यात प्रदशसन केंद्रांमध्ये प्रकल्ड्प पाठिण्यािी संधी.
4. सहभागासाठी आणि उत्कृष्ठ कामचगरीसाठी प्रमािपत्रे तसेि इतर सहकायस ि मदत.

कोससिी रूपरे षा
1. सिंधी मॅवपिंग: सिेक्षि, शोध, समस्या विश्लेषि, समस्या व्याख्या/पररभाषा आणि

4 आठिडे

कल्ड्पना-ननशमसती

2. नवसिंकवपनेची ननशमिती: Design Thinking, नाविन्यपि
ू स पद्धती(Innovation

6 आठिडे

Methods), साधने(Tools) आणि केस स्टडीज, निीन मल्ड्
ू य-प्रस्तािािी रिना

3. बिल्वडिंग सोवयि
ू न्स: मॉकअप्पस (प्रनतकृनत), प्रोटोटाइवपंग आणि सध
ु ारिा (ररफायननंग)

10 आठिडे

4. आयडडया वपचचिंग आणि सादरीकरि: किाकिन, सादरीकरिािी कौशल्ड्ये

4 आठिडे

5. चाचिी आणि अिंमलिजाविी: समाधान िाििी आणि पायलट प्रकल्ड्प अंमलबजाििी

8 आठिडे

6. प्रकवप माहहती प्रसारि आणि स्केशलिंगः प्रकल्ड्प मादहतीिी साधन-सामग्री, प्रकल्ड्प

8 आठिडे

िाढीसाठी मोदहमेिी आखिी, उपायािा झालेल्ड्या पररिामािे मोजमाप ि मांडिी.

कोससमधील दे यक
हा कोसस डडस्जटल प्पलॅ टफॉमसच्या माध्यमातून घेतला जाईल तसेि प्रत्यक्षातही काही
प्रोग्राम ठे िता येतील. कोससच्या तारखा ि कोसस संदभासतील इतर ननिसय दे सीकोलॅ ब
आणि शाळे द्िारे मान्य केले जातील.

कोसि दे यकामध्ये समाववष्ट आहे :
•

कोसस 120+ तास असेल जो 40 आठिडयांच्या कालािधीत पि
ू स होईल.

•

सहसा 3 तास प्रती आठिडा (डडस्जटल माध्यम) असे स्िरूप असेल

•

पि
ू स कोससिे टूलककट सॉफ्ट प्रतीमध्ये परु िले जाईल

•

िावषसक दोन कायसशाळा प्रत्यक्षात घेण्यात येतील

•

शाळा ककं िा आंतरशालेय स्तरािरील स्पधाांमध्ये विनामल्ड्
ू य सहभाग घेता येईल

•

सहभागींना विविध टप्पप्पयािर मागसदशसन प्राप्पत होईल

•

सहभागींना कोससमध्ये िापरल्ड्या जािाऱ्या विविध साधने, तंत्र आणि संकल्ड्पनांच्या सखोल अभ्यासािे
पढ
ु ील संदभस शमळतील

•

सहभाग आणि उत्कृष्टतेिे प्रमािपत्र ददले जाईल

आमच्या मागील कायसक्रमांिे काही अनभ
ु ि
Topic: Pune Innovation
Jam- 2015 for School
Children
Host/ Partner: PCMC
Science Park and
Procluster, Pune
Date: February 2015
Duration: Two days

Topic: AGRI-BUSINESS
STARTUP IDEA
GENERATION
Host/ Partner: ADT,
Baramati
Date: 6-7 September 2017
Duration: Two days

Topic: Agri-business
startup idea generation
Host/ Partner: ADT,
Baramati
Date: 13-14 March 2018
Duration: Two days

Topic: Idea generation,
problem solving and
prototyping
using design thinking and
innovation for school
children
Host/ Partner: ATL, BSM,
KOTHARUD, PUNE
Date: November 2017
Duration: Two days

Topic: Startup idea
generation using design
thinking and innovation
methods for aspiring
entrepreneurs
Host/ Partner: CMIA and
GIZ, Aurangabad
Date: 5
October 2017
Duration: One day

Topic: Idea generation,
problem solving and
prototyping using design
thinking and innovation for
school children
Host/ Partner: ATL,
Saraswathi Vidyalaya, Latur
Date: August 2018
Duration: Two days

Topic: Design
Management
Host/ Partner:
Symbiosis School of
Design, Pune.
Date: September 2018
Duration: Two days

Topic: Startup BootcampBusiness Model Innovation
Host/ Partner: Giz and
CITD, Hyderabad
Date: December 2018
Duration: Two days

Topic: Innovation
Management
Host/ Partner: ADYPU,
Pune Date: September
2017 Duration: Seven
days

Topic: Building social
innovation ideas using new
technologies
Host/ Partner: Karyotype
Softwares Pvt Ltd, Pune
Date: 20 August 2017
Duration: One day

Topic: Faculty
Development ProgramDesign Thinking
Host/ Partner: ADT,
Baramati Date: 10
December 2018 Duration:
Two days

Topic: ATL, Community
Day
Host/ Partner: ATL, BSM,
KOTHARUD, PUNE
Date: 14th April 2018
Duration: One day

Topic: Innovation Driven
Entrepreneurship
Host/ Partner: GIENET
and PES College,
Aurangabad
Date: 28 September 2018
Duration: Two days

Topic: Entrepreneurship
Development Program
Host/ Partner: IGTR,
Aurangabad
Date: 29 December 2018
Duration: One day

Topic: Innovation
Methods
Host/ Partner: Shivaji
University, Kolhapur
Duration: One day

Topic: Entrepreneurship
Development ProgramBootcamp
Host/ Partner: DIC,
Sangali
Duration: One day

Topic: Entrepreneurship
Development Program
Host/ Partner: DIC,
Kolhapur
Duration: One day

Topic: Pune Innovation
Jam- 2016
Host/ Partner: DSK
International School of
Design
Date: March 2016
Duration: Two Day

Topic: Design Now Jam
Host/ Partner: DSK
School of Design and
PACO, Italy
Duration: Two Day

Topic: Proof of concept
competition
Host/ Partner: MITAOE,
Pune
Duration: Two Day

Topic: Seminar on
Innovation Driven
Entrepreneurship
Host/ Partner: iFEEL,
Pune
Duration: One Day

आमच्याविषयी िोडेसे....

दे सीकोलॅ ब ही डडझाइन, इनोव्हे शन आणि को-िककांग मधील तज्ज्ञांिी एक टीम असन
ू त्यांिे विविध शाखातील

शाखातज्ञही जोडलेले आहे त. आम्ही व्यिसाय, सामास्जक आणि शैक्षणिक समस्या सोडविण्यासाठी डडझाइन,
इनोव्हे शन तसेि उद्योजकतेिे कोसस शशकितो.

आमिे ध्येय सहयोगी िातािरि तयार करुन ग्रामीि आणि शहरी भागात समस्या सोडविण्यास सशक्त तरुि
निप्रितसक आणि बदल करिारे तयार करिे हे आहे .

राष्रीय विकासाच्या प्रकक्रयेत उत्प्रेरक म्हिन
ू उदयास येण्यासाठी आम्ही त्यांिे सहकायस करतो ि त्या
जडिघडिीत प्रत्यक्ष योगदान दे तो. आमच्या कोसस दरम्यान सहभागी लोक विविध कौशल्ड्ये शशकतात,

डडझाइन वििारसरिीिा दृष्टीकोन आत्मसात करतात. ते समस्यांकडे पाहण्यासाठी आणि संधींिा शोध

घेण्यासाठी निीन दृष्टीकोन विकशसत करतात. आम्ही त्यांना उत्पादने, सेिा, माकेदटंग आणि व्यिसाय
मॉडेलिा पन
ु विसिार करण्यास मदत करतो. अत्यंत नाविन्यपि
ू स उपाय विकशसत करण्यासाठी त्यांच्यात
सज
ृ नशील आत्मविश्िास िाढिण्यासाठी आम्ही सकक्रय काम करतो.

बहु-अनश
ु ासनात्मक दृष्टीकोन आणि सह-ननशमसतीिर आमिा ठाम विश्िास आहे . आम्ही कंपन्या, स्ियंसेिी
संस्िा, शैक्षणिक संस्िा, एजन्सी आणि शासकीय संस्िा यांच्यासह त्यांच्या समस्येच्या पररस्स्ितीिर पन
ु विसिार
करण्यास त्यांिी मदत करतो.

आज पण्ु यातन
ू कायसरत असलेले दे सीकोलॅ ब, तरुिांमध्ये डडझाइन चिंककं ग आणि नाविन्य आिण्यासाठी अनेक
उपक्रम आणि सोपे टूलककट तयार करते. आम्ही स्टाटस अप कंपन्या आणि निीन स्टाटस -अप तयार करण्यासाठी
त्यांिे सहकायस

करतो. आम्ही सध्या नाविन्यपि
ू स क्षमता ननमासि करण्यासाठी शाळा, शैक्षणिक संस्िा,

इनक्यब
ू ेटर, स्ियंसेिी संस्िा, कंपन्या इत्यादींसह कायस करीत आहोत. आतापयांत दे सीकोलॅ बच्या उपक्रमामधून
1000 हून अचधक इच्छुक निननमासता आणि सामास्जक बदलकत्यासना फायदा झाला आहे .

आम्ही काय करतो?

मानवी केंहित रचना

सहयोग आणि
सह-ननशमिती

िहु-िाणिय
दृष्टीकोनाचा वापर

नाववन्यपि
ू ि पद्धती
आणि साधने

सिंकवपना व उपायािंचे

प्रोटोटाइप आणि

प्रमािीकरि

सिंकवपना ननशमिती

मत
ू ि स्वरूपातील

सिंिोधन आणि

संपकस
पत्ााः एलोरा शॉपी, त्रबस्ल्ड्डंग- बी, पदहला मजला, शॉप -105, सेक्टर -1, इंद्रायिी
नगर, भोसरी, पि
ु े – 411039

Email: info@desicolab.com Phone: +917720022641 Website: www.desicolab.com

