
 
 

प्रिय पालकाांनो, 

 

इ.९वी म्हणज ेइ. १०ची तयारी आप्रण दहावी म्हणज ेकररअरचा पाया.  दहावीमध्ये एकेक माकक  महत्वाचा ठरतो 

असां ह े शैक्षप्रणक वर्क. माकाांच्या या लढाईत शाळेबरोबरच एमकेसीएलही तमुच्या सोबत आहे. शालेय 

अभ्यासक्रमात आता ‘आयसीटी’हा स्कोअररग  प्रवर्यही समाप्रवष्ट झाला आह.े त्याच्याच तयारीसाठी इ. ९ वी व इ. 

१० वीच्या प्रवद्यार्थयाांसाठी महाराष्ट्र ज्ञान महामांडळ  अर्ाकत एम.के.सी.एल द्वारे ‘शालेय प्रवद्यार्थयाांसाठी MS-CIT’  

हा कां प्यूटर कोसक प्रवशेर्रीत्या तयार करण्यात आला आह.े 

 

या कोसकद्वारे प्रवद्यार्थयाांना शालेय अभ्यासक्रमातील कां प्यटूरचे ज्ञान तर दणे्यात येतचे प्रशवाय त्यासोबत कां प्यूटरच े

पररपूणक िप्रशक्षणही दणे्यात येते. यामध्ये िप्रटटकल आप्रण कां प्यूटर सरावासाठी खूप वेळ ठेवला आह.े ववडोज ७ व 

एम एस ऑफिस २०१० या अद्ययावत सॉफ्टवेअसकवर प्रवद्यार्थयाांना एम.एस.वडक, पॉवर पॉईंट व एटसेल मधील 

शेकडो िोिेशनल आऊटपुट्सही प्रशकप्रवण्यात यतेात. त्याचबरोबर इांटरनेटचे १५० हून अप्रधक प्रनरप्रनराळे उपयोग 

करण्याचे िप्रशक्षणही त्याांना फदले जाते. 

 

MS-CIT मध्ये प्रशक्षणाची सोपी व आधुप्रनक पद्धत आहे. इर्े तुमचा पाल्य  ERA (E Learning Revolution for 

all)  या अद्ययावत ई-लर्ननग िणालीद्वारे सहजपणे कां प्यूटर िप्रशक्षण घेऊ शकतो. यामध्ये मप्रल्टमीप्रडया लर्ननग 

कां न्टेंटचा समावेश आह.े टलासमधील तज्ज्ज्ञ  िप्रशक्षक प्रवद्यार्थयाांना योग्य ते मागकदशकन व मदत करतात. 

मराठी, इांग्रजी, वहदी माध्यमातून सहज-सोप्या भार्ते कां प्यूटरचे िप्रशक्षण प्रवद्यार्थयाांना फदले जाते. शाळेच्या 

वेळानुसार या कोसकचा कालावधी २-३ मप्रहन्याांत पूणक करता येवू शकेल.  

 

आपल्या पाल्याच्या या महत्वपूणक वर्ाकत आम्ही तुमच्या सोबत आहोत.  ‘शालेय प्रवद्यार्थयाांसाठी MS-CIT’म्हणजेच ‘

MS-CIT for School Students’ या कोसकसाठी आपल्या प्रवद्यार्थयाकला पाठवाल याची आम्हाांला खात्री आह.े 

 

आपली, 

 

टीम एमकेसीएल 

 

 



 
 

 

शालेय प्रवद्यार्थयाांसाठी ‘MS-CIT for School Students’ या कां प्यटूर कोसकची ठळक वपै्रशष्ट्य े : 

१. प्रजओजबे्रा (GeoGebra) : यामािक त परस्पर फक्रयेतनू भूप्रमती, बीजगप्रणत, पाढे, आलेखन प्रशकता यते े

२. कॅमस्टुप्रडओ (CamStudio) : कॅमस्टुप्रडओ ह ेएक कां प्यूटर प्रस्क्रन कॅप्चर म्हणजेच स्क्रीन वरील आयकॉन्स, 

प्रवडीओ, दशृ्य व आवाज बांफदस्त करून ठेवणारे सॉफ्टवेअर आह े

३. ऑडपॅ्रसटी (Audacity) : र्टे ध्वप्रनमुद्रण, वेव (WAV), एमपी3 (MP3) अशा ध्वनी िाइल्स एप्रडट 

करण्यासाठी, ध्वनी काढून टाकणे, त्याची नक्कल करणे आप्रण त्याांचे एकप्रत्रकरण करणे, ध्वप्रनमुद्रणाची 

गती ककवा पट्टी बदलण्यासाठी उपयुक्त  

४. इरिान व्ह्य ू (IrfanView) : इरिान व्ह्य ू वापरून तुम्ही िोटोंच्या िाइल्स बघू शकता, एप्रडट करू 

शकता, रूपाांतररत करू शकता 

५. प्रपकासा (Picasa) : इमेज म्हणजेच िप्रतमाांच्या िाइल्सचे व्यवस्र्ापन आप्रण मुलभूत एप्रडरटग 

६. स्टेलरॅरअम (Stellarium) : तुम्हाला आकाशात तारे पाहाताना जसे फदसते तसेच वास्तवदशी आकाश 

प्रत्रप्रमतीत(३ डी)  दाखवते 

७. ग्रािमरॅटका (Graphmatica) : प्रवद्यार्थयाांसाठी तसचे प्रशक्षकाांसाठी तयार केलेल ेिभावी, वापरण्यास 

सोपे असे गप्रणतशास्त्राचे समीकरण आलेख स्वरूपात माांडणारे सॉफ्टवेअर   

८. गूगल टॉक (Google Talk) : मजकूर आप्रण आवाज याांच्या आदानिदानातून फदली जाणारी तत्काळ 

सांदशे सेवा वापरा, प्रमत्राांसोबत गप्पा मारा, िाइल्स शेअर करा 

९. गूगल डसे्कटॉप (Google Desktop): डसे्कटॉप ककवा िाईल्स शोधण्यासाठीचे साधन 

१०. गूगल अर्क (Google Earth) : पृर्थवीचे आभासी प्रचत्र पहा व जगाची सिर करा. 

११. प्रव्हहएलसी मीप्रडया प्लेअर (VLC Media Player), प्रवनअमॅ्प मीप्रडया प्लेअर (Winamp Media 

Player), रीअल प्लअेर (Real Player), फिक टाइम प्लअेर (Quick Time Player) : एमपी 3 सांगीत, 

प्रव्हहडीओ, पॉडकास्ट्स आप्रण इांटरनेट रेप्रडओ ऐका. 

१२. प्रवनरार (WinRAR) : डटेाला (िाईल्स) सांप्रक्षप्त / असांप्रक्षप्त रूप द्या. छोया साईझमध्ये िाइल्सचा सांग्रह 

करा. 

१३. एटस्प्लोररमेंटस ् (EXPLORIMENTs) : भौप्रतक शास्त्र, रसायन शास्त्र आप्रण गप्रणत याांच े 400 हून 

अप्रधक आभासी ियोग. 
 


