
ऑन लाइन �लब स�ा�वषयी माग�दश�न
एक ऑन लाइन स� �नय�मतपणे �नवडले�या वेळी आ�ण ि�हडीओ कॉ�फरि�सगं �कंवा लाइ�ह-ि���मगं
साधना�या मदतीने घेतले जाईल. ऑन लाइन ऑन लाइन स� �हणजे ��य� भेट�पय�त आप�या Code Club
�कंवा CoderDojo बरोबर एक� �शक�याचे मा�यम आहे.

क�य�ुनट� मे�बस��या अ�भ�ायातनू आ�ह� ह� माग�दश�क त�वे तयार केल� असनू आमह� सात�याने �यांना
अ�ययावत करतच राहू.

आप�या �लबम�ये तीन �कंवा तीस सद�य असोआपण जाणनू आहात क� आपल� क�य�ुनट� सव��म आहे. ��येक
�लब अनभुव अ��वतीय आहे, �यामळेु आ�ह� आप�या �लबशी जळुवनू घे�यासाठ� या माग�दश�न त�वांशी आपण
जळुवनू �यावे असे आ�ह� आप�याला अिजजीने सांगतो.

होि�टंग ऑन लाइन स� पाच गणु:

1. सरु�ा
2. यो�य ऑन लाइन ऑन लाइन साधन कसे �नवडावे
3. डटेा सवंध�न आ�ण सरु�ा
4. त�ण लोक, पालक, आ�ण �वयसेंवक �यां�याशी  सवंाद
5. आप�या स�ाची रचना

1. सरु�ा

Raspberry Pi फाउंडशेन�या  सव� उप�मांम�ये, आ�ह� सरु�े�ती ��तब�ध आहोत.  कोण�याह� बालकांना,
त�णांना �कंवा असरु��त �ौढांना कोण�याह� प�धती�या मानहानीला सामोरे जावे लागत नाह� �यावर आमचा
�व�वास आहे.  आ�ह� सव� मलेु, त�ण लोक, आ�ण असरु��त �ौढां�या क�याणासाठ� आ�ण �यांना सरु��त
ठेव�यासाठ� आप�या सा�यांचीच �या�ती  जबाबदार� आहे.

Raspberry Pi फाउंडशेन�या वत�णकू र�ण कोड ऑन लाइन ��याकलाप तसेच फेस-टू-फेस भेट�बाबत लाग ूहोत.े
त�ण आ�ण �ौढांमधील गणुो�रा�वषयी फ�त फरक आहे �या�वारे ऑन लाइन ऑन लाइन कामांसाठ� नेहमी
�कमान दोन �ौढ उपि�थत असले पा�हजेत.  �कमान एक �ौढ न�दणी कोड �लब सकट असावा �कंवा CoderDojo
�वयसेंवक असावा �याला उ�म पा�व�भमूी आहे.

इतर �ौढ, �वयसेंवक आ�ण पालक दोघांना ऑन लाइन स�ाम�ये समा�व�ट होता येईल जर आपण नेहमी
�यां�यावर नजर ठेव ूशकला आ�ण त�णां�या खाजगी मा�हती�या हाताळणी ला लगाम घाल ूशकाल.  कोण�याह�
प�रि�थतीत कोणीह� एकाच त�ण माणसाबरोबर समोरासमोर स� घेऊ नयेत.
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त�ुह� खाल�ल गो�ट�ंची देखील खा�ी करणे आव�यक आहे:

✓ त�ण लोकांना आप�या ऑन लाइन स�ाम�ये  भाग घे�यासाठ� �यां�या पालकांना समंती असणे आव�यक
आहे.

✓ एक पालक �कंवा इतर �ौढ ऑन लाइन स�ा दर�यान घरात उपि�थत असणे आव�यक आहे. त ेएकाच
खोल�त असणे आव�यक नाह�, पण त ेस�ा होत आहे हे �यांना माह�त पा�हजे.

✓ बालकांनी मोक�या जागी बसनू �कंवा खोल�चे दार उघड ेठेवनू स�ा �यावे असे पालकांना �वशषे सांग�यात
येत आहे.

✓ Raspberry Pi फाउंडशेनची �लकं पालकांना दे�यात येत आहे safeguarding page, जेणेक�न �यां�या
सम�या त ेआम�यापय�त पोहोचव ूशकतील.

✓ त�णांशी सव� सवंाद खलेुपणाने असावा आ�ण आप�या �व�या�या�बरोबर आपण कोण�याह� अशा ऑन
लाइन ऑन लाइन साधनांचा वापर टाळावा �यांम�ये खाजगी सपंक�  साध�याची सोय आहे. जर
�व�या�या�नी खाजगी सवंाद साधनू काह� �वचारले तर� आपण साव�ज�नक प�धतीने �याचे उ�र देऊन
सवंादाला खलेुपण आणावे.

✓ स�ा दर�यान वेबकॅमचा वापर करणे ठ�क आहे, मा� घरातील सा�यांना हे सांगावे क� कोण�याह� प�धतीने
���नशॉट घेणे �कंवा रेकॉ�ड�ग करणे स�त मनाईचे आहे.

✓ आपण त�णांबरोबर सचूनांचे ि�हडीओ / फोटो शअेर के�यास कृपया आपल� जागा मलुांसाठ� अनकूुल आहे
आ�ण �यात कोणतीह� गरै व�त ू�दसणार नाह� �याची काळजी �या.  आपण शअेर केलेले फोटो/ ि�हडीओ
�कमान तीन वेळा पडताळून बघा आ�ण �यात कोणतीह� खाजगी मा�हती �दसणार नाह�, तमुची ओळख,
घराचा प�ा उघड होणार नाह� �याची खा�ी क�न �या.

✓ त�ण लोक �यांचे �ोजे��स �ल�ंस �कंवा फोटो / ि�हडीओ �वारे पाठव ूशकतात , मा� �यां�या पालकांना
�याची क�पना अस�याची खा�ी करा. �यां�या पालकां�या परवानगीनेच त ेशअेर करतील �याची खा�ी
क�न �या.

✓ कोण�याह� स�ेंषण साधन �वारे �व�या�या�ची कोण�याह� वयैि�तक मा�हती शअेर क� नका.

हे बघा'ऑन लाइन ऑन लाइन स� रेकॉ�ड�ग साठ� उ�म प�धती. आपण आमचे एखादे �नय�मतथेट ��ेपण देखील
सामील होऊन अनभुव ूशकता.

2. यो�य ऑन लाइन ऑन लाइन साधन कसे �नवडावे

ऑन लाइन ऑन लाइन �लब स� घे�यासाठ� आप�याला अनेक �व�वध साधने ऑन लाइन उपल�ध आहेत �यांची
कामाची प�धती, �कंमत आ�ण उपय�ुतता वेगळी असत.े   आपण 13 वषा�खाल�ल �व�याथ� अस�यास , नतंर
जवळजवळ सव� ऑन लाइन साधने तमु�या वतीने म�ये साइन इन �कंवा तमुची खाती अ�धकृत कर�यासाठ�
�यां�या पालकांना आव�यक ठरवतील.

केवळ खाल�ल सरु�ा काय�प�धती वापर�यास परवानगी देणार� ऑन लाइन साधने वापरा:

● ��येक स�ासाठ� मया��दत �वेश �कंवा खाजगी �पु, न�या वापरक�या� ID बरोबर �नमा�ण करणे
● न�या येणा�यांची �वेशावर �नय�ंण आण�यासाठ� "�ती�ा क�" व�ैश��य वापरणे.  आप�या खाजगी स�

ID ला इतरांबरोबर सामा�यक क� नका, आ�ण आप�या �लबचा भाग असणा�या इतरांना �यात �वेश देऊ
नका.

● यजमान कोणालाह� �यटू क� शकतात आ�ण स�ामधनू हटव ूशकतात.
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�यांतनू आपण �नवडू शकतो अशी  काह� ऑन लाइन साधने आहेत:

● ऑन लाइन ि�ह�डओ कॉ�फरि�सगं साधने जसे क� �बग�लबुटुटन, �स�को वेबए�स, गगूल मी�टगं, आ�ण
झमू. बघा �यां�यातील तलुनांचे टेबल.

● ि�ह�डओ ��ेपण जसे क� य�ूयबू लाइ�ह
● अशा �लाऊड �लास�म �हणजे माय�ोसॉ�ट ट��स आ�ण गगुल �लास�म
● ऑ�फस  365 आ�ण गगूल डॉ�स �हणनू सहयोगी काया�लय कामासाठ� उ�म पया�य.
● आईस -�ेकर साधने �हणजे काहूत! पॅडलेट
● ि�लप��ड आ�ण ��ॅच �टु�डओसार�या साधने �द�श�त कर�यासाठ�ची साधने.

समाजाने वेगवेग�या मा�यमातनू कर�याचा �य�न केला आहे.  �यामळेु �यांना फायदा होतो असे �यांना समजले
आहे:

● �श�णासाठ� गगुल वक� �लेस, �याम�ये गगुल मीट and गगुल �लास�म , शाळा आ�ण Dojo साठ�
मोफत आहे (coderdojo.com ईमेल वाप�न).

● झमू ने �यां�या साधनामधील मोफत मलूभतू  आव�ृीम�ये ((�यांचा coderdojo.com ईमेल प�ा
वाप�न) ) ता�परुती 40-�म�नटांची मया�दा शाळा आ�ण Dojo साठ� उठवलेल� आहे.

● एक� माय�ोसॉ�ट ट��स �कंवा गगुल �लास�म, आपणऑन लाइन स�ाम�ये दरू�या गो�ट�देखील
�नय�ं�त क� शकतो, ��येक साधन त�ुहाला सा�ह�य पाठवणे, अ�भ�ाय घेणे, ��न घेणे आ�ण थेट ��ेपण
करणे �यासार�या स�ुवधा देतील.

आपण ऑन लाइन साधन �नवडता, त�ेहा खाल�ल बाबींचा �वचार करा :

✓ आपले �व�याथ� आधीपासनूच कोणत ेऑन लाइन �श�णाचे साधन वापरतात का?�यांना मा�हत असलेले
साधन वापर�यास �यांना तमु�या स�ाम�ये सामील होणे सोपे होईल.

✓ हे साधन खाजगी सवंाद त�ण आ�ण �ौढांसाठ� परुवत ेका? �याने सरु�ेचा धोका �नमा�ण होतो. �यामळेु
अशी साधने वापरणे टाळा �कंवा आप�या स�ाम�ये �या स�ुवधां�या वापरावर �बधं घाला.

✓ त�णांनी ऑन लाइन अकाऊंट काढणे �या साधनांसाठ� आव�यक आहे का? बहुतांश साधनाम�ये ऑन
लाइन खात ेआव�यक असनू वापरकता� �कमान 13 वषा�चा अस�याची अट असत.े  आपण वॉरंट असले�या
साधनांसाठ� आव�यक वयोगटापे�ा लहान मलेु तमु�याकड े�शक�यासाठ� असतील , तर �यां�या
पालकांना / काळजी घेणा� यांना खात ेउघड�यास सांगनू सपंणू� स� चाल ूअसताना मलुां�या जवळपास
राह�यास सांगावे.

✓ �व�या�या��या क��यटुरवर हे साधन �था�पत कर�याची गरज आहे काय? असे अस�यास क��यटुर
मालक� सार�यांना �याचा फटका बस ूशकतो.

✓ हे साधन अनेक ऑपरे�टगं �स�टम आ�ण वेब �ाउझरवर काम करत ेका  आ�ण त ेवापर�यास मोफत आहे
का? हे साधन कोणताह� खच� न आकारता सव� सहभागी सव�� उपल�ध आहे याची खा�ी करा.
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3. डटेा सवंध�न आ�ण सरु�ा

कृपया ल�ात �या क� वयैि�तक मा�हती जर आपण जमा केल� तर �याची पणू� जबाबदार� तमुचीच असेलमा�हती
सरु�ा �वषयक आपाप�या देशांतील सव� त�वांचे त�ुह� पालन कराल �याची काळजी �या. जीडीपीआर EU म�ये
लाग ूहोत ेआ�ण कोण�याह� EU  देशात आधा�रत सव� त�ं�ान �दात े�यांनी �या जीडीपीआर त�वांचे पालन करणे
आव�यक आहे. तथा�प, यरुो�पयन य�ुनयन बाहेर आधा�रत कंप�या असतील तर हे लाग ूअसेलच असे नाह�. �हणनू,
आपण EU म�ये राहत असाल  आ�ण यरुो�पयन य�ुनयन �या बाहेर आधा�रत कंपनी �वारे �दान केलेले एक ऑन
लाइन साधन वाप� इि�छत अस�यास (उदा झमू अमे�रकन-आधा�रत कंपनीकडून आहे), आप�याला कंपनी
जीडीपीआर त�वांचे पालन कर�त अस�याचे स�ुनि�चत कर�यासाठ� �यांचे गोपनीयता धोरण तपासणे आव�यक
आहे. कृपया अ�धक मा�हतीसाठ� आप�या देशातील सबं�ंधत डटेा सरं�ण पय�वे�क�य अ�धका� यांना भेट �या,
कारण त ेडटेा सरं�ण जोखमींवर �नय�मत अ�यतने �दान करतात.

�व�वध ऑन लाइन साधने दर�यान �नवडता त�ेहा, आपण साधने �दा�या कंप�यां�या सरु�ा आ�ण गोपनीयता
धोरणातील ��येक धोरण नीट वाच�याची खा�ी करा. आपण खाल�ल सम�या हाताळ�यासाठ� त ेकशी परवानगी
देतात हे शोधले पा�हजे:

✓ वयैि�तक डटेा वापर आ�ण सवंध�न मया��दत:: फायल� शअेर करताना केवळ आव�यक आ�ण मया��दत
वयैि�तक डटेा �यात असावा.  आपण आव�यक अवसेपय�तच  गोळा केलेला डटेा जतन करावा आ�ण श�य
�तत�या लवकर हटवनू टाकावा. कोण�याह� वयैि�तक डटेा �वषयक धोका कमी कर�यासाठ� आ�ण �य�ती
सापे� अपे�ा पणू� कर�यासाठ� हे �हताचे ठरेल.

✓ कोण�याह� वयैि�तक डटेावर हाताळणी साठ� मया�दा ठेवा: फ�त आव�यक �यांना त ेआत ऑन लाइन
साधया�वारे हाताळणी ठेवनू डटेा हाताळणी मया��दत ठेवा.

✓ आपण वयैि�तक डटेा गोळा के�यास, आपण त ेकसे वापरणार याब�दल आप�या सहभागी लोकांना सांगा
आपण या �प�ट आ�ण पारदश�क असणे आव�यक आहे.

✓ साधन सरु��त आहे का?? <तपासासाधनाची गोपनीयता आ�ण कुक� धोरणे आ�ण आपण यो�य पातळीवर
सरु�ा आ�ण डटेा से�ट�ंज सेट केले याची खा�ी करा. साधनाची सरु�ा पातळी म�ूयांकन करताना, खाल�ल
बाबींचा �वचार करा:

- साधनासाठ� मजबतू पासवड� हवा आहे का?
- वापर�या�या परवानगीनसुार आपण �यात �व�वध हु�दे �नमा�ण क� शकता का?
- एन���टेड साधनाचा वापर क�न सवंाद आहे का?

4. त�ण लोक, पालक, आ�ण �वयसेंवक �यां�याशी  सवंाद

Raspberry Pi फाउंडशेन ची सरु�ा पॉ�लसी प�ृठ�लकं असलेल� सचूना देऊन पालक आ�ण �वयसेंवकांना ऑन
लाइन स� कधी घेतले जाईल �याची मा�हती �या.  आप�या ऑन लाइन सशांची �लकं आ�ण सामील हो�यासाठ�
आव�यक कोण�याह� सचूना सामा�यक करा (हे आपण आपले स� �डझाइन कसे केले �यावर अवलबंनू असेल).
आपण �व�या�या�साठ� कोण�या उप�मांचे �नयोजन केले आहे �याची मा�हती देऊन आव�यक ऑन लाइन
�ोजे��स �कंवा PDF फाई�स आव�यकतनेसुार �यात शअेर करा.
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● �लब स�ा�या �य�त�र�त तमुचे सव� ससुवंाद नेहमी त�णां�या पालकांशी असावेत आ�ण थेट त�णांशी
कधीह� नसावेत.

● जर �लब मे�बर सद�यां�या पालकांशी सपंक�  साधता येत नसेल तर आप�या नेमले�या �थळी �या�वषयी
�वचारावे.

● आप�या ऑन लाइन स�ाचे तपशील साव�ज�नक �ठकाणी शअेर क� नका. केवळ आम�ं�त लोकांनाच
अशाने आप�या स�ाम�ये सामील होता येईल.

● पालकां�या मत ेजर �यां�या मलुाला �यां�या वयैि�तक �श�ण गरजा पणू� कर�यासाठ� अ�त�र�त
समथ�नाची गरज अस�यास त ेसांग�याची �यांना सधंी उपल�ध क�न �यावी

5. आप�या स�ाची रचना
आपण आप�या ऑन लाइन स� आयोिजत कर�यापवू�, स�ाची रचना �डझाइन आ�ण आपले सा�ह�य तयार ठेवा.
आपले ससंाधने आ�ण साधने सरुळीत चाल ूकर�यासाठ� इतर आगामी स�ा पे�ा आप�याला प�ह�या स�ाम�ये
जा�त वेळ लागेल.  स� 60 - 90 �म�नटे कालावधीचे असावे अशी आ�ह� आप�याला �शफारस करतो.

स�ा�या �यव�थापनाचा �वचार करा:

✓ त�ण लोक आ�ण भाग घेणारे �ौढ �यांना आपण कोणत ेउप�म आ�ण काय  �नयोजन केले आहेत �यांना
आधी सांगा.

✓ त�ण लोक आ�ण भाग घेणारे �ौढ �यांना आपण आचारस�ंहता आ�ण वत�ना�या अपे�ां�वषयी आठवण
क�न देऊन येथे कोणतहे� ���नशॉट घेणे , खाजगी सवंाद हे स�त मनाईचे आहे हे सांगा.

✓ आपण स�ासाठ� �नवडलेले साधन कसे वापरायचे �या�वषयी मा�हती दे�यासाठ� आ�ण सव� त�ण लोक हे
जाणनू आहेत �याची खा�ी कर�यासाठ� दर स�ाम�ये काह� वेळ राखनू ठेवा.

✓ आईस- �ेकर उप�म आप�या स�ाम�ये आव�य नेमा.  हे केवळ म�ैीपरुक हाय �हणनू आ�ण एकमेकांचे
�वचार इतरांना सांगनू हे सा�य होऊ शकत.े

✓ वय, स�ाची भाषा, मदतीची गरज �यांसार�या त�वांवर आप�याला �व�या�या�ना �वभािजत करायचे
असेल तर त ेआधी ठरवा.  काह� ऑन लाइन साधनांम�ये अनेक �व�वध ��स के�या जाऊ शकतात �कंवा
अनेक ि�हडीओ स� केले जाऊ शकतात �यांत �व�वध गटांना त�ुह� �वभाग ूशकता.  पालकांना यो�य ती
�लकं / �ल�ंस आधीच देऊन ठेवा.  आप�या �ह�यु�अल स�ा�या वातावरणात �कमान दोन �ौढ �लब ल�डर
आ�ण �ेकआऊट �म असावी.

✓ स�ा�या अखेर�स शोकेस प�धतीने �व�या�या�ना �यांचे �क�प आप�यासमोर मांडता येतील अशी सोय
करावी.

येथे स�व�तर मा�हती देऊन ऑन लाइन स� आयोिजत करणेआप�या �लब आ�ण डाउनलोड कर�यासारखे स�
आयोजनाचे टे��लेट देखील आप�याला परुवले आहे.

Raspberry Pi फाउंडशेन
यकेू न�दणीकृत धमा�दाय 1129409
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