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नशक्षणशासत
्यत्ता अकरावी

शासि निणमि्य क्रमांक  : अभ्ास - २११  प्र.क्र. १  सडी-  नदिांक २ .० .२०१  अ व्ये स ापि कर ्या्त े ्या सम व्य 
सनम्ती ्या नद. २०.० .२०१९ रोजी ्या ठक म ्ये हे पा पुस्तक निधामि र्त कर ्यास व शक्षनणक व मि २०१९-२० पासि अंम जावणी 
कर ्यास मा ्य्ता दे ्या्त ी हे. 

म ारा  रा ् पा पुस््क शिशममि्ती व अभ्ास म संिोधि मंडळ  पुणे
२०१९ 

आपल्या स्माट्व ोिररील   द् रारे पा पुस्तका या या प ाररील  
. .  द् रारे नडनजटल पा पुस्तक र प्तयेक पाठासंबंधीचे अधययि-

अधयापिासाठी उपयु  कश्ावय सानहतय उपल ध होईल.
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प्रथमावृत्ती : २०१९ महाराष्ट्र राज्य पाठ् ्यपुस्तक निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे - 4११००4

महाराष्ट्र राज्य पाठ् ्यपुस्तक निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळाकडे ्या पुस्तकाचे सर्व 
हक्क राहतील. या पुस्तकातील कोणताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ् ्यपुस्तक निनममि्ती 
व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ ्यांच्या लेखी परवािगीनशवा्य उद् धृ्त कर्ता ्येणार िाही. 
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प्रस्ताविा

ड . सुनि  मगर
संिा क

महारा  रा य पाठ् यपुस्तक निनम्वती र 
अ यासरिम संशोधि मंडळ, पुणे-०4

पुणे
नदिांक  २०  जि २०१९ 

ार्ती्य स र  ० ज्ये ठ १९ १  

नरि्य नवद्ार्थी नमत्रमैनत्रणींिो,

इ्यत्ता अकरावीच्या वगामि्त ्तुमचे आमही सहरमि सवाग्त कर्तो. ्येत्या शैक्षनणक वरामिपासूि (२०१९-२०) 
्तुमहास नशक्षणशासत्र ्या ऐचचछिक नवर्याचे बदल्ते रूप अभ्यासाव्यास नमळणार आहे.

 नशक्षणशासत्र एक सव्तंत्र नवर्य आहे आनण ्या नवर्या्त ्तुमहास नवनवध उपशाखांचा अभ्यास कराव्यास 
नमळेल.  जसे शैक्षनणक समाजशासत्र, शैक्षनणक मािसशासत्र, शैक्षनणक व्यवसर्ापि, शैक्षनणक रिशासि आनण 
शैक्षनणक संशोधि. नशक्षणशासत्राला सव्तःचे असे ्ततवज्ाि आहे, मािसशासत्र आहे. ्तुमही जसजसे नशक्षणशासत्राचा 
सखोल अभ्यास कराव्यास लागाल ्तस्तसे ्तुमच्या असे लक्षा्त ्येईल की ्तुमचा जवळपास सवमिच नवर्यांचा 
अभ्यास ्या्त समानवष्ट आहे.  ज्या नशक्षण रिनक्र्ये्त ्तुमही नशक्षण घे्त आहा्त त्या नशक्षण रिनक्र्येचे सवरूप समजूि 
घेण्यास ्तुमहाला मद्त होईल.

 नशक्षणशासत्र ही एक अत्यं्त रिग्त, नवकसिशील व संशोधिाधारर्त ज्ािशाखा मािली जा्ते.  मािवी 
जीविा्त नशक्षण रिनक्र्येचे व त्या अिुरंगािे ्येणारे अध्य्यि-अध्यापि-मूल््यमापि रिनक्र्येचे आनण शैक्षनणक 
संशोधि रिनक्र्येचे अिन्यसाधारण महतव आहे.

 रिस्तु्त पाठ्यपुस्तकाच्या माध्यमा्तूि ्तुमचा ्या नवर्या्त रिवेश हो्त आहे ही आिंदाची बाब आहे. ्या 
पुस्तका्तील रित्येक रिकरणा्तूि  ्तुमहास एक िवीि अध्या्य नशकाव्यास नमळेल. नशक्षणाच्या पा्याभू्त आधार, 
भार्ती्य आनण पाच्चमात्य नवचारवं्तािी सांनग्तलेले नशक्षणाचा अर्मि कळेल. आपल््या नशक्षण व्यवसर्ेला नवनवध 
नवचारवं्त आनण सुधारकांिी वैचाररक अनधष्ाि नदलेले आहे. नशक्षणाच्या नवनवध क्षेत्रामधील त्यांचे ्योगदाि 
्तुमही समजूि घ्या. नशक्षण ही समाजाची एक उपव्यवसर्ा आहे. समाजािे नशक्षणाच्या रिग्तीमध्ये ्योगदाि देण्याची 
गरज आहे आनण नशक्षणािे समाजाला रिग्तीशील िे्तृत्व द्ावे. सामानजक रिग्तीसाठी समाजसुधारक आनण 
नवचारवं्त ्यांचेच ्योगदाि पुरेसे िाही ्तर समाजाच्या रित्येक घटकांिी ्योगदाि नदले पानहजे.समाज आनण नशक्षणाचे 
परसपरावलंबीतव ्तुमही समजूि घे्तले पानहजे. ्तुमहाला नशक्षण नवर्यक अं्तर्मिष्ी ्येण्यासाठी नशक्षणाच्या नवनवध 
घटकांची उदा. अध्यापि, अध्य्यि, रिशासि, व्यवसर्ापि इ. ्यांचे अाकलि होणे गरजेचे आहे. नशक्षणाचे िवरिवाह 
समजूि घेऊि रिग्तीशील बदलांचा भाग बिा. मािसशासत्र आनण अभ्यास सव्यींच्या मद्तीिे सव्तःला आनण 
पररनसर््तीला समजूि घेऊि ज्ाि व ्यश संपादि करा.

   रिस्तु्त पाठ्यपुस्तक ्तुमहा सवाांिा नशक्षणशासत्र नवर्याच्या अभ्यासास रिेरणा देईल अशी आशा आहे.    
्तुमही ्तुमच्या अवां्तर वाचिा्तूि, नदलेल््या उपक्रमांच्या व सवाध्या्याच्या माध्यमा्तूि पररपूणमि अभ्यास करावा. 
रिस्तु्त पाठ्यपुस्तकाच्या अग्र पािावर क्य आर कोड  नदला आहे. तयाति तु हाला डीजीटल पुस्तकाचा आिंद 
घेता येईल.

 ्तुमहास शैक्षनणक रिग्तीसाठी हानदमिक शुभेचछिा !!!
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शिक्षकासा ती दोि ि द......

	 • नशक्षणशास्त् हा नरषय नवद्ार्याांिा नशकनर या पाठीमागचे प्योजि हणजे नशक्षण  
प्नरिया कशी चालते आनण नशक्षणा या  माधयामाति  वय ीचा सरागीण नरकास कसा 
घडि येतो, याची जाणीर नवद्ार्याांिा मिात रा ीस लारणे हे आहे.  तयामुळे नशक्षणशास्त् 
या नरषयाचे अधयापि करीत असतांिा सदरील प्योजि लक्षात घेरि यो य अधयापि 
पद् धतीचे नियोजि करारे.

	 • दैिंनदि जीरि जगत असतांिा आपणा सरािा नरनरध अिुभर प्ा  होत असतात. या 
अिुभरा या अाधारे आपण आपल्या रत्विात सयुो य प ररत्वि घडनरणे हणजे नशक्षण होय.  
प्स्तुत नशक्षण या प्करणा या  माधयमाति नशक्षकांिी नरनरध शैक्षनणक नरचाररंता या 
नशक्षणा या वयाखयांसह आपलेही अ यासपण्व अिुभर नवद्ार्याांसमोर मांडत तसेच काही 
स्रािुभर नवद्ार्याांिाही सांग यास प्रतत करारेत.

	 • महारा टातील शैक्षनणक नरचाररंत या पाठ्य घटका या अधयापिसमयी नशक्षकांिी 
नशक्षणामधये शैक्षनणक  नरचाररंताचे स् ाि नकती महतराचे आहे हे स्प ट क ि नशक्षणा या 
बदलतया स्र पात शैक्षनणक नरचाररंताचे योगदाि समजारि दयारे. प्तयेक शैक्षनणक 
नरचाररंताचे जीरिपट, शैक्षनणक नरचार र शैक्षनणक योगदाि स्प ट करीत असतांिा 
ततकालीि शैक्षनणक, सामानजक र राजकीय प रनस् तीररही चचा्व करारी. सोबतच 
नवद्ार्याांिा इंटरिेट, संदभ्व ं , बोधपट या ारे शैक्षनणक नरचाररंताची अनधकानधक 
मानहती संकनलत कर यास प्ोतसाहि द्ारे.

	 • नशक्षण आनण समाज या घटकामधये समाज हणजे काय  समाजाचे नरनरध प्कार कोणते  
समाजाचे बदलते स्र प समाजा या बदलतया स्र पात नशक्षणाचे योगदाि, अधययिशील 
समाजाचे महतर समाजा या शैक्षनणक समस्या कोणतया आनण समाजा या समस्या 
निरारणात नशक्षणाची भनमका या बाबी चचा्वतमक अधयापिा या माधयमाति समजारि 
सांगत नवद्ार्याांिा प्तयक्ष सामानजक जीरिात सहभागी होऊि समाज आनण नशक्षण ्याचा 
परसपर सहसंबंध समजावूि घेण्यास रिवृत्त करावे.

		 • इ्यत्ता अकरावीच्या नवद्ार्याांिा रयोगट लक्षात घेता नशक्षकांिी बालकाची कौमाया्वरस् ा, 
कौमाया्वरस् ेमधील शारी रक र मािनसक बदल कुमारां या समस्या या समस्येररील उपाय 
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योजिा या संदभा्वत सुयो य उदाहरणाचा रापर करीत शैक्षनणक मािसशास्त्ाची नवद्ार्याांिा 
सिोल मानहती देणे आरशयक आहे.

	 • नवद्ार्याांच्या उ  नशक्षणनरषयक पायाभरणी हणजे उ  माधयनमक स्तराररील  
इ.  री आनण २ री दोि रष्व. या दोि रषा्वमधि नवद्ार्थी आपल्या जीरिाची नदशा 

ठरनर याचा प्यति करीत असतात. तयां या जीरिात मह राचे स् ाि असलेली नशक्षण 
वयरस् ा यशस्रीपणे सु  राह यासाठी शैक्षनणक प्शासि आनण वयरस् ापि नकती मह राचे 
आहे हे समजारि सांग यास आपण िेहमीच अ ेसर असाल.

	 • अधयापि या प्करणाचे अधयापि करीत असतांिा नशक्षकांिी अधयापिा या नरनरध पद् धती, 
ततरे, सत्े, नसधदांत याचा रैनरधयपण्व रापर आपल्या अधयापि शैलीत ठेरारा जेणेक ि 
पाठातील तानतरक अंगाचे प्तयक्ष प्ातयनक्षक रगा्वतच अिुभरता येईल. सोबतच अधययिाची 
नरनरध साधिे माहीत हो ि ती आतमसात कर याची इ ा निमा्वण होईल.

	 • शैक्षनणक संशोधि या पा  घटकामधि नशक्षकांिी नवद्ार्याांिा शैक्षनणक संशोधिाची 
संकल्पिा, गरज आनण महतर याचे स्प टीकरण देत यो य उदाहरण र दािल्यासह नरषय 
सो यात सो या पद् धतीिे समजारि सांगत प्कल्पा या माधयमाति नवद्ार्याांच्या संशोधि 
रततीस चालिा द्ारी.

	 • नशक्षणातील िरप्राह हा घटक नशकनरत असतांिा नशक्षकांिी नवद्ार्याांिा प्तयक्ष 
अधयापिादर याि ई-अधययिाची साधिे, समह संपका्वची माधयमे, खवहडी  कॉ रख संग, 

िलाईि िरेदी ई शॉनपंग  इ. ची मानहती देत रत्वमाि पत् र नट.वही. ररील बात यातील 
काही संकनलत भाग नवद्ार्याांिा दािनरत सायबर सुरनक्षततेची गरज पटरि द्ारी.

 • ज्ािासाठी अ यास पाठात अ यासा या यो य सरयी कोणतया, हे नशक्षकांिी नवद्ार्याांिा 
लक्षात आणि देत नवद्ार्याांिा ज्ािप्ा ीमधये अ यासा या सरयीचे स् ाि नकती महतराचे 
आहे हे पटरि द्ारे.

	 •	 संपण्व पाठ्यपुस्तका्त नदलेल्या नरनरध नचत्े, आकतया आनण तक्तयांचा उपयोग नवद्ार्याांच्या 
नरचारशक्तीला चालिा दे यासाठी करारा. नवद्ार्थी अनधक कनतशील, नचंतिशील आनण 
िरनिनम्वतीशील राहतील या टीिे साततयािे प्यति करारे.
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अ.क्र. प्रकरण क्षम्ता नवधािे

१. नशक्षण *  नशक्षणाचा अर्मि सांग्ता ्येणे.
*  नशक्षणाचे स्तर सांग्ता ्येणे.
*  नशक्षणाचे नवनवध रिकार सपष्ट कर्ता ्येणे.

२. महाराष्टट्रा्तील शैक्षनणक नवचारवं्त *  महातमा जो्तीराव फुले ्यांच्या शैक्षनणक का्यामिचे आनण शैक्षनणक 
नवचारांचे महत्व सांग्ता ्येणे.

*  महरथी धोंडो केशव कववे ्यांच्या शैक्षनणक का्यामिचे आनण शैक्षनणक 
नवचारांचे महतव सांग्ता ्येणे.

*  कममिवीर भाऊराव पाटील ्यांच्या शैक्षनणक का्यामिचे आनण शैक्षनणक 
नवचारांचे महतव सांग्ता ्येणे.

*  डॉ. पंजाबराव देशमुख ्यांच्या शैक्षनणक का्यामिचे आनण शैक्षनणक 
नवचारांचे महतव सांग्ता ्येणे.

*  अिु्ताई वाघ ्यांच्या शैक्षनणक का्यामिचे आनण शैक्षनणक नवचारांचे 
महतव सांग्ता  ्येणे.

. नशक्षण आनण समाज   शैक्षनणक समाजशासत्राची संकल्पिा सांग्ता ्येणे.
*  नशक्षणा्त समाजाच्या सहभागाचे महतव सांग्ता ्येणे.
*  अध्य्यिशील समाजाची संकल्पिा सांग्ता ्येणे.
*  बहुसांसककृन्तक नशक्षणाचे महतव सपष्ट कर्ता ्येणे.

4. शैक्षनणक मािसशासत्र   शैक्षनणक मािसशासत्राची संकल्पिा सांग्ता ्येणे.
*  शैक्षनणक मािसशासत्राच्या अभ्यासाची उनदष्ट्े सांग्ता ्येणे.
*  शैक्षनणक मािसशासत्राचे सवरूप व व्याप्ी  सांग्ता ्येणे.
*  बालकाच्या नवकासाच्या नवनवध अवसर्ाची वैनशष्ट्ये सांग्ता 

्येणे.

. शैक्षनणक व्यवसर्ापि  
आनण रिशासि 

*  शैक्षनणक व्यवसर्ापिाची संकल्पिा सांग्ता ्येणे.
*  शैक्षनणक व्यवसर्ापिाची मूल्ततवे व का्यवे सांग्ता ्येणे.
*  शैक्षनणक रिशासिाचे सवरूप सपष्ट कर्ता ्येणे.
*  नजल्हा व ्तालुकास्तरी्य शैक्षनणक रिशासिाची रचिा सांग्ता ्येणे.
*  नजल्हा व ्तालुकास्तरी्य शैक्षनणक रिशासकी्य अनधकाऱ्यांची 

का्यवे सांग्ता ्येणे.

्त्ा अकरावती ्ा अखेरतीस शव ा ्ामध्े पु तीि क्षम्ा शवकशस् ा ्ा  अिती अपेक्षा आ े.  
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. अध्यापिशासत्र *  अध्यापिाची संकल्पिा सांग्ता ्येणे.
*  रिाचीि काळापासूि ्ते आधुनिक काळा प्यां्तचे अध्यापिाचे 

बदल्ते सवरूप सांग्ता ्येणे.
*  अध्यापिाची ्ततवे सांग्ता ्येणे.
*  अध्यापिाची नवनवध सूत्रे सपष्ट कर्ता ्येणे.
*  अध्यापि पद् ध्ती निवडीची कारणमीमांसा कर्ता ्येणे.
*  नवनवध अध्यापि पद् ध्तीची वैनशष्ट्ये मांड्ता ्येणे.

. शैक्षनणक संशोधि *  शैक्षनणक संशोधिाची संकल्पिा र्ोडक्या्त सांग्ता ्येणे.
*  शैक्षनणक संशोधिाची वैनशष्ट्ये सांग्ता ्येणे.
*  शैक्षनणक संशाधिाचे गरज व महतव सांग्ता ्येणे.
*  शैक्षनणक संशोधिा्तील मूलभू्त संकल्पिा सपष्ट कर्ता ्येणे.
*  शैक्षनणक संशोधिाचे नवनवध रिकार सपष्ट कर्ता ्येणे.

. नशक्षणा्तील िवरिवाह :
ई-अध्य्यि

*  ई अध्य्यिाची संकल्पिा सपष्ट कर्ता ्येणे.
*  ई अध्य्यिाच्या ऑिलाईि आनण ऑफलाईि साधिाचे शैक्षनणक 

उप्योग कर्ता ्येणे.
*  ई आश्य नवकसिाची संकल्पिा आनण पा्य-्या सपष्ट कर्ता ्येणे.
*  सा्यबर नव्वा्तील धोके ओळखूि त्या रिमाणे उपा्य ्योजिा कर्ता 

्येणे.

. ज्ािासाठी अभ्यास *  अभ्यास करण्याची कारणे सांग्ता ्येणे.
*  अभ्यासाची नवनवध साधिे सांग्ता ्येणे.
*  अभ्यास करण्याच्या ्योग््य पद् ध्ती निवड्ता ्येणे.
*  अभ्यास करण्याच्या ्योग््य जागा ठरव्ता ्येणे.
*  अभ्यासाची ्योग््य वेळ निवड्ता ्येणे.
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२१ ्ते १नशक्षण नण समाज.प्रकरण
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.   शिक्षणा ती संक पिा
  १.१.१  भार्ती्य शैक्षनणक नवचारवं्त 
  १.१.२  पा्चात््य शैक्षनणक नवचारवं्त

.   शिक्षणा े शवशवध स््र
  १.२.१  रिार्नमक नशक्षण     
  १.२.२  माध्यनमक व उ  माध्यनमक नशक्षण

.   शिक्षणा े प्रकार
  १. .१  पचाररक नशक्षण
  १. .१.१  पचाररक नशक्षणाची वैनशष् े
  १. .१.२  पचाररक नशक्षणाचे महत्व
  १. .१.   पचाररक नशक्षणाचे घटक

 १. .२   अि पचाररक नशक्षण
  १. .२.१  अि पचाररक नशक्षणाची वैनशष् े
  १. .२.२  अि पचाररक नशक्षणाचे महत्व
  १. .२.   अि पचाररक नशक्षणाचे घटक

 १. .    सहज नशक्षण
  १. . .१  सहज नशक्षणाची वैनशष् े
  १. . .२  सहज नशक्षणाचे महत्व
  १. . .   सहज नशक्षणाचे घटक

शिक्षण.प्रकरण

सांगा पा

• बालवगामिपासूि ्ते दहाव्या वगामिप्यां्तच्या 
नवद्ार्याांमध्ये कोणकोणत्या रिकारची सवभाव 
वैनशष् े आ ळ्ता्त

• ्तुमही जसे लहाि अस्तािा वागला्त ्तसेच आजही 
वाग्ता का 

• ्तुमच्या व्तमििा्तील ठळक फरक सांगा.

लहािपणी आपण खूप खेळकर, खोडकर, हट्ी 
सवभावाचे अस्तो. वा त्या व्यािुसार आपल््या्तील हा 
खेळकरपणा, खोडकरपणा आनण हट्ीपणा कमी हो्तो. 
आपल््याला  ्येणाऱ्या िवीि अिुभवािुसार आपण आपल््या 
ककृ्ती्त, सवभावा्त आनण व्तमििामध्ये बदल कर्तो. ्याच 
बदलास नशक्षण असे महण्ता्त.
 नशक्षणामुळे कोणकोणत्या रिकारचे बदल घडि ्ये्ता्त 
हे पु ील ्तकत्याच्या साहा ्यािे समजावूि घ्या. ्या 
व्यन्तरर  आपणांस कोणकोण्ते अिुभव आलेले आहे्त ्ते 
ररकाम्या च कटीं्त नलहा.

शिक्षण

ज्ािसंवधमिि

क शल््य रिाप्ीनिणमि्य क्षम्तेचा नवकास

वाचि-लेखि ब द् नधक नवकास

व्यच मत्व नवकास

  

  

   

  

१.१ ः नशक्षणामुळे घडि ्येणारे बदल
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मा ती् आ े का ्ु ांिा

"Education" ्या इंग्रजी श दाची व्युतपत्ती लनटि 
भारे्तील To Educare ्या श दापासूि ालेली असूि, 
To Educare ्या श दाचा लनटि भारेमध्ये अर्मि To Bring 
up (पालिपोरण करणे)   ,    
(जनमजा्त सुप् गुणांिा चालिा देऊि, त्याचा अानवष्कार 
करण्यास मद्त करणे) असा हो्तो ्तर मराठीमध्ये नशक्षण हा 
श द संसककृ्त भारे्तील नशक्ष्  ्या धा्तूपासूि ्त्यार ाला 
असूि ्याचा अर्मि उपदेश करणे असा हो्तो.

.  शिक्षणा ती संक पिा
नशक्षण ही एक व्यापक रिनक्र्या असूि, भार्ती्य व 

पा्चात््य नवचारवं्तांिी नशक्षणाबाब्त केलेल््या व्या ्या 
समजावूि घे्तल््यास नशक्षणाचे सवरूप लक्षा्त ्येण्यास मद्त 
होईल.

. .    ार्ती् िक्षशणक शव ारवं् 
•    मािवा्तील उपज्त दैवी गुणांची अनभव्य ी महणजे 

नशक्षण हो्य .                      स्वामती शववेकािंद
• मािवाच्या शारीररक, मािनसक व आध्याचतमक 

अंगामधील उतककृष््तेचा नवकास व अनभव्य ी 
महणजे नशक्षण हो्य .                  म ातमा गांधती

• नशक्षण महणजे आतमानवष्कार .
 रशवं िाथ टागोर

• नशक्षण हे सामानजक, आनर्मिक आनण सांसककृन्तक 
पररव्तमििाचे साधि असूि ्ते केवळ मानह्ती देणे 
एव ापुर्ते म्यामिनद्त िाही ्तर शहाणपण देण्यासाठी 
आहे. खरे नशक्षण हे मूल््याधारर्त असूि सत्याचा 
शोध घेणारे अस्ते .

 डॉ. सवमिप ती राधाक णि
. .  पा ा ् िक्षशणक शव ारवं्  

• मािवाचे शरीर व आतमा ्यांच्या्तील उतककृष््तेचा 
पूणमितवारि्त नवकास महणजे नशक्षण हो्य .     ेटो

• निरोगी सुर्  शरीरा्त निरोगी मिाचा नवकास करणे 
महणजे नशक्षण .                          अ रस्टॉटि

• नशक्षण महणजे बालकांच्या िैसनगमिक आं्तररक 
श ी व क्षम्तेचा नवकास हो्य .               सो

• नशक्षण महणजे सा्तत्यािे अिुभवाची पुिरमिचिा 
कर्त जीवि जगण्याची रिनक्र्या हो्य .   ॉि ु

सांगा पा

 भार्ती्य व पा्चात््य शैक्षनणक नवचारवं्त ्यांिी 
मांडलेल््या नशक्षणाच्या व्या ्यांमध्ये कोणकोणत्या घटकां्त 
साम्य नदसूि ्ये्ते 

.  शिक्षणा े शवशवध स््र

उ  माध्यनमक नशक्षण
(इ. ११ ्ते १२ वी)

उ  नशक्षण
(पदवी व पदव्युत्तर)

उ  रिार्नमक नशक्षण
(इ.  ्ते  वी)

माध्यनमक नशक्षण
(इ. ९ ्ते १० वी)

निमि रिार्नमक नशक्षण
(इ. १ ्ते  वी)

पूवमि रिार्नमक नशक्षण
(  ्ते  व्योगट)

१.२ ः नशक्षणाचे नवनवध स्तर 

. .   प्राथशमक शिक्षण
 रिार्नमक नशक्षण हे मूलभू्त नशक्षण महणूि 
ओळखण्या्त ्ये्ते. रिार्नमक नशक्षणाचे दोि भागा्त 
नवभाजि करण्या्त ्ये्ते. इ्यत्ता १ ली पासूि  वी प्यां्तच्या 
नशक्षणास निमि रिार्नमक नशक्षण ्तर इ्यत्ता  वी ्ते  वी 
प्यां्तच्या नशक्षणास उ  रिार्नमक नशक्षण असे संबोध्ता्त.
  (   ) नशक्षणाचा अनधकार 
्या का्यद्ाअं्तगमि्त संपूणमि भार्ता्त  ्ते १  ्या व्योगटा्तील 
बालकांसाठी रिार्नमक नशक्षण मोफ्त, स ीचे व सावमिनत्रक 
आहे. नवद्ार्याांिा नशक्षणाची आवड निमामिण वहावी 
्यासाठी रिार्नमक नशक्षण नवद्ार्थीक ी बिवण्या्त आले 
आहे. रिार्नमक नशक्षणापासूि कोण्तेही बालक वंनच्त रा  
ि्ये ्यासाठी आनर्मिकर्ष् ा दबमिल व वंनच्त घटकांसाठी 
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शासिाकडि माध्यानह भोजि, गणवेश, मोफ्त पाठ्य-
पुस्तके, नशष््यवृत््या, राखीव जागा ्यांसार ्या ्योजिा 
राबवण्या्त ्ये्ता्त. 
 क  सरकारच्या २  ऑगसट, २००९ च्या राजपत्रा्त 
राईट ऑफ नचल्डट्रि ट ी अ णड कमपल्सरी एज्युकेशि 

अ कट, २००९  अनव्ये  ्ते १  व्योगटा्तील सवमि 
बालकांिा मोफ्त, स ीचे व सावमिनत्रक रिार्नमक नशक्षण 
पुरवण्याची, त्यांिा शाळे्त रिवेश देण्याची, उपचसर््ती 
नटकवण्याची व रिार्नमक नशक्षण पूणमि करूि घेण्याची 
जबाबदारी आ्ता शासिावर आहे. 

सांगा पा

 शुभमिे मोफ्त व स ीचे शाले्य नशक्षण पूणमि केले 
आहे, ्तर त्यािे कोणत्या स्तराप्यां्तचे नशक्षण घे्तले आहे
प्राथशमक स््रावरतीि शिक्षणा ती सवमिसाधारण उद शद े
• रिार्नमक स्तरावर मा्तृभारा आनण इंग्रजी ्यांच्या 

अध्य्यिा्तूि वण, भारण, वाचि आनण लेखि ही 
मूलभू्त क शल््ये नवकनस्त करणे.

• उ  रिार्नमक स्तरावर मा्तृभारेच्या मूलभू्त भानरक 
क शल््यांचा अनधक नवकास करणे ्तसेच नहंदी आनण 
इंग्रजी भारांमधील मूलभू्त क शल््यांचे र् ीकरण 
करणे. 

• निरीक्षण, ्तुलिा, वगथीकरण, रि्योग करणे, निष्करमि 
का णे व त्याचे निवेदि करणे. ्यांसारखी मूलभू्त 
वैज्ानिक क शल््ये व र्चष्कोि निमामिण करणे.

• नवद्ार्याांमध्ये मानह्ती संरिेरण व ्तंत्रज्ािनवर्यक 
क शल््ये निमामिण करणे. 

• भार्ती्य सांसककृन्तक परंपरा आनण भ गोनलक व 
सांसककृन्तक नवनवध्ता ्यांची ओळख करूि देणे.

• सामानजक ह  आनण जबाबदाऱ्या ्यांच्याबरोबर 
सहका्यमि आनण सनहष्णु्ता ्यांची जाणीव निमामिण 
करणे.

• प्यामिवरण संवधमिि आनण संरक्षण करण्याची वै्यच क, 
सामुदान्यक जबाबदारी अंगी बाणवण्यास मद्त 
करणे.

• नवद्ार्याांमध्ये मरिन्तष्ेची जाणीव निमामिण करणे.
• नवद्ार्याांच्या शरीरसंपदेचा नवकास करणे ्तसेच 

शारीररक, आरोग््यनवर्यक चांगल््या सव्यी लावणे.
•  नवद्ार्याांमध्ये नवनवध कलागुणांची जोपासिा करणे.

•  व्यवसा्यानभमुख्ता निमामिण करणे.
•  नवनवध जीवि क शल््ये नवकनस्त करणे.
•  रिादेनशक्ता, अंध ा, लोकसं ्या वा , रिदरण, 

दहश्तवाद, ष्ाचार इ. समस्यांची जाणीव निमामिण 
करूि देणे.

. .   माध्शमक व उचि माध्शमक शिक्षण
 इ्यत्ता ९ वी आनण १० वी ्या दोि वगाांसाठी नदल््या 
जाणाऱ्या नशक्षणास माध्यनमक नशक्षण  ्तर इ्यत्ता ११ वी 
आनण १२ वी वगाांच्या नशक्षणास उ  माध्यनमक नशक्षण  
असे महण्ता्त. उ  माध्यनमक नशक्षणाला कनिष् 
महानवद्ाल्यीि नशक्षण असे देखील महटले जा्ते.
 भार्ती्य राज्य घटिेिुसार नशक्षण हा नवर्य भार्ताचे 
क शासि व राज्यशासि ्यांच्या सामाईक ्यादी्त 
असल््यामुळे शाले्य नशक्षणाचा राष्ट्री्य स्तरावरील 
अभ्यासक्रम आराखडा NCERT (राष्ट्री्य शैक्षनणक 
संशोधि व रिनशक्षण परररद, िवी नद ी) ठरव्ते.  त्यावर 
आधारलेला पण महाराष्ट्रास अिुकल असा पाठ्यक्रम  
MSCERT (महाराष्ट्र राज्य शैक्षनणक संशोधि व रिनशक्षण 
परररद, पुणे) ही संसर्ा ठरव्ते. 
 महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक 
निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ (बालभार्ती), पुणे 
ही राज्यस्तरी्य संसर्ा इ्यत्ता पनहली ्ते बारावी ्या 
वगाांप्यां्तच्या पाठ्यपुस्तकांचे लेखि संपादि, त्यांची छिपाई 
व नव्तरण ्यांची जबाबदारी सांभाळ्ते. ्तर इ्यत्ता दहावी 
आनण बारावीच्या परीक्षांची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य 
माध्यनमक व उ  माध्यनमक नशक्षण मंडळ, पुणे ्यांच्याकडे 
आहे. ्या मंडळाची एकण िऊ नवभागी्य नशक्षण मंडळे 
राज्यभर का्यमिर्त आहे्त.

ंटरिेट मा ा शमत्र

 इंटरिेटवरूि महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उ  
माध्यनमक नशक्षण मंडळ, पुणे ्यांच्या नवभागी्य नशक्षण 
मंडळाची ्यादी शोधा.  

मा ती् आ े का ्ु ांिा

 भार्त सरकारच्या व्तीिे िेमण्या्त आलेल््या  
डॉ. मुदनल्यार माध्यनमक नशक्षण आ्योग (१९ २- ), 
डॉ. कोठारी भार्ती्य नशक्षण आ्योग (१९ - ) ्यांच्या 
नशफारशीिुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये जूि १९ २ पासूि 
माध्यनमक नशक्षणाच्या पुिरमिचिेस सु वा्त ाली.  
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१९  पासूि (१० २ ) ्या िवीि आककृन्तबंधाचा 
सवीकार संपूणमि राज्या्त करण्या्त आला. दहा वराांचे 
माध्यनमक नशक्षण दोि वराांचे उ  माध्यनमक नशक्षण व 
्तीि वराांच्या पदवी नशक्षणाचा समावेश ्या आककृन्तबंधा्त 
आहे. 
 माध्शमक व उचि माध्शमक स््रावरतीि शिक्षणा ती 

सवमिसाधारण उद शद े
• निरीक्षण करणे, साधम्यमि शोधणे, अिुमािा ारे 

नस ान्ताची सत्य-असत्य्ता पड्ताळणे, उपपत्ती 
मांडणे इत्यादी क्षम्ता नवकनस्त करणे.

• मानह्ती संरिेरण व ्तंत्रज्ािनवर्यक क शल््ये नवकनस्त 
करणे.

• सव्यंरोजगार नमळवण्यासाठी आव््यक जीवि 
क शल््ये नवकनस्त करणे.

• प्यामिवरण संवधमिि व संरक्षणाबाब्त ककृन्तशील करणे.
• नवद्ार्याांिा सवा्तं ्य, सम्ता, न्या्य, बंधु्ता ्तसेच 

बहुनवनवध्तेचा आदर करण्यास रिवृत्त करणे.
• नवद्ार्याांमध्ये िैन्तक व मािनसक उजवेचे संवधमिि 

होऊि सव्तंत्र नवचार करण्याची व सामानजक मूल््यांिा 
धोका पोहचवणाऱ्या श ींिा सामोरे जाण्याची 
क्षम्ता नवकनस्त करणे.

• भू्तकाळाच्या जानणवे्तूि व्तमिमािकाळाचे भाि 
निमामिण करणे, त्या ारे भनवष््याचा वेध घेण्याची 
क्षम्ता निमामिण करणे.

• राष्ट्रासमोरील सामानजक व आनर्मिक आवहािांची 
ओळख करूि देणे.

• भार्ती्य संसककृ्तीच्या बलसर्ािांची ओळख करूि 
देणे.

• जागन्तकीकरण, सर्ानिकीकरण, खाजगीकरण 
आनण आधुनिकीकरण ्यांचा मेळ घालूि 
परसपरावलंबिाची जाणीव निमामिण करणे.

•  सावमिजनिक मालमत्ता व सांसककृन्तक वारसा 
संरक्षणाची जाणीव निमामिण करणे.

•  समाजा्तील दबमिल घटकांच्या आनण मनहलांच्या 
सबलीकरणाच्या आव््यक्तेची जाणीव निमामिण 
करणे.

• नवनवध्ते्तूि एक्ता, सवमिधममिसमभाव, सामानजक 
सुसंवाद आनण सम्ता इ. मूल््ये अंगी बाणवण्यास 
मद्त करणे.

• िैसनगमिक संपत्तीचा नवकास करूि ्ती सामंजस्यािे 
सामाईकररत्या वापरण्याबाब्त जागृ्ती निमामिण करणे.

ामि करा

 रिार्नमक नशक्षणाची सवमिसाधारण उद् नदष्े आनण 
माध्यनमक व उ  माध्यनमक नशक्षणाची सवमिसाधारण 
उद् नदष्े ्यांमधील ठळक मुद् द्ांवर चचामि करा.

.  शिक्षणा े प्रकार
 नशक्षण देण्याच्या आनण घेण्याच्या प ्तीवरूि 
नशक्षणाचे पचाररक, अि पचाररक आनण सहज नशक्षण 
असे ्तीि रिकार पड्ता्त. ्याची मानह्ती खालीलरिमाणे.

१.  : नशक्षणाचे नवनवध रिकार

शिक्षणा े प्रकार

पचाररक नशक्षण सहज नशक्षणअि पचाररक नशक्षण
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. .  प ा रक शिक्षण 
 पचाररक नशक्षण हे शाळा, महानवद्ाल्य, 
नवद्ापीठ ्यासार ्या शैक्षनणक संसर्ांमधूि नदले जा्ते. 

पचाररक नशक्षणाची ध्ये्ये ही पूवमिनि्योनज्त अस्ता्त. 
व्य ीच्या व समाजाच्या गरजांमधूि पचाररक नशक्षण 
संसर्ा निमामिण हो्ता्त.
 नवनशष् ्यंत्रणेमाफ्त, निच्च्त ध्ये्य समोर ठेवूि 
नि्योजिपूवमिक नदल््या जाणाऱ्या नशक्षणास पचाररक 
नशक्षण असे महण्ता्त. नि्योजिबद् ध, साचेबद् ध, 
रचिातमक नशक्षण महणजे पचाररक नशक्षण हो्य.
 पचाररक नशक्षणामध्ये नवद्ार्यामिला नशक्षण 
घेण्यासाठी शैक्षनणक संसर्ेमध्ये रिवेश घ्यावा लाग्तो. 
अभ्यासक्रमाची निवड करावी लाग्ते. नि्यम व नशस्त ्यांचे 
पालि करावे लाग्ते आनण शैक्षनणक हे्तूनवर्यी जागृ्त 
रा ि रित्येक वेळी वगामि्तील अध्य्यि अिुभवाचे ग्रहण व 
संपादि करावे लाग्ते.

. . .  प ा रक शिक्षणा ती वशि े
• पचाररक नशक्षण शाळा, महानवद्ाल्य आनण 

व्यावसान्यक नशक्षण संसर्ां्तूि नदले जा्ते.
• पचाररक नशक्षण शासत्रशु , प ्तशीर व 

पूवमिनि्योनज्त अस्ते.
• अभ्यासक्रम, वेळापत्रक, अध्यापि प ्ती, 

नवद्ार्थी, नशक्षक, व्यवसर्ापक ्यांिा महत्वाचे 
सर्ाि अस्ते. 

• नशक्षण देणे व घेणे ्या नक्र्या जाणीवपूवमिक चाल्ता्त.
• परीक्षा उत्तीणमि , अिुत्तीणमि  व पदवी  ्यांिा 

महत्वाचे सर्ाि आहे. 
• नि्यम व नशस्त महत्वाची अस्ते.
• व्यावहाररक जीविा्त ्या नशक्षणास महत्वाचे सर्ाि 

आहे.

. . .२  प ा रक शिक्षणा े म व
• पचाररक नशक्षणामुळे समाजाच्या नशक्षणनवर्यक 

गरजा पूणमि हो्ता्त.
• पचाररक नशक्षणामुळे नवद्ार्याांिा शासत्रशु  

नवचार करण्याची सव्य लाग्ते. जीविाकडे 
्तानकक्तेिे पाहण्याचा दृचष्कोि नमळ्तो.

• पचाररक नशक्षण हे शाळा, महानवद्ाल्य, 
नवद्ापीठ ्यासार ्या संसर्ांमधूि नदले जा्त 
असल््यामुळे जर एखाद्ा नवद्ार्यामिस शैक्षनणक 
समस्या उ वल््यास त्याचे ्तातकाळ निराकरण 
कर्ता ्ये्ते. 

• पचाररक नशक्षणामध्ये नवद्ार्थी आनण नशक्षक 
एकनत्र्त का्यमिर्त अस्ता्त. त्यामुळे नवद्ार्याांच्या 
अध्य्यि अिुभवािुसार, अध्यापि का्यमिनि्ती्त बदल 
कर्ता ्ये्तो. ्यामुळे नशक्षणाचे ध्ये्य साध्य हो्ते. 

• पचाररक नशक्षणामध्ये नवद्ार्यामिस एखाद्ा 
नवर्या्त रिानवण्य नमळवण्यासाठी नवनशष् कालावधी 
देण्या्त ्ये्तो. त्याआधारे परीक्षेच्या माध्यमामधूि 
रिानवण्य नमळवले की िाही हे ठरवले जा्ते. रिानवण्य 
नमळवल््यास रिमाणपत्र बहाल करण्या्त ्ये्ते. ्यामुळे 
नवद्ार्यामिचा आतमनव्वास उंचावण्यास मद्त हो्ते. 

• पचाररक नशक्षणामुळे आपल््याला एखादा ्तजज्, 
रिशासक, अनभ्यं्ता, नशक्षक, वैद् नकवा उ  
रिन्तभावं्ताचा शोध घे्ता ्ये्तो. 

माश ्ती शमळवा व ामि करा

• रिाचीि काळामधील भार्ता्तील गु कुल नशक्षण 
प ्तीनवर्यी इंटरिेट ारे मानह्ती नमळवा.

•	 गु कुल नशक्षण प ्ती्तील गुरू व नशष््य ्यांच्यां्तील 
शैक्षनणक आं्तरनक्र्येनवर्यी आपल््या गटामध्ये चचामि 
करा.

. . .  प ा रक शिक्षणा े टक
      अ पचाररक नशक्षणाचे घटक खालीलरिमाणे :

नवद्ार्थी

नशक्षक

शाळा

अध्यापि प ्ती

पुस्तके

 नटपणे, गृहपाठ, अभ्यास

 परीक्षा अभ्यासक्रम

वेळापत्रक

१.   : पचाररक नशक्षणाचे घटक

प ा रक शिक्षणा े टक
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मु  नवद्ाल्य 
मंडळ

ग्रंर्ाल्य समूह संपक 
माध्यमे

मु  नवद्ापीठे संगणक नशक्षक नवद्ार्थी

. . .२ अिौप ा रक शिक्षणा े म व
• ज्यांिा वेळेअभावी पचाररक नशक्षण घेणे शक्य 

िस्ते, अशा व्य ींसाठी अि पचाररक नशक्षण 
महतवाचे आहे. 

• अि पचाररक नशक्षणामुळे फावल््या वेळेचा सदप्योग 
हो्तो.

• अि पचाररक नशक्षणाच्या माध्यमा्तूि नमळवलेल््या 
पदवीचा वापर िोकरीसाठी, िोकरीमधील 
पदो ्तीसाठी हो्तो.

• अि पचाररक नशक्षणामुळे आपले छिंद जोपास्ता 
्ये्ता्त.

सांगा पा
 

 कल्पिािे रिार्नमक नशक्षण पूणमि केलेले आहे. 
कल्पिाला नि्यनम्त शाळे्त ्येऊि माध्यनमक नशक्षण पूणमि 
कर्ता ्येणे शक्य िाही. ्तेवहा कोणत्या संसर्ेमधूि कल्पिा 
आपलेे रानहलेले नशक्षण पूणमि करू शकेल 

. . .   अिौप ा रक शिक्षणा े टक
            अि पचाररक नशक्षणाचे घटक खालीलरिमाणे :

. .  अिौप ा रक शिक्षण

 अि पचाररक नशक्षण हे पचाररक नशक्षणास पूरक 
असे नशक्षण आहे. ्या नशक्षणामध्ये आपण आपल््या 
फावल््या व सो्यीच्या वेळेिुसार नशक्षण घेऊ शक्तो. 

पचाररक नशक्षणामध्ये शाळे्त उपचसर््त राहणे, नवनशष् 
वेळेमध्ये अध्यापि का्यमि सुरू असणे, रित्येक वळेेस शाळेस 
भेट देऊिच का्यमि पूणमि करणे अशी जी बंधिे अस्ता्त ्ती ्या 
प ्ती्त िस्ता्त. त्यामुुळे आपण आपली िोकरी, 
व्यवसा्य नकवा घरकाम सांभाळि नशक्षण घेऊ शक्तो.

. . .   अिौप ा रक शिक्षणा ती वशि े
• अि पचाररक नशक्षणामध्ये नशक्षण देणारा आनण 

नशक्षण घेणारे हे एकमेकांपासूि अिेक वेळा दर 
अं्तरावर अस्ता्त.

• अि पचाररक नशक्षण हे समूह संपक माध्यमे व मु  
संसर्ांच्या माध्यमां्तूि देण्या्त ्ये्ते.

• अि पचाररक नशक्षणामुळे ज्ाि व क शल््या्त वा  
घडि ्ये्ते.

• अि पचाररक नशक्षण हे पचाररक नशक्षण व सहज 
नशक्षण ्याच्या दरम्यािचे नशक्षण आहे.

• अि पचाररक नशक्षणामध्ये अभ्यासक्रम, परीक्षा 
आनण पदव्या ्यास महत्वाचे सर्ाि आहे.

.   अिौपचा रक नशक्षणाचे घटक

अिौप ा रक शिक्षणा े टक

१.  : अि पचाररक नशक्षण (मु  नवद्ापीठ, नशक्षण रिनक्र्या, नवद्ाल्य)
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. .   स  शिक्षण
 नशक्षण ही स्त्त चालणारी रिनक्र्या आहे. आपण 
रित्येक क्षणाक्षणाला काही्तरी िवीि अिुभव घे्तो. ्या 
अिुभवा्तूि व्तमिि पररव्तमिि घड्ते. ्यास सहज नशक्षण असे 
महण्ता्त.
 जीविा्तील सगळेच नशक्षण आपण शाळा, 
महानवद्ाल्यांमधूि घे्त िाही. आपले कुटंब, नमत्र, समाज 
्यांच्याकडि आपणांस अिेक अिुभव नमळ्ता्त. जसे की 
शटमिचे बटि व्यवचसर््त लावा्यला नशकणे, सुबक रांगोळी 
का णे, उजव्या हा्तािे अ ग्रहण करणे, िमसकार नकवा 
वंदि करणे इ. ही क शल््ये आपण शाळे्त ि जा्ता सहजगत्या 
कुटंबा्तूि, समव्यसकाकडि आतमसा्त केली आहे्त. 
त्यामुळेच ्या नशक्षणास सहज नशक्षण  असे महण्ता्त.

. . .   स  शिक्षणा ती वशि े
• साचेबंदपणा अस्त िाही.
• ्योजिाब ्ता नकवा पूवमिनि्योजि िस्ते.
• नशकण्यामागे नवनशष् हे्तू अस्त िाही.
• नशक्षणाचा उपचार िस्तो, ्ते उतसफ्तमि अस्ते.
• नशकणारा व नशकवणारा ्यांचे जाणीवपूवमिक रि्यति 

अस्त िाही्त.
. . .   स  शिक्षणा े म व

• जीवि कौशल्ये व मूल््यनवचार ्याचे नशक्षण सहज 
नशक्षणा्तूि नमळ्त असल््यामुळे सहज नशक्षण 
महत्वाचे ठर्ते.

• सहज नशक्षणा्त साचेबंदपणा िसल््या कारणािे आपण 
आपल््या अिुभवावरूि नवनवध माध्यमांच्या ारे हे 
नशक्षण घेऊ शक्तो त्यामुळे अध्य्यि आिंदाची 
रिाप्ी हो्ते.

• सहज नशक्षणामध्ये वेळापत्रक, अभ्यासक्रम, परीक्षा 
अस्त िाही्त. ्या कारणामुळे नवद्ार्थी खुल््या मिािे 
नशक्षण घेऊ शक्तो. 

• सहज नशक्षण हे आपल््या पररसरामधील अिुभवावरूि 
नमळ्त असल््या कारणािे व्य ीला काळ, वेळ 
नकवा भारेचे बंधि िस्ते. हे नशक्षण नवनवध ो्तांच्या 
माध्यमामधूि घे्ता ्ये्ते. त्यामुळे ्तुलिातमक अध्य्यि 
करणे शक्य होऊि अध्य्यिा्त दजवेदारपणा ्ये्तो.

• सहज नशक्षण उतसफ्तमिपणे घडि ्ये्ते. उतसफ्तमिपणे 
घडि आलेले अध्य्यि आिंददा्यी व दीघमिकाळ 
समरणा्त राहण्यास मद्त हो्ते.

• नशक्षणा्त कोणत्याही रिकारची पचाररक्ता िस्ते.
• नशकण्यासाठी नवर्य िस्ता्त.
• वेळापत्रक िस्ते.
•  अभ्यासक्रम िस्तो.
•  परीक्षा िस्ता्त.
•  दैिंनदि जीविा्त नवनवध रिसंगां्तूि नशक्षण नमळ्ते.
•  नशक्षण उतसफ्तमि, सहज व सव्यंरिेरर्त अस्ते.

सांगा पा

 ्तुमहाला सहज नशक्षणामधूि कोणकोण्ते अिुभव व 
कौशल्ये रिाप् ाले ्ते सांगा.

. . .  स  शिक्षणा े टक
      सहज नशक्षणाचे घटक खालीलरिमाणे :

१.  : सहज नशक्षणाचे घटक

स  शिक्षणा े टक

कुटुंब पररसर नमत्र चचामि सहली इंटरिेट सांसककृन्तक
का्यमिक्रम

नशनबरे नि्य्तकानलके दरदशमिि समुदा्य
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 स्वाध्ा् 

प्र.  अ  खािती शदिे ्ा कसां्तीि प्ामि्ांपक  ्ो ् प्ामि् शिवडि वा ् पुन ा शि ा.
 (१) लनटि भारेकडि आलेल््या मूळ रूपािुसार EDUCATION ्या श दाचा अर्मि .... असा आहे.
  (अ) To pick up      (ब) To understand 
  (क) To bring up    (ड) To learn

 (२) खाली नदलेल््या प्यामि्यांपैकी कोणत्या प्यामि्याचा समावेश नशक्षण ्या संकल्पिेमध्ये हो्त िाही 
  (अ) शारीररक, मािनसक व ब द् नधक क्षम्तेचा नवकास
  (ब) ज्ािसंवधमिि, व्तमिि पररव्तमिि, क शल््यरिाप्ी
  (क) व्य ीला सवार्थी, अंध ाळ, दैववादी बिवणे.
  (ड) मािवाला सवावलंबी व निःसवार्मि बिवणे.
 ( ) पचाररक नशक्षणामध्ये ........ ्या नशक्षणाचा समावेश हो्तो.
  (अ) शाळा, महानवद्ाल्य, नवद्ापीठामध्ये जाऊि नशक्षण घेणे.
    (ब) अभ्यासक्रम, वेळापत्रक, अध्य्यि-अध्यापि, परीक्षा आनण पदवी ्याच्या माध्यमांमधूि नशक्षण घेणे
    (क) प्यामि्य अ आनण ब
    (ड) दैिंनदि जीविामधील नवनवध अिुभवांच्या आधारे नशक्षण घेणे.
  स््ं  अ   आशण क  ्ां ्ां्तीि ्ो ् स सं ंधा ्ा ो ा ुळवा.

स््ं  अ
शिक्षणा े प्रकार

स््ं  
शिक्षणा ्ा प्रकारा ती वशि े

स््ं  क
शिक्षणा ्ा प्रकारा ती उदा रणे

१. पचाररक नशक्षण (अ) मु  शाळा नकवा मु  नवद्ापीठा ारे 
नमळ्ते.

(क) शुभम शटमिला सुव्यवचसर््त बटि लाव्तो.

२. अि पचाररक नशक्षण (आ) कोणत्याही जाणीव नकवा रि्यतिांनशवा्य 
सवं्यसफ्तथीिे नमळणारे नशक्षण

(ख) शुभम नि्यनम्त शाळे्त जा्तो, परीक्षा दे्तो, पदवी 
नमळव्तो.

. सहज नशक्षण (इ)  वेळापत्रकािुसार नदले जाणारे नशक्षण (ग)  शुभम  मु  नवद्ाल्य मंडळ मु  नवद्ापीठा्तूि 
पदवी नमळव्तो.

प्र.  क ्े दोि ि दां् उत्रे शि ा.
        १. ............................... 
 (१) रिार्नमक नशक्षणाचे स्तर  
        २. ...............................

        १. ...............................

 (२) नशक्षणाचे रिकार    २. ...............................

        . ...............................

        १. ...............................

 ( ) अि पचाररक नशक्षणाचे उ ेश  २. ...............................

        . ...............................
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प्र.   क्ती पणमि करा.
 (१) पचाररक नशक्षणाचे घटक सांगा.

 (२) नशक्षणाचे नवनवध स्तर सांगण्यासाठी खालील ओघ्त ा पूणमि करा.

प्र.  खाितीि प्र िां ती उत्रे शि ा.
 (१) रिार्नमक नशक्षणाची आवड निमामिण वहावी ्यासाठी शासिस्तरावरूि कोणकोणत्या ्योजिा राबवण्या्त ्ये्ता्त 
 (२) पचाररक नशक्षणाचे महत्व कोण्ते 
 ( ) सहज नशक्षणाची वैनशष् े सांगा.
प्र.  आपिे म् ि दवा.
 (१) अि पचाररक नशक्षण हे पचाररक नशक्षणास पूरक नशक्षण आहे.
 (२) भार्ती्य नशक्षण ्तजज्ांच्या व्या ्येमधूि आपणास कोणकोण्ती मूल््ये रिन्तनबंनब्त हो्ता्त
 ( ) रिार्नमक नशक्षण आनण माध्यनमक व उ  माध्यनमक नशक्षण ्यांच्या उद् नदष्ांमध्ये जो च त्या क्रमािे बदल हो्तो. 

त्याची कारणे का्य असावी्त 
प्र.  खाितीि उप म पणमि करा.
 (१) बालवाडीमधील मुलांचे निरीक्षण करूि, ्या मुलांमध्ये आ ळि ्येणारी सवभाव वैनशष् े समजावूि घ्या व त्यावर 

र्ोडक्या्त अहवाल लेखि करा.
 (२) पचाररक नशक्षणा्तूि नदल््या जाणाऱ्या बालकन ्त नशक्षणासाठी कोणकोण्ते उपक्रम राबवण्या्त ्ये्ता्त ्याची ्यादी 

्त्यार करा.
* * *

पचाररक
नशक्षणाचे घटक

पुस्तके

अध्यापि
प ्ती

नशक्षक

------------
(इ. ११ ्ते १२ वी)

------------
(इ.  वी ्ते  वी)

माध्यनमक नशक्षण
(इ. --- ्ते --- वी)

निमि रिार्नमक नशक्षण
(इ. --- ्ते --- वी)
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.  म ातमा ो्तीराव फिे
   २.१.१ महातमा जो्तीराव फुले  संनक्षप् जीविपट
   २.१.२ महातमा जो्तीराव फुले ्यांचे शैक्षनणक ्योगदाि
   २.१.  महातमा जो्तीराव फुले ्यांचे शैक्षनणक नवचार

.  म  ध डो किव कव
   २.२.१ महरथी धोंडो केशव कववे संनक्षप् जीविपट
   २.२.२ महरथी धोंडो केशव कववे ्यांचे शैक्षनणक ्योगदाि
   २.२.  महरथी धोंडो केशव कववे ्यांचे शैक्षनणक नवचार

.  कममिवतीर ा राव पाटतीि
   २. .१ कममिवीर भाऊराव पाटील संनक्षप् जीविपट
   २. .२ कममिवीर भाऊराव पाटील ्यांचे शैक्षनणक ्योगदाि
   २. .  कममिवीर भाऊराव पाटील ्यांचे शैक्षनणक नवचार

.  डॉ. पं ा राव देिमुख
    २. .१ डॉ. पंजाबराव देशमुख संनक्षप् जीविपट
    २. .२ डॉ. पंजाबराव देशमुख ्यांचे शैक्षनणक ्योगदाि
    २. .  डॉ. पंजाबराव देशमुख ्यांचे शैक्षनणक नवचार

.  अिु्ा  वा
    २. .१ अिु्ताई वाघ संनक्षप् जीविपट
    २. .२ अिु्ताई वाघ ्यांचे शैक्षनणक ्योगदाि
    २. .  अिु्ताई वाघ ्यांचे शैक्षनणक नवचार

प्रास्तानवक

नशक्षण हे समाज प ररत्विाचे एक प्भारी साधि 
आहे. समाजा या सांस्कनतक आनण सामानजक नरचार 
प्राहांिा सुयो य रळण नमळरि दे याचे काम नशक्षणाचे 
आहे. नशक्षणातील नरचार प्राह आपल्या आचार, नरचार 
आनण लेिणीद् रारे सर्व सामा यांपयत पोहचर याचे काम 
शैक्षनणक नरचाररंत करत असतात. प्स्तुत प्करणामधि 
आपण महारा ातील काही ोर शैक्षनणक नरचाररंतां या 
काया्वचा प रचय क ि घेणार आहोत.

शैक्षनणक नरचाररंतां या प्तयक्ष शैक्षनणक काया्वमधि 
आनण तयां या नरचारधिामधि आपणा सरािा प्ेरणा 
लाभत असते, शैक्षनणक कामाची यो य नदशा लाभत 
असते. या नरचाररंतांचे ब मल्य नरचार हे तयां या 
अनररत धडपडीति, अिंड नचंतिाति, प्तयक्ष प्योगाति 
आनण प्गल्भ अिुभरांति आलेले असतात. हे नरचार 
आपल्याला सदैर माग्वदश्वक ठरतात.

महारा ामधये सर्वप् म स्त्ी नशक्षणाचा पाया रचणारे 
महातमा जोतीबा ुले, स्त्ी नशक्षण काया्वसाठी र 
खस्त्यां या पुि द् धारासाठी आपले संपण्व आयु य समनप्वत 
करणारे महषणी धोंडो कशर करडे, महारा ामधये मो ा 
प्माणारर शाळा, महानरद्ालय स् ापि करत रसनतगहाची 
सुनरधा उपल ध क ि देणारे कम्वरीर भा रार पाटील, 
मो त र स ीचे नशक्षण पुरर यासाठी अमरारती 
नजल् ात ०० नशक्षण कद्रे उभारणारे डॉ. पंजाबरार 
देशमुि आनण कोसबाडसारखया दग्वम भागात बाल 
नशक्षणाची सु रात करत आनदरासी बालकांिा नरनरध 
िेळां या माधयमाति नशक्षण उपल ध क ि देणा या 
अिुताई राघ, या सरा या शैक्षनणक काया्वचा प रचय 
आपण प्स्तुत पाठामधि क ि घेणार आहोत.

म ारा ा्तीि िक्षशणक शव ारवं्.प्रकरण
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.  म ातमा ो्तीराव फिे

सांगा पा

 नवद्ेनविा म्ती गेली  
 मन्तनविा िी्ती गेली 
 िीन्तनविा ग्ती गेली  
 गन्तनविा नवत्त गेले 
 नवत्तनविा शु  खचले  
 इ्तके अिर्मि एका अनवद्ेिे केले 
वरील लेखिामधूि महातमा फुले ्यांिी निरक्षर्तेचे 
कोणकोण्ते दष्पररणाम सांनग्तले आहे्त

म ातमा ो्तीराव फिे
. .  म ातमा ो्तीराव फिे संशक्ष  तीविपट

संपणमि िाव जो्तीराव गोनवंदराव फुले

नम ११ एनरिल १ २
नम श काण कटगूण, ्ता. खटाव, नज. सा्तारा

आ े िाव नचमणाबाई
पतिती े िाव सानवत्रीबाई
प्राथशमक शिक्षण १  - १

मराठी नशक्षण पं्तोजींच्या शाळे्त
माध्शमक 
शिक्षण

१ २ - १
सकॉनटश नमशि हा्यसकल, पुणे

माि ११ मे १  
जि्तेकडि महातमा ही पदवी

शिधि २  िोवहबर १ ९०

२.१ : महातमा फुले ्यांचा संनक्षप् जीविपट

िक्षा् ेवा

महातमा जो्तीराव फुले ्यांिी महाराष्ट्रामध्ये सत्री 
नशक्षणाचा पा्या रचला. सत्री नशक्षणासोब्तच 
मागासवगथी्यांच्या नशक्षणासाठी देखील भरीव कामनगरी 
केलेली आहे. समाजामधील सत्री-पु र समाि्तेसाठी व 
नशक्षण रिसारासाठी १  मध्ये महातमा जो्तीराव फुले 
्यांिी सत्यशोधक समाजा ची सर्ापिा केली. भार्ता्तील 

ीमं्तापासूि ्ते गोरगररबांप्यां्त रित्येकाला नशक्षण नमळावे 
्यासाठी १ २ मध्ये हंटर आ्योगासमोर भार्ता्तील 
लोकांिा स ीचे, नविाशुल्क व सावमिनत्रक सवरूपाचे नशक्षण 
शासिामाफ्त द्ावे अशी मागणी केली. असेच एक 
निवेदि १  मध्ये चवहकटोरर्या राणीचे रिन्तनिधी ुक 
ऑफ किॉट ्यांिा देखील नदले हो्ते. 

. .  म ातमा ो्तीराव फिे ्ां े िक्षशणक ्ोगदाि
अ. . व मि िक्षशणक संस्था श काण

१ १ मुलींची पनहली शाळा पुणे
२ १ १ मुलींची दसरी शाळा पुणे

१ १ मुलींची न्तसरी शाळा पुणे
१ २ असपृ््य मुलांसाठी शाळा पुणे

१ २ पूिा ला्य रीची सर्ापिा पुणे
१ बहुजि व सामानजकर्ष् ा 

वंनच्तांसाठी नवद्ा 
नशकवणारी संसर्ा

पुणे

१ सकॉनटश नमशिच्या शाळे्त 
अधमिवेळ नशक्षकाची िोकरी

पुणे

१ रि ांसाठी रात्रशाळा पुणे
९ १ सत्यशोधक समाजाची 

सर्ापिा
पुणे

२.२ : महातमा फुले ्यांचे शैक्षनणक ्योगदाि
. .  म ातमा ो्तीराव फिे ्ां े िक्षशणक शव ार

• नशक्षण हाच जीविाचा आधार आहे
• सवाांसाठी रिार्नमक नशक्षण स ीचे व मोफ्त असावे.
• सत्री नशक्षणाचा पाठपुरावा केला जावा.
• व्यावसान्यक व ्तांनत्रक नशक्षणावर भर द्ावा.
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• नशक्षणाकरर्ता नवद्ार्याांसाठी नशष््यवृत्ती व 
वसन्तगृहाची सुनवधा असावी.

• दजवेदार नशक्षणासाठी रिनशनक्ष्त नशक्षकांची िेमणूक 
करावी.

• कारकुिी नशक्षणाऐवजी उद्ोगी व जीविोप्योगी, 
जीवि जगण्यास सक्षम बिनवणारे नशक्षण द्ावे.

• चांगले आनण वाईट ्यांच्यां्तील भेद लक्षा्त आणूि 
दे्ते ्ते नशक्षण.

• समाज सुधारणेसाठी नशक्षण महत्वाचे आहे.  

मा ती् आ े का ्ु ांिा

•	  म ातमा ो्तीराव फिे ्ां े िेखि का्मि
गुलामनगरी, शे्तकऱ्याचा असूड, इशारा, सावमिजनिक 

सत्य धममि हे पुस्तक ा णांचे कसब हा लेखसंग्रह, दीिबंधू 
हे दैनिक, छित्रप्ती नशवाजी राजे भोसले ्यांचा पोवाडा, 
्तृ्ती्य रति हे िाटक, सतसार नि्य्तकानलक इत्यादी.

ंटरिेट मा ा शमत्र

महातमा फुले आनण सानवत्रीबाई फुले ्यांिी केलेल््या 
नशक्षणनवर्यक का्यामिची मानह्ती इंटरिेटवरूि नमळवूि 
 नभचत्तपत्रक ्त्यार करा व रिदनशमि्त करा.

.  म  ध डो किव कव

सांगा पा

• चसत्र्यांच्या पुि ारासाठी आपले संपूणमि जीवि 
व्य्ती्त करणाऱ्या काही नवचारवं्तांची िावे सांगा.

• महाराष्ट्र राज्यामध्ये पनहल््यांदा सव्तंत्र मनहला 
नवद्ापीठाची सर्ापिा कोणी केली 

म  ध डो किव कव

. .   म  ध डो किव कव संशक्ष  तीविपट
संपणमि िाव धोंडो केशव कववे 

नम १  एनरिल १
नम श काण शेरवली, 

्ता. मु ड नज. रतिानगरी, महाराष्ट्र
आ े िाव ल मीबाई
पतिती े िाव राधाबाई आनण आिंदीबाई
प्राथशमक शिक्षण मु ड, ्ता.दापोली, नज.रतिानगरी
माध्शमक 
शिक्षण

१ १ - मटट्रीक परीक्षा
रॉबटमि मिी हा्यसकल, मुंबई

पदवती शिक्षण १  बी.ए. नवल्सि कॉलेज, मुंबई
िोकरती १  एलनफनसटि कॉलेज, मुंबई

१  िोवहबर १ ९१ - १९१  
डे ि एज्युकेशि सोसा्यटीचे 
फग््युमिसि महानवद्ाल्य, पुणे. गनण्त 
नवर्याचे रिाध्यापक

माि बिारस नहंद नवद्ापीठ,
बिारस - १९ २ (डी.नलट)
पुणे नवद्ापीठ, पुणे - १९ १, 
(डी.नलट). 
मनहला नवद्ापीठ, मुंबई - १९ ,  
(डी.नलट).
मुंबई नवद्ापीठ, मुंबई - १९ ,  
(एल.एल.डी.)

सनमाि १९  साली भार्त सरकारच्या 
व्तीिे प भूरण  सनमाि.
१९  ्या वरथीचा भार्त सरकारच्या 
व्तीिे देण्या्त ्येणारा भार्तरति  हा 
सवमि ेष् पुरसकार रिदाि.

शिधि ९ िोवहबर १९ २
२.  : महरथी धोंडो केशव कववे  

्यांचा संनक्षप् जीविपट

िक्षा् ेवा

 सत्री नशक्षण ही परमे्वराची आराधिा मािूि आपले 
संपूणमि आ्युष््य सत्री नशक्षणासाठी समनपमि्त करणारे र्ोर 
शैक्षनणक नवचारवं्त महणजे महरथी धोंडो केशव कववे हो्त. 
महरथी कववे ्यांिी लहाि बानलका, अिार् बानलकांपासूि ्तर 
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रि  मनहलांप्यां्त सवाांसाठी नशक्षणाचे का्यमि कर्त अस्तािा 
अिार् बानलका मापासूि ्ते मनहला नवद्ापीठाप्यां्त 
अिेक नशक्षण संसर्ांची सर्ापिा केली. महरथी कववे सत्री 
नशक्षणासच देशका्यमि समज्त अस्त. महरथी कववे ्यांिी 
नशक्षणाचे माध्यम महणूि मा्तृभारेस महत्वाचे सर्ाि नदले. 
परं्तु ्याच वेळी इंग्रजी भारेचे महत्वही अधोरेचख्त केले. 
नशक्षणामध्ये केवळ ्ताचत्वक अभ्यासक्रमाचाच समावेश ि 
कर्ता नवनवध खेळ, िृत्य, संगी्त, नचत्रकला, बांधकाम, 
का्यामििुभव अशा उपक्रमासही महत्वाचे सर्ाि नदले. 
मनहला नवद्ापीठाच्या माध्यमामधूि समाज पररव्तमिि 
घडवूि आणले.

. .  म  ध डो किव कव ्ां े िक्षशणक ्ोगदाि
अ. . व मि िक्षशणक संस्था
१ १ ९ अिार् बानलका माची सर्ापिा
२ १९० नहंगणे ्येर्े मनहला नवद्ाल्याची 

सर्ापिा
१९१ भार्ता्तील पनहल््या मनहला 

नवद्ापीठाची सर्ापिा
१९१ पुणे ्येर्े कन्या शाळेची सर्ापिा
१९ पुणे ्येर्े बाल अध्यापि मंनदर व 

नशशुनवहार ्यांची सर्ापिा
१९ महाराष्ट्र ग्राम नशक्षण मंडळाची 

सर्ापिा
१९ ० सा्तारा ्येर्े बालमिोहर मंनदर सर्ापिा

२.  : महरथी धोंडो केशव कववे  
्यांचे शैक्षनणक ्योगदाि

श् ासा् डोकाव्ािा

 जपािी मनहला नवद्ापीठाच्या संबंनध्त वाचिामधूि 
व त्या नवद्ापीठाला भेट देऊि महरथी कववे ्यांिी मनहला 
नवद्ापीठाची संकल्पिा मांडली. नव लदास ठाकरसी 
्यांच्या आनर्मिक देणगीमधूि ्या नवद्ापीठाचे िाव एस. 
एि. डी. टी. ( ीम्ती िार्ीबाई दामोदर ठाकरसी मनहला 
नवद्ापीठ) असे ाले. हे नवद्ापीठ मुंबई ्येर्े आहे. 
्तसेच पुणे ्येर्े ही त्याचा पररसर आहे.

ीम्ती िार्ीबाई दामोदर ठाकरसी ्या ी नव लदास 
ठाकरसी ्यांच्या मा्तो ी होत्या. त्यांिी आपल््या 
मा्तो ीच्या समरणार्मि ्या नवद्ापीठाला १  लाख 
प्यांची आनर्मिक देणगी नदलेली हो्ती. 

. .   म  ध डो किव कव ्ां े िक्षशणक शव ार
• समाज सुधारणेचे साधि महणजे नशक्षण हो्य.
• नशक्षण संसर्ा का णे महणजे पनवत्र का्यमि हो्य.
• नशक्षणाचे माध्यम मा्तृभारा असावे.
• सत्री नशक्षणाचे का्यमि महणजे रित्यक्ष परमे्वराची 

आराधिा करणे हो्य.
• अभ्यासक्रमामध्ये नवनवध्ता असावी महणजेच 

नवनवध नवर्य उपल ध असावे्त.
• सवावलंबिासाठी नशक्षण महत्वाचे.
• नशक्षणका्यमि महणजेच देशका्यमि हो्य.
• नवज्ाि, ्तंत्रज्ाि ्यांसारखे नवर्य इंग्रजीमधूि 

नशकवले जावे्त.
 समाजामधील बालनववाह, क टंनबक नहंसाचार, 
अनिष् रू ी, ्या वाईट रिर्ांिा आळा घाला्यचा 
असल््यास सत्री नशक्षणानशवा्य प्यामि्य िाही.

.   कममिवतीर ा राव पाटतीि..
सांगा पा

 महाराष्ट्रामध्ये कमवा व नशका ्या ्योजिेची सु वा्त 
कोणी केली 

कममिवतीर ा राव पाटतीि
. .  कममिवतीर ा राव पाटतीि संशक्ष  तीविपट 
संपणमि िाव भाऊराव पा्यगोंडा पाटील

नम २२ स टबर १
नम श काण कुभोज, नज. कोल्हापूर

आ े िाव गंगाबाई
पतिती े िाव ल मीबाई
प्राथशमक शिक्षण नवटा, नज. सांगली
माध्शमक शिक्षण राजाराम हा्यसकल,

जैि बाेनडांग, कोल्हापूर.
शिधि ९ मे १९ ९

२.  : कममिवीर भाऊराव पाटील  
्यांचा संनक्षप् जीविपट
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िक्षा् ेवा

 कममिवीर भाऊराव पाटील ्यांिी छित्रप्ती राजरथी शा  
महाराज ्यांच्या रिेरणेमधूि आनण महातमा जो्तीबा फुले 
्यांच्या्तूि सफ्तथी घेऊि र्य्त नशक्षण संसर्ेची सर्ापिा 
केली. महाराष्ट्राच्या कािाकोपऱ्या्त नशक्षणाची गंगा 
िेऊि पोहचवण्याचे महाि व पनवत्र का्यमि कममिवीर भाऊराव 
पाटील ्यांिी केले. कममिवीर भाऊराव पाटील ्यांिी 
आपल््या संसर्ेचे बोधनचनह महणूि वटवृक्षाचे  नचत्र 
ठरवले. रिार्नमक नशक्षणापासूि ्ते महानवद्ाल्यीि 
नशक्षणाप्यां्तचे नशक्षण उपल ध करूि देणाऱ्या शैक्षनणक 
संसर्ा असाव्या्त ्याच संकल्पिेमधूि कला, वानणज्य, 
नवज्ाि, नशक्षणशासत्र, नवधी, अनभ्यांनत्रकी ्या 
नवद्ाशाखांसह अिेक रिार्नमक, माध्यनमक नवद्ाल्याचंी 
सर्ापिा  केली.  भाऊराव पाटील हे खऱ्या अर्ामििे 
का्यमिवादी हो्ते. त्यामुळेच त्यांिी मजीवी व बुद् नधवं्ताचा 
मेळ आपल््या संसर्ांमधूि घा्तला. ्याचा फा्यदा ग्रामीण 
भागांमधूि अिेक  डॉकटसमि, वकील, रिाध्यापक, नशक्षक, 
समाजसेवक, आधुनिक शे्तीनिष् पदवीधर ्त्यार 
करण्यासाठी ाला. 

ंटरिेट मा ा शमत्र

 इंटरिेट ारे र्य्त नशक्षण संसर्ेचा नवस्तार कोण 
कोणत्या नजल् ा्त आहे ्याची ्यादी ्त्यार करा.

. .  कममिवतीर ा राव पाटतीि ्ां े िक्षशणक ्ोगदाि
अ. . व मि िक्षशणक संस्था

१ १९०९ दधगाव नवद्ार्थी आ म 
(र्य्त नशक्षण संसर्ेचे बीज)

२ १९१० दधगाव नशक्षण रिसारक मंडळ
१९१९ सत्यशोधक समाज परररदे्त बहुजि 

समाजाच्या नशक्षणासाठी नशक्षणससंर्ा 
सर्ापि करण्याचा रिस्ताव मंजूर करूि 
घे्तला.

१९१९ र्य्त नशक्षण संसर्ेची सर्ापिा
१९२१ िेरले, ्ता. वाळवा, नज. सांगली ्या 

नठकाणी वसन्तगृहाची सर्ापिा
१९२ सा्तारा ्येर्े सवमि जा्ती-धमाांच्या 

नवद्ार्याांसाठी मोठ्या वसन्तगृहाची 
सर्ापिा

१९२ सा्तारा वसन्तगृहाचे िाव बदलूि  
ी छित्रप्ती शा  बोनडांग हाऊस असे 

करण्या्त आले.
१९ २ पुण्या्त ्युनि्यि बोनडांग हाऊस ची 

सर्ापिा
९ १९ र्य्त नशक्षण संसर्ा, िोंदणीककृ्त

१० १९ नसल्वहर ज्युनबली रल टट्रेनिंग 
कॉलेजची सर्ापिा (आजचे िाव  
म. फुले अध्यापक नवद्ाल्य)

११ १९ र्य्त नशक्षण संसर्ेचे दसरे अध्यक्ष  
रा. ब. काळे ्यांच्या िावािे मराठी 
शाळा सुरू

१२ १९ डोंगराळ भागा्तील मुलांसाठी 
्यव्ते्वर ्येर्े वहॉलंटरी रिार्नमक 
शाळा सुरू

१ १९ २ मनहलांसाठी नम  वसन्तगृह आनण 
नजजामा्ता अध्यापक नवद्ाल्य सुरू

१ १९ मोफ्त व वसन्तगृह्यु  छित्रप्ती 
नशवाजी कॉलेजची सर्ापिा

१ १९ कराड ्येर्े स ुरू गाडगे महाराज 
कॉलेजची सर्ापिा

१ १९ सा्तारा ्येर्े आ ाद कॉलेज ऑफ 
एज्युकेशिची सर्ापिा

२.  : कममिवीर भाऊराव पाटील  
्यांचे शैक्षनणक ्योगदाि
ंटरिेट मा ा शमत्र

 
 इंटरिेटच्या साहा ्यािे कममिवीर भाऊराव पाटील 
्यांच्या नशक्षण का्यामिनवर्यी अनधक मानह्ती नमळवा.

मा ती् आ े का ्ु ांिा

 कममिवीर भाऊराव पाटील ्यांिी १९२९ साली वाळवा 
्तालुक्या्तील िेरले ्येर्े वसन्तगृहाची सर्ापिा केली. ्या 
वसन्तगृहा्त असपृ््यांसनह्त सवमि जा्ती-धमाांचे नवद्ार्थी 
राह्त अस्त. कुणाही एकावर भोजिाचा खचमि पड ि्ये 
महणूि मुष्ीफड  ही अनभिव ्येाजिा सुरू केली. 
(मुष्ीफड ही अनभिव ्योजिा घरा्तील बाई जेवहा 
जात्यावर दळण्यासाठी बसा्यची ्तेवहा फ  एक मूठ 
धान्य टांगलेल््या त्या नपशवी्त टाका्यची िं्तर 
वसन्तगृहा्तील मुले नकवा नशक्षक ्ती नपशवी घेऊि जा्त. 
्यासच एक ोळी ्योजिा असेही महण्ता्त).
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. .   कममिवतीर ा राव पाटतीि ्ां े िक्षशणक शव ार
• सवावलंबिामधूि नशक्षण.
• नशक्षणा्तूि सवानभमाि आनण सवानभमािा्तूि रिन्तष्ा.
• समाजाच्या उ ारासाठी नशक्षण.
• नशक्षण हे चारर ्य निनममि्तीचे साधि.
• बहुनवध उ ेशासाठी नशक्षण.
• नशक्षक हा खे ा्तील ग्रामसेवक व ग्रामिा्यक 

असला पानहजे.
• सवाांच्या एकनत्र्त नशक्षणसाठी वसन्तगृहाची गरज.
• नवनवध नवद्ाशाखांच्या नशक्षणाची कल्पिा.

सम ि ्ा

 नवद्ार्याांिी आपल््या बळावर्ती म करूि त्या 
मोबदल््या्त नशक्षण घ्यावे असे कममिवीर भाऊराव पाटील 
्यांचे नवचार हो्ते. त्यामुळेच त्यांिी आपल््या र्य्त नशक्षण 
संसर्ेचे सवावलंबी नशक्षण हे आमचे ीद  असे घोरवाक्य 
निच्च्त केले हो्ते.

संगणक मा ा शमत्र
 

 संगणकाच्या आधारे र्य्त नशक्षण संसर्ेनवर्यीच्या 
मानह्तीचे सादरीकरण ्त्यार करा.

.   डॉ. पं ा राव देिमुख

सांगा पा

• भार्ताचे पनहले ककृरीमंत्री कोण हो्ते 
• नवदभामि्त ी नशवाजी नशक्षण संसर्ेची सर्ापिा 

कोणी केली

डॉ. पं ा राव देिमुख

. .  डॉ. पं ा राव देिमुख संशक्ष  तीविपट 

संपणमि िाव डॉ. पंजाबराव (भाऊसाहेब) 
शामराव बापू देशमुख

नम २  नडसबर १ ९
नम श काण पापळ, नज. अमराव्ती

आ े िाव राधाबाई
पतिती े िाव नवमलाबाई
प्राथशमक शिक्षण पापळ, नज. अमराव्ती
माध्शमक 
शिक्षण

अमराव्ती

पदवती शिक्षण फग््युमिसि कॉलेज, पुणे
ऑकसफडमि नवद्ापीठ, इंग्लंड

शिधि १० एनरिल १९

२.  : डॉ. पंजाबराव देशमुख  
्यांचा संनक्षप् जीविपट

. .   डॉ. पं ा राव देिमुख ्ां े िक्षशणक ्ोगदाि

अ. . व मि िक्षशणक संस्था

१ १९२ नशवाजी व्या्याम रिसारक मंडळ, 
अमराव्ती

२ १९२ ािंद छिात्राल्य, अमराव्ती

१९ २ ी नशवाजी नशक्षण संसर्ा, अमराव्ती

१९ ० ी नशवाजी लोक नवद्ापीठ, पुणे

२.  : डॉ. पंजाबराव देशमुख  
्यांचे शैक्षनणक ्योगदाि

• १९ २ मध्ये ी नशवाजी नशक्षण संसर्ेची सर्ापिा 
केली.

• मोफ्त व स ीचे नशक्षण पुरवण्यासाठी नजल्हा 
क चनसलचे उतप  वा व्त अमराव्ती नवभागा्त 
स ीचे नशक्षण देणारी १०० क े उघडली.

• नवद्ार्याांिा वसन्तगृह्यु  नशक्षण नमळाले पानहजे 
्यासाठी ी नशवाजी नशक्षण संसर्ा अमराव्तीच्या 
माध्यनमक शाळांिा लागूि वसन्तगृहाची सर्ापिा 
केली.
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• बहुजि समाजा्तील नवद्ार्याांिा महानवद्ाल्यीि 
नशक्षण नमळण्यासाठी नवदभामि्त अिेक महानवद्ाल्ये 
सुरू केली.

• ग्रामीण भागामधील अज्ाि, मागासलेपण, दारर , 
अिारोग््य आनण सामानजक आनर्मिक नवरम्ता िष् 
करण्यासाठी ी नशवाजी नशक्षण संसर्े्त जि्ता 
कॉलेज, गांधी ग्रामोद्ोग मंनदर, कस्तुरबा मेनडकल 
व वेलफेअर सटर सुरू केले.

• नशक्षणा्तूि क्रां्ती करण्यासाठी रूरल इननसट ूटची 
सर्ापिा केली.

• ी. नशवाजी नशक्षण संसर्े्त चसत्र्यांिा उप्यु  
ठरणारे अभ्यासक्रम ्त्यार केले.

• शारीररक नशक्षणाकरर्ता अमराव्ती ्येर्े शारीररक 
नशक्षण देणारा सी.पी.एड. कोसमि व शारीररक नशक्षण 
महानवद्ाल्य सुरू केले.

•	 १९ ० मध्ये ी नशवाजी लोक नवद्ापीठाची 
सर्ापिा केली.

• १९ २ मध्ये भार्ताचे ककृरीमंत्री ाल््यािं्तर आधुनिक 
्तंत्रज्ािाचा शे्ती्त उप्योग वहावा महणूि भार्त 
ककृरक समाज  सर्ापि करूि ककृरी नशक्षणाचा रिसार 
केला.

•	 ी नशवाजी लोकनवद्ापीठा्तंगमि्त जि्ता कॉलेज, 
रि  नशक्षण वगमि, ग्राम संघटकाचा वगमि, एक ्ते दोि 
वरामिचा ककृरी अभ्यासक्रम वगमि, गांधी ग्रामोद्ोग 
मंनदर इ. उपक्रम सुरू केले.

•	 १९  मध्ये सुरू करण्या्त आलेल््या रूरल 
इननसट ूट  च्या माध्यमामधूि सव्तंत्र ्तंत्रनिके्ति, 
ज्युनि्यर कॉलेज ऑफ सा्यनस व वहोकेशिल, 
ककृनरनवज्ाि पदनवका, पशुसंवधमिि व दग्धव्यवसा्य, 
पंचा्य्त राज क , ग्रामसेवक रिनशक्षण क , 
अंगणवाडी सेनवका क  अशी नवनवध क े सुरू 
केली.

िक्षा् ेवा

शे्तीला जसे पाणी ्तसे समाजाला नशक्षण  हा 
मूलमंत्र बाळगणारे एक पुरोगामी नवचाराचे शैक्षनणक 
नवचारवं्त महणजे डॉ. पंजाबराव देशमुख. डॉ. पंजाबराव 

देशमुखांच्या का्यामिमुळे स ीचे, नविाशुल्क व सावमिनत्रक 
नशक्षण सुरू करण्या्त अमराव्ती नजल् ािे संपूणमि 
भार्तामधूि दसरा क्रमांक पटकावला हो्ता.
 नवद्ार्याांिा शाले्य नशक्षणासाठी वसन्तगृहाची 
सुनवधा उपल ध ाली पानहजे ्या नवचारामधूि  
डॉ. पंजाबराव देशमुख ्यांिी ी नशवाजी नशक्षणसंसर्ा 
अमराव्तीच्या माध्यनमक शाळांिा लागूि वसन्तगृहाची 
सर्ापिा केली. मुला-मुलींच्या उ  नशक्षणाची सो्य 

ाली पानहजे व ग्रामीण भागामधील मुलांिा पदवी 
नमळव्ता आली पानहजे ्याकरर्ता नवदभामिमध्ये अिेक 
महानवद्ाल्ये सुरू केली.

. .   डॉ. पं ा राव देिमुख ्ां े िक्षशणक शव ार
• माध्यनमक नशक्षण घेणाऱ्या मुलांिा वसन्तगृहाची 

सुनवधा उपल ध ाली पानहजे.
• नवद्ापीठी्य नशक्षणामधूि केवळ पुस्तकी पंनड्त 

्त्यार ि हो्ता समाजाची व देशाची सेवा करणारे 
लोकसेवक ्त्यार वहा्यला पानहजे्त.

• परंपरानरि्य व कालनवसंग्त नशक्षण प ्ती बदलूि 
त्या नठकाणी समाजानभमुख नशक्षण प ्तीचा 
अवलंब वहा्यला हवा.

• ग्रामीण भागामधील अज्ाि, मागासलेपण, दारर , 
अिारोग््य आनण सामानजक आनर्मिक नवरम्ता िष् 
करण्यासाठी लोकनशक्षण देणे गरजेचे आहे.

• शरीर माध्यं खलु धममि साधिम्  ्या संसककृ्त 
वचिािुसार शरीर संपत्ती  ही सवमि ेष् संपत्ती असूि 
सवाांिी ्याची काळजी घे्तली पानहजे.

• आधुनिक ्तंत्रज्ािाचा शे्तीसाठी उप्योग ाला 
पानहजे. ्यासाठी रिदशमििे, चचामिसत्रे, संमेलि भरवूि 
ककृनर नशक्षण ककृरकाप्यां्त पोहचले पानहजे.

सम ि ्ा

 डॉ. पंजाबराव देशमुख ्यांिी अनवकनस्त समाज 
अनधकानधक नशक्षणाच्या रिवाहा्त कसा ्येईल ्यासाठी 
आ्युष््यभर रि्यति केले. अनवकनस्त समाज नशक्षणाच्या 
रिवाहा्त आला पानहेजे ्याकरर्ता वसन्तगृह्यु  नशक्षण, 
शाळा महानवद्ाल्याची सर्ापिा रूरल इननसट ूट  
्यांसार ्या माध्यमामधूि रि्यति केले.
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.   अिु्ा  वा

अिु्ा  वा
. .  अिु्ा  वा  संशक्ष  तीविपट 

संपणमि िाव अिु्ताई बाळककृष्ण वाघ

नम १  माचमि १९१०

नम श काण मोरगाव, नज. पुणे
आ े िाव ्यमुिाबाई

प्ती े िाव शंकर वामि जा्तेगावकर
शिक्षण १९२९ - अध्यापकी्य रिनशक्षण परीक्षा 

रिर्म ेणी्त उत्तीणमि
१९  - रात्रशाळे्त नशक्षण घेऊि 
मनटट्रक परीक्षा उत्तीणमि.
१९ १ - बी.ए. परीक्षा एस.एि.डी.
टी. मनहला नवद्ापीठ, मुंबई ्येर्ूि 
रिर्म ेणी्त उत्तीणमि.

माि १९ २ - महाराष्ट्र शासिाचा आदशमि 
नशक्षक पुरसकार.
१९  - महाराष्ट्र शासिाचा दनल्त 
नमत्र पुरसकार.
१९  - भार्त सरकारच्या व्तीिे 
देण्या्त ्येणारा पद् म ी पुरसकार.
्यानशवा्य आदशमि मा्ता, सानवत्रीबाई 
फुले व बालकल््याण का्यमिक्रमासाठी 
राष्ट्री्य पुरसकार.

शिधि २  स टबर १९९२

२.९ : अिु्ताई वाघ ्यांचा संनक्षप् जीविपट

  अिु्ताई वाघ ्यांिी ्ताराबाई मोडक ्यांच्या मद्तीिे 
व मागमिदशमििा्तूि बाल नशक्षणाच्या इन्तहासा्त अिेक 
रि्योग केलेले आहे्त. अिु्ता िी कोसबाड ्ता. डहाणू, 

नज. पालघर ्या आनदवासी वस्तीच्या भागा्त आनदवासी 
बालकांिा नवनवध खेळांच्या माध्यमांमधूि नशक्षण नदले. 
अिु्ता िी १९ ९ ्ते १९  ्या कालावधी्त एकण १  
अंगणवा ा चालवल््या. व्यावसान्यक नशक्षणा्तूि 
आनदवासींिा रोजगार नमळवूि नदला. ्यासाठी अिु्ता िी 
नवकासवाडी ही ्योजिा सुरू केली. ग्रामसेनवका, 
बालसेनवका, अंगणवाडी ्यांसाठी डॉ. नचत्रा िाईक ्यांच्या 
मागमिदशमििाखाली नवनवध रिकारचे रिनशक्षण वगमि घे्तले. 
आदरणी्य ्ताराबाई मोडक ्यांचे शैक्षनणक का्यमि एक 
निष्ावाि अिु्या्यी महणूि अिु्ताई वाघ ्यांिी चालू 
ठेवले.

. .   अिु्ा  वा  ्ां े िक्षशणक ्ोगदाि
अ. . िक्षशणक का्मि

. ग्राम बाल नशक्षा क  बोडथी, ्ता. डहाणू,  
नज. पालघर ्येर्े अध्यानपका महणूि का्यमि 
(१९ - )

. िू्ति बाल नशक्षा क , कोसबाड, ्ता.डहाणू, 
नज. पालघर ्येर्े संचानलका व अध्यानपका 
महणूि का्यमि (१९ -१९ )

. राष्ट्री्य नशक्षण अिुसंधाि व रिनशक्षण मंडळ, 
िवी नद ी ्या संसर्ेच्या का्यमिकाररणी सदस्य 
पदावर का्यमि (१९ - ९)

. अचखल भार्ती्य पूवमि रिार्नमक नशक्षण 
संसर्ेच्या उपाध्यक्ष ्या पदावर का्यमि 
(१९ - ९)

. नशक्षक-पालक रिबोधिासाठी वानहलेल््या 
नशक्षण पनत्रका  व सत्री जागृ्ती साठीच्या 
सानवत्री  ्या मानसकाच्या संपानदका महणूि 

का्यमि.
. UNICEF च्या मद्तीिे सकस आहार रिनशक्षण 

वगमि घे्तले.
. बाल नशक्षणाच्या का्यामिसाठी ऑल इंनड्या रिी 

सकल एज्युकेशि ्या संसर्ेच्या परररदांमध्ये 
सहभाग.

२.१० : अिु्ताई वाघ ्यांचे शैक्षनणक ्योगदाि
. .  अिु्ा  वा  ्ां े िक्षशणक शव ार

• बालकांच्या चंचल वृत्तीला समजूि घेऊि त्याला 
त्याच्या कलेिे समजावूि सांगावे.

• खेळा्तूि नशक्षण द् ्यावे.
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• का्यामििुभव नशक्षणा्तूि रोजगार रिाप्ीची ्त्यारी 
करावी.

• बडबडगी्ते व गोष्ी ्यांमधूि सुलभ नशक्षण हो्ते.
• पूवमि रिार्नमक नशक्षणाचे रि्योगशीलररत्या व्यवसर्ापि 

करावे.
• मिोरंजक नशक्षणासाठी बालसानहत्याचा वापर 

वहावा.
• पररसरा्तील वस्तूंचा शैक्षनणक सानहत्य महणूि वापर 

करूि रिभावी नशक्षण द्ावे.
 अिु्ताई वाघ ्यांिी निरपेक्ष वृत्तीिे बाल नशक्षणाचे 
का्यमि संपूणमि आ्युष््यभर केले. माटेसरीला प्यामि्य महणूि 
बालवाडी ्या संकल्पिेची सु वा्त केली. आनदवासी 
नशक्षणाचे व्यवसर्ापि रित्यक्ष त्यांच्यामध्ये रा ि केले. 
अंगणवाडी, बालवाडी अध्यापकासाठी नवनवध रि्योग व 
रिनशक्षण वगामिचे आ्योजि केले.
 अिु्ताई वाघ ्यांिी बोडथी, कोसबाडच्या आनदवासी 
पररसरामध्ये १० पाळणा घरे, ११ बालवा ा,  पूवमि 
रिार्नमक शाळा, ० रि  नशक्षण संसर्ा, बाल सेनवका 
रिनशक्षण वगमि, अंगणवाडी रिनशक्षण वगमि, अध्यापक 
रिनशक्षण नवद्ाल्य, रात्र शाळा, कुरण, मूकबधीर संसर्ा 
डहाणू, ी श ी जागृ्ती संसर्ा, ठाणे अशा अिेक संसर्ा 
सर्ापि केल््या. त्या काळा्त बोडथी, कोसबाड हे आनदवासी 
पररसर बाल नशक्षणाच्या रि्योग शाळाच बिल््या. 
आनदवासीच्या कल््याणासाठी त्यांिी आपले संपूणमि आ्युष््य 
वेचले.

अिु्ा  वा  ्ां े िेखि का्मि
 अिु्ता िी आपल््या शैक्षनणक संकल्पिा, पद् ध्ती 
आनण रि्योग ्यांची चचामि सफट लेख व पुस्तकांद् वारे 
केली. त्यांिी बालवाडी कशी चालवावी, कुरण शाळा, 
नवकासाच्या मागामिवर नशक्षण नमत्र माला, कोसबाडच्या 
टेकडीवरूि, सकस आहार गी्ते, सहज नशक्षण, 
बालवाडी्तील गोष्ी, बडबडगी्ते, ककृ्तीगी्ते, रिबोनधका 
इ. पुस्तकांचे लेखि केले.  पुसपुस

सम ि ्ा

 लहाि बालकांच्या चंचल वृत्तीला समजूि घे्ता 
आले ्तर त्याला वळण लाव्ता ्ये्ते. त्याच्या कलािे 
त्याला समजावूि सांग्ता ्ये्ते. ्या नवचारामुळे अिु्ता िी 
बालनशक्षणा्त अिेक रि्योग केले. आनदवासी वस्ती्त 
रित्यक्ष रा ि त्यांच्या पररसराचा अध्य्यिासाठी उप्योग 
करूि घे्त अिु्ता िी नशक्षणरिनक्र्येसमोर एक आदशमि 
निमामिण केला.

ंटरिेट मा ा शमत्र

 इंटरिेटच्या मद्तीिे अिु्ताई वाघ ्यांच्या जीविावर 
सादरीकरण ्त्यार करा. 
 ्ताराबाई मोडक व नगजूभाई बधेका ्यांच्यानवर्यी 
मानह्ती संकलि करूि सादरीकरण ्त्यार करा.
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 स्वाध्ा् 

प्र.  अ  खािती शदिे ्ा प्ामि्ांपक  ्ो ् प्ामि् शिवडि वा ्े पुन ा शि ा.
 (१) खालीलपैकी ....... हे का्यमि महातमा फुले ्यांिी केलेले िाही.
   (अ) नवल््यम हंटर नशक्षण आ्योगासमोर नवचार मांडले.
    (ब) सत्यशोधक समाजाची सर्ापिा केली.
   (क) काव्यफुले ्या काव्यसंग्रहाचे लेखि केले.
   (ड) सकॉनटश नमशि शाळे्त अध्यापि केले.
 (२) खालील प्यामि्यांपैकी ....... हा अिु्ताई वाघ ्यांचा शैक्षनणक नवचार आहे.
   (अ) बालकांिा त्याच्या कलािे समजावूि सांगणे.
    (ब) समाजानभमुख नशक्षण प ्तीचा अवलंब करणे.
    (क) सवावलंबिामधूि नशक्षण देणे.
   (ड) प्यामि्य ब  आनण क  बरोबर.
 ( ) खालील प्यामि्यांपैकी चुकीची जोडी ओळखा.
   (अ) महातमा जो्तीराव फुले - मुलींची पनहली शाळा   
   (ब) महरथी धोंडो केशव कववे - फग््युमिसि महानवद्ाल्यामध्ये गनण्त नवर्याचे रिाध्यापक
   (क) कममिवीर भाऊराव पाटील - सत्यशोधक समाजाची सर्ापिा
   (ड)  डॉ पंजाबराव देशमुख - वसन्तगृह्यु  नशक्षणावर भर 
 ( ) खालीलपैकी ....... ्या शैक्षनणक नवचारवं्तािी पनहल््या मनहला नवद्ापीठाची सर्ापिा केली.
   (अ) अिु्ताई वाघ         (ब) डॉ. पंजाबराव देशमुख   (क) महरथी धोंडो केशव कववे   (ड) कममिवीर भाऊराव पाटील 
प्र.   स््ं  अ   आशण क  ्ां ्ां्तीि ्ो ् स सं ध ळखा व ो ा ुळवा.

अ. . स््ं  अ
िक्षशणक शव ारवं्

स््ं  
स्थापि किे ्ा िक्षशणक संस्था

स््ं  क
श काण

(१) महातमा जो्तीराव फुले (अ) र्य्त नशक्षण संसर्ा (क) अमराव्ती
(२) कममिवीर भाऊराव पाटील (ब) नशवाजी नशक्षण संसर्ा (ख) मुंबई
( ) महरथी धोंडो केशव कववे (क) मुलींसाठी पनहली शाळा (ग) सा्तारा
( ) डॉ. पंजाबराव देशमुख (ड)  एस.एि.डी.टी. मनहला नवद्ापीठ (घ) पुणे

प्र.  क ्े दोि ि दा् उत्रे शि ा.
 (१) महरथी धोंडो केशव कववे ्यांिा खालील नवद्ापीठांिी कोणत्या पदव्यांिी सनमानि्त केले.
   (अ) मुंबई नवद्ापीठ  
   (ब) बिारस नहंद नवद्ापीठ 
 (२) डॉ. पंजाबराव देशमुख ्यांिी सर्ापि केलेल््या शैक्षनणक संसर्ा
   (अ)  
   (ब)   
 ( ) अिु्ताई वाघ ्या बालनशक्षणा्त कोणकोणत्या सानहत्यांचा वापर कर्त अस्त
   (अ)  
   (ब)   
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प्र.  खाितीि प्र िां ती उत्रे शि ा.
 (१) महरथी धोंडो केशव कववे ्यांचे कोण्तेही ्तीि शैक्षनणक नवचार नलहा.
 (२) मुष्ीफड ्या ्योजिेनवर्यी र्ोडक्या्त मानह्ती नलहा.
 ( ) डॉ. पंजाबराव देशमुख ्यांचे कोण्तेही ्तीि शैक्षनणक नवचार नलहा.
प्र.  खाितीि प्र िां ती उत्रे शि ा.
 (१) महातमा जो्तीराव फुले
   (१) संपूणमि िाव     (१)  ---------------  
   (२) नमळालेले बहुमाि    (२)  ---------------
   ( ) शैक्षनणक नवचार    ( )  ---------------  
 (२) अिु्ताई वाघ
   (१) संपूणमि िाव     (१)  ---------------  
   (२) रिेरणासर्ाि     (२)  ---------------
   ( ) बहुमाि     ( )  ---------------  
प्र.  खाितीि प्र िां ती उत्रे शि ा.
 (१) महातमा जो्तीराव फुले ्यांच्या शैक्षनणक का्यामिचा आ ावा घ्या.
 (२) डॉ. पंजाबराव देशमुख ्यांचे शैक्षनणक का्यमि नलहा.
प्र.  अ वाि ््ार करा.
 (१) आपल््या घराशेजारील बालवाडी  ला भेट देऊि बालवाडीमधील नशक्षणाची रिनक्र्या कशी चाल्ते ्यानवर्यी मानह्ती 

नमळवा व अहवाल ्त्यार करा.
 (२) कममिवीर भाऊराव पाटील ्यांिी सर्ापि केलेल््या र्य्त नशक्षण संसर्ेनवर्यी इंटरिेटवरूि अनधक मानह्ती संकनल्त करा.

* * *

अहवा  ेखि

अ वाि िेखिा्तीि म वा े मु े 
आपल्याला अिेकदा अहराल लेिि करारे लागते. अहराल हे नरनरध नरषयांसाठी असते. जसे क्षेत्भेट अहराल, प्कल्प 

अहराल, संशोधि अहराल, रानष्वक अहराल इतयादी. अहराल नलनहतािा सर्वसाधारणपणे पु ील मुद् द्ांचा समारेश करता येईल.
  शीष्वक  अहराल कशाचा आहे. याचा ोडक्यात उ ेि शीष्वकात असारा.
  प्स्तारिा  प्स्तारिेत अहरालाचा हेत, नठकाण अहरालाचा प्कार यांनरषयी मानहती असारी.
  मुखय आशय  हा अहरालाचा गाभा आहे. यात सनरस्तर मानहतीची िोंद नरशलेषण, रगणीकरण, निरीक्षण, रचिा इतयादींचा 

समारेश करारा.
  समारोप  या भागात सारांश ोडक्यात नदलेला असारा. तसेच स्रत चे मत समारोपात प्नतनबंनबत वहारे. तयाला मह र 

असते.
  संदभ्व  अहराल लेिि करतािा नरनरध संदभाचा रापर कलेला असतो. उदा. पुस्तक, रत्वमािपत्ातील लेि नकरा 

इंटरिेटररील मानहती. या संदभाची यादी द्ारी.
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.  िक्षशणक समा िास्त्र  अथमि  उद शद े  वशि े  
       आशण का्मि

.  शिक्षण आशण समा

.  शिक्षणा् समा ा ा स ाग
 . .१ लोकसहभाग
 . .२ बालरक्षक आनण सम्ताद्त चळवळ
 . .  उद्ोजक्ता सामानजक दान्यतव ( ) 
 . .  अशासकी्य संसर्ा ( ) 

शिरतीक्षण करा

िागरती समा ामतीण समा आशदवासती समा

.१ : नवनवध रिकारचे समाज

शिक्षण आशण समा.प्रकरण

•. वरील नचत्रांमध्ये कोणकोण्ते फरक नदस्त आहे्त

सांगा पा

• आनदवासी समाजाची सामानजक वैनशष् े सांगा.
• ग्रामीण समाजाची सामानजक वैनशष् े सांगा.
• िागरी समाजाची सामानजक वैनशष् े सांगा.

िक्षा् ेवा

 शैक्षनणक समाजशासत्राचा रिमुख नवचारवं्त जॉजमि पेि 
्यांिी १९२  साली नरिनसीपल्स ऑफ एज्युकेशिल 
सोशॉलॉजी  ्या ग्रंर्ामध्ये शैक्षनणक समाजशासत्राला एक 
वेगळे सर्ाि रिाप् करूि नदले. महणूि जॉजमि पेि ्यांिा 
शैक्षनणक समाजशासत्राचा जिक समजण्या्त ्ये्ते.

.   िक्षशणक समा िास्त्र अथमि
 नशक्षणाची उद् नदष्े ठरवण्यासाठी शैक्षनणक समाज-
शासत्राचा आधार घे्तला जा्तो. शैक्षनणक समाजशासत्र ही 
नशक्षणशासत्राची शाखा आहे. व्य ीला समाजशील 
बिवणे हा ्या शाखेचा मु ्य उ ेश आहे. व्य ी आनण 
न्तचे सांसककृन्तक प्यामिवरण ्यांमधील आं्तरनक्र्येचा अभ्यास 
्यामध्ये केला जा्तो. र्ोडक्या्त शाळा आनण समाज 
्यांमधील घटकांच्या परसपरसंबंधांचा व आं्तरनक्र्येचा 
अभ्यास शैक्षनणक समाजशासत्रा्त करण्या्त ्ये्तो.
• सामानजकीकरणाच्या रिनक्र्येचे पृर् रण महणजे 
शैक्षनणक समाजशासत्र हो्य.    शिवड  च्स्मथ  ा ि
• व्य ीला अिुभवसंप  करणाऱ्या व न्तच्या 
अिुभवांिा सुसंघनट्त करणाऱ्या सामानजक संबंधाचे व हे 
सामानजक संबंध रिसर्ानप्त करणाऱ्या संसर्ा, सामानजक 
समूह व सामानजक रिनक्र्यांचे वणमिि व नववेचि करणारे 
शासत्र महणजे शैक्षनणक समाजशासत्र.           ॉ मि पेि

.  अध््िितीि समा   ्ा ्ा  अथमि  उद शद े   
        वशि े आशण म व

.  सांस्कश्क शिक्षण  ्ा ्ा  स्व प  गर   
       आशण म व

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



22

िक्षशणक समा िास्त्रा ती उद शद े
• शाळा हे समाजाचे सांसककृन्तक क  बिवण्यासाठी 

रि्यति करणे.
• नशक्षणाच्या माध्यमा्तूि समाजाची रिग्ती साधणे.
• नशक्षकाची समाजा्तील भूनमका सपष् करणे.
• नवद्ार्यामिस समाजा्तील शाळेचे सर्ाि समजावूि 

सांगणे.
• समाजा्त पचाररक, अि पचाररक आनण सहज 

नशक्षणाची गरज व महत्व सपष् करणे.
• व्य ीच्या सवाांगीण नवकासासाठी सामानजक 

श ीचा पडणारा रिभाव अभ्यासणे.
• नशक्षणाची उद् नदष्े साध्य करण्यासाठी संशोधि 

प ्ती व नचनकतसातमक नवचारप ्तीचा उप्योग 
करूि घेणे. 

• समूह संपक साधिांचा नशक्षणाशी ्योग््य संबंध जोडणे.
िक्षशणक समा िास्त्रा ती वशि े
• शैक्षनणक समाजशासत्र ही नशक्षणशासत्राची शाखा 

आहे.
• समाजशासत्राची एक शाखा ्या र्ष्ीिे देखील 

शैक्षनणक समाजशासत्राकडे पानहले जा्ते. 
• शैक्षनणक समाजशासत्रा्त नशक्षणाचे पृर्:करण हा 

घटक उपघटक महत्वपूणमि मािला जा्तो.
• नशक्षणाची उद् नदष्े ठरव्तािा शैक्षनणक 

समाजशासत्राचा आधार घे्तला जा्तो.
• शैक्षनणक समाजशासत्र हे उप्योनज्त समाजशासत्र 

आहे.
• सामानजकीकरणाच्या रिनक्र्येचे पृर् रण हे शैक्षनणक  

समाजशासत्राचा मूलभू्त अभ्यास नवर्य आहे.

शिरतीक्षण करा व ामि करा

.२ : अंगठा उमटव्तािा व्य ी

का् डेि ्े सांगा

समाजा्त व्य ीला रिार्नमक नशक्षणच िाही नमळाले ्तर
िक्षशणक समा िास्त्रा े का्मि
• िव सामानजक प ्तीचा नवकास करणे.
• सृजिशील व नवधा्यक का्यमि करणे.
• समाज नि्यंत्रण व समाज पररव्तमिि करणे.
• सामानजकीकरण रिनक्र्येस साहा ्य करणे.
• समाजपररव्तमििामध्ये रिसार माध्यमांच्या भूनमकेचा 

वापर करणे.
• लोकशाहीनिष् जीविप ्तीचा संसकार समाजा्तील 

व्य ीवर घडवणे.
• सामानजक पुिरमिचिेचे नव्लेरण करणे.
• लोकशाहीरिधाि समाजव्यवसर्े्त सुजाण िागररक 

घडवणे.
• सामानजक संबंधाचा व सामानजक रिनक्र्यांचा समाज 

नवकासाच्या संदभामि्त अभ्यास करणे.

सांगा पा

• समाज पररव्तमििामध्ये मुन ्त साधिे, समूह संपक 
साधिे आनण वेब नमनड्या ्यांपैकी कोणत्या संपक 
साधिाचा अनधक रिभाव हो्तो  

िोध ्ा

• नवनवध रिकारच्या शाले्य नशक्षणािे व्य ींच्या 
सामानजक व व्यावहाररक जीविा्त कोण्ते बदल 
नदसूि ्ये्ता्त

• समाज महणजे एक राष्ट्र महण्ता ्येईल का्य  कसे

मा ती् आ े का ्ु ांिा

• समाजा्त सामानजक सम्ता व बंधुतव निमामिण 
करण्यासाठी नशक्षणाची गरज आहे.

• नशक्षणामुळे समाजा्तील अनिष् रू ी व परंपरा िष् 
हो्ता्त.

• जीविा्त माणसािे चांगल््या गोष्ींचा सवीकार करावा 
व वाईट गोष्ींचा त्याग करावा हे व्य ीला 
नशक्षणामुळे समज्ते.
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.  शिक्षण आशण समा
 नशक्षण आनण समाज ्या एकाच िाण्याच्या दोि बाजू 

आहे्त. समाजाचे अचस्ततव अबानध्त ठेवण्यासाठी व 
समाज व्यवसर्ेस नवकनस्त नदशेिे वाटचाल 
करण्यासाठी नशक्षणाची मद्त हो्ते. ्तसेच नशक्षण 
व्यवसर्ेला गुणवत्तापूणमि व उप्यु ्तापूणमि 
बिवण्यासाठी समाजा्तील सवमिच घटकांचे सहका्यमि 
आव््यक अस्ते. नशक्षणामध्ये समाजाचा सहभाग 
घे्तल््यास नशक्षण हे समाजानभमुख बिण्यास मद्त 
हो्ते ्तसेच नशक्षणाची गुणवत्ता वा नवण्यासाठी 
समाजाचा नशक्षणाशी सहसंबंध जोडणे आव््यक 
ठर्ते.

.  शिक्षणा् समा ा ा स ाग

सांगा पा

थोडे आ वा

• ्तुमही नवद्ार्थी महणूि ्तुमच्या शाळेला कोण्ती मद्त 
केली 

• ्तुमच्या गावासाठी पररसरासाठी ्तुमही कोणत्या 
रिकारची मद्त कर्ता 

• ्तुमच्या पररसरा्तील ज्या गावांिी मदािा्तूि पाणी 
टंचाईचा रि्ि सोडनवला आहे अशा गावांच्या 
िावाची ्यादी करा.

• ्तुमच्या गावा्तील वृक्षलागवड व वृक्षसंवधमिि ्यांमध्ये 
सक्री्य सहभागी असणाऱ्या नवनवध संसर्ा नकवा 
मंडळे ्यांची िांवे सांगा.

• वरील उपक्रम यशस्री होण्याच्या कारणांची गटामध्ये 
चचामि करा.

.  : नवनवध रिसंग

•   खालील नचत्रां्त तु हांला कोणकोणते प्संग नदसत आहेत. तयाची यादी करा.
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. .  िोकस ाग

शव ार करा
 मा ा गाव, मा ं िगर, मा ा पररसर कसा असावा  

कसा नवकास करावा  ्याब ल खरे्तर रित्येक िागररकाचे 
म्त लक्षा्त घेणे आव््यक अस्ते.  व्या व  व्या 
घटिा द स्तीिुसार ्ते का्यद्ािे बंधिकारक केले आहे. 
 शहरामध्ये आनण गावामध्ये क शासिाकडि र्ेट 
्योजिा ्ये्ता्त. िागररकांच्या मद्तीिे हे रिकल्प रिभावीरीत्या 
राबनवले जा्ता्त. 

  ामि करा

 ्तुमचं गाव, िगर व पररसर ्यांचा नवकास कसा हो्त 
गेला ्याची चचामि करा. 
िोकस ाग ण े का्
 शाळा आनण समाज हे दोि अनवभाज्य घटक आहे्त.  
समाजासाठी शाळा व शाळेसाठी समाज अस्तो. व्यच  
नवकास व त्या्तूि समाजनवकास हे शाळेचे रिार्नमक ध्ये्य 
आहे. ्तर समाजाच्या साहा ्यािे शाळेचा नवकास साधणे 
हेही न्त्तकेच गरजेचे अस्ते. त्यासाठी शाळेच्या का्यामिमध्ये 
लोकांचा अर्ामि्त समाजाचा सहभाग घेणे आव््यक ठर्ते. 
्यालाच शाळा नवकासा्तील लोकसहभाग महण्ता्त.

िक्षा् ेवा

नवकासाच्या नि्योजिांमध्ये, सर्ानिक निणमि्यांमध्ये 
िागररकांचा सहभाग वा वण्यासाठी िागरी भागा्त 
रिभागसभा  आनण ग्रामीण भागा्त ग्रामसभा नि्यनम्त 

घ्या्यला हव्या्त.

माश ्ती शमळवा

• ्तुमच्या नवद्ाल्या्त लोकसहभागा्तूि कोणकोणत्या 
बाबींनवर्यी पु ाकार घे्तला जा्तो, तया उपक्रमांची  
्यादी करा.

• लोकसहभागामधील उपक्रमांंपैकी ्तुमही 
नवद्ाल्यासाठी शाळेसाठी कोणत्या उपक्रमां्त 
्योगदाि देऊ शक्ता ्ते सांगा.

• ्तुमच्या नवद्ाल्या्त लोकसहभागा्तूि घे्तल््या 
जाणाऱ्या उपक्रमां्त कोणत्या अडचणी आल््या ्याची 
्यादी करा.

िािे् का्ामि् िोकस ागा ती उद शद े
• समाज व शाळा सहसंबंध जोपासणे. 
• शाळेची नव्वासाहमि्ता वा वणे.
• शाले्य समस्या सोडवणे.
• शाले्य का्यामिवर नि्यंत्रण रिसर्ानप्त करण्यास नदशा 

देणे.
• सहशाले्य का्यमिक्रमा्त समाजाचे सहका्यमि नमळवणे.
• शाले्य नवकासासाठी आनर्मिक मद्त रिाप् करणे.
• नवद्ार्याांची उपचसर््ती वा वणे.
• समाजाच्या सहका्यामि्तूि शाले्य सामग्रीचे संवधमिि 

करणे.
• समाजा्तील ज्येष् ेष् रिन्तभावं्त व्य ींच्या 

ज्ािाचा व अिुभवाचा उप्योग नवद्ार्थी 
नवकासासाठी करणे.

. .   ािरक्षक आशण सम्ाद् ळवळ
ािरक्षक

िक्षा् ेवा

शासि व्यवसर्े्तील बालरक्षक  ही अशी व्य ी 
आहे जी शालाबा  मुलांचे रिमाण कमी करण्यासाठी 
संवेदशिशील र्ष्ीिे रि्यति कर्ते. शाळाबा  मुले शोधूि 
का णे, ्ती शाळे्त ्यावी महणूि पालकांचे रिबोधि करणे 
आनण त्यांिा शाळे्त दाखल करूि दजवेदार नशक्षण नमळेल 
्यासाठी स्त्त रि्यति कर्त अस्ते.

िोध ्ा

• पररसरा्तील शाळाबा  मुलांच्या नवकासासाठी काम 
करणाऱ्या संसर्ा.

• शाळाबा  मुलांसाठी ्तुमच्या पररसरा्तील बालरक्षक 
महणूि का्यमि करणाऱ्या व्य ी.

• ्तुमच्या पररसरा्त शाळाबा  असणारी मुले व त्यांची 
कारणे जाणूि घ्या.

ािरक्षका ती का्
शाळाबा  मुलांचा शोध घेणे
पालक रिबोधि करणे
शाळाबा  मुलांिा शाळे्त दाखल करूि देणे
मुलांच्या दजवेदार नशक्षणासाठी रि्यति करणे
नशक्षण रिवाहा्त मुलांिा नटकवूि ठेवण्यारिन्त मद्त करणे
बालकांिा शारीररक आनण शैक्षनणकर्ष् ा सक्षम 
बिवणे.
शाळा व समाज ्यांचा दवा महणूि काम करणे.

बा
ल
र
क्ष
का
ची
का
यडे

.  : बालरक्षकाची का्यवे
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( ) सदस्य - संचालक, राज्य रिकल्प
( ) सदस्य - भार्ती्य वैद्की्य परररद 
 (    ) ( )
( ) सदस्य - NGO रिन्तनिधी व नशक्षण्तजज्
( ) सदस्य - सनचव उपसनचव, रिनशक्षण नवभाग
उ ो क्ा सामाश क दाश्तव ्ा का् ा ती गर
• सामानजक पर्तावा महणूि
• आनर्मिक उतप ा्तूि सामानजक नवकासास हा्तभार 

लावण्यासाठी
• मोठ्या उद्ोगांिा सामानजक जबाबदारीची जाणीव 

होण्यासाठी
उ ो क्ा सामाश क दाश्तव   ्ोगदाि
• अरिग्त नवद्ार्याांचा सववेक्षणा्तूि शोध घेणे.
• आनर्मिकर्ष् ा दबमिल मुलांिा नशक्षणासाठी मद्त 

करणे.
• शाळाबा  मुलांिा शैक्षनणक सुनवधा उपल ध करूि 

देणे.
• शाळांमधील भ न्तक सुनवधा वा ीसाठी रि्यति करणे.
• शाले्य नवद्ार्याांिा क शल््य नवकासाचे नशक्षण 

देणे.
• िवोपक्रमशील शाळांिा गुणवत्ता संवंधमििासाठी 

सवमि्तोपरी मद्त करणे.
• िवोपक्रमांमधील नशक्षकांिा आनर्मिक निधी उपल ध 

करूि देणे.
• दत्तकशाळा  दत्तक नवद्ार्थी ्योजिा राबवणे.

िक्षा् ेवा

उद्ोजक्ता सामानजक दान्यतव ( ) च्या 
धोरणाचा उद्ोग व नशक्षण क्षेत्रा्तील व्य ींिी परसपर 
समनव्य ठेवूि अवलंब केल््यास नशक्षणाची गुणवत्ता 
वा ण्यास निच्च्त मद्त हो्ते.

. .  अिासक ् संस्था 
             
  सोसा्यटी रनजसटट्रेशि कट, १ ० व बॉमबे पच लक 

कट, १९ ० सारखा अनधनि्यमां्तगमि्त िा िफा , िा ्तोटा 
्या ्तत्वावर िोंदणी ालेल््या व समाजा्त  सेवाभावी का्यमि 
करणाऱ्या संसर्ािा अशासकी्य संसर्ा असे महण्ता्त.  

ंटरिेट मा ा शमत्र

अशासकी्य संसर्ा ्यांच्या का्यामिनवर्यी अनधक मानह्ती 
नमळवा.

सम्ाद् प्रक प
 नद.  जुलै २०१  रोजी राज्यपालांच्या संम्तीिे  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधि व रिनशक्षण संसर्ा 
(बाटथी), पुणे ्येर्े सम्ताद्त रिकल्पाचा ठराव सवामििुम्ते 
संम्त ाला. 
सम्ाद् प्रक पा ती उद शद े
(१) सामानजक न्या्य, सम्ता, बंधुतवासाठी व 

राज्यघटिेमधील िमूद न्या्य, सवा्तं ्य, एकातम्ता, 
समाि्ता ही मूलभू्त ्तत्वे जि्तेप्यां्त पोहोचनवणे हे 
्या रिकल्पाचे रिमुख उद् नदष् आहे.

(२) अिुसूनच्त जा्ती व अिुसूनच्त जमा्ती (अत्याचार 
रिन्तबंध) का्यदा १९ ९ बाब्त जाणीव जागृ्ती 
करणे.

( ) अिुसूनच्त जा्ती्तील सामानजक, आनर्मिक, दबमिल व 
वंनच्त घटका्तील सामान्य जि्तेला त्यांचा मुलभू्त 
अनधकार ह  असलेल््या शासकी्य ्योजिांचा 
लाभ नमळवूि देण्याचे मु ्य काम सम्ताद्त कर्ता्त.

( ) जा्ती्य दभामिविा िष् करणे, सामानजक सलोखा व 
बंधुभाव निमामिण करणे.

( ) सामानजक न्या्य व नवशेर सहा ्य नवभाग व इ्तर 
शासकी्य नवभागाच्या अिुसूनच्त जा्तीच्या 
जि्तेसाठी असणाऱ्या ्योजिांचा रिचार व रिसार करणे 
्तसेच त्यांिा ्योजिेचा ह  नमळवूि देणे. 

. .  उ ो क्ा सामाश क दाश्तव 
               

िक्षा् ेवा

   भार्ता्तील उद्ोगधंद्ांिा भार्त सरकार नवनवध 
रिकारच्या सवल्ती उपल ध करूि दे्त अस्ते. ्यामुळे 
खाजगी कपन्यांिीही त्यांिा ालेल््या उतप ा्तील ि ्यावर 
२  र म सामानजक बाबींसाठी खचमि करणे आव््यक 
आहे. ्यासंबंधी भार्त सरकारिे कपिी का्यदा - २०१  
मधील कलम - १  अनव्ये उद्ोजक कपन्यांसाठी 
सामानजक जबाबदारीचे धोरण निच्च्त केले. ्याची 
अंमलबजावणी १ एनरिल २०१  पासूि करण्या्त आली. 
ही अंमलबजावणी आपल््या वानरमिक ्ताळेबंदा्त कपिीला 
िमूद करावी लाग्ते.
उ ो क्ा सामाश क दाश्तव  सशम्ती र िा  
म ारा  रा ्

(१) अध्यक्ष - सनचव, शाले्य नशक्षण व क्रीडा नवभाग  
(२) सदस्य - आ्यु , नशक्षण नवभाग
( ) सदस्य - आ्यु , क्रीडा नवभाग
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अिासक ् संस्थां ती  ती ्ादती पणमि करा
अिासक ् संस्थे े िाव अिासक ् संस्थे े का्मि
•  ...................... 
•		.......................
• .......................
• .......................
• .......................

• .......................   
• ....................... 
• .......................
• .......................
• ....................... 

वरीलपैकी कोणत्याही पाच संसर्ांची का्यवे जाणूि घेऊि 
गटामध्ये चचामि करा. 

मा ती् आ े का ्ु ांिा

• आपल््या देशा्त सूनचब  NGO ची सं ्या 
जवळपास  लाख आहे.

• महाराष्ट्रा्त सूनचब  NGO ची सं ्या जवळपास 
.  लाख आहे.

• भार्ता्त रित्येक वरथी NGO माफ्त अंदाजे ० ्ते ० 
हजार कोटी निधी जमा केला जा्तो.

• देशा्तील अिेक संसर्ा आनण नवद्ापीठे आहे्त जी 
NGO व्यवसर्ापिाशी संबंनध्त अभ्यासक्रम 
चालव्ता्त.
 ा शिक्षणा् स ाग

• भ न्तक सुनवधा वृद् नधंग्त करण्यासाठी
• आनर्मिक साहा ्यासाठी
• नशक्षणाच्या ्योजिांचा रिचार व रिसार समाजा्त  

सवमिसामान्यांप्यां्त पोहचवण्यासाठी
• नवद्ार्याांच्या क शल््य नवकासास सनक्र्यपणे नदशा 

देण्यासाठी 
• नशक्षणा्तील लोकसहभाग वा वण्यासाठी
• समाजा्तील नवनवध उपक्रमां्त सहभागी होण्यास 

नवद्ार्याांिा रिोतसानह्त करण्यासाठी
• समाजानभमुख उपक्रमांब ल नवद्ार्याांमध्ये 

जाणीव जागृ्ती करण्यासाठी (उदा. प्यामिवरण संरक्षण, 
अंधः ा निमूमिलि, लेक वाचवा, समग्र नशक्षा 
अनभ्याि इत्यादी).

.  अध््िितीि समा

शव ार करा
 

• समाजा्तील रित्येक व्य ीिे स्त्त नशक्त रानहले 
पानहजे असे का महटले जा्ते 

• अध्य्यिाची रिनक्र्या ही व्य ीच्या जीविा्त 
कोणकोणत्या भूनमका पार पाड्त अस्ते 

ाणि ्ा

आज एकनवसाव्या श्तकामध्ये सा्तत्यािे ज्ािाच्या 
कक्षा नवस्तारर्त हो्त आहे्त. आजचे ्युग हे संगणकाचे ्युग 
असूि आज ज्ािाचा नवसफोट हो्त आहे. हे बदलत्या 
जगामधील बदल्ते ज्ाि अद् ्य्याव्त री्तीिे नमळवा्यचे 
असेल ्तर रित्येक व्य ीिे ्ततपर असा्यला हवे. नशक्षणाची 
संकल्पिाच इ्तकी व्यापक बिली आहे की, ्ते एका 
संसर्ेकडि, समाजा्तल््या एखाद्ा गटाकडि नकवा 
नवनशष् ्यंत्रणेकडि देण्याची कल्पिा देखील आपण करू 
शक्त िाही. मग ्यावर उपा्य का्य  ्तर रित्येक व्य ी 
नशनक्ष्त ाली पानहजे एव ेच िवहे ्तर न्तिे आजनम नशक्षण 
घे्त रानहले पानहजे असे आपण महण्तो. ्यासाठी समाजा्तील 
रित्येक घटकािे सव्तःच अध्य्यि करणे ही काळाची गरज 
आहे. ्या्तूिच अध्य्यिशील समाजाची निनममि्ती होईल.
अध््िितीि समा ा ती उद शद े
• नशक्षणा ारे समाजाची रिग्ती साधणे.
• समाजा्तील रित्येक व्य ीला सव:ची जाणीव करूि 

देणे.
• समाजा्तील सामानजक, आनर्मिक नवरम्ता दर 

करण्यासाठी रि्यति करणे.
• पचाररक व अि पचाररक नशक्षणाचा समनव्य 

साधणे.
• लोकशाहीसाठी जबाबदार िागररक ्त्यार करणे.
• नशक्षण व संसककृ्ती ्यांचा समनव्य साधणे.
• समाजा्तील वंनच्त घटकांिा नशक्षणाच्या रिवाहा्त 

आणणे.
 समाजा्तील रित्येक घटकािे सव्तःच अध्य्यि करणे, 

समाजा्तील िविवीि बाबींचा अभ्यास करणे, िवीि 
र्चष्कोि, िवे नवचार, वैज्ानिक र्ष्ी ्या संदभाां्तील 
ज्ाि सव्तः अध्य्यिक्तामि समजूि नशक्त राहणे, ्या 
नशक्षण रिनक्र्येस नशकणारा समाज नकवा अध्य्यिशील 
समाज असे महटले जा्ते.

अध््िितीि समा ा ती वशि े
• अध्य्यिशील समाजा्त पचाररक, अि पचाररक, 

असे कोण्तेच भेद अस्त िाही्त.
• अध्य्यिशील समाजामुळे समाजा्तील दलमिनक्ष्त 

घटक, नशक्षण व समाज रिवाहाच्या जवळ ्येऊ 
शक्ता्त.
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• अध्य्यिशील समाजामुळे समाजा्त िवीि मूल््यांची 
जवणूक हो्ते.

• अध्य्यिशील समाजामुळे व्य ी्त आं्तरराष्ट्री्य 
सामंजस्याची जाणीव निमामिण हो्ते.

• अध्य्यिशील समाजा्तूि व्य ीचा दजामि उंचावण्यास 
मद्त हो्ते.

अध््िितीि समा ा े म व
• आधुनिक मूल््यांचा सवीकार करूि सुसंसककृ्त समाज 

निनममि्तीसाठी
• लोकशाही ्तत्वावर आधारर्त ज्ािक ी समाज 

घडवण्यासाठी
• समाि संधी, सव्यंपूणमि्ता, सवावलंनबतव, सुसंसककृ्त्ता 

ही मूल््ये वृद् नधंग्त करण्यासाठी
• सवाांिा आपल््या क्षम्तेिुसार व्यच मत्व नवकासाची 

समाि संधी रिाप् करूि देण्यासाठी
• नवरम्तेची दरी िष् करण्यासाठी
• सुनशनक्ष्त समाजाच्या निनममि्तीसाठी
• नवनवध्ते्तूि एक्ता निमामिण करण्यासाठी
• आनर्मिकर्ष् ा सव्यंपूणमि समाज निनममि्तीसाठी
• नवज्ािनिष््तेवर आधारर्त समाजनिनममि्तीसाठी
• सपष् व सव्तंत्र अनभव्य ीसाठी
• वैच्वक िागररकतवाची भाविा नवकनस्त करण्यासाठी
• फावल््या वेळेचा सदप्योग करण्याची जाणीव निमामिण 

करण्यासाठी

ामि करा

• भार्ती्य संसककृ्ती्त बहुनवनवध्ता का महत्वाची आहे, 
्यावर चचामि करा.

• अध्य्यिशील समाज निनममि्तीसाठी ्तुमच्या स्तरावर 
्तुमही कोणत्या का्यमििी्तींचा अवलंब कर्ता तयाची 
गटामध्ये चचामि करा.

.  सांस्कश्क शिक्षण.  सांस्.  सांस्कश्कश्.  सांस्.  सांस्कश्कश्कश्कश्.  सांस्
सांगा पा

• भार्ता्त असणाऱ्या नवनवध संसककृ्ती कोणत्या
• ्तुमच्या पररसरा्तील संसककृ्तीचे र्ोडक्या्त वणमिि 

करा.
• ज्या समूहा्त नवनवध भानरक, वांनशक, धानममिक 

व्य ी एकाच भू-भागावर राह्ता्त, अशा समूहाला 
का्य महण्ता्त

मा ती् आ े का ्ु ांिा

 समहात लोकां या नरनरध भाषा, धम्व, ी, परंपरा, 
नियम र सरयी आ ळतात तयास बहसांस्कनतकता  असे 
हणतात.

 नरनरध भाषा बोलणारे, नरनरध जीरि जगणारे, 
नरनरध ी, परंपरा असणा या नरनरध संस्कतीं या 
लोकां या समुहास ब सांस्कनतक समाज  असे हणतात.

मिोरंजि, खेळ इत्यादी 
का्यमिक्रम

चचामि मंडळ

सूचिा चखडकी

क शल््य नवकास 
रिनशक्षण

.  : अध्य्यिशील समाज ्त्यार करण्याच्या का्यमििी्ती

अध्य्यिशील समाज ्त्यार करण्याच्या का्यमििी्ती खालीलरिमाणे :-

अध्य्यिशील समाज ्त्यार 
करण्याच्या का्यमििी्ती

ग्रंर्ाल्य
वाचिाल्य क

सामूनहक 
वाचि नचं्तिसांसककृन्तक का्यमिक्रम 

आ्योजि

पाठां्तर क
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 वरील नववेचिावरूि बहुसांसककृन्तक्ता हे एक भार्ती्य 
समाजाचे वैनशष्  आहे हे लक्षा्त ्ये्ते. भार्ता्त रित्येक 
व्य ीला समृ  जीवि जगण्याचा समाि अनधकार आहे. 
व्य ीला समृ  जीविासाठी नशक्षण  बहुमोल मद्त 
कर्ते. बहुसांसककृन्तक्तेमध्ये नशक्षणाची भूनमका आपण 
समजूि घेऊ्या. 

सांस्कश्क शिक्षणा ा अथमि
 नवद्ार्याांिा नशक्षणाच्या माध्यमा्तूि नवनवध भारा, 
सानहत्य, सण उतसव, कला, राहणीमाि, धममि, रू ी-
परंपरा, िीन्तनि्यम, नववाहप ्ती, आहार इत्यादींची 
ओळख करूि देऊि नवनवध संसककृ्तींब ल निकोप 
र्चष्कोि निमामिण करूि देणाऱ्या नशक्षणास बहुसांसककृन्तक 
नशक्षण  असे मािले जा्ते.
 नवद्ार्यामििे नवनवध संसककृ्तींची ओळख करूि घेऊि 
रित्येक संसककृ्तीमधील बलसर्ािे ्यांची मानह्ती करूि 
घ्यावी व त्या संसककृ्तीचे निःपक्षपा्तीपणे मूल््यमापि करूि 
सांसककृन्तक एकातम्ता निमामिण करण्यास ्योग््य भूनमका पार 
पाडावी.

सांस्कश्क शिक्षणा ती गर  आशण म व 
• नवनवध संसककृ्तींची नवद्ार्याांिा ओळख होण्यासाठी
• बहुसांसककृन्तक समाजाचा सक्षम िागररक बिण्यासाठी
• नवद्ार्याांच्या व्यापक सकारातमक सामानजक 

र्चष्कोिासाठी
• नवद्ार्याांमध्ये वैच्वक भाविा जवण्यासाठी
• नवनवध्ते्तूि एक्ता साधण्याचा रि्यति करण्यासाठी
• सव्तःच्या व इ्तरांच्या संसककृ्तीब ल नवद्ार्याांमध्ये 

आदराची भाविा निमामिण करण्यासाठी
• बहुसांसककृन्तक समाजा्त राहणाऱ्या व्य ींिा 

एकापेक्षा अनधक संसककृ्ती वास्तवा्त ्यशसवीपणे 
आचरणा्त आणण्याचे क शल््य रिाप् करूि 
देण्यासाठी

• भार्ती्य समाजा्त सांसककृन्तक देवाण-घेवाणीसाठी
• भार्ता्तील नवनवध्ते्तील एक्ता ्या र्चष्कोिा्तूि 

संसककृ्तीच्या एकातमीकरणासाठी
•	 सवमिधममिसमभाव ्यािुसार सवाांिा समाि संधीची हमी 

दे्ता ्येण्यासाठी 
 नशक्षण  हे सामानजक पररव्तमििाचे महत्वाचे साधि 

आहे. नशक्षणा्तूि सांसककृन्तक नवनवध्ता आपणांस सहज 
लक्षा्त ्ये्ते. बहुसांसककृन्तक्तेच्या र्ष्ीिे नवचार करूि नदले 
जाणारे नशक्षण हे फ  पुस्तकी वा बुद् नधनिष् असण्यापेक्षा 
्ते बहुसांसककृन्तक नशक्षणास पूरक गुणांचा, मूल््यांचा नवकास 
करण्यास पुरेपूर वाव देणारे असणे आव््यक आहे.

 बहुसांसककृन्तक नशक्षणासाठीच्या अभ्यासक्रमामध्ये 
सवमि संसककृ्तींिा सर्ाि असावे. संसककृ्तींमधील चांगल््या 
बाबी मांडण्याचा रि्यति वस्तुनिष्पणे करणे आव््यक 
आहे. संसककृ्ती पररव्तमििाची ्योग््य नदशा अभ्यासक्रमा्तूि 
नदली जावी. इ्तर संसककृ्तींचे अंधािुकरण होऊ ि्ये. ्याचे 
मागमिदशमिि नवद्ार्याांिा अभ्यासक्रमा्तूि वहावे. त्यासाठी 
बहुसांसककृन्तक नशक्षणासाठीच्या अभ्यासक्रमा्त पु ील 
बाबींचा नवचार करावा लाग्तो.
• बहुसांसककृन्तक नशक्षणासाठीचा अभ्यासक्रम लवचीक 

असावा.
• बहुसांसककृन्तक नशक्षण हे समाजानभमुख असावे.
• अभ्यासक्रमा्तूि रित्येक नवद्ार्याांच्या अंगी 

असलेल््या गुणांचा नवकास करण्यासाठी संधी 
उपल ध करूि द्ावी.

• सर्ानिक जीविनवर्यक सांसककृन्तक गरजा व 
समस्यांचे रिन्तनबंब अभ्यासक्रमा्त असावे.

• नवद्ार्याांमध्ये सहका्यमि भाविा, संवेदिशील्ता, 
सेवावृत्ती व जबाबदारीची जाणीव ्यांसार ्या गुणांचा 
नवकनस्त करणारा अभ्यासक्रम असावा.

• बहुसांसककृन्तक नशक्षणा्त नवद्ानर्मिकन ्त नशक्षण 
प ्तीचा पुरसकार केला जावा. बहुसांसककृन्तक 
नशक्षण दे्तािा अभ्यासक्रमाचा आं्तरनवद्ाशाखी्य 
र्चष्कोि समजूि घेऊि नवनवध नवर्यां्तूि 
बहुसांसककृन्तक नशक्षण द्ावे. 

भारा सण, उतसव, रिवासवणमििे, नचत्रपाठ इ. 
्यांसार ्या पाठां्तूि आश्या्तूि 
सांसककृन्तक वैनशष् ांवर भर द्ावा.

इन्तहास हड पा, मोहोंजोदडो, नशवकालीि 
संसककृ्ती, इ.

भूगोल भार्ती्य भूरिदेश, जग, देश-सर्ाि, 
नवस्तार, भू-सीमा, हवामाि, 
लोकजीवि, व्यवसा्य, इ.  महाराष्ट्राच्या 
शेजारील राज्य, भार्ताच्या शेजारील देश

नवज्ाि भार्ती्य वैज्ानिक, त्यांचे शोध, 
परदेशां्तील वैज्ानिक त्यांचे नवनवध 
शोध,

प्यामिवरण प्यमिटि नवकास, प्यामिवरण समस्या इ.
सामानजक शासत्रे अर्मिक्रां्ती जागन्तकीकरण
गनण्त नवनवध धमाां्तील कालमापिाच्या नवनवध 

प ्ती व त्यां्तील सहसंबंध शोधणे.
.  : बहुसांसककृन्तक नशक्षणाचा अभ्यासक्रम
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 अशा रिकारचा बहुसांसककृन्तक नशक्षणाचा अभ्यासक्रम 
रित्यक्ष राबवण्यासाठी मानह्तीपट, रिकल्प प ्ती, 
सव्यंशोधि, समस्या निराकरण, पररसंवाद, 
वादनववाद, चचामि अशा नवनवध अध्यापि प ्तींचा 
उप्योग केल््यास नवद्ार्याांचा सांसककृन्तक नवकास 
होण्यास मद्त हो्ते.

सांस्कश्क  शिक्षणा्तीि  समस््ा व उपा््ो िा
समस््ा 
• सांसककृन्तक संघरमि
• पूवमिग्रहांवर आधारर्त र्चष्कोि
• सामानजक नवरम्ता
• सांसककृन्तक जाणीव जागृ्तीचा अभाव 
• बहुसांसककृन्तक अध्यापि का्यमिनि्तीचा अभाव
• बहुसांसककृन्तक नशक्षण नमळण्याचे मागमि नवनवध 

आहे्त.
उपा््ो िा
• समाजा्तील सांसककृन्तक संघरमि टाळण्यासाठी 

बहुसांसककृन्तक नशक्षणा ारे आव््यक वा्तावरण-
निनममि्ती, संघटि, व्या ्याि इ. च्या माध्यमा्तूि 
नशक्षक, शाळा व नशक्षणसंसर्ांिी ्योगदाि द्ावे.

• बहुसांसककृन्तक समाजा्तील रित्येक संसककृ्तीनवर्यी व 
संसककृ्तीमधील रित्येक घटकानवर्यी नशक्षकाच्या 
मिा्त आदर असावा. संसककृ्तीच्या कोणत्याही 
घटकासंदभामि्त पूवमिग्रह असू ि्ये. ्तरच आपण 
बहुसांसककृन्तक्तेसाठी सुजाण िागररक घडवू शक्तो.

• बहुसांसककृन्तक पररचसर््तीमधील एकातम्ता शोधूि ्ती 
वृद् नधंग्त करणाऱ्या नवनवधांगी का्यमिक्रमांचे आ्योजि 
केले ्तर त्या्तूि नवनवध संसककृ्तींमधील असणाऱ्या 
समाि्तेचे दशमिि नवद्ार्याांिा हो्ते. त्या्तूिच 
एकसंघ्तेची आपण सवमि एक आहो्त  ही भाविा 
नवद्ार्याां्त वृद् नधंग्त होईल. 

• नवनवध संसककृ्तींच्या घटकांिा नशक्षण घेण्यासाठी 
रिवृत्त करणे, समाज संसककृ्तीला गन्तमाि करणारे, 
संसककृ्तीचे संक्रमण करणारे नशक्षण देण्यासाठी 
आव््यक अभ्यासक्रम, नवनवध स्तरांवर का्यमिशाळा, 
चचामिसत्रे, पररसंवाद इत्यादींचे आ्योजि करूि 
नवद्ार्याांिा बहुसांसककृन्तक्तेसंबंधी सांसककृन्तक 
जाणीव जागृ्तीस सकारातमक बिवावे.

• बहुसांसककृन्तक नशक्षणासाठी नशक्षक हा रिनशनक्ष्त 
असावा. नशक्षकांिा बहुसंसककृ्तीची सवाांगािे ओळख 
असावी. ्तसेच त्या समाजा्तील घटकांिा नशक्षण 
देण्यासाठी लागणारी क शल््ये, क्षम्ता, र्चष्कोि 
्यांचे रिनशक्षण घे्तलेले असावे. 

• नशक्षकािे बहुसांसककृन्तक नशक्षणासाठी अिुरूप 
अध्यापि का्यमिनि्तींची निवड करावी. अध्यापिामध्ये 
नवनवध्ता आणावी. 

•	 नवनवध दाखले, उदाहरणे, संदभमि इ. चा वापर करावा 
व त्या्तूि नवद्ार्याांिा एक बहुसांसककृन्तक िागररक 
महणूि नवकनस्त करण्यासाठी ्योगदाि द्ावे.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

https://www.ncertbooks.guru/category/books/


30

 स्वाध्ा् 

प्र.  खाितीि प्ामि्ांपक  ्ो ् प्ामि् शिवडि रका ्ा ागती शि ा.
 (१) शैक्षनणक समाजशासत्राचे जिक ......... हे आहे्त.
   (अ)  बाऊि  (ब)  जॉजमि पेि  (क)  अॉगसट कॉम ट (ड)  ऑटोवे
 (२) सर्ानिक नवकासाच्या निणमि्यामध्ये िागररकांचा सहभाग वा वण्यासाठी गावामध्ये ......... नि्यनम्त वहावे.
   (अ)  वॉडमि सभा  (ब)  आरोग््य नशनबर (क)  ग्राम सभा  (ड)  नवकास मेळावे
 ( ) शाले्य का्यामि्त ......... हे लोकसहभागाचे उद् नदष् िाही.
   (अ)  शाले्य समस्या सोडवणे  (ब)  समाज व शाळा संबंध जोपासणे 
   (क)  शाळेची नव्वासाहमि्ता वा वणे  (ड)  शाळेवर सांसककृन्तक नि्यंत्रण ठेवणे
 ( ) शाळामध्ये मुलांिा शाळे्त दाखल करूि देणे हे पु ीलपैकी मु ्यतवे ......... चे का्यमि मािले जा्ते.
   (अ)  सम्ताद्त  (ब)  सांसककृन्तक मंडळ (क)  शाळा व्यवसर्ापि सनम्ती (ड)  सी.एस.आर 
 ( ) उद्ोजक्ता सामानजक दान्यतव ्यािुसार कपन्यांसाठी सामानजक जबाबदारी चे धोरण ......... पासूि अमला्त आहे.
   (अ)  १ एनरिल, २०१  (ब) २ आकटोबर, २०१  (क)  १ एनरिल, २०१  (ड) २ ऑकटोबर, २०१
 ( ) समाजव्यवसर्े्तील िवीि बाबींचा अभ्यास करणाऱ्या समाजास ......... असे महटले जा्ते.
   (अ)  सम्ताद्त  (ब)  वैज्ानिक र्नष्कोि (क)  अध्य्यिशील समाज (ड)  बहुसांसककृन्तक नशक्षण
प्र. . टतीपा शि ा. 
 (१) शैक्षनणक समाजशासत्राचा अर्मि
 (२) लोकसहभाग
 ( ) बालरक्षक चळवळ
 ( ) उद्ोजक्ता सामानजक दान्यतव ( )

 ( ) अशासकी्य संसर्ा ( )

 ( ) अध्य्यिशील समाज
 ( ) बहुसांसककृन्तक नशक्षण
प्र. . खाितीि प्र िां ती थोड ्ा् उत्रे शि ा.
 (१) नशक्षणा्त समाजाच्या सहभागाचे महत्व नलहा.
 (२) शैक्षनणक समाजशासत्राची ध्ये्ये िमूद करा.
 ( ) महाराष्ट्र राज्या्तील उद्ोजक्ता सामानजक दान्यतव सनम्तीची ( ) रचिा नलहा.
 ( ) अध्य्यिशील समाजाचे महत्व सांगा.
 ( ) बहुसांसककृन्तक नशक्षणाची गरज नलहा.
 ( ) बहुसांसककृन्तक नशक्षणा्तील नवनवध समस्यांची ्यादी करा.
प्र. . पु तीि प्र िां ती सशवस््र उत्रे शि ा.
 (१) अध्य्यिशील समाजाची वैनशष् े सपष् करा.
 (२) बहुसांसककृन्तक नशक्षणाचे सवरूप नवशद करा.
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प्र. . पु तीि संक पिा श त्र पणमि करा.

प्र.   अिासक ् संस्था व त्ां ती का्मिक्षेत्रे ्ांिुसार पु तीि ् ा पणमि करा.

अिासक ् संस्थां ती िावे का्ामि े प्रमुख क्षेत्र

(१)  .............. दष्काळग्रस्त शे्तकऱ्यांसाठी मद्त

(२)  .............. जल्यु  नशवार, चांदा ्ते बांदा पाणी आडवा

( )  .............. आरोग््य नशनबरे, र दाि, ....... , .......

( )  .............. बालनशक्षण, ....... , .......

( )  .............. बालमजुरांिा नशक्षण सुनवधा, बचपि बचाव आंदोलि

  सांस्कश्क शिक्षणासा ती अभ्ास म ्ािुसार ौकटती पणमि करा.

शव ् शव ्ां्गमि् परक आि्

(१) भारा मराठी, नहंदी, इंग्रजी, इत्यादी भारा नवर्यां्तूि सण-उतसव, रिवासवणमििे, नचत्रपट इ. ारे सांसककृन्तक वैनशष् े

(२) भूगोल ............................

( )   हड पा, मोंहजोदडो, नशवकालीि संसककृ्ती इत्यादी

( ) नवज्ाि

( )   प्यमिटि नवकास, पररसर समस्या इत्यादी

उप म
(१) ्तुमच्या पररसरा्तील नवनवध NGO पैकी कोणत्याही एका NGO ची मानह्ती एकनत्र्त करूि अहवाल सादर करा.
(२) ्तुमच्या वगामि्त अनभरूप ग्रामसभा आ्योनज्त करा.

* * *

~hþgm§ñH¥${VH$ 
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प्रास्तानवक

 आदशमि, सुजाण िागररक ्त्यार करणे हे नशक्षणाचे 
महत्वाचे ध्ये्य आहे. चांगला िागररक ्त्यार करण्यासाठी 
त्याला अिुरूप अशी नशक्षणरिनक्र्या आव््यक आहे. 
त्यासाठी नवद्ार्याांच्या अनभ चीिुसार, त्यांच्या आकलि 
क्षम्तेिुसार आिंददा्यी असा अभ्यासक्रम ्त्यार करणे 
आव््यक आहे.  त्यासाठी आव््यक अशी अध्यापि 
प ्ती, अभ्यासपूरक का्यमिक्रमांचे आ्योजि इत्यादी 
बाब्तची मांडणीही महत्वपूणमि आहे महणजेच नवद्ार्याांिा 
िेमके कसे नशक्षण द्ावे, अभ्यासक्रमाची रचिा व्यािुरूप, 
नवर्यािुरूप, घटकािुरूप कशी करावी ्याचे मागमिदशमिि 
शैक्षनणक मािसशासत्रामध्ये नमळ्ते महणूि शैक्षनणक 
मािसशासत्राचा अभ्यास करणे क्रमरिाप् ठर्ते.

.  मािसिास्त्रा ा अथमि
िक्षा् ेवा

 मािसशासत्राला इंग्रजी्त Psychology महण्ता्त. हा 
श द Psyche (आतमा)  logos (शासत्र) ्या दोि ग्रीक 
श दांपासूि ्त्यार ाला आहे महणजे आतम्यासंबंधी जे 
शासत्र ्ते मािसशासत्र हो्य. 
 र्ोर ग्रीक ्तत्ववेत्ता अ ररसटॉटल ( )  ्यािे 

  िावाचा ग्रंर् नलनहला. De Anima चा 
अर्मि about soul असा हो्तो. ्यावरूि मािसशासत्र महणजे 
आतम्याचे शासत्र  अशी ्या शासत्राची पनहली व्या ्या 

करण्या्त आली.
 आतमा महणजे का्य  ्या रि्िाचे उत्तर समाधािकारक 
सापडेिासे ाले, ्तेवहा मािसशासत्राची व्या ्या 
बदलण्याचा नवचार पु े आला. मािसशासत्र महणजे मिाचा 
अभ्यास  करणारे शासत्र  अशी व्या ्या करण्या्त आली.

 पु े १ ९ मध्ये नवल््यम रुड् स ्यांिी संवेदिा व 
भाविा इत्यादी आं्तररक अिुभवांचा नवचार रि्योगशाळेमध्ये 
करूि मािसशासत्राची पु ील व्या ्या केली. 
 मािसशासत्र महणजे बोधावसर्ेचे शासत्र हो्य. पु े जे. 
बी. वटसि ्या व्तमििवादी मािसशासत्रज्ािे असे रिन्तपादि 
केले की,  मािवी व्तमििाचा आपण वस्तुनिष्पणे अभ्यास 
करू शक्तो आनण महणूि व्तमिि हाच मािसशासत्राचा 
अभ्यास नवर्य होऊ शक्तो असे म्त मांडले. त्यांच्या म्ते, 
मािसशासत्र महणजे मािवी व्तमििाचा अभ्यास करणारे शासत्र 
अशी व्या ्या आ्ता मान्य ाली आहे.
 वरील व्या ्यांिुसार मािसशासत्राच्या अभ्यासा्त 
मािवे्तर रिाण्यांचा अभ्यास अं्तभूमि्त हो्त िाही महणूि 
मकडगल ( ) ्यांिी सजीव रिाण्यांच्या व्तमििाचा 
अभ्यास कारणारे वास्तववादी शासत्र महणजे मािसशासत्र  
अशी व्यापक व्या ्या केली.
 मािसशासत्राच्या अिेक शाखा आहे्त, त्या नवनवध      
शाखांपैकी शैक्षनणक मािसशासत्र ही महत्वाची शाखा 
आहे.

.  िक्षशणक मािसिास्त्रा ्ा ्ा ्ा
 अध्य्यि-अध्यापि रिनक्र्यांमध्ये सुधारणा घडवूि 
आणण्यासाठी मािसशासत्राचे उप्योजि हणजे शैक्षनणक 
मािसशासत्र                                  ती. फ. च्स्किर
 शैक्षनणक मािसशासत्र महणजे व्य ीच्या जनमापासूि 
्ते वृ ावसर्ेप्यां्त नमळणाऱ्या अध्य्यि अिुभवांचे वणमिि व 
सपष्ीकरण करणारे शासत्र आहे.         ो. आशण ो.
 नशक्षण क्षेत्रा्तील कोणत्याही रिकारच्या समस्या 
सोडवण्यासाठी मािसशासत्री्य ्तत्वांचा वापर करणारे 
शासत्र महणजे शैक्षनणक मािसशासत्र.  

 गु ती . आर आशण फ. फ.पॉवसमि 

.  मािसिास्त्रा ा अथमि

.  िक्षशणक मािसिास्त्रा ्ा ्ा ्ा

.  िक्षशणक मािसिास्त्रा ती उद शद े

.  िक्षशणक मािसिास्त्रा े स्व प

.  िक्षशणक मािसिास्त्रा ती ्ा ती

.  शवकास प्रश ्ा
 . .१ नवकास रिनक्र्येची वैनशष् े
 . .२ वा  आनण नवकास ्यां्तील फरक
 . .   नवकासाच्या अवसर्ा

िक्षशणक मािसिास्त्र.प्रकरण
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 बालकांिा नशक्षण देण्याच्या र्ष्ीिे त्यांच्या व्तमििाचा 
व त्यांिा नदल््या जाणाऱ्या अिुभवांचा प ्तशीरपणे 
अभ्यास करणारे शासत्र महणजे शैक्षनणक मािसशासत्र.  

 मकफरिंड
 वरील सवमि व्या ्यांवरूि आपणांस असे महण्ता ्ये्ते 
की, शैक्षनणक मािसशासत्र ही मािसशासत्राची उप्योनज्त 
शाखा आहे. त्यामध्ये व्य ीचे व्यच मत्व, नवकासाच्या 
अवसर्ा, अध्य्यि-अध्यापि पद् ध्ती, व्यच नवकासा-
बाब्तच्या अपेक्षा व त्यामध्ये ्येणाऱ्या समस्या इत्यादींचा 
वैज्ानिक प ्तीिे अभ्यास केला जा्तो.

.  िक्षशणक मािसिास्त्रा ती उद शद े
• अध्य्यि अध्यापि सुधारण्यासाठी, व्यच मत्वाचा 

नवकास घडवूि आणण्यासाठी, समा्योजिासंबंधीच्या 
समस्या सोडवण्यासाठी मािसशासत्री्य ्तत्वांचा व 
नि्यमांचा कसा उप्योग हो्तो हे समजूि घेणे.

• वगमि व्यवसर्ा, नशस्त, सामानजक व िैन्तक व्तमिि ्या 
नवर्यीच्या समस्या सोडव्तािा मािसशासत्री्य 
्तत्वांचा उप्योग करणे.

• रिेरणा व नशक्षा ्यांचा ्योग््य री्तीिे वापर करणे.
• व्यच नभ ्ता लक्षा्त घेऊि नवद्ार्यामिच्या 

व्यच मत्वाचा कुशल्तेिे नवकास घडवूि आणणे. 
• शासत्रशु  प ्तीिे वापर करूि नवद्ार्याांिा 

शैक्षनणक व व्यावसान्यक मागमिदशमिि करणे.
• अध्य्यि-अध्यापि, समरण-नवसमरण, अध्य्यि-

अध्यापिावर पररणाम करणारे घटक इत्यादींसंबंधी 
मािसशासत्री्य ज्ाि नमळवणे.

• सामान्य व असामान्य नवद्ार्याांच्या समस्या समजूि 
घेऊि त्या कुशल्तेिे सोडवणे.

• व्तमििनवर्यक समस्यांचे मािसशासत्री्य नव्लेरण 
करूि समस्या सोडवण्यासाठी व्य ी आनण 
पररचसर््ती्तील वैनशष् ांिा अिुसरूि ्योग््य अशा 
उपा्यांचा व मागाांचा अवलंब करणे.

• मािसशासत्रा्तील सामान्यीकरणे, नि्यम, ्तत्वे व 
उपपत्ती समजूि घेणे.

• नशक्षकांिी सव्तःच्या व नवद्ार्याांच्या मािनसक 
सवासर्याची काळजी घेणे. आपल््या व्तमििाचा ठसा 
नवद्ार्याांच्या व्तमििावर उमट्त अस्तो हे लक्षा्त घेऊि 
आतमपरीक्षण करावे व सव्तःच्या व्तमििा्त ्योग््य त्या 
सुधारणा घडवूि आणणे.

.  िक्षशणक मािसिास्त्रा े स्व प
• शैक्षनणक मािसशासत्र हे नशक्षण रिनक्र्येचा सवांकर 

अभ्यास करणारे शासत्र आहे. शैक्षनणक मािसशासत्रा्त 
नशक्षकांच्या व नवद्ार्याांच्या नशक्षणनवर्यक समस्या 
सोडवण्याचा रि्यति केला जा्तो. शैक्षनणक 
मािसशासत्राच्या अभ्यासािे अभ्यासक्रमाचे आ्योजि, 
नशक्षकांचे रिनशक्षण, अध्य्यि-अध्यापि प ्तींची 
्योजिा कर्तािा नवद्ार्याांच्या आवडी-निवडी, 
क्षम्ता, गरजा, ब द् नधक कुव्त इत्यादींचा साकल््यािे 
नवचार केला जा्तो.

• शैक्षनणक मािसशासत्र हे एक नवकासातमक शासत्र 
आहे.  िविवीि संशोधिांमुळे िवीि मानह्ती, सूत्रे, 
पद् ध्ती इत्यादींची भर पड्त अस्ते. ्तर काही कल्पिा 
बदल्ता्त, िवीि कल्पिांचा समावेश हो्तो. त्यामुळे 
शैक्षनणक मािसशासत्राचे सवरूप गन्तशील हो्ते.

• नशक्षक रिनशक्षणामुळे आं्तररक क्षम्तांचा नवकास 
करणे हे नशक्षण रिनक्र्येचे ध्ये्य साध्य करणे महणजेच 
मािसशासत्राचे उप्योजि हो्य.

• शैक्षनणक मािसशासत्र महणजे शैक्षनणक नवकासाचा 
पद् ध्तशीर केलेला अभ्यास हो्य. मानह्तीचे संकलि 
क ि त्याचे उप्योजि करणे, अध्य्यि-अध्यापि 
रिनक्र्यांिा शासत्री्य बैठक रिाप् करूि देणे, शैक्षनणक 
रिनक्र्या सुर्  करणे इत्यादी मूलभू्त गोष्ींवर लक्ष 
कन ्त करण्याचे का्यमि शैक्षनणक मािसशासत्रा्त केले 
जा्ते.

     र्ोडक्या्त शैक्षनणक मािसशासत्र हे मािवी वा  आनण 
नवकास, पररप ्ता अनण अध्य्यि, मािसशासत्री्य सूत्रे, 
्तत्वे, अध्य्यि-अध्यापि रिनक्र्ये्त उप्योजि ्यांचा 
अभ्यास करणारे शासत्र आहे. 

.  िक्षशणक मािसिास्त्रा ती ्ा ती

. अध््िाथ   शैक्षनणक रिनक्र्ये्त वै्यच कररत्या 
नकवा समूहा्त सनक्र्य सहभागी असलेल््या 
नवद्ार्यामिस अध्य्यिार्थी असे महण्ता्त. नवद्ार्थी 
हा शैक्षनणक का्यामिचा रिमुख घटक आहे. नवद्ार्यामिची 
सवाांगीण रिग्ती वहावी हे नशक्षणाचे महत्वाचे ध्ये्य 
आहे, ्यासाठी नवद्ार्यामिचा शारीररक, मािनसक, 
भावनिक, िैन्तक, स द्यमिनवर्यक, सामानजक नवकास 
वहावा महणूि व रित्येक अवसर्े्तील बदलाची िोंद 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



34

घेऊि ्योग््य मागमिदशमिि करण्यासाठी शैक्षनणक 
मािसशासत्र मद्त कर्ते व नवद्ार्यामिच्या नवकासास 
कसा हा्तभार लावावा ्याचे मागमिदशमिि कर्ते.

. अध््ि प्रश ्ा  नवद्ार्यामिला समजूि घेणे 
नज्तके महत्वाचे आहे, न्त्तकेच त्याचे अध्य्यि 
कसे हो्ते  हे समजूि घेणे महत्वाचे आहे. अध्य्यि 
रिनक्र्या महणजे अध्य्यि-अध्यापिाच्या रिगन्तपर्ावर 
असलेला पुरावा सादर करण्याची रिनक्र्या हो्य. 
नवद्ार्थी वगामि्त नशक्तो, महणजे िेमके का्य कर्तो  
त्याची अध्य्यि रिनक्र्या कशी चाल्ते  त्याच्या 
अध्य्यिाच्या पद् ध्ती कोणत्या  अध्य्यिावर 
पररणाम करणारे घटक कोण्ते आहे्त  अशा नवनवध 
गोष्ींचा नवचार शैक्षनणक मािसशासत्रा्त केला 
जा्तो.

. अध्ापि पद ध्ती  अध्यापिाचा मूळ उ ेश 
नवद्ार्याांचे अध्य्यि वहावे हा आहे. त्यासाठी 
नवद्ार्याांिा कोणत्या पद् ध्तीिे नशकवणे अनधक 
उप्योगाचे होईल हे नशक्षकाला ठरवावे लाग्ते. 
त्यार्ष्ीिे चांगले, रिभावी व पररणामकारक अध्यापि 
महणजे का्य  ्ते कसे केले पानहजे  ्यासाठी 
कोणकोणत्या पद् ध्ती व ्तंत्रांचा वापर करावा  
नवद्ार्याांचे अवधाि अध्यापिाकडे कसे आकनरमि्त 
करावे  इत्यादी गोष्ींबाब्त नशक्षकाला मागमिदशमिि 
करण्याचे काम शैक्षनणक मािसशासत्र कर्ते. 
नवद्ार्याांची आवड, कुव्त, पात्र्ता, कल इत्यादी 
पा ि अध्यापि करावे लाग्ते. त्यासाठी नवद्ार्याांस 
अध्य्यिास कशा पद् ध्तीिे रिेरर्त करावे, ्याचेही 
मागमिदशमिि शैक्षनणक मािसशासत्रा्त केले जा्ते. 
नवद्ार्याांची मिःचसर््ती, भावनिक संघरमि, त्याचे 
मािनसक आरोग््य इत्यादींब लची ओळख शैक्षनणक 

मािसशासत्रामुळेच नशक्षकाला हो्ते, नशक्षक ्योग््य 
अध्यापि पद् ध्त व अध्य्यिािुभवांची निवड कर्तो 
आनण त्यािुसार ्तो नवद्ार्याांिा अध्यापि व 
मागमिदशमिि करू शक्तो. 

. म ्मापि  नवद्ार्याांिा अध्य्यिािुभव नदल््यािं्तर 
अपेनक्ष्त व्तमििबदल ाला की िाही, त्याचा सवाांगीण 
नवकास ाला की िाही हे पाहण्यासाठी नशक्षकाला 
नवद्ार्याांचे मूल््यमापि करावे लाग्ते. त्यासाठी 
नशक्षकाला नवनवध ्तंत्रांचा व कसो ांचा वापर 
करावा लाग्तो. कसो ा कशा ्त्यार कराव्या्त  
त्या कसाे ांमधूि नवद्ार्याांच्या कोणत्या गुणांचे 
मापि होणार आहे, गुणदाि कसे करावे, ्या सवमि 
रि्िांची उत्तरे शैक्षनणक मािसशासत्र दे्ते.

 र्ोडक्या्त, नवद्ार्यामिचा नवकास साधण्यासाठी, 
नशक्षणाची उद् नदष्े साध्य करण्यासाठी, अध्यापि 
प ्ती पररणामकारक करण्यासाठी, अध्यापिा्त 
्योग््य साधिांचा वापर करण्यासाठी, नवद्ार्याांचे 
अवधाि अध्यापिाकडे आकनरमि्त करण्यासाठी, 
त्यांिा अध्य्यि्यास रिेरणा देण्यासाठी व त्यांचे 
मूल््यमापि करण्यासाठी शैक्षनणक मािसशासत्र हा 
नवर्य नशक्षकाला मद्त कर्त अस्तो. नशक्षण क्षेत्रा्त 
कोणत्याही स्तरावर कोण्तेही शैक्षनणक का्यमि 
करण्यासाठी नशक्षकाला शैक्षनणक मािसशासत्र 
मागमिदशमिि कर्ते.

ामि करा

व्य ीच्या जनमापासूि ्ते वृद् धावसर्ेप्यां्त व्य ीमध्ये 
कोणकोण्ते बदल हो्ता्त  ्यावर चचामि करा.

.  शवकास प्रश ्ा

नवकास रिनक्र्येची वैनशष् े

    सा्तत्य्ता  क्रमब ्ता संकनल्त सवरूप सर्ूलाकडि सू माकडे        संकीणमि          एकनजिसीपणा   व्यच नभ ्ता

.१ : नवकास रिनक्र्येची वैनशष् े

. .  शवकास प्रश ्े ती वशि े 
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मा ती् आ े का ्ु ांिा

 वा  आनण नवकास हे दोनही श द बऱ्याच वेळा 
एकाच अर्ामििे वापरले जा्ता्त. परं्तु दोनहीही श दांमध्ये 
भानरक र्ष्ीिे फरक आहे. वा  म्यामिनद्त ्तर नवकास ही 
व्यापक संकल्पिा आहे. व्य ीच्या बाब्ती्त वा  ही 
संकल्पिा शारीररक मापिाच्या र्चष्कोिा्तूि वापरली 
जा्ते. उदा., उंची, वजि, हा्ता-पा्यांची लांबी ्यांच्या्तील 
सं ्यातमक बदलांच्या र्चष्कोिा्तूि हा श द वापरला 
जा्तो. वा  ही नवकास रिनक्र्येचा एक भाग आहे. मूळच्या 
चसर््तीमध्ये नवनशष् मािकािुसार निच्च्त नदशेिे, 
सुसंग्तपणे व क्रमशः होणारा बदल महणजे नवकास.
 व्य ीचा नवकास हा क्रमब  अस्तो. व्य ी आनण 
पररसर ्यांमध्ये अां्तरनक्र्या हो्त अस्ता्त व त्यामुळे नवकास 

घडि ्ये्तो. नवकास हा श द गुणधमामि्त होणाऱ्या बदलांच्या 
जानणवेची मानह्ती करूि दे्तो. मात्र त्यास वा ीरिमाणे 
भ न्तक स्र पात मोज्ता ्ये्त िाही. नवकासा्तील बदल हे 
गुणातमक अस्ता्त. उदा., मदची वा  ाली की 
समरणश ी वा ्ते, निणमि्यक्षम्ता सुधार्ते, हे नवकासातमक 
बदल आहे्त. नवकास हा जनमापासूि मृत्यूप्यां्त सुरू 
अस्तो. नवकास व्य ीच्या व्तमििा्त व ककृन्तशील्ते्त 
सुधारणा सुचवूि गुणातमक बदल घडवूि आण्तो. ज्यांचे 
रित्यक्ष मापि अवघड अस्ते त्यांचे मूल््यमापि व्तमििाच्या 
पररचसर््तीिुसार अचूक निरीक्षणा्तूि कर्ता ्ये्ते. 
 अशा रिकारे वा  व नवकास ्या दोनही संकल्पिा 
व्य ीच्या  व्तमििा्तील व व्यच मत्वाच्या जडणघडणी्तील 
बदल सुचव्ता्त.

. .   वा  आशण शवकास ्ा्तीि फरक
अ. . फरका े मु े वा शवकास

१ अर्मि शरीर अव्यवांच्या आकारा्त व रचिे्त नदसूि 
्येणारी मापि्योग््य रिग्ती महणजे वा  हो्य. 
उदा., उंची, वजि, केस व हाडांची सं ्या इ.

मूळ चसर््तीमध्ये नवनशष् मािकािुसार निच्च्त 
नदशेिे सुसंग्तपणे व क्रमशः होणारे धिातमक 
बदल महणजे नवकास हो्य. उदा., सवमि 
अव्यवांच्या का्याां्तील सुसंग्तपणा, 
भाविांवर नि्यंत्रण ठेव्ता ्येणे, अमू्तमि नवचार 
कर्ता ्येणे. 

२ सवरूप वा  ही नवनशष् व्याप्यां्त स्त्त आनण 
निच्च्तपणे सुरू अस्ते, पण  ्ती एकदम 
लक्षा्त ्ये्ते. 

ब द् नधक, सामानजक, कारक, भावनिक 
नवकास स्त्त सुरू अस्तो. मुलांचे व्तमिि व 
सव्यींमधूि ्तो नदस्तो.

व्याप्ी शरीरा्तील पेशींची सं ्या, आकारा्त वा  
हो्ते. उदा., हा्त, पा्य, मद, सिा्यू इत्यादींची 
वा .

सवमि रिकारच्या व्तमििा्त नदसूि ्येणाऱ्या सू म 
आं्तररक बदलांचा नवकासा्त समावेश हो्तो. 
महणूि नवकास ही व्यापक संकल्पिा आहे.

कालम्यामिदा वा  ही म्यामिनद्त काळाप्यां्त हो्ते.
उदा., नवनशष् व्याप्यां्तच उंची वा ्ते.

नवकास स्त्त हो्त अस्तो. नवकासाला 
कालावधीची, व्याची म्यामिदा िस्ते. समृद् ध 
अिुभवांमुळे नवकास जनमभर हो्त राह्तो.

मापि वा  ही सं ्यातमक संकल्पिा आहे. कारण ्ती 
मापिक्षम अस्ते. उदा., उंची, वजि ्यांमध्ये 

ालेली वा  ही सं ्येमध्ये नलनह्ता ्ये्ते.

नवकास हा गुणातमक अस्तो. नवकासामुळे 
मुलाच्या व्तमििा्त होणारे बदल जाणव्ता्त. 
पण नक्ती बदल ाला हे निच्च्त सांगू शक्त 
िाही. परं्तु नवनवध चाचण्यां ारे ालेल््या 
बदलाचा अंदाज व्य  कर्ता ्ये्तो.

पररणाम 
करणारे घटक

वा ीवर अिुवंश व पररचसर््ती ्यांचा पररणाम 
हो्तो. ्तसेच आहार, व्या्याम, आरोग््य 
इत्यादींचा पररणाम हो्तो.

नवकासावरही अिुवंश व पररचसर््ती ्या दोनही 
घटकांचा पररणाम हो्तो. ्तसेच ्योग््य शैक्षनणक 
वा्तावरण, रिेरणा, रि्यति व नज  इत्यादींचा 
पररणाम हो्तो.

.२ : वा  व नवकास ्यां्तील फरक
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डोक ािवा

(१) खालील उदाहरणांचे वा  व नवकासाच्या 
वैनशष् ांच्या अिुरंगािे वगथीकरण करा.

• रमेश इ. १० वी मध्ये अस्तािा त्याचे वजि  
नकलो हो्ते ्तो इ. १२ वी मध्ये गेल््यावर त्याचे वजि 

२ नकलो ाले.
• गी्तांजली दोि वराांची अस्तािा इ्तरांच्या मद्तीिे 

सा्यकलवर बस्त हो्ती व सहा वराांची ाल््यावर 
सव्तः सा्यकल चालवू लागली.

• नदपक बालपणी अिोळखी व्य ीला बघूि घाबर्त 
हो्ता, पु े शाळे्त गेल््यावर धीट होऊि सटेजवरूि 
बोलू लागला.

• साररका सहा वराांची अस्तािा न्तची उंची २ फट 
हो्ती. सोळा वराांची ाल््यावर न्तची उंची .  फट 
इ्तकी ाली.

(२)  बालकाच्या जनमाच्या वेळी ० ्ते  सेमी असणारी 
उंची बालकाच्या कुमारावसर्ेमध्ये १ ० सेमीच्या 
पु े जा्ते, ्या्तूि आपल््याला कोण्ते निष्करमि का ्ता 
्ये्तील

( )  ्तुमहांस माही्त असलेल््या नवकासाच्या अवसर्ा 
सांगा.

. .   शवकासा ्ा अवस्था
 बालकाच्या नवकासाचा नवचार करण्यासाठी 
नवकासाचे नवनवध ट पे सांनग्तलेले आहे्त. त्यांिाच 
नवकासाच्या अवसर्ा असे महण्ता्त. सवमि व्य ी ्या 
अवसर्ांिा िेमक्या एकाच व्या्त पोहच्ता्त व एकाच 
ठरावीक व्या्त बाहेर पड्ता्त असे िाही, महणजेच 
रित्येकाचा त्या अवसर्ांमध्ये जाण्याचा वेग नभन  अस्तो, 
महणूिच ्या अवसर्ा केवळ सर्ूलमािािेच घ्या्यच्या 
आहे्त. बालकाच्या नवकास अवसर्ांचा अभ्यास 
प ्तशीरपणे करणे सोईचे वहावे महणूि नवकासाचे ट पे 
पु ील व्योगटां्त नवभागलेले आहे्त.
अ  नमपवमि अवस्था  प्रस्तीपवमि काळ

 ग मिधारणा ्े नम
 गभमिधारणेपासूि जनम होईप्यां्तचा िऊ मनहन्यांचा 
काळ महणजे जनमपूवमि अवसर्ा हो्य. ्या काळा्तील नवकास 
मु ्य्त: शारीररक सवरूपाचाच अस्तो. शरीराची अत्यं्त 

पा ािे वा  हो्ते. साधारणपणे सा्तव्या मनहन्यांप्यां्त 
नवकासाचे का्यमि बऱ्याच रिमाणा्त ालेले अस्ते आनण 
त्यामुळेच ्या काळा्त जर मूल जनमाला आले ्तर ्ते 
जगण्याचीही बरीच शक्य्ता अस्ते. गभामिवसर्ेचा पूणमि काळ 
िऊ मनहन्यांचा अस्तो. मािवी मूल ्या र्ष्ीिे ा काळा्त 
मुलांचा खूपच नवकास ालेला अस्तो.

नमपवमि अवस्था   
   शदवस नमोत्र

.  : बाल््यावसर्ा
अवस्था कािावधती अवस्था कािावधती

जििावसर्ा ० ्ते २ आठवडे अभमिकावसर्ा आनण पूवमि बाल््यावसर्ा जनमापासूि  वरवे
अभमिकावसर्ा गभामिवसर्ा २ ्ते १० आठवडे उत्तर बाल््यावसर्ा नकशोरावसर्ा  ्ते १२ वरवे

ूणावसर्ा १० आठवडे ्ते जनमाप्यां्त क मा्यामिवसर्ा १२ ्ते २१ वरवे
्ता ण्यावसर्ा २१ ्ते ० वरवे

रि ावसर्ा ० ्ते ० वरवे

वृ ावसर्ा ० वराांपासूि मृत्यूप्यां्त

.  : नवकासाच्या अवसर्ा 
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 नमोत्र अवस्था
. अ मिकावस्था आशण पवमि ा ्ावस्था   ्े  व

 जनमोत्तर अवसर्े्तील ही पनहली अवसर्ा हो्य. ही 
जलदग्तीिे नवकनस्त होणारी अवसर्ा मािली जा्ते. मूल 
्या अवसर्े्त हा्त आनण डोळे ्यांच्या मद्तीिे व्य  होऊ 
लाग्ते. शारीररक क शल््ये संपादि करण्याचा वेग 

सु वा्तीला अफाट अस्तो. पु े ्तो कमी हो्तो. ्या 
अवसर्े्तील मूल मोठ्या माणसांवर अवलंबूि अस्ते. 
नक्र्यानरि्य्ता हे ्या व्या्तील बालकांचे खास रैनश े 
सांग्ता ्येईल. बालक अिुकरणनरि्य अस्ते. ्या व्या्तील 
मुलांमध्ये खूप नजज्ासा अस्ते. बालकांचे मि चंचल 
अस्ते. 

िारती रक कारक मािशसक सामाश क ावशिक
•	अन्तश्य ्ती  ग्तीिे
जनमावेळी वजि २.  
्ते .  नकलो ्तर उंची 

० ्ते  से.मी.
•	एक वराांप्यां्त वजि 
दपटीिे ्तर उंची १   
से.मी. वा ्ते.

• नवनवध हालचाली व 
क शल््ये ही 
नवकासावर अवलंबूि 
अस्ता्त. उदा., 
बसणे, रांगणे, धावणे, 
वस्तू हा्ता्त धरणे इ. 
कारक क शल््ये.

•	क शल््ये ही शरीरा्तील 
असर्ी व सिा्यूंच्या 
प ्तेवर अवलंबूि 
अस्ता्त.

•	व्याच्या  व्या 
वरामिप्यां्त नवनवध 
नक्र्या सफाईदारपणे 
कर्ता ्येणे. उदा. 
पेचनसल, कात्री 
पकडणे, नशडीवर 
च णे इ.

•	सिा्यूंवर ्ताबा रिाप् 
हो्तो. उदा. चड 
फेकणे व पकडणे.

•	व्याच्या  व्या 
मनहन्याप्यां्त आईचा 
आवाज व सपशमि 
कळ्तो.

•	सभोव्तालची     
माणसे व रिाणी इ. 
ब ल कु्तूहल

•	न्तसऱ्या वरामिपासूि 
कल्पिा श ीचा 
नवकास हो्तो.

•	समरणश ी अन्तश्य 
्ती  अस्ते.

•	नवनवध श दांचा वापर 
कर्तो.

•	पनहल््या वरथी 
कुटंबापुर्ताच म्यामिनद्त 
नवकास हो्तो.

•	हळहळ नवनवध 
ककृ्तीं्तूि सामानजक 
नवकासास सु वा्त 
हो्ते. 

•	दसऱ्या वरामिप्यां्त मूल 
आतमक ी हो्ते. उदा. 
सव्तःच सव्तःची 
खेळणी खेळणे.

•	च र्या पाचव्या वरथी 
मुले एकत्र खेळ्ता्त.

•	मुलांमध्ये परसपर 
सहका्यामिची भाविा 
निमामिण हो्ते. 

•	अिुभव नव्व 
म्यामिनद्त अस्ते.

•	एका वरामिच्या 
मुलाचा नवकास 
शारीररक गरजांशी 
निगनड्त अस्तो.

•	नवनवध भाविा             
चेहऱ्यावरूि सपष् 
नदस्ता्त. उदा., राग, 
हरमि, रिेम इ.

•	 भावनिक नवकासा्त 
सहा मनहन्यांचे मूल व 
पाच वराांचे मूल 
्यांमध्ये बरीच ्तफाव्त 
अस्ते. 

•	मूल पाचव्या वरथी 
ककृ्तीं्तूि 
भाविानवष्कार कर्ते. 
उदा. उ ा मारणे, 
िाचणे इ.

.  : पूवमि बाल््यावसर्ेची वैनशष् े 

पवमि ा ्ावस्थे े िक्षशणक म व
• नशशु शाळा आनण बालक मंनदरा्तूि नदले जाणारे 

नशक्षण अि पचाररक सवरूपाचे असावे.
• शैक्षनणक का्यमिक्रमाची कालम्यामिदा कमी असावी. 

कारण ्या व्या्तील बालकांची अवधािकक्षा कमी 
अस्ते. शाळे्तील ्तानसकाही कमी कालावधीच्या 
असाव्या्त.

• ककृ्तींवर भर द्ावा. बालकांकडि अिेक ककृ्ती क ि 
घ्याव्या्त. उदा. कागद कापणे, खेळणे, गाणी महणणे, 
नचत्रे का णे व रंगवणे इत्यादी ककृ्तींवर भर द्ावा.

• समूह गी्ते, बडबड गी्ते, ककृन्त्यु  गी्ते महणण्याची 
भरपूर संधी उपल ध करूि द्ावी.

• बालकांिा चांगल््या सव्यी लावाव्या्त. सवचछि्ता 
ठेवण्यास नशकवावे. गोष्ी सांगाव्या्त.

• मुलांिा एकमेकांिा सहका्यमि करण्याची संधी उपल ध 
करूि द्ावी.

. शकिोरावस्था   ्े  व
 शाले्य रिवेश ही ्या अवसर्े्तील सवाां्त महत्वाची 
घटिा मािली जा्ते. ्या व्या्तील मुले शाळे्त जा्ता्त. 
सवंग ांमध्ये रममाण हो्ता्त. ्या अवसर्े्तील बालकांिा 
बरे-वाईटाची जाणीव वहा्यला लाग्ते. ्या अवसर्े्तील 
मुलांचा आतमनव्वास वा ्तो.
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िारती रक कारक मािशसक सामाश क ावशिक
• नवकास मंद ग्तीिे 
हो्तो.
• मुलींचा शारीररक 
नवकास १ ्ते १० ्तर 
मुलांचा १० ्ते ११ ्या 
व्योगटा्त मंद ग्तीिे 
हो्तो.
• ्या व्या्तील मुले 
आपल््या शारीररक ठेवणी 
ब ल नवशेर जागरूक 
िस्ता्त.
• शरीरा्तील 
र ानभसरण, ्वसि, 
पचिसंसर्ा का्यमिक्षम 
हो्ता्त, सोब्त वा  
चालूच अस्ते. 
•	डो ांचा पूणमि 
नवकास ालेला 
अस्तो.

• नवनवध रिकारच्या 
ककृ्ती कर्ता्त. उदा. 
चाक, कात्री ्यांचा 
वापर करूि वस्तू 
कापणे, पेचनसलिे 
नलनहणे, पुस्तक धरणे 
इ.
• सिा्यू नवकनस्त 

ाल््यामुळे हा्ता पा्याशी 
संबंनध्त कारक क शल््ये 
मुले कुशल्तेिेे कर्ता्त. 
उदा. िृत्य करणे, वाद्े 
वादि, भर्तकाम इ. 
• नवनवध ककृ्ती सव्तंत्रपणे 
कर्ता ्येऊ लागल््यािे 
मुलांचा आतमनव्वास 
वा ्तो.
• मद बा रचिेच्या 
र्ष्ीिे पूणमि नवकनस्त 
हो्तो.
•	उ  मािनसक नक्र्यांचा 
नवकास अपूणमि हो्तो. 
उदा., ्तक, कल्पिा.
•	मूल कारक श ीच्या 
उप्योगामुळे मािनसक व 
शारीररकर्ष् ा निरोगी 
बि्ते. 

• बालकांचे अिुभव 
क्षेत्र नवस्तार्ते. िवीि 
गोष्ी जाणूि घेण्याचा 
रि्यति कर्ता्त.
• वस्तू व घटिांब ल 
स्त्त िवीि रि्ि 
नवचार्ता्त.
• अवधािाची कक्षा 
वा लेली अस्ते.
• सव्तः उतसफ्तमि्तेिे 
कोण्तीही ककृ्ती 
कर्ता्त.
• श दसंपत्ती 
वा लेली अस्ते, 
त्यामुळे श दांचा वापर 
कुशल्तेिे कर्ता्त. 
• नशक्षकांब ल       
मिा्त अन्तश्य 
आदरभाव अस्तो. 

• सामानजक जीविाचा 
आिंद घे्ता्त.
• ्या व्या्तील मुले 
आपल््या समव्यसक    
मुलांबरोबर खेळ्ता्त.
• संघा्तील सवमि नि्यम 
व अटींचे पालि कर्ता्त 
्तसेच संघाशी एकनिष् 
राह्ता्त.
• आतम-ग रव, 
संघनरि्य्ता आनण 
संघनिष्ा ्या रिवृत्ती 
रिकरामििे आ ळ्ता्त.
• संघा्तील इ्तर 
सभासदांच्या क ्तुकास 
पात्र ठरणे हीच त्यांच्या 
चांगल््या व ्योग््य 
व्तमििाची कसोटी 
अस्ते.
• गटा्त सांकेन्तक भारा 
व नचनहे ्यांचा वापर 
कर्ता्त.
• सामानजक व्तमिि-
क शल््यांचे संवधमिि 
होण्यास मद्त हो्ते. 
उदा. िे्तृतव, सपधामि, 
सहका्यमि, इ.

• काल्पनिक गोष्ींची 
भी्ती वाट्ते 
उदा. अंधार, भू्त इ.
• नवनवध भाविांचा 
नवकास पुरेसा ालेला 
अस्तो. उदा., रिेम, 
राग, भ्य, नचं्ता इ.
• भाविांची अनभव्य ी 
रिखर आनण सनक्र्य 
पद् ध्तीिे कर्तो.
• ्या व्या्तील मुले खूप 
भावुक व संवेदिशील 
हो्ता्त.
• ्या मुलांमध्ये   
आतमसनमाि व    
सवानभमाि ्या्त वा  
हो्त जा्ते.
• समूहामध्ये राहणे व 
रिेम हे सर्ा्यीभाव 
अनधक नवकनस्त 
हो्ता्त. त्यामुळे मूल 
अनधक भावुक बि्ते.
• खेळ, लेखि, भांडण 
्यामाफ्त भाविांचे 
रिकटीकरण कर्तो.

.  : नकशोरावसर्ेची वैनशष् े

.  : नकशोरावसर्ा
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शकिोरावस्थे े िक्षशणक म व
•	 ्या अवसर्े्त संघरिवृत्तीचा नवकास हो्तो. नवनवध 

उपक्रम, रिकल्प, कला व सपधाांसाठी ्या रिवृत्तीचा 
उप्योग करूि घे्ता ्येईल. नवद्ार्याांवर जबाबदारी 
टाकि उतककृष् का्यामिची संधी नकशोरांिा दे्ता ्येईल.

•	 अध्य्यि-अध्यापिा्त ककृ्तींसाठी वाव द्ावा. 
वाचणे, बोलणे, नलनहणे, रि्योग करणे, मोजणे, 
िकाशा भरणे इत्यादी ककृ्ती नकशोरांकडि करूि 
घ्याव्या्त.

•	 नकशोरावसर्े्तील नवद्ार्याांिा नशक्षकांब ल आदर 
अस्तो. ्ते नशक्षकांचे अिुकरण कर्ता्त, महणूि 
नशक्षकािे आपल््या व्तमििाब ल जागृ्त रहावे.

•	 ्या अवसर्े्त नवद्ार्थी पचाररक नशक्षण घे्त 
अस्ता्त. ्तेवहा भानरक क शल््यांकडे लक्ष द्ावे.

•	 नवद्ार्याांिा अवां्तर ज्ािाची पुस्तके उपल ध करूि 
देणे गरजेचे अस्ते.

ामि करा

 ्तुमही सध्या क मा्यमिवसर्े्त आहा्त. नकशोरावसर्ेपेक्षा 
आ्ता ्तुमच्यामध्ये कोणकोण्ते बदल ालेले ्तुमहांला 
जाणव्ता्त ्ते नलहा. वगमिनमत्रांच्या उत्तरांशी पड्ताळि पहा.

. कौमा्ामिवस्था   ्े  व
 ्या्तील १२ ्ते १ १  वरवेे व्योगटाच्या अवसर्ेला 
प गंडावसर्ा असे महण्ता्त. मािवी जीविा्तील हा सवाां्त 
महत्वाचा कालखंड मािला जा्तो. मािसशासत्रा्त ्या 
अवसर्ेला संक्रमणाचा कालखंड असे महण्ता्त. ्या 
अवसर्े्त िवी रिवृत्ती व िवा र्चष्कोि निमामिण हो्तो. 
कुमारावसर्ेला इंग्रजी्त Adolescence हा श द वापरला 
जा्तो. ्या श दाचा अर्मि वा णे नकवा व्या्त ्येणे असा 
हो्तो. ्या व्या्त अिेक शारीररक बदल हो्ता्त. आचार 

नवचार व भाविा ्यां्त खळबळजिक पररव्तमिि घडि ्ये्ते. 
व्तमिि अचसर्र बि्ते. हा काळ मािनसक वादळांचा आनण 
भावनिक ्ताण-्तणावांचा काळ मािला जा्तो. वास्तव 
आनण आदशमि ्यांची ओ ा्ताण ्याच काळा्त सुरू हो्ते.
कौमा्ामिवस्थे े िक्षशणक म व
• ्या व्या्तील मुला-मुलींवर काही जबाबदाऱ्या 

सोपवणे आव््यक आहे. मात्र नशक्षकांिी व 
पालकांिी त्यांिा मागमिदशमिि करावे.

• ्या व्या्तील मुले संसकारक्षम अस्ता्त, ्तसेच ्या 
व्या्तील मुला-मुलींकच्या म्तांची दखल घे्तली 
पानहजे. त्यांिा वारंवार उपदेश ि दे्ता र्ोडे सवा्तं ्य 
द्ावे. 

• ्या व्योगटा्तील मुला-मुलींच्या समस्या नशक्षकांिी 
आनण पालकांिी जाणूि व समजूि घ्याव्या्त. 
त्यांच्याशी मिमोकळी चचामि करावी व समस्या 
सोडवावी.

• ्या व्योगटा्तील मुलांिा सहज नशक्षण देणे गरजेचे 
आहे. मुलांच्या समस्या सोडवण्यासठी शाळे्तील 
वा्तावरण पोरक हवे.

• ्या व्या्तील मुलांच्या व्यच मत्वाचा अिादर ि 
कर्ता, त्यांिा कमी ि लेख्ता त्यांच्या क शल््य 
नवकसिासाठी ्योग््य ्ते वा्तावरण घरी व शाळे्त 
निमामिण कर्ता आले पानहजे.

• ही अवसर्ा अत्यं्त िाजूक व संवेदिक्षम अस्ते. अन्त 
लाड, ज रीपेक्षा जास्त संरक्षण, सवैराचार, पैशाचा 
हव्यास, व्यसिाधीि्ता इत्यादी गोष्ींपासूि नशक्षक 
व पालक ्यांिी नवद्ार्याांिा ्योग््य जीविमागमि 
दाखवावा, ज्यामुळे ्या व्योगटा्तील मुले-मुली 
समाजाचे सुजाण िागररक बि्तील.

  

.   कौमाया्वरस् ा
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िारती रक कारक मािशसक सामाश क ावशिक

• ्या अवसर्े्त उंची 
व वजि ्यां्त 

पा ािे वा  हो्ते. 
मुला-मुलींच्या 
उंची्त जवळपास १० 
से.मी. ्ते १२.  
से.मी. ्तर वजिा्त  
्ते  नक.ग्रम. िे वा  
हो्ते.
• मुलां-मुलींच्या 
चेहऱ्यावर पुटकु ा 
नदसू लाग्ता्त.
• आवाजा्त बदल 
हो्तो, ्तो घोगरा 
वाट्तो.
• शरीराच्या नवनशष् 
अव्यवांवर केस ्येऊ 
लाग्ता्त.
• मुलांच्या ओठां-
च्यावर नमसरूड फुट 
लाग्ते.
• मुलींची शरीररचिा 
व बांधा ्यां्त बदल 
नदसूि ्ये्तो, 
•	मुलांपेक्षा मुली दोि 
वरवे अगोदर शारीररक 
प ावसर्े्त 
पोहच्ता्त.
• कुमार अवसर्े्तील 
मुला-  मुलींचे 
लनगक अव्यव पूणमि 
नवकनस्त हो्ता्त. 
मुलींमध्ये मानसक 
पाळीची सु वा्त 
हो्ते.

• ्या अवसर्े्तील 
कारक श ीच्या   
नवकासा्तूि 
बालकाचे सव  
सपष् हो्ते.
• नवनवध ककृ्ती 
सव्तंत्रपणे कर्ता 
्येऊ लागल््यािे 
मुलाचा 
आतमनव्वास 
वा ्तो.
• धावणे, उ ा    
मारणे, फार 
क शल््ये ि 
लागणारी कामे 
हा्तािे करणे 
त्याला जमू 
लाग्ते.
• सव्तःची 
बहु्तेक सवमि कामे 
्ते करू शक्ता्त.
• ्या व्या्त 
नवनवध रिकारच्या 
ककृ्ती कौशल्याचा 
अिुभर प्ा  
करणे आरशयक 
आहे.

• मूल सार्मिक व 
निरर्मिक गोष्ींच े   
समरण करू 
शक्ते.
• मूल अर्मि ि 
कळ्ताही पाठां्तर 
करू शक्ते.
• बालकाला 
भू्तकाळा्त 
घडलेल््या घटिा 
काळािुसार 
मांड्ता ्ये्ता्त.
• ्या व्या्त  
्तकश ीचा 
नवकास हो्तो.
•  ्या व्या्तील 
मुलांचा 
सव िाळपणा 
कमी होऊि ्ते 
व्यवहारी बि्ता्त.
• बालकांमध्ये 
नवनवध संकल्पिा 
नवकनस्त हो्ता्त.

• सम रयक 
गटां्त जास्त 
रममाण होऊ 
लाग्ता्त.
• सामानजक 
संपकामिचे व मैत्रीचे 
क्षेत्र नवस्तार्ते.
• गटामध्ये 
मुलांशी 
च ाओ , 
आवड-निवड, 
रिशंसा अशा 
नवनवध मािनसक 
रिनक्र्या 
अिुभव्ता्त.
• लोकांिी 
आपल््याला 
चांगले महणावे 
अशी त्याची 
खटपट सुरू हो्ते.
• ्या व्या्तील 
मुलांिा 
नि्यमब  मैदािी 
खेळ खेळा्यला 
आवड्ते.
• सामानजक 
जीविाचा आिंद 
घे्ता्त.

• भावनिक पा्तळीच्या 
र्ष्ीिे मुलांमध्ये व्य ी 
नभ ्ता अस्ते.
• मुले व मुली लवकर 
भावनिक हो्ता्त.
• सव्त:ला ध ा 
पोहचल््यावर राग अिावर 
हो्तो.
• भावनिकर्ष् ा 
पररप ्ता अद्ाप 
पररपूणमि िस्ते.
• नभ  नलंगी व्य ीचे 
आकरमिण वाट्ते.
• नदवासव िा्त रममाण 
हो्ता्त.
• मिा्तील नवचार 
कनव्ता, शा्यरी व 
चारो ा इत्यादींमधूि 
व्य  कर्ता्त.

 .९ क मा्यमिवसर्ेची वैनशष् े
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 स्वाध्ा् 

प्र.  शदिे ्ा प्ामि्ांमधि ्ो ् प्ामि् शिवडि रका ्ा ागा रा.
 (१) वा  ही संकल्पिा ....... मापिाच्या र्चष्कोिा्तूि वापरली जा्ते.
  (अ)  मािनसक  (ब)  शारीररक  (क)  भावनिक  (ड)  सामानजक
 (२) .............. ्या अवसर्ेला वादळी अशां्त्तेचा काळ महण्ता्त.
  (अ)  क मा्यामिवसर्ा (ब) पूवमि बाल््यावसर्ा (क)  ्ता ण्यावसर्ा (ड)  नकशोरावसर्ा
 ( ) .............. ्या अवसर्े्त मुले-मुली सांकेन्तक भारेचा वापर कर्ता्त.
  (अ)  ्ता ण्यावसर्ा (ब) पूवमि बाल््यावसर्ा (क)  नकशोरावसर्ा (ड)  क मा्यामिवसर्ा
प्र. .  खािती शदिे ्ा प्ामि्ांपक  अ क प्ामि्ासमोर    अिती खण करा.
 (१) शैक्षनणक मािसशासत्रा्त कशाचा अभ्यास केला जा्तो   
  (अ)  व्य ींचा   (ब)  समाजाचा  
  (क)  शैक्षनणक समस्यांचा    (ड)  रिाण्यांचा 

 (२) शैक्षनणक मािसशासत्राच्या अभ्यासाचे उद् नदष् कोण्ते   
  (अ)  पररचसर््तीचा नवद्ार्याांच्या व्तमििावर होणारा पररणाम अभ्यासणे  
  (ब)  नवद्ार्याांची सामानजक पररचसर््ती अभ्यासणे   

  (क)  नवद्ार्याांची आनर्मिक पररचसर््ती अभ्यासणे    
  (ड)  समाजाच्या सांसककृन्तक घटकांचा अभ्यास करणे.   

 ( ) शैक्षनणक मािसशासत्राच्या अभ्यासाचे उप्योजि का्य   
  (अ)  नशक्षकांच्या आनर्मिक पररचसर््तीचा अभ्यास करण्यासाठी   
  (ब)  व्यच भेद समजण्यासाठी     

  (क)  शाळेच्या भ न्तक दजामिचा अभ्यास करण्यासाठी    
  (ड)  पालकांचा सामानजक दजामि अभ्यासण्यासाठी   

प्र.  थोड ्ा् उत्रे शि ा.
 (१) नवकास रिनक्र्येची कोण्तीही ्तीि वैनशष् े नलहा.
 (२) पूवमि बाल््यावसर्ेची शारीररक वैनशष् े नलहा.
 ( ) क मा्यामिवसर्ेची भावनिक वैनशष् े नलहा.
प्र.  टतीपा शि ा.
 (१)  नवकास अवसर्ा             (२) वादळी अशां्त्तेचा काळ                    ( )  नकशोरावसर्े्तील सामानजक नवकास
 ( )  शैक्षनणक मािसशासत्र ( )  शैक्षनणक मािसशासत्राचे उप्योजि
प्र.   सशवस््र उत्र शि ा. कोण्े ती क
 (१) शैक्षनणक मािसशासत्राच्या अभ्यासाची उद् नदष्े सनवस्तर नलहा.
 (२) शैक्षनणक मािसशासत्राची व्याप्ी सनवस्तर नलहा.
प्र.   शवशवध संद मि पुस््कां्ि िक्षशणक मािसिास्त्रा ्ा शकमाि पा  ्ा ्ा िोधा व शि ा.

* * *
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.  ्वस्थापि संक पिा
 .१.१ व्यवसर्ापि महणजे का्य
 .१.२ व्यवसर्ापिाची मूल्तत्वे

.  िक्षशणक ्वस्थापि
 .२.१ शैक्षनणक व्यवसर्ापि अर्मि व सवरूप
 .२.२ शैक्षनणक व्यवसर्ापिाची उद् नदष्े
 .२.  शैक्षनणक व्यवसर्ापिाची गरज व महत्व
 .२.  शैक्षनणक व्यवसर्ापिाची का्यवे

.  िक्षशणक प्रिासि 
 . .१ शैक्षनणक रिशासिाचे सवरूप
 . .२ शैक्षनणक रिशासिाची उद् नदष्े
 . .  शैक्षनणक रिशासिाची गरज आनण महत्व
 . .  शैक्षनणक रिशासिाचे का्यमि 
.  ्वस्थापि संक पिा

 व्यवसर्ापि ही एक व्यापक संकल्पिा आहे. 
व्यवसर्ापिा्त उद् नदष्े ठरवूि ्योजिा बिवण्याचे का्यमि केले 
जा्ते. व्यवसर्ापिाचा इन्तहास रिाचीि असला ्तरी २० व्या 
श्तका्त शासत्रशु  व्यवसर्ापिाचा नवचार सुरू ाला. 
व्यवसर्ापि रिभावी होण्यासाठी नि्योजि महत्वाचे अस्ते.

 शाळा, उद्ोग, इ्तर व्यवसा्य इत्यादी भरभराटीस 
आले अस्तील ्तर आपण त्याचे व्यवसर्ापि चांगले आहे 
असे महण्तो. पालक आपल््या पाल््याच्या रिवेशाच्यावेळी 
ज्या शाळा, महानवद्ाल्याचे व्यवसर्ापि चांगले आहे 
अशाच नठकाणी रिवेशास रिाधान्य दे्ता्त. 

 ्तुमही ्तुमच्या शाळे्त नवनवध का्यमिक्रमास उपचसर््त 
रानहला असाल. का्यमिक्रमा्त आ्योजिामध्ये काही त्रुटी 
रानहली असेल ्तर त्या का्यमिक्रमाचे व्यवसर्ापि चांगले 
िवह्ते असे आपण सहजच महण्तो. व्यवसर्ापि चांगले 
होणे महणजे उद् नदष्ांची पू्तथी होणे हो्य.उद्उद्

सांगा पा

 ्तुमही ्तुमच्या शाळे्त नवनवध का्यमिक्रमां्त सहभाग 
िोंदवला असेल. आपण आपल््या दैिंनदि जीविा्त देखील 
नवनवध का्यमिक्रम आनण समारंभ साजरे कर्त अस्तो. 

.  म ारा  रा ्ा्तीि श ा व ्ािुका स््रती्   
 िक्षशणक प्रिासि
 . .१ नजल्हा प रषद नशक्षणानधकारी (रिार्नमक)
 . .२ नजल्हा प रषद उपनशक्षणानधकारी 
    (रिार्नमक)
 . .  गटनशक्षणानधकारी
 . .  नशक्षण नवस्तार अनधकारी

िक्षशणक ्वस्थापि आशण प्रिासि.प्रकरण

• एखादा का्यमिक्रम व्यवचसर््तरीत्या पार पाडण्यासाठी 
कोणकोणत्या बाबींची आव््यक्ता अस्ते 

• एखाद्ा का्यमिक्रमाचे नि्योजि कसे केले जा्ते 
• का्यमिक्रमाचे नि्योजि कर्तािा कोणकोण्ते घटक 

त्या्त सहभागी अस्ता्त 
. .  ्वस्थापि ण े का्

 व्यवसर्ापिामध्ये अिेक व्य ी एकत्र ्येऊि काम 
करी्त अस्ता्त. व्यवसर्ापिाची संकल्पिा अनधक 
सपष् होण्यासाठी काही ्तजज्ांच्या व्या ्या अभ्यासू.

• व्यवसर्ापि हे एक बहुउ ेशी्य साधि असूि त्या 
अनव्ये एखादा व्यवसा्य, व्यवसर्ापक,कामगार 
आनण कामाचे व्यवसर्ापि केले जा्ते.  

 पतीटर डकर
• व्यवसर्ापि महणजे व्य ीचा नवकास हो्य. 

व्यवसर्ापि महणजे व्य ीसंदभामि्त रिशासि हो्य.
   िॉरेनस  अ पिती
• पूवमिनिधामिरर्त उद् नदष्ाच्या पू्तमि्तेसाठी निणमि्य घेण्याची 

्तसेच उपक्रमा्त काम करणाऱ्या व्य ींच्या 
हालचालीवर नि्यंत्रण ठेवण्याची नक्र्या महणजे 
व्यवसर्ापि हो्य.                      स्टििे ानस
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. .  ्वस्थापिा ती मि् वे
  व्यवसर्ापिाची एकण १  मूल्तत्वे hoÝar फे्यॉल 

्यांिी मांडलेली आहे्त.

मू
ल
्त

त्वे

(१) का्यमिनवभाजि
(२) अनधकार व जबाबदारी
( ) नशस्त
( ) अनधकाऱ्यांमधील एकवाक्य्ता
( ) मागमिदशमििाची एकल ्य नदशा
( ) वै्यच क नकवा सामूनहक फा्यद्ास कमी महत्व
( ) मोबदला
( ) क ीकरणाचे रिमाण
(९) अनधकार साखळी
(१०) क्रम
(११) समाि्ता
(१२) कममिचाऱ्याचे दान्यत्व
(१ ) पु ाकार
(१ ) संघभाविा

.१ : व्यवसर्ापिाची मूल्तत्वे
िक्षा् ेवा

• व्यवसर्ापि ही संज्ा उद्ोग वा व्यवसा्याशी संबंनध्त 
आहे. ्तेर्ूि ्ती नशक्षणशासत्रा्त आली आहे.

• व्यवसर्ापका ारे नशक्षणाच्या क्षेत्रा्तही व्यवसर्ा-
पिाची संकल्पिा लागू केली जा्ते, त्यास शैक्षनणक 
व्यवसर्ापि असे महण्ता्त. 

• नदलेल््या आदेशािुसार काम केले जा्ते वा िाही ्यावर 
व्यवसर्ापकाचे नि्यंत्रण अस्ते.

• व्यवसर्ापिशासत्र ही एक महत्वाची ज्ािशाखा 
आहे.

• सवमिच क्षेत्रा्त व्यवसर्ापि ही आव््यक बाब बिली 
आहे.

.  िक्षशणक ्वस्थापि
 वरीलरिमाणे आपण व्यवसर्ापिाची संकल्पिा 

अभ्यासली. व्यवसर्ापिाची संकल्पिा ज्या वेळी नशक्षण 
क्षेत्रास लागू हो्ते ्तेवहा त्यास शैक्षनणक व्यवसर्ापि असे 
महण्ता्त. शैक्षनणक क्षेत्रा्त देखील व्यवसर्ापि आव््यक 
ठर्ते. नशक्षणा या माधयमाति  देशाचा जबाबदार िागररक 
घडवला जा्तो. शाले्य उपक्रम, भ न्तक साधि संपत्ती व 
मूल््यमापि ्यांचा समावेश शैक्षनणक व्यवसर्ापिा्त हो्तो.

. .  िक्षशणक ्वस्थापिा ा अथमि व स्व प
अथमि

 शैक्षनणक उद् नदष्ारि्त पोहचणे ्तसेच नि्योजिपूणमि 
का्यमिवाही करण्यासाठी शैक्षनणक व्यवसर्ापि महत्वाचे 
ठर्ते. भ न्तक व मािवी संसाधिे, नवनवध उपक्रम इत्यादींचा 
नशक्षणा्त उप्योग करूि शैक्षनणक उद् नदष्े साध्य 
करण्याच्या हे्तूिे त्यांचा काळजीपूवमिक वापर करणे महणजे 
शैक्षनणक व्यवसर्ापि हो्य.
स्व प
 रिशासिािे ठरवूि नदलेली उद् नदष्े व्यवसर्ापिामाफ्त 
पूणमि केली जा्ता्त. व्यवसर्ापिा्तील नवनवध का्यवे ही 
परसपरसंबंधी व परसपरपूरक अस्ता्त. व्यवसर्ापि ही एक 
एकाचतमक सवरूपाची रिनक्र्या आहे. ्या रिनक्र्ये्त 
अनधकाराची एक व्यवसर्ा अं्तभूमि्त अस्ते. शैक्षनणक 
उद् नदष्े साध्य करण्यासाठी नवद्ार्थी, वेळ, अध्यापि, 

म, साधिसामग्री, अिुदाि, नवनवध उपक्रम ्यांचे 
नि्योजि, संघटि आनण नि्यंत्रण केले जा्ते व रित्येक 
घटकाचा त्याच्या का्यमिक्षम्तेिुसार उप्योग करूि घे्तला 
जा्तो. आधुनिक काळा्त व्यवसर्ापिाची आव््यक्ता 
सवमिच क्षेत्रां्त वाट लागली आहे. व्यवसर्ापिाची ्तत्वे 
नशक्षण क्षेत्रा्त सु ा लागू केली जा्ता्त. शैक्षनणक 
व्यवसर्ापिामध्ये नि्योजि, संघटि, संचालि, अनभरिेरण, 
िे्तृतव, संदेशवहि, निणमि्य, नि्यंत्रण इत्यादी घटकांचा 
समावेश हो्तो.

. .  िक्षशणक ्वस्थापिा ती उद शद े
• शैक्षनणक संसर्ेच्या का्यामिचे धोरण निच्च्त करणे. 
• मािवी घटका्त ्योग््य आं्तरसंबंध नवकनस्त करणे.
• शैक्षनणक व्यवसर्ापिा्तील रित्येक घटकाला ्योग््य 

रिेरणा देणे.
• नि्योनज्त काम वेळे्त पूणमि करणे व संसर्ेचा कारभार 

्योग््यरीत्या चालवणे व कामाची नवभागणी करणे.
• उपल ध भ न्तक घटकांचे नि्योजि करणे.
• संसर्ांच्या उद् नदष्ांची पू्तमि्ता करणे.

. .  िक्षशणक ्वस्थापिा ती गर  आशण म व
गर  
• नशक्षण रिणाली्तील संरचिांची मानह्ती करूि 

घेण्यासाठी.
• सहका्यमि, गटाची एकातम्ता, नवशाल र्चष्कोि 

इत्यादी गुणांचा नवकास करण्यासाठी.
• शैक्षनणक क्षेत्रा्तील आवहािांिा सामोरे जाण्यासाठी.
• संसर्ेचे रिशासि व संसर्े्तील इ्तर कममिचारी 

्यांच्या्तील संघरामिचे व्यवसर्ापि करण्यासाठी.
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• नशक्षणाची ध्ये्ये व त्याच्या पत्वतेसाठी.
• वै्यच क अनधकार व क्तमिव्याची अंमलबजावणी 

करण्यासाठी.
म व
• नशक्षणाची ध्ये्ये, धोरणे, निच्च्त करूि मािवी व 

भ न्तक संसाधिांचे व उपक्रमांचे नि्योजि कर्ता ्ये्ते.
• ्यामुळे शैक्षनणक संसर्ेस आनर्मिक व भ न्तक सुनवधा 

पुरनवल््या जा्ता्त व त्याची निगा राखण्याची जाणीव 
निमामिण केली जा्ते. 

• मािवी घटकांची निवड, नि्यु ी व नवकास ्यांसाठी 
उप्यु  ठर्ते.

• अध्य्यि, अध्यापि प ्ती, अभ्यासक्रम, 
पाठ्यपुस्तके, अध्यापि नवर्य, वेळापत्रक, 
अभ्यासपूरक उपक्रम, मूल््यमापि इत्यादींमध्ये ्योग््य 
त्या सुधारणा सुचव्ता ्ये्ता्त.

• रित्येक नवद्ार्यामिला अध्य्यिाची ्योग््य संधी 
उपल ध करूि देऊि रिोतसाहि दे्ता ्ये्ते.

• समाज व इ्तर बा  ्यंत्रणांशी सलो ्याचे संबंध 
रिसर्ानप्त करूि ्ते नटकवण्यास मद्त हो्ते.

 . .  िक्षशणक ्वस्थापिा ती का्                       
(१) नि्योजि

(२) संघटि

( ) समनव्य

( ) नदग्दशमिि

( ) संरिेरण

( ) निणमि्य रिनक्र्या

( ) का्यमि रिेरण

( ) नि्यंत्रण

(९) साधिांची जुळवाजुळव व त्याचा एकातम उप्योग

(१०) का्यमिवाही

(११) मूल््यमापि

का
्

.२ : शैक्षनणक व्यवसर्ापिाची का्यवे
 शि्ो ि   नशक्षणाची राष्ट्री्य उद् नदष्े, 
शैक्षनणक धोरणे, का्यमिक्रम आनण प ्ती साध्य 
करा्यचे मागमि व साधिे ठरवणे ्याचा समावेश शैक्षनणक 
नि्योजिा्त  हो्तो.

 सं टि   नशक्षण रिनक्र्ये्तील 
समानवष् मािवी घटकांची भूनमका निच्च्त करणे व 
त्यांच्या परसपर आं्तरसंबंधाच्या माध्यमा्तूि ्योग््य ्ती 
का्यमिवाही करणे महणजेच संघटि हो्य.

 समनव्   शैक्षनणक का्यामिच्या 
बाब्ती्त एकमेकांच्या अनधकार म्यामिदा आखूि देणे, 
्तसेच कामाच्या म्यामिदा निच्च्त करूि त्याचा 
एकमेकांशी संबंध साधणे. उदा. मु ्याध्यापक व 
नशक्षक.

 शद दिमिि   कममिचाऱ्यास काम 
समजावूि सांगणे, आदेश व सूचिा देणे, चचामि करणे, 
निरीक्षण करणे इ. चा समावेश नदग्दशमििा्त हो्तो.

 संप्रे ण   दोि नकवा अनधक 
व्य ींमधील होणाऱ्या शैक्षनणक कल्पिा, नवचार 
वस्तुचसर््तीची म्ते, भाविा ्यांच्या देवाणघेवाणीस 
संरिेरण असे महण्ता्त.

 शिणमि् प्रश ्ा    जेवहा दोि 
नकवा दोिपेक्षा जास्त प्यामि्यांमधूि एकाच प्यामि्याची 
निवड काही नवनशष् निकराच्या आधारे करा्यची 
अस्ते ्तेवहा त्या रिनक्र्येस निणमि्य रिनक्र्या असे 
महण्ता्त.

 का्मिप्रेरण   कोण्तेही काम 
करण्यासाठी इचछिा व उतसाह निमामिण करणे ्यालाच 
का्यमिरिेरण असे महण्ता्त.

 शि्ंत्रण   नि्यंत्रण ्या संकल्पिेमध्ये 
रित्यक्ष ालेले काम निच्च्त करणे, व त्या कामाचे 
मूल््यमापि करणे आनण ्योजिेरिमाणे निष्पत्ती 
होण्यासाठी गरजेिुसार  सुधारणातमक उपा्य्योजिा 
सुचवणे ्या ्तीि बाबींचा  समावेश  हो्तो.

 साधिां ती ुळवा ुळव व त्ा ा कातम उप्ोग 
     

   ्यामध्ये भ न्तक व मािवी 
साधिसामग्रीच्या जुळवाजुळवीसाठी व मािवी 
संसाधिांच्या नवकासासाठी कराव्या लागणाऱ्या 
एकातम रि्योगाचा समावेश हो्तो.
का्मिवा ती   निच्च्त केलेल््या 
उद् नदष्ािुसार कामाची पू्तमि्ता करण्यासाठी आव््यक 
सवमिच ककृ्तींचा समावेश का्यमिवाहीमध्ये हो्तो.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



45

 म ्मापि   मूल््यमापि ही 
उद् नदष्ांचे संपादि मोजण्याची आनण मूल््यांकिाची 
रिनक्र्या आहे. त्यामुळे बलसर्ािे आनण कमकुव्तपणा 
्यांबाब्तची अं्तर्मिष्ी नमळ्ते. ्तसेच शैक्षनणक 
व्यवसर्ापिा्त सुधारणा होण्यासाठी मद्त हो्ते. 

क ि प ा

• इंटरिेटचा वापर करूि शैक्षनणक व्यवसर्ापिाच्या 
नवनवध व्या ्या संकनल्त करा.

• शाळे्तील मु ्याध्यापकांची भेट घेऊि त्यांच्याकडि 
शैक्षनणक व्यवसर्ापिाच्या नवनवध पैलूंची मानह्ती 
घ्या.

.  िक्षशणक प्रिासि
 आपल््या दैिंनदि जीविा्त व्यवसर्ापि आनण रिशासि 

हे दोि श द िेहमीच आपल््या कािावर पड्ता्त. व्यवसर्ापि 
आनण रिशासि ्या दोि नभ  संज्ा आहे्त. रिशासि ही संज्ा 
शासि ्यंत्रणे्तूि आली आहे. रिशासिामध्ये का्यमिव्यवसर्ेचा 
कारभार पाहणे अनभरिे्त आहे. रिशासि हे कोण्तेही का्यमि 
रित्यक्ष का्यमिवाही्त आणण्यासाठीची ्त्यार केलेली एक 
्यंत्रणा आहे. धोरणाची अंमलबजावणी  करण्याचे का्यमि ही 
्यंत्रणा कर्ते. रिशासक ्योजिाची अंमलबजावणी कर्त 
अस्तो व इ्तरांकडि ्योजिांची पू्तमि्ता करूि घे्त अस्तो.

रिशासि ही संकल्पिा समजूि घेण्यासाठी पु ील 
व्या ्या अभ्यासू.
• रिशासि महणजे नि्योजि करणे, संघटि करणे, 

आदेश देणे, समनव्य करणे व नि्यंत्रण करणे हो्य.   
                                                    फ्ॉि

• रिशासि महणजे व्यवसर्ापिाशी संबंनध्त सवमि बाबींची 
काळजी घेणे.

• नि्योजिािुसार रित्यक्ष का्यमिवाही करणे महणजे 
रिशासि हो्य. 

िक्षशणक प्रिासिा ा अथमि
 जगा्तील रित्येक राष्ट्र आपल््या सामानजक, आनर्मिक 

व सांसककृन्तक बाबींचा नवचार करूि नशक्षणाची राष्ट्री्य 
उद् नदष्े ठरव्त अस्ते. ठरवलेली उद् नदष्े पूणमि करण्यासाठी 
शासिाकडि निच्च्त अशी रिशासकी्य रिणाली निमामिण 
केली जा्ते. ्तसेच आपापल््या आव््यक्तेिुसार रित्येक 

राष्ट्र नवनवध रिकारच्या रिशासि रिणालीचा सवीकार कर्त 
अस्ते. उदा., कन ्त रिशासि, नवकन ्त रिशासि, संनम  
सवरूपाचे रिशासि अशा रिशासकी्य ्यंत्रणेच्या माध्यमा्तूि 
शासिाच्या नवनवध धोरणांची व का्यमिक्रमांची नवभागणी 
केली जा्ते. नि्योजि हा रिशासिाचा गाभा आहे. 
रिशासिामध्ये ठरवूि नदलेल््या नि्यमारिमाणेच का्यमि केले 
जा्ते. कोणत्याही का्यामिचे व्यवसर्ापि आनण संघटि 

ाल््यािं्तर रिशासि का्यमि सुरू हो्ते. 
रिशासिामध्ये रित्यक्ष ककृ्तीवर भर नदला जा्तो. धोरण 

निच्च्ती, समनव्य, नवत्त व्यवसर्ा, का्यमिनिष्पत्ती, संघटि 
निनममि्ती व नि्यंत्रण इत्यादी बाबींचा शैक्षनणक रिशासिा्त 
समावेश हो्तो.

. .  िक्षशणक प्रिासिा े स्व प 
•	 शैक्षनणक रिशासिा्त नि्योजि करणे, संघटि करणे, 

नदग्दशमिि करणे, समनव्य साधणे आनण मूल््यमापि 
करणे ्या रिनक्र्यांचा समावेश हो्तो.

•	 िफा नमळवणे हे शैक्षनणक रिशासिाचे उद् नद ट िस्ते.
•	 शैक्षनणक रिशासि हे सवमि रिकारच्या नशक्षणा्त अस्ते.
•	 शैक्षनणक रिशासि हे काही बाबींसंदभाां्त सामान्य 

रिशासिारिमाणेच अस्ते ्तर काही बाब्तीं्त सामान्य 
रिशासिापेक्षा नभ  अस्ते.

•	 शैक्षनणक रिशासि हे नशक्षणाच्या नवनवध स्तरांवर 
केले जा्ते. ्यामध्ये पूवमि रिार्नमक नशक्षण, रिार्नमक 
नशक्षण, माध्यनमक नशक्षण, उ  माध्यनमक नशक्षण 
आनण उ  नशक्षण इत्यादी स्तरांचा समावेश हो्तो.

•	 शैक्षनणक रिशासि हे नशक्षणाच्या सवमि रिकारां्त केले 
जा्ते. ्यामध्ये पचाररक नशक्षण, अि पचाररक 
नशक्षण, रि  नशक्षण, सामान्य नशक्षण, व्यावसान्यक 
नशक्षण, नवशेर नशक्षण, नशक्षक नशक्षण, एकाचतमक 
नशक्षण, ्तांनत्रक नशक्षण इत्यादी.

•	 शैक्षनणक रिशासि हे नवनवध ट ्यांवर करण्या्त ्ये्ते. 
्यामध्ये कन ्य स्तरावरील रिशासि, राज्य स्तरावरील 
रिशासि, नजल्हा स्तरावरील रिशासि, गट स्तरावरील 
रिशासि आनण संसर्ातमक स्तरावरील रिशासि ्यांचा 
अं्तभामिव हो्तो.

. .  िक्षशणक प्रिासिा ती उद शद े
• नवद्ार्याांिा ्योग््य नशक्षण पुरवणे.
• सवमि संसाधिांचा पुरेपूर व ्योग््य वापर करणे.
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• नशक्षकांची व्यावसान्यक िीन्त्तत्वे आनण 
व्यावसान्यक नवकास निच्च्त करणे.

• लोकशाहीस पूरक शाले्य उपक्रम राबवणे.
• समाजामध्ये गन्तमाि्ता आणणे.
• सहशाले्य उपक्रम व गुणत्तावृ ीसाठी उपक्रम 

राबवणे.
• काम वेळे्त पूणमि करणे.
• नवद्ार्याांिा जीवि जगण्यास सक्षम बिवणे.
• नवद्ार्याांमध्ये शासत्री्य र्चष्कोि जवणे ्तसेच 

जीविा्तील सवमि बाब्तीं्त वस्तुनिष् र्चष्कोि 
नवकनस्त करणे.

•	 नशक्षणा्तील गुणवत्ते्त सुधारणा घडवूि आणणे.
. .  िक्षशणक प्रिासिा ती गर  आशण म व 

 नशक्षण ही अखंनड्त चालणारी रिनक्र्या आहे. रित्येक 
कालखंडामध्ये नशक्षण रिनक्र्येमध्ये कालािुक्रमे बदल घडि 
्ये्त अस्ता्त. काळािुसार नशक्षणाच्या रिनक्र्येमध्ये कोण-
कोण्ते बदल घडवूि आणावे्त  केवहा, कसे, कोणी व 
कोठे बदल करावे्त  समाजसुधारणा व समाजरिग्ती ह्या 
उद् नदष्पू्तथीकरर्ता नशक्षणािे कोण्ती भूनमका पार पाडावी 
्या सवमि गोष्ी साध्य करण्यासाठी शैक्षनणक रिशासिाची 
आव््यक्ता अस्ते.
 रिाचीि काळामध्ये शाळा गु कुलामध्ये महणजेच 
गु गृही, आ मामध्ये भर्त अस्त. त्यामुळे नशक्षणाची ध्ये्य 
धोरणे ठरवण्यापासूि ्ते राबवण्याप्यां्त सवमिच अनधकार 

रीमुिी ्यांच्याकडे हो्ते. सवा्तं ्योत्तर काळा्त आपण 
लोकशाहीचा सवीकार केल््यामुळे नशक्षणाची ध्ये्य धोरणे 
ठरवण्यापासूि ्ते नशक्षण रित्यक्ष राबवण्याप्यां्तचे सवमि 
अनधकार राज्यकत्याांकडे आले आहे्त.
 लोकशाहीमध्ये नवनवध ब द् नधक व वैचाररक 
का्यामिसाठी रिशासिाची गरज निमामिण ाली. उदा., खासगी 
व सरकारी संसर्ांचा कारभार कसा चालवावा. शैक्षनणक 
नवकासासाठी कोणकोण्ते का्यमिक्रम राबवावे्त. कोणत्या 
का्यामिसाठी मागमिदशमिि घेणे गरजेचे आहे ्यासार ्या नवनवध 
बाबींसाठी शैक्षनणक रिशासि गरजेचे वाटा्यला लागले. 
र्ोडक्या्त, गन्तमाि शैक्षनणक बदलाच्या अिुरंगािे 
लोकशाहीला उप्यु  िागररक ्त्यार करण्यासाठी आनण 
शैक्षनणक उद् नदष्ांच्या पू्तथीसाठी शैक्षनणक रिशासिाची 
गरज आहे.

. .  िक्षशणक प्रिासिा ती का्

शैक्षनणक 
रिशासिाची का्यवे

समनव्य अनधकार निच्च्ती

कामाचे नवभाजि

्योजिांची रित्यक्ष 
का्यमिवाही

मागमिदशमिि

संघटि

.  : शैक्षनणक रिशासिाची का्यवे

.  म ारा  रा ्ा्तीि श ा व ्ािुकास््रती्  
िक्षशणक प्रिासि 

 १ मे १९ ० ्या नदवशी महाराष्ट्र राज्याची सर्ापिा 
ाली. १  माचमि १९ २ ्या नदवसापासूि नजल्हा परररद 

आनण पंचा्य्त सनम्ती हा का्यदा संम्त करण्या्त आला. 
त्यािुसार १ मे १९ २ पासूि महाराष्ट्र राज्या्त पंचा्य्त 
राज्य संसर्ांच्या कारभारास सु वा्त ाली. ्या 
का्यद्ािुसार नजल्हा हा रिशासिाचा रिमुख घटक मािण्या्त 
आला. पोलीस व न्या्य ही खा्ती वगळि इ्तर सवमि 
खात्यांच्या रिशासिाची जबाबदारी नजल्हा परररदांवर 
सोपवण्या्त आली. ्यािुसार नशक्षण, बांधकाम, आरोग््य, 
सहकार, उद्ोग, ककृरी, अर्मि, समाजकल््याण ्या खात्यांचा 
कारभार नजल्हा परररदांकडे आला. शहरांमधील नशक्षणाची 
जबाबदारी ही िगरपानलका व महािगरपानलका ्यांच्यावर 
सोपवण्या्त आली. त्यामुळे नशक्षणाच्या क्षेत्रा्त नजल्हा 
परररद, पंचा्य्त सनम्ती, ग्रामपंचा्य्त, िगरपानलका ्या 
सर्ानिक सवराज्य संसर्ांिा महत्व रिाप् ाले.
 नजल्हा परररदांकडे रिार्नमक, माध्यनमक व उ  
माध्यनमक नशक्षणाची जबाबदारी सोपवण्या्त आलेली 
आहे. नजल् ा्तील रिार्नमक व माध्यनमक नशक्षणाचे 
नि्यंत्रण रिार्नमक व माध्यनमक नशक्षणानधकाऱ्यांच्या 
माफ्त करण्या्त ्ये्ते. नजल्हास्तरी्य शैक्षनणक रिशासिाची 
संरचिा पु ील पािावर नदलेली आहे.

. .  श ा प र द शिक्षणाशधकारती प्राथशमक
 रित्येक नजल्हा परररदेसाठी, नजल् ा्तील 
नशक्षणनवर्यक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी नजल्हा 
परररदेमध्ये नशक्षणानधकाऱ्यांची नि्यु ी केलेली अस्ते. 
नजल् ा्तील नशक्षणनवर्यक व्यवसर्ापि व रिशासिाच्या 
खालील जबाबदाऱ्या नशक्षणानधकाऱ्यांिा पार पाडाव्या 
लाग्ता्त.
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•	श ा प र द शिक्षणाशधकारती प्राथशमक  ्ां ती कामे 
(१) नजल् ा्तील रिार्नमक नशक्षणाच्या रिग्तीचा अहवाल 

दरवरथी १ माचमिपूवथी नशक्षण संचालकांिा सादर 
करणे.

(२) स ीच्या रिार्नमक नशक्षणाची ्योजिा मंजूर करूि 
्ती नशक्षण संचालकांिा सादर करणे.

( ) शासिाकडि मंजूर ालेल््या स ीच्या रिार्नमक 
नशक्षणाची का्यमिवाही करणे.

( )  नजल् ा्त समाज नशक्षण का्यमिक्रमाची अंमलबजावणी 
करूि त्याचा अहवाल शासिास सादर करणे.

( ) नजल्हा परररदेच्या रिार्नमक शाळे्तील नशक्षकांच्या 
बदल््या करणे व त्यावर नि्यंत्रण ठेवणे.

( ) नवनवध राष्ट्री्य का्यमिक्रम व शैक्षनणक उपक्रम 
शाळांमध्ये राबवणे.

( ) नजल् ा्तील रिार्नमक शाळांची ्तपासणी करूि 
त्यांिा शैक्षनणक व रिशासकी्य मागमिदशमिि करणे.

ंटरिेट मा ा शमत्र  

इंटरिेटच्या माध्यमा्तूि नजल्हा परररद नशक्षणानधकारी 
माध्यनमक ्यांच्या का्यामिची मानह्ती नमळवा.

. .  श ा प र द उपशिक्षणाशधकारती प्राथशमक  
  नजल्हा परररद नशक्षणानधकाऱ्यांिा त्यांच्या कामा्त 

मद्त करण्यासाठी उपनशक्षणानधकाऱ्यांची िेमणूक 
केलेली अस्ते.

श ा प र द उपशिक्षणाशधका ्ा ती का् 
(१) रिार्नमक व माध्यनमक शाळांची ्तपासणी करणे.
(२) खासगी रिार्नमक शाळांची ्तपासणी करूि त्यांिा 

अिुदाि मंजूर करणे.
( ) नशक्षण नवस्तार अनधकाऱ्यांच्या का्यामिवर नि्यंत्रण 

ठेवणे व त्यांच्याकडि आलेल््या नशफारशी 
नशक्षणानधकाऱ्यांसमोर ठेवणे.

( ) रिार्नमक शाळां्तील नशक्षकांच्या व सेवक वगामिच्या 
बदल््यांबाब्त नशक्षणानधकाऱ्यांिा नशफारस करणे.

. .  गटशिक्षणाशधकारती 
 ्तालुक्या्तील शैक्षनणक रिशासिाचे रिमुख हे 
गटनशक्षणानधकारी अस्ता्त. त्यांिा ्तालुक्या्तील 
नशक्षणाचे रिशासि, प्यमिवेक्षण व नि्यंत्रण ्या ्तीि 
जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लाग्ता्त. ्तालुक्या्तील नशक्षण 
नवर्यक जबाबदारी गटनशक्षणानधकाऱ्यांची अस्ते.

श ा प र द शिक्षणाशधकारती प्राथशमक

 उपनशक्षणानधकारी  गटनशक्षणानधकारी

   नशक्षण नवस्तार अनधकारी

   मु ्याध्यापक
  
   नशक्षक

.  : नजल्हा परररद नशक्षणानधकारी (रिार्नमक)

श ा प र द अध्क्ष

 मु ्य का्यमिकारी अनधकारी सर्ा्यी सनम्ती अध्यक्ष (पदनस  सभाप्ती) नवर्य सनम्ती अध्यक्ष 

 उप मु ्य का्यमिकारी अनधकारी  नशक्षणानधकारी (रिार्नमक)

 नशक्षणानधकारी माध्यनमक  उपनशक्षणानधकारी
  
 उपनशक्षणानधकारी  गटनशक्षणानधकारी
 
 गटनशक्षणानधकारी
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गटशिक्षणाशधका ्ा ती का् 
(१) नशक्षणनवर्यक सवमि रिकारची रिशासकी्य मानह्ती 

संबंनध्तांिा पाठवणे.
(२) ्तालुक्या्तील रिार्नमक शाळांिा आव््यक त्या 

सानहत्याचे वाटप करणे.
( ) ्तालुक्या्तील रिार्नमक, माध्यनमक आनण आ म 

शाळा ्यांची ्तपासणी करूि अहवाल नजल्हा 
नशक्षणानधकाऱ्यांिा अहवाल पाठवणे.

( ) नशक्षण नवस्तार अनधकाऱ्यांच्या कामावर देखरेख 
ठेवणे.

( ) नवनवध राष्ट्री्य का्यमिक्रम शाळांमधूि राबवणे.
( ) शाळांिा आकचसमक भेट देऊि शाले्य कामकाजाची 

पाहणी करणे.
( ) खाजगी रिार्नमक शाळांवर नि्यंत्रण ठेवणे, त्याचे 

प्यमिवेक्षण करणे.
( ) नशक्षणाची गुणवत्ता वा वण्यासाठी रि्यति करणे.

. .  शिक्षण शवस््ार अशधकारती 
 नशक्षण नवस्तार अनधकारी हा नशक्षण ्यंत्रणे्तील 
महत्वाचा व ्तळाचा घटक आहे. रिार्नमक नशक्षणाचे 
सावमिनत्रकीकरण व गुणवत्ता नवकास ्यामध्ये नशक्षण नवस्तार 
अनधकारी ्यांची भूनमका महत्वाची आहे.
 रित्येक ्तालुक्याचे शैक्षनणक रिशासिाच्या र्ष्ीिे 
काही भाग पाडलेले अस्ता्त. त्यास बीट असे महण्ता्त. 
्या रित्येक बीटसाठी एक नशक्षण नवस्तार अनधकारी 
िेमण्या्त ्ये्तो.
शिक्षण शवस््ार अशधकारती ्ां ती का् 
(१) िेमूि नदलेल््या नवनशष् भागा्तील (बीट) रिार्नमक 

शाळांची ्तपासणी करणे.

(२) रिार्नमक शाळां्तील नशक्षकांच्या कामावर देखरेख 
ठेवणे त्यांचा गोपिी्य अहवाल नलनहणे, ्योग््य त्या 
नशफारशी गटनशक्षणानधकाऱ्यांिा सादर करणे.

( ) रिार्नमक शाळां्तील नशक्षकांसाठी शैक्षनणक 
गटसंमेलिाचे आ्योजि करूि त्यांिा मागमिदशमिि 
करणे.

( ) खासगी रिार्नमक शाळांची ्तपासणी करणे, त्याच्या 
अिुदािाची आकारणी करणे व ्याब ल 
उपनशक्षणानधकारी ्यांच्याकडे नशफारस करणे.

( ) नवनवध सरकारी ्योजिांच्या का्यमिवाहीवर नि्यंत्रण व 
देखरेख ठेवणे.

 उदा., गणवेश वाटप, पुस्तकपे ी, सानवत्रीबाई फुले 
दत्तक पालक ्योजिा इ.

( ) बालवा ांची मानह्ती संकनल्त करणे.
( ) स ीच्या रिार्नमक नशक्षण ्योजिेसाठी दरवरथी 

रित्येक शाळे्तूि सप्ाह साजरा करण्याच्या कामावर 
देखरेख ठेवणे.

( ) आपल््या नवभागा्तील माध्यनमक शाळांच्या 
प्यमिवेक्षणासाठी वररष्ांिा मद्त करणे.

क ि प ा

 आपल््या नशक्षकाच्या मद्तीिे आपल््या बीटमधील 
नशक्षण नवस्तार अनधकारी ्यांची मुलाख्त घेऊि  
बीटस्तरी्य शैक्षनणक रिशासिाची संरचिा समजावूि घ्या.
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 स्वाध्ा् 

प्र.  ्ो ् प्ामि् शिवडि गाळिे ्ा ागा रा.
 (१) सिेहसंमेलिाच्या रिमुख पाहुण्यांिी का्यमिक्रमाचे खूूप क ्तुक केले. ्यावरूि का्यमिक्रमाचे ........ चांगले हो्ते असे 

महण्ता ्येईल.
  (अ) नि्योजि   (ब) सिेहसंमेलिा्तील का्यमिक्रम
  (क) अध्यक्ष   (ड) शाले्य वा्तावरण
 (२) खालीलपैकी कोणत्या बाबींसाठी शैक्षनणक व्यवसर्ापिाची गरज िाही 
  (अ) नशक्षणाच्या ध्ये्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी
  (ब) व्यवसर्ापक, रिशासक व कममिचारी ्यांच्या्तील संघरमि टाळण्यासाठी
  (क) नवद्ार्याांच्या संगोपिासाठी
  (ड) शैक्षनणक क्षेत्रासमोरील आवहािांचा सामिा करण्यासाठी
 ( ) खालीलपैकी ........ मध्ये रित्यक्ष ककृ्तीवर भर अस्तो.
  (अ) व्यवसर्ापि  (ब) रिशासि  (क) नि्योजि  (ड) संघटि 
प्र.  उत्रे शि ा.
 (१) शैक्षनणक व्यवसर्ापिाची उद् नदष्े (१) ................................
       (२) ................................
       ( ) ................................
 (२) शैक्षनणक रिशासिाची उद् नदष्े (१) ................................
       (२) ................................
प्र.  खाितीि प्र िां ती थोड ्ा् उत्रे शि ा.
 (१) शैक्षनणक व्यवसर्ापकास करावी लागणारी कोण्तीही चार का्यवे नलहा.
 (२) नजल्हा परररद नशक्षणानधकारी (रिार्नमक) ्यांची का्यवे सांगा.
 ( ) आपल््या म्ते रिशासकामध्ये कोणकोण्ती गुणवैनशष् े असावी्त 
प्र.  क्ती पणमि करा.

(१) शैक्षनणक व्यवसर्ापिाची का्यवे 

 १.

 .

 .

 २.

 .

 .
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१

२

प्र.  खाितीि प्र िां ती उत्रे शि ा.
 (१) शैक्षनणक व्यवसर्ापिाची गरज सांगा.
 (२) शैक्षनणक रिशासिाचे सवरूप सांगा.
प्र.  आपिे म् ि दवा.
 (१) सहशाले्य का्यमिक्रम (ज्यं्ती, पुण्यन्तर्ी, क्रीडा सपधामि, राष्ट्री्य नदि) ्यशसवी करा्यचा असेल ्तर व्यवसर्ापकास 

कोणकोण्ती का्यवे करावी लाग्तील त्याची ्यादी करा. 
 (२) एक उतककृष् व्यवसर्ापक ्या िात्यािे, व्यवसर्ापकािे आपल््या सहकाऱ्यास कोणत्या रिकारची का्यमिरिेरणा द्ा्यला  

पानहजे 
 ( ) उत्तम संघटि का्यामिसाठी, मािवी घटकांच्या परसपर आं्तरसंबंधामध्ये कोण्ती काळजी घ्या्यला हवी 
प्र.  अ वाि ््ार करा.
 (१) आपल््या शाळेमधील शाले्य व्यवसर्ापि सनम्ती अध्यक्षाची भेट घेऊि, शाले्य व्यवसर्ापि सनम्तीचा कारभार 

कसा चाल्तो ्यानवर्यी मानह्ती नमळवूि अहवाल ्त्यार करा.
 (२) आपल््या शाळेमध्ये कोणत्याही एका सहशाले्य का्यमिक्रमाचे आ्योजि करा. ्या आ्योजिादरम्याि आपणांस 

कोणकोणत्या अडचणी जाणवल््या ्याबाब्त अहवाल ्त्यार करा.
 ( ) ्तुमच्या शाळेच्या मु ्याध्यापकांसोब्त चचामि करा व मु ्याध्यापकाची का्यवे समजूि घेऊि अहवाललेखि करा.
 ( ) आपल््या ्तालुक्या्तील गटनशक्षणानधकारी ्यांची भेट घेऊि ्तालुका स्तरावरील शैक्षनणक रिशासिाची संरचिा व 

का्यवे समजूि घेऊि अहवाल ्त्यार करा.
* * *

 (२) शैक्षनणक व्यवसर्ापिा्तील आव््यक घटक नलहा.

शैक्षनणक
व्यवसर्ापिा्तील 
आव््यक घटक
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.  अध्ापिा ती संक पिा
थोडे आ वा

 लहािपणापासूि ्ते आ्ताप्यां्त ्तुमही कोणा-
कोणाकडि का्य-का्य नशकला्त व त्यामुळे ्तुमच्या्त 
का्य सकारातमक बदल ाले्त त्यािुसार खालील ्त ा 
पूणमि करा.

का् 
शिकिा्

कोणाकडि 
शिकिा्

व्मिणुक ्तीि 
सकारातमक दि

्च् म वा्तीि 
सकारातमक दि

.१ : लहािपणापासूिचे ्ते आ्ताप्यां्तचे बदल

.  अध्ापिा ती संक पिा

.  अध्ापिा े दि्े स्व प
 .२.१ रिाचीि अध्यापि पद् ध्ती
 .२.२ आधुनिक काळा्तील अध्यापि प ्ती

.  अध्ापि प ्ती ्ा शिवडती ती कारणमतीमांसा

.  अध्ापिा ती ् वे

.  अध्ापिा ती सत्रे 

अध्ापििास्त्र.प्रकरण

 शाळा महानवद्ाल्यां्त नशक्षक जाणीवपूवमिक काही 
नवर्य नशकव्ता्त. आश्य नवद्ार्याांप्यां्त पोहचवणे, 
एखादी गोष् सहज व सो ्या भारे्त समजावूि सांगणे 
महणजे अध्यापि हो्य.
 अध्यापि महणजे नवनवध ककृ्तीं ारे व उपक्रमां ारे 
नवद्ार्याांिा िवीि आश्य नशकवणे हो्य.
 नवद्ार्याांिा अिुभवा्तूि नमळालेल््या ज्ािाची 
प ्तशीर पुिरमिचिा करण्यास साहा ्य करणे महणजे 
अध्यापि हो्य. अध्यापि ही अध्य्यिास मद्त करणारी 
रिनक्र्या हो्य. अध्यापि हे सहे्तूक अस्ते. अध्य्यिा्त 
सुलभ्ता आणणे हे अध्यापिाचे रिमुख उद् नदष् अस्ते. 
 अध्यापिशासत्र महणजे नशकण्या-नशकवण्याच्या 
पद् ध्तीचा अभ्यास करणारे शासत्र हो्य.

खालील नचत्रांचे निरीक्षण करूि अध्यापि महणजे का्य ्यानवर्यी ्तुमच्या नमत्रांशी चचामि करा.

.  शवशवध अध्ापि प ्ती
 . .१ कर्ि प ्ती 
 . .२ व्या ्याि प ्ती 
 . .  आधार प ्ती 
 . .  रिवास प ्ती
 . .  चचामि प ्ती
 . .  नदग्दशमिि प ्ती
 . .  रिकल्प प ्ती

.  ांग ्ा अध्ापि पधद्ती ती वशि ट्े

नशनक्षका नशकव्तािा व्तमििबदला संदभामि्त (गबाळा मुलगा - िीटिेटका मुलगा)

ामि करा
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नवद्ार्थी सव्तः कागदाचे  
नवमाि जहाज ्त्यार कर्ता्त.

नशक्षक नवद्ार्यामिला शाबासकी दे्तािा

.२ : अध्य्यि  अध्यापि रिसंग

पु तीि ् ा पणमि करा.
फरका े मु े अध्ापिा ा  

पारंप रक 
श कोि

अध्ापिा ा  
आधुशिक 

श कोि
अध्यापिाचे ध्ये्य
अध्यापि प ्ती
गुरूचे  नशक्षकाचे सर्ाि
आश्य

.  : अध्यापिा्तील बदल
.  अध्ापिा े दि्े स्व प

मा ती् आ े का ्ु ांिा

 रिाचीि काळापासूि अध्यापि केले जा्त आहे. 
बदलत्या काळािुसार, गरजेिुसार व पररचसर््तीिुसार 
अध्यापिाच्या सवरूपा्त बदल घड्त गेले. रिाचीि 
काळापासूि ्ते आजच्या आधुनिक काळाप्यां्त पु ील 
बदल ालेले नदसूि ्ये्ता्त.

. .  प्रा तीि अध्ापि प ्ती
 वशदक काळा्तीि अध्ापि प ्ती

 वैनदक काळा्तील नशक्षण प ्ती ही रिाचीि 
भार्ता्तील सवाां्त रिर्म उद्यास आलेली नशक्षणप ्ती 
हो्य. ही नशक्षणप ्ती वैनदक ्तत्वज्ाि व नवचारांवर 
आधारर्त असल््यामुळे न्तला वैनदक नशक्षणप ्ती असे 
महटले जा्ते. वैनदक नवचारांिुसार नवद्ेचे परा नवद्ा  व 
अपरा नवद्ा  असे दोि रिकार पड्ता्त. परा नवद्ा महणजे 

त्या काळा्तील ेष् अशी अध्यातमनवद्ा नकवा 
आतमसाक्षातकाराची नवद्ा, ्तर अपरा नवद्ा महणजे 
ऐनहक अर्वा ल नकक जीविा्तील उप्यु  नवद्ा हो्य. 

मािवी जीविाच्या सार्मिक्तेसाठी दोनही नवद्ांची त्या 
काळा्त गरज हो्ती. ्तेवहा नशक्षण हे आ मां्त नदले जाई. 
त्याला गु कुल असे महण्त.

खाितीि आक्ती्तीि रकामती व्ुमिळे रा.

.  : वैनदक काळा्तील 
अध्य्यि - अध्यापिाची प ्ती

पाठां्तर

मिि

वण

चचामि

वैनदक काळा्तील 
अध्य्यि - 
अध्यापिाची 

प ्ती

 ौ  अध्ापि प ्ती
 ब  धमामििुसार निवामिण  हे आ्युष््याचे अंन्तम ध्ये्य 
समजले जा्तेे. निवामिणपद रिाप् करण्यासाठी आव््यक ्ती 
पात्र्ता निमामिण करण्यावर अध्यापि प ्तीचा भर अस्तो. 
त्या्त पु ील प ्तींचा समावेश हो्ता. ्तोंडी प ्त
पाठां्तर, चचामि व संवाद, वादनववाद, मिि, नचं्ति, 
ध्यािधारणा, ्तजज्ांची व ज्ािीजिांची व्या ्यािे इत्यादी. 
नवहारमध्ये ज्ाि संपादि केले जा्तेे.
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ंटरिेट मा ा शमत्र

 ब काळा्तील नशक्षण पद् ध्तीनवर्यी इंटरिेटवरूि 
मानह्ती नमळवा.

 ि अध्ापि प ्ती
 जैि धमामि्त खालील अध्यापि प ्तींचा वापर केला 
जा्त हो्ता.

. .   आधुशिक काळा्तीि अध्ापि प ्ती
 सवा्तं ्यपूवमि काळा्तील नशक्षण ः १  व्या श्तकाच्या 
उत्तराधामि्त इंग्रज, च ्यांसार ्या पाच्चमात्य देशाचे समूह 
भार्ता्त ्येऊ लागले. ्या काळा्त नशक्षणा्त अामूलाग्र 
बदल हो्त गेले. लॉडमि मेकॉलेच्या धोरणािुसार नशक्षणा्त 
इंग्रजी भारेचा उप्योग केला जाऊ लागला.  तया काळात 
गानणत र भाषा या नरषयांिा अनधक प्ाधा य असल्यािे 
पाठांतर, राचि र वयाकरण भाषांतर यांसारखया आधयापि 
पधदतींचा रापर कला जात होता.

१. धम पदेश
• रिवचि
• एकाग्रनचत्तािे ऐकण्याची साधिा

. नचं्ति
• वाचलेल््या गोष्ींचे नचं्ति व मिि ्या नचं्तिास 
अिुतरिेक्ष  महण्ता्त.

२. धममिग्रंर्वाचि
• एकाग्र्तेिे वाचि
•  ्योग््य व अचूक उदाहरणांचे वाचि, ्या ्तंत्रास 
आमिा्य  महण्ता्त.

. शंका समाधाि
• नचं्तिा्तूि ्येणाऱ्या शंकांचे आचा्याांकडि 
सपष्ीकरण समजूि घेणे. ्याला रिचछि ा  महण्ता्त.

.  : जैि काळा्तील अध्यापि प ्ती

ि काळा्तीि अध््ि अध्ापि प ्ती

 स्िाम अध्ापि प ्ती
 इसलाम धमामि्त मक्तब  मध्ये रिार्नमक नशक्षण नदले 
जा्ते आनण मदरसा  मध्ये माध्यनमक नशक्षण नदले जा्ते. 
्या्त पाठां्तर, कर्ाकर्ि ्या प ्तींचा उप्योग हो्तो ्तर 
मदरसामधील उ  नशक्षणामध्ये भारण, चचामि, संदभमि 
ग्रंर्ांचे वाचि व सव्यंअध्य्यि ्या प ्तींचा ज्ाि 
साधिेसाठी उप्योग केला जा्तो.

् ्ा पणमि करा

रिाचीि काळा्तील कोण-कोणत्या अध्यापिप ्ती 
आजही वापरल््या जा्ता्त  त्यांच्या फा्यद्ा-म्यामिदांनवर्यी 
चचामि करा.

शिक्षण प ्ती अध्ापि प ्ती
वैनदक 
ब
जैि
इसलाम

.  : रिाचीि काळा्तील अध्यापि प ्ती

 सवा्तं ्योत्तर काळा्त व आधुनिक ्तंत्रज्ािाच्या  
्युगा्त अध्यापि प ्तीमध्ये आमूलाग्र बदल ाले. 
ज्ािाचे अिेक ो्त आ्ता उपल ध होऊ लागले आहे्त. 
्तंत्रज्ाि व उपल ध असलेल््या ज्ािाच्या नवनवध 

ो्तांब ल  मािसशासत्राच्या आधारे नवनवध अध्यापि 
प ्तींचा वापर आजकाल कर्ता ्येऊ लागला आहे.
 सवा्तं ्योत्तर काळा्तील अध्यापि प ्तींची चचामि 

.  ्या मुद् द्ामध्ये नवनवध अध्यापि प ्ती करण्या्त 
आलेली आहे. 

.  अध्ापि प ्ती ्ा शिवडती ती कारणमतीमांसा
• शव ा ्ा े पवमि ाि  कोणत्याही नवर्या्तील 

आश्य पररणामकारकपणे नवद्ार्याांप्यां्त 
पोहचवण्यासाठी रिर्म नवद्ार्याांचे त्या 
नवर्याबाब्तचे पूवमिज्ाि ्तपासावे. त्यासाठी नशक्षक 
रि्ि नवचारू शक्ता्त. गोष् सांगू शक्ता्त. अधयापि 
साधिांचा (नचत्रे, ्त े, िकाशे) वापर करूि पूवमिज्ाि 
जागृ्त कर्ता ्येईल.

• शव ा ्ा ती प रप ्ा  नशक्षकांिी नवद्ार्याांची 
शारीररक, मािनसक पररप ्ता, अनभ ची आनण 
अनभक्षम्तांचा नवचार करूि अध्यापि प ्ती 
निवडावी.
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ािा े स्त्रो्

प्रा तीि काळ अवामि तीि काळ

• गुरू
• ग्रंर्
• गु कुल व आ म
• नवद्ापीठ

• नशक्षक
• ई लनिांग सॉ टवेअसमि व नडवहाइसेस
• आं्तरजाल ( )
• नवनवध रिसार माध्यमे (  )
• व्तमिमािपत्र (  )

.  : ज्ािाचे ो्त

.  : अध्यापिाचे बदल्ते सवरूप

अध्ापिा े दि्े स्व प

रिाचीि अध्यापि प ्ती (गु कुल) वगमि ई-वगमि

• शव ा ्ा ा प रसर  नवद्ार्थी ज्या भ गोनलक 
पररचसर््ती्तील आहे, ग्रामीण वा िागरी भागा्तील 
आहे, ्याचा नवचार करूि अध्यापि प ्तीची निवड 
करावी.

• उपि ध िक्षशणक साधिे  कोणत्याही नवर्याचे 
अध्यापि करण्यासाठी, आश्य सोपा करूि 
नशकवण्यासाठी, नवनवध शैक्षनणक अिुभव 
देण्यासाठी शैक्षनणक साधिे महत्वाची भूनमका 
बजाव्ता्त. उदा., ्त े, िकाशे, नचत्र, रिन्तककृ्ती इ. 
महणूि नशक्षकािे आपल््या नवर्याची कोणकोण्ती 
साधिे उपल ध आहे्त ्याचा नवचार करूि अध्यापि 
प ्ती निवडावी.

• अपेशक्ष् वेळ  नि्योनज्त घटकांचे अध्यापि 
करण्यासाठी नक्ती ्तानसका उपल ध आहे्त ्याचा 
सारासार नवचार करूि अध्यापि प ्ती निवडावी.

• आि्ा ती ्ा ती  अध्यापि नवर्याच्या आश्याची 
व्याप्ी नक्ती आहे व त्यां्तील नक्ती भागाचे 
अध्यापि करणे आव््यक आहे ्याचा नवचार करूि 
अध्यापि प ्ती निवडावी.

• अध्ापिा ती उद शद े  आपल््या अध्यापि घटकाची 
उद् नदष्े कोणत्या अध्यापि प ्तीिे अनधक 
रिमाणा्त साध्य होणार आह्ेत, त्यािुसार अध्यापि 
प ्ती निवडावी.

• शव ा ्ा ा स ाग  आपल््या अध्यापिा्त 
कोणत्या प ्तीिे अनधकानधक नवद्ार्याांचा 
सहभाग आपल््याला नमळव्ता ्येणार आहे अशी 
अध्यापि प ्ती निवडावी. नवनवध अध्यापि 
प ्तींमधूि नशक्षकािे अचूक अध्यापि प ्ती 
निवडावी.

.   अध्ापिा ती ् वे
 अध्यापि ही जशी कला आहे ्तसेच ्ते एक शासत्र 

देखील आहे. महणूिच त्याचे नि्योजि करण्या्त काही 
मागमिदशमिक ्तत्वांचा नवचार होणे आव््यक ठर्ते. 
नशक्षणाच्या सवमिच स्तरांवर ही ्तत्वे व सूत्रे आधारभू्त 
ठर्ता्त. ही ्तत्वे पु ीलरिमाणे आहे्त. 
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िक्षा् ेवा
 

 जी बाब एखाद्ा रिसंगाच्या, घटिेच्या नकवा 
व्तमििाच्या क सर्ािी राह्ते न्तला त्याचे ्तत्व  महण्ता्त.
•  का्मिप्रेरणे े ् व  का्यमिरिेरण महणजे का्यमि करण्याची 

रिेरणा हो्य. का्यमिरिेरण हे आं्तररक व बा  अशा दोि 
रिकारचे अस्ते. नशक्षकािे सव्तः आं्तररक का्यमिरिेरणेवर 
भर देऊि नवद्ार्याांिा का्यमिरिेरर्त करण्याचे ्तत्व 
अंगीकारले पानहजे. नशक्षकांिी नवद्ार्याांच्या नवनवध 
गरजा ओळखूि िं्तर त्यांची पू्तमि्ता करण्यास मद्त 
करावी. ्यशरिाप्ी  हे सवाां्त रिभावी का्यमिरिेरण आहे. 
त्यामुळे नशक्षकांिी नवद्ार्याांिा त्यार्ष्ीिे ्योग््य 
मागमिदशमिि करावे.

• क्ती ारे अध््िा े ् व  नवद्ार्याांमध्ये ्योग््य 
सकारातमक व्तमििबदल घडि ्येण्यासाठी त्यांिा 
अध्य्यि अिुभव देणे आव््यक आहे. नवद्ार्याांच्या 
अध्य्यिामध्ये रित्यक्ष अिुभव आनण सव्तः ककृ्ती करूि 
रिाप् केलेला अिुभव सवाां्त ेष् अस्तो महणूिच 
नशक्षकांिी आपल्या अधयापिात नवद्ार्याांिा 
ककृ्ती ारे नशक्षण द्ावे.

• तीविाश मुख शिक्षणा े ् व : नशक्षकांिी आपल््या 
अध्यापिा्त नशकवा्यच्या पाठाचा जीविाशी संबंध 
जोडावा. नवनवध नवर्यांचे नशक्षण दे्त अस्तािा 
घे्तलेल््या नशक्षणाचा नवद्ार्याांिा जीविा्त उप्योग 
होईल असे नशक्षण द्ावे. त्यासाठी नवद्ार्याांिा 
पु ील रिकारचे नशक्षण देणे आव््यक आहे.
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.९ : जीविानभमुख नशक्षण 
• ्ो ् अध्ापि प ्ती े ् वे  रित्येक नशक्षकाला 

आपले अध्यापि रिभावी वहावे असे वाट्त असेल ्तर 
नवर्याच्या आश्यारिमाणे, नवद्ार्थी व्योगटारिमाणे 
काही पारंपररक व काही आधुनिक अध्यापि प ्तींचा 
वापर करावा. चांगले नशकवणे महणजे नवद्ार्यामिला 
नशकण्यासाठी चांगली मद्त करणे हो्य. हे लक्षा्त 
घेऊि नशक्षकांिी ्योग््य अध्यापि प ्तीची निवड 
करावी. अध्यापि प ्ती ही आं्तरनक्र्यातमक 

असावी, त्यामध्ये नवद्ार्थी ककृ्तीला भरपूर वाव 
असावा.

• शव ्ा ्ा सखोि ािा े ् व  नशक्षक जो नवर्य 
नशकव्त अस्तील त्या नवर्याचे सखोल ज्ाि त्या 
नशक्षकास असा्यला पानहजे. ्तरच नशक्षक आपल््या 
नवर्या्तील आश्याचे ्योग््य सपष्ीकरण आनण 
नवद्ार्याांचे शंका निरसि कर्तील. ्तसेच नशक्षकांिी 
आपल््या नवर्याचे ज्ाि स्त्त अद््याव्त ठेवणे 
आव््यक आहे. त्यासाठी नशक्षकािे स्त्त 
अध्य्यिशील असले पानहजे.

• िक्षशणक साश त् वापरा े ् व  दजवेदार 
अध्यापिासाठी आजच्या नशक्षणप ्तीमध्ये शैक्षनणक 
साधिांिा अत्यं्त महत्व देण्या्त आले आहे. 
नवद्ार्याांिा रित्यक्ष व अरित्यक्ष अिुभव देण्यासाठी 
शैक्षनणक साधिे अन्तश्य गरजेची आहे्त.

िक्षशणक साधिे 
क श्ा ् क श्ा ्

खड-फळा रेनडओ पी.पी.टी.
्त े टेपरेकॉडमिर शैक्षनणक चवहनडओ
नचत्रे ऑनडओ सीडी सीडी
िकाशे मोबाइल
रिन्तककृ्ती

.१० : शैक्षनणक साधिे
• ्ो ् म ्मापि  नवद्ार्याांमध्ये अपेनक्ष्त व्तमििबदल 

घडवूि आणणे हा अध्यापिाचा रिमुख हे्तू आहे. 
त्यासाठी नशक्षकांिी नवद्ार्याांचे सा्तत्यपूणमि व 
सवांकर मूल््यमापि करणे आव््यक आहे. कारण 
मल्यमापि हे नवद्ार्याांच्या संखयातमक र गुणातमक 
प्गतीचे नचत् दश्वरते मल्यमापिामधये पु ील साधिांचा 
समारेश होतो.

मूल््यमापिाची साधिे

          सं ्यातमक                           गुणातमक               

               परीक्षा                            
                        पड्ताळा सूची 

 लेखी    ्तोंडी   रिात्यनक्षक                      पदनि्च्यि ेणी

            
ऑि-लाईि

                    
रि्िावली

                                        मुलाख्त सूची

.११ : मूल््यमापिाची साधिे

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



56

.  अध्ापिा ती सत्रे
सांगा पा

 सूत्रे नकवा नि्यमांचा वापर आपण कशासाठी कर्तो
 नवद्ार्याांचे अध्य्यि चांगले वहावे ्याच उ ेशािे 
अध्यापिाच्या सूत्रांचा वापर केला जा्तो. नशक्षकांिा 
त्यांच्या अध्यापि का्यामिसाठी मागमिदशमिक ठर्तील अशी 
अध्यापिाची सूत्रे अध्य्यिाच्या मािसशासत्री्य ्तत्वांवर 
आधारर्त आहे्त.

 ा्ाकडि अ ा्ाकडेाकडिाकडि
डोक ािवा

(१) नशक्त अस्तािा ्तुमहांला गुणाकार नक्र्या नशकव्तािा 
बेरीज नक्र्येचा आधार घेऊि का नशकवले जा्ते 

(२) ्तोडणे सोपे जोडणे अवघड हे ्तत्व नशकवण्यासाठी 
मनह्ती असलेल््या नवनवध गोष्ी, उदाहरणे, दाखले 
सांगूि का नशकवले जा्ते 

 नवद्ार्याांिा कोण्ताही िवीि संबोध नशकव्तािा 
मानह्ती असलेल््या, पूवथीच पररनच्त असलेल््या आश्याचा 
आधार घेऊि पु ील भाग नशकवणे, जेणेकरूि पूवथी 
नशकलेल््या भागाचेच वेग ा पररचसर््ती्त उप्योजि 
महणजे िवीि संबंध आहे ्याची जाणीव नवद्ार्याांिा 
होईल. अध्यापि का्यामिमध्ये ज्ा्ताकडि अज्ा्ताकडे हे 
सवाां्त मूलभू्त व महत्वाचे सूत्र आहे. अध्यापिा्त ्या 
सूत्राचा वापर केल््यास िवीि संबोध नशक्तािा नवद्ार्याांिा 
दडपण ्येणार िाही.

 सो ्ाकडि कश णाकडे

सांगा पा

 अध्यापि कर्तािा खाली नदलेल््या संबोधांचा 
सो ्याकडि कनठणाकडे असा ्योग््य क्रम सांगा.
 उदा., एकचल समीकरणांची बेरीज, गुणाकार, 
द् नवचल समीकरणांची बेरीज, बेरीज व गुणाकारावर 
आधारर्त शाच दक उदाहरणे. 
 अध्यापि कर्तािा सोपा व सहज समजेल असा भाग 
आधी नशकवावा व आकलिास गुं्तागुं्तीचा नकवा अवघड 
वाटणारा भाग हा िेहमी िं्तर नशकवावा. अध्यापिा्त 

सो ्याकडि कनठणाकडे  ्या सूत्राचा वापर केल््यािे 
आपल््याला िवीि भाग सहज कळ्तो ही भाविा 
नवद्ार्याांच्या मिा्त निमामिण होईल.

 म्ामिकडि अम्ामिकडे
 आपल््या ज्ािन ्यांमाफ्त ज्या बाबी आपण अिुभवू 
शक्तो. त्यांिा मू्तमि बाबी महण्ता्त उदा., पुस्तक, टेबल, 
इमार्त इत्यादी. ज्या बाबी केवळ मािनसक नकवा भावनिक 
पा्तळीवरूि अिुभवाव्या लाग्ता्त. त्यांिा अमू्तमि बाबी 
महण्ता्त उदा., नजवहाळा, देशरिेम, ेर, लोभ इत्यादी.
• मू्तमि व अमू्तमि बाबींची ्यादी ्त्यार करा.

सांगा पा

 नवज्ािा्तील उष्ण्ता  ही अमू्तमि संकल्पिा 
नवद्ार्याांिा सांग्तािा नकवा अभ्यास्तािा कोणकोण्ती 
मू्तमि उदाहरणे दे्ता ्ये्तील
 अमू्तमि बाबींच्या ्तुलिे्त मू्तमि गोष् समजण्यास सोपी 
अस्ते. न्तचे चटकि आकलि होऊ शक्ते. अमू्तमि बाब त्या 
मािािे चटकि समजा्यला कठीण जा्ते. ्ती डो ांसमोर 
आण्ता ्ये्त िाही. महणूि अध्यापि कर्तािा आधी मू्तमि 
गोष्ींचा उ ेख करूि नकवा ्ती दाखवूि िं्तर अमू्तमि 
बाबींकडे जावे लाग्ते. मू्तमि बाबींची जोड नदल््यािे अमू्तमि 
बाब समजणे सोपे जा्ते. महणजेच मू्तामिकडि अमू्तामिकडे ्या 
अध्यापि सूत्राचा वापर करणे सोईचे जा्ते.

 शविे ाकडि सामान्ाकडे

का् िक्षा् ्े्े
खालील उदाहरणांवरूि ्तुमहांला का्य सांग्ता ्येईल
(१)   ०         (२) -१०  ०  -१०
( ) १  - ०  १     ( ) -२  - ०  -२

 अिेक सार ्या उदाहरणांमधूि सवमिसामान्य नि्यम 
बि्तो. वेगवेग ा घटिांमध्ये एखादे समाि ्तत्व का्यमिर्त 
अस्ते. महणूि काही घटक नशकव्तािा आधी नवशेर 
सवरूपाची उदाहरणे सांगूि िं्तर त्यामागील नि्यमाचा नकवा 
सूत्राचा उ ेख करावा लाग्तो.
 नवशेराकडि सामान्याकडे  ्या सूत्राचा उप्योग 
करूि नशकवण्याच्या प ्तीस उ ामी प ्त 
(  ) असे महण्ता्त.
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 सामान्ाकडि शविे ाकडे सामान सामान कडिकडि
सांगा पा

सवामी न्तनही जगाचा आईनविा नभकारी  ्या 
सुनवचारासाठी ्तुमही कोणकोण्ती उदाहरणे व दाखले 
द्ाल 
 काही वेळा सवमिसामान्य नि्यम नकवा व्या ्या आधी 
सांनग्तली जा्ते व िं्तर त्याच्याशी संबंनध्त नवनवध उदाहरणे 
नदली जा्ता्त. हेच अध्यापिाचे सामान्याकडि नवशेराकडे  
सूत्र हो्य. आधीच्या सूत्राच्या अगदी नव  हे सूत्र आहे. 
सामान्याकडि नवशेराकडे  ्या सूत्राचा उप्योग करूि 

नशकवण्याच्या प ्तीस अवगामी प ्त (Deductive 
) असे महण्ता्त.

 पणामिकडि अंिाकडे

सांगा पा

्तुमहांला आवडणारी कोण्तीही कनव्ता समजूि 
घे्तािा ्तुमही का्य का्य कराल 
 कोण्ताही नवर्य नशकवण्यासाठी त्याचे संपूणमि नचत्र 
नवद्ार्याांपु े उभे करावे व िं्तर त्या्तील ्तपनशलाकडे 
वळावे. महणजेच पूणामिकडि अंशाकडे ्या सूत्राचा वापर 
करावा. हे सूत्र बोधातमक मािसशासत्रावर आधारर्त आहे. 
उदा., फुलाचे भाग नशकनव्तांिा आधी संपूणमि फल दाखवूि 
िं्तर रित्येक भागाचे सपष्ीकरण करावे.

 अंिाकडि पणामिकडे

खािती शदिे ्ा मुद ांव ि गो  पणमि करा.
घिदाट जंगल... दरोडेखोर ...  लूटमार करणे ... जीव 
घेणे ... साधूची भेट ... ाडाची पािे ्तोडण्यास सांगणे 
... पािे पुनहा जोडण्यास सांगणे ... दरोडेखोराची 
असमर्मि्ता ... साधूचा उपदेश ... 

्ातप्मि  गोष् ्त्यार करण्यावरूि ्तुमही का्य सांगाल
 जेवहा नवद्ार्यामिच्या ्तकश ीचा पुरेसा नवकास 

ालेला अस्तो व त्यांिा पररप ्ता आलेली अस्ते ्तेवहा 
अंशाकडि पूणामिकडे  ्या सूत्राचा अवलंब करावा. हे सूत्र 

आधीच्या सूत्राच्या अगदी नव  आहे. उदा., अगोदर 
फुलाच्या भागांचे सपष्ीकरण करूि त्यािं्तर त्यांचे 
फुला्तील का्यवे सपष् करावे. 

 अिु व न््ेकडि ्किु ्ेकडे
 ज्ािरिाप्ीचे अिुभवजन्य आनण ्तकशु  असे दोि 
मागमि आहे्त. लहाि व्या्त ज्ािरिाप्ी ही रित्येक 
अिुभवां ारे करणे आव््यक अस्ते महणजेच अिुभवजन्य 
ज्ाि उदा., ऐन्तहानसक नकल्ल््याला भेट देणे. ्तानकक 
नवचारश ीचा नवकास ाल््यावर आनण आव््यक ्ते 
नशक्षण गाठीशी असल््यावर ज्ािरिाप्ीसाठी दसरा मागमि 
महणजेे ्तकशु  नवचार प ्तीचा अवलंब करणे ्योग््य 
ठर्ते. उदा. नकल्ल््याच्या सर्ापत्यशासत्राचा  नवचार करूि 
अभ्यास करणे. नकल्ल््याची रचिा, रंगसंग्ती वापरलेले 
सानहत्य, पाणी व्यवसर्ा ्यांवरूि ्ततकालीि राज्य कारभार, 
जीवि प ्ती, राजकी्य पररचसर््ती इत्यादींचा नवद्ार्याांिा 
्तक करण्यास लावणे.

  मािसिास्त्रती् च् कोिाकडि ्ाशकक   
       च् कोिाकडे
 मािसशासत्र कोणत्याही बाबीच्या भावातमक 
अंगाकडे आधी लक्ष देण्यास सुचव्ते ्तर ्तानकक 
नवचारशासत्राचा संबंध ब द् नधक अंगाशी अस्तो. त्यामुळे 
कनव्ता नशकव्तािा नकवा एखादे व्यच नचत्रण सादर 
कर्तािा त्या्तले भावनव्व आधी उलगडावे आनण कनव्ते्त 
अं्तभूमि्त असलेला मु ्य नवचार िं्तर मांडावा.
 अशा रर्तीिे नशक्षकािे आपल््या अध्यापिा्त वरील 
सूत्रांचा उप्येाग आश्यािुरूप करावा.

.   शवशवध अध्ापि प ्ती

रा आ वा

्तुमहांला आ्ताप्यां्त ्तुमच्या नशक्षकांिी कोणकोणत्या 
प ्तीिे नशकवले आहे  त्यांपैकी कोण्ती पद् ध्ती 
आवडली ्ते सकारण सांगा.

. .  कथि प ्ती
 पररणामकारक अध्यापिासाठी अिेक क शल््ये 
आतमसा्त करावी लाग्ता्त. त्यांपैकी कर्ि हे एक 
महत्वाचे क शल््य आहे.
 कर्ि महणजे घटिेचे वा वस्तुचसर््तीचे जसेच्या ्तसे 
केलेले वणमिि हो्य.
 िवीि मानह्ती सांग यासाठी, एखाद्ा रिसंगाचे, 
घटिेचे देखाव्याचे वणमिि करण्यासाठी ्या प ्तीचा वापर 
केला जा्तो. हे कर्ि नज्तके सहज, गन्तमाि, रसपूणमि व 
हावभाव्यु  असेल न्त्तके ्ते नवद्ार्याांची मिे नजंक 
शकेल. आश्य नशकव्तािा ्या प ्तीचा िेमका वापर 
कुठे-कुठे करा्यचा ्याचे नि्योजि करणे आव््यक अस्ते.
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् त्ा े शिरतीक्षण करा

 कथि पद ध्ती
फा्दे म्ामिदा

•  िवीि ज्ािासाठी 
उप्यु  पद् ध्ती

•  नशक्षककन ्त पद् ध्त

•   कमी वेळा्त अनधक 
ज्ाि

•  नवद्ार्थी सहभागाचा 
अभाव

•   नवर्याची गोडी निमामिण 
करणे, अनभ ची 
वा वणे

• मािसशासत्री्यर्ष् ा 
अ्योग््य पद् ध्त

.१२ : शैक्षनणक साधिे

अशधक माश ्ती शमळवा

कर्ि प ्ती अभ्यासण्यासाठी ्यू- ूबवरील 
नवनवध गोष्ी पहा व ऐका.

. .  ्ा ्ाि प ्ती

थोडे आ वा व ामि करा

आजप्यां्त ्तुमही ऐकलेल््या नवनवध व्या ्यािांपैकी 
कोण्ते व्या ्याि ्तुमहांला आवडले ्ते आठवा व सकारण 
सांगा.

थोडा शव ार करा

्ुम ्ा म्े ्ा ्ाि ण े का् 
जेमस मा्यकल ली ्यांच्या म्ते व्या ्याि ही अशी 

अध्यापि प ्ती आहे ज्या ारे नशक्षक अत्यं्त 

काळजीपूवमिक नि्योजि केलेल््या एखाद्ा नवर्यासंबधी 
नकवा समस्येसंबंधी सपष्ीकरण वा व्या ्याि कर्तो.
 नशक्षकाकडि नवद्ार्याांकडे जाणारा शाच दक 
मानह्तीचा ओघ महणजे व्या ्याि.

शव ार करा

्तुमहांला कशा प ्तीचे (कसे) व्या ्याि ऐका्यला  
आवडेल 
 चांगले व ओघपूणमि व्या ्याि ऐकणे सवाांिाच 
आवड्ते. नशक्षक नवद्ार्याांला द्ा्यचे ज्ाि, ्तर्ये, ्तत्वे 
व इ्तर मानह्ती, िवीि कल्पिा आपल््या व्या ्यािा्त 
सांग्ता्त. व्या ्यािा्त व्या ्या्ता जास्त वेळ सलगपणे 
बोल्त असल््यामुळे ही प ्ती एक्तफ  आं्तरनक्र्येवर भर 
देणारी आहे. व्या ्याि सुरू अस्तािा नवद्ार्थी वण 
कर्ता्त, नटपणे घे्ता्त.
्ा ्ाि प ्ती े गुण
•   रिभावी व्या ्यािामुळे नवद्ार्थी अध्य्यि करण्यास 

रिेरर्त हो्ता्त.
•   नवद्ार्याांिा वणाची, नटपणे नलनहण्याची सव्य 

लाग्ते.
• नशक्षकांचे व ृतव  नवकनस्त  हो्ते.
• िवी मानह्ती, ्तत्वे, संकल्पिा सांगण्यासाठी उप्यु  

प ्त.
• घटिेचे निवेदि, सपष्ीकरण ्तत्वांचे समर्मिि 

करण्यास उप्योगी
• मोठ्या वगामिला र्ो ा वेळा्त जास्त आश्य 

सांगण्यासाठी उप्योगी

.१  : व्या ्यािा्तील पा्यऱ्या

्ा ्ाि पद ध्ती ्ा पा् ्ा
  प्रस््ाविा

• उतसुक्ता वा वणारे
• िवीि नवर्य नशकण्यास रिेरणा नमळणारी
• पूवथीच्या पाठ्यांशावर रि्ि नवचारणे.
• नवर्यासंबंधीच्या अिुभवांवर आधारर्त रि्ि नवचारणे.

 आि्ा े सादरतीकरण
• मानह्ती, संकल्पिा, ्तत्वे सांगणे.
• दैिंनदि जीविा्तील उदाहरणे देणे.
• र्क-साधिे वापरणे.
• सुसंब  मांडणीमुळे आश्य आकलि सुलभ हो्ते.

 प्रत्ा रण ेणे
• नवद्ार्याांच्या नवचाररिनक्र्येला चालिा
• नवद्ार्याांिा शंकानिरसि करण्याची संधी

 संकिि समारोप
• सारांश सांगणे
• संकलिातमक रि्ि नवचारणे
• मुद् द्ा्तील परसपर संबंध लक्षा्त घेणे.
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खाितीि आक्ती्तीि रकामती व्ुमिळे रा

व्या ्यािाच्या
म्यामिदा

नवनवध संकल्पिा
व क शल््ये 

नवकसिासाठी  
अ्योग््य पद् ध्त

सव्तः नवचार 
करणे, ्तक करणे 

्यांचा नवकास 
कमी हो्तो 

नवद्ार्थी 
निष्क्री्य ो्ते 

बि्ता्त.

 .१  : व्या ्याि प ्तीच्या म्यामिदा

ंटरिेट मा ा शमत्र

 ्तुमहांला आवडणाऱ्या नवर्यावरील ्तजज् व्य ींचे 
इंटरिेटवरील व्या ्याि पहा आनण त्या व्या ्यािा्तील 
कोण्ती शैली ्तुमहांला आवडली आनण आवडली िाही 
्यावर नटपण नलहा.

. . आधार प ्ती

थोडे आ वा व ामि करा

 ्तुमही आ्ताप्यां्त ऐन्तहानसक घटिा रिसंग, सर्ळ 
्यांची मानह्ती कशा रिकारे नमळवली
 आधार प ्त ही रिामु ्यािे इन्तहास ्या नवर्याच्या 
अध्यापिासाठी वापरली जा्ते. इन्तहासाचे अध्यापि 
अनधक वस्तुनिष् होण्यासाठी आधार प ्त उप्यु  
आहे. इन्तहासा्तील सत्य घटिांचा शोध आधार साधिािे 
घे्ता ्ये्तो.
 इन्तहासा्तील नव्वसिी्य ठरलेल््या साधिांचा 
अभ्यास आनण उप्योग करणे ्यालाच आधार प ्ती 
महण्ता्त.
 सत्य घटिांचा शोध घेण्याकरर्ता जो पुरावा उपल ध 
असेल त्याची नचनकतसापूवमिक छिाििी करूि संशोधिािे 
निणमि्यारि्त जाणे महणजे आधार प ्ती हो्य.

् ्ा पणमि करा

्तुमही अभ्यासलेल््या इन्तहासाच्या साधिांचे पु ीलरिकारे 
वगथीकरण करा.

म चखक साधिे नलचख्त साधिे वस्तुरूप
 वास्तुरूप 
साधिे

•  लोकगी्ते
•  ............
• ..............
•  ..............

्ता पट
आज्ापत्रे
.............
...............

्ताजमहल
िाणी
............
.............

.१  : इन्तहासाची साधिे
आधार प ्ती े फा्दे
• आधारांमुळे नवद्ार्याांिा इन्तहासा्तील नवनवध 

घटिा, व्य ी, सर्ळ, इ. चे ्यर्ार्मि ज्ाि हो्ते.
• ऐन्तहानसक संशोधि का्यामिनवर्यी मानह्ती नमळ्ते.
• इन्तहासाच्या सत्य्तेब ल खात्री वाट्ते.
• ऐन्तहानसक घटिांबाब्त कु्तूहल निमामिण हो्ते.
• नवद्ार्याांच्या नचनकतसक वृत्तीचा नवकास हो्तो.
आधार प ्ती ्ा म्ामिदा
• आधार हे नवनवध भारांमध्ये उपल ध असल््यािे 

सवमिच भारेचे ज्ाि नवद्ार्थी व नशक्षकाला असेलच 
असे िाही. उदा., पारसी, अरबी, संसककृ्त, पाली इ.

• आधार प ्त ही खनचमिक व वेळखाऊ आहे.
• लहाि मुलांच्या वगामिसाठी ही प ्त उप्यु  िाही.
• अिेक आधारां्तील मानह्ती एकांगी असल््यािे 

ऐन्तहानसक सत्याला बाधा ्येण्याची शक्य्ता अस्ते.

िोधा पा

भार्ती्य व पा्चात््य ऐन्तहानसक संशोधि करणाऱ्या 
संसर्ांची मानह्ती नमळवा.

. . . प्रवासप ्ती
 ्या प ्तीचा वापर भूगोल, इन्तहास व भारा ्या 
नवर्यांच्या अध्यापिासाठी केला जा्तो.
 रिवास प ्ती महणजे नवद्ार्याांिी काल्पनिकररत्या 

न्तर्े जाणे आनण न्तर्ला अिुभव घेणे. रिवास प ्तीिे 
अध्यापि कर्तािा नशक्षकािे काही अि ुुरंनगक रि्ि 
नवचारा्यचे अस्ता्त. रिवास प ्तीच्या एकण  पा्यऱ्या 

संभव्ता्त.
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 प्रस््ाविा
 रिस्ताविे्त रिवासाचा हे्तू सपष् करावा. रिवास 
काल्पनिक असणार आहे ्याची पूवमिकल्पिा नशक्षकािे 
नवद्ार्याांिा द्ावी.

 प्रवास प ्तीिे प्रत्क्ष अध्ापि
 जो आश्य रिवास प ्तीिे नशकवा्यचा त्यासाठी 
िकाशा, नचत्रे, आराखडा ्यांचा वापर करा्यचा अस्तो. 
नचत्रांचा नकवा नफल्मचसटट्रपचा वापर कर्ता ्ये्तो. महत्वाच्या 
मुद् द्ांचे लेखि केले जा्ते.

 म ्मापि
 ्या पा्यरी्त नशकवलेल््या आश्यािुसार रि्ि नवचारूि 
नवद्ार्याांचे मूल््यमापि केले जा्ते. 
प्रवास प ्ती े फा्दे
• भौगोनलक ा भेट देणे शक्य िसलेल्या स् ळां या 

अधयापिासाठी सहल रजी प्रास पद् धतीचा उपयोग 
कला जातो. उदा. रालामुिी पर्वत.

• प्रास पद् धतीत प्तयक्ष प्रास ि करता रगा्वत बसि 
प्रासाचे नचत् उभे कले जाते. तयामुळे प्तयक्ष 
सहलीसाठी होणा या िचा्वत र रेळेत बचत होते. 

• प्तयक्ष भेट दे या या अिेक धोक्यांपासि दर राहता 
येते. उदा., अपघात, िैसनग्वक आपतती इ.

प्रवास प ्ती ्ा म्ामिदा
• प्तयक्ष भेट दे ि अिुभर घे या या तुलिेत रगा्वत 

बसि अप्तयक्ष अिुभरांति होणारे अधययि कमी 
प्भारी होते.

• प्तयक्ष प रखस् ती उभी कर यासाठी नरनरध अधयापि 
सानहतयांचा रापर कला जातो. असे समप्वक अधयापि 
सानहतय जमा करणे नजनकरीचे, रेळिा  आनण 
िनच्वक काम आहे.

• पारंप रक अधययि अधयापिापेक्षा आशय 
नशकर यासाठी जास्त रेळ लागतो.

डोक ािवा

 कोणत्या अभ्यास घटकासाठी रिवास पद् ध्ती वापर्ता 
्येईल

. . . ामि प ्ती
 चचामि प ्त ही नवचारािे पररप  गटास उप्यु  
ठर्ते. चचामि करण्यासाठी नवद्ार्याांिा आश्यासंदभामि्त पुरेसे 
पूवमिज्ाि अस्ते. ्ते सव्तः नवचार करू शक्ता्त. आपली 

बाजू सव्तंत्रपणे व आतमनव्वासािे मांड शक्ता्त. शंकांचे 
निमूमिलि करू शक्ता्त. महणूि कुमार गटा्तील 
नवद्ार्याांसाठी ही प ्ती अनधक लाभदा्यक ठर्ते.
गट ामि  पथक ामि  संवाद 
 ्यासाठी नशक्षक नवद्ार्याांची नवभागणी वेगवेग ा 
गटां्त कर्ता्त. गट त्यार्ष्ीिे आपल््या उपघटकाची ्त्यारी 
कर्ता्त. ्त्यारीसाठी नवद्ार्थी पाठ्यपुस्तक, संदभमिग्रंर्, 
िकाशे, कालपट ्तसेच इंटरिेट अशा नवनवध ो्तांचा वापर 
करू शक्तो. नवद्ार्थी आपापल््या गटा्त चचामि कर्तो. 
नशक्षक गटां्त नफरूि मागमिदशमिि कर्ता्त. सवमि गटांचे 
अध्य्यि पूणमि ाल््यािं्तर एक-एक गट आपल््या 
नवर्यािुसार आश्य मांड्तो. इ्तर गटां्तील मुले त्यांिा रि्ि 
नवचार्ता्त. गटरिमुख त्यांिा उत्तरे दे्तो. गटरिमुख असमर्मि 
ठरल््यास नशक्षक रि्िांची उत्तरे दे्ता्त. अशारिकारे  
एक-एक गट पु े ्येऊि अध्यापि संपव्तो.
 चचामि प ्ती इन्तहास, भूगोल व भारा नवर्यांच्या 
अध्यापिासाठी उप्यु  ठर्ते. ्या प ्ती्त नशक्षकाची 
भूनमका मागमिदशमिकाची अस्ते. त्यासाठी नशक्षकािे 
आश्यावर रिभुतव नमळवले पानहजे. चचामि प ्ती्त 
नवद्ार्थी सव्यंअध्य्यि कर्ता्त. त्यामुळे त्यांिा सव्तंत्रपणे 
नवचार करण्याची सव्य लाग्ते. नवद्ार्थी सवावलंबी बि्तो 
व तयाचा आतमनव्वास वा ्तो. नवद्ार्याांचा पाठा्त 
रित्यक्ष सहभाग असल््यामुळे पाठा्त नजवं्तपणा ्ये्तो. 
नवद्ार्याांमधील आं्तरनक्र्या वा ्ता्त व त्या्तूि 
सहका्यामिची भाविा निमामिण हो्ते.

् ा पणमि करा

ामि प ्
फा्दे म्ामिदा

•  नमळवलेल््या ज्ािाचा 
उप्योग करूि चचामि कर्ता 
्ये्ते.

• नदव्यांग व लहाि 
व्योगटा्तील 
नवद्ार्याांसाठी उप्यु  
िाही.

•  ्योग््य रि्ि नवचारणे व 
रि्िांची अचूक उत्तरे देणे 
हे क शल््य नवकनस्त हो्ते.

•  वेळखाऊ प ्त आहे.

•  ..................... •  .....................

•  ..................... •  .....................

.१  : चचामि प ्तीचे फा्यदे व म्यामिदा
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. .  शद दिमिि प ्ती
 नशक्षक जेवहा एखादा रि्योग, रित्यक्ष वस्तू, नक्र्या 
इत्यादी भाग दाखव्ता्त व त्याचे सपष्ीकरण कर्ता्त, 
्तेवहा त्यास नदग्दशमिि असे महण्ता्त. ्या प ्ती्त नशक्षक 
सव्तः नवद्ार्यामिचे कमी-अनधक सहका्यमि घेऊि रि्योगाचे 
निरीक्षण कर्ता्त आनण आव््यक ्तवहा िोंदी घे्ता्त. 

िक्षा् ेवा

•  मू्तामिकडि अमू्तामिकडे नकवा रित्यक्षाकडि 
अरित्यक्षाकडे

•  निरीक्षणा्तूि ज्ािरिाप्ी
•  जे रित्यक्ष नदस्ते नकवा अिुभवास ्ये्ते ्तेच सत्य व 

नव्वसिी्य
 ज्या गोष्ीब ल मुले कल्पिा करू शक्त िाही 
नकवा सपष्ीकरण करूि सांनग्तल््यािे समज्त िाही 
अशावेळी नदग्दशमिि प ्ती उप्यु  ठर्ते. नशक्षक सव्तः 
रिा्योनगक ककृ्ती करूि दाखव्ता्त. आव््यक ्तेवहा 
सपष्ीकरण कर्ता्त. नवद्ार्थी नशक्षकांिी केलेल््या ककृ्तीचे 
निरीक्षण कर्ता्त. रि्योग नदग्दशमििा्त नशक्षकास आव््यक 
्तेव ी मद्त कर्ता्त. मोजमाप व िोंदी घेण्यास सहका्यमि 
कर्ता्त. ्तसेच निष्करमि का ण्याचा रि्यति कर्ता्त. नदग्दशमिि 
प ्त रिामु ्यािे नवज्ाि नवर्यासाठी उप्यु  आहे.
शिरतीक्षण करा व शव ारिे ्ा प्र िा े उत्र शि ा.

.१  : नशक्षक रि्याेगशाळे्त रि्योग कर्तािा 
प्र ि  वरील नचत्राचे निरीक्षण करूि नदग्दशमिि प ्तीचे 
सवरूप  ्तुमच्या श दां्त नलहा. 
शद दिमिि प ्ती े फा्दे
• शाच दक सपष्ीकरणापेक्षा नदग्दशमििामुळे संकल्पिा 

सपष् हो्ता्त.

• जे रि्योग नवद्ार्यामिच्या र्ष्ीिे धोक्याचे अस्ता्त ्ते 
्या प ्तीिे नवद्ार्याांिा ककृ्ती कर्तािा सुरनक्ष्त्ता 
कशी बाळगावी हे समज्ते. उदा., ोरीि वा्यू, 
हा्यडट्रोजि वा्यू इ. ्त्यार करणे व त्यांचे गुणधममि 
्तपासणे.

• नवज्ाि नवर्याची वृत्ती, आवड नवद्ार्याांमध्ये 
निमामिण हो्ते.

• रिातयनक्षकाच्या ्तुलिे्त र्ो ा वेळा्त अनधक 
रि्योगांचे नदग्दशमिि कर्ता ्ये्ते.

• ्या प ्ती्त नवद्ार्याांिा अिुभवी व ्तजज् 
व्य ींकडि आदशमि का्यमिप ्ती नशकण्याची संधी 
नमळ्ते.

शद दिमिि प ्ती ्ा म्ामिदा
• ककृ्ती ारा नशक्षण ्या ्तत्वाचा वापर हो्त िाही.
• नवद्ार्याांिा वै्यच क रि्योगाचा आिंद नमळ्त 

िाही.
• मोठ्या वगामि्त सवमि नवद्ार्याांिा नदसेलच असे िाही.
• सवमिच उपकरणांची ओळख होईलच असे िाही.
• पूवमि नि्योजिाअभावी नदग्दशमिि अप्यशी ठरू शक्ते.

. .  प्रक प प ्ती
 रिकल्प प ्त ही अध्यापि प ्ती्तील महत्वाची 
प ्त आहे. रिकल्प प ्तीचे े्य जॉि ुई ्या अमेररकि 
्तत्वज्ाकडे जा्ते. परं्तु जॉि ड्युई ्यांचे नशष््य ड ल््यू. एच. 
नकलपटट्रीक ्यांिा रिकल्प प ्तीचे जिक असे महण्ता्त. 
त्यांच्या म्ते, नवद्ार्थी जेवहा एखादी ककृ्ती सव्तः कर्तो 
्तेवहा त्या ककृ्तीचा आश्य नवद्ार्यामिच्या लक्षा्त राह्तो.
 ड ल््यू. एच. नकलपटट्रीक ्यांच्या म्ते, सामानजक 
वा्तावरणा्त सवेचछिेिे, हे्तुपूवमिक केलेली ककृ्ती महणजे 
रिकल्प.
 डॉ. जे. ए. सटीवहनसि ्यांच्या म्ते, िैसनगमिक 
पररचसर््ती्त समस्या पू्तथीसाठी केलेली ककृ्ती महणजे 
रिकल्प.
 वरील व्या ्यांिुसार असे महण्ता ्ये्ते की, रिकल्पा्त 
नवद्ार्याांिी केलेल््या ककृ्तीला महत्व आहे. नवद्ार्थी 
वै्यच क नकवा गटािे एखादी समस्या नकवा का्यमि हा्ती 
घे्ता्त. समस्या सोडवण्याचा नकवा का्यमि प ्तशीरपणे पूणमि 
करण्याचा सव्तः रि्यति कर्ता्त. हे काम त्यािे सव्तः ि 
सवीकारले पानहजे. रिकल्प पूणमि करण्यासाठी नवद्ार्यामिला 
नवनवध रि्यति करावे लाग्ता्त. उदा. मानह्ती नमळवणे, 
रि्योग करणे, सर्ळभेटी, वाचि, ्तजज्ांिा भेटणे इ. ्या सवमि 
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का्याांमध्ये नशक्षक ्योग््य ्तेर्े मागमिदशमिि, नदशादशमिि व 
आव््यक ्तेर्े मानह्तीचा ो्त महणूि का्यमि कर्ता्त. 
नशक्षक रिकल्प का्यामिचे मूल््यमापिही कर्ता्त. शाळेमध्ये 
सवमि नवर्यांसाठी उप्योगी अशी ही प ्त आहे.
प्रक प प ्ती ्ा पा् ्ा
(१) रिकल्प नवर्याची निवड
(२) रिकल्पाची ्योजिा
( ) रित्यक्ष का्यमिवाही
( ) मूल््यमापि 
प्रक प प ्ती े फा्दे

फा्दे

रित्येक नवद्ार्यामिचा 
ककृन्त्यु  सहभाग

सहका्यमि वृत्ती वा ्ते

सजमििशील्तेचा
नवकास

सव्यंअध्य्यिाची 
सव्य

प्रक प प ्ती ्ा म्ामिदा

म्ामिदा

वेळखाऊ

्तजज् नशक्षकाचा अभाव

खनचमिकआश्याची मांडणी

.१  : रिकल्प प ्तीचे फा्यदे आनण म्यामिदा

प्रक प शव ्
• रिन्तककृ्ती ्त्यार करणे - उदा., ऐन्तहानसक नक े, 

घरे इ. 
• संग्रह करणे - उदा., िाणी, वस्तू, नचत्रे, नवनवध 

रिकारचे दगड इ.
• नभचत्तपत्रके ्त्यार करणे - उदा., प्यामिवरण संरक्षण,  

 सत्री ूणहत्या इ.
.  ांग ्ा अध्ापि पद ध्ती ती वशि ट्े

चांगल््या
अध्यापि
प ्तीची
वैनशष् े

नवर्याब ल
अध्य्यिाबाब्त
आवड निनममि्ती

अध्य्यि
अध्यापिा्त

सहभाग

नवचारांची सपष््ताज्ािाचे जीविा्त
उप्योजि

गटका्यामि्तूि
सहका्यमि वृत्ती्त

वा

.१९ : चांगल््या अध्यापि पद् ध्तीची वैनशष् े 
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नशक्षक कन ्त

H$WmH$WZ

AmYma nX²YVी

नवद्ार्थी कन ्त

àH$ën nX²YVr

िा ीकरण

अध्यापि प ्ती

 स्वाध्ा् 

प्र.   स््ं  अ   आशण क  ्ां ा स सं ध ोडा.
स््ं  अ स््ं  स््ं  क

(१) जैि (अ) निवामिण हे अंन्तम ध्ये्य ( ) मदरसा
(२) इसलाम (ब) गु कुल ( ) आमिा्य
( ) वैनदक (क) मक्तब ( ) नवहार
( ) ब (ड) अिुतरिेक्ष ( ) परा व अपरा नवद्ा

प्र.   खाितीि  ् ा पणमि करा.

प्र.   संक पिा श त्रा्तीि रकामती व्ुमिळे पणमि करा.

वैनदक काळा्तील 
अध्य्यि - अध्यापिाची 

वैनशष् े

पाठां्तर

प्र.   थोड ्ा् उत्रेे शि ा.
 (१) अध्यापिाच्या कोणत्याही दोि व्या ्या नलहा.
 (२) ्तुमच्या म्ते चांगल््या अध्यापि प ्तीचे निकर कोण्ते 
 ( ) कर्ि प ्ती र्ोडक्या्त सपष् करा.
 ( ) आधार प ्तीच्या म्यामिदा नलहा.
 ( ) अध्यापिाच्या सूत्रांची िावे नलहा.
 ( ) नदग्दशमिि प ्तीची उद् नदष्े नलहा.
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प्र.   टतीपा शि ा.
 (१) इसलाम अध्यापि प ्ती (२) मू्तामिकडि अमू्तामिकडे
 ( ) आधार प ्ती ( ) व्या ्याि प ्तीच्या पा्यऱ्या
 ( ) चचामिप ्ती
प्र.   फरक स्प  करा.
 (१) वैनदक नशक्षणप ्ती व ब  नशक्षण प ्ती.
 (२) सामान्याकडि नवशेराकडे व मािसशासत्री्य र्चष्कोिाकडि ्तानकक र्चष्कोिाकडे
 ( ) रिवास प ्ती व रिकल्प प ्ती.
प्र.   खाितीि प्र िां ती सशवस््र उत्रे शि ा.
 (१) अध्यापिाचे बदल्ते सवरूप ्तुमच्या म्ते सपष् करा.
 (२) जैि नशक्षण प ्ती सनवस्तर सपष् करा.
 ( ) रिकल्प प ्ती सनवस्तर नलहा.
 ( ) अध्यापिाची सूत्रे सोदाहरण सपष् करा.
 ( ) अध्यापिाची ्तत्वे सपष् करा.
 ( ) व्या ्याि प ्ती सनवस्तर सपष् करूि त्याचे फा्यदे व म्यामिदा नलहा.
प्र. . उप म
 (१) ्तुमच्या जवळच्या ऐन्तहानसक सर्ळाला भेट देऊि अहवाल नलहा.
 (२) ्तुमच्या वगामि्त कर्ि सपधवेचे आ्योजि करा.
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.  िक्षशणक संिोधिा ती संक पिा

.  िक्षशणक संिोधिा ा अथमि

.  िक्षशणक संिोधिा ती गर

.  िक्षशणक संिोधिा ती वशि े

.  िक्षशणक संिोधिा्तीि मि ् संक पिा

.  िक्षशणक संिोधिा े प्रकार
 . .१ मूलभू्त संशोधि
 . .२ उप्योनज्त संशोधि
 . .  ककृ्ती संशोधि

.  िक्षशणक संिोधिा ्ा प्रकारा्तीि फरक

िक्षशणक संिोधि.प्रकरण

प्रास्तानवक

 नवनवध शैक्षनणक पररचसर््तीमध्ये नवद्ार्यामिला 
िावीन्यपूणमि मानह्ती व ज्ाि नमळवण्यासाठी नवनवध रि्यति 
करावे लाग्ता्त. ्या रि्यतिांिा नशक्षक, पालक, नमत्र ्यांचे 
गरजेिुसार वेळोवेळी मागमिदशमिि हो्त अस्ते. रिाप् 
मागमिदशमििाच्या व अिुभवांच्या आधारे नवद्ार्थी मानह्ती व 
ज्ािाचा शोध घे्त अस्तो. 
 दैिंनदि जीविा्त निमामिण होणाऱ्या समस्या 
सोडवण्यासाठी नवज्ािाची मद्त होऊ लागली. त्याचाच 
आधार घेऊि शैक्षनणक समस्या सोडवण्यासाठी शासत्री्य 
प ्तीचा वापर होऊ लागला. ्येर्ेच शैक्षनणक संशोधि 
नवर्य चचवे्त आला.

.   िक्षशणक संिोधिा ती संक पिा 
 काळािुसार बदल हा मािवी जीविाचा अनवभाज्य 
भाग आहे. ्या बदलांच्या मुळाशी संशोधि अस्ते. समस्येचे 
निराकरण करणे, सद्चसर््ती्त बदल करणे, िवीि ज्ािाचा 
शोध घेणे हे संशोधिाचे मु ्य का्यमि आहे.

थोडे आ वा

• शोध ( ) महणजे का्य
• ्तुमहांला मानह्ती असलेले शोध कोण्ते
• दैिंनदि जीविा्त ्येणाऱ्या समस्या कोणत्या

.१ : नवनवध शोध
•  संिोधिा ा अथमि

 मानह्ती नमळवणे
 शोध घेणे

संिोधिा ा                          पड्ताळणी करणे
   अथमि ्तपासणी करणे
 नचनकतसा करणे
 ्तर्ये शोधणे 
 समस्येवर उपा्य शोधणे

.२ : संशोधिाचा अर्मि
 संशोधिामध्ये कोणत्याही नवर्या्तील िवीि ्तर्ये 
अर्वा ्तत्वे शोधण्यासाठी आनण अगोदरची ्तर्ये अर्वा 
्तत्वे पड्ताळणीसाठी नचनकतसक व प ्तशीर अभ्यास 
केला जा्तो. अशा अभ्यासा्त नमळालेल््या फनल्तांची 
सखोल चचामि केली जा्ते. ्याचाच अर्मि अचस्ततवा्त 
असलेल््या परं्तु मानह्त िसलेल््या बाबी पुराव्यासह 
सवाांसमोर आणणे महणजे संशोधि हो्य.
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नशक्षण घे्तािा ्येणाऱ्या 
समस्या

गनण्त नवर्य 
अवघड वाट्तो

नशकवलेले समज्त िाही नशक्षक नशकव्तािा नवद्ार्याांमध्ये 
एकाग्र्ता निमामिण हो्त िाही

मा ती् आ े का ्ु ांिा

 संशोधि ्या संज्ेला इंग्रजी भारेमध्ये  
असे महण्ता्त.  ही संज्ा  ्या च 
श दावरूि आली आहे. ्या श दाचा अर्मि शोध घेणे असा 
हो्तो.  महणजे शोध घेणे व Re महणजे पुनहा ्या 
अर्ामिचा उपसगमि लावूि  महणजे पुनहा-पुनहा 
शोध घेणे हो्य. 

िक्षा् ेवा

• एखादी समस्या सोडवण्यासाठी शासत्री्य नवचार 
प ्तीचा वापर करूि समस्या निराकरण करणे 
महणजे संशोधि हो्य.

• संशोधि महणजे ्तर्ये व ्तत्वे शोधण्यासाठी करण्या्त 
्येणारी नचनकतसा, परीक्षण, स्त्त व प ्तशीरपणे 
केलेला अभ्यास हो्य.  

• संशोधि समस्या सोडवण्यासाठी सुनि्योनज्त केलेला 
रि्यति महणजे संशोधि हो्य.

.  िक्षशणक संिोधि ा अथमि

 नशक्षण क्षेत्रा्तील संकल्पिा, अभ्यास नवर्य, 
िवोपक्रम ्याची अचूक व पररपूणमि मानह्ती असेल ्तर 
नवद्ार्थी देखील ज्ािसमृ  हो्तील. ही ज्ािसमृ ्ता 
आणण्यासाठी नशक्षण क्षेत्रा्तील असलेल््या मु ्य रिनक्र्या 
महणजेे अध्य्यि-अध्यापि हो्य. ्या रिनक्र्ये्तील मु ्य 
घटक नवद्ार्थी आनण नशक्षक हो्य. महणूि त्यांिा 
साहा ्यभू्त ठरणारे संशोधि हा्ती घेणे आव््यक आहे. 
्यामुळे शैक्षनणक समस्यांचे निराकरण होऊि नशक्षण 
रिनक्र्येची गुणवत्ता वा ीस लाग्ते. ्याचाच अर्मि नशक्षण 
रिनक्र्ये्तील नवनवध समस्या सोडवण्यासाठी व नशक्षणाची 
गुणवत्ता वा वण्यासाठी केले जाणारे संशोधि महणजे 
शैक्षनणक संशोधि हो्य.

् ा पणमि करा 

.  : नशक्षण घे्तािा ्येणाऱ्या समस्या

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



67

िक्षा् ेवा

 शैक्षनणक रिनक्र्या अनधक पररणामकारक होण्यासाठी 
आव््यक असलेली ्तत्वे व का्यमिकारण संबंध ्यांचा शोध 
घेण्यासाठी हा्ती घ्या्यच्या ककृ्तींची मांडणी महणजे शैक्षनणक 
संशोधि हो्य.
 शैक्षनणक संशेाधि महणजे अशी ककृ्ती की जी 
शैक्षनणक पररचसर््तीब ल व्तमििशासत्राच्या रिग्तीच्या 
नदशेिे गन्तमाि ालेली अस्ते. 
•	िक्षशणक संिोधिा ती क्षेत्रे
 शैक्षनणक संशोधि कर्तािा रिामु ्यािे खालील 
क्षेत्रांचा नवचार केला जा्तो. 
• शैक्षनणक ्तत्वज्ाि
• शैक्षनणक मािसशासत्र
• शाले्य रिशासि
• नशक्षणाचा इन्तहास
• वंनच्तांचे नशक्षण

• शैक्षनणक ्तंत्रज्ाि
• नशक्षक नशक्षण
• पचाररक नशक्षण
• अभ्यासक्रम नवकसि
• शैक्षनणक समाजशासत्र
• शैक्षनणक मूल््यमापि
• शाले्य व्यवसर्ापि
• नशक्षणाचे अर्मिशासत्र
• व्यावसान्यक नशक्षण
• सामानजक शासत्र
• अध्य्यि-अध्यापि रिनक्र्या
• ्तुलिातमक नशक्षण

.  िक्षशणक संिोधिा ती गर
 अध्य्यि-अध्यापि रिनक्र्ये्त आनण मूल््यमापिा्त 
नव्वसिी्य्ता वा वणे महणजे शैक्षनणक संशोधि हो्य. 
शैक्षनणक संशोधि हे खालील कारणांसाठी गरजेचे आहे.

ामि करा व सम ि ्ा

e¡j{UH$ 
g§emoYZmMr  

JaO

नचनकतसक अभ्यासासाठी
पररणामकारक शैक्षनणक रिशासिासाठी

मिुष््यबळाच्या नवकासासाठी

अध्य्यि-अध्यापि रिनक्र्या 
सुलभ करण्यासाठी

शैक्षनणक पररव्तमििासाठी

नवद्ार्यामिच्या समस्या सोडवण्यासाठी

अध्य्यि-अध्यापिा्त ्येणाऱ्या समस्या 
सोडवण्यासाठी

रिभावी शैक्षनणक व्यवसर्ापिासाठी

अभ्यासक्रमाच्या सवरूपाची निच्च्ती करण्यासाठी

 शैक्षनणक गुणवत्ता वा ीसाठी

.  : शैक्षनणक संशोधिाची गरज
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मा ती् आ े का ्ु ांिा

• अध्य्यि व अध्यापिा्त ्येणाऱ्या समस्या 
सोडवण्यासाठी संशोधि केले जा्ते.

• नशक्षणक्षेत्रा्तील रिग्तीचे कारण शैक्षनणक संशोधि 
आहे.

• शैक्षनणक बदलासाठी शैक्षनणक संशोधि गरजेचे 
आहे.

• शैक्षनणक गुणवत्ता वा ीसाठी शैक्षनणक संशोधि 
आव््यक आहे.

शव ार करा व ामि करा

• जर नशक्षकांिी नशकव्तािा ्तंत्रज्ािाचा वापर केला 
्तर नवद्ार्याांिा नवर्याचे अनधक सपष्पणे आकलि 
होईल का

• अिेक वेळा भेडसावणारी शैक्षनणक समस्या वारंवार 
रि्यति केल््यािे कशारिकारे सुटेल

• वेळेचा नि्योजिब  वापर केल््यास वेळेचा अनधक 
चांगला उप्योग कशारिकारे होईल

.   िक्षशणक संिोधिा ती वशि े
• िक्षशणक समस््ा सोडवणे
 नशक्षण रिनक्र्ये्तील मु ्य घटक महणजे नशक्षक व 
नवद्ार्थी. त्यांिा भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवणे हे 
शैक्षनणक संशोधिाचे मु ्य उद् नदष् आहे. एकदरी्त 
नशक्षणरिनक्र्या गन्तमाि करण्यासाठी शैक्षनणक संशोधि 
उप्योगी पड्ते.
• िास्त्रती् च् कोि
 शैक्षनणक संशोधि कर्तािा शासत्री्य प ्तीचा 
उप्योग केला जा्तो. शासत्री्य प ्तीचा वापर करूि 
शैक्षनणक संशोधि प ्तशीर व सूत्रब रीत्या पूणमि केले 
जा्ते.
• पवमि ािावर आधा र् अस्े
 शैक्षनणक संशोधि हा्ती घे्तािा उपल ध मानह्तीचा 
व ज्ािाचा वापर केला जा्तो. संशोधिाची रिनक्र्या ही 
उपल ध मानह्तीच्या आधारे, पूवमिज्ािाचा वापर करूि 
केली जा्ते.

• िक्षशणक संिोधि े्ुपणमि अस्े
 शैक्षनणक संशोधि कर्त अस्तािा कोण्ता िा कोण्ता 
मु ्य हे्तू ठेवूि केले जा्ते. हे्तू साध्य्तेसाठी शासत्री्य 
प ्तीचा उप्योग केला जा्तो.
• वस््ुशि  व अ क
 संशोधक वस्तुनिष्पणे समस्या सोडवण्याचा रि्यति 
कर्तो. संशोधिामध्ये रिाप् मानह्ती, वस्तुनिष् आनण 
अचूक अस्ते. संशोधकािे ्योजलेले उपचार आनण उपक्रम 
्यांचे संचलिही वस्तुनिष्पणे केले ्तर रिाप् निष्करमि अचूक  
नमळ्ता्त. पूवमिग्रह, वै्यच क फा्यदा अशी व्यच निष््ता 
संशोधिा्त ्ये्त िाही.
 वरील मुद् द्ांनशवा्य ्तानकक नववेचि, पूवामििुमाि ही 
देखील शैक्षनणक संशोधिाची वैनशष् े आहे्त.

.  िक्षशणक संिोधिा्तीि मि ् संक पिा
  संिोधि समस््ा

 नशक्षण क्षेत्रा्तील नशक्षक नकवा संबंनध्त अिेक 
व्य ींिा भेडसावणारी, बदल नकवा िवीि ज्ाि निमामिण 
करणारी, सैद् धाचन्तक अर्वा प्तयक्ष क्षेत्रा्तील अडचण 
महणजेे शैक्षनणक समस्या हो्य.

  संिोधि िती मिक
 संशोधि समस्येची सपष्, अर्मिपूणमि व िेमक्या श दा्त 
केलेली मांडणी महणजे संशोधिाचे शीरमिक हो्य.
 उदा. इ्यत्ता अकरावीच्या नवद्ार्याांच्या आरोग््य-
नवर्यक सव्यींचा अभ्यास.

  संिोधिा्तीि िे
 संशोधि अभ्यासाच्या निष्करामिवर पररणाम बदल 
करू शकणाऱ्या कोण्तीही बाब महणजे चल  हो्य.
 शैक्षनणक संशोधिा्त पररचसर््तीचा अभ्यास केल््या-
िं्तर व्य ी नकवा वस्तूंचे गुणधममि, गुणवत्ता, वैनशष् े 
्यांचे मापि करण्यासाठी ्या संज्ेचा उप्योग हो्तो.
 संशोधि समस्या नवधािा्तील मापिक्षम बाब महणजे, 
ज्या गोष्ीचे मापि कर्ता ्ये्ते त्याला संशोधिा्तील चले 
असे महण्ता्त.
 उदा. आरोग््यनवर्यक सव्यी, परीक्षे्तील गुण, 
संगणकानधचष््त का्यमिक्रम, लेखि क शल््य इ.
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  संिोधिा ती उद शद े
 संशोधि समस्येच्या अभ्यासासाठी घेण्या्त आलेल््या 
समस्ये संदभामि्तील उपरि्िांची नवधािरूपी मांडणी महणजे 
संशोधिाची उद् नदष्े हो्य.
 उदा. इ्यत्ता अकरावीच्या नवद्ार्याांच्या आरोग््य-
नवर्यक सव्यींचा अभ्यास करणे.

  संिोधि गृ ती्क
 परा्विुभरारर आधा रत प रनस् ती नरषयी गहीत 
धरलेले मत वयक्त करणारे नरधाि हणजे गहीतक होय.
 उदा. नवद्ार्याांिा ्योग््य आरोग््यनवर्यक सव्यींची 
पुरेशी समज िाही.

  संिोधि प रक पिा
 पररकल्पिा महणजेे संशोधि समस्येचे संभाव्य उत्तर 
हो्य.
 उदा. इ्यत्ता अकरावीच्या नवद्ार्याांिा आरोग््य-
नवर्यक सव्यींनवर्यी मागमिदशमिि केल््यास त्यांच्या 
आरोग््याच्या  सव्यींमध्ये सुधारणा होईल.

  संिोधि िसं ्ा
 संशोधकािे ज्या्तूि रिन्तसादकांचा गट निवडला 
आहे, अशा रिन्तसादकांची एकण सं ्या महणजे जिसं ्या 
हो्य. न्यादशामिवरूि रिाप् निष्करमि जिसं ्येला लागू पड्ता्त.
 उदा. इ्यत्ता अकरावी्तील सवमि नवद्ार्थी

  संिोधिा्तीि िमुिा न्ादिमि
 जिसं ्येची सवमि वैनशष् े समानवष् असलेला व 
संशोधि अभ्यासासाठी निवडलेला रिान्तनिनधक 
सवरूपा्तील गट महणजे संशोधिा्तील िमुिा न्यादशमि हो्य.
 उदा. संशोधिासाठी एखाद्ा शाळे्तील निवडलेला 
नवद्ार्याांचा गट

OZg§»`m

Ý`mXe©

.  : जिसं ्या व न्यादशमि

माश ्ती शमळवा

 ्तुमहाला ्तुमच्या पररसरा्तील एका शाळे्तील पनहली 
्ते सा्तवी्तील नवद्ार्याांची वाचि क्षम्ता ्तपासा्यची 
आहे. ्याकामी ्तुमही जिसं ्या आनण न्यादशमि कसा 
निच्च्त कराल

 माश ्ती संकििा ती साधिे
 संशोधि समस्येच्या अभ्यासासाठी रिन्तसादकाकडि 
ज्या साधिांमाफ्त मानह्ती गोळा केली जा्ते त्यांिा 
संशोधिा्त मानह्ती संकलिांची साधिे असे महण्ता्त.
 उदा. रि्िावली, मािसशासत्री्य कसो ा, संपादणूक 
चाचणी, मुलाख्त, पदनि्च्यि ेणी इ.

  माश ्ती शव िे ण
 संशोधि साधिांचा वापर करूि संकनल्त केलेल््या 
मानह्तीवर उद् नदष्ांरिमाणे रिनक्र्या करूि निष्करामिरि्त जाणे 
महणजेच मानह्ती नव्लेरण हो्य.

्ादती करा

• आरोग््याच्या चांगल््या सव्यी कोणत्या
• संशोधिासाठी मानह्ती संकलि करण्याची साधिे 

कोण्ती
• नशक्षण घे्तािा ्येणाऱ्या नवनवध समस्या कोणत्या

.  िक्षशणक संिोधिा े प्रकार
 आपण ्यापूवथी संशोधिाचा अर्मि व व्या ्या, शैक्षनणक 
संशोधिा्तील मूलभू्त संकल्पिांचा पररच्य करूि घे्तला 
आहे. ्या घटकां्तगमि्त आपण शैक्षनणक संशोधिाचे रिकार 
समजूि घेऊ. वस्तु्त: हे रिकार सवमिसाधारणपणे संशोधिाचे 
रिकार असूि ्ते अर्ामि्तच शैक्षनणक संशोधिाचेही रिकार 
ठर्ता्त.
          मूलभू्त संशोधि

शैक्षनणक संशोधिाचे रिकार       उप्योनज्त संशोधि

         ककृ्ती संशोधि

.  : शैक्षनणक संशोधिाचे रिकार 
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्ादती करा व ामि करा

्तुमही आ्ताप्यां्त नवनवध शासत्रज् आनण त्यांिी 
लावलेले शोध ्यांचा अभ्यास केलेला आहे. नवनवध 
शासत्रज् आनण त्यांिी लावलेल््या शोधांची ्यादी करा.

. .  मि ् संिोधि
 मूलभू्त संशोधिा ारे त्या त्या क्षेत्रामध्ये मूलभू्त 
नि्यम, नसद् धान्त निमामिण हो्ता्त. समस्ये या मुळाशी 
जाऊि सवमिसमावेशक असा शोध घेणे महणजे मूलभू्त 
संशोधि हो्य.
 िैसनगमिक व सामानजक घटकासंबंधीचे ज्ाि नमळवणे, 
त्यांचे सपष्ीकरण करणे आनण त्याबाब्त पूवामििुमाि
अंदाज करणे ्यास मूलभू्त संशोधि असे महण्ता्त.
 ज्ािरिाप्ी नकवा ज्ािनिनममि्ती हे मूलभू्त संशोधिाचे 
उद् नदष् आहे.
उदा. इ.एल. र्ॉिमिडाईक ्यांचे अध्य्यिाचे नि्यम :-
(१) ्त्यारीचा नि्यम
(२) पुिरावृत्तीचा नि्यम
( ) पररणामाचा नि्यम

. .   उप्ोश ् संिोधि
िक्षा् ेवा

 व्यवहारा्त उप्यु ्ता हा ्या संशोधिाचा मु ्य हे्तू 
आहे. ज्ािासाठी ज्ाि ्यावर भर िस्तो ्तर समस्या सोडवण्यावर 
भर अस्तो.
 मूलभू्त संशोधिामधूि रिाप् निष्करमि, नि्यम, ्तत्वे, 
नसद् धां्त, उपपत्ती ्यांचा वापर कर्तािा ्येणाऱ्या समस्यांचे 
निराकरण करण्यासाठी केले जाणारे संशोधि महणजे उप्योनज्त 
संशोधि हो्य.
 उदा. जीि नप्याजे ्यांच्या उपपत्तीिुसार निमि रिार्नमक 
स्तरावरील नवद्ार्याांिा समव्यसकांच्यासोब्त आं्तर-
नक्र्येवरूि नशकण्यास रिेरर्त करणे.

. .  क्ती संिोधि
 ककृ्ती संशोधि हा उप्योनज्त संशोधिाचा एक रिकार 
आहे. आपले निणमि्य व उपक्रम ्यांच्या बाब्तीं्त मागमिदशमिि 
नमळावे, त्या्त सुधारणा वहाव्या्त व त्यांचे ्योग््य प ्तीिे 
उप्योजि वहावे महणूि आपल््या समस्यांचा वैज्ानिक प ्तीिे 
सव्तःच ककृन्त्यु  अभ्यास करण्याचा रि्यति करणे महणजे 
ककृ्ती संशोधि हो्य.
 उदा. वगमिसमीकरणे सोडव्तािा नवद्ार्याांिा ्येणाऱ्या 
अडचणी शोधूि उपा्य्योजिा सुचवणे.
 नशक्षकांिी दैिंनदि जीविा्त अध्य्यि-अध्यापि 
रिनक्र्येशी संबंनध्त ्येणाऱ्या समस्या सव्तः सोडवण्यासाठी 
केलेला शासत्री्य रि्यति महणजे ककृ्ती संशोधि हो्य. .  िक्षशणक संिोधिा ्ा प्रकारा्तीि फरक

मि ् संिोधि उप्ोश ् संिोधि क्ती संिोधि
नशक्षणाची ्तत्वे, नि्यम, नसद् धां्त 
नकवा उपपत्ती ्यांच्याशी संबंनध्त

नशक्षणाच्या व्यावहाररक भागाशी 
संबंनध्त

नशक्षणक्षेत्राच्या दैिंनदि समस्यांशी 
संबंनध्त

उप्यु ्ता व उप्योजि ्यांचा नवचार 
िस्तो ्तर उप्योजिाचा नवस्तृ्त पा्या 
असणारी मानह्ती शोधण्याकडे कल 
अस्तो.

रित्यक्ष सामानजक जीविा्तील काम 
कसे व का शोधण्याकडे कल अस्तो.

सव्त:चा नवकास, दैिंनदि पररचसर््तीचे 
मूल््यमापि व न्तच्या्त सुधारणा 
करण्याकडे कल अस्तो.

ज्ािरिाप्ी नकवा ज्ािनिनममि्ती हे 
उद् नदष् अस्ते.

ज्ािाचा उप्योग करणे हे रिार्नमक 
ध्ये्य अस्ते.

ज्ािावर भर देण्यापेक्षा उप्योजिाशी 
निगनड्त अस्ते.

व्यवहारावर अरित्यक्ष रिभाव व्यवहारावर रिभाव ्तातकाळ व रित्यक्ष पररणाम
निष्करमि नव्वव्यापी अस्ता्त. नव्वव्यापक निष्करमि जिसं ्येला 

लागू अस्ता्त.
निष्करमि संबंनध्त न्यादशामिपुर्ते म्यामिनद्त 
अस्ता्त.

.  : शैक्षनणक संशोधिाच्या रिकारा्तील फरक
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 स्वाध्ा् 

प्र.  शदिे ्ा प्ामि्ांपक  ्ो ् प्ामि् शिवडि वा ्े पुन ा शि ा.
 (१) संशोधि समस्येचे संभाव्य उत्तर महणजे .......... हो्य.
  (अ)  निष्करमि  (ब)  पररकल्पिा  (क)  चल  (ड)  गृही्तक
 (२) संशोधिासाठी जिसं ्ये्तील रिान्तनिनधक सवरूपा्तील गट महणजे .......... हो्य.
  (अ)  प ्ती  (ब)  िमुिा  (क)  साधिे  (ड)  चल
 ( ) ज्ािरिाप्ी हे .......... ्या संशोधिाचे रिमुख उद् नदष् आहे.
  (अ)  मूलभू्त संशोधि (ब)  उप्योनज्त संशोधि (क)  ककृ्ती संशोधि (ड) ्यांपैकी कोण्तेही िाही  
 ( ) संशोधि समस्या नवधािा्तील मापिक्षम बाब महणजे ज्या गोष्ीचे मापि कर्ता ्ये्ते त्याला .......... असे महण्ता्त.
  (अ)  िमुिा  (ब)  चल  (क)  साधिे  (ड)  पररकल्पिा
प्र.   संक पिा स्प  करा.
 (१) शैक्षनणक संशोधि  (२)  संशोधिा्तील चले ( )  संशोधिाचा िमुिा ( )  संशोधि जिसं ्या
प्र.   खाितीि कसा्तीि संिोधि प्रकारािती सं ंशध् ्ो ् ि द शिवडि ् ा पणमि करा.
 (१) (ज्ाि निनममि्ती, शैक्षनणक समस्येशी संबंनध्त, अध्य्यिाचे नि्यम, ्तत्वांचा रित्यक्ष वापर, संशोधिा्तील मापिक्षम बाब)

मूलभू्त संशोधि

उप्योनज्त संशोधि

ककृ्ती संशोधि

 (२) संशोधि समस्येची सपष् व अर्मिपूणमि मांडणी, रिन्तसादकाची एकण सं ्या, मानह्ती संकलिाचे साधि, समस्येचे संभाव्य 
उत्तर, संशोधिा्तील मापिक्षम बाब. 

रि्िावली
पररकल्पिा
जिसं ्या
शीरमिक
चल

प्र.    टतीपा शि ा.
 (१)  मूलभू्त संशोधि  (२) ककृ्ती संशोधि  ( ) उप्योनज्त संशोधि
प्र.   थोड ्ा् उत्रे शि ा.
 (१) शैक्षनणक संशोधिाची वैनशष् े सपष् करा.
 (२) शैक्षनणक संशोधिा्तील मूलभू्त संकल्पिा सपष् करा.
प्र.   सशवस््र उत्रे शि ा.
 (१) शैक्षनणक संशोधि महणजे का्य  शैक्षनणक संशोधिाची गरज सनवस्तर सपष् करा.
 (२) ्तुमही अभ्यासलेल््या शैक्षनणक संशोधिा्तील मूलभू्त संकल्पिांची मांडणी खालील समस्येला अिुसरूि ्त्यार करा.
  शीरमिक - नवद्ार्याांच्या अभ्यास सव्यींचा त्यांच्या शैक्षनणक संपादिावर होणारा पररणाम
 ( ) नशक्षणक्षेत्रा्त भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे मागमि सुचवा.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



72

संिोधिा ा अथमि

्तपासणी करणे

नचनकतसा करणे

पड्ताळणी करणे

प्र.  फरक स्प  करा.
 (१) मूलभू्त संशोधि व उप्योनज्त संशोधि
 (२) मूलभू्त संशोधि  व ककृ्ती संशोधि
 ( ) ककृ्ती संशोधि व उप्योनज्त संशोधि
प्र.   आपिे म् खाितीि टकां ्ा अिु ंगािे ि दवा.
 (१) शैक्षनणक नवकासासाठी संशोधिाची उप्यु ्ता महत्वपूणमि अस्ते.
 (२) शाले्य समस्या सोडवण्यासाठी ककृ्ती संशोधि उप्योगी ठर्ते.
 ( ) मािवी नवकासाला संशोधि एक सहा्यक घटक ठर्तो.
प्र. .  खाितीि  ् ा पणमि करा.

िक्षशणक 
संिोधिा ती

क्षेत्रे

अध्य्यि अध्यापि रिनक्र्या

नशक्षक रिनशक्षण

अभ्यासक्रम

(१)

(२)
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 ( ) पु े स्तंभ अ  मध्ये शैक्षनणक संशोधिाच्या संकल्पिांचा अर्मि देण्या्त आला आहे. त्याच्या समोरील स्तंभ ब  मध्ये 
अर्ामिशी निगनड्त संकल्पिेचे िाव िोंदवा.

 स््ं  अ  स््ं  

 (१) उपरि्िांची नवधािरूपी मांडणी 	  

 (२) मापिक्षम बाब 	  

 ( ) ज्याद् वारे मानह्तीचे संकलि केले जा्ते 	  

 ( ) रिन्तसादकांची एकण सं ्या  	  

 ( ) ज्यांच्यावर रि्योग केले जा्ता्त 	  

प्र. .  उप म
 (१) नवर्यािुसार अध्य्यि अध्यापिा्त ्येणाऱ्या समस्यांची ्यादी ्त्यार करा.
 (२) शाळे्तील नवद्ार्याांच्या आरोग््यनवर्यक समस्यांचा शोध घेण्यासाठी रि्िावली ्त्यार करा.
 ( ) शैक्षनणक संशोधिाची आव््यक्ता ्यावर आपले म्त नलहा.
 ( ) पाच नवद्ार्याांचा गट ्त्यार करूि शैक्षनणक संशोधि ्या घटकावर आधारर्त  ्त्यार करूि वगामि्त सादर करा.
 ( )  शैक्षनणक संशोधिाच्या रिकारांची PPT ्त्यार करूि वगामि्त सादर करा.
 ( ) खालील वेबसाईट् स (संके्तसर्ळांिा) ला भेट द्ा व शैक्षनणक संशोधिाशी संबंनध्त संसर्ेच्या संके्तसर्ळावर 

कोणकोण्ती मानह्ती उपल ध आहे त्याचा आ ावा घ्या.
   (१) : . . .
   (२)   : . . .
   ( ) : . . .
   ( )   : . .
   ( ) . . .     
   ( ) : . .

* * *

( )

शैक्षनणक 
संशोधिाची 
वैनशष् े
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.  अध््ि  संक पिा व वशि े
       .१.१  संकल्पिा
       .१.२  वैनशष् े

.  अध््िा ती साधिे
 .२.१  ऑि-लाईि साधिे ः
      .२.१.१  वेबसाईट
      .२.१.२  मोबाइल अ प
         .२.१.   ई-ग्रंर्ाल्य
      .२.१.   लॉग
      .२.१.   नवकी
      .२.१.   चवहनडओ कॉनफरचनसंग
      .२.१.   सामानजक माध्यमे

 .२.२  ऑफ-लाईि साधिे
     .२.२.१  शैक्षनणक डी. वही. डी.
     .२.२.२  शैक्षनणक संगणक गेम

.  आि् शवकसि  संक पिा व पा् ्ा
 . .१  संकल्पिा
 . .२  पा्यऱ्या

.  सा् र सुरक्षा  संक पिा  धोक आशण उपा््ो िा
 . .१ संकल्पिा
 . .२ धोके आनण उपा्य्योजिा

प्रास्तानवक

 नशक्षण ही प्नरिया निरंतर चालत असते. जीरिमािात 
होणारे प ररत्वि सामारि घे यासाठी नशक्षण प्नरियासुद् धा 
काल सुसंगत होत असते. दैिंनदि जीरिात प ररत्विाचे 
जे प्राह येतात, तयाच अिुषंगािे नशक्षण प्नरियेतही 
हे प ररत्विाचे प्राह प्नतनबंनबत होतात. सधयाचे युग 
मानहती तंत्ज्ािाचे असल्यािे जीरिा या सर्वच क्षेत्ांत या 
तंत्ज्ािाचा प्राह नदसि येतो. तसाच तो नशक्षण क्षेत्ातही 

शिक्षणा्तीि िवप्रवा   अध््ि.प्रकरण

नदसि येतो. मानहती तंत्ज्ािाचा उपयोग क ि अधययि 
- अधयापि आनण मल्यमापि प्भारी बिि एकण नशक्षण 
प्नरियेचा दजा्व उंचार यास मदत होते. ई-अधययि हा 
असाच एक िरप्राह की जो अधययिासाठी तंत्ज्ािाचा 
प्भारी रापर करता येईल याचे नदशादश्वि करतो. या 
िरप्राहाचा नरचार या प्करणात कलेला आहे.

.  अध््ि संक पिा व वशि े
 . .  संक पिा

सांगा पा

खाली नदलेल््या ्यादीमधील कोणकोणत्या इलेकटट्रॉनिक साधिांचा ्तुमही वापर कर्ता ्ते च कोिा्त  अशी खूण करूि सांगा.

•  दरदशमिि संच
•  रेडीओ    
•  मोबाइल फोि
•	 	लपटॉप     
•  संगणक     

•  टबलेट संगणक
•  समाटमि वॉच   
•  नरिंटर       
•  सकिर      
• नडनजटल कमेरा

•  डी.वही.डी.
•  सी.डी.   
•  पेि डट्राईवह
•  मेमरी काडमि
•  रिोजेकटर  

िक्षा् ेवा

इलेकटट्रॉनिक साधिे, माध्यमे ्यांच्या साहा ्यािे होणारे अध्य्यि महणजे ई-अध्य्यि हो्य.
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ामि करा

वरील साधिांचा वापर ्तुमही कोणत्या कारणांसाठी कर्ता  त्यामुळे ्तुमहांला कोण्ते फा्यदे हो्ता्त  

B©-AÜ``ZmÀ`m _`m©Xm

Aà{e{jV _Zwî`~i
^m¡{VH$ gw{dYm§Mm A^md

drO nwadR>çmVrb A{Z`{_VVm

`mo½` _mJ©Xe©ZmMm A^md _mZdr Am§Va{H«$`oMm A^md

Am{W©H$ ~m~r

आक्ती पणमि करा

.१ : ई-अध्य्यिाच्या म्यामिदा
. .  वशि े

 ई-अध्य्यि हे संगणक आनण इंटरिेट ्यांच्या साहा ्यािे हो्त अस्ते. समाटमि फोि हा आधुनिक संगणकाचेच एक रूप 
आहे आनण ्तो सवमित्र सहज उपल ध आहे. संगणक आनण इंटरिेट सवमित्र, सदाकाळ उपल ध असल््यामुळे ई-अध्य्यि 
सावमिनत्रक होण्यास मद्त ाली आहे. ई-अध्य्यि ही पारंपररक अध्य्यिास पूरक व्यवसर्ा आहे. 

• खालील आककृ्ती पूणमि करूि ई-अध्य्यिाची वैनशष् े र्ोडक्या्त सपष् करा.

B©-AÜ``ZmMr d¡{eîQ>ço

जगा्तील ्तजज्ांच्या ज्ािाचा फा्यदा

वैनवध्यपूणमि माध्यमांचा समावेश

मानह्तीचे अम्यामिद भांडार

सव्तःच्या ग्तीिे अभ्यास

.२ : ई-अध्य्यिाची वैनशष् े

आक्ती पणमि करा

.  अध््िा ती साधिे
 . .  ििा ि साधिे

आ वा पा

• ्तुमहांला माही्त असलेल््या वेबसाईट् सची िावे नलहा. 
 • . . .     • ------------------
 • . . .          • ------------------
 • . .         • ------------------
 • . .           •	------------------
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मा ती् आ े का ्ु ांिा

• जगा्त सुमारे १०० कोटींपेक्षा जास्त वेबसाईट् स आहे्त. . .
• जगा्तील पनहली वेबसाईट १९९१ मध्ये रिकानश्त ाली.
• वेबसाईटच्या पत््यामधील :  ्या्त :  मध्ये  असले ्तर ्ती वेबसाईट अनधक सुरनक्ष्त अस्ते.
• वेबसाईट मध्ये .  .  .  अशी नवस्तार अक्षरे असल््यास ्ती शैक्षनणकर्ष् ा अनधक नव्वसिी्य अस्ता्त.

िक्षा् ेवा
 

. . .  वे सा ट 
 समाि अ डट्रेस असलेल््या, नवनशष् आश्याच्या, वल्डमि वाईड वेबवर असलेल््या वेबपेजच्या समूहास वेबसाईट 
महण्ता्त. वेब आधारर्त अध्य्यि महणजे वेबसाईटच्या माध्यमा्तूि होणारे अध्य्यि हो्य. ्या रिकारचे अध्य्यि हे 
ई-अध्य्यि ्तसेच ऑिलाईि अध्य्यि ्या रिकारा्त मोड्ते. ऑिलाईि अभ्यासक्रम देणाऱ्या संसर्ा रिवेशापासूि 
निकालाप्यां्तच्या सवमि रिनक्र्या आपल््या वेबसाईटच्या माध्यमा्तूि पूणमि कर्त अस्ता्त.

र्ेट रिक्षेपण

संसर्ेचा लोगो
लॉग ईि

रिोफाईल

सवाध्या्य

नवद्ार्याांचे रि्ि नवचारण्यासाठी जागा

मानह्ती 
(अभ्यास सानहत्य)

चवहडीओ 
व्या ्याि

. . .

Uploads

Course Name

.  : वेबआधारर्त अध्य्यिासाठी वापरल््या जाणाऱ्या वेबसाईटची रचिा

. . .  मो ा ि अ प
खाितीिपक  कोणकोण्े मो ा ि अ प ्ु ती वापर्ा ्े ौकटती्  अिती खण क ि सांगा.
o वहॉटस् अ प o गुगल मप  o ई-मेल  o ्यू- ूब  
o फेसबुक o शैक्षनणक अ प  o ऑिलाईि शॉनपंग o  कोड रीडर
o ईनसटाग्राम o फोटो एनडटींग        o ट् नवटर  o श दकोश
o अ नटीवहा्यरस o ऑिलाईि न्तकीट बुनकग
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शव ार करा व िेअर करा

 ्तुमही कोण्ते मोबाईल अ प सवाां्त जास्त वापर्ता  का

मा ती् आ े का ्ु ांिा

 मोबाईल अ प हे अ ीकेशि सॉ टवेअरचा रिकार आहे. मोबाइल अ प नवशेरतवािे फ  मोबाइलवर वापरण्यासाठी 
्त्यार केलेले अस्ता्त. समाटमि फोिमध्ये वेगवेग ा सुनवधा देण्यासाठी वेगवेग ा रिकारचे मोबाइल अ प अस्ता्त. 
उदा., शैक्षनणक गेम, फोटो, मप, सोशल नमनड्या, आरोग््य, खरेदी, करमणूक इ.

िोध ्ा व ् ा पणमि करा.

खालील नवर्यािुसार रित्येकी ्तीि मोबाइल अ पची िावे नलहा.
अ. . शव ् अ प ती िावे
(१) मराठी
(२) नहंदी
( ) इंग्रजी
( ) नवज्ाि
( ) गनण्त
( ) इन्तहास
( ) भूगोल
( ) नचत्रकला
(९) हस्तकला

(१०) शारीररक नशक्षण
(११) श दकोश
(१२) नव्वकोश

ामि करा
 

वरील मोबाइल अ पच्या माध्यमा्तूि ई-अध्य्यि कसे कर्ता ्येईल  

िक्षा् ेवा

खालीलपैकी कोण्ती वस्तुचसर््ती ्तुमहांस मानह्ती आहे त्या च कटीसमोर  करा.
(१) अनधककृ्त े सटोअरवरूि अ प डाऊिलोड करणे सुरनक्ष्त अस्ते.                              o
(२) रित्येक मोबाईल अ प आपल््या मोबाइलमधील सवमि मानह्ती आपल््या परवािगीिे त्यांच्याकडे जमा कर्त 

अस्ते. o

( ) मोबाइल अ पमुळे आपल््या मोबाइलमधील मानह्तीची सुरनक्ष्त्ता आनण गोपिी्य्ता धोक्या्त ्येऊ शक्ते. o  
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मो ा ि अ प ्ा माध्मा्ि शिमामिण ोणा ्ा अध््िा ्ा म्ामिदा

आक्ती पणमि करा

म्यामिदा

मानह्तीच्या
नव्वसिी्य्तेनवर्यी

साशंक्ता

अन्तवापर व
व्यसिाधीि्ता

मोबाइल
व इंटरिेटचा 

खचमि

.  : ई-अध्य्यिाच्या म्यामिदा . . .   ंथाि्

थोडे आ वा

 आपण आपल््या शाळेच्या महानवद्ाल्याच्या ग्रंर्ाल्या्तूि हवे असलेले पुस्तक ि नमळाल््यामुळे कधी पर्त आला 

आहा्त का  त्याची कारणे कोण्ती हो्ती

आक्ती पणमि करा

.  : शाळा महानवद्ाल्यीि पारंपररक ग्रंर्ाल्य सुनवधेच्या म्यामिदा
क पिा करा व ामि करा

• ्तुमहांला हव्या त्या वेळी हवे ्ते पुस्तक उपल ध ाले.
• पुस्तके हा्ताळण्याची काळजी करण्याची गरज िाही.
• सुट्ीच्या नदवशीसु ा नवनवध रिकाशिाची नवनवध पुस्तके उपल ध आहे्त.

िाळा म ाशव ाि्तीि पारंप रक ंथाि् सुशवधे ्ा म्ामिदा

 नवनशष्     म्यामिनद्त     पुस्तके     फ  छिापील    कमी 
 वेळ        पुस्तके व      फाटणे, खराब    सानहत्याची       कालावधीसाठी 
   नि्य्तकानलके     होणे, हरवणे     उपल ध्ता       पुस्तकाची
        ्या शक्य्ता        उपल ध्ता
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• राष्ट्री्य व आं्तरराष्ट्री्य स्तरावरील िामवं्त 
लेखकांची पुस्तके नविामूल््य उपल ध ाली.

• छिापील पुस्तकांबरोबरच बहुमाध्यमा्तील पुस्तके 
उपल ध ाली.

• पुस्तके पर्त करण्याची घाई िाही.
• पुस्तके फाटण्याची, खराब होण्याची नचं्ता िाही.
• पुस्तके कोणत्याही वेळी, कोणत्याही नठकाणी 

सोब्त िेण्यासाठी व वापरण्यासाठी सुनवधा उपल ध 
आहे.

िक्षा् ेवा

 वरील सवमि फा्यद ेअसणाऱ्या इंटरिेटच्या माध्यमा्तिू 
नवनवध ऑिलाईि साधिाचं्या मद्तीिे वापरल््या जाणाऱ्या 
ग्ररं्ाल्यास ई-ग्ररं्ाल्य अस े महण्ता्त. ई-ग्ररं्ाल्य हे 
ई-पसु्तकाचंा साठा व पुरवठा कर्ेत. एखाद्ा नवनशष् 
वबेसाईटच्या आनण अ पच्या माध्यमा्ूति ई-ग्ररं्ाल्य 
आपल््या वाचकापं्यां्त ई-पुस्तके पोहचव्त अस्ता्त. काही 
ई-ग्ररं्ाल्य े मोफ्त ्तर काही ई-ग्ररं्ाल्य े सशुल्क सवेा 
परुव्ता्त. ई-ग्ररं्ाल्यामंध्य े ई-पुस्तके, ई-चवहनडओ, 
मानह्तीपट (डॉक्ुयमटरीज), लघुपट, नचत्रपट, धवनिफी्त, 
अ निमशेनस अशा नवनवध माध्यमा्ूंति ज्ाि ो्त उपल ध 
अस्ता्त.
का ती ंथाि्ां ्ा वे सा ट
•	 . . .
•	 : . .
•	 . . .
•	 . . .

क ि प ा

्तुमच्या नशक्षकांच्या मद्तीिे एका ई-ग्रंर्ाल्यांचे सदस्यतव 
घेऊि ्तो अिुभव वगामि्त सांगा.

. . .  िॉग
सांगा पा

तु ही मानहती नमळर यासाठी कोणकोणतया रेबसाईटचा 
रापर कला आहे
 व्यावसान्यक, शैक्षनणक, राजकी्य, सामानजक, 
शासकी्य इ. नवनवध रिकारच्या संसर्ा आव््यक ्ती 
मानह्ती लोकांप्यां्त पोहोचवण्यासाठी वेबसाईटचा वापर 
कर्ता्त.

सम ि ्ा

  एखाद्ा व्य ीला आपले नवचार व ज्ाि लोकांप्यां्त 
पोहोचवण्यासाठी वेबसाईटचा उप्योग कर्ता ्ये्तो. मात्र 
त्यामध्ये खालील अडचणी ्ये्ता्त.
• वेबसाईट ्त्यार करण्यासाठी खचमि ्ये्तो.
• वेबसाईट रिकानश्त करण्यासाठी खचमि ्ये्तो.
• वेबसाईट रिकानश्त राहण्यासाठी दरवरथी खचमि करावा 

लाग्तो. 
 वरील अडचणींवर मा्त करण्यासाठी लॉग ्या 
ऑिलाईि पच लकेशि साधिाचा वापर केला जा्तो.

मा ती् आ े का ्ु ांिा

 Blog हा श द    ्या दोि श दांच्या 
एकत्रीकरणा्तूि ्त्यार ालेला आहे.  चा अर्मि 
इंटरिेटचे जाळे आनण लॉग महणजे दैिंनदि कामांचा 
्तपशील नलनहणे. ्यावरूि लॉग महणजे अि पचाररकपणे 
नलनहल््या गेलेल््या दैिंनदि बाबी, असा श दशः अर्मि घे्ता 
्येईल.
िॉग ती वशि े
• लॉग ही वै्यच क वेबसाईट महण्ता ्येईल.
• लॉग ही एक मोफ्त सुनवधा आहे.
• लॉगवरील मानह्ती श द, नचत्र, चवहनडओ ्तसेच 

नलंकच्या सवरूपा्त रिकानश्त कर्ता ्ये्ता्त.
• लॉगवर रिकानश्त केलेल््या मानह्तीचा सवानमतव 

ह  (कॉपी राईट) सव्तःचा असावा लाग्तो.
• लॉगवरील रिकानश्त केलेल््या मानह्तीला पोसट 

असे महण्ता्त.
• कोण्तीही पोसट कधीही एनडट नकवा नडलीट कर्ता 

्ये्ते.
• लॉगचे नड ाईि, ले आउट आनण शीरमिक कधीही 

बदल्ता ्ये्ते.
• रित्येक पोसटवर कॉमट करण्याची सुनवधा 

वाचकांसाठी उपल ध करूि दे्ता ्ये्ते. पोसटवर 
आलेल््या कॉमट रिकानश्त करण्याचा अनधकार  
लॉग लेखकाचा अस्तो.

• लॉगचे िाव व अ डट्रेस सव्त: ठरव्ता ्ये्ते.
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•	 	 िॉग ्ा म्ामिदा
• लॉग हे सचमि इंनजिमध्ये सहजासहजी ्ये्त िाही.
• लॉगवरील मानह्तीची नव्वसिी्य्ता ्तपासूि 

बघावी लाग्ते.
• वेबसाईटच्या ्तुलिे्त सुनवधा कमी अस्ता्त.

काळ तीपवमिक ा

वेबसाईट व लॉगमधील फरक ओळखण्यासाठी 
अ डट्रेसबारमधील  काळजीपूवमिक बघावा. 
वेबसाईटच्या अ डट्रेसमध्ये  अस्तो व लॉगच्या 
अ डट्रेसमध्ये िस्तो.
उदा., वेबसाईट ः : . .

 लॉग ः : . .

े करा

कोणत्याही पाच शैक्षनणक लॉगला भेट द्ा व त्यांचे 
अ डट्रेस खाली नलहा.
(१) --------------  
(२) --------------
( ) --------------

( ) --------------
( ) -------------- 

. . .  शवक
मा ती् आ े का ्ु ांिा

 नवकीनपनड्या ही वेबसाईट नवकी  ्या रिकाशि 
साधिाचे उदाहरण आहे.

िॉग ्ा माध्मा्ि ोणारे 
अध््िा े फा्दे

शंकासमाधाि व रिन्तसाद 
िोंदवण्याची सो्य

सवमिसामान्य व्य ींच्या 
अिुभवाचा फा्यदा

वैनवध्यपूणमि आश्याची 
उपल ध्ता

सर्ळ, काळ, 
वेळेचे बंधि िाही

अध्य्यिकत्यामिच्या ग्तीिे व 
सो्यीिे अध्य्यिाची संधी मानह्तीच्या नवनवध माध्यमांमुळे 

बहुइंन ्य अध्य्यिाची संधी

.   ः  लॉगच्या माध्यमा्तूि होणारे अध्य्यिाचे फा्यदे

आक्ती पणमि करा
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सांगा पा

 ्या पूवथी ्तुमही मानह्ती घेण्यासाठी कोणत्या नवकी 
वेबसाईटला भेट नदली आहे

संक पिा सम ि े्ािा

 नवकी हे इंटरिेटवर उपल ध रिकाशिाचे एक साधि 
आहे. वेबसाईटवर रिकानश्त मानह्तीमध्ये बदल 
सुचवण्याची सो्य नवनकमध्ये अस्ते. रित्येक वाचक 
वेबसाईटवरील ज्ािामध्ये आश्य, नचत्र, आलेख, िकाशा 
इ. सवरूपा्त भर घालू शक्तो महणूि नवकीला सह्योगी 
वेबसाईट (  ) असे महण्ता्त. 
उदा., नवकीनपनड्या ्या नवकी रिकारा्तील वेबसाईटवर 
जगभरा्तील वाचकांिी ज्ािाची भर घालूि सवमि नवर्यांवर 
ज्ािाच्या रिचंड साठ्याची निनममि्ती केली आहे.
वशि े
• नवकी हे सामूनहक ज्ािनिनममि्तीचे ऑिलाईि साधि 

आहे.
• नवकीमधील ज्ािामध्ये कोण्ताही सामान्य वाचक 

सुधारणा सुचवू शक्तो नकवा भर घालू शक्तो.
• वाचकांिी सुचवलेली द स्ती नकवा भर रिकानश्त 

करण्याचा अनधकार नवकीची वेबसाईट ्त्यार 
करणाऱ्या मालकाकडे अस्तो. नवकीचे रिकाशक 
वाचकांकडि आलेल््या द सत्या संबंनध्त नवर्या्तील 
्तजज्ांच्या पिेलकडे परीक्षणासाठी पाठव्तो. 
्तजज्ांच्या सल्ल््यािुसारच ्ती द स्ती नकवा भर 
रिकानश्त करण्यासंदभामि्त निणमि्य घे्तला जा्तो 

्ादती पणमि करा

शवक ्ा माध्मा्ि ोणारे अध््िा े फा्दे
• सामान्य वाचकांच्या ज्ािाचा फा्यदा
• ज्ािाच्या रिचंड साठ्याची निनममि्ती
• नवनवध नवर्यां्तील ज्ािाची उपल ध्ता
• वाचकाला द स्ती सुचवण्याची व भर घालण्याची  

संधी

• अद््याव्त ज्ािाची सा्तत्यािे निनममि्ती
• ...........................................
• ...........................................
 ...........................................

िक्षा् ेवा

शवक ्ा म्ामिदा
• नवनवध वाचकांिी भर घा्तल््यामुळे ज्ािाची 

नव्वसिी्य्ता कमी अस्ते.
• सा्तत्यािे मानह्ती बदल्त असल््यािे ज्ािाची वैध्ता 

कमी हो्ते.
• मानह्तीचा साठा रिचंड असल््यामुळे ्योग््य मानह्ती 

निवडणे अवघड बि्ते.
• नवकीमधील आश्य मु  असल््यामुळे ्या 

सवा्तं ्याचा गैरफा्यदा सा्यबर गुनहेगारांकडि घे्तला 
जाण्याची शक्य्ता अस्ते.

• नवकीमधील मानह्ती अन्य ो्तांकडि पड्ताळिच 
सवीकारण्याचा निणमि्य घ्यावा.                                         

. . .   च् शड  कॉनफरच्नसंग
ामि करा

• ्तुमही चवहनडओ कॉलचा (फेसबुक कॉल, वहॉट् स 
प कॉल, सकाईप चवहडीओ कॉल) अिुभव 

घे्तलेला असल््यास ्तो अिुभव सवाांशी शेअर करा.
• समाटमि फोिमधील असलेली कॉनफरनस कॉल ही 

सुनवधा ्तुमही वापरली आहे का  वापरली असल््यास 
अिुभव शेअर करा.

ाणि ्ा

 चवहनडओ कॉनफरचनसंग महणजे दोि नकवा दोिपेक्षा 
अनधक व्य ींिी वेगवेग ा नठकाणां ि चवहनडओच्या 
माध्यमा्तूि एकमेकांशी साधलेला संवाद हो्य.
अध््िासा ती च् शड  कॉनफरच्नसंग ा उप्ोग
• एक नशनक्षका जगभरा्तील वेगवेग ा शाळांमधील 

नवद्ार्याांिा खवहनड  कॉ रनसंग या माध्यमा्तूि 
अध्यापि करू शक्ते.  
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चवहनडओ कॉनफरचनसंगचे 
घटक

शैक्षनणक रिशासक

नवर्य ्तजज् पालक समुदा्य

शाळा
महानवद्ाल्य

शाळा
महानवद्ाल्य

मु ्याध्यापक रिाचा्यमि

नशक्षक

नवद्ार्थी

पालक

मु ्याध्यापक
रिाचा्यमि

नशक्षक

नवद्ार्थी

पालक

.  : चवहनडओ कॉनफरचनसंगचे घटक
• वेगवेग ा शाळां्तील नवद्ार्थी चवहनडओ 

कॉनफरचनसंग ारे एकमेकांशी संवाद साधू शक्ता्त.
• वेगवेग ा शाळां्तील नशक्षक व ्तजज् ज्ािाचे 

आदािरिदाि करू शक्ता्त.
• शैक्षनणक रिशासि, समुदा्य, पालक आनण नवनवध 

शासकी्य ससंर्ा ्याचंा परसपराशंी सवंाद साधण्यासाठी 
सु ा उप्योग हो्तो.

• संवादाच्या भ गोनलक म्यामिदा पार करूि जगभरा्तील 
वेगवेग ा शाळां्तील नशक्षक आनण नवद्ार्थी 
एकमेकांशी संवाद साधू शक्ता्त.

• पारंपररक वगामिचे रूपां्तर आभासी वगामि्त (Virtual 
) हो्ते.

मा ती् आ े का ्ु ांिा

चवहनडओ कॉनफरचनसंगसाठी खालील भ न्तक आनण 
्तांनत्रक सुनवधा आव््यक अस्ता्त.
 •	 	 सव्तंत्र कक्ष
 • ॉडबणड इंटरिेट सेवा
 • नसक्रि
 • चसपकसमि
 • मा्यक्रोफोनस
	 • बैठक व्यवसर्ा
 • संगणक

. . .   सामाश क माध्मे
िेअर करा

खालीलपैकी कोणकोणत्या सामानजक माध्यमांचा 
(  ) ्तुमही वापर केलेला आहे.
• फेसबुक o	
• इनसटाग्राम o
• वहॉट् स अ प o
• ट् नवटर  o
• ्यू ूब o
• ........ o

ामि करा

 सोशल नमनड्या वापरण्याचे दैिंनदि जीविा्तील 
फा्यदे कोण्ते

े सु ा ो  िक्े

• सोशल नमनड्यावरील नवनवध शैक्षनणक ग्रुपचे सदस्य 
होऊि दजवेदार अध्य्यि घड शक्ते.

• आपल््या नशक्षकांशी सोशल नमनड्यावरूि संवाद 
साधूि अध्य्यिा्त त्यांची मद्त घे्ता ्येऊ शक्ते.
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• सोशल नमनड्यावरील आपले कुटंब, िा्तेवाईक 
आनण नमत्र ्यांच्या ग्रुपच्या माध्यमा्तूि एकमेकांिा 
शैक्षनणक व वै्यच क आ्युष््या्त मद्त कर्ता ्ये्ते.

• सोशल नमनड्याचा वापर करूि महत्वाची कागदपत्रे, 
अद््याव्त शैक्षनणक घडामोडी आनण बा्तम्या, 
उप्यु  मानह्ती, शैक्षनणक वेबसाईटची नलंक ्यांची 
देवाणघेवाण कर्ता ्ये्ते.

िक्षा् ेवा

 समाज माध्यमे महणजेे दोि नकवा दोिापेक्षा जास्त 
व्य ींशी श द, नचत्र, नचनह, चवहनडओ, ऑनडओ इ. 
माध्यमां्तूि एकाच वेळी संवाद साधण्याची सुनवधा 
असलेले माध्यम हो्य.

िेअर करा

खालीलपैकी कोणकोणत्या कारणांसाठी ्तुमही सोशल 
नमनड्याचा वापर कर्ता 
•	शैक्षनणक     o

•	क टंनबक     o

•	सामानजक     o

•	वै्यच क     o

•	 नमत्र-मैनत्रणींशी संवाद साधण्यासाठी o

जर ्तुमही सोशल नमनड्याचा वापर कर्त िसाल ्तर त्याची 
कारणे सांगा.
• आनर्मिक पररचसर््ती   o

• पालकांची परवािगी   o

• इंटरिेट सुनवधेचा अभाव  o

• आव््यक्ता वाट्त िाही  o

• अन्य     o

. .  फ िा ि साधिे

सांगा पा

 इंटरिेट िस्तािा सु ा संगणकाचा नशक्षणामध्ये 
कोणकोणत्या कामासाठी उप्योग होऊ शक्तो

िक्षा् ेवा

 संगणकाच्या ज्या सुनवधा वापरण्यासाठी इंटरिेटची 
आव््यक्ता िस्ते त्या सुनवधांिा ऑफ-लाईि सुनवधा 
असे महण्ता्त.

. . .  िक्षशणक डती. ती.डती.
 ्तुमही ्यापूवथी शैक्षनणक डी.वही.डी. वापरल््या आहे्त 
का  असल््यास त्यांची िावे नलहा.
 • ......................
 • .......................

माश ्ती अस ा

• शैक्षनणक डी.वही.डी. ्या बहु्तांशी अभ्यासक्रमा्तील 
नवनवध नवर्यांवर आधारर्त अस्ता्त. नकबहुिा 
मूल््यनशक्षण, आरोग््यनशक्षण, िीन्तकर्ा, कनव्ता, 
शारीररक नशक्षण अशा रिकारच्या नवर्यांवर सु ा 
आधारर्त अस्ता्त.

• शैक्षनणक डी.वही.डी. ्या संगणक आनण  
डी.वही.डी. ेअर ्यांच्या मद्तीिे बघ्ता ्ये्ता्त.

• ्या डी.वही.डी. मध्ये श द, नचत्र, अ निमेशि, धविी, 
नचनह, चवहनडओ अशा बहुनवध माध्यमांचा 
(मचल्टनमनड्या) ्यांचा रंजक्तेिे वापर केलेला 
अस्तो. 

. . .  िक्षशणक संगणक गेम

आ वा पा

्तुमचा आवड्ता चवहनडओ गेम कोण्ता 

िक्षा् ेवा

 एखाद्ा नवर्यावर आधारर्त शैक्षनणक हे्तूिे ्त्यार 
केलेल््या गेमला शैक्षनणक संगणक गेम असे महण्ता्त. हा 
गेम संगणकावर खेळ्ता ्ये्तो. निणमि्यक्षम्ता, भेदाभेद 
क्षम्ता, ्तकश ी, अवधािक्षम्ता इ. उप्यु  गुणक्षम्तांचा 
नवकास होण्या्त शैक्षनणक संगणक गेमसचा हा्तभार 
लाग्तो.  
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.  आि् शवकसि  संक पिा व पा् ्ा
शव ार करा

्तुमही पु ीलपैकी कोणकोणत्या गोष्ी केलेल््या आहे्त 
• ई-बुक वाचणे    o
• चवहनडओ पाहणे   o
• इंटरअ कटीवह सॉ टवेअरचा वापर o
• शैक्षनणक डी.वही.डी. चा वापर o

िक्षा् ेवा

• नवनवध डीनजटल साधिांमध्ये उपल ध होणारा आश्य 
हा इलेकटट्रॉनिक सवरूपा्त अस्तो. ्यालाच ई-आश्य 
असे महण्ता्त.

• ई-आश्य हा श द, नचत्रे, आककृ्ती, ्त ा, अ निमेशि, 
धविी, चवहनडओ इत्यादी सवरूपा्त मांडला जा्तो.ई-
आश्य हा नवनवध नडनजटल साधिांच्या मद्तीिे 
नवद्ार्याांप्यां्त पोहोचवला जा्तो.

. .  संक पिा
 नशक्षक हा संशोधक आनण ्तंत्रज्ांच्या मद्तीिे 
आश्य नवकनस्त कर्त अस्तो. नशक्षक  संशोधि करूि 
ई-आश्याची वैध्ता व नव्वसिी्य्ता नस  कर्तो. 
ई-आश्य बहुमाध्यमा्तिू माडंण्यासाठी ्ततं्रज्ाची आव््यक 
्ती मद्त घे्तली जा्ते.

.   ः  शैक्षनणक संगणक गेमची वैनशष््ये

िक्षशणक संगणक 
गेम ती वशि े

मिोरंजिा्तूि 
अध्य्यि

ट ्याट ्यािेे अध्य्यि

आकरमिक ग्रानफकसचा वापर
रित्येक ट ्यावर रिोतसाहि

सव्तःच्या ग्तीिे, सोईिे 
अध्य्यि करण्याची संधी

बहुइंन ्य अध्य्यि

एक ािे व गटािे खेळण्याची संधी

आक्ती पणमि करा

नशक्षक

्तंत्रज्संशोधक

.९ ः ई-आश्य नवकसक

. .  पा् ्ा
 ई-आश्य नवकसिाची अिेक रिन्तमािे आहे्त. 
त्यां्तील सवमि ु्त रिन्तमाि  हे अमेररके्तील 

ोरीडा सटेट नवद्ापीठा  िे ्त्यार केले आहे. ADDIE
रिन्तमाि हा श द , ,  
Implementation आनण Evaluation ्या पा्यऱ्यांच्या 
आद्ाक्षरांच्या एकत्रीकरणा्तूि ्त्यार ाला आहे. 
•  शव िे ण   ई-आश्य नवकसिाची ही 
पनहली पा्यरी आहे. ज्या आश्याचे रूपां्तर ई-आश्या्त 
करा्यचे आहे, त्याचे घटक, उपघटक, संकल्पिा, नि्यम, 
्तत्वे, का्यमिकारणभाव अशा निकरांच्या आधारे नव्लेरण 
करूि उद् नदष्े आनण मूल््यमापिाशी त्याची सांगड घा्तली
जा्ते. आश्यासाठी आव््यक बहुमाध्यमांचा 
( ) नवचारही केला जा्तो.
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. मूल््यमापि
( )

.  का्यमिवाही
( )

२. रचिा
( )

१. नव्लेरण
( )

. नवकसि
( )

पुिरावलोकिपुिरावलोकि

पुिरावलोकि 
( )

पुिरावलोकि

.१०  ः  ई-आश्य नवकसिाच्या पा्यऱ्या

 र िा   नव्लेनर्त केलेल््या घटक-
उपघटकांची मांडणी कर्तािा अध्यापिाच्या नवनवध 
सूत्रांचा नवचार करावा लाग्तो. उदा., सो ्याकडि 
कनठणाकडे, भागाकडि पूणामिकडे, अज्ा्ताकडि ज्ा्ताकडे 
इत्यादी ्तसेच घटकांची मांडणी व ्तंत्रज्ािाचा ्ताळमेळ 
बसवूि एक-एका पाठ्यांशाची रचिा केली जा्ते. संगणक 
्तजज् व संशोधकांच्या मद्तीिे ई-आश्याची रचिा निद र 
केली जा्ते.

 शवकसि   ्त्यार केलेल््या 
रचिेरिमाणे रित्यक्षा्त सॉ टवेअरच्या मद्तीिे ई-आश्य 
नवकनस्त केला जा्तो. नशक्षक आनण संगणक ्तजज् 
नमळि आश्याचे रूपां्तर ई-आश्या्त करूि त्याची 
वैध्ता आनण नव्वसिी्य्ता ्तपास्ता्त.

 का्मिवा ती   ई-आश्य ्त्यार 
ाल््यािं्तर त्याची रित्यक्षा्त नवद्ार्याांसाठी 

अंमलबजावणी केली जा्ते. रिर्म नवद्ार्याांचे उद् बोधि 
करूि ई-आश्य हा्ताळण्यासाठी आव््यक हाडमिवेअर 
आनण सॉ टवेअरची व्यवसर्ा केली जा्ते.

 म ्मापि   ई-आश्य 
नवकसिाच्या ्या पा्यरीमध्ये ई-आश्या्तूि नवद्ार्याांचे 
नक्ती अध्य्यि ाले. ्याचे मूल््यमापि केले जा्ते. हे 
मूल््यमापि आकाररक आनण संकनल्त दोनही प ्तींिी 
केले जा्ते. ्या ट ्यामधूि नवकनस्त केलेला आश्य नक्ती 
पररणामकारक आहे हे निच्च्त हो्ते.

.  सा् र सुरक्षा  संक पिा  धोक आशण उपा््ो िा

. .  संक पिा
 संगणक आनण इंटरिेट नमळि सा्यबर नव्व ्त्यार 
हो्ते. इंटरिेट वापरणारे हे सा्यबर नव्वाचे िागररक 
अस्ता्त. इंटरिेटच्या ्या सा्यबर नव्वा्त अिेक गुनहेगार 
देखील अस्ता्त. ्तंत्रज्ािाचा द प्योग करूि हे गुनहेगार 
वेगवेग ा रिकारचे गुनहे कर्त अस्ता्त. ्या गुनहेगारांपासूि 
सुरनक्ष्त्ता नमळण्यासाठी रिन्तबंध आनण उपा्य्योजिांनवर्यी 
जागृ्ती महणजे सा्यबर सुरनक्ष्त्ता हो्य.ृ्तीृ्ती

आ वा पा

खालीलपैकी कोणकोणत्या बा्तम्या ्तुमच्या वाचण्या्त
ऐकण्या्त आल््या आहे्त 
o ई-मेल ारे बनक्षसाचे आनमर दाखवूि फसवणूक
o सोशल नमडी्यावर बिावट अकाउंट ारे फसवणूक
o बकेचा सवहमिर हक ाल््यािे को वधी प्यांचे 

िुकसाि
o सोशल नमनड्यावरील हजारो अकाउंटच्या डेटाची 

चोरी
o बिावट क्रेडीट डेनबट काडमि ्त्यार करूि हजारो 

प्यांची फसवणूक
िक्षा् ेवा

• इंटरिेटचा वापर करणाऱ्यांची सं ्या रिचंड वेगािे 
वा ्त आहे.
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मािसशासत्री्य धोके

मानह्तीच्या गोपिी्य्तचे धोके

सोशल नमनड्याचे धोके

नवघा्तक खेळ

आनर्मिक धोके

शारीररक धोके

ओळख चोरी होण्याचे धोके

.११ ः सा्यबर धोके

• समाटमि फोिमुळे इंटरिेटचा वापर करणाऱ्यांची सं ्या 
लक्षणी्य री्तीिे वा ्त आहे.

• ऑि-लाईि व्यवहारांची सं ्यासु ा मोठ्या 
रिमाणा्त वा ्त आहे.

• ऑि-लाईि शॉनपंगचे रिमाण नदवसनदवस वा ्त 
आहे.

• जीविाच्या सवमि क्षेत्रां्त संगणकीकरण 
(डीनजटला्य ेशि) मोठ्या रिमाणा्त सुरू आहे.

्तुमही हे केले आहे का  
o ऑि-लाईि शॉनपंग 
o ऑि-लाईि पेमट
o ऑि-लाईि नबनलंग
o ई-बक ग

. .  धोक आशण उपा््ो िा
 आशथमिक धोक

 ऑि-लाईि व्यवहार कर्तािा अिेक ट ्यांवर 
फसवणूक केली जाऊ शक्ते. ्यामध्ये पासवडमि हक करणे, 
खोटे डेनबट क्रेडीट काडमि ्त्यार करणे, हरवलेल््या 
मोबाईलमधूि अकाऊटच्या मानह्तीचा वापर करूि 
गैरव्यवहार करणे, खोटे अकाऊट ्त्यार फोि करूि नकवा 
एस.एम.एस. पाठवूि बकेच्या अकाऊटची मानह्ती घेऊि 
त्या ारे अपहार करणे, अशा नवनवध मागाांचा वापर 
सा्यबर गुनहेगार कर्त अस्ता्त.

आशथमिक धो ्ांपासि सुरशक्ष््ा
• बकेच्या अकाऊटची मानह्ती कोणत्याही फोि, 

एस.एम.एस., ई-मेल ारे देऊ ि्ये.
• ्युजरिेम आनण पासवडमि कुठेही सेवह करू ि्ये. ्ते 

लक्षा्त ठेवावे.
• ऑि-लाईि पेमट करण्यापूवथी मोबाईल अ प नकवा 

वेबसाईटची नव्वसिी्य्ता ्तपासूि घ्यावी.
• पासवडमि नि्यनम्तपणे बदल्त रहावा.
• सोशल नमनड्यावर अिोळखी व्य ींशी कोण्ताही 

व्यवहार करू ि्ये.
• ऑि-लाईि व्यवहार शक्य्तो सावमिजनिक िेटवक, 

सा्यबर कफे, ी वा्यफा्य ्यावर करू ि्ये.
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ामि करा

• ्तुमहांला सोशल नमनड्यावर मािनसक त्रास ाला 
आहे का 

• ्तुमहांला रित्यक्षा्त नक्ती नमत्र आहे्त आनण सोशल 
नमनड्यावर नक्ती नमत्र आहे्त 

 मािसिास्त्रती् धोक
• इंटरिेटवर बराच काळ व्य्ती्त केल््यामुळे काही 

मािसशासत्री्य धोके सु ा संभव्ता्त.
• सोशल नमनड्यावर एका नवनशष् नवचारसरणीच्या 

व्य ींकडि नकवा समूहांकडि, नशव्या व अ्योग््य 
श द वापरूि मािनसक त्रास नदला जा्तो ्यालाच 
सा्यबर बुनलंग महण्ता्त. ्या्त जीवे मारण्याची 
धमकी देण्याप्यां्त सु ा मजल जा्ते. ्यामुळे 
मािनसक ्ताण रिचंड वा ्तो.

• स्त्त इंटरिेटचा वापर वा ल््यािे सा्यबर नव्वा्त 
रममाण होण्याची रिवृत्ती वा ्ते. रित्यक्ष समाजापासूि 
दर जाण्याची रिवृत्ती वा ्ते. एकलकोंडेपणा वा ्तो. 
सामानजक व्तमििा्तील आतमनव्वास कमी हो्तो.

• सा्यबर नव्वा्त सवमि गोष्ी एका च कवर साध्य 
हो्त असल््यािे रित्यक्षा्तही ्तशीच अपेक्षा केली 
जा्ते. ्या्तूि सहिशील्ता व धीर धरण्याची क्षम्ता 
कमी हो्त जा्ते. ्या्तूि िैरा््य वा ीस लागू शक्ते.

मािसिास्त्रती् धो ्ांपासि सुरशक्ष््ा
• इंटरिेटचा वापर म्यामिनद्त वेळेसाठी करावा.
• रित्यक्षा्त समाजा्त नमसळण्याची संधी सोड ि्ये.
• नमत्र-मैनत्रणी, कुटंबी्यांशी नमळि नमसळि रहावे.
• वादग्रस्त नवर्यांवरील रिन्तनक्र्या सोशल नमनड्यावर 

देऊ ि्ये.
• ेरमूलक पोसट लाईक करू ि्ये अर्वा फॉरवडमि 

करू ि्ये.
• जा्ती्य, धानममिक, राजकी्य, रिादेनशक इ. भेदाभेद 

करणाऱ्या पोसट लाईक अर्वा फॉरवडमि करू ि्ये.
  िारती रक धोक

 सा्यबर नव्वा्त जास्त काळ घालवल््यामुळे 
शारीररक हालचाली कमी होऊि आरोग््याच्या समस्या 

उ वू शक्ता्त. बऱ्याच गोष्ी ऑिलाईि कर्ता ्ये्त 
असल््यामुळे रित्यक्षा्तील व्यवहार कमी हो्त चालले 
आहे्त.

्ादती पणमि करा

सा् र शव वा्तीि िारती रक धोक
• शारीररक हालचाली कमी ाल््यािे सिा्यूंची 

बळकटी कमी हो्ते.
• सर्ूलपणा वा ्तो.
• हस्तक शल््यांचा पुरेसा नवकास हो्त िाही.
• खेळांकडे दलमिक्ष हो्ते.
• ............................................
• ............................................
िारती रक धो ्ांपासि सुरशक्ष््ा
• निधामिरर्त वेळासाठीच इंटरिेटचा वापर करावा.
• मैदािी खेळ खेळावे.
• शक्य असेल ्तेव े व्यवहार रित्यक्ष करावे.

 ळख ोरतीस ा ्ा े धोक
 सा्यबर नव्वा्तील दसऱ्याच्या फोटोचा, िावाचा 
वापर करूि एखादे खोटे अकाऊट ्त्यार करणे, ्याला 
ओळख चोरणे  असे महण्ता्त. सा्यबर नव्वा्त आपण 

सव्तःचे अिेक फोटो अपलोड कर्त अस्तो. ्ते सवाांिा 
उपल ध हो्ता्त. सा्यबर गुनहे करण्यासाठी गुनहेगार असे 
फोटो डाऊिलोड करूि खोटे रिोफाईल ्त्यार करू 
शक्ता्त. 

श ं्ि करा

आ्ताप्यां्त ्तुमही सव्तःचे कोणकोण्ते फोटो, कोणासोब्त 
इंटरिेटवर शेअर केलेले आहे्त

ळख ोरती ो ्ापासि सुरशक्ष््ा
• सव्तःची शक्य ्तेव ी कमी मानह्ती इंटरिेटवर द्ा. 

अिाव््यक ्तपशील देण्याची गरज िस्ते.  
उदा., जनमनठकाण, जनमनदिांक, पत्ता, नशक्षण इ. 
्तपशील देऊ ि्ये.
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. शव ा्क खेळांसंद ामि् धोक
श ं्ि करा

 सा्यबर नव्वा्त अिेक रिकारचे करमणुकीचे खेळ 
अस्ता्त. जास्ती्त जास्त लोकांिी आपले खेळ खेळावे 
्यासाठी वेगवेग ा ्युकत्या केल््या जा्ता्त. अशा्तच 
लेाकांच्या िैरा््याचा फा्यदा घेणारे गेमससु ा अचस्ततवा्त 
आहे्त. हाणामारी, ह ा, गो ा घालणे, बॉमबसफोट 
करणे, पशुप ्यांिा मारणे, सव्तःला इजा करणे असे 
नवघा्तक गेमही आहे्त. ्यामळे गुनहेगारी मािनसक्ता 
्त्यार होऊ शक्ते.
शव ा्क खेळांपासि सुरशक्ष््ा
• रित्यक्ष खेळांवर भर द्ावा.
• ्ताण्तणाव िैरा््य आल््यास कुटंबा्तील सदस्य 

आनण नमत्र-मैनत्रणींशी संवाद साधावा, जे रित्यक्षा्त 
समस्या सोडवण्या्त मद्त करू शक्ता्त.

• नवधा्यक व बुद् नधमंर्िाचे खेळ खेळावे्त.
• महापु रांचे चररत्र समजूि त्यांिी कशा प ्तीिे 

समस्या ्यशसवीपणे सोडवल््या्त हे समजूि घ्यावे.
िेअर करा

सोिि शमशड्ा ा ्ु ांिा का ती त्रास ािा अस ्ास 
्ो िेअर करा

. सोिि शमशड्ािती सं ंशध् धोक
• सोशल नमनड्या ही काळाची गरज ाली आहे. 

फेसबुकची सदस्य सं ्या ०० कोटींपेक्षा जास्त 
आहे. ्यावरूि सोशल नमनड्या नक्ती लोकनरि्य आहे 
हे लक्षा्त ्ये्ते. इनसटाग्राम, ्यू-ट्यूब, वहॉ सअ प, 
सिपचट, टीक टॉक इ. समाज माध्यमांचा भार्ता्तही
मोठ्या रिमाणा्त वापर हो्त आहे.

सोशल नमनड्याचे संबंनध्त धोके खालीलरिमाणे आहे्त.
• काही सोशल नमनड्या वापरणाऱ्याकडि एखाद्ा 

व्य ीला सामूनहकरीत्या त्रास नदला जा्तो ्याला 
टट्रोनलंग असे महण्ता्त. एखाद्ािे सामानजक, 
राजकी्य, धानममिक अशा नवर्यांवर म्त व्य  
केल््यािे त्या व्य ी नव द् ध अन्य नवचारधारेचे 
व्य ी सामूनहकपणे टीका नट पणी कर्ता्त.  
अ्लील श द वापरणे, नशव्या देणे, अपमानि्त 

• वै्यच क फोटो इंटरिेटवर अपलोड करू ि्ये. 
ग्रुपफोटो शेअर करा्यला हरक्त िाही.

• सोशल नमनड्या साईटवर आपली मानह्ती फोटो 
फ  आपल््या नमत्रांिाच नदस्तील, अशी सेटींग 
करा.

ामि करा

• समाटमि फोिमधील मोबाइल अ पच्या परवािगीचा 
्तपशील काळजीपूवमिक वाचा व चचामि करा.
 माश ्ती ्ा गोपिती््े े धोक

 सा्यबर नव्वा्त नफर्ती राहणारी मानह्ती ही गोपिी्य 
ठेवणे हे ्तंत्रज्ांसाठी एक आवहाि आहे. नवनवध 
वेबसाईटवरील डेटाबेस सुरनक्ष्त ठेवूि ग्राहकांची वै्यच क 
गोपिी्य्ता ( ) राखणे नदवसनदवस अवघड हो्त 
चालले आहे. सा्यबर गुनहेगार वेगवेग ा बका, संसर्ा, 
्यांच्या वेबसाईट् सवर सा्यबर ह ा करूि वै्यच क 
मानह्ती चोरूि त्याचा उप्योग वेगवेग ा गुनहेगारी 
ककृत्यांसाठी कर्ता्त. मोबाईल अ प वेगवेग ा 
परवािगीच्या माध्यमा्तूि मोबाईलमधील वै्यच क 
मानह्ती गोळा कर्त अस्ता्त. त्यामुळे ग्राहकांची 
वै्यच क्ता धोक्या्त ्ये्ते.
माश ्ती ्ा गोपिती््े ती सुरशक्ष््ा
• मोबाइलमध्ये कमी्त कमी अ प ठेवाव्या्त. 

अिाव््यक अ प नडलीट कराव्या्त. नडलीट हो्त 
िस्तील ्तर नडसेबल  नकवा फोसमिफली सटॉप  
कराव्या्त.

• वै्यच क मानह्ती देण्याआधी कोणत्याही 
वेबसाईटची नव्वसिी्य्ता ्तपासूि बघावी.

• ्युजरिेम, पासवडमि हे गोपिी्य ठेवावे.
• सोशल नमनड्यावर अिोळखी व्य ींशी मैत्री करू 

ि्ये.

सांगा पा

 ्तुमही कोणकोण्ते ऑि-लाईि गेमस खेळलेले 
आहे्त, ज्या्त ्तुमही एका टीमचा भाग हो्ता्त 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

https://www.ncertbooks.guru/category/books/


89

करणे, अशा पद् ध्तीिे टट्रोल केले जा्ते.
• एखाद्ा नवनशष् व्य ीच्या समाज माध्यमावरील 

रित्येक ककृ्तीवर लक्ष ठेवणे ्याला सा्यबर सटॉक ग 
असे महण्ता्त. त्या व्य ीच्या सवमि ककृ्तींवर लक्ष 
ठेवूि नमळालेल््या मानह्तीचा उप्योग गुन ांसाठी 
केला जा्तो. उदा., एखाद्ा व्य ीिे लाईवह 
लोकेशि शेअर केल््यािं्तर ्ती घरी िाही हे लक्षा्त 
्ये्ते आनण त्या व्य ीच्या घरी चोरी करण्याची संधी 
घे्तली जाऊ शक्ते.

• सोशल नमनड्याच्या अन्तरेकी वापरािे त्याचे व्यसि 
लाग्ते. अकाउंट उघडि चट बनघ्तल््यानशवा्य चैि 
पड्त िाही. ्या व्यसिािे अिेक मािनसक व्याधी 
जड शक्ता्त. उदा., फोमो FOMO (Fear Of 

 ) ्या व्याधीमध्ये आपण ऑफलाईि 
रानहलो ्तर सोशल नमनड्यावरील महत्वाची घटिा, 
कॉमट, पोसट ्यापासूि अज्ािी रा  अशी भी्ती 
वाट्ते. ही भी्ती दर करण्यासाठी सा्तत्यािे 
ऑिलाईि रा ि सोशल नमनड्या बनघ्तला जा्तो.

• सोशल नमनड्यावर अिोळखी व्य ीशी मैत्री केल््यास 
त्यांच्याकडि मानह्ती चोरणे, फोटो डाउिलोड 
करणे, खोटे अकाउंट ्त्यार करणे, आनर्मिकर्ष् ा 
फसवणे, लकमेल करणे. इ. सवरूपाचे गुनहे होऊ 
शक्ता्त.

• सोशल नमनड्यामुळे जास्त वेळ इंटरिेट वापरले 
जा्ते.  महणूि व्यावहाररक बाबींसाठी वेळ कमी 

राह्तो. त्यामुळे कला, क्रीडा, करमणूक, अभ्यास, 
व्या्याम, कुटंब नमत्रपररवार, िा्तेवाईक ्यांच्या 
आं्तरनक्र्या अशा दैिंनदि कामासाठी वेळ कमी 
पडा्यला लाग्तो.

ामि करा

 सोशल नमनड्याच्या हेल्प सटर मेन्यूमध्ये जाऊि 
का्य करावे  व करू ि्ये  ्या संदभामि्तील मानह्ती 

वाचूि वगामि्त चचामि करा.
सोिि शमशड्ा ्ा धो ्ांपासि सुरशक्ष््ा
• वादग्रस्त नवर्यांवर समाज माध्यमांमध्ये व्य  

हो्तािा श द काळजीपूवमिक वापरावे.
• सव्तःला खात्री असलेल््या आनण सहम्त असणाऱ्या 

पोसटला लाईक व शेअर कराव्या्त.
• कोणी टट्रोनलंग, सटॉनकग कर्त असेल ्तर पालकांिा 

्याची मानह्ती तवरर्त द्ावी.
• सोशल  नमनड्याचे व्यसि लागणार िाही ्याची 

काळजी घ्यावी. सव्तःवर सव्तःच सोशल नमनड्या 
म्यामिनद्त वेळेसाठी वापरण्याचे बंधि घालावे.

• सोशल नमनड्यामुळे आपली कुटंबा्तील आनण 
समाजा्तील आं्तरनक्र्या कमी होणार िाही ्याची 
काळजी घ्यावी.
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 स्वाध्ा् 

प्र.  रका ्ा ागती ्ो ् प्ामि् शिवडि शि ा.
 (१) ई-अध्य्यि महणजे .........

  (अ) मोबाईलच्या माध्यमा्तूि अध्य्यि (ब) वेबसाईटच्या माध्यमा्तूि अध्य्यि
  (क) लॉग वाचूि होणारे अध्य्यि (ड) ्यांपैकी सवमि
 (२) जगा्तील पनहली वेबसाईट ......... मध्ये रिकानश्त ाली.
  (अ) १९९९  (ब) १९९   (क) १९९१  (ड) २००१
 ( ) ई-ग्रंर्ाल्या्त खालीलपैकी कोणत्या सवरूपा्त सानहत्य िस्ते 
  (अ) ई-बुक  (ब) मानह्तीपट  (क) चवहनडओ व्या ्यािे (ड) छिापील पुस्तके
 ( ) Blog हा श द कोणत्या दोि श दांपासूि ्त्यार ालेला आहे 
  (अ)  (ब)   (क)  (ड) 
 ( ) खालीलपैकी कोण्ते समाज-माध्यम िाही.
  (अ) फेसबुक  (ब) अडट्रॉइड  (क) इनसटाग्राम  (ड) वहा स प
प्र.   संक पिा श त्र पणमि करा.

मोबाईल 
अ प अध्य्यिाचे 

फा्यदे

ई-ग्रंर्ाल्या्त
उपल ध सानहत्य

 (१)

 

 (२)

प्र.  खाितीि प्र िां ती थोड ्ा् उत्रे शि ा.
 (१) ई-अध्य्यिाची वैनशष् े सपष् करा. 
 (२) मोबाइल अ पमुळे होणाऱ्या अध्यापिाच्या म्यामिदा सपष् करा.
 ( ) ई-ग्रंर्ाल्याची संकल्पिा सपष् करा. 
 ( ) लॉगची वैनशष् े सपष् करा.
 ( ) नवकी  ची संकल्पिा सपष् करा.
 ( ) चवहनडओ कॉनफरनससाठी कोणत्या ्तांनत्रक सुनवधा आव््यक अस्ता्त
 ( ) शैक्षनणक संगणक गेमसची वैनशष् े सपष् करा. 
 ( ) ई-आश्य नवकसिाच्या पा्यऱ्या र्ोडक्या्त सपष् करा.
 (९) सा्यबर धोके र्ोडक्या्त नलहा.
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प्र.  खाितीि प्र िां ती सशवस््र उत्रे शि ा.
 (१) कोणत्याही एका शैक्षनणक मोबाइल अ पचे खालील मुद् द्ांच्या आधारे नटपण नलहा.
  (अ) अ पचे िाव व निमामि्ता  (ब) अ पची ्तांनत्रक मानह्ती
  (क) अ पमधील सुनवधा   (ड) अ पचा शैक्षनणक उप्योग
 (२) कोणत्याही एका ई-ग्रंर्ाल्याच्या वेबसाइटला ऑि-लाईि भेट देऊि त्या्तील सुनवधा नलहा.
 ( ) एका शैक्षनणक लॉगला ऑि-लाईि भेट देऊि त्याचे शैक्षनणक फा्यदे सपष् करा.
 ( ) अमेररके्तील नवद्ार्याांशी चवहनडओ कॉनफरनसंग करा्यची आहे ्तर त्या नवद्ार्याांिा ्तुमही कोण्ते रि्ि नवचारणार 

्ती ्यादी नलहा.
उप म  
   खाितीि शव ्ांवर ा सअप  ्ा पोस्ट ््ार करा.
  (१) ऑि-लाईि आनर्मिक व्यवहार कर्तािा घ्या्यची काळजी.
  (२) सोशल नमनड्याच्या अन्तवापरािे होणारे मािसशासत्री्य धोके.
  ( ) नवघा्तक संगणक गेमस खेळण्याचे धोके.
   खाितीि शव ्ांवर आप ्ा कोणत्ा ती का शमत्र मशत्रणती ्ा पािकांिती ामि क ि अ वाि शि ा.
  (१) मोबाइल - गरज की व्यसि
  (२) सोशल नमनड्या - शैक्षनणक उप्योग
  ( ) सा्यबर सुरनक्ष्त्ता
   सोिि शमशड्ा ा वापर कर्ािा ्ा् ती काळ ती  ्ाशव ्ती खा ा मो ा ि अ प ा वापर क ि पोस्टर 

््ार करा.
* * *
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.  अभ्ास का करावा 

.  अभ्ास किा्ि करावा 

.  अभ्ास कसा करावा 

.  अभ्ास को े करावा 

.  अभ्ास क ा करावा 

प्रास्तानवक

 नवद्ार्याांची रिग्ती ही त्यांच्या अभ्यास सव्यींवर 
अवलंबूि अस्ते. नवद्ार्यामिला अभ्यासाबाब्त रिोतसाहि 
बऱ्याच जणांकडि नमळ्ते. रिोतसाहि देण्याबरोबर सवमिजण 
नवद्ार्यामिला िेहमी सांग्ता्त की, अभ्यास कर , 
अभ्यासाचे नि्येाजि कर , परं्तु हे कसे करणार  हा 

नवद्ार्याांपु ील खरा रि्ि आहे. नवद्ार्यामिच्या एकदा 
लक्षा्त आले की आपण हे करू शक्तो ्तर ्तो कोणत्याही 
पररचसर््ती्त ज्ाि नमळवण्यासाठी आव््यक रि्यति कर्तो. 
नवद्ार्याांच्या अभ्यासाचे नि्योजि कर्तािा ्येणाऱ्या 
अडचणी त्यामध्ये मु ्य्तः शाळेची वळे, नशकवणी वगामिची 
वेळ, परीक्षा, शाले्य व क टंनबक वा्तावरण आनण 
पुस्तकांची अिुपल ध्ता ्या सवमि गोष्ींचा समावेश हो्तो 
महणूि नवद्ार्याांिा ्यशाचा मंत्र  देण्यासाठी ज्ािासाठी 
अभ्यास  हा घटक देण्या्त आला आहे.

.   अभ्ास का करावा 

शिरतीक्षण करा व ामि करा

खालील नचत्रांच्या निरीक्षणा्तूि पररचसर््तीच्या बदलाच्या 
कारणांची ्यादी करा, ्तुमच्या म्ते त्या्तील सवामि्त रिभावी 
कारण कोण्ते

ािासा ती अभ्ास.प्रकरण

िक्षा् ेवा

ध्े्  पचाररक नशक्षणािं्तर जीविाचे ध्ये्य कोण्ते 
आहे, ्याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. ध्ये्य हे नवशाल 
व व्यापक असूि कठोर परर म व सा्तत्य ्या ारे गाठ्ता 
्ये्ते. नशक्षण घे्त अस्तािाच ध्ये्य ठरवले ्तर पु ील मागमि 
अनधक सुखकर व ्यशदा्यी ठरेल.
 ध्ये्य गाठण्यासाठी अभ्यास कर्तािा नि्योनज्त अशी 
उद् नदष्े ठरवणे गरजेचे अस्ते. उद् नदष्े महणजेे 
ध्ये्यरिाप्ीसाठी केले जाणारे नवनवध रि्यति हो्य.  
नवद्ार्यामििे अभ्यास का करावा ्याची कारणे पु ीलरिमाणे 
आहे्त.
• ज्ाि व मानह्तीच्या रिाप्ीसाठी
• परीक्षे्त उत्तम ्यश संपादि करण्यासाठी
• चांगल््या अभ्यास सव्यी आतमसा्त करण्यासाठी
• शैक्षनणक रिग्तीसाठी
• उदरनिवामिहासाठी व व्यावसान्यक रिग्तीसाठी
• राहणीमािाचा दजामि उंचावण्यासाठी
• ्यशसवी व्य ी होण्यासाठी
• समाधािी व सुखी जीवि जगण्यासाठी
• वयनक्तमततर नवकासासाठी

९.१ : बदल्ते जीविमाि
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.  अभ्ास किा्ि करावा 
(१) पाठ्यपुस्तके (२) संदभमि पुस्तके ( ) सवनलचख्त िोंदी  
( ) व्तमिमािपत्रे ( ) नि्य्तकानलके ( ) र्क - ाव्य 
साधिे ( ) ऑि-लाईि साधिे ( ) ऑफ-लाईि साधिे 
(९) पररसर भेट इत्यादींमधूि अभ्यास करावा.
• ्तुमच्या म्ते अभ्यास कर्तािा वरील साधिांचा 

रिाधान्य क्रम कसा असावा 
 सव्यं अभ्यासाला सु वा्त कर्तािा सवाां्त महत्वाचा 
रि्ि महणजे अभ्यासाला सु वा्त कशी करा्यची  अभ्यास 
कसा करा्यचा  वरील सवमि साधिांचा वापर करूि अभ्यास 
कसा करावा हे पा  ्या.

 पा पुस््क 
पा पुस््का ा अभ्ासासा ती वापर 
 पाठ्यपुस्तका्तील अभ्यास कसा करावा हे समजूि 
घेऊ ्या. पाठ्यपुस्तक हे अभ्यासाचे मु ्य साधि आहे. 
पाठ्यपुस्तका्तील रित्येक रिकरण िीट वाचूि त्या्तील 
आश्य समजूि घ्यावा. नचत्रे, आककृ्ती, ्त े ्या सवरूपा्त 
आश्य नदला असल््यास त्या  अिुरंगािे त्याचा अर्मि समजूि 
घ्यावा. आश्य समजूि घे्तािा कठीण वाटणारे श द, 
संकल्पिा ्यांचा अर्मि समजूि घेण्यासाठी नशक्षकांशी चचामि 
करावी ्तसेच ्योग््य संदभमिग्रंर्ांचा उप्योग करावा. 
रिकरणा्तील आश्य हा केवळ रि्िोत्तरांच्या सवरूपा्त 
अभ्यासू ि्ये ्तर पाठाचा आश्य समग्रपणे समजूि घ्यावा. 
रिकरणनिहा्य देण्या्त आलेले सवाध्या्य रिकरणाचा अभ्यास 
करूि सोडवावे्त. त्यासाठी शक्य्तो मागमिदशमिक पुस्तकांचा 
वापर टाळावा. कारण सव्यंअध्य्यिा्तूि केलेला अभ्यास 
दीघमिकाळ समरणा्त राह्तो व पु ील अभ्यासासाठी त्याची 
मद्त हो्ते.    
 िवीि पाठ्यपुस्तके बघा, वाचा व त्या्तील र्ोडे 
आठवा, र्ोडा नवचार करा, क ि पहा, ्यादी करा, ्त ा 
पूणमि करा, चचामि करा, निरीक्षण करा, ्तुमचे म्त मांडा ्या 
ककृ्तींचा जाणीवपूवमिक अभ्यास व ककृ्ती करा.
वगामिध्ापिा् पा पुस््क वा ्ािा  
 दैिंनदि वगामिध्यापिा्त पाठ्यपुस्तकांचा वापर 
नि्यनम्तपणे केला जा्तो. पाठ्यपुस्तकांचा वगामि्तील वापर 
हा अध्यापि नवर्यावर अवलंबूि अस्तो. महणजे भारा 
नवर्याच्या अध्यापिावेळी पाठ्यपुस्तक हे नवद्ार्यामिसमोर 
असणे अनिवा्यमि आहे. ्तसेच इ्तर नवर्यांच्या अभ्यासासाठी 
देखील पाठ्यपुस्तक सोब्त असणे गरजेचे आहे.
 पाठ्यपुस्तक वाच्तािा रिकरणा्तील मु ्य घटक, 
उपघटक, मु ्य संकल्पिांचे वाचि करणे असे अनभरिे्त 

िसूि त्यावेळी सखोल वाचि करणे व काही पाठ्यांश वा 
आश्य समजला िाही ्तर तवरर्त आपल््या नवर्य 
नशक्षकांकडि त्याबाब्त मागमिदशमिि घे्ता ्ये्ते. ्तसेच 
वगामिध्यापिावेळी पाठ्यपुस्तकाचे वाचि कर्तािा ्योग््य 
िोंदींचे लेखि देखील करणे आव््यक अस्ते. 

 संद मि पुस््क 
संद मि पुस््कां ा अभ्ासासा ती वापर 
 पुस्तकाची निनममि्ती कर्तािा वाचकांच्या गरजेिुसार 
आश्याचा समावेश केलेला अस्तो. समावेश केलेला 
आश्य बारकाईिे अनधक चांगल््या रिकारे समजूि 
घेण्यासाठी ्तसेच कठीण श द, ्तांनत्रक श द, संकल्पिातमक 
संज्ा ्याचा सखोल अर्मि ्तसेच आश्याची व्यापक्ता 
समजूि घेण्यासाठी पुस्तकांचा ्तसेच सानहत्याचा वापर 
करणे अनधक रिभावी ठर्ते. 
 नवद्ार्यामिला पाठ्यपुस्तका्तील आश्य नवस्तारािे, 
सहज्तेिे ्तसेच अनधक मानह्ती सहज समजूि घेण्यासाठी 
संदभमिपुस्तके लाभदा्यक ठर्ता्त. त्यामुळे पुस्तकाच्या 
शेवटी संदभमि पुस्तकांची ्यादी नदलेली अस्ते, ज्यामुळे 
नवद्ार्यामिला नदलेल््या आश्यासंबंधी सखोल मानह्ती 
नमळनवण्यासाठी उप्यु  ठर्ते.
 एका पाठ्यपुस्तकासाठी नकवा एखाद्ा रिकरणा्तील 
संकल्पिा अनधक सपष् होण्यासाठी एकापेक्षा अनधक 
संदभमि पुस्तके उपल ध अस्तील ्तर त्याचा सु्योग््य वापर 
करूि आपले आश्य आकलि अनधक सुलभ कर्ता ्ये्ते. 
संदभमि पुस्तके ही नवद्ार्याांिा मागमिदशमिक ठर्ता्त.

 स्वशिच्ख् ि दती 
संशक्ष  पण अथमिपणमि िोट स  ि दती का णे 
 िोट् स नकवा िोंदी घेणे महणजे एखाद्ा नवर्याचा 
महत्वाचा व अभ्यासलेला भाग लक्षा्त ठेवण्यासाठी ्ताे 
नल ि ठेवणे हो्य. 
 िोट् स दोि रिकारच्या अस्ता्त. एक महणजे वगामि्त 
अध्यापि सुरू अस्तािा िोंदी करणे व दसरा महणजे 
पाठ्यपुस्तका्तील रिकरणांचे वाचि करूि रिकरणनिहा्य 
िोंदी करणे.
 वगामिध्यापि सुरू अस्तािा िोट् स नलनहणे हे समरणाच्या 
र्चष्कोिा्तूि चांगले अस्ते, कारण उजळणी कर्तािा 
नकवा पुनहा अभ्यास कर्तािा वगामि्त का लेल््या िोट् स 
आतमनव्वास वा व्ता्त व उजळणी करण्यास सोपे जा्ते.
ऐकि लक्षा्त राहण्यापेक्षा नल ि दीघमिकाळ लक्षा्त राह्ते.
 वगामि्त संनक्षप् परं्तु अर्मिपूणमि िोंदी का ्तािा आपल््या 
मंेेदची का्यमिक्षम्ता अनधक अस्ते. कारण ऐकणे व सोब्त 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



94

नलनहणे अशा दोनही नक्र्या नवद्ार्थी कर्तो महणूि मदची 
का्यमिक्षम्ता अनधक अस्ते. 
 चांगला अभ्यास करण्यासाठी संनक्षप् समजण्या्योग््य  
अर्मिपूणमि िोट् स का णे एक चांगली सव्य आहे.
 िोट् स व उ्तारे नलनहण्यासाठी ्तकत्यांचा वापर करूि 
त्याचे सादरीकरण अनधक रिभावी कर्ता ्ये्ते. िोंदी कर्तािा 
काही वेळेस आककृत्या, आलेख ्यांचा वापर करूि िोंदी 
संनक्षप् कर्ता ्ये्ता्त.
 वगामि्त व पाठ्यपुस्तकावरूि िोंदी घे्तािा रिर्म 
कचच्या सवरूपा्त नकवा पेचनसलिे नलहाव्या्त, शक्य्तो हे 
क े काम संदभाांचा आधार घेऊि व्यवचसर््त नलहावे. 
रित्येक नवर्यासाठी सव्तंत्र िोंदवही असावी. त्या्त 
्तारखेिुसार िोंदी ठेवाव्या्त. िोंदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
काही मोकळी जागा ठेवावी.
 इंटरिेटवरूि िोंदी घे्तािा एकच मानह्ती एकापेक्षा 
जास्त ो्तांमधूि पड्ताळि पहावी. रित्येक मानह्तीचा ो्त 
व नदिांकांची िोंद करावी. इंटरिेटवरूि वेबसाईटस,  
ई बुक्स, चवहनडओज् , ऑनडओज् , लॉ ज अशा नवनवध 
माध्यमां्तील आश्य पूणमि समजूि घेऊि सव्तःच्या भारे्त 
िोंदी घ्याव्या्त. 

 व्मिमािपत्रे
 व्तमिमािपत्रामधील दैनिक घडामोडींसह नवनवध 
नवर्यांवरील वैचाररक लेखांचे वाचि करणे सामान्य 
ज्ािासाठी महत्वाचे अस्ते.
 पाठ्यपुस्तक अभ्यास्तािा एखाद्ा श दाचा अर्मि 
नकवा त्या संदभामि्तील अनधक मानह्ती नमळर यासाठी 
संदभमि महणूि व्तमिमािपत्रा्तील लेख अभ्यासावा. त्यासाठी 
संपूणमि व्तमिमािपत्र अभ्यासण्याची गरज िाही. परं्तु ्योग््य 
संदभामिसाठी व्तमिमािपत्रा्तील लेखांचा अभ्यास जाणीवपूवमिक 
करावा.
• व्तमिमािपत्रा्तील कोणकोणत्या रिकारचे लेख ्तुमही 

वाच्ता
 शि््काशिक

 पाठ्यपुस्तकाच्या साहा ्यािे अभ्यास कर्तािा  
नवद्ार्यामििे नवनवध संदभमि मानसके, नि्य्तकानलके ्या्तील 
मानह्तीचा व लेखांचा वापर केल््यािे सखोल ज्ािरिाप्ी 
हो्ते. मानसके व नि्य्तकानलका्तील लेखा्तूि लेखकािे 
अिुभवलेल््या पररचसर््ती व रिाप् ज्ािाची सांगड घा्तलेली 
अस्ते. त्यामुळे सखोल व अिुभवजन्य ज्ािाचा ोत महणूि 
नि्य्तकानलके व मानसके ज्ािरिाप्ीसाठी सहा ्यक ठर्ता्त.

्ादती करा

• ्तुमही नि्यनम्त वाच्त असणाऱ्या नि्य्तकानलकांची ्यादी 
करा. नि्य्तकानलकांमध्ये कोणकोणत्या नवर्यावरील 
लेख वाचलेले आहे्त. त्या्तूि ्तुमही का्य बोध घे्तला

 क श्ा ् साधिे
 अभ्यास कर्तािा र्क- ाव्य साधिांचा रिभावी 
पररणाम अभ्यासावर हो्तो. जसे सी.डी., दरदशमिि,  
्यु.जी.सी., नहसटट्री व इ्तर शैक्षनणक वानहन्यांवरूि नवनवध 
शैक्षनणक का्यमिक्रम िेहमीच रिसारर्त करण्या्त ्ये्ता्त. 
नवनवध ज्ािशाखांिा मागमिदशमिि करणारे, सवमि व्योगटासाठी 
उप्यु  असणारे हे का्यमिक्रम सव्तःच्या अभ्यासास मद्त 
नमळेल त्या र्ष्ीिे पहावे्त.र्र्

्ादती करा

• टी.वही. वर ्तुमही कोणकोण्ते शैक्षनणक का्यमिक्रम  
पाह्ता

 अभ्ासा ती ि िा ि साधिे
• खालील जागे्त मानह्ती भरा.

अभ्यासाची 
ऑि-लाईि 

साधिे

do~gmB©Q>

९.२ : अभ्यासाची ऑि-लाईि साधिे
 ्तुमच्या अभ्यासक्रमा्तील नवनवध ज्ािशाखां्तील, 
त्या्त नशकरल्या जाणाऱ्या नवनवध नवर्यांची मानह्ती, 
आककृत्या, नचत्रे त्याच्या अर्ामिसह ्तुमहाला समजेल अशा 
भारे्त अिेक उदाहरणांसह इंटरिेटवर उपल ध आहे. त्याचा 
्योग््य वापर करूि ज्ाि संकलि करणे गरजेचे आहे. इंटरिेट 
वरील मानह्तीची सत्य्ता पड्ताळि पाहणे गरजेचे अस्ते. 
 आं्तरजाल (इंटरिेट) हा मानह्तीचा महासागर 
ज्ािरिाप्ीसाठी उपल ध आहे.
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 अभ्ासा ती फ िा ि साधिे
• खाितीि ागे् माश ्ती रा.

अभ्यासाची ऑफ-लाईि साधिे

  शैक्षनणक            ई-नव्व 
    गेम   कोश 

९.  : अभ्यासाची ऑफ-लाईि साधिे

• वरतीि फ िा ि साधिां ा वापर अभ्ासासा ती 
्ु ती कसा कर्ा 

 ्यानशवा्य इ्तर अिेक माध्यमा्तूि अभ्यासास 
आव््यक मानह्ती नमळव्ता ्ये्ते.

 प रसर ेट.
 पररसर भेटी्तूि रित्यक्ष अिुभव नमळ्तो, ्या 
अिुभवा्तूि निरीक्षण करण्याची संधी नमळ्ते. नसद् धांत 
आनण व्यवहार ्यांची सांगड घाल्ता ्ये्ते.

शिरतीक्षण करा व ामि करा

९.  : नशक्षक-नवद्ार्थी चचामि कर्तािा
• वरील नचत्रा्त दाखनवलेल््या चचवेचे ्तुमच्या म्ते अभ्यासासंदभामि्त महततव सांगा.

    
९.  : क्षेत्र भेट

• अशा रिकारच्या रित्यक्ष भेटी्तूि ्तुमच्या म्ते मानह्ती कशी नमळव्ता ्येईल
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.  अभ्ास कसा करावा
 कोणत्याही नवर्याचा अभ्यास कर्तािा ्तो नक्ती सखोल होईल व दीघमिकाळ लक्षा्त राहील हे अिेक घटकांवर 
अवलंबूि आहे. त्या्तील सवाां्त महत्वाचा घटक महणजे अभ्यास कशा री्तीिे केला जा्तो  साधारण्तः दैिंनदि वगामिध्यापि 
व उपल ध साधिे ्यांच्या साहा ्यािे अभ्यास केला जा्तो. नवनवध साधिांचा क शल््यािे वापर करणे गरजेचे आहे.

शव ार करा

 

९.  : अभ्यासाला बसण्याच्या प ्ती

 वरील नचत्रा्तूि अभ्यासाला बसण्याची ्योग््य प ्त कोण्ती ्ते सांगा व त्या प ्तीचे अिुकरण करा.

•	अभ्ास ृ त्ा  अभ्यास कर्तािा अभ्यास सहज व सोपा होण्यासाठी ्तसेच लवकर लक्षा्त रा ि ्योग््य वेळी 
आठवण्यासाठी नवनवध अभ्यास ृ त्यांचा वापर कर्ता ्ये्तो. त्या्तील काही ृ त्या पु ीलरिमाणे :-

अभ्यास 
ृ त्या

नव ां्ती घ्या.

सवाध्या्य वही वापरा.

दीघमिकालीि नि्योजि करा.
सव्तःचे क ्तुक सव्तः करा..

सव्तःस शाबासकी द्ा.

शारीररक व मािनसक साहच्यमि निमामिण करा.

मानह्तीसाठी नवनवध ोत वापरा.

समूह चचवे्तूि अभ्यास करा.

अभ्यासाची जागा निच्च्त करा.

अभ्यासाची वेळ निच्च्त करा.

अडर्ळे दूर करा.

नि्यनम्त मागोवा घ्या.

आककृत्या का ा.

सा्तत्यपूणमि सराव करा. 

आतमनचं्ति करा.

क्षेत्रभेट, सहल, रिदशमिि ्या्त सहभाग घ्या.

अभ्यास 
ृ त्या

९.  : अभ्यास ृ त्या
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स्व् िा ळखा

 अभ्यास करण्यापूवथी रित्येकाला आपली अध्य्यिशैली कोणत्या रिकारची आहे हे समजूि घेणे गरजेचे आहे. ्तुमही 
सव्तः कोणत्या रिकारचे अध्य्यिक्तामि आहा्त, हे खालील ्यादीच्या साहा ्यािे ्तपासूि पहा.
•	अध््िािुसार अध््िकत्ामि े प्रकार 
• र्क अध्य्यिक्तामि  अध्य्यिासाठी नचत्रे, िकाशे, आककृ्ती, ्त े, नचत्रफी्त अशा र्क  साधिांिा रिाधान्य
• ाव्य अध्य्यिक्तामि  धविी व आवाज ्यावर आधारर्त ाव्य साधिांिा रिाधान्य
• ककृन्त्यु  अध्य्यिक्तामि  रित्यक्ष ककृ्ती्तूि अध्य्यिास रिाधान्य
• शान दक-भानरक अध्य्यिक्तामि  नलचख्त व श दांनक्त साधिांिा रिाधान्य
• ्तानकक-गनण्ती्य अध्य्यिक्तामि  गनण्ती्य व ्तानकक साधिांिा रिाधान्य
• सामानजक अध्य्यिक्तामि  रित्यक्ष समाज निरीक्षण साधिांिा रिाधान्य
• सवक ी अध्य्यिक्तामि  आतमपरीक्षण आनण सवावलंबी अध्य्यि साधिांिा रिाधान्य

•	अभ्ास कौि ्े  अभ्यास चांगला होण्यासाठी काही ककृ्ती करणे आव््यक असूि त्यासाठी क शल््यांची गरज भास्ते. 
त्या्तील काही क शल््ये पु ीलरिमाणे :-

अभ्यास 
क शल््ये

ककृन्तशील वण

पाठां्तर

वाचि, आकलिअभ्यासाची ्योग््य जागा निवडणे

िोंदी घेणेरिन्तसाद क शल््य

्तणाव व्यवसर्ापिरि्िक शल््य

ककृ्ती करूि पाहणे

९.  : अभ्यास क शल््ये

डोक ािवा

• अभ्यासाच्या नवनवध पद् ध्ती व ्तंत्रे कोण्ती
.  अभ्ास को े करावा 

 अभ्यास कर्तािा अभ्यासा्त मि रमणे, एकाग्र होणे आव््यक अस्ते. एकाग्र्ता नटकणे हे आपण अभ्यासासाठी 
कोण्ती जागा निवड्तो ्यावर देखील अवलंबूि अस्ते. अभ्यासावर सभोव्तालच्या पररचसर््तीचा सकारातमक अर्वा 
िकारातमक पररणाम हो्तो.
 सवमिसाधारणपणे अभ्यास करण्याच्या जागा पु ीलरिमाणे -
 • वगमि  • ग्रंर्ाल्य  • शाळेचा पररसर  • घर
 • अभ्यास गट • अभ्यानसका  • निच्च्त नठकाणी  • अन्य
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िक्षा् ेवा

े करा े क  िका
• रिभावी व पररणामकारक अभ्यासासाठी वेळ निच्च्ती •	गोंधळसर्््य पररचसर््ती्त अभ्यास
• मोबाईल ( मणधविी)चा वापर शैक्षनणक कामासाठी •	 मोबाईल, टी.वही. आनण सामानजक रिसारमाध्यमांचा 

अन्तवापर
• नदिक्रम व अभ्यासाच्या वेळापत्रकाचे नि्योजि •	वेळेचा अपव्य्य
• अभ्यासासाठी ्योग््य सहकारी नमत्र नकवा अभ्यास समूह 

निवडा. 
•	अभ्यास हा फ  परीक्षेपुर्ताच असा नवचार

• सव्तःला स्त्त रिोतसाही्त करा, शाबासकी द्ा. •	आळस, निष्काळजीपणा
• एकाग्र्ता, सा्तत्य, सराव •	वारंवार ्तक्रार
• नमत्रमैनत्रणींशी चचामि •	अन्त आतमनव्वास
.  अभ्ास क ा करावा  
• नवद्ार्थी नमत्रांसोब्त चचामि करा.

मी पहाटे .०० वा उठि 
अभ्यास कर्तो. 
मा ा सकाळी अभ्यास 
चांगला हो्तो

रात्री जागूि शां्त्ते्त 
मा ा अभ्यास
चांगला हो्तो.

मा ा अभ्यास सा्यंकाळी 
चांगला हो्तो.

मा ा अभ्यास 
दपारी छिाि हो्तो.

९.९ : नवद्ार्थी चचामि कर्तािा
• ्तुमचा अभ्यास नदवसा्तील कोणत्या वेळे्त चांगला हो्तो  का 

िक्षा् ेवा

 अभ्यास करण्यासाठी नदवसभरा्तील २  ्तासा्तील ज्या वेळे्त एकाग्र्तेिे अभ्यास हो्तो ्तीच आपली अभ्यासाची 
वेळ निच्च्त करावी. रित्येकाची एकाग्र्तेिे अभ्यास करण्याची वळे वेगळी असू शक्ते. उत्तम ्यशासाठी अभ्यासा्त सा्तत्य 
व नि्यनम्त्ता आव््यक आहे.

े करा

• मागील ्तीि वरामि्तील इ्यत्ता १० वी व १२ वी ्तील उ  गुणवत्ता रिाप् नवद्ार्याांच्या व्तमिमािपत्रा्तील मुलाख्ती 
वाचा. ्यशसवी नवद्ार्याांच्या मुलाख्ती वाचूि अभ्यासाब ल ्तुमहाला कोण्ता कािमंत्र नमळाला 
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 स्वाध्ा् 

प्र.   खाितीि ौकट ् ्ो ् ि द रा.
अभ्यासाची ऑफ-लाईि साधिे

       सी.डी.     संगणक

प्र.   खािती शदिे ्ा रका ्ा ागे् शवशवध अभ्ास ृ त्ा शि ा.

अभ्ास
ृ त्ा

प्र. .  ्ुम ्ा कोणत्ा ती दोि शमत्र मशत्रण ती अध््ि ििती कोणकोण्ती आ े ्े शि ा. 

प्र. .  खािती शदिे ्ा रका ्ा ागे् शवशवध अभ्ास कौि ्े शि ा.

Aä`mg  
H$m¡eë`o

प्र. . खाितीि प्र िां ती सशवस््र उत्रे शि ा.
 (१) ्तुमच्या म्ते अभ्यास करण्याच्या उत्तम जागा कोणत्या  सकारण नलहा.
 (२) रिभावी व पररणामकारक अभ्यास होण्यासाठी ्तुमही कोणत्या गोष्ी कटाक्षािे टाळाल
 ( ) ्तुमच्या म्ते अभ्यास करणे का गरजेचे आहे
 ( ) अभ्यासा्तील ऑि-लाईि साधिांचे महतव ्तुमच्या श दां्त नलहा.
 ( ) अभ्यासा्तील ऑफ-लाईि साधिांची गरज ्तुमच्या श दां्त नलहा.

* * *
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१) अध्य्यिशील समाज -  

२) अध्य्यि रिनक्र्या -  

) अध्यापिशासत्र - Pedagogy

) अध्यापि सूत्रे - Maxims of Teaching

) अध्यापिाची ्तत्वे - Principles of Teaching

) अि पचाररक नशक्षण - -  

) अभ्यास ृ त्या - Study Tricks

) अभ्यास क शल््य - Study Skill

९) अभ्यास ्तंत्रे - Study Technologies

१०) अभ्यास सव्यी - Study Habits

११) अशासकी्य संसर्ा - Non Government Organization   
                                                                     ( )

१२) आतमनचं्ति  Introspection

१ ) ई-अध्य्यि - -

१ ) ई-आश्य नवकसि - -  

१ ) ई-ग्रंर्ाल्य - -

१ ) ई-नव्वकोर - -

१ ) उद्ोजक्ता सामानजक दान्यतव - Corporate Social  
                                                ( )

१ ) उ  रिार्नमक नशक्षण - Upper Primary Education 

१९) उ  माध्यनमक नशक्षण - Higher Secondary 

२०) उप्योनज्त संशोधि - Applied Research

२१) उपनशक्षणानधकारी - Deputy Education Officer 

२२) ओळख चोरी - Identity Theft

२ ) पचाररक नशक्षण - Formal Education

२ ) कर्ि प ्ती - Narration Method

२ ) कमवा व नशका -   

२ ) का्यमिरिेरण - Motivation

२ ) क मा्यामिवसर्ा - Adolescence

२ ) ककृ्ती संशोधि - Action Research

२९) ककृ्ती्यु  अध्य्यिक्तामि -   

०) ककृ्ती ारे अध्य्यि -   

१) गटनशक्षणानधकारी - Block Development Officer

२) गुणातमक साधिे - Qualitative Tools

) गृनह्तक  Assumption

) चल  Variable

) जिसं ्या  Population

) जीवि क शल््य -  

) जीविानभमुख नशक्षण -   

) जनमपूवमि अवसर्ा - Prenatal Stage

९) ्ताक क-गनण्ती्य अध्य्यिक्तामि  
                                             

०) नदग्दशमिि प ्ती - Demonstration Method

१) र्क अध्य्यिक्तामि -  

२) र्क साधिे - Visual Aids

) िमुिा न्यादशमि - Sample

) िमुिानिवड न्यादशमिि  Sampling

) िवरिवाह -  

) नि्य्तकानलक  Periodical

) निमि रिार्नमक नशक्षण -   

) पड्ताळा सूची -  

९) पर्कचचामि - Panel Discussion

०) पद् नि्च्यि ेणी - Rating Scale

१) पाठ्यपुस्तक  Textbook

२) पररकल्पिा  Hypothesis

) रिकल्प प ्ती - Project Method

) रिवास प ्ती - Journey Method

) रि्िावली  Questionnaire

) बहुनवध माध्यमे  Multimedia

) बहुसांसककृन्तक नशक्षण - Multicultural Education 

) बाल््यावसर्ा - Childhood 

९) माध्यनमक नशक्षण - Secondary Education

पा र ाश क सं ा
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०) मानह्ती नव्लेरण - Data Analysis

१) मानह्ती संकलि - Data Collection

२) मु  नवद्ापीठ - Open University

) मु  नवद्ाल्य - Open School

) मु ्य का्यमिकारी अनधकारी - Chief Executive Officer

) मुलाख्त - 

) मूलभू्त संशोधि - Fundamental Research

) व्तमिमािपत्रे  

) व्यच मत्व  Personality

९) वा  - 

०) नवकास - Development

१) नवकासाच्या अवसर्ा - Stages of Development

२) वै्यच क गोपिी्य्ता - Privacy

) व्या ्याि प ्ती -  

) शाच दक-भानरक अध्य्यिक्तामि - 
                                       -  

) नशक्षणानधकारी -   ( )

) नशक्षण नवस्तारअनधकारी - 
Education Extension Officer 

) शैशवावसर्ा  Infancy

) शैक्षनणक मािसशासत्र - Educational Psychology

९) शैक्षनणक समाजशासत्र - Educational Sociology

०) शैक्षनणक संशोधि - Educational Research

१) शैक्षनणक व्यवसर्ापि - Educational Management

२) शैक्षनणक रिशासि - Educational Administration

) ाव्य साधिे - Audio Aids

) ाव्य अध्य्यिक्तामि -  

) सं ्यातमक साधिे - Quantitative Tools

) संगणक गेम - Computer Game

) समव्यसक गट - Peer Group

) समा्योजि - Adjustment

९) समूह चचामि - Group Discussion

९०) समूह संपक माध्यम - Mass Media

९१) सहज नशक्षण - Informal Education

९२) संशोधि समस्या - Research Problem

९ ) सामानजक अध्य्यिक्तामि -  

९ ) सामानजक माध्यमे - Social Media

९ ) सा्यबर गुनहे - Cyber Crime

९ ) सा्यबर धोके - Cyber Threats

९ ) सवक ी अध्य्यिक्तामि -  

९ ) सर्ा्यी सनम्ती - Standing Committee

९९) क्षेत्र भेट - Field Visit

१००) ज्ािाचे ो्त -   
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Notes
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