अध्ययन आणि अध्यापन
घटक 1.
उणिष्टे- या घटकाचे अध्यापन केल्यानंतर तुम्हाला
1. अध्ययनाचा अर्थ सांगता येईल.
2. अध्ययनाचे स्वरूप स्पष्ट करता येईल.
3. अध्ययनाची वैणिष्ट्ये सांगता येतील.
4. अध्ययन वक्रातील टप्पे सांगता येतील.
5. मेंदू आधाररत अध्ययनाची संकल्पना स्पष्ट करता येईल.
6. मेंदू आधाररत अध्ययनाची तत्वे सांगता येतील.
घटक 1.अ. अध्ययनाचा अर्थ व व्याख्या
" शिक्षण म्हणजे व्यक्तीने श िं वा प्राण्याने परिस्थितीचा उपयोग रून आपल्या वततनात प्रयत्न: घडवून आणले
शि ाऊ स्वरूपाचे बदल होत. "
1. शगलफडत -"अनुभूतीद्वािा व्यक्तीच्या वततनात हळू हळू घडून येणािे बदल म्हणजे शिक्षण होय".
2. मन -" अध्ययन म्हणजे अनुभव व वततन यामधील सुधािणा होय."
अध्ययन प्रणक्रयेचे स्वरूप
1. उणिष्ट
2. प्रेरिा
3. िोधन
4. आवतथने
5. ममथदृष्टी
6. पक्वता
7. समायोजन
8. वतथनाची पुनरथ चना
अध्ययन प्रणक्रयेची वैणिष्ट्ये
1. अध्ययन ही आजन्म व सतत चालणािी प्रशिया आहे .
2. अध्ययनाने वततनात परिवततन घडून येते.
3. अध्ययन प्रशियेद्वािा घडून येणािे वततनातील बदल प्रगतीच्या स्वरूपाचे असतात.
4. अध्ययनात नवीन गोष्ट सिंपादन िणे अशभप्रेत आहे .
5. अध्ययन ही सहे तु प्रशिया आहे .
6. अध्ययनात ज्ञाता, ज्ञेय,ज्ञान त्रयी आहे .
7. अध्ययन ही गिजेमुळे घडणािी प्रशिया आहे .
8. अध्ययन ही उशिष्टाशधशित प्रशिया आहे .
9. अध्ययन ही अशभरुची मुळे घडणािी प्रशिया आहे.
10. अध्ययन प्रशिया सिंपूणत व्यस्क्तमत्त्वािी शनगशडत आहे .
11. अध्ययनाने सिंिमण होऊ ि ते ि ते.
12. अध्ययन ही प्रेिणेमुळे घडणािी प्रशिया आहे .
13. अध्ययन पक्वते मुळे घडणािी प्रशिया आहे .
ब) अध्ययन प्रणक्रया-अध्ययन वक्र
अध्ययनाचे प्र ाि
1. िास्ि अध्ययन
2. ाि अध्ययन
3. समस्या सोडशवणे
अध्ययन वि
1." प्रत्ये अनुभव घेत असताना प्रयत्ना मुळे होणाऱ्या अध्ययन प्रगतीचा आलेख म्हणजेच अध्ययन वि होय."
2." शवशिष्ट ौिल्य सिंपादन ित असताना व्यक्तीने े लेली प्रगती व प्रयत्न याची ल्पना दे णािा आलेख
म्हणजेच अध्ययन वि होय "
अध्ययन वक्राचे टप्पे

1. मिंद प्रगतीचा ाळ/सुरुवातीच्या प्रगतीचा िप्पा
2. जलद प्रगतीचा ाळ/मध्यिंतिीचे प्रगतीचे िप्पे
3. प्रगती िािं बण्याचा ाळ/पठािावथिा
4. जलद प्रगतीचा ाळ/अिंशतम प्रगतीचा िप्पा
5. िािीरि परिसीमा व मानशस परिसीमा
• पठारावस्र्ेमागील कारिे
1. ि वा व िं िाळा
2. अशभरुची मी होणे.
3. प्रेि ाची तीव्रता मी झाली ति
4. ठीण व स्िष्ट असा भाग शि त असताना
5. वेग व अचू ता यापै ी ए ावि भि शदल्यामुळे
6. सिं ीणत स्वरूपाच्या ौिल्यामध्ये एखाद्या भागावि जास्त भि शदला जातो व दु सिी डे दु लतक्ष होते.
7. सिं ीणत स्वरूपाची ौिल्ये शि त असताना.
8. ाही वेळा चु ा,सवयी प्रगतीच्या मागात त अडसि शनमातण ितात.
• अध्ययन विाचे िैक्षशण महत्त्व
घि 1 . अध्ययन सिंिमण
व्याख्या - " ए ा परिस्थितीतील अध्ययनाचा दु सऱ्या शवषयाच्या अध्ययनावि अनु ू ल वा प्रशत ू ल परिणाम होतो
श िं वा ोणताच परिणाम होत नाही यालाच अध्ययन सिंिमण म्हणतात."
संक्रमिाचे प्रकार
1. धन सिंिमण
2. ऋण सिंिमण
3. िून्य सिंिमण
संक्रमिाचे वगीकरि
1. णवभागीय संक्रमि
2. सिंबिंधी सिंिमण
3. शद्वशवभागीय सिंिमण
संक्रणमत होिारे घटक
1. ज्ञान
2. तंत्र, पद्धती, कौिल्य.
3. जीवनातील मुल्ये, शवशिष्ट दृशष्ट ोन श िं वा शनिा
• िैक्षशण महत्व
घटक 1ड. मेंदू आधाररत णिक्षि
• मेंदूची िचना व ाये
• डाव्या व उजव्या मेंदूमधील शवचाि प्रशिया
• उजव्या व डाव्या मेंदूचे ायत
हॉवडत गाडत नि यािं नी आपल्या ' फ्रेंम्स ऑफ माईिंड ' या ग्रिंिात बुस्िमत्तेचे प्र ाि शदलेले आहेत.
1. भाशष बुस्िमत्ता
2. ताश त बुस्िमत्ता
3. सािं शगशत बुस्िमत्ता
4. अव ािीय बुस्िमत्ता
5. िािीरि स्नायूशवषय बुस्िमत्ता
6. व्यक्ती - अिंतगतत बुस्िमत्ता
7. आिं ति - व्यक्ती बुस्िमत्ता
8. सृष्ट पदाित शवषय बुस्िमत्ता
मेंदू संबंणधत णिक्षि णवषयक तत्वे
1. मेंदू ही एक गुंतागुंतीची पि बदलाणभमुख अिी घटना आहे .
2. मानवी मेंदू हा सामाशज स्वरूपाचा मेंदू आहे .

3. अिात त्म तेचा िोध घेणे हा मनुष्याचा थिायीभाव आहे .
4.अिात त्म तेचा िोध हा आ ृ शतबिंधा िवी घेतला जातो.
5. आ ृ शतबिंध तयाि होण्यासाठी भावनेची मदत अशनवायत असते.
6.ज्ञान सिंपादन िणे, शमळालेली माशहती तु ड्या-तु ड्यािं त शवभागणे आशण शतचे ए सिंघ रूप पाहणे या गोष्टी
मेंदू ए दमच ित असतो.
7. लक्ष ए ा शठ ाणी ें शित िणे आशण पूणत पिीघ समजावून घेणे या दोन्ही गोष्टीिंना शि ण्यात थिान आहे.
8. शि ण्यामध्ये जाणीवपूवत घडवून आणलेल्या आशण अजाणता घडून येणाऱ्या अिा दोन्ही प्रशिया समाशवष्ट
असतात.
9. आपल्याला श मान दोन प्र ािे गोष्टी स्मिणात ठे वता येतात.
10 शि णे हीच ए शव ासात्म बाब असते.
11. आव्हाने समोि ठे वल्याने शि णे सुधािते ति धा ाने त्याला अि ाव े ला जातो.
12. प्रत्ये मेंदूची घडण अगदी स्वतिंत्रिीत्या झालेली असते.
सारांि
• अध्ययनाचा अर्थ व व्याख्या
• अध्ययन प्रणक्रयेचे स्वरूप
• अध्ययन प्रणक्रयेची वैणिष्ट्ये
• अध्ययन प्रणक्रया-अध्ययन वक्र
• अध्ययनाचे प्र ाि
• 1. िास्ि अध्ययन
• 2. ाि अध्ययन
• 3. समस्या सोडशवणे
• अध्ययन वि
• 1." प्रत्ये अनुभव घेत असताना प्रयत्ना मुळे होणाऱ्या अध्ययन प्रगतीचा आलेख म्हणजेच अध्ययन वि
होय."
• अध्ययन वक्राचे टप्पे
• पठारावस्र्ेमागील कारिे
• अध्ययन विाचे िैक्षशण महत्त्व
• संक्रमिाचे प्रकार
• संक्रमिाचे वगीकरि
• संक्रणमत होिारे घटक
• िैक्षशण महत्व
घटक 1ड. मेंदू आधाररत णिक्षि
• मेंदूची िचना व ाये
• डाव्या व उजव्या मेंदूमधील शवचाि प्रशिया
• उजव्या व डाव्या मेंदूचे ायत
• मेंदू संबंणधत णिक्षि णवषयक तत्वे
स्वाध्याय
प्रश्न1. खाली णदलेल्या पयाथयांपैकी योग्य पयाथय णनवडून वाक्य पुन्हा णलहा.
1.' पठारावस्र्ा 'ही अध्ययन वक्रातील ……अवस्र्ा होय.
अ)प्रिम ब)शद्वतीय
) तृतीय ड) अिंशतम
2. अध्ययनात ोठे प्रगती झाली हे ……वरून जाणून घेता येते.
अ) अध्ययन वि ब) समाजशमती तिंत्र
) ओळखा पाहू तिंत्र ड) सामाशज आिं तिश्रेणी
3. िून्य प्रगतीचा ाळ म्हणजेच…….. होय.
अ) अध्ययन वि ब) अवबोध
) पठािावथिा ड) यापै ी नाही
4. अध्ययन चािं गले होण्याचा सिंबिंध चेतापेिीतील……या भागािी असतो.

अ) अक्षदिं ड. ब) मायलीनचा िि
) वृशक्ष ा ड) ें ि
5. अनुभव व वततन यािं च्यामधील सुधािणा म्हणजे….. होय.
अ) अध्ययन ब) अध्यापन ) मूल्यमापन ड) यापै ी नाही.
6……ही जीवनभि चालणािी प्रशिया आहे .
अ) अध्ययन ब) अध्यापन ) अवबोध ड) यापै ी नाही
7. श तीही प्रयत्न े ले तिी प्रगतीच्या ज्या ए ा शवशिष्ट मयात देपली डे आपण जाऊ ि त नाही तो अध्ययन
विता िप्पा म्हणजे……. होय.
अ) अिंशतम प्रगतीचा ाळ ब) पठािावथिा
) िािीरि व मानशस परिसीमा ड) मिंद प्रगतीचा ाळ
प्रश्न 2. एका वाक्यात उत्तरे णलहा
1. अध्ययन सिंिमण म्हणजे ाय?
2. शगलफोडत ने शलशहलेली अध्ययनाची व्याख्या शलहा.
3. अध्ययनाचे धन सिंिमण म्हणजे ाय?
4.पठािावथिा म्हणजे ाय?
5. अध्ययन वि म्हणजे ाय
प्रश्न 3. पुढील प्रश्नािं ची उत्तिे 250 ििािं त शलहा
1. अध्ययन प्रशिया चे घि स्पष्ट िा.
2. अध्ययन वि म्हणजे ाय? अध्ययन विाचे िप्पे स्पष्ट िा.
3. अध्ययन वि ाढू न पठािावथिेचे िैक्षशण महत्त्व स्पष्ट िा.
4. अध्ययन सिंिमण म्हणजे ाय? अध्ययन सिंिमणाचे प्र ाि स्पष्ट िा.
प्रश्न 4 मेंदू आधारित अध्ययनाची सिं ल्पना सािं गून मेंदू आधारित अध्ययन तत्त्वे शविद िा.
प्रश्न 5. अध्ययन म्हणजे ाय? अध्ययन प्रशियेचे स्वरूप वैशिष्ट्ये शविद िा.
सिंदभत सूची
1. ििं दी ि ,सुिेि: अध्ययन- अध्यापनाचे मानसिास्त्र, फड े प्र ािन, ोल्हापूि.
2. ु ल णी, े . शव.: िैक्षशण मानसिास्त्र, श्री शवद्या, प्र ािन, पुणे.
3. दािंडे ि, वा. ना.: िैक्षशण व प्रायोशग मानसिास्त्र, श्री शवद्या प्र ािन पुणे.
4. जगताप, ह. ना.: िैक्षशण मानसिास्त्र, शनिाली प्र ािन, पुणे.
5. डॉ.पािील, उशमतला िाजेि.: अध्ययन, फड े प्र ािन.
घटक 2. अध्ययनावर पररिाम करिारे घटक
उणिष्टे-या घटकाचे अध्ययन केल्यानंतर तुम्हाला
1. अध्ययनावि परिणाम िणािे अध्ययनािी सिंबिंशधत घि स्पष्ट िता येतील.
2 अध्ययनावि परिणाम िणािे शिक्ष ािंिी सिंबिंशधत घि स्पष्ट िता येतील
3. अध्ययनावि परिणाम िणािे ु िुिं बािी सिंबिंशधत घि स्पष्ट िता येतील.
4. अध्ययन परिणाम िणािे अध्ययन प्रशियेिी व आियािी सिंबिंशधत घि स्पष्ट
5. स्मिण प्रशिया व स्मिणाचे घि स्पष्ट िता येतील
6. शवस्मिणाची प्रशिया स्पष्ट िता येईल.
7. अवधान व अवधानावि परिणाम िणािे घि स्पष्ट िता येतील.
8. प्रेिणा व प्रेिणा शनमात ण िणाऱ्या बाबी सािं गता येतील.
9. अवबोधाची उपपत्ती स्पष्ट िता येईल.
अ) अध्ययनार्ीिी संबंणधत अध्ययनावर पररिाम करिारे घटक
1. वय
2. शलिंग भेद
3. बुस्िमत्ता
4. पूवीचे प्राशवण्य/पूवत सिंपाशदत ज्ञान
5. पूवत अपेक्षा/पूवत आ ािंक्षा

िता येतील

6. गिजा
7. प्रेिणा
8. बोधात्म धािणी/डावपेचात्म पिती
9. पक्वता
10. सवय
11. सज्जता
12. मानशस / परिस्थिती
13. अवधान
14. अशभरूची
15. िं िाळा आशण ि वा
16. समायोजन क्षमता
17. शवचािािं चे प्र ाि
अध्ययनावर पररिाम करिारे णिक्षकांिी संबंणधत घटक
1. अध्याप ाचे व्यस्क्तमत्व
2. अध्याप ािं चा ल/वृत्ती/दृशष्ट ोन
3. अध्याप ाची क्षमता
4. अध्याप ाचे मानशस आिोग्य
5. व्यवसाय समाधान
अध्ययनावर पररिाम करिारे कुटुं बािी संबंणधत घटक
1. ु िुिं बाचा दजात
2. ु िुिं बाची आशित स्थिती
3. ु िुिं बातील भावशन वाताविण
4. ु िुिं बात उपलब्ध होणाऱ्या सोयी/शिक्षणा डे पाहण्याचा दृशष्ट ोन
अध्ययनावर पररिाम करिारे आियािी संबंणधत घटक
1. अध्ययन आियाचे स्वरूप
2. अध्ययन आिा यािं ची शनवड
3. पाठ्यवस्तू श िं वा अध्ययन आियािं चे सिंघिन
अ. पाठ्यवस्तूिंचे मानसिास्त्रीय सिंघिन
ब. पाठ्यवस्तूिंचे त त सिंगत सिंघिन
4. पाठ्यवस्तू श िं वा अध्ययन आियाची अितपूणतता
5. पाठ्यवस्तूची भावशन ता
6. अध्ययन अनुभव
अ. प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव
ब. प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव
7. पाठ्यवस्तूची ाशठण्यपातळी
अध्ययनावर पररिाम करिारे अध्यापन पद्धतीची संबंणधत घटक
1. अध्ययन अध्यापनासाठी वापरण्यात आलेली पद्धती
अ. पूवतज्ञानाचा नवीन ज्ञानाची सिंबिंध जोडणे.
ब. ए ा पाठ्यवस्तूचा अन्य क्षेत्रािी सहसिंबिंध प्रथिाशपत िणे
. जास्तीतजास्त ज्ञानेंशियािं चा उपयोग
ड. शनििं ति अभ्यास उजळणी आशण सिाव
इ. उशचत प्रत्याभिण आशण प्रबलन
फ. उशचत अध्ययन अध्यापन पितीची शनवड, अध्ययनाची पिती.
2. अध्ययन अध्यापनासाठी योग्य वाताविण आशण आधाि/स्त्रोत
अध्ययन पद्धतीिी संबंणधत घटक
1. एक संघ णवरुद्ध समध्यंतर पद्धती/ कालांतररत पाठांतर
2. समग्र पठाण शवरुि खिंडि: पठण

3. पठण शवरुि प्रपाठ पिती
4. प्रगमनिील पिती
5. स्मृती - सहाय्य
ब) 1.अध्ययनावर पररिाम करिारे सामाणजक घटक
2. अध्ययनावर पररिाम करिारे संस्कृणतक घटक
क) अध्ययनावर पररिाम करिारा घटक - स्मरि
1.व्याख्या- "गतानुभवाचे पुनरुज्जीवन म्हिजे स्मृती होय" - स्काऊट
2. " स्मृती म्हिजे धारिािक्ती " - एडगेल.
स्मरि या प्रणक्रयेमध्ये चार घटकांचा समावेि होतो.
1. संस्करि/ग्रहि
2. संग्रह/धारिा
3. संस्मरि/प्रत्यावाहन/आठविे
4. प्रत्याणवज्ञान/ओळखिे
स्मृतीचे प्रकार
1. तात्काणलक स्मृती
2. दीघथकालीन स्मृती
3. यांणत्रक स्मृती व ताणकथक स्मृती
4. सणक्रय स्मृती व णनष्क्रिय स्मृती
5. व्यष्क्रक्तगत व व्यष्क्रक्तगत स्मृती
6. सवयीची स्मृती व िारीररक स्मृती
7. वास्तणवक स्मृती णकंवा मनोवैज्ञाणनक स्मृती व इं णियानुभव स्मृती
• िैक्षणिक महत्त्व
ग्रहि- " एखादा अनुभव आपि घेतो तेव्हा त्याचे संस्कार मनावर होतात. मन:पटलावर तो अनुभव
कोरला जातो णकंवा त्या अनुभवाचे ठसे मनावर उमटतात याला अनुभवाचे संस्करि णकंवा ग्रहि
म्हितात."
ग्रहि णकंवा संस्करि यावर पररिाम करिारे घटक
1. आिय
2. शवशवध ज्ञानेंशियािं चे सह ायत
3. वय
4. शलिंग भेद
5. शि ण्याची इच्छा
6. शवषयाची गोडी
7. सुखदु ुः ख व यिापयि ही भावना
8. प्रगतीची गाणी
9. चेत ाची तीव्रता
10. वैशचत्र्य व आ षतण
11. िािीरि व मानशस स्वास्थ्य
12. बौस्ि क्षमता
13. अवधान
14. वाताविण
15. अध्ययन पिती
धारिा " मनात अनुभवािं चे होणािे जतन म्हणजे धािणा श िं वा सिंग्रह होय ".
धारिा मापनाच्या पद्धती
1. प्रत्यावाहन पद्धती
2. प्रत्याणभज्ञान पद्धती
3. पुनर् अध्ययन पद्धती

धारिेवर पररिाम करिारे घटक
1. चेत ाची तीव्रता
2. चेत ाची नवीनता
3. चेत ाचा अित
4. चेत ाचा ालावधी
5. पठणाचे प्रमाण
6. पठनाची गती
7. पठाणातील परिश्रम
8. पठाणाची इच्छा
9. तत्पिता आवड
10. अवधान
11. भावना
12. शचिंतन
13. शनिा
14. अनुभवाची व्याप ता
15. अध्ययन पिती
प्रत्यावाहन णकंवा संस्मरि
व्याख्या - " पूवी घेतलेल्या अनुभवािं ची आठवण होणे श िं वा पूवात नुभवािं चे पुनरुज्जीवन म्हणजेच प्रत्यावाहन श िं वा
सिंस्मिण होय ".
प्रत्यावाहनावर पररिाम करिारे घटक
1. िािीरि व मानशस अवथिा
2. साहचयत सिंबिंध
3. मनाचा ल
4. प्रयत्न
5. सुखद व दु ुः खद भावना
6. सिं े तशचन्हे व सिंदभत
7.प्रेिणा
8. भावशन अडिळे
प्रज्ञाणभज्ञान
" पूवी घेतलेल्या अनुभवांची जेव्हा ओळख पटते तेव्हा त्याला प्रत्याणभज्ञान असे म्हितात "
प्रज्ञाणभज्ञानातील दोष
1. परिशचत गोष्टीिंना न ओळखणे.
2. अपरिशचत वस्तू ओळखीची आहे असे वािणे.
णवस्मरि व्याख्या -" प्रत्यावाहन श िं वा प्रत्येशभज्ञानाच्या स्वरूपात एखाद्या पूवातनुभवािं चे जरूि तेव्हा पुनरुज्जीवन िता न
येणे म्हणजे शवस्मिण होय".
णवस्मरिाची कारिे
1. वेळ
2. पठणानिंति घडणाऱ्या शिया
अ) पुिोगामी शनिोधन
ब) प्रशतपगामी शनिोध
3. झोपेचा शवस्मिणावि होणािा परिणाम
4. दमनामुळे णवस्मरि
स्मृतीची तंत्रे
1. प्रशतमासृष्टीचा वापि
2. सिाव
3. थिान सिंबिंध पिती

4. खुिंिी पित
5. मेिा स्मृती
6. सिंघिन
7. अशधश्रेणी तत्त्वाचा अवलिंब
8. बाह्य साधनािं चा वापि
9. गोष्टीरूप रूपािं ति
10. बहुउिे िीय तिंत्राचा वापि
11. सिंशक्षप्ती िण
12. SQ3R पिती
अवधान
1." कोितीही गोष्ट जािून घेण्यासाठी मनाने केलेली धडपड म्हिजे अवधान होय."- रॉस
2." अवधान म्हिजे जाणिवेचे केंिीकरि होय."- णटचनेर
अवधानाचे स्वरूप
1.आपल्या जाशणवेत असलेल्या बाह्य वस्तू श िं वा गोष्टी पै ी ए ा वेळी ए ा वस्तूवि श िं वा गोष्टीवि आपले लक्ष
ें शित झालेले असते.
2. मनाचा ओघ शवशिष्ट गोष्टी डे वळला ी हा मनोव्यापाि सुरू होतो.
3. अवधान हा मनोव्यापाि जागृत अवथिेत नेहमी चालू असतो.
4. अवधान ही शनवड पूणत शिया आहे .
5. अवधानासाठी एखादी वस्तू डोळ्यासमोि असलीच पाशहजे असे नाही.
6. आपल्या अवधानाचे शवषय हा बाह्य वस्तू श िं वा गोष्ट असलीच पाशहजे असे नाही.
7. अभ्यासाने अवधान ए ाग्रता ाळ वाढशवता येतो.
8. अवधानामुळे वस्तूिंचे ज्ञान व आ लन होण्यास मदत होते.
अवधानाचे प्रकार
1. अनैस्च्छ अवधान
2. ऐस्च्छ अवधान
3. अभ्यासात अवधान
अवधान आकणषथत करिारे बाह्य घटक/ गुिधमथ
1. तीव्रता
2. आ ाि
3. परिवततन
4. हालचाल
5. पुनिावृत्ती
6. शविोध
7. सजावि श िं वा शवशिष्ट घडण
8. वैशचत्र्य, चमत्कृती, अद् भुतता.
9. नाशवन्य
अवधान णनयंणत्रत करिारे आं तररक गुिधमथ/घटक
1. नैसशगत गिजा व प्रेिणा
2. आवड व आथिा
3. मन:स्थिती
4. तात्काशल गिज व इच्छा
5. सवय
6. दृशष्ट ोन
• अवधानाचे िैक्षणिक महत्त्व
प्रेरिा
व्याख्या -

1. " साध्य गाठण्यासाठी प्रवृत्त करिाऱ्या, णवणिष्ट णदिेने वाटचाल करावयास लाविाऱ्या आणि
वतथन मागचा उत्साह णटकवून धरिाऱ्या िक्ती ंचे णमश्रि म्हिजे प्रेरिा होय ".- णलडस्ले.
2. " प्रणतणक्रयां मधील जोि णकंवा आवेि वाढविारी ष्क्रस्र्ती म्हिजे प्रेरिा होय."
प्रेरिांची वैणिष्ट्ये
1. िक्ती
2. सातत्य
3.प्रेिणेचा सिंबिंध साध्यािी असतो.
4. शवशवधता
5. शनवड
6. समस्थिती
प्रेरिा चक्र
1. प्रेिणेचा उद्भव
2. सिंतुलन ढळणे व अस्वथिता
3. समस्थिती द साधण्यासाठी होणािे प्रयत्न
प्रेरिांचे प्रकार
1. िारीररक णकंवा जन्मजात/जैणवक/प्रार्णमक प्रेरिा
1. भू
2. तहान
3. मलशवसजतन
4. तापमान शनयिंत्रण
5. शवश्रािं ती आशण झोप
6. ामवासणा/लैंशग प्रेिणा
7. मातृ वात्सल्य
2. व्यष्क्रक्तगत प्रेरिा
1. शजज्ञासा
2. हलचाल
3. प्रभुत्व
4. स्वसिंिक्षण
) पलायन
ख) आिमण
5. आ ािं क्षा व जीवनध्येये
3. सामाणजक प्रेरिा
क) सहवास णवषयक प्रेरिा
1. भावणनक सुरणक्षतता
2. आपुल ी
3. लैंशग सहवास
ख) प्रशतिाशवषय प्रेिणा
1. वचतस्व
2. मान्यता
3. प्रशतिा/सामाशज दजात
4. शवशजशगषु प्रेिणा
प्रेरक बाबी
1. स्तुती व ििप्रहाि
2. बशक्षसे व शिक्षा
3. यि वा अपयि
4. स्पधात आशण सह ाि
5. शनस्चचत उशिष्टे आशण स्पष्ट असा नेमून शदलेला अभ्यास

6. स्वयिंप्रेिणा
7. अध्ययनाबिल तीव्र इच्छा
8. मूल्ये आशण आदित
9. शिक्ष ाचे आदित
10. शवशवध ायतिमातील सशिय सहभाग
अब्राहम मास्लोची प्रेरिा वचथस्व श्रेिी
1. िािीरि गिजा
2. सुिशक्षतताशवषय गिजा
3. प्रेम आशण आपुल ी
4. आत्मसन्मान
5. आत्मप्रशचती
िैक्षणिक महत्त्व
1. शवद्यार्थ्ाां चे योग्य प्रमाणात ौतु व्हावे.
2. आपल्याला यि शमळू ि ते हा आत्मशवश्वास शवद्यार्थ्ाां मध्ये शनमात ण िावा.
3. वगात मध्ये आपल्याला थिान आहे आपण अगदीच 'नगण्य' नाही असे त्यािंना वािू दे
4. आपल्या गुणािं ची दि े ली जाते आपल्या हातून चू झाली ति ती दु रुस्त िण्याची सिंधी शमळू न आपल्याला
येते सािं भाळू न घेतले जाईल, अिी सुिशक्षततेची जाणीव शनमातण िावी.
5. आपल्यावि अन्याय होतो ही भावना वाढीस लागणे योग्य नाही त्यासाठी शिक्ष ािंनी दक्ष िाहावे.
6. िालेय वाताविण प्रेिणादायी असावे.
7. िाळे तील शवशवध उपिमात भाग घेण्यासाठी प्रेरित िावे.
अवबोध
व्याख्या - " संवेदना ही बाह्य उिीपकाची जािीव करून दे िारी प्रार्णमक स्वरुपाची मानणसक प्रणक्रया
आहे ".
अवबोध = संवेदना + णतचा अर्थ
अवबोधासंबंधी समष्टीवादी दृणष्टकोन
समष्टीवादी मानसिास्त्रज्ञांनी मांडली पणहली उपपत्ती -" आपल्याला ोणत्याही गोष्टीचा अवबोध पूणाां िाने
होतो भागि: होत नाही ."
समष्टीवादी मानसिास्त्रज्ञांनी मांडलेली दु सरी उपपत्ती
" वस्तूचा अवबोध पूिाांिाने होत असताना णतचा एक भाग आकृती व उरलेले भाग पार्श्थभूमी ठरतात."
बाह्य उिीपक वगीकरिाची तत्वे
1. सशमपता/साशनध्य
2. सादृश्य
3. अखिंडत्व
4. समावेि
5. पूवतपरिचय
6. मनाचा ल
अवबोधातील दोष
1. इिं शियभ्रम
)पिीशचतता
ख)शवशिष्ट मन:स्थिती
ग)शवशिष्ट भौशत परिस्थिती
घ) भौशमशत इिं शियभ्रम
1. शचत्तभ्रम /अवस्तूबोध
िैक्षणिक महत्त्व
सारांि
अ) अध्ययनािीिी सिंबिंशधत अध्ययनावि परिणाम िणािे घि
ब) अध्ययनावि परिणाम िणािे शिक्ष ािं िी सिंबिंशधत घि

)अध्ययनावि परिणाम िणािे ु िुिं बािी सिंबिंशधत घि
ड) अध्ययनावि परिणाम िणािे आियािी सिंबिंशधत घि
इ)अध्ययनावि परिणाम िणािे अध्यापन पितीची सिंबिंशधत घि
फ)अध्ययन पितीिी सिंबिंशधत घि
ग)अध्ययनावि परिणाम िणािे सामाशज घि
घ)अध्ययनावि परिणाम िणािे सिंस्कृशत घि
) अध्ययनावि परिणाम िणािा घि - स्मिण
1.व्याख्या- "गतानुभवाचे पुनरुज्जीवन म्हणजे स्मृती होय" - स्काऊि
2. " स्मृती म्हणजे धािणािक्ती " - एडगेल.
स्मिण या प्रशियेमध्ये चाि घि ािं चा समावेि होतो.
1. सिंस्किण/ग्रहण
2. सिंग्रह/धािणा
3. सिंस्मिण/प्रत्यावाहन/आठवणे
4. प्रत्याशवज्ञान/ओळखणे
णवस्मरि व्याख्या -" प्रत्यावाहन श िं वा प्रत्येशभज्ञानाच्या स्वरूपात एखाद्या पूवातनुभवािं चे जरूि तेव्हा पुनरुज्जीवन िता न
येणे म्हणजे शवस्मिण होय".
णवस्मरिाची कारिे
1. वेळ
2. पठणानिंति घडणाऱ्या शिया
अ) पुिोगामी शनिोधन
ब) प्रशतपगामी शनिोध
3. झोपेचा शवस्मिणावि होणािा परिणाम
4. दमनामुळे शवस्मिण
अवधान
1." ोणतीही गोष्ट जाणून घेण्यासाठी मनाने े लेली धडपड म्हणजे अवधान होय."- िॉस
2." अवधान म्हणजे जाशणवेचे ें िी िण होय."- शिचनेि
प्रेरिा
व्याख्या 1. " साध्य गाठण्यासाठी प्रवृत्त िणाऱ्या, शवशिष्ट शदिेने वािचाल िावयास लावणाऱ्चया आशण वततन
मागचा उत्साह शि वून धिणाऱ्चया िक्तीिंचे शमश्रण म्हणजे प्रेिणा होय ".- शलडस्ले.
2. " प्रशतशियािं मधील जोि श िं वा आवेि वाढवणािी स्थिती म्हणजे प्रेिणा होय."
अवबोध
व्याख्या - " सिंवेदना ही बाह्य उिीप ाची जाणीव रून दे णािी प्रािशम स्वरुपाची मानशस प्रशिया आहे ".
अवबोध = सिंवेदना + शतचा अित
अवबोध
व्याख्या - " सिंवेदना ही बाह्य उिीप ाची जाणीव रून दे णािी प्रािशम स्वरुपाची मानशस प्रशिया आहे ".
अवबोध = सिंवेदना + शतचा अित
स्वाध्याय
प्रश्न 1. योग्य पयात य शनवडून वाक्य पुन्हा शलहा.
1.'स्मिण म्हणजे गतानुभवाचे पुनरुज्जीवन' ही व्याख्या ……….. माणसिास्त्रज्ञाने े ली.
अ) स्टाऊि ब) वुिंि )शबने ड) ॅ िल
2. अवबोध म्हणजे……. होय.
अ) सिंवेदना
ब) प्रशतमा
) अितहीन ज्ञान ड) अितपूणत अनुभव
3. एबीिंगहॉस या मानसिास्त्रज्ञाने……..चा अभ्यास े ला.
अ) अवधान ब) शवस्मिण

) ल्पना ड) बुस्िमत्ता
4. गिजािं ची श्रेणीबि िचना……….ने े ली.
अ) मासलो ब) मॅ डु गल
) एबीिंगहॉस ड) ोहलि
5.इिं शियभ्रम प्रशियेत……….. घडते.
अ) वस्तू जास्त शदसतात ब) वस्तू असते पण चु ीची शदसते ) अस्स्तत्वात नसलेली वस्तू शदसते ड) वस्तू
बघायचीच िाहते.
प्रश्न 2. खालील प्रश्नािं ची ए ा वाक्यात उत्तिे शलहा
.1. प्रत्यावाहन व प्रत्याशभज्ञान या दोघािं मधील फि
ोणता?
2. अवधान म्हणजे ाय?
3. प्रेिणा म्हणजे ाय?
4. स्मिणाची व्याख्या शलहा.
5. अवधानाचे प्र ाि ोणते?
प्रश्न 3 खालील प्रश्नािं ची उत्तिे िोडक्यात शलहा.
1. अध्ययनावि परिणाम िणािे ु िुिं बािी सिंबिंशधत घि शलहा.
2. शवस्मिणाची ािणे शलहा.
3.प्रेिणा शनमात ण िणाऱ्या बाबी ोणत्या?
4. अवबोधातील दोष ोणते?
5. चािं गल्या स्मृतीची लक्षणे ोणती?
प्रश्न 4. अध्ययनािीिी सिंबिंशधत अध्ययनावि परिणाम िणािे घि शलहा.
प्रश्न 5. प्रेिणा म्हणजे ाय? प्रेिणािं चे वगी िण सािं गून प्रेिणा शनमात ण िणाऱ्या बाबी स्पष्ट िा.
संदभथ ग्रंर् सूची
1. ििं दी ि, सुिेि : िैक्षशण मानसिास्त्र, फड े प्र ािन, ोल्हापूि.
2. ु ल णी, े .शव.: िैक्षशण मानसिास्त्र, श्री शवद्या प्र ािन, पुणे.
3. दािंडे ि, वा.ना., : िैक्षशण व प्रायोशग मानसिास्त्र, श्रीशवद्या प्र ािन, पुणे.
4. पािील, उशमतला िाजेि.: अध्ययन, फड े प्र ािन, ोल्हापूि.

घि 3. अध्ययन आशण अनुदेिनाच्या उपपत्ती
उशिष्टे: या घि ाचे अध्ययन े ल्यानिंति तुम्हाला
1.िॉनतडाई ची सिंयोजनवादी उपपत्ती स्पष्ट िता येईल.
2. स्स्कनिची साध अशभसिंधान उपपत्ती स्पष्ट िता येईल.
3. जेिोम ब्रूनिची बोधीय िचना अनुदेिन उपपत्ती स्पष्ट िता येईल.
4. आसुबेलची अितपूणत अध्ययन उपपत्ती स्पष्ट िता येईल.
5. िॉबित गॅग्नेची ायत पृिक्किण अध्ययनाची उपपत्ती स्पष्ट िता येईल.
घटक 3 अ. .र्ॉनथडाईकची संयोजनवादी उपपत्ती
िॉनतडाई ने मािं जिावि प्रयोग े ला.
" उिीप आशण प्रशतसाद यािंच्यामध्ये साहचयत सिंबिंध प्रथिाशपत िणे म्हणजे अध्ययन होय"
"शि णे म्हणजे शवशिष्ट परिस्थितीत शवशिष्ट प्रशतशिया व्यक्त िण्याची सवय जडवून घेणे."
र्ॉनथडाईक यांचे अध्ययन णवषयक णनयम
प्रार्णमक णनयम
1. सज्जतेचा शनयम/ तयािीचा शनयम
2. पुनिावृत्तीचा शनयम/अनुिीलनाचा शनयम/अभ्यासाचा शनयम
3. परिणामाचा शनयम
दु य्यम णनयम
1.प्रशतशियािं च्या वैशवध्याचा शनयम

2. मािं डणी श िं वा िचना
3. घि ािं ची पूवतिक्ती
4. प्रशतशियािं च्या समानतेचा शनयम
5. साहचयात त्म थिलािं तिाचा शनयम
र्ॉनथडाईकच्या उपपत्तीचे िैक्षणिक महत्त्व
प्रयत्न प्रमाद पद्धतीच्या मयाथदा
1. या पितीने होणािी प्रगती साव ाि होते.
2. शमळालेले यि श त्ये वेळा योगायोगानेच शमळालेले असते.
3. अनावश्य हालचालीमुळे आपली िक्ती खचत होते.
4. या पितीने शि ल्यावि ते शवशिष्ट ौिल्य दु सऱ्या परिस्थितीत सिंिशमत होतेच असे नाही.
ब) ष्क्रस्कनरची साधक अणभसंधान उपपत्ती
स्स्कनिने उिं दीि व बूतिावि प्रयोग े ला.
उपपत्ती - " शवशिष्ट उशिष्ट प्राप्तीसाठी जेव्हा एखादी शिया साधन म्हणून उपयोगी पडते तेव्हा ती शवशिष्ट शिया
साधनीभूत झाली असे म्हणतात. या साधनीभूत होण्याच्या अशभसिंधानास साध अशभसिंधान असेृ म्हणतात.
साधक अणभनसंधानाचे प्रकार
1. पारितोशष अध्ययन
2. लोपन अध्ययन
3. शिक्षा अध्ययन
4. पलायन श िं वा सुि ा अध्ययन
5. तौलशन साध अध्ययन
6.तौलशन िोपिं अध्ययन
7. शवशिष्ट प्रशतसाद िाळण्याचे अध्ययन
8.तौलशन शिक्षा अध्ययन
ष्क्रस्कनरच्या उपपत्तीचे िैक्षणिक महत्त्व
क) अध्ययनाच्या आधुणनक उपपत्त्या
1.जेरोम ब्रूनरची बोधीय रचना अनुदेिन उपपत्ती
अनुदेिन- " अपेणक्षत अध्ययनासाठी केलेली अध्यापन रचना म्हिजे अनुदेिन होय"
ब्रूनिच्या मते ," ज्ञानसिंपादन ही ए
ृ शतिील प्रशिया आहे व्यक्ती नवीन माशहती जाणीवपूवत सिंपादन रून
आपणा डे असणाऱ्या पूवतज्ञानािी शतचा सिंबिंध जोडते व नवीन उद्यानाची िचना िते. व्यक्ती डे असणािी
पूवतज्ञान सिंदभत चौ ि नवीन ज्ञानाला अित प्राप्त रून दे त असते. अिा िीतीने प्रत्ये व्यक्ती ज्ञान सिंपादन
प्रशियेमध्ये ृ शतिील िाहून, नवीन माशहतीची शनवड िणे, शतिे रुपािं तिण िणे, शवशवध परि ल्पना मािं डणे व
त्या तपासून आवश्य तेव्हा त्या परि ल्पनात परिवशततत िणे इत्यादी शिया िीत असतो.
अध्ययन
ब्रूनर अध्यायनामध्ये पुढील तीन प्रणक्रयांचा समावेि करतो1. नवीन माशहतीचे सिंपादन
2. ज्ञानाचे रूपािं तिण
3. या पयात प्तता समपत ता तपासणे
ब्रूनर अध्ययनाचे तीन प्रकार सांगतो
1. सिंयुक्त सिंबोध
2. शनयुक्त सिंबोध
3. सापेक्ष सिंबोध
वास्तव अध्ययनाचे मागथ
ब्रूनि वास्तव अध्ययनाचे तीन मागत सािं गतो.
1. शनस्िय मागत
2. प्रशतमात्म मागत
3. प्रशत ात्म मागत
ब्रूनरची अनुदेिन उपपत्ती
ब्रूनि अनुदेिन उपपत्तीची व्याख्या पुढील प्रमाणे ितो.

"A theory of instruction in short, is concern with how what one wishes to teach can best be
learned with improving rather than describing learning." अनुदेिन उपपत्ती ही अध्ययनाची
स्पष्टी िण नसून अध्ययनामध्ये मसुधािणा िण्यासाठी आहे . अनुदेिन उपपत्ती जिी शनयमबि आहे तिीच
ती सामान्य वणतनात्म
िी असते. ािण ती अनुदेिनाचे ठिशवते व ती उशिष्टे िी साध्य िावीत, याचे वणतन
िते. 'Towards a theory of instruction' या ग्रिंिात ब्रूनि अनुदेिन उपपत्ती ची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे
सािं गतो.
1. अनुदेिन उपपत्ती ही अध्ययन उपपत्ती वि आधारित असते.
2. अनुदेिन उपपत्ती ही सामान्य स्वरूपाची असून शतच्यामध्ये सामान्यी िण िण्याची व सामान्य शनयम
ोणत्या स्थितीत तयाि होतात यािं चे वणतन िण्याची क्षमता जास्त आहे.
3. अध्ययन त्यातला अभ्यासिमावि प्रभुत्व शमळवण्यासाठी येणाऱ्या अनुभवािं चे स्पष्टी िण अनुदेिन उपपत्ती
िते.
4. अध्यापनाची उशिष्टे ती साध्य िण्याच्या पितीचे वणतन, सादिी िणाच्या मूल्यमापनाची साधने अिा
शनयमबि गोष्टी अनुदेिन उपपत्ती सुचशवते.
5. अनुदेिन उपपत्ती अध्ययन त्यात ला अध्ययन सुलभ व्हावे यासाठी अनुदेिनाची मािं डणी िी िावी यासिंबिंधी
मागतदितन दे ते.
6. अध्ययन त्यात च्या अध्ययनाच्या सुलभतेच्या दृष्टीने व परिणाम ाि तेच्या दृष्टीने अनुदेिनाचा िम सा
असावा हे स्पष्ट िते.
अनुदेिन उपपत्तीची वरील वैणिष्ट्ये लक्षात घेऊन ब्रूनरने आपली उपपत्ती पुढीलप्रमािे मांडली आहे .
त्याने आपल्या उपपणत्त मध्ये पाच घटकांचा समावेि केलेला आहे .
1. अध्ययन त्यात चे स्वरूप
2. ज्ञानाचे स्वरूप व मािं डणी
3. पाठ्यवस्तूच्या सादिी िणाचा समपत िम
4. यिापयि व पारितोशष े -शिक्षा यािं ची भूशम ा
5. िालेय वाताविणात शवचािप्रवततनासाठी चालना
िैक्षणिक महत्त्व
क) आसुबेलची अर्थपूिथ अध्ययन अनुदेिन उपपत्ती.
शिक्ष ािं ना िोड्या अवधीत पुष्कळ ज्ञान श िं वा माशहती
अितपूणत पितीने तसेच परिणाम ाि रित्या शवद्यार्थ्ाां ना दे ता यावी हा आसुबेलचा प्रमुख उिे ि आहे .
आसुबेलची अर्थपूिथ िाष्क्रिक अध्ययन उपपत्ती खालील तीन घटकांिी संबंणधत आहे .
1. अभ्यासिमातील ज्ञानाची श िं वा माशहतीची मािंडणी िी े ली आहे ?
2. नवीन माशहती व प्रशिया िण्याची मनाची पिती िी आहे ?
3. अभ्यासिम व अध्ययन याबिलच्या ल्पनािं चा उपयोग नवीन अध्ययन सादि िताना शिक्ष ािंना सा
होतो.?
बोधात्मक संरचना
" ोणत्याही व्यक्तीचे एखाद्या क्षणी एखाद्या शवषयाबिलचे स्पष्ट, सुिशचत ,व स्थिि असलेले ज्ञान म्हणजे त्या
व्यक्तीची बोधात्म सिंिचना होय."२
1.व्याख्या - " शमळवलेले ज्ञान श िं वा माशहती योग्य वेळी उपयोगात आणता येणे व ती आत्मसात िणे म्हणजेच
अितपूणत अध्ययन होय."
2." नव्या माशहतीची जुन्या माशहतीिी सािं गड घालने व त्या दोन्हीिंचा अितपूणत दु वा जोडणे म्हणजे खिे अध्ययन
होय."
अितपूणत अध्ययनासाठी अितपूणत अध्यापनाची ही गिज आहे. अितपूणत िास्ि अध्ययन घडून येण्यासाठी शवद्यािी
ति ृ शतिील हवाच पण त्याला ृ तीिील बनवण्यासाठी अितपूणत अध्यापनाची गिज आहे.
आसुबेलने आपली अर्थपूिथ अनुदेिन उपपत्ती सादर करताना आिय, अध्यापक व अनुदेिन प्रिाली
आणि अध्ययनकताथ , अभ्यासक्रम यांचा साकल्याने एकसंघपिे णवचार करून अर्थपूिथ अनुदेिनासाठी
सप्तपदीची मांडिी केली आहे . या मांडिीस त्यांची अर्थपूिथ अनुदेिन उपपत्ती म्हितात.ते सात पैलू
पुढील प्रमािे
1. अध्ययन उशिष्टे

2. अग्रत सिंघि ाचे सादिी िण
3. नवीन सिं ल्पनािं चे अध्ययन
4. नवीन आियाचे िमशनहाय सादिी िण
5. प्रश्नोत्तिाने तपासणी
6. आियाचा सािािं ि
7. स्वाध्याय दे णे.
आसुबेलच्या उपपत्तीचे िैक्षणिक महत्त्व व उपयोजन
3. रॉबटथ गॅग्नेची कायथ- पृर्क्करि अध्ययनाची
उपपत्ती
रॉबटथ गॅग्नेने 1968 ते 77 ह्या ाळात सवतसमावेि अध्ययन आशण ायतशवश्लेष उपपत्ती हा शसिािं त
मािं डला.गॅग्नेने आपल्या या णसद्धांतात अध्ययनाचे ायतशवश्लेषण े लेले शदसते . म्हणून त्याच्या शसिािं ताला ' ायत
शवश्लेषण शसिािं त 'म्हणतात. ािण या शवश्लेषणामुळे शिक्ष ािं च्या ायात ला ए शदिा शमळते. त्यािं च्या
ायात साठी ए िचना शमळते. त त िुि िीतीने माशहती मािं डता येते आशण श्रेणीबि िीतीने ती प्रस्तुत िता येते.
यातूनच अध्ययनात ोणत्या अडचणी येतील याचा अिंदाज बािं धता येतो. म्हणून ाही तज्ज्ािं च्या मते,गॅग्नेचा हा
शसिािं त अध्ययनापेक्षा अध्यापनाचा अशध आहे . तसेच गॅग्नेने यापूवीच्या सवत शसिािं तािं चा ए शत्रत शवचाि े लेला
असल्यामुळे त्याच्या शसिािं ताला अध्ययनाचा सवतसमावेि दृशष्ट ोन असेही म्हणतात.
गॅग्नेचे अध्ययन प्रकार
िॉबित गॅग्ने यािं नी अध्ययन शवषय मानसिास्त्रीय तत्त्वे प्रथिाशपत िण्यात यि शमळवले. अध्ययन चािं गले
होण्यासाठी सुयोग्य वाताविण आवश्य असल्याचा आग्रह अने मानसिास्त्रज्ञािं नी धिला.
िॉबित गॅग्ने यािं नी त्यापुढे जाऊन अध्ययनार्थ्ाांनी
अध्ययनासाठी ाय े ले हे जाणून घेतले पाशहजे. ािण या गोष्टीचे अध्ययन होण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान
आहे . असा शवचाि मािं डला. अध्ययनासाठी शवशिष्ट असा चढता िम त्यािंनी महत्त्वाचा मानला. खालच्या
पातळीविील अध्ययन झाल्याशिवाय विच्या पातळीवि जाता येत नाही असे त्यािंनी म्हिले आहे . अध्ययन शनष्पत्ती
चे वगी िण त्यािंनी पाच मुख्य क्षेत्रात े ले आहे .
अध्ययन णनष्पत्ती1. बौष्क्रद्धक कौिल्य
2. माणहती
3. ज्ञानात्मक संरचना
4. अणभवृत्ती
5. कारक कौिल्य
या पाच क्षेत्रािं पै ी बौस्ि
ौिल्याचे वगी िण त्यानी पुढील आठ प्र ािात चढत्या िमाने े ले आहे .
1. सिं े त अध्ययन
2. साध अशभसिंधान अध्ययन
3. साखळी अध्ययन
अ. िास्ि साखळी
ब. ाि साखळी
4. िि साहचयत अध्ययनै
5. बहुगुणीत भेदाभेदन
6. सिंबोध अध्ययन
7. तत्त्वािं चे श िं वा शनयमािं चे अध्ययन
8. समस्या शवमोचन
सारांि
3 अ. .र्ॉनथडाईकची संयोजनवादी उपपत्ती
• र्ॉनथडाईक यांचे अध्ययन णवषयक णनयम
• प्रार्णमक णनयम
• दु य्यम णनयम
• र्ॉनथडाईकच्या उपपत्तीचे िैक्षणिक महत्त्व

प्रयत्न प्रमाद पद्धतीच्या मयाथदा
र्ॉनथडाईकच्या उपपत्तीचे िैक्षणिक महत्त्व
प्रयत्न प्रमाद पद्धतीच्या मयाथदा
ब) ष्क्रस्कनरची साधक अणभसंधान उपपत्ती
साधक अणभनसंधानाचे प्रकार
1. पारितोशष अध्ययन
2. लोपन अध्ययन
3. शिक्षा अध्ययन
4. पलायन श िं वा सुि ा अध्ययन
5. तौलशन साध अध्ययन
6.तौलशन िोपिं अध्ययन
7. शवशिष्ट प्रशतसाद िाळण्याचे अध्ययन
8.तौलशन शिक्षा अध्ययन
ष्क्रस्कनरच्या उपपत्तीचे िैक्षणिक महत्त्व
क) अध्ययनाच्या आधुणनक उपपत्त्या
1.जेरोम ब्रूनरची बोधीय रचना अनुदेिन उपपत्ती
अनुदेिन- " अपेणक्षत अध्ययनासाठी केलेली अध्यापन रचना म्हिजे अनुदेिन होय"
ब्रूनरची अनुदेिन उपपत्ती
ब्रूनि अनुदेिन उपपत्तीची व्याख्या पुढील प्रमाणे ितो.
"A theory of instruction in short, is concern with how what one wishes to teach can best be
learned with improving rather than describing learning."
अनुदेिन उपपत्तीची वरील वैणिष्ट्ये लक्षात घेऊन ब्रूनरने आपली उपपत्ती पुढीलप्रमािे मांडली आहे .
त्याने आपल्या उपपणत्त मध्ये पाच घटकांचा समावेि केलेला आहे .
1. अध्ययन त्यात चे स्वरूप
2. ज्ञानाचे स्वरूप व मािं डणी
3. पाठ्यवस्तूच्या सादिी िणाचा समपत िम
4. यिापयि व पारितोशष े -शिक्षा यािं ची भूशम ा
5. िालेय वाताविणात शवचािप्रवततनासाठी चालना
िैक्षणिक महत्त्व
क) आसुबेलची अर्थपूिथ अध्ययन अनुदेिन उपपत्ती.
बोधात्मक संरचना
" ोणत्याही व्यक्तीचे एखाद्या क्षणी एखाद्या शवषयाबिलचे स्पष्ट, सुिशचत ,व स्थिि असलेले ज्ञान म्हणजे त्या
व्यक्तीची बोधात्म सिंिचना होय."२
1.व्याख्या - " शमळवलेले ज्ञान श िं वा माशहती योग्य वेळी उपयोगात आणता येणे व ती आत्मसात िणे म्हणजेच
अितपूणत अध्ययन होय."
2." नव्या माशहतीची जुन्या माशहतीिी सािं गड घालने व त्या दोन्हीिंचा अितपूणत दु वा जोडणे म्हणजे खिे अध्ययन
होय."
बौस्ि
ौिल्याचे वगी िण त्यानी पुढील आठ प्र ािात चढत्या िमाने े ले आहे .
1. सिं े त अध्ययन
2. साध अशभसिंधान अध्ययन
3. साखळी अध्ययन
अ. िास्ि साखळी
ब. ाि साखळी
4. िि साहचयत अध्ययनै
5. बहुगुणीत भेदाभेदन
6. सिंबोध अध्ययन
7. तत्त्वािं चे श िं वा शनयमािं चे अध्ययन
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. समस्या शवमोचन
स्वाध्याय
1. खाली शदलेल्या पयात यािं पै ी योग्य पयात य शनवडून वाक्य पुन्हा शलहा.
1. प्रयत्न प्रमाद पिती………यािं नी मािं डली.
अ) स्स्कनि ब) िॉजि ) िॉनतडाई ड) बॅिंदुिा
2. साध अशभसिंधान ही उपपत्ती……यािंनी शव शसत े ली
अ) पॅव्हलाव्ह ब) स्स्कनि )िॉनतडाई ड) शसने
3. अितपूणत अध्ययन व अनुदेिन उपपत्ती…….. यािंनी मािं डली.
अ) ब्रूनि ब)िॉनतडाई
)स्स्कनि ड)आसुबेल
4. गॅग्नेच्या श्रेणीबि अध्ययन उपपत्तीमध्ये………हा शतसिा अध्ययन स्ति आहे.
अ) सिं े त अध्ययन ब) समस्या व उ लन
) सिंबोध अध्ययन ड) शिंखला अध्ययन
प्रश्न 2 ए ा वाक्यात उत्तिे शलहा.
1. िॉनतडाई यािंनी मािं डलेले अध्ययनाचे शनयम ोणते?
2.गॅग्नेच्या श्रेणीबि अध्ययनातील सवात त पशहला स्ति ोणता?
प्रश्न 3. िॉनतडाई यािंनी मािं डलेली 'प्रयत्न प्रमाद उपपत्ती' सािंगून त्यािं नी सािं शगतलेले अध्ययन शवषय शनयम
सोदाहिण स्पष्ट िा.
प्रश्न 4. ब्रूनिची बोधात्म शव ास उपपत्ती स्पष्ट िा. या उपपत्तीचे िैक्षशण महत्त्व शविद िा.
प्रश्न 5. िॉबित गॅग्नेच्या सवतसमावेि अध्ययन उपपत्तीचे आठ िप्पे शविद िा.
प्रश्न 6. अध्ययनाच्या शवशवध उपपत्ती ोणत्या? आसुबेलची अितपूणत अध्ययन अनुदेिन उपपत्ती स्पष्ट िा.
सिंदभत सूची
1. डॉ. ु ल णी, े .शव.: िैक्षशण मानसिास्त्र, श्री शवद्या प्र ािन, पुणे.
2.
ििं दी ि,सुिेि: िैक्षशण मानसिास्त्र, फड े प्र ािन, ोल्हापूि.
3. जगताप, ह.ना.: िैक्षशण मानसिास्त्र, शनिाली प्र ािन, पुणे.
4. दािं डे ि, वा.ना. : िैक्षशण व प्रायोशग मानसिास्त्र, श्री शवद्या प्र ािन, पुणे.
5. पािील, उशमतला िाजेि.: अध्ययन, फड े
प्र ािन, ोल्हापूि.

अध्ययन-अध्यापन घि 4
उशिष्टे-या घि ाचे अध्ययन े ल्यानिंति तुम्हाला
1. ज्ञानिचनावादी उपागमाची सिं ल्पना स्पष्ट िता येईल.
2. ज्ञानिचनावादी उपागमाची गृशहत े स्पष्ट िता येतील.
3. ज्ञानिचनावादी उपागमाची वैशिष्टे सािं गता येतील.
4.ज्ञानिचनावादी उपागमाचे प्र ाि सािं गता येतील.
5.ज्ञानिचनावादी उपागमासाठी शवशवध ायतनीती स्पष्ट िता येतील.
6.7इ अध्ययन प्रशतमान स्पष्ट िता येईल.
7. ज्ञानिचनावादी दृशष्ट ोणातून शिक्ष ाची भूशम ा स्पष्ट िता येईल.
ज्ञानरचनावादी उपागमाची संकल्पना
" पूवात नुभवाच्या/पूवत ज्ञानाच्या आधािे जेव्हा व्यक्ती नवीन सिं ल्पनािं ची मािं डणी/सिंबोधाची िचना
अध्यन घडते यास ज्ञानिचनावाद म्हणतात."
ज्ञानरचनावादाची गृणहतके
1. अनुभवातून ज्ञानाची िचना होते.
2. अध्ययनात बाह्य जगताचे वैयस्क्त पातळीवि अितशनवतचन े ले जाते.
3. अनुभवािं ना अित दे ण्याच्या सशिय प्रशियेतून सिं ल्पना, सिंबोध यािं ची शनशमतती होते.
4. अितपूणत आिं तिशियातून सिं ल्पनात्म शव ास होतो.
5.अध्ययन े वास्तव परिस्थितीत घडले पाशहजे व त्याचे पिीक्षण ृ तीयुक्त असावे.

िते तेव्हा त्यातून

ज्ञानरचनावादाची अध्यापनाची वैणिष्ट्ये
1. अध्ययनािी ायम ृ तीमध्ये दिं ग असतात.
2. वगत वाताविण हे लो िाही युक्त असते.
3. सवत ृ ती ह्या आिं तिशियात्म व शवद्यािी ें शित असतात.
4. शिक्ष अध्ययनाच्या प्रशियेला प्रोत्साशहत ितात.
5. शवद्यार्थ्ाां ना स्वयिंचशलत बनशवण्यासाठी प्रेिणा दे तात.
6. वगत वाताविण गि ायत, अध्ययन व ज्ञान हे आिं ति- शियात्म व गशतिील असते.
7. सामाशज व सिंप्रेषण ौिल्याविती भि असतो.
8. सह ाऱ्चयािंिी अध्ययन व ल्पनािं ची दे वाण-घेवाण महत्वाचे असते.
9. प्रायोशग पितीला महत्त्व असून अध्यनािी शनष्कषात बाबत ए मे ािं िी चचात ितात.
10. सिंिोधन प्र ल्पाविती भि असून शवद्यार्थ्ाां ना आपल्या समस्या आपणच सोडशवण्यासाठी प्रोत्साशहत े ले
जाते.
11. क्षेत्र सहलीचा अिंतभात व व्याप पणे े लेला असतो. ािण अध्ययनार्थ्ातला शवशवध सिं ल्पना, ल्पना
येण्यासाठी प्रत्यक्ष अनुभूती दे ण्याचा प्रयत्न यामध्ये होतो. यानिंति वगत चचात घेतली जाते.
12. वगतचचेस अत्यिंत महत्त्वाचे थिान असून वगतचचात ही ए अध्यापनाची पिती असते.
13. ऑनलाइन अध्ययनास या शठ ाणी महत्त्व असून शवद्यािी स्वतुः चचात सत्रे, शवशभन्न ब्लॉग्ज यािं चा वापि रून
ृ शतिील ज्ञानाची शनशमतती ितो.
ज्ञानरचनावादाचे प्रकार
1. बोधात्म ज्ञानिचनावाद
2. सामाशज ज्ञानिचनावाद
3. समूळ ज्ञानिचनावाद
ज्ञानरचनावादी उपागमासाठी णवणवध कायथणनती
1. पृच्छा
माशहती शमळशवण्याचे ' प्रश्न शवचािणे ' हे साधे सोपे व सामान्य असे साधन आहे. व्यक्ती शजज्ञासेपोिी चौ स
बुिीने मागतदितनासाठी अिा अने
ािणािंंिंसाठी प्रश्न शवचाितात. सािेिीसच्या ाळापासून अचू ज्ञान
शमळवण्याचे प्रश्न हे साधन मानले जाते. शवचािलेल्या प्रश्नािं च्या उत्तिातून व्यक्तीचे अध्ययन होते. प्रश्न हे अज्ञाताचा
िोध घेणािे साधन आहे .
पृच्छा प्रशिक्षण प्रशतमान
िीचडत सचमन यािं नी पृच्छा प्रशिक्षण तिंत्र शव शसत े ले.
1.उिे ि णबंदू
या प्रशतमानाचा प्रमुख उिे ि शवद्यार्थ्ाांमध्ये पृच्छा िण्याच्या क्षमतेचा शव ास िणे हा आहे .
2.संरचना
1. पशहली पायिी-समस्येची ओळख
2.दु सिी पायिी - सामग्री सिं लन
3.शतसिी पायिी - सिं शलत माशहती सूत्रबि मािंडणे
4. चौिी पायिी - उ ल शनशिती
5. पाचवी पायिी - पृच्छा पितीचे शवश्लेषण
3. सामाणजक व्यवस्र्ा
वगात तील सामाशज व्यवथिा ही सह ायात ची असली पाशहजे शवद्यार्थ्ाां नी प्रश्न शवचािण्याची भूशम ा सोिीने पाि
पाडली पाशहजे.
4. प्रणतणक्रयेची तत्वे
णिक्षकांनी आपली प्रणतणक्रया दु सऱ्या व णतसऱ्या पायरीवर व्यक्त िावयाची आहे .शवद्यार्थ्ाां ना पृच्छेस मदत
िणे हे महत्वाचे आहे.
5. सहाय्यभूत प्रिाली
आवश्य त्या आ ृ त्या, शचत्रे, व इति साधने व इति साधने. ज्या ज्या साधनािं चा उपयोग आवश्य वािे ल त्यािं चा
उपयोग शिक्ष ाने िावा.
ब) संकल्पना णचत्रि

शवशवध सिं ल्पनािं च्या पिस्पि सिंबिंधािं ना दृश्य स्वरूप दे ण्याचे तिंत्र सिं ल्पना शचत्रण म्हणून ओळखले जाते.
संकल्पना णचत्रािाचे प्रकार
1. जाशल ा सिं ल्पना शचत्र
2.श्रेणीबध्द सिं ल्पना शचत्र
3.ओघतक्ता सिं ल्पना शचत्र
4. प्रणाली सिं ल्पना शचत्र
क) सहकायाथत्मक अध्ययन
" एखाद्या छोया गिात जेव्हा शवद्यािी ए त्र ाम ितात आशण स्वतुः :चे तसेच गिातील इतिािं चेही
अशध ाशध चािं गल्या प्र ािे अध्यन व्हावे यासाठी धडपडतात तेव्हा त्यास सहकायाथत्मक अध्ययन म्हितात."
णजगसॉ
" हे तिंत्र सवतप्रिम 1970 च्या दि ात पूवात धात त इशलयि अिॉनसन व त्यािं चे शवद्यािी यािं नी िे क्सास व ॅ शलफोशनतया
शवद्यापीठात शव शसत े ले. तेव्हापासून आजपयांत िे डो िाळािं मध्ये शजगसॉ तिंत्राचा यिस्वी उपयोग े लेला
शदसून येतो. या तिंत्राचा अवलिंब े ल्याने
स्पधात त्म अध्ययन वाताविणाचे रूपािं ति सह ायात त्म अध्ययन वाताविणात होते आशण िैक्षशण व
सामाशज दृष्ट्या शवद्यार्थ्ात त लक्षणीय प्रगती शदसून येते. या तिंत्राचे नाव "शजगसॉ " आहे ािण त्याच वगात तील
प्रत्ये शवद्यािी एखाद्या शवशिष्ट घि ाच्या बाबतीत तज्ज् म्हणून भूशम ा ितो.
इ) उद्गामी शवचाि
ज्ञानिचनावादी वगत अअध्यापनात माशहती प्रशिया अध्यापन प्रशतमानािं ना शविेष महत्त्व
आहे . अभ्यासिमाबाबतची मािं डणाऱ्या शमल्खा बाबा यािं नी शवद्यार्थ्ात त उदगामी शवचाि प्रशिया िा शव शसत
िाव्यात याबिलच्या ायतशनती शव शसत े ल्या.
उद्गामी णवचार प्रणक्रया प्रणतमा
1.उिे ि णबंदू
णवद्यार्थ्ाांची उद्गामी णवचारप्रणक्रया णवकणसत करिे.
संरचना
2. संरचना
1. सिं ल्पना शनशमतती
2. अितशनवतचन
3. शनयमािं चे उपयोजन
3.सामाणजक प्रिाली
1. णिक्षक पुढाकार घेतात
2. शवद्यािी शियािील असतात
3. शिक्ष शवद्यार्थ्ाां चे शवचािाला चालना दे तात.
4. वगात तील वाताविण सह ायात चे असते
No5. शवद्यािी सिं ल्पना शनशमतती ,अितशनवतचन, व उपयोजन या िप्प्ािंमध्ये स्वतुः पुढा ाि घेतात.
4.प्रणतणक्रयेची तत्वे
शवद्यार्थ्ाां च्या माशहतीची मािं डणी, त्याचे वगी िण अितशनवतचन से ितो यावि शिक्ष दे खिे ख ठे वतात.
5. आधारप्रिाली
1. माशहती
2. तर्थ्े
3. सिंख्यात्म माशहती
4. शचत्रे
5. न ािे
क) राष्टरीय णवज्ञान संघटनेचे 7 ई अध्ययन प्रणतमान
ज्ञानिचनावादी दृष्टी ोनाच्या अध्यापनामध्ये 7ई शनयोजन प्रभावी साधन आहे .लॉसन यािं नी 1995 मध्ये ते
शव शसत े ले होते.
1. जागृत िणे/वेदनेने/पूवतज्ञान जागृत िणे.
2. गुिंतवणे/गुिंतवून ठे वणे

3. िोधणे
4. अनुभवािं चे आदान-प्रदान
5. स्पष्ट िणे
6. शवस्ताि िणे.
7. मूल्यमापन
ड) ज्ञानरचनावादी दृणष्टकोनातून णिक्षकाची भूणमका
शिक्ष ािं नी आपली जबाबदािी व भूशम ा पाि पाडून शवद्यार्थ्ाांमध्ये ज्ञानात्म सिंिचना शनमातण िणे महत्त्वाचे
आहे .
1. सिंघि
2. सादि तात
3. व्यवथिाप
4. शवश्लेष
5. समुपदे ि
6. िचना ाि
7. सुशवधा पुिशवणािा
8. मूल्यमाप
9. मागतदित मागतदित
10. प्रशिक्ष
11. समीक्ष
सारांि
• ज्ञानिचनावादी उपागमाची सिं ल्पना
• ज्ञानिचनावादाची गृशहत े
• ज्ञानिचनावादाची अध्यापनाची वैशिष्ट्ये
• ज्ञानिचनावादाचे प्र ाि
• ज्ञानिचनावादी उपागमासाठी शवशवध ायतशनती
1.पृच्छा
2. सिं ल्पना शचत्रण
3. सह ायात त्म अध्ययन
4. उद्गामी शवचाि
5. समस्या शनिा िण
6. प्रयोग
• 7 ई अध्ययन प्रशतमान िाष्टरीय शवज्ञान शिक्ष सिंघिना
• ज्ञानिचनावादी दृशष्ट ोनातून शिक्ष ाची भूशम ा
स्वाध्याय
प्रश्न 1. एका वाक्यात उत्तरे णलहा.
1. सिं ल्पना शचत्रण म्हणजे ाय?
2. उद्गामी शवचािप्रशिया िास म्हणतात?
3. 7 ई अध्ययन प्रशतमान ोणी तयाि े ले?
4. सह ायतयुक्त अध्ययन म्हणजे ाय?
५. ज्ञानिचनावादाचे प्र ाि श ती?
प्रश्न 2. ज्ञानिचनावाद म्हणजे ाय?ज्ञानिचनावादानुसाि अध्यापन िताना शिक्ष ाची भूशम ा िी असावी?
प्रश्न 3. ज्ञानिचनावादी सिं ल्पना स्पष्ट रून त्याची गृशहत े व प्र ाि याबिल माशहती शलहा.
सिंदभत सूची
1. डॉ. ु ल णी, े .शव.: िैक्षशण मानसिास्त्र, श्री शवद्या प्र ािन, पुणे.
2.
ििं दी ि,सुिेि: िैक्षशण मानसिास्त्र, फड े प्र ािन, ोल्हापूि.
3. जगताप, ह.ना.: िैक्षशण मानसिास्त्र, शनिाली प्र ािन, पुणे.
4. दािं डे ि, वा.ना. : िैक्षशण व प्रायोशग मानसिास्त्र, श्री शवद्या प्र ािन, पुणे.

5. पािील, उशमतला िाजेि.: अध्ययन, फड े
प्र ािन, ोल्हापूि.

घटक क्रम ां क ५ अध्य पन च्य प तळ्य
प्रस्त वन
अध्ययन र्थ्यीच्य वततन उपयुक्त व वततन त परिवततन घडवून आणणे व त् ां च्य सव ां गीण ववक स स मदत किणे हे किण्य स ठी सांच लन केले ज ते. पद्धती स धन ां च व पि केल
ज तो, शक्ती उच्च दज त ची व पिली आहे क ? हे अजम वणे गिजेचे आहे . म्हणून अध्य पन कित न वशक्षक ल ववववध स्ति ां च व पि कि व ल गतो ग्नॅनेने स ांवगतलेल्य अगदी सांकेत
अध्य यन य प सून ते समस्य उकलण्य पयांतच्य अध्ययन च ववच ि वशक्षक ल कि व ल गतो. त् चप्रम णे उविष्ट नुरूप अध्य पन च ववच ि नेहमी वशक्षक ल कि व ल गतो. य सव ां च
ववच ि करून म नसश स्त्रज् ां नी अध्य पन च्य तीन प तळ्य स ां वगतल्य आहे त
स्मृती प तळीविील अध्य पन
मॅक्डु गल अनुभव चे पुनरुज्जीवन म्हणजे स्मिण होय.
उविष्टे
१) अध्य पन चे 3 स्ति समजू शक ल
२) स्मृवतस्ति नुस ि ववद्य र्थ्य ांन म वहती ग्रहण किण्य ची क्षमत ववकवसत कि ल.
३) आकलन स्ति नुस ि ववद्य र्थ्य ां ची आकलन क्षमत ववकवसत कि ल.
४) जीवन तील ववववध समस्य सोडवण्य च प्रयत्न वचांतन स्ति तून करू शक ल.

ववषय वववेचन
Stout - Memory is the deal revival in which the objects of past experience instate as far as possible in the order and manner of orginal concurrence.
य वरून हां स्मिण चे तीन टप्पे म ां डू शकतो.
१ ग्रहण
२ ध िण अ) प्रज् वहन
ब) प्रत् वभज् न
म्हणजेच अध्य पन अध्ययन आकृतीत स्मिण च्य प तळीवि अध्य यन र्थ्यीऺच्य ववच ि वततन च सहभ ग प्रकट होतो. अश कृतीत स्मिण महत्त्व ची भूवमक प ि प डते.
अध्ययक अध्ययन र्थी समोि वस्तुवनष्ठ म वहती स दि कितो ही म वहती ववद्य र्थी फ िस ववच ि न कित आवण वनणतय शक्तीच व पि न कित आवण त् म वहतीच अर्थत आवण उपयोवगत
समज वून घेण्य ची दक्षत न पडत त ऐकून घेतो. य सांदभ तत मॉिीस एल. वबगी. "हे अध्ययन म्हणजे वस्तुवनष्ठ म वहतीचे स्मृवत विील ठसे उमटवणे" असे म ां डले आहे.
स्मृवत स्ति विील क यत म्हणजे आशय शी वनगडीत म वहती वकांव घटन य ां चे स्मिण दे णे होय. य वेळी म वहती, घटन आवण आश च ढ च ववद्य र्थ्य ां समोि अश िीतीने स दि केल ज तो
की त् ची वनष्पत्ती म्हणून स दि केलेल्य स वहत् वकांव म वहतीचे स्मिण होईल य ची ख त्री करून घेतली ज ते. अध्ययन र्थी मी हे श्रवण केलेले ज स्तीत ज स्त क ळ ध िण कि वे आवण
जेव्ह आवश्यक असेल तेव्ह ते स दि कि वे वकांव आठव वे. अश प्रक िच्य अध्य पन त म वहती प ठ ां ति ने आत्मस त कि वी. य मध्ये गवणत तील प ढे , ववज् न तील सूत्रे, इवतह स तील
घटन , प्रसांग, सन वळी, पिकीय भ षेतील शब्द, व क्य, घटक इत् दी म वहती प ठ करून स्मिण कितो. हवी तेव्ह अवभव्यक्ती करू शकतो.

स्मृती स्ति विील अध्य पन क ही म नसश स्त्रीय ववच ि ने प्रभ ववत होत असते.
१) म नवसक शक्तक्त वसद्ध ां त - य वसद्ध ां त ने प्रभ ववत होऊन स्मिणशक्ती चे प्रयोग आवण ववक स वि पूणतपणे भि दे ण्य ची चच त केली ज ते.
२) हबतटत च वसद्ध ां त - य प्रक िच्य अध्य पन त स्मृतीच्य स ह य्य ने ज् न सांचयन करून मेंदूतील ज् नभांड ि ववश ल किणे ह उिे श असतो.
३) र्थ ऺॅ नड ईक सांयोजनव द - य प्रक िच्य अध्य पन त उिीपक आवण प्रवतवक्रय दोन्ीांच्य मध्ये योग्य सांबांध प्रस्र्थ वपत किण ऱ्य वक्रयेवि भि वदल ज तो.
४) अनुबांधन वसद्ध ां त - अध्ययन अध्य पन क यत व उदीपक आवण प्रवतवक्रय य ां च्य मध्ये स हचयत आवण सांयोजन अभ्य स च्य म फतत एक सवयी च्य रूप त परिववततत होते. परिण मी
अध्ययन तील व िां व ि तीच कृती केल्य ने दृढ होते व िां व ि अभ्य स मुळे सूत्र, वनयम व सांज् य ां चे प ठ ां ति होते.
# स्मिण प तळीची उविष्टे (अध्य पन ची)
१. ववद्य र्थ्य त स ववववध शब्द ां च्य ज ती, शब्द,, म्हणी ओळखण्य स व आठवण्य स मदत किणे.
२) ववववध सांज् , सूत्रे, वनयम, व्य ख्य ओळखण्य स मदत किणे.
३) ववववध घटन , त् ां च्य शी वनगवडत व्यक्ती, क ळ आठवणे.
४) ववववध तर्थ्ये व म वहती य ां चे ग्रहण किण्य स मदत किणे.
५) ववद्य र्थ्य त स सांप वदत केलेली तर्थ्ये, म वहती य ां ची योग्य ध िण किण्य स मदत किणे.
स्मिण प तळीविील अध्य पन स्वरूप
१) य प तळी विील अध्य पन हे ववषय ज् न केंवित आहे य चे मुख्य उविष्ट हे स दि केलेले ववषय ववज् न परिण मक िकपणे स्मिण र्थत ठे वणे. उिे श प्र प्ती स ठी स दि कि वय चे ववषय
ज् न हे योग्य हवे. स दि किण्य ची पद्धत योग्य हवी. य स ठी ववषय ज् न क टे कोिपणे वनवडले प वहजे. हे ज् न पद्धतशीिपणे व योग्य प्रक िे म ां डले प वहजे. ज्य मुळे ववद्य र्थी त् ांची
च ां गल्य प्रक िे ध िण कितील व ववषयज् न आठवू शकतील.
२) क यतवनती L.W. Anderson य ां च्य International Encyclopedia of Teaching &Teacher Eduction नुस ि ख लील प्रम णे क यत नीती आहे त.
अ) सि व क यतवनती. - लह न गट तील ववद्य र्थ्य ां न एख दी म वहती स्मिण त ठे व यचे असेल ति त् म वहतीचे सतत सि व करून घेतल प वहजे.
ब) पूवतज् न ज गृती - जो भ ग वशकव यच आहे त् वि आध रित ववज् न ज गृत केल्य स असे लक्ष त ि हतो. त् मुळे स्मिण प तळीविील अध्य पन कित न ववद्य र्थ्य त चे पूवतज् न प्रश्न
ववच रून, गोष्ट स ां गून, कववत स ां गून, प्रसांग वचत्रे द खवून, ववववध पद्धतीने वशक्षक ां नी पूवतज् न ज गृत कि वे.
क) सांघटन व पुनि सांघटन क यतवनती - ववद्य र्थ्य ां च जो भ ग स्मिण त ठे व यच आहे तो भ ग सांघवटत वकांव पुनि सांघवटत करून ववद्य र्थ्य ां समोि स दि केल प वहजे. त् मुळे त्
म वहतीचे स दिीकिण किण्य स मदत होते व त् ची ध िण व्यवक्तस्र्थत होते.
ड) प्रवतम - ववद्य र्थ्य त समोि अध्ययन ववषय ची योग्य प्रवतम वनम त ण केली ति अध्ययन स वस भिण्य स उपयुक्त ठिते म्हणून ववद्य र्थ्य ां समोि श क्तब्दक व श क्तब्दक प्रवतम तय ि केली
प वहजे.
इ) स ि ां श - स दि केलेल्य प ठ तील मुख्य सांकल्पन ववद्य र्थ्य ां न ओळखली ति त् प ठ्य श ां चे मुख्य मुिे ववद्य र्थ्य ांच्य लक्ष त ि हू शकत त. त् मुळे वशक्षक ां नी मुख्य सांकल्पन
समज वून घेण्य स ववद्य र्थ्य ांन मदत केली प वहजे. त् च स ि ां श स ांवगतल प वहजे.
ई) स्मृवत स ह्यक च व पि - वशकवलेल भ ग लक्ष त ठे वण्य स ठी अनेक क्लुप्त्य आहे त म्हणून वशक्षक ांनी प ठ्य ां श ववद्य र्थ्य ां समोि अश पद्धतीने स दि केल प वहजे. तसेच स्मृतीमध्ये
ठे वण्य स ठी ववद्य र्थ्य ांन ववववध क्लुप्त्य वशकवल्य प वहजेत.

फ) उजळणी - अध्ययन झ ल्य वि वशकवलेल ब ग ववसिण्य स सुरुव त होते ववस्मिण कमी व्ह वे म्हणून उजळणी वि भि द्य व .
स्मिण प तळीविील अध्य पन त मूल्यम पन स धने –
१) य प तळीविील अध्य पन त "ज् न "प तळीविील उविष्ट स ध्य किणे ह च वशक्षक च मुख्य हे तू असतो.
२) ववद्य र्थी ववषय ध्य न वि प्रभुत्व वमळवण्य स ठी ते स्मिण त ठे वण्य च व प ठववण्य च प्रयत्न कित त.
३) य स ठी अवधक वधक वस्तुवनष्ठ प्रश्न ववच रून च चणी घेतली.
४) ववद्य र्थ्य ां ची प्रत् व हन व प्रत् वभज् न समत प ण्य स ठी योग्य असे प्रश्न तय ि केले ज त त.
# स्मिण प तळीविील अध्य पन चे फ यदे १) लह न गट स ठी य प तळीविील अध्य पन फ यदे शीि ठिते क िण एख द्य ववषय च अर्थत व उपयोजन य ची म वहती न घेत प ठ ां ति किण्य ची क्षमत असते.
२) ववच ि प्रवक्रयेच अभ व असल्य ने गवतमांद वकांव कमी हश ि मुल ां न फ यद्य चे ठिते क िण त् ां न सांश्लेषण ववश्लेषण, स म न्यीकिण य स िख्य उच्च प्रवक्रयेच व पि किणे
गिजेचे नसते.
३) स्मिण प तळीविील अध्य पन हे आकलन प तळीविील अध्य पन व वचांतन व्यवह ि ची अध्य पन च प य आहे.
४) स्मिण प तळीविील अध्य पन मुळे वशक्षक ां न त् ां चे ध्येय समजते म्हणजेच स्वतः च्य ववषय तील ज स्तीत ज स्त फ यदे शीि म ां डणे व र्थोड्य वेळ त योग्य पद्धतीने ते ववद्य र्थ्य त पयांत
कसे पोहोचव वे हे वशक्षक ांन समजते.
# स्मिण प तळीविील अध्य पन च्य मय त द वकांव दोष –
१) य प तळीविील नद्य पण मुळे ववद्य र्थ्य ां च्य ववच ि ल च लन वमळत न ही
२) य ां वत्रक सुध िण ांमुळे केवळ तर्थ्य त्मक ज् न पुिवले ज ते
३) य प तळी विील ज् न च ववद्य र्थ्य ांन दै नांवदन जीवन त उपयोग कित येत न ही.
४) य पद्धतीतून वशकलेल भ ग ववद्य र्थी गिजेच्य वेळी पुन् स दि करू शकतील असे न ही.
५) य प तळीविील अध्य पन त वगत वनयांत्रण व ववद्य र्थ्य ां चे पूवतज् न केंिीकिण किणे अवघड असते.
६) य प तळीविील अध्य पन त वशक्षक- ववद्य र्थी आां तिवक्रय खूप कमी प्रम ण त होते.
७) येर्थे अध्ययन - अध्य पन प्रवक्रय य ची सवत जब बद िी वशक्षक वि पडते ववद्य र्थी वक्रय हीन असतो.

# स्मिण प तळीविील वशक्षक ची भूवमक
१) ल प तळीविील अध्य पन त वशक्षक केंिस्र्थ नी असतो.
२) ववषय स दिीकिण चे स्वरूप वशक्षकच ठिववतो.
३) ववषय ववज् न ववद्य र्थ्य तने
ऐक वे, व च वे, स्मिण त ठे व वे य स ठी प्रयत्न कितो.
४) वशक्षक आपली म वहती, तर्थ्ये, मते ववद्य र्थ्य त वि र्थोपवत असतो.
५) वशक्षक सवक्रय ति ववद्य र्थी वनक्तिय असतो.
६) य प तळीविील अध्य पन त वशक्षक प्रमुख ति ववद्य र्थी गौण असतो .
७) वशक्षकच ववषय ची म ां डणी स दिीकिण पुनि स दिीकिण किीत असतो.
८) अध्य पक आपल्य पद्धतीने अध्ययन-अध्य पन प्रवक्रयेवि वनयांत्रण ठे वून ववद्य र्थ्य ां च्य आवडीवनवडीच ववच ि न कित सूचन ां च वष त व कित असतो.
#स्मिण प तळीविील ववद्य र्थ्य ांची भूवमक
१) य प तळीविील अध्य पन त ववद्य र्थी वक्रय हीन असतो.
२) ववद्य र्थी वशक्षक ां नी वदलेली म वहती य ां वत्रकपणे स्मिण त ठे वतो.
३) ववद्य र्थ्य ां चे मन म वहतीचे व ज् न चे कोठ ि म नले ज ते.
४) ववद्य र्थ्य त ल स्वतः प्रयत्न करून वकांव स्वयांप्रेिणेने अध्ययन अनुभव घेण्य चे स्व तांत्र्य व सांधी नसते.
५) ववद्य र्थ्य ांन वशक्षक चे आां तिवक्रय किण्य ची सांधी कमी असते.
६) ववद्य र्थी ववच ि प्रवक्रयेच व पि कमी कितो व ज स्त करून क्षमतेवि अवलांबून असतो.
७) ववद्य र्थ्य ांन ज् न वमळवण्य चे स्व तांत्र्य नसते.
८) ववद्य र्थ्य तल व द-ववव द समीक्ष टीक य स ठी सांधी नसते.
प्रिणेचे स्वरूप - य प तळीविील ववद्य र्थ्य ां न वमळण िी प्रेिण असते ववद्य र्थ्य ां न कृती किण्य ची कोणतीच स्वयांप्रेिण नसते. इच्छ , आवड य वि बांधन क यत स्व तांत्र्य न ही. विच्य
वग त ची तय िी प ठ ां ति च्य गुण वि असते. य मध्ये ब ह्य प्रेिण म्हणजे वशक्षक ां ची भीती, वशक्षक सह नभूती, प स होणे इत् दी असत त.
स ि ां श - स्मिण स्ति वि अध्य पन कित न य मध्ये स ि ांश स्वरूप त वशक्षक ह केंिवबांदू असतो ववद्य र्थ्य ां ची भूवमक गौण असते. ववद्य र्थ्य त ने वशकवलेल भ ग लक्ष त ठे वण्य च प्रयत्न
य च्य मध्ये केल ज तो. ववद्य र्थ्य ां च्य वक्रय शील वतल व व नसतो हे आपल्य ल वदसून येते.
अवधक व चन स ठी पुस्तक -

बोधस्ति वकांव आकलन प तळीविील अध्य पन
Encycclopadic Dictionary of Eduction नुस ि आकलन म्हणजे Understanding is a state in which information has been assimilated and can be associated
with other knowladge.
आकलन ही अशी क्तस्र्थती आहे की म वहती पूणतपणे ज णून घेतली ज ते व वतच इति ज् न चे सांबांध जोडल ज तो. ववद्य र्थी जेव्ह एख द्य ब बीचे स्पष्टीकिण आपल्य शब्द त दे तो
तेव्ह त् ल त् ब बीचे आकलन झ ले असे म्हणत येते. आकलन हे भ ष ां ति, स्पष्टीकिण व बोध य तीन टप्प्य तून ज ते. य वशव य य प त्तळीविील ववच ि, प्रवक्रय , वनष्कषतण, ववश्लेषण,
प्रवतम न ववश्लेषण, उपयोजन इत् दी क्षमत ां च सम वेश होतो.
मॉिीस एल. बगी - आकलन वकांव बोध स्ति विील अध्य पन अध्ययन सांबांवधत स म न्यीकिण आवण वववशष्ट तत्त्व आवण एक की घटन य ां च्य तील पिस्पि सांबांध ववषयीचे आवण त् तील
कोणते तत्व उपयोग त आण वे य चे ज् न आत्मस त करून दे णे म्हणजे बोधन क्षमत वकांव आकलन समत होय.
# आकलन वकांव बोध स्ति प तळीविील वैवशष्ट्ये
१) स्मृवत प तळीप्रम णे ववद्य र्थी तर्थ्ये वकांव म वहती वमळवून र्थ ां बत न ही ति प्र प्त ज् न तील वनयम, तत्त्वे य ां चे स म न्यीकिण किण्य स य प तळीवि मदत केली ज ते.
२) ववद्य र्थी वैयक्तक्तक तर्थ्ये स म न्यीकिण केलेली तत्वे य ां च्य तील पिस्पि सांबांध ओळखतो.
३) य प तळीविील अध्य पन मुळे ववद्य र्थी स म न्यीकिण केलेली तत्वे, वनयम य ां च नवीन ज् न प्र प्त कित न एक स धन म्हणून उपयोग कित त वकांव दै नांवदन जीवन त त् च व पि
कित त.
आकलन प तळीविील उविष्टे
१) ववद्य र्थ्य त स आवश्यक म वहती वमळवण्य स मदत किणे.
२) प्र प्त म वहतीच सांबांध ज ण्य स व अर्थत ल वण्य स मदत किणे.
३) प्र प्त म वहतीतील स िखेपण व वविोधी पण ज णून घेण्य स मदत किणे.
४) वववशष्ट त त् ां च्य आध िे स म न्यीकिण किण्य स मदत किणे.
५) प्र प्त स म न्यीकिण तर्थ्ये, वनयम व तत्वे य ां च व पि नवीन म वहती वमळवण्य स ठी किणे अर्थव दै नांवदन जीवन त व पि किण्य स मदत किणे.
६) नक शे तक्ते आलेख च अन्वय र्थत ल वण्य च मदत किणे.
७) वशकलेल्य घटन ां चे महत्व ज णून घेण्य स मदत किणे.
८) वदलेल्य घटक तील चूक शोधण्य स मदत किणे.

# आकलन प तळीविील अध्य पन चे स्वरूप
१) प ठ्य ां श चे स्वरुप व स दिीकिणय स्ति विील प य वि क हीस सांिवक्षत व क्रम नुस ि स दि केल ज तो. एक ब जूल य प य ां श ची व ज् न ची स ां गड घ तली ज ते. तसेच नवीन ज् न वमळवण्य स ठी त् च
उपयोग दै नांवदन जीवन त उपयोजन कसे कि वे हे वशकवले ज ते.
क यतवनती L.W.Anderson मत नुस ि य ां च्य International Encyclopada of teaching and teacher Eduction आकलन प तळीविील अध्य पन कसे कि वे य ची चच त केली
आहे .
अ) प्रोत्स हन दे णे - आकलन प तळीविील अध्य पन त ववद्य र्थी ह क ही म नवसक प्रवक्रय कितो. अश ववद्य र्थ्य ां न प्रोत्स हन वदले प वहजे. वशक्षक ां नी योग्य म गतदशतन व ववद्य र्थ्य त स
आवश्यक स्व तांत्र्य य त सांतुलन स धले प वहजे.
ब) पूवतज् नज गृत किणे - अर्थतपूणत अध्ययन त ववद्य र्थ्य ांन नवीन ज् न च पूणत ज् न शी सांबांध जोडत आल प वहजे. य स ठी वशक्षक अग्रत सांघटक प्रवतम न व परू शकत त. तसेच पूवत
ज् न च घोषव ि घेऊ शकत त उद .च व पि करून ववज् न ची ज गृती केली ज ऊ शकते.
क) आकलन कृती वि त ब वमळवणे - ववद्य र्थी ते क य करू शकत त व प्रत्क्ष त क य कित त य मध्ये फिक आहे. ववद्य र्थ्य ां समोि केवळ ज् न दे ण्य पेक्ष वशक्षक ां नी नवीन व चौकस
अध्य पन कि वे.
ड) क यतवनती प्रवशक्षण - ववद्य र्थ्य ां च्य आयोग्य खोय आक्रमण स बांदी घ लण्य स ठी क ही क यतवनती आहे त.
१) ववद्य र्थ्य ांन मुख्य म वहतीवि भि दे ण्य स स ां गणे व त् ां च इति ध्य न ची सांबांध जोडण्य चे प्रवशक्षण.
२) ववद्य र्थ्य ांन समजलेल भ ग स ि वी स्वरुप त म ां डण्य चे प्रवशक्षण ववद्य र्थी आि खड द्व ि ह भ ग म ां डू शकत त.
३) त् च बिोबि वेळेचे वनयोजन, एक ग्रत , स्वय अध्ययन पद्धती स िख्य गोष्टीची ववद्य र्थ्य ां न वशकवल्य प वहजे.
इ) व्यवक्तस्र्थतपण - आकलन च सांबांध दै नांवदन जीवन शी येतो म्हणून आकलन चे स म वजक सांदभतही लक्ष त घेतले प वहजेत. वशक्षक व ववद्य र्थी य ां च्य त आां तिवक्रय झ ल्य प वहजेत.
सि ां श स ां गणे, भ कीत किणे, प्रश्न ववच िणे य आध िे आां तिवक्रय केल्य प वहजेत. त् मुळे चुकीचे आकलन ट ळले ज ऊ शकते.
# आकलन प तळीविील वशक्षक ची भूवमक
स्मृती प तळीविील अध्य य न प्रम णेच क ही प्रम ण त वशक्षक ह मुख्य असतो. य स्ति वि सुद्ध ववषय केंिीय आहे व ववद्य र्थ्य ां समोि ववषय ज् न स दि किण्य ने किण्य कडे लक्ष
द्य वे ल गते. य तून ज् न व आकलन प तळीविील उविष्टे स ध्य होतील. ववद्य र्थ्य ां न ववषय ज् न बिोबि प्रमुख ज् न वमळवण्य स मदत कि वय ची असते. य मध्ये अध्य पन बिल ववच ि
किण ि वशक्षकच असतो. य स्ति वि अध्य पक आल च श्रम कि वे ल गत त. अवजतत ध्य न ल पूणतपणे समजून ववकवसत कि वय चे वकांव त् च उपयोग ववकवसत किणे हे
अध्य पक चे उत्तिद वयत्व असते.
आकलन प तळीविील ववद्य र्थ्य ां ची भूवमक येर्थे ववद्य र्थी वक्रय हीन नसतो वशकवलेल भ ग समजून घेण्य स ठी कृवतशील ि ह वे ल गते तिीही अध्य प
यन अध्य पन ची वकल्ली ही वशक्षक च्य ह त त असते. ववद्य र्थ्य ां न वशक्षक ांनी तय ि केलेल्य चौकटीतच त् ल कृती कि वी ल गते. य वशव य ववद्य र्थी ज् न आत्मस त किणे
अध्य पक चे अध्य पन समजले न ही ति पुन् ववच िणे य स्ति विील अध्य पन पूणतपणे प्रयोजन पूवत असते. त् ां च्य ब बतीत प्रेिण स्तोत्रे आां तरिक नसत त ति ब ह्य असत त.

# प्रेिण स्त्रोत्र - आां तरिक प्रेिण न हीत ब ह्य प्रेिण असत त. क य त बिल आवड, उत्स ह वदसत न ही. सवत क मे यांत्र स िखी केली ज त त. य स्ति वि प ठ ां ति उपयोगी ठित न ही ति
ते समजून घेणे हे ज् न चे अांग आहे .
मूल्यम पन पद्धती - मूल्य ां कन स ठी मौक्तखक वलक्तखत वक्रय त्मक व सवत प्रक िच्य पिीक्ष ांची गिज असते. ज् न व बोध त्मक वकांव कल त्मक दोन्ी प्रक िच्य उिे श ां ची प्र प्तीचे
मूल्य ां कन किण्य स ठी वनबांध त्मक, लघुत्तिी व वस्तुवनष्ठ प्रश्न वनम तण केले ज त त. य स्ति वि स म न्यीकिण आकलन वि जोि असतो. जीवनोपयोगी समस्य ां चे उत्ति शोधण्य च प्रयत्न
कित त. य त प्रयोग स ठी अध्य पन आध िे ज् न समज कौशल्य व पिली ज त त.
अश प्रक िच्य मूल्यम पन स धन तून ववद्य र्थ्य त चे सांश्लेशन, ववश्लेषण, तुलन , स म न्यीकिण य क्षमतेची च चणी घेतली ज ते.
# आकलन प तळीविील अध्य पन चे फ यदे –
१) स्मृती प तळीविील अध्य पन अपेक्ष आकलन प तळीविील अध्य पन त ववद्य र्थी म वहती, ज् न हे ज स्त प्रम ण त प्रभ वीपणे ग्रहण कित त येर्थे म वहती वकांव तर्थ्य ां चे आकलन
झ ल्य मुळे तो भ ग ज स्त क ळ स्मिण त ि हतो.
२) य प तळीविील अध्य पन अ अध्य पन मुळे ववद्य र्थी वनयम, तत्वे, वसद्ध ां त य चे स म न्यीकिण किण्य स शकतो. त् मुळे नवीन म वहती तर्थ्ये य ां चे स म न्यीकिण किणे तसेच
दै नांवदन जीवन तील समस्य ज णून घेण्य स वशकतो.
३) य पद्धतीच्य अध्य पन आां बळे ववद्य र्थ्य ांन ववच ि प्रवततक अध्य पन त उपयुक्त ठिते.
४) आकलन वकांव बोध स्ति विील ज् न अवधक प्रभ वपूणत व स्र्थ यी असते.
५) प ठ्यक्रम वशक्षण व्यवस्र्थ व अन्य सवत गोष्टी वनयोवजत क्रमबद्ध व व्यवक्तस्र्थतपणे य स्ति वि असत त.
मय त द वकांव दोष –
१) य प तळीविील अध्य पन ज स्त करून वशक्षक प्रध न व ववषय केंिीय असते.
२) ववद्य र्थ्य ांन हवी तशी सांधी वमळत न ही.
३) प्रेिण अवधक ां शी ब ह्य स्वरूप ची असते.
४) य प तळीविील मूल्यम पन असते उच्च क्षमत ववकवसत होत न ही.
स ि ां श -आकलन प तळीविील आत् पण मुळे ववद्य र्थ्य ां च्य मध्ये आकलन किण्य ची क्षमत ववकवसत होते. ववद्य र्थी ह वनयम तत्त्वे य ब बत स म न्यीकिण किण्य स शकतो.
आकलन प तळीविील अध्य पन त वशक्षक जिी मुख्य असल तिी ववद्य र्थ्य ां न समजले नसले तिी तो पुन् ववच रू शकतो व आशय आकलन करू शकतो. ववद्य र्थ्य त च्य
मूल्य ां कन स ठी आकलन प तळीवि मौक्तखक वलक्तखत व वक्रय त्मक गोष्टीांच ववच ि होऊ शकतो.
अवधक व चण्य स ठी पुस्तक १) अध्ययन व अध्य पन -लेखक डॉक्टि ह.न . जगत प
२) शैक्षवणक म नसश स्त्र -लेखक डॉ. सुिेश किां दीकि

वचांतन प तळीविील अध्य पन प्रस्त वन व स्तववक येर्थे वचांतनपि अध्य पन ही सांज् Reflective Teaching स ठी व पिले ज ते पिां तु त् मुळे र्थोड गोांधळ होतो. ववद्य र्थ्य ांन 'वचांतन' कि यल ल वेल अश िीतीचे
अध्य पन अस ये र्थे वचांतनपि अध्य पन च अर्थत अवभप्रेत आहे .
क ही गोष्टी केव्ह म हीत होऊन च लत न हीत ति त् समज व्य त ल गत त उद . अगदी अगदी लह न वग त त आपण श्लोक प ठ करून घेतो कडे प ठ करून घेतो व ते स्मृती
स्ति विील अध्य पन ति ज्य वेळी गवणत तील मूलभूत वक्रय आपण ववद्य र्थ्य ां न समज वून दे तो ववज् न तील सूत्रे केवळ स ां गत न ही वकांव प ठ करून घेत न ही तिीही समज वून स ांगतो
त् वि ते आकलन स्ति विील अध्य पन असते पिां तु त् च्य ही वि ववद्य र्थ्य ां न ववच ि प्रवृत्त कि यल ल वण्य स ठी जे अध्य पन कितो त् स वचांतन स्ति विील अध्य पन असे म्हणत त.
वचांतन प्रवक्रयेची वैवशष्ट्ये –
१) य प्रक िच्य ववच ि ां मुळे म वहती, सांकल्पन व ववच ि तील मुिे य ां च्य आकलन ची व्य प्ती व खोली व ढते.
२) वचांतन त्मक ववच ि ां मध्ये समस्येवि वकांव प्र प्त परिक्तस्र्थतीत वनम त ण होण ऱ्य उविपक य ां च्य सांदभ त त सवत ब जूांनी ववच ि केल ज तो. एख दी गोष्ट वकांव प्रसांग प वहल्य वि हे असेच
क एक क घडले, अस वे कसे घडले अस वे, य चे परिण म क य होऊ शकतील, य पेक्ष वेगळे क य घडू शकले असते, य चे क य परिण म झ ले असते, अश ववववध अांग ां नी ववच ि
होणे येर्थे अवभप्रेत असते.
३) वचांतन त्मक ववच ि होण्य स ठी व्यक्ती अत्ांत सांवेदनशील असणे आवश्यक आहे . तसेच वतच इति अनेक ववववध व्यक्तीशी ववववध म ग तने सांव द होणे आवश्यक आहे तसेच वतल
अनेक ववववध प्रक िची परिक्तस्र्थती वकांव प्रसांग उपलब्ध व्ह वय स हवे.
# वचांतन त्मक ववच ि प्रवक्रयेचे घटक –
१) सांव द - ववच ि प्रवक्रय सुरू होण्य स ठी सांव द होणे आवश्यक आहे कोणी तिी आपल्य समूह त् चे ववच ि वकांव कल्पन म ांडल्य विच आपण त् सांबांधी ववच ि कि यल सुरुव त
कितो.
2) सहभ ग - आपण ज्य समूह ां मध्ये आहोत त् वठक णी च लण ऱ्य ववववध कृतीमध्ये आपल सहभ ग असणे अपेवक्षत आहे
3) ववच ि प्रवक्रय - सांपूणत समूह समोि उपक्तस्र्थत असलेल्य समस्येच्य वनि किण स ठी ववच ि किणे. 4)अध्ययन स ठी स मग्री उपलब्ध करून घेणे आपण जे ववच ि म ां डण ि आहोत त् सांबांवधत पुि वे वकांव त् ां च्य पुष्टी अर्थत म वहती गोळ किणे
5) अवभव्यक्ती - आपण ववच ि केलेल्य कल्पन वकांव समस्येच स्पष्ट किणे ववच ि प्रक िचे हे घटक प्रत्ेक वेळी य च प्रम णे क यतक्रम क यतित होतील असे स ां गत येत न ही. ववच ि
प्रवक्रय ही स िखीच आहे . त् मुळे य स ठी समस्य वनि किण, पृच्छ प्रवशक्षण, बुद्धीमांर्थन इत् दी तांत्र ां च व पि किणे वहत वह ठिते.

# वचांतन त्मक ववच ि ां स ठी आवश्यक कौशल्ये –
अश प्रक िच्य जांगल त मग ववच ि किण्य स ठी क ही वववशष्ट अशी कौशल्ये आवश्यक असत त असे १९६६ मध्ये Weast य ांनी म्हटले ही कौशल्य नीवलम स पळे व प टील य ां नी
आपल्य ग्रांर्थ त उदू धत केली आहे त.
१) लेखक ने केलेले क ढलेली हनुम न शोधणे तसेच ह स्य चे मध्यवती कल्पन शोधणे.
२) एख द्य घटनेची क िणे व पुि वे शोधणे.
३) आवशय तील सांदीप भ ष शोधणे.
४) मूल्य ां ची गृहीतके व मूल्य सांघषत शोधणे.
५) सांख्य श स्त्रीय क िण वमम ां
स चे मूल्यम पन किणे.
६) त वकतक क िण म णस चे मूल्यम पन किणे.
७) आशय तील सांवदग्ध भ ष शोधणे. ८) ग ळलेली म वहती ओळखणे .
९) स्वतः च्य मूल्य ां ची,श्रद्ध ां ची पुनित चन किणे.
# वचांतनपि अध्य पन स ठी आवश्यक ब बी१) अध्ययन कित ह समस्येच्य सांदभ त त अत्ांत सांवेदनशील असल प वहजे.
२) अध्य पन हे नेहमी समस्य केंवित असले प वहजे.
३) वचांतनपि अध्य पन स ठी स चेबांद वेळ पत्रक उपयुक्त ठित न ही.
४) ववद्य र्थ्य ां नी समस्य वनि किण त सहभ गी व्ह वे य स ठी वशक्षक ां नी त् ां ची आक ां क्ष प तळी उां च वली प वहजे.
५) ववद्य र्थ्य ां नी समस्य वनि किण स ठी म वहती गोळ किण्य स ठी वस्तुवनष्ठत ठे वली प वहजे.
६) ववद्य र्थ्य ांन समस्य ज णवली प वहजे तिच ते त् सांबांधी क ही परिकल्पन म ांडतील.
७) वशक्षक ां नी ववद्य र्थ्य ां च्य वयोगट ल स जेश समस्य ववद्य र्थ्य ां समोि स दि कि व्य त.
८) वशक्षक ां नी वग त त अत्ांत लोकश ही युक्त व सौह द त चे व त विण ठे वले प वहजे.

# वचांतन प तळीविील अध्य पन त वशक्षक ची भूवमक १) य प तळीविील अध्य पन कित न वशक्षक ह मुख्य व हकूमशह नसतो.
२) य प तळीविील अध्य पन त वशक्षक ववद्य र्थ्य ां न तत्थे वकांव स म न्यीकिण स ां गत न ही ति ते शोधण्य स स ां गत त. येर्थे वशक्षक ां नी ववद्य र्थ्य ां च्य समोि समस्य वनम त ण केली प वहजे
चच त केली प वहजे.
३) वशक्षक ववद्य र्थ्य ांन सत् शोधून क ढण्य स व समस्येवि स्वतांत्रपणे उप य शोधण्य स मदत कित त.
४) ववद्य र्थ्य ां नी म वहती स्वतः वमळव वी य स ठी वशक्षक कडे ववमषीअसे ववच ि, च तुयत, हश िी, वचक टी, क्लुप्त्य , खुली मने, लोकश हीने लोकश ही नेतृत्व ही वैवशष्ट्ये हवीत.
ववमषी प तळीविील अध्य पन त ववद्य र्थ्य ां ची भूवमक १) ववद्य र्थी ह केवळ श्रोत व वनिीक्षक म्हणून य प तळीवि नसतो.
२) ववद्य र्थ्य तल त् च्य बौक्तद्धक क्षमत ां च ववक स कि वय च आहे म वहतीचे ज् न घेण्य बिोबिच तसेच ममतदृष्टी ने स म न्यीकिण किण्य बिोबिच समस्य वनि किण ची कल शकतो.
ववमषी प तळीविील अध्य पन तील प्रेिण चे स्वरूपय प तळीविील अध्य पन त आां तरिक प्रेिण ज स्त वक्रय शील असते. ववद्य र्थ्य ां समोि अशी परिक्तस्र्थती वनम त ण होते की त् ां च्य त वजज् स वनम त ण होते. तो समस्य ज णून घेण्य त व
सोडववण्य त मग्न असतो.
ववमषी प तळीविील अध्य पन तील मूल्यम पन स धने१) व स्तव वलस्ट प्रश्न पेक्ष वनबांध च प्रश्न ज स्त उपयोगी पडत त.
२) ववद्य र्थ्य ांनी समस्य सोडवण्य चे केलेले प्रयत्न व शोधून क ढली व प य य ां चे मूल्यम पन केले ज ते.
३) प्र त्वक्षक व तोांडी पिीक्षेत मूल्यम पन केले ज ते व अध्ययन प्रवक्रय च लू असत न ही मूल्यम पन केले ज ते.
ववम शी प तळीविील अध्य पन चे फ यदे १) ववद्य र्थी केंवित अध्य पन पद्धती आहे .
२) ववद्य र्थ्य ां च बौक्तद्धक क्षमत ांच ज स्तीत ज स्त व पि केल ज तो.
३) ववद्य र्थ्य ां न दै नांवदन जीवन तील समस्य सोडवण्य ची क्षमत येते.
४) य प्रक िच्य अध्य पन त वग त तील व त विण हे लोकश हीप्रध न, वनिोगी, जीवन व उत्स हवधतक असते ववद्य र्थी कृवतशील असतो.
५) ह्य प तळीविील अध्य पन मुळे अध्ययन सांक्रमण होते.

ववमषी प तळीविील अध्य पन च्य मय त द १) अध्य पन हे लववचक असते त् मुळे पद्धतशीि व सांघवटत ववषय ज् न वमळत न ही.
२) ववद्य र्थ्य ां ची शक्ती व वेळ व य ज ऊन् शकतो
३) सवतच ववषय त य पद्धतीचे अध्य पन क ढत येईल असे न ही तसेच लह न वयोगट स ठी उपयुक्त न ही.
४) वशक्षक ह हश ि असल प वहजे ववववध ज् न व स म न्य किणे य वि प्रभुत्व प वहजे त् ांन समस्य वनि किण, पद्धती सांशोधन य ची म वहती प वहजे
५) वशक्षक ह कुशल सांघटक प वहजे वग त तील व त विण च ांगले ठे वत आले प वहजे अस वशक्षक नसेल ति वचांतन प तळीविील अध्य पन व्यवक्तस्र्थत होऊ शकत न ही.
स ि ां श- वचांतनपि अध्य पन त वशक्षक ने ववद्य र्थ्य ां समोि ववववध प्रक िच्य समस्य कश असत त व त् सोडवण्य स ठी कसे प्रयत्न कि वे य ब बत ववच ि म ां डले आहे त. अध्य पन हे
समस्य केंिीत असल्य ने ववद्य र्थी त् च्य मध्ये सहभ गी होतो व त् ां च्य ववच ि ल च लन वमळते. त् मुळे ववद्य र्थी ववच ि प्रवततक बनतो. व जीवन तील ववववध प्रक िच्य समस्य दे खील
सोडवण्य स ठी प्रयत्नशील ि हतो.
अवधक व चन स ठी पुस्तक
१) अध्ययन व अध्य पन लेखक डॉ. ह. न . जगत प
२) शैक्षवणक म नसश स्त्र लेखक डॉ. सुिेश किां दीकि
३) अध्ययन -अध्य पन प्रवक्रय लेखक डॉ. आय. ए. इन मद ि डॉ. एस. एम. भोसले डॉ. सौ. एस. बी. ख मकि डॉ. आय. एन. मुज वि

# अध्य पन च अर्थत व स्वरूप
प्रस्त वन
म वहती सांप्रेषण च्य युग त वशक्षणव्यवस्र्थेत प्रत्ेक घटक चे आय म बदलत आहे त. अध्ययन र्थीच्य ज् न ग्रहण ची म ध्यमे वततक्य च वेग ने बदलत आहे त य प र्श्तभूमीवि
अध्य पन प्रवक्रयेचे पुनववतच ि किणे क्रमप्र प्त ठित आहे . आज अध्य पन म्हणजे वनव्वळ वशक्षक ां नी वग त त वशकवणे एवढे च मय त वदत ि वहली नसून वतल अध्ययन स प्रेिण दे णे, योग्य
सवयी ववकवसत किणे, आदी उपक्रम सांस धन ां ची उपलब्धत करून दे णे, अत्ांत पूिक व त विण वनवमतती किणे. हे सवत कित असत न च वतच्य सांदभ त त ववक स चे मूल्यम पन प्रवक्रय
ि बववणे. य सवत ब बीांच स कल्य ने ववच ि किणे अपेवक्षत आहे य स ठी अध्य पन प्रवक्रय समज वून घेणे गिजेचे आहे .
उविष्टे
१) आध्य पन च अर्थत समज वून घेऊ शक ल.
२) अध्यपन प्रवक्रयेचे स्वरूप समज वून घेऊ शक ल.
३) बदलत् परिक्तस्र्थतीत अध्य पन चे स्वरूप समज वून घेऊ शक ल.
४) अध्य पन ची गृहीतके, तत्वे समज वून घेऊ शक ल.
अध्य पन च अर्थत अध्य पन ही एक व्य पक सवतसम वेशक प्रवक्रय आहे य मध्ये अध्य पन च अवध वनयोजन आवण अध्य पन कृती य तीन प्रमुख ब बीांच ववच ि केल ज तो. आपले अध्य पन
परिण मक िक होण्य स ठी वशक्षक म्हणून य तीन ब बी सतत नजिे समोि ठे व व्य ल गत त.
अध्य पन च्य व्य ख्य
१) इां ग्रजी शब्दकोश नुस िTeaching means "Assisiting another to learn."
"अध्य पन म्हणजे एख द्य व्यक्तील अध्ययन स ठी मदत किण िे कल होय."
२) शेलफि " अध्ययन र्थी चे अध्ययन व्ह वे य उिे श ने प्र ध्य पक ां नी केलेल्य कृती म्हणजे अध्य पन होय.
क्ल कत १९७० "Teaching refers to activities that the designed and performed to produce change in behavior."
अध्य पन ही अशी कृती आहे जी ववद्य र्थ्य ां च्य वततन त बदल किण्य स ठी तय ि केली ज ते व त् ां ची अांमलबज वणी केली ज ते.
३) डां कन " अभ्य सक्रम वनयोजन च टप्प , वशकवण्य च टप्प , मूल्यम पन च टप्प , आवण म गतदशतन च टप्प , मूल्यम पन च टप्प य च ि टप्प्य ां च अभ्य स अध्य पन प्रवक्रयेत
सम वेश होतो.
४) S. K. Mitra - " Teaching is a series of acts carried out by a teacher and guides by a formulation of teaching task in a formaliced instructional."
"अध्य पन क यत ह एक कि ि आहे . य त क य त क्तन्वत होण िे दोन घटक अध्ययन र्थी आवण वशक्षक य कि ि ने ब ां धलेले आहे त. अध्य पन त अश कृती कि वय च्य की ज्य कृती
अध्ययन र्थीच्य अध्ययन स गवतम न कितील, प्रोत्स हन कितील आवण त् ां न योग्य म गतदशतन कितील."
# आजच्य परिक्तस्र्थतीमध्ये अध्य पन चे बदलते स्वरूप - आजच्य परिक्तस्र्थतीत अध्य पन प्रवक्रयेमध्ये अधयन र्थीच्य अध्ययन पूिक व त विण, सांस धन ां ची उपलब्धत , अध्ययन चे
मूल्यम पन य ब बीांच स कल्य ने ववच ि केल ज तो.

ि ष्टरीय अभ्य सक्रम आि खड (२००५) नुस ि वशक्षक म्हणून आपल्य दै नांवदन अध्ययन-अध्य पन प्रवक्रयेमध्ये ख लील म गतदशतक तत्व ां च नेहमी ववच ि किणे आवश्यक ठिते.
१) ज् न श ळे ब हे िील जग शी जोडणे.
२) घोकांपट्टी तून वशक्षण ची सोडवणूक किणे.
३)वशक्षण प ठ्यपुस्तक केंवित न ि हत त मुल ां च्य सव ां गीण ववक स स ठी त् च उपयोग किणे.
४) पिीक्ष ज स्त लववचक होऊन वग त तील जीवन शी एक त्म किणे.
५) मुले व ढववत न लोक ां शी लोकश ही धोिण ां न प्र ध न्यक्रम दे णे.
# अध्य पन ची वैवशष्ट्ये १) अध्य पन त ववद्य र्थ्य ां च्य आकलन च ां गले व्ह वे य स ठी योग्य अश व त विण ची वनवमतती केली ज ते य त वगत स्वच्छतेप सून ववद्य र्थ्य त त प्रेिण वनम त ण किण्य स ठी प वर्थतव
प रितोवषक ां ची योजन केली ज ते.
२) अध्य पन त अवधक वधक सहजत ठे वली ज ते. त् मुळे अध्ययन र्थी अध्य पन वेळी उत्तेवजत व प्रेिण द यी होत त.
३) अध्य पन त अध्ययन त य ांन सहभ गी करून घेतले ज ते त् मुळे सुयोग्य आां तिवक्रय घडून येत त व ववद्य र्थ्य ां च योग्य तो ववक स स धल ज तो
४) अध्य पन हे उविष्टवनवष्टत असते. अध्य पन त अध्य पन च ववषय योग्य प्रक िे जीवन शी जोडल ज तो ५)अध्य पन त वशक्षक म गतदशतक ची भूवमक बज वत त अध्य पन त ववद्य र्थ्य ां च
आदि ि खल ज तो सम नतेची बिोबिीची व गणूक वदली ज ते लोकश हील पोषक असे व त विण वनवमतती केली ज ते.
६) अध्य पन त द्व िे सद्यक्तस्र्थतीतील नव्य घड मोडी व सम च ि ववद्य र्थ्य ां समोि ठे वणे गिजेचे आहे .
७) अध्य पन त द्व िे लोकश ही मूल्य ां ची ब ां वधलकी तसेच ववववध आवण समज य वि आध रित ब ां वधलकी आत्मस त व्ह वी.
८) अध्य पन त स म वजक सांदभत ववच ि त घेतले ज त त.
९) अध्य पन त ववद्य र्थ्य ां मध्ये सजतनशील ववच ि ववकवसत केले ज त त.
१०) अध्य पन तून च ां गले सांस्क ि आवण च ां गल्य वृत्तीांची जोप सन केली ज ते.
११) ववद्य र्थ्य ां चे म्हणणे श ां तपणे ऐकून घेतले ज ते.
१२) अध्य पन मध्ये अध्ययन र्थीत असण िे व्यक्ती लक्ष त घेतले ज त त पूवत ज् न त्मक ववच ि करून त् नुस ि अध्य पन केले ज ते.
१३) अध्य पन मध्ये अध्ययन च्य प्रमुख तत्त्व ां च , वनयम ां च आवण वसद्ध ां त ां च योग्य प्रक िे उपयोग केल ज तो
१४) अध्य पन मध्ये वगत व त विण अध्ययन स पोषक असते. ते वनभतय असत त. वशक्षक च्य कृतीन ते योग्य प्रक िे प्रवतस द दे त त.
१५) अध्य पन त ओ ववद्य र्थ्य ांमध्ये अनेकववध ब बी मध्ये रुची वनम त ण किण्य चे क यत केले ज ते. त् मुळे ववद्य र्थी तो गोष्ट प्र प्त किण्य स ठी प्रेरित होतो.
# अध्य पन ची गृवहतके १) अध्य पन य मुळे अध्ययन सुलभ होते.
२) अध्य पन य मुळे ववद्य र्थ्य ांन नववनवमततीची प्रेिण वमळते व वततन बदल घडून येतो.
३) अध्य पन हे एक वशक्षक वकांव सहक िी वशक्षक असे कित येते.
४) अध्य पन ही एक सतत च लण िी प्रवक्रय आहे.
५) अध्य पन हे प िां परिक तसेच नवीन नवीन कल्पन य ां ची वनयुक्ती असते.

६) कोणीही जन्मज त वशक्षक नसतो पण अवधक वधक वशक्षक हे उत्तम सांप्रेषण आवण ववद्य र्थी असत त.
७) आत् पितून ववद्य र्थी सजतनशील व वचवकत्सक ववच ि किण्य स ठी उद् युक्त होत त.
८) अध्य पन त उच्चतम सांप दन क्षमत तसेच वमळते सांप दन क्षमत असलेली ववद्य र्थी अनुभवत येत त.
९) अध्य पन हे ववद्य र्थ्य ां च्य सांप दन तून पि ववततत होते
१०) अध्य पन तून अद्य वत ज् न दे त येते
११) अध्य पन ही कल ही आहे आवण श स्त्रही आहे.
१२) वववशष्ट क शीकेमध्ये केलेल्य अध्य पन त ववद्य र्थ्य ां च अध्ययन पुिते त् ची ख त्री दे त येत न ही.
# अध्य पन ची तत्वे १)अध्ययनकत् ऺल त् ल त् च्य भ वन , कृती व ववच ि य चे एक त्मीकिण किण्य च्य दृष्टीने ह अनुभव ठिवले प वहजेत.
२) ववद्य र्थ्य ां च्य गिज चे शमन होईल अश प्रक िचे अध्ययन अनुभव ववद्य र्थ्य ां न द्य वेत.
३) अध्ययन परिक्तस्र्थती ही उविष्ट ां नुग मी अशी वनम त ण कि वी.
४) अध्ययन वकांव अध्य पन हे हे तू पूणत अस वे तसेच ही उविष्ट प्र प्ती कशी कि वी य सांबांधीचे म गतदशतन अध्यन कत् त ल कि वे.
५) ववद्य र्थ्य ां च्य सजतन शक्तील व व वमळे ल अश प्रक िचे अध्ययन प्रसांग वनम त ण केले प वहजेत.
६) प्रत्ेक ववद्य र्थ्य त च्य गिजेचे सम न होण्य च्य दृष्टीने वशक्षक ने वैववध्यपूणत अध्ययन अनुभव पुिवले प वहजेत.
७) ववद्य र्थ्य ां ची कौटुां वबक प र्श्तभूमी व व्यक्तक्तमत्व ववच ि त घेऊनच त् ल द्य वय च्य अध्ययन अनुभव ां ची म ां डणी कि वी.
८) वशक्षक ां नी ववद्य र्थ्य ांन अत्ांत सह नुभूतीपूवतक म गतदशतन केले प वहजे. ९) स म वजक व्यक्तक्तमत्व ववक स स ठी वग तमध्ये सहक य त त्मक आां तिवक्रय घडून येण्य च्य दृष्टीने प्रयत्न केले
प वहजेत.
#अध्य पन वि परिण म किण िे घटक
प्रस्त वन १) वशक्षक ची शैक्षवणक आहत त - सवतस ध िणपणे पदवीधि वशक्षक आपेक्ष शैक्षवणक अहत त असलेल्य वशक्षक च ां गल्य प्रक िे अध्य पन करू शकतो. एक वशक्षक केवळ बी. ए.
पदवीधि आहे ति दु सि एम. ए. एम. एड. आहे . ति आपण दोघ ां ची तुलन केली ति शैक्षवणक अहत त प्र प्त वशक्षक अध्य पन तुलनेने च ां गले करू शकतो.
२) अध्य पन कौशल्ये - कौशल्य वधवष्ठत वशक्षक कोणतेही क म च ां गल्य प्रक िे करू शकतो. जेव्ह वशक्षक कडे अध्य पन कौशल्य असते तो प्रभ वी अध्य पन करू शकतो.
परिण मक िक अध्य पन वि पुढील कौशल्य त परिण म कित त.
अ) शैक्षवणक सांप्रेषण कौशल्य.
ब) शैक्षवणक स धन बनवण्य चे कौशल्य.
क) अध्य पन पद्धतीच्य व पि चे.
ड) कौशल्य म नवी सांबांध कौशल्य.

३) वशक्षक च अनुभव -वशक्षक ां च अनुभव दे खील अध्य पन प्रभ वी करू शकते. अनुभव मुळे वशक्षक नवीन ब बी शकतो य च व पि तो पुढील अध्य पन वेळी कितो. पवहल्य
त वसकल एक वशक्षक च्य अध्य पन च प्रभ व मुल वि पडण ि न ही पण क ही तसेक नांति तोच वशक्षक मन वि प्रभ व पडू शकतो.
४) वगतखोली - व त विण वगतखोलीच्य व त विणच दे खील अध्य पन वि परिण म होतो. एख द्य वग त चे व त विण ही वशक्षक व ववद्य र्थी य ां नी वमळू न बनत असते. प्रभ वी अध्य पन हे
दोन्ीांच्य सवक्रय अांति प्रवेश होऊ शकत न ही. वशक्षक कृती त् स वमळण ि ववद्य र्थी प्रवतस द य गोष्टी प्रभ वी अध्य पन त परिण मक िक ठित त.
५) आवर्थतक घटक वशक्षक व ववद्य र्थी य ां च्य आवर्थतक प र्श्तभूमीच ही अध्य पन वि परिण म होतो. वशक्षक च्य ववच ि प्रवक्रयेवि त् च पग ि च एक परिण म होतो.
६) श ळ मह ववद्य लय व ववद्य पीठ य ां ची प्रश सकीय धोिणी य च ही परिण म अध्य पन आवती होत ि हतो.
७) ववषय वस्तू जो वशक्षक य ववषय त प्र वीण्य वमळवून पदवीधि झ ल असेल तो ववषय तो उत्तम प्रक िे वशकवू शकतो पण क ही वेळेस दु सिे ववषयी वशक वे ल गत त त् च ही
परिण म होतो.
८) प लक ां च्य अपेक्ष प लक ांच्य आपल्य प ल्य कडून खूप अपेक्ष असत त आपल्य मुल ने डॉक्टि इां वजवनयि वग त मध्ये प्रर्थम य व य च त ण मुल ां च्य मन वि ती होतो व त् च
परिण म सध्य पण वती झ लेल वदसून येतो.
स ि ां श -अध्य पन किण ि वशक्षक ह सखोल ज् न अस व . तसेच ववद्य र्थ्य ां च्य व्यक्तीभेद च ववच ि किण ि अस व . तो उच्चवशवक्षत असल्य मुळे अध्य पन परिण मक िक करू
शकेल. य गोष्टी आपल्य ल वदसून येत त.
अवधक व चन स ठी पुस्तके
१) अध्ययन अध्य पन प्रवक्रय लेखक डॉ. आय. ए. इन मद ि, डॉ.एस. एम. भोसले, डॉ. सौ. एस. बी. डॉ.आय. एन. मुज वि
२) अध्ययन व अध्य पन लेखक डॉ. हे . न . जगत प
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Professinel o Business ;krhy Qjd lkaxw “kdkyO;olkf;dsps xq.k lkaxw “kdkyf”k{kdkP;k ckaf/kydhph {ks=s lkaxw “kdkyf”k{kdkph {kerk {ks=s lkaxw “kdkyf”k{kdkph dk;Z {ks=s lkaxw “kdky-

izLrkouk
vkS|ksfxd Økarhuarj ;qjksfi; jk’Vªkr pkj xks’Vh ?kMY;k- m|ksx/ka|kps tkGs ok<Y;keqGs vusd O;olk;kpk vkf.k R;kyk
v/kkjHkwr vlysY;k vusd Kku {ks=kapk mn; >kyk- rlsp izR;sd Kku {ks=kaps fo”ks’khdj.k >kys- vkf.k cgqrsd loZ Kku {ks=s
ijLijkoyach cuyhO;olk;] profession;k vFkkZus rj Z?kank * gs Business;k vFkkZus fopkjkr ?ksÅ- ;k nksUghr Qjd Eg.kts T;kr ;k uk R;k
Lo:ikr ,d vFkok vusd O;DrhdMwu dsoG lkoZtfud fgrkps lsok fnyh tkrs fdaok visf{kr vkgs rs Eg.kts profession rj T;kr
ekyd fdaok Hkkx/kkjdkauk ykHk feGkok gk ,deso mís’k vkgs- rks Eg.kt Business gks;
O;lkf;d ek.kwl professional T;k {ks=kr dke djrks R;k O;lk;kuqlkj R;kus dks.krs furhfu;e ikGkosr ;kps fud”k Bjforksrks O;lkf;d furh”kkL=] O;lkf;d O;Drh] frus izkIr dsysyh dkS”kY; o Kkukpk okij ZlkoZtfud fgr * ;k mfí’VklkBh djrksR;kP;k v/kkjs djhr vlysY;k dkekr rks ,d fuf”pr fu’dkZizr ;sÅ “kdrks- gs dke loZlkekU; ek.kwl d: “kdr ukgh- dkj.k
gh dkS”kY; vkf.k Kku R;kP;kadMs ulrkr- O;lkf;dkl R;kpk ekscnyk feGrks i.k rks fuf’pr ulrksO;lkf;dkdMs izkef.kdi.kk] lpksVh] ikjn’kZdrk] fo”oklgZrk] vkRefo”okl] dk;nk ikyukph izo`Rrh] fu’Bk] vknj] uezrk gs
xq.k vlkosr v’kh vis{kk vlrs- f”k{kd] MkWDVj] i=dkj] odhy] lqrkj] yksdizfrfu/kh] ea=h gh ;kaph mnkgj.ks gksr-

fo’k;foospu
v-

c-

{kerk {ks=s
1-1 lanfHkZ; {kerk
1-2 ladYiuk {kerk
1-3 vH;klØe o vk’k; {ker
1-4 laØe.k {kerk
1-5 brj “kS{kf.kd dk;Z{kerk
1-6 v/;;u iwjd lkfgR; {kerk
1-7 ewY;ekiu {kerk
1-8 O;oLFkkiu {kerk
1-9 Ikkyd laidZ {kerk
1-10 lekt laidZ {kerk

f”k{kdkP;k ckaf/kydhph {ks=s
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

d-

v/;;ukFkhZ”kh ckaf/kydh
lektk”kh ckaf/kydh
mRd`’Vrs”kh ckaf/kydh
ewwyHkwr ekuoh ewY;ka’kh ckf/kydh
O;olk;k”kh ckaf/kydh

f”k{kdkP;k dkefxjhph {ks=s
1-1
1-2

oxkZrhy dkefxjh
“kkys; Lrjkoj dkefxjh

1-3
1-4
1-5

“kkGkckº; dkekrhy dkefxjh
Ikkyd laidZ dkefxjh
lekt laidZ dkefxjh

f”k{kdh O;olk; Lohdkjrkuk v/;kidkyk {kerk] ckaf/kydh vkf.k dkefxjh gh rhu {ks=s vkRelkr djkoh ykxrkr- gk
vkjk[kMk [kkyhy izek.ks vkgsorZu {ks=s
{kerk {ks=s

ckaf/kydh {ks=s
¼orZu½ {ks=s
dkefxjh

v ½ f”k{kd {kerk {ks= %

1- lanfHkZ; {kerk % ¼Conteful Compentencis½f”k{k.k iz.kkyhe/;s eq[; nksu ?kVd vlrkr- “’k{kd o fo|kFkhZ ;k nks?kkaps
lkekftd lanHkZ Eg.ktsp rs nksu dks.kR;k lektkrwu vkys] vktwcktwpk ifjlj dks.krk vkgs gs tk.kwu ?ks.ks EgRokps vlrsfo’ks”kr% gYyhP;k “kkGse/kwu ;s.kkjs fo|kFkhZ o f”k{kd osxosXkG;k Hkkxkrwu rlsp fHkUu ik”oZHkwfee/kwu ;srkr- ik”oZHkweh o
ifjlj letkowu ?;kok2- ladYiuk {kerk % ¼Concaptual Compentencis½f”k{k.k izfØ;k gh ,d tVhy o xqarkxqrhph izfØ;k vkgs- ;ke/;s
v/;kiukcjkscj lekt”kkL=h;] ekul”kkL=h;] rkfRRod r”kkp vU; ladYiukapk gh lekos”k gksrks- ;k ladYiuk vkRelkr
dj.;klkBh {kerk vl.ks vko”;d vkgs- leku xq.k/kEkZ vlysY;k psrdkapklewg Eg.kst ladYiuk gks;3- vH;klØe o vk”k; {kerk% f”k{kdkyk vkiY;k ns”kkrhy o jkT;krhy f”k{k.kkps fofo/k Lrj] izR;sd Lrjkojhy vH;klØe
mnk- 10+ 2+ 3 ;k vH;klØekr lekfo’V dsyy
s s fofo/k fo’k; o R;krhy vk”k; ekfgr vl.ks vko”;d vkgs- vkiY;k
fo’k;krhy o brj fo’k;krhy lacks/k vkRelkr djkos4- laØe.k {kerk % ,[kk|k oxkZlkBh] b;RrslkBh ,[kk|k fo’k;kpk vk”k; vkRelkr d:u f”k{kdkps dke Hkkxr ukgh- rj
fof”k’V oxkZl] b;RRklkBh ifj.kkedkjd f”kdfo.;klkBh dks.kR;k v/;kiu i}rh] ra=s o dkS”kY;s okijk;ph gs dq”kyrsps
dke vkgs gs ekfgr vlkos-5- brj “kS{kf.kd dk;Z{kerk %f”k{kdkauh oxkZe/;s vkiY;k fo’k;kps v/;kiu djkos rlsp ‘kkGsph brj dkes gh djkoh ykxrkrmnk fofo/k “kS{kf.kd dkeps fu;kstu djkos ykxrs- ifjikB ?ks.ks] lgyh ?ks.ks] t;aR;k iq.;frFkh lknj dj.ks] ok<fnol]
f”k{kd fnu lktjs djkos ykxrkr- ;k dkekps fu;kstu dj.;klkBh {kerk vlkoh ykxrs6- v/;;u iwjd lkfgR; {kerk % v/;kiu djrkuk f”k{kdkyk fofo/k izdkjP;k “kS- lkfgR;kpk okij djkok ykxrks- gs lkfgR;
dls r;kj djkos] r;kj lkfgR;krhy ;ksX; lkfgR;kph fuoM d’kh djkoh] lkfgR; dls okijkos ;k ckcrP;k {kerkapk lekos”k
;k xVke/;s vkgs- mnk- okpuiVV~;k] “kCniVV~;k] fp=iVV~;k] v{kjiVV~;k-

7- ewY;ekiu {kerk % v/;kiukuarj fuf”pr dsyy
s h mfí’Vs fdrh izek.kkr lk/; >kysyh vkgsr gs ikg.;klkBh ewY;ekiukph
dks.krh lk/kus vkgsr] rh d”kh okijk;ph] nSuafnu oxZv/;kiuklkBh rh d”kh r;kj djk;ph ;klkBh ;k xVkrhy {kerkapk
okij gksrks8- O;oLFkkiu {kerk %O;oLFkkiu gh ,d O;kid ladYiuk vkgs- ;k O;kid ladYiuseqGs oxZ O;oLFkkiukph dYiuk ekfgr
vlkoh- R;kpcjkscj “kkys; O;oLFkkiu lekT;kps la?kVu dls djkos ;k {kerk ;k xVke/;s lekfo’V vkgsr9- Ikkyd laidZ {kerk %¼Competencies Related to prenta; Contact and co- opereation ½ fo|kF;kZaP;k fodklkr ikydkph
Hkwfedk egRokph vlrs- cnysY;k lkekftd jpuseqGs ikydkaukgh f”k{kdkP;k enrhph vko”;drk vlrs- R;kpizek.ks dkgh
osGk ikyd “kS{kf.kd ekfgrh L=ks= Eg.kwu gh mi;qDr Bjrkr- ;klkBh ikydka”s kh laidZ] f”k{kd ikyd la?kVuk] b- ckcrhr
lgHkkxh gks.;kP;k {kerkpk ;ke/;s lekos”k gksrks- mnk- f”k{kd ikyd feVhax10- lekt laidZ {kerk% ‘kkGk gs lektkps vax vkgs- R;keqGs lektkP;k fodkl Eg.kts “kkGspk fodkl R;keqGs f”k{kdkl
lkrR;kus lektkP;k xjtk] /;s;s] L=ks= vkfn ckchapk fopkj djkok ykxrks- R;kuq:i “kkys; dk;ZØekP;k fu;kstukph
vk[k.kh r;kj djkoh ykxrs- ;klkBh vko”;d vl.kk&;k {erkapk fopkj gksrksv½ ifj.kkedkjd v/;kiu & v/;kiu izfØ;k ;klkBh ;ksX; okrkoj.k rh izfØ;k vkuank;h Ogkoh ;klkBh f”k{kdkph vkiY;k
O;olk;koj fu’Bk vl.ks ;kykp O;olkf;d ckaf/kydh Eg.krkrc½ f”k{kdkps O;DrheRo] dkefxjhps Lo:i fu’Bk] ;krwu O;Dr gks.kkjs O;olkf;d vax Eg.kt ckaf/kydh gks; c½

f”k{kdkP;k ckaf/kydhph 5 {ks=s
1- v/;;ukFkhZ”kh ckaf/kydh % f”k{kdkph vkiY;k fo|kF;kZ’kh mRre izdkjph okx.kwd vlkoh- oxkZe/;s v/;kiu djrkuk
viekukLin cksy.ks] fuank dj.ks] rqqPN ys[k.ks v’kk izdkjph okx.kwd nsÅ u;s- leaT;li.ks] lgu”khyrsus lokZauk v/;kiu
v/;;u o v/;;ukr lekos”k d:u ?;kos-

2- lektk”kh ckaf/kydh % f’k{kd gk lektkPkk ,d ?kVd vlrks- lkekftd laLd`rh orZu] vkpkj fopkj ;kapk ixMk f”k{kdkoj
gksr vlrksd- f”k{kdkaus KkukP;k ek/;ekrwu lektkrhy izR;sd ?kVdkoj pkaxys laLdkj djkosr- o l{ke ukxjhd ?kMokosrthou tx.;kPkh i}rh Eg.kts laLd`rh gks;- ,dosG tso.ks&izd`rh] Hkwd ulrkuk to.ks& fod`rh] Hkwd ulrkuk brjkauk
ns.ks&laLd`rh gks;3- O;olk;k”kh ckaf/kydh % f’k{kdkaps vkiY;k O;olk;koj fu’Bk vloh- vH;klØe o ikB;Øekph ;ksX; lkaxM ?kkywu o’kZHkjkps
fu;kstu djkos- ikB;Øek”kh laca/khr vH;klksRrj o vH;kliwjd dk;ZØekps fu;kstu djkos4- mRd`’Vrs’kh ckaf/kydh % tqU;k o uO;k O;Drhfu’V vuqns”ku dYiukaph ekaM.kh v”kh dh] ftP;kOnkjk fo|kF;kZauk vR;ar
mRre fjrhus vkRefo”olkus v/;;u dj.;klkBh tkLrhr tkLr mRd`’Vrk lgk¸;d Bjrs- T;k fBdk.kh fo|kF;kZauk
v/;;ukr vMp.kh ;srs R;k fBdk.kh fo|kF;kZauk ;ksX; o iwjslk osG ns.ks v/;;ukr izHkqRo feGfo.;klkBh enr djrk ;srs5- ewwyHkwr ekuoh ewY;ka”kh ckf/kydh % ewY;] furh”kkL=kpk o lkSan;Z”kkL=kpk lekos”k gksrks- furh”kkL= oS;fDrd o lkeftd
thoukr dls okxkos ;kps fud’k fdaok ekunaM fuf”pr djrsd½

f”k{kdkP;k dkefxjhph {ks=s

1- oxkZrhy dkefxjh % f’k{kdkps oxkZrhy orZu ;ksX; i}rhps vlkos- oxZfu;a=.k vkf.k oxZ O;oLFkkiukP;k ek/;ekrwu ikB;ka’kk
mRre fjrhus letwu |kok- f”k{kdkps oxkZrhy orZu dMd f”kLrhps o fu;a=.k Bso.kkjs vlkos- f”k{kdkaph vknj ;qDr fHkrh
vlkoh2- “kkys; Lrjkoj dkefxjh % f’k{kdkps “kkys; Lrjkojhy orZu lkeaT;lkps] izsekps] ftOgkG;kps vlkos- ikSxM
a koLFksrhy
cnykuqlkj f”k{kdkauh dkgh va’kh cny djkok3- “kkGkckº; dkekrhy dkefxjh % f”k{kdkauk fofo/k “kkGkckº; dkes djkoh ykxrkr- v/;kiu rklkP;k O;rhfjDr f”k{kdkauh
fofo/k dkes djkohr- “kkGkckº; dkekP;k uksanh BsokO;kr-

4- Ikkyd laidZ dkefxjh % “kkGse/;s f”k{kd ikyd la?k LFkkiu djkok- f”k{kd ikyd la?kkP;k nksu efg.;kr ,dknk cSBd
?;kohr- f”k{kd ikyd ;kaP;kr fofo/k fo”k;koj ppkZ ?kMowu vk.koh- f”k{kdkauh fo|kF;kZaP;k dedwor cktw ekaMuw ;ksX;
fopkjkaPkh nsok.k ?ksok.k djkoh- lq/kkjkRed cny “kkGsr lqpokosr5- lekt laidZ dkefxjh % lektkrhy izR;sd ?kVdka”kh f”k{kdkps orZu ;ksX; izdkjps vlkos- lektkrhy fofo/k laLFkkaps
lHkkln Lohdk:u Lor%P;k Kkukpk lektkl dlk mi;ksx gksbZy gs igkos-

lkjka”k & v/;kidkyk v/;kiu djrkuk QDr v/;kiukpkpk fopkj u djrk vkiY;kdMs v/;kiu ,d O;olk; ;k n`’Vhus ikfgys
rj ckaf/kydhps] {kerk] o dkefxjhps {ks=s vkgsr- ;krwu lekt ?kMfo.;kps dke f”k{kdkyk dsys ikfgts gs y{kkr ;srs-

vf/kd okpuklkBh lanHkZ iqLrds & v/;;u &v/;kiu ys[kd MkW- g- uk- txrki

?kVd Ø- 7 dO;lkf;d ok<
f”k{kdkauh vkiyk O;olkf;d ntkZ lq/kkj.kslkBh [kkyhy izek.ks iz;Ru djkosr1- R;kus Lor%P;k “kS{kf.kd p brj thou O;ogkjkrhy orZukps vkReijh{k.k djkos=
2- “kkGsr vFkok lektkr vkiys orZu brjkauk vuqdj.kh; jkghy ;kph n{krk ?;koh3- fo|kF;kZa”kh lqlaokn lk/kok- R;kauk viekukLin okx.kwd nsÅ u;s- R;kaph vogsyuk d: u;s4- vkiys okpu]fparu eukus Kku v|kor Bsokos5- izR;sdkl lán;rsus o ldkjkRedrsus ekxZn’kZu d:u thoukr vkRefuHkZj gks.;kl enr djkoh6- fo|kF;kZaP;k ckSf}d fodklkcjkscjp Hkkofud o “kkjhfjd fodkl ?kMfo.;klkBh fofo/k miØekrwu vuqHko le`?k djkos7- v/kqfud ra=foKku] ek/;es] lanHkZ iqLrds ;krwu pkaxys Kku feGfo.;klkBh dks.krs iz;Ru dsys ikfgtsr gs Li’V djkos8- “kkGspk] lektkPkk oSpkfjd izxrhlkBh lgHkkx ok<okok9- “kkys;] lkekftd] jk’Vªh; ,sD;klkBh lgHkkx ok<okok10- cnyR;k vH;klØekuqlkj ikB; ?kVdkaP;k mfí’Bkuqlkj Lor%P;k v/;;ukr cny djkok11- f”k{k.kkrwu euksjatdrspk vuqHko |kok12- fo|kF;kZaP;k lqIr xq.kkl izkRs lkgu |kos13- lekt lq/kkjd] “kkL=K] bfrgkldkj]vkn”kZ usrs ;kaps pfj´ Li’V djkos- lektkrhy vkn”kZ izlx
a kps fo|kF;kZaP;k vkn”kZ
orZukps dkSrqd djkos14- pkaxY;k pkfj= fufeZrhlkBh Lor% iklwu lq:okr d:u pkfj=Okku fo|kFkhZ ?kMokos-

15- ftnn~] fpdkVh] iz;Ruokn] izxrhph v”kk] mPp /;s;s xkB.;kps LoIu] v”kk xq.kkaps chtkjksi.k fo|kF;kZae/;s gks.;lkBh
vf/kd iz;Ru djkosr16- xjhc] gksrd: eqykalkBh VheodZ ;kstuk r;kj djkoh17- ekxZn”kZu o leqins”ku d{k lq: d:u fo|kF;kZae/;s lgdk;Z] lfg’.kqrk fuekZ.k djkoh18- “kkys; xq.koRrk ok<hlkBh fo”ks’k IkzdYi gkrh ?;kosr19- “kS{kf.kd leL;kckcr d`rh la”kks/ku d:u R;kaP;k fu’kZd”kkpk mi;ksx f”k{k.kkr djkokiqLrd lanHkZ

f”k{k.kkph dk;Zin`/krh ys[kd lnkuan fHkysxkodj o izk- fLerk fHkysxkodj

?kVd 8 v v/;kiu ,d fu;ksftr Ñrh
izLrkouk &fu;kstu dj.ks r”kh ,d ekufld izfØ;k vkgs- ,[kknh Ñrh dj.;klkBh O;Drh ts Bjfors R;kpk lekos”k fu;kstukr
gksr vlrks- ;”kLoh v/;kiukpk ik;k gs ifj.kkedkjd fu;kstu gks;- v/;kiukps fu;kstu gs v/;kiuP;k fLFkrhP;k /;s;ko:u
fuf”pr gksr-s
cÚ;kposGk f”k{kd gk /;s;kpk o mfnn~k’Vkapk fopkjp djr ukghr- R;kis{kk ikB;iqLrdkykp vf/kd egRRo nsrkr- v/;kiu
in~/krh o “kS{kf.kd lk/kukyk vf/kd egRRo nsrkr- vuquqHkoh f”k{kd fu;kstuke/;s vk”k;kyk vf/kd egRRo nsrkr- vuqHkoh f”k{kd
v/;kiuke/;s fo|kF;kZaP;k visf{kr orZukpkp fopkj djrkr,dw.kp Eg.kwu vkiyk lxGk Hkj v/;;ukP;k fu’iRrh oj izsfjr dsY;kuarj eqykauh Ñrh ok ikB;iqLrdkrwu FksV y{kkr
Bsowu Kku Eg.kwu ekfgrhP;k rqdM;kps lknjhdj.k dj.;koj vk.kh lokZr “ksoVh eqykaP;k y{kkr jkgrs dh ukgh R;kaP;k
ewY;kekoukojp jkgrs- vki.k eqykaP;kdMd usgeh Kkukph fufeZrh dj.kkjs] Eg.kwu ikfgys ikfgts- rs QDr xf.kr vkf.k foKku]
Hkk’kk vkf.k lkekftd “kkL=klkj[;k ckSf˜d vkdyukP;k fo’k;kckcr uOgs- rj ewY;] dkS”kY; vkf.k –‘Vhdksu fodflr
dj.;kckcrgh frrdsp ykxw gksrs- ;k O;kid oSpkfjd izfØ;srwu vki.k v/;kiukP;k fu;ksftr vkjk[kMkP;k fu;ksftr ÑfrdMs
c?k.ks vko”;d vkgsMfnn~’Vs &
12345-

v/;kiu
v/;kiu
v/;kiu
v/;kiu
v/;kiu

djrkuk izf”k{k.kkFkhZyk vkRefo”okl fuekZ.k gksbZyfu;kstukeqGs mfn~n’Vkaph fuf”prh d: “kdkyfu;kstukeqGs fo|kF;kZaP;krhy izxrh ikgw “kdkyfu;kstukeqGs ;”kLoh v/;kiu dj.;kpk iz;Ru d: “kdkyfu;kstukeqGs ;ksX; “kS- lk/kukaph fuoM d: “kdky

v/;kiu fu;kstukps ?kVd
1-gsrw
v- fo|kF;kZaP;k ckcrhrhy mfnn~’Vkr Li’Vrk ;s.;lkBh
c- O;Drhxr fHkUursph lks; dj.;lkBh
d- rkZf/k’Bhr vuqns”kukph ekaM.k.h vk[k.;klkBh
M- fo|kF;kZae/;s vfHk:phph Hkkouk mfnn~’Vkizr dj.;klkBh
b- fo|kF;kZae/;s vkRefo”oklkph Hkouk fuekZ.k dj.;klkBh
2- fu;kstukeqGs iq<hy xks’Vh lk/; gksrkrv- v/;kiukph ekufld r;kjh gksrs
c- v/;kiukps Loa; ewY;ekiu djrk ;srs
d- vkREkfo”okl ok<rksM- iz;Ru izekn deh gksrksb- v/;kiukr lqyHkrk ;srs
Q- v/;kiukr lqlaxrk ;srs?k- fo|kFkhZ orZukpk vankt ;srks
x- v/;kiukph vfuf”prrk deh gksrs o lqj{ksrsph Hkkouk ok<hl ykxrs3-mfnn~’Vs@/;s; mfnn~’Vs
gh f”k{k.kkph mnn~s”; lk/; dj.;kP;k izoklkrhy VIis gksr- mnns~”; Eg.kts nwjxkeh mfnn~’Vsp
gksr- f”k{k.kkph mfnn`’Vs lk/; djrkuk O;drhP;k oS;Drhd xjtk] rks T;k lekT;kr okojrks R;k lektkrhy fdaok jk’Vªkrhy

xjtk y{kkr ?;kO;k ykxrkr- R;k ?ksÅup f”k{k.kkph mfnn~’Vs fuf”pr dsyh tkrkr- ijarq gh mfnn~’Vs nwjxkeh o O;kid Lo:ikph
vlrkrv/;kiu izfØ;s}kjk = f”k{k.kØe o vH;klØekph mfnn~’Vs lk/; dsyh tkrkr- ;klkBh MkW- Cywe o R;kaP;k lgdkÚ;kauh
mfnn~’Vkaps Js.khc) oxhZdj.k dsys vkgs R;krwu v/;;ukFkhZpP;k O;DrheRo fodkl lk/kyk tkok- vls visf{kr vlrs- R;kauh
mfnn~’Vkaps cks/kkRed] HkkokRed] fØ;kREkd {ks=kuqlkj fuf”prh dsyh vkgs- R;kuqlkj v/;kiu ?kVdkaP;k vuq”kaxkus mfnn`’Vs fuf”prh
dsyh tkrkr4-vk”k;
v/;kidkpk v/;kiukpk gsrw v/;;ukFkhZps v/;;u Ogkos- gkp vlrks- v/;kiukps fo”ys’k.kdjrkuk v/;kiu Ñrh
fo|kFkhZ Ñrh;k nksUgh ckch fopkjkr ?;kO;k ykxrkr- vk”k;kpk fopkj djrkuk vk”k; Eg.kts dk;\ iqLrdkrhy Nkihy vksGh
vk”k; gksbZy dk\ rj R;ke/;s nMysyk vk”k; vlrks- vk”k;kpk “kks/k k?ks.;lkBh iq<hy ckchapk lekos”k gksrks- i.k ;k ckch izR;sd
ikBr ;srhyp vls ukgh1- laKk 2- ekfgrh 3 ladYiuk 4 rF;s 5- RkRRos 6-fu;e 7-jpuk fdok ekaM.kh 8- lajpuk 9- fl)rk 10 xq.k/keZ
11 O;k[;kk 12- lw= 13 fl)kar fdok miiRrh 14- vkÑrh 15 dkS”kY; 16- izfØ;k 17 inn~/krh vls ,dw.k 17
?kVd ;srkr6- v/;;u vuqHko
v/;kiukph mfnn~’Vs fuf”pr >kyh] R;klkBhpk vk”k; fuf”pr >kyk] dh] iq<pk iz”u Eg.kts v/;kiu
Ñrhpk o v/;;u v/;uqHkopk ikB;iqLrddkrhy vk”k; fo|kF;kZai;Zar iksgpfo.;lkBh ts v?;;u vuqHko |ko;kps vlrkr
rs fuf”pr djkos ykxrkr- vk”k;] fo|KkF;kZaP;k o;ksxVkpk fopkj d:u v/;;u vuqHko |kkosr- “kkfCnd] v”kkfCnd] izR;{k]
vizR;{k vuqHko |kos6-v/;kiu inn`/krhv/;kiu vk”k; fuf”pr >kY;koj rh dks.kR;k ek/;ekrwu v/;;ukFkhZi;Zar iksgpork ;sbZy\ R;klkBh dks.krh
v/;kiu inn~/krh mi;qDr Bjsy\ ;kpk fopkj v/;kidkyk djkok ykxrks-

vk”k;kps Lo:Ik o mfnn~’Vs ;k vuq”kaxkkus dks.krh v/;kiu inn~/krh mi;qDr Bjsy\ ;kpk fu.kZ; v/;kidkyk ?;kok ykxrksvkiY;k leksjps v/;;ukFkhZ] R;kaP;k o;kxVkP;k xjtk] vfHk:ph] vfHko`Rrh y{kkr ?ksÅu v/;kiu djkos- vk”;kuqlkj v/;kiu
inn~/krh tj vk”k; tj ekfgrhij vlsy rj O;k[;ku inn~/krh mi;qDr] uohu lacks/k] ladYiuk vlsy rj ladYiuk izkIrh
izfreku] mn~xkeh& inn~/kr mi;qDr Bjsyv/;kiukP;k dk;Zfurh
v/;kiu inn~/krh lkscr v/;kiukP;k dks.kR;k izdkjP;kk dk;Zfurh voyafcY;k ikfgtsr ;k loZ
ckchapk fu.kZ; f”k{kdkyk ?;kok ykxrks- rlsp fo|kFkhZ o;ksxV] la[;k] miyC/k HkkSfrd ifjfLFkrh fopkjkr ?ksÅu vki.k dks.kR;k
dk;Zfurhpk voyac dsyk ikfgts ;kpkgh fu.kZ; v/;kidkyk ?;kok ykxrks- oxkZr la[;k vf/kd vlsy rj R;kaps xV ikMwu ppkZ
djkoh1234-

ikB;ka”k rdZ”kq) o Øec) vlsy rj dehr deh v/;kiukpk iz;ksx djkokrK v/;kidkapk vHkko vlsy rj vfHkØfer v/;kiukpk mi;ksx djkokEgkfo|ky;hu Lrjkoj ppkZ] lsehukj] ifjlaokn v”kk dk;Zfurhpkk mi;ksx djkokvkf.k gs loZ v/;kidkus fuf”pr djkos-

O;Drh o lk/kus
1- v/;kiukps fu;kstu djrkruk v/;kiu dj.kkjk v/;kid gk vR;ar egRRopk ?kVd fopkjkr ?;kok ykxrks2- v/;kid gk “kkjhfjd o vkjksX; laiUUk gok- dkj.k v/;kid T;kizxk.ks fu;ksftr ikB;oLrw fo|kF;kZai;Zar iksgpor vlrks
R;kpizek.ks fo|kFkhZ v/;kidkdMwu izR;{k ok vizR;{ki.ks vusd xks’Vh f”kdr vlrks- v/;kidkps jkg.ks] thouewY;s] fopkj
;kpk izHkko v/;;ukFkhZoj iMr vlrks- v/;kidkps fo’k;Kku v|kor] R;kkoj izHkqRo vl.ks egRRokps vkgs-

3- fu;ksftr ikB;oLrw fo|kF;kZai;Zar ikspfo.;klkBh izR;sdosGh v/;kid iqjslk vlrksp vls ukgh- rlsp ;klkBh vko”;d
lk/kus lq)k “kkGsr miyC/k vlrhyp vls ukgh- v”kkosGh v/;kidkus vkiY;k LFkkfud ifjljkrhy lk/kus o lk/ku O;Drhapk
“kks/k ?;kok- mnk- lkFkhps jksx
;klkBh MkWDVjkaps O;k[;ku BsokosewY;ekiu
vki.k fo|kF;kZauk T;k gsruw s v/;kiu dsys rks gsrw fdrir lk/; >kyk gs ikg.;klkBh ewY;ekiukph xjt vlrs1- v/;kidkauh ;klkBh ledkyhu ewY;ekiu in~/krhpk okij deh d:u fodklkREkd ewY;ekiu in~/krhpk okij djkok2- fo|kF;kZaP;k useD;k =qVh “kks/kwu dk<.;klkBh
uSnkfud ewY;ekiukpk okij djkok- ;keqGs useD;k =`Vh y{kkr ?ksÅu
mipkjkREkd v/;kiu dj.ks lksis tkrsewY;ekiu dj.;klkBh fofo/k ra=kpk mi;ksx djkok- l/;k ys[kh ewY;ekiukoj Hkj vkgs- i.k orZu cny fdrh >kys fdaok
ukgh gs letw “kdr ukgh- Eg.kwu fujh{K.k ra=s] infu”p;u Js.kh] iMrkGklwph ] lkekferh ra= izkR;f{kds] rksaMh ijh{kk]
eqyk[kr b- lk/kukapk okij dj.ks vko”;d vkgs1- fu;kstu voLFkk
Lo%rkP;k fo’k;kps] fo|kF;kZckcrps] v/;kiukckcrps] Kku fdrh vkgs\ Lo%rk v/;kiukr
dks.krs ;ksxnku nsrk vkys\ v/;kiukrwu useds dk; lk/; djko;kps\ vk”k; dlk laiok;pk\ oxZO;LFkkiu dls
djk;ps\ ;kpk “kks/k ?;kok2- leL;k fujkdj.k voLFkk
ifgY;k voLFkse/;s r;kj >kysY;k Ik;kZa;kph fuoM ;k ik;jhoj fu.kZ; ?ks.;lkBh
gksrks- R;k R;k Ik;kZ;kuqlkj f”k{kd fu;kstukr cny djhr vlrks-

fuR; Ñrh
v/;kiukr fuR;
Ñrh eqGs rks leL;k lksMfo.;kr ikjaxr gksr vlrks- vki.k v/;kiu djhr
vlysY;k ?kVdkrhy fo|kF;kZaleksj ekaMr vlrkuk vki.k d”kkpk okij djk;pk vkgs] dks.krs v/;;u vuqHko |k;ps] ;kpk
fopkj rks djrks- leL;sP;k eqGk”kh tkÅu “kks/k ?ks.;kph lo; f”k{kdkauk ykxrslkjka”k &
;k frUgha voLFkkaps ,d=hdj.k d:u ,d izekkf.kr fu;ksftr vkjk[kMk fodflr dsY;kl f”k{kdkP;k v/;kiukl
lxrh ;sbZy- vk”k;kualkj] oxkZuqlkj fo|kF;kZaP;k leksj izR;sd f”k{kdkus v/kiukps fu;kstu dsY;kl v/;kiu izHkkoh gks.;kl enr
gksbZyvf/kd okpuklkBh iqLrds &

vf/kd okpuklkBh lanHkZ iqLrds & v/;;u &v/;kiu ys[kd MkW- g- uk- txrki

Unit -8 O;k[;ku in~/kr

mfn~n’Vs
1- O;k[;ku in~/krhP;k fofo/k O;k[;k letrhy
2- O;k[;ku in~/krhP;k fofo/k ik;Ú;k letrhy
3- O;k[;ku in~/krhPkk mi;ksx y{kkr ;srhy
4 O;k[;ku in~/krhPks Qk;ns y{kkr ;srhy
5-;k[;ku in~/krhPks nkss’k y{kkr ;srhy

ikB;eqn~ns
• 1- O;k[;ku in~/krhP;k O;k[;k
• 2- O;k[;ku in~/krP;k ik;Ú;k
• 3- O;k[;ku in~/krpk mi;ksx
• 4- O;k[;ku in~/krps dkS”kY;
• 5-- O;k[;ku in~/krps Qk;ns
• 6- O;k[;ku in~/krps nks’k

izkLrkfod
fo|kF;kZaP;k lokZaxh.k fodklkps ?;s; lk/; dj.;klkBh fo|kF;kZaps o; b;Rrk] cqf)eRrk] n`’Vhdksu]
vuqHko {ks=] /kkj.kk] xzg.k dj.;kph {kerk ;k loZckchapk fopkj d:u f”k{kd v/;kiukps fu;kstu
djrkr-;k fu;kstukuqlkj lacaf/kr fo’k;pk ikB;ka”k fo|kF;kZauk vkdyu gks.;klkBh T;k inn~/krhpk
mi;ksx djrkr R;kyk v/;kiu inn~/krh Eg.krkr-

• O;k[;k ˸ tsEl ek;dy yh- yh• ÞT;kOnkjs f”k{kd vR;ar dkGhiwoZd fu;kstu dsysY;k ,[kk|k fo’k;klac/a kh vFkok leL;klac/a kh
Li’Vhdj.k vFkok o.kZu djrks R;kl O;k[;ku inn~/kr Eg.krkr ß
• gsy lferh Þ rkfldsP;k ,[kk|k lyx fo’k;kP;k lyx foospuklkBh iw.kZr% izkeq[;kus dsysyk
mi;ksx Eg.kts O;k[;ku inn~/kr gks; Þ
• For presenting a seagment or unit of the desired content materialof a subject
to a group of learner through the lecturing aims to attain specific teaching
learning objectives.

• O;k[kku inn~rhP;k ik;Ú;k
•
• izLrkouk interdocation
• lknjhdj.k Persention
• fofo/k mnkgj.ks nk[kys ;kapk lekos”k Include & variety of Examples
• iz”u fopkj.ksAsking Quetions
• ladyu Summarises
• 6- lekjksi Conclusion

• mi;ksx
• inoh o inohRrj f”k{k.kkr O;k[;ku inn~/krhpk eksB;k izek.kkr okij dsyk tkrks- izkphu
dkGkiklwu gh inn~r mi;ksxh vkgs- gh inn~r f”k{k.kdsanzh vkgs- vusd izk/;kidkauh Varner
&Dicknosn ;kauh 1967 e/;s vkf.k Costion& Bligh ;kauh 1972 e/;s vusd O;k[;ku inn~rhpk
ijke”kZ ?ksÅu O;k[;ku inn~/krhr dks.kR;k Lo:ikpk vk”k; mi;ksxh iMsy gs lkafxrys- ;k
inn~rhpk mi;ksx ,[kk|k xks’Vhph] ?kVusph uohu ekfgrh ns.;klkBh] ikBkph lq:okr o lkjka”k
letkowu ns.;klkBh ;k inn~/krhpk mi;ksx gksrks- ;k inn~/krhpk dkghosGsl iq<hyosGh mi;ksx gksr
ukgh• 1 mnn~s”k] Kku] vkdyu] ;kmnn~s”kkis{kk mPPkikrGhojhy Eg.kts mi;kstu] la;kstu] ewY;kadu] gh
mfnn~’Vslk/; djrkuk gksr ukgh• 2 tsaOgk Kku vewrZ o lfoLrj |k;ps vlrs rsaOgk mi;ksxh gksr ukgh• 3 tsaOgk mfnn~’Vs lk/; dj.;klkBh fo|kF;kZaP;k fË;k”khy lgHkkxkph xjt vlrs- rsaOgk mi;ksxh
gksr ukgh

• O;k[kkukph dkS”kY;s
• 1- izLrkouk
• 2- psrd cny
• 3- Li’Vhdj.k
• 4- iz”u fopkj.ks
• 5- dFku
• 6- lk/kukapk okij] ih- ih- Vh- r;kj dj.ks• 7- milagkj
• 8- Lok/;k;-

• O;k[kku inn~rhPks Qk;ns
• dYiuk foLrkj & iqLrdkrhy foLrkjiwoZd fyfgysyh dYiuk dkghosGsl fo|kF;kZauk letr ukgh;kosGh ;k in~/krhpk mi;ksx gksrks• egRRokP;k eq|koj y{k dsafnzr dj.ks & Kkuxzg.kklkBh dkgh egRokps eqnn~s vlrkr- tls fl)kar]
fu;e ;k in~/krhr v”kk eq|koj tksj nsÅu fo|kF;kZp
a s y{k os/k.;kl oko feGrks• ekul”kkL=h; RkRRokuqlkj ikB;fo’k;kph ekaM.kh dj.ks lqyHk tkrs
Øehd iqLrdkrhy ekaM.kh
rdZ”kq) vlrs- izR;sd fo|kF;kZyk rh mi;qDr Bjr ukgh- v”kkosGh fo|kF;kZaP;kvkoMh fuoMh] {kerk]
R;ksps iwoZKku Yk{kkr ?ksÅu ikB;fo’k;kph ekaM.kh ekul”kkL=h; rRRokuqlkj dj.;kph la/kh ;k
in~/krhu IkzkIr gksrs• osGspk vio; gksr ukgh
;k in~/krhus brj v/;kiu in~/krhis{kk ikB;Øe yodj iw.kZ gksrks- i.k R;klkBh f”k{kdkph
iwoZr;kjh izHkkohi.ks vl.ks xjtsps vkgs-

• fo|kF;kZauk izsj.kk ns.ks
f”k{kdkus izHkkfoi.ks] euksajtukRed mnk- okd~pkrq;kZus] pSrU;iw.kZ okrkoj.kkr O;k[;ku fnys
rj fo|kF;kZyk izsj.kk feGsy- v/;kiu mRlkg izkIr gksbZy o vH;kl dj.;kl vf/kd izo`Rr gksrhy• jlxzg.k fdaok ijh{k.k pkaxY;k izdkjs djrk ;sbZy
• Hkkoukauk vkOkkgu djrk ;srs
• nqfeZG ekfgrh lgti.ks nsrk ;srs-

• O;k[kku in~/krhps nks’k
• 1- O;k[;ku 45 rs 50 fefuVs vlY;keqGs vo/kkukps fopyu gksÅu Yk{k dsafnzr gksr ukgh- R;keqGs
vo/kku fVdfo.ks fo|kF;kZayk dBh.k tkr

• -2- f”k{kdkpk v/;kiukpk osx osxGk vlrks- dkgh lkodk”k rj dkgh osxkus- ;keqGs fo|kF;kZauk
let.;kl vo?kM tkrs- O;k[;kaukl lek;kstu lk/k.;kl vo?kM tkrs- dkgh eqnn~s ,sd.;kr rqVqu
tkrkr- R;kosGh R;k eq|kaph iq<hy eq|k”kh vlysyk laca/k fo|kF;kZauk letr ukgh• 3- v/;kiu ifØ;k izHkkoh gksÅ “kdr ukgh dkj.k ikB;Øe iw.kZ dj.;kl mi;qDr vlyh rjh
v/;;ukps izek.k deh vlrs• fo|kF;kZpk fØ;kf”ky lgHkkx let.kkjk ulY;keqGs rks O;k[;kuka”kh ,d:Ik >kyk dh ukgh gs
letr ukgh• T;k xks’Vhaps Kku okpwu izkIr gksÅ “kdsy rj R;k O;k[;klkBh osG ok;k tkrks• fo|kFkhZ fu’kfØ; curkr- fo|kF;kZapk vkdyu] fpkj vkf.k rdZ ;k ckcrhpk fodkl ;ksX; izdkjs
gksr ukgh• -O;k[;ku jatd ulsy rj JksR;kauk daVkGk ;srks• fo|kF;kZpk fØ;kf”ky lgHkkx let.kkjk ulY;keqGs rks O;k[;kuka”kh ,d:Ik >kyk dh ukgh gs
letr ukgh-

• T;k xks’Vhaps Kku okpwu izkIr gksÅ “kdsy rj R;k O;k[;klkBh osG ok;k tkrksLkkajk”k & O;k[;ku in~/krhP;k okijkeqGs izHkkfoi.ks] euksajtukRed mnk- okd~pkrq;kZus] pSrU;iw.kZ okrkoj.kkr
O;k[;ku nsrk ;srs- fo|kF;kZP;k Hkkoukauk vkOgku nsrk ;srs- rlsp okij.;kl gh in~/kr lksih i.k vkiY;k fo’k;kph
l[kksy r;kjh djkoh Eg.kts fo|kF;kZauka R;kps l[kksy Kku gksÅ “kdrs

vf/kd okpuklkBh iqLrd
1--ejkBh v/;kiu i?n~fr ys[kd lqjs”k dajnhdj
2-ejkBh v/;kiu i?n~fr ys[kd yhyk ikVhy
3-vktps v/;kiu ys[kd yhyk ikVhy4- v/;kiu “kkL= in~/krh

& ys[kd e- ck- dqM
a ys-

• lkjka”k

• O;k[;ku in~/kr mPp f”k{k.kklkBh mi;qDr vkgs- dkj.k ;kps Qk;ns ikfgY;kuarj eksB;k eqykaps
vo/kku vf/kd dkG fVdwu jkgrs- rlsp ;k eqykaps o; vf/kd vlY;keqGs Kkuxzg.kkph [kksyh
vf/kd vlY;keqGs gh eqys daVkGr ukghr- ;kfo:/k ygku eqys o;kus deh vlY;kus daVkGrkr o
vo/kkud{kk tso<h goh rso<h ulrs• ;kpk Qk;nk ikfgyk rj O;k[;kukeqGs deh osGsr vf/kd Kku ns.;kps dk;Z gksrs rlsp ;kP;k
ik;Ú;kuqlkj v/;kiu dsys rj Kku ns.;kps dk;Z lq)k lqyHk >kysys fnlwu ;srs-

• lanHkZ iqLrd
• 1- v/;;u o v/;kiu & MkW- g- uk- txrki
• 2- v/;;u o v/;kiu izfØ;k & MkW- bjQku bukenkj] MkW- ,l~- ,e`- Hkkslys] MkW-lkS- ,l~ ch
[kkedj] MkW- vk;- ,u- eqtkoj-

• 3- v/;;u dR;kZpk fodkl o v/;kiu & MkW-lkS- fdj.k ukxrksMs

?kVd 8 v v/;kiu ,d fu;ksftr Ñrh
izLrkouk
fu;kstu dj.ks r”kh ,d ekufld izfØ;k vkgs- ,[kknh Ñrh dj.;klkBh O;Drh ts Bjfors R;kpk lekos”k fu;kstukr gksr
vlrks- ;”kLoh v/;kiukpk ik;k gs ifj.kkedkjd fu;kstu gks;- v/;kiukps fu;kstu gs v/;kiuP;k fLFkrhP;k /;s;ko:u fuf”pr
gksr-s

cÚ;kposGk f”k{kd gk /;s;kpk o mfnn~k’Vkapk fopkjp djr ukghr- R;kis{kk ikB;iqLrdkykp vf/kd egRRo nsrkr- v/;kiu
in~/krh o “kS{kf.kd lk/kukyk vf/kd egRRo nsrkr- vuquqHkoh f”k{kd fu;kstuke/;s vk”k;kyk vf/kd egRRo nsrkr- vuqHkoh f”k{kd
v/;kiuke/;s fo|kF;kZaP;k visf{kr orZukpkp fopkj djrkr,dw.kp Eg.kwu vkiyk lxGk Hkj v/;;ukP;k fu”iRrh oj izsfjr dsY;kuarj eqykauh Ñrh ok ikB;iqLrdkrwu FksV y{kkr
Bsowu Kku Eg.kwu ekfgrhP;k rqdM;kps lknjhdj.k dj.;koj vk.kh lokZr “ksoVh eqykaP;k y{kkr jkgrs dh ukgh R;kaP;k
ewY;kekoukojp jkgrs- vki.k eqykaP;kdMd usgeh Kkukph fufeZrh dj.kkjs] Eg.kwu ikfgys ikfgts- rs QDr xf.kr vkf.k foKku]
Hkk’kk vkf.k lkekftd “kkL=klkj[;k ckSf˜d vkdyukP;k fo’k;kckcr uOgs- rj ewY;] dkS”kY; vkf.k –‘Vhdksu fodflr
dj.;kckcrgh frrdsp ykxw gksrs- ;k O;kid oSpkfjd izfØ;srwu vki.k v/;kiukP;k fu;ksftr vkjk[kMkP;k fu;ksftr ÑfrdMs
c?k.ks vko”;d vkgs-

mfnn~’Vs
1- fu;kstukpk vFkZ y{kkr ;sbZy-

2345-

fu;kstukeqGs
fu;kstukeqGs
fu;kstukeqGs
fu;kstukeqGs

vk”k;kph r;kjh pkaxyh djrk ;sbZyvkiY;k rklkph vk”k;kph mfnn~’Vs Bjork ;srhyvk”k;kuaqlkj v/;kiu inn~rh ;ksX; fuoMrk ;srhyv/;;u vuqHko lknj dj.;kph {kekrk fuekZ.k gksbZy-

ikB;eqn~ns
12345678-

gsrw
fu;kstukeqGs lk/; gks.kkÚ;k xks’Vh
v/;;u vuqHko
v/;kiu in~/krh
vk”k;
v/;kiukP;k dk;Zfurh
ewY;ekiu
fuR;Ñrh

v/;kiu fu;kstukps ?kVd
1-gsrw

v- fo|kF;kZaP;k ckcrhrhy mfnn~’Vkr Li’Vrk ;s.;lkBh
c- O;Drhxr fHkUursph lks; dj.;lkBh
d- rkZf/k’Bhr vuqns”kukph ekaM.k.h vk[k.;klkBh
M- fo|kF;kZae/;s vfHk:phph Hkkouk mfnn~’Vkizr dj.;klkBh
b- fo|kF;kZae/;s vkRefo”oklkph Hkouk fuekZ.k dj.;klkBh
2- fu;kstukeqGs iq<hy xks’Vh lk/; gksrkrv- v/;kiukph ekufld r;kjh gksrs
c- v/;kiukps Loa; ewY;ekiu djrk ;srs
d- vkREkfo”okl ok<rksM- iz;Ru izekn deh gksrksb- v/;kiukr lqyHkrk ;srs
Q- v/;kiukr lqlaxrk ;srs?k- fo|kFkhZ orZukpk vankt ;srks
x- v/;kiukph vfuf”prrk deh gksrs o lqj{ksrsph Hkkouk ok<hl ykxrs3-mfnn~’Vs@/;s;mfnn~’Vs
gh f”k{k.kkph mnn~s”; lk/; dj.;kP;k izoklkrhy VIis gksr- mnns~”; Eg.kts nwjxkeh mfnn~’Vsp
gksr- f”k{k.kkph mfnn`’Vs lk/; djrkuk O;drhP;k oS;Drhd xjtk] rks T;k lekT;kr okojrks R;k lektkrhy fdaok jk’Vªkrhy
xjtk y{kkr ?;kO;k ykxrkr- R;k ?ksÅup f”k{k.kkph mfnn~’Vs fuf”pr dsyh tkrkr- ijarq gh mfnn~’Vs nwjxkeh o O;kid Lo:ikph
vlrkrv/;kiu izfØ;s}kjk = f”k{k.kØe o vH;klØekph mfnn~’Vs lk/; dsyh tkrkr- ;klkBh MkW- Cywe o R;kaP;k lgdkÚ;kauh
mfnn~’Vkaps Js.khc) oxhZdj.k dsys vkgs R;krwu v/;;ukFkhZpP;k O;DrheRo fodkl lk/kyk tkok- vls visf{kr vlrs- R;kauh

mfnn~’Vkaps cks/kkRed] HkkokRed] fØ;kREkd {ks=kuqlkj fuf”prh dsyh vkgs- R;kuqlkj v/;kiu ?kVdkaP;k vuq”kaxkus mfnn`’Vs fuf”prh
dsyh tkrkr4-vk”k;
v/;kidkpk v/;kiukpk gsrw v/;;ukFkhZps v/;;u Ogkos- gkp vlrks- v/;kiukps fo”ys’k.kdjrkuk v/;kiu Ñrh
fo|kFkhZ Ñrh ;k nksUgh ckch fopkjkr ?;kO;k ykxrkr- vk”k;kpk fopkj djrkuk vk”k; Eg.kts dk;\ iqLrdkrhy Nkihy vksGh
vk”k; gksbZy dk\ rj R;ke/;s nMysyk vk”k; vlrks- vk”k;kpk “kks/k ?ks.;lkBh iq<hy ckchapk lekos”k gksrks- i.k ;k ckch izR;sd
ikBr ;srhyp vls ukgh2- laKk 2- ekfgrh 3 ladYiuk 4 rF;s 5- RkRRos 6-fu;e 7-jpuk fdok ekaM.kh 8- lajpuk 9- fl)rk 10 xq.k/keZ
11 O;k[;kk 12- lw= 13 fl)kar fdok miiRrh 14- vkÑrh 15 dkS”kY; 16- izfØ;k 17 inn~/krh vls ,dw.k 17
?kVd ;srkr5-v/;;u vuqHko
v/;kiukph mfnn~’Vs fuf”pr >kyh] R;klkBhpk vk”k; fuf”pr >kyk] dh] iq<pk iz”u Eg.kts v/;kiu
Ñrhpk o v/;;u v/;uqHkopk ikB;iqLrddkrhy vk”k; fo|kF;kZai;Zar iksgpfo.;lkBh ts v?;;u vuqHko |ko;kps vlrkr rs
fuf”pr djkos ykxrkr- vk”k;] fo|KkF;kZaP;k o;ksxVkpk fopkj d:u v/;;u vuqHko |kkosr- “kkfCnd] v”kkfCnd] izR;{k] vizR;{k
vuqHko |kos6-v/;kiu inn`/krh
v/;kiu
vk”k; fuf”pr >kY;koj rh dks.kR;k ek/;ekrwu v/;;ukFkhZi;Zar iksgpork ;sbZy\
R;klkBh dks.krh v/;kiu inn~/krh mi;qDr Bjsy\ ;kpk fopkj v/;kidkyk djkok ykxrksvk”k;kps Lo:Ik o mfnn~’Vs ;k vuq”kaxkkus dks.krh v/;kiu inn~/krh mi;qDr Bjsy\ ;kpk fu.kZ; v/;kidkyk ?;kok ykxrksvkiY;k leksjps v/;;ukFkhZ] R;kaP;k o;kxVkP;k xjtk] vfHk:ph] vfHko`Rrh y{kkr ?ksÅu v/;kiu djkos- vk”;kuqlkj v/;kiu
inn~/krh tj vk”k; tj ekfgrhij vlsy rj O;k[;ku inn~/krh mi;qDr] uohu lacks/k] ladYiuk vlsy rj ladYiuk izkIrh
izfreku] mn~xkeh& inn~/kr mi;qDr Bjsy-

7 v/;kiukP;k dk;Zfurh
v/;kiu inn~/krh lkscr v/;kiukP;k dks.kR;k izdkjP;kk dk;Zfurh voyafcY;k ikfgtsr ;k
loZ ckchapk fu.kZ; f”k{kdkyk ?;kok ykxrks- rlsp fo|kFkhZ o;ksxV] la[;k] miyC/k HkkSfrd ifjfLFkrh fopkjkr ?ksÅu vki.k
dks.kR;k dk;Zfurhpk voyac dsyk ikfgts ;kpkgh fu.kZ; v/;kidkyk ?;kok ykxrks- oxkZr la[;k vf/kd vlsy rj R;kaps xV
ikMwu ppkZ djkoh5678-

ikB;ka”k rdZ”kq) o Øec) vlsy rj dehr deh v/;kiukpk iz;ksx djkokrK v/;kidkapk vHkko vlsy rj vfHkØfer v/;kiukpk mi;ksx djkokEgkfo|ky;hu Lrjkoj ppkZ] lsehukj] ifjlaokn v”kk dk;Zfurhpkk mi;ksx djkokvkf.k gs loZ v/;kidkus fuf”pr djkos-

8 O;Drh o lk/kus
4- v/;kiukps fu;kstu djrkruk v/;kiu dj.kkjk v/;kid gk vR;ar egRRopk ?kVd fopkjkr ?;kok ykxrks5- v/;kid gk “kkjhfjd o vkjksX; laiUUk gok- dkj.k v/;kid T;kizxk.ks fu;ksftr ikB;oLrw fo|kF;kZai;Zar iksgpor vlrks
R;kpizek.ks fo|kFkhZ v/;kidkdMwu izR;{k ok vizR;{ki.ks vusd xks’Vh f”kdr vlrks- v/;kidkps jkg.ks] thouewY;s] fopkj
;kpk izHkko v/;;ukFkhZoj iMr vlrks- v/;kidkps fo’k;Kku v|kor] R;kkoj izHkqRo vl.ks egRRokps vkgs6- fu;ksftr ikB;oLrw fo|kF;kZai;Zar ikspfo.;klkBh izR;sdosGh v/;kid iqjslk vlrksp vls ukgh- rlsp ;klkBh vko”;d
lk/kus lq)k “kkGsr miyC/k vlrhyp vls ukgh- v”kkosGh v/;kidkus vkiY;k LFkkfud ifjljkrhy lk/kus o lk/ku O;Drhapk
“kks/k ?;kok- mnk- lkFkhps jksx
;klkBh MkWDVjkaps O;k[;ku BsokosewY;ekiu
vki.k fo|kF;kZauk T;k gsruw s v/;kiu dsys rks gsrw fdrir lk/; >kyk gs ikg.;klkBh ewY;ekiukph xjt vlrs3- v/;kidkauh ;klkBh ledkyhu ewY;ekiu in~/krhpk okij deh d:u fodklkREkd ewY;ekiu in~/krhpk okij djkok-

4- fo|kF;kZaP;k useD;k =qVh “kks/kwu dk<.;klkBh
uSnkfud ewY;ekiukpk okij djkok- ;keqGs useD;k =`Vh y{kkr ?ksÅu
mipkjkREkd v/;kiu dj.ks lksis tkrsewY;ekiu dj.;klkBh fofo/k ra=kpk mi;ksx djkok- l/;k ys[kh ewY;ekiukoj Hkj vkgs- i.k orZu cny fdrh >kys fdaok
ukgh gs letw “kdr ukgh- Eg.kwu fujh{K.k ra=s] infu”p;u Js.kh] iMrkGklwph ] lkekferh ra= izkR;f{kds] rksaMh ijh{kk]
eqyk[kr b- lk/kukapk okij dj.ks vko”;d vkgs3- fu;kstu voLFkk
Lo%rkP;k fo’k;kps] fo|kF;kZckcrps] v/;kiukckcrps] Kku fdrh vkgs\ Lo%rk v/;kiukr
dks.krs ;ksxnku nsrk vkys\ v/;kiukrwu useds dk; lk/; djko;kps\ vk”k; dlk laiok;pk\ oxZO;LFkkiu dls
djk;ps\ ;kpk “kks/k ?;kok4- leL;k fujkdj.k voLFkk
ifgY;k voLFkse/;s r;kj >kysY;k Ik;kZa;kph fuoM ;k ik;jhoj fu.kZ; ?ks.;lkBh
gksrks- R;k R;k Ik;kZ;kuqlkj f”k{kd fu;kstukr cny djhr vlrksfuR; Ñrh
v/;kiukr
fuR;Ñrh eqGs rks leL;k lksMfo.;kr ikjaxr gksr vlrks- vki.k v/;kiu djhr vlysY;k
?kVdkrhy fo|kF;kZaleksj ekaMr vlrkuk vki.k d”kkpk okij djk;pk vkgs] dks.krs v/;;u vuqHko |k;ps] ;kpk fopkj rks
djrks- leL;sP;k eqGk”kh tkÅu “kks/k ?ks.;kph lo; f”k{kdkauk ykxrs;k frUgha voLFkkaps ,d=hdj.k d:u ,d izekkf.kr fu;ksftr vkjk[kMk fodflr dsY;kl f”k{kdkP;k v/;kiukl
lxrh ;sbZy- vk”k;kualkj] oxkZuqlkj fo|kF;kZaP;k leksj izR;sd f”k{kdkus v/kiukps fu;kstu dsY;kl v/;kiu izHkkoh gks.;kl
enr gksbZy-

lkjka”k
FkksMD;kr v/;kiu djrkuk f”k{kdkyk lq:okrhy vkiyk ?kVd fuoMkok ykxrks- ?kVd fuoMY;kuarj R;kuqlkj vk”k;
dks.krk vkgs] vk”k;kuqlkj v/;kiu in~rhpk fopkj djkok ykxrks- ;kuarj v/;;u vuqHko dks.krs o dks.kR;k xVkyk |ko;kps
;kpk fopkj djkok- v/;;u dsY;kuajr vki.k Bjfosysyh mfn~n’Vs lk/; >kysyh vkgsr fdaok ukgh gs ikg.;klkBh f”kk{kdkyk
ewY;ekiu djkos ykxrs- ;krqu vkiys v/;kiu lQy >kys fdok ukgh gs dGrs- tj Bjfoysyh mfn~n’Vs lk/; >kyh rj vkiys
v/;kiu ;”kLoh >kys vls Eg.krk ;sbZy gs dsoG v/;kiu ,d fu;ksftr ÑrheqGs ?kMrs gs lq)k vki.k y{kkr Bsoys ikfgts-

Ikz”u fVik fygk123-

v/;kiu ,d fu;ksftr Ñrhe/;s ewY;ekiukps egRRo fo’kn djkv/;kiu ,d fu;ksftr Ñrhe/;s v/;kiu in~/krh fuoMw.k v/;;u vuqHko dks.kR;k izdkjps
|kyv/;kiu ,d fu;ksftr Ñrhe/;s O;Drh o lk/kukaps egRRo fo’kn djk-

lanHkZ iqLrds
1- v/;;u o v/;kiu & MkW- g- uk- txrki
2- v//;;u dR;kZpk fodkl & MkW lkS- fdj.k ukxrksMs
3- v/;;u o v/;kiu ifØ;k & MkW-& MkW- vk;- ,- bukenkj] MkW- ,l~- ,e~- Hkkslys] MkW- lkS- ,l~- ch- [kkedj] vk; ,u- eqtkoj-

