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Unit 1: Concept of Assessment and Evaluation
घटक १ : भूल्मननधासयण आणण भूल्मभाऩन सिंकल्ऩना
उद्ददष्टे
मा घटकाच्मा अभ्मासानिंतय तम्
ु ही
१. भाऩन, भूल्मननधाायण आणण भूल्मभाऩन चाचणी, ऩयीषा माांचा अथा स्ऩष्ट करू ळकार.
२. भूल्मननधाायण आणण भूल्मभाऩनाची तत्त्लॐ स्ऩष्ट करू ळकार.
३. भूल्मननधाायणाचॐ शॐ तू स्ऩष्ट करू ळकार.
a) Meaning of measurement, assessment and evaluation test,
Examination (School Based)
अ) भाऩन, भल्
ू मननधासयण आणण भल्
ू मभाऩन चाचणी,
ऩयीऺा मािंचा अथस

भाऩनाचा अथस (Meaning of Measurement)
भाऩन मा ळब्दाची व्मुत्ऩत्ती ऩाहशल्माव 'भा' मा वांस्कृत धातूऩावून भाऩन ळब्द फनरा
आशॐ . मा ळब्दाभऱ
ु ॐ भाऩण्माच्मा अगय भोजण्माच्मा क्रिमा फोध शोतो.
1. एखाद्मा लस्तच
ू ॐ क्रकांला फाफीांचॐ वांख्मात्भक ल॑शळष्टम ठयवलणॐ म्शणजॐ भाऩन शोम.
2. एखाद्मा गोष्टीचॐ भोजभाऩ कयणॐ म्शणजॐ भाऩन शोम.
3. एखाद्मा गटातीर व्मक्तीचॐ नतच्मा फौध्ददक, ळायीरयक षभताांचॐ क्रकांला नतरा अनुरूऩ
अळा फाफीांची भाहशती शभऱवलण्मावाठी वलवलध वाधनॐ ल चाचण्माांचा उऩमोग करून
वांख्मात्भक क्रकांला गण
ु ात्भक स्लरूऩातीर भाहशती शभऱवलण्माच्मा क्रिमॐरा भाऩन अवॐ
म्शणतात.
4. Measurement refers to observations that can be expressed quantitatively and answers
the question "how much.
5. The term measurement is limited to quantitative description of pupils; that is, the
results of measurement are always expressed in numbers (e.g. Mary correctly solves
35 out of the total 40 arithmetic problems). It does not include qualitative descriptions
(Mary's work was neat) nor does it imply judgment concerning the worth or value of
the obtained results.
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भाऩनाचॐ षॐत्र भमाादीत आशॐ . भाऩनाभदमॐ दोन गोष्टीांचा वभालॐळ शोतो.
अ) ज्मा गोष्टीांचॐ भाऩन कयालमाचॐ आशॐ ती गोष्ट :
उदा. काऩड, वाखय, तॐर, ळेंगदाणॐ, खोरी, अदममन, मांत्रॐ इत्मादी.
फ) भाऩनाचॐ ऩरयभाण क्रकांला भाऩ :
भीटय, क्रकरोग्रॎभ, क्रकरोभीटय इत्मादी तवॐच कोणत्माशी दोन फाफीांची तर
ु ना कयालमाची
अवॐर तय त्माचॐ ऩरयभाण वभान अवाली रागतात.
भाऩनाचॐ दोन भशत्लाचॐ घटक आशॐ त तॐ ऩुढीरप्रभाणॐ
१. भाऩनात वाांध्ख्मकीकयण अांतबूतत
ा अवतॐ : जॐव्शा एखाद्मा व्मक्तीची उां ची आऩण
भोजतो तॐव्शा ती व्मक्ती 'ठें गणी क्रकांला 'उां च' आशॐ मा बाऴॐत आऩण भोजभाऩ वाांगत
नाशी तय ननध्चचत अळा वांख्मात्भक ऩरयणाभात आऩरॐ उत्तय दॐ तो.
२. भाऩनात वांख्मात्भक प्रभाणाांची तुरना अांतबत
ूा अवतॐ म्शणजॐच भाऩन शी वलवलध
ननयीषणॐ, लस्तू क्रकांला घटनाांना वलशळष्ट ननमभाांना अनुवरून अथाऩूणा क्रकांला वुवांगत
रयतीनॐ प्रनतकॐ अथला अांक प्रदान कयण्माची प्रक्रिमा
(Measurement is the process of assigning symbols or numerals to observations,
objects or events in some meaningful or consistent manner according to rules.)
भूल्मभाऩनाचा अथस (Meaning of Evaluation)
डॉ. फेंजाशभन ब्रूभ शॐ भूल्मभाऩन तांत्राचॐ जनक शोत.
व्माख्मा
१. वलद्मार्थमाांनी

अदमाऩनाची

उद्हदष्टॐ

क्रकतऩत

वादम

कॐरी

आशॐ त

शॐ

ऩडताऱून

ऩाशण्मावाठी मोजरॐरी ऩददतळीय प्रक्रिमा म्शणजॐ भूल्मभाऩन शोम (ग्रोनरुांड Gronlund
I985)
२. Evaluation is the systematic continuous process of determining. (1) The extent of
which specific educational objectives, previously identified and defined are attained,
(ii) the effectiveness of the learning experience provided in the classroom and (iii)
how well the goals of education have been accomplished'
भल्
ू मभाऩन म्शणजॐ, ऩल
ू ना नध्चचत ळ॑षणणक उ्हदष्टॐ क्रकती प्रभाणात वादम झारी,
वलद्मार्थमाांना लगाात हदरॐल्मा अनब
ु लाांची ऩरयणाभकायकता क्रकती शोती. शळषणाचा शॐ तू
क्रकती प्रभाणात वादम झारा शॐ ठयलणायी ऩददतळीय प्रक्रिमा शोम.

३. Stufflebeam and others: "Evaluation is the process of delineating, obtaining and
providing useful information for judging decision alternatives."
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भूल्मभाऩनाचा वलचाय कयताना टॐ रय माांचा ळ॑षणणक प्रक्रिमॐचा त्रत्रकोण वलचायात घ्माला
उद्ददष्टे

रागॐर.

शिऺण
अध्ममन अनब
ु व

प्रक्रक्रमा

भूल्मभाऩनाची साधने

भूल्मभाऩनात भाऩनलरून भूल्मननणाम (value judgments) आणण फ़ध्ल्नष्ऩत्तीची (results)
अऩॐषा कॐरी जातॐ. तवॐच प्रभाणणत भाऩन तांत्राव्मनतरयक्त आऩण कॐरॐल्मा ननयीषणालरून
गुणात्भक लणान करू ळकतो. अळा प्रकायच्मा तांत्राांना अभाऩनीम तांत्र (non-measurement
techniques) म्शणतात.
भूल्मभाऩन =

भाऩन (उदाशयणाथा, चाचणी)
+ अभाऩनीम तांत्र (उदाशयणाथा, ननयीषण)
+ भल्
ू मननणाम (ळ॑षणणक प्रगती)

भूल्मननधासयणाच्मा अथस (Meaning of Assessment)
Assessment मा ळब्दारा भयाठीत 'भल्
ू मननधाायण' शा ळब्द लाऩयरा जातो. Assessment मा

ळब्दाची व्मत्ु ऩत्ती 'assess' मा ळब्दाऩावन
ू झारॐरी आशॐ . त्माचा अथा "to sit beside" or "to
assist the judge" अवा आशॐ . म्शणजॐच वोफत फवणॐ क्रकांला ऩयीषा/ननणाम कयण्माव भदत
कयणॐ अवा त्माचा अथा आशॐ .
व्माख्मा
१. By assessment, we mean the processes and instruments that are designed to measure
the learner's achievement, when learners are engaged in an instructional programme
of one sort or another.
जॐव्शा वलद्माथी एक ला अन्म अनुदॐळात्भक उऩिभाांभदमॐ गुांतरॐरा अवॐर तॐव्शा
त्माच्मा
वांऩादणूकीचॐ भाऩन कयण्माची प्रक्रिमा ल उऩकयणॐ म्शणजॐ भूल्मननधाायण शोम.

२. Assessment is an interactive process between students and faculty that informs faculty
how well their students are learning what they are teaching.
शळषकारा त्माचॐ वलद्माथी काम कवॐ शळकत आशॐ त आणण शळषक काम शळकवलत
आशॐ त, माची भाहशती दॐ णायी शळषक ल वलद्माथामाांभधीर आांतयक्रिमात्भक प्रक्रिमा
म्शणजॐ भूल्मननधाायण शोम.
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३. Assessment is the process of documenting knowledge, skills, attitudes and beliefs,
usually in measurable terms.
सान, कौळल्मॐ, अशबलत्त
ृ ी, वलचलाव माांचॐ अशलार तमाय कयण्माची प्रक्रिमा म्शणजॐ
भूल्मननधाायण शोम.

४. Angelo T. (1995) Assessment is an ongoing process aimed at understanding and
improving student learning it involves making expectations explicit and public:
setting appropriate criteria explicit and high standards for learning quality,
systemically gathering, analyzing and interpreting evidence to determine how well
performance matches those expectations and standards and using the resulting
information to document, explain and improve performance.
भल्
ू मननधाायण शी वलद्मार्थमाांच्मा अदममनाचॐ आकरन आणण वध
ु ायणा मा उद्दॐ ळानॐ
कॐरी जाणायी प्रक्रिमा आशॐ . ज्मात ऩढ
ु ीर फाफीांचा वभालॐळ शोतो - स्ऩष्टऩणॐ वलाांना
भाहशत अवरॐल्मा अऩॐषा, ऩुयॐवॐ ननकऴ आणण अदममनच्मा गुणलत्तॐचा उच्च दजाा ठयलणॐ
अऩॐषा आणण दजााळी वलद्मार्थमाांचा वांऩदणूक कळी मोग्म आशॐ

माची भाहशती

व्मलध्स्थतऩणॐ जभा कयणॐ, वलचरॐऴण कयणॐ, ऩुयाव्माचा अन्लमाथा रालणॐ, भाहशतीच्मा
पशरताांच्मा उऩमोगाद्लायॐ दस्तालॐज तमाय कयणॐ, स्ऩष्टीकयण दॐ णॐ आणण वांऩादनात
वध
ु ायणा कयणॐ.

५. AERA et al. (1999) Assessment is any systematic procedure for collecting
information that can be used to make inferences about the characteristics of people or
objects.
वलशळष्ट रोक अथला कृती माांच्मा ल॑शळष्टमाांच्मा वांदबाात भाहशती गोऱा कयणॐ जी
अनुभान

काढण्मावाठी

उऩमुक्त

ठरू

ळकतॐ

अळी

व्मलध्स्थत

प्रक्रिमा

म्शणजॐ

भूल्मननधाायण शोम.
लयीत व्माख्माांलरून भल्
ू मननधाायणाच्मा वांदबाात आऩल्मारा अवॐ म्शणता मॐईर की,
1. जॐव्शा वलद्माथी कोणत्मा ना कोणत्मा ळ॑षणणक कामािभात गुांतरॐरॐ अवतात तॐव्शा

त्माांच्मा प्रावलण्माचॐ भाऩन कयण्मावाठी ज्मा प्रक्रिमा ल वाधनॐ लाऩयरी जातात त्माांच्मा
वाशाय्मानॐ भूल्मननधाायण कॐरॐ जातॐ.
2. भूल्मननधाायण शी शळषकारा आऩण जॐ शळकवलत आशोत तॐ क्रकती चाांगल्माप्रकायॐ

वलद्माथी अदममन कयतो मावलऴमी भाहशती दॐ णायी शळषक ल वलद्माथी माांच्माभधीर
आांतयक्रिमात्भक प्रक्रिमा आशॐ .
3. भूल्मननधाायण

शी

सान, कौळल्म, अशबलत्त
ृ ी

भाऩनाच्मा स्लरूऩात नोंदी कयणायी प्रक्रिमा आशॐ .

आणण

वलचलाव

माांची

भुख्मत्लॐकरून
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भल्
ू मननधासयण आणण भल्
ू मभाऩन

भुद्दा

भूल्मननधासयण

भूल्मभाऩन

उद्दॐ ळ

वलद्मार्थमाांची

(Objective)

ठयवलणॐ शा उद्दॐ ळ अवतो.

भाहशती

भूल्मननधाायणात

(Information)

माचॐ उत्तय

अदममन
क्रकती

परश्रत
ु ी अभ्माविभाच्मा

मोग्म

अमोग्मतॐचा

ऩडताऱा ऩाशणॐ शा उद्दॐ ळ अवतो.
शळकरॐ? वलद्मार्थमाांची प्रगती क्रकतऩत चाांगरी?
मा
वलऴमीची भाहशती शभऱतॐ

वशबाग

शळषक आणण प्रशळषकाांचा वशबाग

वांळोधक वशबाग

व्मक्ती (Individuals) वांफांधी

प्रकल्ऩ/शळषणिभ/ अभ्माविभ वांफांधी

वाधनॐ

चाचणी आणण ऩयीषा

भाहशतीचॐ ऩद्धतळीयऩणॐ वांग्रशन

भूल्मभाऩन

तऩावणी आणण गुण/श्रॐणी

भाहशतीचॐ वललयण

ननणाम

ऩयीषकानॐ हदरॐल्मा गुणालय ननणाम दमॐम अथला उहदष्टॐ क्रकतऩत वादम

(Participation)
वलऴम
(subject)

अलरांफून अवतो

झारी मालरून ननणाम हदरा जातो.

Focuses on

Learning, teaching and outcomes.
It provides information for
improving learning and teaching.
This information is learnercentered, course based and not
graded.

Grades and may reflect classroom
components other than course content
and mastery level. These could include
discussion, cooperation, attendance,
and verbal ability.

Content

Formative: ongoing, to improve Summative: final, to gauge quality
learning

Orientation

Process-oriented: how learning is Product-oriented: what’s been learned
going

Findings

Diagnostic: identify areas for Judgmental:
improvement
grade/score

arrive

at

an

overall

चाचणी Test
Test as a systematic procedure for observing and describing one or more
characteristics of a person with the aid of either a numerical scale or a category system.
एखाद्मा व्मक्तीच्मा एका क्रकांला अधधक ल॑शळष्टमाांचॐ वांख्मात्भक श्रॐणी क्रकांला लगीकयण
प्रणारी वाधनाव्दायॐ ननयीषण क्रकांला लणान कयण्मावाठीची ऩददतळीय प्रक्रिमा म्शणजॐ चाचणी
शोम.
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Meaning of a Test
1. The student is to take the test independently.
2. A test is to be completed in a given time.
3. The test results in a measure (a numerical value of characteristics of the students).
ऩयीऺा Examination
A test of knowledge acquired, or more generally a means of assessing intellectual
capacity or ability.
शभऱलरॐल्मा सानाची चाचणी क्रकांला अधधक वाभान्मत् फौद्धधक षभता क्रकांला कौळल्मॐ
भूल्माांकन कयण्माचॐ एक वाधन
Measuring the achievement or performance level of the students well after a specified
time measuring the achievement or performance areas determined by the curriculum or
syllabus of a particular grade or school stage
वलशळष्ट ग्रॐड क्रकांला ळारॐम टप्पप्पमातीर अभ्माविभ क्रकांला अभ्माविभाद्लायॐ ननध्चचत
कॐरॐल्मा काभधगयीचॐ क्रकांला काभधगयीचॐ षॐत्र भोजण्मावाठी वलशळष्ट लॐऱानांतय वलद्मार्थमाांचॐ मळ
क्रकांला काभधगयीचॐ स्तय भाऩन कयणॐ म्शणजॐ ऩयीषा शोम.
म्शणजॐच..



It refers to a system where students are tested just at the end of a definite period of
instruction
It limits itself to the testing of knowledge and skills of subject matter.
b) Principles of assessment and evaluation
फ) भूल्मननधासयण आणण भूल्मभाऩनाची तत्त्वे

भल्
ू मननधासयण तत्त्वे
भूल्मननधाायण शॐ ....
1. प्रभाणणत अवालॐ (Assessment should be valid)
2. वलचलवनीम आणण वव
ु ांगत अवालॐ. (Assessment should be reliable and consistent)
3. भूल्मननधाायणावांफांधी भाहशती वुवादम, स्ऩष्ट आणण ऩायदळाक अवाली
4. भूल्मननधाायण वभालॐळक आणण न्माम अवालॐ.
5. अदममनाची उद्हदष्टॐ अदममन ननष्ऩतीळी वांफांधधत अवालॐ.
6. वलद्माथी अथला शळषकाांलय फोजा न ऩडता भूल्मननधाायणाचॐ कामा कयण्मामोग्म अवालॐ.
7. प्रत्मॐक उऩिभात आकारयक आणण वांकशरत भल्
ू मननधाायण वभावलष्ट अवालॐ.
8. भूल्मननधाायणाच्मा प्रक्रिमॐत लॐऱॐलय प्रत्माबयण आणण वुधायणा कयण्माची वुवलधा शली.
9. शळषकाांच्मा व्मालवानमक वलकाव आणण कामाननतीचा वभालॐळ अवाला.
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२००२ भदमॐ भूल्मननधाायण वुधायणा गटानॐ (केंत्रिज वलद्माऩीठ स्कूर ऑप एज्मुकॐळन)
अदममनावाठीच्मा भूल्मननधाायणाची दशा तत्लॐ वाांधगतरी.
1. भूल्मननधाायण शॐ शळषकाांच्मा भुख्म व्मालवानमक कौळल्माांना रषात घॐणाय अवालॐ.
2. अदममन अदमाऩनाच्मा प्रबाली ननमोजनाचा बाग अवालॐ.
3. अदममनाच्मा दमॐमाांळी ननगडीत आणण ज्माचॐ भल्
ू मननधाायण कयामचॐ त्मा ननकऴाचॐ
आकरनाळी वांफांधधत अवालॐ.
4. लगाखोरीतीर प्रत्मष कृतीचॐ भोर जाणणायॐ अवालॐ.
5. वलद्माथी कवा शळकतो मालय बय दॐ णायॐ अवालॐ.
6. वध
ु ायणॐवाठी यचनात्भक भागादळान उऩरब्ध कयणायॐ अवालॐ.
7. वलद्मार्थमाांची वलचायळीरता आणण स्ल व्मलस्थाऩन षभता लाढण्मावाठी त्माांच्मा हठकाणी
स्ल भूल्मननधाायणाची षभता वलकशवत कयणायॐ अवालॐ.
8. वलद्मार्थमाांच्मा प्रॐयणाांना भशत्त्ल दॐ णायॐ अवालॐ.
9. भूल्मननधाायणचा बालननक ऩरयणाभ शोतो मावाठी भूल्मननधाायण वांलॐदनळीर आणण
यचनात्भक अवालॐ.
10. वला वलद्मार्थमाांच्मा वला प्रकायच्मा वांऩादनारा भान्मता दॐ णायॐ अवालॐ.
भूल्मभाऩनाची तत्त्वे
1. उद्हदष्ट ननध्चचतीचॐ तत्त्ल
2. अदममन अनुबूतीचॐ तत्त्ल
3. भूल्मभाऩन वाधन ननलडीचॐ तत्त्ल
4. वलाांगीण वलकावाचॐ तत्त्ल
5. भूल्मभाऩन वाधनाांच्मा भमाादा जाणण्माचॐ तत्त्ल
6. भल्
ू मभाऩनाच्मा ननयां तयतॐचॐ तत्त्ल – भल्
ू मभाऩन शी प्रक्रिमा आशॐ वादम नव्शॐ
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c) Purposes of assessment
क) भूल्मननधासयणाचे हे तू
ववद्मार्थमांसाठी

1. ननदान कयणॐ-वलद्मार्थमाांना त्माांची षभता, सान, आकरनाचा स्तय ळोधण्मावाठी वषभ
फनलणॐ.
2. वलद्मार्थमाांना त्माांची अदममनननष्ऩतीच्मा वांदबाात प्रगतीवाठी प्रत्माबयण दॐ णॏ
3. वलद्मार्थमाांना अदममनाच्मा वांधी उऩरब्ध करून दॐ णॐ
4. स्ल-भूल्मभाऩनावाठी प्रॐरयत कयणॐ
5. वलद्मार्थमाांच्मा आकरनाचा आढाला घॐऊन त्माांना अदममनावाठी प्रॐयणा दॐ णॐ.
6. बाली जीलनात आलचमक अवणायी स्ल-भल्
ा मायी
ू माांकन षभता वलकवनावाठी ऩल
ू त
कयणॐ.
शिऺकािंसाठी
1. वलद्मार्थमाांच्मा गयजा आणण सान मालय आधायीत अदममन अदमाऩन प्रक्रिमा जफाफदाय
(responsive) फनलणॐ.
2. वलद्मार्थमाांचॐ चक
ु ीचॐ वभज, ओऱखन
ू अदममनावाठी प्रत्माबयण दॐ णॐ.
3. अदमाऩनाची ऩरयणाभकायकयता ननधाारयत करून त्मात ऩुयॐळा वुधायणा कयणॐ.
4. अदममन अदमाऩनाचॐ एक वाधन म्शणून भूल्मननधाायणाचा उऩमोग कयणॐ.
5. वलद्मार्थमाांना त्माांच्मा कामााची गुणलत्ता वभजण्मावाठी, ननणाम घॐण्मावाठी तवॐच स्लभल्
ू म ननधाायणावाठी प्रॐरयत कयणॐ.
सिंस्त्थात्भक आणण व्मावसानमक हे तू
1. उत्तीणा अथला अनुत्तीणा दळालणॐ
2. प्रलॐळ दॐ ण्मावाठी ननलड कयणॐ
3. बवलष्मकारीन कामािभाांवाठी ननलड कयणॐ.
4. श्रॐणी दॐ णॐ
5. वांस्थात्भक दजाा दळालणॐ
6. नोकयीवाठी ननलड कयणॐ
7. वयालावाठी ऩयलानगी दॐ णॐ
8. व्मालवानमक म्शणन
ू अधधकाय दॐ णॐ
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िारेम ऩरयष्स्त्थतीत भूल्मननधासयणाचे हे तू क्रकिंवा साभान्म भूल्मननधासयणाचे हे तू
1. ननदानावाठी (Diagnosis)
2. लगालायी क्रकांला चाऱणीवाठी (Screening)
3. वलद्मार्थमाांना प्रत्माबयणावाठी (Feedback to Students)
4. अदममनात भदतीवाठी (Aid to Learning)
5. रक्ष्म ठयलण्मावाठी (Target setting)
6. शळषकाांना प्रत्माबयणावाठी (Feedback to Teachers)
7. अदमाऩन ल ननमोजनात वध
ु ायण्मावाठी (Improvement in Planning of teaching)
8. प्रतलायी कयण्मावाठी (Grading)
9. वलद्माथी गट तमाय कयण्मावाठी (Grouping)
10. अांदाज लतालण्मावाठी (Predicting)
मा भूल्मननधाायणाच्मा शॐ तूांचॐ चाय गटाांत वलबाजन कयता मॐतॐ.


फाांधणीवाठी (Formative)



ननदानात्भक (Diagnostic)



वांकशरत (Summative)



भूल्मभाऩनात्भक (Evaluative)

भूल्मभाऩनाचे हे तू (Purposes of Evaluation)
1. भूल्मभाऩनाचा प्रभुख उद्दॐ ळ वलद्मार्थमाांचॐ लगीकयण कयणॐ शा आशॐ .
2. भूल्मभाऩनाच्मा वाशाय्मानॐ वलद्मार्थमाांना मोग्म ळ॑षणणक आणण व्मालवानमक भागादळान
कयता मॐतॐ.
3. भल्
ू मभाऩनाच्मा वाशाय्मानॐ ऩाठ्मिभात मोग्म वांळोधन कॐरॐ जाऊ ळकतॐ.
4. भूल्मभाऩनाचा उऩमोग वलद्मार्थमाांभदमॐ प्रभाण भाहशत करून घॐण्मावाठी कयता मॐतो.
5. भूल्मभाऩनाच्मा वाशाय्मानॐ शळषकाांची ननऩुणता आणण मळस्लीतॐचॐ भाऩन कयता मॐतॐ.
6. वलद्मार्थमाांभधीर कभतयता आणण षभताांची भाहशती प्राप्पत कयणॐ
7. अदमाऩन ऩद्धती उऩमुक्तता ऩाशणॐ.
8. अनद
ु ॐ ळनाची प्रबालीऩणा भाहशत कयणॐ आणण त्माच्मा अनरू
ु ऩ आऩल्मा कृतीचॐ ननमोजन
कयण्मावाठी भूल्मभाऩनाचा उऩमोग कयता मॐतो.
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9. वलद्मार्थमाांना आऩल्मा वभस्मा जाणून घॐणॐ आणण त्माांची प्रगतीच्मा वांदबाात भाहशती
ऩुयवलणॐ.
10. वलद्मार्थमाांच्मा वलशबन्न व्मध्क्तगत आणण वाभाध्जक गयजाांची ऩूती कळाप्रकायॐ कॐरी
जाईर मावलऴमी भाहशती ऩयु वलणॐ.
11. गयजाांचा ळोध घणॐ.
आऩरी प्रगती तऩासा.
प्रश्न १ खारीर ववधाने मोग्म ऩमासम ननवडून ऩण
ू स कया.
१) भूल्मभाऩन शी.........प्रक्रिमा आशॐ
अ)ध्स्थय
२)

फ)कारफद्ध

क)वतत चारणायी

ड)वलवलधाांगी

वलद्मार्थमाांच्मा वांऩादन भाऩणाव........ म्शणतात
अ)चाचणी

फ)ऩयीषण

क)प्रभाणीकयण

प्रश्न २ खारीर प्रश्नािंची एका वाक्मात उत्तये शरहा
१. भूल्मभाऩन मा वांकल्ऩनॐची व्माख्मा शरशा
२. चाचणीचा भुख्म उद्दॐ ळ कोणता?
३. भाऩन वांकल्ऩनॐची व्माख्मा वाांगा
प्रश्न ३ खारीर प्रश्नािंची २५० िबदािंभध्मे उत्तये शरहा. (५ गण
ु )
१. भुल्मननधाायणाची तत्लॐ स्ऩष्ट कया.
२. भूल्मभाऩनाची तत्लॐ स्ऩष्ट कया

ड)गुणाांकन
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Unit 2: Perspectives on assessment and Evaluation
घटक २ : भूल्मननधासयण आणण भूल्मभाऩनाचा दृष्ष्टकोन
उद्ददष्टे
मा घटकाच्मा अभ्मासानिंतय तम्
ु ही
१. लतानलादी, फोधात्भक आणण यचनालादी दृध्ष्टकोन स्ऩष्ट करू ळकार.
२. सवंकर् आणण सातत्मऩूणस भूल्मभाऩनाची गयज स्ऩष्ट करू ळकार.
३. ऩयीऺा आणण भूल्मभाऩनाफाफतचा एनसीएफ़ २००५ चा धोयणात्भक दृष्ष्टकोन स्ऩष्ट
करू ळकार.
a) Behaviorist, Cognitive and Constructivist Perspectives
अ) लतानलादी, फोधात्भक आणण यचनालादी दृध्ष्टकोन
वतसनवाद - सिंस्त्थाऩक जे.फी.वॉटसन (१८७८-१९५८)
भनुष्माचॐ जीलन म्शणजॐ प्रनतक्षषप्पत (reflex) क्रिमाांची भाशरकाच शोम. ह्मा प्रनतक्षषप्पत क्रिमा
चॐतक-प्रनतक्रिमा (Stimulus response) मा न्मामानॐ घडून मॐतात. ळयीयालय प्रनतषणी वांलॐदक (
Sensory ) इांहिमाभाफ़ात अनॐक प्रकायची चॐतकॐ (Stimuli ) घडत अवतात. ह्मा वलवलध चॐतकाांभऱ
ु ॐ
कायक (motor ) इांहिमाांभापत ळयीयाच्मा प्रनतक्रिमा (response) घडत अवतात.
वांऩूणा प्रनतक्षषप्पत क्रिमा म्शणजॐ ळयीयालय घडणाया वांलॐदक (Sensory) चॐतक ल त्माची
घडरॐरी कायक प्रनतक्रिमा. मा क्रिमा दोन प्रकायच्मा अवतात,
१. जन्भशवद्ध (in note) – उदा. भोठ्मा आलाजानॐ दचकणॐ, गुदगुल्मा कॐल्माव शवणॐ
२. स्लाध्जात क्रकांला वांऩाहदत (Acquired) क्रकांला अशबवांहशत प्रनतक्षषप्पत क्रिमा (Conditioned
reflexes)

- उदा. जनालय आरॐ तय भोटाय चारकाचॐ ऩाम आऩोआऩ एकदभ िॐक रालतात,

जीलन म्शणजॐ ळायीरयक प्रनतक्षषप्पत क्रिमा शा लतानलादाचा भूऱ भोठा शवद्धान्त शोम.
लतानलादाचॐ तत्लसान अवॐ आशॐ की, वला भानली जीलनातीर वुधायणा ल वांस्कृती म्शणजॐ
जन्भशवद्ध (ननवगादत्त) प्रनतक्षषप्पत क्रिमा ळक्तीचा ऩामालय उबायरॐरी कृनतभ प्रनतक्षषप्पत क्रिमा
इभायत शोम.
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प्रनतक्षऺप्त क्रक्रमािंचे अशबसिंधान (Conditioning of Reflex Action)
कृत्रत्रभ प्रनतक्षषप्पत अशबवांधान कवॐ शोतॐ मावांफांधी यशळमन भानवळास्त्रस ऩॎव्शरॉव्श
बक
ु ॐ ल्मा कुत्र्मालय प्रमोग कॐरा आशॐ .
Behaviorism is a philosophy of learning that only focuses on objectively observable
behaviors and discounts mental activities.
लतानलाद शॐ शळषणाचॐ तत्लसान आशॐ जॐ कॐलऱ लतानाचॐ लस्तुननष्ठ ननयीषण कयण्मालय केंहित
आशॐ आणण भानशवक कृती भुक्त आशॐ .
Assessment is a process of observing a sample of student’s behavior and drawing
inferences about their knowledge and abilities.
भूल्माांकन शी वलद्मार्थमाांच्मा लताणुकीचॐ नभुना ननयीषण कयण्माची आणण त्माांच्मा सान आणण
षभताांफद्दर अनभ
ु ान काढण्माची एक प्रक्रिमा आशॐ .
लतानलादानुवाय भूल्मननधाायणाचा दृध्ष्टकोन १. लतानाचा लातालयणालय आणण लातालयणाचा लतानालय प्रबाल हदवून मॐतो, त्माांच्मा भतॐ
ऩरयध्स्थतीरा हदरॐल्मा प्रनतवादानॐ अदममन घडतॐ, म्शणून लास्तलात व्मक्तीचॐ जॐ लतान आशॐ
तॐ अभ्मावणॐ भशत्लाचॐ आशॐ .
२. लतानाचॐ भल्
ू मननधाायण कयण्मावाठी खारीर तीन वाधनाांचा लाऩय कॐरा जातो
- प्रत्मष ननयीषण (Direct Observation)
- ऩदननचचमन श्रॐणी (Rating Scale)
- लायां लायता भोजणॐ (Frequency Count)
3. ज्मा वलद्मार्थमाांना लतानवलऴमक वभस्मा आशॐ त अळा वलद्मार्थमाांच्मा भल्
ू म ननधाायणावाठी
शळषक लतानाची लायां लारयता भोजन
ू त्मालय उऩाम करू ळकतात.
फोधात्भक दृष्ष्टकोन
वऩमाजॐची फौद्धधक वलकावाची अलस्थात्भक उऩऩत्ती (Stage theory of Intellectual
development)
फुद्धीची व्माख्मा


फुद्धी म्शणजॐ जीलळास्त्रीम वभामोजन (intelligence is a particular instance of biological
adaptation) माचा अथा भानली फुद्धी शो जीलळास्त्रीम वांऩादणूक (achievement) आशॐ , आणण
ह्मा वांऩादणक
ु ी भऱ
ु ॐ व्मक्ती भानवळास्त्रीम ऩातऱीलय लातालयणाळी ऩरयणाभ कायक यीतीनॐ
आांतयक्रिमा (interact) कयतॐ.
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फुद्धी शी एक वभतोर यचना अवून नतच्माकडॐ वला सानात्भक यचनाांचा कर अवतो.



(Intelligence is the form of equilibrium toward which all cognitive structurestend.) मा
व्माख्मॐत व्मक्तीची भानशवक क्रिमा (सानात्भक यचना) आणण व्मक्तीच्मा बोलतारचॐ
लातालयण माभदमॐ वभतोर अवतो अवॐ त्मानॐ प्रनतऩादरॐ.
फुद्धी ववकासाची तत्त्वे
१. फद्
ु धध वलकावात आनल
ु ांशळकता ल लातालयण मा दोशीचॐ भशत्ल अवतॐ.
२. जरद लाढ शोण्माच्मा काऱात आनल
ु ांशळक घटक पाय ऩरयणाभकायी आणण भांद लादीच्मा
काऱात तॐ घटक कभी ऩरयणाभकायक (उदा., फुद्धी वलकावाच्मा दृष्टीनॐ प्रौढत्लाऩॐषा फारऩण
अधधक भशत्त्लाचॐ.)
३. व्मक्तीच्मा ळायीरयक, भानशवक, न॑नतक वलकावाची प्रगती ननयाऱमा प्रभाणात शोत अवरी
तयी फद्
ु धीचा वलकाव ननमशभत िभानव
ु ाय शोतो.
फद्
ु धीचे वातावयणािी सभामोजन दोन प्रकायनी होते


आत्भवात कयणॐ आत्भवात-बाल (assimilation) - आत्भवात-बालात व्मक्ती नली भाहशती
ग्रशण कयतॐ; आणण ती भाहशती आांतरयक सानात्भक यचनॐन लातालयणीम वलळॐऴाळी जोडतॐ



शभऱतॐ जुऱतॐ घॐणॐ (accommodation) - वभामोजनाभदमॐ व्मक्ती आांतरयक सानात्भक यचनॐत
पयपाय कयतॐ; शॐ तू शा की नलीन भाहशतीळी शभऱतॐ जुऱतॐ व्शालॐ ल लातालयणाच्मा गयजा
ऩुयलाव्मात.



शमा दोन्शी प्रक्रिमाांचा जीलनबय भानशवक वलकावाभऱ
ु ॐ ननयननयाऱमा भागाानी आांतयक्रिमा
चारू अवतॐ, मा दोन प्रक्रिमाांच्माभुऱॐ वांतुरन वाांबाऱरॐ जातॐ (equilibration). वांतुरन शो
वक्रिम प्रक्रिमा आशॐ.

उऩऩत्तीचा अशबप्रेत अथस (Implications)
१) वलद्माच्माांची फौध्ददक ऩातऱी ठयलालमाची अवॐर तय वऩमाजॐनॐ लणणरॐल्मा कृती लाऩयालमाव
ऩाहशजॐत.
२) भर
ु ाची सानात्भक ऩातऱी रषात घॐऊन शळकलालॐ.
३) ऩौढाऩॐषा भर
ु ाांची वलचायप्रक्रिमा शबन्न अवतॐ शॐ रषात घ्मालमाव ऩाहशजॐ.
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४) शळकवलताना अनुिभ (sequnce) याखालमाव ऩाहशजॐ.
५) अदमाऩनाचॐ भूल्मभाऩन कयालमाव ऩाहशजॐ. भुरानॐ ळाध्ब्दक स्ऩष्टीकयण कॐरॐ तय त्माचा
वलऴम वभजरा अवॐ नाशी; म्शणून प्रचन वुधायालॐत क्रकांला भुराांच्मा वभजुतीचॐ भूल्माांकन
कयण्मावाठी नलीनच प्रचन द्मा. भर
ु ाांच्मा चक
ु ाांच्मा अभ्माव कया.
६) अदममन वयु शऱत शोण्मावाठी वाभाध्जक आतयक्रिमॐरा उत्तॐजन द्मालमाव ऩाहशजॐ.
फ्राईडच्मा भतॐ, लाढीच्मा वलशळष्ट अलस्थाांभदमॐ िभािभानॐ प्राप्पत झारॐल्मा फौद्धधक
षभतानुवाय भूर बोलतारच्मा जगाचा अथा रालत अवतॐ आणण त्मानुवाय वांफांधधत लस्त,ू
प्राणी आणण भाणवॐ माांना तॐ प्रनतवाद दॐ त अवतॐ. प्रनतवाद आनांददामी अथला त्रावदामक
अवतो. मा अनब
ु लाांनरू
ु ऩ भर
ु ाच्मा भनात एकॐक 'फोधात्भक यचना' तमाय शोतॐ. ऩन्
ु शा तळी
ऩरयध्स्थती ननभााण झारी की त्मा फोधयचनॐच्मा भदतीनॐ तॐ भर
ू त्माच्माळी आांतयक्रिमा
कयण्माचा प्रमत्न कयतॐ.
जॐयोभ फुनय फोधात्भक वलकावाची वांकल्ऩना स्ऩष्ट कयताना तीन भुद्द्माांचा वलचाय
कयतो. (१) नलीन भाहशतीचॐ वांऩादन (२) सानाचॐ रूऩाांतयण (३) सानाची वभऩाकता तऩावणॐ
भर
ु ाांच्मा अनब
ु लाांळी नातॐ अवणायॐ अदममन अवॐर तय भर
ु ॐ शळकामरा तमाय अवतात, वषभ
अवतात. अदममनाची यचना व्मलध्स्थत झारी अवॐर तय भर
ु ाांना वलऴमाचॐ आकरन वशज
शोतॐ आणण अदममनाचॐ आमोजन अवॐ अवालॐ की ज्मात वलद्मार्थमाांना स्लत्ची बय घारणॐ
ळक्म शोईर.
फोधात्भकतेच्मा दृष्ष्टकोणातून भूल्मननधासयण आणण भूल्मभाऩन :
१. फोधात्भक दृध्ष्टकोणातून ल॑वलदमऩूणा अदममन अनुबल वलद्मार्थमाांना द्मालॐ रागतात.
त्माांभदमॐ शळकताना-शळकवलताना वलद्मार्थमाांचॐ भूल्मननधाायण कयता मॐत.ॐ मावाठी चाचणी,
प्रमोग, गटकामा मावायखी भूल्मननधाायण वाधनॐ लाऩयरी जातात.
२. फोधात्भकतॐच्मा भल्
ू मननघाायणावाठी चाचणी तमाय कयताना व्माख्मा वाांगा, वत्र
ू ॐ शरशा, कोण
कोणारा म्शणारॐ तॐ वाांगा. मावायखॐ सान तऩावणायॐ प्रचन अवतात. ऩण माशीऩॐषा आकरन,
उऩमोजन, ऩथ
ृ क्कयण, वांचरॐऴण ल भूल्मभाऩन शी उददष्टॐ तऩावणायॐ प्रचन शी अवतात.
३. फोधात्भकतॐच्मा दृष्टीनॐ भूल्मननधाायण कयताना लॐऱोलॐऱी भूल्मननधाायणाच्मा

भदतीनॐ

अदममनाव प्रॐरयत कॐरॐ जातॐ. भूल्मभाऩन शॐ कॐलऱ गुण दॐ ण्मावाठी नवून वलद्मार्थमााचा
फोधात्भक वलकाव वभद्
ृ ध व्शाला मावाठी कॐरॐ जातॐ.
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यचनावाद दृष्ष्टकोन
१. ऻानयचनावादाचा अथस (Meaning of constructivism)
सानयचनालाद (Constructivism) शा ळब्द रॎ हटन बाऴॐतीर construire" माऩावून To
Construct" शॐ क्रिमाऩद आरॐरॐ आशॐ . माचा अथा यचना कयणॐ क्रकांला यचनॐची भाांडणी कयणॐ अवा आशॐ .
ननयां तय चारणायी यचनॐची प्रक्रिमा शा सानयचनालादाचा वांकल्ऩनात्भक आत्भा आशॐ .
सानप्राप्पती एक प्रक्रिमा आशॐ आणण अदममनकत्माानॐ ल॑मध्क्तक ऩातऱीलरून वक्रिमऩणॐ
भाहशतीचॐ रूऩाांतय करून कॐरॐरी सानननशभाती म्शणजॐ सानयचनालाद शोम.
२. ऻानयचनावादाची गह
ृ ीतके
भॐयीर (Merill, 1991) माांनी सानयचनालाद शवद्धाांताची अदममनावांदबाात गश
ु ीरप्रभाणॐ
ृ ीतकॐ ऩढ
1. अनुबलातून सानाची यचना
2. अदममन म्शणजॐ जगावलऴमी ल॑मध्क्तक अथाननलाचन
3. अदममन वक्रिम प्रक्रिमा अवून त्माव अनुबलाच्मा आधायॐ शोतो.
4. अथाऩण
ू ा आांतयक्रिमॐतन
ू वांकल्ऩनात्भक वलकाव शोतो.
5. अदममन लास्तल ऩरयध्स्थतीत ऩाहशजॐ त्माचॐ ऩयीषण कृनतमुक्त अवालॐ.
३. भूल्मभाऩन व भूल्माननधासयणाचे स्त्वरूऩ
यचनालादी दृध्ष्टकोनातून वलद्मार्थमाांच्मा वलवलध षभताांचॐ भूल्मभाऩन कॐरॐ जातॐ.
वलद्मार्थमाारा स्लत:चॐ 'सान' उघड कयण्माच्मा, स्लत:ची वलवलध कौळल्मॐ उऩमोगात आणण्माची वांधी
हदल्मा जातात ल त्मा वांदबाातीर लतान नोंहदलरॐ जातॐ.
उदाशयणाथा वांकल्ऩना नकाळा (Concept Map) कयामरा रालणॐ, वांकल्ऩना यचनाधचत्र
यचामरा रालणॐ, वांकल्ऩनॐची (Vee) आकृती काढामरा रालणॐ, स्लत:च्मा वुयलातीच्मा वांकल्ऩनॐचॐ ल
अदममनोत्तय वांकल्ऩनॐची तुरना कयामरा रालणॐ. स्लत:च्मा वलचाय प्रक्रिमा लणान शरशामरा रालणॐ.
भाहशती स्त्रोत धड
ुां ाऱून वांफांधधत भाहशती वुयधचत कयामरा रालणॐ, स्लत:रा वभजरॐल्मा गोष्टीांची
लणानॐ शरशामरा रालण, (portfolios, journals, log-books) प्रत्मष कृती कयणॐ, अऩरयधचत कवलतॐचॐ
स्लतांत्रऩणॐ ला जोडीनॐ यवग्रशण शरहशणॐ, एखाद्मा वभस्मॐचॐ ननयाकयण कयताना घडरॐरी वलचाय
प्रक्रिमा शरहशणॐ, वभूश कामााच्मा नोंदी ठॐ लणॐ, वभूश कामाातीर स्लत:च्मा वशबागाची नोंद ठॐ लणॐ, त्मा
प्रक्रिमॐचॐ वादयीकयण कयणॐ, इतयाांच्मा ऩच्
ृ छॐ रा वाभोयॐ जाणॐ, अशलार रॐखन कयणॐ ला त्मात वशबाग
दॐ णॐ. वादयीकयणावाठी वलवलध भादमभॐ, तांत्रॐ लाऩयणॐ वभूश वभस्मननयाकयणात वशबाग दॐ ऊन
वलवलधद जफाफदाऱ्मा ऩाय ऩाडणॐ, त्माचॐ लत्त
ू मभाऩन कयण्माचॐ ननकऴ
ृ शरहशणॐ, स्लत:च्मा कामााचॐ भल्
तमाय कयणॐ इत्माहद शॐ भूल्मभाऩन वतत वलाकऴ ऩददतीनॐ कॐरॐ जातॐ. मातून वलद्मार्थमाांरा त्माची
जीलनभूल्मॐ, कामाभान, वलचायवयणी माफाफत ल॑मध्क्तकयीत्मा क्रकांला गटात प्रत्माबयण शभऱतॐ.

18
४. ऻानयचनावादी भूल्मभाऩन व भूल्मननधासयण
सानयचनालादाभदमॐ भूल्मभाऩनावांफांधी खऩ
ू व्माऩक दृष्टीकोन प्रस्थावऩत झारा ऩाहशजॐ.
अदममनाथी फाह्म जगाचॐ वलचरॐऴण शॐ ल॑मध्क्तक जीलनात शभऱारॐल्मा अनुबलाच्मा आधायॐ
कयण्माची अऩॐषा ठॐ लतो. म्शणन
ू प्रत्मॐक वलद्मार्थमााची अदममन ननष्ऩत्ती लॐगऱी अवॐर. त्माभऱ
ु ॐ
जॉनवॐनच्मा भतॐ, (Jonssen-1996) प्रत्मॐक भाांडरॐरी उद्हदष्टॐ लॐगऱी अवतीर.
सानयचनालादी अदममन लातालयणाभदमॐ वलद्माथी स्लत् दमॐम ननध्चचत कयतो आणण
शळषकाचॐ ल लगाशभत्राचॐ प्रत्माबयण आणण वूत्रफद्ध स्ल-भूल्मननधाायणाचा लाऩय करून दमॐम क्रकती
चाांगल्मा प्रकायॐ वांऩाहदत करू ळकॐर शॐ ननध्चचत कयतो.
५. ऻानयचनावाद भूल्मननधासयण व भूल्मभाऩनाचे ननकऴ (जॉनसेन 1992)
१. दमॐमभुक्त अवालॐ- स्लत्ची दमॐमॐ स्लत् ननध्चचत कयालीत आणण अदममनाच्मा दमॐमाांचॐ
भल्
ू मभाऩन वालधऩणॐ झारॐ ऩाहशजॐ.
२. वलचलवनीम कामाालय आधारयत - लास्तल ऩरयध्स्थतीत कयत अवरॐल्मा कामाावलऴमी
वलचायणा कयाली.
३. जय कामा वलचलवनीम अवॐर तय लास्तल जगातीर ऩरयध्स्थतीव चाांगल्मा प्रकायॐ वाभोयॐ जाता
मॐत.ॐ
४. सानयचनॐचॐ ननध्चचत भल्
ू म ठयवलणॐ- भल्
ू मभाऩनात उच्च श्रॐणीतीर वलचायाचॐ भल्
ू म ननध्चचत
कयणॐ
५. अनुबलाधधध्ष्ठत यचनॐचॐ भूल्म ननध्चचत कयणॐ -

अदममन शॐ अदममनार्थर्थमानॐ प्राप्पत

कॐरॐल्मा ननष्ऩत्तीएलढॐ च भशत्त्लाचॐ आशॐ .
६. ल॑वलदमऩूणा दृध्ष्टकोणाचा अांतबााल - सानयचनालादी भूल्मभाऩन ल भूल्मननधाायण शॐ
एखाद्मा लतानावाठी क्रकांला लतानाच्मा वांचावाठी फाांधीर नाशी. त्माऐलजी तॐ लतानाच्मा
अधधकाधधक ऩ॑रूवाठी फाांधीर आशॐ .
७. वलवलध नभुन्मात अवालॐ- भूल्मभाऩन कयणाऱ्माांनी अदममनाच्मा एका बागाच्मा ननष्ऩत्तीचॐ
भूल्मननधाायण न कयता एकूण ननष्ऩत्तीचा वलचाय कयाला. कायण प्रत्मॐक ननष्ऩत्ती शी
लॐगलॐगळ्मा भादमभातून क्रकांला भागाानॐ फनरॐरी अवतॐ. त्माभुऱॐ प्रत्मॐक ननष्ऩत्तीचॐ भूल्मभाऩन
लॐगलॐगऱॐ शोणॐ गयजॐचॐ आशॐ .
८. वाभाध्जक यचनॐनुवाय अथा अऩॐक्षषत - अदममनार्थमाांची स्लत्ची यचना तमाय शोत
अवतानाच्मा प्रक्रिमॐभदमॐ अभ्माविभातून शभऱणाऱ्मा अदममनातीर अथाावलऴमी चचाा ल
लादवललाद घडलून आणाला.
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९. भूल्मभाऩनाच्मा लास्तल दमॐमालय रष द्मालॐ - अदममनात अांदाजारा कभी भशत्त्ल दॐ ऊन
अदममन प्रक्रिमा भूल्माधधध्ष्ठत ल हदळादळाक फनलाली, कायण अदममनाथीच जाणतो की,
त्मानॐ काम आत्भवात कॐरॐ आशॐ . म्शणून सानयचनालादी भूल्मभाऩनात स्ल-वलचरॐऴण ल
अभत
ू ा वाधनाांचा लाऩय कॐरा जातो.
६. ऻानयचनावादी भूल्मननधासयण व भूल्मभाऩनाच्मा कामसनीती
१. वांकशरत नोंदी (Ancedotal Records) : लगाातीर वलद्मार्थमाांचॐ ननयीषणाच्मा आधायॐ ननयां तय
भूल्मननधाायण म्शणजॐ वांकशरत नोंदी शोम.
२. अदममनाचा आनांदोत्वल (Celebration of Learning) : वलद्मार्थमाांची वलवलध वलऴमातीर
कुळरता इतय वलद्मार्थमाांवभोय ल ऩारकाांवभोय वादय कयण्माव वांधी दॐ णॐ.
३. एध्क्झट काडाव ् (Exit Cards) अदमाऩनऩूल,ा आांतयक्रिमात्भक ल ऩचचात वलद्मार्थमााची सान
ऩडताऱणी कयण्मावाठी ऩाच शभननटाांत ननफांध रॐखनाची कृती
४. वांघहटत आरॐख (Graphic Organizing) : वांघहटत आरॐख माांना भानशवक धचत्र अवॐशी
म्शणतात.
५. भौणखक

वादयीकयण (Oral Presentation) :

वलद्मार्थमाांना त्माांचॐ सान ळाध्ब्दक

वादयीकयणाद्लायॐ कयण्माव भांजुयी द्माली.
६. वभलमस्क भूल्मननधाायण (Peer Assessment) : एका अदममनार्थमाानॐ क्रकांला वभूशानॐ
एकभॐकाांच्मा कामााचॐ, लतानाचॐ, वशबागाचॐ इ. वांदबाात भौणखक क्रकांला शरणखत प्रत्माबयण दॐ णॐ
७. वायवांग्राशक भाहशती/वलद्माथी वांधचका (Portifolios) : वलद्मार्थमाांच्मा कामााचॐ प्रानतननधधक
वांग्रश
८. प्रकल्ऩ (Project) : वलद्मार्थमाांच्मा प्रचनाांची उत्तयॐ ळोधण्मावाठी लास्तल जगातीर वांळोधनाव
प्रोत्वाशन दॐ णॐ.
९. अशबरूऩता (Simultation) : हदरॐल्मा ऩरयध्स्थतीनुवाय वलद्मार्थमाांना बूशभका लटलामच्मा
अवतात.
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b) Need for continuous and comprehensive assessment
फ) सवंकर् आणण सातत्मऩूणस भूल्मभाऩनाची गयज
सातत्मऩूणस आणण सवंकर् भूल्मननधासयण : व्माख्मा
1. वातत्मऩूणा आणण वलाकऴ भूल्मननधाायण म्शणजॐ वतत चारणायॐ आणण वलद्मार्थमाांच्मा
व्मध्क्तभत्त्लाच्मा वला फाजूांच्मा वलकावाांचॐ भूल्मभाऩन शोम.
2. वलद्मार्थमाांचॐ

वातत्मानॐ

आणण

लऴाबयातीर

याफलरॐल्मा

वलवलध

उऩिभाांचॐ

कॐरॐरॐ

भूल्मभाऩन म्शणजॐ वातत्मऩूणा आणण वलाकऴ भूल्मननधाायण शोम.
3. वलद्मार्थमााच्मा व्मध्क्तभत्त्ल वलकावाच्मा वला ऩ॑रूांचॐ वातत्मानॐ आणण वलवलध अांगाांनी
भूल्मभाऩन कयण्मावाठी लाऩयालमाची ळाऱास्तयालयीर कामाऩद्धती म्शणजॐ वातत्मऩूणा
आणण वलाकऴ भूल्मभाऩन शोम.
सवंकर् आणण सातत्मऩूणस भूल्मभाऩनाची गयज
1. अदममन-अदमाऩन ल इतय वशळारॐम कामािभाद्लायॐ वलद्मार्थमाांचा फौद्धधक, बालननक
ल क्रिमात्भक मा नतन्शी अांगाांचा तवॐच वलवलध गुण, लत्ती. षभता, दृध्ष्टकोण माांचा
वलकाव क्रकतऩत झारा शॐ भल्
ू मभाऩनाद्लायॐ ऩडताऱून ऩाहशरॐ जातॐ.
2. भल्
ू मभाऩन ऩद्धतीभधीर दोऴाांचॐ ननयाकयण करून वलद्मादर्थमाचॐ लस्तनु नष्ठ, वलाकऴ
भूल्मभाऩन व्शालॐ मावाठी वातत्मऩूणा ल वलाकऴ भूल्मननधाायणातीर मोजना आज
शळषणात स्लीकायण्मात मॐत आशॐ .
3. शळषणाचा

कामदा

- २००९ माची

अांभरफजालणी

कयताना

वातत्मऩूणा

वलाकऴ

भल्
ू मननधाायण वरू
ु कयण्माचॐ ठयलरॐ मावाठी भशायाष्र ळावनाच्मा ळारॐम वलबागानॐ हद.
२० ऑगस्ट २०१० च्मा ळावन ननणामानॐ वातत्मऩण
ू ा वलाकऴ भल्
ू मननधाायण कामाऩद्धती
रागू कॐरी.
4. लऴाबय भूल्मननधाायण शोत अवल्मानॐ वलद्मार्थमाारा शळकण्माची प्रॐयणा शभऱू ळकॐर.
5. लऴाबय औऩचारयक ल अनौऩचारयक भूल्मभाऩन शोत अवल्मानॐ वलद्माथी ननमशभतऩणॐ
अभ्माव करू रागतीर. वलद्माथी वतत जागरूक याशतीर
6. शळषकाकडून वलद्मार्थमााच्मा ननयननयाळ्मा ऩ॑रूांफाफत वातत्मानॐ ननयीषण शोईर त्मातून
अभ्मावात भागॐ याशणाऱ्मा, वलऴमात चक
ु ा कयणाऱ्मा वलद्माथाांच्मा चक
ु ाांचॐ ननदान करून
उऩचायात्भक अदमाऩन कयता मॐईर.
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7. वातत्मऩूणा आणण वलाकऴ भूल्मननधाायण मोग्म रयतीनॐ झाल्माव वलद्मार्थमाांभदमॐ अदमाऩन
आणण वलकाववलऴमक चाांगल्मा वलमी ननभााण झारॐल्मा हदवतीर, त्माभुऱॐ शळषक-ऩारकवलद्माथी ल वभाज माांच्माभदमॐ शळषण शॐ जीलनाव उऩमुक्त आशॐ शी बालना रूजण्माव भदत
शोईर.
8. रॐखी ऩयीषॐरा एक ऩयू क वाधन उऩरब्ध शोईर,
9. छां द आणण वलमी माांची औऩचारयक ऩद्धतीनॐ दखर घॐतरी गॐल्माभुऱॐ ऩारकशी भुराांची
तमायी त्मा दृष्टीनॐ करून घॐऊ ळकतीर,
10. कामाानुबल, धचत्रकरा, ळायीरयक शळषण शा वलऴम शळकवलणाऱ्मा शळषकाांभदमॐ आऩण
दर
ु क्षा षत आशोत अळी बालना अवू ळकतॐ. मा वलऴमाांना वद्
ु धा मथामोग्म भशत्त्ल शभऱू ळकॐर.
सातत्मऩूणस आणण सवसकर् भूल्मननधासयणाचे उद्दे ि
1. वातत्मऩूणा भूल्मननधाायण शा अदममन-अदमाऩनाचा एकात्भ अवा बाग फनवलणॐ.
2. वलद्माथी वलकाव ल शळषकाांच्मा अदमाऩनात वुधायणा, षॐत्रीम कामाात प्रबुत्ल वांऩादनावाठी
प्रत्माबयण म्शणन
ू लाऩय कयणॐ.
3. ळ॑षणणक ल शळषणऩूयक षॐत्रातीर परननष्ऩत्तीवाठी मोग्म ल वलचलवनीम भाहशती वांकशरत
कयणॐ.
4. अदममन-अदमाऩन प्रक्रिमा, अदममनाचॐ लातालयण मा वांदबाात बक्कभ ननष्कऴा ला अांदाज
फाांधण्मावाठी आणण लॐऱॐलय ननणाम घॐण्मावाठी वाशाय्म कयणॐ.
5. अदममनाच्मा कारालधीत टप्पप्पमाटप्पप्पमानॐ ननमशभत स्लरूऩात गण
ु लत्ता ननमांत्रणाच्मा
उऩामाांचा (Quality Control Measure) ऩुयलठा करून अऩॐक्षषत प्रालीण्म दजाा याखणॐ.
6. शळषक ल वलद्माथी माांना स्लमांभूल्मननधाायणाच्मा वांधी उऩरब्ध करून दॐ णॐ.
सवसकऩ सातत्मऩूणस भूल्मभाऩनाचे भहत्त्व / पामदे
1) वलाकऴ वातत्मऩूणा भूल्मभाऩनाभुऱॐ वलद्मार्थमाांच्मा फौध्ददक प्रगतीफयोफयच बालात्भक,
कायक षॐत्राांभधीर प्रगती तऩावरी जातॐ.
2) वला षॐत्राांतीर षभताचॐ भाऩन झाल्माभुऱॐ वलाांगीण प्रगतीवाठी मोग्म प्रॐयणा ल भागादळान
शभऱतॐ.
3) अदममन -अदमाऩन क्रिमॐफयोफय वातत्मानॐ वलवलध रूऩाांत भूल्मभाऩन शोत अवल्मानॐ
अदमाऩन क्रिमॐव मोग्म हदळा दॐ णॐ वोमीचॐ शोतॐ.
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4) वलकाव, प्रगतीफद्दर लायां लाय भाहशती शभऱत गॐल्मानॐ वलद्मार्थमाांना वलकाव ल प्रगती
वाधण्मावाठी स्लत:शून प्रमत्न कयता मॐतात.
5) फौध्ददक षॐत्रात ऩुयॐवॐ प्रावलण्म शभऱलू न ळकणाया वाभान्म वलद्माथी इतय षॐत्रातीर त्माच्मा
गण
ु लत्तॐची जाणील झाल्माभऱ
ु ॐ त्मा षॐत्रात प्रगती करू ळकतो.
6) वलाांगीण भल्
ू मभाऩन शोत अवल्मानॐ अनॐकाांना प्रावलण्म दाखलण्मावाठी वलवलध षॐत्रॐ उऩरब्ध
शोतात.
7) ननमशभतऩणॐ अभ्माव कयण्माची, लॐऱच्मा लॐऱी हदरॐरी काभॐ ऩूणा कयण्माची वलम
वलद्मार्थमाांभदमॐ ननभााण शोण्माव भदत शोतॐ.
8) शळषक ल वलद्माथी माांच्मात बालननक जलऱीक ननभााण शोतॐ. कायण, वलद्मार्थमाांच्माफद्दर
फायीक-वायीक तऩशळराची भाहशती शळषक जलऱ अवतॐ.
सवंकर् सातत्मऩूणस भूल्मभाऩनाच्मा भमासदा 1) वातत्मऩूणा ल वलाकऴ भूल्मभाऩन कयणॐ शी फाफ ध्जक्रकयीची, लॐऱखाऊ ल प्रमत्नाांती जभणायी

आशॐ .
2) फयीच भूल्मभाऩन वाधनॐ लाऩयणॐ ल त्मालरून अशबप्राम तमाय कयणॐ मावाठी अनुबल ल

तज्सतॐची जरूयी अवतॐ.
3) वलद्मार्थमाांना गुण ल श्रॐणी दॐ ताना शळषकाांच्मा ऩूलग्र
ा शाांचा ऩरयणाभ शोण्माची खूऩच ळक्मता

अवतॐ.
4) नोंदी प्रत्मॐक लॐऱी लॐऱच्मा लॐऱीच कयण्माची आलचमक अवतॐ. तळा त्मा कॐल्मा गॐल्मा नाशीत,

तय वलद्मार्थमाांच्मा भल्मभाऩनाचॐ खयॐ खयॐ धचत्र हदवत नाशी.
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c) Policy perspectives on examinations and evaluation:
NCF2005
क) ऩयीऺा आणण भूल्मभाऩनाफाफतचा एनसीएफ़ २००५ चा
धोयणात्भक दृष्ष्टकोन
याष्रीम अभ्माविभ आयाखडा 2005 भदमॐ स्भयणालय बय दॐ णाऱ्मा ऩयीषॐऐलजी
नालीन्मऩण
ू ा भल्
ू मभाऩन प्रक्रिमॐचा अलरांफ कयण्मालय वलळॐऴ बय हदरा आशॐ . त्माभदमॐ तोंडी
काभ, गटकामा, गटकामाातून भूल्मभाऩन, छोटॐ -छोटॐ प्रकल्ऩ इत्माहद ऩमााम वुचवलरॐ आशॐ त.
भल्
ू मभाऩन ऩध्दतीभधीर फदराचे प्रमत्न


भल्
ू मभाऩन ऩददतीभदमॐ अदममनाचॐ वतत ननयीषण नोंदी आणण षभताांच्मा वलांकऴ
भूल्मभाऩनाचा प्रमत्न कॐरा.



हद. ३१ ऑगस्ट 2004 च्मा ळावन ननणामाच्मा भादमभातून रॐखी ऩयीषॐफयोफय, तोंडी,
प्रात्मक्षषक माांचाशी मोग्म तो वभालॐळ कयण्मात आरा. तवॐच स्लादमाम, गश
ृ ऩाठ आणण
प्रकल्ऩ वाधनाांनाशी भूल्मभाऩनात स्थान हदरॐ.



स्त्रोतऩध्ु स्तका प्रकल्ऩ - लगाातीर प्रक्रिमा वरू
अवताना वलद्मार्थमाांचॐ वातत्मानॐ
ु
भूल्मभाऩन कयण्माफाफत शळषकाांना भागादळान शभऱालॐ शॐ तूनॐ एन.वी.ई. आय. टी. नली
हदल्री वांस्थॐनॐ स्त्रोतऩुध्स्तका (Source १री तॐ इ. 5ली) तमाय कॐल्मा आशॐ त.

भल्
िं ी ननदे ि
ू मभाऩनासिंफध

1. ऩयीषॐच्मा प्रचशरत ऩददतीभऱ
ु ॐ वलद्मार्थमाांलय ताण मॐतो. त्माभऱ
ु ॐ ऩयीषॐऐलजी अदममनअदमाऩन प्रक्रिमॐचाच एक बाग अवणायी वातत्मूऩणा वलाकऴ भूल्मभाऩन ऩददती
लाऩयणॐ.
2. ऩयीषा जास्त रलधचक करून लगाातीर जीलनाळी एकात्भ कयणॐ.
3. स्भयणळक्ती ऩाठाांतय शा भूल्माांकनाचा आधाय अवणाय नाशी अवॐ प्रचनऩत्रत्रकाांचॐ स्लरूऩ
अवॐर.
4. तकाषभता ल वजानषभता भूल्माांकनाचॐ आधाय शोण्मावाठी सानधारयत चाचण्माांतून
भुराांभदमॐ वभस्मा वोडवलण्माची उऩमोजन कयण्माची षभता क्रकती रूजरी ऩडताऱणॐ,
तवॐच वलचाय प्रक्रिमा तऩावणॐ.
5. वातत्मऩूणा

वलांकऴ

भूल्मभाऩनावाठी

शळषकाांनी लाऩय कयणॐ.

ननयीषण

आणण

ननयीषणावाठी

द॑ नांहदनीचा
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6. ऩयीषॐवाठी वलचायरॐ जाणायॐ प्रचन कॐलऱ ऩुस्तकात जॐ हदरॐ आशॐ त तॐलढ्माऩुयतॐ भमााहदत
नवालॐत. तय त्मारा ओराांडून जाणायॐ (beyond the text book) अवालॐत म्शणजॐ
ऩुस्तकातीर सानाचा द॑ नांहदन जीलनाळी वांफांध जोडणॐ.
7. प्रगनतऩस्
ु तकात गण
ु ला श्रॐणीवोफत अथाऩण
ू ा हटऩणी जोडणॐ.
8. अदममन अदमाऩन प्रक्रिमा वरू
ु अवताना ननमशभतऩणॐ भल्
ू मभाऩन कॐरॐ जालॐ.
9. रॐखी. तोंडी, चचेतून, कृती, प्रात्मक्षषकातून भूल्मभाऩन कॐरए जालॐ.
10. वलद्मार्थमाांची तकाषभता, वज
ृ नषभता, वभस्मा ननयाकयण षभता, उऩमोजन षभता
इत्मादीांना भूल्मभाऩनातून लाल शभऱाला.
11. वलद्मार्थमाांची अशबरूची, कर तऩावणायॐ भल्
ू मभाऩन अवालॐ. घोकांऩटटी, स्भयणालय
आधारयत नवालॐ.
12. वलद्मार्थमाांची वलचाय कयण्माची षभता भूल्मभाऩनातून तऩावरी जाली.
भल्
ू मभाऩन प्रक्रक्रमेभधीर फदरािंववर्मीच्मा शिपायिी
1. प्राथशभक ल उच्च प्राथशभक स्तयननशाम आणण वलऴमननशाम दळाक (Performance
indicators) ननध्चचत

कयालॐत.

दळाक

ठयवलताना

वलऴमाची

भूरबूत

उद्हदष्टॐ ,

सानयचनालादारा प्रोत्वाशन, जीलनातीर वभस्मा वोडवलण्माव उऩमुक्तता, स्लत:च्मा
फरस्थानाची ओऱख, फशुहदळ वलचायाव प्रोत्वाशन, वलााधगण वलकाव शॐ भुद्दॐ रषात
घॐण्मात मालॐत.
2. ननमतकाशरक चाचण्मा, वत्र ऩयीषा, द॑ नांहदन भल्
ू मभाऩन इत्मादी कोणत्माश प्रकायानॐ
भूल्मभाऩन कयालमाचॐ अवल्माव लयीरप्रभाणॐ ननध्चचत कॐरॐल्म ननदळाकाांचा वांदबा
घ्माला.
3. प्रचनऩत्रत्रका तमाय कयताना ऩुढीर वलचायात
 ऩाठाांतयालय उत्तयॐ दॐ ता मॐतीर अवॐ प्रचन टाऱालॐत
 स्लत:चॐ वलचाय, कल्ऩना भाांडण्माची वांधी दॐ णायॐ प्रचन अवालॐत
 फशहदळ वलचायावाठी प्रलत्त
ृ कयणायॐ , फुध्ददभत्तॐच्मा ननयननयाळ्मा प्रकायाांची दखर
घॐणायॐ प्रचन अवालॐत.
 काशी प्रचन कृतीच्मा स्लरूऩात अवालॐत.
४. चाचण्मा/ ऩयीषा माांचॐ आमोजन अधधकाअधधक अनौऩचारयक अवालॐ. काशी व्मध्क्तगत,
वाभाध्जक गण
ु /भल्
ू मॐ माांच्मा वलकावाचॐ भल्
ू मभाऩन द॑ नांहदन अदमाऩनातच कयालॐ.
५. भूल्मभाऩन वातत्मऩूणा वलाकऴ शोईर अवॐ ननमोजन कयालॐ.
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६. ननफांधलजा प्रचन, ऩत्र रॐखन, कल्ऩनावलस्ताय इ. भुक्त प्रनतवाद स्लरूऩाचॐ प्रचन
तऩावण्मावाठीची गुणदान मोजना वलद्मार्थमाांच्मा भदतीनॐ तमाय करून नतचा लाऩय
कयाला.
७. भल्
ू मभाऩनाद्लायॐ शभऱणाऱ्मा भाहशतीचा लाऩय वलद्मार्थमाांच्मा प्रगतीवाठी वकायात्भक
यीतीनॐ कयाला. आरॐ त्माचॐ मथामोग्म कौतक
ु व्शालॐ. आरॐ नाशी आरॐ नाशी माचा ळोध
रॐखी प्रनतवादाचॐ वलचरॐऴण, वलद्मार्थमाांळी चचाा अळा प्रक्रिमातून घ्माला.
८. वलद्मार्थमाांची
काभधगयीऩॐषा

तुरना

टाऱाली.

दव
ु ऱ्माळी

तुरना

न

कयता

आऩल्मा

ऩूलीच्मा

चाांगरी

काभधगयी

शोण्मावाठी

प्रमत्न

कयण्माची

बालना

अधधक

वलद्मार्थमाांभदमॐ रूजलाली.
९. भल्
ू मभाऩन द्लायॐ प्राप्पत भाहशतीची नोंद ऩढ
ु ीरप्रकायॐ अवाली.
 गुणाांऐलजी थॐट श्रॐणीचा लाऩय कयाला.
 उत्तीणा-अनुत्तीणा अवॐ ळॐयॐ न दॐ ता काभधगयीचॐ ननध्चचत कॐरॐरॐ कोणतॐ ननकऴ
क्रकतऩत ऩूणा कॐरॐ मावलऴमीच्मा नोंदी प्रगनतऩत्रकात अवाव्मात.
 वलद्मार्थमाांची ल॑शळष्टमऩण
ू ा गण
ु ाांची नोंद प्रगनतऩत्रकात अवाली.
 इ. आठलीऩमांत कोणत्माशी वलद्मार्थमाांव अनक
ु यण करू नमॐ.
१०. वातत्मऩूणा वलांकऴ भूल्मभाऩन कयण्मावाठी वट
ु वुटीत तयीशी ऩरयणाभकायक मोजना
तमाय कयणॐ शॐ आव्शानात्भक काभ आशॐ . प्रमोगळीर ळाऱाांतीर भूल्मभाऩन ऩद्धतीचा
भागोला तवॐच ळावनप्रणीत प्रमोग मातून भूल्मभाऩनाची वाधनॐ लॐऱोलॐऱी ऩरयष्कृत
(refined) कयालीत.
११. अकयाली फायालीवाठी लऴााच्मा भदमभात वलऴम फदरण्माची वोम अवाली.
१२. श्रॐणी वुधायण्मावाठी इमत्ता दशाली ल इमत्ता फायालीची फोडा ऩयीषा ऩुन् दॐ ण्माची वोम
अवाली.
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आऩरी प्रगती तऩासा.
प्रश्न १ खारीर ववधाने मोग्म ऩमासम ननवडून ऩूणस कया.
१. वतत ल वलाकऴ भल्
ु मभाऩनात ......वाधनॐ आशॐ त.
अ) 7

फ) 5

क) 8

ड) 10

प्रश्न २ खारीर प्रश्नािंची एका वाक्मात उत्तये शरहा
१. सानयचनालाद भल्
ु मभाऩनाचा शॐ तू कोणता?
२. वातत्मऩण
ू ा वलाकऴ भल्
ु मभाऩनाची वाधनॐ क्रकती आशॐ त?
३. सानवांयचनालादाचॐ एक तत्ल वाांगा
प्रश्न ३ खारीर प्रश्नािंची २५० िबदािंभध्मे उत्तये शरहा. (५ गुण)
१. भल्
ु मननधाायणाची तत्लॐ स्ऩष्ट कया.
२. वदमस्थीतीत वतत ल वलाकऴ भुल्मभाऩनाची गयज स्ऩष्ट कया.
३. NCF 2005 ची भुल्मभाऩन वलऴमक तत्लॐ शरशा.
४. वातत्मऩूणा वलाकऴ भुल्मभाऩनाची गयज स्ऩष्ट कया.
५. भूल्मभाऩनाची तत्लॐ स्ऩष्ट कया
६. याष्रीम अभ्माविभ आयाखडा 2005 ची ऩयीषा वलऴमक तत्लॐ शरशा

प्रश्न ४ खारीर प्रश्नािंची ८०० िबदािंभध्मे उत्तये शरहा. (१० गुण)
१. वतत ल वलांकऴ भल्
ू मभाऩन वाधनाांलय चचाा कया
२. ऩायां ऩरयक भुल्मभाऩन ल सानवांयचनालादी भुल्मभाऩन मातीर पयक स्ऩष्ट कया ल
सानवांयचनालादी भुल्मभाऩणाचॐ पामदॐ ल भमाादा स्ऩष्ट कया.
३. याष्रीम अभ्माविभ आयाखडा (NCF 2005) नुवाय भुल्मभाऩनातीर भुख्म फदर
स्ऩष्ट कया.
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Unit 3: Assessment of learning
घटक ३ : अध्ममनाचे भूल्मननधासयण
उद्ददष्टे
मा घटकाच्मा अभ्मासानिंतय तम्
ु ही
१. अदममनाचॐ भूल्मननधाायणातीर फोधात्भक, बालात्भक आणण कामाभान मा वांकल्ऩना
स्ऩष्ट करू ळकार.
२. गट प्रक्रक्रमेचे भूल्मननधासयणातीर सहमोगी/सहकामासत्भक अध्ममन आणण साभाष्जक
कौिल्मे स्ऩष्ट करू ळकार.
३. ऩयीऺा आणण भूल्मभाऩनाफाफतचा एनसीएफ़ २००५ चा धोयणात्भक दृष्ष्टकोन स्ऩष्ट
करू ळकार.

a) Assessment of learning: cognitive affective and performance
only Concept
अ) अदममनाचॐ भूल्मननधाायण : फोधात्भक, बालात्भक आणण
कामाभान (वांकल्ऩना)
कोणत्माशी भुराचा वलकाव फोधात्भक, बालात्भक आणण क्रिमात्भक अळा हदळाांनी शोत
अवतो.

ळ॑षणणक उद्हदष्टाांचॐ लगीकयण कयण्माच्मा वोमीवाठी त्माांची वलबागणी कयण्मात

आरी. डॉ. ब्रूभ ल त्माांचॐ वशकायी माांनी फोधात्भक ल बालात्भक षॐत्रात षॐत्रात अांतबत
ूा
शोणाऱ्मा उद्हदष्टाांची भाशरका तमाय कॐरी.

तय डॉ. दलॐ माांनी क्रिमात्भक उद्हदष्टाांची भाशरका

तमाय कॐरी
अ) फोधात्भक ऺेर
फौद्धधक षभता ल कौळल्माांचा वलकाव म्शणजॐ फोधात्भक अदममन शोम. फोधात्भक
अदममन षॐत्रात वशा उद्हदष्टाांच्मा स्तयाांचा वभालॐळ शोतो.
1.

सान - स्भयणळक्तीलय बय

2.

आकरन - एखादॐ तत्त्ल क्रकांला ननमभ क्रकती प्रभाणात वभजरा शॐ ऩडताऱून ऩाशणॐ

3.

उऩमोजन -

शभऱलरॐल्मा सानाचा

उऩमोजन म्शणता मॐईर

लाऩय एखाद्मा घटनॐभदमॐ कयतो तॐव्शा त्मारा
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4.

वलचरॐऴण -

एखाद्मा घटनॐचॐ ऩथ
ृ क्कयण करून त्माच्मा वलवलध घटकाांभधीर ऩयस्ऩय

वांफांध व्मक्त कयणॐ
5.

भूल्मभाऩन -

एखाद्मा घटनॐतीर मोग्मामोग्मता, चाांगरॐऩणा, कभतयता माफद्दर भत

भाांडणॐ
6.

वजानळीरता (वांचरॐऴण) -

एखाद्मा कृतीची, घटनॐची, वलचायाची नलॐऩणानॐ भाांडणी

कयणॐ
अध्ममनाचे भूल्मननधासयण



भूल्मननधाायण लऴाातून एकदा कयण्माऐलजी ळाऱॐ त व्मनतत कॐरॐल्मा लऴाांभदमॐ तॐ
कामभस्लरूऩी चारणायॐ अवालॐ



भूल्मननधाायण कयण्मावाठी भौणखक, शरणखत, प्रात्मक्षषक अळा वला प्रकायच्मा ऩयीषाांचा
उऩमोग कॐरा जाला



भूल्मननधाायण मावाठी हदघोत्तयी, रघुत्तयी, लस्तूननष्ठ अळा वला प्रकायच्मा प्रचनाांचा
वलचाय व्शाला



पक्त स्भयणळक्तीलय बय दॐ णायॐ प्रचन वलचायरॐ तय वलद्माथी पक्त ऩाठाांतयालय बय
दॐ तात



फोधात्भक अदममनाचॐ भल्
ू मभाऩन कयण्मावाठी वांऩादन कवोटमा तमाय कॐल्मा जातात
त्माभदमॐ एक प्रभाणणत कवोटमा ल दव
ु ऱ्मा शळषकानॐ तमाय कॐरॐल्मा कवोटमा लाऩयता
मॐतात

फ) बावात्भक ऺेर
वलद्मार्थमाांची लत्त
ृ ी अशबरुची यवग्रशण षभता इत्मादी घटकाांचा वलकाव म्शणजॐ
बालात्भक अदममन शोम.
1.

अलधान -

चॐतकातीर बॐद ओऱखन
वलशळष्ट चॐतकाची जाणील, अलधान आणण
ू

अलधानाचॐ ननमांत्रण
2.

प्रनतवाद - मा स्तयाराच अशबरुची अवॐ म्शणतात. अलधान म्शणजॐ अशबरुची व्मक्त
स्लरूऩ शोम

3.

भूल्मननणाम - भूल्म ननणाम म्शणजॐ एखाद्मा भूल्माचा स्लीकाय कयणॐ
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4.

वांघटन -

स्लीकायरॐल्मा वलवलध भूल्माांचॐ वांघटन शोणॐ आणण त्मातून वलशळष्ट लत्त
ृ ी

क्रकांला दृष्टीकोण ननभााण शोणॐ
5.

भूल्मवभूश -

वलवलध भूल्माांची वांघटन शोऊन व्मक्तीची भूल्म, श्रद्धा माांच्मातून

व्मध्क्तभत्ल ननभााण शोतॐ .
अध्ममनाचे भूल्मननधासयण



बालात्भक अदममनाचॐ भल्
ू मननधाायण शॐ आकारयक भल्
ू मननधाायण माांच्मा शॐ तन
ू ॐ कॐरॐ
जातॐ



बालात्भक

अदममनाचॐ

रष

अशबलत्त
ृ ी,

भुल्मॐ,

अशबरुची,

प्रॐयणा,

आत्भप्रनतष्ठा,

वाभाध्जक वांफांध ल ऩयहशत दषता, न॑नतक वलकाव, स्ल वांकल्ऩना ल ऩरयध्स्थतीलय
ननमांत्रण शॐ अवतॐ


बालात्भक अदममनाचॐ भल्
ू मननधाायण कयण्मावाठी स्लमां-अशलार, भर
ु ाखत, प्रचनालरी,
दृध्ष्टकोन चाचणी, ळब्दाांकन श्रॐणी, ननयीषण, ऩडताऱा वूची, ऩदननचचमन श्रॐणी,
वभाजशभती, प्रावांधगक नोंदी मा वाधनाांचा लाऩय कयता मॐतो.

क) कामसभान क्रकिंवा क्रक्रमात्भक ऺेर
क्रिमात्भक षॐत्रातीर उद्हदष्टाांभदमॐ कायक कौळल्माांचा अांतबााल शोतो शी कौळल्मॐ प्राप्पत
शोण्मावाठी स्नामू ल भज्जातांतू माभदमॐ वभन्लम घडून मॐणॐ आलचमक अवतॐ.
1.

अनुकयण - वलद्माथी कृतीचॐ क्रकांला कौळल्माचॐ ननयीषण कयतो

2.

क्रिमाकौळल्म -

वलद्माथी कॐलऱ ननयीषण करून अनक
ु यण न कयता हदरॐल्मा वच
ू नाांव

अनुवरून क्रिमा कयतो आणण आलचमक ती शारचार ननलडतो
3.

अचक
ू ता - कृतीतीर कौळल्म लाढल्मानांतय ती कृती जास्त यॐ खील, त्रफनचूक प्रभाणळीय
अळी शोऊ रागतॐ

4.

वांधीकयण -

एखाद्मा कृतीभदमॐ वलवलध शारचारी अवतात माभदमॐ वभन्लम वाधणॐ

तवॐच कौळल्माभदमॐ वव
ु ांगती हदवतॐ
5.

स्लबावलक्रककयण - कौळल्म अांगलऱणी ऩडरॐ की त्माभदमॐ आता मा स्तयालय वशजता
हदवून मॐतॐ .
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अध्ममनाचे भूल्मननधासयण



ज्मा फाफी ऩॐऩयऩॐध्न्वर चाचणीनॐ ननधाारयत कयता मॐत नाशी अळा उद्हदष्टाांच्मा
वलद्मार्थमाांच्मा वांऩादनाचॐ भल्
ू माननधाायण कयण्मावाठी कामाऩत
ू ी भल्
ू मननधाायण उऩमक्
ु त
ठयतॐ.



Performance Assessment - assessment in which students demonstrate
their knowledge and skills in a non-written fashion.
अशरणखत स्लरूऩात वलद्माथी त्माांचॐ सान आणण कौळल्माांचॐ प्रदळान कयतात त्माांचॐ
भल्
ू मननधाायण शॐ कामाऩत
ू ी भल्
ू मननधाायण अवतॐ.



Performance assessments are designed to judge student's ability to
use Specific knowledge and research skills.
वलद्मार्थमाांचॐ वलशळष्ट सान आणण वांळोधन कौळल्माांच्मा वांदबाातीर षभता वभजून
घॐण्मावाठी वांऩादन भल्
ू मननधाायण मोजरॐ जातॐ.



Performance assessment is a method of teaching and learning that
involves both process and product. It is not just a testing strategy.
कामाभान भूल्मननधाायण शी अळी अदममन अदमाऩन ऩददती आशॐ की नतच्मात प्रक्रिमा
आणण उत्ऩादन दोशोंचा वभालॐळ शोतो. ती ननव्लऱ ऩयीषणाची यीत/नीती नाशी.



Performance Assessment measures what students can do with what
they know, rather than how much they know. Performance assessment
tasks are based on what is most essential in the curriculum and what
is interesting to a student.
कामाभान भूल्मननधाायणात वलद्मार्थमाांना क्रकतऩत सान आशॐ माच्मा भाऩनाऐलजी
(भाहशती अवरॐल्मा) स्लत:च्मा सानाचा लाऩय करून वलद्माथी काम करू ळकतात
ह्माचॐ भाऩन अवतॐ. भूल्मननधाायणातीर काभॐ अभ्माविभातीर अत्मालचमक घटकाांळी
वांफांधधत अवतात, तवॐच वलद्मार्थमाांच्मा आलडीनुवाय ठयतात.



कामाभानाचॐ भूल्मननधाायण शी अदममन अदमाऩनाची ऩददती आशॐ ज्मात प्रक्रिमा आणण
पशरत दोघाांचा वभालॐळ आशॐ तॐ कॐलऱ चाचणीचॐ तांत्र नाशी. त्मात वलद्मार्थमाांच्मा
कामाऩत
ू ीच्मा वलवलध फाफीांचा वभालॐळ शोतो. मात वलद्मार्थमाारा क्रकती सान आशॐ माऩॐषा
त्माच्मा सानाचा लाऩय करून त्मारा काम कयता मॐतॐ माचॐ भाऩन कॐरॐ जातॐ.
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कामाभान भूल्मननधाायणात वलचाय कयण्माची प्रक्रिमा अांतबत
ूा आशॐ . भाहशती घॐणॐ, त्मालय
प्रक्रिमा कयणॐ आणण त्माव्दायॐ ननष्ऩत्ती तमाय कयणॐ अळा प्रक्रिमाांचा वलचाय कॐरा जातो.
कॐलऱ वलद्मार्थमाांची कामाननष्ऩती न ऩाशता त्मावाठी कोणकोणत्मा प्रक्रिमाांचा वलचाय
कॐरा गॐरा शॐ ऩाशणॐ कामाभान भल्
ू मननधाायणात अशबप्रॐत आशॐ . त्माभदमॐ ऩढ
ु ीर वलचाय
प्रक्रिमा आलचमक आशॐ त.


भाहशती शभऱवलणॐ -



भाहशती वोफत कयालमाचॐ कामा



उद्दॐ ळावाठी भाहशतीचा लाऩय



ननशभाती/ वादयीकयणावाठी भाहशतीचा लाऩय

कामसभान क्रकिंवा क्रक्रमात्भक ऩद्धती
१. ळाध्ब्दक कामाभानाचॐ भूल्मननधाायण
o

प्रचन वलचायणॐ

o

गट चचाा (छोटा गट)

o

प्रत्मॐक वलद्मार्थमाांवोफत वलचाय वलननभम

२. अबावऴक कामाभानाचॐ भूल्मननधाायण
o ननयीषण - कामाभान भूल्मननधाायणाचॐ तीन घटक
 कामाभान कृती (Performance task)
 वलद्मार्थमाांच्मा प्रनतक्रिमा वाठी वलशळष्ट यचना (a format in which
student responds)
 ऩूलना नध्चचत गुणदान ऩददती (Predetermind Scoring System)
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b) Assessment of Group Processes - Collaborative/Cooperative
Learning and Social skills
फ) गट प्रक्रक्रमेचे भूल्मननधासयण – सहमोगी/सहकामासत्भक अध्ममन
आणण साभाष्जक कौिल्मे
व्माख्मा
स्रोव्शनच्मा भतॐ - वशकामाात्भक अदममन शी एक प्रक्रिमा आशॐ ज्मात वलद्माथी
गटाभदमॐ एकत्र मॐलन
ू शळषकानॐ ऩुढाकायानॐ वादय कॐरॐल्मा वाहशत्मालय काभ कयतात.
Co-operative learning is a process by which students work to getner in groups to master
material initially presented by teacher.


अदममनाची उद्हदष्टॐ जॐव्शा वशबागात्भक आणण वशकामाात्भक कौळल्माांळी वफधधत
अवतात तॐव्शा गटकामा भशत्त्लऩणा ठयतॐ.



सहबागात्भक आणण सहकामासत्भक कौिल्मे - मात गटातीर वलद्मार्थमाांची वशबाधगता
आणण वशकामा, कामााचॐ वलचरॐऴण आणण त्माच्मा कामाघटकाांची जफाफदायी, नॐतत्ृ ल, वांघलत्त
ृ ी,
वभन्लम, प्रनतननधधत्ल, अशलार तमाय कयणॐ आणण वादय कयणॐ, वभस्मा ननयाकयणाच्मा
तांत्रावलऴमी जाणील जागत
ृ ी, अडचणीांचॐ व्मलस्थाऩन शी वाभाध्जक कौळल्मॐ वलकशवत
शोतात.



नॐता, वुवलधा ऩुयवलणाया, ननयीषक आणण वदस्म गटातीर अळा बूशभकाांचॐ वलद्मार्थमाांभदमॐ
आऱीऩाऱीनॐ वलतयण कॐरॐ जातॐ. प्रत्मॐक बशू भकॐवाठी स्लतांत्र भल्
ू मननधाायण कॐरॐ जातॐ.
वशबागात्भक कौळल्माांचॐ भशत्त्ल कऱण्मावाठी ल त्माांना प्रोत्वाशन दॐ ण्मावाठी बूशभका ल
आऱीऩाऱीनॐ वलतयण भोराच्मा ठयतॐ.

गट प्रक्रक्रमेचे भूल्मननधासयण


गटकामााचा आयाखडा तमाय झाल्मानांतय त्माच्मा भल्मननधाायणाची ऩददती दॐ खीर
ननध्चचत कयण्माची आलचमकता आशॐ .



गटकामााच्मा वलवलध अलस्थाांभदमॐ शळषकाांनी कॐरॐरॐ ननयीषण, गटकामााचा अशलार आणण
त्माचॐ वादयीकयण, वशादमामी भल्
ू मननधाायण मा ऩददतीांचा उऩमोग शोतो.
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वशबागात्भक अदममनावाठी ऩुढीर लतान प्रनतऩादन कॐरॐ आशॐ मा लतानाचॐ ननयीषण करून
भल्
ू मननधाायण कयता मॐत.ॐ

1. भदत दॐ णॐ आणण घॐणॐ (Giving and receiving help and assistance)
2. स्रोत आणण भाहशतीची दॐ लाणघॐलाण (Exchanging resources and information)
3. भाहशतीचॐ स्ऩष्टीकयण (Explaing or elaborate information)
4. इतयाांवोफत सानाची दॐ लाणघॐलाण (Sharing knowledge with others)
5. प्रत्माबयण दॐ णॐ आणण घॐणॐ (Giving and receiving feedback)
6. इतयाांच्मा मोगदानारा आव्शान दॐ णॐ (Challenging others contributions)
7. लाढत्मा ऩरयश्रभाचॐ वभथान आणण वशादमामीांभदमॐ ऩाठऩुयाला कयणॐ (advocating
increased effort and perseverance amaong peers)
8. ऩयस्ऩयाांचॐ ऩरयश्रभ आणण मोगदान माकडॐ रष दॐ णॐ (monitoring each others
efforts and contributions)


भूल्मभाऩन प्रक्रिमॐत खारीर तांत्राांचा लाऩय कयता मॐतो.
1. प्रत्मॐक गटारा आऩल्मा अशलार वादयीकयणाव ऩुयॐवा लॐऱ
2. गटातीर वदस्माांना ल॑मध्क्तकरयत्मा प्रचन त्माांच्मा वशबागातीर मळाची खात्री घ्माली.
3. वशकामाात्भक अदममनाच्मा लॐऱॐच्मा वांदबाात प्रचन वलचायालॐत.
4. वलद्मार्थमाांनी हदरॐल्मा उत्तयाांलरून नॐभकॐ भूल्मभाऩन कयालॐ.
5. वलद्मार्थमाांना

अदममन कयीत अवताना आरॐल्मा अनुबलाफाफत प्रचन वलचायालॐत.

अडचणी कळा वोडवलल्मा शॐ वलचारून त्माांनी कॐरॐल्मा प्रक्रिमा मा वशकामाात्भक मा
वांकल्ऩनॐव ऩूयक आशॐ त का माचा वलचाय करून त्माांच्मा गटाच्मा मळाचॐ भूल्मभाऩन
कयालॐ,
6. प्रचनालरी, ऩदननचचमन श्रॐणी, ऩडताऱा वची इत्मादीांचा लाऩय करून भूल्मभाऩन कयालॐ.
7. वशकामाात्भक अदममनाच्मा भूल्मभाऩनावाठी वलाात भशत्लाची फाफ म्शणजॐ गटानॐ

कॐरॐल्मा कामाातन
ू त्माांच्माभदमॐ एकभॐकाांच्मा भदतीनॐ स्लवांकल्ऩना वलकाव झारा का?
त्माांच्मा कल्ऩनाळक्तीरा इतयाांच्मा वलचायानॐ चारना शभऱारी का? त्माांच्माभदमॐ
तकाननष्ठ वलचाय करून वभस्मा वोडवलण्माची षभता ननभााण झारी का आणण आऩण
दव
ु ऱ्माव भदत कॐल्माभुऱॐ ल दव
ु ऱ्माकडून आऩण भदत स्लीकायल्माभुऱॐ आऩरी प्रगती
शोतॐ, वलकाव शोतो शी बालना लाढीव रागरी का? मा फाफी भल्
ू मभाऩन कयीत अवताना
वलचायात घॐणॐ आलचमक आशॐ .
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आऩरी प्रगती तऩासा.
प्रश्न १ खारीर ववधाने मोग्म ऩमासम ननवडून ऩूणस कया.
१. आठलणॐ शॐ ......षॐत्रातीर अदममन उद्हदष्टॐ शोम.
अ) बालात्भक

फ) क्रिमात्भक

क) ऩरयणाभात्भक

ड) फोधात्भक

२. वशकाय श॑ ….कौळल्म आशॐ .
अ) वाभाध्जक

फ) व्मक्तीगत

क) अांतयव्मक्ती

ड) वांलाद

प्रश्न २ खारीर प्रश्नािंची एका वाक्मात उत्तये शरहा
१. वशकामाात्भक अदममन म्शणजॐ काम?
प्रश्न ३ खारीर प्रश्नािंची २५० िबदािंभध्मे उत्तये शरहा. (५ गण
ु )
१. वशकामाात्भक अदममनाद्लायॐ कोणती कौळल्मॐ वलकवीत शोतात?
प्रश्न ४ खारीर प्रश्नािंची ८०० िबदािंभध्मे उत्तये शरहा. (१० गण
ु )
१. अदममन षॐत्राांचॐ ववलस्तय लणान कया.
२. वशकामाात्भक ल वशवांफधात्भक ऩरयषणाच्मा कामाननती शरशा.
३. फोधात्भक, बालात्भक ल क्रिमात्भक षॐत्राचा वलकाव भोजण्मावाठी प्रचनवांच तमाय कया.
४. वाभाध्जक कौळल्मॐ कोणती? तम्
ु शी तभ
ु च्मा वलद्मार्थमाांच्मा वाभाध्जक कौळल्माांचा
वलकाव कवा कयार?
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Unit 4: Dimension of learning and development
अध्ममनाच्मा ऩरयशभती आणण ववकास
उद्ददष्टे
मा घटकाच्मा अभ्मासानिंतय तम्
ु ही
१. अदममनाचॐ फोधात्भक, बालात्भक आणण कामाभान ऩरयशभती शी वांकल्ऩना स्ऩष्ट करू
ळकार.
२. अधधफोधन आणण ववकास शी वांकल्ऩना स्ऩष्ट करू ळकार.
३. सातत्मऩण
ू ,स आकारयक व नैदाननक भल्
ू मननधासयणाची गयज स्ऩष्ट करू ळकार.
४. ववर्मािी सिंफिंधधत कामसभान कृतीिंसाठी नेभरेरे काभ सािंगू ळकार.
a) Dimensions of learning: cognitive, affective and performance
अ) अदममनाच्मा ऩरयशभती : फोधात्भक, बालात्भक आणण
कामाभान
घटक ३ : अदममनाचॐ भल्
ू मननधाायण - अ) अदममनाचॐ भल्
ू मननधाायण : फोधात्भक,
बालात्भक आणण कामाभान (वांकल्ऩना) शा घटक अभ्मावणॐ.
b) Meta-cognition and development – need for continuous,
formative and diagnostic assessment.
फ) अधधफोधन आणण ववकास : सातत्मऩूण,स आकारयक व
नैदाननक भूल्मननधासयणाची गयज
अधधफोधन व्माख्मा - Thinking about thinking or Learning how to learn


कोणत्माशी प्रकायचॐ सान अथला भाहशती क्रकांला फोधाननक कृती शाच ध्जचा अभ्माव
वलऴम आशॐ (मा प्रक्रिमॐवलऴमी सान आशॐ ) आणण कोणत्माशी फोधाननक कामााच्मा
कोणत्माशी अांगाचॐ ननमभन कयता मॐण्माचॐ सान क्रकांला भाहशती म्शणजॐ अधधफोधन शोम.
Any knowledge or cognitive activity that takes at its object or regulates any aspect of
any cognitive enterprise - फ्रोलॐर (Flavell 1985)
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अदममन प्रक्रिमा भधीर एखाद्माच्मा फोधात्भक कृतीांचॐ सान आणण ननमभन म्शणजॐ
अधधफोधन शोम.
Metacognition was originally referred to as the knowledge about and regulation of
one's cognitive activities in learning processes.



वलद्मार्थमाांचॐ त्माांच्मा स्लत्च्मा फोधननक प्रक्रिमॐवांफांधी अवरॐरॐ सान आणण वलचलाव
तवॐच त्माांच्मा फोधननक प्रक्रिमा ननमशभत कयण्माचॐ त्माांचॐ प्रमत्न म्शणजॐ अधधफोधन
शोम.
The term metacognition refers to student’s knowledge and beliefs regarding their own
cognitive processes, as well as to their attempts to regulate the cognitive process.

अधधफोधनाचे स्त्वरूऩ
अधधफोधनात अधधफोधनात्भक सान आणण अधधफोधनात्भक अनुबल माांचा वभालॐळ
शोतो. Metacognition consist of both metacognitive knowledge and metacognitive experiences
or regulation
1. अधधफोधनात्भक सान Metacognitive knowledge
2. अधधफोधनात्भक अनब
ु ल Metacognitive experiences
 स्लचॐ फोधननक सान Knowledge of person
 आळमाचॐ सान Knowledge of task
 अदममन तांत्राचॐ सान Knowledge of strategy
अधधफोधनात ऩुढीर फाफी सभाववष्ट आहे त
 एखाद्माच्मा अदममन आणण स्भयण षभतॐच्मा भमाादाांची भाहशती
 कोणत्मा अदममन कामानीती ऩरयणाभकायक आशॐ त आणण कोणत्मा नाशीत माची
जाणील
 वलशळष्ट लॐऱॐत एखादी व्मक्ती कोणतॐ अदममन कामा लास्तवलकरयत्मा ऩण
ू ा कयत ळकतॐ
माचॐ सान
 अदममन कामा मळस्ली कयण्माच्मा दृध्ष्टकोनाचॐ ननमोजन
 नलीन फाफीांचॐ अदममन आणण प्रक्रिमा मावाठी प्रबाली अदममन कामानीतीांचा लाऩय
 भाहशतीचॐ मळस्ली अदममन कॐव्शा शोईर आणण कॐव्शा शोणाय नाशी माचॐ सान
 ऩल
ू ी वाठलरॐरी भाहशती ऩयत आठलण्मावाठी/ शभऱवलण्मावाठी प्रबाली कामानीतीचा
लाऩय
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शिऺक अधधफोधन ववकासासाठी तीन भागांनी सुववधा दे वू िकतो
१. भुख्मत्लॐकरून कौळल्मॐ आणण कामानीतीचॐ प्रत्मष अदमाऩन (as direct teacher of
skills and strategies initially)
२. वलद्मार्थमाांना त्माांच्मा भतानव
ु ाय कौळल्म हदग्दळान, वभस्मा ननयाकयण, धचक्रकत्वक
क्रकांला वजानळीर रॐखन मावांफांधी भानशवक (as a model who makes explicit
the mental processes) प्रक्रिमा स्ऩष्टऩणॐ आदळा वादय कयणॐ.
३. वयालावांधी वांधी उऩरब्ध करून दॐ णाया म्शणन शळषक कामा करू ळकतो.
सातत्मऩूण,स आकारयक व नैदाननक भूल्मननधासयणाची गयज
१. आकारयक/रूऩात्भक भूल्मननधासयण (Formative Assessment)


आकारयक

भूल्मननधाायण

लगाात

अदममन

अदमाऩनाची

क्रिमा

वुरू

अवताना

शळषकाांकडून कॐरॐ जातॐ. तो अदममन अदमाऩनाचा एक अवलबाज्म घटक अवतो.


Formative assessment refers to the ongoing process students and teachers engage in
when they
1. Focus on learning goals.
2. Take stock of where current work is in relation to the goal.
3. Take action to move closer to the goal.

आकारयक भल्
ू मननधासयणाची वैशिष््मे आणण भहत्त्व
1. ननदानात्भक आणण उऩचायात्भक अवतॐ
2. ऩरयणाभकायक प्रत्माबयणाची वुवलधा उऩरब्ध अवतॐ
3. वलद्मार्थमाांना त्माांच्मा अदममनावाठी कृतीमक्
ु त वशबागावाठी वांधी उऩरब्ध
4. भूल्मननधाायणाचॐ ननकारानुवाय अदमाऩनात वुधायणा शोण्मावाठी शळषकारा वषभ
फनलतॐ.
5. प्रत्मॐक वलद्मार्थमाांच्मा गयजा ओऱखन
ू वध
ु ायणाांवाठी वांधी
6. कवॐ आणण काम शळकलालॐ शॐ ठयलण्मावाठी वलवलध अदममन ळ॑रीांचॐ एकत्रीकयण कयता
मॐतॐ
7. प्रत्माबयणानांतय कामाात वुधायणा घडलण्माची वलद्मार्थमाांना वांधी शभऱतॐ.
8. वलद्मार्थमाांना ल वशादमामीांना ऩाठीांफा दॐ ण्मावाठी आणण शभऱवलण्मावाठी भदत कयतॐ.
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9. आकारयक भूल्मननधाायणाचा प्रधान शॐ तू वलद्मार्थमाांच्मा उणणला, त्रट
ु ी आणण फरस्थानॐ
ळोधणॐ शा अवतो. वलद्माथी त्माच्मा अदममनाचा कृनतळीर वदस्म अवून तो
केंिस्थानी अवतो.
नैदाननक भूल्मननधासयण (Diagnostic Assessment)
ननदान शी वांसा ल॑द्मकळास्त्रातून आरॐरी आशॐ . डॉक्टय ज्माप्रभाणॐ वलवलध वाधनॐ
लाऩरून योग्माच्मा योगाचॐ ननदान कयतात. त्माचप्रभाणॐ शळषकशी आऩरा वलद्माथी कोणत्मा
ऩाठ्माांळाभदमॐ कभकुलत आशॐ माचॐ ननदान न॑दाननक भल्
ू मननधाायण लाऩरून कयीत अवतात.
न॑दाननक भूल्मननधाायण वाठी शळषक न॑दाननक कवोटी तमाय करुन वलद्मार्थमाांच्मा
अदममन कभतयतॐचा/उणणलाांचा ळोध घॐतो.


Diagnostic

test

is

developed

to

identify

specific

strengths

and

weaknesses in basic skills such as reading and arithmetic.
लाचन

ल

अांकगणणत

माांवायख्मा

भर
ू बत
ू

कौळल्माांभधीर

वाभर्थमा

ल

त्रट
ु ी

ओऱखण्मावाठी न॑दाननक कवोटी वलकशवत कॐरी जातॐ.


न॑दाननक चाचणी शी वलद्मार्थमाांच्मा अडचणी ओऱखणायी आणण त्माांचॐ ऩूलासान आणण
अनुबलाचा ळोध घॐणॐ, त्माांच्मा अदममनातीर अडचणी, त्माांच्मा प्रगतीच्मा भमाादा,
अदममनातीर कभतयता आणण अडचणीांच्मा कायणाांचा ळोध घॐण्मावाठी तमाय कॐरॐरी
चाचणी आशॐ .



वलऴमतज्साांच्मा भतॐ एखाद्मा वलऴमाच्मा अदममनात ज्मा कौळल्माांचा आणण षभताांचा
अांतबााल अवामरा ऩाहशजॐ. प्राभुख्मानॐ त्माांच्माच वांदबाात न॑दाननक कवोटमा तमाय
कॐल्मा जातात.



अदममन-अदमाऩन प्रक्रिमॐभदमॐ वलद्मार्थमाांच्मा अडचणी वभजून घॐऊन त्मा प्रक्रिमॐतीर
कच्चॐ दल
ु ॐ ळोधन
ू काढण्मावाठी ज्मा वाधनाचा शळषकाांना उऩमोग कयाला रागतो. त्मा
वाधनाराच न॑दाननक चाचण्मा म्शणतात.



वलद्माथी नॐभका कोठॐ चुकतो शॐ ळोधन
ू काढण्मावाठी जी चाचणी अवतॐ नतरा न॑दाननक
चाचणी म्शणतात.
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नैदाननक चाचणी हे तू
1. अदममन-अदमाऩन प्रक्रिमॐत वुधायणा कयणॐ.
2. अदममन-अनब
ु ल तवॐच अदममन प्रक्रिमॐतीर अडथऱॐ आणणाऱ्मा कायणाांचा ळोध घॐऊन
उऩचायात्भक अदमाऩनाची वोम कयणॐ.
3. अदममनात भागॐ ऩडरॐल्मा वलद्मार्थमाांचा ळोध घॐणॐ.
4. फरस्थानॐ आणण कभतयताांचा ळोध घॐणॐ.
5. भूल्मभाऩन प्रक्रिमॐरा प्रबालळारी फनवलण्माच्मा शॐ तूनॐ भूल्मननधाायण ऩद्धतीत फदर
कयणॐ.
6. वलद्मार्थमाांच्मा कभतयता आणण चाांगल्मा फाफीांच्मा आधायॐ ळ॑षणणक आणण व्मालवानमक
भागादळान कयणॐ.
नैदाननक चाचणमािंची आवश्मकता आणण भहत्त्व (Need and Importance of Diagnostic
Test)

1. भर
ु ाांच्मा वलऴमातीर ल वलशळष्ट घटकातीर काहठण्मऩातऱी जाणन
ू घॐण्मावाठी न॑दाननक
चाचण्माांची गयज बावतॐ.
2. ऩाठ्मलस्तूच्मा लस्तूच्मा वलचरॐऴण व्मनतरयक्त भानशवक प्रक्रिमाांच्मा वलचरॐऴणावाठी
वुद्धा ळ॑षणणक ननदानाची आलचमकता अवतॐ.
3. ळ॑षणणक ननदानाद्लायॐ

वलद्माथी कोणकोणत्मा भानशवक प्रक्रिमाांना वपरताऩूलक
ा

वांऩादन करू ळकत नाशी शॐ शी कऱतॐ.
4. शळषकारा वलद्मार्थमाांच्मा कभतयताांची भाहशती झाल्माभुऱॐ ऩुढीर अदमाऩन कयताांना
वलद्मार्थमाांना त्मा हठकाणी शोणाऱ्मा चक
ु ाांची जाणील करून दॐ लून तो भुद्दा उदाशयणॐ
दॐ लून अधधक स्ऩष्ट करू ळकतो.
5. भुराांची अऩॐक्षषत आणण लास्तवलक वांऩादनातीर अांतय दयू करू ळकतो.
6. भर
ु ॐ वलशळष्ट वलऴम अदममनात भागॐ का ऩडतात माभागीर कायणाांचा ळोध घॐता मॐतो.
7. वलद्मार्थमाांच्मा

अदमाऩनातीर

कभतयता,

त्रट
ु ी

दयू

कयण्मावाठी

उऩचायात्भक

अदमाऩनाची वोम कयण्माव भदत शोतॐ.
8. काशी वलशळष्ट षॐत्रात भुराांच्मा अडचणी आणण कभतयता दयू कयण्माचा प्रमत्न कॐरा
जातो.
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c) Assignments Developing Performance Tasks (Subject
Specific)
क) कामसभान कृतीिंसाठी नेभरेरे काभ ( ववर्मािी सिंफिंधधत)


Assignment माचा ळब्दकोळानुवाय अथा नॐभून हदरॐरॐ काभ अवा आशॐ



कामााचा बाल अथला अभ्मावाचा वलऴम म्शणन
ू नॐभन
ू हदरॐरॐ कामा ला बाग म्शणजॐ
स्लादमाम शोम.
Assignments are a task or piece of work allocated to someone as a part of
a job or course of study.



दमॐमननदे शळत भूल्मननधाारयत वयाल म्शणजॐ कामाभान कृती आशॐ . गुांतागुांतीच्मा
वभस्मा

वोडलण्मावाठी

वलद्मार्थमाांची

कौळल्माांचा

अधधक

वलस्तायऩूलक
ा

लाऩय

कयण्मावाठी वयाल कृती वलकशवत कॐल्मा जातात.
Performance Task is an assessment exercise that is goal directed. The
exercise is developed to elicit student’s application of a wide range of skills
and knowledge to solve a complex problem.
ववद्मार्थमांना कामसभान काभ क्रकिंवा कृती दे णमासाठी खारीर फाफीिंचा ववचाय कयावा.
1. गयजॐचॐ आशॐ काम?
2. वादम शोणायॐ आशॐ काम?
3. अभ्माव वलऴमाांळी / दमॐमाांळी एकात्भता वाधणायॐ आशॐ का?
4. वुयक्षषत आशॐ का?
5. वलद्मार्थमाांना व्मस्त/गुांतलन
ू ठॐ लणायॐ आशॐ का?
6. वलद्मार्थमाांना वभान वांधी दॐ णायॐ आशॐ क?
7. वलद्मार्थमाांना कृतीप्रलण कयणायॐ आशॐ का?
कामसभान काभात खारीर गण
ु वैशिष््मे असावीत
1. ल॑मध्क्तक काभ आणण गटाचॐ काभ मात वभतोर अवाला.
2. अभ्माविभातीर घटकाांळी मोग्म वभन्लम अवाला.
3. अनतउत्तभ काभाचॐ आदळा नभुनॐ वलद्मार्थमाांना दाखलालॐत
4. अदममनाची उद्हदष्टॐ वादम कयणायॐ अवालॐ.
5. वलद्मार्थमाांना वादम कयालमाच्मा कौळल्माांना ऩय
ु ॐ वा लाल शभऱाला.
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6. कृती मोग्म जीलनानुबलाांळी वांफांधधत अवाली.
7. वलवलध वलद्माळाखाांळी वांफांधधत ल त्मातीर दृध्ष्टकोन लाऩयण्माची वांधी अवाली.
8. वलद्मार्थमाांच्मा षभताांना मोग्म हदळा दॐ णायी अवाली.
9. फशुवलध आळमाच्मा दजााऩॐषा सान आणण कौळल्माांची एकात्भता अवाली.
10. भाऩन षभता (Measure Capabilities) जवॐ आकरन, कौळल्मॐ, गांत
ु ागांत
ु ीचॐ वलचरॐऴण,

वभऩाक ऩुयालॐ हदरॐ जालॐत.
11. वलद्मार्थमाांच्मा ऩुढाकायानॐ ननमोजन, भाहशती आणण कल्ऩनाांचॐ व्मलस्थाऩन, अन्म वाधन

वाभग्री आांतयक्रिमा घडून माली.
12. फशु उऩागभ माांना भान्मता (Multiple Approaches) दॐ णायॐ अवालॐ.
13. वलवलध दृध्ष्टकोन आणण अथा ननलाचनारा भान्मता हदरी जाली.

उदा. बायताची ववववधतेत एकता


उद्ददष्टे - बायतातीर वलवलध धभा, बाऴा, वांस्कृती माांची ओऱख करून एकात्भतॐची
बालना रूजलणॐ



काभ - चचाा, प्रकल्ऩ, वलवलध धभााची शळकलण, बाऴॐची कामे, वलवलध वांस्कृती त्मातीर
आांतयक्रिमा, बायताचा इनतशाव, वांस्कृती वांिभण, वलवलध धभीमाची सान ल करॐच्मा
षॐत्रातीर दॐ लाणघॐलाण, एकतॐची बालना शॐ कामाभान तडीव नॐताांना वलद्मार्थमाांना तोंडी
लतान कयण, प्रकल्ऩ तमाय कयणॐ, शबवत्तधचत्र तमाय कयणॐ. दॐ खालॐ तमाय कयणॐ, रॐख
शरहशणॐ, लस्तू तमाय कयणॐ, तक्तॐ तमाय कयणॐ, कवलता शरहशणॐ अळा कृती तमाय कयता
मॐतात.

ववर्मानुसाय कामसभान कृतीिंसाठी शिऺक ऩुढीर काभे दे वू िकतात
१. बार्ा - भौणखक ल शरणखत अशबव्मक्तीचॐ काभ, मात एखाद्मा वलऴमालय बाऴण दॐ णॐ,
रॐख शरहशणॐ, तोंडी वादयीकयण, प्रकल्ऩ, ननलॐदनॐ तमाय कयणॐ, लादवललाद
२. ववऻान

- वलसानातीर प्रमोग

/

प्रात्मक्षषक

कामा, वत्र
ू ाचा ननमभाांचा नॐशभीच्मा

जीलनातीर उऩमोगाचॐ लणान कयणॐ, वलशळष्ट उऩकयणाांचा लाऩय कयणॐ, प्रकल्ऩ तमाय
कयणॐ, प्रदळान
३. गणणत - गणणतातीर वलवलध वूत्रॐ, ऩद्धतीांचॐ सान शभऱलून त्माआधायॐ गणणत वोडलणॐ,
उदाशयणातीर चक
ू ळोधणॐ, व्मलशायातीर गणणत कयणॐ, बशू भतीभदमॐ प्रभॐमालय आधारयत
प्रचन वोडलणॐ, कूट प्रचन वोडलणॐ, तकाळद्
ु ध वलचाय कयणॐ इ. तवॐच बौशभनतक यचना
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कयणॐ, वलवलध ऩददतीचा लाऩय करून गणणतॐ वोडलणॐ, भाऩन कयणॐ, गणणतसानाच्मा
कामाालय आधारयत प्रकल्ऩ तमाय कयणॐ, भॉडॐर तमाय कयणॐ.
४. साभाष्जक िास्त्रे - आरॐख, नकाळा, लस्तू, तक्तॐ, नभुनॐ तमाय कयणॐ, प्रकल्ऩ,
शबत्तीऩत्रत्रका, रॐख शरहशणॐ, नाटमीकयण, गटचचाा
५. बग
ू ोर

-

बग
ू ोरातीर

धचन्शॐ , घटना, तत्ल, ऩरयबाऴा, नकाळॐ, आकृत्माांचॐ

लाचन,

प्रभाणानुवाय नकाळा लाचन, नकाळा बयणॐ, धचन्शाांच्मा वाशाय्मानॐ तो बयणॐ, आरॐख
काढणॐ ह्माराशी भशत्त्ल आशॐ .
६. इनतहास - इनतशावात घटना आठलणॐ, त्माांचा िभ रालणॐ, त्माांचा वांफांध ओऱखणॐ,
घटनाांचॐ ऩथ
ु ान काढणॐ. वांबाव्म ऩरयणाभाांवलऴमी तका रालणॐ,
ृ क्कयण करुन अनभ
घटनॐचा अथा रालण्मावाठी उऩमक्
ु त भाहशती प्राप्पत कयणॐ आणण इनतशावात प्राप्पत
आधायाचॐ अथाननलाचन करुन बूतकारीन घटनाांचा ळोध घॐणॐ
७. कामासनुबव - लस्तू, नभुनॐ, प्रकल्ऩ तमाय कयणॐ, त्माांचॐ वादयीकयण कयणॐ, गटकामा.
आऩरी प्रगती तऩासा.
प्रश्न १ खारीर प्रश्नािंची एका वाक्मात उत्तये शरहा
१. न॑दाननक चाचणीचा उद्दॐ ळ शरशा.
प्रश्न २ खारीर प्रश्नािंची २५० िबदािंभध्मे उत्तये शरहा. (५ गण
ु )
१. आकरयक ल वांकरीत भुल्मभाऩन मातीर पयक वलऴद कया.
२. अदममनाची अधधफोधन प्रक्रिमा म्शणजॐ काम?
प्रश्न ३ खारीर प्रश्नािंची ८०० िबदािंभध्मे उत्तये शरहा. (१० गुण)
१. मळस्ली अदममनात अधधफोधन धचक्रकत्वक बूशभका फजालतॐ - स्ऩष्ट कया
२. अधधफोधनाच्मा कामाननती स्ऩष्ट कया.
३. न॑दाननक चाचणी म्शणजॐ काम?
चाचणीचा कवा लाऩय कयार

तुभच्मा वलद्मार्थमााचॐ ऩयीषण कयण्मावाठी न॑दाननक
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kaosa- 7 AQyayanaacao maUlyainaQaa-rNa
]i_YT / Objectives
ivaVaqyaa-naa
1.वलद्मार्थमाांना भाऩन भल्
ू मभाऩन आणण भल्
ू मननधाायण शी वंकल्ऩना आकरन शोण्माव भदत कयणे.
2. वलद्मार्थमाांना अध्ममनाचे भल्
ू म ननधाायण कयण्माचे शे तू आणण वभजालन
ू वांगणे.
3. वभश
ू प्रक्रिमांचे भल्
ू मननधाायण कयण्माव भदत कयणे.
4 ऩत्राधाय वंच तमाय कयण्माची षभता वलकसवत कयणे

5. भल्
ू मननधाायणावाठी आलश्मक वाधनांची ननसभाती आणण त्माचा लाऩय कयण्माची षभता वलकसवत कयणे.

6. वंख्माळास्त्त्रीम वाधनांची ननसभाती तवेच वलश्रेऴण अंती ननकार तमाय कयण्माकरयता वलद्मार्थमााव वषभ
कयणे.

7.प्रत्माबयण आचा चा भल्
ू मननधाायण करयता उऩमोग कयण्माव कयण्माव भदत कयणे.
8. वंऩादन चाचणी आणण वंवलधान तक्ता तमाय कयण्माव वषभ कयणे.

Unit 5 ASSESSMENT OF SUBJECT BASED LEARNING I
a.
Quantitative & qualitative aspect of assessment _ appropriate tool for
each
भूल्मननधधायणधचे वंख्मधत्भक आणण गुणधत्भक स्लरूऩ भूल्मननधधायणधचे षेत्रे प्रत्मेकधवधठी
मोग्म वधधने

maUlyainaQaa-rNa hIऩद्धतळीयir%yaaभाहशती

गोऱा कयण्माची

प्रक्रिमा आशे ,jyaa

maQyaovyaktIcyaa &ana ,kaOSalya, AaiNa

%yaacyaa vaaprasaMdBaa-cao maaojamaap kolao jaato.
•

तय,maUlyamaapna

mhNajao

एखाद्माcyaa गण
ु लत्ता, कौळल्म

yaabaabat

ननणणम घेण्माफद्दर

caI p`ik`yaa

अवते.
•

जेव्शा आऩण एखाद्मा व्मक्तीचेmaUlyainaQaa-rNaकयता तेव्शा आऩण कामणषभतेचे स्तय pahtao.एखाद्माचे
भल्
ू मभाऩन कयता तेव्शा आऩण

•
•

%yaanao ikMvaaव्मक्तीकडून

क्रकती रक्ष्म प्राप्त केरे

Aaho ho pahtao.

भल्
ू मननधाणयणाचे षेत्रे प्रत्मेकावाठी मोग्म वाधने

" भल्
ू माॊकन " assess” शा ळब्द भध्ममग
ु ीन रॎ हिन ळब्द "ननधाणरयती" assessee ल्मननधाणयणाचे

वॊख्मात्भक आणण गण
ु ात्भक मा ळब्दाऩावन
ू आरा आशे ज्माचा अथण आशे "कय बया." म्शणूनच,
भल्
ू माॊकन क्रकॊला त्माद्लाये व्माऩरेल्मा सानाची क्रकॊ ला कौळल्माॊची क्रकॊ ला गण
ु लत्तेची कल्ऩना

मभऱवलण्मावाठी लेगलेगळ्मा स्त्रोताॊभधून एखाद्मावलऴमी भाहशती गोऱा कयण्माची प्रक्रिमा म्शणन
ू
ऩरयबावऴत केरे जाऊ ळकते.
•

मळषण, कय आकायणी, भानल वॊवाधन, भानवळास्त्र आणण आर्थणक षेत्र इत्मादी वलवलध षेत्रात
“भल्
ू माॊकन” शा ळब्द लाऩयरा जातो .

•

.

Assessment is a systematic process of collecting information from diverse

sources about something or someone to gauge the skills, knowledge, and
usage,
•

.1.भल्
ू माॊकन/

maulyainaQaa-rNaकयण्माभागीर

2.भल्
ू मभाऩन/

maulyainaQaa-rNaशी

शे तू म्शणजे वलधामक अमबप्राम प्रदान कयणे जेणेकरुन

भल्
ु माॊकन (भल्
ू मभाऩन केरेरी .व्मक्ती) वध
ु ारू ळकेर
•

ऩषाॊचा वशबाग अवतो.

•
•

एक वतत ऩयस्ऩय प्रक्रिमा अवते जेथे दोन

3.व्मक्तीने क्रकतऩत सान आत्भवात केरी आशे शे ठयवलण्माकरयता भल्
ू मननधाणयण क्रकॊ ला भल्
ू माॊकन
शी वॊसा लाऩयतात .

•

4.ऩयु ाला जभा करून त्माचा अथण रालणे शी प्रक्रिमा भल्
ू मननधाणयणात क्रकॊ ला भल्
ू माॊकनात वभावलष्ि
आशे.

•

5.भल्
ू मननधाणयण केल्मानॊतय एखादा कामणिभ वरू
ु ठे लामचा की नाशी त्मात वध
ु ायणा कयणे क्रकॊला
फदर कयणे मावॊदबाणत ननणणम घेतरे जातात.

•
•

6.भल्
ू माॊकनाभधीर भत
ू ण गोष्िीॊचे भल्
ू मभाऩन केरे जाते .

7.अध्ममन-अध्माऩन ,अध्ममन ननष्ऩत्ती मा भल्
ू मभाऩन प्रक्रिमेच्मा केंद्रस्थानी अवतात एखाद्मा
कामणिभाची उद्हदष्िे वाध्म झारी शे तऩावण्माचे भख्
ु म कामण भल्
ू माॊकनात केरे जाते.

•
•

8. मळषण प्रक्रिमेत वलद्मार्थमाांची अध्ममन परश्रनु त ठयवलण्मावाठी भल्
ू माॊकन केरे जाते .

9.भल्
ू माॊकन माभध्मे वलद्मार्थमाांची अध्ममन प्रक्रिमा वभजून घेणे त्मा त्रि
ु ी अवल्माव वध
ु ायणा
कयणे, ननश्चचत केरेल्मा ननकऴानव
ु ाय वलद्मार्थमाांची प्रगती ऩडताऱणी करयता ऩयु ाला गोऱा कयणे

,अन्लमाथण काढणे इत्मादी फाफीॊचा वभालेळ शोतो .वलद्मार्थमाांच्मा कती ,अध्ममन लैमळष्टमाॊच्मा
वॊदबाणत भाहशतीचे वॊकरन ल अन्लेऴण कयण्माची प्रक्रिमा म्शणजे भल्
ू माॊकन शोम.

भल्
ू मननधाणयण

मळषण प्रक्रिमेत वलद्मार्थमाांची अध्ममन परश्रनु त ठयवलण्मावाठी भल्
ू माॊकन केरे जाते .भल्
ू माॊकन

माभध्मे वलद्मार्थमाांची अध्ममन प्रक्रिमा वभजून घेणे त्मा त्रि
ु ी अवल्माव वध
ु ायणा कयणे, ननश्चचत
केरेल्मा ननकऴानव
ु ाय वलद्मार्थमाांची प्रगती ऩडताऱणी करयता ऩयु ाला गोऱा कयणे ,अन्लमाथण काढणे
इत्मादी फाफीॊचा वभालेळ शोतो .वलद्मार्थमाांच्मा कती ,अध्ममन लैमळष्टमाॊच्मा वॊदबाणत भाहशतीचे
वॊकरन ल अन्लेऴण कयण्माची प्रक्रिमा म्शणजे भल्
ू माॊकन शोम.

1. भल्
ॊ ीचे भाऩन केरे जाते .
ू मननधाणयणा भध्मे व्मक्ती क्रकॊला वॊस्था मावॊफध
2. भल्
ू मननधाणयणात भध्मे भत
ु ण फाफीॊचे फाफीॊचा वलचाय केरा जातो.

3.चाचणी ऩयीषा शी वाधने भल्
ू मननधाणयणात आलचमक अवतात .

4. तऩावणी कयणे ऩडताऱा घेणे ल त्मानव
ु ाय गण
ु लैमळष्टमे दे णे शी ऩद्धत भल्
ू मननधाणयणात
लाऩयरी जाते

5. भल्
ू मननधाणयणात भध्मे मळषकाॊनी हदरेल्मा गण
ु ाॊलय ननणणम अलरॊफन
ू अवतात.
व्मक्तीने क्रकतऩत सान आत्भवात केरी आशे शे ठयवलण्माकरयता भल्
ू मननधाणयण क्रकॊ ला भल्
ू माॊकन शी
वॊसा लाऩयतात .

ऩयु ाला जभा करून त्माचा अथण रालणे शी प्रक्रिमा भल्
ू मननधाणयणात क्रकॊ ला भल्
ू माॊकनात वभावलष्ि
आशे. भल्
ू मननधाणयण केल्मानॊतय एखादा कामणिभ वरू
ु ठे लामचा की नाशी त्मात वध
ु ायणा कयणे

क्रकॊ ला फदर कयणे मावॊदबाणत ननणणम घेतरे जातात. भल्
ू माॊकनाभधीर भत
ू ण गोष्िीॊचे भल्
ू मभाऩन केरे
जाते .अध्ममन-अध्माऩन ,अध्ममन ननष्ऩत्ती मा भल्
ू मभाऩन प्रक्रिमेच्मा केंद्रस्थानी अवतात

एखाद्मा कामणिभाची उद्हदष्िे वाध्म झारी शे तऩावण्माचे भख्
ु म कामण भल्
ू माॊकनात केरे जाते.
1. उऩिभाचे उद्हदष्ि वाध्मता तऩावण
2. भत
ू ण गोष्िीॊचे भाऩन कयणे

3. अध्ममन ननष्ऩत्ती केंद्रस्थानी अवते.

भूल्मननधधायण ची लैशळष्ट्मे
1. आकधरयक स्लरूऩ

भल्
ू मननधाणयणात प्राभख्
ु माने आकारयक भल्
ू मभाऩन चा लाऩय केरा जातो .तो म्शणजे अध्ममन प्रक्रिमा कळी

घडरी माचा वलचाय च केरा जातो .

2.अध्ममन प्रक्रिमेचध अधधक वलचधय.

भल्
ू माॊकनाभधीर अध्ममन प्रक्रिमा कळा प्रकाये घडत अवते माचा वलचाय केरा जातो .भल्
ू माॊकनात माचा
उद्दे ळ बफॊद ू प्रक्रिमा शाच अवतो .
3. ननदधनधत्भक स्लरूऩ

मातन
ू प्राप्त झारेरे ननष्कऴण त्माॊचा उऩमोग ननदानात्भक स्लरूऩा द्लाये केरा जातो. म्शणजेच भल्
ू माॊकनात
द्लाये अध्ममन-अध्माऩन प्रक्रिमा उणणला ळोधता मेतात. तवेच कभतयता अवणायी षेत्रे अजून अऩेक्षषत
उद्हदष्ि न ऩमांत ऩोशोचण्माचा भागण वक
ु य शोतो .
4.रलधचकतध

भल्
ू माॊकनात प्राप्त झारेरे ननष्कऴण शे ननदानात्भक स्लरूऩाचे अवल्माने त्माच्मा उऩचायाकरयता रलर्चकता

ठे लणे आलचमक अवते .वलवलध प्रकाये उऩचाय कयण्माची वॊधी प्राप्त शोते .म्शणजेच ज्मा स्लरूऩाची वभस्मा
त्मा स्लरूऩाचे उऩचाय रलर्चकता ठे लन
ू केरे जातात .

5.आदळा भधऩन भाऩनाचे गण
ु लत्ता क्रकॊ ला भाणवाची शी खयी अवतात आणण आदळण आकडे झुकणायी
अवतात भल्
ू माॊकन माद्लाये अध्ममन-अध्माऩन प्रक्रिमा आदळण नभन
ु ा ऩमांत जाण्माचा प्रमत्न कयते.

अध्ममनधचे भल्
ू म ननधधायण वंख्मधत्भक भल्
ू मननधधायण आणण गण
ु धत्भक भल्
ू मननधधायण मध दोन प्रकधयधंचध
उऩमोग करून केरे जधते.

वंख्मधत्भक भल्
ू मननधधायण -

1.वॊख्मात्भक भल्
ू मननधाणयणत ननकार/ ननष्कऴण शे आकडमाॊभध्मे दळणवलरेरी अवतात.
2. क्रकती? काम?मा प्रचनाॊची उत्तये मा ऩद्धतीची मभऱतात.

3.वाभद
ॊ बाणत दृश्ष्िकोन भोजताना क्रकॊ ला एकाच प्रकायची
ु ानमक ननष्कऴण काढताना क्रकॊ ला वाभाश्जक फाफीॊवद

चाचणी ज्मा रोकाॊना हदरी आशे त्माॊची तर
ु ना कयण्मावाठी प्राभख्
ु माने वॊख्मात्भक ऩद्धतीचा लाऩय शोतो.
4.भल्
ू मननधाणयण ज्मा वाधनाॊद्लाये वलद्मार्थमाणच्मा प्रगतीचे वॊख्मात्भक र्चत्र वभजते अळा वाधनाॊना
भल्
ू मननधाणयण माॊची वॊख्मात्भक वाधने म्शणतात उदाशयणाथण रेखी ऩयीषा.

गुणधत्भक भूल्मननधधायण

1. गण
ु ात्भक भल्
ू मननधाणयणात ननष्कऴण शे वॊख्माॊभध्मे/ आकडमाॊभध्मे नवतात त्मात फये चदा ननफॊध लजा
भाहशतीचा अर्धकार्धक वभालेळ अवतो.

2. जेव्शा खूऩ वाऱ्मा रोकाॊनी वाभाश्जक प्रचनाॊफाफत प्रनतक्रिमा वलचायल्मा तय वलवलध प्रकायची उत्तये

मभऱतात अळालेऱी गण
ण केरा तय वलचलवनीम स्लरूऩाची भाहशती मभऱू
ु ात्भक ऩद्धतीचा लाऩय काऱजीऩल
ू क
ळकते.

3. भल्
ू मननधाणयण आत ज्मा वाधनाॊद्लाये वलद्मार्थमाणच्मा प्रगतीचे (ळाश्ब्दक स्लरूऩात) अमबप्राम मभऱतात
अळा वाधनाॊना गण
ु ात्भक वाधने म्शणतात उदाशयणाथण प्रावॊर्गक नोंदी.

वंख्मधत्भक भल्
ू मननधधायण

1वॊख्मात्भक भूल्मननधाणयणातून काम मा प्रचनाचे उत्तय मभऱते.
2.चाचण्मा क्रकॊला प्रभाणणत वाधनाॊचा लाऩय शोतो.
3. भानके ल प्रभाणके माॊचा तुरनेवाठी लाऩयतो.

4. वॊख्मात्भक भूल्मननधाणयण वलमळष्ि ल वॊयचनात्भक अवते.

5. वॊख्मात्भक भूल्मननधाणयण शे एकाच दभात वयतेळेलिी घेतरेरी प्रभाणणत ऩयीषा अवते.
6. प्रत्माबयण म्शणून म्शणून गुण मभऱतात.
7. चूक क्रकॊला ननश्चचत उत्तयालय बय अवतो.
8. ननष्ऩत्ती फोधक आशे .

9. वलनाअॊतय क्रिमात्भक वादयीकयण केरे जाते.
10. फाह्म प्रोत्वाशनालय बय अवतो.
11. वाकारयक भूल्मननधाणयण अवते.

12वॊख्मात्भक भल्
ू मननधाणयण लस्तनु नष्ठ अवते ते व्मक्तीनुवाय फदरत नाशी.
गुणधत्भक भल्
ू मननधधायण

1.गण
ु ात्भक भल्
ू मननधाणयणतन
ू का मा प्रचनाचे उत्तय मभऱते.

2. वभग्र/ एकाश्त्भक /वभकारीन वाधनाॊचा लाऩय शोतो.
3. भानके ल प्रभाणके नवतात.
4. गुणात्भक भूल्म ननधाणयणरलर्चक अवते.

5. गुणात्भक भूल्मननधाणयण वरग ल दीघणकारीन भूल्मननधाणयण अवते
6.प्रत्माबयण माचे स्लरूऩ आकारयक आॊतयक्रिमा आत्भक अवते.
7. भुक्त ल वजनात्भक उत्तयाॊना लाल अवतो.
8. प्रक्रिमा फोधक आशे .

9. आॊतय क्रिमात्भक वादयीकयण शोते.
10. आॊतरयक प्रोत्वाशन आलय बय अवतो
11. आकारयक भल्
ू मभाऩन

/भल्
ू मननधाणयण अवते.

12. गण
ु ात्भक भाऩन व्मश्क्तननष्ठ अवते व्मक्तीनव
ु ाय ननणणमात फदर शोऊ ळकतो.

भल्
ू मधंकनधचे घटक

ऩढ
ु ीर तीन वलबागात केरी जाते

1. फोधधत्भक भल्
ू मधंकन- रेखी ,प्रात्मक्षषक ,भौणखक

2. बधलधत्भक भल्
ू मधंकन -वभाजमभती, ळोर्धका, अमबरुची चाचणी, अमबलत्ती चाचणी, ऩडताऱा वच
ू ी,
ऩदननचचमन श्रेणी, ननयीषण

3. क्रिमधत्भक भल्
ू मभधऩन- कामणभान,प्रात्मक्षषक ,ननयीषण

लयीर आकती लरून आऩणाव अवे वाॊगता मेईर की वलद्मार्थमाांचे भल्
ू माॊकन शे वलद्मार्थमाांच्मा फोधननक

,बालननक ल क्रिमात्भक वलकावाळी वॊफर्ॊ धत आशे. शे भल्
ू माॊकन कयत अवताना .आऩण त्माचे वॊख्मात्भक
ल गण
ु ात्भक

भल्
ू मननधधायणधची वधधने

वंख्मधत्भक भूल्मननधधायणधची वधधने

1. रेखी ऩयीषा ,2 तोंडी ऩयीषा 3.प्रात्मक्षषक ऩयीषा 4.प्रभाणणत चाचणी
5. नैदाननक चाचणी

फ. गण
ु धत्भक घटकधंची वधधने
1.ननयीषण वधधने

ऩदननचचमन श्रेणी ,प्रावॊर्गक नोंदी, ऩडताऱा वच
ू ी,वॊकमरत नोंदऩत्रक के

2.आत्भननयीषण-वभस्मा वच
ू ी, अमबरुची ळोध , भर
ु ाखत ,व्मश्क्तभत्ल प्रचनालरी

3. प्रषेऩण क्रकं लध अवलष्टकधयधचे वधधने

लाक्म ऩत
ू ी ,गोष्ि ऩण
ू ण कयणे ,र्चत्र काढणे ,फाशुल्माॊचा खेऱ दै नहॊ दनी
4. वभधजशभती वधधने
-ओऱखा ऩाशू वभाजमभती आरेख.
5.प्रकल्ऩ

6. गश
ृ ऩधठ स्लधध्मधम
7. रू ब्रिक्व

8. वलद्मधथी वंधचकध ऩत्रक PORT folio
9.वंचमी नोंद ऩत्रके

वंख्मधत्भक भूल्मननधधायणधची वधधने
ननदधनधत्भक चधचणी

ननदधन शधच ळब्द -लैद्मकीम ळास्त्रातन
ू आरा आशे. डॉक्िय ज्माप्रभाणे वलवलध वाधने माॊचा लाऩय करून

आऩल्मा आयोग्मारा योग्माचे ननदान कयतात .त्माचप्रभाणे मळषकाॊनीशी आऩल्मा

वलद्मार्थमाांभधीर कभतयताcao ननदान कयाले अळी अऩेषा मा ननदानात्भक चाचणी भध्मे आशे
ननदधनधत्भक चधचणीव्मधख्मध

अध्ममन अध्माऩन प्रक्रिमेतीर वलद्मार्थमाांच्मा अडचणी वभजून घेऊन त्मा प्रक्रिमेतीर कच्चे दल
ु े ळोधून
काढण्मावाठी

jyaa

वाधनाॊचा मळषकाॊना उऩमोग कयाला रागतो ती वाधने म्शणजे नैदाननक चाचणी शोम.

2. वलद्माथी नेभका कोठे चक
ु तो शे ळोधून काढण्मावाठी जी चाचणी तमाय केरेरी अवते नतरा नैदाननक
चाचणी म्शणतात.
3. उऩचायाॊचे षेत्र

जाणन
ू घेण्मावाठी जी चाचणी घेण्मात मेते त्मारा नैदाननक चाचणी म्शणतात.

नैदधननक चधचणी तमधय कयतधनध वलचधयधत घ्मधलमधच्मध फधफी

1. मा चाचणीतीर फशुतेक प्रचन लस्तनु नष्ठ अवालेत.
2. मा चाचण्मा एखाद्मा उऩघिक आलड क्रकॊ ला भद्
ु द्माॊलय शी कयाले रागतात.
3. अऩेषा का मेत नाशी?शे ळोधणायी प्रचन अवालीत.
नैदधननक चधचणी ची लैशळष्ट्मे

1. शी चाचणी मळकवलरेल्मा बागालय अलरॊफन
ू अवते.

2. नैदाननक चाचणी तमाय कयताना वलऴमाचे अथला कौळल्माचे ऩर्थथकयण करून वव
ॊ त अवे प्रचन तमाय
ु ग
केरे जातात.

3. वॊऩादनावाठी कोणकोणत्मा अडचणी मेतात त्माचा ळोध भैदानी चाचणीतन
ू घेतरा जातो.
4. मा चाचणीचा शे तू वलद्मार्थमाांना उत्तीणण क्रकॊ ला अनत्त
ु ीणण कयणे शा नवतो
5. शी चाचणी वॊफर्ॊ धत वलळेऴ मळषk घेत अवतात

6. मा चाचणीतन
ू अध्ममनात भागे ऩडरेल्मा वलद्मार्थमाांचा ळोध घेतरा जातो.
7. वलद्मार्थमाांच्मा कभतयता त्माॊचे ननदान शोते.

नैदधननक भल्
ू मननधधायणacaIआलश्मकतध

1. वलद्मार्थमाांच्मा वलऴमातीर वलमळष्ि घिकातीर काहठण्मऩातऱी जाणन
ू घेण्मावाठी
2. ळैषणणक नन दाना द्लाये वलद्माथी कोणकोणत्मा
नाशी शे वभजण्मावाठी

maanaisakaप्रक्रिमाॊना

वपरताऩल
ण वॊऩादन करू ळकत
ू क

3. वलद्मार्थमाांचे अऩेक्षषत आणण लास्तवलक वॊऩादनातीर अॊतय दयू कयण्मावाठी

4. उऩचायात्भक अध्माऩन ची वोम कयण्माव भदत कयण्मावाठीभल्
ू मभाऩन प्रक्रिमा प्रबालळारी
फनवलण्मावाठी.

रूब्रिक्व
In US education terminology, rubric is "a scoring guide used to evaluate the quality of
students' constructed responses".

[1]

Put simply, it is a set of criteria for grading assignments.
Rubrics usually contain evaluative criteria, quality definitions for those criteria at
particular levels of achievement, and a scoring strategy.

[1]

 They are often presented in table format and can be used by teachers when
marking, and by students when planning their work.

[

A rubric is a coherent set of criteria for students' work that includes
descriptions of levels of performance quality on the criteria.


वलमळष्ि गिाचे वलमळष्ि श्रेणीतीर गण
ु लत्ता भोजन
ू त्माॊना श्रेणी दे ण्मावाठी आधायबत
ू ठये र अळी भोजऩटिी
तमाय कयण्माचे तॊत्र शोम.



2. वलद्मार्थमाांभध्मे शोणाये फदर अऩेक्षषत हदळेने शोत आशे त का ते ऩाशण्मावाठी काशी भोजऩटिी कयालमाव
शली ती म्शणजे



रूब्रिक्व शोम.

अवे वाधन वलद्मार्थमाांच्मा कामण भानाच्मा वलवलध फाजू वलबागरे जाते वलाांगीण gauNadaNaaवाठी वाधन भोठ्मा
प्रभाणाभध्मे लाऩयरे जाते.



श्रेणी दे ण्मावाठी ल गण
ु ाॊच्मा बाऴेत त्माॊचे रूऩाॊतय कयण्मावाठी मा ऩटिीची गयज आशे .

रूब्रिक्वफनलण्मधवधठी ची भधगादळाक तत्त्ले

1. वातत्मऩण
ू ण वलांकऴ भल्
ू मभाऩन त्मा प्रत्मेक तॊत्राने नेभके कोणते षेत्र ?त्माॊचा क्रकती बाग? कोणती
उद्हदष्िे तऩावणाय शे ननश्चचत कयालमाव शलीत.

2. शी वलधाने ननयीषण कयता मेण्माजोगी अवालीत.

3. वलधानाॊचे उत्तभ ,वाभान्म, अवभाधानकायक लतणन दळणवलणाये अवे गि तमाय कयालेत.

4. उद्हदष्िे क्रकती प्रभाणात आत्भवात झारी क्रकॊ ला नाशी झारी माचे लणणन कयणायी वलधाने मरशून काढणे.

5. वशळारेम कामणिभावाठी मळषकाॊनी अळी वलधाने तमाय कयालेत.
6. मा वलधानात इमत्तेनव
ु ाय आलचमक ते पयक अवालेत

. रूब्रिक्व वलकवनधचे ननकऴ
1ननकऴ स्ऩष्िऩणे भाॊडणे

2.ननकऴ शे अळाप्रकाये वभोय ठे लालेत त्मातन
ू ननयीषणात्भक लतणन क्रकॊ ला ननमभणत कामाणची लैमळष्टमे प्रकि
शोतीर.

3. वलद्मार्थमाांना आकरन शोण्मावाठी नेभक्मा आणण स्ऩष्ि बाऴेत मरहशरे जालीत.
4. कामाणचे भल्
ू म स्ऩष्िऩणे प्रनतबफॊबफत शोणाये भद्
ु दे भाॊडालीत
5. रूब्रिक्व भध्मे पायच कभी लगीकयण अवाले
. रूब्रिक्व चे पधमदे

1. रूब्रिक्व आधाये वलद्माथी स्लत्च्मा काभर्गयीचे भोजभाऩ कयतीर.

2. आऩल्मारा कोणती श्रेणी मभऱारी?माचे स्लमभ ् भल्
ु माॊकन कयण्माची वॊधी भर
ु ाॊना दे णे ळक्म आशे.
3. स्लत्च्मा काभाकडे स्लत् ऩाशण्माची वलम वलद्मार्थमाांना रागते.

4. वलद्मार्थमाांना स्लत् प्रमत्न केरे की ऩढ
ु े जाऊ ळकतो माची जाणील शोते

5. मळषकाॊनाशी वलद्माथी कभी क्रकॊ ला उत्तभ माचे ऩथक्कयण करून वलद्मार्थमाणरा ,ऩारकाॊना भागणदळणन
कयता मेत.े

6. प्रत्मेक ळाऱे भध्मे जेव्शा मळषकरूब्रिक्व तमाय कयतीर त्मा लेऱेरा भर
ु ारा स्लत्फद्दर

maUlyaaMkNaकयताना

कोणत्मा अडचणी आल्मा .मळषकाॊना भर
ु ारा शे का आरे नाशी? माचे ऩथक्कयण करून

स्लत्च्मा अध्माऩनाभध्मे फदर कयता मेईर.ऩारकाॊच्मा वॊफर्ॊ धत भर
ु ाॊच्मा वलकावावॊदबाणत काशी प्रचन
अवणाय आशे त. इनतशाव वॊफर्ॊ धत ऩारकाॊना शी काशी प्रत्माबयण दे ता मेईर.
प्रषेऩण तंत्र

रशान भर
ु स्लत् फद्दरची भाहशती क्रकॊ ला स्लत्च्मा लतणनाचा अथण रालू ळकत नाशीत .तेव्शा भर
ु ाॊच्मा
प्रनतक्रिमा वभजण्मावाठी अवलष्काय तॊत्र क्रकॊला प्रषेऩण तॊत्र माॊचा लाऩय कयण्मात मेतो. वलद्मार्थमाांनी

मरहशरेरी फोररेरी वलधाने ,त्माॊनी काढरेरी र्चत्रे, त्माॊच्मा कवलता माॊभधून त्माॊच्मातीर बाल बालनाॊचा
अवलष्काय शोतो. त्मा बालबालनाॊचे प्रषेऩण शोते म्शणून मा वाधनारा प्रषेऩण तॊत्र क्रकॊला अवलष्काय तॊत्र
अवेशी म्शणतात. प्रषेऩण तॊत्रात ऩढ
ु ीर वाधने लाऩयतात.
1. लधक्म ऩण
ू ा कयणे

वलद्मार्थमाांना एखाद्मा प्रवॊगात काम लािते मालरून त्माॊच्मा स्लबालाचे कल्ऩना मेऊ ळकते.मावाठी काशी

अऩण
ू ण लाक्म वलद्मार्थमाांना हदरी जातात ल ती ऩण
ू ण कयण्माव वाॊर्गतरी जातात .मालरून त्माॊच्मा भनातीर
वलचायाॊचा फोध शोतो उदाशयणाथण भी ऩॊतप्रधान झारो तय……..2. ळाऱे रा वट
ु िी अवल्मालय भरा…………
2. धचत्रे कधढणे

माभध्मे वलद्मार्थमाांना र्चत्रे काढामरा वाॊर्गतरी जातात. वलद्माथी प्राभख्
ु माने स्लत्चे ऩल
ू ाणनब
ु ल क्रकॊला

इच्छे नव
ु ाय र्चत्रे काढतात. त्माॊनी काढरेल्मा र्चत्रालय लरून त्माच्मा वाभाश्जक ल कौिुॊबफक ऩाचलणबभ
ू ी ची
ओऱख शोतीच तवेच काशी वलद्माथी ऩस्
ु तकातीर र्चत्राॊभध्मे आऩल्मा आलडीनव
ु ाय फदर कयतात
माच्मातन
ू त्माॊच्मा भनातीर बालना प्रकि शोतात.

3. फधशुल्मधंचध खेऱ
वलद्मार्थमाांना फाशुल्मा खेऱणी ल इतय वाहशत्म दे ऊन एखादा प्रवॊग उबा कयामरा वाॊगतात त्मा फाशुल्मा
म्शणजे घयातीर आऩल्मा वोफत मेत अवरेरी भाणवे आशे अवे वभजन
ू वलद्माथी प्रवॊग उबा कयतीर,
तवेच मा भर
ु ाॊना अवेच खेऱामरा भोकऱे वोडरी अवता त्माॊच्मा ननयीषणातन
ू
लालयणाऱ्मा व्मक्तीॊची भते बालना अऩेषा याग इत्मादी वभजण्माव भदत शोते.

त्माॊच्मा अलतीबलती

4. गोष्टट ऩण
ू ा कयणे

माभध्मे एखादी गोष्ि अधणलि वाॊर्गतरी जाते ल त्माचा ळेलि वलद्मार्थमाणरा कयामरा वाॊर्गतरा जातो.
अधणलि गोष्ि वाॊगन
ू त्माभध्मे त्मा गोष्िीतीर ऩात्रे कळी लागतीर शे वाॊगामरा रालाले.

5 दै नदं दनी- आऩल्मा हदनचमेची नोंद कयणे म्शणजे दै नहॊ दनी मरहशणे.भर
ु ाॊना जय दै नहॊ दनी मरहशण्माची वलम
रालरी तय त्माभधून भल्
ू मभाऩनाच्मा दृश्ष्िकोनातन
ू फयीच भाहशती मभऱू ळकते. दै नहॊ दनीतन
ूॊ त्माॊच्मा

वभस्मा, त्माॊच्मा भनातीर द्ु ख त्माॊना मभऱणायी लागणक
ू माफाफत मळषकारा वलळेऴ भाहशती प्राप्त शोते.
.
प्रषेऩण तंत्रधचे पधमदे

1.मा तॊत्राद्लाये वलद्मार्थमाांची खयी भते,स्लबाल ,वलचाय कऱतात.

2. मा तॊत्राचा उऩमोग कयताना बाऴेलय वलद्मार्थमाांचे प्रबत्ु ल नवरे तयी चारते.

3. व्मश्क्तभत्लाचे अनेक ऩैरच
ूॊ े भाऩन कयण्मावाठी मा तॊत्रातीर वाधनाॊचा उऩमोग शोतो.
4. अवलष्काय तॊत्रातीर वाधनाॊचा वलद्माथी उत्स्पूतणऩणे प्रनतवाद दे तो.

प्रषेऩण तंत्रधच्मध भमधादध

1. शी तॊत्रे लेऱखाऊ आशे त. माभध्मे प्रत्मेक वलद्मार्थमाणरा स्लतॊत्रऩणे शाताऱाले रागते.
2. वलद्मार्थमाणच्मा लतणनाचा प्रनतवादाचा अथण रालण्मावाठी तस ऩयीषक रागतात.
3. प्रषेऩण तॊत्र शाताऱण्मावाठी तसाॊची गयज अवते.

वंचमी नोंदऩत्रक

फारकाॊच्मा भोपत ल वक्तीच्मा शक्क अर्धननमभ 2009 भधीर

klama29

(h)30(2) ननदे ळ केल्माप्रभाणे

प्रत्मेक ळाऱे त वलद्मार्थमाणव वॊदबाणत वॊचमी नोंद ठे लणे आलचमक आशे .मा नोंदीवाठी बौनतक ,बालननक

,ळायीरयक वाभाश्जक, वाॊस्कनतक ,करा ,िीडा, अमबरुची मावायखे फाफीॊचा वलचाय केरा जातो. तवेच मा
वलण फाफी एकबत्रत ल वभग्र स्लरूऩात आलचमक अवतात .वलद्मार्थमाांच्मा अध्ममनात वॊफर्ॊ धत भर
ू बत
ू

फाफीॊचे वॊकरन अवणाये नोंद ऩत्रक म्शणजे वॊचमी नोंदऩत्रक शोम .मा नोंदऩत्रकाची मळषक .ऩारक
.ऩमणलेषीम मॊत्रणा मा वलाांना भदत शोते.
वलद्मधथी वंचमी नोंद ऩत्रकधचे स्लरूऩ

1. वलद्मार्थमाणवाठी अवते

2. वलद्मार्थमाांचे स्थराॊतय झाल्माव अमबरेखाचे शस्ताॊतयण कयतात.

3. इमत्ता ऩहशरी ते आठलीऩमांतच्मा ळैषणणक प्रगती दळणक नोंदीचा वभालेळ अवतो
4. वलद्मार्थमाांच्मा लैमश्क्तक ल कौिुॊबफक भाहशती चा वभालेळ अवतो.
5. आयोग्म वलऴमक भाहशती वॊकरन अवते

6. वलद्मार्थमाणच्मा आलडी-ननलडी छॊ द माॊचा वभालेळ अवतो.

7.माभध्मे वलद्मार्थमाणरा श् ऱणाऱ्मा लेगलेगळ्मा मोजनाॊचा राब वलळेऴ ळावकीम मोजनाॊचे राब नोंदलरेरे
अवतात

8. शे नोंदऩत्रक मळषकाॊनी अद्ममालत केरेरी अवते

9. मातीर नोंदी भऱ
ू अबी रेख ऩाशूनच तमाय केरेरे अवतात
10 ळैषणणक प्रगती ऩहशरी ते आठलीऩमांतच्मा वॊचमी नोंदऩत्रकालरून रषात मेत.े
11. वलद्मार्थमाांच्मा अभ्माव वलऴमक वलमी वभजन
ू मेतात.

फ )कधमधाचे प्रकधय प्रकल्ऩ- गश
ृ ऩधठ आणण कधमाभधन

कधमधाचे प्रकधय म्शणजे कधभधचध एक बधग एक प्रकधयचे कधभ एक प्रकधयची जफधफदधयी क्रकं लध नेभन
ू ददरेरे
कधभ शोम.

मळषकाचे जवे अध्माऩन कयणे शे कामण आशे तवेच वलद्मार्थमाांचे दे खीर अध्ममन कयणे शे प्रभख
ु कामण

आशे अध्ममनाचे कामण कयण्मावाठी प्रकल्ऩ तमाय कयणे गशऩाठ कयणे कामणभान वादय कयणे इत्मादी ची
कामण कयाले रागतात कामाणचे अनेक प्रकाय आढऱतात कामाणचे प्रकाय खारीर प्रभाणे गशऩाठ, कामणभान,
वेमभनाय, प्रकल्ऩ, भर
ु ाखत

,

गिचचाण, िीडा प्रचनभॊजुऴा, स्ऩधाण गशऩाठ, ळेअय लेगलेगळ्मा कती इत्मादी

प्रकल्ऩ

वलमळष्ि उद्हदष्ि वाध्म कयण्मावाठी प्रकल्ऩ याफवलरा जातो.कामाणच्मा प्रकायातीर शा एक मबन्न भद्
ु दा

आशे. प्रकल्ऩ याफवलताना ननमोजन ,अशलार रेखन ,वशकायी लत्तीशी ,वलचरेऴण, ळोध घेणे ,भाहशती गोऱा
कयणे, वादयीकयण मावायखी कौळल्मे अवाली रागतात.
व्मधख्मध

प्रकल्ऩ म्शणजे एक क्रकॊ ला अर्धक वलद्मार्थमाांनी लैमश्क्तकयीत्मा ऩढ
ु ाकाय घेऊन दीघण भद
ु तीचा गशऩाठ
कयणे की ज्माभऱ
ु े मळकवलरेल्मा बागाचे

d`uZIkrNa शोण्माव

क्रकॊ ला आकरन शोण्माव अर्धक भदत शोते.

लगाण अध्माऩन रा वशाय्म कयण्माकरयता त्माचे उऩमोजन वलचरेऴण कयण्माची अलघड कती वलद्मार्थमाांनी

ऩण
ू ण कयणे म्शणजे प्रकल्ऩ शोम.

प्रकल्ऩशी शे अनेक कामाणची भामरका अवन
ू ती ठयावलक लेऱेत ऩण
ू ण कयणे आलचमक अवते.

भनाऩावन
ू वलमळष्ि शे तू ऩयु ती कयता स्लीकायरेरी ल वाभाश्जक लातालयणात ऩाय ऩाडरेरी कोणतीशी कती
म्शणजे प्रकल्ऩ
ळारेम जीलनातन
ू

K –yaa जीलनाकडे

-

ikla p^iTk(KIL

घेऊन जाणाया छोिावा

Patric)

kNaम्शणजे

प्रकल्ऩ -baolaaD- belard

प्रकल्ऩाभध्मे एका वलमळष्ि फाफीॊलय रष केंहद्रत करून ठयवलरेरी उद्हदष्िे ऩण
ू ण कयण्मावाठी वलद्मार्थमाांनी

स्लत् प्रमत्न कयाले रागतात प्रकल्ऩाभधन
ू वलद्मार्थमाांच्मा सानात बय ऩडते. तवेच वलद्माथी कती कयत
अवल्माभऱ
ु े त्माॊच्मात वलमळष्ि कौळल्म ननभाणण शोतात. प्रकल्ऩाभऱ
ु े स्लमॊ अध्ममनात प्रेयणा

मभऱते.वलद्मार्थमाणत ननणणम षभता वलकमवत शोते. वलद्माथी ऩस्
ु तकी सानाची वाॊगड दै नहॊ दन जीलनाळी घारू
ळकतो.

प्रकल्ऩधचे प्रकधय

1. ननशभाती प्रधधन प्रकल्ऩ

मा प्रकल्ऩाभध्मे एखादी मोजना कल्ऩना माॊचा उऩमोग करून लस्तु तमाय कयणे .शा प्रभख
ु शे तू

अवतो.उदाशयणाथण वम
ण ारेची प्रनतकती तमाय कयणे इत्मादी.
ू भ
2. आस्लधद प्रधधन

प्रकल्ऩ एखाद्मा अनब
ु लातन
ू शोणाया आनॊद मभऱलणे मावाठी आस्लाद प्रधान प्रकल्ऩ तमाय केरे जातात.
उदाशयणाथण शस्तमरणखत तमाय कयणे, मबवत्तऩत्रक तमाय कयणे ,ननमतकामरक काढणे
3. कौळल्म प्रधधन प्रकल्ऩ

वलवलध कतीॊचा अर्धक वभालेळ शोतो .कौळल्म आत्भवात कयण्मावाठी शे प्रकल्ऩ उऩमक्
ु त ठयतात

.वलद्मारमातीर आकती काढण्माचे कौळल्म प्रमोग कयण्माचे कौळल्म इत्मादी.
4. वभस्मध ननयधकयणधत्भक प्रकल्ऩ

दै नहॊ दन जीलनातीर वभस्माॊचा वभस्माॊचे ननयाकयण कयण्मावाठी शे प्रकल्ऩ प्राभख्
ु माने घेतरे जातात
ऩद्धती यधफवलणे

मा ऩद्धतीत खारीर प्रभख
ु ऩामऱ्मा

1. ऩरयस्स्थती ननभधाण कयणे-

maaMDlaolyaaआशेत

वभस्मा ननभाणण शोईर ल वलद्मार्थमाांना काभ कयण्मात अमबरुची लािे र अळी ऩरयश्स्थती मळषकाॊनी ननभाणण
कयाली उदाशयणाथण वाफण कवे तमाय कयता मेईर?
2. ननलड ल शे तू ननस्श्चत कयणे-

य् कल्ऩाची ननलड कयण्माव वलद्मार्थमाांना प्रलत्त केरे ऩाहशजे त्मात करयता चचेद्लाये वच
ू ना कयाली

उदाशयणाथण दयऱोज नेशभी रागणाऱ्मा लस्तू कोणत्मा?त्माऩैकी वाफना वायखी लस्तू आऩणाव कयता मेईर
का?प्रकल्ऩाचा शे तू वलद्मार्थमाांना वभजरेरा अवाला प्रकल्ऩ शा वलणवाभान्म अस्लीकामण अवाला.
3. ननमोजन कयणे

प्रकल्ऩाचे मळ त्माच्मा चाॊगल्मा ननमोजनालय अवते मळषकाने ननमोजनाचे अनेक आयाखडे मोजून ठे लालेत.
वलद्मार्थमाांळी चचाण त्मा दृष्िीने कयाली प्रत्मेक वलद्मार्थमाणरा चचेत वशबागी शोण्माची वच
ू ना वाॊगण्माव

प्रलत्त कयाले आयाखडा कवा मरशाला शे वलद्मार्थमाांना मळकलाले.
4. प्रत्मष अंभरफजधलणी कयणे

वलद्मार्थमाांची अमबरुची ल कुलत मानव
ु ाय प्रकल्ऩाफाफत मोग्म कती कयण्माव द्माली. मोग्म वलद्मार्थमाणव
मोग्म काभ द्माले प्रकल्ऩाची अलस्था आशे .मा अलस्थेत फयाच लेऱ रागतो मळषकाने वलद्मार्थमाांना

भागणदळणन कयणे ल प्रोत्वाशन दे णे प्रगतीकडे रष ठे लणे, वच
ू ना दे णे इत्मादी फाफी मालेऱी कयाव्मात.
5. भल्
ू मभधऩन कयणे

वलद्मार्थमाांनी प्रकल्ऩ ऩण
ू ण केल्माव त्माचे मवॊशालरोकन कयाले ल चक
ु ा ळोधून काढाव्मात मळषकाने
प्रकल्ऩाचे शे तू वाध्म झारे क्रकॊला नाशी ते ऩशाले.

नोंदी करून ठे लणे ननमोजन कवे केरे चचाण कोणती झारी काभाची वलबाग वलबागणी वॊकमरत केरेरी

भाहशती प्रत्मष प्रकल्ऩ ऩण
ू ण इत्मादी उऩमक्
ु त फाफीॊची नोंद कयाली.

प्रकल्ऩ ऩद्धतीत घ्मधलमधची कधऱजी.

1. प्रकल्ऩ शा वलद्मार्थमाांच्मा दै नहॊ दन जीलनात उऩमोगी अवणाया अवाला.
2. वलद्मार्थमाांना प्रकल्ऩाचा शे तू वभजरा जाला.

3. प्रकल्ऩाची जफाफदायी वलद्मार्थमाांलय अर्धक अवाली मळषकाने वलण फाफी करून दे ऊ नमेत.
4. मळषकाने वलद्मार्थमाांना वलचाय कयण्माची मोजना आखण्मात ऩयु े वा लेऱ द्माला .

5.प्रकल्ऩातीर कती कयण्माचे ऩण
ू ण स्लातॊर्य म अवाले अभ्माविभ ल लेऱाऩत्रक अवू नमे.
6. प्रकल्ऩ आर्थणकदृष्टमा ऩयलडणाया अवाला.

7. वलद्मार्थमाांचे लम ल वभाजाच्मा गयजा लेऱ माॊचा वलचाय करून प्रकल्ऩ द्माला.
8. अनतळम वोऩा आशे अलघड प्रकल्ऩ फवू नमे.

9. उऩरब्ध वाधनवाभग्रीचा वलचाय करून प्रकल्ऩ ननलडाला.
प्रकल्ऩ ऩद्धतीचे पधमदे .

.1.स्लमभ ् अध्ममनाची वलम रागते.
2. श्रभाची भशती वभजते

3. शे तऩ
ण कती अवल्माने सानाचे व्मलस्थाऩन कयणे वोऩे जाते.
ु ल
ू क

4. यचनात्भक वजनात्भक ळक्तीचा वलकाव शोतो.
5. छॊ दाची जोऩावना शोते.

6 वशकायी लत्ती आत्भवात शोतात

7. वॊळोधन कौळल्मे आत्भवात शोतात.
प्रकल्ऩधच्मध भमधादध

1. लेऱेचा अर्धक लाऩय शोतो.
2. खचीक ऩद्धत आशे .

3. काशी लेऱा प्रकल्ऩ वलकत आणरी जातात.

4. गिातीर प्रत्मेक व्मक्ती वशबागी अवरेल्मा अवे नाशी.

5. एकाच वलऴमाकडे रष केंहद्रत केल्माभऱ
ण शोऊ ळकते.
ु े इतय फाफीॊकडे दर
ु ष

गश
ृ ऩधठ

लगाणत अध्माऩनाच्मा लेऱा वोडून उयरेल्मा लेऱात लेऱेत हदरेरे काभ म्शणजे गशऩाठ शोम.
गशऩाठ शा ळैषणणक लऴाणतीर काभकाज काभकाजाचा एक बाग आशे .

गशऩाठ म्शणजे तावारा झारेल्मा बागाचे स्भयण व्शाले माकरयता घयातन
ू करून आणालमाचा

शोम.

अभ्माव

लगाणत अध्माऩनात मळकलरेल्मा बागाॊचे दृढीकयण कयण्मावाठी ल दृढीकयण ल स्लमभ अध्ममनाची वलम

रागण्मा करयता स्लाध्माम क्रकॊला गशऩाठ हदरे जातात. लगाणत मळकत अवताना तवेच तावी के च्मा ळेलिी
काशी नकाळा ननयीषण , प्रचन ,आकती , स्लाध्माम ऩश्ु स्तकेतीर स्लाध्माम वोडवलणे, ऩाठ्मऩस्
ु तकातीर
स्लाध्माम वोडलणे अवे वलवलध स्लरूऩाचे काभे हदरी जातात.
स्लधध्मधमधचे उद्ददष्टटे

1. वलद्मार्थमाांना अध्ममनाचा शे तू वभजालन
ू दे णे.

2 हदरेरा गशऩाठ कवा ऩण
ू ण कयामचा शे वभजालन
ू दे णे.

3. ऩल
ॊ जोडणे.
ू ी झारेल्मा घिकाॊचे नलीन घिकाॊचा वॊफध

4. व्मक्ती बेदा नव
ु ाय गशऩाठ ऩण
ू ण कयण्माच्मा वोम उऩरब्ध कयणे.
5. झारेल्मा ऩाठाचा वयाल ल वशबाग

दळणवलणे.

6. ळब्दाॊकनातन
ू प्रत्मष काभकाजाचे भाहशती दे णे
स्लधध्मधमधचे शे तू

1.लगाणत मळकलरेल्मा ऩाठम वलऴमाचा वलद्मार्थमाांनी अर्धकार्धक वखोर अभ्माव कयाला म्शणून.स्लाध्माम
दे णे.

2. वलद्मार्थमाांभध्मे स्लमभ अध्ममनाचे आलड ननभाणण कयणे.

3. वलद्मार्थमाांना पुयवतीच्मा लेऱेचा वदऩ
ु मोग कयण्माची वलम रालणे.
4. वलद्मार्थमाांना स्लत्च्मा गतीने अध्ममनावप्रलत्त कयणे.

5.वलद्मार्थमाांच्मा अध्ममनातीर अडचणी वभजtat.

6. वलद्मार्थमाांना अध्ममनात रुची ननभाणण कयण्मावाठी
7. वलद्मार्थमाांभध्मे वलवलध कौळल्म रुजवलणे.

स्लधध्मधम दे तधनध ऩधऱधलमधची ऩथ्मे क्रकं लध दषतध.

1. स्लाध्माम वलद्मार्थमाांच्मा स्ल प्रमत्नारा भशत्ल अवाले.
2. स्लाध्माम भध्मे वलवलधता अवाली.

3. स्लाध्माम ऩण
ू ण कयण्मावाठी आलचमक मेथे भागणदळणन मळषकाॊनी कयाले.
4. स्लाध्माम लैमश्क्तक तवेच वाभहू शक स्लरूऩाचे हदरे जालेत.

5. वलद्मार्थमाांचा लमोगि अमबरूची षभता वलद्मार्थमाांचा वलचाय करून स्लाध्माम द्माला.
6. वलचायळक्तीरा चारना दे णाया स्लाध्माम अवाला

7. वजनात्भक ळक्तीरा लाल दे णाया स्लाध्माम अवाला
स्लधध्मधमधचे प्रकधय

1. प्रबत्ु ल स्लाध्माम- वॊऩाहदत सानालयीर प्रबत्ु ल ऩडताऱून ऩाशण्मावाठी माचा लाऩय कयतात.
2. दृढीकयण स्लाध्माम- मळकवलरेल्मा वलऴम बाग ऩक्का कयण्मावाठी माचा लाऩय शोतो.

3. स्लमभ ् ळोधन स्लाध्माम- वलद्मार्थमाांनी आधीची भाहशती लाचाली मावाठी शा स्लाध्माम दे तात.
उदाशयणाथण ऩु र दे ळऩाॊडे माॊची ऩस्
ु तके लाचणे

4. व्मश्क्तगत स्लाध्माम- प्रत्मेक वलद्मार्थमाणचे फद्
ु र्धभत्ता षभता रषात घेऊन त्मानव
ु ाय शे स्लाध्माम हदरे
जातात.

5 गि स्लाध्माम.- षभतेनव
ु ाय वलद्मार्थमाांचे गि ऩाडून प्रत्मेक गिारा लेगलेगऱे स्लाध्माम दे ता
मेतात माराच गि स्लाध्माम अवे म्शणतात.
स्लधध्मधमधची व्मधप्ती

घयी हदरेरे स्लाध्माम केलऱ ऩस्
ु तकातीर प्रचनाॊची उत्तये मरहशणे ,एलढ्माऩयु तेच भमाणहदत ठे लू नमेत ळाऱे त

मभऱवलरेल्मा सानाचा स्लत्ची आणण ळाऱाफाह्म जगाची वॊफध
ॊ
जोडरा जाला ,उऩमोजन कयता माले

वजणनळीर वलचायाॊना चारना मभऱाली तवेच भक्
ु त प्रचन मरहशण्माची वलद्मार्थमाांना वलम रागाली अवे प्रचन
स्लाध्मामात अवालेत स्लाध्मामात लैवलध्मऩण
ू ण ता अवाली.

स्लाध्माम म्शणन
ू वलवलध नकाळे ल आयाखडे तमाय कयणे,

लस्तच्
ॊू मा प्रनतकती तमाय कयणे. उदाशयणाथण

ताजभशार मभनाय ,भद्र
ु ा काशी लेऱेव वॊग्रश कयामरा रालणे छोिे प्रमोग कयामरा रालणे ,नलीन
उऩकयणाची ननमभणती कयणे, वलवलध घिना ल प्रवॊग मालय आधारयत र्चत्रे काढणे.
स्लधध्मधमधचे भल्
ू मननधधायण मधवधठी ननकऴा
1.वशबाग

2. काभातीर अचक
ू ता

3. काभातीर लेगऱे ऩण

4. काभाची लेऱेत ऩत
ण ा
ू त
कधमाभधन( performance)

एखादी वलमळष्ि कती कयणे म्शणजे कामणभान शोम

एखादी कती कयण्माची प्रक्रिमा की ज्माभऱ
ु े कामण ऩण
ू ण शोते अळा लतणनारा कामणभान म्शणतात.
एखादे काभ तडीव नेण्माची र्चकािी म्शणजे कामणभान शोम.

कामण कयताना कोणतीशी कती भानमवक तवेच क्रिमात्भक अवते.कामणभानाची ऩरयमभती शी षेत्राळी ननगडडत

आशे.मा षेत्राॊचा वॊफध
ॊ ळायीरयक कौळल्माॊची मेतो.

कामणभानाचे अध्ममन घडताना भाहशती, आत्भवलचलाव नलननमभणती, वलचायषभता, लैमश्क्तक अनब
ु ल ल
स्त्रोताॊची ऩरयऩण
ण ा, धाडव, वॊघिन वशकामण उद्मोगी लत्ती मा फाफी वलचायात घेतल्मा जातात.
ू त

कामण भनाभध्मे वलद्मार्थमाांच्मा सानाची तऩावणी कयणे ऐलजी स्लत्च्मा सानाचा लाऩय करून वलद्माथी

काम कयतात माचे भाऩन केरे जाते.
कधमाभधनधचे पधमदे

1. कामण भानाच्मा वशाय्माने वलवलध कौळल्म वादय कयता मेतात.
2. आत्भवलचलाव लाढतो

3. प्राप्त सानाचा लाऩय वभजन
ू मेतो.

4. वलद्मार्थमाांच्मा वजणनळीरतेरा लाल मभऱतो.

5. वलद्मार्थमाांच्मा वलाांगीण वलकाव वाधता मेतो

6. वलद्मार्थमाांना स्लत्च्मा कौळल्माॊचे सान मभऱते.

7. वलद्मार्थमाांना कामण कयताना फोधात्भक ,बालात्भक ,क्रिमात्भक षेत्राॊची वाॊगड घारण्माची वलम रागते .
कधमाभधनधचे तोटे

1. अॊतभख
ुण ी वलद्माथी वादयीकयणात भागे ऩडतो

2. फज
ु ये वलद्माथी भागे याशू ळकतात.
3. कामणभान ऩण
ू ण कयण्मावाठी फोधात्भक ,बालात्भक, क्रिमात्भक षेत्राॊची वाॊगड काढणे आलचमक अवते
अवे कामण प्रत्मेकाराच जभेर अवे नाशी.

5.3)चधचणीचे प्रकधय- तोंडी रेखी ल ऩुस्तकधवश चधचणी
1. चधचणीची व्मधख्मध ल अथा

Test मा इॊग्रजी ळब्दावाठी भयाठीत चाचणी शा ळब्द लाऩयरा जातो.

test म्शणजे कोणत्माशी वलऴमालय कोणा च्मातयी सान क्रकॊ ला कौळल्म माॊची ऩयीषा घेणे म्शणजे चाचणी
शोम.

वलद्मार्थमाणचे एखाद्मा वलऴमातीर तऩावणी शा चाचणीचा भख्
ु म उद्दे ळ अवतो.

प्रत्मेक व्मक्तीच्मा वलवलध कौळल्माॊचा भाऩनावाठी तमाय केरेरे वाधन आणण ननभाणण केरेरी ऩरयश्स्थती

म्शणजे चाचणी शोम.

प्रत्मेक व्मक्तीच्मा वलवलध लैमळष्टमाॊच्मा भाऩनावाठी तमाय केरेरे वाधन शा ननभाणण केरेरी ऩरयश्स्थती

म्शणजे चाचणी शोम

व्मलशायात प्राभख्
ु माने अभ्माविभालय आधारयत मळषक ननमभणत चाचण्मा ल प्रावलण्म वॊऩाहदत चाचण्मा मा

दोन प्रकायच्मा चाचण्मा लाऩयल्मा जातात.

चाचण्माॊचे प्रकाय खारीर प्रभाणे वाॊगता मेतीर

1. दृस्ष्टटकोनधनव
ु धय- वाभान्म षभता चाचणी आणण वलळेऴ अमबलत्ती चाचणी, प्रगती चाचणी आणण वाभर्थमण
चाचणी, भानक चाचणी आणण ननकऴ वॊदबीम चाचणी, प्रत्मष चाचणी अप्रत्मष चाचणी, ऩथक चाचणी
आणण एकाश्त्भक चाचणी

2. शे तू नव
ु धय-- प्रावलण्म चाचणी, वॊऩादणूक चाचणी, नैदाननक चाचणी ऩदे मोजन चाचणी,

3. ननमशभत लधऩयधनव
ु धय- वॊऩादणूक चाचणी, घिक चाचणी, नैदाननक चाचणी षभतार्धश्ष्ठत चाचणी

शे तू नुवधय चधचणी

वधभधन्म षभतध चधचणी आणण वलळेऴ अशबलत्त
ृ ी चधचणी

ज्मा चाचणीद्लाये वलमळष्ि षेत्रात आलचमक अवणाये वलळेऴ अमबलत्ती

तऩावरी जाते त्मा चाचणीरा

वलळेऴ अमबलत्ती चाचणी अवे म्शणतात. फॉक्रकॊ ग षेत्रात कामण कयताना हशळेफ ळास्त्राचा अभ्माव कयालमाव
शला

b) वाभान्म षभता चाचणी- मा चाचणीद्लाये वलळेऴ अमबलत्ती न तऩावता वाभान्म षभता तऩावरी जाते
त्मा चाचणीरा वाभान्म षभता चाचणी अवे म्शणतात

C) गती चधचणी आणण वधभथ्मा चधचणी- वलमळष्ि लेऱेत क्रकती प्रचन फयोफय वोडवलता मेतात माचे ऩयीषण
कयण्मावाठी शी चाचणी घेण्मात मेते त्मारा गती चाचणी अवे म्शणतात उदाशयणाथण एका मभननिात 40
ळब्द िाईऩ कयणे.

ऩयु े वा लेऱ दे ऊन शे ज्मा चाचणीतन
ू अचक
ू उत्तये क्रकती आशे त शे तऩावण्मावाठी शी चाचणी दे ण्मात मेते

त्मारा वाभर्थमण चाचणी अवे म्शणतात उदाशयणाथण इमत्ता वातलीची लावऴणक ऩयीषा शी वाभर्थमण चाचणीचे
उदाशयण आशे

d) प्रभधणकधनव
ु धय चधचणी आणण ननकऴधनव
ु धय चधचणी- प्रभाणकानव
ु ाय शी चाचणी वलद्मार्थमाांच्मा वॊऩादन

कौळल्माॊचे भाऩन शे त्माॊच्माच लगाणतीर अन्म वलद्मार्थमाांळी तर
ु ना करून केरे जाते. उदाशयणाथण बग
ू ोर मा
वलऴमाच्मा चाचणीतीर गण
ु ाॊनव
ु ाय भोशन दव
ु ऱ्मा िभाॊकाने उत्तीणण झारा आशे.

ज्मालेऱेव एखादे कामण वभाधानकायक ऩणे ऩाय ऩाडणाऱ्मा आणण ऩाय ऩाडू न ळकणाऱ्मा वलद्मार्थमाांची

लगणलायी कयण्मावाठी शी चाचणी घेतरी जाते त्माचा चाचणीव ननकऴानव
ु ाय चाचणी अवे म्शणतात .

उदाशयणाथण कवलता 14 वेकॊदात 100 भीिय अॊतय काऩरे त्मानव
ु ाय चाचणी आशे

e) प्रत्मष चधचणी आणण अप्रत्मष चधचणी- प्रत्मष चाचणी म्शणजे ज्मा चाचणीतन
ू वॊफर्ॊ धत कौळल्माॊची
प्रत्मष तऩावणी केरी जाते अळा चाचणीव प्रत्मष चाचणी अवे म्शणतात. ज्मा कौळल्माॊची तऩावणी

कयण्मावाठी प्रत्मष ऩोशामरा रालणे आलचमक अवते अप्रत्मषयीत्मा जेव्शा एखाद्मा कौळल्माची तऩावणी
अथला ऩयीषण केरे जाते त्मारा अप्रत्मष चाचणी अवे म्शणतात .

d)ऩथ
ृ क चधचणी- ज्मा चाचणीद्लाये एका कौळल्माचे अथला षभतेच्मा अॊळाचे भाऩन केरे जाते त्मारा

ऩथक चाचणी क्रकॊ ला खॊडडत चाचणी अवे म्शणतात रयकाम्मा जागा बया, खये की खोिे फशुऩमाणमी प्रचन, शी
ऩथक चाचणीचे उदाशयण आशे’
एकधत्भ चधचणी - मा चाचणी द्लाये एखाद्मा षेत्रातीर वलणवाधायण कौळल्माचे वाप कयणे भाऩन केरे

जाते त्मारा एकाश्त्भक खॊडडत चाचणी अवे म्शणतात
2.

ननमशभत लधऩयधनव
ु धय- चधचण्मधंचे प्रकधय

प्रावलण्म चाचणी- वलमळष्ि षेत्रातीर आलचमक प्रालीण्म आशे की नाशी शे ज्मा चाचणीद्लाये तऩावरी जाते

त्मा चाचणीव प्रावलण्म चाचणी अवे म्शणतात उदाशयणाथण.

b)वंऩधदणूक चधचणी - वलद्मार्थमाांनी मा फाफी वॊऩादन कयाव्मात अळी अऩेषा ठे लन
ू अध्ममन अध्ममन
अनब
ु ल हदरा जातो त्मा फाफी वलद्मार्थमाांळी वलद्मार्थमाांनी वॊऩादन केल्मा आशे त की नाशीत शे

तऩावण्मावाठी जी चाचणी घेतरी जाते त्मा चाचणीत वॊऩादन चाचणी अवे म्शणतात. उदाशयणाथण एखाद्मा
कामणिभाची उद्हदष्िे मळस्लीऩणे वॊऩाहदत केरी आशे त शे ज्मा चाचणीतन
ू तऩावरी जाते त्माव वॊऩादन
चाचणी अवे म्शणतात.

c) नैदधननक चधचणी- उऩचायाचे षेत्र ल फाफी जाणून घेण्मावाठी चाचणी घेण्मात मेते त्मा चाचणी चाचणी
अवे म्शणतात.

d)ननमोजन चधचणी - ज्मा चाचणीद्लाये वलद्मार्थमाांची प्रभाणे लगणलायी करून त्माॊचे नेभके स्थान ननश्चचत
करून अध्माऩनावाठी षभतेचा लगण तमाय कयण्मात मेतो त्मा चाचणी स्ऩधाण ननमोजन चाचणी अवे
म्शणतात.

e) षभतधधधस्ष्टठत चधचणी- ज्मा चाचणीद्लाये ठयावलक ननकऴाॊचा वलचाय करून त्मा ननकऴाॊच्मा कोणत्मा

ऩामयीऩमांत प्रबत्ु ल वॊऩादन केरेरे आशे शे तऩावरे जाते ती चाचणी म्शणजे षभतार्धश्ष्ठत चाचणी शोम.

2.तोंडी क्रकंलध भौणखक ऩयीषध-

लगण अध्माऩन कयीत अवताना ठयलरेरी अनद
ु े ळन माची उद्हदष्िे क्रकतऩत वाध्म झारीत शे ज्मालेऱी भख
ु ी
क्रकॊ ला तोंडी स्लरूऩात तऩावरे जाते त्माव भख
ु ी क्रकॊ ला तोंडी ऩयीषा म्शणतात .अध्माऩनातीर. काशी

घिकाॊचे भल्
ू मभाऩन कयालमाचे झारे अवे रेखी अथला प्रात्मक्षषक ऩयीषाॊचे अलरॊफन
ू कयता मेत नाशी अळा
लेऱी भौणखक ऩयीषा घेतरी जाते. उदाशयणाथण, लाचन षभता ऩाठाॊतय वलचायषभता कतीफद्दर मळषा,
इत्मादी

ऩयीषेची उद्ददष्टटे ऩढ
ु ीरप्रभधणे-

1. वलद्मार्थमाांच्मा वलवलध षभताॊची तऩावणी कयणे.
2 वलद्मार्थमाांचे ऩाठाॊतय तऩावणे.

3. वलद्मार्थमाांची उच्चाय तऩावणे.

4. वलद्मार्थमाांचे घिकाफद्दर ची ताश्त्लक भाहशती तऩावणे.
5. वलद्मार्थमाांच्मा आकरन तऩावणे

स्लरूऩ

शी ऩयीषा शी ननमॊबत्रत लातालयणात घेतरी जाते.मळषक प्रचन वलचायतात ल वलद्माथी प्रचनाॊची

उत्तये दे तात प्रचनाचे उत्तय मोग्म अवेर तय वलद्मार्थमाणरा गण
ु प्राप्त शोतात.

भौणखक ऩयीषेचे पधमदे

1. रशान लमोगिातीर वलद्मार्थमाांवाठी उऩमक्
ु त.

2. ऩयीषाथी वलद्मार्थमाणचे लतणन प्रत्मषरयत्मा ऩाशता मेत.े

3.वलद्मार्थमाणचे आकरन शे अथणऩण
ू ण आशे की पक्त ऩाठाॊतय शे तऩावता मेत.े
4. वलद्मार्थमाणतीर प्रवॊगालधानता वभमवच
ू कता दृश्ष्िकोन तऩावता मेतो.
5. तऩळीरलाय प्रचन वलचारून भर
ु ाॊच्मा सानाची वखोरता तऩावता मेत.े

6. वलद्मार्थमाणरा उत्तय न आल्माव त्मारा भनालयीर दडऩण नाशीवे करून ऩयीषा घेता मेत.े
7. वलद्मार्थमाणरा त्माची भते वलचाय दृश्ष्िकोन भाॊडण्माची वॊधी मभऱते.
8. प्रचन ऩबत्रका छऩाई ,उत्तय ऩबत्रका छऩाई शा खचण लाचतो.

9. लैमश्क्तक स्लरूऩाची वॊऩादन ऩयीषा अवल्माने वलद्मार्थमाांच्मा गयजेनव
ु ाय प्रचनाॊचे बाऴा फदरता मेत.े
10 वलवलध फद्
ु र्धभत्तेच्मा वलद्मार्थमाांच्मा वॊऩादनालय ऩरयणाभ शोत नाशी.

भौणखक

ऩयीषेच्मध

भमधादध-

1. एका लेऱी एकच वलद्माथी माभऱ
ु े ऩयीषेत खऩ
ू लेऱ जातो.
2. वलद्मार्थमाणच्मा उत्तयाची नोंद नवल्माने
3. ऩल
ण शदवू ऴतऩणाभऱ
ू ग्र
ु े वलद्मार्थमाणचे

पेय तऩावणीची ळक्मता नवते.

नक
ु वान शोऊ ळकते.

4. वरु
ु लातीरा ऩयीषक उत्वाशी अवतात ल ळेलिी कॊिाऱतात माचा ऩरयणाभ भर
ु ाॊच्मा गण
ु ाॊलय शोऊ ळकतो.
5. वलद्मार्थमाांची श्रेणी ननश्चचत कयणे अलघड जाते.

6. अभ्माविभातीर वलण घिकाॊलय प्रचन वलचायणे ळक्म नवते त्माभऱ
ु े वप्रभाणतेव फाधा मेत.े
7. वलद्मार्थमाणचा लेऱ लामा जातो.

8. ऩल
ू ीच्मा वलद्मार्थमाणच्मा प्रनतवादानॊतय खूऩ ताण मेतो.

उदधशयणे

1.बाऴा वलऴम लाचन ऩाठाॊतय उच्चाय आयोश-अलयोश इत्मादी

2. ळास्त्र वलऴम ननमभ ,वत्र
ू ,तत्त्ले, वॊकल्ऩना ,मवद्धाॊत ,ऩाढे

इत्मादी.

3.वाभाश्जक ळास्त्र वलऴम- नकाळा लाचन ,वलवलध वॊस्कती रोकजीलन रोकळाशी इत्मादी.

रेखी ऩयीषध-

लगण अध्माऩनाची उद्हदष्िे

क्रकतऩत वाध्म झारीत शे तऩावण्माकयता ज्मालेऱेव रेखी अथला मरणखत

भागाणचा लाऩय केरा जातो. त्माव रेखी ऩयीषा म्शणतात.

अध्ममनाचे भल्
ु माॊकन कयण्माकयता रेखी ऩयीषेचा अर्धक लाऩय केरा जातो.
उद्ददष्टटे -

1.वलद्मार्थमाणचे आकरन तऩावणे.

2. वलद्मार्थमाणच्मा वलचायषभता तऩावणे.

3. वलद्मार्थमाांच्मा अमबव्मक्ती षभतेचा वलकाव ल भल्
ू मभाऩन कयणे.

4. वलद्मार्थमाांची वलचायळक्ती तवेच रेखन माॊच्मातीर वॊफध
ॊ तऩावणे.
स्लरूऩ-

रेखी ऩयीषा ननमॊबत्रत लातालयणात घेतरी जाते. एकाच लेऱी वलण वलद्मार्थमाांना उत्तयऩबत्रका ल प्रचनऩबत्रका

ऩयु वलल्मा जात. ठयावलक लेऱेनत
ॊ य वलद्मार्थमाांच्मा उत्तयऩबत्रका जभा केल्मा जातात. प्रचनाॊचे स्लरूऩ
ऩढ
ु ीरप्रभाणे अवते.

1. लस्तनु नष्टठ प्रश्न-

माचे प्रभख
ु दोन प्रकाय आशे त

a] P`a%yaavaahnaa%mak

b)

P`a%yaaiBa&anaa%mak

रयकाम्मा जागा बया, एका ळब्दात उत्तय द्मा, चूक की फयोफय वाॊगा, एका लाक्मात उत्तये द्मा
b)

P`a%yaaiBa&anaa%mak
फशुऩमाणमी, yaugmaIkrNa

प्रचन

प्रचन, श्रेष्ठ

yaugmaIkrNa,

अन्मोन्मवॊफध
ॊ , लगीकयण प्रचन , अथाणवलष्काय कयणाये

2. रघत्त
ु यी प्रश्न

3. ननफंध लजध प्रश्न
लस्तनु नष्ठ प्रचन- लस्तनु नष्ठ प्रचनाॊची दोन प्रकायाॊत वलबाजन कयता मेते क्रकॊला केरे जाते
1.

P`a%yaavaahnaa%mak

(recall)- स्भयण आलय बय हदरेरा अवतो.

एक एका ळब्दात उत्तये मरशा, चूक की फयोफय ते मरशा, एका लाक्मात उत्तये मरशा रयकाम्मा जागी, मोग्म
ळब्द बया.
2.

P`a%yaaiBa&anaa%mak

(recognition)-

म्शणजेच वलद्मार्थमाणरा उत्तये ऩयु लरी जातात ल त्मातन
ू च अचक
ू उत्तय ननलडामचे अवते.ऩमाणमी प्रचन,
फशुऩमाणमी प्रचन,

yaugmaIkrNa

प्रचन, श्रेष्ठ

yaugmaIkrNa,

लगीकयण प्रचन इत्मादी.

लस्तनु नष्टठ प्रश्नधंचे गण
ु

1. वलण घिकाॊलय आधारयत प्रचन अवतात.

2. भल्
ू मभाऩन शे वलचलवनीम नवते कायण प्रचनाचे उत्तय शे ठयरेरे अवते.

3. रेखनळैरी ,ळद्
ॊ मेत नाशी त्माभऱ
ु धरेखन माचा वॊफध
ु े मथाथणता मेत.े
4. ऩयीषा दे ण्मावाठी लेऱ रागत नाशी.

5. उत्तये तऩावण्मावाठी दे खीर लेऱ रागत नाशी.

6. वलद्मार्थमाांच्मा तेजोलरम माचा ऩरयणाभ शोत नाशी.
लस्तनु नष्टठ प्रश्नधंच्मध भमधादध

1. वलद्मार्थमाणच्मा रेखनळैरी वलचायषभता माचे भाऩन शोत नाशी.
2. उत्तये अॊदाजे दे ण्माची ळक्मता अर्धक अवते.

3. अॊदाजे उत्तय हदल्माने सानाचे अचूकऩणे तऩावणी शोत नाशी
4. प्रचनऩबत्रका काढण्मावाठी लेऱ रागतो.
5. प्रचनऩबत्रका छऩाईचा खचण लाढतो
रघत्त
ु यी प्रश्न-

ज्मा प्रचनाॊची उत्तये एका लाक्मात भाॊडता मेत नाशीत ल ज्मा प्रचनारा द्लाये वलद्मार्थमाांच्मा आकरन मा

फाफत भाहशती मभऱते .अळा प्रचनाॊना रघत्त
ु यी प्रचन म्शणतात. प्रचनाॊचे गण
ु दोन ऩावन
ू चाय ऩमांत अवू
ळकतात आणण उत्तयाॊच्मा ओऱी वॊख्मा 50 ते 60 ळब्द म्शणजे आठ ते दशा ओऱी अवतात.

उदाशयणाथण- कायणे मरशा, बाऴाॊतय, कवलतेची भध्मलती वॊकल्ऩना चाॊगरी, वाॊगणे, वत्र
ू तत्त्ल ननमभ

वॊकल्ऩना स्लत्च्मा ळब्दात स्ऩष्ि कयणे, थोडक्मात उत्तये मरशा, हिऩा मरशा, भशत्ल उऩाम, कायणे वाॊगरी
इत्मादी स्लरूऩाचे प्रचन रघत्त
ु यी प्रचन भध्मे वाभालरेरी अवतात.
रघत्त
ु यी प्रश्नधंचे गण
ु -

1. उत्तय भोजक्मा ळब्दात अवतात त्माभऱ
ु े लस्तनु नष्ठता लाढवलता मेते
2. प्रचनऩबत्रका व्माऩक कयता मेत.े

3. सान, आकरन, उऩमोजन, कौळल्म मा उद्हदष्िाॊची तऩावणी कयता मेत.े
4.

ho p`Sna वलद्मार्थमाणच्मा

lower order thinking लय आधारयत अवतात

5. कभी फद्
ु र्धभान वलद्मार्थमाांच्मा दृष्िीने ऩाव शोण्मावाठी उऩमक्
ु त अवतात.
रघत्त
ु यी प्रश्नधंच्मध भमधादध

1. शस्ताषय ळद्
ु धरेखन माॊचा गण
ु ालय ऩरयणाभ शोतो.
2. ऩण
ण : लस्तनु नष्ठता आणता मेत नाशी.
ू t
3. प्रचनाॊची वॊख्मा लाढरी

kI छऩाई

लाढते.

ददघोत्तयी क्रकं लध ननफंध लजध प्रश्न

मा प्रचनाॊची उत्तये वलस्तत स्लरुऩात द्माली रागतात अळा प्रचनाॊना दीघोत्तयी क्रकॊला ननफॊध लजा प्रचन अवे

म्शणतात. वलद्मार्थमाांच्मा वलचायळक्तीरा चारना दे णाये प्रचन अवल्माने अर्धक मरशाले रागते. कल्ऩना

ळब्दरूऩात भाॊडण्माकरयता रेखन ळैरी ,वलचाय जुऱलण्माची षभता मालय प्रचनारा गण
ु हदरे जातात, अळा

प्रकायच्मा प्रचनाॊना ऩाच ते 10गण
ु अवू ळकतात. आणण उत्तयाच्मा ओऱीॊची वॊख्मा लीव-ऩॊचलीव अळी अवू
ळकते. मा प्रचनात उऩमोजन ल कौळल्माच्मा उद्हदष्िाॊलय बय हदरा जातो.
उदाशयणाथण ननफॊध रेखन, गणणतातीर

D

गिातीर प्रचन, तभ
ु चे भत व्मक्त कया, घिनेचे वलचरेऴण,

ऩरयश्स्थतीभध्मे तम्
ु शी काम कयार, तभ
ु ची बमू भका स्ऩष्ि कया, कल्ऩनावलस्ताय, वलसाना भध्मे कोणती
घिना घडेर, तम्
ु शी कोणते उऩाम वच
ु लार, काऱजी कळी घ्मार, ऩरयणाभ स्ऩष्ि कया, इत्मादी.
दीघोत्तयी प्रश्नधंचे गण
ु -

1.वलद्मार्थमाणरा वलऴमाचा वाकल्माने अभ्माव कयाला रागतो.
2. प्रचन तमाय कयणे वोऩे अवते.

3. प्रचनऩबत्रका कभी लेऱात तमाय शोते

4. वलद्माथी स्लत्चे भत वलचाय भाॊडू ळकतो.

5. तकणवॊगत वलचाय कयण्माची ल भद्
ु दे वद
ू उत्तय मरहशण्माची वलम जडते.
6. प्रचनाचे उत्तय ऩण
ण णे चक
ू ऩ
ू अवत नाशी.

7. शे प्रचन वलण वलऴमाॊवाठी उऩमक्
ु त ठयतात.
दीघोत्तयी प्रश्नधंच्मध भमधादध.

1. वॊहदग्धता अवते

2 वॊऩण
ू ण अभ्माविभाचा वभालेळ अवतो

3. फाह्म घिकाॊचा अनालचमक ऩरयणाभ शोतो.
4. तेजोलरम माचा ऩरयणाभ शोतो

5.दोन ऩयीषकाने गण
ु तऩावरे तय उत्तयऩबत्रकाॊचे गण
ु फदरतात त्माभऱ
ु े वलचलवनीमता कभी शोते.
6. गण
ु दानत तपालत शोते.

7. ऩयीषकाच्मा भनश्स्थतीचा ऩरयणाभ शोऊ ळकतो

8 र्चक्रकत्वक लत्ती ल उत्वाश ळेलि ऩमांत हिकून याशत नाशी..
रेखी ऩरयषेचे पधमदे -

1. वलाणत भशत्त्लाचा पामदा म्शणजे एकाच लेऱी आणण अनेकाॊचीऩयीषा एकदभ घेता मेत.े

2.वलद्मार्थमाांची अध्ममन झारे की नाशी शे भोजण्माचे प्रबाली वाधन म्शणजे ऩयीषा शोम वलद्मार्थमाांची
अध्ममन भोजण्मावाठी रेखी ऩयीषेचे उऩमोग शोतो.

रेखी ऩयीषेभऱ
ु े अध्ममनात उत्वाश ननभाणण शोतो वलद्मार्थमाांना अध्ममनावाठी प्रोत्वाशन मभऱते.
4. रेखी ऩयीषेभऱ
ु े वलद्मार्थमाांना स्लत्ची प्रगती वभजते.

5. मळषकाॊना अध्माऩनाची हदळा रेखी ऩयीषेतन
ू जाणन
ू घेता मेते

6. रेखी ऩयीषेव एकाच लेऱी अनेकाॊची ऩयीषा घेणे ळक्म अवल्माभऱ
ु े लेऱ ऩैवा ल श्रभाची फचत शोते.
7. रेखी ऩयीषेतन
ू रेखन ल बाऴण कौळल्माचे भाऩन कयणे ळक्म शोते.
रेखी ऩयीषेचे दोऴ-

1. मा स्भयणळक्तीलय जोड दे णाऱ्मा ऩयीषा अवतात लऴणबय अभ्माव अवरेरा बाग क्रकतऩत स्भयणात
याहशरा मालय बय दे ण्मात मेतो.

2. रेखी ऩयीषा मरखाणाचा गतीलय शी अलरॊफन
ू अवतात.

प्रचनाॊची उत्तये भाहशत अवन
ू शी तीन तावात मरखाण कयता आरे नाशी म्शणून वलद्मार्थमाणरा कभी गण
ु

मभऱण्माची उदाशयणे आशे त.

3. दीघोत्तयी प्रचन अवताना ऩष्ु कऱ लेऱा व्मश्क्तननष्ठ मेत.े

4. बालात्भक क्रिमात्भक आणण आॊतयक्रिमा आत्भ षेत्राॊचे भल्
ण ्
ू मभाऩन रेखी ऩयीषेतन
ू कयताना ऩण
ू त
वभाधान मभऱत नाशी.

5. प्रचनऩबत्रका काढताना उद्हदष्िाॊचा प्रचन प्रकायाॊचा ल काहठण्म ऩातऱी आणण आळमाचा वलचाय ऩण
ण णे
ू ऩ
शोतच अवे नाशी

6.वलद्माथी अध्ममनाथी न

banata

ऩयीषाथी फनतो.

7. ऩेऩय तऩावणी क्रकॊ ला उत्तयऩबत्रका तऩावणी काभ

ijakIrIcao

फनते.

रेखी ऩयीषध वध
ु धयण्मधवधठी उऩधम.

1. वलण उद्हदष्िाॊलय प्रचन वलचायरे जालेत.

2 वलकावाच्मा वलण षेत्राॊलय आधारयत प्रचन वलचायण्माचा प्रमत्न कयाला.
3. प्रचन प्रकायाॊऩक
ै ी वलण प्रचनाॊचा लाऩय व्शाला.
4. वलण वलऴमाॊलय प्रचन वलचायरे जालेत

5 प्रचनाॊची काठीण्म ऩातऱी प्रभाणफद्ध अवाली.

6. प्रचनऩबत्रका तऩावताना व्मश्क्तननष्ठता मेऊ नमे.

C- OPEN BOOK TEST

ऩुस्तकावश चाचणी

ऩस्
ु तकावश चाचणी भध्मे प्रचन वच
ू ीनव
ु ाय वलद्माथी प्रचन वोडवलतात ऩण प्रचनाचे स्लरूऩ ल यचना अळी

अवते की वलद्माथी ननश्चचत केरेल्मा लेऱेत वॊफर्ॊ धत वॊदबण वाहशत्माचा ऩयु े ऩयू लाऩय करून प्रचनाॊची उत्तये
वोडवलतो वदय ऩयीषेवाठी लाऩयालमाचा भजकूय ऩढ
ु ीर प्रभाणे अवाला ननलडक उताये ल आरेK नकाळे
र्चत्रे ल आकती वच
ु वलरेल्मा वॊदबाणचा लाऩय

व्मधख्मध- वलचायरेल्मा प्रचनाॊची उत्तये ऩस्
ु तकातन
ू मरहशणे अऩेक्षषत अवरेल्मा ऩयीषेरा ऩस्
ु तकाच्मा
वशाय्माने ऩयीषा

MmhNata yao[-la.ऩस्ु तकावश

चाचणीचा भल्
ू मभाऩनात वभालेळ केरा गेरा आशे.

ऩस्
ु तकावश चाचणी भध्मे प्रचन वच
ू ीनव
ु ाय वलद्माथी प्रचन वोडवलतात ऩण प्रचनाचे स्लरूऩ ल यचना अळी

अवते की वलद्माथी ननश्चचत केरेल्मा लेऱेत वॊफर्ॊ धत वॊदबण वाहशत्माचा ऩयु े ऩयू लाऩय करून प्रचनाॊची उत्तये
वोडवलतो वदय ऩयीषेवाठी लाऩयालमाचा भजकूय ऩढ
ु ीर प्रभाणे अवाला ननलडक उताये ल आरेK नकाळे
र्चत्रे ल आकती वच
ु वलरेल्मा वॊदबाणचा लाऩय

मा स्लरूऩाच्मा चाचण्माॊभऱ
ु े भल्
ू मभाऩन माफयोफयच भर
ु ाॊचे मळकणे वभद्ध शोत जाते.त्माच फयोफय ऩाशून
मरहशणे क्रकॊ ला कॉऩी कयण्माची वोम अवरेरी ऩयीषा नव्शे .शे आऩोआऩच स्ऩष्ि शोते.मळकत अवताना भर
ु े

वलवलध प्रकायचा भजकूय शाताऱत अवतात .अभ्मावत अवतात मा भजकुयाचा अथण रालत अवतात .वलवलध
आकती र्चत्रे माॊच्मा भदतीने अध्ममन अनब
ु ल घेत अवते.मातन
ू च मळषण शोत अवते.

मा मळकण्मातू नच भर
ु े वलवलध प्रकायचे भजकूय शाताऱत अवतात .ज्मा फाफीॊचे आकरन शोणे आलचमक

आशे. ते झारे की नाशी शे ऩडताऱून भजकुयाचा अथण मोग्म ऩद्धतीने रालरा का प्राप्त भाहशतीचा लाऩयत
लेगळ्मा ऩरयश्स्थतीत कयण्माची षभता वलकमवत झारी माची ऩडताऱणी कयण्मावाठी ऩस्
ु तकावश चाचणी
भदत कयते.

ऩस्
ु तकधवश चधचणी चध उगभ -

ऩस्
ु तकावश चाचणी शी एक अध्माऩनाची ऩद्धत म्शणन
ू 2002 भध्मे अश्स्तत्लात आरी .त्माच्मा अगोदय
प्राचीन चीनभध्मे वलणप्रथभ ओफीिी एश्म्ऩरयकर एक्झामभनेळन म्शणून अश्स्तत्लात शोती .त्माचा भख्
ु म

उद्दे ळ ळावकीम वेलेत ऩात्र उभेदलाय ननलडीवाठी केरा जाई.त्मानॊतय इॊग्रॊडभध्मे त्माचा लाऩय ळावकीम

वेलेतीर उभेदलाय ननलडीवाठी 1806भध्मे स्लीकायरा आणण वध्मा वलण ळैषणणक स्तयालय ती शी ऩद्धत
लाऩयरी जाऊ रागरी आशे.

आत्ता माचा वभालेळ वातत्मऩण
ू ण वलांकऴ भल्
ू मभाऩन केरेरा आशे.
ऩस्
ु तकधवश चधचणीचे शे तू

1. अनौऩचारयक लातालयणात स्लत्च्मा गतीने उत्तय मरहशणे.
2.ऩयीषेवाठी चे दडऩण कभी कयणे .
3. स्भयण लयीर तान कभी कयणे.

4. ळोधक लत्तीचा वलकाव ल भल्
ू मभाऩन कयणे.

5.ळाऱे त मभऱलरेल्मा सानाचा त्माॊना स्लत्ची तवेच दै नहॊ दन जीलनाचे वॊफध
ॊ जोडता मेणे .

6.वलद्मार्थमाांच्मा मळकण्मातीर अडचणी अडथळ्माॊचा तवेच मळषकाॊच्मा अध्माऩनातीर त्रि
ु ीॊचा ळोध घेणे .
7. वलद्मार्थमाांच्मा आकरन षभतेचा वलकाव ल भल्
ू मभाऩन कयणे.
ऩस्
ु तकधवश चधचणीची लैशळष्ट्मे

1 वलद्माथी केंहद्रत ऩयीषा ऩद्धती
2. वभीषात्भक दृष्िीचा वलकाव
3.गणणत ताणयहशत भल्
ू मभाऩन
4. भल्
ू मभाऩनात वशजता

5. मळषक भागणदळणकाच्मा बमू भकेत

6. वलद्मार्थमाांच्मा वलाांगीण वलकावाव ऩोऴक
ऩस्
ु तकधवश चधचणी वधठी ऩस्
ु तकधवश चधचणी वधठी प्रश्नधंचे स्लरूऩ

हदरेरा भजकूय क्रकती वभजरा शे ऩडताऱणी कयणाये क्रकॊला आकरन ऩडताऱणी कयणाये
2. तर
ु नात्भक वलचाय कयालमाव रालणाये ,

3. भजकुयातीरआळमाचा स्लत्ची वॊफध
ॊ जोडणाये अवालेत

4. भजकुयातीर आळमाचा दै नहॊ दन व्मलशायाची वभन्लम वाधाला

प्रचन अवालेत

5. र्चक्रकत्वा वलचरेऴण कयालमाव रालणाये वभीषात्भक प्रचन अवालेत

6. वलचाय प्रक्रिमा ऩडताऱणी कयणाये ननणणमषभता दृश्ष्िकोन लत्तीचा ऩडताऱा घेणाये प्रचन अवालेत
ऩस्
ु तकधवश चधचणी ची कधमालधशी
1. प्रश्न वलचधयणे

प्रचन वलचायण्मावाठी आळमसानालय आधारयत प्रचनाॊची मादी फनलणे.

2 अंभरफजधलणी वलद्माथी प्रचन उत्तये ळोधतात.

3. ननयीषण वलद्माथी प्रचनाॊची उत्तये कळा ऩद्धतीने ळोधतात ल ळोध मानॊतय मळषक मा उत्तयानव
ु ाय नोंद
तमाय करू ळकतात.

4 ननमोजन वलद्माथी प्रचनाॊचे उत्तये दे ण्मावाठी तो स्लत्चे ननमोजन करू ळकतो वॊदबणवाहशत्म ल इतय
वाहशत्म लाऩयावॊदबाणत.

5. भल्
ू मभधऩन मा ऩामयीलय वलद्माथी ल मळषक प्रचनाॊच्मा उत्तयाॊची तर
ु ना कयतात मा प्रचनाॊच्मा उत्तयाॊची
खात्री कयतात.

ऩस्
ु तकधवश चधचणी चे पधमदे

1.अध्ममन ल भल्
ू मभाऩन लेगऱे नाशी माची जाणील वलद्मार्थमाणरा शोते .

2. स्लमभ ् अध्ममनाची वलम रागते .

3.उऩमोजन कयण्माची वलम रागते उऩमोजन कौळल्म ची तऩावणी कयता मेत.े
4. वलद्माथी आकरनालय बय दे तात .

5 ऩयीषेचा ताण मेत नाशी.

6.मळकाले कवे माची हदळा मभऱते .
7. लाचनाची आलड ननभाणण शोते .

8 मळषक ल वलद्माथी माभधीर दयी कभी शोते.

9. स्ऩधाण ऩयीषा ल औऩचारयक ऩयीषाॊची ऩल
ण मायी शोते .
ू त

10 वलद्मार्थमाणरा अध्ममनाची भभणदृष्िी प्राप्त करून दे ण्माव उऩमक्
ु त ठयते.
11 वलद्मार्थमाांच्मा

वलवलधाॊगी षभता चे भल्
ू मभाऩन शोते

ऩस्
ु तकधवश चधचणी च्मध भमधादध

1 रेखनाऩेषा उत्तय ळोधण्मात वलद्मार्थमाांचा लेऱ जातो.
2.रशान लमोगिावाठी उऩमक्
ु त नाशी .

3.काशी लेऱा उत्तये जवेच्मा तवे जळीच्मा तळी मरहशरी जातात .
4.ऩयीषेचे स्लरूऩ भाशीत नवरे तय वलद्माथी गोंधऱून जातो.

5 ज्मा वलद्मार्थमाांना लाचनाचा कॊिाऱा अवतो अळा कयीता शी ऩद्धती ननरुऩमोगी आशे .
घटक चधचणी

घिक चाचणी शी वलद्मार्थमाांचे वलऴमातीर प्रावलण्म क्रकॊला वॊऩादन भोजण्माची कवोिी शोम की घिकालय
आधारयत अळी रेखी ऩयीषा शोम.

व्मक्तीने एखाद्मा वलमळष्ि वलऴमाचे क्रकॊला ऩाठ्मिभातीर वलवलध वलऴमाचे क्रकती प्रभाणात सान कौळल्म
प्राप्त केरे आशे ल त्माचे क्रकती प्रभाणात आकरन झारे आशे माचे भाऩन कयणाये अमबकल्ऩ मोजना
म्शणजे वॊऩादन ऩयीषण शोम

वलद्मार्थमाांचे प्रावलण्म भोजण्माचे भोजभाऩ कयणाऱ्मा वाधनाॊऩक
ै ी घिक चाचणी शे एक वाधन आशे .कोणतेशी
भल्
ू मभाऩन वाधन चाॊगरे शोण्मावाठी ते वप्रभाण वलचलवनीम लस्तनु नष्ठ ल ऩमाणप्त अवरे ऩाहशजे.घिक
चाचणी के वाधन माॊनी कळारा उतयण्मावाठी त्माची यचना ळास्त्रीम ऩद्धतीने कयालमाव शली.
घटक चधचणी ची आलश्मकतध

मळषकाने एखाद्मा घिक मळकलल्मानॊतय आऩरे अध्माऩन क्रकतऩत मळस्ली झारी आशे शे मळषकारा

वभजणे आलचमक अवते.घिक चाचणी भऱ
ु े मळषकारा आऩल्मा अध्माऩनातीर कच्चे दल
ु े कयता मेतात ल
त्माची ऩत
ण ा कयता मेत.े वलद्मार्थमाांनी त्मा घिकाच्मा अध्ममनात क्रकतऩत प्रगती केरी आशे शे घिक
ू त
चाचणी च्मा वशाय्माने वभजते.घिक चाचणी च्मा वशाय्माने प्रगती रषात मेते घिक चाचणी भऱ
ु े
घिकाच्मा अध्माऩनाची जी उद्हदष्िे ठयलरी शोती ती वपर झारी की नाशी माचा फोध शोतो.
घटक चधचणी चध आयधखडध

घिक चाचणी तमाय कयताना कोण कोणत्मा ऩामातन
ू जाले शे घिक चाचणी चा आयाखडमाभध्मे वाॊर्गतरे
जाते घिक चाचणी चा आयाखडा तमाय कयताना खारीर तीन अॊगाॊचा वलचाय कयालमाव शला.
1. कोणती उद्हदष्िे ऩडताऱून ऩाशणाय आशात त्माॊना प्रत्मेकी क्रकती भशत्त्ल दे णाय आशात
2. घिकातीर उऩ घिकाॊना क्रकती भशत्त्ल दे णाय?

3. चाचणीभध्मे कोणत्मा प्रचनाॊच्मा प्रकायच्मा प्रचनाॊचा वभालेळ कयणाय

लयीर नतन्शी प्रचनाॊची उत्तये शीच त्मा त्मा घिकाच्मा वॊदबाणत द्मालमाव शली. घिक चाचणीचे आयाखडमात
ऩढ
ु ीर तीन स्चूर आयाखडे प्रथभ तमाय कयाले रागतात.

1 उद्हदष्िानव
ु ाय गण
ु वलबागणी- मात त्मा घिकाॊची ठयलरेरी उद्हदष्िे वलचायात घेऊन प्रत्मेक उद्हदष्िात
क्रकती गण
ु द्मालमाचे शे ठयवलतात ल प्रत्मेकाची िक्केलायी काढतात.

2. उऩघिक गण
ु वलबागणी- मा घिकाची उऩघिकआत वलबागणी करून प्रत्मेक उऩघिक आरा क्रकती गण
ु

द्मालमाचे शे ठयवलरे जाते .

3.प्रचन प्रकायानव
ु ाय गण
ु वलबागणी -प्रचनाॊचे ननफॊधलजा, रघत्त
ु यी ,लस्तनु नष्ठ, दीघोत्तयी प्रचन शे प्रचन प्रकाय
आशे त .चाचणीत क्रकती प्रकायचे प्रचन काढालमाचे प्रत्मेक प्रकायाव क्रकती गण
ु द्मालमाचे शे मात ठयवलतात.
वंवलधधन तक्तध

उद्हदष्िानव
ु ाय गण
ु वलबागणी उऩ घिकानव
ु ाय गण
ु वलबागणी ल प्रचन प्रकायानव
ु ाय गण
ु वलबागणी करून

आऩण घिक चाचणी चा आयाखडा तमाय कयतो .शे नतन्शी आयाखडे एकबत्रत करून जो तक्ता तमाय शोतो
त्मारा वॊवलधान तक्ता अवे म्शणतात .लयीर नतन्शी गोष्िी चा वलचाय करून शा तक्ता तमाय केरा जातो
म्शणन
ू मारा बत्रमभती ऩत्रक अवेशी म्शणतात.

प्रश्न तमधय कयणे त्मारा अनव
ु रूनच प्रचन तमाय कयाले रागतीर शे प्रचन तमाय कयताना खारीर गोष्िी
रषात घ्मालमाव शव्मात .

1.आऩण जी उद्हदष्िे हदरी आशे त त्मा उद्हदष्िाॊलय आधारयत शे प्रचन अवरे ऩाहशजेत.
2प्रचन घिकातीर आळमाळी वॊफर्ॊ धत अवरे ऩाहशजेत.

3. ते प्रचन आणण वॊवलधान तक्त्मातीर प्रचन प्रकाय माॊच्मात वव
ॊ ाद शला.
ु ल

4. प्रचन तमाय कयताना केलऱ वलद्मार्थमाांच्मा स्भयणळक्तीचा वलचाय नको तय वलचायाॊना चारना

मभऱालमाव शली.

5.प्रचन तमाय कयताना कठीण प्रचन भध्मभ प्रचन वोऩे प्रचन माचा मोग्म तो वभतोर वाधरा जाला.
6. प्रचन अवा अवाला की प्रचनाच्मा उच्चाया फयोफय उत्तयाची व्माप्ती ल भमाणदा स्ऩष्ि झारी ऩाहशजे.

7 चाचणीनॊतय जो ननकार आऩल्मा शाती मेईर त्मालेऱी शुळाय वलद्माथी आणण भॊदफद्
ु धीचा वलद्माथी
मातीर पयक ओऱखण्माव त्माभऱ
ु े भागणदळणन मभऱते.

चाचणी वॊऩादन प्रचन तमाय केल्मानॊतय चाचणी तमाय कयताना वलण वलणच प्रचनाॊचा आऩण स्लीकाय कयत
नाशी त्माचे वाऩ ऩषी वॊऩादन कयतो शे वॊऩादन कयताना खारीर गोष्िी रषात घ्मालमाव शव्मात.

1. चाचणीची दोन वलबागात वलबागणी केरी ऩाहशजे ऩहशल्मा वलबागात ननफॊध लजा प्रचन ल रघत्त
ु यी प्रचन

माॊचा वभालेळ कयाला दव
ु ऱ्मा वलबागात लस्तनु नष्ठ प्रचन माॊचा वभालेळ कयाला त्मावाठी मोग्म लेऱ द्माला.
2. चाचणी तमाय केल्मानॊतय वलद्मार्थमाांना ज्मा ज्मा वच
ू ना कयालमाच्मा अवतीर त्मा त्मा स्ऩष्िऩणे
कयालमाव शव्मात एखाद्मा हठकाणी आकतीची अऩेषा अवेर तय ते तवे नभद
ू कयाले.
3. ऩयीषकाॊना चाचणीच्मा दोन वलबागाॊची मोग्म ती कल्ऩना द्मालमाव शली

4. लस्तनु नष्ठ प्रचनाॊना ल इतय प्रचन अश्जफात दे ऊ नमेत रघत्त
ु यी प्रचन ल ननफॊध लजा प्रचन माॊना वलकल्ऩ
द्माला.

5. चाचणीवाठी द्मालमाचा तो दे खीर वलऴम वाऩेष अवाला आकरनषभता उऩमोजन षभता मालय
आधारयत अवे प्रचन अवतीर तय त्मावाठी अर्धक लेऱ हदरा ऩाहशजे.
गण
ु दधन मोजनध ल उत्तय वच
ू ी

घिक चाचणी चे वॊऩादन केल्मालय रगेच गण
ु दान मोजना ल उत्तय वच
ू ी तमाय कयाली अवाली शली.

प्रचनऩबत्रका तमाय केरेरी आशे त्माने ननफॊध लजा प्रचन रघत्त
ु यी प्रचन माॊच्मा वॊदबाणत कोणते भद्
ु दे

्माने

अऩेक्षषत आशे त ल त्मावाठी क्रकती गण
ु याखन
ू ठे लरे आशे त माची नोंद कयाली त्माचा पामदा अवा की
त्माभऱ
ु े ऩयीषा ऩद्धतीतीर व्मश्क्तननष्ठ जा कभी शोते.
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5 gauNa

प्रश्न िभांक एक वलद्माथी नेभका कोठे चुकतो शे ……….द्लाया ळोधरे जाते .
a) घटक चाचणी

b) लावऴाक चाचणी

c) नैदाननक चाचणी
d) माऩैकी नाशी

2.वलद्मार्थमााच्मा शात दे ण्माची अध्ममनाची परश्रुती ठयवलणे शा ऩढ
ु ीरऩैकी चा उद्दे ळ अवतो.
a) भल्
ू मभाऩन
b) भल्
ू मांकन

c)भल्
ू मननधाायण
d)लयीर वला

3. लाक्म ऩत
ू ी, गोष्ट ऩण
ू ा कयणे ,चचत्र काढणे,फाशुल्मांचा खेऱ ल दै नदं दनी शी…….. तंत्राची वाधने आशे त.
a) प्रषेऩण

b)आत्भननयीषण
c)सळषक ननयीषण

d) वशाय्मक ननयीषण
4. वलद्मार्थमााच्मा वंऩादन भाऩणाव म्शणतात…….
ऩयीषण

प्रभाणीकयण
गण
ु ांकन
चाचणी

5.Hallen baret मांनी ऩोटा पोसरओच्मा…... ऩामऱ्मा भांडल्मा आशे त.
3
4
5
2
a.
Recognition
6. …….म्शणजे स्त्भयण अथला आठलण शोम.
प्रत्मबीसान
प्रत्मलाशन
भक्
ु त

फद्ध

6. ऩडताऱा वच
ू ी शे …….तंत्राचे एक वाधन आशे .
आत्भननयीषण

वशाय्म ननयीषण
सळषक ननयीषण
माऩैकी नाशी

7. ननयीषण शे भल्
ू मननधाायणाचे …….वाधन आशे .
वंख्मात्भक
गण
ु ात्भक

गण
ु ात्भक ल वंख्मात्भक

माऩैकी नाशी

8. दीघोत्तयी प्रश्न शे ……..वलचाय प्रक्रिमेळी वंफचं धत आशे त.
उच्च

ननम्न

भाध्मभ

माऩैकी नाशी

9…….मा ऩयीषेवाठी वंदबा वादशत्माचा ऩयु े ऩयू लाऩय करून वलद्मार्थमाांनी उत्तये सरशालीत अळी अऩेषा
अवते.

ऩस्त्
ु तक ऩयीषा

खुरे ऩस्त्
ु तक ऩयीषा

फंददस्त्त ऩस्त्
ु तक ऩयीषा
माऩैकी नाशी

10.) भाऩणातीर अचक
ु ता म्शणजे …...शोम.
वप्रभाणता

वलश्लवनीमता
ऩमााप्तता

बेदबाल षभता

11. ……….शा प्रत्मलाशनात्भक प्रश्न शोऊ ळकत नाशी .
वलधान ऩत
ु ी

एका ळब्दात उत्तय

एका लाक्मात उत्तय
द्वल ऩमाामी

घटक वशध- वलऴम आधधरयत अध्ममनधचे भल्ू मधंकन बधग 2
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1.वलद्मार्थमाांना भाऩन भल्
ू मभाऩन आणण भल्
ू मननधाायण शी वंकल्ऩना आकरन शोण्माव भदत कयणे.
2. वलद्मार्थमाांना अध्ममनाचे भल्
ू म ननधाायण कयण्माचे शे तू आणण वभजालन
ू वांगणे.
3. वभश
ू प्रक्रिमांचे भल्
ू मननधाायण कयण्माव भदत कयणे.
4 ऩत्राधाय वंच तमाय कयण्माची षभता वलकसवत कयणे

5. भल्
ू मननधाायणावाठी आलश्मक वाधनांची ननसभाती आणण त्माचा लाऩय कयण्माची षभता वलकसवत कयणे.

6. वंख्माळास्त्त्रीम वाधनांची ननसभाती तवेच वलश्रेऴण अंती ननकार तमाय कयण्माकरयता वलद्मार्थमााव वषभ
कयणे.

7.प्रत्माबयण आचा चा भल्
ू मननधाायण करयता उऩमोग कयण्माव कयण्माव भदत कयणे.
8. वंऩादन चाचणी आणण वंवलधान तक्ता तमाय कयण्माव वषभ कयणे.
स्लमं भल्
ू मननधधायणधच्मध व्मधख्मध-

1.स्लमॊ भल्
ू मननधाणयण शी अळी प्रक्रिमा आशे ज्माभध्मे स्लत्रा ओऱखण्मावाठी/jaaiNavaosaazI भशत्त्लऩण
ू ण अळा
फाजॊच
ू े क्रकॊला फाफीॊचे आकरन करून

svat kDo ऩाहशरे

जाते .

2.स्लमॊ भल्
ू मननधाणयण शी वलकावात्भक भल्
ू मननधाणयण ची प्रक्रिमा अवन
ू त्माभध्मे स्लत्च्मा अध्ममनाच्मा
गण
ु लत्तेफाफत र्चॊतन

krtao

आऩरे कामणApoixat

djaa-

ऩमांत शोते आशे की नाशी माफाफत स्लत् ननणणम घेणे

ल आऩल्मा अध्ममनातीर फरस्थाने उणीला माॊचे आकरन करून त्मानव
ु ाय अध्ममन कामाणत वध
ु ायणा
कयणे अऩेक्षषत आशे.

3. स्लमॊ भल्
ू मननधाणयणआकारयक भल्
ू मभाऩनातीर एक प्रक्रिमा आशे ज्माभध्मे प्राभख्
ु माने अऩेक्षषत कामण
भानाचे भल्
ु माॊकन करून त्माफाफत ननणणम घेणे आणण कामण भानाचे कामण ऩाय ऩाडरी जातात.

4. स्लमॊ भल्
ू मननधाणयणातन
ू स्लत्च्मा अध्ममनाचे वलचरेऴण कयता मेते माभधून वलद्मार्थमाणरा त्माच्मा

अध्ममनातीर गण
ु लैमळष्िे भमाणदा माॊची उकर शोते. प्रगती वाध्म करयता आलचमक भागणदळणन मभऱते.

5. स्लमभ ् भल्
ू मननधाणयणात दोन भशत्त्लाच्मा घिकाॊचा वभालेळ आशे. आऩणाव जे मळकालमाचे आशे त्मा
कतीचा दजाण ननश्चचत कयणे ल मा दजाणनव
ु ाय प्रत्मष कामण कतीच्मा गण
ु लत्तेफाफत ननणणम घेणे.

Self assessment comprise elements decision about standards of performance expected
then making judgement about the quality of performance in relation to those standard.
Self assessment allows student to take stock of and analyse their own learning as
such it cannot be only and evaluation tool but and educational process in its own
right.

Self assessment is the process of looking at oneself in order to assess aspects that
are important to one's identity.

स्लमभ ् भल्
ू मननधधायण मधवधठी आलश्मक गोष्टटी

1.स्लमॊ भल्
ू मननधाणयणात स्लत्शून वाभीर शोतात
2.स्लत् कामण कवे कयणाय आशे शे स्लत् ठयलरे स्लत् स्लत्च्मा कामाणचा क्रिमाकल्ऩ तमाय कयणे.
3. ऩढ
ु ीर प्रचन स्लत्कडून स्लत्रा वलचायणे-

भरा काम भाहशत आशे, भरा क्रकती भाहशत आशे , भी हदरेरे काभ कवे कयणाय आशे, भरा अजून क्रकती

मळकामचे आशे? उणणलाॊलय भात कळी कयालमाची आशे?

स्लमं भल्
ू मननधधायणध च्मध ऩधमऱ्मध

1. चौकळी कयणे

मा ऩाशणीभध्मे वलद्माथी त्मारा जे कामण हदरे अवेर त्मा कामाणची चौकळी कयतो ते कामण नेभकी कवे

कयामचे आशे माचा आढाला घेतो? कामाणफद्दर स्लत्रा काम भाहशती आशे? ते कामण कवे कयामचे आशे?
शे वलण तो आठलन
ू फघेर.

2. तर
ु नध कयणे.- केरेरे कामण फयोफय आशे की नाशी शे ऩाशण्मावाठी अध्ममनाथी स्लत्च्मा काभाची

लगाणतीर दव
ु ऱ्मा मभत्राॊच्मा कामण अळी तर
ु ना कये र मालरून तो आऩरे कामण मळस्ली आशे की अमळस्ली
ठयतो तवेच मावाठी एखाद्मा उत्तय
जाईर.

saUcaIcaa दे खीर

आधाय घेईर क्रकॊ ला ऩाठ्मऩस्
ु तकाचा वॊदबण तऩावरा

3. स्ल वलश्रेऴण- अध्ममनाची तर
ु ना करून झाल्मानॊतय स्लत्चे वलचरेऴण कये र हदरेरे कामण
मात

Aमळस्ली

झारेरे अवेर तय ते शोण्मा भागच्मा कायणाॊचा ळोध घेईर. कोठे चक
ू झारी ते ऩाशून त्मा
कामणऩत
ू ी वाठी काम वध
ु ायणा कयणे गयजेचे आशे ते ळोधून काढे र.
4.प्रनतब्रफंफ-ं हदरेल्मा कामाणतीर उणणला िाऱरे आशे त का? कोणत्मा वध
ु ायणा केल्मा? शे ऩाशण्मावाठी ऩन्ु शा
ते कामण केरे जाते प्रनतबफॊफnॊ a केरे जाते माtUna

AQyayanaaqaI-

स्लत्चे कामण कयताना कोणत्माशी प्रकायची चक
ू

झारी नाशी, शे स्लत्चे ओऱखतो अळाप्रकाये स्लत्ca स्लत्च्मा चुका वध
ु ायतात मातन
ू मा
शोते

&anaacaI ननमभणती

स्लमं भूल्मननधधायणधचे शे तू

1. स्लकेंहद्रत अध्ममनाचा वलकाव कयणे
2. वलद्मार्थमाांची प्रेयणा लाढवलणे.
3. स्लमभ ् दे खये क तऩावणे.

4. प्रनतबफॊबफत वयालाचे कौळल्म दाखलन
ू दे णे

5 वलद्मार्थमाांच्मा लैमश्क्तक ऩायदळी कौळल्माॊचा वलकाव कयणे
6. स्लत्ची फरस्थाने आणण उणणला स्लत्रा तऩावता मेणे

7. अध्ममनातीर उणणला ळोधणे ल त्मालय भात कयण्माचा वलचाय कयणे.

स्लमभ ् भूल्मधंकनधवधठी लधऩयरी जधणधयी वधधने
1. प्रधवंधगक नोंद-

स्लमभ ् भल्
ू माॊकन कयण्मावाठी व्मक्तीच्मा अध्ममन काऱातीर नोंदी ठे लणे आलचमक अवते माचा लाऩय

करून अध्ममन प्रक्रिमेचे भल्
ू माॊकन कयणे वोमीस्कय फनते

2. आत्भननयीषण –Aqyayanaacyaa काशी लेऱ आत्भननयीषण मावाठी याखन
ू ठे लरा तय स्लमभ ् भल्
ू माॊकन
अर्धकार्धक लस्तू लस्तनु नष्ठ शोऊ ळकते.

3. ऩदननश्चमन श्रेणी- अध्ममन कयताना घिकाॊचे वलचरेऴण करून त्माॊना श्रेणी हदल्मानॊतय अध्ममनaqaIस्लत्चे भल्
ू माॊकन करू ळकतो.

4. ऩडतधऱध वच
ू ी- अध्ममनातीर काहठण्मऩातऱी नव
ु ाय घिक वलबागणी कयाली ल त्माआधाये मा प्रक्रिमा
ऩडताऱा प्राभाणणकऩणे द्मालa

स्लमभ ् भल्
ू मधंकनधचे पधमदे

1. लैमश्क्तक अध्ममनारा प्रेयणा

2. अध्ममनाथी नतची जफाफदायी ल स्लातॊर्य म

o

3. लैमश्क्तक अध्ममनाच्मा प्रगतीची तऩावण.
4भल्
ू माॊकनाच्मा आकारयक फाजल
ू य बय

5. लैमश्क्तक अध्ममनाची र्चक्रकत्वा

6. अध्ममनाथीच्मा गण
ु लैमळष्टमे भमाणदा वभजणे

7 अध्ममनाची भभणदृष्िी प्राप्त शोणे

8 अध्ममनाची गण
ु लत्ता वभजणे

9 ध्मेम प्राप्ती कडे मळस्ली लािचार

स्लमभ ् भल्
ू माॊकनाच्मा भमाणदा

1. मळषकारा ऩण
ण ऱ
े गत
ॊु न
ू ल
ू याशाले रागते ल त्माचे काभ लाढते कायण वलद्मार्थमाणरा प्रत्मेक ऩामयीलय
भागणदळणन कयाले रागते.

2. फऱ्माच लेऱा स्लत्रा

k`ma

उत्तभ ठयवलणे क्रकॊला कभी रेखणे आळालादी घडण्माची ळक्मता अवते

3.फऱ्माचदा स्लमॊभल्
ू मभाऩन कयण्मावाठी आलचमक ऩक्लता वलद्मार्थमाांभध्मे अवतेच अवे नाशी.
वशधध्मधमी भल्
ू मधंकन तेव्शध वभलमस्क ..न कडून भल्
ू मधंकन
वशधध्मधमी भल्
ू मधंकनधच्मध व्मधख्मध

टॎ वऩंग माॊच्माभtoo एखादी ऩातऱी फद्
ु र्धभत्ता गण
ु लत्ता ननमभणती

saja-naSaIlata ला

कामण ननष्ऩत्ती माॊचे वभान

दजाण अवरेल्मा वशकायी अध्ममनाथी कडून केरे जाणाये भल्
ू मभाऩन म्शणजे वशाध्मामी भल्
ू मभाऩन शोम.

व्शे न ऩेन फगा ॲडशभयर आणण ऩधमरट माॊच्मा भते ज्मात वलद्माथी त्माच्मा वश अध्ममनाथी ची गण
ु लत्ता
ननधाणरयत कयतात अवे भल्
ू मभाऩन म्शणजे वशाध्मामी भल्
ू मभाऩन शोम.

एखाद्मा अध्ममन ननष्ऩत्ती च्मा वलोत्तभ ननकऴाच्मा आधाये आऩण वशाध्मामी च्मा कामण कतीचे प्रत्माबयण
कयणे क्रकॊला त्मा कामाणरा श्रेणी प्रधान कयणे म्शणजे वशाध्मामी भल्
ू मभाऩन शोम.

आऩल्मा वशकामाणने केरेल्मा वादयीकयणाच्मा गण
ु लत्तेफाफत अमबप्राम क्रकॊला श्रेणी दे ण्माच्मा प्रक्रिमेरा
वशाध्मामी भल्
ू माॊकन म्शणतात.

वभान केरेल्मा कामाणची व्मश्क्तळ् भल्
ू माॊकन कयण्मावाठी काभाचा स्तय दजाण भल्
ू म आणण मळमा फाफीॊचा
उऩमोग केरा जातो जेव्शा शी प्रक्रिमा आऩरे वशकायी कयतात तेव्शा अळा भल्
ू माॊकनारा वशाध्मामी

भल्
ॊ ी प्रत्माबयण
ू माॊकन म्शणतात .वशाध्मामी भल्
ू माॊकनात वलद्माथी एकभेकाच्मा कामाणच्मा गण
ु लत्ता वॊफध
दे ण्मावाठी वशबागी शोतात

sahaQyaayaI

भल्
ू मधंकनधचे स्लरूऩ

एखाद्मा कामणभनाच्मा ऩत
ण न
े त
ॊ य गिातीर प्रत्मेक व्मक्तीचा वशबाग ल कामणभानाचे वादयीकयण माॊचे
ू त

भल्
ू माॊकन केरे जाते माभध्मे प्रत्मेक गिातीर कभणचायी त्माचे काभ जफाफदायी ऩेरण्माची षभता वशकायी
लत्ती उत्तभात उत्तभ दे ण्माची लत्ती वकायात्भक दृश्ष्िकोन वशकायी लत्ती मा प्रकायचे ननकऴ ठयलरे जाऊन
प्रत्मष भौणखक प्रत्माबयण अथला ऩदननचचमन श्रेणी माॊच्मा वशाय्माने केरी जाते आऩरे वशकायी

भल्
ू माॊकन कयत अवल्माने वाधने कयणाय चा ताण कभी शोतो वादयीकयण नैवर्गणक ऩरयश्स्थतीत मभऱून
मेत.े

वशधध्मधमी भल्
ू मधंकनधचे उद्दे ळ ऩढ
ु ीरप्रभधणे

1.वलद्मार्थमाणरा अध्ममन कयीत अवताना क्रकती आकरन झारे माचा ऩडताऱा घेणे .
2.आऩल्मा वशाध्मामीअध्ममनाची गण
ु लत्ता तऩावणी ते आऩल्मा वशाध्मामी ची
फरस्थाने तऩावणी

3.आऩल्मा वशाध्मामी अध्ममनातीर

]iNavaa

ळोधणे.

वशधध्मधमी भल्
ू मधंकनधवधठी लधऩयरी जधणधयी वधधने
a.प्रत्माबयण -कामणभान वादयीकयणालय द्माले .

b ननयीषण -वादयीकयण शोत अवताना ननयीषण भद्
ु द्माॊच्मा आधाये भल्
ू माॊकन कयत आशे मेत.े

c ऩडताऱा वच
ू ी- वादयीकयण शोत अवताना ऩडताऱा वच
ू ी च्मा वशाय्माने भल्
ू माॊकन कयता मेते .

d. वभाजमभती- गि कामाणच्मा वलवलध वलद्मार्थमाांनी केरेल्मा भल्
ू माॊकन आतन
ू वलद्मार्थमाांची गण
ु लत्ता
वभजते.

e. ऩदननचचमन श्रेणी –saadrIkrNa कयण्माच्मा वलवलध भद्
ु द्माॊना ऩदननचचमन श्रेणी द्लाये भल्
ू माॊकन कयता
मेत.े

वशधध्मधमी भल्
ू मननधधायण ननकऴ.

1. भक्
ु त स्ऩष्ि आणण वलचलवनीम
2.
3.

प्रबाली वशबाग क्रकॊ ला वॊप्रेऴण.
कामाणची वलबागणी

4. वशकाऱ्माॊची भदत कयणे
5.
6.

नेतत्ल कयणे.

स्लत्भध्मे वध
ु ायणा कयणे दव
ु ऱ्माचे वलचाय ऐकणे ल स्लीकायणे

वशधध्मधमी भल्
ू म ननधधायण ची मोजनध
वशाध्मामी

maulyaamaapnacyaa मोजनेत

वलद्मार्थमाांना वशबागी करून घेण्माच्मा ऩामऱ्मा ऩढ
ु ीर प्रभाणे

1. लगाणतीर वलद्मार्थमाांची तीन ला अर्धक वदस्माॊच्मा गिाभध्मे वलबागणी कयाली.

2.वलद्मार्थमाांना आऩल्मा गिात ज्मा ज्मा हदलळी आऩल्मा कामाणचा अशलार वादय कयण्माव वाॊगाले

3. गिातीर वलद्मार्थमाांनी आऩल्मा गिातीर वशज वशअध्ममनाथी नी त्माॊच्मा प्रगती वलऴमक प्रनतक्रिमा
दे ण्माव वाॊगाले .

4.गिाचे अनोऩचारयक भल्
ू मभाऩन मळषकाॊनी कयाले .
5. वाधनाॊचा वम
ु ोग्म लाऩय कयाला

वशधध्मधमी भल्
ू मधंकनधचे पधमदे

1.वशाध्मामी भल्
ॊु लन
ू मभाऩन प्रक्रिमा वलद्मार्थमाांना अध्ममन प्रक्रिमेत गत
ू ठे लते त्माॊच्मा
चा वलकाव कयते ल त्माच्मा स्लाध्माम ल कौळल्म वलकाव शोण्माव ऩयू क ठयते.
2. नैवर्गणक ल अॊगबत
ू कौळल्माॊना प्रोत्वाशन दे णे ल त्मारा ल
3. र्चक्रकत्वक वलचाय प्रक्रिमा वलकवन शोते .
4.एकार्धकायळाशी वॊऩष्ु िात मेत.े

5. वभाजात मभवऱून लागण्माची वलम रागते

6.ननकोऩ स्ऩधाणत्भक लातालयण तमाय शोते .
7.वशकायी लत्तीचा वलकाव शोतो .

8

sahAQyanaaqaI- caI.स्लत्

प्रती अवणाये बमू भका स्ऩष्ि शोते .

p`orNaa दे ण्मावाठी

AQyayana

शे उऩमक्
ु त आशे.

षभते

9..फोधात्भक वलकाव शोतो.

10 यचनात्भक प्रत्माबयण ल त्मालयीर प्रनतक्रिमा मभऱतात.

11. इतयाॊच्मा र्चक्रकत्वक भल्
ू मभाऩन aतन
ू अध्ममन कयता मेत.े

वशधध्मधमी भल्
ू मभधऩनधच्मध भमधादध

1. वशाध्मामी फऱ्माच वलद्मार्थमाांच्मा भध्मे वशाध्मामी माॊचे भल्
ू माॊकन कयण्माची ऩक्लता ल षभता अवतेच
अवे नाशी क्रकॊ ला वलऴम तसाॊचे भत त्माॊना अर्धक परप्रद लािते.

2.मळषक क्रकॊ ला भाहशती ऩयीषकाॊनी ऩेषा वशकायी वलद्माथी अर्धक गण
ु दान करू ळकतात त्माभऱ
ु े वदोऴ

भल्
ू मभाऩन शोऊ ळकते .

3. ननदोऴ भल्
ू मभाऩन प्रक्रिमा नवेर तय गिाॊभध्मे वभन्लम याशत नाशी ल लैमश्क्तक गण
ु प्राप्तीची स्ऩधाण
ननभाणण शोऊ ळकते .

4 मोग्म ननमोजनाअबाली वशाध्मामी भल्
ू मभाऩन प्रक्रिमा अननममभतता स्ऩधाण भैत्री मा तत्त्लाॊच्मा धतीलय
शोऊ ळकते.

वलद्मधथी वंचनमकध क्रकंलध ऩोटा पोशरओ ऩत्र आधधय वंच

वलद्माथी अध्ममन कयत अवताना लेगलेगळ्मा कती कयत अवतात. त्माॊनी केरेरे प्रात्मक्षषक कती उऩिभ
माॊचे स्लरूऩ लेगलेगऱे अवते. प्रत्मेक वलद्मार्थमाांनी केरेरे काभ वॊग्रहशत कयणे आलचमक अवते.

वलद्मार्थमाांनी लऴणबयात केरेल्मा ननलडक, वलळेऴ कती ,नावलन्मऩण
ू ण उऩिभ ,प्रात्मक्षषके माॊचा वॊग्रश
वलद्माथी वॊर्चकेत कयणे आलचमक आशे .
port folio defination

p~aQaar वंच

व्मधख्मध

1.एखाद्मा कामाणचा ऩद्धतळीय वॊग्रश म्शणजे वॊचमीका शोम.

2. वलद्माथी वॊर्चका म्शणजे त्माच्मा ळैषणणक कामाणचे ल इतय ळैषणणक फाफीवाठी माॊच्मा ऩयु ाव्माॊचे
आलचमक शे तव
ू ाठी केरेरे एकत्रीकयण शोम

3. वॊऩादन क्रकॊ ला प्रगती माॊच्मा वादयीकयणाच्मा काभाचा वॊग्रश शोम मळकताना अथला मळकवलताना
वलद्मार्थमाांच्मा लैमळष्टमऩण
ू ण अमबव्मक्तीव लेऱोलेऱी हदरेरी वॊधी म्शणजे हदरी ऩाहशजे मा वॊधीतन
ू

कल्ऩनेऩेषा लेगऱा प्रनतवाद मभऱतो वलद्मार्थमाांकडून मभऱारेरा शा प्रनतवाद त्माॊच्मा वजणनात्भक आवलष्काय
अवतो तो

saMcaiyakoभध्मे

ठे लरा जातो.

5. वलद्मार्थमाांच्मा अध्ममनाची ल वलकावात्भक वॊधीची गोऩनीम ल खाजगी वॊग्रश भामरका म्शणजे

saMcaiyaka haoya.
p~aQaara saMca
1.
2.

क्रकं लध वंचमकी ची लैशळष्ट्मे

व्मक्ती वलकावाच्मा कामाणत उत्प्रेयक म्शणून कामण कयण्माची जफाफदायी
बालननक फद्
ु र्धभत्ता तमाय कयण्मावाठी भदत वॊचमीका कयते.

saMcaiyaka ऩाय

ऩाडते.

3.
4.

वखोर वलचाय प्रक्रिमा ल ऩयु ाव्माॊच्मा आधाये वॊचमीका फनरेरी अवते.

ननणणम घेण्मावाठी व्मक्तीरा स्लत्रा ल इतयाॊना दे खीर भदत वॊचमीकाकयते

5. अफोध जाणणलाॊना फाफत जागती कयण्माचे कामण कयते.
6. व्मक्तीभध्मे भनोबाल वलकमवत कयते

7. व्मक्तीभध्मे स्ल जाणील जागती भदत कयते

8

वॊधीची जाणील ननभाणण करून दे ते

9 ताण-तणालाच्मा

isqar

याशण्माकरयता भदत कयते.

10 व्मक्तीचे वादयीकयण आकरन माफाफतची भाहशती ऩयु लण्माचे कामण ऩोिण पोमरओ कयतो.

ऩोटा पोशरओ चे प्रकधय
1. दळानी

2. लधढीचध

3.भल्
ू मभधऩनधत

1. दळानी ऩोटा पोशरओ- वलद्माथी लगाणत प्रलेळ घेतो त्मालेऱी त्माची अवणायी कौळल्म ळैषणणक अशताण

लैमश्क्तक भाहशती कौिुॊबफक भाहशती वॊऩकण हठकाण भागीर इमत्तेतीर प्रावलण्म मभऱारेरी फक्षषवे इत्मादी
भाहशतीची वाठलण दळणनी ऩोिण पोमरओ भध्मे केरेरी अवते .

2. लधढीचध ऩोटा पोशरओ- वलद्माथी ळाऱे त चाय ते ऩाच लऴण वतत वभोय अवतो अळा लेऱी वलद्मार्थमाांच्मा

प्रलेळाऩावन
ू त्माच्मा भध्मे कोणकोणते फदर झारे मावाठी ची भाहशती लधढीचध भध्मे नोंदलरेरी अवते दय
वशा भहशन्माॊनी लाढीचा ऩोिण पोमरओ फदरतो त्माभऱ
ु े वलद्माथी त्माॊची शोणायी प्रगती वलद्मार्थमाांचा शोणाया
वलकाव शळषकधंनध भोजतध मेतो.

3. भल्
ू मभधऩनaत्भक- वलद्मधथ्मधांच्मध भल्
ू मभधऩनधवधठी वंदबधातीर -भाहशतीची वाठलण

भल्
ू मभाऩनात ऩोिण पोमरओ भध्मे केरी जाते .त्माच्मा आधाये भल्
ू मभाऩन कयणे तवेच योजगाय उऩरब्ध
करून दे ण्मावाठी मा ऩोिण पोमरओ चा भदत शोते.

p~aQaar saMcaacyaa 5 payayaa holana ba^roT yaaMnaI saaMigatlyaa Aahot.
वलद्मधथी वंधचकध तमधय कयण्मधवधठीच्मध ऩधमऱ्मध

वलद्माथी वॊर्चका भध्मे वलद्मार्थमाांळी वॊफर्ॊ धत लगाणतीर लगाण फाशे यीर केल्मा गेरल्
े मा कामाणची नोंद अवते
ज्माभऱ
ु े वलद्मार्थमाांच्मा प्रगतीलय ल वॊऩादणक्
ू कीलय रष ठे लू ळकता
1. वलद्मधथीवॊचमीकावाठीचाशे तू ननस्श्चत कयणे

प्रथभ तम्
ु शी वलद्माथी वॊचमीकावाठीचा जो शे तू आशे तो स्ऩष्िऩणे ननश्चचत कयणे गयजेचे आशे

माचा उद्दे ळ वलद्मार्थमाांची लाढ वलकाव भोजामचा आशे की एखादे कौळल्म ओऱखालमाचे आशे ?

एकदा का तम्
ु शी वलद्मार्थमाांना मा वॊर्चकेचा लाऩय ते कळाकरयता करू ळकतात शे ऩिलन
ू हदरे की
भग तो फनलण्मावाठीची वरु
ु लात कयण्माकरयता भदत करू ळकतो.

2 श्रेणीवधठी चे ननकऴ ननस्श्चत कयणे

वलद्मधथ्मधांनी तमधय केरेल्मध वॊचमीकेरा तम्
ु शी श्रेणी कोणत्मा ननकऴाॊच्मा आधाये दे णाय आशात त्मा गोष्िी

ननश्चचत कया कोणते ननष्कऴण लाऩयणाय क्रकॊ ला वलचायात घेणाय आशात माचा वलचाय कयाला जवे की

नीिनेिका ऩणा ,वजणनळीरता ऩरयऩण
ण ा इत्मादी त्मानॊतय तम्
ू त
ु शी शे ननष्कऴण वलद्मार्थमाांना श्रेणी दे ताना कवे
ल क्रकती प्रभाणात वलचायात घेणाय आशात शे शी ननश्चचत कया

3वलद्मधथी वंचमीकेत कोणत्मध फधफी वभधवलष्टट कयधव्मधत शे ठयलधले

वलद्माथी वॊचमी के प्रभाणे कोणत्मा फाफी भध्मे अवाव्मात शे ननश्चचत कयाले उदाशयणाथण

प्रदळणनीम वॊचेती भध्मे प्रदळणनीम वॊचमीकावलद्मार्थमाांनी केरेल्मा उत्तभ काभाचे दळणन अवेर

कामणयत कामणयत वॊचम के भध्मे वलद्माथी वद्मश्स्थतीत ज्मा लय काभ कयीत आशे अळा फाफीॊचा
वभालेळ शोतो
ऩोटा पोशरओ चे पधमदे

1. वलद्मार्थमाांची वलण प्रकायची भाहशती एकबत्रत यीत्मा मभऱते
2.वलद्मार्थमाांची फरस्थाने वभजतात.
3.वलद्मार्थमाांच्मा उणणला वभजतात.

4. वलद्मार्थमाांची कौळल्म वभजतात.

5. वलद्मार्थमाांच्मा षभता वभजतात .

6. वलद्मार्थमाांची वलद्मार्थमाांचा बालननक फद्
ु ध्माॊक वभजतो

7.वलद्मार्थमाणरा प्राप्त शोऊ ळकणाय मा वॊधीचा भागोला घेता मेतो .
8 वलद्मार्थमाांना अध्ममनारा प्रोत्वाशन दे ता. मेत.े

9 वलद्मार्थमाांची वलण भाहशती मभऱाल्माभऱ
ु े ताणतणालाचे व्मलस्थाऩन माफद्दर भागणदळणन कयता मेते .

10. वलद्मार्थमाणच्मा व्मक्तीभत्त्लाचा वलकाव वाधता मेतो

11. वलद्मार्थमाांनी आरेल्मा नलीन वभस्मेतन
ू काम मळकाले शे ळोधण्मावाठी वलद्माथी वॊर्चका उऩमक्
ु त
आशे.

12. अध्ममन प्रक्रिमेची जफाफदायी घेण्मावाठी वलद्माथी वॊर्चका प्रेरयत कयते.

13. वलद्मार्थमाांना स्लत्ची आलड करा ओऱखून प्रेयणा दे ण्माचे भाध्मभ आशे.

14 वलद्मार्थमाांनी आरेल्मा नलीन वभस्मेतन
ू काम मळकाले शे ळोधण्मावाठी वलद्माथी वॊर्चका उऩमक्
ु त

आशे.

वलद्मधथी वंधचकेची लैशळष्ट्मे .

1. शे भल्
ू मननधाणयणाचे अवे वाधन आशे की ज्मात वलद्माथी ल मळषक एकत्र काभ कयतात.

2. शा वलद्मार्थमाणच्मा काभाचा वॊग्रश नवन
ू तय ननलड अवते मा ननलडीभध्मे ननलड का केरी शे वलद्माथी

वकायण स्ऩष्ि कयतो .

3. वलद्माथी वॊर्चका शा वलद्मार्थमाांच्मा वलमळष्ि कारालधी भधीर प्रगती दाखलणाया शा नभन
ु ा अवतो .

4. वलद्माथी वॊर्चकेचा वरु
ु लातीराच काभ वरू
ु कयण्माऩल
ू ीच अवे ननलडीचे ननकऴ भल्
ू मननधाणयण माॊची
ऩद्धती माची वस्
ु ऩष्ि कल्ऩना वलद्माथी ल मळषक माॊना अवते

5. एकच कौळल्म/ एकादे अवे षेत्र ननलडून त्माच्माळी वॊफर्ॊ धत वलण कौळल्माॊलय वलद्माथी वॊचनमका
आधारयत अवू
ळकते.

ऩोटा पोशरओ चे भशत्ल

1. वलद्मार्थमाांचे सान आकरन लाढवलण्माच्मा दृष्िीने उऩमोग शोतो .
2. चाॊगल्मा काभाची दखर घेतरी जाते.

3.भल्
ू मभाऩन ऩातळ्माच्मा दृश्ष्िकोनातन
ू भल्
ू मभाऩन कयण्माव भदत शोते.
4.वलद्माथी ल मळषक माॊच्मात चाॊगल्मा आॊतयक्रिमा शोण्माव भदत शोते.
5. चुकाॊभध्मे वध
ु ायण्माची वॊधी मभऱते

6 शा भागे भागे याशणाऱ्मा आणण मभतबाऴी वलद्मार्थमाांना ऩोिण पोमरओ भऱ
ु े व्मावऩीठ उऩरब्ध करून
दे ण्माव भदत शोते.

7. स्लत्कडे अवरेरी कौळल्म वलाांवभोय वादय कयण्माची वॊधी मभऱते.

8. अध्ममन

AaiNa

वॊऩादणक
ू मा दोन्शी प्रक्रिमा वकायात्भक दृष्िीने घडण्माव भदत शोते.

9. स्लमॊ भल्
ू मभाऩनावाठी ऩोिण पोमरओ ची भदत शोते अध्ममनाच्मा उद्हदष्िॊ ऩमांत ऩोशोचण्माव भदत

शोते.

घटक िभधंक 6.3 अध्ममनप्रक्रिमेचे स्लत् वशधध्मधमी आणण शळषक मधंचेकडून ननयीषण

ननयीषण शे भल्
ू मननधाणयणा चे गण
ु ात्भक वाधन आशे. स्लत्कडून अध्ममनाथी कडून आणण मळषकाॊकडून
लतणनाचे मोग्मयीत्मा भाहशती मभऱलण्माचे ननयीषण शे एक उत्तभ वाधन आशे . शी क्रिमा अत्मॊत

लस्तनु नष्ठऩणे कोणताशी ऩल
ण श भनात न ठे लता अत्मॊत मोजनाऩल
ण कयाली अळी अऩेषा अवते. वॊफर्ॊ धत
ू ग्र
ू क
व्मक्तीने ज्मा ऩरयश्स्थतीचे ननयीषण कयणाय आशे .त्माचे कामाणत्भक स्लरूऩ स्ऩष्ि कयाले.
ननयीषण तंत्र व्मधख्मध

1. ज्मा तॊत्राच्मा आधाये वलद्मार्थमाांचे ननयीषण करून त्माॊच्मा अमबलत्ती फद्दर ,अमबरुची फाफत ल

लतणनाफाफत भत व्मक्त कयण्मात मेते त्मा तॊत्रारा ननयीषण अवे म्शणतात.
2. ऩद्धतळीययीतीने शे तऩ
ण ऩाशणे म्शणजे ननयीषण शोम -ऩी .व्शी. मॊग
ु ल
ू क

3. वलमळष्ि शे तू ठे लन
ू ऩाशणे म्शणजे ननयीषण शोम ननयीषणाचे वलवलध प्रकाय आशेत ते ऩढ
ु ीर प्रभाणे
हदवन
ू मेतात.

1. वशबधगी ल स्लतंत्र ननयीषण वशबागी ननयीषणात ननयीषक माचे ननयीषण कयालमाचे त्मा व्मक्तीच्मा

गिाॊभध्मे गिाॊभधीर एक फनन
ू याशतो त्मा व्मक्तीच्मा बालबालनाॊळी एकरूऩ शोतो उदाशयणाथण प्रकल्ऩ ऩण
ू ण
कयताना

AQyayanaaqaI-cao इतय

वशाध्मामी चे ननयीषण कयतो प्रत्मष त्माभध्मे वशबागी शोतो.

स्लतॊत्र ननयीषणाभध्मे ज्माॊचे ननयीषण कयालमाचे त्माॊच्माऩावन
ू स्लतॊत्र बमू भकेत लालयत अवतो.
उदाशयणाथण मळषक बाऴण स्ऩधेच्मा लेऱी प्रत्मेक वशबागी

AQyayanaaqaI-cao

ऩद्धतीत कबत्रभतेचा दोऴ कभी कयता मेतो.
2 अननमंब्रत्रत ल ननमंब्रत्रत ननयीषण
अननमॊबत्रत ननयीषणात

ivaivaQa kRtI jaSaa Aahot

स्लतॊत्रऩणे ननयीषण कयतो मा

त्मा स्लरूऩात म्शणजे वलणवाभान्म स्लरूऩात ऩशाव्मा रागतात

.उदाशयणाथण ळाऱे भध्मे लगणमळषक ळाऱा बयल्माऩावन
ू ळाऱा वि
ु े ऩमांत अळा स्लरूऩाचे ननयीषण कयतात .मा
ननयीषणात मळषकाव ज्मा गोष्िीॊचे ननयीषण कयता मेईर .त्मा वलण गोष्िीॊचे ननयीषण कयतात माराच
दै नहॊ दन ननयीषण अवे म्शणतात.

ननमॊबत्रत ननयीषणात ननयीषक गिानव
ु ाय वलवलध कतीॊचे पक्त ननयीषण कयतो उदाशयणाथण लगणमळषक

हदलवबय वलण वलद्मार्थमाां फाफतीत ळाऱा बयल्माऩावन
ू ते ळाऱा वि
ु े ऩमांत ननयीषण न कयता पक्त गैयशजय
वलद्माथी उमळया मेणाये वलद्माथी स्लाध्माम न कयणाये वलद्माथी माॊचे ननयीषण कये र.
ननयीषण तंत्रधचे भशत्ल

1.ननयीषण करून वलद्मार्थमाांची कामणऩद्धती तवेच अभ्माव वभजतो.

2.दै नहॊ दन अध्ममनात वलद्मार्थमाांचा वशबाग क्रकती आशे शे वभजते .

3. प्रात्मक्षषक वशबाग मालरून भल्
ू मभाऩन करून अमबप्राम हदरा जातो .
4.वलद्मार्थमाणरा ननममभत गशऩाठ कयालमाची वलम आशे का शे वभजते.
5 वलद्माथी वॊदबण ग्रॊथाॊचा लाऩय कयतो का माची भाहशती मभऱते.
6. वलद्मार्थमाांभध्मे आत्भवलचलाव आशे का शे वभजते.

7. वलद्मार्थमाांभध्मे वलचाय कयण्माची ळक्ती आशे का शे वभजते .

8. धाॊदयि ऩणा इत्मादी फाफीॊचे मोग्म प्रत्माबयण हदल्माव वलद्मार्थमाांचा वलकाव वभतोर शोण्माव भदत
शोते.

9. वलद्मार्थमाांच्मा कभतयता आणण उननला माॊची भाहशती शोते .

10 वलद्मार्थमाांना अध्माऩन केरेल्मा बागाचे आकरन क्रकतऩत झारे आशे शे वभजते.
ननयीषण ऩद्धतीचे गण
ु दोऴ

1. ननयीषण ऩद्धती शे अत्मॊत वोऩी प्राथमभक तॊत्र आशे ननयीषण tqya .वॊकरनाचे अत्मॊत वोऩी ऩद्धत
आशे मा ऩद्धतीचा अलरॊफ कयताना कोणत्माशी वलळेऴ सानाचे आलचमकता नाशी.

2. ननयीषण ऩद्धती अर्धक वलचलवनीम अवते ननयीषणातन
ू ननष्कऴण काढरे जातात ते अर्धक मथाथण
आणण वलचलवनीम अवतात.

3 वत्मतेची ऩडताऱणी कयता मेत.े मा ऩद्धती गोऱा केरेल्माtqyaaMcyaa वत्मतेची ऩडताऱणी कयण्माची वॊधी
अवते.

4. घिनाॊचे वखोर ल वलस्तत ननयीषण वॊळोधन कयता स्लत् त्मा वभश
ू ाचॊ वभश
ू ात जाऊन ननरयषण
कयीत अवतो

5. आधनु नक वाधनाॊचा अलरॊफ करून अचक
ू ता आणता मेत.े
दोऴ

1. ननयीषण कत्माणच्मा ऩल
ण शाचा ऩरयणाभ शोऊ ळकतो
ू ग्र

- ननयीषकाच्मा ऩल
ण शाचा ऩरयणाभ ननयीषणालय शोण्माचा धोका जास्त अवतो ननयीषण कत्माणचा ऩल
ण श
ू ग्र
ू ग्र
आदळण भल्
ू म दृष्िीकोण आलड इत्मादी गोष्िीॊचा ननयीषणालय ऩरयणाभ शोत अवतो.

2. प्रत्मेक व्मलशायाचे ननयीषण अळक्म आशे वलण वाभाश्जक घिनाॊचे ननयीषण केरे जात नाशी कायण

वाभाश्जक व्मलशायाॊच्मा फाह्म अॊगाचे ननयीषण केरे जाते भात्र आॊतरयक अॊगाॊचे ननयीषण केरे जात नाशी.
3. व्मलशायाभध्मे कबत्रभता मेते जय कोणी आऩरे ननयीषण कयत अवेर कयत आशे अवे जय प्रमोग मारा
कऱारे तय त्माच्मा लतणनाभध्मे कबत्रभता मेण्माव वरु
ु लात शोते.

4. खर्चणक ल लेऱखाऊ ऩद्धती मा ऩद्धतीत लेऱ द्माला रागतो तवेच वलवलध प्रकायची वाधने लाऩरून
चुकत आणण्माचा प्रमत्न कयताना खचाणलय फोजा ऩडतो.

ननयीषण कयण्मधवधठी ची वधधने आत्भननयीषण वधधने 1एक वभस्मध वच
ू ी

2अशबरुची ळोधधकध

3. व्मस्क्तभत्ल प्रश्नधलरी.
4. भर
ु धखत

वशधध्मधमी ननयीषण वधधने- ओऱखध ऩधशू ,वभधज शभती आरेख
शळषक ननयीषण वधधने
एक ऩडतधऱध वच
ू ी 2. ऩदननश्चमन श्रेणी 3.प्रधवंधगक नोंदी

Observation of learning by self

अथा अध्ममनाचे ननयीषण शी एक अळी फाफ आशे ज्माभध्मे अध्ममन कवे घडते माचे ववलस्तय लणणन
केरेरी अवते अध्ममनाच्मा ननयीषण कतीभध्मे अध्ममन ,अध्ममन प्रक्रिमा ,AQyayanaavar ऩरयणाभ

krNaaro

घिक मा फाफीॊचा वभालेळ शोतो .

अध्ममन प्रक्रिमेचे स्लत् केरेरे ननयीषण मा ननयीषणात व्मक्ती स्लत् आऩण कवे मळकरो माचे

फायकाईने ननयीषण कयतो. अध्ममन कयताना आरेल्मा वभस्मा कळा वोडलल्मा माचे लणणन करू ळकतो
.ऩल
ू ीच्मा अध्ममनाचा पामदा वध्माच्मा अध्ममनात घडरा क्रकॊ ला नाशी शे वाॊगू ळकतो. तवेच

अध्ममनातीर अडचणी अडथऱे वाॊगू ळकतो..उदाशयणाथण ऩाढे ऩाठ कयण्माची प्रक्रिमा ,याॊगोऱी काढण्माचे

कौळल्म ,खेऱातीर वलवलध कौळल्म प्रमोगाचे वाहशत्म शाताऱण्माचे कौळल्म इत्मादी जी व्मक्ती स्लत्च्मा
अध्ममन प्रक्रिमेचे ननयीषण करू ळकते .त्मा व्मक्तीरा इतयाॊना अध्ममनाव भदत ऩयु वलता मेत,े तवेच
दव
ु ऱ्मा व्मक्तीरा अध्ममनाचे भभण वाॊगू ळकतो.
स्ल अध्ममनधचे ननयीषण केल्मधचे पधमदे
1. स्लत्ची अध्ममन प्रक्रिमा वभजते .
2.अध्ममनाची ळैरी वभजते.

उदाशयणाथण रेखन लाचन ऩाठाॊतय स्लमभ ् अभ्माव इत्मादी

3.अध्ममनात आरेल्मा वभस्माॊचे स्लत् ननयाकयण करू ळकतो.
4. अध्ममनावाठी धन वॊिभण वाॊगू ळकतो.
5. अध्ममनावाठी वॊिभण वाॊगू ळकतो .

6. अध्ममनाच्मा लेऱा वभजू ळकतो .

7. स्लमॊअध्ममनारा प्रेयणा मभऱू ळकते

8. इतयाॊना अध्ममन प्रक्रिमा वाॊगू ळकतो .
9.आत्भवलचलाव लाढू ळकतो.
भमधादध

1.व्मश्क्तननष्ठ आशे ते मेते स्लत्ची चक
ू कफर
ू केरी जात नाशी .

2. अशॊ बाल ननभाणण झारा की अध्ममनाव पाय भशत्त्ल हदरे जात नाशी
3. चुकीच्मा वॊकल्ऩना दृढ शोऊ ळकतात.

अध्ममन प्रक्रिमेचे वशकधऱ्मधंकडून केरेरे ननयीषण स्लत्च्मा वशअध्मामा कडून अध्ममन प्रक्रिमेत वभान

ऩातऱीलय केरेरे ननयीषण म्शणजे वशकाऱ्माॊनी अध्ममन प्रक्रिमेचे केरेरे ननयीषण कयणे शोम.
पधमदे

1.व्मलस्थाऩकीम लेऱेची फचत शोते .
2. प्रमळषण कामणिभाव उऩमक्
ु त

3. एकाच लेऱी अनेक ननयीषक ननयीषण करू ळकतात.
4.एकाच प्रक्रिमेलय अनेक प्रत्माबयण मभऱतात

5. ननयीषण कयणाया ननयीषण कवे कयामचे शे मळकतो ल ननयीषण कयताना अध्ममन दे खीर शोते .
6.ननयीषणानॊतय प्रत्माबयण दे ण्माचे भशत्त्ल वभजते .

7.दव
ु ऱ्माच्मा ननयीषणातन
ू स्लत्च्मा अध्ममनातीर चक
ु ा दरु
ु स्त शोतात
8. आत्भवलचलाव लाढवलण्मावाठी उऩमक्
ु त .

9. अध्ममन ळैरी वभजतात

10. अध्ममनाचा लेग वभजतो.
अध्ममन प्रक्रिमेचे वशकधऱ्मधंकडून केरेरे ननयीषण भमधादध.
1. ऩल
ण शदवू ऴत ननयीषण घातक ठयते .
ू ग्र

2. दव
ु ऱ्मा चे ननयीषण कयणे कॊिाऱलाने फनते .

3.नकायात्भक दृश्ष्िकोनाने ननयीषण मोग्म प्रकाये घडत नाशी.

4.ननयीषणानॊतय करून ऋणात्भक प्रत्माबयण हदरे जाऊ ळकते .

5. प्रत्माबयणमाच्मा लेऱी मळषक उऩश्स्थत नवतीर तय गोंधऱ ननभाणण शोतो.
अध्ममन प्रक्रिमेचे शळषकधंकडून केरेरे ननयीषण

वलद्माथी अध्ममन कयत अवताना वलद्मार्थमाांचे अध्ममन शोत अवताना मळषकाॊनी केरेरे ननयीषण

म्शणजे अध्ममन प्रक्रिमेचे मळषकाॊकडून केरेरे ननयीषण शोम .

मळषक ननयीषणातीर जाणकाय तवेच तस अवतात मळषकाॊना अध्ममन ळैरी भाहशती अवतात आणण

अध्माऩन म्शणजे दव
ु ऱ्मारा अध्ममन कयण्माव प्रलत्त कयणे ल भदत कयणे शोम. वलद्मार्थमाांचे ननयीषण

करून त्माॊच्मा अमबलत्ती फाफत अमबरुची फाफत लतणनाफाफत मळषक भत व्मक्त कयत अवतात मा तॊत्रारा
मळषक ननयीषण अवे म्शणतात. मळषकाॊना ननयीषणातन
ू वलद्मार्थमाांच्मा व्मश्क्तभत्त्ल वलकावाच्मा वलवलध

ऩैरच
ूॊ े भल्
ू मननधाणयण कयता मेते मळषक प्रत्मेक वलऴमावाठी ननयीषण तॊत्राचा लाऩय कयतात. वलद्मार्थमाांची

मळकण्माची गती आणण ऩद्धती माचा भागोला घेता मेतो. अध्ममनाचा ऩडताऱा घेणाये ननयीषण शे वाधन
व्मश्क्तभत्त्लातीर गण
ु ळोधण्माव भदत

krtao.

दखर ननयीषण मा तॊत्राद्लाये घेऊ ळकतो

मळषक वलद्मार्थमाांच्मा लैमळष्टमऩण
ू ण फाफी ल प्रगतीची

पधमदे

1.वलद्मधथ्मधांचध आत्भवलश्लधव लधढतो .

2. मळषकाॊना आऩल्मा अध्माऩनाची ऩरयणाभ कयतात ल भल्
ू म वभजते.
3. मळषक वलवलध अध्माऩन ऩद्धती लाऩयण्माची मोजना करू ळकतो.
4. अध्ममनाच्मा लेऱी मा वभस्माॊचे ननयाकयण तात्काऱ शोते.

5. वलद्मार्थमाणच्मा अध्ममनाचा लेग वभजल्माने वभतोर वाधरा जातो.
ऩडतधऱध वच
ू ी

वलद्मार्थमाांच्मा अॊगी अवरेरे गण
ु एखादे कौळल्म एखादी बालना माॊचा वलकाव iktpt झारा आशे माचा

ऩडताऱा घेण्मावाठी तमाय केरेरी वलधानॊ ची मादी म्शणजे ऩडताऱा वच
ू ी शोम. ऩडताऱा वच
ू ी भध्मे ज्मा

गण
ु ाॊचे कौळल्माॊची लत्तीॊचे ननयीषण करून ऩडताऱणी कयालमाची आशे. त्मा गण
ु ाॊचे कौळल्माॊचे लत्तीॊचे फायीक
वायीक घिक ऩथक्कयण करून त्माचे छोिे छोिे बाग अगोदयच कयणे आलचमक अवते शे बाग क्रकती

कयालेत शे ननश्चचत स्लरूऩाचे नवते तयी दशाऩेषा जास्त अवू नमे शे ऩशाले उदाशयणाथण वलद्मार्थमाांनी लकत्ल
गण
ु आत्भवात केरे आशे त काम? माचा ऩडताऱा घेण्मावाठी ऩडताऱा वच
ू ी तमाय कयाली रागते
ऩडतधऱध वच
ू ी गण
ु

1. एखाद्मा कौळल्माची वलमीचे गण
ु ाॊचे लत्ती मा कामाणचे भल्
ू मननधाणयण कयण्माव ऩडताऱा वच
ू ी उऩमक्
ु त
ठयते.

2. एकाद्मा कौळल्माच्मा फाफतीत वलद्मार्थमाणत अवणाऱ्मा उननला चे ननदान कयता मेत.े
3.

Anaok kaOSalyaaMcao ,

वलमीॊचे ऩडताऱा वच
ू ी द्लाये भाऩन करून मळषकाॊना लगाणतीर उत्कष्ि वलद्मार्थमाांची

ननलड कयता मेत.े

4. प्रत्मष ननयीषणालय ऩडताऱा वच
ू ी बयरी गेल्माभऱ
ु े भल्
ू मननधाणयण ….आरा वलचलवनीमता प्राप्त शोते.

5. वलद्मार्थमाांचे रेखी ऩयीषेत मेणाये आणण गण
ु उदाशयणाथण लकत्ल ,नाटम ,लादन ,गामन ,अभ्माव वलमी

इत्मादीचा ऩडताऱा वच
ू ी द्लाये तऩावणी कयता मेत.े
ऩडतधऱध वच
ू ी च्मध भमधादध

1. प्रत्मेक वलद्मार्थमाणचे स्लतॊत्रऩणे ननयीषण कयालमाचे अवल्माने लेऱ खूऩ रागतो.

2. वलद्मार्थमाांच्मा काभातीर दजाण माॊची तर
ु ना ऩडताऱणी वच
ू ी च्मा वाह्माने खात्रीळीय कयता मेत नाशी.

3. ऩडताऱा वच
ू ी तमाय कयताना वलण भद्
ु द्माॊचा फायकाईने वलचाय न झाल्माव काशी फाफीॊची नोंद शोत
नाशी

ऩदननश्चमन श्रेणी

ऩदननश्चमन श्रेणी रध ऩडतधऱध वच
ू ीचे वध
ु ारयत रूऩ भानतात कौळल्म तऩावणीवाठी ऩदननचचमन श्रेणीचा

लाऩय शोतो .शे एखाद्मा गण
ु ाॊचे वलमीॊचे कौळल्माॊचे लतणनाचे ज्मालेऱी कभीत कभी ल जास्तीत जास्त अळा

दोन प्रकायात वलबागणी करून आणण त्मात दोन िोकात वलवलध प्रकाये वभान अॊतय अवते िप्ऩे ऩाडून केरे
जाते आणण ज्माचा शे तू

TaokatIla कोणत्मा

िप्प्मात ऩमांत भजर भायरी आशे शे ऩाशण्माचा अवतो अळा

भाऩनारा ऩदननचचमन श्रेणी अवे म्शिरे जाते.

ऩडताऱा वच
ू ी प्रभाणेच मेथे िप्ऩे ऩाडण्माव मेतात.maa~ तेथे दोन

TaokatIla

िप्प्माॊची वलबागणी वभान

अॊतयालय केरी जाते एक िप्ऩा ऩण
ू ण झाल्मानॊतय दव
ु ऱ्मा िप्प्माचा वलचाय शोतो. उदाशयणाथण इतयाॊना
अध्ममनात भदत कयतो

1. कधीशी नाशी 2. क्लर्चत 3. कधीकधी 4.फऱ्माच लेऱा 5. नेशभी

ऩदननश्चमन श्रेणीचे गण
ु

1. वलद्मार्थमाांच्मा गण
ु ाॊची वलमीॊचे कौळल्माॊचे षभतेचे लतणनाचे ला कामाणचे भल्
ू मननधाणयण कयता मेत.े

2. प्रत्मेक गाठरेल्मा वलद्मार्थमाांचा गि तमाय कयता मेतो आणण प्रत्मेक गिानव
ु ाय अध्माऩनात फदर
कयता मेतो.

3. वलद्मार्थमाांनी न गाठरेल्मा िप्ऩा वॊऩादन कयाला मा दृष्िीने मळषकाॊना प्रमत्न कयता मेतात
ऩदननश्चमन श्रेणी च्मध भमधादध

1. अध्माऩक …आरा मावाठी खूऩ लेऱ द्माला रागतो.

2.िप्ऩा बफॊद ू ननश्चचत कयताना अथला श्रेणी ननश्चचत कयताना मळषक ऩयु े ळी काऱजी घेईरच अवे वाॊगता

मेत नाशी.

3. एखाद्मा फाफतचे चाॊगरे ला लाईि भध्मे भत म्शणन
ू माचा ऩरयणाभ श्रेणी दे ताना शोऊ ळकतो .
4. घाईघाईने ननयीषण केरे अवता ऩदननचचमन मोग्म शोत नाशी.
प्रधवंधगक नोंदी

वलवलध प्रवॊगात वलद्मार्थमाणचे लतणन कवे मभऱते त्मालय मळषकाचा अमबप्राम नोंदलरा जातो अळा

वलद्मार्थमाांच्मा वलळेऴ लतणनाची नोंद मळषक करून ठे लतात त्माव प्रावॊर्गक नोंदी अवे म्शणतात.

वलद्मार्थमाांच्मा प्रास्तावलक नोंदी कयताना वलद्मार्थमाांची इमत्ता, लम .हदनाॊक ,स्थऱ, इत्मादी फाफीॊची नोंद
मळषकाॊनी कयाली

प्रावॊगीक नोंदीचे गण
ु

1. प्रावॊर्गक नोंदीभध्मे वलद्मार्थमाांचे खये लतणन कऱते.

2. वलद्माथी जे फोरतात त्माप्रभाणे लागतात का माचे भाऩन मा वाधनाॊच्मा आधाये शोते.

3. प्रवॊगाची नोंद केरेरी अवल्माभऱ
ु े त्माचे वलस्भयण शोत नाशी त्माफाफत ऩयु े वा वलचाय करून बाष्म
कयता मेत.े
भमधादध

1. मळषक ऩषऩातीऩणा करू ळकतात .

2. मळषक दर
ण करू ळकतात .
ु ष

3 वततच्मा ननयीषणाभऱ
ु े कॊिाऱा मेण्माची ळक्मता आशे.
अध्ममन प्रक्रिमेचे

ननयीषण कयण्मधवधठी ची वधधने आत्भननयीषण वधधने 1एक वभस्मध वच
ू ी

2अशबरुची ळोधधकध

3. व्मस्क्तभत्ल प्रश्नधलरी.
4. भर
ु धखत

वशधध्मधमी ननयीषण वधधने- ओऱखध ऩधशू ,वभधज शभती आरेख
शळषक ननयीषण वधधने
एक ऩडतधऱध वच
ू ी 2. ऩदननश्चमन श्रेणी 3.प्रधवंधगक नोंदी

saravaasaazI p`Sna
p`.1 irkamyaa jaagaI yaaogya Sabd Ba$na ivaQaanao punha ilaha.

5 gauNa

1.p=aQaar saMcaacyaa paya-yaa …………….. yaaMnaI saaMigatlyaa.
A½ holana baroT ba½ holana gauD k ½ maorI @yaurI D½ sTIvhnasana
प्रश्न2. वलद्माथी नेभका कोठे चक
ु तो शे ……….द्लाया ळोधरे जाते .
a) घटक चाचणी

b) लावऴाक चाचणी

c) नैदाननक चाचणी
d) माऩैकी नाशी

3.वलद्मार्थमााच्मा शात दे ण्माची अध्ममनाची परश्रुती ठयवलणे शा ऩढ
ु ीरऩैकी चा उद्दे ळ अवतो.
a) भल्
ू मभाऩन
b) भल्
ू मांकन

c)भल्
ू मननधाायण
d)लयीर वला

4. लाक्म ऩत
ू ी, गोष्ट ऩण
ू ा कयणे ,चचत्र काढणे,फाशुल्मांचा खेऱ ल दै नदं दनी शी…….. तंत्राची वाधने आशे त.
a) प्रषेऩण

b)आत्भननयीषण
c)सळषक ननयीषण

d) वशाय्मक ननयीषण
5. वलद्मार्थमााच्मा वंऩादन भाऩणाव म्शणतात…….

ऩयीषण

प्रभाणीकयण
गण
ु ांकन
चाचणी

6.Hallen baret मांनी ऩोटा पोसरओच्मा…... ऩामऱ्मा भांडल्मा आशे त.
3
4
5
2
7. …….म्शणजे स्त्भयण अथला आठलण शोम.
प्रत्मबीसान
प्रत्मलाशन
भक्
ु त

फद्ध

8. ऩडताऱा वच
ू ी शे …….तंत्राचे एक वाधन आशे .
आत्भननयीषण

वशाय्म ननयीषण
सळषक ननयीषण
माऩैकी नाशी

9. ननयीषण शे भल्
ू मननधाायणाचे …….वाधन आशे .
वंख्मात्भक
गण
ु ात्भक

गण
ु ात्भक ल वंख्मात्भक

माऩैकी नाशी

10. दीघोत्तयी प्रश्न शे ……..वलचाय प्रक्रिमेळी वंफचं धत आशे त.
उच्च

ननम्न

भाध्मभ

माऩैकी नाशी

11…….मा ऩयीषेवाठी वंदबा वादशत्माचा ऩयु े ऩयू लाऩय करून वलद्मार्थमाांनी उत्तये सरशालीत अळी अऩेषा
अवते.

ऩस्त्
ु तक ऩयीषा

खुरे ऩस्त्
ु तक ऩयीषा

फंददस्त्त ऩस्त्
ु तक ऩयीषा

माऩैकी नाशी

Unit 7.Teacher competencies in evolving assessment tools

]i_YT objective
ivaVaqyaa-naa
1.विद्यार्थ्ाां ना मापन मू ल्यमापन आवि मू ल्यवनर्ाा रि ही संकल्पना आकलन होण्यास मदत करिे.
2. विद्यार्थ्ाां ना अध्ययनाचे मू ल्य वनर्ाा रि करण्याचे हे तू आवि समजािून सां गिे.
3. समू ह प्रवियां चे मू ल्यवनर्ाा रि करण्यास मदत करिे.
4 पत्रार्ार संच तयार करण्याची क्षमता विकवसत करिे
5. मू ल्यवनर्ाा रिासाठी आिश्यक सार्नां ची वनवमा ती आवि त्याचा िापर करण्याची क्षमता विकवसत करिे.
6. संख्याशास्त्रीय सार्नां ची वनवमा ती तसेच विश्लेषि अंती वनकाल तयार करण्याकररता विद्यार्थ्ाा स सक्षम करिे.
7.प्रत्याभरि आचा चा मू ल्यवनर्ाा रि कररता उपयोग करण्यास करण्यास मदत करिे.
8. संपादन चाचिी आवि संविर्ान तक्ता तयार करण्यास सक्षम करिे.

P`astavanaa Introduction

भल्
ू माॊकनाची वाधनतॊत्रे दोन गिात वलबागता मेतात .

ऩहशरा गि ऩायॊ ऩारयक - माभध्मे रेखी, ऩयीषा. तोंडी ऩयीषा ल प्रात्मक्षषक ऩयीषेच्मा आधाये वलद्मार्थमाांचे
भल्
ू मभाऩन केरे जाते तय आधनु नक वाधन तॊत्राभध्मे ननयीषण ऩडताऱा वच
ू ी ऩदननचचमन श्रेणी

,वभाजमभती ,प्रकल्ऩ, वादयीकयण इत्मादीचा वभालेळ शोतो. तवेच वॊगणकाच्मा लाऩयानव
ु ाय e ऩोिण पोमरओ
,

rubrics, श्व्शडडओ video conferencing ,ऑनराइन एक्झामभनेळन,

a. वलशळष्टट वंदबा आळम आणण वलद्मधथी मधनव
ु धय अचक
ू भल्
ू मननधधायण वधधनधचध लधऩय
वलशळष्टट वंदबधानव
ु धय भल्
ू मधंकन वधधन तंत्रधचध लधऩय

1. वलद्मार्थमाणच्मा कामणभानाचा क्रकॊ ला कतीचे भल्
ू माॊकन कयामचॊ अवेर तय त्मा हठकाणी ननयीषण तॊत्र
लाऩयाले रागते क्रकॊला रागेर.

2. वलद्मार्थमाांतीर वॊघबालना तऩावामची झारी तय अवे प्रकल्ऩ तॊत्र लाऩयाले रागेर .

3. फहशस्थ वलद्मार्थमाांचे भल्
ू माॊकन कयण्मावाठी ऑनराइन तॊत्राचा लाऩय कयाला रागेर.

4. वलद्मार्थमाांचे ळाऱे त क्रकतऩत रष त्माकरयता वयप्राईज िे स्ि मा तॊत्राचा लाऩय कयाला रागेर.
5. वलद्मार्थमाांचे रेखन कौळल्म तऩावामचे झाल्माव रेखी तॊत्राचा लाऩय कयाला रागेर.

b. वलशळष्टट आळमधनव
ु धय भल्
ू मधंकन वधधन तंत्रधचध लधऩय

1.ळाहशस्तेखानाचा लध मा आळम माकरयता वादयीकयण तॊत्र लाऩयाले रागेर.

2. शामड्रोजन डाम वल्पाइड तमाय कयण्माची कती अभ्मावणे करयता प्रमोग /प्रात्मक्षषक तॊत्र लाऩयाले

रागेर

3. वत्र
ू ाॊचे ऩाठाॊतय तॊत्राने तऩावता मेईर .

4. बग
ू ोरातीर प्रेअयी गलताऱ प्रदे ळ माचे भल्
ू माॊकन प्रकल्ऩ दे ऊन कयता मेईर.

5. वलद्मार्थमाांची लाढ ल वलकाव अभ्मावालमाचा झाल्माव ऩोिण पोमरओ शे च तॊत्र लाऩयता मेईर.

c. वलशळष्टट वलद्मधथ्मधांकरयतध भूल्मधंकनधची वधधन तंत्रे

1.वलद्माथी ळशयी बागातन
ू अवेर तय त्मारा रुबिक वाधन तॊत्र लाऩयता मेईर.
2. लाचन ळैरी अवणाये वलद्मार्थमाणरा भौणखक तॊत्र लाऩयता मेईर.
3. भक
ू फर्धय वलद्मार्थमाणकरयता रेखन तॊत्र लाऩयता मेईर.

4. वलळेऴ गण
ु लत्ताधायक वलद्मार्थमाांना उच्च वलचाय प्रक्रिमा शामय ऑडणय थीक्रकॊ ग लयीर प्रचन वलचायता

मेतीर .

5.कोकणातीर वलद्मार्थमाांना वादयीकयण तॊत्र लाऩयता मेईर

थोडक्मात वलमळष्ि वलऴम आळम वलद्माथी वॊदबण माचा वाॊगोऩाॊग वलचाय करून मळषकाॊना ळक्म अवरेरे
भल्
ू मभाऩन वाधन तॊत्र तो लाऩरू ळकतो लेऱेचे बान अभ्माविभाची उद्हदष्िे माॊची वाॊगड घारन
ू
वलद्मार्थमाांच्मा प्रगतीचे भल्
ू माॊकन कयता मेणे शी मळषकाची वलळेऴ अमबषभता भानरी जाते.

7.2 प्रश्नधंचे प्रकधय

भक्
ु त प्रनतवधदधत्भक प्रश्न, फद्ध प्रनतवधदधत्भक प्रश्न

रेखी ऩयीषेचे स्लरूऩ मरणखत अवल्माने त्मात अनेकवलध प्रचन प्रकायाॊचा लाऩय शोतो .प्रत्मेक प्रचन प्रकाय
शा काशी उद्हदष्िाॊलय आधारयत अवतो. ती उद्हदष्िे वाध्म शोऊ ळकतात वलवलध स्लरूऩालरून
प्रकाय कयतात त्माचे दोन प्रकायात लगीकयण कयता मेत.े

्यचनाॊचे

1. भक्
ु त प्रनतवधदधत्भक प्रश्न

open ended type questions

ज्मा प्रचनाच्मा उत्तयाभध्मे भक्
ु त प्रनतक्रिमा मेण्माची वॊधी अवते . अळा प्रचनाॊना भक्
ु त प्रनतवादात्भक

प्रचन अवे म्शणतात. मा प्रचनाॊचे लैमळष्टम म्शणजे प्रनतवाधकारा त्माच्मा बाऴेत उत्तय मरहशण्माची स्लातॊर्य म
अवते .प्रनतवाद कारा स्लत्चे भत भाॊडता मेत. एखाद्मा वलऴमाफाफत वखोर भाहशती मभऱते. मा

प्रकायच्मा प्रचनाॊभऱ
ु े व्मश्क्तननष्ठता लाढते. भक्
ु त प्रचनाॊचे उत्तय कधीच एकवायखे अवत नाशी. प्रत्मेक

व्मक्तीची वलचाय षभता दृश्ष्िकोण ,यवग्रशण षभता, मबन्न अवते. त्माभऱ
ु े भक्
ु त प्रचनाॊची अवॊख्म उत्तये
अवू ळकतात. त्माभऱ
ु े उत्तये चक
ु ण्माचा वॊबल क्रकॊफशुना वॊबाव्मता कभी अवते.
भक्
ु त प्रश्नधंचे पधमदे

1. भक्
ु त प्रश्न तमधय कयणे वोऩे अवते .

2.प्रचनाॊची वॊख्मा कभी अवरी तयी त्मातन
ू जास्त भाहशती मभऱते.
3. छऩाईचा खचण कभी मेतो .

4. प्रनतवादक स्लत्च्मा प्रचनाॊची उत्तये स्लत् मरहशतो त्माभऱ
ु े त्माची भते वलचाय दृष्िीकोन स्ऩष्िऩणे
भाॊडतो.

5. भक्
ु त प्रचनाभऱ
ु े खयी भाहशती मभऱते.

6.स्लत् उत्तय दे त अवल्माभऱ
ु े प्रनतवादकालय कोणाचे दडऩण नवते.

7. भक्
ु त प्रचनाॊच्मा भाहशतीतन
ू उत्तयातन
ू गण
ु ात्भक भाहशती प्राप्त शोते. उदाशयणाथण बालननक श्स्थतीची

भाहशती ,रेखन कौळल्म वभजते .

8.वलद्मार्थमाणची आकरनषभता वभजते .
9. वलद्मार्थमाांवाठी उऩमक्
ु त.

10. भर
ु ाॊच्मा वलचाय षभतेनव
ु ाय लगणलायी केरी जाऊ ळकते.
11.वलद्मार्थमाांच्मा रेखन कौळल्मारा लाल मभऱतो

12..वायाॊळ, मरहशणे भद्
ु द्माॊचे स्ऩष्िीकयण कयणे इत्मादी वलमी रागतात.
13. रेखन ळैरी अवणाऱ्मा भर
ु ाॊवाठी पामदे ळीय
भक्
ु त प्रश्नधंचे तोटे

1. वलद्मार्थमाणच्मा तेजोलरमाचा ऩरयणाभ हदवन
ू मेतो .
2.उत्तयऩबत्रकेचे भल्
ू माॊकन व्मश्क्तननष्ठऩणे शोते.
3. त्माभऱ
ु े लस्तनु नष्ठता कभी शोते.

4.ऩयीषेची वलचलवनीमता कभी शोते .

5. रेखन ळैरी ,शस्ताषय माचा ऩरयणाभ अर्धक शोतो.
6. उत्तयऩबत्रका तऩावणी खऩ
ू लेऱ रागतो.

7 प्रचनाॊचे उत्तय मरहशताना वलद्माथी बयकिू ळकतो .

8.काशी उत्तय मरहशरे तयी त्मारा काशी गण
ु द्मालमाव रागतात.

9.प्रचनाॊचा अथण वभजरा नाशी तय उत्तये चक
ु ीची मेण्माची ळक्मता अवते .
10 भक्
ु त प्रचनाॊची उत्तये मरहशण्माचा प्रनतवादक कॊिाऱा कयतात.
11.उत्तये मरहशताना बावऴक अडचणी ननभाणण शोऊ ळकतात.
12. प्रचन वॊहदग्ध अवेर तय भाहशती मभऱत नाशी
भक्
ु त प्रनतवधदधत्भक प्रश्नधंभध्मे

दीघोत्तयी (ननफंध लजध )आणण रघत्त
ु यी प्रकधय ऩडतधत.

1 ननफंध लजध क्रकं लध ददघोत्तयी प्रश्न-

ज्मा प्रचनाचे उत्तय अवॊख्म लाक्माभध्मे क्रकतीशी भोठी मरहशता मेते अळा प्रचनाॊना दीघोत्तयी क्रकॊ ला ननफॊध

लजा प्रचन म्शणतात.

मा प्रचनाॊची उत्तये वलस्तत स्लरूऩात चाय-ऩाच ऩरयच्छे दात द्माले रागतात अळा प्रचनाॊना दीघोत्तयी क्रकॊ ला
ननफॊधलजा प्रचन म्शणतात .
ददघोत्तयी प्रश्नधंचे गण
ु

1.शे प्रचन वलण वलऴमाॊवाठी उऩमक्
ु त ठयतात .
2. मा प्रचनाॊभऱ
ु े वलद्मार्थमाांच्मा अभ्मावातीर

saKaolata

कऱते .

3 मा प्रचनाॊलय वलद्मार्थमाांचे रेखन कौळल्म ,बाऴावलकाव ,आकरनषभता, वलचाय वव
ॊ तऩणे भाॊडण्माची
ु ग
षभता ,स्लतॊत्र फद्
ु धी मा गण
ु ाॊचे भाऩन केलऱ माच प्रकायातन
ू कयता मेत.े

4. मा प्रचनाचे उत्तय ऩण
ू ण चक
ू अवू ळकत नाशी. प्रचनाच्मा उत्तयारा काशी न काशी गण
ु ऩयीषक दे तो
त्माभऱ
ु े वलद्मार्थमाांचे नक
ु वान शोत नाशी.

5 शे प्रचन तमाय कयण्मावाठी श्रभ लेऱ ऩैवा कभी रागतो.

6. मा प्रचनाॊभऱ
ु े वलद्मार्थमाणरा अभ्माव चाॊगरा कयण्माची वलमी रागते.
ददघोत्तयी प्रश्नधंचे दोऴ

1. प्रचनाॊचे उत्तय तऩावताना व्मश्क्तननष्ठ मेत.े

2.भक्
ु त प्रनतवादात्भक उत्तयाचे स्लरूऩ अवल्माभऱ
ु े वलद्माथी उत्तयाची भाॊडणी लेगलेगऱे कयतो .मा

वाऩेषतेभऱ
ु े चाॊगल्मा उत्तय ऩबत्रका नॊतय लाईि ,अनत लाईि उत्तय ऩबत्रका आल्माव त्माच्मा वलद्मार्थमाांच्मा
गण
ु लत्ता ऩरयणाभ शोतो .

3.ऩयीषकाच्मा लत्ती ,थकला माचाशी ऩरयणाभ गण
ु दाना लय शोतो .

4. ऩयीषकाच्मा भनाप्रभाणे उत्तये मरहशणाया वलद्माथी अर्धक गण
ु मभऱू ळकतो .
5.वलण घिकाॊलय अवे प्रचन वलचायता मेत नाशी .

6. उत्तये भोठी राॊफरचक अवरेने ऩयीषक लाचण्माचा कॊिाऱा कयतात ल अॊदाजे गण
ु दे तात .
7. वलद्मार्थमाांचे शस्ताषय चाॊगरे नवेर तय ऩयीषक उत्तय लाचण्माचे श्रभ घेत नाशीत.
रघत्त
ु यी प्रश्न

मा वलण प्रचन प्रकायाॊची राॊफी दीघोत्तयी प्रचनाॊच्मा भानाने पायच कभी अवते. कभीत कभी चाय ते ऩाच

लाक्मात क्रकॊला आठ ते दशा ओऱीत उत्तय अऩेक्षषत अवते. मा प्रचनाचे उत्तय म्शणजे दीघोत्तयी ल लस्तनु नष्ठ
मा दोन्शी प्रचनाॊचा वल
ु णणभध्म गाठणाये अवते .उदाशयणाथण फौद्ध धभाणचा ऱ्शाव का झारा .
रघत्त
ु यी प्रश्न गण
ु .

1.मा प्रचनाॊच्मा उत्तयाचे स्लरूऩ रशान अवल्माने त्मारा गण
ु शी कभी अवतात. त्माभऱ
ु े प्रचन वॊख्मा
लाढलता मेते .

2. वलद्मार्थमाांचे रेखन कौळल्म बाऴाळैरी अभ्माव इत्मादी फाफी ऩडताऱता मेतात .
3.प्रचन वॊख्मा जास्त अवल्माने जास्त अभ्माविभालय प्रचन काढता मेतात .
4. सान आकरन उऩमोजन कौळल्म मा उद्हदष्िाॊचे भाऩन शोते .

5.मा प्रचनाॊचे उत्तय ननश्चचत अवते त्माभऱ
ु े व्मश्क्तननष्ठता कभी अवते.
रघत्त
ु यी प्रश्नधंचे दोऴ

1.अमबव्मक्ती वलऴम असानाची वखोरता माॊचे भाऩन शोत नाशी
2.प्रचनाॊची वॊख्मा लाढल्माभऱ
ु े प्रचनऩबत्रकेची राॊफी लाढते.

3. उत्तयाचे स्लरूऩ भक्
ु त प्रनतवादात्भक अवल्माने त्मात व्मश्क्तननष्ठतेचा दोऴ मेतो.
4.शस्ताषय ळद्
ु धरेखन भाॊडरी इत्मादी प्रस्तत
ु कायकाॊचा प्रबाल ऩडतोच.
फद्ध प्रनतवधदधत्भक प्रश्न

मा प्रचनाॊच्मा उत्तयाचे स्लरूऩ ननश्चचत अवते म्शणजे त्माॊची उत्तये ठयरेरी अवतात आणण ती एका ळब्दात
क्रकॊ ला एका लाक्मात अवतात अळा प्रचनाॊना फद्ध
व्मक्तीवाऩेष नवते.

प्रनतवधदधत्भक प्रचन म्शणतात .मा प्रचनाॊचे उत्तय

फद्
ु ध प्रचन म्शणजे लस्तनु नष्ठ स्लरूऩाचे प्रचन अवतात .मा मात प्रत वाधकारा प्रचनाॊच्मा उत्तयाचा खारी

हदरेल्मा उत्तयात ऩैकी मोग्म लािणाऱ्मा उत्तयाcaI

KUNa

कयाली रागते .तेथे प्रनतवादकारा उत्तय दे ण्माचे

स्लातॊर्य म याशत नाशी उदाशयणाथण आऩण खारीर ऩैकी कोणत्मा प्रकायचे वाहशत्म लाचता.
1.रमरत 2.काव्म 3 .कथा 4.वभीषा
फद्ध प्रश्नधचे गण
ु

1.प्रचनाॊची उत्तये खारी हदरेरी अवल्माभऱ
ु े त्मातीरच शे एक उत्तय ननलडाले रागते .
2. प्रतीवाधकारा उत्तये दे ण्माव पायवा लेऱ रागत नाशी.

3शोम ,नाशी स्लरूऩाचे लस्तनु नष्ठ प्रकायचे प्रचन अवल्माभऱ
ु े त्माचे वलचरेऴण कयणे वोऩे जाते.

4 प्रनतवाधकाच्मा भताचा दृश्ष्िकोनाचा अभ्माव कयणे वोऩे जाते .

5. प्रचनाॊची भाॊडणी अर्धक ऩद्धतळीय ऩणे ल आकऴणकरयत्मा कयता मेते .
6.प्रचनाॊची उत्तये हदरेरी अवल्माभऱ
ु े तर
ु नाषभ भाहशती मभऱते.
7.मा प्रचनाॊभऱ
ु े वॊख्मात्भक भाहशती प्राप्त शोते.
प्रश्नधंचे दोऴ

1.उत्तये हदरी अवल्माभऱ
ु े प्रनतवादक..आरा उत्तय दे ण्माचे स्लातॊर्य म नवते.

2.उत्तये भाशीत नवल्माव हदरेल्मा ऩमाणम ऩैकी एखाद्मा ऩमाणमालय खून कयण्माची प्रलत्ती प्रनतवादक…आत
हदवते.

3. फद्ध प्रचन जास्त तमाय कयाले रागतात त्माभऱ
ु े छऩाईचा खचण लाढतो.
4. फद्ध प्रचनाॊची यचना कयणे अलघड आशे.

6. जे ऩमाणम हदरेरे अवतात ते कभी अवतात.

7. ऩमाणम ठयलताना वलण फाजन
ू े वलचाय केरा जात नाशी.
लस्तनु नष्टठ प्रश्न

प्रत्मधलधशनधत्भक प्रश्न

मा प्रचनाॊभध्मे वलद्मार्थमाांनी स्लत् आठलणी उत्तये मरशालमाचे अवते .त्माॊना प्रत्मध लधशनधत्भक प्रश्न
म्शणतात .

दोन एखादे वलधान अऩण
ू ण दे ऊन ते ऩण
ू ण वलधान ऩण
ू ण कयण्माव वाॊगणे क्रकं लध एखधद्मध लधक्मधतीर भोकळ्मध
जधगेत ळब्द बयणे अळधप्रकधये शध प्रश्न लधऩयतध मेतो
गण
ु

1. शे प्रश्न तमाय कयणे वोऩे अवते .

2.

दोऴ

आठलण उत्तय मरशामरा रागते त्माभऱ
ु े अॊदाजे उत्तय दे ण्माची ळक्मता कभी शोते .

1. कोण ,काम, कोठे , केव्शा, अळा ळब्दाने वरू
ु शोणाऱ्मा प्रचनाॊची उत्तये प्राभख्
ु माने मा प्रकायाभऱ
ु े मभऱत

अवते तयी आकरन उऩमोजन वॊफध
ॊ ळोधणे कौळल्म शी उद्हदष्िे आजभालण्मावाठी मा प्रचनाॊचा पायवा
उऩमोग शोत नाशी.

2. मा प्रचनाॊ भधीर काशी लेऱा वॊहदग्धता याशते त्माभऱ
ु े उत्तय ननश्चचत वाॊगता मेत नाशी .
3.मा प्रचनाॊभऱ
ु े वलद्माथी केलऱ ऩाठाॊतय मालयच जास्त बय दे तो.

1. वलधधन ऩयु ती क्रकं लध रयकधम्मध जधगध बयध क्रकं लध रयक्त स्थधनधंची ऩत
ू ी
2. एकध ळब्दधत उत्तये शरशध .
3.एकध लधक्मधत उत्तये शरशध .

4.वत्म की वत्म क्रकं लध फयोफय
प्रत्मधi बसधनधत्भक प्रश्न

वलद्मार्थमाांना प्रचनाचे उत्तये ऩयु लरी जातात ल त्मातन
ू अचूक उत्तय ननलडून मरशामचे अवते .मा प्रकायचे
उत्तय दे ण्मावाठी ओऱखण्माची क्रिमा घडते. ऩमाणमाॊभधून अचूक उत्तय ळोधून काढालमाचे अवते.

द्लीऩमधामी प्रश्न -ज्मा प्रचनाॊच्मा उत्तयाचे दोन ऩमाणम हदरेरे अवतात .त्माऩैकी फयोफय ऩमाणम माॊची

उत्तयावाठी ननलड कयालमाची अवते. वत्म अवत्म आणण शोम नाशी. अळा स्लरूऩाचे ऩमाणम अवतात मात
अथण वभजरा तय यव मोग्म ऩमाणम ननलडता मेतो.
द्लीऩमधामी प्रश्नधंचे गण
ु

1. शे प्रचन कोणत्माशी वलऴमावाठी लाऩयता मेतात.

2.

मा प्रचनाॊच्मा स्लरूऩाभऱ
ु े वलद्माथी वभजून घेऊन अभ्माव कयतात पक्त ऩाठाॊतयालय बय दे त

नाशी

3. प्रचनाचे उत्तय तऩावणी वर
ु ब आशे.

4. . शे प्रचन तमाय कयणे तर
ु नात्भकदृष्टमा वोऩे आशे .
5. रशान भर
ु ाॊनाशी मा प्रचनाचे स्लरूऩ चिकन वभजते.

दोऴ

1. आकरन, उऩमोजन मालय आधारयत वलधान मा प्रकायात प्रचन घारने कठीण अवते.
2. मा प्रचन प्रकायाभऱ
ु े स्भयणळक्तीलय जास्त बय हदरा जातो.

3. वलद्मार्थमाणरा ननश्चचत उत्तय ठाऊक नवते तेव्शा अॊदाजे उत्तय दे ण्माचा भोश शोतो.

फशुऩमधामी प्रश्न –
लस्तनु नष्ठ प्रचनाधभध्मे वलधात चधंगरध ल उऩमक्
ु त प्रचन म्शणजे फशुऩमाणमी प्रचन .मा प्रचनाच्मा उत्तयावाठी
दोन ऩेषा जास्त ऩमाणम हदरेरे अवतात त्मा प्रचनाॊना फशुऩमाणमी प्रचन म्शणतात.
तीन क्रकॊ ला चाय ऩमाणम अवतात हदरेरे वलण ऩमाणम शे वलकऴणकाचे काभ कयतात.

वलकऴाक म्शणजे वलद्मधथ्मधांनध फयोफय उत्तयध कडून वलचशरत करून स्लत्कडे आकवऴात करून घेणधये .
फशुऩमधामी प्रश्नधंचे गण
ु - मा प्रचनाभऱ
ु े

1.वलद्मार्थमाांनी वखोर अभ्माव केरा आशे की नाशी शे कऱते.
2.मा प्रचन प्रकायाभऱ
ु े वलद्माथी फायकाईने अभ्मावता मईर .
3.अॊदाजे उत्तय दे ण्माची प्रलत्ती कभी शोते.

4. मा प्रचन प्रकायाभऱ
ु े सान आकरन उऩमोजन आणण अॊळता कौळल्म मा उद्हदष्िाॊचे भाऩन कयता मेत.े
5.मा प्रचनाॊची उत्तये तऩावणी वोऩी अवते.

दोऴ

1.मा प्रचनाॊभध्मे वलकऴणक तमाय कयालमाचे अवरेणे शे प्रचन तमाय कयण्मावाठी जास्त लेऱ रागतो.
2. ऩमाणम जास्त अवरेरे प्रचनऩबत्रकेची राॊफी लाढते त्माभऱ
ु े छऩाईचा खचण लाढतो.
3. ऩरयणाभकायक वलकऴणक

ली कऴणक फनलता न आल्माने प्रचनाचा उद्दे ळ वाध्म शोत नाशी.

4. वलऴमाची भाॊडणी वलचाय ऩद्धती इत्मादी गण
ु तऩावणीवाठी जे शे प्रचन उऩमक्
ु त ठयत नाशीत.

yaugmaIkrNa p`Sna
मा प्रचन प्रकायाॊभध्मे ऩयस्ऩयाॊळी वॊफर्ॊ धत दोन गि तमाय केरेरे अवतात. एक् वजातीya गि एक स्तॊबात
मरहशरा जातो. ल त्माच्माळी वॊफर्ॊ धत फाफी चा दव
ु या वजातीम गिदव
ु ऱ्मा स्तॊबात मरहशरा जातो. एका
गिातीर ळब्दाफयोफय दव
ु ऱ्मा गिातीर मोग्म ळब्दाॊची जऱ
ु णी कयामची अवते.
गण
ु

1.थोडमा जागेत फये च प्रचन वलचायता मेतात.

2. वलधाने नवल्माभऱ
ु े प्रचनाॊची राॊफी कभी शोते .

3.कामणकायण वॊफध
ॊ ऩयस्ऩय वॊफर्ॊ धत घिना मावॊफध
ॊ ीची भाहशतीशी वलद्मार्थमाांना क्रकतऩत आशे शे ऩडताऱून
ऩाशता मेत.े
दोऴ

1.मा प्रचनाॊभध्मे हदरेरे ऩमाणम अवणे आलचमक अवते अवे ऩमाणम वलणच वलऴमात जभत नाशीत .
2. स्भयणालय आधारयत ऩयीषा अवल्माने सान शे च उद्हदष्ि ऩडताऱरे जाते.
3. वजातीम ऩमाणम ळोधणे अलघड जाते.

.

unit 7c. भल्ू मननधधायणध वधठीचे ननकऴ प्रस्थधवऩत कयणे

चाॊगल्मा चाचणीचे ननकऴ वलद्मार्थमाांच्मा फोधात्भक, बालात्भक, क्रिमात्भक आणण अॊतयक्रिमात्भक षेत्राचा
वलकाव झारा आशे की नाशी. शे ऩाशण्मावाठी भल्
ू मभाऩनाच्मा वलवलध तॊत्रानव
ु ाय अनेक वाधने वलकमवत

कयण्मात आरी. भल्
ू मभाऩनाची वाधने श्जतकी ननदोऴ अवतीर नततकेच वदोऴ भल्
ू म आऩण शोते आऩण

वलवलध कवोिी अथला चाचणी माॊच्मा वाह्माने भल्
ू मभाऩन कयीत अवतो. शी कवोिी अथला चाचणी दे खीर
मोग्म त्मा ननकऴात उतयाली रागते तयच त्मा कवोिी द्लाये केरे जाणाये भल्
ू मभाऩन शी चाॊगरे शोते.

त्मावाठी चाॊगल्मा चाचणीचे ननकऴ वलण मळषकाॊना भाशीत अवणे आलचमक आशे ते खारीरप्रभाणे शोत .

1 वप्रभधण क्रकं लध मथधथातध

2. चधंगल्मध चधचणीचे चधचणीने केरेरे भल्
ू मभधऩन वलश्लवनीम अवते
3. चधंगरी चधचणी लस्तनु नष्टठ अवते.

4.चधंगल्मध चधचणीत

vyavahaya-yata

मेतधत ददवन
ू मेते .

चधंगरी चधचणी लधऩयधव वर
ु ब अवते

]pyaaoigata ha caaMgalyaa caacaNaIcaa gauNa Aaho.

5. बेदबधल षभतध शध चधंगल्मध चधचणीचध गण
ु अवतो चधचणीतन
ू वलद्मधथ्मधांतीर बेद ओऱखतध मेतो .
6.चधचणी ऩमधाप्त अवते म्शणजेच वला आळमधलय ल उद्ददष्टटधंलय आधधरयत प्रश्नधंचध वभधलेळ अवतो.

चाॊगल्मा चाचणीचे लयीर गण
ु धभण जयी स्लतॊत्रऩणे दाखवलण्मात आरे अवरे तयी ते एकभेकाॊलय अलरॊफन
ू
आशे त.एखादी चाचणी ऩमाणप्त नवेर तय नतच्मा वप्रभाणतेलय ल वलचलवनीमतेलय त्माचा आऩोआऩच

ऩरयणाभ घडत अवतो. एखादी चाचणी वलचलवनीम नवेर तय त्मा चाचणीची वप्रभाणता कभी शोईर
.त्माभऱ
ु े लयीर वशा गण
ु धभाांचा वलचाय कयणे आलचमक आशे.
1.वप्रभधणतध अथलध मथधथातध

वप्रभाणता शे चाॊगल्मा चाचणीचे वलाणत भशत्त्लाचे रषण आशे .कायण ज्मा फाफीॊचे भाऩन कयण्मावाठी
चाचणी तमाय केरी अवेर तीच फाफ मा चाचणीद्लाये भोजरी जात अवेर तय ती चाचणी वप्रभाणता
अथला मथधथात

आशे अवे म्शॊ िरे जाते.

लेऱ भोजण्मावाठी घडमाऱ, एखाद्मा वलऴमातीर प्रावलण्म भोजण्मावाठी प्रावलण्म चाचणी जेव्शा

ज्माच्मावाठी ज्माची ननमभणती केरी जाते. त्माचेच भाऩन चाचणी कयीत अवतीर तय ती वप्रभाण अथला
मथाथण आशे अवे म्शिरे जाते. वप्रभाणता वाऩेष वॊसा आशे .एखादे वाधन वलमळष्ि काऱात वलमळष्ि
फाफीॊच्मा फाफतीत भाऩनावाठी वप्रभाण अथला मथाथण अवू ळकेर. भात्र तेच वाधन वदावलणदा त्मा
फाफीॊच्मा भाऩनावाठी वप्रभाण अथला मथाथण अवू ळकेर अवे नाशी .

उदाशयणाथण भोिायीचा लेग भोजण्मावाठी केरेरे उऩकयण अलकाळ मानाचा लेग भोजण्मावाठी वप्रभाण
ठयणाय नाशी

वप्रभधण तध अथलध मथधथातध मधंचे खधरीर प्रकधय वधंगतध मेतीर
1.)आळम प्रभधणतध

ज्मा चाचणीत अभ्माविभातीर वलण घिक आणण ळैषणणक उद्हदष्िे प्रनतबफॊबफत झारेरी अवतात
अवतीर त्मा चाचणीव आळम वप्रभाण आशे अवे भानरे जाते त्माराच ऩमाणप्त अवे म्शणतात
2.

sahvatI-

वप्रभाण ता

जय नलीन चाचणी रुZ चाचणीची मभऱतीजऱ
ु ती अवेर तय त्मा चाचणीत
म्शणता मेईर.
3. यचनध अनु

sqauta

वप्रभधणतध

sahvatI- वप्रभाणाचा

आशे अवे

चधचणीतन
ू अऩेक्षषत षभतेचे भाऩन केरे जात आशे शे जेव्शा मवद्ध कयता मेत अवेर तेव्शा त्मा
चाचणीतीर वप्रभाणता म्शणून वॊफोधरे जाते.
4. दळानी वप्रभधणतध

ज्माचे भाऩन कयालमाचे त्माचेच भाऩन हदरेल्मा चाचणीतन
ू केरे जाईर शे चाचणी ऩाशतात जेव्शा रषात

मेते तेव्शा अळा चाचणीभध्मे दळणनी वश प्रभाणत आशे अवे भानरी जाते .उदाशयणाथण रेखन कौळल्म
तऩावणीवाठी ननफॊध रेखन चारतीर प्रचन अवतीर तय दळणनी वप्रभाणता आढऱते .
वप्रभधण तेलय ऩरयणधभ कयणधये घटक
1. प्रश्नधंची स्क्रष्टट बधऴध

एखाद्मा चाचणीतीर प्रचनाॊचे बाऴा अनतळम श्क्रष्ि अवेर तय वलद्मार्थमाणरा उत्तय ठाऊक अवन
ू शी केलऱ
प्रचनाॊचा अथण कऱरा नवल्माभऱ
ु े त्माचे उत्तय मरशू ळकत नाशी.
2. लेऱेची भमधादध एखाद्मा ऩयीषेवाठी आलचमक नततका लेऱ हदरा नाशी तय लेगळ्मा घिकारा प्राधान्म

मभऱे र आणण वलद्मार्थमाांची कल्ऩनाळक्ती, तकणळक्ती ,अनभ
ु ान इत्मादी भाऩन न शोता. तो क्रकती लेगाने
मरहशतो माचे भाऩन शोईर .माउरि गणणतातीर आकडेभोडीवाठी जास्त लेऱ हदरा तय वप्रभाणता
खारालेर.

3. प्रचनाॊची काहठण्म ऩातऱी एकदभ अलघड अथला एकदभ वोऩे प्रचन वप्रभाणतेलय ऩरयणाभ कयतात.
4. वॊहदग्ध वच
ू ना

प्रचनऩबत्रका वोडवलण्माव वॊफध
ॊ ीच्मा वच
ू ना जय वॊहदग्ध अवतीर तय वलद्मार्थमाांचा गैयवभज शोण्माची
ळक्मता अवते त्माभऱ
ु े वप्रभाणाता कभी शोते.
5. तेजोलरमाचा ऩरयणाभ

मळषकाॊचे वलद्मार्थमाांफद्दर शे जे लरम अवते त्मारा तेजोलरम म्शणतात. आणण त्माचा ऩरयणाभ

चाचणीच्मा वप्रभाण तेलय शोत अवतो. तवेच धभण ,जात ,लगण, ऩॊथ माचाशी ऩरयणाभ क्रकॊ ला प्रबाल गण
ु दान
दे ताना शोत अवरेल्मा भऱ
ण शदवू ऴतऩणा दे खीर चाचणीच्मा वप्रभाणतेलय ऩरयणाभ
ु े मा वलचायाॊचा ऩल
ू ग्र
कयतात.

6. अप्रस्तत
ु कायकाॊचा प्रबाल

ननफॊध लजा ऩयीषेभध्मे वलद्मार्थमाांचे शस्ताषय, रेखन ळैरी, उत्तयाची राॊफी, व्माकयण इत्मादी कायकाॊचा
प्रबाल

ऩयीषका लय ऩडतो त्माभऱ
ु े भल्
ू मभाऩन त्मानव
ु ाय शोते. शस्ताषय चाॊगरे अवरेल्मा वलद्मार्थमाणरा प्रत्मेक

प्रचनात जास्त गण
ु ऩडतात तय काशी वलद्मार्थमाांचे शस्ताषय खयाफ अवेर तय त्मारा कभी गण
ु ऩडतात
.म्शणजे दोघाॊच्मा गण
ु तीर पयक शा उत्तयाच्मा दजाणनव
ु ाय न
7. ऩयीषेचे भाध्मभ

ठयता आशे शस्ताषयालरून ठयरा गेरा आशे .

काशीलेऱा प्रचनऩबत्रका इॊग्रजी भाध्मभातन
ू काढण्मात मेतात अळालेऱी ज्मा भर
ु ाॊना इॊग्रजी नीि /व्मलश्स्थत
वभजत नाशी . त्माॊना पक्त भाध्मभाभऱ
ु े प्रचन वोडवलता आरे नाशी तय चाचणीची वप्रभाणता कभी
शोते.

वलश्लवनीमतध

ज्मा चाचणीचे ननकार दीघण कार श्स्थय अवतात अळी चाचणी वलचलवनीम अवते अवे भानरे जाते .अळी

चाचणी कोणीशी कोठे शी लाऩयरी तयीशी चाचणीच्मा गण
ु ाॊकात पयक ऩडत नाशी म्शणजे मेणाऱ्मा ननष्कऴाणत
वव
ॊ ती अवेर तय ते वाधन वलचलवनीम आशे अवे वभजाले.
ु ग

त्माभऱ
ु ेच

ekaca

फाफीच्मा केरेल्मा भाऩणातीर वव
ॊ तीच्मा प्रभाणारा क्रकॊला भाऩनातीर
ु ग

saat%yaalaa

वलचलवनीमता अवे म्शिरे जाते.

लस्तू ला ऩदाथाणचे भाऩण शे श्स्थय अवते म्शणून ते वलचलवनीम अवते. व्मक्तीॊच्मा षभताॊचे भाऩन
अश्स्थय अवल्माभऱ
ु े ते ऩदाथाणच्मा भाऩणा एलढे श्स्थय नवते .
वलश्लवनीमतेलय लय प्रबाल ऩाडणाये घिक
1. गण
ु लैमळष्िे भधीर अश्स्थयता

ज्मा षभतेचे भाऩन कयालमाचे आशे . त्मा षभतेची गण
ु लैमळष्टमे एकाच प्रकायची लाऩयरी गेरी नवल्माव
चाचणी वलचलवनीम याशत नाशी. त्माभऱ
ु े वभतेचे अथला कौळल्माचे गण
ु लैमळष्टमे आधीच ननश्चचत
कयालीत.

2. लैमश्क्तक फाफी

थकला ,आजायऩण ,दै ल आणण प्रेयणा मावायख्मा लैमश्क्तक फाफीॊचा प्राप्ताॊकालय जेव्शा प्रबाल ऩडतो तेव्शा

चाचणीची वलचलवनीमता याशत नाशी. त्माभऱ
ु े चाचणी दे ताना वलद्माथी चाचणी दे ण्माव तमाय अवल्माची
खात्री करूनच चाचणी दे ण्मात माली .
3.लैमश्क्तक प्रचन क्रकॊ ला ऩमाणमी प्रचन
काशी लेऱेरा

चाचणीत एका प्रचनाव दव
ु या प्रचन ऩमाणम म्शणन
ू दे ण्मात मेतो क्रकॊ ला वात ऩैकी कोणतेशी

ऩाच वोडला अवे वाॊगण्मात मेते .भात्र त्मा वलण प्रचनाॊची काहठण्म ऩातऱी वभान अवते. अळालेऱी त्मा
चाचणीचे वलचलावाशणता कभी शोते .त्माभऱ
ु े ऩमाणम प्रचनाॊची काहठण्म ऩातऱी वभान याशीर शे ऩशाले.
4. प्रचनाची

saMidgQa BaaYaa

चाचणीतीर प्रचन वभजरा नाशी अथला प्रचनात लाऩयरेल्मा ळब्दाॊचा अथणच वभजरा नवेर तय ती

चाचणी वलचलवनीम शोणाय नाशी. त्माभऱ
ु े प्रचनाॊची बाऴा वि
ु वि
ु ीत अवाली.
5. चाचणीची ऩमाणप्तता

चाचणीत वलण आळमालय प्रचन वलचायरे गेल्माव ती चाचणी अर्धक वलचलवनीम अवते .त्माभऱ
ु े वलऴमाच्मा
वलण आळमालय माॊलय प्रचन वलचायरे जालेत.

3.लस्तुननष्टठतध

उत्तये तऩावताना ऩयीषकाच्मा भताचा प्रबाल ऩडत नाशी तेव्शा ती कवोिी लस्तनु नष्ठ म्शणतात .एकच

कवोिी एका ऩयीषकाॊनी ननयननयाळ्मा लेऱी तऩावरी अवता माभध्मे जय पयक ऩडरा नाशी क्रकॊ ला अनेक
ऩयीषकाने तऩावरे अवता गण
ु ाॊभध्मे पयक ऩडरा नाशी तय ती कवोिी लस्तनु नष्ठ शोम. ऩमाणमी, प्रचन
,जोडमा जुऱला ,फशुऩमाणमी ,आवलष्काय कयणाये प्रचन इत्मादी. आऩल्मारा जास्तीत जास्त लस्तनु नष्ठ
आणता मेते ल वॊक्षषप्त उतयातीर प्रचनाॊभध्मे ऩयीषकाच्मा भताचा थोडापाय तयी प्रबाल ऩडतो. अळा

प्रचनाॊभधून व्मश्क्तननष्ठता डोकालते. चाॊगरी चाचणी लस्तनु नष्ठ अवते. माचा अथण चाचणीचे गण
ु दे ताना
ऩयीषकारा आऩल्मा भनाप्रभाणे गण
ु दे ता मेत नवन
ू उत्तय वच
ू ीतीर भद्
ु द्मारा अनव
ु रून जी गण
ु दानाचे
मोजना केरी आशे. त्मा प्रभाणे गण
ु दे णे आलचमक अवते.
4. उऩमोधगतध

चाचणीची उऩमोगीता

ittkIca mah%vaacaI आशे.

चाचणी दे णाऱ्मा वलद्मार्थमाांच्मा दृष्िीने

आणण चाचणी

तऩावणाऱ्मा ऩयीषकाच्मा दृष्िीने वदय चाचणी वोऩी आणण वि
ु वि
ु ीत अवरी ऩाहशजे . यचनेरा वर
ु ब

दे ण्मारा वर
ु ब आणण अथणननलणचनाराशी वर
ु ब अळी चाचणीची उऩमक्
ु तता उच्च प्रतीचे अवते. ज्मा लेऱेव

उऩमोर्गतेचा वलचाय कयण्मात मेतो तेव्शा त्मा लेऱी मा नतन्शी बागाॊचा एकबत्रत वलचाय शोणे आलचमक ठयते
मावाठी खारीर प्रचनाॊचा वलचाय कयण्मात माला.
1. प्रत्मेक प्रचनावाठी स्ऩष्ि वच
ू ना .

2. ऩयीषा घेणाऱ्माॊवाठी स्ऩष्ि वच
ू ना

3.ऩयीषेच्मा प्रळावकाॊना स्ऩष्ि वच
ू ना
4. उत्तय वच
ू ी आणण गण
ु दान मोजना

5. चाचणीची राॊफी ल लेग

6. अल्ऩ खचण लेऱेची श्रभाची फचत

7.

प्राप्ताॊकाचा अन्लमाथण रालण्मावाठी प्रभाणके लगैये

5. बेदबधल ल षभतध

ज्मा चाचणीभध्मे एखाद्मा प्रचनाची उच्च षभतेचे वलद्माथी आणण कभी षभतेचे वलद्माथी माॊच्माभधीर
बेद कयण्माची षभता आणण ळक्ती अवते. ती चाचणी बेदबाल षभता मा ननकऴात उतयते.

काशीलेऱा कवोिीभध्मे अगदी वोऩे प्रचन अवतीर तय फऱ्माच जणाॊना वलद्मार्थमाांना गणणतावायख्मा

वलऴमाॊभध्मे ळॊबय िक्के गण
ु मभऱतात. मा वलद्मार्थमाांचा िभ रालता मेत नाशी .मा वलद्मार्थमाांच्मा

ननऩन
ू ते भधीर पयक ळोधण्माची षभता मा कवोिीभध्मे नाशी .ज्मा कवोिीच्मा हठकाणी बेदबाल ल

षभता आशे अवे म्शणता मेत.े बेदबाल ननदे ळाॊक अथला वत्र
ू काढण्मावाठी वलवलध वत्र
ू ाॊचा लाऩय केरा
जातो त्मात जॉन्वन मा भल्
ू मभाऩन
7 ऩमधाप्ततध

k%yaa-nao

वच
े त्र
ु वलरेरव
ू मळषण ळास्त्र वाठी अर्धक लाऩयतात.

चाॊगल्मा चाचणीचे ननकऴ माऩैकी ऩमाणप्तता मा ननकऴरा स्लतॊत्रऩणे वलचाय कयण्माचा दजाण हदरा जातो.
कायण ऩष्ु कऱ लेऱा चाचणी तमाय कयताना ठयावलक बागाॊलय प्रचन वलचायरे जातात. त्माभऱ
ु े वलद्माथी
वॊऩण
ू ण वलऴमाचा अभ्माव न कयता वॊफर्ॊ धत बागाचा अर्धक अभ्माव कयतात आणण अर्धक गण
ु प्राप्त

कयतात. ऩयॊ तु ज्मा लेऱी चाचणीभध्मे वॊऩण
ू ण आळमालय प्रचन वलचायरे जातात तेव्शा ती चाचणी ऩमाणप्तता

inakYaasa उतयते.

त्माभऱ
ु े चाचणी तमाय कयताना प्रत्मेक आळमालय प्रचन वलचायरे जातीर माकडे रष हदरे

ऩाहशजे.
Unit 7 d Using Assessment feedback for further learning.

प्रत्माबयण म्शणजे एखाद्मा व्मक्तीरा लस्तर
ू ा त्माच्मा कामणभान वॊदबाणत वध
ु ायणे करयता हदरेरी
ऩयु लरेरी भाहशती शोम.

Feedback is helpful information or criticism that's given to someone to say what can
be done to improve a performance product.

Feedback is providing information to an individual which focuses on their performance
or behaviour.

प्रत्माबयण म्शणजे लैमश्क्तकरयत्मा एखाद्मा व्मक्तीव नतच्मा कतीलय क्रकॊला वादयीकयणालय ल लतणनालय

रष केंहद्रत करून हदरी गेरेरी भाहशती शोईर लयीर व्माख्मेलरून अवे रषात मेते की कोणतेशी प्रत्माबयण
कामणभान आणण अध्ममन वध
ु ायण्मावाठी अवते मळषकाॊनी वलद्मार्थमाांना त्माॊच्मा काभाचे पक्त गण
ु दे णे
ऩयु े वे उऩमोगी नाशी त्माच फयोफय प्रत्माबयण दे णे दे खीर नततकेच गयजेचे आशे.
प्रत्मधबयणधचे शे तू

1. वलकावावाठी च्मा ऩामऱ्मा स्ऩष्ि कयणे .

2. षभता ल कभतयता माॊची ओऱख करून दे णे.
3.चक
ु ाॊची दरु
ु स्ती कयणे .

4. वलकावाच्मा दृश्ष्िकोनातन
ू ननष्ऩत्ती चे भल्
ू म ननधाणयण कयणे.
5.वलमळष्ि श्रेणी कळी प्राप्ती केरी माचे स्ऩष्िीकयण दे णे.

6. आत्भवलचलाव ननमभणती कयणे.

7. षभता ल कभतयता माॊची जाणील.

8. वॊऩादणूक दाखवलणे इत्मादी
वलद्मधथ्मधारध वलद्मधथ्मधाच्मध भल्
ू मभधऩनधच्मध प्रत्मधबयण मधचध पधमदध.त्मधच्मधऩढ
ु ीर शळषणधकयतध नक्कीच
शोतो कायण
1.प्रत्माबयण माभऱ
ु े व्मक्तीरा आऩल्मा कामण तीर त्रि
ु ी वभजतात .

2 प्रत्माबयण माभऱ
ु े व्मक्तीरा कामण कयण्माच्मा नलीन ऩद्धती वभजतात.
3. व्मक्तीरा त्माच्माभधीर चाॊगल्मा फाफी वभजतात.

4. प्रत्माबयण माभऱ
ु े व्मश्क्तचे कौतक
ु झाल्माव आत्भवलचलाव लाढतो.
5.व्मक्तीरा कामण कयण्माची प्रेयणा मभऱते.

6. व्मक्तीरा त्माच्मा वाध्मा ऩमांत ऩोशोचण्माची वॊधी प्रत्माबयणाभऱ
ु े प्राप्त शोते.

7. प्रत्माबयणाभऱ
ु े व्मक्तीरा अध्ममन कयण्माची वॊधी मभऱते.

मनु नि िभाॊक .8c केंद्रीम प्रलत्त
ृ ीची ऩरयभधणे

गिातीर प्रधप्तधंकध चध कर वॊफर्ॊ धत भाऩनश्रेणी च्मा भध्मालय जभा शोण्माकडे अवतो प्राप्ताॊक मा

गण
ु धभाणव केंद्रीम प्रलवत्त अवे म्शणतात. उदाशयणाथण भाऩनश्रेणी ळन्ू म ते 50 अळी अवल्माव ऩॊचलीवच्मा
आवऩाव प्राप्ताॊक ची वॊख्मा जास्त अवते

व्मधख्मध -केंद्रीम प्रलत्ती म्शणजे वाभग्री तीर वलण प्राप्त अॊकाचे वलमळष्ि प्राप्ताॊक फशुतेक केंहद्रत शोण्माची
प्रलत्ती शोम मा वलमळष्ि प्राप्ताॊक आराच केंद्रीम प्रलत्तीची ऩरयभाण म्शणतात शा वलमळष्ि प्राप्ताॊक वॊऩण
ू ण
वभश
ू ाचे प्रनतननर्धत्ल कयतो.

केंद्रीम प्रलत्ती चे आकडे एक तय ते त्माॊच्मा गिा फाफत फाफतचे आकडे आशे त तो गि वयावयी त्माभानाने
कवा आशे शे वाॊगतात ल दव
ु ये म्शणजे दोन ननयननयाळ्मा गिाॊची तर
ु ना कयण्माव भदत कयतात.
केंद्रीम प्रलत्त
ु ीरप्रभधणे आशे त . भध्मभधन ,भध्मधंक, फशुरक
ृ ीची ऩरयभधणे ऩढ
भध्मभधन

वयावयी गिातीर वलण प्राप्ताॊकच्माbaorjaosa प्राप्ताॊकाच्मा वॊख्मेने बाग घेऊन मेणाया अॊक म्शणजे भध्मभान.
भध्मभान शे अॊकगणणतीम भध्मभान मा नालानेशी ओऱखरा जातो ल तो मा र्चन्शाने दळणवलरा जातो
भध्मभधन शे केंद्रीम प्रलत्त
ु त अवे ऩरयभधण आशे.
ृ ीचे वलधाधधक स्स्थय ल उऩमक्

भध्मभानाचे एकॊदयीत तीन प्रकाय आशे अॊकगणणतीम भध्मभान बमू भती क्रकॊ ला गण
ु ोत्तय भध्मभान, वभरूऩ

भध्मभान ,

भध्मभधन केव्शध कधढधले

प्राप्ताकाचा अन्लमाथण काढण्मावाठी केंद्रीम प्रलत्तीचे एखादी ऩरयभाण काढाले रागते वभजण्माव वोऩे ल

वालणबत्रक लाऩय अवरेरे ऩरयभाण शले अवल्माव भध्मभान काढाले .

फऱ्माच लेऱा भोठ्मा वभश
ु ा वलऴमी ननष्कऴण काढून ननणणम घ्मालमाचे अवतात त्मावाठी केंद्रीम प्रलत्तीचे
अत्मॊत श्स्थय ल वलचलवनीम ऩरयभान शले अवल्माव भध्मभान काढरे जाते.
भध्मभधनधची लैशळष्ट्मे

शे ऩरयभाण वलाांना वशजऩणे वभजेर अवे आशे . दै नहॊ दन व्मलशायात, ताऩभान, ऩजणन्मभान, दयडोई उत्ऩन्न
,उत्ऩादन ऩाऊव अळा क्रकतीतयी

yaa

फाफी द्लाये व्मक्त केल्मा जातात.

2. भध्मभान शे केंद्रीम प्रलत्तीचे वलाणत वलचलवनीम ल श्स्थय अवे ऩरयभाण आशे कायण भध्मभान

काढताना श्रेणीतीर वलण प्राप्ताॊकाचा वलचायात घेतरे जातात म्शणून भध्मभान शे श्रेणीचे खऱ्मा अथाणने
प्रनतननधीत्ल कयते उदाशयणाथण
m=2+3+5+6/4=16/4=4
2+3+5+10=20/4=5

म्शणजेच श्रेणीतीर एखादाgauNaaMk फदररा तयीशी भध्मभाना लय त्माचा ऩरयणाभ शोतो.

3. भध्मभान काढण्मावाठी आकडेभोड कयाली रागत अवल्माने त्माव आकडेभोड काढून केरेरी वयावयी
अवे म्शणतात.

4. वॊख्माळास्त्रातीर प्रभाण वलचरन वशवॊफध
ॊ गण
ु ाॊक रूऩाॊतरयत गण
ु ाॊक काढण्मावाठी भध्मभान रागतो

5. भध्मभान शे फैश्जक स्लरूऩाचे आशे म्शणजेच अवे की दोन क्रकॊला तीन गिाच्मा स्लतॊत्र भाध्मभाॊना लरून
वॊकमरत गिाचे भध्मभान काढता मेत.े

6. भध्मभान शे अनतळम वॊलेदनळीर अवे ऩरयभाण आशे .

7.. भध्मभान लायॊ लायता वलबाजनातीर अॊकाचे गरु
ु त्लभध्म म्शिरे जाते.

8. श्रेणीतीर प्रत्मेक प्राप्ताॊकाचा त्माच्मा भल्
ू मानव
ु ाय भध्मभान लय ऩरयणाभ शोतो म्शणन
ू अगदी िोकाचे

प्राप्ताॊक अवतात तेव्शा भध्मभान मा श्रेणीतीर प्राप्ताॊकाचे नीि प्रनतननर्धत्ल कयीत नाशी.
भध्मधंक (Mdn)

शी दव
ु यी केंद्रीम प्रलत्तीची आशे. शी दव
ु यी भशत्त्लाची केंद्रीम प्रलत्ती शोम.

हदरेरे प्राप्ताॊक उत्तय%yaa क्रकॊला चढत्मा प्रभाणे मरहशरेरे अवता अगदी भध्मालय मेणाया प्राप्ताॊक म्शणजे

भध्माॊक शोम .दव
ु ऱ्मा ळब्दात प्राप्ताॊक उत्तय%yaa क्रकॊ ला चढत्मा िभाने मरहशरेरे अवता भध्माॊक म्शणजे
अवा बफॊद ू क्रकॊ ला प्राप्ताॊक की ज्माच्मा लय आणण खारी नततकेच प्राप्ताॊक याशतात.
उदाशयणाथण

51,52,41,50,49,54,53, शे प्राप्ताॊक चढत्मा क्रकॊला उतयत्मा िभाने मरहशरेरे अवतात .
ते खारीर प्रभाणे मेतीर

54,53,52,51,50,49,41

दोन्शी श्स्थतीत 51 शा प्राप्ताॊक भध्मालय आशे क्रकॊ ला त्माच्मा खारी क्रकॊ ला लय नततकेच म्शणजे तीन तीन
प्राप्ताॊक आशे.

लधयं लधरयतध वलबधजनधच्मध स्लरूऩधत न दे तध अवे वट
ु े प्रधप्तधंक ददरे तय भध्मधंक कधढणे पधय वोऩे आशे
.प्रधप्तधंकधना उत्तय द्मा क्रकॊ ला चढत्मा िभाने मरशून लरून क्रकॊ ला खारन
ू
N+1/2 मा िभाॊकाचा ळोधरा की काभ झारे.
भध्मधंकधची आलश्मकतध ल भशत्ल

एखाद्मा श्रेणी श्रेणी पायच लयच्मा क्रकॊ ला खारच्मा क्रकॊ ला दोन्शी िोकाचे प्राप्ताॊक अवतात. तेव्शा

भध्मभान त्मा श्रेणीतीर प्राप्ताॊकाचे ननिवे प्रनतननधीत्ल कयीत नाशी .अळालेऱी मोग्म प्रनतननर्धत्ल कयणाये
केंद्रीम प्रलत्ती भध्माॊक अवते म्शणून मा केंद्रीम प्रलत्तीचे भशत्त्ल आशे.

उदाशयणाथण वभजा ऩाच वलद्मार्थमाांना एका चाचणीत मभऱारेरे गण
ु 90, 32, 30, 28, 20 अवे आशे त

त्मा प्राप्त अॊकाचे भध्मभान 40 आकडा लयीर प्राप्ताॊक.. आचे खये प्रनतननर्धत्ल कयीत नाशी. कायण 35
मभऱलणाये वलद्माथी आऩण ऩाव म्शणतो भात्र वयावयी त्माॊना 40 गण
ु आशे त अवे आऩण जयी भानरे
तयी ती लस्तश्ु स्थती नाशी कायण मा ऩाच ऩैकी चाय वलद्माथी नाऩाव आशे त.
भध्मधंक लैशळष्ट्मे

1. वि
ु े अवतीर तय भध्माॊक काढणे अनतळम वोऩे जाते.

2. िोकाकडीर प्राप्ताॊकाचा भध्माॊका लय काशीशी ऩरयणाभ शोत नाशी .

3.एखाद्मा श्रेणीतीर एका क्रकॊला 2 -3 गण
ु भाहशत नवतात तेव्शा भध्मभान काढता मेत नाशी भात्र
भध्माॊक काढता मेत.े

4.वलद्मार्थमाांना ननयननयाळ्मा वलऴमात प्रत्मष गण
ु दे ण्माऐलजी श्रेणी हदल्मा हदरेल्मा अवतीर तय प्रत्मेक
वलद्मार्थमाांची केंद्रीम प्रलत्ती भध्मॊकाच्मा वाह्माने ठयवलता मेते .
5.एकबत्रत गिाची भध्मगा काढता मेत नाशी

6.श्रेणीतीर प्रत्मेक ऩदाचा भध्मे केलऱ ऩरयणाभ शोत नाशी.

7.केलऱ ननयीषणाने काशी उदाशयणातच भध्माका काढता मेतो.

भध्मधंकधच्मध भमधादध

1. भध्माॊक काढताना हदरेल्मा श्रेणीतीर गण
ु चढत्मा क्रकॊला उतयत्मा िभाने भाॊडाली रागतात
.भध्मभानावाठी अवा िभ मरहशणे आलचमक नवते .
2.भध्माॊक वलण ननयीषणालय आधारयत नवतो.

3. वॊख्माळास्त्रातीर प्रभाण वलचरन. वशवॊफध
ॊ गण
ु ाॊक इत्मादी ऩरयभाने काढण्मावाठी भध्मधंकध ची
आलचमकता नवते

4. भध्मगा शे फैश्जक स्लरूऩाचे ऩरयभाण नाशी.

5. एखाद्मा श्रेणीतीर प्रत्मेक प्राप्ताॊकारा जेव्शा भशत्त्ल द्मालमाचे अवते. तेव्शा भध्माॊक शे ऩरयभाण
उऩमक्
ु त ठयत नाशी.

फशुरक Mo
केंद्रीम प्रलत्ती चे नतवये ऩरयभाण म्शणजे फशुरक लायॊ लायता वलतयणात हदरेल्मा प्राप्ताॊकात जास्तीत जास्त
लेऱा मेणाया प्राप्ताॊक म्शणजे फशुरक शोम. फशुरक Moमा र्चन्शाने दळणवलतात.
फशुरकध चध लधऩय केव्शध कयधलध
1. ताफडतोफ वाॊगता मेणायी केंद्रीम प्रलत्ती शली अवेर.

2.

कोणत्मा लस्तच
ू ा ननयननयाळ्मा स्लरूऩात अथला लाऩय जास्तीत जास्त आशे शे ऩाशण्मावाठी काशी

प्रानतननर्धक भाहशती ताफडतोफ शली अवेर काभचरालू जज
ु फी स्लरूऩाची केंद्रीम प्रलत्ती शली अवेर
तेव्शा फशुरक मा केंद्रीम प्रलत्तीचा लाऩय कयाला.

लैशळष्ट्मे

1.ननयीषण करून काढरेरी वयावयी म्शणजे फशुरक शोम .
2.वाभाश्जक जीलनात रोकाॊची आलड, त्माॊचा कर. हदग्दळणन इत्मादीवाठी उऩमोग शोतो.
3. फशुरक वभजामरा वोऩे आशे.
4. फशुरक गणनाव वोऩा आशे.

5. लगीकत वाभग्री भध्मे केलऱ ननयीषणाने फशुरक काढता मेतो .
6.फशुरक आरेख ने काढता मेतो.

7. श्रेणीतीर एखाद्मा िोकाकडीर प्राप्ताॊक भाशीत नवेर तयी फशुरक ननश्चचत कयता मेतो.
8. श्रेणीच्मा एका िोकाकडीर प्राप्ताॊक जयी फदररे तयी फशुरक फदरत नाशी .

9. भध्मभान ल भध्माॊका च्मा तर
ु नेत कभी वलचलवनीम अवते .कायण श्रेणीतीर ऩन
ु ा अॊकाची वॊख्मा
लाढवलरी क्रकॊ ला कभी केरी शी फशुरक फदरण्माची ळक्मता अवते.
फशुरक कधढण्मधच्मध ऩद्धती
1. प्रधप्तधंक हदरी अवता

2. प्राप्ताॊक वलबाजनाचे फशुरक काढणे.
3 लायॊ लायता वलतयणा लरून फशुरक ननश्चचत कयताना

दळानी क्रकं लध अंदधजे दोन खये फशुरक अवे प्रकधय ऩडतधत
अंदधजी फशुरक प्राप्ताॊक लायॊ लायता वलबाजनाच्मा वलबाजनाच्मा स्लरूऩात हदरेरे अवतात. तेव्शा म्शणजे
कभार लायॊ लारयता अवणाऱ्मा लगाांतय भध्म शा त्मा प्राप्ताॊकाचे फशुरक शोम. मा फशुरकाव दळणनी क्रकॊला
अॊदाजे फशुरक म्शणतात .

दोन खये फशुरक म्शणजे अवा बफॊद ू क्रकॊ ला iSaKr की ज्मालय वलबाजनातीर जास्तीत जास्त केंद्रीकयण
झारेरे अवते .अथाणत त्मा प्राप्ताकाची लायॊ लायता इतय कोणत्माशी प्राप्ताॊक ऩेषा जास्त अवते. तो प्राप्ताॊक

म्शणजे खये फशुरक शोम.प्राप्ताॊक माॊची वॊख्मा भोठी अवेर ल लगाांतये रशान अवतीर तय अॊदाजी फशुरक
क्रकॊ ला खये फशुरक शे जलऱजलऱ वायखेच अवतात. लास्तवलक ऩाशता ऩण वभाजाने खऱ्मा फशुरकाचे
काढता मेत नाशी ऩण त्माचे जलऱ जलऱ भल्
ू म काढता मेत नाशी ऩण त्माचे जलऱजलऱ Mmaulya खारीर
वत्र
ू ाने काढता मेते खारीर वत्र
ू ाने काढता मेत.े
फशुरकधच्मध च्मध भमधादध.
1. शा वलण प्राप्ताॊका लय आधारयत नवतो .

2. फशुरक ऩढ
ु ीर गणणती क्रिमा वाठी उऩमक्
ु त नवतो फशुरक एकभेल नवतो.
3. एखाद्मा वायणीत फशुरक नवतो .3,5,7,9,11,13,…….

4. फशुरक शे फैश्जक स्लरूऩाचे ऩरयभाण नाशी .त्माभऱ
ु े दोन क्रकॊ ला अर्धक गिाचे फशुरक हदरी अवता
वॊकमरत फशुरक काढता मेत नाशी.

5. जेव्शा गण
ु ाॊक वि
ु े हदरेरे अवतात आणण एखाद्मा गण
ु ाॊकात चे भल्
ू म फदरते तेव्शा फशुरक की फदरतो.
6 वलचलवनीमता कभी अवल्माभऱ
ु े फशुरका लरून ननश्चचत ननष्कऴण काढता मेत नाशीत.
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saMdBa]pasanaI naa. ko. AaiNa kulakNaI- ko iva SaOxaiNak maUlyamaapna AaiNa saM#yaaSaas~ EaI. ivaVa
p`kaSana ,puNao.
kdma caa.fa AaiNacaaOQarI baa.Baa SaOxaiNak maUlyamaapna ina%ya nautna p`kaSana puNao.
Paazk iSaxaNaatIla pirxaNa AaiNa maapna ina%ya nautna p`kaSana puNao.
BaaMDarkr ko.ema SaOxaiNak saM#yaaSaas~ ina%ya nautna p`kaSana puNao
masko TI.e SaOxaiNak saM#yaaSaas~ [na saa[-T piblakoSana naaiSak
daMDokr vaa.naa SaOxaiNak maUlyamaapna AaiNa saM#yaaSaas~ EaI ivaVa p`kaSana puNao.
paTIla ]ima-laa (2019 )AQyayanaacao maUlyainaQaa-rNa fDko p`kaSana kaolhapur.

saravaasaazI p`Sna
p`.1 A. irkamyaa jaagaI yaaogya Sabd Ba$na ivaQaanao punha ilaha.

5 gauNa

1. …………….. ho koidªya p`vaRtIcao pirmaaNa naahI.
A½ maQyamaana ba½ maQyagaa k ½p`maaNa ivacalana D½ bahulak
2. लाक्म ऩूती, गोष्ट ऩूणा कयणे ,चचत्र काढणे,फाशुल्मांचा खेऱ ल दै नंददनी शी…….. तंत्राची वाधने आशे त.

a) प्रषेऩण
b)आत्भननयीषण
c)सळषक ननयीषण
d) वशाय्मक ननयीषण
3. वलद्मार्थमााच्मा वंऩादन भाऩणाव म्शणतात…….
ऩयीषण
प्रभाणीकयण
गुणांकन
चाचणी

4. …….म्शणजे स्त्भयण अथला आठलण शोम.
प्रत्मबीसान
प्रत्मलाशन
भुक्त

फद्ध

5 ऩडताऱा वूची शे …….तंत्राचे एक वाधन आशे .
आत्भननयीषण

वशाय्म ननयीषण
सळषक ननयीषण
माऩैकी नाशी
6. ननयीषण शे भूल्मननधाायणाचे …….वाधन आशे .
वंख्मात्भक
गुणात्भक

गुणात्भक ल वंख्मात्भक

माऩैकी नाशी

7. दीघोत्तयी प्रश्न शे ……..वलचाय प्रक्रिमेळी वंफंचधत आशे त.
उच्च
ननम्न
भाध्मभ
माऩैकी नाशी
8…….मा ऩयीषेवाठी वंदबा वादशत्माचा ऩुयेऩूय लाऩय करून वलद्मार्थमाांनी उत्तये सरशालीत अळी अऩेषा अवते.
ऩुस्त्तक ऩयीषा

खुरे ऩुस्त्तक ऩयीषा

फंददस्त्त ऩुस्त्तक ऩयीषा
माऩैकी नाशी

9) भाऩणातीर अचुकता म्शणजे …...शोम.
वप्रभाणता

वलश्लवनीमता

ऩमााप्तता
बेदबाल षभता
10. ……….शा प्रत्मलाशनात्भक प्रश्न शोऊ ळकत नाशी .
वलधान ऩुती

एका ळब्दात उत्तय
एका लाक्मात उत्तय
द्वल ऩमाामी
11. केंद्रीम प्रलत्त
ृ ीचे ऩरयभाण ……...आशे
.प्रभाण वलचरन
वलस्त्ताय
भध्मभान
ळेकडेलायी
12 वलद्मार्थमाांकडून वज
ृ नात्भक उत्तय सभऱवलण्मावाठी …………..स्त्लरूऩाचे प्रश्न वलचायालेत.
वलऴमाळी वंफंचधत प्रश्न

भक्
ु त प्रश्न

अथाावलष्काय प्रश्न

फंददस्त्त प्रश्न

p`.2.KalaIla p`SnaaMcaI ]%tro 250 Sabdat ilaha.
5.p`%yaaBarNaacao p`kar spYT kra.
p`.3.ivaiSaYT saMdBa- AaSayaanausaar va ivadyaaqyaa-cao maUlyainaQaa-rNa krNyaasaazI kaoNatI saaQanao va tM=o vaaprala to saaodahrNa spYT
kra.
10 gauNa
p` 4.maQyamaana va maQyaaMk yaa saMklPanaa saaodahrNa spYT kra
p` 5.mau@t prIxaa pdQatIcao gauNa daoYa spYT kra.
p`.6.caaMgalyaa maUlyamaapnaacao inakYa spYT kra
P`a7.maUlyainaQaa-rNaasaazIcao sauyaaogya inakYa saivastr spYT kra. ?

kaosa- 7 AQyayanaacao maUlyainaQaa-rNa
Unit no.8 c केंद्रीय प्रवत्त
ृ ीची ऩररमाणे

]i_YT
ivaVaqyaa-naa / Objectives

10 gauNa

1.वलद्मार्थमाांना भाऩन भल्
ू मभाऩन आणण भल्
ू मननधाायण शी वंकल्ऩना आकरन शोण्माव भदत कयणे.
2. वलद्मार्थमाांना अध्ममनाचे भल्
ू म ननधाायण कयण्माचे शे तू आणण वभजालन
ू वांगणे.
3. वभश
ू प्रक्रिमांचे भल्
ू मननधाायण कयण्माव भदत कयणे.
4 ऩत्राधाय वंच तमाय कयण्माची षभता वलकसवत कयणे

5. भल्
ू मननधाायणावाठी आलश्मक वाधनांची ननसभाती आणण त्माचा लाऩय कयण्माची षभता वलकसवत कयणे.

6. वंख्माळास्त्त्रीम वाधनांची ननसभाती तवेच वलश्रेऴण अंती ननकार तमाय कयण्माकरयता वलद्मार्थमााव वषभ
कयणे.

7.प्रत्माबयण आचा चा भल्
ू मननधाायण करयता उऩमोग कयण्माव कयण्माव भदत कयणे.
8. वंऩादन चाचणी आणण वंवलधान तक्ता तमाय कयण्माव वषभ कयणे.
Unit no.8c केंद्रीय प्रवत्त
ृ ीची ऩररमाणे
गटातीर प्रापताांकaचा कऱ वंफचं धत भाऩनश्रेणी च्मा भध्मालय जभा शोण्माकडे अवतो प्राप्तांक मा गण
ु धभााव
केंद्रीम प्रलवृ त्त अवे म्शणतात उदाशयणाथा भाऩनश्रेणी ळन्
ू म ते 50 अळी अवल्माव ऩंचलीवच्मा आवऩाव
प्राप्तांक ची वंख्मा जास्त्त अवते

व्याख्या केंद्रीम प्रलत्त
ृ ी म्शणजे वाभरी ी तीर वला प्राप्त अंकाचे वलसळष्ट प्राप्तांक फशुतेक केंदद्रत शोण्माची
प्रलत्त
ू ा
ृ ी शोम मा वलसळष्ट प्राप्तांक आराच केंद्रीम प्रलत्त
ृ ीची ऩरयभाण म्शणतात शा वलसळष्ट प्राप्तांक वंऩण
वभश
ू ाचे प्रनतननचधत्ल कयतो.

केंद्रीम प्रलत्त
ृ ी चे आकडे एक तय ते त्मांच्मा गटा फाफत फाफतचे आकडे आशे त तो गट वयावयी त्माभानाने
कवा आशे शे वांगतात ल दव
ु ये म्शणजे दोन ननयननयाळ्मा गटांची तर
ु ना कयण्माव भदत कयतात.

केंद्रीय प्रवत्त
ु ीऱप्रमाणे आहे त हे च मध्यमान मध्याांक बहुऱक
ृ ीची ऩररमाणे ऩढ
मध्यमान वयावयी गटातीर वला प्राप्तांक आईच्मा फॅयेजव
े प्राप्तांक च्मा वंख्मेने बाग घेऊन मेणाया अंक
म्शणजे भध्मभान भध्मभान अंकगणणतीम भध्मभान मा नालानेशी ओऱखरा जातो लतो मा चचन्शाने

दळावलरा जातो मध्यमान हे केंद्रीय प्रवत्त
ु त असे ऩररमाण आहे भध्मभा नाचे
ृ ीचे सवााधधक स्थथर व उऩयक्
एकंदयीत तीन प्रकाय आशे अंकगणणतीम भध्म भान बसू भती क्रकं ला गण
ु ोत्तय भध्मभान वभरूऩ भध्मभान
मध्यमान केव्हा काढावे प्राप्त ताकाचा अन्लमाथा काढण्मावाठी केंद्रीम प्रलत्त
ृ ीचे एखादी ऩरयभाण काढाले

रागते वभजण्माव वोऩे ल वालात्रत्रक लाऩय अवरेरे ऩरयलशन शले अवल्माव भध्मभान काढाले फऱ्माच लेऱा
भोठ्मा वभश
ु ा वलऴमी ननष्कऴा काढून ननणाम घ्मालमाचे अवतात त्मावाठी केंद्रीम प्रलत्त
ृ ीचे अत्मंत स्स्त्थय ल
वलश्लवनीम ऩरयभान शले अवल्माव भध्मभान काढरे जाते.

मध्य मानाची वैशिष्ट्ये शे ऩरयभाण वलाांना वशजऩणे वभजेर अवे आशे दै नदं दन व्मलशायात ताऩभान

ऩजान्मभान दयडोई उत्ऩन्न उत्ऩादन ऩाऊव अळा क्रकतीतयी फाफतीत फाफी द्लाये व्मक्त केल्मा जातात दोन
भध्मभान शे केंद्रीम प्रलत्त
ृ ीचे वलाात वलश्लवनीम ल स्स्त्थय अवे ऩरयलशन आशे कायण भध्मभान काढताना

श्रेणीतीर वला प्राप्तांकाचा वलचायात घेतरे जातात म्शणन
ू भध्मभान शे श्रेणीचे खऱ्मा अथााने प्रनतननधीत्ल
कयते उदाशयणाथा
m=2+3+5+6/4=16/4=4

2+3+5+10=20/4=5
म्शणजेच श्रेणीतीर एखादा भर
ू ांक फदररा तयीशी भध्म भनालय त्माचा ऩरयणाभ शोतो.

3. भध्मभान काढण्मावाठी आकडेभोड कयाली रागत अवल्माने त्माव आकडेभोड काढून केरेरी वयावयी
अवे म्शणतात.

4. वंख्माळास्त्त्रातीर प्रभाण वलचरन वशवंफध
ं गण
ु ांक रूऩांतरयत गण
ु ांक काढण्मावाठी भध्मभान रागतो

5. भध्मभान शे फैस्जक स्त्लरूऩाचे आशे म्शणजेच अवे की दोन क्रकं ला तीन गटाच्मा स्त्लतंत्र भाध्मभांना लरून
वंकसरत गटाचे भध्मभान काढता मेत.े

6. भध्मभान शे अनतळम वंलेदनळीर अवे ऩरयभाण आशे . 7.. भध्मभान लायं लायता वलबाजनआतीर अंकाचे
गरु
ु त्लभध्म म्शटरे जाते.

8. श्रेणीतीर प्रत्मेक प्राप्तांक आजचा त्माच्मा भल्
ू मानव
ु ाय भध्म भनालय ऩरयणाभ शोतो म्शणून अगदी

टोकाचे प्राप्तांक अवतात तेव्शा भध्मभान मा श्रेणीतीर प्राप्तांकआचे नीट प्रनतननचधत्ल कयीत नाशी.

मध्याांक शी दव
ु यी केंद्रीम प्रलत्त
ु यी शी दव
ु यी भशत्त्लाची केंद्रीम प्रलत्त
ृ ीची आशे शी दव
ृ ी शोम ददरेरे प्राप्तांक

उत्तय उत्तय द्मा क्रकं ला चढत्मा प्रभाणे सरदशरेरे अवता अगदी भध्मालय मेणाया प्राप्तांक म्शणजे भध्मांक
शोम .दव
ु ऱ्मा ळब्दात प्राप्तांक उतयते क्रकं ला चढत्मा िभाने सरदशरेरे अवता भध्मांक म्शणजे अवा त्रफंद ू
क्रकं ला प्राप्तांक की ज्माच्मा लय आणण खारी नततकेच प्राप्तांक याशतात.
उदाशयणाथा

51,52,41,50,49,54,53, शे प्राप्तांक चढत्मा क्रकं ला उतयत्मा िभाने सरदशरेरे अवतात ते खारीर प्रभाणे

मेतीर
54,53,52,51,50,49,41
दोन्शी स्स्त्थतीत 51 शा प्राप्तांक भध्मालय आशे क्रकं ला त्माच्मा खारी क्रकंला लय नततकेच म्शणजे तीन तीन

प्राप्तांक आशे . लायं लारयता वलबाजनाच्मा स्त्लरूऩात न दे ता अवे वट
ु े प्राप्तांक ददरे तय भध्मांक काढणे पाय
वोऩे आशे प्राप्तांक आना उत्तय द्मा क्रकं ला चढत्मा िभाने सरशून लरून क्रकं ला खारन
ू
N+1/2मा िभांकाचा ळोधरा की काभ झारे.
मध्याांकाची आवश्यकता व महत्व

एखाद्मा श्रेणी श्रेणी पायच लयच्मा क्रकं ला खारच्मा क्रकं ला दोन्शी टोकाचे प्राप्तांक अवतात. तेव्शा

भध्मभा त्मा श्रेणीतीर प्राप्तांक आचे ननटवे प्रनतननधीत्ल कयीत नाशी .अळालेऱी मोग्म प्रनतननचधत्ल
कयणाये केंद्रीम प्रलत्त
ृ ी भध्मांक अवते म्शणून मा केंद्रीम प्रलत्त
ृ ीचे भशत्त्ल आशे .

उदाशयणाथा वभजा ऩाच वलद्मार्थमाांना एका चाचणीत सभऱारेरे गण
ु 90 32 30 28 20 अवे आशे त त्मा

प्राप्त अंकाचे भध्मभान 40 आकडा लयीर प्राप्तांक.. आचे खये प्रनतननचधत्ल कयीत नाशी. कायण 35

सभऱलणाये वलद्माथी आऩण ऩाव म्शणतो भात्र वयावयी त्मांना 40 गण
ु आशे त अवे आऩण जयी भानरे
तयी ती लस्त्तस्ु स्त्थती नाशी कायण मा ऩाच ऩैकी चाय वलद्माथी नाऩाव आशे त.
भध्मांक लैसळष््मे

1. वट
ु े अवतीर तय भध्मांक काढणे अनतळम वोऩे जाते. 2. टोकाकडीर प्राप्तांक ...आचा भध्मांका लय

काशीशी ऩरयणाभ शोत नाशी .

3.एखाद्मा श्रेणीतीर एका क्रकंला 2 -3 गण
ु भादशत नवतात तेव्शा भध्मभान काढता मेत नाशी भात्र भध्मांक
काढता मेत.े

4.वलद्मार्थमाांना ननयननयाळ्मा वलऴमात प्रत्मष गण
ु दे ण्माऐलजी श्रेणी ददल्मा ददरेल्मा अवतीर तय प्रत्मेक
वलद्मार्थमाांची केंद्रीम प्रलत्त
ृ ी भध्मंकाच्मा वाह्माने ठयवलता मेते .5.एकत्रत्रत गटाची भध्मगा काढता मेत
नाशी

6.श्रेणीतीर प्रत्मेक ऩदाचा भध्मे केलऱ ऩरयणाभ शोत नाशी. 7.केलऱ ननयीषणाने काशी उदाशयण आतच
भध्मान का काढता मेतो.
मध्याांध्काच्या मयाादा

1. भध्मांक काढताना ददरेल्मा श्रेणीतीर गण
ु चढत्मा क्रकंला उतयत्मा िभाने भांडाली रागतात
भध्मभानावाठी अवा िभ सरदशणे आलश्मक नवते .
2.भध्मांक वला ननयीषणालय आधारयत नवतो.

3. वंख्माळास्त्त्रातीर प्रभाण वलचरन वशवंफध
ं गण
ु ांक इत्मादी ऩरयभाने काढण्मावाठी भधी ची आलश्मकता
नवते

4. भध्मगा शे फैस्जक स्त्लरूऩाचे ऩरयभाण नाशी.

5. एखाद्मा श्रेणीतीर प्रत्मेक ताकारा जेव्शा भशत्त्ल द्मालमाचे अवते तेव्शा भध्मांक शे ऩरयभाण उऩमक्
ु त
ठयत नाशी.

फशुरक बहुऱक केंद्रीम प्रलत्त
ृ ी चे नतवये ऩरयभाण म्शणजे फशुरक लायं लायता वलतयणात ददरेल्मा प्राप्तांक आत
जास्त्तीत जास्त्त लेऱा मेणाया प्राप्तांक म्शणजे फशुरक शोम फशू रखा एभजी योड मा चचन्शाने दळावलतात
बहुऱक का चा वाऩर केव्हा करावा एक ताफडतोफ वांगता मेणायी केंद्रीम प्रलत्त
ृ ी शली अवेर दोन कोणत्मा
लस्त्तच
ू ा ननयननयाळ्मा स्त्लरूऩात अथला लाऩय जास्त्तीत जास्त्त आशे शे ऩाशण्मावाठी काशी प्रानतननचधक

भादशती ताफडतोफ शली अवेर काभचरालू जुजफी स्त्लरूऩाची केंद्रीम प्रलत्त
ृ ी शली अवेर तेव्शा फशुरक मा
केंद्रीम प्रलत्त
ृ ीचा लाऩय कयाला वैशिष्ट्ये

1.ननयीषण करून काढरेरी वयावयी म्शणजे फशुरक शोम .2.वाभास्जक जीलनात रोकांची आलड त्मांचा
कर ददग्दळान इत्मादीवाठी उऩमोग शोतो.
3. फशुरक वभजामरा वोऩे आशे
4. फशुरक गणनाव वोऩा आशे .

5. लगीकृत वाभरी ी भध्मे केलऱ ननयीषणाने फशुरक काढता मेतो .
6.फशुरक आरेख ने काढता मेतो.

7. श्रेणीतीर एखाद्मा टोकाकडीर प्राप्तांक भाशीत नवेर तयी फशुरक ननस्श्चत कयता मेतो.
8. श्रेणीच्मा एका टोकाकडीर प्राप्तांक जयी फदररे तयी फशुरक फदरत नाशी .

9. भध्मभान ल भध्मांका च्मा तर
ु नेत कभी वलश्लवनीम अवते .कायण श्रेणीतीर ऩन
ु ा अंकाची वंख्मा

लाढवलरी क्रकं ला कभी केरी शी फशुरक फदरण्माची ळक्मता अवते.
बहुऱक काढण्याच्या ऩद्धती एक प्रापताांक व्
ु टी ददरी अवता दोन प्राप्तांक वलबाजनाचे फशुरक काढणे
तीन लायं लायता वलतयण आलरून फशुरक ननस्श्चत कयताना दळानी क्रकं ला अंदाजे दोन खये फशुरक अवे
प्रकाय ऩडतात अांदाजी बहुऱक प्राप्तांक लायं लायता वलबाजनाच्मा वलबाजनाच्मा स्त्लरूऩात ददरेरे अवतात

तेव्शा म्शणजे कभार लायं लारयता अवणाऱ्मा लगाांतय भध्म शा त्मा प्राप्तांक आचे फशुरक शोम मा फशुरक
आवू दळानी क्रकं ला अंदाजे फशुरक म्शणतात .

दोन खरे बहुऱक म्शणजे अवा त्रफंद ू क्रकं ला सळतर की ज्मालय वलबाजन आतीर जास्त्तीत जास्त्त केंद्रीकयण
झारेरे अवते अथाात त्मा प्राप्त ताकाची लायं लायता इतय कोणत्माशी प्राप्तांक ऩेषा जास्त्त अवते तो

प्राप्तांक म्शणजे खये फशुरक खोर प्राप्तांक मांची वंख्मा भोठी अवेर ल लगाांत ये रशान अवतीर तय
अंदाजी फशुरक क्रकं ला खये फशुरक शे जलऱजलऱ वायखेच अवतात लास्त्तवलक ऩाशता ऩण वभाजाने खऱ्मा

फशुरकाचे काढता मेत नाशी ऩण त्माचे जलऱ जलऱ भल्
ू म काढता मेत नाशी ऩण त्माचे जलऱजलऱ भर
ु गी
खारीर वत्र
ू ाने काढता मेते खारीर वत्र
ू ाने काढता मेते
बहुऱकाच्याच्या मयाादा.
1. शा वला प्राप्तांक का लय आधारयत नवतो .

2. फशुरक ऩढ
ु ीर गणणती क्रिमा वाठी उऩमक्
ु त नवतो फशुरक एकभेल नवतो.
3. एखाद्मा वायणीत फशुरक नवतो .

4. फशुरक शे फैस्जक स्त्लरूऩाचे ऩरयलाय नाशी .त्माभऱ
ु े दोन क्रकं ला अचधक गटाचे फशुरक ददरी अवता
वंकसरत फशुरक काढता मेत नाशी.

5. जेव्शा गण
ु ांक वट
ु े ददरेरे अवतात आणण एखाद्मा गण
ु ांकात चे भल्
ू म फदरते तेव्शा फशुरक की फदरतो.
6 वलश्लवनीमता कभी अवल्माभऱ
ु े फशुर का लरून ननस्श्चत ननष्कऴा काढता मेत नाशीत.
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5 1. …………….. ho

A½ maQyamaana ba½ maQyagaa k ½p`maaNa ivacalana D½ bahulak
2. स्त्तंबारेखचा लाऩय …...वाठी केरा जातो.
भादशतीचे वलश्रेऴण

भादशतीचे लगीकयण

भादशतीचे बवलष्मकथन
लयीर वला

3. केंद्रीम प्रलत्त
ृ ीचे ऩरयभाण ……...आशे
.प्रभाण वलचरन
वलस्त्ताय

भध्मभान

ळेकडेलायी

4. ददरेल्मा वंख्मा िभाने भांडल्मा अवता भध्मालय मेणायी वंख्मा म्शणजे …….शोम.
भध्मांक

फशुरक
प्रभाण वलचरन

वयावयी वलचरन

5. खारीर श्रेणीचा फशुरक कोणता?
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