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१.  प्रस्तावना:   

                   मलुाांना / व्यक्तिला क्तिक्षण क्तदले गेले पाक्तहजे ? परांतु औपचाररक क्तिक्षणामध्ये असलेल्या मयाादाांमळेु व्यक्तिच े

क्तिक्षण थाांबते का? या प्रश्नाच्या सांदभााने आपणाांस अनेक उत्तरे दतेा येतील. परांतु आतापयंत घतेलेल्या क्तिक्षणाची त्याच्या 

जीवनामध्ये असणारी उपयोक्तगता व क्तिक्षणामळेु जीवनामध्ये आलेली सलुभता या सवा बाब च्या सांदभाात प्रश्नक्तचन्ह उभ ेराहते. 

     आपल्या वगाामध्ये असलेला क्तवद्याथी आजन्म क्तवद्याथी रहावा, यासाठी आपण वगाामध्ये कोणत्या गोष्टी क्तकां वा 

बाबी करतो आक्तण आपण सांपवीत असलेला पाठ्यक्रम याबाबत क्तिक्षक म्हणनू व त्या वगााचा नेता म्हणनू माझे असमाधान होत 

असेल तर मला एक नतेा म्हणनू क्तवद्यार्थयांच्या भक्तवष्याचा वेध घऊेन त्याची आतापासनूच तयारी करून घणे ेआवश्यक आहे. 

    मलुाांना अिा प्रकारचे क्तिक्षण क्तदले जावे की, जरी क्तवद्याथी औपचाररक क्तिक्षण पणूा करून बाहरे पडला तरी 

क्तिक्षणातून त्याला जे प्राप्त झाले आह,े त्याचा वापर काळाच्या ओघामध्य ेक्तकतीही बदल झाले, तरीही त्यास उपयिु होऊ िकेल. 

   क्तवक्तवध प्रकारच्या भाषा, तांत्रज्ञानामध्ये होणारा बदल; बदलासाठी-सजानिीलतेसाठी क्तमळणारा कमी वेळ, बहुक्तवध 

बकु्तिमते्तचा व कृक्तत्रम बकु्तिमते्तचा होणारा वापर, अध्ययन-अध्यापनाच्या पिती व तांत्रामध्ये सातत्याने होणारे बदल इत्यादी 

आव्हानाांना सामोरे जाण्यासाठी क्तवद्यार्थयाास पररपणूा व सक्षम बनक्तवण ेहचे आजच्या क्तिक्षणाचे उक्तिष्ट असले पाक्तहजे. या अनषुांगान े

भक्तवष्यवेधी क्तिक्षण / एकक्तवसाव्या ितकातील कौिल्याांची रुजवणकू क्तवद्यार्थयांमध्ये करण्यासाठी पढुील उक्तिष्टाांच्या अनषुांगान े

कायावाही होण ेअपेक्तक्षत आह.े 

 

२.  मोड्यूल अध्ययनाची उशिषे्ट -  

१.  शिक्षकाांमध्ये शवद्यार्थयाांच्या भशवष्यासाठीच्या शिक्षणाची िाणीव शनमााण करणे. 

     १.१ क्तवद्यार्थयांना अध्ययन क्तनष्पत्ती साध्य करण्यास मदत करण.े 

     १.२ क्तवद्यार्थयांना सामाक्तजक कौिल्ये क्तवकक्तसत करण्यास मदत करण.े 

 

२.  शवद्यार्थयाांच्या भशवष्यवेधी शिक्षणासाठी अध्ययन कायानीतींची शनशमाती करणे. 

     २.१ क्तवद्यार्थयांना अध्ययनाच्या क्तवक्तवध पित ची ओळख करून दणे.े 

     २.२ क्तवद्यार्थयांना तांत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरासाठी तयार करण.े 

 



३.  सांबांशधत के्षत्राची सांकल्ह्पना 

१.  शवद्यार्थयाांस स्वतः शिकण्यास पे्रररत करणे : 

                मलू स्वतःहून क्तिकते ही बाब मान्य केल्यानांतर क्तिकण े ही एक नैसक्तगाक प्रक्तक्रया आह े असे लक्षात येते. ह े फि 

मलुाांच्या बाबतीतच नव्ह,े तर इतराांच्याबाबतीत ही घडते. मलुाांच्या या स्वतः क्तिकण्याच्या नैसक्तगाक प्रक्तक्रयेत अडथळे येऊ न दणे े

ही खरी सलुभक म्हणनू आपली जबाबदारी असते. याबाबत जर आपण मलुाांना क्तवचारले की, तुला स्वतःहून केव्हा क्तिकाव े

वाटते? तर या प्रश्नाांमधनू येणारी उत्तरे मलुाांना जाणनू घणेे, याबरोबरच त्याांना स्वतः क्तिकण्यास प्रेररत करण्यासाठी उपयिु ठरतील 

असा प्रयत्न व्हावयास हवा. मलुाांिी बोलल्यानांतर असे लक्षात येते की, त्याला जी गोष्ट आवडते, जेव्हा ती क्तिकण्याची गरज 

क्तनमााण होते, त्यामाग ेउक्तिष्ट असते, त्यामध्य ेनावीन्य असते, क्तनकोप स्पधाात्मक वातावरण आक्तण मलुाच्या दृष्टीन ेत्याची उपयिुता 

असते, तेव्हा मलेु स्वयांपे्ररणनेे वेगाने क्तिकू िकतात. 

              मात्र, मलुाची ही अांत:प्ररेणा जागतृ करण ेह ेखरे क्तिक्षकाांसमोरील आव्हान असते. आयषु्यात बाह्यप्रेरणपेेक्षा अांत:प्ररेणा 

खपू मोलाची ठरते. याबाबत आतीलआवाज, आतून पेटण ेअसे िब्द नेहमी आपण ऐकतो. म्हणनू क्तवद्यार्थयांच े क्तिकण ेम्हणज े

फि पाठ्यपसु्तकातीलअभ्यास, द्याव्या लागणाऱ्या परीक्षा एवढ्यापयंत ते सीक्तमत नसते, तर त्याचा पररणाम स्वरूप म्हणनू त्याच े

आचार-क्तवचार, वतान, सांवाद या माध्यमातून क्तिकण्याचा पररणाम क्तदसनू येत असतो. म्हणनू पाठ्यपसु्तकाच्या मयाादपेलीकडे 

जाऊन क्तिकण ेआक्तण क्तिकक्तवण ेया दोन्ही प्रक्तक्रया घडण ेअपेक्तक्षत आह.े 

 

२.  शवद्यार्थयाांच्या शिज्ञास ूवतृ्तीचा सन्मान करणे: 

खरे पाहता, प्रत्येक मलुात जन्मत:च क्तजज्ञासा वतृ्ती असते. प्रत्येक मलू जन्माबरोबरच क्तजज्ञासावतृ्ती घऊेन यतेे. ह ेजग 

कसे चालते, जगाचे काया कसे चालते ह ेकुतूहल त्यास याद्वारे जाणनू घ्याव ेलागते. मात्र,या नैसक्तगाक क्तजज्ञासा वतृ्तीकडे बऱ्याच 

वेळेस आपणाकडून दलुाक्ष होत असते. पालक, क्तिक्षक, क्तमत्रपररवार सांबांक्तधत मलुाांमध्ये क्तजज्ञासावतृ्ती क्तनमााण करता येण्यासाठी 

झटत असतात. मात्र, बाह्यप्रेरणने े क्तजज्ञासावतृ्ती क्तनमााण होते परांतु ती क्तचरकाल क्तटकत नसते. याउलट बालकाची आांतररक इच्छा 

(Internal Desire) हीच खरी क्तटकाऊ स्वरूपाची क्तजज्ञासा असते. यातूनच प्रत्येक मलू जगामध्ये असणारे व त्याच्या वाट्याला 

येणारे क्तवक्तवध अनभुव घणे्यासाठी झगडत असते. 

 जसे की, प्रत्येक बालक आपल्या डोळयाांनी पररसरात असणारे क्तवक्तवध ध्वनी, आकार, आवडत्या वस्तू पाहत असते व 

त्यातूनच त्याची कुतहूलपतूी होत असते. या क्तवक्तवध अनभुवाांतून क्तवद्यार्थयांचा आत्मक्तवश्वास बळकट होत जातो. म्हणनू आपणाांस 

सवास्वी ह ेसमजनू घ्याव ेलागले की, ‘Every Child is Curious'. म्हणजेच प्रत्येक मलुात क्तजज्ञासावतृ्ती असतेच फि ती जागतृ 

होण्यासाठी क्तवक्तवध अनभुवव वातावरण उपलब्ध करून द्याव ेलागते. 

                क्तजज्ञासा ही क्तवक्तिष्ट वतृ्ती की, जी सांिोधनासाठी साहाय्य करत.े जसे की, क्तवक्तवध िोध, कुतूहल क्तनमााण करणाऱ्या 

बाब चा िोध, आश्चयाचक्तकत  करणाऱ्या बाब चा िोध ती सातत्यान ेलावत असते. मात्र, ही क्तजज्ञासा वयानरुूप, स्तरानरुूप वेगळी 

असते, ही सवास्वी त्याच्या आवडीवर अवलांबनू असते. आवड जिी क्तभन्न क्तभन्न असते तिी क्तजज्ञासाही क्तभन्न क्तभन्न अस ूिकते. 

म्हणनू प्रत्येक बालकाचा क्तवचार केल्यास सरुुवातीला आपणाांस त्याांच्यातील आवडीचा िोध घ्यावा लागले. यातूनच पढु े

क्तजज्ञासा जागतृी करण्याकडे आपण वाटचाल करू िकतो. एकूणच क्तिक्षणप्रक्तक्रयेत क्तजज्ञासा हा महत्त्वाचा घटक आह.े ही क्तजज्ञासा 

कृतीमध्ये उतरण्यासाठी क्तिक्षणक्षेत्रातून क्तवक्तवध प्रयोग, व क्तचांतामिु भीतीमिु वातावरणाची क्तनक्तमाती होण ेअपके्तक्षत आह.े 

 

३.  शवद्यार्थयाांना आव्हान देणे : 

                 मानवी मेंद ू हा सातत्यान े आव्हानात्मक काम क्तदले तर सतत तरतरीत राहतो. मलेु क्तनसगातःच वेगवेगळी आव्हान े

िोधत असतात. कारण त्याांना सतत क्तिकत राहायला आवडते. मलेु आव्हाने िोधत असतात याचा अथा मलुाांना सातत्याने नवीन 

काहीतरी हवे असते.  ह ेनवीन िोधत िोधत त्याची पतूाता करीत करीत ते आपल्या जीवनाची घोडदौड  करीत असतात. म्हणनू 

मलुाांना आव्हान दणे्याचा सांबांध मेंदचू्या कायाािी जास्त येतो. मेंद ूहा सतत जाग ेराहून आपली कामक्तगरी चोखपण ेपार पाडणारा 

अवयव आह.े या मेंदलूा क्तवश्ाांतीची जिी गरज असते, तिीच त्याला तरतरीत ठेवण्यासाठी काम दणे्याची गरज असते. त्यासाठी 

आपण मेंदसू परूक कृती दणे ेआवश्यक असते. आधकु्तनक मेंद ूसांिोधनातून असे क्तनदिानास आले आह ेकी, मेंदतू क्तवक्तिष्ट कायाक्षते्र े

असतात. भाषचेे आकलन, गक्तणत, सजानिील कृती, नवीन क्तवचार या प्रत्येकाच ेकायाक्षते्र वेगवेगळे असते. क्तदवसभर केलेले काम 

मेंदचू्या ज्या कायाक्षते्रात घडते तीच क्षते्रे झोपल्यानांतर सिुा उिीक्तपत होतात. याचाच अथा मेंदचू्या सवा कायाक्षेत्राांना गाडानच्या 

बहुक्तवध बकु्तिमते्तच्या क्तसिाांतानसुार कामास लावण ेआवश्यक आह.े मेंदलूा कामास लावण ेयाचा अथा मेंदलूा त्यास आवश्यक 

असणारे खाद्य परुक्तवण ेहोय. 



४.  अध्ययन िास्त्रीय दृशष्टकोन  

     अ. गट अध्ययन (Peer Learning) : मलेु एकमेकाांच्या मदतीन े खपू छान क्तिकतात. नैसक्तगाकरीत्या क्तवचार केल्यास 

मलुाांना ते सहज जमते. आपल्या आवडीनसुार व हव्या त्या वेळी क्तिकण्याची सांधी उपलब्ध होते. आपल्या गरजेनरुूप जोड्या 

करता येतात.  

उदाहरणाथा:  वगाातील मलुाांची जोडी, िाळेतील मलुाांची जोडी, गरजेनरुूप जोडी इत्यादी, याचा अथा असा आह े की 

क्तिकण्याच्या प्रक्तक्रयेत दोघाांचा समान वाटा असायला हवा. 
          

अ. १. िाळेतील मुलाांची िोडी : िाळेतील वरच्या वगाातील एक क्तवद्याथी व खालच्या वगाातील एक क्तवद्याथी 

क्तमळून एक जोडी. बहुवगा अध्यापन करीत असलेल्या िाळेत याचा जास्त उपयोग करून घतेा येतो. क्तवद्याथी जेव्हा घरी असतात 

तेव्हा वगाातील जोडीदार सोबत असेल असे नाही. त्यावेळी िाळेतील जोडी करताना िेजारील क्तवद्याथी सोबत असेल असे 

क्तनयोजन करता येईल. 

 

          अ. २. गरिेनुरूप िोडी: परस्पर चचाा, दोघाांनी क्तमळून करावयाचे प्रकल्प / उक्तिष्ट पणूा करावयाच े झाल्यास अिी 

गरजेनरुूप जोडी करता येते. अिा क्तवक्तवध प्रकारच्या जोड्या उपयोगात आणल्यास मलुाांचा जास्तीत जास्त सांपका  एकमेकाांिी 

येतो. एका जोडीदारावर अवलांबनू न राहता क्तवक्तवधता कळते. तसेच एखाद े मलू एका जोडीदाराकडून क्तिकण्यात अडचण येत 

असेल तर त्यात इतर िक्यता पडताळता येतात. त्यातनू क्तिकण्याच्या सांधी वाढतात. गटातील अध्ययन अध्यापनाच्या गरजेनरुूप 

वगाातील क्तकां वा वेगवेगळया वगाातील क्तवद्यार्थयांच्या गटात तीन ते चार क्तवद्यार्थयांचा समावेि असतो, सांक्तमश् अध्ययन गती 

असणाऱ्या मलुाांना गटात सहभागी करून घतेल्यास क्तवद्यार्थयांना परस्पराांचा फायदा होतो. क्तवद्यार्थयांना क्तिक्षकाांच्या मदतीक्तिवाय 

क्तिकण्याची अक्तवरत सांधी क्तनमााण होते. 

   

ब.  शवषय शमत्र (Subject Expert)  

               मलू ह ेक्तिक्षकाांपके्षा मलुाांकडून चाांगल्या गतीन ेआक्तण पितीन ेक्तिकू िकते. मलुाांना क्तिकत असताना जर काही िांका 

असतील तर ते क्तिक्षकाांना क्तवचारत नाहीत. याच ेकारण एक तर भीती असते क्तकां वा अपमान होईल ही भावना असते आक्तण मग 

िांका मनामध्ये ठेवनू अध्ययनाचा प्रवास सरुू झाला की, त्या रस्त्यावर एक थाांबा येतो त्याचे नाव व अप्रगत अवस्था. क्तिकण्याची 

गरज असण ेक्तकां वा आवड असण ेया दोनच अवस्थेमध्ये क्तिक्षण साध्य होऊ िकते आक्तण तणाव क्तवरक्तहत मानक्तसक अवस्था ही 

क्तिक्षणासाठीची मलूभतू गरज असते प्रत्येक मलुाांची क्तिकण्याची गती सारखी अस ूिकत नाही काही मलुाांना एकदा साांक्तगतल्यावर 

समजते तर काही मलुाांना तीच गोष्ट समजनू घणे्यास दोन क्तकां वा तीन तास लागतात अिा पररक्तस्थतीमध्ये क्तिक्षक या मलुाांना असा 

न्याय दऊे िकत नाहीत म्हणनू अिा िाळाांसाठी ही क्तवषय क्तमत्र योजना एक वरदानच आह.े 

 

 
 

 



५.  पाठ्यक्रम एक तृतीयाांि वेळेत पूणा करणे. 

               मलुाांच्या क्तिकण्याच्या प्रक्तक्रयेत उपलब्ध असलेला वेळ परेुपरू वापरला जावा; यासाठी त्याांना नमेनू क्तदलेला पाठ्यक्रम 

कमीत कमी वेळेत कसा पणूा करता येईल, या दृष्टीने क्तवचार करण ेआवश्यक आहे. यासाठी िाळेतील उपलब्ध असणारा वेळ व 

िाळेव्यक्ततररि क्तमळणारा वेळ, िालेय सट्ु्याांचा वेळ याचा उपयोग करून अक्तधक गतीने पाठ्यक्रम मलुाांनी पणूा करण ेअक्तभपे्रत 

आह.े अिा प्रकारे िैक्षक्तणक क्षेत्रातील उपलब्ध वेळेचा मलुाांनी भक्तवष्यासाठी आवश्यक इतर िकै्षक्तणक व सहिालेय बाबी 

क्तिकण्यासाठी उपयोग करावा यासाठी पढुील बाबी कराव्या लागतील. स्वयां अध्ययनावर भर, गट पितीचा जास्तीत - जास्त 

वापर, तांत्रज्ञानाचा अध्ययन-अध्यापनात वापर, पाठ्यपसु्तकाच्या मयाादपेलीकडे जाण्याची क्षमता विृी, मलुाांना अक्तधक 

क्तिकण्याची प्रेरणा, अक्तधक क्तिकण्याच्या पररणामाांची क्तवद्यार्थयांना जाणीव करून दणे े व तिा कृती करण्यासाठी पोषक स्पधाा 

क्तनमााण करण ेइत्यादी. 

 

६.  अध्ययनामध्ये तांत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराचा ओळख करून देणे. 

               क्तिक्षण प्रक्तक्रयेमध्ये तांत्रज्ञानाचा उपयोग म्हटले की, क्तडक्तजटल वगा, वायफाय अिा खक्तचाक बाबी डोळयासमोर येतात, 

पण तांत्रज्ञान क्षते्रात अक्ततिय गतीने होणारा क्तवकास आपल्याला मलुाांच्या क्तिक्षणात तांत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यासाठी परूक ठरत 

आह.े उदाहरणाथा:  आपल्या हातातील मोबाईल. मोबाईलमळेु क्तिकण ेसोपे झाले आह.े सोबतच क्तिक्षण प्रक्तक्रयेची आव्हाने जसे 

की पाठ्यक्रम, अभ्यासक्रम मयााक्तदत असतात. तेव्हा भक्तवष्याचा वेध घणेारी नसतात असे म्हटले जाते. कारण भक्तवष्यात कोणत्या 

गोष्टी कराव्या लागतील क्तकां वा कोणत्या गोष्टीची गरज असेल ह ेकोणीही आज साांग ूिकत नाही. अिा वेळी एक गोष्ट मात्र करता 

येते आक्तण ती म्हणजे मलुाांना तांत्रज्ञानाच्या मदतीन ेक्तिकायच ेकसे ह ेक्तिकक्तवण.े 

               तांत्रज्ञानाचा योग्य उपयोग कसा करायचा ह े साांगण े अपके्तक्षत आह.े त्यामळेु क्तिकण्याच्या प्रक्तक्रयेमध्ये तांत्रज्ञानाचा 

उपयोग करण े आक्तण क्तविेषता मोबाईलचा उपयोग करण े ही बाब अक्तनवाया झाली आह.े गगुल बोलो ॲप सारख े उदाहरण 

साांगायचे झाल्यास त्यावर मलुां स्कोअर करतात आक्तण तो स्कोअर क्तिक्षकाांमाफा त पालकाांच्या व्हाट्सअप वर  िेअर केला जातो. 

गगुल ट्रान्सलेट, व्हॉइस टायक्तपांग यासारख्या Free App मळेु क्तिकण ेअत्यांत सहज आक्तण सोप ेझालेले आह.े 

 

 
 

 



४  साांशययकीय माशहती 

राष्रीय – राज्य - शिल्ह्हा स्तरावरील साांशययकीय माशहती तुलना 

 

इयत्ता 
महाराष्ट्र व वाशिम 

तुलना 
पररसर अभ्यास / 

शवज्ञान 
भाषा गशणत 

सामाशिक 

िास्त्र 

इयत्ता शतसरी 

महाराष्र (NAS) ६८.३७ ७०.२५ ६४.६६ 

 वाक्तिम (NAS) ७१.८४ ७२.४४ ६८.२ 

 क्तजल्हा सांपादणकू 

सवेक्षण (DAS) ६२.७९ ५६.१९ ६०.०७ 

 

इयत्ता पाचवी 

महाराष्र (NAS) ५६.७२ ६२.२३ ५३.७ 

 वाक्तिम (NAS) ५९.७४ ६२.८६ ५६.६१. 

 क्तजल्हा सांपादणकू 

सवेक्षण (DAS) ५१.८२ ५४.६१ ४९.७४. 

 

इयत्ता आठवी 

महाराष्र (NAS) ३९.९३ ६२.२७ ४०.०४ ४१.५ 

वाक्तिम (NAS) ३८.१ ५९.५४ ४१.५७ ४१.८९ 

क्तजल्हा सांपादणकू 

सवेक्षण (DAS) ४३.२७ ४३.३७ ३४.२२ ४४.१२ 

 

             वरील आकडेवारीवरून आपणाांस असे क्तदसनू येते की, राष्ट्रीय, राज्य व क्तजल्हा स्तरावरून घणे्यात आलेल्या क्तवक्तवध 

सांपादणकू सवेक्षणामध्ये इयत्ता क्ततसरी पासनू आठवी पयंतचा आलेख पक्तहला तर तो उतरता असलेला क्तदसनू येतो. म्हणजचे 

पढुील इयत्ताांमध्ये जात असताना प्रगती होताना क्तदसण े अपेक्तक्षत असताना सवेक्षणामधनू मात्र अधोगती होताना क्तदसत आह.े 

म्हणजेच क्तवद्यार्थयांच्या ज्या अभ्यास / अध्ययन सवयी / पिती मध्ये अडचणी असल्याचे जाणवते. याचाच अथा असा की, 

प्राथक्तमक स्तरापासनू आपणाांस क्तवद्यार्थयांमध्य े योग्य अध्ययन सवयी, स्वयां अध्ययन, सामाक्तजक आांतरक्तक्रया, सांवाद इत्यादी 

कौिल्ये  क्तवकक्तसत करण ेआवश्यक वाटते.  

 

५. सांबांशधत के्षत्रात िालेय नेतृत्वासमोर असलेली आव्हाने 

 

अ. शवद्यार्थयाांिी सांबांशधत आव्हाने: क्तिक्षकाांची क्तभती वाटण,े अध्यापन िलैीनसुार अध्ययन न होण,े क्तिक्षकाांकडून िांका 

समाधान न होण,े ज्या बाबी आत्मसात झालेल्या आहते त्या पनु्हा क्तिकत राहण,े अध्ययनातील याांक्तत्रकीकरणाऐवजी व्यवहाराची 

जोड दणे ेइत्यादी. 

 

ब. शिक्षकाांिी सांबांशधत आव्हाने: क्तवद्यार्थयांना स्वयांअध्ययन करण्यास प्रवतृ्त करण,े क्तवद्यार्थयांच ेमलू्यमापन करण,े क्तवद्यार्थयांना 

भक्तवष्याच्या दृष्टीने आवश्यक ज्ञान-कौिल्य-तांत्रे स्वतःस अवगत नसण,े सवा क्तवद्यार्थयााकडे १००% लक्ष दणे े / वेळ दणे े / 

िांकासमाधान करण,े क्तवद्यार्थयांच्या अध्ययन िलैी ओळखण े व त्यानसुार अध्यापन करण,े क्तद्वक्तिक्षकी िाळाांच्या समस्या, 

िाळेबाहरेील वेळेच ेयोग्य क्तनयोजन करणे, प्रत्येक क्तवद्यार्थयांतील नतेतृ्व क्षमता व भावक्तनकतेची समिृी करण.े 

 

क. पालकाांिी सांबांशधत आव्हाने: क्तवद्याथी घरी अभ्यास न करण,े स्वतः क्तनरक्षर असण,े क्तवद्याथी व पालक-नातेवाईक-बहीण-

भाऊ आांतरक्तक्रया नसण.े  

 

ड. समािािी सांबांशधत आव्हाने: िाळेला असणाऱ्या अक्तधकाक्तधक सट्ु्याांमळेु अध्ययनात खांड पडण,े क्तवद्यार्थयांमध्य ेसामाक्तजक 

कौिल्ये क्तवकक्तसत करण,े क्तिक्षण आक्तण समाजाची साांगड घालण.े 

 

 



 

६. समस्येवर यिस्वीपणे मात केलेल्ह्या शिक्षक व कें द्रप्रमुख यिोगाथा 

अ. श्रीम. सखु शवश्वनाथ शसरसाट, सहायक शिक्षक 

             शिल्ह्हा पररषद कें द्रीय प्राथशमक िाळा काटा,कें द्र -काटा, ता .शि वाशिम 

        क्तदनाांक 13 /8 /2019 रोजी आमच्या काटा कें द्राची क्तिक्षण पररषद कें द्रप्रमखु बोरकर सर व क्तनलेि घगु े सर 

याांच्या मागादिानाखाली पार पडली. या क्तिक्षण पररषदते असर, नॅस व शपसा तीन गटाांमध्ये क्तवद्यार्थयांच ेवगीकरण करण्यात आले 

व आपण असर लेव्हलच्या क्तवद्यार्थयांवर सवाात जास्त एनजी खचा करतो ह े लक्षात आले. हीच एनजी आपण नॅस व क्तपसा 

लेव्हलच्या क्तवद्यार्थयांवर खचा केली तर मलेु धावायला लागतील ह ेलक्षात आले. क्तिक्षण पररषदते वाबळेवाडी च ेक्तवद्याथी क्तकती 

पढुे गलेे आहते ह े ऐकून आम्ही आवाक झालो होतो. त्यानांतर क्तदनाांक 25/ 8/2019 रोजी डायट वाशिम चे सवा मान्यवर 

कें द्रप्रमखु बोरकर सर व कें द्रातील शिक्षक याांची आांतरराष्रीय शिक्षण शवचारावर सहक्तवचार सभा पार पडली. या सभते 

सरुुवातीला आांतरराष्ट्रीय क्तिक्षण क्तवचार रूजक्तवण्याच्या दृक्तष्टकोनातनू सरुुवातीला पाच मदुद््याांवर आपल्याला काम करायचे आह े

ह ेलक्षात आले व या पाच मदुद््याांवर चचाा करण्यात आली. पाच मिु ेखालील प्रमाण े

१) आव्हान देणे                    २) शपयर लशनांग   ५) शिज्ञास ूवतृ्तीचा सन्मान करणे  

३) गट पद्धती                       ४) शवषय शमत्र  

 

              आव्हान देणे यामळेु क्तवद्यार्थयांचा वेग खपू वाढला आक्तण जो क्तवद्याथी आव्हान क्तजांकेल त्याचा सेल्ह्फी शवथ सक्सेस 

घतेला. त्यामळेु प्रत्येक क्तवद्यार्थयााला वाटू लागले, माझा पण सेल्फी टीचर सोबत क्तनघाला पाक्तहजे त्यामळेु प्रत्येक क्तवद्याथी आव्हान 

पणूा करण्याचा त्याच्या कुवतीनसुार प्रयत्न करू लागला. आव्हान पणूा करण्यामध्ये वगाातील असांर पातळीच े क्तवद्याथी माग ेपडू 

लागले पण नॅस व क्तपसा लेव्हलच ेक्तवद्याथी धाव ूलागले. 

              शपयर लशनांग मळेु मलेु जोडीने क्तमळून अभ्यास करू लागली. जोडीने क्तमळून क्तदलेले आव्हान पणूा करण,े पाढ ेपाठाांतर 

करण,े इांग्रजी िब्द पाठ करण ेव व केलेले पाठाांतर एकमकेाांना क्तवचारून खात्री करून घवे ूलागले. मलेु मलुाांच्या मदतीने लवकर 

क्तिकू लागली. यात सरुुवातीला गोंधळ वाटतो पण तो गोंधळ म्हणजे क्तवद्यार्थयांची अभ्यासाबाबतची चचाा असते. 

              गट पद्धती मळेु मलेु गटात चचाा करून अभ्यास करतात. आधी क्तवद्यार्थयांना गट पिती अध्यापनासाठी खपू प्रभावी 

आह ेयाचा मला आधीचा अनभुव आह,े पण आपण नवीन पाठ क्तिकवताना पाठातील नवीन िब्द, कठीण िब्द तसेच पाठातील 

मजकुराचा, असे समजनू साांगत होतो आक्तण नांतर मलुाांना प्रश्न क्तवचारत होतो पण आांतरराष्ट्रीय क्तिक्षण क्तवचार सभेनांतर क्तवद्यार्थयांना 

स्वतः गटात पाठाच ेवाचन करण े,एकमेकाांना पाठातील मजकूर साांगण,े चचाा करण ेव वगाातील सवा गटाांची एकक्तत्रत चचाा घऊेन 

पाठ मलेु स्वतः क्तिकू लागले. पाठावर स्वतः प्रश्न तयार करून स्वतः उत्तरे साांग ूलागली ह ेखपू मोठां यि आह.े गट पितीमळेु 

गटप्रमखु गटातील क्तवद्यार्थयांचा अभ्यास तपासनू झालेल्या चकुा त्याांना समजावनू साांगतो ह ेमहत्त्वाच ेआह.े 

              शवषय शमत्र सांकल्ह्पने मळेु वगाातील हुिार क्तवद्याथी क्तकां वा वरच्या वगाातील हुिार क्तवद्याथी त्या त्या क्तवषयाचा क्तवषय 

क्तमत्र असेल व जेव्हा वगाातील क्तवद्यार्थयांना अध्यापनात अडचणी येतील तेव्हा हा क्तवषय क्तमत्र त्याांना मदत करेल व मलेुच मलुाांच्या 

मदतीने क्तिकतील. 

              गक्तणत क्तवषय क्तिकक्तवताना आधी पाठ्यपसु्तकात क्तदलेली उदाहरण े क्तवद्यार्थयांकडून सोडवनू घणे ेव थोडे फार अवाांतर 

उदाहरण े सोडवनू घते होतोच. आांतरराष्ट्रीय क्तिक्षण क्तवचाराांमळेु मलुाांना स्वतः उदाहरण े तयार करण,े स्वतः सोडक्तवण,े गटात 

तपासण ेया क्तक्रया मलेु स्वतः करू लागली व उदाहरण ेसोडक्तवण्याचा वेग व सांख्या ही आश्चयाचक्तकत होण्यासारखी आह.े 

                          

ब. कु.इांगळे मॅडम व शिांदे सर, सहायक शिक्षक 

     शि.प.िाळा शचखली बु. कें द्र-काटा,तालकुा शिल्ह्हा : वाशिम 

                  पारांपररक पध्दतीमध्ये असर पातळीच्या मलुाांवर खपू ििी खचा होत होती. वेगवेगळे प्रयोग करुनही पाक्तहज े तो 

पररणाम क्तमळत नव्हता. या मलुाांकडे लक्ष दते असताांना नॅस पातळीवरील मलुाांना न्याय दतेा येत नव्हता. अिातच कें .प्र. श्ी 

बोरकर सराांनी क्तिक्षण पररषद घवेनू  श्ी.क्तनलेि घगुे सराांना ऐकण्याची आम्हाांला सांधी क्तदली. तेव्हा वाबळेवाडीच्या धतीवर एका 

वेगळया क्तवषयाचा आम्हाला स्पिा झाला आक्तण आपणही क्तवद्यार्थयांची चाांगली प्रगती करू िकतो असा क्तवश्वास क्तमळाला. तेव्हा 

िाळेत वगा पध्दत बांद करून वगा १ ते ४ हा एकच वगा केला. तीन क्तवषय क्तमत्र क्तनवडले ते आपापला क्तवषय सवा क्तवद्यार्थयांना 

क्तिकक्तवतात. मलुाांकडून मलुां खपू चाांगल्या प्रकारे क्तिकतात, ते कां टाळत नाहीत, त्याांचा ऊत्साह क्तटकून राहतो हा अनभुव 

आमच्यासाठी खपूच नवीन होता. आता क्तडसेंबर २०१९ पयंत सांपणूा अभ्यासक्रम पणूा करण्याच ेउिीष्ट आम्ही ठेवले आह.े जी मलुां 



अभ्यासात मागे आहते, अिा मलुाांसाठी गट पध्दत सरुू केली. गट प्रमखु आपल्या गटातील मलुाांना इतर मलुाांच्या बरोबर 

येण्यासाठी मागादिान करतात. वगेवेगळया क्तवषयाांवर मलुाांना आव्हान क्तदले जाते. आव्हानाांमळेु मलुाांच्या बधु्दीला हवां  तेवढां खाद्य 

दतेा आलां. DIET वाक्तिमच्या सवा क्तटम च्या मागादिानातनू व वेध ग्रपु वरील वाचनातनू नेहमी प्ररेणा क्तमळत असते. ग्रपु वरील 

प्रयोग आम्ही िाळेत घतेो. या प्रक्तक्रयेतून आम्ही जात असताांना छान अनभुव आले जसे मलुाांच्या अभ्यासाची गती वाढली, 

पक्तहल्यापेक्षा वाचनाची जास्त सांधी क्तमळत असल्यामळेु अभ्यासवूतृ्ती वाढली. आपण िाळेत येतो तेव्हा मलेु ग्रपुमध्ये अभ्यास 

करताांना क्तदसतात. आपापसातील भाांडण कमी झाली, दसुऱ् याचे ऐकण्याची सवय झाली. घरी मलेु स्वतःहून अभ्यासाला बसतात 

त्यामळेु पालकाांनासधु्दा समाधान क्तमळत आह.े मलुाांची अभ्यासातील आजची जी गती आह ेती क्तनक्तश्चतच पक्तहल्यापेक्षा चाांगली 

आह,े पण आम्ही दोनही क्तिक्षक या गतीवर समाधानी नाही. म्हणनु मलुाांची क्तिकण्याची गती आणखी वाढण्यासाठी वेगवेगळया 

बाजूांनी क्तवचार करुन क्तनयोजन करणार आहोत.जसे माग ेआमच्या हातुन काय चकुा झाल्यात? आम्ही कुठे कमी पडलो? आमच े

१००% effort कसे दतेा येतील व त्याचा फायदा फि हुिार मलुाांनाच नाही तर 100% मलुाांना कसा होईल? अिा अनेक 

गोष्ट वर क्तदवाळी नांतर क्तनयोजन करणार आहोत जेण ेकरुन आमची गती वाढले व आम्ही आमच्या उक्तिष्टाांपयंत लवकर पोहच.ू 

 

क. श्री. एम.िी.बोरकर, कें द्रप्रमुख 

     कें द्र-काटा,पां.स.वाशिम. 

अध्ययन क्तनष्पत्ती नसुार अध्यापन असावां. NAS धतीवर प्रश्न कौिल्य तांत्र क्तवकक्तसत करून तो सराव घ्यावा हा क्तवचार 

वाक्तिम क्तजल्हा "आकाांक्तक्षत" असल्यामळेु पढुां आला. त्या बाबतच े सवा साक्तहत्य क्तवद्याथी व पालकासह क्तिक्षकाांपयंत 

पोहोचवनूही अध्ययन क्तनष्पती कळताना क्तिक्षकाांना अडचणी येऊ लागल्या. 

एका कें द्र पररषदमेध्ये क्तनलेि सराांनी अगदी "ASAR-NAS-PISA" या सतू्रामध्ये ज्यात आम्ही अडकून बसलो होतो 

त्यातनू हळूवार बाहरे काढलां. २१ व्या ितकातील आव्हाने काय असतील? याचा पाढा वाचला. आम्ही हवेतनू खाली उतरलो. 

आम्हाला वाटलां आम्ही खपू काम करतो. क्तपसा या परीक्षबेाबत ऐकून आम्ही आमच्याच मनाला खाऊ लागलो. आपण मलुाांचा 

वेळ क्तवनाकारण वाया घालवतो, ह ेत्याांच ेबोलण ेऐकून लक्षात येऊ लागले. पढुां क्तनलेि सर ओघाओघात 'वाबळेवाडी' वर येऊन 

पोहोचले. तेथील िकै्षक्तणक उपक्रमाचे आगळे वेगळेपण व त्यातून क्तनघलेले ‘आऊटपटू’ ह ेऐकून मन पे्ररणनेे ओथांबनू भरून गलेे. 

माझे क्तिक्षक क्तनलेि सराांना ऐकत होते, पण मी मात्र केवळ एकटक  बघत होतो पण मनाने वाबळेवाडी मनाच्या झरोक्यातून बघत 

होतो. अध्ययन क्तनष्पत्ती समजनू घणे्याचा क्तवचार मला वाबळेवाडीस नेता झाला. काहीही करून माझ्या सहका-याांना तेथां पयतं 

पोहोचक्तवण ेह ेमाझां काम होते. कारण तेच ग्राऊन्ड लेव्हलला लढणारे खरे क्तिलेदार असणार, ह ेसमजनू क्ततथे भेट दणे्याचा पक्का 

क्तनणाय केला. खपू उत्कृष्ट क्तचांतन ऐकून माझे क्तिक्षक क्तिक्षण पररषदने ेपे्रररत झाले. 

क्तनलेि घगुे सराांना लोकाांचा कल, आवड, रुची बघनू आपल्या  मनातील वेध काटा केन्द्रात  क्तनक्तश्चत रूजव ू

िकतो/उतरव ू िकतो असे वाटले असावे. म्हणनू चार क्तदवसाांनी फोन करून त्याांनी मला क्तवचारले बोरकर सर, आपण काही 

क्तिक्षकाांची सभा घऊेयात का? मी म्हटलां ‘का नाही? क्तनक्तश्चत सरजी’.. अन ्मग मी माझ्या केन्द्रातील िाळा नजरे समोर आणल्या. 

DIET वाक्तिम च ेदोन तीन जण येतील तेव्हा आपली चाांगले बाांधव कोण बोलवावेत हा क्तवचार करू लागलो. मी सकारात्मक व 

‘जे अक्तधक ऐकतात व कमी बोलतात’ अश्या  ११ क्तनवडक क्तिक्षकाांना सोबत घऊेन पक्तहली क्ततठ्ठा सभा आयोक्तजत केली. काटा 

केन्द्रातील क्तिक्षकाांसोबत चाांगली चचाा झाली, त्यातुन भक्तवष्यवेधी क्तिक्षणाचा प्रवास वाक्तिम क्तजल्ह्यातून प्रथम काटा केन्द्रातून 

सरुू झाला. 

प्रथम क्तपअर ग्रपु, क्तवषय क्तमत्र या माध्यमाांतनू मलुाांच ेभावक्तवश्व क्तवचारात घऊेन रोज आव्हान ेदणे्याच ेकाम माझ ेक्तिक्षक 

बाांधव करू लागले. क्तविेष म्हणज ेयात माझ्या मक्तहला भक्तगनीही आघाडीवर होत्या व आजही आहते याचा मला मनस्वी आनांद 

होतो. क्तिक्षक ह ेभक्तवष्यवेधी क्तिक्षण पढुां पढुां कसे जाईल याचा क्तदवसा गक्तणक प्रामाक्तणक प्रयत्न करताांना क्तदसनू येत होते. 

मग क्तवचार आला आता याांना अक्तधक पे्ररणा क्तमळावी म्हणनू ‘वाबळेवाडी’ दाखक्तवण ेअत्यांत महत्वाचे आह,े मी २१  

सप्टेंबर २०१९ ला वाबळेवाडी अभ्यास दौरा काढला. ३१ क्तिक्षक व ८ मलेु घऊेन आम्ही तेथे गेलो. तेथील लोकसहभाग 

क्तवद्याथी उपक्रम िालेय पररसर व ‘मौक्तलक’ सांिोधनात्मक काम बघनू परत जोमाने काम करू लागलो..पालक सभा घऊेन 

मोबाईल वरून मलेु कसे क्तिकतात ह े समजनू साांगण्यात यिस्वी झालो. मलेु बोलो अपॅ हलॅो इांग्लीि अपॅ वापरून अभ्यास 

करायला लागली..गगुलवर जाऊन नवनवीन माक्तहती िोध ू लागली, ह े सवा चमत्कार वेध उपक्रमाचे. आज माझे काटा केन्द्र 

क्तडसेंबर अखरे क्तनधााररत अभ्यासक्रम पणूा करून उवारीत वेळ मलुाांच्या भक्तवष्यातील आव्हानाांबाबत उजागर करण्यात येणार आह.े 

या नावीन्यपणूा क्तिक्षण पितीमळेु मलुाांची क्तजज्ञासा, कुतूहल वाढू लागले. त्याांच्या चहे-या वरील क्तनमाळ क्तस्मत हास्य बघनू असे 

वाटते, आपण क्तदलेला सहभाग साथाकी लागला..माझ्या सवा सहकारी भक्तगनी व बांधूांना ही आपली मलेु खरोखर काहीतरी हटके 



करू िकतात याची खात्री पटू लागल्यान ेते खपू खपू आनांदनू जाताांना क्तदसतात तेंव्हा मला वाटतां की मी सांधीचे सोने केलां. िेवटी 

अक्ततिय प्रामाक्तणकपण ेव नम्रपण ेसाांगतो मी काहीच करीत नाही ह ेसवा चाांगलां घडत आह,े क्तदसांत आह ेते माझ्या सहकाऱ्याांच्या  

क्तनष्ठेची व कष्टाची कमाई आह.े ही सरुुवात आह.े 

 

७.  शचांतनात्मक प्रश्न 

अ. क्तिक्षकाांना या बाबी करण्याची गरज का वाटली? 

ब. प्रस्ततु कृती करण्यासाठी क्तिक्षकाांना पवूीपेक्षा कोणते वेगळे काम करावे लागले? 

क. प्रस्ततु बाब चा वापर करण्यासाठी कोणाकोणाची मदत घतेलेली आह?े 

ड. या बाब चा वापर आपल्या वगाात करताना आपणास कोणत्या अडचणी येतील? 

 

८.  िाळा शवकास आराखडा शनयोिन. 

टप्पा १  

१.१. क्तवद्याथी पाश्वभमूी समजनू घणे.े 

१.२. गट क्तनक्तमातीचा आराखडा तयार करण.े 

१.३. क्तवषय क्तमत्राांची क्तनवड करण.े 

१.४. का करायचे?  कसे करायचे? याचे क्तनयोजन करण.े 

१.५. असर, NAS स्तरावरील क्तवद्यार्थयांचे वगीकरण करण.े 

 

टप्पा २  

२.१. पारांपररक अध्यापन पिती व नवीन पित मधील फरक जाणनू घणे.े सहकाऱ्याांिी चचाा करण.े YOUTUBE चा वापर करण.े 

२.२. अध्ययन क्तनष्पत्तीवर आधाररत क्तवषयवार कृत चे वेळापत्रक तयार करण.े 

२.३. िाळा पररसरातील क्तविेष तज्ज्ञ व्यिी, कौिल्याक्तधक्तष्ठत व्यिी, व्यावसाक्तयक याांचा िोध घणे ेव चचाा करण.े 

२.४. प्राथक्तमक स्तरावर अध्ययन क्तनष्पत्तीवर आधाररत मलू्यमापन आराखडा तयार करण.े 

 

टप्पा ३  

३.१. पालकाांची भकू्तमका व सहभागाबाबत क्तनयोजन करण.े डायट व क्तिक्षण क्तवभागातील अक्तधकाऱ्याांचा सहभाग घणे.े  सभाांच े

आयोजन करण.े 

३.२. आक्तथाक बाब वर आधाररत वस्तू व इमारत बाांधकाम याांबाबत क्तनयोजन करण.े 

३.३. CSR, लोकसहभाग व दानिरू व्यिी याांच्यािी चचाा करण.े करीत असलेल्या कामाबाबत उक्तिष्ट व क्तनष्पत्ती आधाररत 

सादरीकरण करण.े 

 

टप्पा ४  

४.१. प्रिासकीय स्तरावरून इमारत बाांधकाम, मान्यता, िासकीय योजनाांचा लाभ इत्याद बाबत मा. क्तजल्हाक्तधकारी, मखु्य 

कायाकारी अक्तधकारी व डायट प्राचाया याांचा सहभाग घणे्यासांदभाात सभाांच ेआयोजन करण.े गणुवत्ता कक्ष मीक्तटांग (क्तजल्हा व तालुका 

स्तर) मधनू सदरीकरण करण.े 

 

९. यिशस्वतेकररता कृती करण्याचे टप्पे. 

                 पढुील स्तरानसुार प्रक्तक्रया कायााक्तन्वत / समिृ करण.े 

अ. स्व - स्तर 

    ब. सहकारी/समाज स्तर 

         क. भौक्ततक सकु्तवधा 

               ड. प्रिासनाचा सहभाग 

अ. स्व - स्तरावरील बाबी: ज्या फि मागादिान केल्यान ेहोऊ िकतात. अक्तधकचा वेळ, पैसा, कौिल्ये द्यावी लागणार नाहीत. 

ब. सहकारी/समाि स्तरावरील बाबी: अिा बाबी ज्यासाठी क्तनधी व लोकसहभाग लागणार आह.े  



क. भौशतक बाबी / खशचाक बाबी: अिा बाबी यासाठी खपू अक्तधक क्तनधी व लोकसहभाग लागणार आह.े 

ड. प्रिासकीय स्तरावरील बाबी: अिा बाबी ज्या िासनाच्या प्रिासकीय मदतीक्तिवाय िक्य नाहीत. 

१. मलुाांना स्वतः क्तिकण्यास पे्रररत करण.े  

२. मलुाांना आव्हान दणे.े  

३.  Pedagogical Interventions (Peer Learning, Group Learning, क्तवषय क्तमत्र)  

४.  मलुाांच्या क्तजज्ञास ूवतृ्तीचा सन्मान करण.े  

५.  पाठ्यक्रम एक ततृीयाांि वेळेत पणूा करण.े  

६. क्तिकण्यात तांत्रज्ञानाचा उपयोग.  

७.  पढुील वगााचा पाठ्यक्रम क्तिकण्याची सांधी उपलब्ध करून दणे.े  

८.  क्तवक्तवध प्रक्ततयोक्तगता परीक्षाांची तयारी करून घणे.े  

९.  इांग्रजी क्तिकण्यासाठी प्रक्तक्रया राबक्तवण.े  

१०. पाठ्यक्रम लवकर सांपल्यान ेउपलब्ध झालेल्या वेळेचा उपयोग पाठ्यक्रम बाहरेील परांत ुजीवनावश्यक क्तिकण्यासाठी  

       वापरण.े  

११. भक्तवष्यात येणाऱ्या तांत्राबाबत क्तिकण्यास सांधी उपलब्ध करून दणे.े  

१२. पयाावरणाक्तवषयीचे क्तिक्षण ‘प्रत्यक्ष कृतीतून’ करण.े  

१३. जगातील व दिेातील इतर भाषा क्तिकण्याची सांधी उपलब्ध करून दणे.े  

१४. िहरामधील व इतर दिेाांतील िाळेसोबत partnership करण.े  

१५. क्रीडेसाठी मलुाांना सांधी उपलब्ध करून दणे.े  

१६. सांगीत, नाट्य व क्तवक्तवध कला क्तिकण्याची व व्यि होण्याची सांधी उपलब्ध करून दणे.े  

१७. बहुक्तवध बिुीमत्तचेा क्तवचार करून अध्ययन-अध्यापन प्रक्तक्रया राबक्तवण.े 

 

१०.  राष्रीय िैक्षशणक धोरण २०२० मध्ये सांबांशधत समस्या दूर करण्यासाठी केलेला शवचार व केलेल्ह्या शिफारिी. 

१. तांत्रज्ञानाचा अध्ययन अध्यापनात वापर वाढक्तवण,े भाक्तषक अडथळे दरू करण्यासाठी मदत घणे.े 

२. घोकां पट्ी व परीक्षेसाठी अभ्यास यावर भर न दतेा तो सांकल्पनात्मक आकलनावर क्तदला जाण ेव त्यावर आधाररत अध्यापन  

    िास्त्रात बदल करण.े 

३. प्रत्येक क्तवद्यार्थयाामधील अनोख्या क्षमता ओळखण,े िोध घऊेन त्या क्तनक्तश्चत करण.े 

४. ताक्तका क क्तनणाय क्षमता आक्तण सजानिीलता यास प्रोत्साहन दणे.े 

५. औपचाररक व अनौपचाररक क्तिक्षणाच्या बहुक्तवध पित चा समावेि करण.े 

६. सवा प्रकारच्या वगा कामासाठी समवयस्काांचा अभ्यास करण.े 

७. सवा स्तरावरील अपेक्तक्षत अध्ययन क्तनष्पत्ती साध्य करण्यासाठी क्तविेष भर दणे.े 

८. आांतरक्तक्रयात्मक अध्यापन, ताक्तका क व क्तवशे्लषणाधाररत अध्यापन पिती व अनभुवात्मक क्तिक्षण दणे.े 

 

११.  मोड्यलू ची िालेय नेतृत्वाच्या दृशष्टकोनातून उपयकु्तता 

१.  िाळेमध्ये व िाळेबाहरे क्तिक्षण समिृी साठी द्यावयाच्या वेळेचे क्तनयोजन करता येते.गणुवत्तापणूा वेळ वाढक्तवता यतेो. 

२.  पाठ्यपसु्तका क्तिवाय अनौपचाररक क्तिक्षणातून अध्ययन क्तनष्पत्ती ची साध्यता करून घतेा यतेे. 

३.  एका सांकल्पनेचा क्तवक्तवधाांगी पितीने क्तवचार करण्याची मानक्तसकता तयार होते.  

४.  क्तवशे्लषण, सांशे्लषण, तका  या उच्च मानक्तसक प्रक्तक्रयाांचा क्तवकास होतो. 

५.  वैज्ञाक्तनक पित चा सातत्यपणूा वापर केल्यान ेकमी श्मात अक्तधक उक्तिष्ट प्राप्त होते. 

६.  वगाामध्ये भयमिु, स्वतांत्र, क्तवश्वासाहा, ऊजाा समिृ करणारे वातावरण क्तनमााण करता येते. 

७.  आांतरवैयक्तिक नातेसांबांध, सामाक्तजक कौिल्य, दरूगामी पररणाम, सामाक्तजक, राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय सामांजस्य, OUT OF   

     BOX THINKING कररता मानक्तसकता तयार होते. 

८.  जे मला यते नाही ते क्तवद्यार्थयााला आले पाक्तहजे; क्तवद्यार्थयााला काय यायला पाक्तहजे त्याचे क्तनयोजन करता येते. 

९.  याांक्तत्रकीकरणाला फाटा दऊेन क्तिक्षणाला व्यवहाराची जोड दतेा यतेे. 

१०. िालेय सट्ु्याांचा क्तवद्याथी क्तवकसनासाठी प्रभावी वापर करता यतेो. 



११. 6 C (Confidence, Collaboration, Compassion, Creative Thinking, Critical Thinking, 

Communication)(आत्मक्तवश्वास, सहभागीत्व, करुणा, सजानिील क्तवचार प्रक्तक्रया, क्तचक्तकत्सक क्तवचार प्रक्तक्रया, सांपे्रषण चा 

क्तवकास होण्यास मदत होते. 

 

१२.  सांदभा साशहत्य िासन शनणाय िासन पररपत्रके वाचन साशहत्य िैक्षशणक माशसके पाशक्षके ई साशहत्य शव्हडीओ 

शलांक वेबसाईट. 

अ. क्तजल्हा सांपादणकू सवेक्षण अहवाल २०१९-२०, क्तजल्हा क्तिक्षण व प्रक्तिक्षण सांस्था, वाक्तिम, फेब्रवुारी, २०२० 

ब. राष्ट्रीय सांपादणकू सवेक्षण अहवाल २०१७, एनसीईआरटी, नवी क्तदल्ली, २०१८ 

क. असर अहवाल, प्रथम, २०१९ 

ड. राष्ट्रीय िैक्षक्तणक धोरण २०२०, मानव सांसाधन क्तवकास मांत्रालय, नवी क्तदल्ली, २०२० 

इ. साांगोलकर, ए.सी. व घगु ेक्तनलेि, आांतरराष्ट्रीय क्तिक्षण क्तवचार : मलूभतू सांकल्पना (अप्रकाक्तित), २०१९ 

ई. छायाक्तचत्र ेव क्तव्हक्तडओ क्तलांक :  

https://drive.google.com/drive/folders/1lQs5YN5hagCQtDHTWGnfJST-7MZ-bCGH?usp=sharing  

 

   

 

मोड्यूल शवकसक 

श्ी क्तनलेि भजुांगराव घगु,े 

क्तवषय सहायक, 

क्तजल्हा क्तिक्षण व प्रक्तिक्षण सांस्था, 

वाक्तिम. 

मोड्यूल शवकसक 

डॉ. अमोल ज्ञान ूडोंबाळे, 

वररष्ठ अक्तधव्याख्याता, 

क्तजल्हा क्तिक्षण व प्रक्तिक्षण सांस्था, 

वाक्तिम. 

 

 

समन्वयन 

डॉ.ज्योती कुलकणी 

समन्वयक 

महाराष्ट्र िैक्षक्तणक क्तनयोजन व 

प्रिासन सांस्था (क्तमपा),औरांगाबाद 

मागादिाक 

डॉ.नेहा बलेसरे 

सांचालक 

महाराष्ट्र िैक्षक्तणक क्तनयोजन व 

प्रिासन सांस्था (क्तमपा),औरांगाबाद 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lQs5YN5hagCQtDHTWGnfJST-7MZ-bCGH?usp=sharing

