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 SYLLABUS

 

SEMESTER I 
CORE COURSE III 

CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT 
 

Theory: 60; Internals: 40                                                                     Total Marks = 100                                         
 Total Credits = 6 

 
 

Course Objectives 
 

1. To explain the conceptual framework of Curriculum Development. 

2. To analyse the bases of Curriculum Development. 

3. To understand the conceptual framework and various Curriculum Design 

4. To study the theories of Curriculum Development 

5. To understand the Models of Curriculum Design 

6. To analyse the current trends in Curriculum Development. 

 

Module 1: Curriculum Development: A Conceptual Framework                              Credits:2 

Unit 1: Concept, Process and Strategies of Curriculum Development 

a) Concept, Need & Principles of Curriculum 
b) Process of Curriculum Development 
c) Elements and Strategies of Curriculum Development    

Unit 2: Foundations of Curriculum Development 

a) Philosophical, Sociological and Psychological bases of Curriculum Development 
b) Changing role of the teachers in transacting curriculum  
c) Role of SCERT, NCTE, NCERT in Curriculum Development – 

Unit 3: Curriculum Design 

a) Concept, Need and Significance of Curriculum Design 
b) Principles for Curriculum Design-Challenge and enjoyment, Breadth, Progression 

Depth , Coherence ,Relevance , Personalization and choice 
c) Types of Curriculum Design- Subject centered, Learner centered, Problem centered 
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Module 2: Trends, Theories and Evaluation of Curriculum                                     Credits:2 

Unit 4: Theories and Curriculum Development  

a) Curriculum and Constructivism  
b)  Curriculum and Critical Theory 
c) Curriculum and Poststructuralist Theory 

Unit 5: Models of Curriculum Design 

a) Objectives model and the Process model, 
b) Tyler’s model,  
c) Wheeler’s model, Kerr’s model 

Unit 6: Current Trends in Curriculum Development  

a) Autonomy and Curriculum Development. 
b)  Curriculum for Inclusion- Need, Importance and Challenges 
c) E –learning and Curriculum Development 

 
Module 3: Internal Assignment:                                                                        Credits:2 
 
Sr. 
No. 

Particulars Marks 

1. Assignments (2*10) 30 

2. Case study/Projects/Posters and exhibits /Seminar/ Workshop/ Cooperative 
Learning /Blended Learning/Constructivism/Nai-Talim- Experiential Learning 
/Open Book Assignment/ Class test  

10 
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१ 

अभ्यासक्रम विकसन सकंल्पना, 

प्रवक्रया आवि काययवनती 

घटक रचना  

१.० उदििषे्ट 

१.१ प्रास्तादिक 

१.२ अभ्यासक्रमाची संकल्पना ,गरज आदि तत्िे 

 १.२.१ अभ्यासक्रमाचा अर्थ आदि संकल्पना 

 १.२.२ अभ्यासक्रम महत्िाचा का आहे? 

 १.२.३    अभ्यासक्रमाची तत्िे  

१.३ अभ्यासक्रम दिकसनाची प्रदक्रया  

 १.३.१ अभ्यासक्रम दिकसनाच्या प्रदक्रयेतील टप्पे/अिस्र्ा 

१.४ अभ्यासक्रम दिकसनाचे घटक आदि कायथदनती 

 १.४.१ अभ्यासक्रम दिकसनाचे घटक 

 १.४.२ अभ्यासक्रम दिकसनाच्या कायथदनती 

१.५ सारांश 

१.६ प्रश्नािली 

१.७ संिर्थगं्रर् सूची 

१.० उवििष्ट े

हया घटकाच्या अभ्यासानंतर तमु्हाला खालील गोष्टीशक्य होतीलः 

• अभ्यासक्रमाची संकल्पना स्पष्ट करा. 

• अभ्यासक्रमाची तत्िे दलहा. 

• अभ्यासक्रम दिकसनाची प्रदक्रया स्पष्ट करा. 

• अभ्यासक्रम दिकसनाचे घटक आदि कायथदनतीचे ििथन करा. 

१.१ प्रास्ताविक 

अभ्यासक्रम Curriculum हया श् ्िाची व्यूत्पत्ती मूळ लॅदटन currere पासून  झाली  आहे. 

'currere' हया श्िाचा अर्थ run असा आहे.त्यािरून Curriculum चा अर्थ run away 

a course which one runs to reach goal.म्हिजेच अभ्यासक्रम म्हिजे शयथतीचे 

मैिान यामध्ये दिषयाच्या मागाथिरून दिद्यार्ी उदििष्टाप्रत दिकदसत होतो. अशाप्रकार े
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अभ्यासक्रम हा अनिुेशनात्मक आदि शैक्षदिक कायथक्रम आहे की ज्याला अनसुरून 

दिद्यार्ी त्यांची ध्येय, आिशथ आदि जीिनाच्या इच्छा-आकांक्षा साध्य करतात. 

अभ्यासक्रमास अध्ययनाची योजना िेखील म्हिता येईल ज्यामध्ये आपल्या समाजातील 

दशक्षिाच्या हेतूदिषयी काही गदृहतके असतील. त्याचीदनदित रचना िेखील आहे. ज्या ा़द्वार े

दनयोजकाची दृष्टी अध्ययनादर्थच्या अध्ययन अनरु्िामध्ये अनिुािीत केली जाऊ शकते. 

त्यामळेु कोित्याही अभ्याक्रमात िोन आयामांचा दृष्टी आदि रचना यांचा समािेश असतो. 

सिथ प्रकारचे अध्ययन की जे शाळेमार्थ त दनयोदजत आदि मागथिशीत असते आदि ते गटात 

दकंिा िैयदिकरीत्या शाळेच्या आत दकंिा शाळेबाहेर दमळते. 

केर यांनी अभ्यासक्रमाची व्याख्या अशी केली आहे की, शाळेद्वार े दनयोदजत आदि 

मागथिशथन केले जािार ेसिथ प्रकारचे  दशक्षि की जे गटात िैयदिकररत्या, शाळेच्या आत 

दकंिा बाहेर दिले जाते. 

ब्रास्लािस्की यांच्या मते अभ्यासक्रम हा समिुाय, शैक्षदिक, व्यािसादयक आदि राज्य 

यांच्यातील एक प्रकारचा करार आहे. ज्यािर दिद्यार्थयाांनी त्यांच्या आयषु्याच्यादिदशष्ट 

कालािधीत काय करािे. शालेय दशक्षिातून दिद्यार्थयाांनी दशकिे अपेदक्षत आहे की ज्यामध्ये 

कौशल्ये, कामदगरी, दृदष्टकोनआदि मूल्ये यांची रूपरशेा मांडली जाते. ज्यामध्ये 

दिद्यार्थयाांच्या इदच्छत पररिामांची दिधाने, सामग्रीचे ििथन आदि दनयोदजत कृदतंचा समािेश 

असतो. या सिाांचा उपयोग दिियार्थयाांना अध्ययन अपेदक्षत अध्ययन दनष्पत्ती प्राप्त 

करण्यासाठी होतो. 

कॅमबेल यांच्या मते अभ्यासक्रम म्हिजे अध्ययन कत्याांचे अनरु्ि. 

Giles यांच्या मते अभ्यासक्रम ही एक अशी पध्िती आहे की जी व्यदि आदि प्रदक्रया 

यांच्याषी संबंधीत आहे. 

पारपंाररक अभ्यासक्रम हा दिषयकें द्री होता तर आधदुनक अभ्यासक्रम हा बालक आदि 

जीिनक्रें िी आहे. अभ्यासक्रमाच्या आधदुनक संकल्पनेनसुार याचा अर्थ केिळ शाळांमध्ये 

पारपंाररकपिे दशकिले जािार े शैक्षदिक दिषय असा नसून शाळा, िगथखोली, गं्रर्ालय, 

प्रयोगशाळेतील दिदिध उपक्रम, दिदिध प्रकारच्या कायथशाळा, दक्रडांगिे, दिद्यार्ी आदि 

दशक्षि यांच्यातील अनौपचारीक संपकथ  या सिथ अनरु्िांचा समािेश होतो. अभ्यासक्रम 

दिद्यार्थयाांच्या जीिनाच्या सिथ दबंिूनंा स्पशथ करते आदि समतोल व्यदिमत्िाचे मूल्यमापन 

करण्यास मित करते. 

आधदुनक दशक्षि हे िोन गदतमान प्रदक्रयांचे संयोजन आहे. एक िैयदिक दिकासाची प्रदक्रया 

आहे आदि िसुरी सामादजकीकरिाची प्रदक्रया आहे ज्याला सामान्यता सामादजक 

िातािरिासह समायोजन म्हिून ओळखले जाते. 
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अभ्यासक्रम दिकसन संकल्पना, 

प्रदक्रया आदि कायथदनती 
१.२ अभ्यासक्रमाची सकंल्पना, गरज आवि तत्िे 

१.२.१ अभ्यासक्रमाचा अर्य आवि सकंल्पना 

कवनगंहमॅ- शाळेमध्ये आपल्या दिद्यार्थयाांना आपल्या उदििष्टांनसुार घडदिण्यासाठी 

अभ्यासक्रम हे दशक्षिाच्या हातातील साधन आहे. 

मनोरोई यांच्या मते शैक्षदिक ध्येय साध्य करून घेण्यासाठी शाळेत उपयोगात आिलेल्या 

सिथ प्रकारच्या अनरु्िांचा अभ्यासक्रमात समािेश होतो. 

क्रो आवि क्रो - अभ्यासक्रमात सिथ दिद्यार्थयाथचा शाळेतील दकंिा शाळेबाहेरील अनरु्िांचा 

समािेश आहे ज्यात त्याला दिकासात्मक, र्ािदनक, सामादजक, अध्यादत्मक आदि 

नैदतकदृष्टया मित करण्यासाठी तयार केलेल्या कायथक्रमांचा समािेश आहे.  

१.२.२ अभ्यासक्रम महत्िाचा का आह?े 

१. एक वस्र्र आवि सघंटीत मागय 

तमुचा अभ्यासक्रम मूलतः प्रत्येक दिषयाशी संबंदधत कृती आदि अध्ययन दनष्पत्तीच्या 

ध्येयांची कोठे जायचे आहे आदि दतरे् कसे जायचे आहे याची रूपरषेा िेिारा हा एक उत्तम 

नकाशा आहे. अभ्यासक्रमाचे िस्तऐिज एका रात्रीत तयार केले जात नाहीतः त्यांच्या 

दिकासामध्ये खूप दिचार, िेळ, मेहनत आदि कौशल्ये जातात, त्यामळेु त्याच 

गोष्टीशोधण्याचा प्रयत्न करू नका. 

तमुच्या दशकििीिर तमुची स्ितःची खास क्षमता ठेिण्याबििल तमु्हाला उत्कट िाटत 

असल्यास, घाबरू नका! अभ्यासक्रम आपल्या अध्यापनास समर्थन िेण्यासाठी मागाथचा 

तिा आदि कल्पना प्रिान करत असताना, अर्थ लािण्यासाठी नेहमीच जागा असते. 

अभ्यासक्रमाला मागथिशथक मागथ म्हिून काम करू द्या आदि तमु्ही जाताना तमुच्या 

स्ितःच्या शैलीत त्याचा उपयोग करा आदि अहो, चांगला बॅकलाइन मास्टर दकंिा 

अभ्यासक्रम कृती कोिाला आिडत नाही? ते तमु्हाला आदि तमुच्या दिद्यार्थयाांना मित 

करण्यासाठी तयार केले गेले आहेत, म्हिून पढेु जा आदि त्यांचा िापर करा. 

संरचनेच्या  दस्र्र मागाथचे उिाहरि जो अभ्यासक्रम प्रिान करतो त्याच्या चौकटीत आहे. 

मोठे दशक्षि उदििषे्ट अदधक दिदशष्टआदि इदच्छत पररिामांमध्ये दिर्ागली जातात. अषा 

प्रकार,े तमु्ही मोठे दचत्र पाहू शकता आदि लहान धडे तमु्हाला व्यापक संकल्पना 

दशकिण्यास कशी मित करतात हे अदधक चांगल्या प्रकार ेसमजू शकता. 

शाररररक दशक्षि िगाथतील पाचव्या िगाथतील दिद्यार्थयाथला हालचाल दशकण्याची आिश्यकता 

असू शकते. ते बऱ्यापैकी अस्पष्ट आहे. परतं ुजर तमु्ही र्ोडे खोलिर गेलात तर तमु्हाला 

दिसेल की तमुच्या दिद्यार्थयाांना हालचालीतील त्रटुी कशा शोधायच्या, हालचालींचा क्रम 

कसा पार पाडायचा आदि िाहतकु कौशल्ये कशीपार पाडायची हे कोडे इतर काही र्ागांसह 

दशकायचे आहे. एकिा तमु्ही पररिामांची रचना (दकंिा संस्र्ा) पादहल्यानंतर, सिथकाही 

स्पष्ट होते. 
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२. प्रगती 

तमु्ही योग्य मागाथिर आहात याची खात्री  करण्यासाठी एक चांगला तयार केलेला 

अभ्यासक्रम संिर्थ म्हिून काम करतो. त्याचे घटक मूलरू्त स्तरापासून िाढत्या जदटल 

दिषय दकंिा कौशल्यांपयांत संकल्पना दिकदसत करण्यासाठी रचना केलेले आहेत. 

हे लक्षात  ठेििे महत्िाचे आहेत की अभ्यासक्रम हा एका शालेय िषाथसाठी िेगळा संकेत 

नाही. त्याऐिजी, हा एका मोठया कोड्याचा (puzzle) एक र्ाग आहे जो इतर प्रत्येक 

इयत्तेसाठी अभ्यासक्रमाशी जोडलेले आहे. दिद्यार्ी िषाथनिुषथप्रगती करतात. तमुच्या 

दिद्यार्थयाांसोबत अभ्यासक्रमाचे अनसुरि करून, तमु्ही त्यांना पढुील िषी आदि त्यानंतर 

प्रत्येक िषी अदधक तादकथ क आदि संघदटत पध्ितीने त्यांचा प्रिास सरुू ठेिण्यासाठी तयार 

करत आहात. 

महत्त्िाचे दृश्य श्ि कसे दलहायचे आदि मलुरू्त मजकूर कसे िाचायचे हे दशकत असताना 

एका इयत्तेत सिथ र्ाग आहे, पढुच्या इयत्तेत, दिद्यार्ी  लहान कर्ांच्या स्िरूपात लांब 

पररच्छेि दलदहत असतील आदि लांब मजकुरांसह अदधक स्ितंत्रपिे िाचत असतील. 

शाळेच्या पदहल्या काही िषाथत बेरीज आदि िजाबाकी ही महत्त्िाची कौशल्ये दशकण्यासाठी 

असली तरी, ते गिुाकार, र्ागाकार आदि शेिटी बीजगदित आदि कॅलक्यलुसला मागथ 

िेतात कारि दिद्यार्ी त्यांच्या पायािर तयार होतात. 

प्रगती आिश्यक आहे आदि अभ्यासक्रमाचे िस्तऐिज हे अनकु्रदमक दशक्षि घेण्यास 

अनमुती िेतात. 

३. सामान्य ध्येय 

प्रत्येक दिषय के्षत्राची उदििषे्ट केिळ दिद्यार्थयाांसाठी नसतातदशक्षकांसाठीही असतात. 

दिलेल्या िषाथत आम्हाला काय  दशकिायचे आहे यासाठी आमच्याकडे अभ्यासक्रमात 

उदििषे्ट आहेत आदि आमच्या दिद्यार्थयाांना त्यांना काय दशकायचे आहे यासाठी ध्येये 

आहेत. स्पष्टपिे तेरे् खूप over lapping आहे. सामादयक उदििषे्टदशक्षकांना त्यांच्या 

अध्यापन पध्ितींना दिद्यार्थयाांच्या शैक्षदिक गरजांशी संरदेखत करिे सोपे करतात 

जेिेकरून ते यशस्िी होतील. 

दशक्षक आदि दिद्यार्थयाांमध्ये सामादयक उदििषे्ट दनमाथि करण्यापलीकडे, अभ्यासक्रम संपूिथ 

शाळेसाठी दशकण्याच्या उदििष्टांचे प्रमादिकरि िेखील करतो आदि दिद्यार्थयाथना एका 

इयत्तेतून िसु-या इयत्तेत प्रगती करण्याचा एक स्पष्टमागथ प्रिान करतो. प्रगत दिषयांकडे 

जाण्यापूिी दिद्यार्थयाांना काही मलुरू्त क्षमता पूिथ केल्या पादहजेत जसे की  कॅलक्यलुसचा 

प्रयत्न करण्यापूिी बीजगदितािर प्रर्तु्ि दमळििे. अशा प्रमादित अभ्यासक्रमादशिाय, 

दशक्षकांना त्यांची स्ितःची दशकण्याची उदििषे्ट तयार करािी लागतील आदि त्यांचे दिद्यार्ी 

योग्य मागाथिर आहेत याची खात्री करण्यासाठी एकमेकांशी समन्िय साधािा लागेल. 

किादचत अदधक महत्िाचे म्हिजे, जे दिद्यार्थयी (शालेय दशक्षि) पिुथ करतात आदि 

त्यांच्यासाठी दनधाथरीत  केलेली सिथ अध्ययन उदििषे्ट साध्य करतात ते उत्तर माध्यदमक 
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दशक्षिासाठी दकंिा समान कौशल्याच्या आधाररत असलेल्या कमथचा-यांसाठी तयार होतील, 

ज्यामळेु दनयोक्त्यांना खरोखर पात्र उमेििार ओळखिे सोपे होईल. 

४. सतत बिलिारा   

शेिटी, अभ्यासक्रम आत्मसात करिे आपल्यासाठी आदि आपल्या दिद्यार्थयाांसाठी 

र्ायिेशीर आहे कारि ते काही दस्र्र नाही. दिद्यार्ी आदि समाजाच्या सध्याच्या गरजा 

प्रदतदबंदबत करण्यासाठी िस्तऐिजांचे दनयदमतपिे पनुरािलोकन आदि अद्ययाित केले 

जाते. 

ही अद्ययाित आदि बिल हे सहकायथ आदि संशोधनाचे पररिाम आहेत. नदिनतम 

मादहतीचा आदि आजच्या जगात खरोखर आिश्यक असलेल्या कौशल्यांिर र्र दिल्याने 

तमुच्या दिद्यार्थयाांना मोठा र्ायिा होईल. 

काही कौशल्ये दकंिा दशकण्याची उदििषे्ट कालांतराने अनूकुल होऊशकतात. कदसथि लेखन 

आदि सामान्यतः अदधक समपथक उदििष्टांनी बिलले जातात.  दशक्षक या नात्याने, तमु्हाला 

माहीत आहे की सिथ काही दशकण्यासाठी शालेय िषाथत परुसेा िेळ नसतो. अशाप्रकार े

दिद्यार्थयाांसाठी अत्यंत महत्िाच्या गरजा आदि उदििष्टांना शून्य करिे दिषेशतः महत्िाचे 

आहे.  

आजकाल,  गरजांच्या यािीत तंत्रज्ञान कौशल्ये जास्त आहेत. आधदुनक जगात चांगले काम 

करण्यासाठी दिद्यार्थयाांना तंत्रज्ञानाची जािीिजागतृी असिे आिश्यक आहे आदि त्यासाठी 

त्यांना तयार करण्याची जबाबिारी दशक्षक आदि शाळांची आहे (जरी,माझा सहा िशथचा 

मलुगा किादचत तंत्रज्ञान- जािकार के्षत्रात मला मागे टाकत आहे. हा मिुिा ...ठीक आहे, 

त्यामळे किादचत आम्हाला ही मलुरू्त कौशल्ये दशकिण्याची गरज आहे जेिेकरून आमची 

मलेु आदि दिद्यार्ी आम्हाला काही िषाथत तंत्रज्ञानात मित करू शकतील!) 

१.२.३  अभ्यासक्रमाची तत्िे  
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बाल - कें दद्रततेचे तत्ि: याचा अर्थ असा आहे की मलुांना दिदशष्ट िय आदि इयत्तेमध्ये 

दशकण्याच्या अनरु्िांच्या रूपात जे द्यायचे आहे ते त्यांच्या िय, क्षमता,आिडी, मानदसक 

दिकास अदि मागील अनरु्िांना अनसुरून अनरुूप असािे. त्यामळैु सिथ पररदस्र्तीत  

दिद्यार्थयाांच्या गरजा पूिथ केल्या पादहजेत. 

सिथसमािेशकतेचे तत्ि: अभ्यासक्रमात आिश्यक तपशील असिे आिश्यक आहे कारि 

केिळ दिषयांची यािी दिद्यार्थयाांचा दकंिा दशक्षकांचा उििेश साध्य करिार नाही. सादहत्य 

सहाय ,तंते्र, जीिन पररदस्र्ती इत्यािी अभ्यासक्रमात सूदचबध्ि केल्या पादहजेत, जेिेकरून 

ते दशक्षक आदि पाठयपसु्तकांच्या लेखकांना मागथिशथक म्हिून काम करू शकतील. 

सहसंबंधाचे तत्ि: अभ्यासक्रम असा असािा की सिथदिषय एकमेकांशी संबंदधत असतील. 

सिथ दिशय स्ितंत्रपिे दशकदििे हे मनोिैज्ञादनक असेल, त्यामळेु दिदिध दिषयांच्या 

दिषयांची एकमेकांशी काही ना काही आदत्मयता/सहसंबंध असते हे लक्षात ठेिले पादहजे. 

उपयिुतेचे तत्िे: या तत्िानसुार, अभ्यासक्रमात केिळ तेच दिषय, दिषय सादहत्य आदि 

दशकण्याचे अनरु्ि समादिष्ट केले जािेत ज्यात दिद्यार्थयाांसाठी उपयिुता आहे.  

पढेु जाण्याचे तत्ि: केिळ तेच दिषय, दिषय सादहत्य आदि दशकण्याचे अनरु्ि समादिष्ट 

केले पादहजेत जे दिद्यार्थयाांला त्यांचे र्ािी जीिन योग्य मागाथने जगण्यासाठी उपयिु 

ठरतील. 

पयाथिरि कें दद्रततेचे तत्ि:  दिद्यार्थयाांचे  शाररररक आदि सामादजक िातािरि लक्षात घेऊन 

अभ्यासक्रम तयार केला जातो. म्हिून दिषय सामग्री आदि दशकण्याच्या अनरु्िांची दनिड 

त्यांच्या र्ौदतक आदि सामादजक िातािरिात प्रचदलत असलेल्या घटना, समस्या आदि 

पररदस्र्दतिर  आधाररत दकंिा त्यांच्याशी जोडलेली असािी.  

१.३ अभ्यासक्रम विकसनाची प्रवक्रया  

अभ्यासक्रम दिकास ही एक प्रदक्रया आहे ज्यामध्ये अभ्यासक्रमाचे धोरि तयार करिे, 

अभ्यासक्रम संशोधन, अभ्यासक्रम दनयोजन, त्याची अंमलबजाििी आदि नंतर त्याचे 

मूल्यमापन यासारखे दिदिध घटक महत्िपूिथ रू्दमका बजाितात. अभ्यासक्रमाची चौकट 

राष्रीय, राज्य प्रािेदशक आदि दजल्हा स्तरांसारख्या दनिथय घेण्याच्या दिदिध स्तरांिर 

सजथनशील दिचार दनमाथि करते. हे स्र्ादनक दिदशष्टता आदि  संिर्थतील िास्तदिकतेसाठी 

जागा प्रिान करण्यासाठी मोठया प्रमािात लिदचकता प्रिान करते. 

आंतरराष्रीय अनरु्िातून असे दिसून आले आहे की अभ्यासक्रमाच्या दिकासासाठी 

पूिथपिे कें दद्रकृत दृष्टीकोन दकंिा पूिथपिे दिकें दद्रत दृष्टीकोन खरोखरच यशस्िी झालेला 

नाही. 
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१.३.१ अभ्यासक्रम विकसनाच्या प्रवक्रयतेील टप्पे/अिस्र्ा : 

 

उवििष्ट ेतयार करिे : 

उदििषे्ट ही तत्काळ पररिाम सचुिण्यासाठी उििेशाची दिदशष्ट दिधाने आहेत. 

(उदििष्टांचेसूत्रीकरि)  आपल्या दनयोजकांना उििेशपूिथ दशक्षि कायथक्रम दिकदसत 

करण्यात मित करतात. तमु्ही ते का करता हे जािून घेतल्यादशिाय काय दकंिा कसे 

दशकिायचे हे तमु्ही ठरिू शकत नाही. 

दशक्षिाची संघटना (दनयोजन) अभ्यासक्रमािर आधाररत असते. दशक्षिाची उदििषे्ट साध्य 

करण्यासाठी अभ्यासक्रमाचा दिकास केला जातो. अशाप्रकार े अभ्यासक्रम हे शैक्षदिक 

उदििषे्ट साध्य करण्याचे साधन आहे. 

गदित दशकिण्याची उदििषे्ट ितथिूकीच्या दृष्टीने तयार केली आदि दनधाथररत केली. उदििषे्ट 

तयार करताना आदि दनदित करताना खालील मिुिे लक्षात घेतले पादहजेतः 

• तयार केलेल्या उदििष्टांच्या संचाने इदच्छत ितथन आदि ती कोित्या प्रकारची 

पररदस्र्ती उिर्ििार आहे हे िोन्ही सूदचत केले पादहजे. 

• उदििष्टदशक्षकांच्या ितथनाच्या ऐिजी इदच्छत दिद्यार्थयाांच्या ितथनाने व्यि केले 

पादहजेत. 

• एखािे उदििष्ट दिषेशतः नमूि केले पाहीजे जेिेकरून काही योग्य शैक्षदिक कृतींचा 

अंिाज लाििे शक्य होईल. 
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योग्य विक्षि सामग्रीची वनिड आवि सघंटन : 

योग्य सामग्रीची दनिड मोठया प्रमािात उदििष्टांच्या दनदमथतीमध्ये अंतरू्थत असलेल्या 

मूलरू्त दिचारांिर अिलंबून असते. उिा. उदििषे्ट गदिताच्या दशक्षिाच्या चार महत्िाचे पैलू 

ओळखतात. 

• सामग्री दकंिा अर्थ 

• संगिकीय कौशल्ये 

• समस्या सोडििे आदि 

• गदिती ितृ्ती 

तकाथमध्ये संकल्पना महत्िाची रू्दमका बजाितात आदि संगिदकय कौशल्ये दशकण्यास 

िेखील सूलर् करतात. त्या मूलरू्त संकल्पनांिर आदि गदिती दिचार आदि समस्या 

सोडिण्याच्या कौशल्यांिर जास्त र्र दिला गेला पादहजे ज्या अनेक लोकांना समाजाचे 

सिस्य म्हिून हुषारीने कायथ करण्यासाठी मादहत असिे आिष्यक आहे. 

सुयोग्य िैक्षविक अनुभिाचंी वनिड  

दशकण्याच्या - अनरु्िाची संकल्पना दशकिा-या बििलच्या दिचारातून उिर्िते आदि 

उदििष्टांचा आधार म्हिून स्िीकारलेली दशकण्याची तत्िे, मलुाच्या मानदसक रचनेत 

इदच्छत बिल म्हिून ििथन केले  जाऊ  शकते आदि ते याद्वार ेआिले जाऊ शकते. संबंध, 

नातेसंबंध आदि अर्थ शोधण्यासाठी नेणाऱ्या कृती ज्याचे आचरि दनिेदषत दकंिा क्रमिारीत 

महत्ि आहे. दशकण्याच्या अनरु्िाची, येरे् कल्पना केली आहे, सामग्रीच्या ऐिजी दिद्यार्ी 

आदि दशकण्याच्या पररदस्र्दतला खूप महत्ि द्या. सयुोग्य शैक्षदिक अनरु्िांचे संघटन हे 

खालील घटकांिर अिलंबून आहे. 

• दशकिाऱ्याचे िय, गरजा आदि मागील अनरु्ि 

• दिदशष्टसमाजाच्या गरजा 

• मलुांची क्षमता 

• शाळेत सदुिधांची उपल्धता 

• मलुाची तयारी, पररपक्िता आदि क्षमता. 

• दिद्यार्थयाांचे अिधान आदि आिड 

प्रत्येक दशक्षकाने त्याच्या गरजेनसुार उदििषे्ट, सामग्री आदि कृती समायोदजत करण्यास 

मोकळेपिाने िागले पादहजे. तर्ादप, दशक्षि अनरु्ि दनिडताना आदि आयोदजत करताना 

खालील दनकष लक्षात घेतले पादहजेतः 
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अभ्यासक्रम दिकसन संकल्पना, 

प्रदक्रया आदि कायथदनती 
• उदििष्टांतगथत पररर्ादषत केलेल्या ितथनातील बिलांसाठीदशकण्याचे अनरु्ि योग्य 

असले पादहजेत. 

• ते सामग्री के्षत्रासाठी योग्य असले पादहजेत. 

• ते व्यिहायथ असािेत. 

• ते परुसेे आदि प्रर्ािी असािेत. 

म्हिून, ज्या दशक्षकांनी त्यांना तयार केले त्यांच्या दनिथयािर जास्त अिलंबून आहे. 

अभ्यासक्रमाच्या मूल्यमापनासाठी योग्य सावहत्याची वनिड 

मूल्यमापन आदि अभ्यासक्रम हे समान शैक्षदिक प्रदक्रयेचे नदजकचे संबंदधत र्ाग मानले 

जातात, दर्न्न आदि िेगळे कायथ म्हिून नव्हे. 

त्यामळेु कोिताही अभ्यासक्रम मूल्यमापनाची काही मूलरू्त तत्िे मांडल्यादशिाय दनयोदजत 

केलेला नाही असे म्हिता येिार नाही. जेव्हा उदििषे्ट ओळखली जातात तेव्हा मूल्यमापन 

दनयोजनाच्या टप्प्यािर येते. 

अभ्यासक्रमाच्या मूल्यमापनासाठी योग्य सादहत्य दनिडताना दिद्यार्थयाांच्या गरजा, आिडी, 

ितृ्ती आदि क्षमता लक्षात ठेिल्या पादहजेत. 

नॅशनल कौदन्सल ऑर् एज्यकेुशनल ऑगथनायझेशन आदि कौदन्सल ऑर् बोडथ ऑर् 

स्कूल एज्यकेुशन यासारख्या राष्रीयसंस्र्ांनी खालील काये करिे आिश्यक आहे. 

• शालेय दशक्षिाच्या सिथ टप्यातील प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या के्षत्रात अपेदक्षत प्राप्ती  

मांडिे. 

• बाल-कें दद्रत, कृती-कें दद्रत आदि क्षमताधाररत अध्यापन-दशक्षि सामग्रीिर 

संकल्पनात्मक सादहत्य आदि प्रोटोटाइप करिे. 

• दिदिध प्रकारच्या चाचण्या तयार करिे, ज्या बोधात्मक आदि अबोधात्मक अध्ययन 

दनश्पत्तींचे मूल्यांकन करण्यासाठी अर्थपिुथपिे िापरल्या जाऊ शकतात, त्या राज्य 

संस्र्ांना उपल्ध करून िेतात; 

• दिदिध मंडळाच्या प्रदश्नपदत्रका काढिा-यांसाठी (paper Setter) प्रदशक्षि कायथक्रम 

आयोदजत करिे. 

१.४ अभ्यासक्रम विकसनाचे घटक आवि धोरिे 

१.४.१ अभ्यासक्रम विकसनाचे घटक  

येरे् अभ्यासक्रम दिकसनाचे पाच  प्रमखु घटक आहेत, टायलरच्या मते,  "संस्रे्च्या 

सिथसमािेशक दसध्िांताचा एक र्ाग म्हिून संघटन घटक म्हिून कोिते घटक 
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समाधानकारक असतील हे िशथििे आिश्यक आहेा़." हेररक आदि टायलर यांच्या मते, 

अभ्यासक्रमात दिकासाचे घटक खालीलप्रमािे आहेत 

१. पररदस्र्दतचे दिशे्लषि 

२. उदििषे्ट तयार करिे 

३. सामग्रीची दनिड, व्याप्ती आदि क्रम 

४. उपक्रम, कायथदनती आदि दशकिण्याची पद्धत 

५. मूल्यमापन 

१. पररवस्र्वतचे विश्लेषि 

पररदस्र्दतचेदिशे्लषि म्हिजे एखािया िेशाच्या र्ािदनक, राजकीय,सांस्कृदतक, धदमथक 

आदि र्ौगोदलक दस्र्दतसारख्या दिदिध पररदस्र्दतचे दिशे्लषि. हे अभ्यासक्रम दनयोजकांना 

उदििषे्ट दनिडण्यासाठी, दशक्षि सामग्रीची संस्र्ा दनिडण्यात आदि योग्य मूल्यमापन 

प्रदक्रया सूचिण्यास मित करले. 

२. उवििष्ट ेतयार करि े

दशक्षिाची उदििषे्ट ठरिण्यासाठी चार मखु्य घटक हे आहेत 

१. समाज 

२. ज्ञान 

३. अध्ययनकताथ 

४. अध्ययन प्रदक्रया 

शैक्षदिक उदििषे्ट दनिडताना आदि तयार करताना या सिथ बाबींचा दिचार केला पादहजे. 

३. सामग्रीची वनिड 

एक महत्िाचा घटक म्हिजे दिषयासाठी सामग्रीची दनिड. दिषय दनिडीच्या िेळी खालील 

बाबी लक्षात ठेिाव्यात. 

१. उपल्ध स्त्रोत आदि संसाधने 

२. समाजाची मागिी 

३. आंतरराष्रीय गरजा 

४. दिद्यार्ी दकंिा दिद्यार्थयाथची पातळी आदि िय 

५. आशय संघटनाची पद्धती 

६. दनयिु केलेल्या अभ्यासक्रमांची संख्या 

७. अध्यापन कमथचा-यांचे प्रमाि आदि पा ा़त्रता 

८.  दिषयाची व्याप्ती 
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अभ्यासक्रम दिकसन संकल्पना, 

प्रदक्रया आदि कायथदनती 

९. परीक्षा प्रिाली 

१०. समाज आदि संस्कृतीचा प्रकार 

४. काययवनती आवि अध्यापन पद्धती 

अध्ययन आदि अध्यापन अनरु्िािरम्यान दशक्षकांनी अिलंबलेल्या या धोरिे आदि 

दशकिण्याच्या पद्धती आहेत. कोितीही मागथिशथक तत्िे न िेता काही उदििषे्ट साध्य 

करण्यासाठी दशक्षकाला दिचारिे हे नक्कीच योग्य होिार नाही. बहुतेक िेषांमध्ये 

अभ्यासक्रम दिकसन ही कें दद्रकृत पदक्रया आहे. या टप्प्यात दशक्षकांचा रे्ट सहर्ाग नाही.  

बहुतेक दशक्षकांना अपेदक्षत उदििषे्ट साध्य करण्याची प्रदक्रया मादहत नसते. उदििषे्ट साध्य 

केल्यानंतर पढुील समस्या म्हिजे दशक्षकांची रिदनती आदि पद्धती दनिडिे. आपि 

आपल्या दिद्यार्थयाांना काय दिले पादहजे. अभ्यासक्रम दनदित दकंिा लिदचक, दस्र्र, 

सामान्य दकंिा दर्न्न असािा? 

५. मूल्यमापन 

मूल्यमापन ही एक गदतमान प्रदक्रया आहे, ज्याला समाजाच्या बिलत्या गरजांचा सामना 

करण्यासाठी आदि इदच्छत बिल घडिून आिण्यासाठी त्याच्या सधुारिेसाठी सतत 

संशोधन आदि मूल्यमापन आिष्यक आहे. अभ्यासक्रमाचे मूल्यामापन हे दिद्यार्थयाांचे 

मूल्यमापन नाही. त्याची दकंमत आदि पररिामकारकता याबििल दनिथय घेण्यासाठी 

िापरली जािारी ही एक व्यापक संज्ञा आहे. मूल्यामापन टप्प्यांच्या मितीने तज्ञ इष्ट बिल 

घडिून आिून अभ्यासक्रमात बिल घडिू शकतात. 

१.४.२ अभ्यासक्रम विकसनाची काययवनती   

काही धोरिे आहेत जी अभ्यासक्रमाच्या दिकसनामध्ये रू्दमका बजाितात. 

• समस्या ओळख : प्रर्मतः अभ्यासक्रम दिकदसत करताना, अभ्यासक्रमाच्या गरजा 

दिकदसत करण्यासाठी समस्या के्षत्र ओळखिे आिश्यक आहे कारि ते सामग्री 

दनदमथती सधुारण्यास मित करले. हे अभ्यासक्रम दिकसनातील महत्िाचे धोरि आहे 

कारि ते प्रासंदगकतेच्या मिुयांिर प्रकाश टाकते ज्यात प्रर्ािी अभ्यासक्रमासाठी 

सधुारिा करिे आिष्यक आहे. 

• दिद्यार्थयाांच्या गरजांचे मूल्यांकनः अभ्यासक्रम दिकसनाकडे अशी प्रदक्रया म्हिून 

पादहले पादहजे की ज्या ा़व्िार े दिद्यार्थयाांच्या गरजा पूिथ केल्याने दिद्यार्थयाांच्या 

दशक्षिात  सधुारिा होते. त्यात उच्च िजाथच्या कायथक्रमांचे अपेदक्षत पररिाम दकंिा 

अपेक्षा, मूल्यांकनाची रू्दमका, दिद्यार्थयाांच्या कामदगरीची सद्यदस्र्ती आदि 

कायथक्रमातील िास्तदिक सामग्री यांचा समािेश असािा. एक प्रर्ािी अभ्यासक्रम 

दिकास प्रदक्रयेत सहसा मादहती गोळा करण्यासाठी आदि अभ्यासक्रम दिकास 

प्रदक्रयेचे  मागथिषथन करण्यासाठी संरदचत गरजांचे मूल्यांकन समादिश्ट असते. 

• ध्येय आदि उदििषे्ट अभ्यासक्रमाची ध्येय ही सामान्य आदि व्यापक दिधाने आहेत 

जी िीघथकालीन पररिामांकडे नेतात. दिषेशतः, ध्येय नेहमीच उदििष्टांपयथत 
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पोहचण्यासाठी असतात आदि त्या कल्पनांिर आधाररत असतात ज्यायोगे ते 

दिद्यार्थयाांना समाजाचे उत्पािक सिस्य बनिण्यास सक्षम बनितात. 

• शैक्षदिक धोरिे आदि अंमलबजाििी: शैक्षदिक धोरिे अभ्यासक्रमाच्या 

आिश्यकतेनसुार स्पष्ट असिे आिष्यक आहे. एक नादिन्यपूिथ आदि उत्पािक 

दृष्टीकोन दिद्यार्थयाांना त्यांच्या दशक्षकांनी प्रिान केलेल्या स्त्रोतांकडून संबंदधत 

मादहती एकदत्रत करण्यास मित करले. शैक्षदिक धोरिांची योग्य अंमलबजाििी 

केल्यास अभ्यासक्रम दिकासाच्या प्रदक्रयेत जास्तीत जास्त उत्पािन दमळेल. 

• अदर्प्राय आदि मूल्यमापन:  अभ्यासक्रम दिकसनाची प्रदक्रया संपते आदि नंतर 

कायथक्रमाची प्रर्ादितता आदि पररिाम यांचे काळजीपूिथक मूल्यांकन करून पनु्हा 

सरुू होते. अदर्प्राय दशक्षकांना अभ्यासक्रमाची चौकट सधुारण्यास आदि सधुाररत 

करण्यास मित करते कारि ते कायथक्षमतेचे स्पष्टीकरि प्रिान करते. 

१.५ सारािं 

अभ्यासक्रम हा एक अनिुेशनात्मक शैक्षदिक कायथक्रम आहे, ज्याचे अनकुरि करून 

दिद्यार्ी त्यांचे ध्येय, आिशथ आदि जीिनाच्या आकांक्षा साध्य करतात. अभ्यासक्रमाने 

बोधात्मक ,र्ािदनक आदि दक्रयाकौशल्य उदििषे्ट आदि क्षमता एकदत्रत केल्या पादहजेत. 

अभ्यासक्रम दिकसनासाठी अभ्यासक्रमाच्या दिदिध पाय-या पूिथ करिे आिश्यक आहे 

आदि त्याव्िार े ते बहु-सांस्कृदतक िगथ िातािरि स्िीकारले जाऊ शकतात. त्यामळेु 

दशक्षिाच्या सिथ स्तरािर अध्यापनाची प्रदक्रया राबदिण्यापूिी असा अभ्यासक्रम तयार 

करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले पादहजेत. 

१.६  प्रश्नािली 

• अभ्यासक्रम दिकसन संकल्पना दिशि करा. 

• अभ्यासक्रम दिकसन प्रदक्रया सोिाहरि स्पष्ट करा. 

• अभ्यासक्रम दिकसनाच्या कायथदनदतचे ििथन करा.  
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२  

अभ्यासक्रम विकासाचा पाया 

घटक रचना  

२.० उणिषे्ट 

२.१ प्रास्ताणिक   

२.२  णिषय णििेचन  

२.३ अभ्यासक्रम णिकासाचे ताणविक, समाजशास्त्रीय आणि मानसशास्त्रीय आधार 

२.४ अभ्यासक्रमाच्या व्यिहारात णशक्षकाांच्या बदलवया भूणमका 

२.५ अभ्यासक्रम णिकासामध्ये SCERT, NCTE, NCERT च्या भूणमका 

२.६ स्िाध्याय  

२.७ सांदभभ 

२.० उविष्ट े 

या घटकाच्या अभ्यासानतंर  

• अभ्यासक्रम णिकासाचा ताणविक, समाजशास्त्रीय आणि मानसशास्त्रीय आधार 

समजून घ्याल. 

• अभ्यासक्रम व्यिहारात णशक्षकाांच्या बदलवया भूणमकेची गरज स्पष्ट होईल. 

• अभ्यासक्रम णिकासामध्ये SCERT, NCTE, NCERT ची भूणमका समजेल. 

२.१ प्रास्ताविक  

अभ्यासक्रम: अभ्यासक्रम हा शब्द मूळ इांग्रजी Curriculam शब्दाला पयाभयी मराठी शब्द 

म्हिून िापरला जातो. अभ्यासक्रम हा शैक्षणिक व्यिस्थेचा गाभा आहे आणि लॅणिन शब्द 

‘Currere’ पासून तयार झाला आहे ज्याचा अथभ धािण्याची णकां िा पढेु जाण्याची शयभत 

असा होतो. व्यवुपत्तीशास्त्रानसुार, अभ्यासक्रमाचा अथभ पाया असा आहे जो णिद्याथी आणि 

णशक्षक ध्येय गाठण्यासाठी िापर करतात. अभ्यासक्रम हा एक 'शयभतीचा कोसभ ' म्हिून 

देखील गिला जातो जेथे व्यक्तींना वया णिणशष्ट कोसभचे अनसुरि करािे लागते. हा णनयोणजत 

अनभुिाांचा एक क्रम आहे ज्याचे णिद्यार्थयाांना सामग्री आणि कौशल्य-आधाररत णशक्षि 

दोन्हीमध्ये वयाांचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अनसुरि करािे लागेल. णशक्षकाांसाठी, 

अभ्यासक्रम हा एक रडेी रकेनर आहे जो वयाांना णशकिण्याच्या णशकण्याच्या प्रणक्रयेतील 

आिश्यक गोष्टींची माणहती देतो. अभ्यासक्रमानसुार, णशक्षक णिणिध आणि कठोर णशक्षि 

अनभुि प्रदान करतात. हे णिद्यार्थयाांचे णशक्षि आणि सूचना सलुभ करण्यासाठी एक सांरचना 

प्रदान करते. 
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अभ्यासक्रम णिकासाचा पाया अभ्यासक्रमाचा अथभ ि स्िरूप : “Curriculum embodies all the experiences 

which are by the school to attain the aims of education.”  - Manroe या 

िरून असे म्हिता येईल की, शैक्षणिक ध्येये साध्य करण्यासाठी शाळेत उपयोगात 

आिल्या जािाऱ्या अनभुिाांचा समचु्चय म्हिजेच अभ्यासक्रम होय . या व्याख्येत मनोरो 

णशक्षिाच्या ध्येयाचा थेि सांबांध अभ्यासक्रमाशी लाितो . म्हिजेच अभ्यासक्रम हे 

णशक्षिाची ध्येये साध्य करण्याचे साधन होय.  

अभ्यासक्रम म्हिजे केिळ पसु्तकी ज्ञान देिार े ि रूढ पद्धतीने णशकिले जािार े णिषय 

नव्हेत, तर  शाळेत णमळिाऱ्या सिभ प्रकारच्या अनभुिाांचा वयात अांतभाभि होतो, या दृष्टीने, 

णिद्यार्थयाांच्या जीिनाला सिभ बाजूांनी स्पशभ करिार े ि वयाांच्या व्यणक्तमत्त्िाचा समतोल 

स्िरूपात णिकास करिार े सांपूिभ शालेय जीिन म्हिजे अभ्यासक्रम होय. -  माध्यणमक 

णशक्षि आयोग अहिाल 

अभ्यासक्रम णिकास ही एक सतत चालिारी प्रणक्रया आहे, जी समाजाच्या गरजेनसुार 

बदलिे आिश्यक आहे. अभ्यासक्रम सधुारण्यासाठी ही बहु-चरि प्रणक्रया आहे जी 

णशकिली जािे आिश्यक आहे. अभ्यासक्रम णिकासाच्या एकूि चौकिीत णिशे्लषि, 

इमारत, अांमलबजाििी, मूल्याांकन आणि मूल्यमापनाचा  समािेश होतो. सांस्थेच्या 

तत्त्िज्ञानानसुार नेमकी प्रणक्रया सांस्थाांपेक्षा िेगळी असेल. गरजेनसुार अभ्यासक्रम योजनाांचे 

िारांिार पनुरािलोकन आणि सधुारिा करिे आिश्यक आहे. 

२.२  विषय वििेचन 

अभ्यासक्रम हा णशक्षिाचा पाया आहे, अभ्यासक्रमाच्या आधारस्तांभिर शैक्षणिक व्यिस्था 

अिलांबून आहे. अभ्यासक्रम णिकास हा शैक्षणिक कायभक्रमाचा महत्त्िाचा घिक आहे. काय 

णशकिायचे, ते का णशकिले पाणहजे आणि ते कसे णशकिले जािे आिश्यक आहे याची उत्तर े

अभ्यासक्रमात णदली आहेत. राष्ट्राचे तत्त्िज्ञान, सांस्थेच्या तत्त्िज्ञानासह कोिवयाही 

अभ्यासक्रमाची मळेु प्रदान करण्यात महत्त्िपूिभ भूणमका बजािते. 
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अभ्यासक्रमाची रचना करताना समाजाच्या गरजाही लक्षात घ्याव्या लागतात आणि 

णिद्यार्थयाांचे मानसशास्त्रही महत्त्िाचे असते. वयामळेु अभ्यासक्रमाचा णिकास 

अभ्यासक्रमाच्या णिकासासाठी तीन आधार म्हविाचे आहे. 

अभ्यासक्रम णिकासनाची तत्त्िे : 

• अभ्यासक्रम हा उणदष्टाणधणष्टत असािा. 

• अभ्यासक्रम हा मूल्याणधणित ि जीिनाणभमखु असािा. 

• अभ्यासक्रम हा णिणिध गरजा पूिभ करिारा असािा. 

• अभ्यासक्रम हा कौशल्याणधणित असािा.  

• अभ्यासक्रम हा णिद्याथी कें णित ि कृती कें ि येत असािा. 

• अभ्यासक्रम हा व्यक्ती णिकासाला समदृ्ध करिारा असािा. 

• अभ्यासक्रम हा व्यिसायाणभमखु असािा. 

• अभ्यासक्रम हा लिणचक ि गणतमान असािा. 

अभ्यासक्रमाचे आधार   

अभ्यासक्रमाचे आधार ताणत्त्िक, मानसशास्त्रीय आणि समाजशास्त्रीय 

अभ्यासक्रम आधार अर्थ (Meaning of Bases of Curriculum) : अभ्यासक्रमाचे 

आधार म्हिजे अभ्यासक्रमाबाहेरचे अभ्यासाचे के्षत्र जे वया के्षत्रािर पररिाम करतात . 

Bases are the areas of study outside of Curriculum that impart the field. 

दसुऱ्या शब्दात असे म्हिता येईल, आधार म्हिजे पाया, की ज्याचे अभ्यासक्रम 

णिकसनामध्ये योगदान असते.  

अभ्यासक्रम आधाराचे प्रकार  :  

शालेय अभ्यासक्रम - वयाची उणिषे्ट, आशय अध्ययन अनभुि, अध्यापन पद्धती आणि 

मूल्यमापन पद्धती हे अभ्यासाच्या तीन के्षत्राांमळेु प्रभाणित झाले आहेत . ती तीन के्षते्र 

पढुीलप्रमािे आहेत .  

अभ्यासक्रमाचे आधार  

अ. अभ्यासक्रमाचा ताणविक आधार  

ब. अभ्यासक्रमाचा मानसशास्त्रीय आधार  

क. अभ्यासक्रमाचा समाजशास्त्रीय आधार  
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अभ्यासक्रम णिकासाचा पाया २.३ अभ्यासक्रमाच्या विकासाचे तावविक, सामाविक आवि 

मानसशास्त्रीय आधार 

अ ) अभ्यासक्रमाचे तावविक आधार  : 

तविज्ञान हा अभ्यासक्रमाच्या मखु्य आधाराांपैकी एक मानला जातो. राष्ट्राच्या तविज्ञानािर 

अिलांबून अभ्यासक्रमाचा ताणविक आधार असेल. वयानांतर ते शैक्षणिक सांस्थेच्या 

तत्त्िज्ञानात समाकणलत केले जाते. अशा प्रकार े आधार हा अभ्यासक्रम णनयोजकाच्या 

मूलभूत णिश्वासाांिर अिलांबून असतो. ताणविक णनधाभरक शैक्षणिक तविज्ञान, राष्ट्रीय उणिषे्ट, 

शैक्षणिक णिचाराांच्या शाळाांच्या मूलभूत तत्त्िाांिर आधाररत आहेत. 

तविज्ञान हे लोकाांच्या स्िभािाणिषयीच्या समजतुी, सवयाचे स्रोत आणि जीिन प्रदान 

करिार े मूल्य, चाांगल्या जीिनासाठी सांणिधान इवयादींिर कें िीत आहे. राष्ट्र आणि 

सांस्थावमक तविज्ञान आवमसात करिे आणि वयाचे णमश्रि करिे हे णशक्षकाांचे कतभव्य आहे. 

ताणविक आधाराचा अनेक णिषयाांच्या अभ्यासक्रमािर पररिाम होतो. 

णशक्षिाचे ध्येय, ज्ञानाचे स्िरूप, कोिते ज्ञान प्राप्त करायचे हे तविज्ञान ठरणिते . 

तविज्ञानाद्वार े सतत माणहणतचे ि ज्ञानाचे मूल्यमापन केले जाते. तविज्ञानाच्या आधार े

कोिते ज्ञान सप्रमाि आणि शे्रि आहे ज्यामळेु ज्ञान से मानिी सांस्कृतीचा भाग बनले आहे 

आणि अशा ज्ञानाने अभ्यासक्रमात स्थान णमळणिले आहे.  

तविज्ञान आणि अभ्यासक्रम याांचा जिळचा सांबांध आहे. तविज्ञान हे अभ्यासक्रमाचा सिाभत 

मोठा आधार आहे. तविज्ञान हे सवय, ज्ञान आणि मूल्य याांच्याशी सांबांणधत आहे. तविज्ञान हे 

आपले णनिभय आणि कृती याांना अथभ प्राप्त करून देते. आपल्या शालेय अभ्यासक्रमािर 

पाणिमावय तविज्ञ आणि भारतीय तत्त्िज्ञ याांचा चाांगला प्रभाि णदसून येतो. सिभ 

तविप्रिालीचा पढुील प्रयवन असतो  

१ ) शैक्षणिक प्रणक्रयेचा णिकास करिे .  

२ ) अध्ययन कवयाांच्या सांपादनामध्ये िदृ्धी करिे .  

३ ) चाांगल्या आणि खूप उवपाणदत नागररकाांची णनणमभती करिे .  

४ ) समाजाचा णिकास करिे .  

तावविक आधारात समाविष्ट घटक  

●  शैक्षणिक तविज्ञान 

●  स्कूल ऑफ थॉि 

●  राष्ट्रीय उणिषे्ट आणि धोरिे 
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जीिनाची अनेक तत्त्िज्ञाने आहेत आणि आपल्याकडे णशक्षिाचीही णभन्न तत्त्िे आहेत. 

 

वशक्षिाचे मखु्य तविज्ञान खाली ििथन केले आह:े 

अ) आदशथिाद: प्लेिो, डेकािेस, हेगेल याांसारख्या तत्त्िज्ञाांचा असा णिश्वास होता की सवय 

आणि मूल्ये शाश्वत आहेत आणि मानिजातीने वयाांचा शोध घेिे आिश्यक आहे. 

आदशभिादाच्या तत्त्िज्ञानानसुार व्यक्तींमध्ये आधीपासूनच कल्पना असतात आणि 

णशक्षिाद्वार े या कल्पना बाहेर आिल्या जातात. आदशभिादाचे तत्त्िज्ञान आपि शैक्षणिक 

तत्त्िज्ञानात लागू केले तर असे म्हिता येईल की,णिद्यार्थयाांमध्ये चाांगले राहण्याची आणि 

स्ितःमध्ये योग्य गोष्टी करण्याची प्रितृ्ती असते. मात्र, चाांगली राहण्याची आणि योग्य गोष्टी 

करण्याची ही प्रितृ्ती णशक्षिातून बाहेर आिािी लागेल. 

णशक्षिाद्वार,े मलुाांना आध्याणवमक चाांगलुपिा शोधण्यात आणि वयाांच्या जीिनात लागू 

करण्यास मदत केली पाणहजे. अभ्यासक्रमाने वयाांच्यामध्ये अशा णबांदूिर आिले पाणहजे जेथे 

नैसणगभक आवमा हा अलौणकक शक्ती णकां िा देिाशी सांबांणधत आहे. अभ्यासक्रमाने सांधी 

उपलब्ध करून णदल्या पाणहजेत जेिेकरून णिद्यार्थयाभच्या आांतररक चाांगलुपिाला आिखी 

बळ णमळािे आणि णिद्याथी देिाला सांतषु्ट करण्यासाठी काही गोष्टी करतो. शाळाांमध्ये 

नैणतक, अध्याणवमक आणि नैणतक मूल्ये असलेल्या कल्पनाांचाच समािेश केला पाणहजे. 

ब) िास्तििाद: िास्तणिकता आणि पदाथाभच्या जगाचा अभ्यास करून सवय शोधले जाऊ 

शकते असा णिश्वास आहे. या तत्त्िज्ञानानसुार णिज्ञान आणि तत्त्िज्ञान या दोन्ही गोष्टी एकत्र 

आल्याने महत्त्िाची भूणमका बजाितात कारि णिज्ञान ही िास्तिाचा िस्तणुनि अभ्यास 

करण्याची पद्धत आहे. िास्तििादाच्या तत्त्िज्ञानानसुार मलेु अज्ञानी जन्माला येतात. वयाांना 

जगाचे िास्ति माणहत नव्हते आणि जगाच्या िास्तिाचा आनांद घेण्यासाठी वयाांना णशकििे 

आिश्यक होते. जर आपि णशक्षिाच्या तत्त्िज्ञानात िास्तििाद लागू केला तर णशक्षकाांची 

भूणमका महत्त्िाची आहे कारि मलेु णशक्षकाांकडून आणि वयाांचे स्ितःचे ज्ञान णशकतील. 

िास्तििादात णिद्यार्थयाभसाठी णशक्षकाचे ज्ञान अणधक महत्त्िाचे असते. शाळेने अशा प्रकार े

प्रामाणिकपिा, पररश्रम यासारखे गिु णिकणसत केले पाणहजेत जे िास्तणिक आणि 

कायमस्िरूपी आहेत. अशा प्रकार े णशक्षिाने मलुाांना चाांगल्या जीिनासाठी तयार केले 

पाणहजे. 
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अभ्यासक्रम णिकासाचा पाया क) कायथिाद : या तत्त्िज्ञानाचा प्रसार जॉन ड्यूईने केला होता ज्याचा असा णिश्वास होता 

की मलेु चाांगलुपिाने णकां िा अज्ञानाने जन्माला येत नाहीत. तथाणप, वयाांच्याकडे शारीररक 

आणि मानणसक उपकरिे आहेत ज्यामध्ये ते वयाांच्या सभोितालच्या जगात भाग घेऊ 

शकतात. ड्यूईच्या मते, समाज बदलत राहतो आणि वयाचप्रमािे वयाची सांस्कृतीही बदलत 

राहते आणि वयामळेु कोितीही णनणित मूल्ये नाहीत. कल्पना तावपरुवया आहेत आणि 

वयाांना णिकणसत  आणि पररष्ट्कृत करािे लागेल. बदलते मानिी अनभुि सवय आणि मूल्यही 

बदलतात. म्हिूनच हे तत्त्िज्ञान आपि णशक्षिात लागू केले तर मलेु आजूबाजूच्या 

िातािरिातील सांिादातून णशकतात. तथाणप, हे णशक्षि णनणित नाही आणि िेळोिेळी 

बदलत आणि पररष्ट्कृत होत राहील. णशकिाऱ्याांनी वयाांच्या इच्छेनसुार मूल्ये, श्रद्धा आणि 

ज्ञान यामध्ये अणधक प्रगतीशील आणि पररपक्ि असिे आिश्यक आहे. तथाणप, मागील 

अनभुि अप्रासांणगक नाहीत कारि ते निीन णशकण्यासाठी आधार प्रदान करतात. िस्तू 

िातािरिात कसे बसतात णकां िा कसे कायभ करतात यािर णशक्षिाने भर णदला पाणहजे मलेु 

समाजातून िेळोिेळी योग्य ि अयोग्य शोधत असतात वयामळेु णशक्षकाांनी माणहती न देता 

थेि सांधी आणि अनभुि प्रदान केले पाणहजे जेिेकरून मलुाांना अनभुिातून णशकता येईल 

असे णशकिे हे प्रौढ व्यक्तीचे जग न होता मलुाचे जग असािे. 

ड) अवस्तवििाद: णिसाव्या शतकातील तत्त्िज्ञान हे मानि ज्या जगात राहतात वया जगात 

स्ितःला कसे शोधतात यािर लक्ष कें णित करते आणि वयाचे अणस्तवि तपासते. या 

तत्त्िज्ञानानसुार, प्रथम मानि अणस्तविात आहे आणि नांतर प्रवयेक मनषु्ट्य वयाांचे स्िभाि 

णकां िा सार बदलण्यात आपले जीिन व्यतीत करतो. दसुऱ्या शब्दाांत, व्यक्ती वयाांच्या स्ित: 

च्या इच्छा, वयाांच्या स्ित: च्या णनिडी आणि िैयणक्तक जबाबदाऱ्याांद्वार े स्ितःचा आणि 

जीिनाचा अथभ शोधतात. या तत्त्िज्ञानाचे अनयुायी आयषु्ट्यभर आणि वयाांच्या स्ित:चा 

अनभुि, श्रद्धा आणि दृणष्टकोनातून ते कोि आहेत याचा शोध घेतात. व्यक्ती वयाांच्या 

स्ितःच्या इच्छेच्या कृतींद्वार ेवयाांचा स्ितःचा णिकास णनधाभररत करण्यासाठी स्ितांत्र आणि 

जबाबदार घिक आहेत. अणस्तवििाद हा एक ताणविक णसद्धाांत णकां िा दृष्टीकोन आहे जो 

स्ितांत्र आणि जबाबदार घिक म्हिून िैयणक्तक व्यक्तीच्या अणस्तविािर जोर देतो ज्यामळेु 

इच्छेच्या कृतींद्वार ेस्ितःचा णिकास होतो. जर अणस्तवििाद णशक्षिािर लागू केला गेला, तर 

मूल एक व्यक्ती म्हिून या णनरथभक जगाचा अथभ शोधत असतो. प्रवयेक मलुाने वयाच्या 

स्ितःच्या आिडी आणि अनभुिाांिर अिलांबून स्ितःच्या कल्पना तयार केल्या पाणहजेत. 

मलुाच्या धारिा आणि भािनाांिर लक्ष कें णित करिे हे णशक्षिाचे कतभव्य आहे जेिेकरून तो 

वयाच्या प्रणतणक्रया समजून घेण्यास सक्षम असेल आणि वयाला जीिनात ज्या पररणस्थतींना 

सामोर े जािे लागते वयानसुार प्रणतसाद देऊ शकेल. हे वयाला जबाबदार बनिते आणि 

आिश्यक कृती करण्यास प्रोवसाणहत करते जेिेकरून ते जीिनािर लागू होईल. वयामळेु 

णशक्षकाचे कतभव्य णशक्षकाचे नसून सतु्रधाराचे, मागभदशभकाचे असले पाणहजे. 

शैक्षणिक उणिषे्ट तयार करून अभ्यासक्रमाच्या उभारिीत तत्त्िज्ञानणिषयक पाया अणतशय 

महत्त्िाची भूणमका बजाितात कारि ते तत्त्िज्ञानाच्या आधार े ठरिले जातात आणि ते 

स्ितःच अभ्यासक्रम ठरितात. 
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अभ्यासक्रमाचे समािशास्त्रीय आधार  

समाजशास्त्रज्ञाांच्या मते शाळा ह्या सामाणजक सांस्था आहे. ज्याद्वार ेसांस्कृतीचे जतन आणि 

सांक्रमि हे समाजाद्वार ेहोत असते.  शाळा हे कायभ अभ्यासक्रमातून साध्य करतात म्हिून 

अभ्यासक्रमाचे अध्ययन अनभुिाांचा समािेश होतो. अध्ययन अनभुि हे जीिनाचे मागभ 

ज्ञानाचे प्रकार अणभितृ्ती आणि णिश्वास यािर आधाररत असतात. अभ्यासक्रमामध्ये केिळ 

सांस्कृतीचा समािेश होत नाही तर णिणिध घिकाांचा देखील समािेश असतो. 

अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी समाजाचा अभ्यास अवयांत महत्त्िाचा आहे. ते 

अभ्यासक्रमाच्या बाांधिीचा एक अणिभाज्य भाग आहे कारि णिद्याथी ते राहत असलेल्या 

जगाचा भाग आहेत. शाळा हा ते राहत असलेल्या जगाचा एक छोिासा भाग आहे. अशा 

प्रकार,े शाळेने मलुाला जगाचा सामना करण्यासाठी तयार केले पाणहजे. शाळेने अशा प्रकार े

समाजाच्या गरजा लक्षात ठेिल्या पाणहजेत आणि सामाणजक ध्येयाांनसुार मलुाांना आकार 

द्यािा लागतो. वयाांना समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या गरजेनसुार केिळ स्ित:ला घडिायचे 

असते असे नाही तर जगाची मागिी लक्षात घेऊन वयाांना जीिनातील आव्हानाांना तोंड 

देण्यासाठी तयार करायचे असते. णिद्याथी हे भणिष्ट्य आहेत आणि समस्या सोडिण्याचे 

महत्त्िाचे साधन आहेत. अभ्यासक्रमाद्वार,े शाळेने मलुाला मोठ्या समाजात स्ित:ला 

जळुिून घेण्यास तयार केले पाणहजे. वयामळेु भणिष्ट्यात मलुाांना कोिवया समस्याांना सामोर े

जािे लागेल याचा अभ्यासक्रम णनयोजकाने णिचार करािा ते खालीलप्रमािे आहेत: 

●  राष्ट्राची उणिषे्ट: प्रवयेक राष्ट्राची स्ितःची ध्येये असतात आणि राष्ट्राच्या उणिष्टाांिर 

अिलांबून वयाचा अभ्यासक्रम असेल ही उणिषे्ट साध्य करण्यासाठी अभ्यासक्रम हे 

एक प्रभािी साधन आहे. 

●  समाजाची रचना ती राष्ट्रा-राष्ट्रात आणि राष्ट्रातही िेगळी असते अभ्यासक्रमाची 

रचना करताना, समाजाची रचना अणतशय महत्त्िाची भूणमका बजािते. 

●  कौिुांणबक नमनेु: कौिुांणबक नमनेु सांयकु्त णकां िा णिभक्त आहेत हे लक्षात ठेििे महविाचे 

आहे ज्यातून कोिता अभ्यासक्रम तयार केला पाणहज्ये हो समजते. 

●  सामाणजक गरजा: समाजाच्या गरजा अवयािश्यक आहेत कारि सामाणजक समस्या 

सोडिण्यासाठी णशक्षि हे एक शणक्तशाली साधन आहे. 

अभ्यासक्रमाचा मानसशास्त्रीय आधार  

अभ्यासक्रम तयार करताना, मानसशास्त्रीय पाया महत्त्िपूिभ भूणमका बजाितो. अभ्यासक्रम 

तयार करताना णशकिाऱ्याांच्या गरजा, वयाांची बणुद्धमत्ता, णदव्याांग व्यक्तींची पूतभता, वयाांची 

ियाची पातळी या सिभ गोष्टी णिचारात घेतल्या जातात. 

अभ्यासक्रमाचा मानसशास्त्रीय आधारात खालील घिकाचा समािेश होतो: 

● णिद्यार्थयाांच्या क्षमता आणि आिडी: अभ्यासक्रम हा णिद्यार्थयाांच्या पररिामकारकता 

आणि कायभक्षमतेसाठी णिकणसत केला जातो आणि म्हिूनच अभ्यासक्रम तयार 

करताना णिद्यार्थयाांच्या आिडीसह वयाांच्या क्षमताांना सिोपरर ठेििे आिश्यक आहे. 
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अभ्यासक्रम णिकासाचा पाया ●   णिकासाचे िप्पे: अभ्यासक्रम तयार करताना णिद्यार्थयाांच्या णिकासाचे िप्पे लक्षात 

ठेििे आिश्यक आहे जेिेकरून णशक्षक वयाांच्या ियानसुार मलुाांच्या पातळीपयांत 

खाली येऊ शकतील जेिेकरून ते अणधक चाांगल्या प्रकार ेसमजून घेऊ शकतील. 

●         मानसशास्त्राचे योगदान: मानसशास्त्राने णशकण्याची प्रणक्रया, णशकण्याचे णसद्धाांत, 

पे्ररिा, व्यणक्तमवि णिकास, िैयणक्तक फरक आणि गि गणतशीलता याणिषयीची 

आपली समज िाढणिण्यात मदत केली आहे. अभ्यासक्रम तयार करताना हे लक्षात 

घेतले पाणहजे. 

●    मानणसक आरोग्याची तत्त्िे: णशक्षि णशकण्याच्या प्रणक्रयेत मानणसक आरोग्य 

महत्त्िाची भूणमका बजािते. णशकिाऱ् याच्या मानणसक आरोग्याची चाांगली समज 

प्रभािी अभ्यासक्रम तयार करण्यास मदत करते जर अभ्यासक्रम अथभपूिभ असेल तर 

णशकिाऱ्याांमध्ये आपोआपच णशकण्याची णनरोगी ितृ्ती णिकणसत होईल. 

२.४ अभ्यासक्रम व्यिहारात वशक्षकाचं्या बदलवया भूवमका  

अभ्यासक्रमाच्या व्यिहारात णशक्षकाांची भूणमका महत्त्िाची असते. अध्यापन णशकण्याच्या 

प्रणक्रयेत णशक्षकाांना सिाभत जािकार मानले जाते आणि ते िगाभत अभ्यासक्रमाची ओळख 

करून देण्यासाठी जबाबदार असतात. वयामळेु णशक्षकाांच्या अभ्यासक्रमाच्या सांघिना आणि 

व्यिहारात बहुआयामी भूणमका आणि जबाबदाऱ्या असतात. अभ्यासक्रमाचा णिकास प्रभािी 

होण्यासाठी आणि शाळा यशस्िी होण्यासाठी णशक्षकाांचा णिकास प्रणक्रयेत सहभाग असिे 

आिश्यक आहे. एका प्रभािी अभ्यासक्रमात तत्त्िज्ञान, उणिषे्ट, णशकण्याचे अनभुि, 

णशक्षिणिषयक सांसाधने आणि णिणशष्ट शैक्षणिक कायभक्रमाचा समािेश असलेले मूल्याांकन 

प्रणतणबांणबत केले पाणहजे. हे णिषय णिणशष्ट णकां िा अपेक्षाांचे सामान्यीकृत णिषय णििेचन असू 

शकते. णशक्षकाांना िैयणक्तक रिनीती आणि वयाांना यशस्िी होण्यासाठी आिश्यक पद्धती 

आणि साणहवय णिकणसत करण्यात मदत करण्यासाठी हे एक िापरण्यायोग्य साधन असिे 

आिश्यक आहे. 
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अभ्यासक्रम अांमलबजाििी प्रणक्रयेतील सिाभत महत्त्िाची व्यक्ती म्हिजे णशक्षक. वयाांच्या 

ज्ञान, अनभुि आणि क्षमताांमळेु णशक्षक कोिवयाही अभ्यासक्रम णिकासाच्या प्रयवनाांमध्ये 

कें िस्थानी असतात. जर दसुऱ् या पक्षाने आधीच अभ्यासक्रम णिकणसत केला असेल, तर तो 

जािून घेण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी णशक्षकाांना प्रयवन करािे लागतील. वयामळेु 

णशक्षकाांनी अभ्यासक्रम णिकासात सहभागी व्हािे. उदाहरिाथभ, णिकासासाठी णशक्षकाची 

मते आणि कल्पना अभ्यासक्रमात समाणिष्ट केल्या पाणहजेत. दसुरीकडे, अभ्यासक्रम 

णिकास सांघाने णशक्षकाचा अभ्यासक्रमािर पररिाम करिाऱ्या िातािरिाचा भाग म्हिून 

णिचार केला पाणहजे (Carl, २००९). म्हिूनच, यशस्िी आणि अथभपूिभ अभ्यासक्रम 

णिकासासाठी णशक्षकाांचा सहभाग महत्त्िाचा आहे. अभ्यासक्रम अांमलबजाििी करिार े

णशक्षक हे अभ्यासक्रम णिकास प्रणक्रयेच्या िप्प्याचा शेििचा भाग आहेत. 

• णशक्षकाांना णशकिण्याचा आनांद घ्यायचा आहे आणि वयाांच्या णिद्यार्थयाांना वयाांच्या 

आिडीच्या के्षत्रात रुची आणि कौशल्ये णिकणसत होताना पहायची आहेत. 

• णशक्षकाला णदलेल्या अभ्यासक्रमाच्या चौकिीत पाठ योजना आणि अभ्यासक्रम 

तयार करण्याची आिश्यकता असू शकते कारि णशक्षकाांची जबाबदारी णिद्यार्थयाांच्या 

गरजा पूिभ करण्यासाठी अभ्यासक्रमाची अांमलबजाििी करिे आिश्यक आहे. 

• अभ्यासक्रम णिकासाचे कें ि म्हिून णशक्षकाांच्या सहभागाच्या पातळीमळेु शैक्षणिक 

सधुारिा प्रभािीपिे साध्य होतात. म्हिून, अभ्यासक्रम णिकासाच्या यशामध्ये 

णशक्षक हा महत्त्िाचा घिक आहे ज्यामध्ये अांतभूभत आणि मूल्यमापनाच्या पायऱ्याांचा 

समािेश आहे. 

• पाठ्यपसु्तके आणि सामग्रीची माांडिी आणि रचना करण्यासाठी अभ्यासक्रम णिकास 

कायभसांघ आणि तज्ञाांसह सहयोगी आणि प्रभािीपिे कायभ करून णशक्षक योगदान देऊ 

शकतात. िगाभतील णिद्यार्थयाांच्या गरजेनसुार अभ्यासक्रमाची सामग्री सांरणेखत 

करण्यासाठी अभ्यासक्रम णिकास प्रणक्रयेत णशक्षकाांचा सहभाग महत्त्िाचा आहे. 

२.५ अभ्यासक्रम विकासात SCERT, NCTE, NCERT ची भूवमका  

अभ्यासक्रमाांसाठी अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रम अभ्यास, शैक्षणिक णदनदणशभका तयार 

करण्यासाठी एससीईआरिी जबाबदार आहे. एससीईआरिी मलुाांसाठी भौणतक 

णिकासासाठी आणि णशक्षकाांसाठी आिश्यक साणहवय दोन्हीसाठी जबाबदार आहे 

एससीईआरिी ही एक सिोच्च सांस्था आहे, जी राज्यातील दजेदार णशक्षिासाठी जबाबदार 

आहे. एससीईआरिी शालेय णशक्षिाच्या शैक्षणिक पैलूांशी सांबांणधत आहे ज्यामध्ये 

अभ्यासक्रम तयार करिे, पाठ्यपसु्तके तयार करिे, णशक्षकाांची हडँबकु आणि णशक्षक 

प्रणशक्षि याांचा समािेश असतो. 

ही एक स्िायत्त सांस्था आहे जी प्री-स्कूल ते उच्च माध्यणमक स्तरापयांत सिभ शैक्षणिक 

कायभक्रमाांचे णनयोजन, अांमलबजाििी आणि मूल्यमापन करते. एससीईआरिी शालेय 

णशक्षिाच्या शैक्षणिक पैलूांशी सांबांणधत आहे ज्यात अभ्यासक्रम तयार करिे, पाठ्यपसु्तके 
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अभ्यासक्रम णिकासाचा पाया तयार करिे, णशक्षकाांची  हस्तपणुस्तका आणि णशक्षक प्रणशक्षि याांचा समािेश आहे. हे 

शालेय णशक्षिाशी सांबांणधत धोरिावमक बाबींिर सरकारला सल्ला देते. 

अभ्यासक्रम विकासात एससीईआरटी ची भूवमका 

• शालेय णशक्षि आणि णशक्षक णशक्षकाांच्या गिुावमक सधुारिेसाठी यणुनसेफ, 

एनसीईआरिी आणि इतर एजन्सींनी प्रायोणजत केलेल्या णिशेष शैक्षणिक प्रकल्पाांचे 

आयोजन आणि अांमलबजाििी करिे. 

• शाळा आणि णशक्षक प्रणशक्षि सांस्थाांसाठी अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपसु्तके णलहून 

देिे. 

• णशक्षक-णशक्षकाांच्या िापरासाठी उपदेशावमक साणहवय तयार करिे. 

• णिणिध शे्रिीतील णशक्षकाांसाठी सेिाांतगभत प्रणशक्षिाची व्यिस्था करिे, अणधकारी 

आणि णशक्षक-णशक्षकाांचे णनरीक्षि करिे आणि राज्य स्तरािर कायभरत इतर 

एजन्सींच्या कामात समन्िय साधिे. 

• णशक्षक, णशक्षक-णशक्षक आणि तपासिी अणधकारी याांच्या व्यािसाणयक णिकासासाठी 

पत्रव्यिहार-सह- सांपकभ  अभ्यासक्रमाांसह कायभक्रम आयोणजत करिे. 

• णशक्षक-प्रणशक्षि महाणिद्यालये, माध्यणमक प्रणशक्षि ि प्राथणमक प्रणशक्षि 

कामकाजािर देखरखे करिे. 

• राज्यातील सिभ स्तरािरील णशक्षक-प्रणशक्षि सांस्थाांना णिस्तार सेिा प्रदान करिे. 

• णशक्षिातील णिणिध समस्याांिर अभ्यास आणि तपासिी करिे. 

• शासनाने सोपिलेल्या प्रौढ आणि अनौपचाररक णशक्षि कायभक्रमाांचे मूल्यमापन 

करिे. 

• अशा परीक्षाांद्वार ेणशष्ट्यितृ्तीसाठी उमेदिाराांची णनिड करण्याच्या उिेशाने सािभजणनक 

परीक्षा णिशेषत: अांणतम िप्प्याांिर आयोणजत करिे जसे की इयत्ता ४ िगभ इ. 

अभ्यासक्रम विकासात राष्ट्रीय वशक्षक वशक्षि पररषदेची भूवमका 

राष्ट्रीय वशक्षक वशक्षि पररषद (NCTE): 

 NCTE चे मखु्य उणिष्ट देशभरातील णशक्षक णशक्षि व्यिस्थेचा णनयोजनबद्ध आणि 

समणन्ित णिकास साधिे, णशक्षक णशक्षि व्यिस्थेतील णनकष आणि मानकाांचे णनयमन आणि 

योग्य देखभाल आणि वयाांच्याशी सांबांणधत बाबींसाठी आहे. 

NCTE ला णदलेला आदेश खूप व्यापक आहे आणि वयात णशक्षक णशक्षि कायभक्रमाांचा सांपूिभ 

भाग समाणिष्ट आहे ज्यामध्ये व्यक्तींना पूिभ-प्राथणमक, प्राथणमक, माध्यणमक आणि िररि 

माध्यणमक स्तराांिर शाळाांमध्ये णशकिण्यासाठी ससुज्ज करण्यासाठी सांशोधन आणि 

प्रणशक्षि आणि अनौपचाररक णशक्षि, अधभिेळ णशक्षि, प्रौढ णशक्षि आणि अांतर 

(पत्रव्यिहार) णशक्षि अभ्यासक्रम.  
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राष्ट्रीय वशक्षक वशक्षि पररषद 

• णशक्षक णशक्षिाच्या सिभ पैलूांशी सांबांणधत सिेक्षि आणि अभ्यास हाती घ्या आणि 

सांबांणधत पररिाम प्रकाणशत करा. 

• णशक्षक णशक्षिाच्या के्षत्रासांबांधी योग्य योजना आणि कायभक्रम तयार करण्यासाठी, ते 

राज्य आणि कें ि सरकार, णिद्यापीठे, णिद्यापीठ अनदुान आयोग (UGC) आणि इतर 

मान्यताप्राप्त सांस्थाांना णशफारसी करते. 

• ते देशभरातील णशक्षक णशक्षि प्रिालीचे समन्िय आणि णनरीक्षि करते. 

• हे एखाद्या व्यक्तीला शाळा आणि मान्यताप्राप्त सांस्थाांमध्ये णशक्षक होण्यासाठी 

आिश्यक असलेल्या णकमान पात्रतेसाठी मागभदशभक तत्त्िे देते. 

• हे मान्यताप्राप्त सांस्थाांद्वार े अनपुालनासाठी भौणतक आणि पायाभूत सणुिधाांच्या 

तरतदुी, स्िाणफां ग पॅिनभ इवयादीसाठी मागभदशभक तत्त्िे माांडते. 

• हे परीक्षाांच्या सांदभाभत मानके, अशा प्रिेशासाठीचे प्रमखु णनकष तसेच अभ्यासक्रम 

णकां िा प्रणशक्षिासाठीच्या योजनाांची माांडिी करते. 

• ते शाळा आणि मान्यताप्राप्त सांस्थाांमध्ये सांशोधन आणि निकल्पना प्रोवसाहन देते 

आणि आयोणजत करते आणि नांतर वयाचे पररिाम प्रसाररत करते. 

• ते सधुारिेसाठी स्ितःची णनधाभररत मागभदशभक तत्त्िे, मानदांड आणि मानकाांचे परीक्षि 

करते. 

• हे मान्यताप्राप्त सांस्थाांना ओळखते आणि णशक्षक णशक्षि प्रिालीच्या णिकासावमक 

कायभक्रमासाठी निीन सांस्था स्थापन करते. 

• हे णशक्षक णशक्षिाचे व्यापारीकरि रोखण्यासाठी आिश्यक पािले उचलते. 

• ते कें ि सरकारद्वार ेसोपिलेले इतर कायभ देखील करते. 

अभ्यासक्रम विकासात एनसीइआरटी ची भूवमका 

नॅशनल कौणन्सल ऑफ एज्यकेुशनल ररसचभ अडँ रेणनांग (NCERT) ही एक स्िायत्त सांस्था 

आहे जी १९६१ मध्ये कें ि आणि राज्य सरकाराांना शालेय णशक्षिातील गिुावमक 

सधुारिेसाठी धोरिे आणि कायभक्रमाांिर मदत आणि सल्ला देण्यासाठी भारत सरकारने 

स्थापन केली होती. 

एनसीइआरिी शैक्षणिक सांशोधनाची महत्त्िाची काये पार पाडते आणि शैक्षणिक सांशोधनाला 

चालना देते, शैक्षणिक तांते्र, पद्धती आणि सांशोधन णनष्ट्कषभ सधुारते, अभ्यासक्रमातील 

सूचना आणि अनकुरिीय साणहवय, णशकिण्याच्या पद्धती, मूल्यमापनाचे तांत्र, अध्यापन 

सहाय्य इ. णिकणसत करते. एनसीइआरिी कडे प्रकाशन गहृ आहे. . 

एनसीइआरिी आणि वयाच्या घिकाांची प्रमखु उणिषे्ट खालील प्रमािे आहेत: प्रोवसाहन देि े

आणि समन्िय साधिे; मॉडेल पाठ्यपसु्तके, पूरक साणहवय, ितृ्तपते्र, जनभल्स तयार करिे 
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अभ्यासक्रम णिकासाचा पाया आणि प्रकाणशत करिे आणि शैक्षणिक णकि, मल्िीमीणडया णडणजिल साणहवय णिकणसत 

करिे.  

अभ्यासक्रम विकासातील एनसीइआरटीची प्रमखु उविष्ट े: 

• शालेय णशक्षिाशी सांबांणधत के्षत्रात सांशोधन हाती घेिे, मदत करिे, प्रोवसाहन देिे 

आणि समन्िय साधिे; 

• मॉडेल पाठ्यपसु्तके, पूरक साणहवय, ितृ्तपते्र, जनभल्स आणि इतर सांबांणधत साणहवय 

तयार करिे आणि प्रकाणशत करिे. 

• णशक्षकाांचे सेिापूिभ आणि सेिाांतगभत प्रणशक्षि आयोणजत करिे. 

• नाणिन्यपूिभ शैक्षणिक तांते्र आणि पद्धती णिकणसत आणि प्रसाररत करिे. 

• राज्य शैक्षणिक णिभाग, णिद्यापीठे, स्ियांसेिी सांस्था आणि इतर शैक्षणिक सांस्थाांशी 

सहयोग आणि नेििकभ  ठेििे. 

• शालेय णशक्षिाशी सांबांणधत बाबींमध्ये कल्पना आणि माणहतीसाठी णक्लअररांग हाऊस 

म्हिून काम करिे. 

• प्राथणमक णशक्षिाच्या सािभणत्रकीकरिाची उणिषे्ट साध्य करण्यासाठी नोडल एजन्सी 

म्हिून काम करा. 

सांशोधन, णिकास, प्रणशक्षि, णिस्तार, प्रकाशन आणि प्रसार णक्रयाकलापाांव्यणतररक्त, 

एससीईआरिी ही शालेय णशक्षिाच्या के्षत्रातील इतर देशाांसोबत णद्वपक्षीय साांस्कृणतक 

देिािघेिाि कायभक्रमाांसाठी अांमलबजाििी करिारी सांस्था आहे. एनसीईआरिी 

आांतरराष्ट्रीय सांस्थाांच्या सहकायाभने सांिाद साधते आणि कायभ करते, परदेशी णशष्टमांडळाांना 

भेिी देते आणि णिकसनशील देशाांतील शैक्षणिक कमभचाऱ् याांना णिणिध प्रणशक्षि सणुिधा देते. 

२.६ स्िाध्याय  

सविस्तर उत्तर वलहा: 

१) अभ्यासक्रमातील मूलभूत गोष्टी स्पष्ट करा. 

२) अभ्यासक्रम णिकासात NCERT ची भूणमका स्पष्ट करा. 

३) अभ्यासक्रम णिकासात NCTE ची भूणमका स्पष्ट करा. 

४) अभ्यासक्रम णिकासात SCERT ची भूणमका स्पष्ट करा. 

र्ोडक्यात उत्तर वलहा: 

१) अभ्यासक्रमाचे ताणविक आधार 

२) अभ्यासक्रमाचे समाजशास्त्रीय आधार 

३) अभ्यासक्रमाचे मानसशास्त्रीय आधार 
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३.०  उद्दिष्ट े

या घटकातून, तमु्ही हे द्दिकाल: 

 अभ्यासक्रम िचनेची संकल्पना परिभाद्दषत कििे 

 अभ्यासक्रम िचनेचे महत्त्व सांगिे 

 अभ्यासक्रम द्दवकासाची तत्त्वे स्पष्ट कििे 

 द्दवद्दवधप्रकािच्या अभ्यासक्रम िचनांमध्ये फिक कििे 

३.१ प्रस्तावना 

अभ्यासक्रम हा कोित्याही द्दिक्षि संस्रे्चा "आत्मा" मानला जातो, याचा अर्ा िाळा द्दकंवा 

द्दवद्यापीठे अभ्यासक्रमाद्दिवाय अद्दस्तत्वात असू िकत नाहीत. 

अभ्यासक्रमाची नवीन संकल्पना खूप व्यापक आहे. िाळेमध्ये, वगाात, गं्रर्ालयात, 

प्रयोगिाळा, कायािाळा आद्दि खेळाच्या मैदानात आद्दि द्दिक्षक आद्दि द्दवद्यार्थ यांच्यातील 

असंख्य संपकाांमधून द्दवद्यार्थयााला प्राप्त होिािा संपूिा अनभुवांचा समावेि होतो.  ते त्याच्या 

स्वरपात आद्दि संिचनेत द्दक्लष्ट नाही. 

अभ्यासक्रम िचना हा िब्द अभ्यासक्रमाची संपूिा आिाखडा तयाि किण्याच्या 

कालावधीला सूद्दचत कितो. या टप्पप्पयात, द्दिक्षक त्यांच्या अभ्यासक्रमासाठी द्दिकवण्याच्या 

घटकांचे आयोजन कितात. नेहमीच्या अभ्यासक्रमात िैक्षद्दिक उद्दिषे्ट साध्य कििाि े

वाचन, द्दक्रयाकलाप, धडे आद्दि मूल्यांकन यांचा समावेि असतो. ही अभ्यासक्रमाची 

जािीवपूवाक, उिेिपूिा आद्दि पद्धतिीि संघटना आहे. द्दवद्यार्थयाांचे द्दिक्षि सधुाििे हे 

िचनेचे अंद्दतम ध्येय आहे. म्हिूनच प्रद्दिक्षक प्रत्येक अभ्यासक्रमाची िचना द्दवद्दिष्ट िैक्षद्दिक 

उिेिाने कितात. 

३.२ अभ्यासक्रम रचनेची सकंल्पना, गरज आद्दि महत्त्व 

३.२.१ अभ्यासक्रम  रचनेची सकंल्पना 

अभ्यासक्रमाच्या व्याख्ये इतकेच अभ्यासक्रम िचनेचे अनेक अर्ा आहेत. द्दहल्डा तािाने 

द्दवकद्दसत केलेला िचनेचा अर्ा सवाात व्यापक आहे. "अभ्यासक्रम िचना हे एक द्दवधान आहे 

जे अभ्यासक्रमाच्या घटकांची ओळख करून देते, त्यांचे एकमेकांिी काय संिंध आहेत ते 

सांगते आद्दि संस्रे्ची तत्त्वे आद्दि त्या संस्रे्च्या ज्या प्रिासकीय परिद्दस्र्तीमध्ये ते 

कायाित आहे त्या आवश्यकता सूद्दचत किते. एखाद्या िचनेला अभ्यासक्रमाच्या द्दसद्धांताचे 

समर्ान कििे आद्दि स्पष्ट कििे आवश्यक आहे जे द्दवचािात घेण्यासाठी स्त्रोत आद्दि लागू 

किण्यासाठी तत्त्वे स्र्ाद्दपत किते. 

विील व्याख्येमध्ये खालील घटकांचा समावेि होतो 

१. उद्दिषे्ट 

२. आिय 
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अभ्यासक्रम िचना ३. अध्ययन अनभुव 

४. अध्यापन संिंद्दधत धोिि 

५. मूल्यमापन 

द्दहल्डा तािा द्वाि े नमूद केलेले घटक ज्या प्रकाि े एकमेकांिी संिंद्दधत आहेत जे सहसा 

द्दचद्दित केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या िचनेचे प्रकाि द्दनद्ददाष्ट कितात. उदाहििार्ा, मखु्यत्वे 

तर्थयात्मक माद्दहती असलेल्या सामग्रीचे वचास्व असलेल्या िचनेचेप्रकाि िहुतेक वेळा 

द्दिकवण्याच्या धोििांद्वाि े वैद्दिष््टयीकृत केले जातात जे मोठ्या प्रमािात स्पष्टीकििात्मक 

असतात, द्दिकण्याचे अनभुव जे  अध्ययनकत्यााला द्दनष्क्क्रीय दिावतात, उद्दिषे्ट जी संकुद्दचत 

संज्ञानात्मक दृष्टीकोनावि जोि देतात आद्दि मूल्यमापन प्रद्दक्रया ज्या औपचारिक चाचिी 

प्रद्दक्रया आहेत. 

अिा प्रकािच्या िचनेला द्दवषय कें द्दद्रत िचना म्हिून संिोधले जाते. दसुिीकडे, मूल-कें द्दद्रत 

िचना-घटकांमधील संिंध वेगळ्या, आद्दि द्दवद्दिष्ट पद्धतीने द्दचद्दित किते. मूल-कें द्दद्रतता 

द्दकंवा द्दवषय-कें द्दद्रतता यासािख्या एकाच तत्त्वाच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमाच्या नमनु्याला 

तका संगत िनवण्याची प्रवतृ्ती हे अद्दत सिलीकिि आहे. हा ताि देण्यासािखा मिुा आहे. 

एखाद्या द्दनकषावि द्दकंवा तत्त्वावि एखाद्या िचनेसाठी तका िास्त्र प्रद्दवष्ट कििे पिुसेे नाही 

कािि अभ्यासक्रमाचा संिंध एखाद्या व्यिीपयांत काहीतिी पोहोचण्यािी असतो. द्दिक्षिाचे 

स्वरूप द्दकंवा आियाचे स्वरूप याकडे दलुाक्ष किण्याच्या अर्ााने ते पूिापिे आिय कें द्रीत 

द्दकंवा मूल कें द्रीत असू िकत नाही. 

३.२.२ अभ्यासक्रमाच्या रचनेची गरज आद्दि महत्त्व: 

1. शैक्षद्दिक उद्दिष्टाचंी प्राप्ती: द्दिक्षिाचीिचना अभ्यासक्रमावि आधारित असते. 

द्दिक्षिाची उद्दिषे्ट साध्य किण्यासाठी अभ्यासक्रमाचा द्दवकास केला जातो. अिा 

प्रकाि ेअभ्यासक्रम हे िैक्षद्दिक उद्दिषे्ट साध्य किण्याचे साधन आहे. 

2. वेळेचा आद्दि ऊजेचा योग्य वापर:  अभ्यासक्रमाची िचना द्दिक्षकाने काय द्दिकवावे 

आद्दि द्दवद्यार्थयाांनी काय द्दिकावे? यासंदभाातद्दिक्षकांना तसेच द्दवद्यार्थयाांना मागादिान 

किते. 

3. ज्ञान सपंादन: अभ्यासक्रम हे ज्ञान प्राप्त किण्यासाठी माध्यम आहे. वास्तद्दवक 

मानवी ज्ञान एक आह ेपितं ुसोयीसाठी आद्दि संस्रे्च्या दृद्दष्टकोनातून द्दवषयानसुाि 

द्दवभागले गेले आहे. अिा प्रकाि ेद्दवद्दवध द्दवषयांसाठी अभ्यासक्रमाची िचना किण्यात 

आली आहे. 

4. आशयाची रचना द्दनद्दित करि:े प्रत्येक द्दवषयाच्या आियाची   द्दवस्ततृ िचना 

अिीअसते जी खालच्या स्तिापासून उच्च स्तिावि द्दिकवली जाते. अिा प्रकाि े

अभ्यासक्रमाच्या द्दवकासाचे मखु्य काया म्हिजे द्दवद्दिष्ट टप्पप्पयातील अध्यापनासाठी 

आियाची िचना द्दनद्दित कििे. अिा प्रकाि े प्रार्द्दमक स्तिापासून ते द्दवद्यापीठ 

स्तिापयांत द्दवद्दवध द्दवषयांच्या अभ्यासक्रमाची िचना केली जाते. 
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5. व्यद्दिमत्व द्दवकास: द्दवद्यार्थयााच्या व्यद्दिमत्व द्दवकासासाठी अभ्यासक्रम देखील 

महत्त्वाचा आह.े द्दवद्यार्थयाांमध्ये चांगले गिु द्दवकद्दसत होण्यास मदत कििािा 

अभ्यासक्रम तयाि किण्यात येतो. अभ्यासक्रम द्दवद्यार्थयाांचे िािीरिक, सामाद्दजक 

आद्दि नैद्दतक गिु द्दवकद्दसत किण्यास मदत कितो. 

6. पाठ्यपुस्तक तयार करिे: अभ्यासक्रम द्दवद्यार्थयाांना आद्दि द्दवषय द्दिक्षकांच्या 

वापिासाठी पाठ्यपसु्तक तयाि किण्यासाठी मागादिान आद्दि आधाि प्रदान कितो. 

जि अभ्यासक्रम िदलला द्दकंवा संद्दहतािद्ध केला ति चाचिी पसु्तके देखील 

िदलली जातात.  

7. परीक्षा आयोद्दजत करिे:  आपले द्दिक्षि हे पिीक्षा कें द्दद्रत आह.े द्दवद्यार्थयाांनी 

पिीके्षत चांगले गिु द्दमळविे अपेद्दक्षत असते. अिा प्रकाि ेपिीके्षचा पेपि द्दवषयाच्या 

अभ्यासक्रमानसुाि तयाि केला जातो आद्दि द्दवद्यार्थ पिीके्षची सामग्री देखील तयाि 

कितात. अिा प्रकाि,े अभ्यासक्रम हा द्दिकवण्याचा, द्दिकण्याचा आद्दि चाचिीचा 

आधाि आहे. 

8. अध्ययन अध्यापनाची पररद्दस्िती आयोद्दजत करिे: अभ्यासक्रमाच्या सहाय्याने 

अध्यापनाचे काया देखील अभ्यासक्रमाच्या सहाय्याने द्दनयिु केले जाते हे लक्षात 

घेऊन अध्यापन आद्दि द्दिकण्याची परिद्दस्र्ती आयोद्दजत केली जाते. 

9. द्दशक्षि पद्धतीबाबत द्दनिणय: अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन द्दिक्षि पद्धती द्दनवडली 

जाते आद्दि वापिली जाते. समान सामग्री स्मतृी स्वरूपात प्रद्दतद्दिंद्दित स्तिावि 

द्दिकवली जाते. ते द्दिक्षक कें द्रीत द्दकंवा द्दवद्यार्थ कें द्रीत असू िकते. 

10. ज्ञान, कौशल्य आद्दि वृत्तीचा द्दवकास: अभ्यासक्रमाचे स्वरूप ज्ञान, कौिल्ये, वतृ्ती 

आद्दि सजानिील क्षमता द्दवकद्दसत किण्यासाठी आधाि प्रदान किते. तसेच 

नेततृ्वगिु द्दवकद्दसत होण्यास मदत होते. 

३.२.३ अभ्यासक्रम द्दवकासाचे महत्त्व 

अभ्यासक्रम द्दवकासाला व्यापक व्याप्ती आहे कािि ती केवळ िाळा, द्दवद्यार्थ आद्दि द्दिक्षक 

यांच्यासाठीच नाही ति त्याचा संिंध सवासाधाििपिे समाजाच्या द्दवकासािी देखील 

असतो. आजच्या ज्ञानाच्या अर्ाव्यवस्रे्त, देिाच्या अर्ाव्यवस्रे्त सधुाििा किण्यासाठी 

अभ्यासक्रमाचा द्दवकास महत्त्वाची भूद्दमका िजावतो. हे जगातील गंभीि परिद्दस्र्ती आद्दि 

समस्या, जसे की पयाावििाला धोका, िाजकाििातील समस्या, सामाद्दजक-आद्दर्ाक 

समस्या आद्दि गरििी, हवामान िदल आद्दि िाश्वत द्दवकासािी संिंद्दधत इति समस्यांची 

उत्ति े द्दकंवा उपाय देखील प्रदान किते. समाजाचा द्दवकास किण्यासाठी द्दवकास प्रद्दक्रयेची 

साखळी असायला हवी. प्रर्म, िालेय अभ्यासक्रम, द्दविेषत: उच्च द्दिक्षिात, त्याची 

िाष्क्रीय ओळख जपण्यासाठी आद्दि अर्ाव्यवस्रे्ची वाढ आद्दि द्दस्र्िता सदु्दनद्दित 

किण्यासाठी संिचीतकेलेले असि े आवश्यक आहे. अिा प्रकाि,े एखाद्या देिाच्या 

िाष्क्रपतीकडे त्याच्या लोकांसाठी आद्दि िाष्क्रासाठी स्पष्ट दृष्टी असि ेआवश्यक आहे. 
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अभ्यासक्रम िचना उदाहििार्ा, द्दफलीद्दपन्समध्ये, जि िाष्क्राध्यक्ष अद्दक्वनो यांना देि आद्दिया-पॅद्दसद्दफकचे 

पयाटन कें द्र िनवायचे असेल, ति िालेय अभ्यासक्रम त्या उद्दद्धष्टांनसुाि द्दवकद्दसत कििे 

आवश्यक आहे. उच्च द्दिक्षिासाठी अभ्यासक्रमाचे कायाक्रम अिा प्रकाि ेतयाि केले जाऊ 

िकतात ज्यामळेु देिातील पयाटन उद्योगाला चालना द्दमळेल. 

द्दिक्षि-पयाटन, इको-टुरिझम, सांस्कृद्दतकपयाटन, मेडो-टुरिझम, द्दिझ-टुरिझम, टेक्नो-

टुरिझम, कृषी-पयाटन, आचथ-पयाटन, यासािखीद्दभन्नमॉडेल्सद्दवकद्दसतकितायेतील 

द्दवद्यापीठांमध्ये नाद्दवन्यपूिा अभ्यासक्रम असल्यास आद्दि स्र्ाद्दनक द्दकंवा जागद्दतक िाजाि 

पेठेत मागिी असल्यास, ििचे द्दवद्यार्थ, अगदी पिदेिातूनही, प्रवेि घेतील. नोंदिी 

कििाऱयांची जास्त संख्या म्हिजे द्दवद्यापीठांचे उत्पन्न. परििामी, उत्पन्न जास्त 

असल्यास, ते द्दिक्षकांच्या पदोन्नती, द्दिष्क्यवतृ्ती आद्दि मोिदला यासाठी वापिले जाऊ 

िकते. याचा उपयोग संिोधन आद्दि द्दवकासाच्या प्रयत्नांना द्दनधी देण्यासाठी आद्दि िालेय 

सदु्दवधा, गं्रर्ालये आद्दि प्रयोग िाळा उभािण्यासाठी देखील केला जाऊ िकतो. 

देिाची अर्ाव्यवस्र्ा अभ्यासक्रमाच्या द्दवकासाद्वाि े लोकांची जीवनिैली सधुारू िकते. 

आद्दि ते द्दवकद्दसत किण्यासाठी, अभ्यासक्रम तज्ञ द्दकंवा तज्ञांनी द्दसनेटसा आद्दि कााँगे्रस 

सदस्य, स्र्ाद्दनक सिकािी अद्दधकािी, िाज्यपाल आद्दि महापौि यांसािख्या 

कायदेकत्याांसोित हातद्दमळविी करून काम केले पाद्दहजे. त्याचप्रमािे, व्यापािी समदुाय 

आद्दि उद्योग आद्दि समाजातील इति आद्दर्ाकदृष््टया उन्मखु खेळाडू द्दनयम आद्दि िैक्षद्दिक 

सधुाििा धोिि ेठिवण्यात आद्दि त्यांची अंमलिजाविी किण्यात गुंतलेले असू िकतात. 

म्हिूनच सवास्तिांवि संस्रे्तील िदलाची द्ददिा ठिवण्यासाठी अभ्यासक्रम द्दवकास खूप 

महत्त्वाचा आहे. जोपयांत अभ्यासक्रम द्दवकासाची उद्दिषे्ट आद्दि उद्दिषे्ट द्दनयोजकाच्या मनात 

स्पष्ट असतात, तोपयांत द्दवद्दवध िािींमध्ये अत्याधदु्दनक यि प्राप्त होऊ िकते. 

र्ोडक्यात अभ्यासक्रम द्दनयोजन स-ुसमद्दन्वत, दजेदाि अध्यापन, द्दिक्षि आद्दि मूल्यमापन 

कायाक्रम द्दवकद्दसत कितात जे द्दवद्यार्थयाांचे ज्ञान, कौिल्ये आद्दि वतान, तसेच त्यांची 

आंतििाखीय आद्दि द्दकंवा िािीरिक, वैयद्दिक आद्दि सामाद्दजक क्षमता तयाि कितात. 

िाळांमध्ये चांगल्या अभ्यासक्रमाच्या द्दनयोजनासाठी अनेकदा अनेक अडर्ळ्यांवि मात 

किावी लागते. अभ्यासक्रमाच्या अंमलिजाविीििल एकच खािी आहे की सवा िाळेतील 

सवाद्दिक्षकांसाठी त्याििल जाण्याचा कोिताही एक योग्य मागा नाही. अभ्यासक्रम 

द्दनयोजनाचे तीन स्ति आहेत: धोििांचे द्दनयोजन, कायाक्रमांचे द्दनयोजन आद्दि धड्यांचे 

द्दनयोजन. यात ‘छुपा अभ्यासक्रम’ देखील समाद्दवष्ट आहे – ज्या पद्धतीने मलुं वागतात 

आद्दि वागण्याची अपेक्षा कितात त्यावरून ते काय द्दिकतात. त्याचवेळी त्यांची खिीक्षमता 

साध्यकिण्यासाठी त्यांचे ज्ञान आद्दि कौिल्ये द्दवकद्दसत करू िकतात. एखाद्या िाळेत जी 

मूल्ये जोपासली जातात त्यावरून ते अधोिदे्दखत होते. अभ्यासक्रम हे एक माध्यम आह े

ज्याद्वाि े िाळा मलुांना ज्ञान, कौिल्ये आद्दि समजूतदािपिाचे जीवन जगण्यासाठी 

आवश्यक असलेले ज्ञान द्दिद्दक्षत किण्याचे उद्दिष्ट साध्य किते. 
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३.३ अभ्यासक्रमाची रचना - आव्हान आद्दि आनदं, रंदी, प्रगतीची खोली, सुसगंतता, 

प्रासदं्दगकता, वैयद्दिकरि आद्दि द्दनवड: 

३.३.१ अभ्यासक्रम द्दवकासाची तत्त्व:े 

तत्त्वे ही अभ्यासक्रम द्दवकासातील पैलू आहेत. पैलू अभ्यासक्रमातील सधुाििेची काििे 

दाखवतात – ज्यामध्ये वैयद्दिक, सामाद्दजक, िैक्षद्दिक, व्यावसाद्दयक आद्दि िाष्क्रीय गिजा 

समाद्दवष्ट आहेत 

एकात्मता आद्दि पिस्पिसंिधंाची तत्त्वे लक्षात घेऊन प्रत्येक स्तिावि द्दिकण्याच्या 

अनभुवाचे के्षिद्दवस्ततृ किण्यासाठी पद्धतिीि आद्दि अनकु्रद्दमक द्दनयोजन आवश्यक आहे. 

अभ्यासक्रमात द्दवज्ञान, भाषा आद्दि साक्षिता, गद्दित आद्दि अंक, सामाद्दजक अभ्यास, 

अद्दभव्यि कला, आिोग्य आद्दि कल्याि, धाद्दमाक आद्दि नैद्दतक द्दिक्षि आद्दि तंिज्ञान यांचा 

समावेि असिे आवश्यक आहे. हे सवा घटक सरुवातीच्या वषाांपासून प्रत्येक द्दवद्यार्थयााच्या 

व्यापक सामान्य द्दिक्षिाचा भाग असले पाद्दहजेत. 

सवा मलेु आद्दि तरि लोकांसाठी तत्त्वे द्दवचािात घेिे आवश्यक आहे. तत्त्वे द्दिक्षक आद्दि 

िाळांना त्यांच्या सिावात आद्दि अभ्यास आद्दि अध्यापनाचे पनुिावलोकन, मूल्यमापन 

आद्दि सधुाििा किण्यासाठी आधाि म्हिून मदत कितील. जिी सवा कोित्याही एका 

टप्पप्पयावि लागू झाले पाद्दहजेत, पितं ु मूल द्दकंवा तरि जसे द्दिकते आद्दि द्दवकद्दसत होते 

तसतसे तत्त्वांवि द्दभन्नभि असू िकेल. 

अभ्यासक्रमाची रचना खालील तत्त्वाचं्या आधार ेकेली जावी: 

 आव्हान आद्दि आनंद 

 व्याप्ती 

 प्रगती 

 खोली 

 ससंुगतता 

 प्रासंद्दगकता 

 वैयद्दिकिि आद्दि द्दनवड 
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३.३.२ अध्ययनािथचं्या मयाणदा आद्दि द्दशकण्याची उच्छुकतायाचंी चाचिी 

सवा टप्पप्पयांवि, प्रत्येक व्यिीला त्याची क्षमता साध्य किण्यासाठी सक्षम किण्यासाठी, 

सवायोग्यता आद्दि क्षमतांच्या द्दिकिाऱयांनी योग्य स्तिाविील आव्हान अनभुवले पाद्दहजे." 

आव्हानांचे व्यावहारिक स्वरूप जे िैक्षद्दिकदृष््टया सक्षम नसतील त्यांच्या क्षमता 

दिाद्दवण्यासाठी आद्दि परिद्दचत द्दवषयके्षिांमध्ये नवीन, पिस्पिसंवादी मागा उपलब्ध करून 

द्दिकण्यासाठी प्रवतृ्त किते. 

प्रत्येक आव्हान हे सवा अभ्यासक्रमाचे असले पाद्दहजे आद्दि त्यात समाद्दवष्ट असलेल्या 

कठोि आद्दि मदृूकौिल्यांची (Soft Skills) शे्रिी तरिांना िैक्षद्दिक संदभाात आद्दि 

इतिांसोित प्रभावीपिे काम किताना सकािात्मक योगदान देण्याच्या क्षमतेमध्ये अद्दधक 

आत्मद्दवश्वास देण्यासाठी िचना केलेली असावी. 

मलेु आद्दि तरिांना त्यांचे द्दिक्षि आव्हानात्मक, आकषाक आद्दि पे्रििादायी वाटले पाद्दहजे. 

अभ्यासक्रमाने सवाांसाठी उच्च आकांक्षा आद्दि महत्त्वाकांक्षा प्रोत्साद्दहत केल्या पाद्दहजेत. ते 

त्यांच्या द्दिकण्यात सद्दक्रय असले पाद्दहजेत आद्दि त्यांना त्यांची सजानिीलता द्दवकद्दसत 

किण्याची आद्दि प्रदद्दिात किण्याची संधी द्दमळाली पाद्दहजे. मलेु आद्दि तरिांना त्यांचे 

प्रयत्न द्दटकवून ठेवता यावेत यासाठी पाद्दठंिा असावा. 

३.३.३ ज्ञानाचा कालावधी 

सवा मलुांना आद्दि तरिांना अनभुवांच्या द्दवस्ततृ शे्रिीची संधी द्दमळायला हवी. त्यांचे 

द्दिक्षि द्दनयोद्दजत आद्दि व्यवद्दस्र्त केले पाद्दहजे जेिे करून ते वगाात आद्दि िालेय 

जीवनातील इति पैलूंमध्ये द्दवद्दवध संदभाांद्वाि ेद्दिकतील आद्दि द्दवकद्दसत होतील. 

द्दिकण्याची व्याप्ती- एखाद्या द्दवषयाच्या संपूिा ज्ञानाचा संदभा देते. द्दिक्षिाची खोली म्हिजे 

द्दवद्दिष्ट द्दवषयांवि द्दकती प्रमािात लक्षकें द्दद्रत केले जाते, द्दवस्तारित केले जाते आद्दि िोधले 

जाते. 
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अभ्यासक्रमाची व्याप्ती द्दवरद्ध खोली 

 अभ्यासक्रमाची व्याप्ती अभ्यासक्रमाची खोली 

व्याख्या संपूिा अभ्यासक्रमात द्दिकवल्या 

जािाऱ या द्दवषयांची शे्रिी आद्दि 

प्रत्येक द्दवषयातील ज्ञानाचा 

कालावधी 

प्रत्येक द्दवषयातील द्दवद्दिष्ट द्दवषयाचा 

द्दकती खोलवि अभ्यास केला जातो हे 

द्दिकवले जाते 

उदाहििे • एक द्दवस्ततृ अभ्यासक्रम 

फि मखु्यद्दवषयांवि नाही 

(इंग्रजी, गद्दित द्दवज्ञान) 

सवा अभ्यासक्रमाच्या 

द्दवषयांवि लक्षकें द्दद्रत 

कितो (उदाहििार्ा कला, 

PE, PSHE)  

• द्दवद्यार्थ मखु्य संकल्पना द्दकती 

खोलवि समजून घेतात 

(उदाहििार्ा ते संकल्पना 

त्यांच्या स्वतःच्या िब्दात 

समजावून सांगू िकतात द्दकंवा 

इति कोिाला द्दिकवू िकतात 

का?)  

३.३.४ द्दबद्दल्डंगब्लॉक्स सारखी रचना 

मलुांनी ३ ते १८ वषाांपयांत त्यांच्या द्दिकण्यात सतत प्रगती अनभुवली पाद्दहजे. प्रत्येक 

टप्पपापूवथच्या ज्ञानावि आद्दि उपलब्धींवि आधारित असावा. मलेु आद्दि तरिांनी त्यांच्या 

वैयद्दिक गिजा आद्दि योग्यता पूिा होईल अिा गतीने प्रगती केली पाद्दहजे. 

३.३.५   द्दशकण्याच्या अनुभवाचा प्रत्येक तपशीलवार पैलू 

मलुांसाठी आद्दि तरिांना द्दवद्दवध प्रकािचे द्दवचाि आद्दि द्दिकण्याची, अन्वेषि किण्यासाठी 

आद्दि समजून घेण्याच्या अद्दधक प्रगत स्तिांवि त्यांची पूिाक्षमता द्दवकद्दसत किण्याच्या संधी 

उपलब्ध झाल्या पाद्दहजेत. 

िदलत्या काळानसुाि आधदु्दनक पद्धतीने द्दिकण्यासाठी द्दवद्यार्थयाांना तयाि किता आले 

पाद्दहजे. याचा उपयोग त्यांना िोजच्या जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी आद्दि नवीन 

आवाहने यिस्वीपिे पेलण्यासाठी झाला पाद्दहजे. द्दवद्यार्थयाांमध्ये द्दवद्दवध कौिल्ये द्दवकद्दसत 

होिे गिजेचे आहे. 

३.३.६ सपूंिण अनुभवाचा ताळमेळ घालिे 

औपचारिक आद्दि अनौपचारिक अभ्यासक्रमातून द्दवद्यार्थयााला द्दमळिाऱया एकूि अनभुवािी 

ससंुगतता, संतलुन, प्रासंद्दगकता, प्रद्दतिद्धता आद्दि वैयद्दिकवाढ यासह अंतभूात 

संकल्पनांचा संिंध असतो. 
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अभ्यासक्रम िचना एक ससंुगत अनभुव तयाि किण्यासाठी मलेु आद्दि तरि लोकांच्या िैक्षद्दिक उपक्रमांना 

एकि केले पाद्दहजे. द्दिकण्याच्या द्दवद्दवध पैलूंमध्ये स्पष्ट दवु े असावेत. अिा दवु्यांििल 

मलुांिी आद्दि तरिांिी चचाा केली पाद्दहजे. 

अभ्यासक्रमातील ससंुगतता िाष्क्रीय, िाळा आद्दि वगास्तिावरून पाद्दहली जाऊ िकते. 

िाळा आद्दि िाष्क्रीय स्तिावि अभ्यासक्रम मान्य झाल्यावि द्दिक्षकांनी वगाात त्याची 

अंमलिजाविी कििे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रम िचनेत ससंुगतता आिण्यासाठी एकमागा 

म्हिजे िाष्क्रीय अभ्यासक्रमाच्या चौकटीत असलेली समान द्दिक्षि उद्दिषे्ट, मान्यताप्राप्त 

पाठ्यपसु्तके, िचनात्मक आद्दि सािांिात्मक मूल्यांकन यांचा उपयोग कििे. 

३.३.७ जे द्दशकत आहते त्याचे मूल्य 

अभ्यासक्रम हा सामाद्दजक, सांस्कृद्दतक, वैयद्दिकदृष््टया संिंद्दधत असावा. याचा अर्ा काय 

द्दिकले जात आहे आद्दि द्दवद्यार्थयाांच्या वैयद्दिक अनभुवांिी त्याचा संिंध यावि भि द्ददला 

पाद्दहजे. याने द्दवद्यार्थ आद्दि द्दिक्षक यांच्यात द्दवश्वासाचे नाते द्दनमााि केले पाद्दहजे त्यामळेु 

सिि वाताविि आद्दि सिावाने द्दिकण्याच्या भिपूि संधी द्दनमााि होतात. मलेु आद्दि 

तरिांनी त्यांच्या द्दिक्षिाचा आद्दि संिंद्दधत उपक्रमांचा उिेि समजून घेतला पाद्दहजे. ते जे 

द्दिकत आहेत त्याचे मूल्य आद्दि त्यांच्या जीवनात, वतामान आद्दि भद्दवष्क्यािी त्याचा संिंध 

त्यांनी पाद्दहली पाद्दहजे. 

३.४ अभ्यासक्रम रचनेच ेप्रकार: अध्ययन कें द्दित आद्दि समस्याकें िीत    

 

३.४.१ द्दवषयकें िीत अभ्यासक्रम रचना: 

या िचनेमध्ये अभ्यासक्रम द्दवषय के्षिांमध्ये द्दवभागलेला असतो. या िचनेमध्ये लक्षात ठेविे, 

तर्थये आद्दि कल्पनांच्या पनुिावतृ्ती कििे यावि भि द्ददला जातो. पािपंारिकपिे, या अभ्यास 

क्रमांतगात द्दवद्यार्थयाांनी काय अभ्यास केला याििल द्दवद्यार्थयाांना फािसा पयााय नव्हता. 

आता यात द्दवद्यार्थयाांना द्दनवडक द्दवषय द्दनवडण्यात काही प्रमािात स्वातंत्र्य द्ददले जाते. 

द्दवषय कें द्दद्रत समस्या कें द्दद्रत द्दवद्यार्थ कें द्दद्रत 
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वैयद्दिक प्रकल्प कायाासाठी मखु्य द्दवषयांपैकी द्दनवडण्यासाठी त्यांना अद्दधक स्वातंत्र्य 

देखील द्ददले जाते. 

द्ददलेल्या द्दवषय के्षिाभोवती आयोद्दजत केलेला अभ्यासक्रम (उदाहििार्ा, दसुि े महायदु्ध) 

त्या द्दवषयातील सत्यता, माद्दहती सवाांपढेु ठेवतो. त्यानंति ती माद्दहती व सत्यता लक्षात 

ठेवण्याच्या दृष्टीने आद्दि त्या संदभाातील कौिल्ये आत्मसात किण्यासाठी िैक्षद्दिक 

उपक्रमांचे द्दनयोजन केले जाते. 

द्दवषय-कें द्दद्रत अभ्यासक्रमाचे उदाहिि म्हिजे सद्दपाल अभ्यासक्रम. सद्दपाल अभ्यासक्रम हा 

द्दिकवल्या जािाऱ्या साद्दहत्याभोवती आयोद्दजत केला जातो, ज्यामध्ये द्दिस्तीच्या 

िचनेविच कमी भि द्ददला जातो आद्दि संकल्पना आद्दि कल्पनांवि जास्त भि द्ददला जातो. 

हे तपिीलवाि माद्दहतीवि लक्षकें द्दद्रत किण्याऐवजी ज्ञानाच्या संिचनेवि भि द्ददला जातो. 

सद्दपाल अभ्यासक्रम द्दवद्दिष्ट वेळेच्या मयाादेत द्दवद्दिष्ट द्दवषय द्दकंवा माद्दहतीचे तकुडे 

द्दिकण्यावि भि देतो. त्याऐवजी, द्दवद्यार्थयाांना द्दवद्दवध प्रकािच्या कल्पना पनु्हापनु्हा उघड 

कििे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. एक सद्दपाल अभ्यासक्रम, एका गोलाकाि पॅटनामध्ये एका 

द्दवषयावरून दसुऱ या द्दवषयात द्दफरून, द्दवद्यार्थ जेव्हा एखादी संकल्पना समजून घेण्यासाठी 

प्रर्म तयाि होतात तेव्हा त्यांना पकडण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. त्याच वेळी, एक सद्दपाल 

अभ्यासक्रम या संकल्पनेच्या मूलभूत गोष्टींना सतत िळकट किण्यासाठी, या मूलभूत गोष्टी 

द्दवद्यार्थयाांच्या ज्ञान मेंदूत  रजवण्यासाठी आद्दि नवीन धड्यासाठी तयाि नसलेले द्दवद्यार्थ 

गमावू नयेत यासाठी काया कितो. 

या तंिाने, द्दवद्यार्थ त्याच कौिल्यावि काम किण्याची पनुिावतृ्ती कितात, पितं ु

संकल्पनांची काद्दठण्यपातळी वाढवली जाते. याला सद्दपाल असे म्हितात. याचा अर्ा असा 

की एका द्दवद्दिष्ट द्दवषयाच्या प्रत्येक मखु्यद्दवषयावि संपूिा िालेय वषाभि भि द्ददला जातो 

आद्दि विील वगाामध्ये त्याची पनुिावतृ्ती अद्दतरिि काद्दठण्यपातळीसह केली जाते. 

उदाहििार्ा, गद्दिताच्या वगााच्या पद्दहल्या सेद्दमस्टिमध्ये “भागाकाि”चे कौिल्य द्दिकवण्या 

ऐवजी, पद्दहल्या सेद्दमस्टिमध्ये आद्दि पनु्हा दसुऱया सेद्दमस्टिमध्ये, पितं ुजोडलेल्या दहुेिी 

आकड्यांसह साधे द्दवभाजन पाद्दहले जाऊ िकते. 

३.४.२ द्दवषय कें िीत अभ्यासक्रम रचनेचे ध्येय 

अभ्यासक्रमाच्या कोित्याही द्दवषय-कें द्दद्रत दृष्टीकोनाचा मखु्य उिेि म्हिजे सामग्री ज्ञानावि 

द्दवद्यार्थ प्रभतु्व. द्दिक्षक ताद्दका क क्रमाने द्दवद्यार्थयाांना सामग्री आद्दि कौिल्ये सादि कितात. 

हा दृष्टीकोन द्दवद्यार्थयाांना या सामग्री के्षिामध्ये प्रभतु्व द्दमळवण्यासाठी आवश्यक असलेली 

सवा माद्दहती आद्दि कौिल्ये प्राप्त कितात याची खािी किते. 
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३.४.३ द्दवषयकें िीत अभ्यासक्रमाची वैद्दशष््टये 

फि द्दवषय द्दशकि:े  

व्याख्याने ऐकिे, पाठ्यपसु्तकांचा अभ्यास कििे आद्दि पिीके्षसाठी अभ्यास कििे यासवा 

पद्धती या द्दवषयकें द्रीत अभ्यासक्रमाच्या दृद्दष्टकोनाचा प्रभाव दिावतात.  द्दवषय द्दिक्षक 

द्दवद्दहत पाठ्यपसु्तक कव्हि कििे खूप महत्वाचे मानतात. ठिाद्दवक वेळेत ठिाद्दवक प्रमािात 

द्दवषय द्दिकायचा असतो. द्दवषय द्दिकला ति द्दिक्षक आद्दि द्दवद्यार्थयाांना समाधान वाटते. 

ज्ञानाचे एक पूवणद्दनधाणररत एक समान मानक आह े

जे द्दवषयकें द्रीत दृद्दष्टकोनाचे पालन कितात ते द्दकमान मानकांचे जोिदाि समर्ान कितात. ते 

पिीके्षत पाि होण्यासाठी सवा द्दवद्यार्थयाांनी द्दमळवल्या जािाऱ या वगाासाठी मानक ठिवण्याची 

वद्दकली कितात. दसुऱया िब्दांत सांगायचे ति, कृत्यांवि एक कालमयाादा ठेवली जाते आद्दि 

द्दवद्यार्थ अयिस्वी झाल्यास, अभ्यासक्रमाची पनुिावतृ्ती कििे आवश्यक आह.े द्दिक्षक 

द्दवद्यार्थयााला द्दनधाारित इयत्तेपयांत आिण्याचा प्रयत्न कितो. अिाप्रकाि े अयिस्वी 

झालेल्यांना गे्रडची पनुिावतृ्ती कििे आवश्यक असते द्दकंवा त्यांना त्यांच्या संस्र्ांमधून 

िाहेि काढले जाते. 

कौशल्याच्या सरावावर भर द्ददला जातो 

द्दवद्दिष्ट कौिल्यांमध्ये द्दिल हे द्दवषय अभ्यासक्रमाच्या वैद्दिष््टयपूिा वैद्दिष््टयांपैकी एक आहे. 

द्दिलसेिन, उपचािात्मक काम, रिव्यू वका , कोद्दचंग क्लासेस हे सहसा अिाप्रकािच्या 

द्दिलसाठी वाद्दहलेले असतात. हे द्दिल गटातील सवा द्दवद्यार्थयाांना समान प्रमािात द्ददले जाते. 

भद्दवष्यातील वापरासाठी माद्दहती द्दमळवण्यावर भर द्ददला जातो 

एखाद्या अभ्यासक्रमासाठी द्दनवडलेला द्दवषय, मलुाच्या तात्काळ गिजांपेक्षा प्रौढ जीवनात 

महत्त्वाचा मानला जातो. अिाप्रकाि ेतरिांमधील मलुांच्या समस्यांपेक्षा प्रौढांच्या समस्यांना 

अद्दधक वजन द्ददले जाते. 
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द्दवद्यार्थयाणन ेद्दकती द्दवषय द्दशकला यावरून प्रगती मोजली जाते 

द्दवषय वस्तूही द्दिकण्याची महत्त्वाची गोष्ट असल्याने, त्या द्दवषयावि द्दकती चांगले प्रभतु्व 

द्दमळवले आहे यावरून द्दिक्षिाचे मोजमाप केले जाते. द्दवद्यार्थयाांच्या यिाची व्याप्ती 

तपासण्यासाठी वािवंाि चाचण्या द्ददल्या जातात. 

३.४.४ द्दवषय कें िीत अभ्यासक्रमाच्या रचनेतील तु्रटी 

१. द्दवषयाचें पृिक्करि 

द्दवषय-कें द्दद्रत अभ्यासक्रम द्दवद्यार्थयाांना ते काय द्दिकत आहेत याचा व्यापक संदभा समजून 

घेण्यापासून प्रद्दतिंद्दधत कितो. पािपंारिक द्दिक्षि पद्धतीत, द्दवद्यार्थ एका कालखंडात गद्दित 

द्दिकतात, दसुऱ या काळात वाचतात, दसुऱ या काळात द्दवज्ञान आद्दि दसुऱ या वगाात 

सामाद्दजक अभ्यास द्दिकतात. एका द्दवषयाचा दसुऱया द्दवषयावि कसा परििाम होतो याची 

पवाा न किता प्रत्येक द्दवषय तो स्वतःमध्येच आहे असे द्दिकवले जाते. द्दिक्षक गद्दित 

कायापद्दिका देतात, ज्या पूिा किण्यासाठी द्दवद्यार्थ काम कितात. गद्दित समस्या 

वास्तद्दवक-जगातील अनपु्रयोगांपासून िद्दहत आहेत. अभ्यास केलेल्या इति द्दवषयांसाठीही 

हेच आह.े द्दवद्यार्थ मूळ अमेरिकन लोकांचा इद्दतहास द्दिकू िकतात पितं ु भूतकाळ आद्दि 

वतामान दोन्ही इद्दतहासाचा अमेरिकन लोकसंख्येच्या या भागावि त्यांची संस्कृती, 

अमेरिकन संस्कृती आद्दि संपूिा जगावि कसा प्रभाव पडतो हे द्दिकू िकत नाही. 

२. एकात्मतेचा अभाव 

जीवन ही स्वतंि घटनांची माद्दलका नाही. कोिी द्दनिाय कसा घेते हे वय, स्र्ान, िाजकीय 

वाताविि आद्दि दृश्य आद्दि आदल्या िािी तमु्ही द्दकती झोपले होते यासह अनेक घटकांवि 

अवलंिून असतात. कोितीही व्यिी िेट नसून ती व्यिी कोि आहे आद्दि त्याच्या 

सभोवतालच्या वातावििाचा प्रभाव पडतो. पािपंारिक द्दवषय-कें द्दद्रत अभ्यासक्रम प्रत्येक 

द्दवषयावि वैयद्दिक संदभाात लक्ष कें द्दद्रत कितो, द्दवद्यार्थयाांना समजत नाही की एका 

द्दवषयाचा दसुऱ या द्दवषयावि कसा परििाम होतो द्दकंवा प्रत्येकजि एकि कसे काया कितो. 

संपूिा द्दवषयाच्या सखोल आकलनाकडे एकद्दितपिे प्रवाद्दहत होण्याऐवजी द्दिकिे लहान 

चौकटीत द्दवभागले जाते. द्दवद्यार्थयाांना त्यांच्या ज्ञानाच्या द्दवद्दवध पैलूंचा एकाद्दत्मक पद्धतीने 

वापि किण्यास द्दिकवले जात नाही. 

३. द्दनद्दष्क्रय अध्ययन 

पािपंारिक द्दकंवा द्दवषय-कें द्दद्रत अभ्यासक्रमात, पाठ्यपसु्तक द्दकंवा द्दिक्षक जे सादि कितात 

त्यापेक्षा वेगळ्या दृद्दष्टकोनातून मनोिजंन किण्यापासून द्दवद्यार्थयाांना पिावतृ्त केले जाते. 

द्दवद्दवध द्दवषयांतील तज्ज्ञांनी, िालेय मंडळांनी आद्दि द्दिक्षकांनी या द्दवषयाची द्दनवड आधीच 

केलेली असते. द्दवषयाला महत्त्व आहे, ति द्दवद्यार्थ द्दवचाि किण्याऐवजी, तका संगत व्यिी 

िनतात ज्यांना द्दिक्षि प्रद्दक्रयेचा भाग िनण्याची आवश्यकता असते. द्दवषय-कें द्दद्रत 

अभ्यासक्रम द्दिकण्याििल आद्दि ज्ञानाििल उत्साह नाही ति द्दनद्दष्क्क्रयता वाढवतो. 
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पािपंारिक द्दवषय-कें द्दद्रत अभ्यासक्रम अद्दधकाि प्रिालीवि अवलंिून असतो. द्दवद्यार्थयाांच्या 

गिजा केवळ सामग्रीच्या प्रकाि आद्दि अडचि पातळीच्या संयोगाने द्दवचािात घेतल्या 

जातात. द्दवषय-कें द्दद्रत द्दिक्षिामध्ये नैद्दतक पाश्वाभूमी, द्दिक्षिावि परििाम कििाऱया कौटंुद्दिक 

परिद्दस्र्ती द्दकंवा द्दवद्यार्थयाांच्या द्दवद्दवध द्दिक्षि िैली द्दवचािात घेिाि ेद्दवस्ततृ पयााय उपलब्ध 

नाहीत. साद्दहत्य तयाि किताना द्दवद्यार्थयाांच्या द्दकंवा वगाांच्या गिजा लक्षात घेतल्या जात 

नाही द्दकंवा त्यानसुाि त्यात िदल केले जात नाही. साद्दहत्य द्दिकवलेच पाद्दहजे आद्दि 

द्दवद्यार्थयाांनी द्ददलेल्या वेळेत साद्दहत्य आत्मसात कििे अपेद्दक्षत आहे. चाचिी, ति, 

िहुतेकदा केवळ पनुगाद्दठत सामग्रीवि आधारित असते आद्दि समस्या सोडवण्यासाठी 

एकंदि आकलन द्दकंवा दैनंद्ददन जीवनात सामग्रीच्या व्यावहारिक वापिावि आधारित नसते. 

३.४.५ अध्ययनकें िीत अभ्यासक्रमाची रचना 

पररचय 

अध्ययनकें द्रीत अभ्यास क्रमाची िचना प्रत्येक व्यिीच्या गिजा, स्वािस्ये आद्दि उद्दिषे्ट 

द्दवचािात घेते. दसुऱया िब्दांत, हे मान्य किते की द्दवद्यार्थ एक समान नसतात आद्दि त्या 

द्दवद्यार्थयाांच्या गिजांिीजळुवून घेतात. अध्ययनकें द्दद्रत अभ्यासक्रमाची िचना म्हिजे 

द्दवद्यार्थयाांना सक्षम कििे आद्दि त्यांनात्यांच्या द्दिक्षिाला द्दनवडीद्वाि े आकाि देण्याची 

पिवानगी देिे होय. अध्ययनकें द्रीत अभ्यासक्रमातील द्दिकवण्याच्या योजनांमध्ये फिक 

केला जातो, ज्यामळेु द्दवद्यार्थयाांना स्वाध्याय, अध्ययन अनभुव द्दनवडण्याची संधी द्दमळते. हे 

द्दवद्यार्थयाांना पे्ररित करू िकते. 

अध्ययनकें द्दद्रत अध्ययनामळेु द्दवद्यार्थ कोिते साद्दहत्य द्दिकतात आद्दि ते कसे द्दिकतात हे 

ठिवू िकतो. (काही द्दिक्षक याच मूलभूत कल्पनेला वैयद्दिकृत द्दिक्षि म्हिून संिोधतात.) 

हा द्दिकण्याचा दृद्दष्टकोन पािपंारिक वगाातील सूचनांपेक्षा वेगळा आहे, ज्याला द्दिक्षक-कें द्दद्रत 

द्दिक्षि म्हिून ओळखले जाते, कािि द्दवद्यार्थ-कें द्दद्रत द्दिक्षि द्दवद्यार्थयाांच्या द्दनिायक्षमतेवि 

मागादिाक ििी म्हिून दृढ लक्षकें द्दद्रत किते. द्दवद्यार्थयाांची द्दनिायक्षमता वाढद्दविे द्दवद्दवध 

प्रकािचे असू िकते. तिीही सवा अध्ययनकें द्दद्रत अध्ययन कायाक्रमांची काही सामाईक 

वैद्दिष््ठये असतात. उदाहििार्ा, ते आजच्या द्दवद्यार्थयाांसाठी िैक्षद्दिक प्रद्दक्रया 

अद्दधक अर्ापूिा िनद्दवण्यावि भि देतात. मूल्यांकन प्रद्दक्रयेत द्दिक्षक आद्दि द्दवद्यार्थ या 

दोघांचा समावेि करून द्दवद्यार्थयाांच्या कामद्दगिीचे मापन किण्यासाठी कठोि मूल्यमापन 

वापिण्यावही हे कायाक्रमभि देतात. 

द्दवद्यार्थ-कें द्दद्रत द्दिक्षि लहान गटांमध्ये काम किण्यासाठी द्दकंवा दूिस्र्पिे द्दिकण्यासाठी 

अद्दधक लवद्दचक असते, आद्दि अध्ययनकें द्दद्रत कायाक्रमांसह येिािी ही लवद्दचकता 
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सध्याच्या परिद्दस्र्तीत जास्त महत्वाची आहे कािि िाळा कोिोना व्हायिससािख्या 

सार्ीच्या आजािािी जळुवून घेतात आद्दि दूिस्र् द्दिक्षिाकडे वळतात. 

आज, द्दिक्षकांना ऑनलाईन द्दवद्यार्थ-कें द्दद्रत द्दिक्षि द्दवद्यार्थयाांना देण्याचे द्दवद्दवध मागा 

िोधण्याची गिज आहे. दूिस्र् द्दिक्षिासाठी अध्ययन अनभुवाची द्दनद्दमाती कििे कठीि 

काम आह े तिीही आपि हे लक्षात घेतले पाद्दहजे द्दक दूिस्र् क्लासेसची िचना द्दवद्यार्थ-

कें द्दद्रत द्दिक्षिाचा प्रभावी पद्धतीने समावेि किण्यासाठी केली जाऊ िकते. 

द्दिक्षिप्रद्दक्रयेत द्दिक्षकांची भूद्दमका महत्त्वाची असते. समद्दपात द्दिक्षक त्यांच्या द्दवद्यार्थयाांसाठी 

सकािात्मक परििाम घडवून आिण्यासाठी सवा काही कितात. द्दवद्यार्थ-कें द्दद्रत द्दिक्षिामळेु 

द्दिक्षकांची भूद्दमका िाजूला होत नाही द्दकंवा कमी होत नाही. त्याऐवजी, ते द्दवद्यार्थयाांची 

व्यस्तता वाढवण्यासाठी द्दिक्षकांचे कौिल्य वेगवेगळ्या प्रकाि ेवापिण्याचा प्रयत्न किते. 

३.४.६ अध्ययनकें िीत वगण कसे तयार करावे? 

 द्दवद्यार्थयाांना प्रास्ताद्दवक स्वतंि स्वाध्याय देिे आद्दि त्या स्वाध्यायांसाठी त्यांचे ध्येय 

द्दनद्दित किण्यात त्यांना मदत कििे. 

 द्दवद्यार्थयाांना नवीन साद्दहत्य द्दिकण्याच्या त्यांच्या पसंतीच्या पद्धतींिी परिद्दचत 

होण्यास मदत कििे. 

 द्दवद्यार्थयाांच्या आवडीच्या के्षिांसाठी त्यांना अद्दधक प्रद्दतसादिील िनिे. 

 हळुहळू द्दनयंद्दित द्दवद्यार्थयाांची संख्या वाढल्यावि त्यांचे स्वाध्याय आद्दि 

अध्ययनयांचे वेळापिक तयाि कििे. 

 द्दिक्षकांना हळूहळू प्रमखु भूद्दमकेतून द्दवद्यार्थयााने द्दनवडलेल्या उपक्रमांसाठी सदु्दवधा 

आद्दि संसाधने पिुद्दविाऱयाच्या भूद्दमकेकडे वळविे. 

 भौद्दतक द्दकंवा आभासी (Virtual) वगााचा आिाखडा तयाि कििे ज्यात द्दवद्यार्थयाांना 

सहयोग कििे सोपे जाईल. 

 द्दवद्यार्थयाांना केवळ प्रमाद्दित चाचण्यांच्या द्दनकालांवि अवलंिून न िाहता त्यांच्या 

द्दिक्षिातील गिुवत्ता मोजण्यास सांगि.े 

३.४.७ प्रोग्राम द्दडझाइनस पोटण 

द्दिकाऊ-कें द्दद्रत अभ्यासक्रमाची िचना किण्याची प्रद्दक्रया सलुभ किण्यासाठी आम्ही 

खालील प्रोग्राम(पनु्हा) द्दडझाइन मॉडेल वापितो (Fowler, et al., 2016). द्दवद्यािाखा-

नेततृ्वाखालील हे प्रद्दक्रया अध्यापनिास्त्रीय तज्ञ आद्दि अनिुासनात्मक तज्ञ तसेच 

िैक्षद्दिक तंिज्ञान तज्ञांना एकि आिते आद्दि डेटा-माद्दहतीपूिा अभ्यासक्रम तयाि किते जे 

द्दवद्यार्थयाांना कें द्रस्र्ानी ठेवते. या सवासमावेिक मॉडेलचा वापि करून द्दडझाइन केलेले 

कायाक्रम मान्यता प्रद्दक्रयेसाठी योग्य द्दस्र्तीत आहे 
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१. सघंाची द्दनद्दमणती आद्दि उद्बोधन: 

• प्राध्यापक आद्दि इति द्दवषयतज्ज्ञांना मदत द्दकंवा समर्ान देतील असा संघ 

द्दवकद्दसत किा, उदा., द्दनदेिात्मक द्दडझाइनि, द्दिक्षितंिज्ञ, द्दवद्यार्थ िैक्षद्दिक 

समर्ान व्यावसाद्दयक, माध्यमतज्ञ, मूल्यांकनतज्ञ, गं्रर्पाल. 

• कालमयाादा ठिद्दविे 

२. माद्दहती गोळा करिे 

पिुावे देिाि ेडेटा स्रोत 

• अंतगात: द्दवद्यार्थ सवेक्षि; प्रद्दिक्षक सवेक्षि; लक्षगट; द्दिस्तीचा दृष्टीकोन परिभाद्दषत 

किा 

• िाय: समवयस्क संस्र्ांचे पनुिावलोकन; माजी द्दवद्यार्थयाांचा अद्दभप्राय; द्दनयोिा 

फोकस गट आद्दि सवेक्षि; कामाचे विान; मान्यता/प्रमािीकिि आवश्यकता 

• लद्दययत पे्रक्षक ओळखा 

• कोसा प्रकाि द्दनद्दित किा: के्रद्दडट/नॉन-के्रद्दडट, प्रमािपि, मायक्रो-मास्टि, मास्टि, 

स्टॅक किण्या योग्य अभ्यासक्रम. 

३. अध्ययन द्दनष्पत्ती कायणक्रमाचंी द्दनद्दमणती 

कायाक्रमाची उद्दिषे्ट हे द्दिकण्याचे मापदंड, सामग्री आद्दि सामग्री के्षिांमधील संिंध 

ओळखिािी द्दवस्ततृ द्दवधाने असतात. – द्दवद्यार्थयाांनी एखादा कायाक्रम द्दकंवा प्रमखु 

कायासंपेपयांत त्यांच्या अभ्यासाच्या परििामी काय द्दिकले पाद्दहजे, समजून घेतले पाद्दहजे 
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द्दकंवा त्यांचे कौतकु केले पाद्दहजे. उद्दिष्टांचा अर्ा काय असावायाचे विान द्दवद्यार्थ अध्ययन 

द्दनष्क्पत्ती कायाक्रम कितात. द्दवधाने ओळखतात की द्दवद्यार्थ कायाक्रमात काय आद्दि कसे 

द्दिकले याचा परििाम म्हिून काय प्रात्यद्दक्षक, द्दनद्दमाती द्दकंवा प्रद्दतद्दनद्दधत्व करू िकतील. 

कायाक्रमांच्या उद्दिष्टांप्रमािे द्दवद्यार्थ अध्ययन द्दनष्क्पत्ती कायमस्वरूपी नसतात. मूल्यमापन 

परििामांचा वापिनंति अभ्यासक्रम, अध्यापनिास्त्र, प्राध्यापक व्यावसाद्दयक द्दवकास, 

द्दवद्यार्थ समर्ान द्दकंवा संसाधन वाटप यामध्ये आवश्यक िदल किण्यासाठी केला जातो. 

द्दिकण्याचे परििामदेखील नंतिच्या मूल्यांकन चक्रासाठी सधुारित द्दकंवा िदलले जाऊ 

िकतात. 

४. सक्षम रद्दिक तयार करिे 

एकदा अध्ययन द्दनष्क्पत्ती कायाक्रम तयाि झाल्यानंति, पढुील पायिी म्हिजे रद्दिक तयाि 

कििे जे प्रत्येक द्दनकालासाठी कायाक्षमतेचे द्दनकष दिाद्दवतात. रद्दिक्स संपूिा 

पदवीकायाक्रमात प्रत्येक द्दनकालासाठी द्दवद्यार्थयााच्या द्दवकासात्मक प्रगतीची व्याख्या 

कितात. ते व्यापक कायाक्रम स्तिावि द्दवद्यार्थ उत्पादनांचे मूल्यमापन किण्याचे साधन 

म्हिून देखील काम कितात. 

५. अभ्यासक्रम नकाशाची द्दनद्दमणती 

अभ्यासक्रम मॅद्दपंग हे ओळखते की प्रोग्राम द्दिकण्याचे परििाम कोठे सादि केले जातात. 

(I), प्रिद्दलत (R), मजिूत (S) आद्दि/द्दकंवा प्रात्यद्दक्षक (D). अभ्यासक्रम नकािाच्या 

िीषास्र्ानी सूचीिद्ध आहेत आद्दि िाजूने द्दनकाल आहेत. प्रत्येक प्रोग्राम द्दिकण्याच्या 

द्दनकालाच्या I,R,S आद्दि/द्दकंवा D ला कोिते अभ्यासक्रम/अनभुव समर्ान देतील हे 

द्दनधाारित करून नकािाचे कें द्र पूिा केले जाते. 

६. अभ्यासक्रम साद्दहत्याची द्दनद्दमणती 

• द्दिकण्याची उद्दिषे्ट पूिा किण्यासाठी सवाात योग्य अध्यापनपद्धती ओळखिे. 

• द्दवद्यार्थ अध्ययनासाठी सवाात उत्कृष्ठ वैद्दिष््टय अध्ययन धोििे द्दवकद्दसत कििे 

(द्दिक्षि तंिज्ञान साधने, मीद्दडयासाधने इ.) 

• खालील तीन प्रश्नांची उत्ति ेदेिािी मूल्यांकन योजना द्दवकद्दसत कििे. 

i. तमु्ही कोित्या द्दवद्यार्थयााच्या द्दिकण्याच्या परििामांचे मूल्यांकन कििाि 

आहात? 

ii. द्दिकण्याची परििामकािकता आद्दि अंतिद्दनद्दित किण्यासाठी तमु्ही कोिते 

पिुावे गोळा कििाि आहात? 

iii. तमुचा कायाक्रम सधुािण्यासाठी तमु्ही माद्दहती किी वापििाि आहात ? 

७. अमंलबजाविी आद्दि मूल्याकंन 

 िचनात्मक मूल्यांकनासाठी द्दिक्षिडेटा (द्दिकण्याच्या द्दवशे्लषिासह) गोळा कििे 
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८. पररष्कृत करिे 

अभ्यासक्रमातील द्दनिायांची प्रभावीपिे अंमलिजाविी किी केली जाईल हे सततचे 

मूल्यमापन सदु्दनद्दित किले. 

३.४.८ अध्ययनकें िीत अभ्यासक्रमाची वैद्दशष््टये 

1)  अध्ययन –कें द्दद्रत अध्यापन द्दवद्यार्थयाांना गुंतवून ठेवते. वगाांमध्ये द्दिक्षक 

द्दवद्यार्थयाांपेक्षा खूप मेहनत घेतात. 

2)  अध्ययन –कें द्दद्रत अभ्यासक्रमात, द्दिक्षक द्दवद्यार्थयाांना द्दवचाि कसा किावा, समस्या 

कश्या सोडवाव्यात, पिुाव्याचे मूल्यमापन कसे किावे, यदु्दिवादांचे द्दवशे्लषि कसे 

किावे, गहृीतके द्दनमााि किावी हे द्दिकवतात. 

3)  अध्ययन –कें द्दद्रत अध्यापन द्दवद्यार्थयाांना ते काय द्दिकत आहेत आद्दि ते कसे द्दिकत 

आहेत यावि द्दवचाि किण्यास प्रोत्साद्दहत किते आद्दि त्यांना द्दिकण्यािाित 

घेतलेल्या द्दनिायांची जिािदािी स्वीकािण्यास प्रोत्साद्दहत किते जसे की ते पिीके्षचा 

अभ्यास कसा कितात, नेमून द्ददलेले वाचन कधी कितात, ते त्यांच्या लेखनाची 

उजळिी कितात द्दकंवा त्यांची उत्ति ेतपासतात. 

4)  अध्ययन –कें द्दद्रत अध्यापन द्दवद्यार्थयाांना द्दिकण्याच्या प्रद्दक्रयेवि काही द्दनयंिि 

देऊन पे्ररित किते. 

5)  अध्ययन –कें द्दद्रत द्दिक्षि सहकायााला प्रोत्साहन देते. 

अभ्यासक्रम आद्दि त्याचे अध्ययनकें द्दित दृद्दष्टकोनामध्ये महत्त्व: 

अभ्यासक्रमाची द्दवद्यार्थयाांना खूप मदत होते. 

 अभ्यासक्रम द्दवद्यार्थयाांना अपेद्दक्षत िैक्षद्दिक उद्दिषे्ट पूिा किण्यासाठी त्यांना कोित्या 

प्रकािच्या द्दिकण्याच्या अनभुवांची आवश्यकता आहे या ििल द्दलद्दखत तपिील 

देतो. 

 अभ्यासक्रम त्यांना द्दिकण्याच्या उद्दिष्टांिी परिद्दचत करून देतो. त्यामळेु द्दिक्षि 

उिेिपूिा आद्दि ध्येयाद्दभमखु िनते. द्दवद्यार्थयाांना एखाद्या द्दवद्दिष्ट द्दवषयाच्या 

अभ्यासातून द्दकंवा द्दिक्षिाला पूिक ठिण्यासाठी द्दवद्दिष्ट द्दक्रयाकलाप केल्याने 

अपेद्दक्षत असलेल्या वतानातील िदलांची त्यांना जािीव होते. 

 योग्यरित्या द्दवकद्दसत केलेला अभ्यासक्रम त्याला पूिक किण्यासाठी आवश्यक 

संसाधन सामग्रीसह असतो. या संसाधनांमध्ये सचुवलेले प्रयोग, द्दिकण्याचेउपक्रम, 

प्रकल्प, स्वाध्याय ,संदभा इत्यादींचा समावेि होतो. हे साद्दहत्य द्दिक्षक आद्दि 

द्दवद्यार्थ दोघांसाठी हे द्दततकेच महत्त्वाचे आह.े 

 एक अभ्यासक्रम हा अध्यापन-अध्ययन प्रद्दक्रयेचा योग्यरित्या द्दवकद्दसत केलेला 

आिाखडा आह.े यामध्ये द्दिकिाऱयांना माहीत असायला हवे अिा द्दिकण्याच्या 
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उद्दिष्टांचा समावेि होतो. जेव्हा द्दिकिाऱयांना द्दिकण्याच्या उद्दिष्टांची जािीव असते 

तेव्हा ते अभ्यास कित असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या िैक्षद्दिक  परििामांच्या 

प्राप्तीसाठी त्यांची योजना, अंमलिजाविी आद्दि मूल्यमापन करू िकतात. 

 योग्यरित्या द्दवकद्दसत केलेला अभ्यासक्रम द्दिकिाऱयाला त्यांच्या द्दिकण्याच्या 

प्रद्दक्रयेत सरुवातीपासून िेवटपयांत मदत करू िकतो. 

 िैक्षद्दिक उद्दिष्टांच्या प्राप्तीमळेु त्यांच्या व्यद्दिमत्त्वाच्या सवा पैलू आद्दि परिमािांमध्ये 

सवाांगीि वाढ आद्दि द्दवकास होतो. 

३.४.९  अध्ययन-कें िीत अभ्यास क्रमाचे फायदे:                                                                       

 

 अध्ययनकें द्दद्रत अभ्यासक्रम अध्ययन कें द्दद्रत द्दिक्षिपद्धतींचा अवलंि कितो. 

 अध्ययनकें द्दद्रत अभ्यासक्रमात अध्यापन हे अध्ययनात गुंतलेल्या द्दवद्यार्थयाां भोवती 

द्दफिते. 

 द्दवद्यार्थ-द्दवद्यार्थमध्ये पिस्पिसंवाद प्रस्र्ाद्दपत होतात, केवळ अनौपचारिकच नव्हे, 

ति द्दवद्यार्थयाांना प्रकल्प, अध्ययन उपक्रम आद्दि संिद्दचत गटकायाावि एकि काम 

किण्यास प्रवतृ्त किण्याच्या दृष्टीने मदत होते. 

 द्दवद्यार्थयाांना वाटाघाटी कौिल्ये द्दवकद्दसत करून अभ्यासक्रमाच्या सामग्रीवि चचाा 

किण्याची आद्दि वापिण्याजोगी मूल्यमापन ििनीतींच्या प्रकािांवि सहमती 

दिाद्दवण्याची संधी उपलब्ध करून देतील, ज्यामधून द्दवद्यार्थ द्दवषय द्दनवडू िकतात. 

 द्दवद्यार्थ द्दिक्षि आद्दि इति कौिल्ये द्दवकद्दसत कितात आद्दि अर्ा पूिा ज्ञान प्राप्त 

कितात जे त्यांना आयषु्क्यभि मदत किले. 

 अध्ययनकें द्दद्रत अभ्यासक्रम सामाद्दजक कौिल्ये आद्दि स्वाद्दभमान द्दनमााि किण्यास 

मदत कितो. 



 

 
45 

 

अभ्यासक्रम िचना  त्यामळेु द्दवद्यार्थयाांना त्यांच्या समवयस्कांकडून अद्दधक भावद्दनक आद्दि संज्ञानात्मक 

समर्ान देखील द्दमळण्यास मदत होते. 

 अद्दधकाि आद्दि जिािदाऱया यांच्यातील संिंध द्दिकला जातो. 

 द्दिकि ेमनोिजंक आद्दि मजेदाि आहे हे द्दवद्यार्थयाांना कळते 

 द्दवद्यार्थ अद्दधक लक्षपूवाक आद्दि वगाात सहभागी होण्यास इच्छुक होतात. 

 असंिद्धता आद्दि अन्यायािाित तक्रािी कमी होतात. 

 द्दवद्यार्थयााची त्यांच्या द्दिकण्यात अद्दधक सद्दक्रय भूद्दमका तयाि होते आद्दि द्दवद्यार्थ 

त्यांचा अभ्यास अद्दधक प्रभावीकिण्यासाठी द्दिकण्याच्या पद्धतीिी जळुवून घेतात. 

 द्दवद्यार्थ संकल्पनात्मक समजून घेण्यासाठी वैयद्दिक आद्दि सांद्दघक उत्तिदाद्दयत्व 

असलेल्या संघांमध्ये प्रकल्प द्दकंवा समस्यांवि काम कितात 

 द्दवद्यार्थ समूहाच्या द्दनयमांच पालन करून उद्दिषे्ट साध्यकिण्यासाठी एकि काम 

कितात. 

 यिस्वी होण्यासाठी द्दवद्यार्थ एकमेकांना पे्ररित कितात व मदत कितात. 

३.४.१० अध्ययन-कें िीत अभ्यासक्रमाचे तोटे: 

• यासाठी द्दवद्यार्थयाांना जास्त वेळ लागतो त्यामळेु अभ्यासक्रमाचे लयय साध्य किि े

कठीि जाते. 

• सवासाधाििपिे द्दिक्षक सहकािी द्दिक्षि वापरू इद्दच्छत नाही कािि याला ििाच 

वेळ लागतो. यासाठी द्दिक्षकांची द्दविेष कौिल्ये आवश्यक आहेत. 

३.४.११ समस्याकें िीत अभ्यासक्रम रचना: 

Savery (2006) च्यामते, समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रम द्दडझाइन हे एक अभ्यासक्रमिचना 

आहे जी “द्दिक्षकांना संिोधन किण्यासाठी, द्दसद्धांत आद्दि सिाव एकद्दित किण्यासाठी 

आद्दि परिभाद्दषत समस्येवि व्यवहाया समाधान द्दवकद्दसत किण्यासाठी ज्ञान आद्दि कौिल्ये 

लागू किण्यास सक्षम किते.” द्दवद्यार्थ गुंतलेले आद्दि स्वयं-द्दनदेद्दित समस्या सोडविाि े

म्हिून पाद्दहले जातात ति द्दिक्षकांना सदु्दवधा देिाि े म्हिून ठेवले जाते.या 

अभ्यासक्रमांतगात, द्दिक्षिाला सामाद्दजक आद्दि संदभा घटकांनी प्रभाद्दवत असलेली सद्दक्रय, 

एकाद्दत्मक आद्दि िचनात्मक प्रद्दक्रया म्हिून पाद्दहले जाते. वास्तद्दवक जीवनातील समस्यांिी 

संिंद्दधत त्यांचे द्दिक्षि आयोद्दजत करून द्दवद्यार्थयाांना सामाद्दजक सेद्दटंग्जमध्ये ठेवले जाते. या 

अभ्यासक्रमाची िचना मूलत: द्दिकाऊ-कें द्दद्रत दृष्टीकोनाखाली आहे आद्दि प्रगतीवादाच्या 

सैद्धांद्दतक प्रभावाखाली येते ज्याद्वाि ेद्दवद्यार्थ सध्याच्या समदुायात वास्तद्दवक जीवनातील 

द्दक्रयाकलाप करून आद्दि इतिांसोित काम किताना सवोत्तम द्दिकतात. 
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समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रम िचनेत द्दवद्यार्थ ा यांना एक समस्या सादि केली जाते द्दजला 

समजण् यासाठी सरुवातीला उपलब् ध असल् यापेक्षा अद्दधक माद्दहतीची आवश् यकता असते. 

समस्या द्दक्लष्ट असते आद्दि द्दवद्यार्थयाांना चौकिी आद्दि उच्चक्रमाच्या द्दवचाि कौिल्याकडे 

नेण्यासाठी पिुिेी वेधक असते. दसुि े म्हिजे, यामध्ये सहयोग आवश्यक असतो जेरे् 

प्रत्येक द्दवद्यार्थयााला संिंद्दधत माद्दहती िोधण्याची आद्दि समूहाला एक व्यवहाया उपाय 

द्दवकद्दसत किण्यासाठी सूद्दचत किण्याची जिािदािी द्ददली जाते. सहकायााद्वाि,े द्दवद्यार्थयाांना 

नवीन कल्पना द्दवकद्दसत किता येतात, प्रश्नमांडता येतात आद्दि पिस्पिसंवाद साधून 

एकमेकांची समज दृढ होते. द्दतसि ेम्हिजे, पीसीसी अस्सल आद्दि िहुद्दवद्यािाखीय सामग्री 

वापिते. द्दिकिाऱयांना त्यांच्या पयाावििािी संिंद्दधत समस्या मांडल्या जातात आद्दि 

द्दवद्दवधके्षिांमधून एकद्दित केलेल्या माद्दहतीचा वापिदेखील आवश्यक असतो .हे अप्रत्यक्षपि े

ICT ची गिज समीकििात आिते कािि द्दवद्दवधिाखा, के्षिे आद्दि स्त्रोतांकडून माद्दहती 

केवळ इंटिनेटद्वाि ेकायाक्षमतेने द्दमळवता येते. 

समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रम िचनेचा फायदा असा आहे की ते द्दवद्यार्थयाांमध्ये उच्च क्रमाने 

द्दवचाि किण्याचे कौिल्य द्दवकद्दसत किते. याचे कािि असे की जद्दटल समस्यांचे द्दवशे्लषि 

आद्दि द्दनिाकिि किण्यासाठी योग्य द्दिक्षि संसाधने िोधिे, मूल्यमापन कििे आद्दि त्यांचा 

वापि कििे यामध्ये द्दवचाि कौिल्याची संपूिाशे्रिी गुंतलेली आहे. द्दिवाय, समस्याकें द्रीत 

अभ्यासक्रम िचना द्दवद्यार्थयाांना वास्तद्दवक-जागद्दतक कायािलाचा भाग होण्यासाठी 

आवश्यक कौिल्यांसह ससुज्ज किते. सवाकामाच्या द्दठकािी प्रभावी संवाद, सहकाया 

आद्दि सहकायाािी संिंद्दधत कौिल्ये आवश्यक आहेत. दसुिीकडे, पीसीसीचा तोटा असा 

आहे की खिोखि अस्सल समस्या तयाि कििे कठीि आहे. द्दिकण्यासाठी वास्तद्दवक 

जीवनातील संदभाांचे अनकुििकिण्यासाठी िऱ याचदा स-ुद्दवकद्दसत संसाधने आवश्यक 

असतात जी महाग आद्दि वेळ घेिािी असतात. याद्दिवाय, द्दिक्षकांसाठी प्रत्येक 

द्दवद्यार्थयााच्या कामाच्या प्रद्दक्रयेचे आद्दि त्यांच्या सहयोगी गटांमधील आउटपटुचे द्दनिीक्षि 

कििे हे एक आव्हानात्मक काम असेल. यामळेु स्व-मूल्यांकन, समवयस्क मूल्यमापन आद्दि 

पोटाफोद्दलओ मूल्यांकन यांसािख्या िहुद्दवध मूल्यांकन पद्धतींची गिज भासते जी 

कंटाळवािी असू िकते. 
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अभ्यासक्रम िचना ३.४.१२ समस्याकें िीत अभ्यासक्रमाचे फायदे 

 समस्याकें िीत अभ्यासक्रम उच्चक्रमाने द्दवचार करण्याचे कौशल्य द्दवकद्दसत 

करते 

UNESCO (2005) नसुाि नॉलेज सोसायटी हे माद्दहती सोसायट्यांपिुती मयााद्ददत नसून 

माद्दहती हे एक कमोद्दडटी आहे पितं ुज्ञान हे ज्ञानािी संवाद साधण्यासाठी आद्दि ज्ञानाचा 

हेत ु पिुस्सि वापि किण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संज्ञानात्मक कौिल्यांचा सिाव 

किण्यास सक्षम असलेल्या व्यिींचे आहे. येरे्च पीसीसीची भूद्दमका येते. आधी 

सांद्दगतल्याप्रमािे, पीसीसी चकुीच्या संिद्दचत समस्या मांडते ज्या गुंतागुंतीच्या आद्दि खलु्या 

आहेत, ज्यामळेु द्दवद्यार्थयाांना उच्च क्रमाच्या द्दवचािकौिल्याकडे नेले जाते. मूळ समस्या 

आद्दि चांगल्या समाधानासाठी आवश्यक परिद्दस्र्ती ओळखण्यासाठी, द्दवद्यार्थयाांनी गंभीि 

द्दनिायासह उपलब्ध माद्दहतीवि प्रभतु्व द्दमळविे आवश्यक आहे आद्दि एका उिेिासाठी 

त्यांचे द्दवशे्लषि, क्रमवािी आद्दि अंतभूात किण्याचा द्दवचाि कििे आवश्यक आहे. 

द्दिकण्याची हे प्रद्दक्रया उच्चक्रमाची द्दवचािकौिल्ये द्दवकद्दसत किते जसे की द्दवशे्लषि कििे, 

मूल्यमापन कििे आद्दि तयाि कििे जे ज्ञानाच्या समाजात सजानिील आद्दि गंभीि द्दवचाि 

कौिल्ये आहेत. 

 समस्याकें िीत अभ्यासक्रम तादं्दत्रक आद्दि व्यावहाररक ज्ञान द्दवकद्दसत करते 

द्दवकासासाठी व्यापक सामाद्दजक द्दिक्षि आवश्यक आहे. याचा अर्ा नॉलेज सोसायटी 

केवळ तांद्दिक ज्ञानाविच नव्ह े ति व्यावहारिक ज्ञानाविही भि देते. तांद्दिक ज्ञानामध्ये 

संकल्पना-आधारित माद्दहती असते 

 िचुि  (2011) च्यामते ज्ञान समाजातील द्दिक्षि हे “पािपंारिक संिचनांमधील औपचारिक 

द्दिक्षिापिुते मयााद्ददत नाही, ति व्यावहारिक ज्ञानात संदभा-आधारित माद्दहतीचा समावेि 

आहे. पीसीसीअस्सल आद्दि िहुआयामी द्दिक्षिाच्या वापिाद्वाि े द्दवद्यार्थयाांमध्ये द्दवकद्दसत 

होते. उदाहििार्ा, गद्दितातील िेिीज आद्दि वजािाकी यासािख्या मूलभूत ऑपििेन्स 

द्दिकवण्यासाठी, द्दवद्यार्थयाांना एक समस्या द्ददली जाते द्दजरे् त्यांना खिदेी किायच्या गोष्टींची 

यादी असते पितं ु ती सवा खिदेी किण्यासाठी अपिु े पैसे असतात. द्दवद्यार्थ समस्येचे 

द्दवशे्लषि कितील खिदेी किायच्या गोष्टींच्या यादीचा द्दवचाि करून आद्दि प्रत्येक वस्तूचे 

'गिज' आद्दि 'इच्छा' म्हिून मूल्यांकन किा. त्यानंति द्दवद्यार्थ त्यांच्या खचाासाठी पैिाचा 

वापि अनकूुल किण्यासाठी िजेट तयाि कितील. द्दवद्यार्थयाांना आवश्यक वाटिाऱया वस्तंूची 

खिी द्दकंवा द्दसम्यलेुटेड खिदेी कििेदेखील आवश्यक असू िकते. िेवटी, द्दवद्यार्थत्यांची 

िजेट योजना वगाासमोि सादि कितात आद्दि योजनेमागील द्दवशे्लषि आद्दि द्दनिाय स्पष्ट 

कितात. 

 समस्याकें िीत अभ्यासक्रम सहयोगाला प्रोत्साहन देते 

यनेुस्को (2005) नसुाि एक ज्ञानी समाज एकात्मतेच्या या गिजेच्या उिेिाने सक्षम असावा. 

प्रर्म, कािि िदलत्या जगात लोकांना घि िसल्या अनभुवता याव्यात यासाठी सांस्कृद्दतक 

आद्दि भाद्दषक द्दवद्दवधतेचा पिुसेा द्दवचाि किण्यासाठी ज्ञानी समाजामध्ये सामाद्दजक आद्दि 
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नैद्दतक परिमािांचा समावेि होतो. दसुि े म्हिजे, ज्ञानसमाज ज्ञानाच्या देवािघेवािीला 

चालना देतो आद्दि ज्ञानाच्या प्रकािांना जोडण्याच्या द्ददिेने काया कितो जे समाजात 

आधीपासून आह;े अिाप्रकाि े ज्ञान म्हिजे सावाजद्दनक द्दहतापासून कोिालाही वगळले 

जाऊ नये. 

समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रम समूहकायााद्वाि े सहयोगाला प्रोत्साहन देऊन सामाद्दजक-

सांस्कृद्दतक एकात्मतेसाठी ज्ञानसमाजाची मागिी पूिा किते. आधी सांद्दगतल्याप्रमािे, 

गटातील काया हे समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे ज्यायोगे 

समहुातील योगदानासाठी आद्दि उत् पादक द्दिक्षि समदुाय तयाि किण्याची जिािदािी 

द्दवद्यार्थयाांची असते. 

हे ज्ञान समाजाच्या एकद्दिकििाच्या मागिीच्या दोन उिेिांची पूताता किण्यासाठी दोन गोष्टी 

किते. प्रर्मतः, समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रम द्दवद्यार्थयाांचे संवादकौिल्य, सॉफ्टद्दस्कल्स, 

सहानभूुती आद्दि सामाद्दजक-सांस्कृद्दतक द्दवद्दवधतेििल स्वीकृती वाढविे यासािख्या 

सामूद्दहक कायााद्वाि े द्दवद्यार्थयाांचे पिस्पि डोमेन द्दवकद्दसत किते. जसजसे द्दवद्यार्थ माद्दहती 

सामाद्दयक कितात आद्दि व्यवहाया उपायांवि चचाा कितात, त्यांना प्रभावीपिे संवाद 

साधावा लागतो, त्यांच्या सदस्यांचे मत ऐकायला द्दिकावे लागते, मतभेद सहन कििे आद्दि 

त्यांचा आदि कििे आद्दि मतभेद व्यवस्र्ाद्दपत कििे आवश्यक आहे. म्हिूनच, 

िहुसांस्कृद्दतक समाजाला आद्दलंगन देण्यासाठी आद्दि काया किण्यास अद्दधक ससुज्ज 

असलेल्या व्यिी ज्ञानसमाजाच्या फायद्यासाठी तयाि केल्या जातात. दसुि े म्हिजे, 

समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रमसाठी द्दवद्यार्थयाांनी संिंद्दधत माद्दहती संकद्दलत कििे, गोळा 

केलेली माद्दहती एकमेकांसोित िेअि कििे आद्दि चचेद्वाि े माद्दहतीचे संशे्लषि 

कििेयागोष्टींची जिािदािी स्वीकाििे आवश्यक आह.े हे संपूिा प्रद्दक्रया आधीच 

ज्ञानसमाजातील ज्ञान-वाटप संस्कृतीची प्रद्दतकृती आहे. द्दवद्यार्थ एकसमान हेतूने एकि 

काम किण्याचा सिाव कित असल्याने,ते ज्ञान समाजासाठी त्यांच्या भद्दवष्क्यातील कामाच्या 

द्दठकािी तेच कितील. 

 समस्याकें िीत अभ्यासक्रम आजीवन अध्ययनकते तयार करते 

ज्ञान हे गिज मानली जाते कािि ती व्यिींच्या क्षमता द्दवकद्दसत किते UNESCO (2005) 

नसुाि, एक ज्ञान समाज सतत िदलत्या जागद्दतक िोजगाि िाजाि आद्दि तंिज्ञानािी 

जळुवून घेण्यासाठी आजीवन द्दिक्षिाची आवश्यकता मानते. नवीन अनभुव समाकद्दलत 

किण्याचा आद्दि नवीन परिद्दस्र्तींिी जळुवून घेण्याचा चालू, स्वैद्दच्छक आद्दि स्वयं-पे्ररित 

प्रयत्न. आयषु्क्यभि द्दिकण्याच्या तयािीमध्ये सामान्यकौिल्ये आद्दि क्षमता तसेच इति 

द्दवषय द्दिकण्यासाठी आवश्यक कौिल्ये द्दिकिे समाद्दवष्ट असते. येरे्च समस्याकें द्रीत 

अभ्यासक्रम उपयिु आह ेकािि ते स्वयं-द्ददग्दद्दिात आद्दि मेटा-संज्ञानात्मक दृष््टया जागरूक 

असलेल्या द्दिकिाऱयांना द्दवकद्दसत किते. 

समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रम द्दवद्यार्थयाांना त्यांच्या स्वतःच्या द्दिक्षिावि जिािदािी देऊन 

द्दवद्यार्थयाांना स्वयं-द्दनदेद्दित द्दिकिाऱयांमध्ये द्दवकद्दसत किते (नॉल्टन, 2003). याचे कािि 

असे की द्दवद्यार्थ त्यांचे सध्याचे ज्ञान आद्दि अनभुव जे काही पिवडतात त्यासह समस्या 

हाताळतात. समस्येचे द्दनिाकिि किण्यासाठी अद्दधक ज्ञान आवश्यक आहे असे त्यांना 
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अभ्यासक्रम िचना वाटत असल्यास, हे त्यांची स्वतःची जािीव आहे जी त्यांना अद्दधक माद्दहतीसाठी संिंद्दधत 

संसाधने िोधण्यास प्रवतृ्त किते कािि समाधानाची जिािदािी आद्दि समस्या सोडवण्याची 

प्रद्दक्रया द्दिकिाऱयावि अवलंिून असते. द्दिकण्याविील द्दवद्यार्थयाांची मालकी जसजिी 

वाढत जाते, तसतसे ते PCC द्वाि ेद्दवकद्दसत केलेल्या वैयद्दिक आद्दि िौद्दद्धक कौिल्यांद्वाि े

ज्ञान प्राप्त किण्यास सक्षम स्वतंि आद्दि स्वायत्त द्दवद्यार्थ िनतात. जेव्हा द्दवद्यार्थ प्रौढ 

होतात, तेव्हा त्यांच्या द्दिक्षिाचे मागादिान किण्यासाठी द्दकंवा त्यांच्यापयांत ज्ञान 

पोहोचवण्यासाठी द्दिक्षक नसतील. तिीही कायाित प्रौढ आद्दि अखेिीस द्दनवतृ्त प्रौढ म्हिून, 

ते आयषु्क्यभि त्यांची कौिल्ये, ज्ञान आद्दि दृष्टीकोन सधुािण्यास आद्दि द्दटकवून ठेवण्यास 

सतत द्दिकू िकतील. हे आजीवन द्दिकिाऱयांसाठी ज्ञान समाजाच्या मागिीसाठी अत्यंत 

समपाक आहे. याव्यद्दतरिि, पीसीसी मेटा-कॉद्दग्नद्दटव्ह जागरूक असलेल्या द्दवद्यार्थयाांना 

द्दवकद्दसत किते. समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रमाद्वाि,े द्दवद्यार्थयाांना समस्येििल कोिती माद्दहती 

आधीच माद्दहत आहे, समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना कोिती माद्दहती माद्दहत असिे 

आवश्यक आहे आद्दि समस्या सोडवण्यासाठी वापिण्याची ििनीती याििल जागरूक 

असिे आवश्यक आहे. त्याद्दिवाय, द्दवद्यार्थयाांना समस्या सोडवण्याच्या त्यांच्या स्वतःच्या 

दृद्दष्टकोनाििल अंतदृाष्टी प्राप्त किण्याची संधी देखील द्ददली जाते. याचे कािि असेकी 

द्दवद्यार्थयाांना अद्दधकाद्दधक समस्या येत असताना पूवथ वापिलेल्या दृद्दष्टकोनाच्या सामर्थयााचे 

मूल्यांकन किण्यास प्रवतृ्त केले जाईल. जि पूवथ वापिलेल्या ििनीतीने समस्येचे यिस्वी 

रित्या द्दनिाकिि किण्यात मदत केली नाही, ति ते ते लक्षात ठेवतील आद्दि पढुील आद्दि 

भद्दवष्क्यातील समस्यांसाठी िदल किण्याचा प्रयत्न कितील. हे मेटा-कॉद्दग्निन आजीवन 

द्दिकिाऱ यांमध्ये एक मजिूत भूद्दमका िजावते कािि ते त्यांच्या स्वतःच्या द्दवचाि 

प्रद्दक्रयेििल जागरूकता आद्दि समज द्दवकद्दसत किते, त्यांना त्यांचे द्दिक्षि द्दनदेद्दित 

किण्यास आद्दि सधुािण्यास सक्षम किते.  

 समस्याकें िीत अभ्यासक्रम द्दवद्यार्थयाांना नवोपक्रमाकडे घेऊन जातो 

िचुि (2011) च्यामते, नाद्दवन्य हे ज्ञान समाजाचा द्दतसिा स्तंभ आहे कािि ते द्दवकास 

आद्दि आद्दर्ाक कायाासाठी समर्ानाचे साधन आहे. इनोव्हेिनचे विान "नवीन वस्तू आद्दि 

सेवांच्या द्दनद्दमातीसाठी द्दनद्दमाती, उत्क्रांती आद्दि ज्ञानाचा वापि किण्याची प्रद्दक्रया" असे केले 

जाते. नाद्दवन्यपूिा कौिल्येही ज्ञान समाजाची मागिी आह ेकािि तंिज्ञानाच्या प्रगतीसाठी 

आद्दि ज्ञान समाजाच्या गिजा पूिा किण्यासाठी सधुारित उत्पादने आद्दि सेवांच्या 

द्दनद्दमातीसाठी ज्ञानाचा स्वीकाि कििे, स्वीकाििे आद्दि वापि कििे आवश्यक आहे. 

समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रम हे मागिी पूिा किते कािि समस्या सोडवण्याचा दृष्टीकोन 

द्दिकिाऱयांना नावीन्यपूिातेकडे घेऊन जातो. आधी सांद्दगतल्याप्रमािे, खिाि-संिद्दचत 

समस्या आहेत द्दवद्यार्थयाांच्या द्दजज्ञासा आद्दि द्दवचाि प्रद्दक्रयेस चालना देण्यासाठी वापिले 

जाते. हे नीच-संिद्दचत समस्या अिाप्रकाि े द्दडझाइन केल्या आहेत की त्यांच्याकडे अनेक 

द्दनिाकििाचे मागा आहेत. एकतफथ उपायांद्दिवाय, द्दवद्यार्थयाांना त्यांच्या स्वतःच्या 

सजानिीलतेसाठी भिपूि जागा देऊन चौकटी िाहेि द्दवचाि किण्यास प्रद्दिद्दक्षत केले जाते. 

िहुद्दवध उपाय मागा कठोि संिचनादेखील कमी कितात जे त्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या 

प्रद्दक्रयेस मयााद्ददत कितात. 
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हे द्दनद्दवावाद आहे की उत्पादक समस्या सोडवण्यासाठी द्दवद्दवध िाखा, के्षिे आद्दि 

स्त्रोतांकडून माद्दहती गोळा किण्यासाठी इंटिनेट आद्दि इलेक्रॉद्दनक उपकििांचा वापि 

कििे महत्त्वाचे आहे. म्हिून, पीसीसी द्दवद्यार्थयाांना माद्दहती द्दमळवण्यासाठी आयसीटीचा 

वापि किण्यासाठी एक्सपोजि, सिाव आद्दि कौिल्ये देते. जागद्दतक कायास्र्ळासाठी 

आवश्यक कौिल्ये असलेल्या द्दवद्यार्थयाांना तयाि किण्यासाठी आद्दि त्यांना द्दिद्दक्षत 

किण्यासाठी आयसीटी सक्षमता हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. द्दवद्यार्थयाांना सतत तांद्दिक 

नवकल्पनांच्या कामाच्या जगािी जळुवून घेण्यास द्दिद्दक्षत किण्याच्या अिा प्रदिानासह, 

समस्याकें द्रीत अभ्यासक्रम प्रगतीचा उपयोग करू िकिाि ेद्दवद्यार्थ द्दवकद्दसत किण्यासाठी 

अप्रत्यक्षपिे आयसीटीचा वापि किते. 

समस्याधाररत अध्ययनाचे आठ आवश्यक घटक: 

 

३.४.१३ समस्याकें िीत अभ्यास क्रमाचे तोटे 

द्दवद्यार्थयाांसाठी 

• पूवथचे द्दिकण्याचे अनभुव द्दवद्यार्थयाांना PBC साठी चांगले तयाि कित नाहीत. 

• याला जास्त वेळ लागतो आद्दि इति द्दवषयांमधून अभ्यासाचा वेळ काढून घेतो. 

• यामळेु काही द्दचंता द्दनमााि होते कािि द्दिकिे अव्यवद्दस्र्त आहे. 

• काहीवेळा ग्रपु डायनॅद्दमक्स समस्या PBC परििामकािकतेिी तडजोड कितात. 

• कमी सामग्री ज्ञान द्दिकले जाऊ िकते. 

 



 

 
51 

 

अभ्यासक्रम िचना प्रद्दशक्षकासंाठी 

• योग्य समस्या परिद्दस्र्ती द्दनमााि कििे कठीि आह.े 

• यासाठी अद्दधक तयािीसाठी वेळ लागतो. 

• प्रद्दक्रयेििल द्दवद्यार्थयाांना काही िंका आहेत. 

• ग्रपु डायनॅद्दमक्स समस्यांसाठी प्राध्यापकांच्या हस्तके्षपाची आवश्यकता असू िकते. 

• हे किाचे आद्दि कसे मूल्यांकन किावे याििल नवीन प्रश्न उपद्दस्र्त किते. 

ससं्िासंाठी 

• मखु्यतः व्याख्यान देिाऱ या प्राध्यापकांसाठी िैक्षद्दिक तत्त्वज्ञानात िदल कििे 

आवश्यक आहे. 

• द्दिक्षकांना कमाचािी द्दवकास आद्दि समर्ान आवश्यक असेल. 

• यासाठी सामान्यतः अद्दधक प्रद्दिक्षक लागतात. 

• हे लवद्दचक वगाातील जागेसह उत्कृष्ट काया किते. 

• हे प्राध्यापकांकडून प्रद्दतकाि द्दनमााि किते जे त्याच्या कायाक्षमतेवि प्रश्नद्दचन्हद्दनमााि 

कितात. 

द्दनष्कषण 

द्दवषय-कें द्दित- हे मॉडेल द्दवषयके्षिािीसंिंद्दधत द्दवद्दिष्ट कौिल्ये आद्दि ज्ञानावि भि देते. 

िऱ याच प्रकािचे प्रमाद्दित अभ्यासक्रम द्दवषय-कें द्दद्रत दृष्टीकोनाखाली येतात. यू.एस.मधील 

K-12 िाळांमध्ये वापिला जािािा हा सवाात सामान्य दृष्टीकोन आहे, पितं ु तो संपूिा 

महाद्दवद्यालयीन वगाांमध्ये, द्दविेषतः मोठ्या 1000-स्तिीय व्याख्यान वगाांमध्येदेखील 

आढळतो. 

जेव्हा तमु्ही" मूलभूत अभ्यासक्रम" हा िब्द ऐकता तेव्हा ते द्दवषय-कें द्दद्रत दृद्दष्टकोनाचा संदभा 

देते. हे मॉडेल द्दवद्दवध िाळा आद्दि वगाांमध्ये समान द्दिक्षि अनभुव द्दनमााि किण्याचा मानस 

असले तिी, सिावातते नेहमी तसे काम कित नाही. 

हा दृद्दष्टकोन द्दवद्यार्थ-कें द्दद्रत नसल्यामळेु, यामळेु व्यस्ततेचा अभाव आद्दि संभाव्यत: कमी 

कामद्दगिी होऊ िकते. या व्यद्दतरिि, हा दृष्टीकोन क्रॉस-द्दवषय कनेक्िनसाठी कमी जागा 

सोडतो. 

उदाहिि: जि तमु्ही प्रास्ताद्दवक यिुोद्दपयन इद्दतहासाचा अभ्यासक्रम द्दिकवत असाल, ति 

द्दवषय-कें द्दद्रत अभ्यासक्रमामध्ये प्रमखु यदु्धांचे तपिील आद्दि प्रमखु खेळाडंूचा समावेि असू 

िकतो. 
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समस्या-कें द्दित- या दृद्दष्टकोनाचा उिेि द्दवद्यार्थयाांना संिंद्दधत वास्तद्दवक-जागद्दतक कौिल्ये 

प्रदान कििे आहे. एखाद्या समस्येकडे कसे पहावे आद्दि द्दनिाकिि कसे किावे हे 

द्दिकिाऱयांना द्दिकवले जाते. यादृद्दष्टकोनाचे काही फायदे म्हिजे गंभीि द्दवचािांवि 

वाढीवभि, सहयोगावि लक्षकें द्दद्रत कििे आद्दि वगाात अद्दधक नाद्दवन्य पूिाता. द्दवद्यार्थ 

अजूनही मखु्य कौिल्ये आद्दि ज्ञान द्दिकतात, पितं ुअद्दतरिि संदभाासह. 

उदाहिि: जनसंपका  अभ्यासक्रम द्दिकवण्याच्या समस्या-कें द्दद्रत दृद्दष्टकोनामध्ये 

द्दवद्यार्थयाांच्या गटाला वास्तद्दवक व्यवसायाच्या PR धोििाचे मूल्यांकन कििे आद्दि कृती 

किण्यायोग्य मोहीम द्दवकद्दसत कििे समाद्दवष्ट असू िकते. 

अध्ययन-कें द्दित- द्दिकाऊ-कें द्दद्रत िचना प्रत्येक द्दवद्यार्थयााच्या गिजा आद्दि उद्दिष्टांवि जोि 

देते. या दृद्दष्टकोनासह, तमु्ही तमुच्या द्दवद्यार्थयाांच्या पूवा-अद्दस्तत्वातील ज्ञान आद्दि 

द्दिकण्याच्या िैलीचे द्दवशे्लषि किाल. तमुच्या द्दवद्यार्थयाांच्या गिजा तमुच्या 

अभ्यासक्रमद्दवकास प्रद्दक्रयेला मागादिान कितील. 

साधाििपिे, या प्रकािचा अभ्यासक्रम द्दवकास प्रद्दक्रया- कें द्दद्रत अभ्यासक्रमािी सवाात 

जवळून संिदे्दखत कितो. 

उदाहिि: तमुच्या अभ्यासक्रमात द्दवद्यार्थ-कें द्दद्रत द्दडझाइन समाद्दवष्ट किण्याचा एक मागा 

म्हिजे द्दवद्यार्थयाांना तमुच्या द्दवषयाििल काय माद्दहत आहे आद्दि त्यांना कोित्या के्षिात 

द्दिकण्यात जास्त िस आहे हे पाहण्यासाठी अभ्यासक्रमापूवथचे सवेक्षि भिण्यासाठी 

आमंद्दित कििे. उच्च-स्तिीय अभ्यासक्रमांसाठी हे द्दविेषतः फायदेिीि ठरू िकते-आिेने, 

द्दवद्यार्थ ज्ञानाचा भक्कम पाया घेऊ नयेत आहेत, पितं ु अभ्यासक-कें द्दद्रत दृष्टीकोन 

अभ्यासक्रमाची उद्दिषे्ट द्दनधाारित किण्यासाठी गहृीतकांऐवजी डेटा वापितो. 

३.५ साराशं 

अभ्यासक्रमरचना याची खात्री देते: 

 िाळांमध्ये ज्या तीन स्तिांवि अभ्यासक्रमाचे द्दनयोजन केले जाते त्यात फिक कििे: 

धोिि, कायाक्रम आद्दि धडे. 

 मखु्य भागधािक, द्दविेषत: द्दिक्षक, मखु्याध्यापक, पालक, द्दवद्यार्थ आद्दि िाय 

सूिधािांनी अभ्यासक्रमद्दनयोजनात सामान्यतः आिलेली पाश्वाभूमी, प्राधान्यक्रम 

आद्दि कौिल्येयावि द्दवचाि कििे. 

 अभ्यासक्रमाच्या अंमलिजाविीतील प्रमखु समस्यांिी परिद्दचत होण्यासाठी. 

 अभ्यासक्रमाच्या अंमलिजाविीतील द्दनष्ठा आद्दि अभ्यासक्रमाच्या अंमलिजाविीत 

रपांति किण्याच्या कल्पनांचे परििाम समजून घेि.े 

 एक सामाद्दयक दृष्टी सदु्दनद्दित किण्यासाठी. 

अभ्यासक्रम आद्दि आनंद: वगाात/िाहेि गुंतविे, वास्तद्दवक जीवन, सजानिीलता, स्वातंत्र्य, 

WOW प्रभावाचे कौतकु 
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अभ्यासक्रम िचना  रंदी: संदभा आद्दि अनभुवाची द्दवद्दवधता 

 प्रगती: गिुवत्ता द्दनयोजन, प्रभावी संक्रमि, पूवथच्याज्ञानावि इमाित 

 खोली: एक्सप्पलोि किण्यासाठी वैयद्दिक संधी, वैयद्दिक उद्दिषे्ट 

 वैयद्दिकिि आद्दि द्दनवड: सवास्तिांवि द्दवस्ततृ व्याप्ती, द्दनवडीची समानता 

 ससंुगतता: जोडण्यांविभि, वेगवेगळ्या व्यावहारिक संदभाांमध्ये अर्ा पूिा द्दिक्षि 

 प्रासंद्दगकता: वतामान आद्दि भद्दवष्क्य समजून घेिे, द्दिकिे, सिाव कििे आद्दि 

कौिल्ये द्दवकद्दसत कििे, प्राप्ती आद्दि उपलब्धी 

३.६ प्रश्नावली 

१)  अभ्यासक्रमाच्या िचनेची गिज आद्दि महत्त्व सांगा 

२)  अभ्यासक्रम द्दवकासाच्या तत्त्वांची चचाा किा 

३)  द्दवषय कें द्रीत अभ्यासक्रमाची िचना स्पष्ट किा. 

४)  द्दवषय कें द्रीत अभ्यासक्रमाची वैद्दिष््टये काय आहेत 

५)  द्दिकाऊ कें द्रीत अभ्यासक्रमाची िचना स्पष्ट किा 

६)  "आम्ही द्दिकाऊ कें द्रीत वगा तयाि करू िकतो." चचाा किा 
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४ 

अभ्यासक्रम विकसन आवि वसद्ाांत 

घटक सांरचना  

४.०  उद्दिषे्ट  

४.१  प्रस्तावना  

४.२  दृद्दष्टके्षप 

४.२.१ अभ्यासक्रम द्दवकसनाची संकल्पना  

४.२.२ अभ्यासक्रम द्दवकसनाची तत्वे  

४.३ अभ्यासक्रम द्दवकसनाची प्रद्दक्रया  

४.४ अभ्यासक्रम द्दवकासाचे द्दसद्ांत 

४.५ अभ्यासक्रम आद्दि ज्ञानरचनावाद 

४.६ ज्ञानरचनावादी अभ्यासक्रम द्दवकासाची संकल्पना 

४.७. अभ्यासक्रम आद्दि समीक्षात्मक  द्दसद्ांत 

४.८ अभ्यासक्रम आद्दि उत्तर संरचनात्मक द्दसद्ांत  

४.९ सारांश   

४.१० स्वाध्याय 

४.११ संदर्भसूची  

४.०  उविष्ट  

या घटकाचा अभ्यास केल्यानंतर द्दवदयार्थी खालील गोष्टी अवगत होण्यास मदत होईल. 

द्दवद्यार्थयाांना अभ्यासक्रम द्दवकसनाची संकल्पना समजण्यास मदत करिे. द्दवद्यार्थयाांना 

अभ्यासक्रम द्दवकसनाची तत्वे माद्दहती करिेबाबत. अभ्यासक्रम द्दनद्दमभतीची प्रद्दक्रया समजून 

घेण्यास मदत करिे. द्दवद्दवध अभ्यासक्रम द्दनद्दमभती  द्दसद्ांत माद्दहती करून घेिे. 

ज्ञानरचनावाद संकल्पना आद्दि अभ्यासक्रम यातील परस्परसंबंध समजून घेिे. 

ज्ञानरचनावाद यावर आधाररत अभ्यासक्रम द्दवकसन संकल्पना समजून घेिे. अभ्यासक्रम 

संकल्पना  आद्दि समीक्षात्मक द्दसद्ांत संकल्पना समजून घेिे. अभ्यासक्रमाची संकल्पना 

आद्दि उत्तर संरचनात्मक द्दसद्ांत संकल्पना समजून घेिे. 

४.१  प्रस्तािना 

अभ्यासक्रम हा शब्द इंग्रजीतील "Curriculum" या शब्दासाठी पयाभय म्हिून आपि 

वापरतो. अभ्यासक्रमाची संकल्पना, तत्वे आद्दि गहृीते यांचा आपि आधीच्या पाठात 

अभ्यास केला आहे. 
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अभ्यासक्रमाची सांकल्पना  

अभ्यासक्रमाला इंग्रजीमध्ये "Curriculum" असे म्हितात. "Curriculum" हा शब्द 

"Curver" या लॅद्दटन शब्दापासून तयार झालेला आहे. त्याचा अर्थभ (-TO RUN course)  

असा होतो. अभ्यासक्रमसदु्ा एक धावण्याचे मैदान आहे, ज्यावर व्यक्ती द्दशक्षिाची उद्दिष््टये 

साध्य करण्यासाठी यर्थावकाश प्रयत्न करते. यावरुन असे म्हिता येते की, अभ्यासक्रम ही 

एक प्रकार े ज्ञान द्दमळवण्याची  शयभत आहे. औपचाररक द्दवषयाच्या आखलेल्या उद्दद्ष्ट 

प्राप्तीसाठी ज्ञान प्राप्ती करिे व सवाांगीि द्दवकास घडवून आििे द्दवद्यार्थयाभचे कतभव्य आहे. 

समाजात घडिाऱ्या बदलांनसुार अभ्यासक्रमाची संकल्पना गद्दतशील व प्रगतशील झालेली 

द्ददसून येते. 

अभ्यासक्रम द्दसद्ांत हा अभ्यासक्रम द्दवकसनाचा ,द्दवकासाचा व त्याच्या अंमलबजाविीचा 

द्दसद्ांत आहे. अध्ययन कत्याभच्या गरजांचा द्दवचार करून त्याप्रमािे गरजाद्दधद्दष्टत उद्दिषे्ट 

आखून त्याच्या पररपूतीसाठी अभ्यासक्रम द्दवकसन हे महत्त्वाची बाब ठरते. 

अभ्यासक्रम द्दवकसन हे अशी बाब आहे जी अभ्यासक्रम द्दसद्ांताने प्रर्ाद्दवत होते. 

अभ्यासक्रम द्दसद्ांतात द्दशक्षिाचे उद्दिष्टबरोबरच अध्यापन पद्ती, द्दशक्षककृती, द्दवद्दवध 

उपक्रम, अध्यापन कायभद्दनती , इत्यादी गोष्टींचा समावेश आद्दि द्दवचार केला जातो . उद्दिष्ट 

समोर ठेवून अध्यापन करिे आद्दि ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे या सवभ 

गोष्टींची रचना अभ्यासक्रम द्दवकासनामध्ये केली जाते. 

अभ्यासक्रम द्दवकद्दसत करण्याची प्रद्दक्रया हे प्रत्येक राष्ट्रीय पररद्दस्र्थतीसाठी महत्त्वपूिभ आद्दि 

अद्दितीय असते, ज्यामध्ये द्दशक्षिाच्या प्रमखु र्ागधारकांच्या आद्दि समाजातील द्दवचारवंत 

सवाांच्या एकद्दित मताचा द्दवचार आजचे पररिाम हे समाद्दवष्ट असतात. अभ्यासक्रम 

द्दवकसनामध्ये अभ्यासक्रमाचे ऐद्दतहाद्दसक द्दवशे्लषि आद्दि वतभमान शैक्षद्दिक अभ्यासक्रम 

यासंबंद्दधत धोरिात्मक द्दनिभय घेण्याचा मागभ समाद्दवष्ट असतो. 

अभ्यासक्रम वसद्ाांताचे महत्ि : 

अभ्यासक्रमातील द्दवद्दवध पैलूंचे कायाभत्मकरीत्या द्दवशे्लषन करिे. अभ्यासक्रमाच्या 

समस्यांमधील संबंध अभ्यासक्रमाच्या द्दवकासनामध्ये अधोरदे्दखत करिे. अभ्यासक्रमातील 

द्दवद्दवध पैलू नाद्दवन्यपूिभ पद्तीने राबद्दविे. ज्ञानाच्या संरचनेचा दृद्दष्टकोन समजून घेिे. 

ऑपरशेनल मागाांनी अभ्यासक्रमातील समस्यांचे विभन, अंदाज आद्दि स्पष्टीकरि करने. 

अभ्यासक्रम द्दनयोजनात नवीन आद्दि अद्दधक शद्दक्तशाली सामान्यीकरि शोधाने. 

अभ्यासक्रमाच्या समस्यांमधील संशोधनासाठी द्दवद्दशष्ट आद्दि चाचिी करण्यायोग्य गदृ्दहतके 

ताद्दकभ क काढाने. द्दवद्यमान आद्दि नवीन ज्ञानाचे वगीकरि करते. अभ्यासक्रम मॉडेल 

द्दवकद्दसत आद्दि वापर करिे. अभ्यासक्रमातील घटनांची क्रमवारी लावने आद्दि 

वैद्दशष््टयीकृत करिे. 
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अभ्यासक्रम द्दवकसन आद्दि द्दसद्ांत ४.२  दृवष्टके्षप 

अभ्यासक्रम द्दसद्ांत हा अभ्यासक्रमाच्या चौकशीतील अद्दधक स्पधाभत्मक के्षिांपैकी एक 

आहे. स्लॅटरी (2006) यांनी अलीकडेच द्दलद्दहले आहे की "अभ्यासक्रम द्दसद्ांतामध्ये 

एकमेकांशी द्दवरोधार्ास असलेले अनेक द्दवरोधी आद्दि स्पधाभत्मक गट आहेत" (प.ृ 193). 

र्ौद्दतकद्दवज्ञानातील केसच्या द्दवपरीत, उदाहरिार्थभ, जेरे्थ स्पधभक द्दसद्ांत जसे की 

प्रकाशाच्या लहरी आद्दि कि द्दसद्ांत हे द्दनरीक्षि करण्या योग्य घटनांच्या सापेक्षत्यांच्या 

सामर्थयाभच्या संदर्ाभत वादद्दववाद करतात, योग्य अभ्यासक्रमाच्या द्दसद्ांतांवरील मतरे्द हे 

वैचाररक द्दस्र्थतींशी संबंद्दधत असतात आद्दि त्यांचे द्दनराकरि केले जाते. राजकीयदृष््टया 

एका द्दकंवा दसुऱ् या द्दवचारसरिीचे अनयुायी म्हिून द्दवश्वास द्दमळवतात. वेस्टबरी (2007) 

यनुायटेड स्टेट्स आद्दि यरुोपसाठी अभ्यासक्रम चौकशीचे राजकारि म्हिू शकिाऱ्या 

घडामोडींचा मागोवा घेतात. फ्रीर, पी. (1970) 

अभ्यासक्रमाच्या वसद्ाांताला चार आयाम आहते:  

ध्येय द्दकंवा उद्दिषे्ट, सामग्री द्दवषय, पद्ती द्दकंवा प्रद्दक्रया आद्दि मूल्यमापन द्दकंवा मूल्यांकन. 

पद्दहला पररमाि अभ्यासक्रमात काही द्दवषय समाद्दवष्ट करण्याच्या तकाभशी संबंद्दधत आहे 

आद्दि इतरांना काढून टाकतो. अभ्यासक्रमाच्या समावेशाचे औद्दचत्य साधारिपिे चार 

प्रकारांमध्ये वगीकृत केले जाऊ शकते. ज्ञानाच्याके्षिांमधील ताद्दकभ क विभन, मानद्दसक द्दकंवा 

संज्ञानात्मक ऑपरशेन्स, क्रॉस-सांस्कृद्दतक सामाद्दजक द्दर्न्नता आदशभ समाजासंबंधी 

द्दवचारपूवभक द्दक्रयाकलाप. 

दुसरा पररमाि म्हिजे सामग्री वकां िा विषय :  

जे ज्ञान, कौशल्ये द्दकंवा गोष्टींच्या द्दनवडीमध्ये अंतरू्भत असलेले स्वर्ाव आद्दि त्यांची 

मांडिीयांचा संदर्भ देते , माद्दहतीच्या द्दर्न्न वस्तू आद्दि डोमेनमधील प्रगती यामधील 

एकात्मतेचे प्रमाि हे त्यांच्यातील परस्परसंवादाचे दोन सवाभत आवश्यक प्रकार आहेत. 

अभ्यासक्रमाच्या द्दसद्ांतकारांनी ती उद्दिषे्ट आद्दि उद्दिषे्ट कशी संपे्रद्दषत केली जातात 

यावरदेखील लक्ष कें द्दित केले आहे. अभ्यासक्रमाच्या द्दसद्ांतकारांनी तीन मॉडेल द्दवकद्दसत 

केले गेले आहेत आद्दि एक उत्पादन म्हिून अभ्यासक्रम, प्रद्दक्रया म्हिून अभ्यासक्रम आद्दि 

सामग्री म्हिून अभ्यासक्रम हे सवभ अभ्यासक्रमाची उदाहरिे आहेत. 

द्दतसरा पररमाि म्हिजे पद्ती द्दकंवा प्रद्दक्रया, ज्या अध्यापनशास्त्राशी संबंद्दधत आहेत आद्दि 

पद्दहल्या दोन आयामांिार े द्दनयंद्दित केल्या जातात. अभ्यासक्रम द्दवतरिाची पद्त 

अध्यापनशास्त्र म्हिून दशभद्दवली जाते. अनेक तंिे द्दवकद्दसत केली आहेत. अनकुरि, 

उपदेशात्मकता, आंतरद्दवषयात्मक परस्परसंवाद आद्दि प्रद्दशक्षिार्थी हे याची उदाहरिे 

आहेत. दोन सवाभत प्रर्ावशाली द्दशक्षि द्दसद्ांत, प्रतीक-प्रद्दक्रया आद्दि संदर्भ पद्ती, 

द्दशकण्याच्या शैली, मूल्यांकन आद्दि मेटा-कॉद्दग्नशनसाठी द्दर्न्न रू्द्दमका द्दनयकु्त करतात. 

चौर्था घटक म्हिजे मूल्यांकन द्दकंवा मूल्यमापन, जे अभ्यासक्रम यशस्वीररत्या लागू झाला 

आहे की नाही हे मूल्यांकन करण्याच्या प्रद्दक्रयेचा संदर्भ देते. 
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४.२.१ अभ्यासक्रम विकसनाची सांकल्पना  

अभ्यासक्रम द्दवकसन ही द्दनरतंर चालिारी प्रद्दक्रया आह ेम्हिून अभ्यासक्रमात क्रमबद्तेला 

फार महत्व आहे. कारि शैक्षद्दिक ध्येय पूिभ करण्यासाठी अभ्यासक्रम असतो. 

अभ्यासक्रमातील क्रमबद्तेला द्दवचारात घेऊन त्याप्रमािे अभ्यासक्रमाची उद्दिषे्ट द्दनद्दित 

करिे, द्दवषयानसुार अध्ययन अनरु्व व आशाय द्दनद्दित करिी द्दवषयाची उद्दिषे्ट द्दनद्दित 

करिे, उद्दिष्टानसुार अभ्यासक्रमाची द्दनवड करिे प्रत्यार्रि घेिे या सवभ बाबीचा द्दवचार 

अभ्यासक्रम द्दवकासनात केला जातो. ज्ञानाच्या संरचनेचा दृष्टीकोन समजून घेिे, ग्रहि 

क्षमतेचा द्दवकास करिे आद्दि प्रद्दतकात्मक काये यावर लक्ष कें द्दित करतो ज्यामळेु द्दशक्षि 

आद्दि ज्ञानाचा द्दवस्तार होतो. 

अभ्यासक्रमाची रचना आद्दि अंमलबजाविी करताना ही दोन के्षिे एकमेकांपासून द्दवर्क्त 

करण्याऐवजी लक्षपूवभक एकद्दित कशी करता येतील यावर द्दवचार केला पाद्दहजे. 

'कररक्यलुम' हा शब्द स्कॉटलंडमध्ये 1820 च्या सरुुवातीला आढळतो. अभ्यासक्रम हा 

शब्द लॅद्दटन शब्द 'कुररे'े वरून आला आहे ज्याचा अर्थभ 'धाविे' आहे. अभ्यासक्रम हा 

अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी असतो; अभ्यासक्रम हा द्दशक्षिाचा किा आहे जो द्दशक्षिाच्या 

अंद्दतम उद्दिषे्ट आद्दि उद्दिष्टांपयांत पोहोचण्याचा मागभ प्रदान करतो जे राष्ट्राला एक समान 

प्रगतीशील मागाभने तयार करण्यास मदत करते. 

अभ्यासक्रम द्दवकसन प्रामखु्याने सामग्री आद्दि त्याच्याशी संबंद्दधत के्षिांवर लक्ष कें द्दित 

करतो. यात मॅक्रो द्दकंवा व्यापकपिे आधाररत द्दक्रया कलापांचा समावेश आहे जे कायभक्रम, 

अभ्यासक्रम आद्दि द्दवद्यार्थयाांच्या अनरु्वांच्या द्दवस्ततृ शे्रिीवर पररिाम करतात, 

द्दवकासाच्या अनेक पैलूंचे वगीकरि अभ्यासक्रम द्दकंवा सूचना म्हिून केले जाऊ शकते.  

“अभ्यासक्रम द्दवकसन सैद्ांद्दतक समस्या आद्दि समस्यांकडे आद्दि द्दनयोजन आद्दि 

द्दडझाइनकडे अद्दधक झकूु शकतो, जसे की हे असे करते, द्दकंवा अभ्यासातील उपलब्धी, 

समस्या, कोडे आद्दि समस्यांकडे, शाळा-आधाररत अभ्यासक्रम द्दवकासातील सहचर खंड 

वाचन या संबधीचा द्दवचार अभ्यासक्रमात केला जातो” (द्दस्कलबेक 1984a)).  

अभ्यासक्रमाच्या द्दवकसनबिल बोलताना आपि आपले मखु्य लक्ष कृतीसाठी योजना, 

अभ्यासक्रम रचना आद्दि कल्पनांवर द्ददले पाद्दहजे: आपला द्दसद्ांत हा कृतीचा द्दसद्ांत आहे 

आद्दि त्याच्या चाचण्या, परुावे आद्दि ताद्दकभ क यदु्दक्तवादाच्या पलीकडे जाऊन अध्यापनाच्या 

आद्दि अध्ययनाच्या ध्येयाप्रत पोचण्यासाठी वगाभतील अनरु्वाच्या कसोटीवर अभ्यासक्रम 

कृद्दत कें िी आद्दधरीत पाद्दहजेत. 

अभ्यासक्रमाची व्याख्या : 

अध्यानार्थीची अद्दर्रुची, क्षमता आद्दि गरजा लक्षात घेऊन गरजाद्दधद्दष्टत अध्ययन अनरु्व 

द्दनवडिे, त्यांची रचना करिे ते राबद्दविे आद्दि त्यांचे मूल्यमापन करिे म्हिजे अभ्यासक्रम 

द्दवकसन होय. 
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अभ्यासक्रम द्दवकसन आद्दि द्दसद्ांत अभ्यासक्रम द्ददवसें द्ददवस अद्यावत करिे त्यामध्ये द्दवद्यार्थी आद्दि समाज याची गरज लक्षात 

घेऊन बदल करिे म्हिजे अभ्यासक्रम द्दवकसन होय. अभ्यासक्रम द्दवकसनामध्ये अध्ययन 

अध्यापन कामाचे मूल्यमापन करून त्याचे द्दवशे्लषि करून यौग्यतेबदल करून अध्यापन 

पद्ती मूल्यमापन पद्ती अभ्यासक्रम सद्दमतीची पनुरभचिा करिे इत्यादी बाबी करिे 

अपेद्दक्षत असते. 

"अभ्यासक्रमात त्याच्या व्यापक अर्थाभने, संपूिभ शालेय वातावरिाचा समावेश आहे, 

ज्यामध्ये सवभ अभ्यासक्रम, द्दक्रयाकलाप, वाचन हे अभ्यासक्रमाचे स्वरूप आद्दि वैद्दशष््टये 

समजून घेण्यासाठी येरे्थ प्रदान केले गेले आहेत." ( बी.रुद्यांड आद्दि एच. हेन्री) 

अभ्यासक्रम विकासाची गरज आवि महत्त्ि :  

• अभ्यासक्रम द्दवकास हा एक उिेशपूिभ द्दक्रया कलाप आहे.  

• काही द्दवद्दशष्ट शैक्षद्दिक उद्दिष्टांच्या पूतभतेसाठी द्दडझाइन द्दकंवा पनुरभचना करिे हाती 

घेतले जाते.  

• अभ्यासक्र महाद्दवद्यार्थयाभच्या कॉलेज/शालेय अनरु्वाचा कें ि द्दबंदू आहे.  

• अभ्यासक्रमाचे द्दनयद्दमतपिे पनुरावलोकन आद्दि सधुाररत केले जावे जेिे करून ते 

द्दवद्यार्थी आद्दि समाज या दोघांच्या बदलत्या गरजा पूिभ करू शकेल.  

४.२.२  अभ्यासक्रम विकसनाची तत्त्िे-   

अभ्यासक्रम द्दवकासाची काही महत्त्वाची तत्त्वे आहेत जी खालीलप्रमािे आहेत.  

1. द्दवद्यार्थी कें िीत द्दशक्षिाचे तत्व 

2. द्दक्रया कलाप आधाररत द्दशक्षिाचे तत्त्व 

3. जीवनाशी परस्पर संबंध आद्दि नाते संबंधाचा द्दसद्ांत 

4. कल्पकता आद्दि रचनात्मक शक्तीच्या अंमलबजाविीचे तत्त्व 

5. एकाद्दत्मक अनरु्वांचे तत्त्व 

6. कायभक्षमतेचा द्दसद्ांत 

7. र्द्दवष्ट्यातील ध्येयाचा द्दसद्ांत 

8. स्वातंत्र्य आद्दि एकात्मतेचे तत्व 

४.३ अभ्यासक्रम विकसनाची प्रवक्रया 

अभ्यासक्रम हा सवाभत महत्वाचा घटक आहे आद्दि द्दशक्षिाचा किा देखील आहे. द्दशक्षि 

संस्रे्थचा हा एक अपररहायभ र्ाग आहे. 

अभ्यासक्रम द्दवद्यार्थयाभचे द्दशक्षि अनरु्व पूिभ करण्यासाठी द्दनदेद्दशत करतो जे केवळ 

अनौपचाररक द्दशक्षि नाहीतर औपचाररक आद्दि अनौपचाररक द्दशक्षि देखील आहे. 
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सकारात्मक द्दकंवा रचनात्मक मागाभ ने द्दवद्यार्थयाांच्या वतभनाचा हा द्दनयोद्दजत आद्दि उिेश पूिभ 

प्रवास आहे. 

समाजाच्या गरजेनसुार अभ्यासक्रम बदलला द्दकंवा समाजाच्या गरजेनसुार अनेक बदल 

केले गेले. 

अभ्यासक्रम द्दवकासाला व्यापक वाव आहे कारि त्यात द्दशक्षि आद्दि समाजातील सवभ 

र्ागधारकांचा समावेश होतो. र्द्दवष्ट्यातील द्दशक्षि आद्दि जगाच्या प्रगतीतील बदलानसुार, 

सवभ इद्दच्ित उद्दिषे्ट आद्दि उद्दिषे्ट साध्य करण्यात अभ्यासक्रम महत्त्वाची रू्द्दमका बजावतो. 

अभ्यासक्रम हा शब्द सामान्यतः एखाद्या द्दवद्दशष्ट अभ्यासक्रमात द्दकंवा कायभक्रमात 

द्दशकलेल्या गोष्टींचा व्यापक अर्थाभने संदर्भ देण्यासाठी वापरला जातो. 

यात द्दनयोद्दजत आद्दि आनषंुद्दगक असे दोन्ही द्दनयोद्दजत आद्दि उद्दिष्ट द्दशक्षि आद्दि द्दशकिे 

समाद्दवष्ट आहे. प्रर्थम, साधारिपिे दोन प्रकारचे अभ्यासक्रम मॉडेल असतात. उत्पादन 

मॉडेल आद्दि प्रद्दक्रया मॉडेल. 

अभ्यासक्रम द्दवकसनाच्या पायऱ्या या पढुील प्रमाि ेसांगता येतील : 

 

 ४.४ अभ्यासक्रम विकासाचे वसद्ाांत  

अभ्यासक्रम द्दवकास द्दसद्ांत अभ्यासक्रमा च्या द्दवकासाचा इद्दतहास जर आपि पाद्दहला तर 

गेल्या काही वषाांत द्दकंवा दशकात अभ्यासक्रमाच्या द्दनद्दमभती मध्ये झालेल्या अनेक बदलांचे 

आपि द्दवद्यार्थी म्हिून साक्षीदार आहोत. अभ्यासक्रम द्दवकास ही आवश्यकतांच्या 

संचानसुार अभ्यासाचा अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रद्दक्रया आहे. 
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अभ्यासक्रम द्दवकसन आद्दि द्दसद्ांत अभ्यासक्रमाचा द्दसद्ांत आद्दि सराव देखील प्रर्ावी व्यावसाद्दयक द्दवकास, अभ्यासक्रमा चे 

द्दसद्ांत, प्रर्ावी अध्यापन आद्दि मूल्यमापन यांच्याशी एकद्दित करिे आवश्यक आहे जे 

त्यांच्या अनपु्रयोग आद्दि सरावां सह हाताने द्दवकद्दसत केले जातात. 

जॉन ड्यूईचा अभ्यासक्रम द्दसद्ांत असे प्रद्दतपादन करतो की, अभ्यासक्रमाने शेवटी असे 

द्दवद्यार्थी तयार केले पाद्दहजे जे आधदु्दनक जगाशी प्रर्ावीपिे व्यवहार करू शकतील आद्दि 

म्हिून अभ्यासक्रम पूिभ अमूतभ म्हिून सादर केला जाऊ नये. जॉन ड्यूईच्या मते, मूल द्दजरे्थ 

राहते त्या जगाच्या सवु्यवद्दस्र्थत अर्थाभने अभ्यासक्रम तयार केला पाद्दहजे. हे साध्य 

करण्यासाठी जॉन ड्यूई ने द्दवषय आद्दि मलुाचे जीवन यांच्यातील संबंध जोडले आहेत. 

समवाय तत्वाचा वापर करून अभ्यासक्रम द्दशकवावा आद्दि कृतीवर र्र व कृतीला 

कें िस्र्थानी मानून द्दवद्यार्थी अध्ययनाचा  द्दवचार करून अध्यापन करावं आद्दि अभ्यासक्रम 

राबवावा असं सांद्दगतले. जॉन ड्यूई ने मलुांच्या वतभनाला आकार देिाऱ् या सामाद्दजक, 

रचनात्मक, अद्दर्व्यक्ती आद्दि कलात्मक र्ावना या चार प्रवतृ्तींना खूप महत्त्व द्ददले आहे.   

४.५ अभ्यासक्रम आवि ज्ञान रचना िाद 

ज्ञान रचना वाद हा 'द्दशकण्याचा एक दृष्टीकोन आहे जो असे मानतो की लोक सद्दक्रयपिे 

त्यांचे स्वतःचे ज्ञान तयार करतात द्दकंवा तयार करतात आद्दि ते वास्तव द्दशकिाऱ्याच्या 

अनरु्वांवरून द्दनद्दित केले जाते' (इद्दलयट एटअल., 2000, प.ृ 256). ज्ञान जन्मजात द्दकंवा 

द्दनष्ट्क्रीयपिे आत्मसात करण्याऐवजी तयार केले जाते. रचनावादी असा द्दवश्वास ठेवत होते 

की मानवी द्दशक्षि तयार केले जाते, की द्दशकिार ेपूवीच्या द्दशक्षिाच्या पायावर नवीन ज्ञान 

तयार करतात. 

बू्रक्स (1987) च्या मते, द्दवद्दवध प्रकारचे ज्ञान रचना वाद, जसे की मूलगामी, संज्ञानात्मक, 

द्दस्र्थत, सामाद्दजक, सांस्कृद्दतक, सामाद्दजक-सांस्कृद्दतक आद्दि गंर्ीर, साद्दहत्यात 

आढळतात. यातील सवाभत सामान्य म्हिजे संज्ञानात्मक, मूलगामी आद्दि सामाद्दजक रचना 

वाद. संज्ञानात्मक रचना वाद द्दस्वस द्दवकासात्मक मानसशास्त्रज्ञ जीन पायगेट यांच्या 

कायाभवर आधाररत आहे. पायगेटच्या द्दसद्ांता चे दोन प्रमखु र्ाग आहेत: एक "वय आद्दि 

टप्पे" घटक जो वेगवेगळ्या वयो गटातील मलेु काय समजू शकतात आद्दि काय समजू 

शकत नाहीत याचा अंदाज लावतात आद्दि द्दवकासाचा द्दसद्ांत जो मलुांमध्ये संज्ञानात्मक 

क्षमता कशा द्दवकद्दसत होतात याचे विभन करतो. 

सामाद्दजक ज्ञान रचना वाद वायगोत्स्कीच्या कल्पनांशी संबंद्दधत आहे आद्दि सवभ ज्ञान 

सामाद्दजकररत्या तयार केले जाते आद्दि रचनावादाच्या सामाद्दजक कें द्दित गटात आहे या 

कल्पनेवर आधाररत आहे.  खरतंर, Piaget (1955) ज्ञान प्राप्त करण्याच्या प्रद्दक्रयेचे 

परीक्षि करण्याचा प्रयत्न करतो. Glasersfeld (1995) ज्ञान आद्दि वास्तव (मूलरू्त 

रचना वाद) यांच्यातील संबंध तपासतात आद्दि ज्ञानाच्या द्दनद्दमभतीच्या प्रद्दक्रयेत वैयद्दक्तक 

घटकांवर अद्दधक र्र देतात. दसुरीकडे, Piaget (1955) आद्दि Glasersfeld (1995) 

दोघेही दैनंद्ददन जीवनातील वैयद्दक्तक अनरु्वांिार े द्दशकण्याची प्रद्दक्रया स्पष्ट करतात आद्दि 

त्या अनरु्वांमधून काय समजते. अशा प्रकार े रचनावादाच्या वैयद्दक्तक कें िीत गटात दोन 

प्रकार आहेत. 
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४.६ ज्ञान रचनािादी अभ्यासक्रम विकासाची सांकल्पना 

अभ्यासक्रम हा द्दशक्षिाचा कें ि द्दबंदू आहे, द्दशक्षक आद्दि द्दवद्यार्थी यांच्यातील अनरु्वांची 

देवाि घेवाि. प्रिालीतील इतर सवभ गोष्टीयातून द्दमळायला हव्यात. द्दवद्यार्थयाांचे मूल्यमापन 

कसे केले जावे, द्दशक्षकांना कसे प्रद्दशद्दक्षत केले जावे आद्दि द्दवकद्दसत केले जावे, कोिती 

पाठ्यपसु्तके आद्दि इतर द्दशक्षि सहाय्य सामग्री आवडली पाद्दहजे, शाळा आद्दि शैक्षद्दिक 

प्रिाली कशी व्यवस्र्थाद्दपत आद्दि व्यवस्र्थाद्दपत करावी, आद्दि प्रिाली कायभ करण्यासाठी 

आवश्यक संसाधनांचे वाटप.  

जोनासेन (1991) च्या मते, द्दवशे्लषि, रचना आद्दि मूल्यमापन हे अभ्यासक्रमाच्या 

द्दवकासाचे तीन प्रमखु टप्पे आहेत. 

ज्ञान रचनािादी अभ्यासक्रम ? 

द्दवद्यार्थयाभला आधी पासूनच काय माद्दहत आहे, ते कशामळेु गोंधळलेले आहेत, आद्दि 

द्दशक्षकांची द्दशकण्याची उद्दिषे्टयावर आधाररत एक रचनात्मकपि े देिारा अभ्यासक्रम एक 

उदयोन्मखु अजेंडा सादर करतो. अशा प्रकार,े ज्ञान रचनावादी-द्दर्मखु अभ्यासक्रमाचा 

महत्त्वाचा र्ाग म्हिजे अर्थाभची वाटाघाटी. रचनावादी अभ्यासक्रमाला द्दवद्यार्थयाभच्या 

पूवभज्ञाना र्ोवती तसेच समस्या सोडवण्याच्या हातां र्ोवती तयार करण्यासाठी प्रोत्साद्दहत 

केले जाते. 

४.७ अभ्यासक्रम आवि समीक्षात्मक वसद्ाांत 

समीक्षात्मक द्दसद्ांत असे मानतो की द्दशक्षक सामाद्दजक, राजकीय आद्दि सांस्कृद्दतक 

संबंधांच्या चौकटीत राहतात. हे फे्रमवकभ  द्दवद्दशष्ट प्रमािात द्दवद्दवधता प्रद्दतद्दबंद्दबत करते; 

त्यामळेु शालेय अभ्यासक्रम द्दवद्दवधतेच्या आधार ेतयार केला गेला पाद्दहजे.  

समीक्षात्मक द्दसद्ांतानसुार खालील शालेय अभ्यासक्रमाचे मखु्य घटक आहेत (गौटेक, 

रान्स. पाकसेरषे्ट, 1388, प.ृ 481) 

• औपचाररक अभ्यासक्रम- सामान्य कौशल्ये आद्दि नेहमीच्या द्दवषयांचा समावेश 

असलेला 

• िुपा अभ्यासक्रम- मूल्ये, दृश्ये आद्दि आचरियांचा समावेश असलेला.   

औपचाररक अभ्यासक्रम, जो सध्याच्या घडामोडींचे रक्षि करतो, त्यात साद्दहत्य, रू्गोल 

आद्दि सामाद्दजक द्दवज्ञान या सारख्या शालेय द्दवषयांचा समावेश असतो. हे द्दवद्यमान शक्ती 

संरचनेचे समर्थभन करते आद्दि द्दवद्यार्थयाांना सामाद्दजक रचना असलेले ज्ञा नप्रदान करते. 

िुपा अभ्यासक्रम सध्याच्या सामाद्दजक-आद्दर्थभक पररद्दस्र्थतीत द्दटकून राहण्यासाठी स्पधाभ, 

उपर्ोगतावाद आद्दि खाजगी मालकी यावर र्र देतो.  अभ्यासक्रमाच्या संकल्पनेवर 

टीकात्मक द्दसद्ांतकारांनी काय म्हटले आहे याचा पढुील र्ाग आढावा घेतो. 

द्दफद्दलपजॅक्सनने प्रर्थम "दद्दहडन कररक्यलुम" हा शब्द त्यांच्या "द्दलद्दव्हगं इन द क्लासरूम" 
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अभ्यासक्रम द्दवकसन आद्दि द्दसद्ांत (1986) या शीषभकाच्या पसु्तकात वापरला कारि त्यांनी द्दशक्षिाची ओळख सामाद्दजक 

बनण्याची प्रद्दक्रया म्हिून केली (द्दवद्दकपीद्दडया, 2007). 

खालील घटक िुपा अभ्यासक्रम तयार करतात :   

• शाळेचे द्दनयम आद्दि द्दनयम 

• वैयद्दक्तक परस्पर संवाद 

• द्दशक्षक आद्दि द्दवद्यार्थी संबंध 

• द्दशकवण्याच्या पद्ती आद्दि िुपा अभ्यासक्रम संबंध.   

िुपा अभ्यासक्रमात द्दशक्षक, पसु्तके, शैक्षद्दिक संसाधने आद्दि अगदी शाळा प्रशासन 

द्दवद्यार्थयाांना संदेश देतात. िुप्या अभ्यासक्रमात द्दनयम आद्दि द्दवषयांचा संच समाद्दवष्ट आहे 

जे द्दवद्यार्थयाां मध्ये सामर्थयभ संबंध द्दनमाभि करतात आद्दि त्यांना संस्र्थात्मक बनवतात 

(Apple, 1979). 

अनौपचाररक द्दशक्षिाच्या संदर्ाभत मूल्ये आद्दि वतभिकुीशी संबंद्दधत नमनु्यांची गद्दर्भत 

द्दशकवि म्हिून मॅकलरने ने िुपा अभ्यासक्रम पररर्ाद्दषत केला आहे. ते पढेु म्हितात की 

िुपा अभ्यासक्रम द्दवद्यार्थयाांना द्दवद्यमान शक्ती संबंध तसेच नैद्दतकवतभनाच्या नावाखाली 

प्रबळ द्दवचारधारा आद्दि द्दनयम स्वीकारण्यास र्ाग पाडतो. टीकात्मक द्दसद्ांतकारांचा असा 

द्दवश्वास आहे की िुपा अभ्यासक्रम अद्दधकाऱ्यांची सेवा करतो कारि तो शाळांना त्यांच्या 

खऱ्या कायाभची जािीव न ठेवता शक्ती संरचनेची सेवा देतो. 

आधदु्दनक शाळा हे सामाद्दजक प्रद्दक्रयेचे घटक आहेत आद्दि त्यांची कामद्दगरी द्दनद्दित 

सामाद्दजक-आद्दर्थभक चौकटीत तपासली पाद्दहजे. त्यामळेु शालेय अभ्यासक्र महासांस्कृद्दतक 

घटक म्हिून अभ्यासला गेला पाद्दहजे. आधदु्दनक सामाद्दजक संस्रे्थत अद्दस्तत्त्वात असलेल्या 

सवभ सांस्कृद्दतक मूल्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश करिे आवश्यक आहे.  

समीक्षात्मक द्दसद्ांत असे मानतो की शालेय अभ्यासक्रम आद्दि समदुाय यांच्यातील 

संबंधांचे औपचाररक आद्दि िुपे अभ्यासक्रमां मध्ये फरक करण्यासाठी पनुरावलोकन करिे 

आवश्यक आहे, ज्यामळेु प्रबळ मूल्यप्रिालीची चांगली समज होते. द्दशक्षि पद्ती अर्थभ, 

मूल्ये, सांस्कृद्दतक द्दनकष आद्दि सामाद्दजक पद्तींचे वेगवेगळे संच व्यक्त करतात (Giroux, 

1979). 

द्दशक्षि तज्ञांनी िुपे अभ्यासक्रमाच्या कायाभचा सामाद्दजक असमानतेचा एक घटक म्हिून 

द्दवचार करिे आवश्यक आहे कारि बहुतेक प्रकरिांमध्ये औपचाररक अभ्यासक्रम हे 

त्याच्या पषु्टीकरिा द्दशवाय दसुर ेकाहीच नसते.  

द्दगरौक्स म्हितात की िुपा अभ्यासक्रमाचा अभ्यास सामाद्दजक प्रद्दक्रयांिार े केला जाऊ 

शकतो ज्या द्दवद्यार्थयाांच्या वगाभतील परस्परसंवादा मध्ये प्रद्दतद्दबंद्दबत होतात (मॅकलारने, 

1998,). शालेय द्दनयमांद्दवरुद् द्दवद्यार्थी द्दवरोध करतात पि हे उघड बंड म्हिून घेतले जाऊ 

नये. शालेय अभ्यासक्रमाचे आकलन झालेले काही द्दवद्यार्थी कोित्याही प्रकार ेप्रद्दतद्दक्रया न 

देण्याचा द्दनिभय घेतात;  समीक्षात्मक द्दसद्ांतकारांचा असा द्दवश्वास आहे की या द्दवद्यार्थयाांना 

द्दनद्दित करि ेआवश्यक आहे. िुपा अभ्यासक्रम हा द्दनयम आद्दि लैंद्दगक मूल्यांशी ससंुगत 
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आहे, जे बहुसंख्य लोकांच्या स्वीकाराहभ मूल्ये बनवतात, जरी शैक्षद्दिक सेद्दटंग्ज मध्ये 

नेहमीच समानतेची हवा असते. शालेय अभ्यासक्रम द्दपतसृत्ताक समाजाची मूल्ये पनु्हा 

द्दनमाभि करतो. 

समीक्षात्मक द्दसद्ांतकारांचा असा द्दवश्वास आह ेकी शालेय अभ्यासक्रम हा वांद्दशक पाश्वभरू्मी 

आद्दि सामाद्दजक उद्दिषे्ट यासारख्या वैयद्दक्तक फरकांचा समावेश असलेला असावा. शालेय 

अभ्यासक्रमाच्या या नवीन पध्दतीने आधदु्दनक शाळांमधील द्दशक्षक आद्दि द्दवद्यार्थयाांचे कायभ 

बदलून द्दवद्यार्थयाांना गंर्ीरपिे द्दवचार करण्यास सक्षम केले आहे. शालेय अभ्यासक्रमात 

प्रद्दतद्दबंद्दबत होिाऱ्या द्दवद्यमान शैक्षद्दिक तत्त्वज्ञानाचा आढावा घेण्याची गरज आहे. हे बदल 

समाजाच्या सामाद्दजक उद्दिष्टांमध्ये आद्दि उद्दिष्टांमध्ये सवोत्तम दशभद्दवले जातील. 

४.८ अभ्यासक्रम आवि उत्तरसांरचनात्मक वसद्ाांत  

उत्तर संरचनात्मक द्दसद्ांत (पोस्ट स्रक्चर द्दलस्ट) द्दसद्ांत इतर गोष्टींबरोबरच द्दवद्दशष्ट 

व्यक्ती आद्दि सामाद्दजक द्दवद्दवध के्षिातील यांच्यातील संबंधांची तपासिी व मानवी संबंधाचे 

अभ्यास करण्यास परवानगी देतो. हे मानवी अनरु्वाच्या संघटनेत र्ाषेच्या कें िस्र्थानावर 

पूिभपिे लक्ष कें द्दित करते. पोस्ट स्रक्चरल वाद मानवी अद्दस्तत्वाच्या जद्दटलतेच्या द्दवरूद् 

कायभ न करता उत्पादकतेला वाढवण्यावर प्रयत्न र्र देते.  

पोस्ट स्रक्चर द्दलस्ट द्दसद्ांत खालील कारिांसाठी अभ्यासक्रमासाठी मौल्यवान आहे:  

i. उत्तर संरचनात्मक द्दसद्ांत सामाद्दजक गुंता गांर्ीयाभने घेतो आद्दि तो कमी आद्दि 

द्दकरकोळ करण्यापेक्षा त्या सोबत काम करण्याचा प्रयत्न करतो; म्हिजेच ते 

सरावाला संबोद्दधत करते. 

ii. उत्तर संरचनात्मक द्दसद्ांत व्यक्ती आद्दि सामाद्दजक यांच्यातील द्दवरोध नाकारते 

आद्दि त्यांच्यातील संबंध तपासण्याचे मागभ आहेत. 

iii. उत्तर संरचनात्मक द्दसद्ांत सामर्थयभ देते आद्दि स्पष्टपिे राजकीय दृष््टया माद्दहतीपूिभ 

संशोधन सराव करण्यास अनमुती देते.  

उत्तर संरचनात्मक द्दसद्ांत जगाकडे पाहण्याचा एक महत्वपूिभ मागभ जो प्रोत्साद्दहत करतो 

आद्दि, 'सत्य' आद्दि 'ज्ञान' म्हिून स्वीकारल्या जािाऱ् या गोष्टींना आव्हान देतो.  

उत्तर संरचनात्मक द्दसद्ांत व्यक्तीला नेहमी प्रश्न द्दवचारतात की, तसेच काही स्वीकृत 'तर्थये' 

आद्दि 'द्दवश्वास' यात असिारा रे्द सांगतात. उत्तर संरचनात्मक द्दसद्ांत सावभर्ौद्दमक कायदे 

द्दकंवा सत्य प्राप्त करण्याच्या शक्यते वर शंका घेतो, कारि असे कोितेही जग नाही जे 

आपल्या स्वतःच्या व्याख्यांपासून स्वतंिपिे अद्दस्तत्वात नाही यावर उत्तर संरचनात्मक 

द्दसद्ांत काम करते.  

४.९ साराांश 

या प्रकरिाची सरुुवात अभ्यासक्रम द्दवकासाची संकल्पना समजून घेऊन आद्दि त्यातील 

द्दसद्ांतांसह झाली. द्दशक्षिातील अभ्यासक्रमात रचनावाद, समीक्षात्मक द्दसद्ांत आद्दि 
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अभ्यासक्रम द्दवकसन आद्दि द्दसद्ांत उत्तरसंरचनात्मक द्दसद्ांत यांचाही द्दवचार केला. सवाांगीि दृद्दष्टकोनाने मानवी वतभनातबदल 

घडवून आिण्यासाठी बांधील असलेल्या संपूिभ द्दशक्षिाच्या उद्दिष्टांची उच्च उद्दिषे्ट साध्य 

करायची असतील, तर अभ्यासक्रमाची रचना करताना आद्दि द्दशक्षिात अंमलबजाविी 

करताना या सवभ द्दसद्ांताचा पनुद्दवभचार करावा लागेल. 

४.१० स्िाध्याय 

• अभ्यासक्रम म्हिजे काय? 

• अभ्यासक्रम तयार करताना कोिकोिती तत्वे द्दवचारात घ्याल ? 

• अभ्यासक्रम द्दवकसन म्हिजे काय ? 

• ज्ञान रचनावाद म्हिजे काय ते सांगून त्याची अभ्यासक्रमातील गरज स्पष्ट करा. 

• ज्ञान रचनावादी अभ्यासक्रम द्दवकासाची संकल्पना स्पष्ट करा. 

• अभ्यासक्रम द्दवकसन आद्दि समीक्षिात्मक द्दसद्ांत स्पष्ट करा.  

• अभ्यासक्रम द्दवकसन आद्दि उत्तरसंरचनात्मक द्दसद्ांत स्पष्ट करा. 
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५ 

अभ्यासक्रम आकृतिबधंाची प्रतिमाने 

घटक रचना  

५.० उदीषे्ट  

५.१ प्रस्तािना : अभ्यासक्रम आकृणतबंधाची संकल्पना  

५.२ उणिष्टानगुाणम प्रणतमान आणि प्रणक्रया प्रणतमाने  

५.३ प्रणतमांनाच्या पायऱ्या  

५.४ उणिष्टानगुाणम प्रणतमान संरचना  

५.५ प्रणक्रया प्रणतमान  

५.६ टायलरचे प्रणतमान  

५.७ टायलर प्रणतमानातील  पायऱ्या 

५.८ व्हीलरचे चक्रीय प्रणतमान 

५.९ णव्हलर प्रणतमानाच्या टप्पे 

५.१० केर चे प्रणतमान आणि पायऱ्या  

५.११ सारांश  

५.१२ स्िाध्याय  

५.१३ संदर्भ 

५.० उदीष्ट े 

या घटकाच्या अध्यायनानंतर णिद्यार्थी 

• अभ्यासक्रम आकृतीबंध णिणिध प्रणतमाने समजून घेण्यास सक्षम होईल. 

• अभ्यासक्रम आकृतीबंधात प्रणतमानातील णिणिध पायऱ्या समजून घेण्यास सक्षम 

होईल. 

• अभ्यासक्रम आकृणतबंध ि णिणिध अभ्यासक्रमाच्या प्रणतमांनाचा संबंध समजण्यास 

मदत होईल.  

५.१ प्रस्िावना : अभ्यासक्रम आकृतिबधंाची सकंल्पना  

अभ्यासक्रमाचा आकृणतबंध म्हिजे असा आराखडा की ज्याद्वार े अध्यानकर्तयाभच्या एकूि 

अभ्यासक्रमािर दृष्टीके्षप टाकला जाऊन र्तया णशक्षिातील संपूिभ घटकाचं अिलोकन 

होण्याच्या दृष्टीने प्रकाश टाकला जातो. अभ्यासक्रम आकृतीबंध तयार करिे हे अर्तयंत 

जणटल प्रणक्रया आहे यामध्ये तज्ञ आपला संपूिभ िेळ हा अभ्यासक्रम णिकसन प्रणक्रया एका 
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अभ्यासक्रम आकृणतबंधाची प्रणतमाने णिणशष्ट पितीने सरुू राहण्यासाठी प्रयर्तनशील असतात.  या अभ्यासक्रम आकृतीबंध 

आराखड्याचा णिकसन करत असताना र्तयामध्ये अध्यापनात णिणिध कृती राबििे,  

अभ्यासक्रम तयार करिे, र्तयांची संरचना तपासिे, मूल्यमापन प्रणक्रयेचा णिचार करिे ि 

शैक्षणिक ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने णिणिध बाबी राबणििे इर्तयादींचा समािेश केला 

जातो. 

अभ्यासक्रम प्रणतमांने ही अभ्यासक्रमाचे स्िरूप, संरचना, अभ्यासक्रम रचनेची तर्तिे या 

सगळयांचा एकणित महत्त्िपूिभ र्ाग असते. र्थोडक्यात अभ्यासक्रम णिकासनाचा पाया हा 

अभ्यासक्रम प्रणतमाने असतात. अभ्यासक्रम प्रणतमाने ही राबणिण्यात येिारा अभ्यासक्रम 

शैक्षणिक तत्त्िज्ञान र्तया संबंधीचे अध्यापन तंि, अध्यापन पिती या सिभ बाबी णनधाभररत 

करते. 

मळुात जो पयंत आभ्यासक्रम आकृणत बंध आपि तयार करण्याच्या प्रणक्रयेला समजून 

घेिार नाही तो पयंत अभ्यासक्रम प्रणतमाने आपल्याला समजिार नाही. र्तयामळेु अध्ययन 

करताना शाळां मध्ये राबणिण्यात येिाऱ्या प्रणतमांनाचा णिचार करता ही संपूिभ प्रणतमाने 

समजून घेिे हे महर्तिपूिभ ठरते. काही णशक्षक अध्यापन प्रणतमाने स्ितः तयार करत 

असतात आणि प्रयोगशील रू्णमकेतून राबितही असतात. या घटकांमध्ये आपि णिणिध 

अभ्यास प्रणतमाने समजून घेऊन ती प्रर्ािीपिे कशी राबिता येतील याचाही आपि णिचार 

करिार आहोत. 

णशक्षक म्हिून शाळेत राबणिण्यात येिारा अभ्यासक्रम आकृणत बंध याचे महत्त्ि या 

घटकातून आपिास अभ्यासिार आहोत. 

या घटकास खालील अभ्यासक्रम आकृणत बंध प्रणतमांनाचा णिचार करण्यात आला आहे : 

१. उणिष्टनगुामी प्रणतमान आणि प्रणक्रया प्रणतमान 

2. टायलर प्रणतमान 

3. व्हीलरचे प्रणतमान आणि करचे प्रणतमान 

५.२ उतिष्टनुगामी प्रतिमान आति प्रतक्रया प्रतिमान 

उणिष्टनगुामी प्रणतमान ह्या प्रणतमानामध्ये णशक्षिाचा आणि अभ्यासक्रमाच्या उणिष्टाला 

साध्य करण्यासाठी असिारा अभ्यासक्रम यािर प्रकाश टाकला जातो. या प्रणतमानात 

उणिष्ट साध्य करिे हेच मखु्य असते. उणिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने उणिष्टान णर्मखु 

आशय तयार करून तो राबणिला जातो. अध्ययन णनष्पत्तीमध्ये अध्ययनासाठी प्रमाि ध्येय 

उणिष्ट णनणित करण्यात आले आहे, ते साध्य करण्याच्या दृष्टीने र्तयाचे मापन करण्याच्या 

दृष्टीने या उणिष्टनगुामी प्रणतमानाचा िापर अभ्यासक्रम राबणितांना अध्यापनात केला जातो. 

उणिष्टनगुामी प्रणतमान राबणितांना अभ्यासक्रमाच्या आकृणतबंधात आशयाचे संरचनाही 

णिणशष्ट उणिष्ट समोर ठेिून करण्यात आलेली असते. 
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५.३ प्रतिमानंाच्या पायऱ्या  

या उणिष्टनगुामी प्रणतमानात खालील  चार पायऱ्याचा णिचार प्रामखु्याने केला जातो : 

१. उणिष्टांचा णिचार करून ते साध्य होण्याच्या दृष्टीने णिशे्लषि ि अिलोकन करिे.  

२. ठरणिण्यात आलेली उणिषे्ट साध्य करण्यासाठी उणिष्ट आणि अभ्यासक्रम तयार 

करिे. 

३. अभ्यासक्रम उणिषे्ट, ध्येय साध्य होतात की नाही याच्या पररष्कृत पनुतभपासिी 

करण्याची क्षमता तपासिे.  

४. उणिष्टांची चौकट समोर ठेिून ती साध्य करण्याच्या दृष्टीने िैचाररक माध्यमातून 

णशक्षकांशी संिाद साधिे. (गटािा,१९९० :३०) 

५.४ उतिष्टानुगातम प्रतिमान सरंचना  

१. अभ्यासक्रम कल्पना 

२. उणिषे्ट 

३. आशय अध्यापन साणहर्तय 

४. मूल्यमापन 

 

Adapted from Gatawa, B. S. M. (1990: 28). The Politics of the School 

Curriculum: An Introduction. Harare: Jongwe Press. 

अभ्यासक्रम कल्पना 

अध्यापनाचे अंणतम ध्येय/उणिष्टसाध्य करण्याच्या दृष्टीने जे अभ्यासक्रम, णिणिधतंिे, 

अध्यापनपिती, अनदुेशनप्रिाली या सिांचा णिचार अभ्यासक्रम कल्पना यामध्ये होतो.  

उणिष्टनगुामी प्रणतमांन यामध्ये अभ्यासक्रम कल्पना ही पणहली पायरी आहे, ज्यात उणिष्ट 

साध्य करण्यासाठी णिशेष णनयोजन करण्यािर र्र णदला जातो. 
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अभ्यासक्रम आकृणतबंधाची प्रणतमाने उतिष्ट े

उणिष्टनगुामी प्रणतमानाचा मखु्य र्ाग ही अध्यापन अध्ययनाची प्रणक्रयेसाठी चे उणिष्ट आहेत. 

यामध्ये ठरणिलेले उणिष्ट साध्य करिे हे अंणतम उणिष्ट असते. 

आशय अध्यापन सातित्य 

अध्ययन अध्यापन प्रणक्रया ही अभ्यासक्रम प्रणतमाने राबणितांना कें द्रस्र्थानी असते. 

उणिष्टनगुामी प्रणतमान यामध्ये अभ्यासक्रम प्रणतमाना मध्ये असे अध्यापन साणहर्तय हे 

उणिष्टनरुुप असािे हे अपेणक्षत असते.  यामध्ये आशय अध्यापन पिती आणि उणिष्टनगुामी 

अभ्यासक्रम प्रणतमान यांची एकसंध बांधिी अध्ययन उणिष्ट साध्य करण्यास सहाय्यरू्त 

ठरते. 

मूल्यमापन 

उणिष्ट साध्य झाले आहे की नाही हे उणिष्टनगुामी प्रणतमांनाच्या प्रर्तयेक स्तरािर, पायरीिर 

तपासून पाहिे अर्तयंत महत्त्िपूिभ ठरते. मूल्यमापनाच्या या पायरीमध्ये आशय, सामग्री, 

अध्यापन पिती, अभ्यासक्रम आकृणत बंध या सिांची उपयकु्तता तपासली जाते.  

र्थोडक्यात उणिष्टनगुामी प्रणतमान हे अभ्यासक्रम उणिष्ट साध्य करण्यासाठी उपयकु्त 

असलेले प्रगत प्रणतमान मानले जाते. 

५.५ प्रतक्रया प्रतिमान 

प्रणक्रया प्रणतमान हे अध्ययन प्रणक्रया अर्थिा कृतीशी संबंणधत असते. ज्ञान जेव्हा प्रर्तयक्ष 

कृणतशील स्िरूपात व्यक्त होते, र्तया अध्ययन प्रणक्रयेत अध्ययन प्रणक्रया कशा प्रकार ेहोत 

जाते या सिभबाबींचा मकु्त णिचार या प्रणक्रया प्रणतमांनाच्या साह्याने केला जातो. णिद्यार्थयांच्या 

उपयोजनार्तमक, कौशल्यार्तमक प्रणक्रयांचा मखु्यतः यात णिचार करून अध्ययनासाठी प्रितृ्त 

केले जाते. हे प्रणतमान र्णिष्यातील णशक्षिािर पररिाम करले इतके प्रर्ािी ठरते. 

प्रतक्रया प्रतिमान खालील बाबींचा तवचार करिे :- 

१. आशयाला स्ितःची ओळख, अर्थभमूल्य असते र्तयामळेु प्रणक्रया प्रणतमान र्तया आशय 

मलु्याला महत्त्ि देते. 

२. संकल्पना आणि णनकषयाबाबी अभ्यासक्रमाचे मूल्यांकन करण्यासाठी परुशेा 

नसतात म्हिून अध्ययन सामग्री मध्ये अध्ययन अध्यापन प्रणक्रया महत्त्िपूिभ असते. 

३. प्रणक्रया प्रणतमान हे अध्ययन सामग्री, अध्ययन आशय उणिष्टांचे र्ाषांतर करण्यास 

नाकारते कारि र्तयामळेु ज्ञानाची संकल्पना आणि ज्ञानाचे णिकृती करि होण्याची 

संर्ाव्यता असते असे या प्रणतमांनाचे स्िरूप आहे. 

४. अध्ययन कृतींना स्ितःचे उणिष्ट असते र्तयाचे स्ितःचे मूल्य देखील असते र्तयामळेु 

अध्ययन कृतीमापनक्षम असल्यामळेु अध्ययन कृती ि प्रणक्रया समजून घेिे महर्तिाचे 

ठरते.  
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र्थोडक्यात आशय आणि पिती दोन्ही बाबी एकणितपिे ठरिलेला अभ्यासक्रम उणिष्टांची 

साध्यता होण्यासाठी गरजेच्या असतात. यातून ध्येय उणिष्टांची परीपूतभता होत आहे की 

नाही याची पडताळिी शेिटच्या प्रणक्रया प्रणतमांनाच्या टप्प्यात मूल्यमापनातनु होते . 

 

प्रणक्रया प्रणतमांना मध्ये एकूि प्रणतमांनाच्या संरचनेचा णिचार केल्यास आशय ठरणििे, र्तया 

आशयाचे पनुरािलोकन करून गरज र्ासल्यास आशयाचे पनुरािलोकन करून र्तयाप्रमाि े

अभ्यासक्रम आराखडा तयार करिे, अभ्यासक्रमाचा आकृती बंध तयार करिे, अपेणक्षत 

असते. मूल्यमापनातून अभ्यासक्रमातील उणिष्ट साध्य करण्यासाठी राबणिलेल्या आशय ि 

पिती यासंदर्ाभत मखु्यर्तिे र्र देऊन संपूिभ प्रणक्रयेचा अभ्यास केला जातो. प्रणक्रया 

प्रणतमांनात मूल्यमापन संपूिभतः प्रणक्रया सामग्री आशय ि मखु्यत्त्िे पितीिर अिलंबून 

असते हे णसि होते. प्रणक्रयेचा प्रणतमाना मध्ये आशय आणि पिती या दोन बाबींना समोर 

ठेिून एकूि अध्ययन अध्यापन प्रणक्रया कशी घडून येते ि कशी घडून आली पाणहजे याचा 

णिचार केला जातो. 

५.६ टायलरचे प्रतिमान  

१९४०च्या दशकात राल्फटायलरने णिकणसत केलेले टायलर प्रणतमान, िैज्ञाणनक 

दृणष्टकोनातील अभ्यासक्रम णिकासाचा उर्तकृष्ट नमनुा आहे. 

टायलरने आपल्या णिद्यार्थयांना अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या तत्त्िांची कल्पना देण्यासाठी 

अभ्यासक्रमाची मूलरू्त तत्त्िे आणि सूचना या पसु्तकात आपल्या कल्पना णलहून ठेिल्या. 

टायलरच्या प्रणतमानाचे हे णिशेष म्हिजे ते सिभप्रर्थम प्रणतमान होय. या प्रणतमांनात फक्त चार 

पायऱ्या असून ते सरळ रषेेत असलेले अर्तयंत साधे प्रणतमान म्हिून आजही टायलरचे 

प्रणतमान हे महर्तिपूिभ आहे. 

१. शाळेचे उिेश णनणित करा 

२. उिेशाशी संबंणधत शैक्षणिक अनरु्ि ओळखा 

३. अनरूु्ती /अनरु्ि आयोणजत करा 

४. उिेशांचे मूल्यांकन करा 
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अभ्यासक्रम आकृणतबंधाची प्रणतमाने ५.७ टायलर  प्रतिमानािील पायऱ्या 

 

(Adapted from Urevbu, A. O. (1985: 20). Curriculum Studies.) 

१. उतिष्ट े: पणहली पायरी म्हिजे शाळेची णकंिा िगाभची उणिषे्ट णनणित करिे.  

२. अध्ययनाच्या अनुभवाचंी तनवड :  दसुरी पायरी म्हिजे अध्ययनाचे अनरु्ि 

णिकणसत करिे जे णिद्यार्थयांना पणहली पायरी गाठण्यास मदत करते. 

३. तशक्षि अनुभवाचें सघंटन : णशक्षकांनी णिद्यार्थयांसाठी अनरु्िांचा ताणकभ क क्रम 

णनणित करिे आिश्यक आहे. 

४. मूल्यमापन : णशक्षक णिद्यार्थयांच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करतात, णिद्यार्थयांनी पाठाचे 

णनधाभररत उणिष्ट साध्य केले आहे णक नाही याचे मूल्यमापन हा परुािा आहे. 

टायलर प्रणतमान हे रखेीय स्िरूपाचे प्रणतमान आहे, जे उणिष्टांपासून सरुू होऊन 

मूल्यमापनासह समाप्त होते. या प्रणतमांनामध्ये, मूल्यमापन हे महर्तिपूिभ असते. 

टायलर प्रणतमानाला आजही अभ्यासक्रम णिकासाचे सिाभत मजबूत आणि उपयकु्त प्रणतमान 

मानले आहे. टायलर प्रणतमान ह्यात मूल्यमापन ही एक अशी प्रणक्रया आहे ज्याद्वार ेएखादी 

व्यक्ती सरुुिातीच्या अपेके्षशी ि पररिामांशी जळुते सरळ जोडली जाते. र्थोडक्यात 

टायलरच्या प्रणतमांना अध्यपनाची उध्दीषे्ट हा महर्तिाचा घटक असतो. या प्रणतमांना मध्ये 

उणिष्टाच्या संदर्ाभत णिद्यार्थयांच्या प्रगतीचे मापन करने हा हेतू असतो. या प्रणतमांनातं फक्त 

प्रणक्रयेला मयाभदा म्हिून पाहता येईल. या प्रणतमानामळेु णिद्यार्थयांच्या प्रगतीचे मापन सलुर् 

करता येते. 

५.८ व्िीलरचे चक्रीय प्रतिमान 

अभ्यासक्रम आकृणतबंधासाठी व्हीलरचे मॉडेल टायलरच्या मॉडेलिर सधुारिा आहे. रखेीय 

प्रणतमान ऐिजी, व्हीलरने चक्रीय मॉडेल णिकणसत केले. व्हीलरच्या प्रणतमानमधील 

मूल्यमापन शेिट नाही. मूल्यमापनातील णनष्कषभ, हे उणिषे्ट आणि उणिष्टांमध्ये णदलेले 

प्रर्तयार्रि हे प्रणतमानातील इतर टप्प्यांिर प्रर्ाि टाकतात. 
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अभ्यासक्रम णिकासाचे चक्रीय प्रणतमान हे सूणचत करते की अभ्यासक्रम णिकसन णह एक 

सतत चक्राकार चालिारी प्रणक्रया आहे. या प्रणतमाना नसुार, अभ्यासक्रम णिकास, 

अभ्यासक्रम णिकसन हा णशक्षि के्षिातील बदलांना प्रणतसाद देिारा असला पाणहजे आणि 

बदलर्तया उणिषे्ट आणि उणिष्टांच्या गरजेनसुार र्तया मध्ये योग्य ते बदल केले पाणहजेत. 

 

Wheeler’s Model Adapted from Urevbu, A. O. (1985: 22). Curriculum 

Studies. 

५.९ तव्िलर प्रतिमानाच्या टप्प े

या प्रणतमानामध्ये पाच परस्पर जोडलेले टप्पे आहेत: 

• उणिषे्ट, ध्येय 

• अध्ययन अनरु्िांची णनिड 

• सामग्रीची / आशयाची णनिड 

• अध्ययन अनरु्ि आणि सामग्रीचे संघटन आणि एकिीकरि 

• मूल्यमापन 

चक्रीय प्रणतमानात एकदा अध्ययन चक्र सरुु झाले णक पणहल्या टप्प्यािर पनु्हा ते सरुू होते 

आणि लादण्यात आलेले णकंिा नैसणगभकररर्तया घडलेल्या कोिर्तयाही बदलांना तोंड देत 

अभ्यासक्रमात सतत सधुारिा करण्यासाठी पढेु जाते ते चक्रीय प्रणतमानाच्या पढुच्या 

टप्यािर जात राहते. 

व्हीलरच्या मते अध्यापनाचे उणिषे्ट साध्य करिाऱ्या णशक्षिाच्या अंणतम उर्तपादनाचा संदर्भ 

देिारी ितभिूक म्हिून उणिष्टांची चचाभ केली पाणहजे. व्हीलर मॉडेलचा हेतू आहे की 

अभ्यासक्रम णनयोजनामध्ये सामान्यते णिणशष्ट उणिषे्ट तयार केली जातात. याचा पररिाम 

सक्षम आणि असक्षम अशा दोन्ही स्तरांिर उणिषे्ट तयार करताना णिचारात घेतला पाणहजे. 
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अभ्यासक्रम आकृणतबंधाची प्रणतमाने ५.१०  केर चे प्रतिमान आति पायऱ्या  

केर चे अभ्यासक्रम प्रणतमान हे केरच्या कल्पनांनसुार अध्ययन उणिषे्ट हे अनरु्ि आणि ज्ञान 

यांच्यापासून िेगळे केले जातात, हस्तांतररत करण्यासाठी णनिडले जातात. केरच्या मॉडेल 

मध्ये,  एकूि तीन उणिषे्ट मांडली आहेत,  बोधार्तमक, र्ािार्तमक आणि णक्रयार्तमक,  अशा 

तीन गटांमध्ये णिर्ागली जातात. केर जोर देतात की ते संघणटत, समाकणलत, अनकु्रणमत 

आणि मजबूत केले पाणहजे. 

केरच्या प्रणतमानामधील मूल्यमापन हे अभ्यासक्रमाच्या कायभक्षमतेच्या दृष्टीने माणहतीचे 

संकलन मानले जाते. गे्रट णिटन आणि अमेररकेत 1960 आणि 1970 च्या दशकात 

अभ्यासक्रम मॉडेणलंग मध्ये जे. केरच्या कल्पनांचा दबदबा होता हे लक्षात घेि े महत्त्िाचे 

आहे. 

णिटीश णशक्षितज्ञ E. C. Wrag (१९९७) शालेय अभ्यासक्रमाला शैक्षणिक कायभक्रमाच्या 

पलीकडे पररर्ाणषत उणिषे्ट, सामग्री, तंिे आणि र्तयाच्या अंमलबजाििीच्या पितीं 

सहपररर्ाणषत करण्यासाठी पढेु जातात. 

केरच्या मॉडेलमधील बहुतेक िैणशष््टये व्हीलर आणि टायलरच्या मॉडेल्सशी णमळती जळुती 

आहेत. तर्थाणप, केरनेडोमेनची चार र्ागात णिर्ागिी केली (Urevbu, 1985: 23): 

• उणिषे्ट, 

• ज्ञान, 

• शालेय णशक्षि अनरु्ि. 

• मूल्यमापन 

अभ्यासक्रम आराखडाच्या संदर्ाभत केरच्या प्रणतमानाची सरलीकृत आितृ्ती खाली 

दशभणिली आहे. 

 

हे प्रणतमान पढेु सूणचत करते की ज्ञान हे खालील बाबीशी संबंणधत असािे (Urevbu, 

1985) : 
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• आयोणजत, संघणटत 

• एकाणर्तमक 

• क्रमबि 

• प्रबणलत 

५.११  साराशं  

अभ्यासक्रम आकृणत बंधाच्या एकूि सिभ अभ्यासलेल्या प्रणतमानािरून असे णदसून येते की 

अभ्यासक्रम आकृणत बंध टप्प्याटप्प्याने आयोणजत आणि णनयोणजत चालिारी प्रणक्रया 

आहे. चचाभ केलेली काही प्रणतमाने अभ्यासक्रम उणिष्टांपेक्षा अध्यापन अध्ययन प्रणक्रया 

अणधक महत्त्िाची मानतात. तर काही प्रणतमाने उणिषे्ट अभ्यासक्रम आकृणतबंधाचे सिाभत 

महत्त्िाचे िैणशष््टय मानतात. 

साधारिपिे, सिभ प्रणतमाने अभ्यासक्रमािर पररिाम करिाऱ्या णिणिधघटकांचा णिचार 

करण्याच्या महत्त्िािर र्र देतात. आता तमु्ही अभ्यासक्रम आकृणत बंध प्रकार, 

अभ्यासक्रमाच्या प्रणतमांिर पररिाम करिार े घटक आणि अभ्यासक्रम आकृणत बंध, 

आराखडा तयार करण्यासाठी िापरल्या जािाऱ्या प्रणतमानाबिल िाचले आहे, पढुील 

घटकात अभ्यासक्रम प्रणतमानातील इतर प्रणक्रयेत सामील असलेल्या महत्त्िपूिभबाबीची 

चचाभ करूया. 

५.१२ स्वाध्याय 

१. अभ्यासक्रम रचना संकल्पना स्पष्ट करा? 

२. उणिष्टनगुामी प्रणतमान आणि प्रणक्रया प्रणतमान स्पष्ट करा. 

३. उणिष्टनगुामी प्रणतमान आणि अभ्यासक्रम आकृणत बंध प्रणक्रया प्रणतमां मध्ये काय 

फरक आहे ? 

४. टायलरच्या अभ्यासक्रमाच्या रचनेचे मॉडेल स्पष्ट करा. 

५. व्हीलसभ आणि केरचे अभ्यासक्रम णडझाइनचे मॉडेल स्पष्ट करा. दोन्ही मॉडेलच्या 

सिभ पायऱ्या स्पष्ट करा. 

५.१३ सदंभभ  

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Curriculum, 10 Mar, 2015.  

2. http://www.tki.org.nz/r/health/curric_devt/lit_review/pe/lit 

rev_pe7_e.php, 10 Mar, 2015.  

3. Rakesh Gupta, Akhilesh Sharma, Santosh Sharma, Professional 

Preparation and Curriculum Design in Physical Education & Sports 

sciences, Friends Publications (India), New Delhi, P. 11 

 



   
75 

६ 

अभ्यासक्रम विकासातील िततमान प्रिाह 

प्रकरणाची रचना   

६.० उद्दिष्ट े

६.१ परिचय 

६.२ द्दिषय द्दििेचन 

६.३ स्िायत्तता आद्दि अभ्यासक्रम द्दिकास 

६.४ समािेशनासाठी अभ्यासक्रम- गिज, महत्त्ि आद्दि आव्हाने 

६.५ ई-लद्दनिंग आद्दि अभ्यासक्रम द्दिकास 

६.६ स्िाध्याय 

६.७ संदर्भ 

६.० उविष्ट े

या घटकाच्या अभ्यासानंति  

• स्िायत्तता आद्दि अभ्यासक्रम द्दिकासाची गिज समजून घ्याल  

• समािेशासाठी अभ्यासक्रमाची गिज, महत्त्ि आद्दि आव्हाने स्पष्ट होतील. 

• ई-द्दशक्षि आद्दि अभ्यासक्रम द्दिकास समजून घ्याल. 

६.१ प्रास्ताविक  

स्िातंत्र्यानंति शैक्षद्दिक व्यिस्थेत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. अलीकडच्या काळात 

द्दशक्षिामध्ये गिुित्ता कमी आहे आद्दि म्हिूनच शैक्षद्दिक संस्थांमधील कामद्दगिीचे 

मूल्यमापन किण्यासाठी मखु्य कामद्दगिी द्दनदेशक सादि केले आहेत. गे्रड अद्दधक अथभपूिभ 

बनले आहेत आद्दि स्पष्टपिे परिर्ाद्दषत केलेल्या द्दशकण्याच्या उद्दिष्टांच्या आधािािि 

द्दिद्यार्थयािंच्या प्रिीितेचे मोजमाप केल े पाद्दहजे असा द्दिश्वास. पूिीच्या काळात, द्दशक्षिात 

द्दशकिाऱ्याच्या गिजांिि लक्ष कें द्दित केले जात नव्हते आद्दि तयांच्या द्दशक्षिाच्या नंतिच्या 

ियात द्दिषयांची द्दनिड द्ददली जात असे. द्दशक्षक अभ्यासक्रमाची िचना किताना आता 

द्दिद्यार्थयािंच्या गिजा, तयांची आिड पाहतात आद्दि एकत्रीकििाचा मागभही मोकळा कितात. 

अध्यापन द्दशकण्याच्या प्रद्दक्रयेत तंत्रज्ञान आद्दि तयाचा िापि महत्त्िाचा ठिला. यामुळे 

द्दशक्षकांना तयांच्या क्षमतेिि आधारित तयांच्या द्दिद्यार्थयािंसाठी िैयद्दिक धडे तयाि कििे 

सोपे झाले. 

सिभसमािेशक द्दशक्षि (IE) हा अपंग मलुांना द्दशद्दक्षत किण्याच्या द्ददशेने एक निीन दृष्टीकोन 

आहे आद्दि एकाच छतातील सामान्य लोकांप्रमािे द्दशकण्यात अडचिी हे सिभ द्दिद्यार्थयािंना 

एका िगाभत आद्दि समदुायात एकत्र आिते, कोितयाही के्षत्रातील तयांची ताकद द्दकंिा 
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कमकुितपिा द्दिचािात न घेता, आद्दि सिभ द्दिद्यार्थयािंची क्षमता िाढिण्याचा प्रयतन किते. 

सिभसमािेशक आद्दि सद्दहष्ि ुसमाजाला चालना देण्याचा हा सिाभत प्रर्ािी मागभ आहे. 

समािेशक वशक्षण (Inclusive Education) : व्याख्या “Inclusive eudcation 

can be defined as the process of increasing the participation of 

students in the cultures , curricula and communities through local 

schools” समािेशक द्दशक्षि म्हिजे स्थाद्दनक शाळांच्या माध्यमातून द्दिद्यार्थयाभचा द्दिद्दिध 

संस्कृती, द्दनिद्दनिाळे अभ्यासक्रम आद्दि समदुायजीिन यातील सहर्ाग िाढद्दिण्याची 

प्रद्दक्रया होय. समािेशक शाळेत शािीरिक ि मानद्दसकदृष््टया आव्हानातमक मलुे, आद्दथभक 

द्दकंिा सामाद्दजकदृष्टय िंद्दचत तसेच कोितयाही जातीजमातीची मलुे ि मलुी या सिािंचा 

समािेश होतो .  

समािेशक द्दशक्षि अशा ताद्दतिक रू्द्दमकेिि आधारित आहे की सक्षम ि अक्षम अशा दोन्ही 

प्रकािच्या बालकांना तयांच्या ियानरुूप योग्य िगाभत एकत्र द्दशकण्याचा अद्दधकाि आहे. 

सामान्य शाळेतील द्दशक्षि सिािंनाच लार्दायक ठिते .  

 ६.२  विषय वििेचन  

स्िायत्तता ही द्दशक्षि धोिि आद्दि व्यिहािात व्यापकपिे िापिली जािािी संकल्पना आहे. 

संकल्पनेची व्यतुपत्ती ग्रीक स्िायत्तता 'स्ितःचे कायदे असण्यापासून' प्राप्त झाली आहे. 

स्िायत्ततेची संकल्पना व्यिी द्दकंिा गटांची क्षमता आद्दि स्ििाज्य आद्दि शासन किण्याची 

क्षमतेशी संबंद्दधत आहे. 

स्िायत्तता द्दह संकल्पना शैक्षद्दिक व्यिहािात लागू केल्यािि, द्दर्न्नता आद्दि जद्दटल 

संकल्पनेचा अथभ द्दिद्दिध गोष्टी असू शकतो. शालेय स्िायत्तता अद्दधक द्दललष्ट असू शकत े

कािि शाळेतील सिभ लोक द्दिद्दिध रू्द्दमकांमध्ये कायभ कितात आद्दि म्हिूनच स्िायत्तता 

कोिाकडे आहे - मखु्याध्यापक, द्दशक्षक द्दकंिा द्दिद्याथी ह ेमोजिे कठीि आहे. स्िायत्तता 

नेहमीच बंधने आिते आद्दि स्िायत्तता ज्या मागािंनी मयाभद्ददत असते तसेच तयाचा आनंद 

घेते यािि लक्ष कें द्दित किते. 

सिभसमािेशक द्दशक्षिाची व्याख्या द्दशकण्याच्या िातािििातील अडथळे कमी करून सिभ 

द्दिद्यार्थयािंच्या द्दिद्दिध गिजा पूिभ किण्याची प्रद्दक्रया म्हिून केली जाते. सिभसमािेशक द्दशक्षि 

ही एक प्रद्दक्रया आहे ज्याचा अथभ मलुाच्या स्थाद्दनक शाळेतील ियोगटातील िगाभत 

उपद्दस्थत िाहिे, सिभ द्दिद्यार्थयािंपयिंत पोहोचण्यासाठी िैयद्दिकरितया तयाि केलेल्या द्दशक्षि 

प्रिालीची क्षमता मजबूत कििे. 

 ६.३ स्िायत्तता आवण अभ्यासक्रम विकास  

स्िायत्तता ही व्यिीला जे किायचे आहे ते किण्याचे स्िातंत्र्य देते. तयामळेु जबाबदाऱ्याही 

येतात. कोितयाही शैक्षद्दिक संस्थेला स्िायत्तता द्ददली जाते तेव्हा तया संस्थेिि अनेक 

जबाबदाऱ्या टाकल्या जातात. िेगिेगळ्या स्िायत्ततेमध्ये अभ्यासक्रमाची िचना समाद्दिष्ट 

असते. जेव्हा अशी स्िायत्तता द्ददली जाते, तेव्हा अभ्यासक्रम िचनाकािांना अशा प्रकाि े
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अभ्यासक्रम द्दिकासातील ितभमान प्रिाह अभ्यासक्रम तयाि किण्याचे स्िातंत्र्य द्ददले जाते की द्दशकिाऱ्यांच्या गिजा लक्षात ठेिल्या 

जातात. संस्थेचे तत्त्िज्ञान अभ्यासक्रमातही द्दमसळलेले आहे. 

द्दिद्यार्थयािंच्या द्दिद्दिध गिजा आद्दि आिडी जास्तीत जास्त शोधल्या जातात. 

अभ्यासक्रमाची िचना किताना द्ददव्यांग द्दिद्याथी आद्दि द्ददव्यांग द्दिद्यार्थयाभची िेगिेगळी 

काळजी घेतली जाते. स्िायत्तेत लिद्दचकता असत ेआद्दि जेव्हा स्िायत्त शैक्षद्दिक संस्थेत 

अभ्यासक्रम तयाि केला जातो तेव्हा द्दिद्यार्थयािंचा सिािंगीि द्दिकास सिोपरि होण्याचा प्रयतन 

असतो. अपंग मलुांसाठी द्दशकण्याच्या परििामांमध्ये लिद्दचकता असू शकत.े स्िायत्तता 

उच्च दजाभच्या द्दशक्षिाची मागिी किते. अनेक शैक्षद्दिक संस्था स्िायत्त होऊ पाहत आहेत. 

 ६.४  समािेशासाठी अभ्यासक्रम - गरज, महत्त्ि आवण आव्हाने  

सिभसमािेशक द्दशक्षि व्याख्या : सिभसमािेशक द्दशक्षि ही अशी एक संकल्पना आहे की, 

ज्यात सिभ अध्ययनकतयाभच्या िैद्दिध्यपूिभ गिजा, अध्ययन संस्कृती ि  समदुायामध्ये 

सहर्ाग िाढून पूिभ केल्या जातात आद्दि तयांचे द्दशक्षि प्रद्दक्रयेतील आद्दि द्दशक्षिापासूनचे 

िंद्दचततति कमी केले जात.े - यनेुस्को 

सिभसमािेशक द्दशक्षि म्हिजे सिभ द्दिद्यार्थयािंचे द्दशक्षि, द्दजथे सिभ द्दिद्याथी द्दशकण्याच्या 

प्रद्दक्रयेत समान सहर्ागी असतात. सिभसमािेशक द्दशक्षि ही काळाची गिज आहे. तयामळेु 

अभ्यासक्रम िेगळ्या सक्षम लोकांपयिंत पोहोचला पाद्दहजे आद्दि अभ्यासक्रम हा सिोत्तम 

मागभ आहे. अभ्यासक्रम िचनाकािांनी हे लक्षात घेतले पाद्दहजे की जि आपि संद्दिधानानसुाि 

सिािंसाठी िगं, जात, अपंगति आद्दि पंथ यांचा द्दिचाि न किता द्दशक्षिाचा अद्दधकाि प्रदान 

कित असू, ति अभ्यासक्रम सिभ द्दिद्यार्थयािंना उपयोगी पडेल असा तयाि केला पाद्दहजे. 

द्दशक्षक आद्दि द्दिशेष गिजा असलेल्या मलुांच्या सिभसमािेशक द्दशक्षिासाठी अभ्यासक्रमात 

सधुाििा आद्दि बदल  किण्याची द्दनतांत गिज आहे. हे सिभ द्दिद्यार्थयािंपयिंत पोहोचण्याचा 

प्रयतन कित,े शाळांमधील संस्कृती, धोििे आद्दि पद्धती यांची पनुिभचना किते जेिेकरून त े

िेगिेगळ्या प्रदेशातील द्दिद्यार्थयािंना द्दिचािात घेऊ शकतील. 

सिभसमािेशक द्दशक्षि समाजाला प्रोतसाहन देण्यासाठी हा सिाभत प्रर्ािी मागभ आहे. 

सिभसमािेशक द्दशक्षि हे द्दशकिाऱ् यामधील कोितयाही अपगंतिाची पिाभ न किता आद्दि 

समाजात समानता िाखण्यासाठी द्दशक्षिाचे सािभद्दत्रकीकिि किण्याचे धोिि आहे. द्दिशेष 

गिजा असलेल्या मलुांना कोितयाही प्रकाि े िेगळे  न ठेिता सिभसमािेशक व्यासपीठािि 

समाद्दिष्ट केले जाऊ शकते यािि ते र्ि देते. पथृलकििाचा पयाभय टाळून आद्दि तयांना 

द्दिशेष शाळांच्या हिीत मयाभ द्ददत करून सिभसमािेशक द्दशक्षिाचे तज्ञ द्दिशेष गिजा 

असलेल्या मलुांचा सामान्य शाळांमध्ये समािेश किण्याचे समथभन कित आहेत. 

सितसमािेशक वशक्षणाची गरज 

सिभसमािेशक द्दशक्षि हे शैक्षद्दिक सीमांत महत्त्िाची रू्द्दमका बजािते. सिभसमािेशक द्दशक्षि 

हे मलुांच्या द्दशक्षिात आद्दि तयांच्या शाळांच्या कायभक्रमांमध्ये पालकांच्या सहर्ागाला प्रेरित 

किते तसेच तयाि किते. ह ेआदि आद्दि आपलेपिाची संस्कृती िाढिते. ह ेिैयद्दिक फिक 

जािून घेण्याची आद्दि स्िीकािण्याची संधी देखील प्रदान किते.  
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हे िेगिेगळ्या द्ददव्यांग मलुांसाठी संिाद 

कौशल्य, प्रेम, समज, सहानरूु्ती 

द्दनमाभि किण्यास मदत किते. 

द्दशक्षिाचा अद्दधकाि, १४ िषाभपयिंतच्या 

सिभ मलुांसाठी मोफत आद्दि सिीचे 

द्दशक्षि, द्दशक्षिाचे सािभद्दत्रकीकिि हे 

सिभसमािेशक द्दशक्षिाचे प्रमुख घटक 

आहेत. द्दिद्यार्थयािंमध्ये तयांच्या 

अपंगतिािि आधारित रे्दर्ाि आज 

स्िीकािला जात नाही आद्दि म्हिूनच सिभसमािेशक द्दशक्षिाची गिज आहे. 

समािेशक वशक्षणाची व्याप्ती  

सिािंसाठी द्दशक्षि अथिा देशातील एकही बालक कोितयाही काििामळेु मोफत ि सिीच्या 

प्राथद्दमक द्दशक्षिापासून िंद्दचत िाह ू नये ही कायदेशीि ि ताद्दत्त्िक रू्द्दमका समािेशक 

द्दशक्षिामागे असल्यामळेु तयाची व्याप्ती मोठी आहे . द्दकंबहुना द्दशक्षि सिभव्यापी किण्याचीच 

ही योजना आहे .तयामळेुच द्दशक्षिात कोिाकोिाचा समािेश असािा याची यादी खाली 

द्ददली आहे  

सिभ प्रकािच्या बदु्दद्धमत्ता असिािी बालके - सामान्य, द्दनम्न िा उच्च बदु्दद्धमत्ता असिािी 

बालके, कोितयाही धमाभची बालके र्ाितात बहुद्दिध धमभ असल्यामळेु कोितयाही ध बालके 

यात समाद्दिष्ट आहेत, कोितयाही जाती - जमातींची बालके र्ाितातील जाती ि 

जमातीबाबतची द्दर्त्रता लक्षात घेता एकही बालक द्दशक्षिापासून िंद्दचत िाहू नये यासाठी 

सिािंचा समािेश अपेद्दक्षत द्दलंगरे्द लक्षात न घेता समािेश म्हिजेच बालक,  बाद्दलका 

सिािंचा समािेश, कोितीही अक्षमता अथिा अपंगति असिािी बालके - बालकात 

शािीरिक, मानद्दसक अक्षमता िा अपंगति असेल तिीही तयाचा समािेश, कोितीही आद्दथभक 

द्दस्थती असिािी बालके, र्ाितातील कोितयाही दगुभम द्दठकािी असिािी बालके, र्ािद्दनक 

अथिा समायोजन समस्या असिािी बालके, अनाथ बालके, एड्स, कॅन्सिग्रस्त पालकांची 

मलुे - मलुी अशा प्रकाि े समािेशक द्दशक्षि सिािंना तयांच्यातील कोितयाही प्रकािचे रे्द 

लक्षात न घेता सामािून घेिे. 

सितसमािेशक वशक्षणाचे महत्त्ि 

सिभसमािेशक द्दशक्षि हे द्दिद्दिध संस्कृती, 

कौटंुद्दबक पाश्वभरू्मी असलेल्या द्दिद्यार्थयािंना 

एका िगाभत आित े आद्दि हा द्दिद्दिध गट 

एकाच िेळी िाढतो आद्दि तयामळेु लहान 

ियातच एकता, प्रेम आद्दि बंधतुा िाढीस 

लागते. अशा प्रकाि,े सिभ द्दर्न्न सक्षम 

द्दिद्यार्थयािंना मखु्य प्रिाहात आिले जाते. 

द्दिशेष गिजा असलेल्या मुलांना सामान्य 

आद्दि द्दनयद्दमत शाळेत समाद्दिष्ट किण्याचा 
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अभ्यासक्रम द्दिकासातील ितभमान प्रिाह हा प्रयतन आहे. 

सिभसमािेशक द्दशक्षि हे द्दशक्षक आद्दि द्दिद्यार्थयािंच्या दृद्दष्टकोनातून स्िीकृती द्दनमाभि किते. 

काही फायद्यांमध्ये सिभसमािेशक द्दशक्षि हे समाद्दिष्ट आहे: मतै्री, जीिन कौशल्ये, सामाद्दजक 

कौशल्ये, िैयद्दिक तत्त्िे, द्दिशेष गिजा असलेल्या लोकांसोबत आिामदायी स्ति आद्दि 

काळजी घेिाि े िगाभतील िाताििि मैत्रीचे असते. सिाभत महतिाचे कायभ म्हिजे लोकांना 

काळजी, प्रेम आद्दि सिुद्दक्षत िाटिे. सिभसमािेशक शैक्षद्दिक पिीद्दस्थतीमध्ये कमी साध्य 

कििाि े द्दिद्याथी द्दिशेष द्दशक्षिासाठी पात्र नसले तिीही तयांना अद्दधक मदत द्दमळू शकते. 

अपंग द्दिद्यार्थयािंचे िगभद्दमत्र देखील सामाद्दजक अनरूु्तीतील िाढ अनरु्ितात, सहसा त े

समािेशक िगाभत इतिांच्या गिजांद्दिषयी अद्दधक जागरूक होऊ शकतात. मनोिजंक 

दषु्परििाम असा आहे की ज्या पालकांनी नोंदिले आहे की तयांना तयांच्या मलुांच्या 

अनरु्िांमळेु द्दिशेष गिजा असलेल्या लोकांसह अद्दधक आिामदायक िाटते. द्ददव्यांग 

द्दिद्याथी दीघभकाळ द्दटकिािी मैत्री द्दनमाभि करू शकतात जी अन्यथा शलय होिाि नाही 

आद्दि ही मैत्री तयांना नंतिच्या आयषु्यात सामाद्दजक संबंधांमध्ये सकािातमक होण्याचे 

कौशल्य द्दमळू शकते. 

आव्हान े

• िैयद्दिक द्दिद्यार्थयािंची िैद्दशष््टये: 

• मखु्य प्रिाहात प्रिेशाचा अर्ाि 

• जागरूकता आद्दि ितृ्तीचा अर्ाि 

• प्रद्दशद्दक्षत द्दशक्षकांची कमतिता 

• मोठा िगभ आकाि 

• कें िीत आद्दि संबंद्दधत अभ्यासक्रमाचा अर्ाि 

• अयोग्य द्दिषयक पायारू्त सदु्दिधांचा अर्ाि 

• उत्तिदाद्दयति 

सितसमािेशक वशक्षणाची अमंलबजािणी करण्यासाठी उपाय 

सिभसमािेशक द्दशक्षि द्ददव्यांग मलुाला तयांच्या कामाबिल अद्दर्मानाची र्ािना द्दिकद्दसत 

किण्यास मदत कित े कािि तयांना असे िाटते की तयांनी काहीतिी साध्य केले आह.े 

सिभसमािेशक द्दशक्षिासाठी शैक्षद्दिक व्यिस्थेत संबंध द्दनमाभि कििे आिश्यक आहे. 

र्ाितामध्ये सिभसमािेशक द्दशक्षिाच्या चांगल्या अंमलबजाििीसाठी खालील उपाय सचुिल े

आहेत. द्दशक्षिाचा अद्दधकाि (RTE) र्ाितातील सिभ नागरिकांना लागू होिे आिश्यक आहे. 

िाज्य आद्दि कें ि सिकाि तसेच इति सिभ सामाद्दजक कलाकािांनी सिभ द्दिद्यार्थयािंच्या द्दिद्दिध 

गिजा पूिभ कििाऱ्या सिभसमािेशक द्दशक्षिाच्या व्यापक संकल्पनेचे महत्त्ि ओळखले 

पाद्दहजे. सिभ शाळांमध्ये आद्दि संपूिभ र्ाितीय द्दशक्षि व्यिस्थेमध्ये समािेशाचे धोिि लागू 

कििे आिश्यक आहे (NCF, 2005). शाळांनी द्दिद्यार्थयािंना िेगिेगळ्या परिद्दस्थतीत 

दलुभद्दक्षत न किता चांगल्या जीिनासाठी तयाि केले पाद्दहजे. ग्रामीि र्ागात द्दिशेष द्दशक्षि 

कायभक्रम िेगिेगळ्या पद्धतीने द्दनयोद्दजत केले पाद्दहजेत आद्दि एकद्दत्रत केले  पाद्दहजेत आद्दि 

अपंग द्दिद्यार्थयािंना तयांच्या स्ितःच्या िातािििात मदत केली पाद्दहजे. सिभसमािेशक 
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द्दशक्षिामध्ये लिद्दचकता महत्त्िाची असते आद्दि या मलुांना द्दनयद्दमत अभ्यासक्रमात शलय 

द्दततका व्यापक प्रिेश देण्यासाठी िापिल्या जािाऱ् या पद्धती आद्दि सामग्रीमध्ये ते 

प्रद्दतद्दबंद्दबत होिे आिश्यक आहे. सिभ मलुांच्या गिजा पूिभ किण्यासाठी सिभसमािेशक 

शाळेने शैक्षद्दिक संिचना, प्रिाली आद्दि कायभपद्धती सक्षम कििे आिश्यक आहे, द्दिशेषत: 

ज्यांना तयांचा द्दशक्षिाचा अद्दधकाि प्राप्त किण्यासाठी सिाभत मोठ्या अडथळ्यांचा सामना 

किािा लागतो. पालकांनी तयांच्या मलुाबाबतच्या द्दनिभय प्रद्दक्रयेत सहर्ागी होिे आिश्यक 

आहे. तयांच्याकडे द्दशक्षि प्रद्दक्रयेतील र्ागीदाि म्हिून पाद्दहले पाद्दहजे. द्दजथे असे सहकायभ 

आहे द्दतथ ेपालक  हे द्दशक्षक आद्दि शाळांसाठी अतयंत महत्त्िाचे साधन असल्याचे आढळून 

आले आहे. 

६.५ ई-लवनिंग आवण अभ्यासक्रम विकास  

ई-लद्दनिंगमध्ये अध्यापनाचा समािेश असतो जो िगाभत द्दकंिा बाहेि, संगिक आद्दि 

इंटिनेटचा िापि यािि आधारित असू शकतो.  

ई-लवनिंग व्याख्या : इंटिनेट, ऑद्दडओ, द्दव्हद्दडओ इतयादी द्दिद्दिध इलेलरॉद्दनक माध्यमांद्वािे 

द्दिद्याथी/कमभचाऱ् यांना प्रद्दशक्षि आद्दि द्दिकास प्रदान कििे. 

िेब-आधारित द्दशक्षि म्हिजे ई-लद्दनिंग ज्याला सामान्यतः इलेलरॉद्दनक द्दशक्षि द्दकंिा 

आर्ासी द्दशक्षि असे संबोधले जाते. 

आज लोक पसु्तके शोधण्यापेक्षा द्दकंिा कोिालातिी द्दिचािण्यापेक्षा इंटिनेटिि प्रथम 

तयांच्या प्रश्ांचा शोध घेतात. तयामळेु द्दशक्षिात ई-लद्दनिंगचे महत्त्ि िाढले आहे. 

द्दिद्दिध द्दिषयांिि पिस्पिसंिादी िगभ आद्दि अभ्यासक्रम आहते द्दकंिा कायभक्रम द्दकंिा पदिी 

आहेत जे पूिभपिे नेटिि द्दितरित केले जातात. ईमेल, लाइव्ह लेलचसभ आद्दि द्दव्हद्दडओ 

कॉन्फिद्दन्संग ही काही माध्यमे आहेत जी सहर्ागींना द्दिद्दशष्ट द्दिषयािि तयांचे द्दिचाि 

मांडण्यास सक्षम कितात आद्दि नंति तयािि चचाभ करू शकतात. 

द्दव्हद्दडओ कॉन्फिद्दन्संग द्दकंिा लाइव्ह चॅटच्या माध्यमातून िेगिेगळ्या द्दिषयांिि चचाभ 

होण्याची दाट शलयता आहे. सिभ सहर्ागींच्या फायद्यासाठी मदु्दित अभ्यासक्रम 

साद्दहतयासािखी द्दस्थि पषेृ्ठ देखील उपलब्ध करून द्ददली आहते 

ई लवनिंगचा अर्त आवण सकंल्पना : 

ई-लद्दनिंग म्हिजे ई-पसु्तके, सीडी, िेद्दबनाि आद्दि बिचे काही यासािख्या द्दिद्दिध द्दशक्षि 

संसाधनांद्वाि े ज्ञान प्राप्त केले जाते. द्दिद्यार्थयािंना द्दशकद्दिण्याच्या पािपंारिक पद्धतीचे खडू 

आद्दि फळा शैलीचे रूपांति केले आहे. ई-लद्दनिंग द्दशक्षि अद्दधक सोपे, उतपादक बनिते. 

याच्या द्दिपिीत, ई-लद्दनिंग द्दशक्षि देिे आद्दि घेिे सोपे आद्दि फलदायी आहे. 

ई-लद्दनिंगची व्याख्या : अभ्यासक्रमांप्रमािे केली जात े ज े द्दशक्षक द्दशकित असलेल्या 

पािपंारिक िगाभच्या द्दिपिीत सिभत्र इंटिनेटद्वाि े द्दिशेषतः माद्दहती द्दितरित केली  जाते. 

द्दशकििे आद्दि द्दशकिे दोन्ही सोपे, सलुर् आद्दि अद्दधक प्रर्ािी बनतात. 
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अभ्यासक्रम द्दिकासातील ितभमान प्रिाह ई लवनिंगचे महत्त्ि 

• द्दिद्यार्थयािंना सक्षम बनिण्यासाठी आद्दि तयांची कौशल्ये द्दिकासासाठी कोितेही 

औपचारिक शालेय द्दशक्षि द्दकंिा महाद्दिद्यालयात उपद्दस्थत न िाहता पदिी प्रमािपत्र 

द्दमळू शकते. 

• ई-लद्दनिंगमध्ये िेळेची लिद्दचकता असते. 

• द्दशक्षि प्रद्दक्रया अद्दधक जलद गतीने होते. 

• मानसशास्त्रानुसाि, द्दशकिण्याच्या दृकश्राव्य पद्धतीमळेु द्दशस्तबद्ध द्दशक्षिाचे 

िाताििि द्दनमाभि होते. प्रर्ािी द्दशक्षक आद्दि द्दिद्याथी सहर्ाग असतो. 

ई लवनिंगचे फायदे 

• ई-द्दशक्षि प्रतयेक द्दिद्यार्थयाभच्या गिजा पूिभ करू शकते. 

• द्दशकण्याची लिद्दचकता सिोच्च आहे, 

• द्दशक्षक आद्दि द्दिद्यार्थयािंना एका द्दनद्दित द्दठकािी असण्याची गिज नाही. 

• उतपादकता सिोच्च आहे. 

• ई-लद्दनिंग तमु्हाला आधदु्दनक द्दशक्षिाशी समक्रद्दमत होऊ देते आद्दि सध्याच्या रेंडसह 

अपडेट किते. 

• ई-लद्दनिंगमळेु अध्यापन ि अध्ययन गद्दतमान होते. 

• ई-लद्दनिंगमळेु अध्यापन ि अध्ययनात साततय द्दनमाभि होते. 

• ई-लद्दनिंग मध्ये अध्यापन ि अध्ययन गद्दतमान आहे आद्दि तयासाठी जास्त खचभ 

लागत नाही. प्रदीघभ प्रद्दशक्षि कालािधी, पायारू्त सदु्दिधा, स्टेशनिी, प्रिास खचभ इ. 

कमी होतो. 

• हस्तांतरित द्दकंिा प्रदान केलेल्या ज्ञानाची आद्दि द्दशक्षिाची परििामकािकता उच्च 

आद्दि शद्दिशाली आहे. 

• ई-लद्दनिंग स्ियं- गतीने द्दशकण्याच्या प्रद्दक्रयेस प्रोतसाहन देते. 

• ई-लद्दनिंगद्वाि,े द्दिद्याथी स्ियं-िेगिान प्रद्दशक्षि िेळापत्रक द्दिकद्दसत करू शकतात. 

• ई-लद्दनिंगमध्ये िेळेची लिद्दचकता असते. 

६.६ स्िाध्याय   

सद्दिस्ति उत्ति द्दलहा: 

1) द्दशक्षिातील स्िायत्ततेची गिज आद्दि आव्हाने स्पष्ट किा. 

2) स्िायत्तता अभ्यासक्रमाच्या द्दिकासात कशी मदत किते ते स्पष्ट किा. 

3) आधदु्दनक परिद्दस्थतीत सिभसमािेशक द्दशक्षिाची गिज द्दिशद किा. 

थोडलयात उत्ति ेद्दलहा: 

1) सिभसमािेशक द्दशक्षिाचे महत्त्ि द्दलहा. 
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2) द्दशक्षिातील ई द्दशकण्याचे फायदे द्दलहा. 

3) सिभसमािेशक द्दशक्षिाची अंमलबजाििी किण्याचे मागभ द्दलहा. 
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