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M.A. EDUCATION 
SEMESTER II (CBCS) 
CORE COURSE VII 

TEACHER EDUCATION 
 
 
Theory: 60   Internals: 40                                           Total Credits: 6 
Total Marks 100                 

Core Objectives: 

1. To explain the conceptual framework of Teacher Education. 

2. To understand Teacher Competencies. 

3. To study the various agencies of Teacher Education 

4. To create awareness of Innovative Practices in Teacher Education 

5. To explain Profession and Professionalism in Teacher Education 

6. To study various issues in Teacher Education 

Module I Teacher Education: Concept, Practicum and Agencies              

Credits: 2 

Unit 1: Concept of Teacher Education 

a) Meaning, Nature, Need of Teacher Education.  

b) Scope and Objectives of Pre-service and In-service Teacher 
Education 

c) Futuristic Views of Teacher Education. (Preparation of Teachers for 
Special Schools, Inclusive Classrooms and the Global Context 

Unit2: Managing Practicum in Teacher Education  

a) Integration of theory of Practice 

b) Organization, Observation, Supervision and Assessment of 
Practice Teaching 

c) Principles and Organization of Internship, Concept and Types of 
feedback to Student Teachers. 

Unit 3: Agencies of Teacher Education 

a) Agencies of Teacher Education at the State Level and their Role 
and Functions- State Institute of Education (SIE), SCERT, State 
Board of Teacher Education (GBTE), University Department of 
Education, S.S.A. 



II 

 

b) Agencies of Teacher Education at the National Level and Their 
Role and Functions – UGC, NUEPA, NCTE, NCERT, RMSA. 

c) Agencies of Teacher Education at the International Level and 
Their Role and Functions- UNESCO. 

Module II Teacher Education: Innovations, Professionalism and 

Issues Credits: 2 

Unit 4: Innovations in Teacher Education 

a) Models of Teacher Education- Behavioristic, Competency-based 
and Inquiry Oriented Teacher Education Models. 

b) Reflective Teaching – Meaning and Strategies for Promoting 
Reflective Teaching  

c) Innovative Practices in Teacher Education: Need, Significance, 
Types-Activity based Learning, Experiential Learning, 
Cooperative and Collaborative Learning 

Unit 5: Teacher Education as a Profession 

a) Professionalism: Concepts, Dimensions, Professional Ethics and 
Code of Conduct.   

b) Performance Appraisal of Teachers 360- Self, Principal, students, 
colleagues and stakeholders 

c) Research in Teacher Education- Areas, Trends, Implications. 

Unit 6: Issues in Teacher Education 

a) Quality Management of Teacher Education 

b) Globalization, Privatization and Autonomy in Teacher Education   

c) Issues in Special Education and Integrated Teacher Education 

 
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/ 
Construction/NaiTalim- Experiential Learning /Open 
Book Assignment/ Class test  

10 
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१ 
अ�यापक िश�णाची सकं�पना 

िवभाग रचना  

१.० उि�� े

१.१ प�रचय 

१.२ अ�यापक िश�ण-अथ�, गणुधम� , गरज 

१.३ �या�ी आिण उि��े (सेवापूव� आिण अंतग�त - सेवा िश�क िश�ण) 

१.४ अ�यापक िश�णाचे भिव�यवादी मत(िवशेष शाळासंाठी िश�काची तयारी, समावेशी 
वग�खो�या आिण जागितक सदंभ�) 

१.४.१ िवशेष शाळा, समावेशी वग�खो�यासंाठी िश�काची तयारी 

१.४.२ जागितक पा��भूमीवर िश�काची तयारी 

१.५ साराशं 

१.६ �वा�याय 

१.० उि��:े 

हे घटक वाच�यानतंर,त�ुही  

 अ�यापका�ंया िश�णाची उि��े सागूं शकाल. 

 अ�यापक िश�णाचा अथ� �प� क� शकाल. 

 अ�यापका�ंया िश�णा�या �व�पावर चचा� क� शकाल. 

 अ�यापका�ंया िश�णाची उि��े सागूं शकाल. 

 अ�यापक िश�णा�या �या�ीचे वण�न क� शकाल. 

 अ�यापक िश�णा�या भिव�यवादी ��याचें �प�ीकरण आिण िव�ेषण क� 
शकाल. 

१.१ प�रचय: 

शै�िणक स�ंथा �या�ंया िव�ा�या�ना अ�ाना�या अंधारातून �ाना�या �काशाकडे 
ने�यासाठी शै�िणक अनभुव �दान कर�याचे मह�वपूण� काय� करते. ह े प�रवत�न घडवून 
आण�यासाठी मह�वाची भूिमका बजावणा�या स�ंथामंधील �मखु कम�चारी �हणजे िश�क. 
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NCTE (1998) ने मा�यिमक िश�क िश�णातील गणुव�ा चाचणीम�ये �हट�या�माणे, 
“कोण�याही शै�िणक काय��मात िश�क हा सवा�त मह�वाचा घटक असतो. कोण�याही 
ट��यावर शै�िणक �ि�ये�या अंमलबजावणीसाठी म�ुयतः िश�क जबाबदार असतो.” 
याव�न असे िदसून येते क� िश�का�ंया तयारीम�ये गुतंवणूक करणे अ�याव�यक आहे, 
जेणेक�न रा��ाचे भिव�य सरुि�त होईल. देशा�या शालेय �यव�थेसाठी स�म िश�कांचे 
मह�व कोण�याही �कार े कमी केले जाऊ शकत नाही. रा��ीय अ�यास�म आराखडा 
2005 िश�कावंरील माग�या करतो जेणेक�न �ारिंभक आिण सतत िश�क िश�णाची 
गरज आह.े 

१.२ अ�यापक  िश�ण- अथ�, गणुधम�, गरज 

अथ� आिण �या�या: 

िश�ण ही एक माणूस घडवणारी �ि�या आहे . प�रवत�नाची ही �ि�या एका िश�का�या 
मदतीमळेु आिण पािठं�याने �े�रत होते �यासाठी भारतीय 'ग�ु' उ�म �कार े आपली 
जबाबदारी बजावतात. 'ग�ु फोस� ' या घटकाचा सतत परुवठा आिण िवतरण कसे करावे 
आिण �याची खा�ी कशी करावी ही स�ंथेची म�ुय जबाबदारी आह,े �याला 'िश�क िश�ण' 
�हणतात. 

िश�णा�या एकूण काय��मात ‘िश�क िश�ण’ हे क� ��थानी आहे. हा काय��म िश�कानंा 
यो�यता आिण �मतांनी ससु�ज कर�यासाठी जबाबदार आहे जेणेक�न ते भिव�यातील 
नाग�रका�ंया यो�य हाताळणी�ार ेसमाज आिण रा��ा�या निशबाचे माग�दश�न क� शकतील. 
िश�क �हणून िश�का�या जीवनाशी सबंंिधत असलेले �ान, कौश�ये आिण �मता 
िश�कांना �दान करणे ह ेिश�क िश�ण सूिचत करते. ही एक �ि�या आह ेजी मनोव�ृ�ना 
प�ुहा आकार दे�याचा �य�न करते, सवयी पु�हा तयार करते आिण िश�का�या 
�यि�म�वाची पनुर�चना करते. 

'िश�क िश�ण' या श�दाची �या�या C.V. �या गड्ुस िड�शनरी ऑफ ए�यकेुशन (1973), 
"सव� औपचा�रक आिण अनौपचा�रक ि�याकलाप आिण अनभुव जे एखा�ा �य��ला 
शै�िणक �यवसायाचा सद�य �हणून जबाबदाया� �वीकार�यास िकंवा �या�या जबाबदा�या 
अिधक �भावीपणे पार पाड�यासाठी पा� हो�यास मदत करतात" 

शै�िणक आयोगाने (1964-66) �हटले, "िश�णा�या गणुा�मक सधुारणेसाठी िश�का�ंया 
�यावसाियक िश�णाचा एक चागंला काय��म आव�यक आहे. िश�का�ंया िश�णातील 
गुतंवणकु�मळेु खूप जा�त लाभाशं िमळू शकतो , कारण प�रणामी सधुारणां�या तलुनेत 
आव�यक आिथ�क ससंाधने के�हाहीकमीच असतात.” 

�ा. बी.के. पासी (1997) या�ंया मते, "िश�क िश�ण �हणजे �ाथिमक, मा�यिमक आिण 
व�र� मा�यिमक ट��यावंर शाळामं�ये िशकव�यासाठी �यांना ससु�ज कर�यासाठी िश�ण, 
सशंोधन िकंवा �िश�ण काय��म आिण �यात अनौपचा�रक िश�ण, अध�वेळ िश�ण, �ौढ 
िश�ण आिण प��यवहार िश�ण". 
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अशा �कार,े जरी �यावसाियक सािह�यात 'िश�क िश�ण' या श�दाची �या�या अनेक 
�कार े केली गेली असली तरी, रा��ीय िश�क िश�ण कायदा (NCTE 1993) म�ये 
िदलेली �या�या आिण अथ� उ�लेख कर�यासारखे आह.े काय�ानसुार, “िश�क िश�ण 
�हणजे शाळामं�ये पूव��ाथिमक, �ाथिमक, मा�यिमक आिण व�र� मा�यिमक ट��यांवर 
िशकव�यासाठी �य��ना ससु�ज कर�यासाठी िश�ण, सशंोधन िकंवा �िश�णाचे काय��म 
आिण �यात अनौपचा�रक िश�ण, अध�वेळ िश�ण, �ौढ िश�ण आिण दूर�थ प�तीने 
प��यवहार िश�ण"यांचासमावेशआह े

िश�क िश�णाम�ये एकूण शै�िणक अनभुवाचंा समावेश होतो, जे एखा�ा �य��ला 
िशकव�यासाठी तयार करते . �यात िव�ाथ�-िश�कां�या �यि�म�वातील ��येक पैलूचाही 
समावेश होतो. िश�क िश�णाची तीन मूलभूत वैिश�्ये आहेत- 

 िश�क िश�ण ही िनरतंर �ि�या असते. �यात सेवापूव� Pre-service आिण सेवा 
अंतग�त In-service हे घटक एकमेकानंा पूरक आहेत. 

 िश�काचें िश�ण "िश�क ज�माला येतात, तयार होत नाहीत" या िव�� "िश�क 
तयार होतात, ज�माला येत नाहीत" या गिृहतकावर आधा�रत असतात. िशकवणे ही 
एक “कला” तसेच “शा�”मानले जाते आिण िश�कांना काही कौश�ये आ�मसात 
करावी लागतात जी “ �यवसायाचीची कौश�ये" असतात. 

 िश�काला परुसेे �ान, कौश�ये, �वार�य आिण अ�यापन, �यवसायािवषयीची व�ृी 
आ�मसात करणे आव�यक आहे. 

अशा�कार ेिश�क िश�ण हे आप�या शै�िणक �यव�थेतील एक मह�वाचे �े� आह.े याचा 
अथ� केवळ िश�कानंा कसे िशकवायचे याचे �िश�ण देणे असा नाही. याचा अथ� केवळ 
िश�काचें िश�ण आिण �िश�कानंा �िश�ण दे�यापे�ा अिधक आह.े याचा अथ� िश�काची 
आवड आिण व�ृी सधुारणे, �याचे वत�न आिण सवयी सधुारणे आिण �या�या �यि�म�वाची 
पनुर�चना करणे असा होतो. 

िश�क िश�णाचे �व�प: 

 िश�क िश�ण ही एक िनरतंर �ि�या आहे आिण �याचे सेवापूव� आिण सेवाअंतग�त 
घटक एकमेकानंा पूरक आहते. “इंटरनॅशनल एनसाय�लोपीिडया ऑफ टीिचगं अडँ 
टीचर ए�यकेुशन” (1987) नसुार, “िश�क िश�णाचा तीन ट��यामं�ये िवचार केला 
जाऊ शकतो: सेवापूव� , �ित�ापना आिण सेवातंग�त. तीन ट�पे सतत �ि�येचे भाग 
मानले जातात. 

 "िश�क ज�माला येतात, घडलेले नसतात" या गहृीता�या िव�� "िश�क तयार 
होतात, ज�माला येत नाहीत" या िस�ातंावर िश�क िश�ण आधा�रत आहे. अ�यापन 
ही एक कला आिण शा� मानली जात अस�याने, िश�काला केवळ �ानच नाही तर 
कौश�ये देखील आ�मसात करावी लागतात �यानंा “�यवसायाचीची कौश�ये“ 
�हणतात. 
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 िश�क िश�ण हे िव�ततृ आिण �यापक आहे. िश�कासंाठी सेवापूव� आिण 
सेवाअंतग�तकाय��मा�ंयित�र�, िविवध सामदुाियक काय��म आिण िव�तार उप�म, 
उदा �ौढ िश�ण आिण अनौपचा�रक िश�ण काय��म, सा�रता आिण समाजा�या 
िवकास ि�याकलापामं�ये सहभागी होणे अिभ�ेत आहे. 

 ते सतत िवकिसत आिण गितमान आहे. गितमान समाजा�या आ�हानांना त�ड 
दे�यासाठी स�म िश�क तयार कर�यासाठी, िश�क िश�णाला अलीकडील घडामोडी 
आिण कलची मािहती ठेवणे आव�यक आहे. 

 िश�का�ंया िश�णा�या सपूंण� �ि�येचा म�ुय भाग �या�या अ�यास�मात, आराखडा, 
रचना, सघंटना आिण �यवहार प�ती तसेच �या�या यो�यते�या �या�ीम�ये आह.े 

 इतर �यावसाियक िश�ण काय��मा�ंमाणेच िश�क िश�ण अ�यास�मात �ानाचा 
आधार असतो जो �यावहा�रकगरजा�ंती सवेंदनशील असतो आिण अनेक 
�ानशाखामं�ये उपल�ध असले�या सै�ांितक समजाचे अथ�पूण�, सकं�पना�मक 
िम�ण समािव� करतो. तथािप, िश�कां�या िश�णातील �ाना�या आधाराम�ये केवळ 
इतर िवषयातंील सकं�पना आिण त�वाचें िम�ण समािव� नाही, तर 'वैचा�रक 
िम�णातून' एक वेगळा 'मानस' तयार होतो, �यामळेु ते परुसेे िनिद�� केले जाते. 

 िश�काचें िश�ण �तर-िविश� काय��मामं�ये वेगळे केले गेले आह.े याव�न असे 
सूिचत होते क� �ानाचा आधार हा परुसेा िविश� आिण िविवध ट��यामं�ये वैिव�यपूण� 
आहे, �याचा उपयोग िश�कांनी ��येक ट��यावर करणे अपेि�त असले�या काया�साठी 
�वेश िश�क तयार कर�या�या �भावी �ि�या िवकिसत कर�यासाठी केला पािहजे. 

 ही एक �णाली आहे �याम�ये �या�या इनपटु, �ि�या आिण आउटपटुच े
पर�परावलंबन समािव� आहे. 

िश�क िश�णाची गरज 

िश�क आिण �यां�या �िश�णाची गरज आिण मह�व िदवस�िदवस वाढत आहे. िश�णाचा 
दजा� सधुार�यात िश�कांची भूिमका मह�वाची असते. �यांना रा��ाचे भिवत�य ठरवणार े
िनमा�ता मानले जाते. िश�क समाज घडवू शकतात िकंवा मरतात. �यामळेु िश�णाचा दजा�  
आिण पत �ाम�ुयाने िश�का�ंया गणुव�ेवर अवलंबून अस�याने िश�का�ंया िश�णाकडे व 
�िश�णाकडे दलु�� करणे कोण�याही समाजाला परवडणारे नाही. �ोफेसर ह�मायून कबीर 
यानंी अगदी बरोबर �हटले आहे, "चागं�या िश�कांिशवाय, सव��म �णाली देखील 
अपयशी ठरते. चागं�यािश�का�ंयासाहा�याने, �यव�थेतील दोष देखील मोठ्या �माणात 
दूर केले जाऊ शकतात" 

अिलकड�या दशकात क� � आिण रा�य सरकारानंी िनय�ु केले�या िविवध आयोग आिण 
सिम�यानंी शै�िणक �यव�थे�या गरजेनसुार दज�दार िश�क िश�णा�या गरजेवर भर िदला 
आहे. िश�क िश�णाचे मह�व ओळखून, कोठारी आयोगाने (1964-66) यावर जोर िदला, 
"िव�ान आिण तं��ानावर आधा�रत जगात, िश�ण हेच लोका�ंया सम�ृी, क�याण आिण 
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सरुि�ततेची पातळी ठरवते आिण तेएक आव�यक काय��म आह.े िश�णा�या गणुा�मक 
सधुारणेसाठी िश�काचें �यावसाियक िश�ण आव�यक आहे. 

िश�क िश�णाची गरज व मह�व खालील�माणे आहे. 

 मलुाचे �ान: िश�क िश�णामळेु िश�काला मलुाचा �वभाव समजून घे�यास मदत 
होते, जसे क� �याची �मता, अिभ�ची, भावना, �व�ृी, भावना आिण िवकासाची 
पातळी इ. हे िश�कानंा िव�ा�या��या सम�या समजून घे�यास आिण �यांना मदत 
कर�यास मदत करते. चागंले समायोजन कर�यात. 

 िशकव�याचे आिण िशक�याचे �ान: िश�क िश�ण िश�कानंा िशकव�याची आिण 
िशक�याची त�वे, तं�े आिण �ि�या समजून घे�यास मदत करते. हे �यानंा िविवध 
अ�यापन उपकरणे, �क�ा�य सहा�यक आिण उपदेशा�मक सािह�य वापर�यात मदत 
करते. 

 अ�यास�मसंबंिधत उप�म आयोिजत कर�यात मदत करते: िश�क िश�ण 
शाळे�या सह-अ�यास�म उप�माचें आयोजन, पय�वे�ण आिण सहभागी हो�यात 
िश�कांना मदत करते. 

 माग�दश�नाचे आयोजन: िश�क िश�ण शाळेम�ये माग�दश�न आिण समपुदेशन काय��म 
आयोिजत कर�यात िश�कांना मदत करते. 

 मू�यमापन प�त�चे �ान: िश�क िश�ण िविवध प�त��ार े िव�ा�या��या �ा��चे 
मू�याकंन आिण मू�यमापन कर�यात िश�कानंा मदत करते. 

 अनुकूल वृ�ी िनमा�ण करण:े िश�क िश�णामळेु िश�क� पेशाकडे अनकूुल व�ृी 
िनमा�ण हो�यास मदत होते. �िश�णा�या वेळी िश�क �िश�णाथ��ंया अनेक शकंा दूर 
के�या जातात. यामळेु िश�क� पेशािवषयी �ेम आिण आदर िनमा�ण हो�यास मदत 
होते. 

 िश�णाचा दजा� सुधारण:े ख�या अथा�ने �िशि�त िकंवा िशि�त िश�क िश�णाचा 
दजा� िकंवा गणुव�ा उंचाव�यास मदत क� शकतात. 

 सामािजक अंत���ीची िनिम�ती: िश�कानंा सामदुाियक जीवन जग�यासाठी 
िशकव�यासाठी िश�क िश�णाची गरज आह.े �या�ंयात सामािजक अंतरगं िनमा�ण 
कर�यासाठी �िश�ण आव�यक आह.े 

 अ�यावत िश�णाची ओळख: िश�क िश�ण भिव�यातील िश�कानंा िश�णातील 
अ�यावत असले�या सव� गो��सह प�रिचत करते. �यात िश�ण �े�ातील 
अलीकड�या सशंोधन आिण �योगाचंी मािहती िमळते. 



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

6 

 उ�म िनयोिजत िश�णासाठी पूव�-तयारी: अिधक हेतपूुण� आिण उ�म-िनयोिजत 
िश�णाची जािहरात आिण पुढे चालू ठेव�यासाठी िश�क िश�ण ही एक पूव�-तयारी 
मानली जाऊ शकते. 

िश�काला िशकवणे, मू�यमापन करणे, सवंाद साधणे, िव�ा�या�ना माग�दश�न करणे आिण 
समपुदेशन करणे, अ�यास�माचें आयोजन करणे, सामदुाियक काय��मामं�ये सहभागी 
होणे, िव�ा�या��या सम�यांचे िनदान करणे आिण �यावर उपाय करणे इ�यादी अनेक 
उप�म िश�काला करावे लागतात �हणून िश�क� पेशात िश�क िश�णाची गरज आिण 
मह�व �प� होते. यासाठी िश�का�ंया शै�िणक आिण �यावसाियक तयारीम�ये उ�कृ�ता 
आव�यक आहे. 

तुमची �गती तपासा; 

१. िश�क िश�णाची �या�या करा आिण �याचा अथ� सागंा. 

२. िश�क िश�णाची गरज आिण मह�व उदाहरणासह �प� करा. 

१.३ �या�ी आिण उि�� े(सेवापूव� आिण सेवाअतंग�त िश�क िश�ण) 

सेवापूव� िश�क िश�ण: 

सेवापूव� िश�क िश�ण �हणजे िव�ाथ� िश�कांना कोणतेही िश�ण घे�यापूव� िदले जाणारे 
िश�ण आिण �िश�ण. भारतातील िश�क िश�ण काय��म िश�क िश�णा�या 
िड�लोमा/पदवी �तरा�या िविवध गरजा पूण� करतो आिण मी पूव� �ाथिमक �तरापासून ते 
स�ंथा/िव�ापीठ �तरापय�त िश�कानंा तयार करतो. भारतीय समकालीन िश�ण 
�यव�थे�या सदंभा�त िविवध �े�े जसे क�, िवषयाशी सबंंिधत अ�यापनशा�ीय िस�ातं 
आिण �यावहा�रक घटक, सामदुाियक काय�, सराव अ�यापन, इंटन�िशप इ�याद�चा समावेश 
िश�क िश�ण काय��मातंग�त केला जातो. भारतातील िश�क िश�ण पूव� �ाथिमक, 
�ाथिमक,उ�च �ाथिमक, मा�यिमक, उ�च मा�यिमक आिण,  उ�च िश�ण अशा 
िश�णा�या सव� �तरावंर िश�कानंा तयार करते. 

सेवापूव� िश�क िश�ण काय��मांची उि��:े 

सव� �तरावंरील सेवापूव� िश�क िश�ण काय��मानंी भिव�यात ससु�ज कर�याचा �य�न 
केला पािहजे 

सह िश�क 

I.  �ान आिण समज: 

• भारतीय सामािजक-सा�ंकृितक सदंभ� आिण रा��ीय िवकासात िश�णाची भूिमका. 

• मानवी िवकासाची आिण िश�णाची �ि�या �या�या सव� आयामामं�ये आिण �याचे 
िश�णावरील प�रणाम. 
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II. संबंिधत �यावसाियक �मता आिण कौश�ये: 

• �भावी सवंाद. 

• �भावी अ�यास�म �यवहार, िविवध �कार�या िश�ण संसाधनाचंा वापर करणे आिण 
िशकणा� या�ंया सवा�गीण वाढीला चालना दे�यासाठी पर�परसवंादी िश�ण िशक�या�या 
धोरणांचा वापर करणे. 

• यो�य साधने आिण तं�ा�ंार ेिव�ा�या��या �गतीचे सव�समावेशक आिण सतत मू�यमापन. 

• िशकणा�याचंी वाढ जा�तीत जा�त कर�यासाठी वगा��या आत आिण बाहेर िशक�याचे 
�भावी �यव�थापन. 

• मलुा�ंया िवशेष गटा�ंया िशक�या�या गरजा पूण� करणे जसे क�: ह�शार, मंद िशकणार े
तसेच अपंग िशकणार.े 

• मलुा�ंया सवा�गीण वाढीला चालना दे�यासाठी िविवध �कार�या सह-अ�यास�मांचे 
आयोजन करणे. 

• िव�ा�या�ना �या�ंया वैयि�क, शै�िणक आिण �यावसाियक सम�यामं�ये माग�दश�न करणे. 

• िश�णात सशंोधन आिण �योग. 

III. सहभागा�ार ेसामािजक बािंधलक�: 

• समाजातील िवकासा�मक उप�म, िव�तार उप�म आिण सामदुाियक सेवा. 

• पूरक आिण समातंर शै�िणक सेवा �णाली जसे क� अनौपचा�रक िश�ण, �ौढ िश�ण, 
काय� िश�ण. 

IV.  सकारा�मक ��ीकोन: 

• िव�ाथ�, शाळा, �यावसाियक वाढ आिण काम. 

v. स�दय�िवषयक �वार�ये आिण �शसंा: 

• सािहि�यक, सां�कृितक आिण कला�मक �यवसाय :- सेवापूव� िश�क िश�णाची ही 
सव� उि��े आधिुनक िश�णाचे उि�� माणसा�या सवा�गीण वाढ आिण िवकासासाठी आहे हे 
गूढ अथ� लावतात आिण उलगडतात. ��येक िश�काला मलुाचें सखोल �ान आिण समज 
असायला हवी आिण �या �ानाचा ��य� �यवहारात वापर कर�याची �मता �या�यात 
असली पािहजे. हेिनि�त िनयमाने िमळवता येत नाही आिण ब� याचदा अ�िशि�त 
िश�काला कठीण आिण दीघ� सरावाने/अनभुवाने हे काम िशकावे लागते. अशा �कार,े 
चागंले िश�क तयार कर�यासाठी सपूंण� िश�क िश�ण �णाली �यावहा�रक आिण 
अ�यासािभमखु सै�ािंतक �ाना�या भ�कम पायावर बाधंली गेली पािहजे. मािहतीपूण�, 
सा�ंकृितक आिण िश�तब� मन िनमा�ण करणार े िवशेष तं�, उपकरणे आिण सािहि�यक 
िश�णावर भर िदला पािहजे; आिण िश�कांचे िश�ण �यापक �व�पाचे, �यापक आिण 



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

8 

िविवध �या�ीचे बनवणे. �यवसायात यश िमळव�यासाठी सराव अ�यापन अिधक �भावी 
आिण परुसेे असावे. अशा �कार,े सेवापूव� िश�क िश�ण काय��म भावी िश�काचे सपूंण� 
�यि�म�व ल�ात ठेव�यास स�म असावेत. 

सेवापूव� िश�क िश�णाची �या�ी: 

सेवापूव� िश�क िश�ण हा संपूण� िश�क िश�ण �णालीचा अ�यतं मह�वाचा पैलू आह.े 
NPE (1986) नसुार, "िश�क िश�ण ही एक िनरतंर �ि�या आहे आिण �याची सेवापूव� . 
आिण सेवातंग�त घटक अिवभा�य आहेत" 

• शै�िणक �े�ात कोण�याही िठकाणी होणार ेमोठे धोरणा�मक बदल पाहता, िश�कां�या 
िश�णासाठी अ�यास�माचे पनुरावलोकन आिण पनुर�चना कर�याची वेळ आली आह.े 
सेवापूव� िश�क िश�ण काय��मात न�याने पाह�याची गरज आहे आिण �याचा सबंंध 
िश�का�ंया सेवातंग�त िश�णातील उदयो�मखु चलनाशी असायला हवा. 

• सव� िश�क िश�ण स�ंथानंी गणुव�ा िनय�ंणासाठी NCTE �ार े िवकिसत केले�या 
मानदडं आिण मानकांची पूत�ता केली पािहजे. 

• शाळेत एमएलएल आधा�रत अ�यापन िशक�याची �ि�या स�ु के�यामळेु िश�का�ंया 
शै�िणक अ�यास�माची पनुर�चना करणे अ�याव�यक बनले आह,े िवशेषत: �ाथिमक 
�तरावर िश�क िश�णा�या सू�ीकरणासाठी. 

• सेवापूव� िश�क िश�ण हे केवळ समोरासमोर स�ंथा�मक अ�यास�म असले पािहज.े 

सेवा िश�क �िश�ण म�येआव�यकआहे 

सेवातंग�त िश�क िश�ण आिण �िश�ण �हणजे िश�ण �े�ातील �यावसाियक 
कम�चा�यानंाआजीवन िश�णाचे �व�प, जे िश�ण िमळिव�यासाठी आिण �या�ंया 
सधुारणेसाठी अ�यास�मा�ंया अ�यासा�यित�र�आव�यकआहे. हे �यावसाियक 
कामगारानंा �ानाचेअ�ावत, �सार आिण सखोल कर�याची सधंी देखील �दान करते 
आिण �यानंा �यवसायातील घडामोड�शी जोडते िकंवा मूलभूत परवाना (तथाकिथत 
अ�यापनशा�ीय आिण अ ॅ��ॅगॉिजकल िश�ण) िमळिव�यासाठी. सेवातंग�त िश�क िश�ण 
आिण �िश�णाचा मूळ उ�ेश िश�णातील �यावसाियक कम�चा�याचंा�यावसाियक िवकास 
आहे, �यामळेु सपूंण� शै�िणक �णालीची गणुव�ा आिण प�रणामकारकता वाढते (देवजाक, 
आिण पोलक, 2007). 

सेवांतग�त िश�क िश�णाची उि�� ेसेवातंग�त िश�क िश�णाची उि�� ेखालील�माणे 
आहेत. 

 िश�कांना अिधक काय��मतेने काय� कर�यासाठी �ो�साहन देणे. 

 िश�कांना �या�ंया सम�या जाणून घे�यासाठी आिण �याचंी ससंाधने आिण शहाणपण 
एकि�त क�न �याचें िनराकरण कर�यात मदत करणे. 

 िश�कांना अ�यापना�या अिधक �भावी प�ती वापर�यास मदत करणे. 
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 िश�कांना अ�यापन आिण िशक�या�या आधिुनक तं�ाशंी प�रिचत हो�यासाठी मदत 
करणे. 

 िश�काचा �यवसायाकडे तसेच जीवना�या इतर पैलूंकडे पाह�याचा मानिसक ��ीकोन 
�यापक करणे. 

 िश�काचें �ान आिण अ�ययनअ�यापनसाम�ीचीसमज वाढवणे. 

 िश�काचंी �यावसाियक काय��मता वाढवणे. 

 िश�काला रा��ा�या �गतीत मदत कर�यासाठी स�म बनव�यासाठी सकारा�मक 
��ीकोन िवकिसत करणे. 

 िश�का�ंया �यावसाियक तयारीतील कमतरता दूर करणे 

 िश�का�ंया िनरतंर सधुारणांना �ो�साहन देणे. 

सेवांतग�त िश�क �िश�णाची �या�ी: 

 नवीन �ान आिण िवषयाशी प�रिचतता राखणे- एखा�ा �यवसायाचे एक वैिश�्य 
�हणजे �याचे सद�य िनयिमतपणे �वतःला सबंंिधत �ानाचे अ�तन करतात. 

 कौश�य �दान करणे. 

 सधुा�रत ��ीकोन आिण कौश�य - शै�िणक सािह�य वारवंार या क�पनेवर प�ुहा जोर 
देते क� अ�यास�मातील सधुारणा हा �ाम�ुयाने लोका�ंया सधुारणेचा प�रणाम आहे. 
सव� िश�कानंा आव�यक असलेले मह�वाचे कौश�य �हणजे सहकारी गटाचे काय�. 
सहकारी समूह काया��या त�वांवर �भ�ुव िमळवणे सोपे नाही. न�याने �थापन झाले�या 
कोण�याही गटाने या त�वाकंडे ल� देणे चागंले होईल. 

 सामदुाियक ससंाधनाचंा वापर आिण �ौढासंोबत काम कर�यात अिधक कौश�य - 
आधिुनक िश�णाचे मह�वाचे काय� �हणजे बिु�मान नागरी िन�ा आिण समज िवकिसत 
करणे. 

 समान मू�ये आिण उि��े याचंा िवकास आिण प�र�करण- सेवाअंतग�तिश�णाचा एक 
�मखु उ�ेश �हणजे स�ंथे�या कम�चा� यामं�ये, �शासनाचा एक गट िकंवा इतर 
कोण�याही �यावसाियक गटातील पय�वे�कामं�ये समान मू�य आिण उि�� े िवकिसत 
करणे �याने सहकाया�ने काम केले पािहजे.  

तुमची �गती तपासा: 

१. िश�क िश�णाची गरज �प� करा. 

२. िश�क िश�णा�या �या�ीचे वण�न करा. 

३. िश�क िश�णाची उि��े सागंा. 
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१.४ िश�क िश�णाचे भिव�यवादी मत(िवशेष शाळासंाठी िश�काची 
तयारी, समावेशी वग�खो�या आिण जागितक सदंभ�) 

१.४.१ िवशेष शाळा, समावेशी वग�खो�यांसाठी िश�काची तयारी 

NCTE ने िवकिसत केले�या िश�क िश�णासाठी रा��ीय अ�यास�म आराखड्यात 
सामा�य सेवापूव� िश�क िश�ण काय��माचा अिवभा�य घटक �हणून अपंगासंाठी िवशेष 
िश�णाची तरतूद कर�यात आली आह.े या कारणा�तव, आ�ही सामा�य आिण िवशेष 
िश�क िश�ण काय��म �हणून अि�त�वात असले�या �यित�र� स�ुवाती�या ट��यावर 
एकाि�मक सेवापूव� िश�क िश�ण काय��माची योजना आिण ��ताव देऊ शकतो. 

एकाि�मक सेवापूव� िश�क िश�ण काय��माचे उि�� िश�कानंा सामा�य तसेच अपंग 
िव�ा�या��या गटासाठी, सामा�य िविश� गरजा पूण� कर�यासाठी िशि�त आिण �िशि�त 
करणे हे असावे. 

िनयोिजत काय��मात अपंग िव�ा�या��या िवशेष गरजा आिण �याचंी सामािजक-सा�ंकृितक 
पा��भूमी, िविवध �कार�या अपगं�वामळेु �यापैंक� कोण�याही एका िवषयात नैप�ुय असणा-
या मया�दाबं�ल अिनवाय� िवषय समािव� केले जाऊ शकतात. िद�यागं िव�ा�या�म�ये उ�म 
सवंाद साध�यासाठी िविवध िविश� �िश�ण तं�ाचंा तपशील जसे क� �ि�हीन 
िव�ा�या�साठी �ेल �णाली�ार े िकंवा �वण�मतेसाठी सभंाषणाची �तीका�मक �णाली 
इ�याद�चाही समावेश केला जाईल. 

हा सै�ािंतक आिण तािं�क अ�यास�म पदवी �तरावरील सामा�य िश�क िश�ण 
काय��मासाठी िविहत केले�या इतर अिनवाय� िकंवा म�ुय अ�यास�मा�ंयित�र�, 
स�या�या वैकि�पक अ�यास�म/पेपर�या बद�यात असेल. 

जोपय�त अशा काय��मासाठी अ�यापना�या भागा�या सरावाचा सबंंध आहे तोपय�त सभंा�य 
िश�कांना अपंगासंाठी�या िविवध िवशेष शाळामं�ये सराव-अ�यापन उप�म राबवावे 
लागतील, तसेच सामा�य शाळामं�ये दोनआठवडेपे�ा कमी नसले�या िविश� 
कालावधीसाठी सराव करावा लागेल. �यानंा �यावहा�रक अ�यापनात गणुाकं �दान 
कर�यासाठी �यां�या कामिगरीचे �वतं�पणे मू�याकंन केले पािहजे. 

अशा काय��मा�या स�ीय आिण �यावहा�रक भागाम�ये �ेल मजकूर तयार करणे, ि�िमतीय 
नकाशे आिण मॉडे�स, मितमंद मलुासंाठी िश�ण िकट, सधुा�रत अ�यापन-िश�ण सािह�य 
आिण �वण यं�े इ�याद�ची तयारी यासार�या िवशेष कौश�याशंी सबंंिधत ि�याकलापाचंा 
समावेश असू शकतो. सामा�य काय��माचा. 'गरज वाट�यास अ�यास�माचा कालावधी 
दोन वषा�पय�त वाढवला जाऊ शकतो. 

ता�पय� 

B. Ed. बॅचलर ऑफ ए�यकेुशन (एकाि�मक) ची पदवी घेत�यानतंर सभंा�य िश�क िवशेष 
तसेच एकाि�मक वग� आिण शाळामं�ये अ�यापनकर�यायो�य असतील. 
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अपंग िव�ा�या�ना पूव�-�ाथिमक �ाथिमकम�ये स�ेंषण आिण िच�हओळखणे, �वावलंबन 
आिण वैयि�क काळजी, वाचन, लेखन आिण अंकगिणत इ�यादी मूलभूत शै�िणक कौश�ये 
यासार�या िविवध मूलभूत आिण अिनवाय� कौश�यांचे �िश�ण दे�यासाठी िवशेष शाळा 
काय�रत आहेत.  

िद�यागं, �वणदोष, मितमंद इ. अशा अपंग िव�ा�या�साठी अशा िवशेष शाळाचें 
काय�पातळी�या पलीकडे, �या�ंया उ�च दजा��या अपंग�वामळेु आिण मलुभूत कौश�ये 
िशक�यास असमथ�तेमळेु कोण�याही �तरावर एकि�त होऊ न शकले�याचंी सेवा करणे 
आव�यक आहे.  

अशा अपंग िव�ा�या��या कायम दलु� ि�त गटासाठी, �ाथिमक िश�णा�या 
साव�ि�क�करणाशी सबंंिधत रा��ीय शै�िणक धोरण, कृती काय��म (1986) ची उि��े पूण� 
कर�यासाठी, अशा सव� िव�ा�या�ना समान शै�िणक आिण मु�य �वाहात आण�याची संधी 
वाढव�यासाठी, एकाि�मक शाळाचंी खरोखरच मोठ्या �माणात गरज आह,े अशा �कार,े 
िश�ण �णालीची प�रणामकारकता सधुार�यासाठी, सव�साधारणपणे आिण िश�क िश�ण, 
िवशेषतः, अशा एकाि�मक िश�क िश�ण काय��माची तरतूद करणे ही आजची गरज आह.े 
िवशेष शाळामं�ये सेवा देऊ इि�छणा�या संभा�य िश�कासंाठी आिण सामा�य शाळामं�ये 
म�ुय �वाहात येऊ न शकले�या अपंग िव�ा�या�साठी अपंग�वा�या िविश� �े�ातील 
िवशेषमािहतीसाठी िवशेष िश�क िश�ण काय��माची िनधी आव�यक असू शकते. 
अशा�कार,े अशा �कारचे काय��म िश�क िश�ण काय��मा�या उ�च िकंवा पद�य�ुर 
(एम.एड.) �तरावर रचनाकेलीजाऊशकते,  बी.एड (िवशेष ) सार�या पदवी �तरावरील 
िवशेष िश�क िश�ण काय��मांची आव�यकता कमी कर�यासाठी.  

िद�यागं िव�ा�या�ची वाढती सं�या ल�ात घेऊन आिण �यां�या सवा�गीण सामािजक आिण 
मानिसक िवकासासाठी �याचें एक�ीकरण िकंवा म�ुय �वाहात आण�याचे आवाहन, 
सभंा�य अ�पैलू िश�क तयार कर�यासाठी एकाि�मक िश�क िश�ण काय��म वेळ, मानवी 
आिण आिथ�क बचत कर�यासाठी �ेणी �तरावर अप�रहाय� बनला आहे. ससंाधने तसेच 
अपंग िव�ा�या�ची िविवध मानिसक-सामािजक सकुंलापंासून म�ुता िमळव�यासाठी जे 
अशा �कार�या कोण�याही �कार�या म�ुय �वाहातील सरावा�या तरतदुीिशवाय, 
िश�णा�या दीघ� िकंवा पूण� कालावधीसाठी िवशेष शाळेत राहायचे अशा लोकामं�ये वारवंार 
िवकिसत होत असतात. 

१.४.२ जागितक पा��भूमीवरिश�काची तयारी 

जागितक�करण :-  आपण काय आिण कसे िशकवतो ते बदलत आह.े जागितक�करण 
�हणजे काय 

हे पूण�पणे समजून घे�यासाठी, लेखक Hill (2009), आिण McShane आिण Von 
Glinow (2008) यानंी जागितक�करणाची �या�या अिधक एकाि�मक आिण पर�परावलंबी 
जागितक अथ��यव�थाशंी आिण जगा�या इतर भागातंील लोकाशंी आिथ�क, सामािजक 
आिण सा�ंकृितक सबंंध अशी केली आह.े सो�या भाषेत सागंायचे तर - आ�ही आता एका 
मोठ्या जागितक बाजारपेठेत राहतो िजथे व�तू, सेवा आिण लोक सतत वेगवेग�या सीमा 
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ओलाडंत असतात (झेझोटा�क�, 2001). मानवी ससंाधना�या या चळवळीमळेु उ�च 
िश�ण स�ंथानंा �या�ंया िव�ा�या�ना जागितक बाजारपेठेत रोजगारासाठी �िशि�त 
कर�यासाठी मोठी मागणी आहे. 

जागितक ��ीकोनातून का िशकवावे? 

जसजसे जग व�तू आिण सेवासंह सहज बनत आहे आिण लोक एका देशातून दसु�या 
देशात जातात, तसतसे नवीन कम�चारी अमे�रकेत िकंवा परदेशात परदेशी कंपनीसाठी काम 
क� शकतात हे समजून घेऊन िश�कांनी जागितक सिह�णतुा िशकवली पािहजे (��डमन, 
2005). �हणून, िश�कांनी िव�ा�या�ना जागितक अथ�शा�ािवषयी �ानाने ससु�ज करणे 
आव�यक आहे �याचा िव�ा�या��या भिव�यातील नोकरी�या िनवडीवर थेट प�रणाम होईल 
(डॉिलंग आिण वे�च, 2005). 

जागितक�करण हे केवळ �यवसायाशी सबंंिधत अ�यास�मांपरुते मया�िदत नाही, तर उ�च 
िश�णाम�ये िशकव�या जाणा� या सव� अ�यास�माशंी सबंंिधत आह े (�हाइट अडँ टॉ�स, 
2009). उदाहरणाथ�, �थम मानवी चेहरा ��यारोपण �ा�सम�ये झाले. जगातील सवा�त 
वेगवान �ेन चीनची आहे आिण जगातील सवा�त उंच इमारत दबुईचे लडँ�केप िदसते. 
�हणून, सव� िवषयासंाठी वग�िश�कानंी �यांचे िशकव�याचे त�व�ान देशातंग�त त�व�ानाकडे 
वळवले पािहजे. 

जागितक िश�क 

सव�साधारणपणे, महािव�ालयीन िव�ा�या�ना �या�ंया �िश�काकंडून जागितक सम�यांची 
ओळख क�न िदली जाते. परदेशात �वास करणा�या िश�कानंा वेगवेगळे अनभुव येतात 
आिण ते अनभुव वगा�त आणू शकतात. ते लोक, खा�पदाथ�, वा�तकुला, भाषा, लडँ�केप 
आिण परदेशी देशाची स�ंकृती याब�ल ��य� �ान �दान क� शकतात. ह ेअनभुव, चागंले 
िकंवा वाईट, पाठ्यप�ुतकात लेखक काय �हणत आहे याचे समथ�न िकंवा िवरोध क� 
शकतात. 

�या�ंया �वासातील अ�सल कलाकृती �दिश�त क�न, जागितक िश�क परदेशात �वास न 
केले�या िव�ा�या�साठी जागितक अनभुव वा�तिवक बनवू शकतात. परदेशी चलन, 
मातीची भाडंी, दािगने, कपडे आिण कलाकृती यासार�या अ�सल कलाकृती जागितक 
अनभुवांचे मह�व �मािणत क� शकतात आिण िव�ा�या�वर अिमट छाप पाडू शकतात. ह े
िव�ा�या�ला तो िकंवा ती राहत असले�या जगािवषयी अिधक जाणून घे�यासाठी �े�रत 
क� शकते आिण �पश� आिण ��ी�ार ेिव�ा�या�ची उ�सकुता जागतृ क� शकते. 

एकिवसा�या शतकातील िव�ा�या�ना िशि�त कर�यात जागितक िश�क मह�वाची भूिमका 
बजावतात. जागितक अथ��यव�था बदलत असताना, या माग�या पूण� कर�यासाठी 
िशकव�या�या प�तीत बदल करावा लागेल. �हणून, जागितक िश�काला सव� सभंा�य 
सव��म प�त�मधून काढावे लागेल जे �या�या िकंवा ित�या िव�ा�या�ना आव�यक �ान, 
कौश�ये आिण जागितक अथ��यव�थामं�ये �पधा� कर�यासाठी आिण काम कर�यासाठी 
�मता देऊशकेल. 
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िश�क िविनमय काय��मा�ंार ेजागितक अनभुव िमळवणे- 

जर एखा�ा िश�काने अ�यास केला नसेल िकंवा िव�ाथ� �हणून िकंवा आनदंासाठी 
परदेशात �वास केला नसेल तर अस े कर�या�या िविवध सधंी आहेत. अनेक स�ंथा 
कम�चारीबदलकाय��मम�ये भाग घेतात जेथे कम�चारीसद�य आव�यक जागितक अनभुव 
िमळवू शकतात. िव�ाशाखा सद�यानंा परदेशात सशंोधन �क�प कर�यासाठी अनदुान 
िदले जाऊ शकते आिण �यात सहभागी होणा�या �ा�यापक सद�यानंा ते मौ�यवान 
जागितक अनभुव देईल. या काय��मामं�ये सहभागी होऊन, �ा�यापक: 

• िविवध स�ंकृती, मू�ये आिण िनयमांचे �ान �ा�करतील, 

• वगा�त आिण मोठ्या �माणावर महािव�ालयीन समदुायासाठी जागितक मू�यविध�त 
��ीकोन िवकिसतकरतील 

• सबंंिधत िवषय िशकव�याचा वेगळा माग� िशकतील, 

• कॅ�पस�यापी जागितक�करणाचे समथ�न करतीलआिण 

• जागितक नाग�रक�व सकं�पनेचे समथ�न करतील 

जागितक िश�णातकायसमािव�आह?े 

(१) सम�या आिण सम�याचंा अ�यास �याने रा��ीय सीमा ओलाडं�या आहेत आिण 
सा�ंकृितक, पया�वरणीय, आिथ�क, राजक�य आिण तािं�क �णाल�चा पर�परसबंंध 
आिण 

(२) आतंर-सा�ंकृितक समज िवकिसत करणे, �याम�ये "��ीकोन-घे�याचे" कौश�य 
िवकिसत करणे समािव� आहे, �हणजे, एखा�ा�या �ि�कोनातून जीवन पाह�यास 
स�म असणे. 

जागितक ��ीकोन ��येक गणुांक�तरावर, ��येक अ�यास�मा�या िवषया�या �े�ात आिण 
सव� मलुासंाठी आिण �ौढांसाठी मह�वपूण� आहेत. (Tye&Tye, 1992) सािह�य 
सामा�यतः असे सचुिवते क� िश�क िश�ण काय��मामं�ये जागितक ��ीकोनाचंा समावेश 
कर�याचा सव��म माग� �हणजे केवळ वाचन आिण �या�यानेच न�हे तर भूिमका बजावणे, 
केस �टडीज आिण सहकाया�मधील उपय�ु ससंाधनाचें सहयोगी अ�वेषण याचंा वापर 
क�न अ�यापनशा�ाचे मॉडेिलंग करणे.  Merryfield (1997) जागितक प�र�े�यांसाठी 
अ�यापनशा�ा�या प�ती सेट करते �यात आ�म-�ान, �ॉस-सा�ंकृितक अनभुव आिण 
कौश�ये, ��ीकोन चेतना, मू�याचें िव�ेषण आिण �ामािणक िश�ण याचंा समावेश होतो. 
ब� याच देशामं�ये मोठ्या स�ंयेने नवीन िश�कांना िशि�त कर�याची िव�ततृ �ेणी आिण 
�मता ल�ात घेता, अ�यथा तािं�क��्या उ�मखु �िश�ण काय��मामं�ये जागितक 
��ीकोन अंतभू�त करणे सहसा �यव�थािपतपणेकेले जातनाही. 

तुमची �गती तपासा: 

१.  भारतीय प�रि�थतीत िश�क िश�णाचे बदलते सदंभ� �प� करा. 
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१.५ साराशं  

कोणतेही रा�� आप�या िश�का�ंया गणुव�ेवर अवलंबून असले�या िश�ण �यव�थे�या 
गणुव�े�या पलीकडे िवकिसत होत नाही. िश�कानंा �या�ंया �िश�णादर�यान आिण नतंर 
�याचें काय� �यावसाियक�र�या कर�यास स�म हो�यासाठी साम�ी �ान आिण कौश�ये 
तसेच िशकव�या�या प�तीसह सवा�त यो�य साधने िदली पािहजेत. जागितक�करणाची 
सकं�पना िवचारात घेत�यास, िश�क आिण अ�यापनाला इतर सव� �यवसाया�ंमाणेच 
मा�यता िमळणे आव�यक आहे आिण �यासाठी कठोर �िश�ण आिण �ान आिण कौश�ये 
सपंादन करणे आव�यक आहे आिण सलुभ गितशीलता िमळ�यासाठीएकि�त िश�क 
न�दणी स�ंथे�या जागितक प�रषदे�या अंतग�त �यावसाियक न�दणी आव�यक आहे. 

१.६ �वा�याय 

१. िश�क िश�ण �हणजे काय? �याचे �व�प आिण �या�ी �प� करा. 

२. जागितक सदंभा�त िश�क िश�णाची बदलती प�रि�थती आिण �याचा भारतावर होणारा 
प�रणाम �प� करा. 

३. िवशेष शाळा, सव�समावेशक वग�खो�या�ंया सदंभा�त िश�क िश�णाचे भिव�यवादी 
�ि�कोन देशाला कसे लाभदायक ठरतात? 

REFERENCES: 

 file:///C:/Users/tanaj/OneDrive/Documents/global%20context.pdf 

 B.N. Panda -A.D. Tewari Teacher Education 978-81-313-0497-6 

 Lokman Ali Teacher Education 978-81-313-1365-7 

 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1016/S1479-
3679(04)06010-4/full/html 
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२ 
अ�यापक िश�णातील �यव�थापन �यवहाय�ता 

िवभाग रचना  

२.०  उि��ये  

२.१  सराव िस�ातंाचे एक�ीकरण 

२.२  सराव अ�यापनाची स�ंथा आिण िनरी�ण  

२.३  सराव अ�यापनादर�यान पय�वे�ण  

२.४  सराव अ�यापनाचे म�ुयाकंन  

२.५  इंटन�िशपची त�वे आिण स�ंथा  

२.६  िव�ाथ� िश�कानंा अिभ�ाय – सकं�पना  

२.७  िव�ाथ� िश�क- अिभ�ायाचे �कार  

२.८  साराशं  

२.९ �वा�याय 

२.१०  सदंभ�  

२.० उि��ये  

हा िवभाग वाच�यानतंर िव�ाथ� पढुील बाबतीत स�म होतील.  

 िश�का�ंया िश�णात सराव हा िस�ा�ता�या एक�ीकरणाची गरज �प� करणे.   

 िश�क िश�ण स�ंथे�ार े िशकव�या�या प�ती�या सघंटनेसाठी NCTE माग�दश�क 
त�वाचें वण�न करा.  

 धड्यांचे िन�र�ण आिण पय�वे�ण करतानंा ल� क� ि�त कर�यासाठी �यापक पैलू 
ओळखणे.  

 स�ंथा पय�वे�कांची भूिमका आिण कत��ये याचें वण�न करणे.  

 अ�यापन सरावा�या मू�यमापनासाठी वापर�या जाणा�या िविवध प�त��या वापरावर 
चचा� करणे.  
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 २०१४ म�ये NCTE �ार े �दान के�यानसुार िश�क िश�णासाठी इंटन�िशपची 
माग�दश�क त�वे �प� करणे.  

 िव�ाथ� िश�कानंा िदले�या िविवध �कर�या अिभ�ायामं�ये फरक करणे.  

२.१ सराव िस�ातंाचे एक�ीकरण  

िव�ाथ� िश�कांची तयारी हा �या�ंया �यावसाियक िश�क हो�या�या �वासातील एक 
मह�वाचा पैलू आहे. िश�का�या नोकरीसाठी िवशेष �ान, कौश�य आिण वत�न आव�यक 
असते. अ�यापन �े�ात, �यावसाियकता �हणजे िश�काचंी �मता, कामिगरी आिण वत�न. 
मलुत: �यावसाियक स�मतेम�ये िश�कानंा वगा�तील ि�याकलापासंाठी तयार करणे, 
वेगवेग�या प�रि�थतीत कशी तडजोड करायची हे िशकणे, �भावीपणे संवाद साधने आिण 
�या�ंया िव�ा�या��या वत�नाचे िव�ेषण करणे समािव� आहे. एक स�म िश�काने स�ेंषण 
कौश�ये बळकट क�न, अ�यापनशा� सश� क�न आिण स�ंथा�मक नेत�ृवाचे �दश�न 
क�न सवा�गीण बाल िवकासा�या ��ीने अिधक चागंली कामिगरी करणे अपेि�त आहे. 
�यावसाियक �मता ही िश�का�या �भावीतेने मोजली जाते. सो�या भाषेत सागंायचे तर, 
िव�ाथ� िश�कांनी केवळ िशकव�या�या िस�ातंाचे िन�र�ण करणे आिण वचन परुसेे नाही 
तर �यानंी �याचंा सरावदेखील करायला हवा.  

िश�कां�या िश�णात िस�ातं व �यावहा�रकता यांचे पर�परावलंबन : 

िस�दातं हा िश�क िश�णाचे �व�प आिण �या�ी प�रभशीत कर�यात मह�वपूण� भूिमका 
बजावतो. �यामळेु, िश�का�ंया िश�णात िस�ातंाचे मह�व ओळखणे आिण िश�का�ंया 
िश�णावर िस�ातंाचा �भाव िनि�त करणे आव�यक आहे. िस�ातं जे अ�यापन सरावा�या 
प�ती व तं�ाचें सपूंण� �े� उघड करते ज ेमनोवै�ािनक आिण ताि�वक रचनाचें प�रणाम 
आहेत. �याच वेळी, िव�ाथ� िश�कानंा वगा�त �या�ंया िशकव�या�या सरावावर गभंीरपणे 
िवचार कर�यास अनमुतुी देते. हे ते चौकशी�या मलुभूत प�त��ार ेकरते जे मानसशा�ीय 
आिण ताि�वक िस�ातंा�ार ेअतंभू�त असले�या िव�ास, गहृीतके आिण म�ुये उघड करणे व 
�याचें िव�ेषण करणे यावर ल� क� ि�त आहे. सव��कृ� सरावा�या �ामािणक जािणवे�या 
�काशात, भावी िश�कानंी �यां�या वगा��या सरावावर िवपलु �भाव पाडणा�या सा�ंकृितक, 
मानिसक आिण सामािजक सम�याशंी जोड�यासाठी मलुभूत ते सै�ािंतक बिु�म�ा 
आ�मसात करणे आव�यक आहे. परतं ु केवळ िस�ातंाचे �ान परुसेे असू शकत नाही. 
िव�ाथ� िश�कांना �या�ंया िव�ा�या��या िवकासासाठी उपय�ु असलेले मू�याकंन व 
फरक कसे करावे हे मािहत असणे आव�यक आह.े  

सभंा�य िश�कां�या या तयारी �ि�येचा सवा�त मह�वाचा पैलू �हणजे अ�यापनाचा सराव 
समािव� असलेली �यावहा�रकता आहे. कारण जे िव�ा�या�नी पाय िश�क हो�यापूव� 
��य� वगा�तील िशकवणकु�तून �ा� केलेले वा�तिवक-जगाचे अनभुव देतो. हे सराव व 
िस�ातं याचें एक�ीकरण सिुनि�त करते. ह े िव�ाथ� िश�कानंा एक सकं�पना िशकून 
�यानंी �थािपत केले�या सै�ािंतक �ानाची चाचणी घे�याची संधी देते. �यावसियक 
कौश�यामं�ये तं�, रणनीती आिण वा�तिवक वगा�तील प�रि�थतीचा वापर यांचा समावेश 
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होतो. �हणून भारतात सव� िश�क िश�ण स�ंथानंा �ाथिमक िश�ण िड�लोमा आिण 
बॅचलर ऑफ ए�यकेुशन अ�यास�माचंा भाग �हणून िशकव�या�या प�तीचा समावेश 
कर�या�या धोरणा�ार े सूचना दे�यात आ�या आहेत. अनभुव हा एक उ�म िश�क असू 
शकतो, परतं ु तो वगा�त जे उ�म िशकवले जाऊ शकते �याची जागा घेऊन शकत नाही 
आिण �याउलट स�ुा स�य आहे. दोघेही पर�परावलंबी आहेत आिण िश�क िश�णा�या 
खिंडत भागामं�ये यो�य सतंलुन शोधणे केवळ िस�ातं आिण सरावा�या एक�ीकरणा�ार े
श�य आहे.  

सराव िस�ांता�या एक�ीकरणाची आव�यकता : 

सै�ािंतक �ान आिण �यावहा�रक िनपणुता या�ंया सम�वयातूनच िश�क िश�णाचे इ�तम 
�व�प गाठले जाऊ शकते.  

ड्यईु (१९०४/१९७४) �या�या “िश�णातील सरावाशी �िश�कानंा सामोर े जाणा�या 
�यवहारील आ�हानापंासून वेगळे केले जाऊ नये. �यानंी पढेु यिु�वाद केला क�, िश�काचें 
�यावहा�रक कौश�य आिण वा�तिवक – जगातील अनभुव हे शै�िणक िस�ांत 
सधुार�यासाठी मह�वपूण� ससंाधन �हणून काम करतात.  

िस�ातं आिण सराव एकि�त कर�याचे मह�व साव�ि�करी�या मा�य केले गेले असले तरी, 
िश�का�ंया िश�णात िस�ातं आिण सराव या�ंयात अंतर िनमा�ण झाले आह,े तरीही 
िश�का�ंया तयारी�या या दोन प�रणामाचें एका�मीकरण �यावहा�रक��्या िकती चागं�या 
�कार ेसलुभ होते, ह ेजाणून घे�यासारखे आहे.  

डािल�ग-हॅमंड (२००६) यानंी �हट�या�माणे:“िश�का�ंया िश�णातील बारमाही (नेहमी�या) 
सिंद�धापैंक� एक �हणजे िव�ापीठा�या वग�खो�यामं�ये पारपंा�रकपणे िशकवले जाणार े
सै�ािंतक��्या आधा�रत �ान हे अनभुाव- आधा�रत जे �ान परपंरनेे िश�का�ंया सरावात 
आिण वग� व शाळा�ंया वा�तवात ि�थत आह.े �या�याशी कसे समाकिलत करायचे. 

िश�क िश�णा�या दोन म�ुय उि��ांवर ल� क� ि�त क�या – 

 सभंा�य िश�कांना मलुाचंी वाढ, िवकास आिण �ि�या �या�ार ेिव�ाथ� िशकतात, �या 
मलुभूत त�वाचंी यो�य समज वाढवणे. 

 िव�ा�या�म�ये वगा��या आत आिण बाहेर िशक�यास �ो�साहन दे�यासाठी मलुाशंी 
सवंाद साध�यासाठी मानवी सबंंधानंा पोषक अस े स�ेंषण आिण सायाकोमोटर 
(मानस�ेरक) कौश�ये व �मता िवकिसत करणे.  

ती उि��ये सा�य कर�यासाठी, �यावसाियक अ�यास�मातील िव�ाथ� िश�कांनी वगा�त 
िशकले�या गो�ी आचरणात आणणे अ�याव�यक आहे. त�व�ान, मानसशा� आिण 
िश�णाचे समाजशा� तसेच िविवध िवषय कसे िशकवायचे आिण �याचें म�ुयाकंन कसे 
करावे यावरील आव�यक िस�ातं, नीितवचने आिण रचना हे िश�क िश�ण 
अ�यास�मा�ंया सौ�ाि�तक भागाचा �मखु भाग आहते. हा सव�समावेशक िस�ांत 
िश�काला िश�णा�या मानिसक, सामािजक, ताि�वक आिण तािं�क पैलुंशी तसेच शै�िणक 
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सकं�पनाशंी प�रिचत क�न देतो. भिव�यातील िश�कामं�ये �यवसायाची मलुभूत समज 
िनमा�ण कर�या�या उ�ेशाने हे केले जाते. तसेच, िविवध अ�यापन-अ�ययन काया�साठी 
आव�यक िविश� िनणा�यक �मता आिण कौश�ये िवकिसत कर�यात जे उ��ेरक आह.े 
�यवहार आधा�रत िस�ातंा�ार,े िश�क �िश�णाथ�नंा अ�यापना�या मलुभूत त�वाचंी 
ओळख क�न िदली जाये, जसे क� िश�णाची उि��्ये, अ�यास�म व प�ती आिण या 
उ�ेशासाठी िश�क कोणती संसाधने वाप� शकतात.  

सराव अ�यापन आिण इतर सराव सबंंिधत उप�म �यानंा �या�ंया िश�णाचे िस�ातं, बाल 
मानसशा�, िशकव�या�या प�ती आिण तं�े, िश�णातील सम�या आिण उपाय इ�याद�चे 
�ान वापर�यासाठी �यासपीठ �दान करतात.  

िस�ातंाला सरावाशंी �भावीपणे जोड�याने अ�यापन हे ठोस बनते. िविवध �यव�थेत �याचें 
�यावसाियक �ान लागू कर�याबरोबरच �यांना �या�ंया वा�तिवक अनभुवामंधून आिण 
�या�ंया वगा�तील  िव�ा�या��या िन�र�णातून तयारी सधुारता येईल यावर िवचार कर�याची 
सधंी िमळते.  

जे�हा िश�क �िश�णाथ� �वतःचे जीवन अनभुव वापरतो आिण �यामळेु पढुील िशक�याची 
इ�छा उ�ेिजत करतो ते�हा सकारा�मक रोल मॉडेिलंग होऊ शकते.  

भावी िश�क हे ल�ात घेऊ शकतात क� िश�ण �या�या अंतिन�िहत सामािजक आिण 
सा�ंकृितक सदंभा�म�ये कसे घडते आिण ते ि�ल� वगा��या वातावरणात या समजानंा 
��य�ात आण�यास स�म कसे िशकवू शकतात.  

हे ते�हाच श�य आहे ज�ेहा िश�क िश�ण �यावहा�रकते�ार े शाळाशंी अिधकािधक थेट 
जोड�यावर भर देईल. िश�क, िश�णाचे “काय” हे अनभुवा�ंया कौश�यपूण� स�ंथे�ार े
“कसे” सह एकि�त सराव अ�यापन व इंटन�िशप ही अशी साधने आहेत जी िस�ा�त “काय” 
चे सराव “कसे” म�ये भाषातंर कर�यास वाव देतात. या घटकावंर पढेु चचा� केली जाईल.  

तुमची �गित तपासा : 

१) िश�क िश�णातील िस�ातं आिण �यावहा�रकता या�ंया पर�परावलंबनाचे वण�न करा.  

२.२ सराव अ�यापनाची स�ंथा आिण िन�र�ण  

सव� �यावसाियक अ�यास�मामं�ये �े�ीय अनभुवाला मह�व आह.े सेवा-पूव� िश�क 
�िश�णाचा एक भाग �हणून सामा�यत: सराव अ�यापन �हणून ओळखला जाणारा �े�ीय 
अनभुव िव�ाथ�-िश�कानंा अ�यापना�या �या प�ती आिण तं�े वाप�न पाह�याची सधंी 
�दान करतो, �या �यानंी अ�यास�मादर�यान िशक�या असतील. सराव अ�यापन हा 
िश�क �िश�णातील सवा�त मह�वाचा आिण िनणा�यक ि�याकलाप �हणून �वीकारला गेला 
आहे.  
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मेरीअम वेब�टर श�दकोशाने सराव अ�यापनाची �या�या “अनभुवी िश�का�या 
देखरखेीखाली िव�ाथा�ने िशकवणे” अशी केली आहे.  

ब�ट�न (२०००) यानंी प�रभािषत केले क� अ�यापन सराव ही सबंंिधत कौश�ये दश�िवणारे 
�ान आयोिजत कर�याची कला आिण िव�ान आहे. 

मूलत: सराव अ�यापन ही िनयोजन, वा�तिवक िशकव�याची आिण िश�णाचे म�ुयाकंन 
कर�याची एक �णाली �ि�या आह,े �याम�ये िव�ाथ� िश�क वा�तिवक प�रि�थतीत 
िशकव�या�या मलुभूत गो��चा शोध घेतात.  

माग�दश�का�या माग�दश�नाखाली एक िव�ाथ� िश�क सपूंण� अ�यापन �ि�येतून �गित 
करतो. सराव अ�यापना�या दर�यान सेवापूंव� िश�क �याने िकंवा ितने जे काय िशकले आहे 
ते सव� िस�ातं अ�यास�म, तं�े िकंवा अ�यापना�या प�ती तसेच सबंंिधत 
अ�यास�मामं�ये िमळवलेले शै�िणक साम�ीचे �ान ��य� सरावासाठी ठेवतो. याला 
सामा�यत: िव�ाथ� िश�कांनी �याचें िश�ण िस�ातं, बाल आिण िकशोरवयीन 
मानसशा��, माग�दश�न व समपुदेशन, वग� �यव�थापन, शै�िणक �शासन, िनयोजन व 
पय�वे�ण यािवषयी �यांचे सव� �ान माडं�याची �यव�था �हणून सबंोधले जाते. सराव 
अ�यापन स�ा�ंया उ�ेशाने िविवध स�ंकारी शाळा �या�ंया सबंंिधत स�ंथे�ार े आयोिजत 
के�या जातात.  

सराव अ�यापनाची सं�था : 

सेवापूव� िश�क �िश�णासाठी, रा��ीय िश�क िश�ण प�रषद (NCTE) क� � सरकारची 
एक वैधािनक स�ंथा ही देशातील िश�क िश�णा�या िनयोजनब� आिण समि�वत 
िवकासासाठी जबाबदार आह.े NCTE ही िविवध िश�क िश�ण अ�यास�मासंाठी मानदडं 
व मानके िश�क िनद�शकासंाठी िकमान पा�ता, अ�यास�म व साम�ी आिण कालावधी 
आिण िविवध अ�यास�मासंाठी िव�ाथ� िश�का�ंया �वेशासाठी िकमान पा�ता ठरवते. 
NCTE ने २०१४ म�ये सराव अ�यापनासह इंटन�िशप आयोिजत कर�यासाठी िश�क 
िश�ण स�ंथेला खालील माग�दश�क त�वे �दान केली आहेत.  

NCTE �या माग�दश�क त�वानंसुार बॅचलर ऑफ ए�यकेुशनचा िव�ाथ� िश�कासंाठी 
नावन�दणी�या पािह�या वषा�पासून अ�यापनाचा सराव स�ु होतो. सराव अ�यापना�या 
पािह�या शेडयूल दर�यान, िव�ाथ� िश�कानंा काही काळासाठी शाळेत पाठिवले जाणे, 
जेणेक�न ��य� अ�यापन �ि�या व इतर अ�यास�म ि�याकलापाचें �यव�थापन यातं 
अनभुवी िश�काचे िन�र�ण करता येईल. ही सकं�पना छाया िशकवण (रॉडो िटच�ग) 
�हणून ओळखली जाते. हे िव�ाथ� िश�कानंा शाळेतील िश�का�या जीवनाब�ल आिण 
धड्या�या दर�यान िकंवा वगा�बाहेर घडणा�या अनपेि�त घटनानंा कसे सामोर े जातात, 
याब�ल एक मह�वपूण� अंत���ी �दान करते.  

पढुील ट��यात, िव�ाथ� िश�कंना मह�वपूण� िवषयावंर सै�ािंतक आिण �यावहा�रक 
अिभमखुता िदली जाते, जसे क� :  
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 अ�यापनाची िविवध कौश�ये जसे क� सकं�पना नकाशा िवकिसत कर�याचे कौश�य, 
प�रचयाचे कौश�य, �� िवचार�याचे कौश�य, वग� �यव�थापनाचे कौश�य. 

 �या�ंया अ�यापनशा�ाची िनद�शा�मक उि��े िलिह�यासाठी माग�दश�न  

 �ा�यि�क धडे आिण �याचे िन�र�ण  

 पाठ योजना बांधणीसाठी तपशीलवार काय�शाळा  

 वग� �यव�थापन धोरणे  

अ�यापन कौश�याची सै�ािंतक आिण �यावहा�रक समज िवकिसत के�यानतंर, िव�ाथ� 
िश�कांना सराव िश�ण स�ंथामं�ये पाठवले जाते. सराव अ�यापना�या या 
वेळाप�कादर�यान, िव�ाथ� िश�क �या�ंया सबंंिधत स�ंथेतील अनभुवी माग�दश�क 
िश�का�ंया माग�दश�नाखाली ��य� अ�यापनाला स�ुवात करतात. सराव अ�यापना�या 
या �ि�येदर�यान, �यवसायात �वेश करणा�या िव�ाथ� िश�कानंा हे समज�यास मदत 
केली जाते क� अ�यापन हे केवळ िशकलेले िस�ातं लागू करणे नाही. यासाठी �यावहा�रक 
सम�या सोडव�याचे कौश�य देखील आव�यक आहे, जे �भावी अ�यापनाकडे नेते.  

सराव अ�यापन/ इंटन�िशप शेड्यूल ची सं�था सामा�यत: पुढील �य�न करते : 

१) िव�ाथ� िश�कानंा शाळेची स�ंथा आिण ितची स�ंकृती याचंी ओळख क�न देणे.  

२) िव�ाथ� िश�कानंा बाल मानसशा�ाचे यो�य आकलन क�न धड्याचे �भावीपणे 
िनयोजन कर�यास स�म करणे आिण िवषय सािह�याची �यवि�थत माडंणी करणे.  

३) िव�ाथ�-िश�कानंा िशकव�या�या प�ती आिण तं�े वाप�न पाह�यासाठी �ो�सािहत 
करणे.  

४) िव�ाथ� िश�कानंा स�ंथेम�ये उपल�ध उपकरणे, सािह�य आिण सिुवधाबं�ल 
अ�यावत करणे.  

५) िव�ाथ�-िश�कानंा िविवध मनोरजंक आिण सामािजक उप�म आयोिजत कर�यास 
मदत करणे आिण माग�दश�न करणे.  

६) िव�ाथ�-िश�कानंा शाळेतील िश�काची सामा�य कत��ये आिण जबाबदा�यांची ओळख 
क�न देणे.  

७) पूव�िनयोिजत उि��ा�ंया सबंंधात �या�ंया िशकव�या�या प�रणामकारकतेवर िवचार 
करणे.  

सराव अ�यापना�या िनरी�णा�मक भाग खालील�माणे आहे : 

पाठ िनरी�ण धोरण दोन �तरावंर मह�वपूण� पैलू �हणून वापरले गेले आह.े  
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१) िव�ाथ� िश�कां�ारा पाठ िनरी�ण : 

स�म स�म हो�या�या िदशेने पिहली पायरी �हणजे �भावी अ�यापनावर धोरणे िशकणे, 
प�रणामी, अ�यापनावर आधा�रत धोरणे िशकणे. प�रणामी, पय�वे�ी सराव अ�यापन स�ु 
कर�यापूव� ��येक िव�ाथ� िश�काने �पेशलायझेशन�या ��येक िवषयाचे काही पाठाचें 
िनरी�ण करायलाच हवे. पाठाचें हे िनरी�ण अनेक �कारचे असू शकते आिण ते पाठ 
�या�ंया समवय�क व िश�कांनी िकंवा �िशि�त व अनभुवी शाळेतील िश�का�ंार े िदले 
गेलेले असू शकतात. या �कार�या पाठ�या िन�र�णाचा उ�ेश िशक�या�या �ि�येची 
अिधक चागंली समज िमळवणे हा आहे व िनरी�ण केले�या धड्याचें म�ुयाकंन करणे हा 
नाही. पय�वे�काचा ��ीकोन न ठेवता वगा�त काय घडते आिण ते कसे घडते याब�ल 
उ�सकु असले�या िव�ा�या�चा ��ीकोन असावा. वगा�त काय चालले आहे यावर ल� ठेवणे 
हे िनरी�काचे काम आह.े िनरी�ण �भावी हो�यासाठी, काय िनरी�ण कसे करावे आिण 
िनरी�णे कशी न�दवायची हे अगदी �प�पणे जाणून घेणे आव�यक आहे.  

२) िव�ाथ� िश�कांचे �यां�या पय�वे�काद्�ारा पाठ िनरी�ण : 

िव�ाथ�-िश�काचें �या�ंया पय�वे�का�ंार े पाठ िनरी�ण करणे हा मू�याकंनाचा सवा�त 
सामा�य �कार आहे. पय�वे�का�ंार े लागू केले�या िनरी�ण प�तीचा �कार हा िव�ाथ�-
िविश� रणनीती िकंवा प�त वाप�न काय ल�य ठेवत आहे, यावर अवलंबून असतो. उदा. 
पय�वे�काचे ल� बह�धा मू�यविध�त धा�याचें िनरी�ण करताना मू�य वाढव�यावर असू 
शकते आिण साम�ी�या अंितम म�ुयाकंनावर नाही. गोिमंगवर आधा�रत धड्यासाठी, 
�याला उ�पादनापे�ा �ि�येवर ल� क� ि�त करणे न�क�च आवडेल. वगा�तील िनरी�णा�ार े
कोण�याही धड्या�या प�रणामकारकतेचे म�ुयाकंन करतांना वैध आिण सबंंिधत साधने 
आव�यक असतात. स�ुिशि�त आिण सश� मनाचे िनरी�क/ पय�वे�क असणे देखील 
मह�वाचे आह,े जे उपकरण ससुगंतपणे वाप� शकतात. ह�शारीने वापर�यास, िनरी�णे ही 
िव�ाथ� िश�का�या कामिगरीब�ल आिण वाढीब�ल उपय�ु मािहती देऊ शकतात.  

पाठाचे िनरी�ण आिण मू�यमापन कर�यासाठी ल� क� ि�त करावयाचे पैलू  

िव�ाथ�-िश�काने िशक�यासाठी केलेले िनरी�ण असो िकंवा िव�ाथ� िश�काचे म�ुयाकंन 
कर�यासाठी पय�वे�काने केलेले िनरी�ण असो, पाठाचे िनरी�ण करताना खालील िनकष 
ल�ात घेतले पािहजेत. सराव धड्यासाठी �या�या/ तीई�या म�ुयाकंनाक�रता िव�ाथ� 
िश�काची कामिगरी ही स�ंथे�या पय�वे�का�ार े या पैलुंसाठी मोजली जाते. रमाकातं 
मोहिलक RTE बवुाने�र येथील िश�णाचे �ा�यापक हडँबकुऑन इंटन�िशप इन िटच�ग 
म�ये पढुील पैलूंवर चचा� करतात. हे पैलू सामा�यत: िव�ततृ शीष�काखाली येतात ते �हणजे: 

१. िव�ाथ� िश�कांचे  
पाठ िनरी�ण  २. िव�ाथ� िश�कांचे �यां�या 

पय�वे�का�ार ेपाठ िनरी�ण  
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अ) तयारी  

हा पाठाचा पिहला ट�पा आहे. िनरी�ण करताना खालील गो�ी ल�ात �यायला ह�यात : 

१) धड्याचे उि�� कसे नमूद केले आहे ? 

२) ते िव�ा�या�ना कसे िदले जाते?  

३) पूव��ान सबंंिधत आहे क� नाही हे ठरिव�यासाठी कोणती प�ार आह?े 

ब) पाठाचा (धड्याचा) िवकास : 

हा पाठाचा म�यवत� आिण सवा�त मह�वाचा भाग आहे : 

१) अटी, त�ये, सकं�पना, साम�ी, कौश�ये आिण �वार�य (आवड) या सदंभा�त पाठाची 
�मखु उि��ये कशी आहते? 

२) म�ुय िशकव�याचे म�ेु कोणते आहेत ? अ�ययन अनभुवाचंा �म िकती �भावी आहे? 
अ�ययना�या सकं�पना �या �माने माडं�या जातात तो �म तक� सगंत आहे का? 
��येक मदु�्ाची �गती मानिसक आहे का? 

३) सा�पोडीत केलेले िविवध िश�ण प�रणाम काय आहे? 

४) उि��ये सा�य कर�यासाठी प�ती आिण उप�म �भावी आहेत का? प�रि�थतीसाठी 
अिधक यो�य असले�या अिधक चागं�या असले�या �ि�या तेथे आहेत का?  

सामा�य पैलू 

तयारी  

धड्याचा िवकास  

पनुरावलोकन 

नेमलेले काम (असाइनम�ट) आिण मू�यमापन  

वगा�त सामािजक वातावरण  
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५) िश�काचें �प�ीकरण यो�य, �प� आिण �भावी आहे का? �याने ितने यो�य जोडणार े
श�द वापरले आहेत का? 

६) िदलेले �� हे ----- 

अ) अथ�पूण� आिण उ�े�पूण� आहेत का? 

ब) सोपे, �प� आिण चागंले िलिहलेले आहेत का? 

क) सपूंण� वगा�ला सादर केले आहे का? 

ड) िव�ाथ� सहभागाचे उ�च �तर सा�य कर�यासाठी �भावी आहे का ?  

७) ��ानंा िदलेले �ितसाद (उ�र)े हे --- 

अ) यो�य अस�यास �वीकारले का? 

ब) चकु�चे अस�यास द�ु�त केले का? 

क) आव�यक अस�यास �प�ीकरण िदले का? 

ड) यो�य आिण �भावी प�तीने सधुा�रत आिण मजबूत केले का? 

८) कोणती अ�यापन साधने वापरली जातात? अ�यापन साधनाचंा वापर क�न काही 
�ा�यि�क आहे का? ते  स�ुयवि�थतसवुण�नीय आिण उपय�ु आहे का? िशकव�याचे 
साधन तयार आहे क� सधुा�रत आहे? 

९) िजथे श�य असेल ितथे पाठ हा इतर पाठ, िवषय ं ि�याकलाप आिण जीवन 
प�रि�थतीशी कसा सबंंिधत आहे? 

क) पुनरावलोकन  

१) धड्यातंील मह�वा�या मदु�्ाचें पनुरावत�न कसे केले जाते? 

२) िव�ा�या��या फाय�ासाठी फलक साराशं कसा तयार केला जातो? 

३) िन�कषा�पय�त िव�ा�या�चे ल� ठेवले जाते का आिण अस�यास कसे? ते शेवटपय�त 
उ�साही आिण ल� देणार ेआहेत का?  

ड) नेमून िदलेले काम आिण मू�यमापन  

१) िव�ा�या��या कामिगरीचे मू�यमापन कसे केले जाते? (त�डी ��, लेखी चाचणी, नेमून 
िदलेले काम, िनरी�ण आिण इतर प�ती)   

२) कोण�या �कारचे उपचारा�मक काय� केले जाते?  

३) िश�काने उपाययोजनावर आद�ीत नेमून िदलेले काय� िदले आहे का? ते िकती हेतपूुण�, 
�प�, यो�य आिण उपय�ु आहे?  
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इ) वग� खोलीतील सामािजक वातावरण : 

१) वगा�त िश�क आिण िव�ा�या�मधील सबंंधाचे �व�प काय आहे? 

२) िश�क िव�ा�या�ना ल�णीय �वातं�य देतात का? िश�क हे िश�त आिण स�ुयव�था 
राख�यास स�म आहेत का? 

३) िव�ा�या�ना �� िवचार�यासाठी, �य� हो�यासाठी आिण पढुाकार घे�या�या परुशेा 
सधंी आहेत का?  

४) �यानंा �वतःह� ं श�य िततके िनरी�ण कर�यासाठी, कामिगरी कर�यास आिण 
िशक�यासाठी �ो�सािहत केले जाते का? िव�ा�या�म�ये परुशेी सलं�नता आिण 
सहभाग आहे का? तेथे सहकारी िश�ाचें वातावरण आहे का?  

फ) सामा�य पैलू  

१) िव�ा�या��या अडचणी कशा ल�ात घेत�या जातात? �यानंा कसे हाताळले जाते? 

२) अनपेि�त �ितसादानंा सामोरे जाताना �याने �याचा हजरजबाबीपणा वापरला आहे 
का? 

३) िश�काचे एकंदरीत �यि�म�व कसे होते – मै�ीपूण�/ �नेहपूण�/ प�तशीर/ जाग�क/ 
कडक? याचा िव�ा�या��या वत�नावर कसा प�रणाम झाला आहे? 

अशा �कार,े पाठाचे िनरी�ण हे वगा�त, िश�का�या मनात काय घडत आहे आिण 
िव�ा�या��या वत�नातून काय पहले जात आह ेयाचे ३६० अंशातील ��याची मागणी करते. 

तुमची �गती तपासा : 

१) सराव अ�यापन �हणजे काय? सराव अ�यापनाची �या�या करा. 

२) पाठाचें िनरी�ण करताना ल� क� ि�त कर�या�या �यापक पैलूंची यादी करा.  

२.३ सराव अ�यापनादर�यान पय�वे�ण  

सराव अ�यापनात पय�वे�णाचे मह�व जिम केले जाऊ शकत नाही. अ�यापन ही एक कला 
आहे आिण िश�का�या क�पना आिण कृती याचंा मेळ असायला हवा. �हणून, पय�वे�णाने 
हे सिुनि�त करणे आव�यक आहे क� पय�वे�क�य ��ीकोनातून अ�यापन सधुारले गेले आहे 
आिण पय�वे�क हे सिुनि�त कर�यास स�म आहेत क� अ�यापन सराव आिण �या 
शै�िणक िस�ातंावर पाठ आधा�रत �या�ंयातील एक�ीकरणदेखील सम�िमत आहे.  

अथ� : 

‘पय�वे�ण का श�द दोन श�दांपासून बनलेला आहे : ‘पय�’ (super), �याचा अथ� �े� िकंवा 
अित�र� आिण वे�ण�हणजे �ि� िकंबा ��ीकोन पय�वे�ण (Supervision) या श�दाचा 
अथ� इतरा�ंया कामावर ल� ठेवणे िकंवा तपासणी करणे असा होतो. प�रणामी ‘पय�वे�ण’ 
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�हणजे इतर लोक काय��मतेने काय� करत आहेत क� नाही हे िनधा��रत कर�यासाठी 
�या�ंया कामाची तपासणी िकंवा ल� ठेव�या�या कृतीचा सदंभ� देते.  

आर. पी. भटनागर आिण आय.बी.वमा� यानंी िश�णातील पय�वे�णाची �या�या अशी केली 
आहे, “िश�णा�या इि�छत उि��ा�ंया पूत�तेसाठी िश�क आिण िव�ा�या�ना �वत:ला 
सधुार�यासाठी अनकूुल माग�दश�न आिण िदशा येणारी एक सज�नशील आिण गितमान 
�ि�या.” 

सराव अ�यापनासाठी “पय�वे�ण” हा श�द िव�ाथ� िश�का�या िवकासाला चालना 
दे�या�या आिण िनद�िशत कर�या�या कृतीला सूिचत करतो. पय�वे�णाम�ये, िदशा, 
माग�दश�न आिण िव�ा�या�चे िनयमन याचंा समावेश होतो. जेणेक�न िश�क, योजनेनसुार 
काम करत आहेत क� नाती आिण सरावा�या धड्यासंाठी वेळेचे वेळाप�क ठेवत आहेत, क� 
नाही या ��ीकोनातून पाहता येईल, याम�ये िव�ाथ� िश�का�ंया सराव धड्यांचे माग�दश�न 
करणे आिण म�ुयाकंन करणे समािव� आहे.  

पय�वे�ण �भावी कर�यासाठी नेमके काय िन�र�ण करावे आिण िनरी�णांचे 
द�तऐवजीकरण कसे करावे ह ेजाणून घेणे मह�वाचे आहे. यो�य �कारचे पय�वे�ण �भावी 
आिण काय��म िश�क बनवते. पय�वे�णा�या �ि�येत  सामील असले�या म�ुय पैलूंवर 
चचा� क�या. 

पय�वे�णा�या �ि�येत खालील �मखु पैलूंवर ल� क� ि�त केले पािहजे : 

 पय�वे�णाची काय�प�ती चागं�या �कार ेप�रभािषत करणे आिण अचानक होणार ेबदल 
टाळणे आव�यक आहे. साम�यात: �प�ीकरण िमळिव�यासाठी आिण िटप�या व 
सूचना समजून घे�यासाठी दररोज एक तािसका िदली जाते.  

 िव�ाथ�-अ�यापनाची उि��ये सार�य असले�या मदु�्ावंर चचा� केली जाते, ते म�ेु 
उचलून धरले जातात व �प� केले जातात.  

 स�ुवाती�या ट��यातील पय�वे�ण अिधक िनयिमत असू शकते कारण िव�ाथ�-
िश�कांना मदत आिण माग�दश�न आव�यक असते. जे�हा जे�हा नवीन तं�े लागू केली 
जातात, ते�हा पय�वे�ण अिधक तपशीलवार आिण सपूंण� माग�दश�नािभमखु आव�यक 
आह.े ��येक धड्याचे पय�वे�ण आव�यक नाही. एका वेळी, िवशेषत: स�ुवातीला 
सधुार�यासाठी फ� काही पैलू हाती घेतले पािहजेत.  

 असेही सचुिव�यात आले आहे क� पय�वे�णाचे �व�प िनदना�मक असावे. कमकुवतेची 
एक लाबंलचक यादी िव�ाथ� िश�का�या एकूण �गतीला पराव�ृ करते आिण मंदावते. 
�याऐवजी वैकि�पक तं� िकंवा उपायावंर ल� क� ि�त केले जाऊ शकते. पय�वे�ण हे 
केवळ पय�वे�णासाठी केले पािहजे. 
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 पय�वे�ण वै�ािनक आिण रचना�मक �व�पाचे असावे. कमकुवत मदु�्ावंर भा�य 
कर�याऐवजी सधुारणे�या �या�ीवर ल� क� ि�त क�न िवधायक िट�पणी करणे इ� 
आहे. 

 प�तशीर पय�वे�णाची िविहत �ोफॉमा� आिण चे�ली�टचा वापर करणे अ�यतं 
आव�यक आहे. जे�हा िश�क िनद�शक स�ंथानंा आवत�न आधारावर भेट देतात ते�हा 
ते पय�वे�णात एकसमानता सिुनि�त करते. हे �ोफॉमा� आिण चेकिल�ट िव�ाथ� 
िश�कांना देखील उपल�ध असायला हवे, जेणेक�न ते आव�यक मानकानंसुार काय� 
क� शकतील.  

सं�था पय�वे�काची भूिमका आिण कत��ये : 

पय�वे�णाची म�ुय जबाबदारी िश�क िनद�शकावंर येते. जरी िव�ाथ� िश�का�ंया 
पय�वे�णाची �यव�था ही स�ंथानंसुार िभ�न असली तरी, साम�यात: िश�क िनद�शकांना 
��येक सराव अ�यापन स�ंथेवर देखरखे कर�यासाठी िनय�ु केले जाते. �िश�ण 
महािव�ालयातील कम�चा�या�ंया अनपुि�थतीत, सराव अ�यापन शाळाचें म�ुया�यापक 
िकंवा उपम�ुया�यापक या�ंया देखरखेीखाली सराव अ�यापनाचे धडे िदले जाऊ शकतात. 
काही स�ंथा असा आ�ह धरतात क� सराव अ�यापना�या पय�वे�कानंी सा�ािहक िकंवा 
ि�-सा�ािहक आधारावर एका शाळेतून दसु�या शाळेत िफरावे.  

िश�क िश�ण स�ंथेचा तो �ितिनधी आहे आिण स�ंथा व शाळा या�ंयातील सबंंध �हणून 
काय करतो. िव�ाथ� िश�कांना �या�ंया सराव अ�यापनात आिण इतर ि�याकलापामं�ये 
पाठ�बा दे�याबरोबरच, िव�ाथ� िश�क आिण शालेय समदुाय या�ंयातील मानवी सबंंध 
असोत िकंवा �िश�णाथ�नंा भेडसावणा�या तातडी�या आरो�य आिण सरुि�तते�या 
सम�या असोत, अशा कोण�याही सम�याचें िनराकरण कर�यासाठी तो/ ती जबाबदार 
असतो. स�ंथे�या पय�वे�काने नाजूक प�रि�थती हाताळतानंा अ�यतं सावधिगरी, सयंम 
आिण शहाणपणाचा वापर कसा केला पािहजे.  

सराव अ�यापन/ इंटन�िशप क� �ाला भेट देणार ेआिण िविश� कालावधीसाठी ितथे राहणा�या 
स�ंथे�या पय�वे�काला अनेक कत��ये पार पदवी लागतात. आपण खाली काही महाता��या 
गो��ची गणना क� शकतो : 

१) िनयोिजत तारखेला सराव अ�यापन/ इंटन�िशप क� �ावर हजार होणे आिण वेळेवर काम 
स�ु करणे आिण वेळेवर काम स�ु करणे आिण क� �ात �या�या म�ुकामा�या िनयोिजत 
शेवट�या तारखेपय�त ितथेच राहणे.  

२) वेळाप�कानसुार अ�यापन/ इंटन�िशप शाळानंा भेट देणे आिण शाळेतील िश�क व 
�या�ंया �मखुाकंडून िव�ाथ� िश�काचंी आ�हाने, गो�ी कशा चालू आहेत, �याचंी 
�गती इ. जाणून घेणे.  

३) ��येक िनरी�ण केलेय धड्यासाठी धडापूव� आिण पाठो�र चचा� आयोिजत करणे.  



 

 

अ�यापक िश�णातील �यव�थापन 
�यवहाय�ता 

27 

४) िव�ाथ� िश�काला �या�या/ ित�या साम�या�ब�ल आिण िविश� धड्याबं�ल�या 
कमकुवतपणाब�ल मािहती देणे आिण �याला/ ितला वगा�तील कामिगरी सधुार�यासाठी 
उपय�ु सूचना देणे.  

५) क� �ात सराव अ�यापन/ इंटन�िशप�या सम�यावंर चचा� कर�यासाठी शाळेतील िश�क 
आिण िव�ाथ� िश�कासंोबत बैठक घेणे. 

६) स�ंथेला सादर कर�यासाठी �ोफाईल/ डायरी आिण इतर न�दीम�ये िनरी�णे आिण 
रिेटंग सचुीब� क�न धड्याचें वेळेवर व अचूकपणे म�ुयाकंन करणे.  

७) शाळेतील उपल�ध ससंाधनाकंडेल� देऊन शाळेत उपय�ु उप�म आयोिजत 
कर�यास व पार पड�यास सचुिवणे. 

८) स�ंथेचे पय�वे�काचे लॉगबकु/ डायरी स�भालाने, �याम�ये िनरी�ण केले�या 
धड्याबं�लचे सव� तपशील समािव� असले पािहजेत आिण ते स�ंथेला सादर केले 
जावेत.  

९) उ�वू शकणा�या कोण�याही सम�येकडे (उदा. िव�ाथ� िश�काचे आरो�य, वैयि�क 
सरु�ा, िश�ती�या सम�या, शाळेतील समदुायातील सम�या इ. ल� देणे आिण सव� 
प�ानंा (उदा. महािव�ालय, शाळा अिधकारी, िव�ाथ� िश�काचें आई-वडील/ पालक) 
सहभागी क�न घेणे. स�ंथा पय�वे�का�ंया �तरावर केले�या कारवाईची मािहती �यानंा 
देणे.  

अशा�कार,े पय�वे�काचे काय� िव�ाथ� िश�क वापरत असले�या मह�वपूण� ��ीकोन, 
प�ती, अनभुव व ि�याकलाप, तसेच िस�ी याचें िन�र�ण करणे आिण द�तऐवजीकरण 
करणे आहे. पय�वे�ण �भावी हो�यासाठी काय िन�र�ण करावे, िव�ेषण कसे कसे करावे 
आिण िन�र�णे प�तशीरपणे कशी न�दवावी हे समजून घेणे मह�वाचे आह.े वैिव�यपूण� 
प�रि�थती कशा हाताळ�या पािहजेत हे सागंणे अश�य असले तरी, स�ंथे�या पय�वे�काची 
ससंाधनापूण�ता, मानवी वैिश�ये आिण सम�येचे आकलन यामळेु �भावी आिण �व�रत 
कारवाई करणे आव�यक आह,े हे ल�ात घेणे परुसेे आहे.  

तुमची �गती तपासा : 

१) पय�वे�ण �हणजे काय? पय�वे�णा�या काय�प�तीम�ये कोणते मह�वाचे पैलू समािव� 
आहेत?  

२.४ सराव अ�यापनाचे म�ुयाकंन  

िश�क शै�िणक काय��माचे खर ेमू�य �या�या इि�छत व �यवहाय� उि��ये व �येये सा�य 
कर�यात आढळते. सराव अ�यापन ही मूलत: एक उ�ेशपूण� ि�या आहे आिण �या�या 
उ�ेशाची पूत�ता यो�य मू�यमापना�ारचे होऊ शकते.  
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अथ� : 

‘ॲसेस’ (assess) हा श�द लॅिटन ि�यापद ‘असाइडर’ �हणजे ‘सोबत बसने’ या 
श�दापासून आला आहे. मूलत: मू�यमापन (assessment) �हणजे शै�िणक 
ि�याकलापांची प�रणामकारकता िनि�त कर�या�या उ�ेशाने �या�ंयाब�ल�या मािहतीचे 
प�तशीर सकंलन, िव�ेषण आिण वापर होय.  

हाल�न, ि��स, �ॉडफूट, �यूटन (1992) या�ंया मते, “िश�णातील मू�यमापन �हणजे 
शै�िणक काया�साठी िव�ा�या��या �ितसादाब�ल मािहती गोळा करणे, अथ� लावणे, न�द 
करणे आिण वापरणे.” 

ह�बा व ��ड ने (२०००) मू�याकंनाची सवा�त �यापक �या�या िदली आह.े �या�ंया मते, 
“िव�ा�या�ना �या���या शै�िणक अनभुवा�ंया प�रणामी काय मािहत आहे, काय समजले 
आहे आिण �या�ंया �ानाने काय करता येईल याचे सखोल आकलन िवकिसत कर�यासाठी 
अनेक आिण िविवध �ोताकंडून मािहती गोळा कर�याची आिण �यावर चचा� कर�याची 
म�ुयाकंन �ि�या आह;े जे�हा म�ुयाकंन प�रणाम पढुील िश�ण सधुार�यासाठी वापरले 
जातात ते�हा �ि�येचा शेवट होतो.”  

म�ुयांकन साधनाची आव�यकता : 

वगा�तील सराव अ�यापनाचे मु�याकंन करणे ही इंटन�िशप व �यवहाय� काय��मातील सवा�त 
महाता�ची बाब आहे. या पैलूचें म�ुयाकंन अनेकदा �य��िन� असते. �हणून, श�य 
ितत�या व�तिुन�पणे सराव अ�यापनाचे म�ुयाकंन करणे मह�वाचे आहे. िव�ा�या��या 
अ�यापनाचे मू�यमापन कर�याची जबाबदारी स�ंथा पय�वे�कावर असते. सराव 
अ�यापनाचे मू�यमापन कर�यासाठी यो�य योजना आिण साधन असणे मह�वाचे आह.े 
सराव अ�यापन मू�यमापनाची प�रणामकारकता या उ�ेशासाठी वापरले�या म�ुयाकंन 
साधना�ार े िनधा��रत केली जाते. िश�का�या िविश� साम�य� व कमकुवतेवरील 
िटप�यासंाठी जागेसह सो�या रिेटंग �केलला स�ंथा पय�वे�क समवय�क, िवषय त� िकंवा 
शाळा �मखु या�ंयाकडून मानांकन (रटे) कर�यास सािंगतले जाऊ शकते. या साधनाने – 

अ) िविवध अ�यापन कौश�ये आिण �मता�ंया सदंभा�त िव�ा�या��या अ�यापनातील 
साम�य� आिण कमकुवतपणाचे म�ुयाकंना कर�यासाठी पय�वे�कानंा मदत करायला 
हवी.  

ब) िव�ाथ� िश�का�ंया अ�यापन �मता सदंभा�त पय�वे�कानंा िविश� आिण ठोस 
माग�दश�क त�वे �दान करायला हवीत.  

क) िव�ाथ� िश�का�या कामिगरीचे व गणुव�ेचे एक िश�क �हणून व�तिुन�पणे म�ुयाकंन 
करायला हवे.  

िशकिव�या�या गुतंागुतंीमळेु िशकवणे हे सवा�त कठीण काम आहे. यासाठी मू�यमापन 
साधन िवकिसत करणे आव�यक आहे. जे िव�ाथ� िश�काचे म�ुयाकंन केले जाणार े
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व�तिुन� म�ुयाकंन �दान करते. आणखी एक म�ुा �याकडे दलु�� केले जाऊ नये, तो 
�हणजे अशा म�ुयाकंन साधनाचा यो�य वापर होय. 

पाठाचे म�ुयमापन कर�यासाठी िवचारात घे�यासारखे पैलू : 

िव�ा�या��या अ�यापनाचे मू�यमापन कर�याची जबाबदारी स�ंथा पय�वे�कावंर असते. 
धड्याचे मू�यमापन करताना पय�वे�का�ार े साम�यात: िवचार घेतले जाणार े �मखु पैलू 
�हणजे – 

अ) तयारी  

ब) पाठाचा िवकास  

क) पनुरावलोकन  

ड) नेमून िदलेले काम व मू�यमापन  

इ) वगा�तील सामािजक वातावरण  

ई) सामा�य पैलू  

या पैलूंअंतग�त घटक आिण घटका�ंया मू�याकंनासाठी वापर�यात येणार े िनकष हे – 
अ�यास अ�यापना�या िनरी�णातंग�त धड्याचे िनरी�ण व मू�यमापन यावर ल� क� ि�त 
कर�याचे िनकष या उपिवषयावर चचा� करताना िदले आहेत. ह े िनकष सराव धड्या�या 
िनरी�णावर आधा�रत म�ुयांकना�माणेच राहतात. येथे िन�र�ण हे मू�यमापनासाठी 
वापरले जाणार ेतं� आह.े  

सराव अ�यापन धड्यांसाठी म�ुयांकन प�ती  

सराव धड्यादर�यान म�ुयाकंन करणे आव�यक आहे. आजकाल िश�क िनद�शाका�या 
धड्या�या िन�र�णा�या पारपंा�रक पद�्ती �यित�र�,  अ�यापना�या सरावादर�यान 
सेवापूव� िश�कांचे म�ुयाकंन कर�यासाठी इतर िविवध मू�यमापन प�ती वापर�या जातात. 
अ�यापन सरावादर�यान सेवापूव� िश�काचें मू�यमापन कर�यासाठी वापर�या जाणा�या 
िविवध �कार�या म�ुयाकंन प�तीची चचा� खाली केली आह.े 

अ) िश�क िनद�शाका�ार ेिन�र�ण  

ब) समवय�क पनुरावलोकन  

क) सराव िश�ण स�ंथे�या शाळे�या �ितिनधी�ार ेम�ुयाकंन  

ड) िव�ा�या�चा अिभ�ाय  

इ) अ�यापनावर आ�मिचतंन  

ई) ई-पोट�फ़ोिलओ 
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अ) सेवापूव� िश�काचें मू�यमापन कर�यासाठी स�ंथे�या पय�वे�काचें अथा�त िश�क 
िनद�शकाचे िन�र�ण आिण मानाकंन (रिेटंग) हा नेहमीच �मखु ��ीकोण �हणून वापरला 
जातो. या म�ुयाकंन प�तीम�ये दोन म�ुय घटकाचंा समावेश आहे ते �हणजे �कोअ�रगं 
िनकष �ि�या िश�क िश�ण स�ंथा सामा�यत: कम�चारी सद�यानंा आिण बा� 
पय�वे�कानंा (कुणी अस�यास) गणुाकंन �ि�येत (�कोअ�रगं �ि�या) समािव� असले�या 
बारकावे आिण अपे�ाबं�ल मािहती देतात. ��येक पय�वे�काला सव� आव�यक गणुाकंन 
(�कोअ�रगं) िनकष असलेला तयार �ोफामा� िदला जातो. ही एक �यावसाियक िवकास 
�ि�या आहे. �याम�ये वगा�तील पर�पर सवंादावर अिभ�ाय �दान कर�यासाठी आिण 
सेवापूव� िश�कानंा अिधक �भावीपणे अ�यापन कर�यात मदत कर�यासाठी धडे 
िनरी�णाचंी मािलका समािव� आह.े  

ब) समवय�क पुनरावलोकने 

वगा�िम�ाकंडूनची समवय�क पनुरावलोकने ही अ�यापन व अ�ययनाब�ल िभ�न ��ीकोण 
�ा� कर�यासाठी उपय�ु ��ीकोण असू शकतात. �याऐवजी समवय�क िश�क हे िव�ाथ� 
िश�काचे म�ुयाकंन कर�यासाठी अिधक चागं�या �कार े मदत क� शकतात. कारण ते 
एकाच बोटीतून �वास करत आह.े समवय�क म�ुयाकंनामळेु सेवापूव� िश�कांचा 
आ�मस�मान सधुारतो. अ�ययन �ि�येची गणुव�ा सधुार�यासाठी, िव�ा�या�म�ये 
मह�वपूण� �मतानंा चालना दे�यासाठी अ�यापन सरावादर�यान सेवापूव� िश�का�ंया 
कामिगरीचे िन�र�ण कर�यासाठी समवय�क म�ुयाकंन योग ु मानले गेले आहे, परतं ु येथे 
रटेस� असले�या समवय�कानंी हे ल�ात ठेवले पािहजे क� ते एकमेका�ंया िवकासासाठी 
एकमेकानंा मानाकंन देत आहेत.  

क) सराव अ�यापन स�ंथे�या शाळे�या �ितिनधी�ार ेम�ुयांकन जेथे शाळेचे म�ुया�यापक 
आिण िवषय �मखु म�ुयाकंन �ि�येचा भाग बन�यास इ�छुक आहे, तेथे हे म�ुयाकंन धोरण 
वापरले जाऊ शकते. िवषयत� �या�ंया िविश� िवषया�या �चडं व वैिव�यपूण� पा��भूमीवर 
�याचें ठळक म�ुयाकंन देऊ शकतात. यािशवाय नेत�ृव पढुाकार, �ामािणकपणा, 
व�शीरपणा यासारखे इतर सामा�य गणु शालेय �ितिनध��ारे पािहले जाऊ शकतात आिण 
�याचें म�ुयाकंन केले जाऊ शकते.  

ड) िव�ा�या�चा अिभ�ाय : 

शालेय िव�ा�या�कडून वगा�तील िव�ाथ� या ना�याने �या�ंया अनभुवांवर अिभ�ाय िमळिवणे 
हा िव�ाथ� िश�का�या अ�यापनाचे म�ुयाकंन कर�यासाठी एक उ�कृ� ��ीकोन आहे. 
गगुल, फॉम�, वेब�यू, ��ावली आिण ओपन – एडेंड फ�डबॅक फॉम� हे सव� िव�ा�या�कडून 
इनपटु िमळिव�याचे चागंले माग� आहेत. व�तिुन� मानाकंन िमळिव�यासाठी, िव�ा�या�ना 
िननावीपणे आिण पूण� �वातं�यासह सराव करणा�या िश�कानंा मानांकन कर�याची संधी 
िदली पािहजे.  

इ) अ�यापनावर आ�मिचंतन : 

िव�ाथ� िश�काने �वतः�या िशकव�यावर ल� क� ि�त क�न िवचार करणे मह�वाचे आहे. 
�वयं-म�ुयाकंन हे पूव�-सेवा िश�कानंा िचतंनशील िश�क बन�यास मदत क� शकते. 
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धड्या�या योजनांचे िव�ेषण करणे आिण �या�या/ ित�या िशकव�यावरील अिभ�ाय 
अिभ�ायाचें िनयिमतपणे िव�ेषण करणे हे एखा�ा�या वाढीचा मागोवा ठेव�यासाठी एक 
सोपी परतं ु�भावी धोरण आह.े ह े�याला/ ितला �याची कौश�ये मजबूत कर�यास आिण/ 
िकंवा पूव� केले�या चकुा दूर कर�यास मदत करले.  

क) ई- पोट�फोिलओ: 

तं��ाना�या �गतीमळेु पोट�फोिलओ हे पेपर-आधा�रत ते इले��ॉिनक आधा�रत �टोरजे 
ससंाधनामं�ये बदलले आहेत. या �कारचा पोट�फोिलओ हा कागदावर आधा�रत 
पोट�फोिलओसाठी एक �यवहाय� पया�य बनून तो कोण�याही िठकाणाह�न िमळिवता येतो. 
दसुरीकडे, ई-पोट�फोिलओ िविवध �कार ेपारपंा�रक पोट�फोिलओपे�ा वेगळे आहते. ि�थर 
कागदावर आधा�रत कालाकृत�ऐवजी िडिजटल फोटो, ऑडीओ, ि�हिडओ आिण ॲिनमेशन 
हे सािह�याचे नमुने आहेत जे ई-पोट�फोिलओ तयार कर�यासाठी गोळा केले जाऊ 
शकतात. ते िशकणा�याचेंिचंतन आिण वाढ, म�ुयाकंन आिण भिव�यात रोजगारासाठी 
साधन �हणून काम क� शकतात.  

अशा�कार,े सराव अ�यापन/ इंटन�िशपचे मू�यमापन ही पय�वे�काचे मानाकंन, 
समवय�काचें िन�र�ण, शाळे�या �ितिनधी�ार े िन�र�ण आिण िव�ा�या�चा अिभ�ाय 
यासार�या अनेक आिण िविवध �ोताकंडून मािहती गोळा कर�याची आिण �यावर चचा�  
कर�याची �ि�या आहे. �भावी मू�यमापन हे पय�वे�कांना िव�ाथ� िश�काचंी ताकद आिण 
कमकुवतपणा समजून घे�यावर अवलंबून असते. िव�ाथ� िश�काचे भ�कम म�ेु जाणून 
घेत�याने िव�ाथ� िश�काम�ये आ�मिव�ास िनमा�ण होतो तर िव�ाथ� िश�का�या 
अ�यापनातील कमकुवतपणा ओळखून पय�वे�काला आगामी धड्यात द�ु�ती कर�यासाठी 
उपाय सचुिवणे सोपे होऊ शकते. प�तशीर म�ुयाकंना�ारे, िव�ा�या��या अ�यापनातील 
गणु आिण दोष ओळखणे श�य आहे. प�रणामी, म�ुयाकंन प�रणाम पढुील िश�ण 
सधुार�यासाठी वापरले जातात आिण म�ुयाकंन �ि�या समा� होते.  

तुमची �गती तपासा : 

१) सराव अ�यापन पाठाचें मू�यमापन कर�यासाठी यो�य मू�यमापन साधन वापर�या�या 
गरजेचे समथ�न करा.  

२.५ इंटन�िशपची त�वे आिण स�ंथा 

इतर कोण�याही �यावसाियक अ�यास�मा�माणेच िश�क िश�णाम�ये, िव�ा�या��या 
सै�ािंतक �ानाची वा�तिवक-जागितक सदंभा�त चाचणी करणे आव�यक आहे. ही सधंी 
�े�ीय अनभुव िकंवा सराव अ�यापना�ार े �दान केली जाते, जे अ�यास�माचे मू�य 
वाढवते. सराव अ�यापनापे�ा इंटन�िशप अिधक �यापक आह.े िव�ाथ� िश�कामं�ये 
�यवसायािवषयी मलुभूत अंत���ी आिण िविवध अ�यापन-अ�ययन काया�साठी आव�यक 
असलेली काही �मखु कौश�ये िवकिसत कर�या�या ��ीकोनातून इंटन�िशप केली जाते.  
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अथ� : 

“इटंन�िशप” हा श�द वै�क�य �यवसायातून आला आहे. भारतीय िश�क िश�ण �णाली�या 
सदंभा�त िविवध �े�े जसे क�, िवषय सबंंिधत शै�िणक �यावहा�रक घटक, सामदुाियक 
काय�, सराव अ�यापन इ�याद�चा अंतभा�व िश�क िश�ण काय��मा�ंया इंटन�िशप 
शीष�काखाली केला जातो.  

नॅशनल किमशन ऑन टीचस� – I (शालेय िश�कासंाठी) म�ये नॅशनल किमशन जॉन टीचस�  
- I (१९८३-८५) ने असे सचुिवले क� सराव अ�यापन या श�दाची जागा “इंटन�िशप” या 
श�दाने �यायला पािहजे.  

अ�यापनातील इंटन�िशप ही एक सधंी आह ेिजथे िव�ाथ� िश�क �वतःची ओळख �याला/ 
ितला िनय�ु केले�या शाळेशी करतो. सराव अ�यापन हा काय��माचा एक महाता�चा 
घटक असून िव�ाथ�-िश�क एकूण शालेय जीवनात शाळे�या ��येक उप�मात सहभागी 
होतात. इंटन�िशप हा तो कालावधी आहे �या दर�यान िव�ाथ� िश�क िकंवा इंटन� हा 
धड्यांचे िनरी�ण करणे आिण सराव धडे पूण� करणे यािशवाय पढुील काय� पूण� करतात. 
इंटन� हा – 

 ठरािवक िव�ता�रत कालावधीसाठी शाळेत राहतो, शाळे�या समदुायात िमसळतो.  

 शाळेत प�रि�थती आिण सबंंिधत सम�याचें ��य� �ान िमळिवतो. 

 शाळे�या काय��मात भाग घेतो.  

 शाळेतील िश�क आिण समवय�कासंोबत कथानक-आधा�रत धडे व सह-शाळेतील 
धड्या�ंार ेबह�-�तरीय अ�यापनाम�ये समािव� होतो.  

 वािष�क योजना, घटक योजना, घटक चाचणी आिण िनकालाचें िव�ेषण िवकिसत 
करतो.  

 िविवध शाळे�या न�द�चा अ�यास करतो. शाळे�या फाय�ासाठी नवीन आिण फलदायी 
काय��म आयोिजत करतो. 

 शालेय कुटंुबाचा एक भाग बनून यो�य कौश�ये, व�ृी, �वर�ये आिण �शसंाव�ृी 
िवकिसत करतो.  

 शाळेतील कौश�य आही ससंाधनांचा उ�म वापर क�न �वतःला एक चागंला िश�क 
बनवतो जो भिव�यात �याचा �यवसाय �दान करणा�या शाळेचा एक ठेवा असू शकतो. 

इंटन�िशप हा एक मौ�यवान अनभुव आहे, इटंन�िशप दर�यान इंटन� काही सव�� 
�वीकारलेली िशकवण त�वे आिण नैितकता तसेच मलुभूत व िश�तब� जीवन कसे 
जगायचे हे िशकतो. या काळात �याने/ ितने प�रि�थती�या वा�तवाशी जळुवून घेतले 
पािहजे, उपल�ध असले�या ससंाधनाचंा सव��म वापर केला पािहज.े शाळे�या 
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वातावरणात जे काही उपल�ध आहे �याम�ये ित�या/ �या�या गरजा �यानसुार बदल�या 
पािहजे व �वतःला �यानसुार बदलले पािहज े आिण �याची/ितची कत��ये आनदंाने करत 
रािहले पािहज.े इंटन� हे िशकाऊ उमेदवारासारखे असतात. ज ेअ�यतं �े�रत व अनभुवी 
अशा शाळेचे िश�क व पय�वे�क या�ंया देखरेखीखाली कामा करतात. इंटन�िशप हा �याचे 
िश��न आिण �याचे िश�ण आिण �याचे �यावसियक क�रअर िकंवा नोकरी या�ंयातील एक 
मह�वपूण� ट�पा आह.े या बदलामळेु �यानंा भिव�यातील यश�वी बन�यास मदत झाली 
आहे. इटंन�िशप अनभुव हा एक असा घटक आहे �याचा एक िश�क �हणून तो �वत:ला 
कसा आकार देतो यावर मह�वपूण� �भाव पडतो.  

इंटन�िशपची त�वे : 

म�, २०१४ म�ये, NCTE  ने �ा. पूनम ब�ा या�ंया अ�य�तेखाली ओळख आिण सबंंिधत 
काया��या मा�यतेबाबत NCTE �या िव�मािनयामक काया�चे पनुरावलोकन कर�यासाठी 
एक सिमती �थापन केली. जलैु २०१४ म�ये NCTE ने २०१४ म�ये �थापन केले�या 
सिमती�या अहवालावरील मते/ िट�प�या िनरी�णानंा अनसु�न देशातील िश�क 
िश�णासाठी खालील माग�दष� त�वे �दान केली आहेत.इटंन�िशपब�ल पूनम ब�ा सिमती�या 
िविश� िट�प�या खाली नमूद के�या आहेत. ही माग�दश�क त�वे देशाभरातील िव�ापीठे 
इंटन�िशपसाठी माग�दश�क त�वे �हणून वापरली जातात : 

 दोन वषा��या काय��मासाठी इंटन�िशपचा िकमान कालावधी १६ आठवडे असणे 
आव�यक आहे. 

 िनयिमत िश�कासह िनयिमत वगा�चे िन�र�ण कर�यासाठी एक आठवड्याचा �ारिंभक 
ट�पा आिण �यात समवय�क िन�र�णे, िश�कांची िन�र�णे व सराव अ�यापन धड्याचें 
िश�क िन�र�णे याचंा समावेश असेल.  

 इंटन�िशप दोन ट��यात आयोिजत केली जाईल. पािह�या वषा�त ४ आठवडे 
अिभमखुता समािव� असेल, �यापैक�  

 एक आठवडा वगा�तील िनरी�णासंाठी  

 एक आठवडा समदुाया�या अनभुवासंाठी आिण  

 िनवडले�या अ�यापण िवषयातील घटक िनयोजन आिण िशकव�यासाठी दोन 
आठवडे 

 इंटन�िशप दोन ट��यात आयोिजत केली जाईल. शालेय इंटन�िशप�या  दसु�या वषा�तील 
िश�ण मा�यिमक आिण/ िकंवा व�र� मा�यिमक �तरावर १२ आठवड्यापंय�त 
पसरलेले असेल.  
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 दसु�या वष�, इंटन�कडून आठवड्यातून सतत ४ िदवस शाळेत असणे अपेि�त आहे. 
आठवड्यातील २ िदवस िनयोजन, सािह�य  िवकिसत करणे, िचतंनशील जन�ल लेखन 
आिण स�ंथेतील �ा�यापकाशंी सवंाद साध�यासाठी समिप�त केले जातील.  

 शाळेतील जा�तीत जा�त ७ िव�ा�या�ना अिभ�ाय, समथ�न, माग�दश�न व 
मू�याकंनासाठी मदत कर�यास एक िश�क  

 काय��माची अंमलबजावणी िकमान दहा शाळासंह एक सामंज�य कराराने करा. 
�याम�ये इंटन�िशप तसेच काय��मा�या इतर शाळा-आधा�रत ि�याकलापानंा 
परवानगी दे�याची �याचंी इ�छा दश�िवली जाईल.  

यािशवाय, NCFTE (िश�क िश�णासाठी रा��ीय अ�यास�म आराखडा) २००९ 
िशफारस करतो क� शालेय िश�णा�या सव� �तरावंरील िश�क िश�णाचे स�याचे मॉडेल 
अशा�कार ेबदलले जावे क� ते शाळामं�ये इंटन�िशप�या मागणीसह िश�णाला �यावसाियक 
िवकासासह एक� करले. NCFTE, २००९ नसुार शालेय इंटन�िशपम�ये पढुील बाबी 
समािव� असा�या : 

१) जेथे श�य असेल तेथे अ�यापनशा� आिण िश�णा�या नािव�यपूण� क� �ानंा भेटी ; 

२) वग�-आधा�रत सशंोधन; 

३) िनयिमत वगा�चे िनरी�ण कर�या�या स�ुवाती�या ट��यासह, िकमान सहा ते दहा 
आठवड्या�ंया कालावधीसह आठवड्यातून चार िदवस शालेय इंटन�िशप; 

४) इंटन�िशप शाळामं�ये ससंाधने तयार करणे आिण �याचंी देखभाल करणे.  

५) घटक योजना िवकिसत करणे आिण िचतंनशील जन��स राखणे.  

शालेय इंटन�िशप दर�यान अ�यापां�या सरावाम�ये �ित िवषय चार घटकापें�ा जा�त 
योजनांचा समावेश नसतो. घटका�ंया िनयोजनात शालेय पाठ्यप�ुतक, िवषय सािह�याचे 
सघंटन व सादरीकरण, �� तयार  करणे याचंा समावेश असले�या िविवध �ोतापंासून�या 
साम�ीसह समी�ा�मक गुतंवणूक पढुील बाब�साठी समािव� असते : 

अ) िव�ा�या��या �ानधारा�या आकलनाचे म�ुयाकंन करणे.  

ब) पढेु वगा�त �ानिनिम�ती व अथ� िनिम�तीची �गती. 

क) अ�यापनशा�ीय सराव सधुार�यासाठी पढेु अ�ययन वाढिव�यासाठी िव�ा�या��या 
अ�ययनाचे म�ुयाकंन करणे.  

िकमान १२-२० आठवडे कायम�व�पी िनयिमत िश�क �हणून काम करत असताना, 
इंटस�ना िश�ण, अ�यास�मातील साम�ी आिण अ�यापनशा�ीय सरावा�या ��ीने 
वा�तववादी �येये िनि�त कर�यासाठी िशक�याची सधंी िमळेल. अपारपं�रक 
अ�यापनशा�ा�या श�यता पाह�या�या ��ीने अशा यतुीचा शाळेला फायदा होईल. 
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इंटन�िशप�या या �ि�येत, िश�क-�िश�णाथ� हे अ�यापन-िश�णासाठी नवीन सािह�य 
िवकिसत करतात जे शाळे�या िनयिमत िश�कासंाठी मौ�यवान ससंाधन बनू शकतात.  

इंटन�िशपची सं�था : 

इंटन�िशप�या स�ंथेसाठी माग�दश�क त�वे हे ल�ात घेऊन तयार केली गेली आहेत क� 
इंटन�िशपने सभंा�य िश�कांना िशकवायला िशक�याची सव� आव�यक समज, कौश�ये, 
��ीकोन आिण गणुवाखाणनी हे वा�तिवक शालेय प�रि�थतीत �ा� कर�याची उ�कृ� सधंी 
�दान केली पािहज.े �या�या इंटन�िशप दर�यान इंटन� हा सवंादाची कला सम�या 
सोडव�याची कौश�ये, अगदी नाजूक प�रि�थतीचे �यव�थापन कर�याची सवेंदनशीलता 
आिण शालेय िव�ा�या��या फाय�ासाठी शै�िणक व फायदेशीर काय��माचंी योजना 
आख�याची व तयार कर�याची �मता िशकू शकतो.  

भारतातील िविवध िश�क िश�ण अ�यास�मामं�ये इंटन�िशप�या स�ंथेसाठी NCTE �ार े
येथे सामा�य माग�दश�क त�वे �दान केली आहेत. ��येक िव�ापीठ िकंवा �वाय� स�ंथा 
एनसीटीईने जारी केले�या माग�दश�क त�वानसुार इंटन�िशप�या स�ंथेसाठी अ�यास�म 
आिण माग�दश�क त�वे आखतात.  

मा�टर ऑफ ए�युकेशन �ो�ाम ने मा�टर ऑफ ए�युकेशन (एम. एड) पदवी िमळवत.े 

िफ�ड अटॅचम�ट/ इंटन�िशप/ फ��ड एगंेजम�टची सिुवधा िश�ण �जे�ात काम करण�या 
सागंताना व स�ंथानंा िदली जाते. िव�ा�या�ना फ��ड-आधा�रत प�रि�थतीशी जोडून घेणे 
आिण �ाथिमक व इतर �तरावरील िश�णाम�ये काम पूण� करणे आिण �यावर िचतंन व 
लेखन कर�याची सधंी �दान करणे हे �या��हे उि�� असेल.  

बॅचलर ऑफ ए�युकेशन �ो�ाम जे बचॅलर ऑफ ए�युकेशन (बी.एड.) पदवी िमळवत.े  

शालेय इंटन�िशप हे �े�ाशी सलं�नते�या िव�ततृ अ�यास�मा�या �े�ाचा एक भाग आहे 
आिण ��ीकोन, �यावसाियक �मता, सवेंदनशीलता आिण कौश�याचंा िव�ततृ स�ंह 
िवकिसत कर�यासाठी आरिेखत केलेले आह.े अ�यास�मा�या अंितम वषा�त िव�ा�या�ना 
१६ आठवडे सि�यपणे �य�त ठेवायचे असते. �यानंा उ�च मा�यिमक (VI-VII) आिण 
मा�यिमक (IX-X) िकंवा व�र� मा�यिमक अशा दोन �तरावर िकमान १६ आठवडे 
मा�यिमक (व�र� मा�यिमक वगा�त सहभागी �यावे लागेल. �हणून शाळेतील इंटन�िशप दोन 
वषा��या काय��मासाठी िकमान २० आठवडे (पिह�या वष� ४ आठवडे �यित�र�, िनयिमत 
िश�कासह िनयिमत वगा�चे िन�र�ण कर�यासाठी एक आठवड्या�या �ारिंभक ट�पा आिण 
समवय�क िन�र�णे, िश�कांची िन�र�णे आिण सराव धड्याचें िश�क िनरी�ण याचंा 
देखील समावेश असावा.  

�ाथिमक िश�क िश�ण काय��म जे िड�लोमा इन एिलम�टरी ए�युकेशन (D.EL.ED) 
पदिवका िमळवते.  

दोन वषा��या अ�यास�मादर�यान शाळेत िकमान २० आठवडे इंटन�िशप, �यापैक� ४ 
आठवडे पिह�या वषा�त वग� िनरी�ण इ�याद�साठी समिप�त असतील. ि�तीय वष� शालेय 
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इंटन�िशप �ाथिमक आिण उ�च �ाथिमक सह �ाथिमक वगा�म�ये िकमान १६ 
आठवड्या�ंया कालावधीसाठी असेल. याम�ये रकेॉड� आिण रिज�टरची देखभाल िविवध 
कलाकृती आिण तं��ानाचा वापर क�न धडे व घटक योजना तयार करणे, वग� 
�यव�थापन, शाळा, समदुाय िकंवा पालक इंटरफेसशी सबंंिधत ि�याकलाप आिण 
अ�यापन सरावाचे �वयं-िवकास व �यावसायीकरण यावर िचतंन यासार�या 
ि�याकलापांचा समावेश आह.े  

िड�लोमा इन अल� चाई�डह�ड ए�युकेशन �ो�ाम जे िड�लोमा इन �ी-�कूल ए�युकेशन 
(DPSC) पदिवका िमळवते. 

ही �ि�या तीन-ट��यामं�ये प�रकि�पत केली गेली आह.े �यात शालेयपूव� वगा�चे 
िनरिनरा�या वातावरणात िनरी�ण करणे, िद�बासाचा काही भाग शालेय वगा�त िनयोिजत 
सराव अ�यापन करणे आिण पूण�वेळ इंटन�िशप िकंवा साव�जिनक खाजगी, एनजीओ या�ंया 
�ेणीतील शालेयपूव� काय��मात घालवणे याचंा समावेश आह.े हे इ� आहे क� याने �वतःचे 
�ी-�कूल सलं�न केले आहे. स�ंथा अशा िकमान १० �ी-�कूल/ �ाथिमक शाळासंह 
�यव�था करले �याम�ये इंटन�िशप तसेच काय��मा�या इतर शाळा आधा�रत 
ि�याकलापांना परवानगी दे�याची �यांची इ�छा दश�िवली असेल. काय��मादर�यान �ी-
�कूल सव� �यावहा�रक ि�याकलाप आिण सबंंिधत कामासंाठी मलुभूत सपंक�  िबंदू तयार 
करले. रा�य िश�ण िवभागाचे िज�हा �लॉक काया�लय वेगवेग�या िश�क �िश�ण 
स�ंथानंा (TTIs) शाळाचें वाटप क� शकते.  

भारतातील सव� िविवध िश�क िश�ण अ�यास�मांसाठी, सबंंिधत िश�क िश�ण 
स�ंथेतील लायक आिण अनभुवी िश�कां�या देखरखेीखाली इंटन�िशप आयोिजत केली 
जाते. इंटन�िशप दर�यान िविवध अनभुवांची ह�नाव�ा आिण �या�ी �दान कर�यासाठी 
िश�क िश�ण स�ंथा आिण सहभागी शाळा/ कॉलेज या�ंयात एक �यापक करार आह.े या 
कालावधीत शालेय काय��मां�या िविवध �ेण�म�ये सहभागी होणा�या िव�ाथ� िश�का�ंया 
मह�वावर हे जोर देते. थोड�यात, इंटन�िशप हा असा कालावधी असतो �या दर�यान 
िव�ाथ� – िश�क �वतःला स�ंथेशी जोडतात.  

तुमची �गती तपासा : 

१) िश�क िश�णाम�ये “इंटन�िशप” या श�दाचा अथ� काय आहे? त�ुही बॅचलर ऑफ 
ए�यकेुशन �ो�ामसाठी इंटन�िशप कशी आयोिजत कराल? 

२.६ िव�ाथ� िश�कानंा अिभ�ाय – सकं�पना  

सवा�त यश�वी शै�िणक साधनापैंक� एक �हणजे अिभ�ाय �याचा थेट प�रणाम 
िशक�या�या �ि�येवर होतो. अिभ�ाय हा सतत िशकव�या�या आिण म�ुयाकंन �ि�येचा 
एक मह�वाचा भाग आहे. वारवंार आिण िनयिमत अिभ�ाय देणे हा िव�ाथा��या िश�णात 
सधुारणा कर�याचा एक मह�वाचा भाग आहे. अिभ�ाय हा िव�ा�या�ना ते यो�य मागा�वर 
आहेत क� नाही हे सागं�याची �ि�या आहे.  
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ब�याच वेळा अिभ�ाय �हणजे “िव�ा�या��या िशक�यात प�रणाम हो�यासाठी �या�या 
वत�नात बदल घडून आण�यासाठी �याला �भािवत कर�या�या उ�ेशाने �याला िदलेली 
मािहती” असे समजले जाते. यात िश�क िनद�शक, समवय�क आिण �वत: िव�ाथ� िश�क 
या�ंयात समजून घे�या�या आिण कामिगरी�या अनेक पैलुंसबंंधी मािहतीची देवाणघेवाण 
समािव� आह.े  

हॅटी (१९९९) असा दावा करतात क�, “अिभ�ायाचा िशकव�यावर मह�वपूण� �भाव पडतो; 
�याचे वण�न िस�ी वाढवणारा सवा�त शि�शाली एकल िनया�तक असे केले गेले आह.े”  

अिभ�ाय �हणजे काय��दश�नाची मािहती जी ती कामिगरी सधुार�यासाठी वापरली जाऊ 
शकते. अिभ�ाय हा वा�तिवक आिण इि�छत कामिगरीमधील अंतर कमी कर�यात मदत 
करतो. अिभ�ायाचे �व�प अिधक चागं�या �कार े समजून घे�यासाठी आिण वा�तिवक 
आिण इि�छत कामिगरीमधील अंतर कमी कर�यासाठी, पय�वे�काने िदले�या अिभ�ायाला 
तीन आव�यक ��ाचंी उ�र ेदेणे आव�यक आह.े 

 िव�ाथ� िश�काची स�याची कामिगरी कशी आहे? 

 स�याची कामिगरी इि�छत िश�ण उि��ाशंी कशी सबंंिधत आहे?  

 चागं�या �गतीसाठी �याने/ ितने कोणते उप�म हाती घेणे आव�यक आह?े  

थोड�यात, अिभ�ाय हा िश�क िनद�शक आिण िव�ाथ� िश�क दोघानंाही वत�मान �ान 
आिण कौश�य िवकासाची अंत���ी देतो. िश�क िनद�शक पाठ योजना सादरीकरणातील 
पढुील चरणाब�ल �याचंी �गती आिण यशाचे �माण यांचे मलुनुाकन क�न िनणा�यक 
यशाचे �माण यांचे म�ुयाकंन क�न िनण�य घेऊ शकतात. हे िव�ाथ� िश�कांना �याचें 
काय��दश�न सधुार�यासाठी �यानंा िस� कर�याचा िकंवा �पातंरीत कर�या�या उ�ेशाने 
�या�ंया िशक�या�या तं�ावंर िचतंन कर�यास स�म करते.  

िश�क िनद�शकाने िव�ाथ� िश�कांना िदले�या अिभ�ायाची वैिश�्ये   

िश�क िनद�शकाने ि�ब�ाथ� िश�कानंा िदलेला अिभ�ाय हा- 

 िव�ाथ� िश�का�या काय� उ�पादना�या प�रणामकारकतेवर आिण �यात समािव� 
असले�या �ि�यांवर ल� क� ि�त करले  

 िश�णाची उि��ये आिण �ेणी िनकषाशंी थेट जोडला जाईल. 

 िव�ा�या�ने जे काही चागंले केले आहे ते मा�य करले आिण काय गैरसमज झाले िकंवा 
समजले नाही ते ओळखेल.  

 िव�ाथ� िश�कांना �याचें �ान आिण कौश�ये अिधक िवकिसत कर�याचे आ�हान 
करले.  
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 कामा�या दजा�वर अिधक भर देईल.  

 िजथे श�य असेल ितथे उदाहरणे वाप�न अिभ�ायाब�ल वैिश�्यपूण� आिण �प� 
होईल.  

 िनण�या�मक भाषा वापरणार नाही.  

 �यानंा अिभ�ायाब�ल �� िवचार�यास �ो�सािहत करले आिण �शसंा, ब�ीस िकंवा 
िश�ेचा वापर टाळेल.  

 बोलके करले, क�भाव करले िकंवा िलिखत �व�पात औपचा�रक करले.  

�यामळेु अिभ�ाय हा �या �करणात िव�ा�या�ना ते कुठे चकुले ते सािंगतले तेथे िदशादश�क 
असू शकतो, िकंवा �या प�रि�थतीत िव�ा�या�ना कसे सधुारावे याब�ल सूचना िद�या 
जातात, तेथे तो सोयीचा असू शकतो. िव�ततृ अिभ�ायाम�ये सधुार�यासाठी सूचना 
समािव� आहेत. 

तुमची �गती तपासा. 

१) अिभ�ाय �हणजे काय ? िव�ाथ� िश�काला अिभ�ाय देताना अिभ�ायाची कोणती 
वैिश�ये ल�ात ठेवली पािहजेत? 

२.७ िव�ाथ� िश�क- अिभ�ायाचे �कार  

अिभ�ाय िविवध कारणासंाठी आिण िविवध �व�पामं�ये िदला जाऊ शकतो. अिभ[राय हा 
एकाच गो� �हणून िदला जाऊ शकतो. उदा – िव�ाथ� िश�काकडून उ�कृ� किवता 
वाचनासाठी वगा� िनरी�णासाठी अनौपचा�रक अिभ�ाय िकंवा िविवध गो�ी �हणून उदा – 
धड्याचा िश�का�ंया डायरीम�ये औपचा�रक िकंवा अनौपचा�रक रचना�मक िकंवा 
साराशंा�मक, �वत: िकंवा समवय�क अिभ�ाय �ाचंी िव�ाथ� िश�का�ंया कामिगरीला 
�ो�साहन दे�यात आिण अमकुुल कर�यात ��येकाची भूिमका असते. अिभ�ायाचे अनेक 
�कार आहेत, आिण आपली दैनिंदन जीवनात आपली �यापैक� अनेकाशंी गाठ पडते, ते 
�हणजे ;  

१) अनौपचा�रक अिभ�ाय : 

अनौपचा�रक अिभ�ाय कोण�याही वेळी येऊ शकतो कारण तो �णात िकंवा कृती दर�यान 
उ��फुत�पणे होतो. िव�ाथ� िश�कानंा वग� वा�वा�थापन आिण पाठ सादरीकरणात 
�भावीपणे �े�रत कर�यासाठी िकंवा स�ला दे�यासाठी, अनौपचा�रक अिभ�ाय हा 
�या�ंयाशी सबंंध िवकिसत कर�याची आव�यकता दाखवतो. हे भौितक वगा�त शाळे�या 
कॉ�रडोअर म�ये िकंवा सदंेशा�ार ेघडू शकतो. 
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२) औपचा�रक अिभ�ाय : 

औपचा�रक अिभ�ाय सरंिचत आिण सघंिटत प�तीने �ि�येत आणला जातो. औपचा�रक 
अिभ�ाय सहसा म�ुयाकंन काया�शी सबंंिधत असतो. �यात मािक� गाचे िनकष, �टडड� 
�ोफाम� वारीलो कौश�ये यासार�या गो��चा समावेश असतो. म�ुयत: सव� सराव अ�यापन 
धड्याचें मू�यमापन पूव�िनधा��रत िनकषावंर केले जाते. �यानंा आव�यक तेथे िटप�यासंह 
रिेटंग �केलवर रटे करणे आव�यक आहे. तो िव�ाथ� िश�क आिण िश�क िश�ण स�ंथा 
या दोघांसाठी परुावा �हणून न�दवला जातो.  

३) जडण-घडणा�मक अिभ�ाय : 

जडण घडणा�मक मू�याकंनाचा उ�ेश िव�ाथ� िश�का�ंया �गतीचा मागोवा आिण सतत 
अिभ�ाय �दान करणे हा आह.े �याचा उपयोग िश�क आिण िव�ाथ� िश�क �याचें 
अ�यापन आिण अ�ययन सधुार�यासाठी क� शकतात. प�रणामी घडणा�मक अिभ�ाय हा 
अ�यास�मा�या स�ुवातीला साराशंा�मक मू�याकंनापूव� �दान केला जावा. उदा. मायको 
िटच�ग स�ा दर�यान िश�क या�कारचा अिभ�ाय वापरतात. �यामळेु, िव�ाथ� िश�काला 
घडणा�मक, अिभ�ायाचा फायदा होतो आिण �याच चकुा टाळून ते कौश�य िवकिसत 
कर�यासाठी पनुिन�योजन करतात.  येथे अ�यापना�या पढुील चकापवु� अिभ�ाय आव�यक 
आहे. �यामळेु �यानंा �ो�साहन िमळते आिण �यानंा �गती कर�यास समथ�ता वाटते.     

४) सारांश अिभ�ाय :  

साराशं म�ुयाकंनाचा वापर िव�ाथ� िश�का�या िश�णाचे िकंवा कामिगरीचे एका घटका�या 
शेवटी िकंवा इटन�शीप�या ट�या�या शेवटी मानक िकंवा बैच माक� शी तलुना क�न �यांचे 
म�ुयाकंन कर�यासाठी केला जातो. प�रणामी, साराशं म�ुयमापनामं�ये �यां�या कामा�या 
िविश� �े�ांवर िव�वतृ िटप�या, �दान केले�या िनकषांचा वापर क�ण �ेिडट्सची गणना 
कशी केली गेली याचे �प� �प�ीकरण समािव� आहे. �याम�ये काय��दश�न कसे सधुा� 
शकते यासाठी अित�र� रचना�मक सचुना देिखल समािव� अ�य शकतात.  

५ ) समवय�क अिभ�ाय : 

वग� िम�ाकंडून समवय�क अिभ�ाय हा धड्या�या सादरीकरणावर िविवध �ि�कोण 
ठेव�याचा एक चागंला माग� असू शकतो. दसुरीकडे, समवय�क िश�क हे िव�ाथ� िश�काचें 
मू�याकंन कर�यात अिधक चागंली मदत क� शकतात कारण ते समान िवमानत आहेत. 
िश�क िनद�शकासोबत, इतर िव�ाथ� िश�क उ�म अिभ�ाय दे�यास िशकू शकतात 
�याची स�व�सकाकडून चागंली िकंमत केली जाते. िव�ा�या�ना समवय�क म�ुयमापन 
दे�या�या आिण �ा� कर�या�या िनयिमत सधंीमळॆु �याचंा िशक�याचा अनभुव वाढतो 
आिण �या�ंया �यावसाियक कौ��याचा िवकास होतो.  

६) �विभ�ाय :  

िव�ाथ� िश�काचंी �वतः�या िशकवणीवर ल� क� �ीत क�न िचतंन कर�याची �मता 
मह�वपूण� आह.े िश�क िनद�शक अिभ�ायाचा उपयोग िव�ा�या�ना िदशा दे�यासाठीच न�हे 
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तर �यानंा �वम�ुयाकंन िशकव�यासाठी देिखल क� शकतात. �वअिभ�ाय पूव� सेवा 
िश�कांना िचतंनशील िश�क बन�यास मदत क� शकतात एखा�ा�या अ�यापनावर 
अिभ�ाय िलिह�यासाठी धड्या�या योजना आिण वगा�तील कामिगरीचे िनयिमतपणे 
िव�ेषण करणॆ हे एखा�ा�या �गतीचा मागोवा घे�यासाठी एकसाधे परतं ु�भावी तं� आह.े 
हे �याला �यां�या कलागणुाना प�र�कृत कर�यात आिण / िकंवा पूव��या चकुा ओळख�यात 
आिण सधुार�यात मदत करले.  

७) रचना�मक अिभ�ाय : 

औपचा�रक असो वा अनौपचा�रक, जडण - घडणा�मक असो वा साराशंा�मक, अिभ�ायाने 
�गती, उ�नतीवर भर िदला पािहजे. िवधायक अिभ�ाय �हणजे पदाथ� तोड�याऐवजी तो 
तयार करणे होय. ही बाब सहा�य �दान कर�याब�ल आिण काय अपेि�त आहे याची 
समज वाढव�या ब�ल आहे आिण चकुा व कमकुवतपणा दश�िव�याब�ल नाही. िवधायक 
अिभ�ाय �वीकाय� सीमा िकंवा िव�ाथ� िश�का�या शारी�रक/ मानिसक/ स�ंाना�मक 
मया�दाबं�ल जाग�कता �दिश�त क�न �ा�क�या�ब�ल आदर दश�िवतो. ��येक जण एक 
अि�तीय आहे आिण िविवध कौश�यां�या सचंाने वरदान �ा� आह.े रचना�मक अिभ�ाय 
�या कौश�यां�या सचं ओळखतो आिण �या�या/ित�या चागं�यासाठी व दशुारा�यासाठी 
�याला यो�य आकार िदतो. ते कठोरपणे िनण�या�मक भाषा वापरणे टाळते आिण अचूक व 
िव�ासाह� मािहती वाप�न िविश� अिभ�ाय �दान करते. �हणूनच, असे िदसून येते क� 
रचना�मक आिण सबंंिधत अिभ�ायामळेु यश�वी अ�यापन आिण अ�ययन तसेच आ�म-
सधुारणा होऊ शकते. अचूक, �ासिंगक, वेळेवर होणारा, उपय�ु, िववेक�, आदरणीय, 
िविश� गरजासंाठी अनकूुल आिण �ी�सहान देणारा अिभ�ाय ही सव� वाछंनीय वैिश�ये 
आहेत. अशा �कार,े अिभ�ाय देखील �ोता�ंया िव�ततृ �ेणीतून येऊ शकतात. नेहमी 
औपचा�रक अिभ�ाय देणे आव�यक नाही. खरतर ��येक �कार�या अिभ�ायाची �वत:ची 
िकंमत �या�याशी सलं�न आहे. �यामळेु िदले�या प�रि�थतीत कोण�या �कारचा अिभ�ाय 
�भावी होईल हे ठरव�यासाठी िश�क िनद�शकाची भूिमका खरोखरच मह�वाची असते.  

२.८ साराशं  

िश�क िश�णासार�या �यावसाियक �े�ातील िव�ा�या�नी केवळ िस�ातं िशकणे आिण 
िस�ातं हा मह�वाचे आहेत हे समजून घेणेच न�हे तर सै�ांितक चौकटी �यवहारात लागू 
कर�यास देखील िशकणे मह�वाचे आहे. ही गरज २१ �या शतकातील वगा�खो�यामं�ये 
आिथ�क �प� होते. िजथे िविवध िशकणा�याचंी पूत�ता (सोय) केली जाईल. सराव अ�यापन 
हे, जे इटंन�िशप अनभुवा�या क� ��थानी आहे. िव�ाथ� िश�कानंा अ�यापन व 
अ�ययनाब�्लचे सव� सै�ािंतक �ान तसेच िव�ा�या��या मानसशा�ािवषयी �याचंी 
समाज, वा�तिवक वगा�तील वातावरणात लागू कर�यास अनमुती देते. िव�ाथ� िश�क हे 
िशकव�याची काला िशकत असतानंा वगा�तील सदंभा�शी सबंंिधत अ�यापन धोरण कसे 
आिण के�हा वापरावे, समायोिजत करावे आिण सधुा�रत करावे हे िशकतात.  
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एक प� िश�क तयार कर�यासाठी,अ �यापन सरावासः इंटन�िशप ही िश�क िश�णा�या 
िनयामक मंडळा�या माग�दश�क त�वे आिण िदशािनद�श ल�ात घेऊन कठोरपणे आयोिजत 
करणे, पय�वे�ण करणे आिण म�ुयाकंन करणे आव�यक आहे. काया�ि�वत केलेय म�ुयाकंन 
प�त�नी सेवापूव� िश�क वगा�त असतानंा �या�ंया वाढीस मदत केली पािहज.े �याचे 
म�ुयाकंन कसे गेले आहे ते यो�य आिण अचूक अिभ�ाया�ार े कळिवले जाने आव�यक 
आहे. अिभ�ाया�या िश�ण सधुार�यावर मह�वपूण� �भाव पडतो. िवशेषत: सराव अ�यापन 
आिण इंटन�िशप ि�याकलापांसार�या �े�ीय अनभुवा�ंया �े�ात जर आप�याला आप�या 
िव�ा�या�नी एखादे काय� पूण�पणे समजून �यावे आिण भिव�यात ते इतर ि�याकलापानंा 
लागू क� शकतील अशी �मता �या�ंयात िनमा�ण �हावी असे वाटत असेल तर �भावी 
अिभ�ाय मह�वपूण� आह.े  

२.९ �वा�याय 

१) िश�क िश�णात सराव िस�ांता�या एक�ीकरणाची गरज �प� करा. 

२) िश�क िश�ण स�ंथा�ंार े िशकव�या�या सरावा�या सघंटनेसाठी एन.सी.टी.ई 
माग�दश�क त�वाचंी थोड�यात चचा� करा. 

३) िव�ाथ� िश�का�ंार े पाठ िनरी�ण आिण िव�ाथ� िश�कांचे �या�ंया पय�वे�का�ंारा 
पाठ िनरी�ण यातील फरक �प� करा.  

४) िश�क िश�ण स�ंथा आिण शाळा दर�यान सपंक�  अिधकारी �हणून स�ंथा 
पय�वे�काचंी भूिमका आिण कत��ये �प� करा.  

५) भारतातील िश�क िश�ण स�ंथा�ंार े अ�यापन प�तीचे मू�यमापन कर�यासाठी 
वापर�या जाणा�या िविवध प�त�ची चचा� करा.  

६) २०१४ म�ये NCTE �ार े�दान केले�या िश�क िश�णासाठी इंटन�िशप�या माग�दश�क 
त�वाचंी चचा� करा.  

७) िविवध �कारचे अिभ�ाय कोणते आहेत? अिभ�ाय दे�याची कोणती प�त त�ुहाला 
सवा�त �भावी वाटेल? कारणे �ा. 
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 ३.३.५  रा��ीय मा�यिमक िश�ा अिभयान (आर.एम.एस.ए.)  

३.४ आंतररा��ीय �तरावरील अ�यापक िश�ण सं�था 

 ३.४.१ संय�ु रा�� शै�िणक, वै�ािनक, सां�कृितक संघटना (यनेु�को) 

३.५ सारांश 

३.० उि�� े 

हे घटक वाच�यानंतर त�ुही खालील गो�ी सांगू शकाल. 

 रा�य, रा�� व आंतररा��ीय �तरावरील अ�यापक िश�ण काय��मा�या िविवध 
सं�था. 

 रा�य, रा�� व आंतररा��ीय �तरावरील अ�यापक िश�ण काय��माची भूिमका व 
काय�. 
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३.१ ��तावना  

�ाना�या िव�तारामळेु िश�णाचा भारतातच न�हे तर संपूण� जगभरात �सार झालेला 
आहे. या बदलांमळेु आप�या सामािजक गरजाही बदलले�या आहेत. िश�णातील 
नव�वाहांना सामोर ेजा�याक�रता िश�कांनी �िश�ण घेणे गरजेचे आहे. अशा �कारचे 
�िश�ण िविवध सं�था अनेक पातळीवर दे�याचे काय�  करीत असतात. या घटकाम�ये 
आपण रा�य, रा�� आिण आंतररा��ीय �तरावरील िविवध सं�थांची काय� व भूिमका 
याची चचा�  करणार आहोत. 

३.२ रा�य �तरावरील अ�यापक िश�ण स�ंथा  

िश�णाची आिण शै�िणक सं�थांची गुणव�ा वाढिव�याक�रता व शै�िणक प�ती 
अ�यावत ठेव�याक�रता ��येक रा�यातील शै. सं�था, प�रषदा व संघटनांमाफ� त अनेक 
नवनवीन शै�िणक संशोधन करणे व �याचा �सार करणे गरजेचे आहे.  या घटकात 
आपण खालील रा�य �तरावरील सं�थांची भूिमका व काय� याची चचा�  करणार आहोत. 

रा�य िश�ण सं�था (SIE) 

रा�य शै�िणक सं�था (SCERT) 

रा�य अ�यापक िश�ण मंडळ (SBTE) 

३.२.१ रा�य िश�ण स�ंथा (SIE) :- 

िश�णात गणुव�ा आण�यासाठी �िश�ण देणे, शै�िणक साधनांची िनिम�ती करणे आिण 
मू�यमापन करणे यांची आव�यकता असते.  यासाठीच महारा�� रा�याने 'रा�य िश�ण 
सं�थेची' �थापना केली. सु�वातीला 'रा�य िश�ण सं�था' ही �ाथिमक िश�णाची 
देखभाल करीत होती. नंतर या सं�थेची �या�ी पूव�  �ाथिमक, मा�यिमक आिण उ�च-
मा�यिमक िश�णापय�त पोहोचली.  १९८४ म�ये या सं�थेला रा��ीय शै�िणक संशोधन 
व �िश�ण प�रषदे�माणे (NCERT) घटना�मक��्या �थान �ा� झाले व या सं�थेचे 
नाव 'महारा�� रा�य शै�िणक संशोधन व �िश�ण प�रषद' (MSCERT) असे झाले. 

रा�य िश�ण स�ंथा (SIE) ची काय� खालील�माणे आहेत :  

 साम�ी �िश�णावर िवशेष भर देऊन िश�क िश�णा�या पूव� -सेवा आिण सेवा-
काय� �िश�णाचे आयोजन. 

 म�ुय संसाधन �य��चे �िश�ण  

 संसाधन �य��चे �िश�ण  
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 रा��ीय �तरावरील सं�था आिण रा�य िश�ण िवभाग यां�या सहकाया�ने काय�शाळा/ 
अिभमखुता काय��मांचे आयोजन  

 िविवध मॉड्य�ुसमधील िश�कांसाठी िनद�शक सािह�य/ माग�दश�क प�ुतके, 
श�दकोश, मा�यिमक आिण उ�च शाळां�या �योगशाळांसाठी उपकरणे आिण 
सािह�याची यादी तयार करणे.  

 बैठका, प�रषद, ��मंजषुा काय��म, प�रसंवाद, �या�याने, �ा�याि�के आिण इतर 
काय��म जसे क� िज�हा आिण िवभागीय �तरावर िव�ान �दश�नाचे आयोजन.  

 शै�िणक संशोधन आिण �िश�ण �े�ात वेळोवेळी शै�िणक जन�ल, अहवाल, 
अ�यास इ�याद�चे �काशन.  

 िश�णािधकारी आिण �शासकांसाठी आधिुनक �यव�थापन तं�ातील छोटेखानी 
�िश�ण काय��म/ अ�यास�माचे आयोजन. 

 पढुील �े�ात कृती संशोधनाचे आयोजन : 

 सव��ण 

 �योग शाळांचे बळकटीकरण  

 शै�िणक माग�दश�न 

 शै�िणक तपासणी  

 SIE ची इतर काय� �हणजे PMOST, OBB, SOPT, SS िव�ान िश�ण, संगणक 
िश�ण आिण RIMC परी�ा आयोिजत करणे यासार�या क� � �ायोिजत योजनांची 
अंमलबजावणी करणे आहे. यािशवाय SIE चे कम�चारी NCERT नवी िद�ली 
NUEPA नवी िद�ली, RTE अजमेर, IMPA, J & K, MHRD, BASE आिण 
इतर संल�न एज�सीकडून िश�ण �ि�ये�या ��ड व तं�ाम�ये सधुारणा कर�यासाठी 
�िश�ण घेतात.  

भारतातील रा�य शै�िणक तं��ान स�ंथेची (SIET) भूिमका : 

 िश�ण �क�पासाठी इ�सॅट (INSAT) �भावीपणे राबिव�यासाठी आं��देश, 
िबहार, गजुरात, महारा��, ओ�रसा आिण उ�र �देश या सहा रा�यांम�ये रा�य 
शै�िणक तं��ानातील तं��ान सं�था �थापन कर�यात आली आहे. या सं�था काही 
रा�यांम�ये SCERT �या �शासक�य िनयं�णाखाली आिण इतर रा�यांम�ये िश�ण 
संचालना�या अंतग�त काय�रत आहेत.  
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 मन�ुयबळ िवकास मं�ालय (MHRD) हे SIETs ला आिथ�क मदत करते. �टेट 
कौि�सल ऑफ ए�यकेुशन �रसच� अडँ �ेिनंग (SCERTs) �ाम�ुयाने सव�  �कारचे मोडेम 
िमिडया, प�ती व सािह�य वाप�न शै�िणक तं��ान �क�प राबवणे अपेि�त आहे. 
आजकाल ५-८ आिण ९-११ वयोगटातील मलुांसाठी अिधक भर िदला जातो. 
अलीकडेच संपूण� सा�रता मोिहमे�या (TLC) आिण �ाथिमक िश�णा�या 
साव�ि�क�करणा�या शै�िणक हालचाल�ना समथ�न दे�यासाठी ऑडीओ आिण ि�हिडओ 
साम�ी �दान कर�यासाठी िविश� काय��म हाती घेतले आहेत.  

 १९८२ म�ये सु� झाले�या “इ�सॅट फॉर ए�युकेशन” �क�पांतग�त आं��देश, 
िबहार, गजुरात, महारा��, ओ�रसा आिण क� �ीय शै�िणक तं��ान सं�था (NCETEs) 
�थापन केली जात आहे. मुलांसाठी शै�िणक सॉ�टवेअर तयार कर�यासाठी (CIET) 
ची �थापना NCERT म�ये १००% क� �ीय सहा�याने कर�यात आली आहे. देशातील 
मॉडेम क�यिुनकेशन तं��ाना�या  �मते�या यो�य अंमलबजावणीसाठी आिण 
िवकासासाठी सरकारने या SIETs ला �वाय� बनिव�याचा िनण�य घेतला आहे. 
जेणेक�न ते अिधक �यावसाियक बनतील.  

 य.ुपी., महारा��, ओ�रसा आिण आं��देशातील SIETs ला यापूव�च �वाय� 
दजा� बहाल कर�यात आला आहे. तथािप, SIETs चे काय� आिण �यांचे आउटपटु 
अजूनही उप-इ�तम काय��मांचा दजा� सधुार�याची गरज आहे. नवीन शै�िणक धोरण 
१९८६, असे नमूद करते क�, २१ �या शतकातील िश�ांची पूत�ता कर�यासाठी 
शै�िणक �णालीम�ये यो�य आिण �यवहाय�  तं��ानाचा प�रचय क�न दे�याची िनतांत 
आव�यकता आहे. कारण मोडेम मा�यमे अ�यास�माशी संबिंधत िश�णासाठी तसेच 
�या�या सम�ृीसाठी उपय�ु आधार देऊ शकतात.  

 धोरण �हणते : 

“आधिुनक दळणवळण तं��ानाम�ये पूव��या दशकात आले�या िवकासा�या 
�ि�येतील अनेक ट�पे व अन�ुमांना मागे टाक�याची �मता आहे. वेळ आिण अंतर या 
दो�ही मया�दा एकाच वेळी आटोपशीर बनतात. संरचना�मक �ैतवाद टाळ�यासाठी, 
आधिुनक शै�िणक तं��ानाने तलुना�मक सम�ृी आिण तयार उपल�धते�या �े�ांसह 
सवा�त दूरचे �े� आिण लाभा�या�चे सवा�त वंिचत वग� या सवा�पय�त एकाच वेळी पोहोचणे 
आव�यक आहे. शै�िणक तं��ानाचा उपयोग औपचा�रक आिण अनौपचा�रक अशा 
दो�ही �े�ांम�ये उपय�ु मािहतीचा �सार, िश�कांचे �िश�ण आिण पनु��िश�ण, 
गणुव�ा सधुार�यासाठी �ला व सं�कृतीची जाणीव वा वाढव�यासाठी, कायम�व�पी 
म�ुये �जिव�यासाठी इ. साठी केला जाईल. उपल�ध पायाभूत सिुवधांचा जा�तीत 
जा�त वापर केला जाईल. वीज नसले�या गावांम�ये काय��म चालिव�यासाठी बॅटरी 
िकंवा सोलट पॅकचा वापर केला जाईल. संबिंधत आिण सां�कृितक��्या ससंुगत 
शै�िणक काय��म तं��ानाचा एक मह�वाचा घटक बनतील आिण यासाठी देशातील 
सव� उपल�ध संसाधनांचा वापर केला जाईल.”          
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   ३.२.२ रा�य शै�िणक सशंोधन व �िश�ण प�रषद (SCERT) :- 

रा�य प�रषद ही रा�याची िशखर सं�था आहे.  महारा��ात इ.स.१९६४-६५ साली या 
सं�थेची रा�य शै�िणक सं�था (SIE) �हणून �थापना झाली.  इ.स.१९८४ साली या 
सं�थेचे महारा�� रा�य शै�िणक संशोधन व �िश�ण प�रषद (MSCERT) असे 
नामकरण झाले. 

शालेय िश�णाचा गणुा�मक िवकास कर�यासाठी ही सं�था अ�यापकांचे िश�ण, 
संशोधन आिण मू�यमापनाची जबाबदारी घेते. 

उि�� े:- 

या सं�थेची उि��े खालील�माणे आहेत. 

 िविवध �कार�या शै�िणक संशोधना�ार ेिश�णाची गणुव�ा वाढिवणे. 

 अ�यापक िश�णात सुधारणा करणे. 

 शै�िणक सं�थाचा गणुा�मक दजा� वाढिवणे. 

 शै�िणक प�ती अ�यावत ठेवणे. 

 िश�णातील नािव�यते�या �सारास उ�ेजन देणे. 

रचना :- 

महारा�� रा�य शै�िणक संशोधन व �िश�ण प�रषदेचे (MSCERT) चे म�ुय काया�लय 
'पणेु' येथे आहे.  ही सं�था �हणजे िश�णाचा एक शै�िणक िवभाग आहे.  िश�ण 
संचालक हे या सं�थेचे �मखु असून अनेक िवभागांची देखभाल ि�तीय �ेणीतील 
राजपि�त अिधकारी घेत असतात.  तसेच रा�या�या िश�ण मं�या�या अ�य�तेखाली 
या सं�थे�या स�लागार सिमतीचे काय�  चालते. 

भूिमका व काय� :- 

ही सं�था �ाम�ुयाने, 

 िनयोजन 

 �यव�थापन 

 संशोधन 

 मू�यमापन आिण 

 �िश�ण 



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

48 

यांचा गणुा�मक िवकास कर�यासाठी काय� करते. 

या सं�थेची काय� खालील�माणे आहेत. 

 शालेय िश�ण, िनरतंर िश�ण, अनौपचा�रक िश�ण व िवशेष िश�णात सधुारणा 
घडवून आणणे. 

 पूव� -�ाथिमक ते उ�च मा�यिमक िश�णाशी संबधंीत असले�या तपासणी 
अिधकाया�ना सेवांतग�त �िश�ण देणे. 

 अ�यापक िश�ण सं�थाना िव�तार सेवा उपल�ध क�न देणे व �याचे सम�वय 
करणे. 

 शै�िणक सं�थांसाठी शै�िणक साधने तयार करणे. 

 आशयय�ु अ�यापनासंबंधी संशोधने व नवीन शोध घे�यासंबधंी िश�कांना �ेरणा 
देणे. 

MSCERT ची काय� खालील िवभागांमाफ� त होतात. 

 अ�यापक िश�ण िवभाग 

 िव�तार सेवा क� � 

 संशोधन िवभाग 

 मू�यमापन िवभाग 

 अ�यास�म िनिम�ती िवभाग 

 लोकसं�या िश�ण िवभाग 

 �िस�ी िवभाग 

३.२.३ रा�य अ�यापक िश�ण मडंळ (SBTE) :- 

सव��थम इ.स.१९६६ साली कोठारी आयोगाने रा�य अ�यापक िश�ण मंडळाची 
�थापना कर�याची िशफारस केली.  या मंडळाचे म�ुय काय� हे रा�य मंडळाकडून 
चालिव�या जाणा�या अ�यापक िश�णाचा िवकास करणे हे होते. रा�यमंडळाची 
�थापना इ.स.१९६७ म�य�देशात झाली आिण �यानंतर इ.स. १९७३ साली महारा��, 
ज�मू आिण का�मीर, आिण तािमळनाडू येथे कर�यात आली. रा�या�या 
िश�णमं�यांकडून रा�य अ�यापक िश�ण मंडळ (SBTE) हे सव�  रा�यात �थापन 
करावे असे NCERT ला सूचिव�यात आले. 
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काय� :- 

 अ�यापक िश�ण सं�थांचा दजा� ठरिवणे. 

 अ�यास�म, पाठ्यप�ुतक, रा�या�या अ�यापक िश�णात सधुारणा व बदल 
घडवून आणणे. 

 अ�यापक िश�ण सं�थांमधून माग�दश�नाची सोय आयोिजत करणे. 

 अ�यापक िश�ण सं�थां�या मा�यतेक�रता िनकषांचे िवकसन करणे. 

 अ�यापक िश�णां�या �वेश आिण िव�ाथ� िश�कां�या अ�यापकां�या 
काय��मतेचे मू�यमापन याबाबत�या िनकषांचे िवकसन करणे. 

 अ�यापक िश�णा�या गणुा�मक व सं�या�मक िवकासासाठी िनयोजन करणे. 

 िश�णाचा अ�यास�म, पाठ्यप�ुतक आिण परी�ा प�तीत बदल व सुधारणा 
कर�यासाठी िव�ापीठे आिण रा�य सं�थांना माग�दश�न करणे. 

 संल�नतेक�रता/ सद�य�वाक�रता अ�यापक िश�ण सं�थेची शै�िणक आिण 
भौितक ि�थती िनि�त करणे/ ठरिवणे. 

 िव�ापीठातील िवभाग आिण इतर �िश�ण सं�था यां�या सहकाया��या जािणवेत 
िवकास घडवून आणणे. 

 अ�यापक िश�णाक�रता वेगवेग�या �तरावर आिथ�क मदत व िविवध सिुवधा 
परुिवणे. 

 रा�य िश�क �िश�णाथ��या िवकासांक�रता सूचना देणे. 

३.२.४ िव�ापीठातील िश�ण (UDTE) :- 

स�या िश�ण हे एक अ�यासाचे �वतं� �े� आहे असे समजले जाते.  िव�ापीठ अनदुान 
आयोग (UGC) िव�ापीठातील िश�ण िवभागाला अनदुान परुवते. िश�कां�या 
िवकासाक�रता �यांना उ�च दजा��या �िश�णाची आव�यकता असते. िश�ण 
िवभागाकडून शै�िणक �शासन आिण अ�यास�म त��ां�या�ारे िश�ण �ि�येचा व 
परी�ा प�तीचा िवकास कर�यात येतो. िव�ापीठ िश�ण िवभागातफ�  एम.एड्. बी.एड्. 
आिण एम.् िफलचे वग� चालिव�यात येतात �याचबरोबर िश�णातील पीएच.डी.साठी व 
डी.िलट.पदवीसाठी संशोधनाचे काय� कर�यात येते. इ.स.१९१७ साली पिहला िश�ण 
िवभाग कलक�ा िव�ापीठात स�ु कर�यात आला. स�ि�थतीत एम.एड्.आिण 
पीएच.डी. क�रता भारतातील सव� िव�ापीठात िश�ण िवभाग आहेत. 
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काय� :- 

 पदवी�र अ�यास आिण संशोधन काया�चा िवकास करणे. 

 शालेय िश�कांसाठी �िश�ण आयोिजत करणे. 

 अ�यापक िश�ण आिण संशोधन काया��या िवकासासाठी भरीव काय��मांची तरतूद 
करणे. 

 पदवी�र िश�कांसाठी काही काय��म स�ु करणे व �यानचे संघटन करणे. 

 अ�यापक िश�णात मोठ्या �योगशाळा, अनदुेशन साधने, नवनवीन अ�यापन 
प�ती व सराव यांचा िवकास घडवून आणणे. 

 इतर िवभागा�या गरजा पूण� होऊ शकतील अशा �व�पाचे आंतरिव�ाशाखीय 
अ�यास�म व संशोधन अ�यासास उ�ेजन देणे. 

 संशोधकांना िश�णा�या िव�ाशाखेत सहभागी हो�यासाठी िव�ता�रत �या�याने व 
काय��मांचे आयोजन करणे. 

 अ�यापक िश�णाचा �तर अ�यावत ठेव�यासाठी नवीन अ�यापन प�ती व 
तं�िव�ानासंबंधीची जाणीव क�न देणे. 

 िश�णातील �ा�यि�क काय� व ताि�वक भागाचे मू�यमापन कर�यासाठी 
प�रणामकारक �ि�या िवकिसत करणे. 

आिथ�क �येय, िविवध घटकांचे एकाि�मकरण �य�नातील एकिन�ता, िविवध सं�थां�या 
गरजा �यानात घेऊन, �याना आदश��वाकडे ने�यासाठी �या�या ��ाचारी आिण 
�फोटक �व�ृीत बदल घडवून आण�यासाठी रा�य �तरावर एका भ�कम शै�िणक 
आिण �शासक�य यं�णेची आव�यकता आहे. 

��येक रा�यात �वतं�पणे िव�ापीठीय अ�यापक िश�ण असणे अ�याव�यक आहे.  
संपूण� रा�यातील महािव�ालये पदवी व पदवी�र �तरावरील िश�क �वयंपूण� तसेच 
संल�नीत असणे अ�यंत आव�यक आहे. 

तुमची �गती तपासा :- 

१) अ�यापक िश�णा�या रा�य �तरावरील सं�थांची काय� �प� करा. 
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३.२.५ सव� िश�ा अिभयान (एस एस ए)  

 

सव� िश�ा अिभयान (SSA) हा �ाथिमक िश�णाचे साव�ि�क�करण (UEE) कालबा� 
प�तीने सा�य कर�यासाठी भारत सरकारचा �मुख काय��म आहे, भारतीय 
संिवधाना�या ८६ �या द�ु�ती�ार े ६-१४ वष� वयोगटातील मलुांना मोफत व स��चे 
िश�ण देणे हा एक मलुभूत अिधकार आहे �हणून बंधनकारक आहे. मानव संसाधन 
िवकास मं�ालय  (MHRD), भारत सरकार (GOD) SSA काय��माचे िनद�शन करते. 
SSA हे २०००-२००१ पासून काया� ि�वत आहे. िश�णािधकार (RTE) कायदा 
२००९ पास झा�यामळेु SSA ��ीकोन, धोरण आिण िनकषांम�ये बदल समािव� केले 
आहेत. SSA ची अंमलबजावणी क� � आिण रा�य सरकार�या िनधी�ार ेकेली जात आहे 
आिण यात संपूण� देश सामावतो. स�या SSA �ार े १.१ दशल� व��यांमधील समुार े
१९२ दशल� मलुांना देवा िदली जाते. लोक सहभाग हा SSA �या यशाचा पाया आहे. 
काय��मा�या अंमलबजावणी�या ��येक ट��यावर योजनेमळेु समदुाया�या सहभाग 
आिण देखरखे यांना �ो�साहन िदले जाते.  

सव� िश�ा अिभयान �हणजे काय ? 

 साव�भौम�व �ाथिमक िश�णासाठी �प� कालमया�दा असलेला काय��म. 

 देशभरात दज�दार मलुभूतिश�णा�या मागणीला �ितसाद. 

 मलुभूत िश�णा�ारे सामािजक �यायाचा �सार कर�याची िवनंती. 

 �ाथिमक शाळां�या �यव�थापनात पचंायती राज सं�था, शाळा �यव�थापन 
सिम�या, आिदवासी �वाय�, पाष�द यांचा �भावीपणे सहभाग घे�याचा �य�न  

 राजक�य इ�छाश��ची अिभ�यि� ही �ाथिमक िश�णाला सव��च �तरावर 
साव�ि�क नाही.  

 क� �, रा�य आिण �थािनक सरकार यां�यातील भागीदारी  

 रा�यांना �वत:ची �ाथिमक िश�ण �ि� िवकिसत कर�याची संधी  

सव� िश�ा अिभयानाची उि��ये सव� िश�ा अिभयान       

सव� िश�ा अिभयान २००० पय�त ६ ते १४ वयोगटातील सव� मलुांसाठी उपय�ु आिण 
संबिंधत �ाथिमक िश�ण �दान कर�यासाठी आहे. शाळां�या �यव�थापनाम�ये 
समाजा�या स��य सहभागासह सामािजक आिण ल�िगक अंतर भ�न काढ�याचे 
आणखी एक �येय आहे.  
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उपय�ु आिण समप�क िश�ण हे अशा िश�ण प�तीचा शोध दश�िवते जे परके नाही 
आिण जे समदुाय एकता आकिष�त करते. मलुांना �यां�या नैसिग�क वातावरणाब�ल 
िधकता यावे आिण �याम�ये �भ�ुव िमळवता यावे हे �यांचे उि�� आहे, जेणेक�न 
�यां�या मानवी �मतेचा आिण भौितक ��या पूण� उपयोग क�न घेता येईल. हा शोध 
देखील मू�यावर आधा�रत िश�णाची �ि�या असणे आव�यक आहे. �यामळेु मलुांना 
केवळ �वाथ� गो��ना अनमुती दे�याऐवजी एकमेकां�या क�याणासाठी काम कर�याची 
िमळते.  

सव� िश�ा अिभयानाची उि��ांची यादी 

१) शाळेतील सव� मलेु, िश�ण हमी क� �, पया�यी शाळा, २००३ पय�त शाळा िशबीर  

२) सव� मलेु २००७ पय�त �ाथिमक शालेय िश�णाची पाच वष� पूण� करतील.  

३) सव� मलेु २०१० पय�त आठ वषा�चे �ाथिमक िश�ण पूण� करतील.  

४) जीवनासाठी िश�णावर भर देऊन समाधानकारक गणुव�े�या �ाथिमक िश�णावर 
ल� क� ि�त करते.  

५) २००७ पय�त �ाथिमक �तरावर आिण २०१० पय�त �ाथिमक िश�ण �तरावर सव�  
िलंग व �ेणीतील अंतर भ�न काढणार.  

६) २०१० पय�त साव�ि�क धारणा  

म�ुय क� �ीय ह�त�ेप आिण SSA सह �याचे एक�करण  

१९८६ �या िश�णावरील रा��ीय धोरणानंतर �ाथिमक िश�णा�या �े�ात अनेक 
नािव�यपूण� योजना आहेत, जसे क� ऑपरशेन �लॅकबोड� , िश�क िश�ण, अनौपचा�रक 
िश�ण, अनौपचा�रक िश�ण, मिहला, �ाथिमक िश�णासाठी पोषण सहा�यासाठी 
रा��ीय, काय��म, िबहार, राज�थान, उ�र �देश व आं� �देशमधील रा�य िविश� 
िश�ण �क�प आिण १५ रा�यातील २१९ िज��ांम�ये DPEP हे सव� िश�ा 
अिभयानासार�या घडीत खालील �कार ेएकि�त कर�याचा ��ताव आहे.  

i) ऑपरशेन �लॅकबोड�चे उि�� िश�णा�या भौितक पायाभूत सिुवधांम�ये सुधारणा 
कर�याचा उ�ेशाने होते, �या�ार े शाळेची वाढिवली गेली आिण अिधक िश�क िस� 
झाले. तथािप, ऑपरेशन �लॅकबोड�  शाळांचा संपूण� वण� �यापू शकला नाही. SSA 
िव�मान संरचनेत गुणा�मक सधुारणा आिण िव�तार करेल. SSA काय��म काया� ि�वत 
झा�यानंतर OBB अंतग�त कोणतीही नवीन िश�क भरती होणार नाही. OBB अंतग�त 
िश�का�या पगारासाठी सहा�य हे तथािप, �या योजन�तग�त िश�कांची आधीच िनयु�� 
केली गेली आहे, तेथे चालू राहील. �ामीण/ शहरी रोजगार योजनांमधून वग�खो�यांसाठी 
िनधी िमळिव�याचे �य�न स�ुच राहतील, जरी या िनधीसाठी वािष�क मािक� ग लागू 
होणार नाही.  
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ii) िश�क िश�णाचे बळकटीकरण : 

िश�क िश�णा�या सधुा�रत योजनेत रा�य सरकारांचे �ाधा�याने ल� वेधले जाईल 
याची खा�ी कर�यासाठी िवशेषत: कठोर िनवड िनकषां�ार े �र� पडे भर�याबाबत 
रा�यांशी सामंज�य कराराची तरतूद आहे. ही योजना ९ �या योजने�या समा�ीनंतर 
SSA �ेमवक� चा एक भाग असेल, �यानंतर ती SSA �या काय��मात िवलीन होईल. हे 
DIETs पूरक ठरले, ते िज�हा�तरावर माग�दश�न करतात.  

iii) �ाथिमक िश�णासाठी रा��ीय पोषक सहा�य काय��म : 

�ाथिमक िश�णासाठी रा��ीय पोषण सहा�य काय��माचे मू�यमापन दश�िवते क� परुवठा 
माल ध�यामळेु िव�ा�या��या पोषणाचा दजा� उंचावताना उपि�थतीत सुधारणा होते. 
रा�यांशी स�लामसलत क�न यो�य सुधारणांसह योजना स�ु ठेव�याचा ��ताव आहे.  

iv)  मिहला समा�या : 

मिहला समा�या ��ीकोनावरील मू�यमापन अ�यास मिहला समी�रणाम�ये झालेली 
�गती दश�िवतात. यामळेु मुल��या �ाथिमक िश�णाची मागणी िनमा�ण होते. शाळे�या 
�यव�थापनात मिहला गटांना अिधक स��य भूिमका देऊन मलुभूत िश�णाशी हे संबधं 
आिथ�क �श कर�याची गरज आहे. मिहला समा�या ही योजना रा�य व िज�हा �तरावर 
आप�या िज��ाची ओळख कायम ठेवणार असली तरी मिहला समा�याची 
अंमलबजावणी करणा�या िज��ांम�ये SSA �या िनयोजन आिण अंमलबजावणीसाठी 
तो मदत करले.  

v) िश�ण हमी योजना आिण पया�यी व नािव�यपूण� िश�ण : 

अनौपचा�रक िश�ण योजने�या अ�यासणे लविचकतेचा अभाव िनदश�नास आणला 
आहे. �यामळेु िविवध रा�यांम�ये �भावी अंमलबजावणीम�ये अडथळा येतो. नुक�याच 
मंजूर झाले�या सुधा�रत योजनेम�ये िविवध �कारचे ह�त�ेप �दान कर�याचे �य�न 
केले गेले आहेत. जसे क� िश�ण हमी शाळा, पया�यी शालेय सिुवधा, बािलका िश�ण 
िशबीर, शाळा िशिबरे इ. सुधा�रत NFE योजना EGS आिण ATE �हणून ओळखली 
जाते. जी SSA चा घटक असेल आिण ९ �या योजने�या अखेरीस �यात आ�मसात 
होईल. EGS आिण ATE योजना काया� ि�वत कर�यासाठी िनयोजन व �यव�थापन 
सहा�य �दान करले.  

vi) िज�हा �ाथिमक िश�ण काय��म (DPEP) : 

DPEP िज�हे सूिचत करतात क� िवक� ि�त िनयोजन व अंमलबजावणीमळेु नावन�दणी 
�ि�येत समदुायाचा सलुभ होतो. DPEP ला िविवध रा�यांम�ये िविवध �कारचे यश 
िमळाले आहे. काह�नी DEPE लाभ घेतले आहेत आिण �यांचे �ाथिमक िश�ण �े� 
सधुारले आहे. अनेक DEPE रा�यांम�ये मोठ्या सं�येने िश�कां�या जागा भर�यात 
आ�या आहेत. �लॉक आिण क�टर �रसोस� स�टस��या �थापनेमळेु िश�कांमधील 



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

54 

शै�िणक संवाद सलुभ झाला आहे. बह�तेक डीपीईजी रा�यांम�ये िश�क आिण त�ां�या 
सहभागाने नवीन पाठ्यप�ुतकांचा िवकास हा उ�साहवध�क आहे. सव� DEPE िज�हे 
देखील SSA �ेमवक� चा भाग असतील. DEPE िज��ांम�ये सव�समावेशक िज�हा 
�ाथिमक िश�ण योजना तयार कर�याचे �य�न केले जातील. उ�च �ाथिमक 
िश�णाम�ये उ�या िव�तारावर व �ाथिमक शाळे�या �य�नां�या एक�ीकरणावर ल� 
क� ि�त केले जाईल.  

vii) लॉक जिंबश �क�प (Lock Jumbish Project) : 

LJP अंतग�त, मू�यमापन अ�यास सू�म िनयोजन आिण शाळा मॅिपगं�या सकारा�मक 
प�रणाम दश�िवतात. �याम�ये समदुायाचा सहभाग आहे. बािलका िश�ा िशबीर आिण 
सहज िश�ा क� �ामाफ� त मलु��या िश�णासाठी िविश� ह�त�ेप केला जातो. नावन�दणी 
आिण �तीधारणाम�ये सधुारणा झाली असली तरी, ��य� िशक�याची उपल�धी माफक 
आहे. राज�थानातील १३ िज��ांम�ये एलजेपी लागू केली जाईल. आिण िज��ांसाठी 
जी सवा�गीण िज�हा योजना तयार के�या जातील. LIP ही SSA �ेमवक� चा एक भाग 
आहे.  

सव� िश�ा अिभयानांतग�त तरतूद : 

वर सूचीब� केलेले सव�  ह�त�ेप सव�  िश�ा अिभनयात केले जाऊ शकतात. मलु��या 
िश�णासाठी खालील तरतूद : 

१) िशश ुबालक काळजी व िश�णासाठी ह�त�ेप  

२) शाळा/ ईजी सार�या पया�यी सिुवधा या सव� व�तंूपासून एक िकलोमीटर�या 
प�रघात उभार�यात यावी.  

३) िनयिमत शाळांम�ये ईजीएस चे अप�ेडेशन (सुधारणा) 

४) पया�यी आिण नािव�यपूण� िश�ण या घटकांतग�त शाळाबा� मलु�साठी िवशेष 
म�ुय �वाहात िशिबर.े 

५) नवो�मेष िनधीतून मिहला समा�या सारखे ह�त�ेप  

६) मिहलां�या सहभागावर ल� क� ि�त क�न �ि�या-आधा�रत समदुाय सहभागाची 
तरतूद. 

७) मलु��या िश�णाची संदभ� िविश� नािव�यपूण� ह�त�ेपाची तरतूद एका िविश� 
वषा�त �ित ह�त�ेप १५ लाख �. पय�त आिण एका िज��ात �. ५० लाखापय�त. 

८) शाळा �यव�थापनासाठी �मता िवकिसत कर�यासाठी समदुाय ने�यांसाठी 
�िश�ण काय��म.  

९) �भावी शै�िणक पय�वे�णासाठी �लॉक आिण �ल�टर �रसोस� स�टस�ची �थापना.  

१०) इय�ा आठवी पय�त�या सव� मलु�ना मोफत पाठ्यप�ुतके.  

११) म�या�ह भोजन काय��म स�या �माणेच स�ु राहणार आहे.  
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१२) गणवेश आिण िश�यव�ृी यासारखे �ो�साहन फ� रा�य योजनेतून िदले जातील.  

१३) सव� �ाथिमक आिण उ�च �ाथिमक शाळांसाठी परुेशी अ�यापन अ�ययन 
उपकरणे.  

१४) िनय�ु कर�यात येणा�या िश�कांपैक� िकमान ५०% मिहला असणे आव�यक 
आहे.  

१५) पढुील बाब�साठी तरतूद – 

 सव� िश�कांसाठी शाळा आिण िश�क अनदुान  

 सव� िश�कांसाठी दरवष� २० िदवसीय सेवा काय�  �िश�ण  

 सव� अपगं मलेु  

 समदुाय आधा�रत िनरी�ण, संशोधन आिण संसाधन सं�थांसह भागीदारी आिण 
ह�त�ेपावर िनयतकािलक भरणा.      

३.३ अ�यापक िश�ण काय��मा�या रा��ीय �तरावरील स�ंथा  

३.३.१ िव�ापीठ अनुदान आयोग (UGC) :- 

 

िव�ापीठ अनदुान आयोगाची �थापना २८ िडस�बर १९५३ साली �यू िद�ली येथे 
झाली. इ.स.१९५६ साली िव�ापीठ अनदुान आयोगाला भारत शासनाकडून �वतं� 
दजा� �ा� झाला. 

काय� :- 

 िव�ापीठे आिण महािव�ालयांची गरज �यानात घेऊन �यांना आिथ�क साहा�य 
करते. 

 िव�ापीठे आिण �यांची अव�था चांगली ठेव�यासाठी आिथ�क साधनांचा िव�तार 
करते. 

 िव�ापीठाला अनदुान दे�यासाठी क� � आिण रा�य शासनाला माग�दश�न परुिवते. 

 रा�यात नवीन िव�ापीठ �थाप�यास पाच वषा�क�रता अनदुान परुिवते. 
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 िव�ापीठात नवीन िवभाग स�ु कर�याक�रता िकंवा शै�िणक काय��म 
कर�याक�रता पाच वष� अनदुान देते.  परतूं �यासाठी रा�याची संमती आव�यक 
असते. 

 आिथ�क मदत देऊन उ�च �तरावरील संशोधन काय�  आिण शै�िणक काय� 
कर�यास �ेरणा देते. 

 उ�च िश�ण िव�ापीठातील नवीन काय��म आिण महािव�ालयांना अनदुान देते. 

 िव�ापीठातील आिण महािव�ालयातील �ा�यापकांना �क�प काया�क� �रता 
िश�यव�ृी परुिवते. 

अ�यापक िश�ण सिम�या :- 

 िश�णाचा दजा� उंचाव�यासाठी अ�यापक िश�ण सिम�यांची िनिम�ती कर�यात येते.  
�या सिमतीत सात सभासदांचा दोन वषा�क�रता समावेश कर�यात येतो. 

 अ�यापक िश�णात नवीन उप�म आिण संशोधन काया��या जािणवेसाठी �ेरणा 
देते. 

 संशोधन आिण अ�यापना काया�ला �ो�साहन दे�यासाठी रा��ीय िश�यवृ�ी आिण 
िश�क िश�यवृ�ीस अनदुान व मा�यता देते. 

 िव�ापीठातील �ा�यापकांना आंतररा��ीय सभा व चचा�स�ास हजर राह�याक�रता 
िव�ापीठ अनदुान आयोग �वासासाठी अनदुान देते. 

 काय��मातील अंतग�त बदलाक�रता व �या�याने दे�याक�रता िव�ापीठांमधून 
िनमंि�त �ा�यापकांची नेमणूक कर�यात येते. 

 िव�ापीठ आिण महािव�ालयातील �ा�यापकांक�रता राह�यासंबंधी�या सवलती 
परुवते. 

 पो�ट पीएच.डी. काया�साठी संशोधन मदतिनसची नेमणूक करते. 

सशंोधन :- 

 िव�ापीठातील �ा�यापकांना �याचे �वत:चे संशोधन कर�याक�रता य.ुजी.सी. भरीव 
अनदुान देते.  इ.स.१९५३-५४ म�ये, िश�ण मं�ालयाने एक योजना स�ु केली.  
या योजनेअंतग�त महािव�ालयातील आिण िश�ण िवभागातील �ा�यापकांनी 
िनवडले�या सम�येवर संशोधन काय� कर�याक�रता व क� � मं�ालयातून मा�यता 
िद�यानंतर �यांना �यासाठी अनदुान दे�यात येते. 

 संशोधनाक�रता सिुवधा परुिवणे हा या योजनेचा म�ुय हेतू आहे.  बह�तेक वेळा 
िनधीची दिुम�ळता िदसून येते.  �क�प पूण� कर�याक�रता काही साधने परुिव�यात 
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येतात. �िश�ण महािव�ालयाचे कम�चारी, संशोधक, सहा�यक, यां�याक�रता 
आिथ�क सवलती दे�यात येतात. 

�गितशील अ�यास क� � (CASE) :- 

 भारतातील अ�यापन आिण संशोधनाचा दजा�  सधुार�याक�रता य.ुजी.सी.ने 
�ाना�या िविवध शाखेत CASE ची �थापना केलेली आहे.  िश�णातील अ�यापन 
आिण संशोधनाचा दजा�  उंचाव�या�या हेतूने बडोदा येथील िश�ण िवभाग आिण 
मानसशा� िवभागाची िनवड कर�यात आलेली आहे.  हे िवभाग सव� भारताचा शै�िणक 
पाया �यानात घेऊन काय� करतात. 

३.३.२शै�िणक िनयोजन आिण �शासना�या रा��ीय स�ंथा (NUEPA/ NIEPA:- 

 

काय� :- 

शै�िणक िनयोजन आिण �शासन ही एक रा��ीय उ�च संघटना �हणून ितची काय� 
खालील�माणे आहेत. 

 सेवांतग�त काय��मांमधून शै�िणक �शासनाची �मता आिण परुेसे �ान िवकिसत 
कर�यासाठी शै�िणक िनयोजन आिण �शासनाचे �िश�ण देणे. 

 रा�य �तर आिण �थािनक पातळीवर शै�िणक िनयोजन आिण �शासनाची 
काय��मता उंचाव�यासाठी �िश�णाची सुिवधा उपल�ध क�न देणे. 

 शै�िणक िनयोजन आिण �शासना�या �े�ांतील एकाि�मक िश�ण आिण संशोधन 
काया�चे सम�वय करणे. 

 चचा�स�े आिण कृतीस�े आयोिजत क�न शै�िणक िनयोजन आिण �शासनातील 
सम�या सोडिव�यासाठी िश�कांना उ�ेजन देणे. 

 िनयोजन आिण �शासना�या �े�ातील नवीन िवकास आिण नवीन उप�मासाठी 
िव�तार काय��माची आखणी करणे. 

 िवकासांचे आकलन आिण िवकिसत देशातील नवोप�म समजून घे�यासाठी इतर 
देशांशी संबधं ��थािपत करणे. 



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

58 

 िनयोजन आिण �शासना�या �े�ांत रा��ीय आिण रा�य �तरावर माग�दश�न करणे. 

 िव�तार काय��मांतग�त शै�िणक िनयोजन आिण �शासनावरील िनयतकािलक व 
इतर प�ुतके �कािशत करणे. 

 आपली िश�ण प�ती आिण शै�िणक सम�या सोडिव�यासाठी इतर देशातील 
शै�िणक िनयोजन आिण �शासनाचा आढावा घेणे. 

 या �े�ात नवीन िवकास व जाणीव जागतृीसाठी शै�िणक �शासकांसाठी उजळणी 
वग� घेणे. 

 शै�िणक संशोधन अहवाल �कािशत करणे.  ��य� कृती आिण ताि�वक बाजू यांचा 
सम�वय साध�यासाठी �काशन िवभागाची �थापना करणे. 

 �कािशत झालेले िन�कष� व चचा�  यावर आधा�रत चचा�स�े व कृतीस�े आयोिजत 
करणे. 

 िवशेष �े�ातील �या शाळा व महािव�ालये संगणक, शै�िणक तं�िव�ान, कला 
यासारखे मूलभूत िश�ण देतात �यां�यासाठी �िश�णाची �यव�था करणे. 

भािषक स�ंथा :- 

क� �ीय िहदंी सं�थान. 

स��ल इि��टट्युट ऑफ इंि�लश है�ाबाद. 

स��ल इि��टट्युट ऑफ इंिडयन ल�ँवेज, �हैसूर. 

या िठकाणी भाषेचे �िश�ण दे�यात येते. 

३.३.३ रा��ीय अ�यापक िश�ण प�रषद (NCTE) :- 

 
अ�यापक िश�ण काय��म हा नािव�य नसलेला, ताठर आिण वा�त�यापासून दूर असा 
आहे. अशी िचिक�सा कोठारी आयोग अहवाल (१९६४-६६) म�ये केलेली आहे. 
�हणून, अ�यापक िश�णाचा दजा� उंचाव�यासाठी रा��ीय अ�यापक िश�ण प�रषदेची 
�थापना कर�याचे ठरिव�यात आले. इ.स.१९७२�या स�ट�बरम�ये िश�ण क� �ीय 
स�लागार सिमतीने (CABE) सदर ��ताव सादर केला.  सदर ��तावाला पाच�या 
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रा��ीय िनयोजनाने पाठ�बा दश�िवला.  �यानंतर काय�ानसुार २१ मे १९७३ रोजी 
भारतीय िश�ण मं�ालयाने NCTE ची �थापना केली.  इ.स.१९९३ पासून NCTE ला 
�वतं� घटना�मक दजा�  �ा� झाला. 

उि�� े:- 

 अ�यापक िश�णा�या िनयोिजत आिण सम�वया�मक िवकासासाठी काय�  करणे. 

 अ�यापक �िश�कांचा दजा�  आिण काया�त सुधारणा घडवून आणणे. 

काय� :- 
१९९३ �या घटनेनुसार NCTE खालील�माणे काय�  करते. 

 अ�यापक िश�णाचे िविवध पैलू आिण �कािशत िन�प�ी संबधंी सव��ण आिण 
अ�यास करणे. 

 क� � आिण रा�य सरकार िव�ापीठ अनदुान आयोग आिण इतर सं�थांना अ�यापक 
िश�णासंबंधी िनयोजन व काय��म यासंबंधी िशफारशी करणे. 

 देशातील अ�यापक िश�ण आिण �या�या िवकासकाया�ची जबाबदारी घेणे व 
सम�वय करणे. 

 िविवध �तरावर अ�यापक �िश�क �हणून काम करणा�या उमेदवारासाठी कमीत 
कमी पा�ता ठरिवणे �यासाठी माग�दश�क िनयम तयार करणे. 

 एखा�ा िविश� िवभागाक�रता िकंवा अ�यापक िश�णातील �िश�ण, �वेशासंबधंीचे 
िनकष इ.साठी िनयमावली िवकिसत करणे. 

 अ�यापक िश�णाअंतग�त येणार ेनवीन अ�यास�म व काय��माचे माग�दश�क िनयम 
तयार करणे तसेच आव�यक बाबीची िनि�ती करणे. 

 अ�यापक िश�णांतग�त नवीन अ�यास क� � सु� कर�यासंबंधीचे िनयम व आव�यक 
बाबी या संबधंी िनयमावली तयार करणे. 

 अ�यापक िश�ण काय��मासंबधंी सव�सामा�य माग�दश�क िनयम िवकिसत करणे. 

 अ�यापक िश�ण (सेवापूण� �िश�ण/ सेवांतग�त �िश�ण) िश�कांसाठी�या 
अ�यास�माचे मू�यमापन आढावा घेऊन काळानु�प अ�यास�मातील कर�याचे 
बदल इ. बाबतीत क� � शासनाला स�ला देणे. 

 रा�य शासना�या संबधंीत असणा�या कोण�याही िवषया�या बाबतीत स�ला देणे.  
रा�य सरकारने िदले�या अ�यापक िश�णा�या �गित�या िनयोजनाचा आढावा 
घेणे. 

 अ�यापक िश�णाचा यो�य दजा� राख�यासाठी शासनाला माग�दश�न करणे. 

 अ�यापक िश�ण सं�थाना मा�यता देणे. 

 अ�यापक िश�णाचा दजा� राख�यासाठी िनयम तयार करणे. 



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

60 

 नवोप�म आिण संशोधन अ�यासास �ेरणा देणे व �यांचे संघटन करणे (मािसक/ 
वािष�क). 

 अ�यापक िश�ण काय��माचे पय�वे�ण करणे व आिथ�क मदत देणे. 

 भारतातील िश�क िवकासा�या काय��माची जबाबदारी पार पाडणे. 

 स�ि�थती�या िवकासानु�प व बदलानुसार सेवांतग�त िश�कांक�रता उजळणी 
काय��म तयार करणे. 

खालील सिमती�या�ार ेNCTE काय� करते. 

 पूव�  �ाथिमक, �ाथिमक अ�यापक िश�ण सिमती. 

 उ�च मा�यिमक अ�यापक िश�ण सिमती. 

 िवशेष िश�ण अ�यापक िश�ण सिमती. 

 सेवांतग�त अ�यापक िश�ण सिमती. 

NCTE ची काय� खालील बाब�शी सबंंिधत आहते. 

 संशोधन-िव�तार सेवा 

 िवकासा�मक काय��म 

 �िश�ण 

 मू�यमापन 

३.३.४ (NCERT) रा��ीय शै�िणक सशंोधन व �िश�ण प�रषद :- 

 

��तावना :- 

�ानाचा ��फोट झा�यामळेु िश�णाचा �सार भारतातच न�हे तर पूण� जगात झाला 
आहे.  या बदलांमळेु समाजां�या गरजाही बदलत चाल�या आहेत.  िश�णातील नवीन 
बदलाला सामोर े जा�यासाठी िश�कां�या �िश�णाची गरज आहे.  अशा �िश�णाची 
गरज NCERT आिण NCTE या सं�थांकडून भागिवली जाते. 
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रा��ीय शै�िणक सशंोधन व �िश�ण प�रषद (NCERT) :- 

�थापना :- 

भारत सरकार�या िश�ण मं�ालयाने ची �थापना सन १९६१ म�ये केली.  ही एक 
�वाय� सं�था असून ती िश�ण मं�ालयाचा एक शै�िणक भाग �हणून काय�  करते.  
िश�ण �े�ातील धोरणांची रचना आिण अंमलबजावणी कर�याक�रता िश�ण 
मं�ालयाला मदत करते. शै�िणक संशोधन कर�यासाठी िव�ाथ�-िश�क आिण िश�क-
�िश�कांना ही सं�था �ो�साहन देते. वरील म�ुय उि��े पूण� कर�या�या उ�ेशाने 
िद�ली येथे िश�णाची रा��ीय सं�था (NIE) व िश�णाची चार िवभागीय महािव�ालये 
अजमेर भोपाळ, भबुने�र आिण �हैसूर येथे �थापन केली. ही सं�था रा�यातील 
िव�ापीठे आिण सं�था यां�या सहकाया�ने काम करते तसेच शालेय िश�णा�या उि��ांचा 
पाठपरुावा करते. रा��ीय आिण आंतररा��ीय सं�थांशी जवळचे संबधं ��थािपत करते.  
या सं�थेकडून केले�या संशोधनाचे िन�कष� सव� सामा�यांपय�त पोहोचिव�यासाठी 
प�ुतकांचे व िनयतकािलकांचे �काशन केले जाते. 

उि�� े:- 

 िश�णा�या िविवध �ि�कोनात संशोधनांचे संघटन व साम�य� वाढिवणे. 

 उ�च �तरावर सेवापूण� आिण सेवाअंतग�त �िश�णाची सोय करणे. 

 उि��े �ा�ीसाठी आव�यक पाठ्यप�ुतके िनयतकािलके आिण इतर सािह�याचे 
�काशन करणे. 

 रा�य शासना�या सहकाया�ने शै�िणक सं�थांमधून िव�तार क� �ाचे संघटन करणे 
तसेच नवीन प�ती व तं��ानासंबधंी सं�थांना सवलती देणे. 

 संशोधन आिण उ�च �िश�णाचा िवकास करणे व शै�िणक �शासक आिण 
अ�यापकांक�रता नॅशनल इि��टट्युट ऑफ ए�यकेुशनची �थापना क�न �याची 
�यव�था पाहणे. 

 मोठ्या �माणावर माग�दश�न आिण समुपदेशनाची सेवा परुिवणे. 

अ) NCERT ची भूिमका :- 

NCERT ची मह�वाची काय� खालील�माणे आहेत. 

 NIE �या �शासनाची देखभाल करणे/ व �ादेिशक िश�ण महािव�ालयाची 
देखभाल करणे. 

 शालेय िश�णात सधुारणा कर�यासाठी सव� शाखांमधून संशोधन काया�चे सम�वय 
करणे. 

 िश�कांक�रता सेवापूण� व सेवाअंतग�त शै�िणक काय��मांचे संघटन करणे. 
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 िव�ा�या�क�रता अ�यास सािह�य व िवषयांशी संबिंधत िश�क ह�तपिु�तका 
तयार करणे व �कािशत करणे. 

 िव�ान, तं��ान आिण सामािजक शा�े या िवषयामधून िश�यव�ृी व पा�रतोिषके 
दे�याक�रता बिु�मान िव�ा�या�चा शोध घेणे. 

 शालेय िश�णात सुधारणा कर�याक�रता िश�ण मं�ालयाने (आता HRD) 
िदले�या कामाची जबाबदारी घेणे. 

खालील सं�था कशा�कारे काय� करते याची मािहती क�न घेणे आव�यक आहे. 

 नॅशनल इि��टट्युट ऑफ ए�यकेुशन (NIE) NCERT ची उि��े प�रपूण� 
कर�या�या उ�ेशाने NIE ची काय� ९ िवभाग, ७ घटक आिण २ क�ां�ारे चालते.  
�याची मािहती खालील�माणे : 

NIE चे िवभाग :- 

 शै�िणक िवभाग 

 िनिम�ती िवभाग 

 गिणत िश�ण िवभाग 

 पाठ्यप�ुतक िवभाग 

 अ�यापक िश�ण िवभाग 

 शै�िणक मानसशा� �काशन िवभाग 

 शै�िणक मानसशा� �योगशाळा िवभाग 

 पाठ्य प�ुतकांचा िवभाग 

NIE चे गट :- 

 रा��ीय ��ाशोध अ�यास�म गट 

 सव��ण आिण मािहती �ि�या गट 

 धोरण, िनयोजन आिण मू�यमापन गट 

 �ंथालय आिण द�तऐवज गट 

 िश�णाचा �यावसाियक गट 

 परी�ा सुधार गट 

 परी�ा संशोधन गट 
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NIE चे क� :- 

 �ाथिमक क� 

 िनयतकािलक क� 

ब) शै�िणक तं�िव�ानाची क� �ीय स�ंथा (CIET) (Central Institute of 
Educational Technology) :- 
CIET ची काय� खालील�माणे आहेत. 

 िश�णा�या �साराम�ये शै�िणक तं�िव�ानाचा उपयोग कर�यास उ�ेजन देणे. 

 शालेय नभोवाणी आिण शै�िणक दूरदश�नशी संबिंधत �िश�ण काय��माचे 
संघटन करणे. 

 शै�िणक तं�िव�ानावर आधा�रत अ�ययन साधनाची िनिम�ती करणे. 
क) �ादेिशक िश�ण स�ंथा (RIE) (Regional Institute of Education) :- 

 देशा�या िविवध भागात एक नमनुा सं�था �हणून NCERT ची ने या िश�ण 
सं�थेची �थापना केली. 

 �याचबरोबर अ�यापक िश�ण काय��म (बी.एड्.चा ४ वषा�चा एकाि�मक 
अ�यास�म) सेवांतग�त �िश�ण, िव�तार सेवा आिण संशोधनाशी संबिंधत 
असलेला हा काय��म महािव�ालयाला जोड�यात आला आहे. 

 चार वषा��या बी.एड्. अ�यास�मात िश�णाचा �यावसाियक िवषयी �ि�कोन समोर 
ठेऊन अिभयांि�क� वै�िकय िव�ाशाखे�माणे बी.एड्.चे िव�ाथ� सु�ा आशय 
आिण अ�यापन प�तीचे एकाचवेळी �िश�ण घेतील. 

 हे �िश�ण बी.एस.सी., बी.एड्. (िव�ान) बी.ए.बी.एड्. (भाषा) पदवीसाठी दे�यात 
येते. 

 ही महािव�ालये एक वषा�चा बी.एड. अ�यास�म िवशेषत: िव�ान, कृषी, वािण�य 
आिण भाषा म�ये आयोिजत करतात. 

 ते एम.एड. अ�यास�म सु�ा चालू क� शकतात. 

 ही महािव�ालये अजमेर, भोपाळ, भबुने�र आिण �हैसूर येथे असून ती देशातील 
सव��कृ� �ादेिशक क� �े आहेत. 

भारतीय िश�णात NCERT ची भूिमका :- 

 NCERT संशोधन, िवकास, �िश�ण, िव�तार सेवा अ�यास सािह�याचे �काशन 
आिण मू�यमापनासंबंधी िविवध काय��माचे संघटन व आयोजन करते. 

 शालेय िश�णात गणुा�मक सुधारणा करणे हे या सं�थेचे �येय आहे. 
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 सं�या�मक वाढीपे�ा शालेय िश�णाचा गणुा�मक िवकास करणे हा सं�थेचा हेतू 
आहे. 

 आप�या िश�णाचा संबधं रा��ीय उि��ांशी व सामािजक गरजांशी असावा.  
यासाठी ही सं�था काम करते. 

 िश�कां�या संशोधन �क�पांना, NIE NCERT म�ये आयोिजत केले�या 
संशोधनांना आिथ�क मदत िदली जाते. 

 शालेय िश�क आिण िश�क �िश�कां�या �यवसायात वाढ हो�यासाठी ही सं�था 
उ�हाळी �िश�ण काय��माचे संघटन करते.  या उप�मांमधून िश�णात गणुा�मक 
सधुारणा �हावी अशी या सं�थेची धारणा आहे. 

तुमची �गती तपासा :- 

१)  अ�यापक िश�णा�या रा��ीय सं�थां�या काया�ची चचा�  करा. 

३.३.५ रा��ीय मा�यिमक िश�ा अिभयान (आर.एम.एस.ए.) 

 

रा��ीय मा�यिमक िश�ा अिभयान (RMSA) ही मा�यिमक िश�णात �वेश 
वाढिव�यासाठी आिण �याची गणुव�ा सुधार�यासाठी भारत सरकारची �मखु योजना 
आहे.  

रा��ीय मा�यिमक िश�ा अिभयान (RMSA) चे उि�� आहे क� ��येक घरापासून दर 
वाढिवणे. सव�  मा�यिमक शाळांना िविहत िनयमांचे पालन क�न िलंग, सामािजक-
आिथ�क आिण अपगं�वातील अडथळे दूर क�न आिण मा�यिमक िश�णाची गणुव�ा 
सधुार�याचे उि�� आहे.  

मानवी भांडवल िनमा�ण कर�यासाठी आिण भारतातील ��येकासाठी जीवनाची गणुव�ा 
वा समानता तसेच वाढ व िवकासाला गती दे�यासाठी परुशेी प�रि�थती �दान 
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कर�यासाठी योजनेची अंमलबजावणी करणे. या योजनेत बह�आयामी संशोधन, तांि�क 
स�ला, अंमलबजावणी आिण िनधी सहा�य यांचा समावेश आहे.  

ही योजना माच� २००९ म�ये मा�यिमक िश�णात �वेश वाढिवणे आिण �याची गणुव�ा 
सधुार�यासाठी उ�ेशाने सु� कर�यात आली. योजनेची अंमलबजावणी २००९-१० 
पासून स�ु झाली. योजने�या अंमलबजावणी�या मा�यिमक ट��यावर कोण�याही 
व�तीपासून वाजवी अतंरावर मा�यिमक शाळा उपल�ध क�न २००५-०६ मधील 
५२.२६% व�न ७५% नावन�दणी दर गाठ�याची क�पना आहे. इतर उि��ांम�ये सव�  
मा�यिमक शाळांना िविहत िनकषांचे पालन क�न मा�यिमक �तरावर िद�या जाणा�या 
िश�णाची गणुव�ा सधुारणे. िलंग, सामािजक-आिथ�क व अपगं�वाचे अडथळे दूर करणे, 
२०१७ पय�त मा�यिमक �तरावरील िश�णासाठी साव�ि�क �वेश �दान करणे. �हणजे 
१२ �या पचंवािष�क योजने�या अखेरीस पूण� करणे आिण २०२० पय�त साव�ि�क धारणा 
सा�य करणे यांचा समावेश होतो.  

उि��ये  

कोण�याही व�तीपासून अंतरावर मा�यिमक उपल�ध क�न ५ वषा��या आत इय�ा ९-
१० वी साठी २००५-०६ मधील ५२.२६% व�न एकूण न�दणी गणुो�र गाठ�याची 
योजना या योजनेत आहे.  

 सव� मा�यिमक शाळांना िविहत िनकषांचे पालन क�न मा�यिमक �तरावर िद�या 
जाणा�या िश�णाची गणुव�ा सधुारणे.  

 िलंग, सामािजक-आिथ�क आिण अपगं�वातील अडथळे दूर करणे.  

 मा�यिमक �तरावरील िश�णासाठी साव�ि�क �वेश �दान करणे.  

 २०२० पय�त धारणा वाढवणे आिण साव�ि�क करणे.  

या योजन�तग�त पुरिव�या जाणा�या मह�वा�या भौितक सुिवधा पुढील�माणे आहते : 

(१) अित�र� वग�खो�या, (२) �योगशाळा, (३) �ंथालये, (४) कला आिण ह�तकला 
क�, (५) टॉयलेट �लॉ�स, (६) िप�या�या पा�या�या तरतुदी आिण (७) दगु�म भागातील 
िश�कासाठी िनवासी वसितगृहे. 

या योजन�तग�त �दान कर�यात आलेले मह�वाचे दज�दार ह�त�ेप ह ेआहते : 

(१) PTR हा ३०:१ पय�त कमी कर�यासाठी अित�र� िश�कांची िनय�ु�,              
(२) िव�ान, गिणत आिण इं�जी िश�णावर ल� क� ि�त करणे, (३) सेवांतग�त िश�कांचे 
�िश�ण, (४) िव�ान �योगशाळा, (५) ICT स�म िश�ण, (६) अ�यास�म सुधारणा, 
आिण (७) अ�यापन अ�ययन सधुारणा 
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या योजनेत �दान केलेले मह�वाचे समानता ह�त�ेप हे आहेत : 

(१) सू�म िनयोजनावर िवशेष ल�, (२) अप�ेडेशनसाठी आ�मशाळांना �ाधा�य, (३) 
शाळा उघड�यासाठी SC/ ST/ अ�पसं�यांक घनता असले�या �े�ांना �ाधा�य, (४) 
दबु�ल घटकांसाठी िवशेष नावन�दणी मोहीम, (५) शाळांम�ये अिधक मिहला िश�क, 
आिण (६) मलु�साठी �वतं� टॉयलेट �लॉ�स. 

योजनेची अमंलबजावणी यं�णा  

योजने�या अंमलबजावणीसाठी �थापना कर�यात आलेला रा�य सरकारी 
सोसायट्यांमाफ� त ही योजना राबिवली जात आहे. क� �ाचा िह�सा थेट अंमलबजावणी 
करणा�या एज�सीला िदला जातो. लागू असले�या रा�याचा िह�सा संबिंधत रा�य 
सरकारां�ारे अंमलबजावणी करणा�या एज�सीलादेखील केला जातो.  

योजने�या काही िनयमांची सुधारणा  

भारत सरकारने ०१/०४/२०१३ पासून RMSA �या खालील सधुा�रत िनयमांना 
मा�यता िदली आहे : 

 रा�य/ क� �शािसत �देश सरकारांना RMSA अंतग�त परवानगी असले�या नागरी 
कामां�या बांधकामासाठी रा�य दर अनुसूची (SSOR) िकंवा CPWD दर (जे कमी 
असेल) वापर�याची परवानगी देणे.  

 काय��मांतग�त �यव�थापन, देखरखे मू�यमापन आिण संशोधन (MMER) २.२ 
ट��यांव�न ४ ट��यांपय�त वाढवणे, ४ ट��यांपैक� ०.५ ट�के रा��ीय 
�तरासाठी आिण उव��रत ३.५ ट�के रा�याचा भाग �हणून �या रा�यां�या बाबतीत 
जेथे ३.५ ट�के MMER घटका�या ३.५ ट�के अंतग�त ��याकलापांना बाधा 
आणेल, कोण�याही िविश� रा�य (क� �शािसत �देशातील प�र�यया�या जा�तीत 
जा�त ५ ट��यां�या अधीन राह�न, PAB �ार ेरा�य/ क� �शािसत �देशातील फरक 
मंजूर केले जाऊ शकतात. 

 मा�यिमक िश�ण मािहती आिण सं�ेषण तं��ान (ICI) शाळा, मलु�चे वसितगहृ, 
मा�यिमक �तरावर अपगंांसाठी समावेशक िश�ण (IEDSS) आिण �यावसाियक 
िश�ण (VE) �या इतर क� � �ायोिजत योजना RMSA �या छ�ाखाली �यां�या 
िव�मान �व�पात समािव� करणे.  

 अनदुािनत शाळांसाठी RMSA  छा� योजना घटकांनसुार दज�दार ह�त�ेपासाठी 
RMSA चे लाभ अनदुािनत शाळांना (पायाभूत सिुवधा/ म�ुय �े�े वगळून, उदा. 
िश�कांचे वेतन आिण कम�चारी वेतन) वाढवणे. 
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 १२ �या योजने�या उव��रत कालावधीसाठी िबगर NER रा�यांसाठी ७५:२५ आिण 
NER रा�यांसाठी िस�क�मसह) ९०:१० िव�मान िनधी शेअ�रगं पॅटन� सु� 
ठेव�यासाठी  

 िश�ण मं�ालया�या RMSA �क�प मंजरुी मंडळाला (PAB) अिधकृत 
कर�यासाठी छ�ी योजने�या एकाि�मक योजने�या (RMSA ची) मंजरुीसाठी, 
मा�यिमक िश�णा�या चार अंतभू�त क� �ीय �ायोिजत योजनांचा समावेश आहे.  

 RMSA छ�ी योजने�या सव� घटकांसाठी थेट RMSA रा�य अंमलबजावणी 
सोसायटीला िनधी जरी कर�यास अिधकृत करणे.          

३.४ आतंररा��ीय �तरावरील स�ंथा  

३.४.१ UNESCO युने�को :- 

 

रा��ांची �गती/ क�याण हे तेथील उ�च िश�ण प�ती व सं�था यां�या गुणव�ेशी 
जोडलेली असते.  (उ�च िश�णावरील जागितक प�रषद जून २००३). 

उ�च िश�णाची जबाबदारी संयु� रा��ांवर अस�याकारणाने नवीन उप�म आिण 
िवकास, परुा�यांवर आधा�रत धोरणांचा िवकास कर�याचे काय� तसेच गरीबीचे उ�चाटन 
आिण हजारो िवकासा�मक �येये, �ा� कर�याची जबाबदारी यनुो�कोचीच आहे. 

त�णांना उ�च िश�णाची संधी सं�थांना नवोप�म कर�यासाठी उ�ेजन देणे, उ�च 
िश�णापासून वंिचत असले�या गटावर िश�णाचा सहज प�रणाम होईल अशा �कारचे 
िश�ण देणे आव�यक आहे. 

उ�च िश�ण दूरवर पोहोचिवणे, गितशीलता आिण पा�तेची ओळख, िश�णाचा 
खालावले�या दजा�  इ. पासून संर�ण कर�यासाठी िव�ा�या�ना साधने प�ुिवणे, उ�च 
िश�णाची गणुव�ा राख�यासाठी ही सं�था िवशेष ल� देते. 

यनेु�को गणुव�ापूण� िश�णाला �ाधा�य देते �यासाठी संशोधन कर�यासाठी सं�थांचे 
साम�य� वाढिवते व सव�� �ानाचा �सार करते. 
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अ�यापक िश�ण :- 

 िश�कांचे जागितक नेत�ृव 

 �यांचा दजा�  / गणुव�ा 

 �यांचे �यावसाियक �िश�ण 

 �यांचे �यव�थापन, �शासन आिण धोरणा�मक िवषय 

 यनेु�को / ILO िश�कांचा दजा� आिण �याची काय�प�ती यासंबंधी िशफारशी 
करते. 

 द िटचर �ेिनंग इिनिशएिट�ह फॉर सब सहारा अि�का (TTISSA) ही 
आि�के�या संदभा�त पढुाकार घेऊन काय�  करते. 

युने�को िश�क �िश�णासाठी काय करते (भूिमका आिण काय�) :- 

 िश�कांचा �यावसाियक दजा� सधुार�यासाठी �यांना यनेु�को �िश�ण देते. 

युने�को आिण िश�क :- 

गणुव�ापूण� िश�णात चांग�या िश�कांना मह�वाचे �थान आहे.  ��येक मलुांची �मता व 
िशक�याची इ�छा ल�ात घेऊन मानवी पाया भ�कम क�न �यांचा िवकास कर�यात 
िश�काची भूिमका अ�यंत मह�वाची आहे.  'सवा�साठी िश�ण' हे िश�कांिशवाय श�य 
नाही. 

िश�क : उ�ाची आशा िनमा�ण करतात :- 

 यनेु�को�या काया�त िश�क क� ��थानी आहेत.  दररोज ६० दशल�ापे�ा अिधक 
िश�क एक अ�ज मलुांची काळजी घेतात व �या�या आ��यावर व मनावर ससंु�कार 
करतात.  िश�णाचा दजा� उंचाव�यासाठी शांतता आिण ऐ�य िनमा�ण कर�यासाठी 
िश�कांची अ�यंत गरज आहे.  उ�ाचे नेत�ृव करणाया�  मलुांसाठी िश�क काय�  
करतात. 

 परतूं प�रणामकारक िश�क हो�याक�रता ते चांगले �िशि�त असले पािहजेत.  
�ेरणा व चांग�या काया�चे वातावरण िमळाले पािहजे.  �ेरणा व चांग�या काया� चे 
वातावरण िमळाले पािहजे.  �यांची जीवनशैली उंचाव�यासाठी चांगले वेतन असणे 
आव�यक आहे.  िश�कां�या �यावसाियक सामािजक नैितक, दजा�ची बांधणी 
कर�याक�रता यनुो�कोने १९६६ आिण १९९७ म�ये िश�कांचा दजा� व 
िश�णासंबंधी िशफारशी केले�या आहेत. 
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 स�या जगात िश�कांची सं�या फारच अपूरी आहे.  िश�कांची िनिम�ती, गळती व 
�यांचा �यावसाियक दजा� उंचाव�यासाठी 'यनेु�को' रा��ीय आयोगांना मदत करते.  
िश�कांची भरती कर�यासाठी शासनावर दबाव आणते. 

युने�को आिण अ�यापक िश�ण :- 

 िश�क �िश�ण आिण रा��ीय िवकासा�या �येयातील शै�िणक धोरण यावर भर 
देणे. 

 अ�यापक िश�णातील दूर व म�ु अ�ययन, इ-लिन�ग आिण मािहती तं��ान व 
संगणकाचा उपयोग या संदभा�तील धोरणांना मा�यता देणे व �सार करणे. 

 जगातील िश�कां�या �िश�णात आिण दजा�त सधुारणा घडवून आणणे. 

 HIV/ AIDS आिण रा��ीय शै�िणक धोरणातील जीवन कौश�य या संबधंी 
आंतररा��ीय दजा�त एकिन�ता आणणे. 

 चांगले पाठ व देशातील िश�कांसंबधंी चांग�या गो�ी सव�सामा�य िश�कांपय�त 
पोहचिवणे व मािहतीची देवाणघेवाण करणे. 

 �यावसाियक��्या �िशि�त झाले�या िश�कांचा िवकास क�न �या�याकडून 
मानवी संबधं, उ�ा�या जगाची नवीन िपढी तयार कर�यासाठी �ेरणा देणे. 

सवा�साठी िश�ण सपंादन कर�याक�रता िश�क �िश�ण (EFA) :- 

 �िशि�त िश�कांचा ती� तुटवडा हे एक फार मोठे आ�हान EFA समोर आहे.  
जर EFA ने २०१५ पय�त हे आ�हान �ा� केले तर जगात १५ ते ३० दशल� 
िश�कांची गरज भासेल. सब सहरान अि�केत हे �येय सा�य कर�याक�रता फ� 
�ाथिमक िश�णात २०१५ पय�त ४ दशल� िश�कांची गरज आहे. अनौपचा�रक 
िश�ण, सा�रता �िश�ण �याचबरोबर िश�कांचे सेवांतग�त �िश�णासाठी अिधक 
िश�कांची गरज भासणार आहे. 

 अ�यापक िश�ण हे पूण�पणे गणुा�मक िश�णाशी संबिंधत आहे आिण �याचा 
अ�यास�म बदलाशी जवळचा संबंध आहे. अ�ययन िन�प�ीत सधुारणा आिण शालेय 
वातावरण िनकोप राख�यासाठी अ�यापक िश�ण मह�वाचे ठरते. चार वषा��या अखेरीस 
��येक देश रा��ीय िश�णातील सव�समावेशक अ�यापक िश�ण योजनेत एका�मता 
आण�यासाठी अ�यापक िश�ण �िश�णात गणुा�मक सधुारणा करणे, िश�कांचा 
तटुवडा आिण िश�कांचा दजा� िनि�त करणे, आिण आंतररा��ीय व रा��ीय �तरावर 
HIV �ितबधंासंबंधी धोरण ठरिवणे याबाबतीत यनेु�को�या काया�ची ओळख क�न घेणे 
आव�यक आहे. 
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 युने�कोची िश�क �िश�ण कृती :- 

 गितमान रा��ीय मािहतीची योजना अंगोला, झांिबया आिण नायगर येथे पूण� झालेली 
आहे.  व ब�ंुदी येथे काय� चालू आहे. 

 स�ुवातीला पिह�या िवकास ट��यात १७ देशात पूण� वेळ त��ांची नेमूणक करणे. 

 अ�यापक िश�णाची रा�य व रा��ातील सव�समावेशक आिण एकाि�मक मािहती 
गोळा करणे. 

 देशातील िश�कांची कमतरता ल�ात घेऊन व मािहतीचे िव�ेषण क�न �िशि�त 
िश�क, �यावसाियक िश�कांची सं�या वाढिवणे व धोरणांची अंमलबजावणी 
कर�यासाठी मदत करणे. 

 शासन आिण िनयोजन व 'सवा�साठी िश�ण' ही योजना राबिवणारे िश�क 
यां�यातील स�लामसलतीस उ�ेजन देणे. 

 चांग�या िश�कांची िवभागणी व वाटणीचे धोरण ठरिवणे. 

 EFA धोरण आिण चांग�या िश�कां�या धोरण व कृतीचा फैलाव कर�यासाठी व 
संबिंधत संशोधन कर�यासाठी माग�दश�न करणे. 

 सधुा�रत धोरणे ठरिवणे, सं�था�मक साम�या�त सुधारणा करणे, िश�कां�या गणुात 
सधुारणा घडवून आणणे िश�कांची अपूरी सं�या असली तरी �यावर मात क�न 
२०१५ पय�त िश�ण सवा�साठी ही योजना पूण� कर�याचा हेतूने यनेु�को िश�कांना 
�िश�ण देते. 

 यनेु�को�या अ�यापक िश�णाचे UNITWIN/ UNESCO काय��म अगोदरच 
अनेक �देशात चांग�या �कार ेि�थरावत झालेले आहेत.  यनेु�को�या अिधकाराची 
�थापना इ�ट चालना नॉम�ल यिुन�ह�िसटी, शांघाय, PR चायना येथे केली आहे.  
संशोधन, �िश�णाची मािहती, अ�यापक िश�ण व �िश�णाची मािहती गोळा करणे 
आिण शै�िणक संशोधन इ. बाबतीत एक वा�यता आणणे हा या �थापनेमागील हेतू 
आहे. उ�च �तरावरील आंतररा��ीय �तरावरील संशोधने, आिण इ�ट चायना 
िव�ापीठातील अ�यापक वग�  व िचन, दि�णपूव�  आिशया �देशातील इतर सं�था 
यां�याम�ये सम�वय आणणे असा याचा अथ� होतो. 

तुमची �गती तपासा :- 

१. यनेु�को एक आंतररा��ीय सं�था �हणून �या�या भूिमकेची व काया�ची चचा�  करा. 
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३.५ साराशं  

या घटकात आपण रा�य, रा�� व आंतररा��ीय �तरावरील िश�णासंबधंी SIE, 
SCERT, NCERT, NCTE, UGC आिण UNESCO �या काया�ची चचा�  केलेली 
आहे.  परतूं हे िनयोजन वा�तवात आण�यासाठी तमुची भूिमका व काय� मह�वाचे आहे. 

घटकावरील �� :- 

अ�यापक िश�णा�या िवकासासंबधंी MSCRT चे काय� �प� करा. 

रा��ीय �तरावरील िविवध सं�थांची नावे सांगा. 

अ�यापक िश�णासंबधंी NCTE ची भूिमका �प� करा. 

टीपा िलहा. 

   अ) UGS 

   ब) UNESCO 
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४ 
अ�यापक  िश�णातील नवक�पना 

�करण रचना : 

४.० उि�� े

४.१ प�रचय 

४.२ अ�यापनाचे �ितमान - सकं�पना आिण मह�व  

४.३ िश�क िश�णाचे �ितमान 

 ४.३.१ वत�नवादी �ि�कोन 

 ४.३.२ �मता आधा�रत �ि�कोन 

 ४.३.३ चौकशी आधा�रत �ि�कोन 

४.४ िचतंनशील िश�ण - सकं�पना आिण मह�व 

 ४.४.१ िचतंनशील िश�णाला �ो�साहन दे�यासाठीची धोरणे 

४.५ नवक�पना 

 ४.५.१ नािव�यपूण� प�त�चे �कार 

  ४.५.१.१ ि�याकलाप आधा�रत िश�ण 

  ४.५.१.२ �ायोिगक िश�ण 

  ४.५.१.३ सहकारी िश�ण 

  ४.५.१.४ सहयोगी िश�ण 

४.६ साराशं 

४.७ िवभागवार अ�यास 

४.८ सदंभ� 

४.० उि�� े

हा िवभाग िशक�यानतंर त�ुही पढुील गो�ी कर�यास स�म �हाल.  

१. िश�क िश�णा�या िविवध �ितमान सकं�पनेब�ल जाग�कता िनमा�ण करणे.  

२. िश�ण िश�णा�या िविवध �ितमान मह�व िव�ा�या�ना समज�यास स�म करणे.  

३. िचतंनशील अ�यापनाची सकं�पना आिण मह�व याब�ल जाग�कता िनमा�ण करणे.  
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४. िश�का�ंया िश�णातील नािव�यपूण� प�त�ची सकं�पना आिण मह�व याब�ल 
जाग�कता िनमा�ण करणे.  

५. िश�क िश�णातील िविवध �कार�या नािव�यपूण� प�त�ब�ल जाग�कता िनमा�ण 
करणे.   

४.१ प�रचय 

अ�यापन अ�ययन �ि�या अिधक �भावी कर�यासाठी एक िश�क िनद�शकाला 
अ�यापना�या िविवध �ितमानची मािहती असणे आव�यक आहे. एक सवंादी वग� 
बनिव�यासाठी एका िश�काने अनसुरण कर�या�या वेगवेग�या रणनीती असायला ह�यात. 
अशा रणनीत�म�ये िविवध प�ती, तं�, �ि�कोन आिण नवक�पनाचंा समावेश होतो. 
िश�क िश�काने िचतंनशील अ�यासक असणे आव�यक आहे. काळ बदलत आहे आिण 
बदल अप�रहाय� आहे. २१ �या शतकात िव�ा�या�ना आधिुनक प�ती आिण तं�ाचंी गरज 
आहे. यासाठी िश�काला अ�यावत करणे आव�यक आहे आिण �या�या िव�ा�या��या 
गरजेनसुार आिण मागणीनसुार अनकूुलीत करणे आव�यक आहे �हणून िशकव�या�या 
िविवध �ितमान व �ि�कोनाचंी येथे चचा� केली आहे.  

४.२ अ�यापनाचे �ितमान- सकं�पना आिण मह�व 

संक�पना : 

अ�यापनाचे (िशकव�याचे) �ितमान हे खरोखरच अ�यापनाचे (िशक�याचे) �ितमान 
आहेत. असे आपण िव�ा�या�ना मािहती, क�पना, कौश�ये, मू�ये, िवचार कर�या�या 
प�ती आिण �वत:ला �य� कर�याची मा�यमे �ा� कर�यास मदत करते. तसेच आपण 
�यानंा िशक�यास देखील िशकवत असतो. िकंबह�ना िश�णाचा सवा�त मह�वाचा प�रणाम 
�हणजे िव�ा�या�ची भिव�यात �भावीपणे िशक�याची वाढीव �मता जी �यानंी आ�मसात 
केले�या �ान व कौश�यामळेु आिण �यानंी िशक�या�या �ि�येत �भ�ुव िमळिव�याने या 
दो�ह�मळेु येऊ शकते. अ�यापन कसे केले जाते याचा िव�ा�या��या �वत:ला िशि�त 
कर�या�या �मतेवर मोठा �भाव पडतो. यश�वी िश�क केवळ क�र�माई, मन वळवणार े
िकंवा त� सादरकत� नसतात. �याऐवजी ते �यां�या िव�ा�या�ना शि�शाली स�ंाना�मक 
आिण सामािजक काय� सादर करतात आिण िव�ा�या�ना �याचंा उ�पादन�म वापर कसा 
करावा हे िशकवतात. अशा�कार ेअ�यापनातील एक �मखु उि�� हे �भावी िव�ाथ� तयार 
करणे आहे जे �या�ंया िश�काकंडून मािहती, क�पना आिण शहाणपण घेतात आिण 
िशक�या�या ससंाधनाचंा चागं�या �कार ेवापर करतात.  

िशकव�या�या �ितमान/ मॉडे�सचे मह�व : 

खया� अथा�ने िशक�याची �मता वाढिवणे हा अ�यापना�या मॉडे�स�या मलुभूत उ�ेशापैंक� 
असा एक समकालीन उ�ेश आहे. िव�ा�या�ची िशक�याची रणनीती वाढ�याने 
िव�ा�या�म�ये बदल घड�याची श�यता आह ेआिण ते अिधकािधक �कारचे िश�ण अिधक 
�भावीपणे पूण� क� शकतील. अशा�कार ेअ�यापनाचे मॉडे�स हे असे साधन �हणून काम 
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करतात जे आप�या िशकणाया��या �मता व साम�या�वर �भाव पाडतात. �या िविश� 
उि��ानंा ते िनद�िशत करतात ते िकती चागं�या �कार ेसा�य करतात याव�न न�हे तर ते 
िशक�याची �मता कशी वाढवतात याव�नही �याचें मू�यमापन केले जाते. आता आपण 
��येक मॉडे�स समजून घे�याचा �य�न क�या.  

४.३ िश�क िश�णाचे �ितमान 

िश�क िश�णाचे िविवध �कार आहेत. यापैक� काही �ितमान खाली सादर केले आहेत. 
��येक �ितमानचे �वत:चे असे वैिश� व मह�व आहे. िश�कांनी अशा �ितमानब�ल 
जाग�क असणे आव�यक आहे आिण ते �या गरजेनसुार आिण सदंभा�नसुार वापरायचे 
आहे �यानसुार �याचा वापर करणे आव�यक आहे.  

४.३.१ वत�नवादी �ि�कोन : 

वत�नवादानसुार अ�ययन ही उ�ेजनेला �ितसादाशी जोडलेली एक यािं�क �ि�या आह,े 
�यामळेु नवीन वत�न िनमा�ण होते. अशा वत�नाना मजबतुी करणाने बळकटी िदली जाते. 
वत�नवादी िशकणाया�ला एक िनि��य �य�� �हणून पाहतात जो उ�ेजनानंा �ितसाद देतो. 
वत�नवादी शाळा मनाला एक '�लॅक बॉ�स' �हणून पाहते, �या अथा�ने क� एखा�ा 
उ�ेजनास िदला जाणारा �ितसाद हा मनात होणाया� िवचार �ि�ये�या �भावाकडे पूण�पणे 
दलु�� क�न मा�ा�मकरी�या पािह�या जाऊ शकतो. �यामळेु शाळा उघड वत�न पाहते 
�याचे िन�र�ण आिण मोजमाप हे िशक�याचे सूचक �हणून केले जाऊ शकते. वत�नवादी 
मॉडेलचे एक �प� वैिश� �हणजे िश�क आिण िव�ा�या��या िनरी�ण�म िवकासावर आिण 
बदलावंर भर देणे. शै�िणक वातावरणात हे अ�यापनाचे प�रणाम व िन�प�ी आिण 
िव�ा�या�म�ये िशक�याचे व समज�याचे िच�ह �हणून पािहले जाते. सव��थम, वत�न ही 
�िति�या व हालचाल�नी बनलेली असते जी सजीव एखा�ा िविश� प�रि�थतीत देतो व 
करतो. वत�न ही स�ंा म�ुयत: बाहे�न पािह�या जाऊ शकणाया� ि�यांसाठी वापरली जाते. 
हे मॉडेल नावा�माणेच ��य� आह.े ते शै�िणक साम�ीकडे प�तशीरपणे जाते. �याची 
रचना ही गती व मजबूतीकरणा�ार े�ेरणा िनमा�ण कर�यासाठी आिण िटकवून ठेव�यासाठी 
आकार दे�यात आली आह.े यश आिण सकारा�मक अिभ�ाया�ार े ते एखा�ा�या 
आ�मस�मान वाढव�याचा �य�न करते. एक मॉडेल �हणून ते अ�यतं सरंिचत आह.े या 
मॉडेलनसुार िश�काची भूिमका �हणजे प�रणामांचे �ान �दान करणे, िव�ा�या�ना �वत:ला 
गती दे�यास मदत करणे आिण इ� वत�न मजबूत करणे ह े आहे. वत�नवादी िशक�याचा 
�ि�कोन म�ुयत: वत�न कसे �ा� केले आहे. यावर ल� क� ि�त करते. वत�नवादी �ि�कोन 
असा दावा करतो क� �ेरणा आिण वत�न या�ंयातील सबंंध �थािपत क�न िश�ण िवकिसत 
केले जाऊ शकते आिण कोणतेही वत�न हे मजबतुी करणा�ार े बदलले जाऊ शकते. 
वत�नवादी हे अ�यापनाला यािं�क �ि�या �हणून सबंोधतात आिण व�तिुन�तेला िवशेष 
मह�व देतात. वत�नवा�ा�ंया मते, माणूस ज�मापासून चागंला िकंवा वाईट नसतो. अनभुव 
आिण वातावरण हे माणसाचे �यि�म�व बजवतात. �या�ंया मते मानवी म�दूची तलुना �लॅक 
बॉ�सशी केली जाऊ शकते. या �लॅक बॉ�स�सम�ये काय चालले आहे हे आप�याला ना 
कळू शकते ना ते आप�याला जाणून घे�याची गरज आहे. या �लॅक बॉ�स�समधये काय 
जाते (इनपटु-भरणा) आिण �यातून काय बाहेर येते (आउटपूट - िन�कासन) हे मह�वाचे 
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आहे. आऊटपूट व�तिुन�, िन�र�ण कर�यायो�य आिण मोज�यायो�य आहेत. इनपटु व 
आऊटपटु ह ेसमायोिजत, सरंिचत आिण िनयिं�त केले जाऊ शकतात. एखा�ा �य���या 
सवेंदना न�हे तर �याचें िचतंन मह�वाचे आहे. वत�नवादी �ि�कोनाचे �णेते �हणजे आय. 
पावलॉव, जे.बी. वॅटसन, इ.एस. थाज�डीक, इ.आर. ग�ुी आिण बी.एफ. ि�कनर हे होत.  

वत�नवादी �ि�कोना�या मूलभूत संक�पना :  

वत�नवादी �ि�कोन असा दावा करतो क�, मानसशा�ाचा सशंोधन िवषय हा िन�र�ण 
कर�यायो�य वत�णूक असावा, हा �ि�कोन असाही दावा करतो क� िश�ण हा सव� वत�नांचा 
आधार आहे आिण िश�ण हे सवय घडिवणार े आहे. वत�नवादी �ि�कोनानसुार मानवी 
वत�नाचा पाया हा सवयज�य आहे. मन व चेतना यासार�या मानिसक �ि�या �य� 
करणाया� सकं�पना�ंया िवरोधात वत�नवादी �ि�कोन उ�प�ीस आला.  

वत�नवादी �ि�कोना�या मूलभूत संक�पना पुढील�माण े: 

िशकून अंगवळणी पड�याची ि�या : 

वत�नवादी �ि�कोन दावा करतो क� िश�ण हे िशकून अंगवळणी पड�या�ार े (कंिडशिनगं) 
हाते. ही ि�या अशा�कार े उ�वते क� जीव एका िविश� �िति�येसह एका िविश� 
उ�ेजनाशी जळुतो. जे�हा एखादी �िति�या ही उ�ेजनाशी सबंंिधत असते जी 
उ�ेजनािशवाय �वत:ला नैसिग�क�र�या काया�ि�वत करते, ते�हा ती अंगवळणी पडली आह े
असे �हटले जाते. या �ि�येला शा�ीय व काय�रत अशा दोन भागात िवभागले जाऊ 
शकते. शा�ीय सवय �हणते क� तट�थ उ�ेजन िबनशत� �िति�येशी जळुते तर काय�रत 
सवय सागंते क� मजबतुीकरणा�ार ेप�ुहा िविश� वत�न �दिश�त कर�याची जीवांची श�यता 
असते. वत�नवादी �ि�कोन हा मानव िकंवा वैयि�क ऐवजी अिधक सामा�य श�द 'जीव' 
वापरणे पसतं करतो. जीव या श�दाम�ये माणसे आिण �ाणी या दो�ही गो�ी सामावतात. 
�िति�या वत�नवादी मानसशा��ांना SR िस�ा�तवादी देखील �हणतात. या नातेसबंंधात 
�िति�या ही एक वत�न आहे जी जीवाने उ�ेजकतेसाठी �दिश�त केली आहे. उ�ेजक 
शरीराला हालचाल करणाया� अंतग�त आिण बा� ि�थतीतील बदलानंी बनलेले असते. 
वत�नवादी �ि�कोना�या मोठ्या भागासाठी हा ि�थतीतील बदल बह�तक�न बा� असतो. ते 
ि�थती�या अंतग�त बदलाशंी सबंंिधत असू शकत नाहीत.  

उ�च �तरीय कंिडशिनंग (उ�च पातळीची सवय) :  

सवय ही �िति�येसह उ�ेजनाशी सबंंिधत आहे. उ�च�तरीय कंिडशिनंग ते�हा उ�वते 
जे�हा एखा�ा जीवाला सबंंिधत उ�ेजनाशी िभ�न उ�ेजना जोड�यामळेु नवीन उ�ेजनास 
�िति�या दे�यास �य�ु केले जाते.  

मजबुतीकरण आिण िश�ा : 

मजबतुीकरण �हणजे एखा�ा िविश� उ�ेजनास प�ुहा एकदा वत�न �दिश�त कर�याची 
जीवाची श�यता वाढव�याची �ि�या आहे. या �ि�येत वापर�या जाणाया� उ�ेजनाला 
मजबतुीकरण �हणतात. मजबतुीकरण जीवाला िकमान काही �माणात समाधानी हो�यास 
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�ेरणा देतात. एखा�ा जीवा�या वत�नाला असणारा �ितसाद तीन �कारचा असू शकतो. 
(अ) मजबूतीकरण (ब) िश�ा (क) मजबतुीकरण नाही. मजबतुीकरण हे वत�न प�ुहा एकदा 
�दिश�त हो�याची श�यता वाढवते, तर िश�ेचा वापर िविश� वत�न �दिश�त न कर�याची 
श�यता वाढिव�यासाठी केला जातो. दसुरीकडे मजबतुीकरण न करणे �हणजे कोणताही 
�ितसाद न देणे आिण यामळेु वत�नाची पनुराव�ृी हो�याची श�यता कमी होते.  

सव�साधारणपणे वत�नवादी हे िश�े�या िवरोधात असतात. कारण िश�ेमळेु जीवाला कोणते 
वत�न दाखवावे यािवषयी कोणतीही मािहती िमळत नाही तसेच काही नकारा�मक भावना 
िनमा�ण होतात िकंवा अिधक प�रिचत श�दात, िश�ा काय केले पािहजे हे िशकिव�याऐवजी 
काय क� नये हे िशकिवते. असे �करण हे अ�ययन व िश�णा�या �या�येत समािव� नाही. 
कारण िश�ण िव�ा�या�ला �याने / ितने काय क� नये यापे�ा �याने / ितने काय करावे हे 
िशकव�याचा �य�न करते. जर आपण जीवा�या �ि�कोनातून िवचार केला तर, 
मजबतुीकरण जीवला काय करावे याब�ल माग�दश�न करते तर िश�ेत काय करावे याब�ल 
माग�दश�क समािव� नाही. िशवाय िश�ेपे�ा मजबतुीकरण अिधक काय��म अस�याचे 
अ�यासातून िदसून आले आहे. मजबतुीकरण, �याला दैनिंदन भाषेत फाय�ाचे समजले 
जाऊ शकते, ते सकारा�मक आिण नकारा�मक अशा दोनम�ये िवभागले गेले आहे. 
सकारा�मक मजबतुीकरण �हणजे जीव �या प�रि�थतीत राहतो �या ि�थतीत एक छान 
�ेरणा जोडणे, तर नकारा�मक मजबतुीकरण �हणजे प�रि�थतीतून वाईट �ेरणा काढून 
टाकणे, िव�ा�या��या �ि�कोनातून, चागंली वागणूक दाखवणाया� िव�ा�या�ला चा@कलेट 
देणे �हणजे सकारा�मक मजबूतीकरण होय. त�ंुगात अपेि�त वागणूक दाखवणाया� कै�ाला 
आठवड्या�या शेवटी घरी जा�याची परवानगी देणे �हणजे नकारा�मक मजबूतीकरण आहे. 
कारण कै�ाला त�ंुग टाळ�याची िकंवा �या�या / ित�या �वातं�या�या मया�दापासून (िविश� 
काळासाठी) म�ु हो�याची परवानगी आहे. िश�ा देखील दोन �कारात मा�य केली जाते. 
पिह�या �कारात जीव �या प�रि�थतीत राहतो �या प�रि�थतीत एक अि�य उ�ेजना 
जोडली जाते, तर दसुया� �कार�या िश�ेत, वातावरणातून एक सखुद उ�ेजना काढून 
टाकली जाते. गहृपाठ न करणाया� िव�ा�या�ला शारी�रक िहसेंचा सामना करावा लागला तर 
ही िश�ा पिह�या �कारची आहे, तर �याची खेळणी िहसकावून घेत�यास ही दसुया�  
�कारची आहे. िवलोपन - ’�या पनुराव�ृीला मजबतुीकरण िदले जात नाही ते नाहीसे 
होतात.“ िशकून अंगवळणी पड�याची ि�या ही �थािपत झा�यानतंर ते चालू ठेव�यासाठी 
वेळोवेळी मजबूत केले पािहजे. जे�हा वत�न मजबूत केले जात नाही ते�हा ते काही 
काळानतंर अ��य होते.  

सामा�यीकरण : 

�या�माणे जीव एखा�ा उ�ेजनेला नैसिग�क�र�या �ितसाद देतो �याच�माणे �याच 
�कार�या उ�ेजनेला तशीच समान अंगवळणी पडलेली �िति�या �दिश�त करत अस�यास 
याला सामा�यीकरण �हणतात. भेदभाव - हे दोन वेग�या उ�ेजनामं�ये फरक कर�याची 
जीवाचंी �मता �य� करते. िवशेषत: जे�हा उ�ेजनानंा समान �िति�या िद�या जातात 
ते�हा भेदभावाची �ि�या केली पािहजे अ�यथा जीव दो�ही उ�ेजकानंा, जरी ते िभ�न 
असले तरीही सार�याच �िति�या देऊ शकतो.  
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मजबूतीकरण �माण : वत�नवादाची दसुरी सकं�पना �हणजे मजबूतीकरण गणुो�र 
(�माण) �फ�नरने वेळ आिण वत�नावर अवलंबून एखा�ा जीवाला परु�कृत कर�याचे 
िविवध अनपुयोग प�रभािषत केले. चल आिण ि�थर अंतराला आिण गणुो�रासह 
मजबूतीकरण पार पाडणे याला मजबूतीकरण गणुो�राचा वापर �हणतात.  

उ��फुत� परतावा : िवसरलेले वत�न ठरािवक वेळेनतंर प�ुहा �दिष�त होऊ लागते. वत�णूक 
बळकट होत नाही ते�हा ती �ीण होते, परतूं असे देखील आढळून आले आहे क� एका 
िविश� वेळेनतंर िशकलेले वत�न प�ुहा �दिश�त होऊ लागते याला उ��फूत� परतावा 
�हणतात.  

िशक�यासाठी वत�ना�मक �ि�कोण : 

िशक�यासाठी सामा�य वत�ना�मक �ि�कोन पढुील�माणे आहेत.  

१. िशकणारा म�ुयत: िन���य आिण स��य भूिमका घेतो.  

२. सूचना सरंिचत आिण प�तशीर असतात.  

३. ठोस आिण प�रभािषत शै�िणक �येये, उि��्ये आिण धोरणे हे सामा�यत: 
िशकणाया�साठी आहेत आिण ते वैयि�क िव�ा�या�साठी नाहीत.  

४. िश�ण मोजले जाऊ शकते.  

५. हे गिृहत धरले जाते क�, सिुनयोिजत, सूचना�मक ह�त�ेपामळेु इि�छत िश�ण 
प�रणाम िमळू शकतात.  

६. सरलीकरणावर ल� क� ि�त करा (सो�यापासून स�ुवात करा आिण अिधक किठणाकडे 
�गती करा.) 

७. सूचना �ा �िश�क िनयिं�त आहेत.  

अ�यापना�या वत�ना�मक �ितमान/मॉडेलचे प�रणाम : 

१. िशकणाया�ला िशक�याचे �प� प�रणाम सािंगतले पािहजेत, जेणेक�न ते अपे�ा ठेऊ 
शकतील आिण िदवसा�या धड्याचा प�रणाम �यांनी सा�य केला आह े क� नाही हे 
�वत: ठरवू शकतील.  

२. िशकणाया�नी िशक�याचा प�रणाम साधला आहे क� नाही हे ठरव�यासाठी �यांची 
चाचणी केली पािहजे. िव�ा�या�ची सपंादन पातळी तपास�यासाठी आिण यो�य 
अिभ�ाय दे�यासाठी चाचणी आिण मू�यमापन हे िशक�या�या �माम�ये एकि�त केले 
जावे.  

३. िश�णाला चालना दे�यासाठी िश�ण साम�ीचा �म यो�य�र�या केला पािहजे. 
�ाधा�य�म हा साधे ते गुतंागुतंीचे, �ात ते अ�ात आिण �ान ते उपयोजन असे 
�व�प घेऊ शकतो.  
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४. िशकणाया�ना अिभ�ाय �दान करणे आव�यक आहे जेणेक�न ते कसे करत आहेत 
यावर ल� ठेवू शकतील आिण आव�यक अस�यास सधुारा�मक कारवाई क� 
शकतील.  

५. मजबूतीकरण आिण िश�ेचे तं� िश�कानंी वगा�त इ� वत�नाला चालना दे�यासाठी 
आिण िव�ा�या��या अवािंछत वत�नाला पराव�ृ कर�यासाठी वापरले आहे.  

िश�क वगा�त काय करतो आिण िश�का�या काया�चा िव�ा�या��या िशक�यावर, 
समज�यावर, बौि�क वाढीवर िकंवा कौश�यांवर काय ��य प�रणाम होतो याव�न 
अ�यापनाचे मू�यमापन केले जाऊ शकते आिण ते समजले जाऊ शकते. जर िशकवणे ही 
एक कला असेल, तर वत�णूक��या �ि�कोनातून ती कामिगरी व प�रणामाशी जवळून 
सबंंिधत आहे. चागं�या अ�यापनाचा िव�ा�या�वर सकारा�मक �भाव पडतो. अ�यापन व 
िश�क िश�णासाठी असे �हटले जते क�, जर खूप चागंला िश�क सापडला तर हे या 
िश�काचा आदश� �हणून वापर केला जाऊ शकतो आिण �या�या िश�का�ंया 
िशकव�या�या �मतेचे रह�य काय आहे हे शोधून काढता येते.  

४.३.२ �मता आधा�रत �ि�कोन : 

साठ आिण स�र�या दशकात िश�का�ंया िश�णासाठी स�मता िकंवा प�रणाम आधा�रत 
�ि�कोन िवकिसत झाला. या �ि�कोनाम�ये मलुाब�ल आिण मलुाला काय िशकवले 
पािहजे याब�ल एक यािं�क �ि�कोन आहे. या �ि�कोना�या समथ�कासंाठी �ानाम�ये 
�वतं� �मताचंा समावेश आहे �या �वतं�पणे िशकव�या जाऊ शकतात आिण �याचें 
मू�याकंन �वतं�पणे केले जाऊ शकते.  

��टन व हौसम (१९७२) नसुार, एक �मता आधा�रत िश�क िश�ण काय��म हा 
िव�ा�या��या काय��मते�या कामिगरी�ार ेदाखिव�या जाणाया� �मता िनिद�� करतो आिण 
�या िनकषांची पूत�ता कर�यासाठी िव�ा�या�ला जबाबदार धरतो. �या �मता �हणजे मलुाचंी 
बौि�क, सामािजक, भाविनक आिण शारी�रक वाढ सलुभ करणाया� व�ृी, समज, कौश�ये 
आिण वत�न होय. िव�ा�या��या यो�यतेचे मू�याकंन कर�यासाठी तीन �कारचे िनकष 
वापरले जातात. (१) िव�ा�या��या स�ंाना�मक आकलनासाठी �ान िनकष; (२) �या�या 
िशकव�या�या वत�नासाठी कामिगरी िनकष; आिण (३) उ�पादन िनकष, जे �या�या 
िव�ा�या��या कामिगरीचे प�र�ण क�न �या�या िशकव�या�या प�रणामकारकतेचे 
मू�याकंन करतात. स�मता आधा�रत काय��म काय��दश�न (कामिगरी) आिण उ�पादन 
िनकषा�ंया वापरावर भर देतात, तर पारपंा�रक काय��मानंी �ान िनकषावर जोर िदला 
आहे.  

अ�ग�य िस�ातंानसुार स�मतेवर आधा�रत िश�क िश�ण मॉडेल �हणजे �िश�णाचा एक 
�कार आह ेजो िश�का�या िविश� कौश�या�या सपंादनावर ल� क� ि�त करतो. िश�कानंा 
मूलत: दोन �कार�या कौश�याची गरज असते.  
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१) �ान आिण कौश�यामंधील �मता �याम�ये िशक�या�या अ�मतेब�ल �यावसाियक 
�ानाचा आधार समािव� आहे आिण  

२) सहकाया�सार�या मानवी नातेसबंंधातील �मता, �यासाठी िश�कानंा उपय�ु, िभ�न, 
सहानभूुतीपूव� व म�ु असणे आव�यक आहे.  

�ू�टन आिण �लाक�  (२०००) यानंी स�मतेवर आधा�रत िश�क िश�णाचे पाच �ेणीम�ये 
वग�करण केले.  

१) सं�ाना�मक �मता : जे �ान आिण बौि�क कौश�ये व िशकणाया�कडून अपेि�त 
असले�या �मताशंी सबंंिधत आह.े  

२) कामिगरी �मता : �याम�ये िशकणारा दाखिवतो क� तो िकंवा ती काहीतरी क� 
शकतो.  

३) प�रणाम �मता : इतरामं�ये बदल घडवून आण�यासाठी. 

४) �भावी �मता : �या अशा अपेि�त व�ृी आिण मू�ये आहेत �याचें मू�यमापन अिधक 
कठीण आहे.  

५) अ�वेषण �मता : �याम�ये अ�यापनाब�ल अिधक जाणून घे�यासाठी िश�कांना 
सधंी उपल�ध क�न देणार ेि�याकलाप समािव� आहेत.  

स�मता आधा�रत िश�क िश�ण काय��म समथ�न  करतो अशी अनेक आव�यक वैिश�्ये 
आहेत. यातील एक वैिश�्य �हणजे �े� काया�वर (फ��ड वक� ) भर देणे. काय��दश�न आिण 
उ�पादन िनकषा�या वापरावर वाढीव भर दे�याचा आिण पारपंा�रक �ानावर िकंवा 
अ�यास�म पणु� कर�याया� िनकषावंर कमी अवलंबून राह�याचा िश�क िश�णाचा कल 
आहे. (कूपर १९७२) स�मतेवर आधा�रत काय��म हे वा�तवािभमखु असतात; िव�ाथ� 
मलुाशंी सवंाद साध�यात बराच वेळ घालवतात आिण �या�ंया अनेक �मताचें मू�यमापन 
�या �यव�थेत केले जाते.  

िश�क िश�ण काय��माचे आणखी एक वाछंनीय वैिश�्य �हणजे वैयि�कृत सूचना. याचा 
अथ� िशक�याचा �ि�येत िव�ा�या�चा सि�य सहभाग होय. स�मता आधा�रत काय��माची 
लविचकता ही िव�ा�या�ना शै�िणक उि��ा�ंया िविश� महािव�ालया�या चौकटीत �येये 
आिण उि��्ये िनवड�याची परवानगी देते. यामळेु �याचें �वतं� बन�याची, �विनद�िशत 
बन�याची आिण सतत िशकणार े बन�याची श�यता वाढते. हे मॉडेल िश�कानंा �या�ंया 
िव�ा�या��या िश�णासाठी वैयि�ककृत सूचनांची त�वे आिण �ि�या भाषातं�रत 
(�पातं�रत) कर�यास स�म करते.  

स�मता आधा�रत काय��मात यश एका अथा�ने ि�थर असते आिण वेळ बदलते. �यावर 
कौश�ये �ा� केली जातात तो िनकष �तर काय��म िनिद�� करतो आिण िव�ाथ� �या�या 
�वत:�या वेगाने �ो�ाममधून पढेु जातो; तो �या�या इ�छेनसुार वेगाने िफरतो व श�य 
असेल �या वेगाने िफरतो.  
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स�मता आधा�रत िश�क िश�ण काय��मा�या क� ��थानी िनद�शानसुार मॉड्यूल आहे. 
िशकणाया�चे सपंादन आिण एखादी िविश� �मता िकंवा वैिश�पूण� अनेक �मतांचे 
�ा�यि�क सलुभ कर�या�या उ�ेशाने िशकव�या�या ि�याकलापा�ंया एक सचं �हणून 
िनद�शा�मक मॉड्यूल प�रभािषत केले जाऊ शकते.  

पारपंा�रक काय��मापे�ा स�मता-आधा�रत काय��म अिधक �े�ािभमखु असतात. 
प�रणामी, िव�ाथ� साव�जिनक शाळामं�ये मलुासंह सवंाद साध�यात बराच वेळ घालवतात 
आिण �या �यव�थेत �या�ंया अनेक �मताचें मू�यमापन केले जाते. स�मता आधा�रत 
काय��मामं�ये �प�पणे नमूद केलेली उि��े ही िव�ा�या�ने आ�मसात करावयाची �मता 
िनिद�� कर�यासाठी वापरली जातात.  

चौकशी क�न मािहती घे�याचा �य�न सु� आह.े चौकशी कल असलेले िश�क-
िश�ण �ितमान : ही एक ��ापासून स�ु होणारा सूचनांचा �ि�कोन आहे. िव�ाथ� �याचें 
�वत:चे �ान तयार करतात कारण ते िविवध अनभुवामं�ये गुतंलेले असतात. ज े �यानंा 
उपाय शोध�याची सधंी देतात. िश�णातील चौकशी प�रवत�नकारी असू शकते �याचा 
उपयोग पढुील�माणे होऊ शकतो.  

 वगा�त अ�यास�म तयार कर�याची �ि�या �हणून  

 �� आिण �ान िनमा�ण कर�याची �ि�या �हणून 

 �या�ार ेसशंोधन पूण� केले जाते असे एक साधन �हणून  

 बाधंणी, कथन, शोध आिण �कटीकरण या�ार ेशोध�याचे साधन �हणून  

 �यावहा�रक �ान �य�ुप�न िकंवा विध�त कर�याचे साधन �हणून आिण  

 समाजात काय चालले आहे ह ेजाणून घे�याचा एक माग� �हणून कारण चौकशीचा उ�ेश 
सामािजक आहे आिण �याचे धोरणा�मक प�रणाम असतील.  

 िव�ाथ� िश�कानंा िटका�मक िवचारक व सज�नशील सम�या सोडवणार ेबनवणे.  

४.३.३ चौकशी क� ि�त िश�क - िश�ण �ितमान : 

हे केवळ �थािपत त�ये सादर कर�याऐवजी िकंवा �ानाचा गळुगळुीत माग� िच�ीत 
कर�याऐवजी ��, सम�या िकंवा प�रि�थती माडूंन स�ु होते. �ि�येस सहसा सलुभ 
क�या��ार ेमदत केली जाते. चौकशी करणार े�याचें �ान िकंवा उपाय िवकिसत कर�यासाठी 
सम�या आिण �� ओळखतील आिण �याचें सशंोधन करतील. चौकशी आधा�रत िश�ण हे 
सम�या आधा�रत िश�णाशी जवळून सबंिधत आहे आिण सामा�यत: लहान �तरावरील 
तपास आिण �क�प तसेच सशंोधनात ते वापरले जाते. चौकशी आधा�रत सूचना 
िव�ा�या�ना िटका�मक िवचार कौश�य िवकिसत कर�यास आिण सराव कर�यास अनमुती 
देते. चौकशी आधा�रत िश�ण �हणजे ’अशी एक अ�यापन प�ती आह े जी िव�ा�या�ची 
िज�ासा आिण िटका�मक िवचार कौश�याचंा िवकास वाढिव�याचा वै�ािनक प�तीला 
एक� आणते.“ चौकशी आधा�रत िश�ण हे �ितब�ता, कुतूहल आिण �योगाला �ो�साहन 
देते. िव�ा�या�ना िनद�श दे�याऐवजी �यानंा �� िवचा�न आिण उपाय शोधून काढून िकंवा 
तयार क�न िवषया�या खोलात जा�याचा अिधकार िदला जातो. हे �हणजे िनयम आिण 
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माग�दश�क त�वां�या कठोर संचापे�ा िश�णासाठी एक त�व�ान आिण सामा�य �ि�कोन 
आहे.  
चौकशी आधा�रत िश�क िश�ण �ितमान/मॉडेलची वैिश�्ये : 

चौकशी िश�णा दर�यान िव�ाथ� �या िविश� िश�ण �ि�यांम�ये गुतंतात �याम�ये पढुील 
गो�ी समािव� आहेत.  

 �याचें �वत:चे �� िनमा�ण करतात.  

 �� िकंवा ��ाचें उ�र दे�यासाठी समथ�न परुावे िमळिवणे.  

 गोळा केलेले परुावे समजावून सागंणे.  

 अ�वेषण �ि�येतून िमळाले�या �ानाशी �प�ीकरण जोडणे.  

 �प�ीकरणासाठी य�ु�वाद आिण समथ�न तयार करणे.   

चौकशी िश�णाम�ये �� िवकिसत करणे, िन�र�ण करणे कोणती मािहती आिधच न�दवली 
गेली आहे हे शोध�यासाठी संशोधन करणे, �योगासाठी प�ती िवकिसत करणे सािं�यक� 
साम�ुी (डेटा) सकंलनासाठी उपकरणे िवकिसत करणे, डेटा गोळा करणे, �याचे िव�ेषण 
करणे व �याचा अथ� लावणे, सभंा�य �प�ीकरणाचंी �परषेा तयार करणे आिण भिव�यातील 
अ�यासासाठी अंदाज तयार करणे याचंा समावेश होतो.  

चौकशी - आधा�रत िश�ण कसे लागू केले जाऊ शकते? 

िव�ा�या��या �ान व �मता �तराला चौकशी �ि�या जळुवून घे�यासाठी िश�क मह�वाची 
भूिमका बजावतात. चौकशी आधा�रत पाठ वापरताना िश�क पढुील बाब�साठी जबाबदार 
आहेत.  

१. चौकशी �ि�या स�ु करणे.  

२. िव�ाथ� सवंादाला �ो�साहन देणे. 

३. लहान गट आिण वग� चचा� दर�यान स�ंमण.  

४. गैरसमज दूर कर�यासाठी िकंवा साम�ीब�ल िव�ा�या�ची समज िवकिसत कर�यासाठी 
ह�त�ेप करण;े  

५. वै�ािनक �ि�या आिण �व�ृीचे मॉडेिलंग; आिण  

६. नवीन साम�ी �ान तयार कर�यासाठी िव�ा�या��या अनभुवांचा वापर करणे.  

धड्याची उि��े आिण िव�ा�या��या �मता�ंया आधार े िश�कानंी ते िकती माग�दश�न 
करतील हे ठरवावे. िश�क िकती सहा�य देतात याची पवा� न करता, चौकशीचे मूलभूत 
उि�� हे िशक�या�या �ि�येदर�यान  िव�ा�या�ची सलं�नता आहे. वगा�त चौकशी आधा�रत 
प�त�चा समावेश करताना, िश�कानंी हे सिुनि�त केले पािहजे क� चौकशी च�ा�या सहा 
ट��यापैंक� ��येक ट�पा पूण� झाला आहे.  



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

82 

चौकशी च�ाचे सहा ट�पे : 

१. चौकशी - ’काय असेल तर“ िकंवा ’मला आ�य� वाटते“ या ��ाची चौकशी करणे.  

२. सपंादन - मंथन श�य असले�या �ि�या 

३. मत - चाचणी कर�यासाठी ’मला वाटते“ िवयाम ओळखणे 

४. अंमलबजावणी - योजना तयार करणे आिण अंमलबजावणी करणे 

५. साराशं - परुावे गोळा करणे आिण िन�कष� काढणे.  

६. �दश�न - साम�ीकरण आिण सं�ेषण प�रणाम  

चौकशीिभमखु िश�क िश�ण �ितमान/मॉडेलचे मह�व : 

 या �कारची सूचना िव�ा�या��या नेत�ृवाखाली असते आिण �यासाठी �यांचा अथ�पूण� 
सहभाग आव�यक असतो आिण िव�ा�या��या सहभागास �ो�साहन िमळते.  

 िव�ाथ� �मािणत चाच�यांवर चागंली कामिगरी करतात.  

 अिधक सकारा�मक शालेय समदुाय आिण िशक�याचे वातावरण  

 एक शालेय स�ंकृती जी शै�िणक कामिगरीला �ो�साहन देणे आिण कंटाळवाणेपणा 
टाळते.  

 गुतंलेले िव�ाथ� �या�ंया �वत:�या िशक�यात अिधक भाविनक वत�ना�मक आिण 
बौि�क�र�या गुतंलेले असतात.  

 अिधक पारपंा�रक �या�यान पाहात िश�कांना िव�ा�या�चे काम पाह�याची सधंी कमी 
असते. याचा अथ� �या�ंयाकडे अयो�यता िकंवा गैरसमज द�ु�त कर�या�या कमी सधंी 
आहेत आिण कौश�य िवकास व िश�णाचे माग�दश�न कर�या�या कमी सधंी आहेत.  

 उदाहरणाथ� , गिणताचे िश�क चौकशी धड्यादरमयान िव�ाथ� सम�या सोडव�या�ारा 
कसे कसे काय� करतात हे पाह� शकतात. गिणतातील िश�क सम�याचें िनराकरण कसे 
करायचे हे दाखवू शकतात, परतूं िव�ा�या�ना उपाय शोधतानंा पाह�न, ते तेथे 
जा�यासाठी घेतले�या पायया�ब�ल अिधक चागं�या �कारे समजून घे�यास स�म 
आहेत.  

 हे िश�कांना द�ु�त कर�यास आिण माग�दश�न कर�यास अनमुती देते. परतं ुहे �यानंा 
��येक िव�ाथ� सम�या व �या�या िनराकरणाकडे एक अनो�या प�तीने कसे पाहतो 
हे स�ुा बघ�याची परवानगी देते. �यानतंर िश�क �यांचे िव�ाथ� कसे िवचार करतात 
आिण िशकतात याची सखोल मािहती िमळवू शकतात.  

चौकशी क� ि�त �ितमान/ मॉडेलम�ये िश�कांची भूिमका अनेक घटकांचा समावेश 
करते : 

 िश�क िवषयाची ओळख क�न आिण ��ांना �ो�साहन देवून चौकशी �ि�या स�ु 
करतात.  
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 ��ाचे उ�र दे�याचा �य�न करणाया� िव�ा�या�म�ये ते क� ि�त सवंाद आिण चच�ला 
�ो�साहन देतात व माग�दश�न करतात.  

 िश�क लहान समहु आिण सपूंण� वगा�तील चच�दर�यान िव�ा�या�ना माग�दश�न करतात. 
ते स�ंमण िनि�त करतात.  

 िश�क चच�कडे ल� देतात आिण गैरसमज �प� करतात. ते िव�ा�या�ना साम�ीची 
समज वाढव�यासाठी मािहतीची भर घालतात.  

 िश�क िव�ा�या�साठी चौकशी वत�णूक मॉडेल करतात.  

 िशकणे अिधक समप�क बनव�यासाठी ते िव�ा�या�चे अनभुव चच�त आणतात.  

िश�काने िदलेले माग�दश�न आिण नेत�ृवाचे �माण िभ�न असू शकते. िविश� धडे आिण 
सकं�पनाशंी जळुवून घे�यासाठी िश�क हे बदल घडवून आण�यास स�म आहेत. 
या�यित�र�, �याचें िव�ाथ� कसे �ितसाद देतात हे जाणून घेऊन िश�क खरोखर 
आकष�क िश�ण अनभुव तयार क� शकतात.  

४.४ िचतंनशील िश�ण - सकं�पना आिण मह�व 

’आ�ही अनभुवातून िशकत नाही... आ�ही अनभुवावर िचतंन क�न िशकतो.“ - जॉन डचईु. 

िचतंनशील सराव �हणजे, '�वत:ची आिण सरावाची नवीन अंत��ी िमळिव�या�या िदशेने 
अनभुवातून िशकणे' (िफनले, २००८).  

िचतंनशील सराव सामा�यत: एक �ि�या �हणून पािहला जातो. �याम�ये �य�� �या�ंया 
अनभुवांवर परत जातात, �या�ंया भूतकाळातील कृती आिण प�रि�थतीची गभंीरपणे 
क�पना करतात. (अल मह�द, २०१३). शै�िणक �े�ात, िचतंनशील सराव �हणजे 
शै�िणक बाब�वर मािहतीपूव�क आिण तािक� क िनण�य घेणे व �यानतंर �या िनणया�ंया 
प�रणामाचें मू�याकंन करणे. (टॅगाट�  आिण िव�सन, १९९८, पेज २). पढुील कृती 
कर�यासाठी हा एक िवचार आिण मागील अनभुवाचें मू�याकंन आहे. अशा�कार ेह ेसमजले 
जाते क� िचतंनशील सरावा�या मदतीने लोक हे अनड़ु, लोक व प�रि�थतीकडे मागे वळून 
पाहतात, या सवा�चे मू�यमापन करतात आिण �या�ंयाकडून शै�िणक अथा�ने फायदा 
घेतात. (सीमेर, ओडाबसी सीमेर आिण वेकली, २०१३) जे�पर (२००३) देखील सिुचत 
करतात क� मळुात, िचतंनशील सराव �हणजे लोक ते अनभुवतात �या गो�ी िवषयी िवचार 
क�न िशकणे आिण �याकडे वेग�या �ि�कोनातून पाहणे, �यामळेु �यानंा पढुील पावले 
उचल�यास मदत होते. या सदंभा�त िचतंनशील सराव हा टीका�मक िवचारसरणी, आ�म 
जाग�कता िवकिसत करणे, वैयि�क �ान वापरणे आिण सम�याचें िनराकरण करणे यांची 
आव�यकता िनमा�ण करतो. (चाटं, हेफनर व बेनेट, २००४). िशवाय, हे िव�मान 
समजतु�सह नवीन अनभुवा�ंया ससुवंादाला �ो�साहन देते (कुमारी, २०१४).  

एक िचतंनशील िश�क हा 

 वगा�तील सरावातील कोड�चे परी�ण करतो, �यानंा चौकटीत बसिवणे व सोडिव�याचा 
�य�न करतो.  
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 तो िकंवा ती िशक�यासाठी आणले�या गहृीतक आिण मू�याबं�ल जाग�क असतात व 
�� िवचारतात.  

 तो िकंवा ती िशकवत असले�या स�ंथा�मक आिण सा�ंकृितक सदंभा�कडे ल� देतात.  

 अ�यास�म िवकासात भाग घेते आिण शाळा प�रवत�न �य�नातं सहभागी होतो आिण 

 �वत:�या �यावसाियक िवकासाची जबाबदारी घेतो.  

िचतंनशील अ�यापन ही िश�काचें िवचार व िन�र�णे, तसेच �या�ंया िव�ा�या�चे िवचार 
गोळा करणे, न�दवणे व �याचें िव�ेषण करणे आिण नतंर �यात बदल कर�याची अिदक 
प�तशीर �ि�या आह.े हा CPD साठी एकदाच केलेला �ि�कोन नाही, परतं ुअशी एक 
च��य �ि�या आह.े िजचा �भाव पडायचा असेल तर जी िनयिमतपणे घडणे आव�यक 
आहे. िश�का�या िश�णात जरी िटका�मक िवचारसरणी मह�वाची भूिमका बजावत असली 
तरी, कालातंराने आपले �य�त काय� आपले जीवन �यापू लागते आिण एक पाऊल मागे 
घेणे, आप�या सरावाकडे वेग�या �ि�कोनातून पाहणे आिण आप�या िव�ा�या��या 
िशक�या�या अनभुवाला अिधक चागं�या �कार े समथ�न दे�यासाठी सधुारणेची �े�े 
ओळखणे हे आपण सहजासहजी िवस� शकतो. अनेक िश�कानंा चागंले िदवस आले 
आहेत हे ल�ात घेता िचतंनशील अ�यापन खूप सारा फरक क� शकते. तथािप, आणखी 
बरचे िश�क भारावून गेले आहेत आिण �यानंा खूप तणावपूण� आिण �ासदायक िदवसा�या 
शेवटी कसे सामोर े जावे हे मािहत नाही. या �करणात, िचतंनशील अ�यापन हे 
िश�कासंाठी एक अिनवाय� साधन आहे. िचतंनशील अ�यापनाम�ये अ�यापन आिण 
िशक�याब�लचया एखा�ा�या अंतिन�िहत िव�ासाचें परी�ण करणे आिण अ�यास�म 
िशकव�यापूव�, दर�यान आिण नतंर ��य� वगा��या सरावाशी सरंखेन करणे समािव� आहे. 
िचतंनशीलपणे िशकवतानंा, िश�क �या�ंया िशकव�याब�ल गभंीरपणे िवचार करतात आिण 
�भावी अ�यापना�या परुावा शोधतात. िचतंनशील अ�यापन ही एक �ि�या आह े�या�ार े
िश�क �यां�या िशकव�या�या प�त�चा एकूण प�रणामकारकतेचे परी�ण कर�यासाठी 
�या�ंया िशकव�या�या प�त�वर िचतंन करतात. िशकव�या�या प�त�म�ये सधुारणा िकंवा 
बदल आव�यक असू शकतात जे या िव�ेषणा�मक �ि�ये�या प�रणामावंर अवलंबून आहे 
जे टीका�मक िवचारसरणीवर अवलंबून आहे.  

�या�या : 

िचतंनशील अ�यापन ही एक �ि�या आहे िजथे िश�ण �या�ंया िशकव�या�या प�त�वर 
िवचार करतात, काही गो�ी कशा िशकिव�या गे�या आिण चागं�या िश�ण प�रणामासंाठी 
सराव कसा सधुारला िकंवा बदलला जाऊ शकतो याचे िव�ेषण करतात. स�या काय केले 
जात आह,े ते काल केले जात आह े आिण िव�ाथ� िकती चागंले िशकत आहेत हे 
िचतंनशील �ि�येतील काही म�ेु िवचारात घेतले जाऊ शकतात.  

नवीन व अनभुवी िश�कासंाठी �या�ंया िशकव�या�या प�ती आिण एकूणच मानिसक 
आरो�य सधुार�यासाठी िचतंनशील अ�यापन �ि�या हा एक उ�कृ� माग� असू शकतो. 
�हणून त�ुही �वत:ला िवचारत असाल क� मी माPया आधीच अितशय �य�त वेळाप�कात 
िचतंनशील िश�ण आिण �वमू�याकंनाची ही प�त कशी समाकिलत क�? पढुील काही 
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िवभाग त�ुहाला त�ुही �वत:�या िचतंनशील काया�चे द�तऐवजीकरण कर�यासाठी त�ुही 
वाप� शकणाया� िचतंनशील िश�ण जन�ल�या मागा�सोबतच काही �यावसािहक क�पना व 
सूचना �दान करतील.  

४.४.१ िचंतनशील िश�णाला �ो�साहन दे�यासाठीची धोरण े: 

िचतंनशील हो�यासाठी एक �ि�या आव�यक आह े आिण एक �भावी िचतंनशील 
�यवसायी (वापरकता�) हो�यासाठी िविवध साधने वापरावी लागतात. या िचतंनशील 
साधनापैंक� तीन साधने �हणजे िचतंनशील डायरी, िचतंनशील ि�हिडयो िव�ेषण आिण 
िचतंनशील समवय�क सहयोग / स� हे आहते, �यायोगे अ�यापनातील या िचतंनशील 
साधना�ंया भूिमकेब�ल आिण ही साधने िश�का�ंया वाढीस कशी �ो�साहन देऊ शकतात 
याब�ल अंत��ी िमळिव�यासाठी मदत करतात.  

िचंतनशील दैनंिदनी :  

िचतंनशील दैनिंदनी िकंवा जन�लची �या�या ’सामा�यत: �रका�या पानाचंी एक नोटबकु, 
बकुलेट िकंवा िव�ा�या�साठी िवचार, िशक�या�या अनभुवातंील �िति�या आिण 
िशक�या�या ि�याकलापाबं�ल अगदी आंत�रक भीती न�दव�यासाठी इतर कोणताही 
�ोत“ �हणून केली जाते. (िह���, २००१, प.ृ १९). गॅलेगो (२०१४: ९७) नसुार, एक 
िचतंनशील दैनिंदनी ही ’अनभुवी िश�का�ंया जाग�कता वाढव�याचा, सराव वाढव�याचा 
तसेच नविश�या िश�का�ंया �यावसाियक िवकासाला चालना दे�यासाठीचा एक संभा�य 
माग� आहे.“ िचतंनशील दैनंिदनी िकंवा जन��स हे अ�यापन �े�ात िचतंनशील सरावाला 
चालना देणार ेएक अमू�य साधन �हणून ि�वकारले जाते. डायरी ही घडले�या वैयि�क, 
मह�वा�या िशक�या�या आिण अ�यापना�या अनभुवाची न�द सादर कर�याचे एक 
मौ�यवान साधन �दान करते व िश�कानंा �याचंा आ�मिव�ास दश�िव�याची सधंी देते. एक 
डायरी ठेवणे हे �या�ंया अनभुवाबं�ल�या िविश� घटना आिण भावना प�तशीरपणे 
िलिह�यात आिण या न�दवले�या अनभुवाकंडे परत ये�यास मदत करते, जे�हा ते हवे 
असते; �हणून िचतंनशील िनयतकािलकांना आठवण�वर पनुिव�चार कर�याचा, �यानंा 
िवसर�यापासून �ितबंिधत कर�याचा आिण घटना ठोस कर�याचा एक माग� मानला जाऊ 
शकतो. भूतकाळातील अनभुव ल�ात ठेव�यावर आिण िलह�न ठेव�यावर असले�या 
दैनिंदनी िलिह�या�या �भावा�यित�र�, दैनिंदनी ही �य��ना �या�ंया िचतंा आिण 
सम�यावंर चचा� कर�यास आिण िचतंनशील िवचार कर�यास मदत करते. डायरी 
िश�कांना �या�ंया िशकव�या�या प�तीम�ये ते काय करतात यावर �� िवचार�यास आिण 
�याचें िन�र�ण कर�यास मदत करतात. अशा�कार,े िश�क जाणीवपूव�क �या�ंया 
िशकव�या�या प�त�चे परी�ण आिण िव�ेषण करतात. या �� िवचार�याचा व 
िव�ेषणाचा प�रणाम �हणून, एक िचतंनशील डायरी िश�का�ंया �यावसाियक प�त�ना 
जाग�कता िनमा�ण कर�यास आिण �ो�साहन दे�यास अनमुती देते. दैनिंदनी िलिह�याने 
िश�का�ंया आ�म-जाग�कतेला चालना िमळते, �यानंा अ�यापनाशी सबंंिधत काही 
सम�याबं�ल जाणीव हो�यास मदत होते आिण �याचंी तक� श�� वाढवते. िचतंनशील 
जन�िलंग िश�कानंा �यां�या प�ती बळकट कर�यास, �या�ंया �वत:�या िव�ासाब�ल 
आिण भाषा िशकव�याब�लचे �ान याब�ल जाग�कता िनमा�ण कर�यास आिण समजून 
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घे�यास स�म करते. �यानसुार, िश�कानंा �या�ंया िशकव�या�या िव�ासाब�ल आिण 
�ानाब�ल जाग�कता �यानंा �या�ंया साम�य� आिण कमकुवतपणाची जाणीव कर�यास 
अनमुती देते आिण �हणूनच, �या�ंया िशकव�या�या प�ती िवकिसत करतात आिण �याचें 
�ि�कोन िव�ततृ करतात. इतकेच काय, िनयिमत दैनिंदनी िलिह�याने िश�कांना �या�ंया 
िशकव�या�या शैलीब�ल अिधक सखोल समज िवकिसत कर�यास, �या�ंया कृती आिण 
मू�याची तपासणी कर�यास आिण �या�ंया िशकव�या�या अनभुवाकंडे अिधक 
आ�मिव�ासाने पाह�यास मदत होऊ शकते. ह ेिचतंनशील साधन िश�कानंा आ�याना�या 
प�रि�थतीत मदत कर�यासाठी आिण अ�यापन सदंभा�त येणाया� अडचण�ब�ल अंत��ी 
िमळिव�यासाठी फायदेशीर आहे. दैनिंदनी �ार े वगा�तील �ि�यावंर टीका�मक िचतंन 
के�याने �वायत�ा �ा� होते आिण िनण�य घे�याची कौश�ये सधुारतात. िव�ा�या��या 
गरजाबं�ल अिधक सवेंदनशील हो�यावर डायरी ठेव�यावर प�रणाम देखील ती अधोरिेखत 
करते. दैनिंदनी लेखना�या अनेक फाय�ा�ंयित�र�, दैनिंदनी लेखन ही एक �भावी प�त 
�हणून पािहली जाते जी अथ�पूण� िवचारसरणीला �ो�साहन देते आिण मागील 
िशकव�या�या अनभुवावंर िटका�मक िवचार वाढवते. थोड�यात, िश�कांना वगा�तील 
मह�वा�या घटना व तपशीलाकंडे समालोचना�मकपणे पाह�याची, �याचंी कौश�ये व 
प�त�ची सखोल मािहती घे�याची आिण �या�ंया कृत�चे मू�यमापन कर�यात आिण गभंीर 
िचतंनात गुतं�यासाठी �यांना माग�दश�न कर�याची एक मह�वाची सधंी दैनंिदनी िनमा�ण 
करते.  

िचंतनशील ि�हिडयो िव�षेण : 

िचतंनशील दैनंिदनी सोबतच (डायरी), वा�तिवक अ�यापनाचे ि�हिडयो िव�ेषण हे 
आणखी एक फायदेशीर साधन �हणून उदयास आले आहे जे िशकव�या�या प�ती 
सधुार�यासाठी िचतंनशील सरावात गुतंव�यासाठी मदत करते. िचतंनशील अ�यापनाचा 
एक भाग �हणून ि�हिडय�ना एक नािव�यपूण�, �भावी आिण व�तिुन�ता - चिलत साधन 
मानले जाते. िचतंनशील ि�हिडयो िव�ेषण हे िश�कानंा �याचे �वत:चे अ�यापन न�दी 
कर�याचा, नतंर �याचें िन�र�ण करणारा आिण �या�ंया अ�यापनाची गणुव�ा 
वाढिव�या�या उ�ेशाने �यावर िचतंन कर�याचा एक माग� �हणून प�रभािषत केले जाऊ 
शकते. वाढते सािह�य हे िश�काचंी �मता सधुार�याचा, �या�ंया �वत:�या िशकव�याब�ल 
अिधक जाग�क हो�यासाठी आिण िचतंनशील अ�यापनाला �ो�साहन दे�याचा एक 
शि�शाली माग� �हणून ि�हिडय��या वापरावर �काशझोत टाकते. ि�हिडय�चा वापर 
िश�कांना �या�ंया अ�यापनाचे जाणीववार िटका�मक िव�ेषण कर�यास आिण �यावर 
िचतंन-मनन कर�यास आिण अ�यापन व अ�ययनाब�ल िश�काचंी जाग�कता 
वाढिव�यास मदत करतो. िश�कामं�ये जाग�कता व िचतंनशीलता वाढव�याबरोबरच 
ि�हिडयोचा अ�यापनातील वापर िश�कानंा अिधक िचतंनशील व �भावी िश�क हो�या�या 
��ीने इतर फायदे �दान करतो. उदाहरणाथ� ि�हिडयो हे िस�ातं व सराव यां�यातंील दवुा 
समजून घे�याची आिण कृत�ची एकेक चौकट प�ुहा �ले करणे, ��ज करणे िकंवा पाहणे 
याला परवानगी देऊन अ�यापन व अ�ययन �ि�येचे िव�ेषण कर�याची सधंी �दान 
करतात. अशा�कार,े िश�कांना �या�ंया िशकव�या�या काही पैलूंची जाणीव होते आिण 
वगा�नतंर �यांना �या�ंया कामिगरीब�ल काय आठवते आिण ते ि�हिडयोम�ये व�तिुन�पणे 
काय पाहतात याची तलुना करतात. �हणजेच, ि�हिडयो हे �वत:�या िशकवणीचा आरसा 
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मानले जातात. कारण ते एक अ�सल, वा�तिवक जग �हणून वगा�त खरोखर काय घडते ते 
�कट करतात. पढेु, अ�यापनाचे ि�हिडयो िटपलेले भाग हे िश�कानंा ’�या�ंया ��य� 
कामिगरीचे तशीलवार न�द ठेव�यास आिण तपासू शक�यास“ आिण िश�कानंा �या�ंया 
�वत:�या �गतीचा मागोवा घे�यास मदत करतात. अशा�कार ेिश�कानंा �या�ंया वैयि�क, 
अि�तीय िशकव�या�या प�त�चे िव�ेषण, पनुरावलोकन आिण िचतंन कर�याची उ�म 
सधंी आहे. ि�हिडयो�ार े या िव�ेषण आिण मू�यमापना�या मदतीने, िश�क �या�ंया 
अ�यापन काय��दश�नातील सम�या��त �े�े, साम�य� व कमकुवतपणा ओळखू शकतात. 
ि�हिडयो �व-िव�ेषण िश�कां�या वा�तिवक िवचारांची एक िखडक� (माग�) देऊ शकते जी 
सशंोधकांना िश�कांचे िव�ास व कृती यामधील सबंंध समजून घे�यास मदत करते. 
िश�कांना अिधक गभंीरपणे िचतंनशील �ि�कोन िवकिसत कर�यासाठी, वगा�त �या�ंया 
�वत:�या िशकव�या�या वत�नाची पडताळणी कर�यासाठी आिण �या�ंया �यावसाियक 
कृती सधुार�या�या कृती कर�यासाठी ि�हिडयो वापर हे एक कायदेशीर मा�यम आहे. 
ि�हिडयो वापर हा िचतंनशील िवचारांना चालना दे�यासाठी, आशादायक बदल घडवून 
आण�यासाठी, एखा�ा�या वैयि�क अ�यापन कामिगरीब�ल जाग�कता िनमा�ण कर�याचा 
आिण अशा�कार ेिश�क �यावसाियक िवकासाचा िव�तार कर�याचा एक �भावी माग� आहे.  

िचंतनशील समवय�क सहयोग / स� : 

िचतंनशील दैनिंदनी आिण ि�हिडयो रकेॉिडंग �माणेच, िचतंनशील समवय�क सहयोग 
िकंवा स� हा टीका�मक िचतंनात गुतं�याचा म�ुय माग� आहे. िचतंनशील समवय�क 
स�ादर�यान, िश�क एकूण काम करतात आिण चचा� करतात, क�पना िनमा�ण करतात, 
�या�ंया िशकव�या�या प�त�वर एकमेकाशंी सवंाद साधतात आिण एकमेकाकंडून 
िशकतात. या �ि�येत, सवंाद हा िचतंनाचा अिवभा�य भाग आह.े सि�यपणे �वत:चे 
मू�यमापन समािव� असलेली �ि�या ही �यावसाियक सधुारणेसाठी सहायक स�ेंषण 
सिुनि�त करते. या सदंभा�त, समवय�कासंह सामाियकरण क�पनाचंी देवाणघेवाण 
कर�यात आिण िचतंनशील िवचार सलुभ कर�यात एक शि�शाली भूिमका बजावते. 
िचतंनशील समवय�क सहकाया�चे िश�क िवकासासाठी अनेक फायदे आहेत असे गहृीत 
धरले जाते. उदाहरणाथ�, हे अ�यापन आिण िशक�याब�ल�या क�पना रोख�यात मदत 
करते, मागील अनभुवावंर िचतंन कर�यास स�म करते, िश�काचंी गणुव�ा वाढवते आिण 
�यानसुार अ�यापन व िशक�याची �ि�या सधुारते. समवय�क स�ा�ंार,े िश�कानंा �या�ंया 
समजतुी आिण गहृीतकाबं�ल अिधक जाग�क हो�याची आिण या गहृीतका�ंया कारणाचंा 
शोध घे�याची सधंी असते. या �यित�र� जे अ�यापनाचे स�मीकरण आिण िश�ण सलुभ 
कर�यासाठी �वयं-मू�याकंन आिण सहयोग या दो�ह�ना �ो�साहन देते. सहयोगी िचतंन 
िश�का�ंया प�त��या गणुव�ेला �ो�साहन देऊन िव�ा�या��या यशाला �ो�साहन देते. 
सहाकाया�सोबतचे सहकाय� हे सतत िवकासाचा माग� उघडू शकते आिण अिधक 
आ�मिव�ास िमळवू शकते. यािशवाय, इतर सहकाया�सोबत एक� काम के�याने 
घटनाबं�लचे अनभुव सामाियक कर�यास चालना िमळते आिण सामा�य सम�याबं�ल 
पर�पर समज िनमा�ण कर�यास चालना िमळते. �यामळेु, वगा�तील सम�यावंर गभंीरपणे 
िवचार करणे, नवीन क�पना आिण िनराकरणे वापरणे, िश�णाचे नवीन माग� तयार करणे, 
नवीन �ि�कोन �दान करणे, एकमेका�ंया कृत�चे पनुरावलोकन करणे आिण िश�का�ंया 
वाढीला उ�ेजन देणे याला परवानगी देते. िचतंनशील दैनिंदनी आिण िचतंनशील ि�हिडयो 
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िव�ेषणा�माणेच, िश�कांचे सहकाय� देखील आ�हाना�मक असू शकते ही केवळ एक� 
काम करत नाहीत तर अिधक िचतंनशील अ�यासक हो�यासाठी काळजीपूव�क िनयोजन व 
सरावा�या मदतीने सहकाय� वाढिव�याची �ि�या देखील आहे.  

िश�कांसाठी ७ िचंतनशील उप�म : 

१) पर�पर संवादाचे गुणो�र : मलेु िश�कानंा िकती �ितसाद देत आहते यािव�� ते 
�या�ंयाशी िकती बोलत आहेत? �या�ंया वगा�त िशक�याचा सवंाद आहे क� बोलणे म�ुयत: 
एकतफ� आहे? 

२) वाढीची  िनि�त मानिसकता : िश�क �या�ंया िव�ा�या�ना �या�कार े�ितसाद देतात 
ते एक िनि�त िकंवा वाढीची मानिसकता �े�रत क� शकतात. ह�शार िकंवा उ��वल 
अस�याब�ल िव�ा�या�चे कौतकु के�याने ि�थर मानिसकतेला �ो�साहन िमळते तर �यानंी 
िचकाटीने काम केले आहे हे ओळख�याने वाढी�या मानिसकतेस �ो�साहन िमळते.  

३) सात�यपूण� सुधारणा : िश�क सात�याने िव�ा�या�ना द�ु�त करतात का? िश�कांनी 
िवसगंती टाळावी; असे क� एके िदवशी एखादे उपसभंाषण थाबंवणे पण दसुया� िदवशी 
�याकडे दलु�� करणे, कारण यामळेु िव�ा�या�म�ये ग�धळ होईल आिण िश�क अ�यायी 
अस�याची भावना िनमा�ण होईल.  

४) �ितसाद दे�याची संधी : िश�क िव�ा�या�ना ते काय िशकवत आहेत �याला �ितसाद 
दे�याची परुशेी सधंी देत आहेत का? �ितसादामं�ये िव�ा�या�ना ��ाचे उ�र देणे, 
�हाईटबोड�सार�या ससंाधनां�या वापरास �ो�साहन देणे िकंवा ते �या�ंया शेजाया�वर काय 
िशकले यावर चचा� कर�यास सागंणे समािव� असू शकते.  

५) ��ांचा �कार आिण �तर : िश�क जे �� िवचारत आहेत ते �या�ंया वगा�त वाढवू 
इि�छत असले�या िशक�या�या प�तीशी जळुतात का? �यानंी �या�ंया िव�ा�या�ना 
िवचारले�या ��ाचंा �कार हा खलुा िकंवा बंिद�त, िविश� िवषयावरील �याचें मत, िकंवा 
यो�य वा अयो�य असा असू शकतो. िव�ा�या��या िशक�या�या �तरासाठी ते िवचारात 
असले�या ��ाचंी पातळी यो�य आहे का?  

६) शै�िणक िव. गैरशै�िणक वेळ : िजतके िव�ाथ� िशक�या�या ि�याकलापामं�ये 
गुतंले जातील, िततके ते अिधक िशकतील. धड्या�या शेवटी ससंाधने देणे िकंवा संचयी 
काय� देणे यासार�या इतर सं�मणकालीन गो��वर िकती वेळ खच� होतो या�या तलुनेत 
िश�कांनी िशक�या�या ि�याकलापानंा िकती वेळ िदला याचा मागोवा ठेव�याचा �य�न 
केला पािहज.े  

७) िश�कांचे बोलण ेिव�� िव�ा�या�चे बोलण े: िवषयावर अवलंबून िश�कांनी ठरवले 
पािहजे क� िव�ा�या�नी �या�ंयाशी िकती बोलले पािहजे या�या तलुनेत ते जे िशकत आहेत 
�याब�ल िकती बोलले पािहजे.  
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४.५ नवक�पना 

संक�पना : नावी�य हे सहसा नवीन आिण उपय�ु गो��चा प�रचय �हणून समजले जाते 
असे क� नवी प�ताr, तं�े िकंवा सराव िकंवा नवीन िकंवा बदललेली उ�पादने आिण सेवाचंा 
प�रचय. शाळा िकंवा िश�क िश�ण स�ंथा �या�ंया अ�यापन - अ�ययन, �िश�ण िकंवा 
शाळा �यव�थापनाशी सबंंिधत �या�ंया कामा�या कोण�याही पैलूवर नवनवीन शोध िकंवा 
�योग क� शकतात, जेणेक�न �यांना दैनिंदन कामकाजात येणाया� सम�या आिण 
अडचण�वर मात कर�यासाठी स�ंथेची काय��मता वाढेल. िश�क िश�णा�या स�या�या 
सरंचनेला रा��ीय, �ािंतक आिण िज�हा �तरावरील ससंाधन स�ंथा�ंया नेटवक� �ारे 
पाठबळ िदले जाते जे सेवा पूव� �तरावर आिण देशभरातील सव� िश�कांना सेवा दे�यासाठी 
सेवा काय��मा�ार े देखील िश�क तयारी काय��माचंी गणुव�ा व प�रणामकारकता 
वाढिव�यासाठी एकि�तपणे काय� करत आहेत. शालेय �यव�थेतील उदयो�मुख 
माग�यासाठी िश�क िश�ण आता अिधक आ�हाना�मक होत आहे. कारण िव�ा�या��या 
बदल�या शै�िणक गरजा व तं��ानातील �गती यामळेु िश�का�ंया जबाबदाया�चे �े� 
अिधक िव�ततृ झाले आह.े आता िश�काचंा अ�यापन - अ�ययन प�रि�थतीत �ो�साहन 
देणे, सहा�य करणे व �या प�रि�तती सकुर करणे यासार�या िविवध भूिमका पार पाडा�या 
लागतात �यामळेु िशकणाया�ला (िव�ा�या�ला) �या�या कलागणुाचंा शोध घेता येतो, �या�ंया 
शारी�रक आिण बौि�क �मतेची पूण� जाणीव होते, आिण जबाबदार नाग�रक �हणून काय� 
कर�यासाठी चा�र�य आिण वांछनीय सामािजक व मानवी मू�ये िवकिसत होतात.  

िश�क िश�णातील नािव�यपूण� प�त�चा अथ� आिण संक�पना : 

अ�यापन - अ�ययन �ि�येत नािव�य, सधुारणा िकंवा िवकास कशासाठी आहे असे ते 
मानतात या सदंभा�त देशामं�ये �यापक फरक आहे. उदाहरणाथ�, रगंीत खडू आिण मलुभूत 
ऑिडयो - ि�ह�यअुल (���ा�य) साम�ीचा वापर काही िवकसनशील �देशामं�ये शै�िणक 
नवक�पना �हणून ओळखला जाऊ शकतो, तर इतर अिधक सपं�न देशामं�ये नवक�पना 
अ�याधिुनक तं��ान आिण प�ती, सराव इ�याद�चा िवकास आिण वापर याचंा सदंभ� घेऊ 
शकतात. आप�या देशातही, या इले��ॉिनक तं��ानाने आप�या समाजा�या ��येक 
�े�ात आिण आप�या सामािजक आिण सा�ंकृितक जीवना�या ��येक पैलूम�ये 
नाटक�यपणे �वेश केला आहे. गे�या काही वषा�त शै�िणक सेवा�ंया प�ती आिण 
मा�यमामं�ये �चडं बदल झाला आहे.  

नािव�यपूण� प�त�ची गरज आिण मह�व : 

िश�काचंी गणुव�ा आिण �यानंा सव� �तरावरील अ�यापनासाठी िदले जाणार े �िश�ण 
सधुार�यात सशंोधन आिण नवक�पना मह�वाची भूिमका बजावतात. ते वगा�तील �यवहार 
आिण इतर अ�यास�म आिण सहअ�यास�म ि�याकलापामं�ये नवीन क�पना आिण 
प�ती सादर कर�याची मागणी करतात. िश�काचंी �भािवता ही उ�म नेत�ृव आिण यो�य 
अ�यापन प�त�नी वाढवता येते. िश�क िश�णाचा उ�ेश �हणजे �यावसाियक �मता 
असले�या िश�कांना �या�ंया िविवध भूिमका�ार ेरा��ाला पढेु ने�यासाठी तयार करणे हा 
आहे. कोण�याही िश�कासंमोरील सवा�त मोठे आ�हान �हणजे िव�ा�या�चे ल� वेधून घेणे 
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आिण क�पना अशा�कार े माडंणे क� ते वगा�तून बाहेर पड�यानतंर बराच काळ 
�या�ंयासोबत राहतील. हे घड�यासाठी वगा�तील अनभुवाची न�याने �या�या केली पािहजे 
आिण अ�यापन प�ती अिधक प�रणामकारक करणाया� नािव�यपूण� क�पना अंमलात 
आण�या पािहजेत. �हणून खाली काही नािव�यपूण� क�पना िद�या आहेत �या िश�कानंा 
�या�ंया िशकव�या�या प�ती प�ुहा शोध�यात आिण �यांचे वग� मनोरजंक बनिव�यास मदत 
करतील. (१) सज�नशील अ�यापन (२) ऑिडयो आिण ि�हिडयो साधने (३) खया�खयुा� 
जगाचे िश�ण (४) मंथन (५) वगा�बाहेरील वग� (६) भूिमका बजावणे (७) मजबूत - फलक 
अ�यापन (८) वग� वातावरण उ�ेिजत करणे (९) एक सघं �हणून एकि�तपणे काय� करणे.  

४.५.१ िश�क िश�णातील नािव�यपूण� प�त�चे �कार : 

४.५.१.१ ि�याकलाप आधा�रत िश�ण : 

ि�याकलापांचा उ�ेश हा �ान, अनभुव, कौश�ये आिण व�ृी या�ंया �ा�ीसाठी िव�ा�या�ना 
िविवध अनभुव �दान करणे हा आह.े  

अथ� : सामािजक वातावरणात शारी�रक आिण मानिसक ि�याचंा समावेश असले�या 
एखा�ा उ�ेशाने केलेली कोणतीही गो� याला ि�याकलाप �हणतात, ि�याकलाप 
आधा�रत िश�ण हा अ�थापनाचा एक �कार आहे. िजथे मलेु िविवध पय�वेि�त 
ि�याकलापा�ंार े �या�ंया �वत:�या गतीने िशकतात, मलुानंा िशकव�याची ही अिधक 
सवंादी आिण आकष�क प�त आहे. ह ेइतर मह�वा�या घटकामंधील सम�वय, भाषण, �ेरक 
कौश�ये आिण सामािजक कौश�ये यासार�या घटकाचें िनरी�ण कर�यास अनमुती देते. 
ि�याकलाप क�न िशक�या�या प�तीला ि�याकलाप आधा�रत िश�ण असे �हणतात. 
मलुानंा केवळ टीपा समजून घे�यास आिण िलिह�यास सागं�याऐवजी, ि�याकलाप 
आधा�रत िश�ण िव�ा�या�ना सम�या सोडिवणे आिण �याय� चौकशी यासंार�या अथ�पूण� 
अनभुवा�ंार े वैयि�क�र�या �या�ंया �वत:�या िशक�या�या वातावरणात �य�त राह� देते. 
यामळेु मलुानंा सम�या-िनराकरण, तािक� क िवचार आिण क�पना कौश�ये स�म बनवून 
�यानंा ि�याकलाप-आधा�रत धोरणा�ंार ेशोध�यात, सराव कर�यास आिण अिधक चागंले 
िवचार कर�यास स�म बनिव�यास मदत होते. �भावी िव�ािथ� िश�क सवंादावर हे 
आधा�रत आहे.  

ि�याकलाप आधा�रत िश�णाचे मह�व : 

सि�य िश�ण िव�ा�या�ना चौकशी, अ�वेषण, �योग, सहयोग आिण िशक�याचा आनदं 
अनभुव�यास �ो�सािहत करते. या तं�ात, िश�कांची भूिमका �ान िवतरीत कर�यापासून 
सलुभीकरण व �ेरणा दे�याकडे बदलते. ि�याकलाप आधा�रत िश�ण (Activity Based 

Learning) एक बाल क� ि�त आिण ि�याकलाप आधा�रत अ�यापनशा� हे भारता�या 
काही भागातील �ाथिमक शाळामं�ये अवलंब�या गेले�या �ि�कोनाचे उदाहरण �दान करते 
जे तािमळनाडूम�यर �जले आिण �यानतंर इतर भारतीय रा�या�ंमाणेच िवकसनशील 
जगा�या इतर भागात स�ुा पसरल. या �ि�कोनाचे म�ुय वैिश�्य �हणजे अ�ययन हे �व-
�ारभं, �वतं� आिण वैयि�क गतीने घडणार ेआह.े मानक वगा��या �यव�थे�या िवपरीत ते 
बह�-वय आिण बह� �ेणी िश�णास अनमुती देते. प�ुहा, मानक वगा��या �यव�थे�या िवपरीत, 



 

 

अ�यापक  िश�णातील नवक�पना 

 
 

91 

��येक मूल �या�या गतीने �गती करत असते �याला िशक�याची िशडी �हणतात. 
िशक�या�या िशडीची सकं�पना अशी आहे क� ��येक पायरी िदले�या यो�यतेवर �भ�ुव 
दश�िवते जी मलुाने पढुील �गती कर�यापूव� �ा� केली पािहजे. हा अ�यापनशा�ीय 
�ि�कोन िश�कानंा िम�-�मते�या वगा�ना सामोर े जा�यास अनमुती दे�यासोबतच िभ�न 
िश�णास समथ�न दे�यासाठी अिधक अनकूुल आह.े जेथे िश�काचंी कमतरता आहे िकंवा 
जेथे �याचें िश�ण आिण �िश�णाचे �तर कमी आहेत अशा प�रि�थतीत हे अ�यापनशा� 
अिधक अनकूुल आह.े  

ि�याकलाप-आधा�रत िश�णातील एका�ता �वाय� चौकशी आिण अ�यासावर आह.े हा 
अ�यापन �ि�कोन िव�ा�या�ना टीका�मक�र�या िज�ासू हो�यास, सज�नशीलपणे िवचार 
कर�यास आिण �या�ंया �वत:�या िकंवा सघंिटत सघंा�ार ेकाय� कर�यास सागूंन �या�ंया 
�वत:�या िश�णाब�ल जाणून घे�यास अनमुती देतो; ही �वयं-िनद�िशत िशक�याची प�त 
िवशेषत: शै�िणक �णाली�या आत आिण बाहेर अशा दो�ही िठकाणी �याचें �ान सचंयन 
सलुभ करते. मल हे गटामं�ये काम व खेळा�ार ेआ�मिव�ास वाढवते आिण समज िवकिसत 
करते.  

ि�याकलाप (उप�म) खालील �कारचे असू शकतात : 

१) अ�वेषणा�मक 

२) िवधायक - अनभुव घेणे 

३) अिभ�य�� - सादरीकरण 

४.५.१.२ �ायोिगक िश�ण : 

�ायोिगक िश�ण ही एक अ�यापन-अ�ययनाची रणनीती आहे िजथे िव�ाथ� 
�यावहा�रक�र�या िवषया�या वा�तिवक जगा�या �ासिंगकतेचे कौतकु क�न िशकतात 
�यामळेु िव�ा�या�ना दीघ� कालावधीसाठी सकं�पना िटकवून ठेव�यास मदत होते. अस े
िनसगा�सह िश�ण हे िनयोजन, सािंधक काय�, तणावपूव� प�रि�थत�चा सामान करणे, 
जबाबदारी आिण नेत�ृव यासार�ंया िविवध �मतांचा िवकास कर�यास स�म करते. 
(डेि�हडोिवच, एन. यािवच, आर. केलर, एन. २०१४) 

�ायोिगक िश�ण ही स�ंा दोन अथा�ने वापरली जात आहे. एक�कडे हे िशक�याचे वण�न 
कर�यासाठी वापरले जाते जेथे िव�ाथ� �ान कौश�ये आिण भावना �वरीत व सबंंिधत 
�यव�थेत �ा� करतो आिण लागू करतो. अशा�कार े केवळ चकमक�ब�ल िवचार 
कर�याऐवजी िकंवा �याब�ल फ� काहीतरी कर�याची श�यता िवचारात घे�याऐवजी 
अ�यास�या जाणाया� घटनेशी थेट सामना करणे समािव� आहे.  

अनभुवा�मक िश�णाचा दसुरा अथ� �हणजे, ’जीवनातील घटनामं�ये ��य� सहभागाने 
घडून येणार े िश�ण.“ (हौल, १९८०) पिह�या अथा��या िवपरीत येथे िशकणे काही 
औपचा�रक शै�िणक स�ंथे�ारे �ायोिजत केलेले नाही. परतूं लोकाकंडून �वत: घेतले जावे. 
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हे असे िशकणे आहे ज े दररोज�या अनभुवावर िचतंन क�न �ा� केले जाते आिण 
आप�यापैक� बह�तेकजण या मागा�ने िशकतो.  

मॉ�रस टी. क�टन आिण पामेला ज.े टेव (१९७८) यानंी �ायोिगक िश�णाची पढुील 
�या�या िदली. असे अ�ययन �याम�ये िशकणारा ��य�पणे अ�यास के�या जाणाया� 
वा�तिवकते�या सपंका�त असतो. हे अशा िशकणाया�शी िवपरीत आह,े जो या वा�तंवाब�ल 
फ� वाचतो, ऐकतो, बोलतो िकंवा िलिहतो पण �याचा एक भाग �हणून �यां�याशी कधीही 
सपंक�  येत नाही.  

बूड कोहेज आिण बॉकर (१९९३) याचंा असा िव�ास होता क� �ायोिगक िश�ण हे 
अनभुवातून िशक�याब�ल�या गिृहतका�ंया संचावर आधा�रत आहे जे खालील�माणे 
आयोिजत केले जाऊ शकते.  

 अनभुव हा िशक�याचा पाया आहे आिण �यासाठी �ेरणा आहे 

 िशकणार े�वत:चा अनभुव स��यपणे तयार करतात 

 िशकणे ही एक सम� �ि�या आहे 

 िशकणे हे सामािजक आिण सां�कृितक ��्या बोधले आह े

 िश�ण �या सामािजक भाविनक सदंभा�त घडते �याचा �यावर �भाव होतो.  

�ायोिगक िश�ण िस�ातं हा कृती / िचतंन आिण अनभुव / अमतु�ता या दहुरेी ��ंवादा�या 
ठरावा�ार ेचालिवले�या िशक�या�या च�ावर आधा�रत िश�णाचा एक गतीशील �ि�कोन 
आहे.  

को�बचा �ायोिगक िश�ण िस�ांत : हा सवा�त लोकि�य आिण वारवंार उ��त केलेला 
शै�िणक िस�ातं आहे. �ायोिगक िश�ण िस�ातंाम�ये चार ट��यात अ�यास करणे 
समािव� आहे ज ेकरणे, सवेंदना आणने, िन�र�ण करणे, िचंतन करणे, िवचार करणे आिण 
िनयोजन करणे या�याशी जोडलेला आह.े को�बनसुार िश�ण हे च��य �व�पाचे आहे. 
िशक�या�या चार घटका�ंया च��य प�तीला ’को�ब लिन�ग सायकल (को�ब िश�क च�)“ 
�हणून ओळखले जाते.  

यश�वी िश�णासाठी, िशकणाया�ने सव� चार प�तीम�ये स��य सहभाग घेतला पािहजे. �या 
चार प�ती �हणजे ठोस अनभुव (Concrete Experience - CE), �ितिबंबीत िन�र�ण 
(Reflective Observation - RO), अमूत� सकं�पना (Abstract Conceptualization 

- AC), आिण स��य �योग (Active Experimentation - AE) पिह�या ट��यासाठी 
िव�ा�या�ने निवन अनभुवाबं�ल मोकळेपणाने िवचार केला पािहजे आिण अनभुवातून �ान 
�ा� कर�यात �वत:ला पूण�पणे म�न केले पािहजे. दसुरा ट�पा �हणजे िचतंनशील िन�र�ण 
जे कोण�याही यश�वी िश�णासाठी अप�रहाय� आहे. हा ट�पा सचुवतो क� िशकणाया�ने 
अनभुवावर िचतंन केले पािहजे आिण कोण�याही अथ�पूण� �ानाचे िविवध �ि�कोनातून 
िन�र�ण केले पािहजे. यानतंर अमूत� सकं�पना�मक अव�थे येते िजथे दोन ट��यातून 
िमळालेले �ान एकि�त केले जाते. दसुया� श�दात �याचंी िन�र�णे �या�ंया भूतकाळातील 
अनभुवासह एकि�त करा आिण सकं�पना तयार करा. अनभुव च�ातील शेवटचा ट�पा 
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�हणजे स��य �योग याम�ये िशकणाया�ने अनभुवाचे िन�र�ण आिण िचतंन कर�यापासून 
िमळाले�या नवीन �ानाचे �पातंर अशा िस�ातंाम�ये करायला हवे जे िनण�य घेणे आिण 
सम�या सोडव�यासाठी लागू केले जाऊ शकते.  

�ायोिगक िश�णाचे मह�व : �ायोिगक िश�ण िशकणाया�वर ल� क� ि�त करते. �ायोिगक 
िश�ण हे अशा अ�यापनाला �ो�साहन देते जे पारपंा�रक �ि�कोनापासून �यावहा�रक 
िश�णामळेु वळते. पारपंा�रक प�तीम�ये िश�क हा मािहतीचा म�यवत� �वाह असतो. जो 
िव�ा�या�ना काय सा�य करायचे आहे �याचा सराव �यांना देतो. अ�यापनाची ही प�त 
िशकणाया�ना सतत बदलणाया� जगाचा सामना कर�यासाठी कौश�ये आिण �मतानंी 
ससु�ज करत नाही. िव�ा�या�नी िटका�मक िवचार आिण आय�ुयभर उपयोगी पडणारी 
िशक�याची कौश�ये िवकिसत करणे आव�यक आहे �यामळेु िश�कानंी �यांची रणिनती 
िव�ा�या�ना आव�यक जीवन िव�ान कौश�ये िशकव�या�या अनषुंगाने आहे क� नाही याचा 
पनुिव�चार केला पािहजे. अ�ययन व अ�ययन शैली एक�प असणे मह�वाचे आहे. जेणेक�न 
जा�तीत जा�त अ�ययन घडून येऊ शकेल. िशकणार ेह ेअनेक िवषय (सादरीकरण कला, 
सगंीत, मािहती व स�ेंषण त�ं�ान, िश�ण, अिभयांि�क� इ.) समकािलन क� शकतात 
आिण ते जे काही करतात �याचा आनदं घेत असताना अनेक कौश�ये �ा� करतात. मी 
त�ुहाला काहीही सागं�यासाठी इथे बसलेलो नाही, ितकडे जा आिण जीवनाचा अनभुव 
�या, नतंर येते या आिण त�ुही काय अनभुवले ते सागंा जेणेक�न आ�ही तमुचा अनोखा 
अनभुव आधीच अध�वट समज�या गेले�या, ि�वकारले�या आिण स�ंिहत केले�या 
चौकटीत घेऊ शकू जेणेक�न त�ुही �याचे कौतकु कर�यात आिण पढु�या िपढीपय�त ते 
ह�तातं�रत कर�यास अिधक चागंले स�म �हाल. यश�वी �ायोिगक िशकणाया�म�ये 
कोण�याही िवषयाची �यांची सकं�पना पनु�िमत कर�याची िकंवा बदल�याची �मता आिण 
इ�छा असते. कारण ते �वत:साठी तक�  क� शकतात. �याचे �थानाचे वण�न कर�यात व 
�प�पणे सागं�यास यश�वीपणे स�म आहेत. ते �वतं�पणे काय� हाती घेतात आिण 
�िश�काचंी गरज नसताना �वत: �यव�थापन करतात मग ते एकटे काम करोत वा गटात 
काम करोत.  

१) अनेक इंि�याचंा वापर क�न जे िशकले आहे ते िटकवून ठेवू शकते.  

२) सज�नशीलता आिण लविचकता वाढव�यासाठी अनेक अ�यापन / अ�ययन प�ती 
एकि�त के�या जाऊ शकतात.  

३) �ाहक-क� ि�त िश�ण हे म�ुय ल� बनते.  

४) �ान आिण उपाय शोध�याची �ि�या ही �मता व आ�मिव�ास वाढवते.  

५) िशकणे हे िव�ाथ� व िश�क या दोघासंाठी अिधक मनोरजंक आहे.  

६) जर �ाहक (िव�ाथ�) अिधक सि�यपणे अ�ययनात गुतंलेले असतील, तर ते जे 
िशकतात �या�या िन�प�ीत �याचंा मोठा वाटा असतो आिण िश�ती�या सम�या 
हो�याची श�यता कमी असते.  

७) िव�ाथ� ती जीवन कौश�ये िशकू शकतात �याचंा वापर वारवंार केला जाईल.  
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िव�ा�या�साठी समृ� िश�ण अनभुव आिण िश�कासंाठी एक फाय�ाचा अ�यापन अनभुव 
तयार कर�यासाठी अ�यापन हे अ�यापन - अ�ययन प�तीत तं��ानाचा समावेश करते. 
जागितक�करणा�या वाढीसह, िश�कांना तािं�क बदलाशंी जळुवून घे�याची व जिटल 
सम�या सोडिव�यासाठी नवीन गरजा पूण� कर�याची �मता असणे आव�यक आहे. या 
आ�हानाला सामोर े जा�यासाठी, अ�यापन आिण अ�ययना�या स��य प�ती आव�यक 
आहेत �याम�ये िस�ातं आिण �यावहा�रक अन�ुयोग या�ंयातील सबंंध जोड�यावर िवशेष 
भर िदला जातो �यामळेु िव�ा�या�ना अ�यास�मातील साम�ी समज�यास मदत होते. या 
सि�य प�त�चा वापर क�न, िव�ा�या�नी िविवध �कार�या बा� आिण अंतग�त चलासंह 
�क�प प�रि�थतीचे मू�याकंन करणे आव�यक आहे �यात उपाय �ि�ये दर�यान तािं�क 
आिण गैरतािं�क ही दो�ही कौश�ये आव�यक आहेत. �हणून सि�य प�त�चा वापर हा 
मूलभूत सकं�पनाचें अधोरिेखत करणे सधुारते, सखोल आिण सज�नशील िश�णास 
�ो�साहन देते आिण टीमवक�  व सवंाद कौश�ये, जबाबदारी आिण नेत�ृव िवकिसत करते.  

�ायोिगक िश�णाची सहा वैिश�्ये : 

१) िशकणे ही प�रणामा�ंया ��ीने न�हे तर एक �ि�या �हणून उ�म �कार े कि�पली 
जाते. �ाना�या ट��याचें िवरामिच�ह असले तरी, िशकणे हे एखा�ा प�रणामावंर सपंत नाही 
िकंवा ते नेहमी काय��मतेत िस� होत नाही. �याऐवजी, िश�ण हे जोडले�या अनभुवा�ंया 
मा�यमातून होते �याम�ये �ान सधुा�रत केले जाते आिण प�ुहा तयार केले जाते. ड्यूईने 
सचुिव�या�माणे, ’िशक�याची क�पना अनभुवाची सतत पनुर�चना �हणून केली पािहजे... 
िश�णाची �ि�या आिण �येय एकच आहे.“ (१८९७, प.ृ ७९) 

२) सव� िश�ण �हणजे प�ुहा िशकणे होय. एखा�ा िवषयाब�ल िशकणाया�चे िव�ास आिण 
क�पना काढ�या�या �ि�ये�ार ेअ�यनाची उ�म सोय केली जाते. जेणेक�न ते तपासले 
जाऊ शकतात. �याचंी चाचणी केली जाऊ शकते आिण नवीन, अिधक श�ु क�पनासंह 
एकि�त केले जाऊ शकतात. पायगेट या ��तावाला रचनावाद �हणतात - �य�� �या�ंया 
अनभुवा�या आधार ेजगाचे �ान तयार करतात.  

३) अ�ययनासाठी अंगाशी जळुवून घे�या�या ��ंा�मक �रतीने िवरोध केले�या 
प�त�मधील सघंषा�चे िनराकरण करणे आव�यक आह.े सघंष�, तफावत आिण मतभेद हेच 
िश�ण �ि�येला चालना देतात. िचतंन व कृती आिण भावना व िवचार या िवरोधी 
प�त�मधील पढेु आिण मागे हालचाल��या पनुराव�ृी म�ये हे तणाव सोडवले जातात.  

४) िश�ण ही अनकूुलनाची सवा�िगण �ि�या आह.े िशकणे हा केवळ आकलनश��चा 
प�रणाम नसून एकूणच �य��, िवचार, भावना, आकलन आिण वागणूक यांचे एकि�त काय� 
यात समािव� आह.े याम�ये वै�ािनक प�तीपासून ते सम�या सोडवणे, िनण�य घेणे आिण 
सज�नशीलतेपय�त अनकूुलन कर�या�या इतर िवशेष मॉडेलचा समावेश आह.े  

५) �य�� आिण पया�वरण या�ंयातील सम�वया�मक �यवहारातून अ�ययन प�रणत होत 
असतो. पायगेट�या भाषेत नवीन अनभुवानंा िव�मान सकं�पनामं�ये आ�मसात 
कर�या�या आिण िव�मान संक�पनानंा नवीन अनभुवासाठी सामावून घे�या�या ��ंा�मक 
�ि�ये�या समतोला�ार े िश�ण होते. वत�न हे �य�� आिण पया�वरणाचे काय� आहे. या 
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लेिवन�या �िस� स�ुानसुार, �ायोिगक अ�ययन िस�ातंाचे (EET) मत आह ेक� िशकणे ह े
िशकणाया�ची वैिश�्ये आिण िशक�या�या जागे�ारा �भािवत होते.  

६) िशकणे ही �ान िनमा�ण कर�याची �ि�या आहे. �ायोिगक अ�ययन िस�ातंात (ELT) 
म�ये �ानाला �ाना�या दोन �कारामंधील �यवहार �हणून पािहले जाते. सामािजक �ान हे 
सामािजक, ऐितहािसक सदंभा�त सहिनिम�त आहे आिण वैयि�क �ान, िशकणाया�चा 
�यि�िन� अनभुव. �ानाची ही सकं�पना िश�णा�या �ा�सिमशन मॉडेल�या िव�� आह.े 
याम�ये पूव� अि�त�वात असले�या िनि�त क�पना िशकणाया�ला �सा�रत के�या जातात.  

�ायोिगक (अनभुवा�मक) िश�णाम�ये िशकणाया�ची वैयि�क िशकायची शेली आिण 
नैसिग�क �ाधा�ये िवचारात घेतली जातात आिण कौश�ये व �मता िशकणाया�म�ये बाहे�न 
ह�तातं�रत कर�या�या िव�� वाढ ही आतून होते. अशा सव� समावेशक वातावरणात 
िशकणारा �वत:�या मागा�ने िवकिसत होऊ शकतो कारण िशकणाया�ला सवा�त सोयी�कर 
असले�या प�ती व धोरणे िशक�याचा अनभुव आनदंदायी कर�यासाठी आयोिजत के�या 
जातात. अनेकदा अ�ात आिण अ��याि�त प�रणाम असतात �यात ि�याकलाप िटकवून 
ठेव�याची �मता असते.  

४.५.१.३ सहकारी िश�ण : 

ही एक अ�यापनाची प�त आहे �यात �मता�ंया िम�पातळी�या िव�ा�या�ची गटामं�ये 
माडंणी केली जाते आिण वैयि�क सद�या�या यशाऐवजी गटा�या यशानसुार �यानंा 
परु�कृत केले जाते. १९०० �या स�ुवातीपासून अमे�रकन िश�णाम�ये सहकारी िश�ण 
सरंचना स�ु झाली व पसदं पडली जे�हा या सचंना अमे�रकन िश�ण सधुारक जॉन डेवी 
यानंी सादर के�या हो�या. अ�यासासाठी आयोिजत केलेले िव�ा�या�चे छोटे गट असे 
सहकारी िश�णाचे वण�न केले जाते.  

सहकारी िश�णाचा काही वेळा फ� गटकाय� �हणून िवचार केला जातो. परतं ु िव�ा�याचें 
गट हे एकि�तपणे काम करतीलच असे नाही. सहकारी िश�ण हे संघटीत िश�ण 
ि�याकलाप आहे. िशकणे हे गटामं�ये िशकणाया�मधील मािहती�या सामािजक, सरंिचत 
देवाणघेवाणीवर अवलंबून असते आिण �याम�ये ��येक िव�ा�या�ला �या�या �वत:�या 
िशक�यासाठी जबाबदार धरले जाते आिण �याला इतराचें िश�ण वाढव�यासाठी �व�ृ केले 
जाते - ओ�लेन आिण केगन 

सहकारी िश�ण ही एक यश�वी अ�यापन रणिनती आहे �याम�ये लहान सघं, ��येकात 
िविवध �तरावरील �मता असलेले िव�ाथ� आहेत, िवषयाची समज सधुार�यासाठी िविवध 
शै�िणक ि�याकलापांचा वापर करतात. सघंातील ��येक सद�य केवळ काय िशकवले 
जाते हे िशक�यासाठीच न�हे तर सघंातील सहकाया�ना िशक�यास मदत कर�यासाठी 
देखील जबाबदार असतो, अशा�कार ेते यश�वी�र�या समजून घे�याचे आिण पूण� कर�याचे 
वातावरण तयार करते. सहकारी िश�णाचे सवा�त मह�वाचे वैिश� �हणजे िव�ाथ� 
िश�का�ंया नेमून िदले�या काया�चे (असाईनम�ट) पालन कर�याऐवजी म�ु काया��ार े
�या�ंया �वत:�या िशक�याचे िनयोजन करतो. हे िव�ा�या�वर िशक�याची जबाबदारी 
टाकते आिण िशकणे अिधक मनोरजंक बनवते.  
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सहकारी िश�णाचे मह�व : 

सहकारी िश�ण हे  

१) िव�ा�या��या िश�णाला आिण शै�िणक कामिगरीला �ो�साहन देते.  

२) िव�ाथ� धारणा वाढवते.  

३) िव�ा�या��या िशक�या�या अनभुवाने �याचे समाधान वाढवते.  

४) िव�ा�या��या त�डी सभंाषण कौश�य िवकिसत कर�यास मदत करते.  

५) इतरा�ंार ेआदर आिण काळजी घे�या�या भावना�ंार ेआ�मस�नान वाढवते.  

६) एकटेपणा कमी करते 

७) इतराबं�ल सकारा�मक भावना वाढवते.  

८) िव�ा�या�ची मते सकारा�मक करते.  

९) जोडणी िनमा�ण कर�यास मदत करते.  

१०) िव�ाथ� �भावीपणे काम करतात.  

११) िव�ाथ� एकमेकासंोबत सहकाया��या भावनेने काम करतात.  

१२) सबंंध िनमा�ण कर�यास मदत करते.  

१३) िव�ा�या�ला �मता असले�या इतरासंोबत काम कर�यास मदत करते.  

१४) िव�ा�या�ची सामािजक कौश�ये िवकिसत करते.  

१५) िव�ा�या��या आ�मस�मानाला चालना देते.  

१६) सकारा�मक वशं सबंंधानंा �ो�साहन दे�यासाठी मदत करते.  

१७) एकि�तपणे उ�पादन�म काम कर�याची संधी देते.  

४.५.१.४ सहयोगी िश�ण : 

जे�हा िव�ाथ� लहान गटाम�ये एक� काम करतात आिण ��येकजण िशक�या�या काया�त 
भाग घेतो ते�हा असे घडते. सहयोगी िश�ण प�तीची एक �ेणी आहे. ��येकाम�ये िविवध 
�कार�या स�ंथा आिण काया�चा समावेश आहे. (ए�यकेुशन ए�ड�म�ट फाऊंडेशन २०१५) 
अथ�पूण� िश�णावर ल� क� ि�त क�न िश�क हे सहकाय� आिण सहयोगाचे वातावरण िनिम�त 
कर�यासाठी िविश� धोरणे (जसे क� सहकारी िश�ण धोरणे आिण गटाचंी धोरणा�मक 
िनवड) वापरतात. सहयोगी िश�णाला अथ�पूण� काया�ची रचना क�न आिण ��ांना गट 
�ितसाद आमंि�त क�न पाठबळ िदले जाते. सहयोगी िश�ण हे भूिमका, जबाबदाया� आिण 
प�रणाम यां�या वाटाघाटीम�ये स��यपणे सहभागी होणाया� िव�ा�या�वर अवलंबून असते. 
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�या�ंया सहकाया�म�ये सपूंण� वगा�ने हाती घेतलेले �क�प जसे क� शाळेतील पया�वरण 
�क�प िकंवा समदुाय सव��ण याचंा समावेश असू शकतो.  

हे धोरण ते�हा �ा�यि�क आहे जे�हा िश�क  

 िनयिमतपणे गट काय� �यवि�थत करतो आिण गट कसे काय� करतात याब�ल मलुभूत 
िनयम �थािपत करतो.  

 गटामं�ये िविवध भूिमका िनय�ु क�न िव�ा�या�ना संघ �हणून काम कर�यास �प�पणे 
िशकवतो जेणे क�न िव�ाथ� िविश� काया�ची जबाबदारी घेतील.  

 िव�ा�या��या तयारीवर आधा�रत गट साम�ी िनय�ु क�न िश�ण वेगळे करतो.  

 �यात कौश�य सामाियक करणे आव�यक आहे आिण ��येक िव�ा�या�चे योगदान 
इतर िव�ा�या��ार ेमू�यवान आहे याची खा�ी करणे आव�यक आहे.  

 लविचत गटामं�ये िव�ा�या�ना सघंिटत क�न पर�पर सवंादाना �ो�साहन देतो 
�याम�ये गट सद�य�व िभ�न असते आिण मै�ी, िमि�त शै�िणक �मता िकंवा 
सामा�य आवड�वर आधा�रत असू शकते.  

नािव�यपूण� प�ती आिण �यांचे प�रणाम : 

िश�क िश�णाम�ये नािव�यपूण� प�ती वापर�याचे अनेक फायदे असू शकतात. �यापैक� 
काही खाली िदले आहेत.  

अ) िव�ा�या�ची �रेणा पातळी वाढते : 

नािव�यपूण� प�ती िव�ा�या�ना �यव�थािपत करते आिण �यानंा काया�कडे िनद�िशत करणे 
सोपे आहे. तेथे िव�ा�या�चे ल� िवचिलत हो�याची श�यता नाही �यामळेु शेवटी 
िव�ा�या�ची �ेरणा पातळी वाढते.  

ब) तणावपूण� काय� दूर करण े: 

अिभनव प�ती िश�कांना समाधानकारक अनभुव दे�यासाठी अिधक चागं�या असतात 
आिण कंटाळवाणी काय� सहज व समज�यास सोपी बनवतात. �यामळेु िव�ाथ� �य�त व 
गुतंलेला राहतो �यामळेु िश�काचंी तणावपूण� काय� दूर होतात.  

क) �व-िश�ण : 

नािव�यपूण� प�ती िशकणाया�ना �व-िश�णाची संधी देतात. वगा�त िशकताना िश�कां�या 
उि��ाकंडे ल� िदले जाऊ शकत नाही. पंरत ु वगा�त अित�र� सम�वय पाळला जाऊ 
शकतो.  

ड) िव�ा�या��या िवचारांचा िव�तार : 

िव�ा�या��या क�पना आिण िवचार या िश�का�या �मता व अनभुवा�या पिलकडे जाऊ 
शकतात �यामळेु िश�का�ंया �तरावंर दहुेरी आ�मिव�ास येऊ शकतो.  
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इ) सि�य िश�ण �ि�या : 

िश�का�ंया िश�णात नािव�यपूण� सराव वाप�न, िव�ाथ� िश�का�ंया �वत:�या 
कौश�या�या िवषया�या पिलकडे जाऊ शकतात. िशकणे सि�य आिण जिटल होते. िवषय 
सािह�य सोपे होते.  

फ) यो�य िव�ा�या�ला सूचना : 

�या िव�ा�या�कडे अिधक ल� दे�याची आिण िवषयाचा अ�यास कर�यासाठी सरावाची 
गरज आहे. अशा िव�ा�या�सोबत वेळ घालिवणे िश�कांना सोपे वाटते.  

ज) ल� : 

नािव�यपूण� प�त�चा वापर क�न, सथं िशकणाया�नी िवचिलत न होता िशकिव�या�या 
�ि�येवर देखील ल� क� ि�त केले आह.े  

ह) िश�कांची बदलती ि�थती व भूिमका : 

िश�का�ंया तयारीबाबत शै�िणक �णाल�ना सामोर ेजाणाया� िनवड�म�ये िश�क िश�ण हे 
सवा�त ि�वकाराह� खाते आहे. नािव�यपूण� प�त�म�ये िश�काचें अ�यापनशा�ीय �ान 
आिण ते �ान अ�यापन �ि�येत लागू कर�याची �मता िवकिसत कर�यावर भर असतो. 
�यामळेु िश�कामं�ये आ�मिव�ास आिण अ�यापन �यवसायात सज�नशीलता येते. िश�क 
िनदेश�कासमोर २१ �या शतका�या अ�यास�म आिण मू�यमापन प�त�ची अंमलबजावणी 
कर�यासाठी खरोखरच िश�कानंा तयार कर�या�या सदंभा�त �यानंी िशकवले�या 
िश�कावंर सवा�त सकारा�मक �भाव पडू शकेल. अशा िस�ातं आिण प�त��या संच 
�वत:साठी माडं�याचे आ�हान आह.े  

४.६ साराशं 

आपण अ�यापना�या मॉडे�स�या सकं�पनेबाबत आिण वत�नवादी �ि�कोन, चौकशी 
मॉडेल �ि�कोन आिण स�मतेवर आधा�रत �ि�कोन या मॉडे�स�या िविवध प�त�ब�ल 
चचा� केली आहे. ��येक मॉडेल वेगळे आहे आिण सदंभा�नसुार िश�णासाठी उपय�ु आहेत. 
िचतंनशील अ�यापन व िश�ण आिण �यां�या िव�ा�या�साठी �याचें मह�व यावरही चचा� 
झाली. नािव�यता ही काळाची गरज आहे. नािव�यपूण� प�त��या सकं�पना, �याचें मह�व 
आिण �याचें �कार जसे क� सहयोगी िश�ण सहकारी िश�ण व �ायोिगक िश�ण यांचाही 
या िवभागाम�ये चचा� कर�यात आली.  

४.७ िवभागवार अ�यास 

१. िश�क िश�णाचे मॉडेल �हणून वत�नवादी �ि�कोन �हणजे काय? 

२. िचतंनशील अ�यापनाची सकं�पना आिण मह�व समजावून सागंा. 

३. िश�कासंाठी सहयोगी िश�ण तं� कसे उपय�ु आह?े 
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४. िश�क �या�ंया वगा�त वाप� शकतील अशा कोण�याही देन �कार�या नािव�यपूण� 
प�ती �प� करा.  

५. वगा�त िचतंनशील िवचारांना चालना दे�यासाठी िविवध धोरणे िव�ततृ करा.  
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५अ 
अ�यापक िश�ण: एक �यवसाय 

घटक रचना: 

५.अ.०    उि��े 

५.अ.१    ��तावना   

५.अ.२    �यवसायाची संक�पना 

५.अ.३    �यावसाियकतेची संक�पना 

५.अ.४    अ�यापकिश�कांसाठी �यावसाियकतेचे िवकसन 

५.अ.५    अ�यापकिश�कांसाठी �यावसाियक नीित व आचारसंिहता िवकसन करणे. 

५.अ.६    सारांश 

५.अ.० उि�� े

हा घटक अ�यास�यावर त�ुही खालील गो�ी क� शकाल - 

 �यवसायाची संक�पना जाणणे. 

 �यवसाय व �यावसाियकता यांचा संबधं लावणे व भेद करणे. 

 अ�यापक िश�कांसाठी �यावसाियकता कशी िवकिसत करायची हे �प� करणे. 

 िश�क अ�यापकांसाठी �यवसायनीती व आचरासंिहता कशी िवकिसत करावी ते 
�प� करणे. 

 अ�यापक प�रणामकारकतेची �या�या करणे. 

 अ�यापक प�रणामकारकतेचे घटक सांगणे. 

 कृतीमू�यमािपकेची ओळख क�न घेणे. 

 िश�क व िश�क-अ�यापक यांची प�रणामकारकता जोख�यास कृितमू�यमािपका 
(परफॉम��स् अ�ैजल)् कशी मदत करते हे �प� करणे. 
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५.अ.१  ��तावना 

संक�पना व आदश� �हणून 'अ�यापन' हा एक 'उदा�' �यवसाय आहे. बह�आयामी 
अस�यामळेु, इतर �यवसायांपे�ा तो वेगळा आहे. मानवी िवकास िवषयक उप�मात, 
मोठा �यावसाियक गट �हणून अ�यापक गुंतलेले असतात. इतर �यवसायांपे�ा यात 
िकतीतरी गो�ी िमळवाय�या असतात. '�यावसाियकांचे �िश�ण' हे �या �यवसायाचे 
मह�वाचे वैिश�्य ठरते. अ�यापकांना �यां�या भूिमकेत बसिव�यासाठी, अशा सखोल 
�िश�णाची गरज आहे. आरभंीचे ओळख �िश�ण व िनरतंर िश�ण हे अ�यापकाला 
पया�� �ान व कौश�यांनी सुस�ज करतात क� �यामळेु तो �यावसाियक काय� पार पाडू 
शकेल. अ�यापन व अ�यापनतं�े यां�या आशय�ानावरील �भ�ुव हे अशा �िश�णामळेु 
सा�य होते. 

अ�यापकांचे �िश�ण हा अ�यापकिश�णाचा मह�वाचा घटक आहे. �ा �यवसायाला 
अनकुुल अशा नाना कृत�चा सदर िश�णात समावेश होतो. �यावसाियक कौश�यांचे 
सात�याने उ�थापनासाठी िश�काचे वा�तव िन सव�समावेशक िच� अ�यापकिश�ण 
उभारत असते. �हणून �ा घटकात �यवसाय, �यावसाियकता, �यावसाियकता िवकिसत 
कशी करावी, �यवसायनीती अ�यापक िश�कासाठी �यावसाियक आचारसंिहता 
यािवषयी आपण चचा� क� या. तसेच अ�यापक, प�रणामकारकता व ितचे घटक आिण 
कृितमू�यमािपके�ार े अ�यापक प�रणामकारकतेचे वध�न व मू�यमापन कसे करावे 
याचीही येथे चचा�  होणार आहे. 

५.अ.२  �यवसायाची सकं�पना 

म�ु िव�कोष 'िविकिपिडया' �या मते ’िनरपे� समपुदेशना�या उ�ेशाने, ध�ंाचे इतर 
फायदे वगळता िनि�त अशा ��य� भरपाईसाठी िदलेले िवशेष �िश�ण हे �या 
�यवसायाशी िनगिडत असते.“ 

इितहास : 

�यवसाया�या ऐितहािसक पा��भूमी व�न धम�शा�, वै�क, िवधी असे तीन �यवसाय 
अस�याचे आढळते. खालील गो��व�न एखादा धदंा हा '�यवसाय' ठरतो. 

 पूण�वेळ �यवसाय. 

 �िश�ण सं�थेची �थापना. 

 िव�ापीठाशी संल�नता. 

 �थािनक सं�थेशी संबिंधत. 

 रा��ीय सं�थेशी संबिंधत. 

 �यवसायनीितदशक�  आचारसंिहता लागू. 

 शासनमा�यतेसाठी कायदा ��थािपत. 
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काही �यवसाय हे िविवध ट��यातून िविश� दजा�  िन मा�यता िमळवत असतात, तर 
काह�ना हे श�य होत नाही. िबशप हे लाल वेषाने, विकल हे का�या वेषाने, तर डॉ�टर हे 
सफेद वेषाने ओळखले जातात. पा�ा�य समाजावर चच�चा �भाव आढळतो. तर िविव िन 
वै�क यांसारखा इतर �यवसायात केवळ पदवी िन अ�यासाऐवजी सखोल अ�यास िन 
मा�यतेसाठी िक�येक �वेश घेत असतात. परुोिहत, वै�, वक�ल हे �या �या 
�यवसायानुकुल अशा गणवेशामळेु ओळखले जातात. ��येकाला समाजात उ�च दजा� व 
�ित�ा िमळत असली, तरी सा�यांना समान वेतन िमळत नसते. एखा�ा 
�यवसायांतग�तही असमानता दडलेली आढळते. 

�यवसायांची उदाहरणे : िविध�,अिभयंता, अ�यापक, ल�करी अिधकारी, �िशि�त 
अ�यापक, वा�तिुश�प�, लेखािधकारी, दतंवै�, नस� (प�रचा�रका), वै�, वै�िकय 
तं�शा��, औषधिव�ेता. 

�यवसायाची जडणघडण : िश�ण, �िश�ण, प�र�ा यावर आधा�रत औपचा�रक 
गणुव�ेचे िवकसन, �ानशाखेतील िश�क नेम�याचा अिधकार असले�या िनयमन 
सिमतीची िनिम�ती यां�ारा एखादा �यापार/ धदंा �पांतरीत होती, ते�हा �याला 
�यवसायाचे �व�प �ा� होते. 

िनयिमतता : �यवसाय सं�थाचे �यवहारांची �या�या, �यांना आधार व िनयमन 
करणा�या संबिंधत सं�थांचे िनयमन या�ार े �या �यवसायाचा दजा� व जबाबदा�या 
ठरव�या जातात. �यवसाय परवाने, �पधा�परी�ा, आचारसंिहता �ास संबिंधत सं�था 
जबाबदार असतात. परवा�यापूव� �या �य��ने पिहली �यावसाियक पदवी िमळवली 
पािहजे. 

�वाय�ता : �यावसाियक जवळजवळ �वाय� असतात �हणजेच �यां�या �वत:�या 
संबिंधत बाब�वर िनयं�ण असते. ते आप�या कामा�या बाबतीत �वयंिनण�य क� 
शकतात यालाच �यवसाय िनण�य राबव�याचे �वातं�य �हणतात. �यावसाियक 
�वाय�ता खालील ३ बाब�वर अवलंबून असते - 

 �यावसाियकाला उ�च दजा�ची �ान/ कौश�ये असणे अपेि�त. �यावसाियक 
कृत�चे अचूक मू�यिनधा�रण हे �यवसाय त�ाकडून होणे अपेि�त. 

 िन�वाथ�पणा व उ�रदािय�व यामळेु �यां�यावर जाणीवपूव�क काम सोपवले जाते. 

 काही वेळा �यावसाियकाकडून अपेि�त कौश�ये दाखिवली जात नसतील, तर 
�यां�या सहकाय�वर ज�र ती जबाबदारी सोपवावी. 

अशा �वाय�तेला इतरही अथ��छटा आहेत - 

 �विहतासाठी सेवा करणे हा �यावसाियक ह�क �हणजेच �यावसाियक �वाय�ता. 



 

 

अ�यापक िश�ण: एक �यवसाय 

 

103 

 इतर सद�यां�या िचिक�सक मू�यमापनानुसार कृती व िनण�य घेत�यासच 
�यावसाियक �वाय�ता राखली जाते. 

�विहत, िनण�य, अंतग�त आचारांचे िनरतंर िचिक�सक मू�यमापन �या बाब�ची 
�वाय�तेची संक�पना पूण��वाला जाते. 

दजा� व �ित�ा : उ�च सामािजक दजा� , सामािजक आदर व �ित�ा �यवसायाला लाभत 
असते. सव�  �यवसायांम�ये तांि�क, िविश�, उ�च तांि�क कौश�ये असणार े
'�यवसायत�' असतात. पदवी व �यावसाियक गुणव�ा या�ारे �िश�ण �ा� 
झा�यािशवाय �यवसायात �वेश करता येत नाही. िनरतंर िश�णा�ारे कौश�ये अ�यावत 
करणे यात अपेि�त आहे. 

स�ा : आपले सहकरी, त�ता�े� व िहतसंबधं िनयंि�त कर�यासाठी ��येक �यवसाय 
स�ा राबवत असतो. स�ा, �ित�ा व मू�ये जी समाजाने �या �यवसायाला िदली आहेत, 
�याव�न '�यवसायाची' �या�या केली जाते. 

�यवसायाची वैिश�्ये : ��येक �यवसायात कमी-अिधक �माणात पढुील वैिश�्ये 
आढळतात. 

 ताि�वक �ानाधा�रत कौश�य : वै�क, िवधी, अिभयांि�क� यांमधील 
�यावसाियकांकडे सखोल ताि�वक �ान असणे अपेि�त आहे. तसेच आप�या 
�यवसायात वापर कर�यासाठी �या �ानाधा�रत कौश�यही असावे. 

 �यावसाियक सघंटना : सभासदांनी उभारले�या �यावसाियक संघटना हा �यां�या 
सभासदांचा दजा�  उंचाव�यासाठी आिण �वेश गरजा िनयंि�त कर�याची काळजी 
घेतात. 

 िश�णाचा िव�तृत कालावधी : बह�तेक �िति�त �यवसायांम�ये िव�ापीठाचे तीन 
वषा�चे िश�ण घेणे अपेि�त आहे. यापढेु पी.एच.डी. संशोधन कर�यासाठी आणखी            
४-५ वष� लागू शकतात. 

 �मताचाचणी : �यावसाियक संघटनेत �वेश दे�यापूव�, इ�छुका�या ताि�वक 
�ानाची चाचणी एखादी �मता कसोटी देवून कर�याची गरज आहे. 

 स�ंथा�मक �िश�ण : परीि�शवाय, इ�छूक �यावसाियकांना दीघ�कािलन 
सं�था�मक �िश�णाची गरज आहे. �या�ारे िविश� भूिमका घेऊन �ा�यि�क 
अनभुव घेत�यानंतर �यावसाियक संघटनेचा सभासद होणे संयिु�क ठरले. 

 मा�यता�ा� �यावसाियक : परवानेधारक �यावसाियकांची न�द �यावसाियक 
संघटनांनी करावी क� �यामुळे अशा �य��ना �यावसाियक �हणून मा�यता िमळेल. 
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 काय��वाय�ता: �यापारी व साव�जिनक संघटनांम�ये जर �यावसाियक आप�या 
िनय�ु��या बाहेर काम करत असले तरी आप�या कामावर िनयं�ण ठेवू शकतो. 
तसेच आप�या ताि�वक �ानावर िनयं�ण ठेवू शकतो. 

 �यावसाियक आचारसिंहता : �यावसाियक संघटनांम�ये सद�यांसाठी 
आचारसंिहता व िश�तभंग काय�वाहीसाठी िनयमावली तयार करणे आव�यक आहे. 

 आ�मिनयमन : शासनमु� व आ�मिनयमन यासाठी �यावसाियक संघटना आ�ह 
धरतात. वरी�, आदरणीय व उ�च गणुव�ाधारी �यावसाियकांकडून देखरखे व 
िनयमन �यवसायांकडून होणे अपेि�त आहे. 

 साव�जिनक सेवा व परिहतद�ता : साव�जिनक िहतासाठी परुवले�या सेवेब�ल फ� 
आकार�यास ितचे समथ�न करता येईल. उदा. साव�जिनक आरो�याथ� डॉ�टरची 
सेवा. 

 हकालप�ी, एकािधकारशाही, िविधवत मा�यता : उिचत �यावसाियक संघटनेचे 
सभासद�व व अट�ची पूत�ता यां�या अभावी �या �यवसायातून अशा अ�म �य��ची 
हकालप�ी होऊ शकते. यालाच �यवसायबदंी असे �हणतात. 

 वेतन व जािहतारीवरील िनय�ंण : वेतन�तरांची िनि�ती शासनकडून होत 
अस�यास, संबिंधत �यवसाय संघटना अशावेळी वाटाघाट�साठी कृितशील 
असतात. जरी हे चांग�या हेतूने केले असले, तरी ते चांगले ते�हाच िस� होईल 
जोपय�त भागीदार, कुटंुब वा �ेरक हे �ा िव�� काही सुचवत नाहीत. 

 उ�च दजा� व पुर�कार : सभासदांना उ�च दजा� , साव�जिनक �ित�ा व परु�कार 
िमळा�यास ते �यवसाय सवा�त यश�वी गणले जातात.  

 वैयि�क �ाहके : वैयि�क फ� देवून येणारी �ाहके ही कैक �यवसायात असतात. 
उदा. एखा�ा संघटने�या सेवेतील लेखािधकाया� पे�ा 'लेखाजोखा' हा �यवसाय 
करणा�यास वैयि�क व सं�था�मक �ाहके अिधक असतात. 

 म�यम वग�य �यवसाय : म�यम व उ�चवग�साठी िश�क, कारकून, �यव�थापक 
यांसारखे �यवसाय 'आदरणीय' ठरतात. 

 पु�षीवच��व : अ�य�ुच दजा� असले�या �यवसायात प�ुषी वच��व आढळते. 
प�ुषाइर�याच ि�या स�म अस�या तरी �यांना अशा �यवसायात �वेश 
अपवादा�मक िद�या गे�याचे आढळते. प�ुकळदा क�करी व िविश� वगा��या 
बाबतीत हाच �कार आढळतो. 

 कम�कांडे/ �था : मंिदरे िन �यायालये यांची काय�प�ती कम�कांडा�मक अिधक 
आहेत. 
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 िविधवत अिधकार : �यवसायांना �य�� �यवसायाला लायक आहे क� नाही हे 
ठरव�याचा अिधकार आहे. 

 �ान�ोत सपंक�  मया�दे पिलकडील : काही �यवसायातील �ान�ोत हे 
�यवसायात नसले�यांना उपल�ध होऊ शकत नाहीत. वै�क व िवधी हे शालेय 
िवषय नसले तरी िव�ापीठात �यांना �वंत� शै�िणक कम�चारी, िव�ापीठांतग�त 
�वतं� �ंथालय उपल�ध आहे. 

 �ानाची अिनि�ती : �भ�ुवाभावी, �यावसाियक �ानातील घटक हे दलु� ि�त 
होतात, �यामळेु ते िनयमावली �माणे सं�ेिषत होतात आिण अनभुवातून िमळू 
शकतात.  

 गितशीलता : �ानकौश�य व �यवसायािधकार हे सं�था�मक अस�यापे�ा 
�यि�गत आहे. िनय�ु� संधीमळेु �यावसाियक हे िफरते असतात. उदा. िश�क / 
�ा�यापक. �यावसाियक �िश�णा�या �माणीकरणामळेु हा िफरतेपणा वाढतो. 

अ�यापकिश�ण : एक �यवसाय - िश�णाची गणुव�ा सधुार�यात िश�क मह�वाची 
भूिमका पार पाडतो. िश�णप�तीचे मू�यमापन करताना, िवषयानुसार गणुव�ा बदलता 
अ�यास�म वाढते �ान यांना त�ड देणास समथ� असलेले परुसेे िश�क आहेत क� नाही 
हे पहावे. �ान व अ�यापन कौश�य अ�ायावत कर�यासाठी अपेि�त सोय�ची 
उपल�धता तपासून पहावी. 

अ�यापक �यावसाियक िवकसनाने भारतासह साया�  जगाचे ल� वेधून घेतले आहे. 
सेवांतग�त िश�ण व �यावसाियक िवकास यावर संशोिघत वा�य उपल�ध आहे का नाही 
हे देखील पहावे. अ�यास�म सुधारणा, काय��मरचना, सं�था�मक िवकास 
अ�यापन�ोत याबाबतीत संशोधन क� ि�त झाले आहे. अशा �यावसाियक िवकासाचा 
आशय �विचतच तपासला जातो. 

�यि�गत �ान व �यवसायपूव��ान यात फरक आहे. �यि�गत �ान हे संबिंधत 
�यवसाियकाकडे असते. ते िनरी�ण, सामािजक आंतरि�या व अनभुव या�ार े िमळते. 
तर उि�चश�ण सं�था�ारे िवकिसत, संघिटत व सांकेितक�करण होऊन �यवसायपूव� 
�ान िमळते. �यास शै�िणक दजा�  व वैधता �ा� झालेला असतो. ते साव�जिनक �ान 
बनून ते चाचणी व संशोधनासाठी उपल�ध होते. �यावसाियक �ानाबाबत इरॅटने 
सचुवले�या नकाशाची गरज खालील कारणांमळेु भासते- 

 अ�यापक िश�णािवषयी �चिलत गैरसमज दरु कर�यासाठी 

 त�व िन �यवहार यातील संबंध आिण �ायोिगक अ�ययनिवषयक भूिमका �कािशत 
कर�यासाठी. 

 अ�यापक िश�णातील दलु� ि�त �ाना�मक बाबी उघड कर�यासाठी 



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

106 

 �यावसाियक दजा� / गणुव�ेसाठी चच�त असले�या �पधा��मक मागा�वर �काश 
टाक�यासाठी. 

प�ती, शैली, �यवसाय िन �यावसाियकांमधील उम� वण�न करणा�या सं�ेस 
'�यावसाियकता' असे �हणतात. समाजा�या अपे�ा, �यावसाियकां�या भूिमका यातून 
तयार झालेले अशी ��येक �यवसायाची �वत:ची सं�कृती आहे. जर 'अ�यापकिश�ण' 
हा ख�या अथा�ने �यवसाय �हायचा असेल तर अ�यापक, महािव�ालये व िश�णिवभाग 
�या�कार ेकाय� करत आहेत, �यात मूलभूत सधुारणा हो�याची गरज आहे. �शासक�य 
�ितमानाची जागा ही �यव�थापक�य (�यावसाियक) �ितमानाने घेतली पािहजे. उभय 
�ितमानांची तलुना खालील�माणे करता येईल -  

को�क १: �ितमानांची तुलना 

�शासक�य �ितमान �यव�थापक�य �ितमान 

१) आगमकांची ओळख १) िनग�मकांची ओळख 

२) जपणूक व िनयं�णाची जबाबदारी २) वाढ व िन�प�ीची जबाबदारी 

३) अिधकार व काय�मया�दांम�ये संबधं ३) त�ता व �वयंपूण�ता यातील संबधं 

४) िनयम व काय�प�ती यांचे बधंन ४) िनयम व काय�प�तीबाबत लविचकता 

५) �ये�तेनसुार बढती ५) काय�िनहाय बढती 

 

अ�यापन िश�णाची �ितमा: 

 अ�यापन िश�णा�या �ितमेची सम�येची ऐितहािसक पा��भूमी समज�यासाठी व ती 
सोडव�यासाठी यो�य काय��म तयार कर�यासाठी मूलभूत गिृहतके व व�तिु�थतीचा 
आढावा घेणे उपय�ु ठरले. िव�ापीठ�तरीय अ�यापनिश�ण काय��माची मूलभूत 
गिृहतके खालील�माणे. 

 ��येक �गितशील अ�यापकाने अ�यापनासंबिंधत समान ताि�वक �ान व कौश�ये 
आ�मसात करावीत. 

 िव�ापीठ हे �यावसाियक �ानाचे कोठार आहे. 

 �यावसाियक गरजा व वाढी�या संदभा�त, िव�ापीठ भिव�यािभमखु आहेत. 

 उि�चश�णातील संशोधनकृती व शै�िणक िवभाग यां�याशी अ�यापन िश�णातील 
महािव�ालये व िश�ण िवभाग यांचा संबधं असतो. 
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 �यावसाियक संशोधन, िवकास व सेवािवषयक उप�माशंी जोड�यास, 
अ�यापकिश�ण काय��म यांचे चांगले �यव�थापन होते. 

�ा गिृहतकानसुार ‘व�तिु�थती िकतपत आहे’ हे दाखवणा�या खालील म�ुांचा िवचार 
क� - 

 िक�येकजण शालेय िश�कांना तयार करणे कमी �तीचा शै�िणक काय��म मानतात, 
हे िव�ापीठा�या बौि�क परपंरशेी िवसंगत आहे. 

 �ानसं�ेषणासाठी परुसेे काय��म अ�यापकिश�ण िवभागांनी िवकिसत केलेले 
नाहीत. 

 िश�कांना तयार कर�यासाठी शै�िणक �ानशाखांचा उपयोग करणारी अशी उपप�ी 
आम�याकडे नाही. 

 अ�यापकिश�ण काय��मातील िव�ाथ� हा त�व/ �ा�यि�कािभमखु असतो आिण 
उपप�ी वा संशोधनाम�ये �याला फारच थोडी गरज वाटते. 

 िव�ा�या�चा �यावसाियक �ि�कोन िवकिसत कर�यात िव�ापीठिन� अ�यापक 
िश�ण काय��म िकतपत �भावी ठरतो यासंबंधी संशोधनाला शंका वाटते 

सदर गिृहतके व व�तिु�थती यां�या िव�ेषणामळेु आप�यापढेु अ�यापकिश�णा�या दोन 
मूलभूत सम�या येतात - 

 िश�ण �यावसाियक तयार कर�यासाठी �यावसाियक �ानक� �ाची आव�यकता �कट 
कर�याबाबत वै�क व िविध�े�ा�माणे सहमती अ�यापकिश�कांम�ये अ�प�माणे 
आढळते आिण तसे असेल तर �या �ानाचे घटक कोणते आहेत / असावेत. 

 भूिमका संक�पना व मू�यांबाबत मोठे मतभेद हे िश�कांना तयार �मािणत करणाया�  
िश�ण महािव�ालये, शाळा, रा�यिवभाग, िश�णसं�था यां�यात आढळतात. 

अ�यापक िश�णातील चांगले उप�म: 

�ाना�या ��फोटामळेु महािव�ालयीन/ िव�ापीठ अ�यापकिश�काने िनवड�े�ातील 
आपले �ान सतत अ�यावत कर�याची गरज आहे. अ�यथा अ�पावधीतच ते कालबा� 
ठरले. 

�वयं�े�रत अ�यापक हे आधिुनक अ�यापन तं�/ प�ती/ �ि�या �ाम�ये �िशि�त 
हो�यासाठी �वत:ची संसाधने वापरत असले तरी यासाठी प�तशीर / संघिटत ओळख 
काय��म हे महािव�ालयीन/ िव�ापीठ िश�कांसाठी आखणे आव�यक आहे. 
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िव�ापीठ अनदुान आयोगाने िवकिसत केले�या ॲकॅडिमक �टाफ कॉलेजाने काय�  
करताना िश�क क� ��थानी ठेवून केले पािहजे. िश�क हा सा�या िश�ण�यव�थेचा 
सकुाणू आहे, हे सा�या जगाने मा�य केले असले तरी आमची �यव�था �याला परुेशा 
सोयी �या�या िवकासासाठी परुवत नाही. �हणून �ानाधा�रत समाजा�या चौकटीत अशा 
सोयी परुवणारी अंतग�त �यव�था असणे गरजेचे आहे. िश�काने िव�ा�या�ला मािहती/ 
�ान दे�याबरोबरच जीवनाची आ�हाने ि�वकार�यास िशकवले पािहजे. �याने �िशि�त 
�यावसाियक हो�याऐवजी चांगला नाग�रक होणे मह�वाचे आहे. 

आपले ग�ु वा वरी� सहकाया�चा आदशर ् ठेवत, �यवसाय करत असतानाच 
'अ�यापनकला' पूव� महािव�ालयीन/ िव�ापीठ िश�क पूव� िशकत असत. असे िश�क 
िव�ा�या�ना �े�रत करत. पण आता नविनय�ु िश�काला आपली अ�यापनकला 
िवकिसत करता येणार नाही. रा��ीय िवकास व सामािजक-आिथ�क बदलाचे म�य�थ 
�हणून िश�कावर 'ओळख काय��माची' संक�पना भर देत आहे. यजुीसी�या 
माग�दशक� त�वानसुार, त�ण �या�या�यांवर आ�मिनभ�रतेचा गणु िबंबवला पािहजे. चार 
आठवड्या�या ओळख काय��माचे  

(६ तास / िदवस   २४ िदवस = १४४ तास) खालील ४ घटक आहेत -  

घटक अ) समाज, पया�वरण, िवकास व िश�ण यांमधील अनबुधंाची जाणीव. 

घटक ब) िश�णाचे त�व�ान, भारतीय िश�ण व बािलश�णशा� 

घटक क) संसाधनांची जाणीव व �ानिनिम�ती 

घटक ड) �यव�थापन व �यि�म�व िवकास  

�या�यानसं�या व �यांची शै�िणक पा��भूमी कशी असावी हे वरील घटकाव�न कळते. 
यातील िवषयिनवड व अ�यापनप�ती ठरव�याचा अिधकार ॲकॅडिमक �टाफ-
कॉलेजला आहे. एखादा 'अ�यापक िश�ण' या �यवसायात िश� पहात असेल, तर 
�या�याजवळ आव�यक ते �ान असतेच असे नाही, अशी टीका आप�याला ऐकू येते. 
िनरतंर बदल व शु�ीकरण यामळेुच एखादा �यवसाय हा दसु�यापासून वेगळा ओळखला 
जातो. �यामळेु �या�या वेधतेबाबत �� केला जात नाही. इरटॅ�या मते, ’अ�य कोण�याही 
�यावसाियक गटाकडे नसलेली व समाजमा�य अशी िविश� त�ता एखा�ा �यवसायाकडे 
असेल तर �यावर �यावसाियक काय�क�या�ची दजा�  व श�� अवलंबून असते.“ 

तुमची �गती तपासा: 

१) '�यवसायाची' �या�या �प� करा. 

२) '�यवसायाची' उदाहरणे िलहा. 

३) '�यवसायाची' कोणतीही ३ वैिश�्ये �प� करा. 

४) '�यव�थापक�य �यवसाय �ितमान' �प� करा. 
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५.अ.३  �यावसाियकतेची सकं�पना 

�यावसाियकतेचा खरा अथ� शोधणे कठीण आहे. काही जण तो अथ� '�मते�या', तर 
काही 'स�े�या', तर 'काही दसु�याला �भािवत कर�या�या' संदभा�त घेतात. 
प�रणामकारक सं�ेषण व काय��म कृती असा �यवसायाचा खरा अथ� फारच थोडे घेतात.  

असे जरी असले तरी '�यावसाियकतेची' मूलगामी �या�या एकच असेल, भावनेपे�ा 
मानवता व काया� चे ट�पे िवचारता घेता, िविश� �येया�या संदभा�त, �यावसाियकता ही 
क� ि�त, जबाबदार, िव��त, स�म व �े�रत असते. �ा �ि�येत वरी�, सहकारी किन� व 
इतरजेन यां�याबाबत आदर बाळगला जातो.  

श�दकोशाव�न, ’�यावसाियकता �हणजे �यावसाियकाची त�ता वैिश�्ये िकंवा �यवसाय 
�हणून एखा�ा उप�माचा पाठपरुावा.“ सामा�यता X हा Y पे�ा अिधक �यावसाियक 
आहे. हा सव�साधारण अथ� यातून �यावयाचा आहे. 

इतर �ि�कोन खालील �या�यातून उमजतील - 

 �यावसाियकता �हणजे �यवसायाचे िनयम पाळणे व ते बदल�याचे धैय�  असणे. 

 �यि�गत व �यावसाियक जीवनाचे संतलुन �हणजे �यावसाियकता. 

 �यावहा�रक व �यावसाियक आप�या जीवनात असणे �हणजे �यावसाियकता. 

 �यवसायिवषयक �ान, कौश�य व अिभवृ�ी दाखवणे �हणजे �यावसाियकता. 

 आिथ�क लाभ िमळवून देणा�या कामाशी गंभीर व बांिधल असणे �हणजे 
�यावसाियकता. 

याव�न, खालील �यावसाियकाकडे असले�या वैिश�्यांचा / संक�पनांचा ग�ुछ हा 
�यावसाियकता दाखिवतो - 

“क� ि�त व�ृी, काया� िभमान, आ�मिव�ास,ु स�म, �येय�े�रत, उ�रदािय�व, �म/ दजा�/ 
िलंगिनरपे� लोकांिवषयी आदर, �येयमागा�बाबत जबाबदारी, श�द/ कृतीशी बांिधल, 
भावनांवर िनयं�ण” 

 सामा�य �ान/ बिु�, परुोगामी िवचार, िनयोजनपूव�क �यावसाियक कृती केली जाते, तेथे 
�यावसाियकता असते. 

खालील िनकषा�ार े�यावसाियकतेचे िवकसन होऊ शकते. 

 आ�म�मतािवषयी अिभमान व खा�ी बाळगा. 

 तमु�यातील सव��म देवून सव��म काम करा. 
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 पूण� �मता िमळवा. 

 वेळेवर हजर रहा. 

 �यवसायानुकुल वेष करा. 

“काय व िकतीपे�ा कसे व के�हा करावे हे जाणणे व तसे करणे �हणजे �यावसाियकता.” 
�मता, भाषा, वत�न, कृती, वेष व काम �यवसायानसुार जी ठरवते ती �यावसाियकता. 
सहकाया�चे आदश� वत�न व मू�ये याम�ये �वे�छेने भािगदारी करणे �हणजेच 
�यावसाियकता. 

�यावसाियकतेचे मानके 

अ�यापन �े�ात �यावसाियकतेचे चार म�ुय मानके आहेत, जे �हणजे : 

१) �यावसाियक �ान  

२) यो�यता  

३) नैितक मानकांशी बांिधलक�  

४) वैयि�क वैिश�ये 

१) �यावसाियक �ान : 

�यावसाियक �ान हे �े�ातील सरो�म प�त�चे आव�यक �ान आहे. उदाहरणाथ�, हे 
जाणून घेणे क�, तीन वषा�ची मलेु साम�ी�या हाताळणी�ारे चांगले िशकतात. तीन वषा�चा 
मलुगा मोजणी कशी करायची याब�ल वक� शीट पाह�यापे�ा अ�वल मोजणे िकंवा 
मॅट्सची �मवारी लावणे यासह बरेच चांगले मोजणे िशकेल. आपण ते �ान �ामािणकपणे 
कधी-कधी आप�या सहका�यांसोबत आिण अनेकदा पालकांसोबत शेअर कर�यास 
स�म असणे आव�यक आहे.  

�यावसाियक �ानाचा आणखी एक पैलू �हणजे �या �ानाचा उपयोग क�न मुले 
िशक�या�या आिण वाढ�या�या प�ती समजून घेणे. बाक��या िश�ण �े�ापासून 
आप�याला वेगळे करणारा हाच एक भाग आहे. सु�वाती�या बालपणाचे �यावसाियक हे 
वा�तिवक कौश�य िशकव�याचा �य�न कर�या�या िव�� मलेु �या प�तीने िशकतात 
आिण म�दू �या प�तीने कौश�ये आिण मािहती �ा� करतो �यावर ल� क� ि�त करतात. 
िश�क या ना�याने, पया�वरणाचे सहा�यक �हणून, आ�ही हे �ान मलुांना अशा �कारे 
गुंतवून दे�यासाठी लागू क� शकतो, �यामळेु जा�तीत जा�त िश�ण िमळेल.  

�यावसाियक �ानाम�ये लहान मलुांना आिण �यां�या कुटंुबांना �भािवत करणा�या 
सम�यांब�ल मािहती असणे देखील समािव� आहे. या म�ये सु�वातीचे बालपण िकंवा 
लहान मलुांशी संबंध असले�या काय�ाब�ल अिधक जाणून घेणे समािव� असू शकते. 
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याचा अथ� शाळेचा झोन िकंवा साव�जिनक शाळांमधील बदल यासह अ�यावत राहणे 
असा असू शकतो, आम�या मलुांशी आिण कुटंुबाशी संबिंधत असले�या ता�या 
सम�यांबाबत अ�यावत राह�याची आमची जबाबदारी आहे. या �यित�र� बालपणी�या 
�यावसाियकांना �भािवत करणा�या आिण लहान मलेु व कुटंुबासोबतचे आपले काय�  
यां�या सम�यांब�ल अ�यावत राहणे आम�यासाठी फायदेशीर आहे. आपण आपले 
काम अिधक चांगले कसे क� शकतो िकंवा आपण अिधक यश�वी कसे होऊ शकतो 
यासह काही सम�या आहेत का? कदािचत नवीन संशोधनातून नवीन तं�े सचुिवली गेली 
आहेत, �यामळेु आपण मलुांना आप�या वगा�त कसे िशकवावे याला फायदा होईल.  

२) यो�यता : 

�यावसाियकतेचे पढुील प�रणाम �हणजे यो�यता (लायक�,�मता) यो�तातेचे अनेक पैलू 
आहेत. �थम, जे�हा आ�ही आम�या कौश�यांम�ये आिण �यावसाियक �मतांम�ये 
�वत:ला लायक �हणून िचि�त करतो, ते�हा आ�ही एक �यावसाियक �ितमा �दिश�त 
करतो. आपण आप�या �थानी समथ� व यो�य आहेत हे पालकांना जाणून �यायचे असते. 
जे�हा पालक �यांना मलुांना शाळा सुट�यावर घेतात ते�हा िदवसभरात मलुा�या बाबतीत 
काहीतरी घडले आहे हे �यांना जाणवते.  (उदा. कोणीतरी �या�या डो�याला मारले) व 
ते�हा �यांना सांिगतले जाते, “मला मािहत नाही क� तमु�या मलुाबाबत काय घडले. मी 
स�ुीवर अस�याने वगा�त न�हतो.” अशा �कारची वा�ये आप�याला आपली कामात 
कमी यो�यतेची वाटतात. �यांना असे सांगणे अिधक चांगले असू शकते. “मला नेमके 
मािहत नाही पण मी तमु�यासाठी शोधून काढेन.” हे पालकांना अिधक �यावसाियक 
�ितमा सादर करतो. 

यो�यतेचे िच�ण कर�यासाठी आपण िविवध गो�ी क� शकतो. आप�या वगा�तील 
मलुांची ओळख क�न घेणे ही एक गो� आपण क� शकतो. �यांची नावे ल�ात ठेवा. 
�यांचे �यि�म�व जाणून �या. �यांचे �ाधा�य जाणून �या. जे�हा त�ुहाला पालकां�या 
मलुाला काय आवडते आिण काय आवडत नाही, हे मािहत असते. तसेच जे�हा त�ुहाला 
�यां�या �वभावाब�ल आिण �यि�म�वाब�ल थोडेसे मािहत असते, ते�हा पालक 
�भािवत होतात.  

पा�तेचे िश�ण कर�याम�ये िश�णाचे त�व�ान िवकिसत करणेदेखील समािव� असू 
शकते. याम�ये मलुांची वाढ आिण िवकास तसेच �यावसाियक �हणून तमुची �वतःची 
वाढ आिण िवकास यांचा समावेश आहे. तमुची चांगली तयारी असलेली स�पा� �ितमा 
त�ुहाला मांडायची असेल तर �यासाठी खूप िनयोजन, िचंतन व मनन आव�यक आहे. 
तमु�या पाठा�या योजनेचे पनुरावलोकन करा आिण त�ुही तमुची िशक�याची उि��्ये 
पूण� करत आकांत क� नाही ते ठरवा. त�ुही मलुांना परुसेे आ�हान देत आहात का? त�ुही 
�यांना खूपच आ�हान देत आहात का? आपण डेटाचा (साम�ी) अहवाल पालकांना िकंवा 
इतर भागधारकांना जसे क� तमुचे संचालक देणे, देखील आव�यक आहे. तमु�या 
रा�या�या आमदारांना िकंवा तमु�या काय��माला िनधी दे�यासाठी जबाबदार असले�या 
इतर लोकांकडे सुपूत�  करणे आव�यक असू शकते. 
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आधी सांिगत�या�माणे, सुयो�य आिण �यावसाियक �ितमा राख�यासाठी, आप�याला 
�यावसाियक िवकासा�या संधी शोध�याची आव�यकता आहे. असे �हणतात, क� लहान 
मलुांचे �यावसाियक िविवधरगंी असतात. अशा �कार,े आ�हाला आम�या �े�ा�या सव� 
पैलूंम�ये लायक आिण अ�यावत राह�यासाठी परुसेा �यावसाियक िवकास अविध 
िमळेल. याची खा�ी कर�याक�रता आपण आप�यासाठी आव�यक असले�या गो��पे�ा 
म�ये आिण पिलकडे जा�याचा �य�न केला पािहजे.  

एक �यावसाियक �हणून, िवकासासाठी काय यो�य आहे आिण आ�हाला केवळ मलुांचीच 
न�हे तर त�ण, नवीन िश�कांना िशि�त करायला मदत कर�यासाठी स�ुा सव��म 
सेवा का करता येईल, याची आप�याला सश� समाज असायला हवी. काही वेळा लोक 
नवीन िश�कांना �िश�ण देतांना �यांची नापसंती िकंवा भीती �य� करतात व दावा 
करतात क� ते थकवणार ेआहेत. आपले �े� हे उ�च उलाढालीसाठी ओळखले जाते. 
कधीकधी आपण एखा�ाला �िश�ण देताच ते िनघून जातात आिण आप�याला सव�  
काही स�ुवातीपासूनच स�ु करावे लागते. तथािप, आपण ती िनराशा बाजूला ठेवली 
पािहजे आिण हे ल�ात घेतले पािहजे क� फार पूव� कोणीतरी आप�याला �िश�ण 
दे�यासाठी वेळ िदला होता. आ�ही हे सिुनि�त केले पािहजे क� आ�ही पढुील 
�यावसाियकां�या गटाला वाढवत आहोत आिण तयार करत आहोत. �या �ि�येचा एक 
भाग �हणजे बाल िवकास समजून घेणे व ते लागू करणे इतरांना ते समजावून सांगण.े  

अ�यास�माचे िनयोजन आिण वैय��करण कर�यासाठी आपण मलुां�या वत�नाचे 
िनरी�ण आिण म�ुयांकन कर�यास स�म असणे आव�यक आहे. मलुां�या वत�नाचे 
मू�यमापन कर�याची �मता हे कौश�य आहे, �यासाठी खूप सराव करावा लागतो आिण 
�यात ABC (Always B Closing उि�� पूण� कर�याची) मानिसकता वापरणे समािव� 
आहे. दसु�या श�दात सांगायचे तर, वत�णकु��या पवु�वत� वत�न व प�रणाम ओळखणे 
आव�यक आहे. या कृतीचा मुलाला कसा फायदा होतो? वत�नामळेु कोणते ब�ीस िकंवा 
प�रणाम येत आहेत? हे च� कसे थांबवायचे? जर आपण चांगले िनरी�क असलो तर 
मलेु िविश� प�तीने का वागतात याचे खरोखर मू�यमापन करणे आप�यासाठी खूप 
कठीण होते, जर आपण मू�यांकनात चांगले नसलो. तर आपली िशक�याची उि��ये 
कशी पूण� होत आहेत िकंवा आप�या धडया�या योजना �भावी आहेत का? हे 
तपास�यात आप�याला अंदाज येईल. आपण मलुांना परुसेे आ�हान देत आहोत क� 
नाही? आपण मलुांना िनराशा करत आहोत का कारण आपण �यां�याकडून अशा गो�ी 
कर�याची अपे�ा करत आहोत जी ते अ�ाप कर�यास जैिवक��्या तयार नाहीत? हे 
सव� िनरी�ण आपण मू�यांकनाचा भाग आहे. जेणेक�न आ�ही एक योग आिण वैयि�क 
अ�यास�म तसेच �वागताह� आिण सुरि�त वगा�तील वातावरण लागू क� शकतो.  

काही �मखु �े� िजथे आपण यो�यता �दिश�त क� शकतो.  

 िश�णाचे त�व�ान  

 िनयोजन  



 

 

अ�यापक िश�ण: एक �यवसाय 

 

113 

 म�ुयांकन अहवाल सादरीकरण  

 िवचार आिण िचंतन  

 अ�यापन  

 सहयोग �दानीकरण  

िश�णाचे त�व�ान िवकिसत करणे. िश�णाचे त�व�ान �हणजे मलेु कशी िवकिसत 
होतात आिण िशकतात आिण �यांना काय कसे िशकवले पािहजे याब�ल�या िव�ासाचा 
एक संच आहे. तमुचे �वतःचे वैयि�क िश�ण त�व�ान िवकिसत करणे थोडेसे 
जबरद�त असू शकते, कारण त�ुही कशावर िव�ास ठेवता �यावर का िव�ास करतात 
या�या कारणांचे म�ुयांकन करणे आव�यक आहे. कोणतेही उ�र यो�य िकंवा चकु�चे 
नाही कारण नाती तमुची मते आमी ��ा आहेत.  

३) नैितक मानकांशी बांिधलक� : 

नैितक मानकांशी बांिधलक� व �यावसाियकतेचे ितसरे प�रणाम आहे. ही मलेु, कुटंुबे, 
सहकारी आिण समदुाय सद�यांसोबत जबाबदार वागणूक आहे.  

�यात नैितक आचरणासाठी सात मलुभूत म�ुये समािव� आहते.  

१) मानवी जीवन च�ातील एक अि�तीय आिण मौ�यवान ट�पा �हणून बालपणाचा 
�वीकार करा. सु�वातीचे बालपण अि�त�वात नाही. जेणेक�न बालपण 
अि�त�वात नाही, जेणेक�न आपण मलुांना घाई क� आिण �यांना जलद 
बालवाडीतले बनवू शकू. हा एक मौ�यवान आिण अनोखा ट�पा आहे �याचे मू�य 
आिण आदर करणे आव�यक आहे आिण िशक�या�या �या सव� संध�म�ये जे काय 
आहे ते घेतले पािहजे.  

२) मलुांचा िवकास कसा होतो आिण मलेु कशी िशकतात. या �ानावर आमचे काय 
आधा�रत आहे. िवकिसत होत असले�या लहान मलुाचा म�दू असा काय करतो हे 
आपण समजून घेतले पािहजे.  

३) मूळ आिण कुटंुब यां�यातील बदंचे कौतकु करा आिण समथ�न करा आ�ही ते 
बदल�याचा िकंवा तो बधं कोण�याही �कार ेबदल�याचा �य�न करत नाही.  

४) कुटंुब, सं�कृती, समदुाय आिण समाजा�या संदभा�त मलुांना सव��मपणे घेतले जाते 
आिण �यांचे समथ�न केले जाते हे ल�ात �या. ल�ात ठेवा क� ते िनवा�त 
पोकळीम�ये िवकिसत होत नाहीत.  

५) ��येक �य���या �ित�ेचा, मू�याचा आिण िविश�तेचा आदर करा. याम�ये केवळ 
आपण िशकवत असले�या मलुांचाच समावेश नाही तर कुटंुबातील सद�य आिण 
सहकारी यांसाठी समावेश नाही. आपण एकमेकांचा आदर आिण समथ�न करतो.  
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६) मलेु. कुटंुबे आिण सहका�यांमधील िविवधतेचा आदर करा. 

७) िव�ास आिण आदर यावर आधा�रत नातेसंबधंा�या संदभा�त मलेु  आिण �ौढ �याचंी 
पूण� �मता स�या करतात हे ओळखणे.  

या सादरीकरणादर�यान, आपण नातेसंबधंांब�ल बरचे काही बोललो हे ल�ात ठेवणे 
मह�वाचे आहे. क� �ौढ आिण मलेु दोघेही जे�हा िव�ासाह� आिण आदरयु� नातेसंबंधात 
असतात ते�हा �यांची भरभराट होते.  

५) वैयि�क वैिश�ये       

�यावसाियकते�या  चौ�या प�रमाणात काही वैयि�क वैिश�ये समािव� आहेत, जे चार 
�ेणीम�ये मोडतात : 

अ) वैयि�क चा�र�य 

ब) भाविनक गणु  

क) शारी�रक आरो�य 

ड) मानिसक आरो�य  

अ) वैयि�क चा�र�य :  

मलुांब�ल �ेम आिण खरा आदर असणे ही गो� आहे जी िशकवता येत नाही. ते असे 
काहीतरी आहे �यासोबत त�ुही ज�माला आला आहात. तसेच आधी सांिगत�या�माणे, 
सकारा�मक नातेसंबंध िवकिसत कर�यासाठी आिण �यां�या कुटंुिबयांनादेखील समजून 
घेणे मह�वाचे आहे. एक �यावसाियकाने नैितक वत�न �दिश�त केले पािहजे. याचा अथ� 
उ�च नैितक आिण मू�य मानके असणे, तसेच कायदेशीर आिण नैितक��्या यो�य 
असणे. आप�या सरावाची मािहती दे�यासाठी �यावसाियकांनी नैितक आधारसंहीते�ारे 
माग�दश�न केले पािहजे. आप�यात इतरां�ती स�यता आिण िवन�ता असली पािहजे. 
लोकांचा आम�यावर िव�ास आहे का? आपला इतरांवर िव�ास आहे का? आपण 
सहनशील आहोत का, आपण समा�ीत आहोत का, या �े�ात आपले सव��कृ� काय� 
कर�यास �व�ृ आहोत का?  

ब) भाविनक गुण :  

�यावसाियकाकडे सहानुभूती क�न आिण संवेदनशीलता असणे आव�यक आहे. मला 
मािहत आहे क� आप�यापैक� काही लोकांसाठी आ�ही अ�यंत संवेदनशील आहोत 
आिण आप�यापैक� काह�ना वाटते क� ही गो� �हणजे एक पतन आहे. मला असे वाटते 
क� हा एक सकारा�मक गणुधम� आहे. संवेदनशील, कोमल मना�या �य��साठी काहीतरी 
सांग�यासारखे आहे. जवळ ये�याजोगे समज�यासाठी आपण मै�ी, दयाळूपणा आिण 
कळवळ �य� केली पािहजे. आपण संयमी व उपयु� आहोत का? आप�यात 
नोकरीसाठी उ�साह व उम� आहे का? मलुांसोबत काम कर�यासाठी आ�हाला उ�साह 
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आहे का? आ�ही मिह�या�या जा�तीत जा�त िदवस कामावर ये�यास उ�सकु आहोत 
का? जर त�ुही रोज सकाळी उठत असाल िकंवा मलुांमळेु िकंवा नोकरीमळेु त�ुहाला 
कामावर जा�याची वाटत असेल तर हे तमु�यासाठी सव��म �े� असू शकत नाही. 
लहान मलुांना नवीन कौश�ये िशकताना पाह�याची त�ुहाला खरी आवड आहे का?  

क) शारी�रक �वा��य : 

बालपण �यावसाियक �हणून िनरोगी आिण तंद�ु�त असणे मह�वाचे का आहे ? 
सव��थम, जे�हा त�ुही िनरोगी असाल, ते�हा त�ुही तमुचे सव��म क� शकता आिण 
तमुचे सव��म होऊ शकता. मलेु नैसिग�क��या कज�वान असतात. जे�हा आपण िनरोगी 
असतो, ते�हा आपण �यां�याबरोबर राह� शकतो. आपण �याचा पाठलाग क� शकतो. 
आ�ही जिमनीवर उत�न �यां�याबरोबर खेळू शकतो आिण �या स��य प�रि�थत�म�ये 
सहभागी �हा जे आपण शारी�रक��्या िनरोगी अस�यास आपण चकूु शकतो. उजा� 
आिण उ�साहासाठी िनरोजी व तंद�ु�त जीवन आव�यक आहे आिण �यात तग 
धर�याची �मता ही अ�यापनाची गरज आिण मागणी आहे. आप�याला मलुां�या आवडी 
इ�छा आिण  गरजा पूण� करता आ�या पािहजेत. या�यित�र� आपण लहान मलुांसाठी 
��येक �कारे आदश� आहोत, आप�या �वतः�या शारी�रक आरो�याची काळजी 
आप�याला दाखवावी लागेल. आप�या उदाहरणा�ार े आपण हे सिुनि�त केले पािहजे 
क� आपण िनरोगी जीवनशैलीचे मॉडेल बनवत आहोत. याचा अथ� असा क� बालपणी�या 
��येक �यावसाियकाने सुपरमॉडेल िकंवा बॉडीिब�डर असणे आव�यक आहे. याचा 
सरळ अथ� असा क� शारी�रक��्या िनरोगी असणे आव�यक आहे आिण आपण 
�वतःची काळजी घेऊ शकतो, जेणेक�न शेवटी, आपण मुलांची काळजी घेऊ शकतो.  

ड) मानिसक आरो�य : 

आपले शारी�रक आरो�य जसे मह�वाचे आहे, तसेच आपले मानिसक आरो�य देखील 
मह�वाचे आहे. चांगले मानिसक आरो�य मह�वाचे आहे, कारण ते आप�याला बालपणाचे 
�यावसाियक �हणून मलुांम�ये चांग�या मानिसक आरो�या�या सवयी लाव�यास स�म 
करते. जर आप�याला �वतःब�ल, �यवसायाब�ल आिण आपण करत असले�या 
कामाब�ल चांगले वाटत असेल, तर आ�ही खा�ी क�न घेऊ शकतो क�, मलुांना 
�वतःब�ल, �यां�या बालसंगोपन क� �ाब�ल आिण ते जे िशकत आहेत. �याब�ल चांगले 
वाटत आहे. मलुांना �यां�या कुटंुबाब�ल आबी �यां�या कुटंुबातील सद�यांब�ल चांगले 
वाटेल याची आ�ही खा�ी क� शकतो.  

एक चांग�या �यावसाियकाकडे खालील म�ुय मानिसक आरो�य गणु असणे आव�यक 
आहे :  

 आशावाद : भिव�याब�ल आिण पढेु काय होणार आहे. याब�ल सकारा�मकता 
‘अश�य’ आिण ‘असमथ�’ �या ऐवजी ‘श�य’ आिण ‘समथ�’ �या ��ीने िवचार करणे.  
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 चौकसपणा : तमु�या आजूबाजूला काय चालले आहे याची जाणीव एखा�ा 
कामावर ल� क� ि�त कर�याची �मता या मानिसक आरो�या�या चांग�या सवयी आहेत. 
एखादी �य�� तमु�याशी संवाद साधत असताना �यावर ल� क� ि�त करणे ही देखील 
मानिसक आरो�याची चांगली सवय आहे.  

 आ�मिव�ास : आप�याला श�य ितत�या लहान वयात मलुांना आ�मिव�ास 
िशकवायचा आहे. मलुांनी आपण कोण आहोत (लोक �हणून) यावर आ�मिव�ास 
असावा अशी आमची इ�छा आहे. मूल पाच वषा�चे झा�यावर, जर �यांना ते कोण आहेत 
याब�ल चांगले वाटत नसेल. तर ते मूल �यां�या बह�तेक आय�ुयासाठी आ�मिव�ासाशी 
संघष� करले. �हणूनच ती पिहली पाच वष� खूप मह�वाची आहेत, कारण ते मळु�या 
भिव�यातील यशाचा िकंवा भिव�यातील यशाचा िकंवा भिव�यातील आ�हानांचा पाया 
घालतात. हे �या माग�दश�न आिण िश�ती�या भागाशी देखील संबिंधत आहे, जर तमुची 
मलेु संघष� करणारी आिण आ�हाना�मक वागणूक असणारी मलेु असतील, तर ��येक 
िदवस नकारा�मक असतो. जर मूल हे ��येक िदवशी िवचार करत असेल, “मला 
आज�या िदवशी कोण�या �कारचा �ास िमळणार आहे?” िकंवा “आज िश�क मा�यावर 
कसे काय नाराज होतील?” तर ते लहान मुला�या आ�मस�मान आिण 
आ�मिव�ासासाठी हािनकारक ठ� शकते. अशा नकारा�मक वातावरणात मूल वाढू 
शकत नाही. जर त�ुही दररोज बॉस�या केिबनम�ये गेलात आिण तमु�या बॉसकडे 
तमु�या चकु��या गो��ची यादी असेल, परतं ु त�ुही यो�य केले�या गो��वर कधीही 
िट�पणी केली नसेल, तर त�ुहाला कसे वाटेल याचा िवचार करा. जे�हा आपण लहान 
मलुांसोबत काम करत असतो ते�हा आप�याला हे सतत ल�ात ठेवणे गरजेचे आहे. 

 आ�मिव�ास : �वािभमान �हणजे �वतःला अशा �कार ेवागिवणे जे दश�िवते, क� 
आपण �वतःला मह�व देतो. इतरां�या हाजीसाठी नाही, परतंु “मा�यासाठी हेच यो�य 
आहे आिण मी हेच करणार आहे, कारण मी एक �य�� �हणून माझा आदर करतो.”  

बालपणीचे �यावसाियक हे जीवनाकडे सकारा�मक ��ीकोन िटकवून ठेवतात. �यामळेु 
चांगले मानिसक आरो�य आप�याला मदत करते. मला चकु�चे समजू नका-चांगले िदवस 
आिण वाईट िदवस येणार आहेत. वाईट िदवसानंतर त�ुही जे करावे असे मला वाटते ते  
�हणजे, “मी चांग�यासाठी, भिव�यासाठी गो�ी बदलत आहे, मी येथे चांगले काम करत 
आहे. माझा जीवना�ती, व �यवसायाब�ल सकारा�मक ��ीकोन आहे. मी एका 
कारणा�तव यात आहे.” आप�यापैक� बह�तेकांसाठी, आ�हाला हे काम कर�यासाठी 
बोलाव�यात आले होते. चांगले मानिसक आरो�य याम�ये मोठी भूिमका बजावते.  

�यावसाियकताचे चार आयाम (�यावसाियक, यो�यता, नैितक मानकांशी बांिधलक� 
आिण वैयि�क वैिश�ये) सु�वाती�या बालपणातील �यावसाियकांचे प�, स�म आिण 
नैितक काय�बल तयार कर�यासाठी एकि�तपणे काय�  करतात. सरतेशेवटी, समाजाचा 
आप�या कामाकडे पाह�याकडे ��ीकोन बदल�याची आपली इ�छा अस�यास, आपण 
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�वतःला सव��च मानकांवर ध�न आहोत याची खा�ी कर�यासाठी माग�दश�क �हणून 
आपण या चार आयामांचा वापर क� शकतो. 

५.अ.४ अ�यापक िश�कासंाठी �यावसाियकतेचे िवकसन 

िश�काची भूिमका, बािलश�णशा�, िव�ा�या�ची अ�ययन�मता यांवर िश�का�या 
�यावसाियकतेचा ल�णीय प�रणाम होतो, मलुांकडे, िनयोिजत आशयाकडे अथ�पूण� व 
अिभनव मागा� ने जाणे, त�ण िव�ाथ�मनाला �गत तं��ानाला सामोर े जा�यास �व�ृ 
करणे हे �यावसाियकता िशकवत असते. िश�कांना िदले�या वाढ�या �वाय�तेमळेु, 
�यावसाियकता हे आज�या िश�णाचे �भावी वैिश�्य मानले जाते. �मता, कृती व वत�न 
ही िश�क �यावसाियकतेची आव�यक वैिश�्ये आहेत. िश�कांची �येये, �मता व दजा� 
ही या वैिश�्यांम�ये परावित�त होतात, �याचा आघात ��य�ात िश�कप�रणाम 
कारकतेवर होत असतो. 

�मता ही मूलभूत असून ती िश�काला उ�कृ�तेकडे नेते. तयारी िवषय�ान, िश�णशा� 
या ३ क�पनांवर '�मता' क� ि�त होते. वग��संगातील बाधकतेला, (भािषक/ सां�कृितक/ 
सामािजक-आिथ�क भेदांना) सामोर े जा�यास �यावसाियकता तयार करते. �िशि�त 
�यावसाियका�ार े अचूक िनण�य कसा �यायचा नवागताला कळते, दैनंिदन �यवहारात 
सधुारणा  व शु�ता आणली जाते. प�रणामी नामा अडथळे पार क�न वग��यव�थापन 
क�न �भावी अ�ययन वातावरण �यावसाियक तयार क� शकतो, �संगी िव�ा�या�नाही 
अडथळे पार करायला िशकवतो. 

प�ुतके अ�यास�यावर आपला प�ुकळसा वेळ घालव�यापे�ा �यावसाियक िश�क हा 
िवषय�े�ा�या �ानासह तयारीिनशी उतरतो, ते�हा �याला अ�यापनाचे नवतं� तयार 
कर�याची संधी असते. जे�हा �याला अ�यास�म कळतो, ते�हा तो आ�मिव�ासाने 
िशकवू शकतो. अशातह�ने, मूलगामी प�त, आशय व िव�ा�या�ची संधी यांची एक� 
बांधणी अिधक चांग�या तह�ने िशकतो. 

िव�ा�या�स अनुकुल व प�रणामकारक अशा िश�णशा�ाचा शोध हा िश�का�या 
�मतेचा भाग आहे. �यनेु�बग�  व ऑर��टीन (२०००) यां�या मते ’आशय, कौश�ये व 
अ�यास�माचे अ��म �ात असले�या िश�कांना िनयु� के�यास, अ�यास�मा�या 
��येक भाग पूण� कर�यास िकती वेळ लागेल हे िनि�त आहे.“ जरी �ा बाबी चांग�या 
तह�ने पार पाड�यास अनेक वष� लागली तरी �यावसाियक हा �वत: िवकिसत होताना 
आप�या िश�णशा�ाचे �वयंमू�यमापन करत असतो, ज�र ते�हा सधुारतो आिण 
आप�या क�पना �यावहा�रक �संगाम�ये वापरत असतो. �शासन, शालेय मंडळ िन 
पालकांनी रचले�या अडथ�यांपासून काही अशी सुटका क�न घेत, �यावसाियक हा 
स�ुप� िश�णशा� ि�वका�न, आप�या �वत:ला �वाय�ता िनमा�ण करत असतो.  

'�यावसाियकता' िशकव�यासाठी जरी �मता आव�यक असली तरी िश�क हा 
िशकव�यास समथ� असला पािहजे. 'अ�यास�माची' संक�पना प�रणामकार�र�या 
िशकव�याची �मता �हणजेच �याची कृती. ’खास �िश�णा�ार े�ा� �ानावर आधा�रत, 
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�यावसाियकांना यो�य वाटेल तसे �यांचे काय�  कर�याचा ह�क असतो,“ असे �यमुनला 
वाटते. पूव�रिचत व सधुा�रत तं�ातून तयार झाले�या कृतीची आव�यकता याव�न पटते. 
�यावसाियक िश�क असे िशकवतो क� �यामळेु िव�ाथ� िशकले�या संक�पना आप�या 
जीवनात वापरतो. याबरोबरच तो िव�ा�या�ना �थािनक परी�ांसाठीही तयार करत 
असतो, असा िश�क िव�ा�या�म�ये रस घेतो, तो िव�ास पेशाला वाह�न घेतलेला, 
कृितशील व दज�दार असतो. 

वत�न हे �ा पेशाचे अंितम वैिश�्य. �या�या वत�नात वगा�चे, शाळेचे, िश�क�यव�थेचे व 
समाजाचे �ितिबबं िदसते. भाषा, वत�न, सं�कृती या संदभा�त िकती चांग�या तह�ने 
�वत:ची काळजी घेतो याचे �ितिनिध�व हे �याचा 'आचार' करतो. तथािप हे आचाराचे 
िकमान गणु आहेत. िव�ाथ�, िश�क शाळामंडळ, �शासन व पालक �ा िश�ण 
घटकांम�ये गणुव�ापूण� सं�ेषण उ�ेिजत व राख�याची एखा�ाची �मता �हणजे आचार. 
�यावसाियक िश�क हा आप�या पसंतीची शै�िणक �येये �ा� कर�यासाठी �भावी 
सं�ेषणकौश�ये दाखवू इि�छतो. 

िश�क हा िविश� तह�ने तयार करता येतो �या समाजापिलकडे िश�क �यावसाियकतेची 
�या�या जाते. सव�  वग��संगाना सामोरे जा�यासाठी �व�रत िवचारश��ची गरज आहे. 
िश�काची भूिमका ही �वयंचिलत होत अस�याने, िश�क आप�या अ�यासात �वीण 
हवेत. अशावेळी �शासन व पालक यां�या नजरखेाली अस�यामळेु गणुव�ापूण� सं�ेषण 
चांग�या वत�नामळेु होऊ शकते. 

तुमची �गती तपासा - 

१) �यावसाियकता �हणजे काय? 

२) अ�यापकिश�क हा �वतं��र�या �वत:ला िवकिसत कसा क� शकतो? 

५.अ.५ अ�यापकिश�कासंाठी �यवसायनीती व �यावसाियक 
आचारसिंहतेचे िवकसन 

आप�या �यावसाियक सद�यांसाठी वत�न/आचारास माग�दशन�पर नीतीत�वे तयार करणे 
हे ��येक �यवसायास अपेि�त आहे. अशा त�वांमळेु अपेि�त व अिन� वत�नातील फरक 
कळतो. 

नीितशा�ाची �था ही �ाचीन, समाजमा�य व कालपरीि�त आहे. �यि� वा समाजमा�य 
अशा नीितत�वांशी संबिंधत आहे, �यावसाियक उ�कृ�ता व आ�मसमाधान 
िमळिव�यासाठी आ�मि�वकृत त�वांचा संच �हणजे �यावसाियक आचारसंिहता. व�र�, 
समाज पालक, िव�ा�या�शी अ�यापन �यवसायात वावरताना िश�काला जी माग�दशक�  
नीितत�वे मदत करतात, �यास �यावसाियक नीितशा� असे �हणतात. ��येक 
�यवसायायाचा िभ�न काय�सं�कृती/ वातावरणानुसार �याची �यवसायनीती ठरते. समाज 
व �यवसायातील मोठ्या �य�� अशी नीती ठरवतात. ती गितशील असून, वेळोवेळी 
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�थलकालानुसार बदलती असते, समाजि�थती, ितचे िभ�न आयाम यानसुार ती बदलते. 
�यामळेु सामािजक लाभ, नैितक अचूकता, स�य, मू�य व मानवी �गती साधू शकते. 

�यवसायनीतीची गरज: 

 आ�मसुधारणेसाठी : िवचारांमळेु माणूस बदलतो. समाधान, �वाथ�, आळशीपणा, 
पैसा �ां�यासाठी माणूस जगू शकतो. स�य, क�, साधी रहाणी, �ामािणकपणा यांना 
िचकटून रहाणे कठीण असते. �यामळेु नकळत माणूस �वाथ� व अनैितक होतो. 
स�ि�थती हेच दाखवते. �यवसायनीती मा� �याला सुधा� शकते. 

 आ�मसमाधानासाठी: आपला आंत�रक '�व', भावना व िवचार�ि�येशी संबिंधत 
आ�मसमाधान हे अिधक संबिंधत असते. समाजाची िन �यवसायाची नीितत�वे 
पाळणाया�ला क�ाळू, �ामािणक, कत��यिन� व यो�य समजले जाते. इतरांपे�ा अिधक 
मह�वपूण� स�माननीय मानले जाते. जे�हा एखादा कामासाठी यो�य समजला जातो, ते�हा 
�याला मान/ आदर िमळू लागतो. इतरांनी �वत:िवषयी काही ठरव�यापे�ा, �वत:च 
ठरव�यास �यवसायनीती मदत करते. 

 आचार/ वत�नाबाबत माग�दशना�साठी :  �यवसायनीतीमळेु िश�काचे व 
िश�कामळेु िव�ा�या�चे वत�न आकार घेत असते. अ�यापनाचे त�व�ान व 
मानसशा�ामळेु िश�णा�या �यवसायनीतीला आधार िमळतो. अशा नीतीमळेु िश�काचा 
आचार हा समाजमा�य व आदरणीय ठरतो. 

 �यि�म�वाला आकार देणे : �ान व वत�न सुधारत, िश�क हा आपले �यि�म�व 
िवकिसत करत असतो. आप�या आचारिवचारात पूव�िनयोिजत �माणके (नॉ�स�) 
अनसुरत, िश�काचे बोलणेचालणे व �यि�म�व �यवसायनीती घडवत असते, तो 
खराखरुा िश�क होतो.  

 िव�ा�या�साठी आदशर् ��थािपत करणे : िवषय / प�ुतकां�या 
अ�यासाबरोबरच, वत�न िन �यि�म�व सुधार�यास िव�ाथ� िशकू पहातो. दररोज 
िव�ाथ� हे िभ�न िश�कां�या �भावाखाली येतात. जर िश�क हा सकारा�मक व यो�य 
तह�ने वागत असेल तर िव�ाथा�ना �यांना आवडतो, आदशर ् वाढतो व �याला ते 
अनसुरतात. 

 मानवी सबंंध सुधार�यासाठी : सामािजक लाभ, दसुया�ब�ल आदर, बधं�ुवभाव, 
सहनशीलता सहकाय�  हे ल�ात घेवून �यवसायनीती माग�दशन� करत असते. असे 
माग�दशन� लाभलेला िश�क इतरांना कमाल मदत करतो, सकारा�मक भावना बाळगते, 
प�रणामी मानवी संबंध सुधारतात. 

 समाजिवकासासाठी : सामािजक गरजेची िन�पती �हणजे शाळा, समाज व शाळा 
हे पर�परांना घडवत असतात. काळानुसार हे च� मोठे होत जाते. जर हे दो�ही घटक 
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�यवसायनीती िवसरले, तर दोघेही चकु��या मागा� ने भरकटू लागतील, �यवसायनीतीमळेु 
िश�क समाजाला यो�य िदशेने नेवून सिु�थतीत ठेवतो. 

 �यावसाियक उ�कृ�तेसाठी: ��येक �यवसायाला एक िविश� काय�सं�कृती/ 
वातावरण असते. जे�हा �यावसाियक हे ि�या/ आंतरि�या नैितकतेने करत असतील, 
तर काय�सं�कृती सबळ होईल. �हणजेच सहकाय�/ �ेरणे ऐवजी ते तंटेबखेडे करत नाहीत. 
सहज सम�वय व प�रणामकारक काय� या�ारे �यावसाियक उ�कृ�ता लाभते. 

 �यावसाियक पया�वरण सुधार�यासाठी: जनता, भौितक, सिुवधा, 
कामकाजा�या शत�/ तास या बाब�चा �यावसाियक पया�वरणाम�ये समावेश होतो. 
वरी�ांना यो�य �थान िन आदर जबाबदारी िन कामा�या तासाची कदर हे िश�क 
�यवसायनीतीमळेु करत असतो. अशा आचारसंिहतेमळैु पया�वरण शातं/ िशिथल होऊन, 
काय� हे प�रणामकारक होते. 

 �यवसायत�वे / �माणके अनुसर�यासाठी: प�रणामकारक काया�साठी, 
�यवसायाने आगाऊ िनधा� �रत केलेले िनयम �हणजेच �यवसायाची त�वे िन �माणके. हे 
िनयम काल�संगानसुार बदलतात. �वाथ�  िन �यावसाियक िवकास यातील भेद हे 
�यवसायनीतीमळेु करणे श�य होते. वेळोवेळी अित�र� जबाबदारी पेल�यासाठी जो 
आप�याला तयार करते. चांग�या �यवसायिन�प�ीसाठी, �यवसायनीती हे आ�मबधंन 
ठरते. 

 �यावसाियक बंधने: असे बंधन हे �य��ने �वत:वर लादलेली नैितक जबाबदारी 
असून ते कत��या�या अनरुोधाने मानवी �गतीसाठी असते. वरी�, �यवसाय, पालक, 
िव�ाथ�, समाज �ांना अनलु�ून िश�क �यावसाियक बंधने पाळतो. 

          Jejer<þ   
          J³eJemee³e       efJeÐeeLeea 
    
 
              HeeuekeÀ       meceepe  
 

१) िव�ा�या��त बंधने :  

 िव�ाथ� व िश�क हे िश�ण�ि�येचे अिवभा�य भाग आहेत. िश�क िशकवतो, तर 
िव�ाथ� िशकतो. उभयतांमधील बंध खालील बाब�बर अवलंबून असतो. 

 उपल�ध संसाधने, वेळ, माग� ल�ात घेवून िश�काने गांभीया� ने अ�यापन करावे क� 
�यामळेु िव�ाथ� इ� ते िशकेल. 

J³eeJemeeef³ekeÀ 
yebOeves 
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 िवषयाबरोबरच जीवनाचा अ�यास कर�यास िश�काने िव�ा�या�ला �ेरणा/ धीर 
िदला पािहजे, प�रणामी िव�ाथ� श�य �या मागा� ने �संगाला सामोर ेजाईल 

 सव� सामा�य िव�ाथ� काहीवेळा भाविनक�र�या अि�थर होतो. ते�हा श�य �या सव�  
चांग�या मागा� ने िश�काने िव�ा�या�ना भाविनक ि�थरता िदली पािहजे. उदा. 
आंतरशालेय/ रा�य�तराrय फुटबॉल�पध�त थोड�यात यश ह�क�यावर िव�ा�या�स 
धीर देणे. 

 दैनंिदन �यवहारात िव�ाथ� काही िविच� सवयी/ कृती दाखवत अस�यास, 
याबाबतीत मानसशा�ीय हाताळणी करत िव�ा�या�ला िवधायक वळण लावले 
पािहजे. 

 अ�यापना�यित�र� सजग काय�कता�  �हणून िश�काने शाळा िन िव�ाथ� 
सधुार�यासाठी काम केले पािहजे. 

 िभ�न अ�ययन�सगात यो�य िनण�य घे�यासाठी मदत िश�काने केली पािहजे. उदा. 
िव�ा�या�चा हेत,ु अिभयो�यता िन अिभवृ�ी ल�ात घेवून इ. १० वी नंतर कोणती 
�ानशाखा िनवडणे यो�य ठरेल यासाठी िश�काची मदत मोलाची ठरते.  

 ��येक िव�ा�या�ला िभ�न जीवन�संगाला सामोर े जा�यासाठी तयार करणे. हे 
िश�काचे काम आहे. मंचीय उप�म, �भातप�रपाठ यासार�या उप�माम�ये भाग 
�यायला लावून िव�ा�या�म�ये नेत�ृवगणुांचा िवकास कर�यास मदत केली पािहजे. 

२) पालकां�त बंधने: 

आपली मलेु आव�यक ती भाषा/ िवषय िशकून, पढेु भावी आय�ुय �यांचे उ��वल होईल 
या आशेने पालक �यांना शाळेत पाठवतात. �हणून �या मलुा�या शै�िणक �गतीसाठी 
पालकां�या संपका�त राहणे हे िश�काला एक�कारे बधंनकारक ठरते. अशी पालकां�त 
बधंने खालील�माणे - 

 नेहमी वगा�त / शाळेत आपला मलुगा कसा वागतो हे माहीत नसते. �यामळेु �याचे 
वत�न, िभ�न िवषयांमधील �याचे संपादन यासंबधंीची मािहती िनयिमतपणे पालकांना 
देणे हे पालकां�त असलेले बंधन िश�काने मानून �यवहार केला पािहजे. 

 मलुांचे भिवत�य ठरव�यासाठी पालकांना माग�दशन� करणे: िम�, नातेवाईक 
यांसार�या िभ�न मा�यमांतून पालकांनी िमळवलेले �ान हे ठरािवक �े�ापरुते 
असते. या मया� िदत �ानावर िवसंबून िव�ा�या��या �े�िनवडीचा भावी पालक ठरवू 
पहातात. अशावेळी �यांना अचूक माग�दशन� होणे गरजेचे आहे. ते शै�िणक / 
�यावसाियक पया�याबाबत होणे आव�यक आहे. 



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

122 

 शाळेत �यि�श: वा गटात िव�ाथ� वावरत अस�याने, �याची अिभवृ�ी व 
अिभयो�यता िश�क िनरखू शकतात. �यामळेु �ा� मािहती ही िश�काने पालकांना 
वेळोवेळी देत रहाणे गरजेचे आहे. 

 काही सम�याचे मूळ घरगतुी असून �या घर�याघरीच सटूु शकतात. पण अशा 
सम�या िव�ाथ� पालकांसमवेत चचा� कर�यास मागेपढेु पहातात. जे�हा अशा 
सम�या िश�कांना कळतात, ते�हा पालकांना बोलावून �यां�याशी चचा�  के�यास, 
घरचे वातावरण अनकूुल कर�यास िश�कांकडून पालकांना मदत होईल. 

 आप�या पालकांनी आप�याला जसे वागवले तसे मलुांचे पालक �यांना वागवत 
असतात. �संगकालानुसार न बदलता, आपली मते ते आप�या मलुांवर लादत 
अस�याने सम�या िनमा�ण होतात. �यामळेु याबाबतीत िश�कांकडून पालकांचे 
समपुदेशन होणे गरजेचे आहे. प�रणामी िव�ाथ�, पालक व िश�क यां�यातील 
सं�ेषण प�रणामकारक होऊन िव�ा�या�चे िश�ण प�रणामकारक होईल. 

 पालकांना �यां�या मलुांचे छंद व अ�यासेतर उप�मातील सहभाग �हणजे वेळेचा 
अप�यय वाटतो. यासाठी चच��ार े िश�कांनी पालकांचे मन वळवून िव�ा�या��या 
छंदांना यो�य िदशा िदली पािहजे. �यामळेु िव�ाथ� अिधक सज�नशील बनेल. 

 शालेय कामकाज, शाळेचे आतापय�तचे यश, नवे उप�म यािवषयी अ�यावत 
िश�कांनी पालकांना देवून �यांना शाळेिवषयी जवळीक वाटेल असे पहावे. �हणजेच 
�यामळेु िश�क हा शाळा व पालक यां�यात अनुबधं िनमा�ण कर�यात यश�वी 
होईल. 

३) समाजा�त बंधने: 

 शाळा ही सामािजक गरजेची िन�पती आहे, न�हे ती समाजाची छोटी �ितकृती आहे. 
यवुािपढीला सुधार�यासाठी मदत कर�याचा ितचा हेत ु आहे. समाज व रा��ाचे 
भिवत�य साकारणारा िश�क कारागीर आहे. खालील�कार े िश�क हा समाजा�त 
बांिधल असतो. 

 िविवध िवषयां�या मा�यमातून शाळा ही िव�ा�या�ला जीवनमाग� दाखवते, 
�ामािणकपणे समाजा�ती आपले कत��य कसे पार पाडायचे हे तो शाळेत िशकतो. 
अशा तह�ने िश�क हा िव�ा�या�मधून चांगले नाग�रक तयार करतो. 

 कायदेशीर ह�क/ कत��ये यांचे �ान, नैितकतेचे मह�व हे िव�ा�या�ना 
नाग�रकशा��ारे िमळते. समाजाचे काय�  सलुभ�र�या हो�यासाठी िव�ाथ� हा ह�क/ 
कत��या�त जबाबदार कसा होईल हे पािहले पािहजे. 
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 समाजा�या ज�मापासून, सामािजक �माणकानसुार समाज सहज�र�या चालत 
असतो, काहीवेळा न�या िपढीला जनुी �माणके कालबा� वाटतात, �यामळेु �यां�या 
मनात उडालेला ग�धळ दूर कर�यासाठी स�याची सामािजक �माणकांचे अनुसरण हे 
कसे यो�य लाभदायक हे पटवून देणे िश�काचे काम आहे. 

 आजचे िव�ाथ� उ�ाचे नाग�रक अस�याने, ते नैितक��्या ताठ अस�यािशवाय 
उ�ाचा समाज यो�य�र�या चालणार नाही. �या�यान, िद�दशन�, उप�म या�ार े
िश�क �यांना नैितकतेचे धडे देवू शकेल. यासाठी समाजमा�य होईल असा नैितक 
दडंक तयार केला पािहजे. 

 भारतात सातपे�ा अिधक धमा�चे पालन केले जाते. सव� धमा�ची सामाईक मूलभूत 
त�वे िश�कांनी समजावून �यावीत, कारण समाजाचा िश�कावर िव�ास आहे. 
सामािजक �ाथ�ना�थळांना भेटी, धािम�क उ�सव यो�य �र�या साजर े करणे या�ारे 
िव�ा�या�म�ये सामािजक सिह�णतेुचा िवकास होईल. 

 भाषा िन सां�कृितक भेदांचा भारतीय समाजावर �भाव आहे. हे भेद समजावून घेवून 
सहन के�यासच रा��ीय एका�मता साधेल. भािषक, �ांितक, धािम�क सण 
िव�ा�या�ना साजरे करायला लावून िश�क हा िव�ा�या�म�ये रा��ीय एका�मतेची 
भावना िनमा�ण क� शकेल. 

 सामािजक आिथ�क��्या सबळ असूनही कोणताही �य�� वा गट एकटेपणी राह� 
शकत नाही. समाजघटकांचे पर�पराशंी िनमा�ण झाले�या नातेसंबंधांचे मह�व 
िव�ा�या��या ल�ात िश�क आणून देवू शकतो. �या�ार े स�या�या सामूिहक 
नातेसंबधंांचे संतलुन कसे साधायचे हे िव�ा�या�स समजेल. 

 �यि� िन समदुाय हा नैसिग�क पया�वरणात रहात असतो. �यामळेु िनसगा�चे र�ण हे 
��येकाचे कत��य ठरते. पया�वरण िश�णाम�ये िश�क हा िव�ा�या�ना वृ�ारोपण / 
संवध�न / संर�ण, �दूषण िनवारण, लोकजागतृी आिद उप�मा�ार े िश�क हा 
िव�ा�या�ना, 'िनसगा��या सहवासात' रहा�याचे मह�व ल�ात आणून देत असतो. 

४) �यवसाय�त बंधने: 

 कृित, वत�न व दशन� याबाबतीत, िश�काकडून समाज हा उ�कृ�ता अपेि�त करत 
असतो, �यामळेु समाजाला आप�या जीवनास नवा आयाम/ दडंक/ अथ� �ा� 
झा�यासारखे वाटते. अ�यापन �यवसाय हा सव��े� मान�याने िश�काची 
�यवसाय�त बांिधलक� अिधकच वाढते. 

 बोल�या चाल�यात साधेपणाबरोबर शहाणपणही िदसले पािहजे. िव�ाथ� व इतरांशी 
संवाद साधताना शै�िणक सुधारणा व मानवी �गती यािवषयी वाटणारी कळकळ 
िदसली पािहजे. यासाठी �यावसाियक यं�णेचे उ�थापन कसे होईल हे पहावे. 
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 �यवसाय�ती आदर हा िश�का�या देहबोलीतून �कट झाला पािहजे, जरी तो 
िनवडीपे�ा संधीने �ा िशरला असला तरी �यामळेु इतर �या�या �यवसायाचा आदर 
करतील. �यासाठी �याने �यवसायातील सकारा�मक गो��ची चचा�  केली पािहजे. 

 नवीन प�ुतक/ मािसकांचे वाचन, सेवांतग�त �िश�ण, चचा�स� / काय�शाळेतील 
सहभाग या�ार ेिश�काने �यावसाियक व�ृीसाठी स�जता दाखवली पािहजे. 

 लेख/ शोधिनबधंा�ारे आपले शै�िणक िवचार हे िश�काने 'अ�यापक जमातीपढेु' 
मांड�याने �यवसायव�ृीस मदत होईल. 

 िव�ा�या�चा िम�, माग�दशक�  व त�व�, सहकाया�शी आदर/ सहकाराची भावना, 
वरी�ांशी न� व आदबशी वत�न, अपेि�त कत��यपालन �या�ार ेिश�क हा कामा�या 
िठकाणी अनकूुल वातावरण िनिम�ती क� शकेल. 

 िश�काने नवागतांना �यवसायिनवडीसाठी �ो�साहन/ माग�दशन� केले पािहजे. 
�यामळेु स�म व शै�िणक अिभव�ृी असलेले पढेु अ�यापन �यवसाय िनवडतीला ही 
�य�� / �यवसाय�ती िदलेली अ��य� सेवा �हणायची. 

 िश�काने कृितशील सहभागा�ार े �यवसायसंघटनेक� एक� / बळ वाढवले पािहजे. 
�यासाठी ज�र ते�हा संघटनेचे �येय/ काय��म ठरव�यासाठी ित�या सभांना 
उपि�थ रहाणे आव�यक ठरते. 

 धोरण, िव�ाथ�न�दी, परी�ाफल, �µनपि�का तयारी, उ�रपि�का तपासणी आिद 
कामाबाबत िश�काने गोपनीयता राखावी. ही द�ता घेताना, इतरां�या बाबतीत मा� 
ढवळाढवळ क� नये. तसेच अनािधकृत �य��शी यासंबंधी चचा�  टाळावी. 

५) व�र�ांब�लची बंधने: 

 सं�थे�या िवकासासाठी िनयम/ धोरण ठरवणाया�  अिधकारी गटास वरी� / 
उ�चािधकारी �हणता येईल. �यांनी तयार केलेली धोरणे िश�काने अंमलात आणणे 
अपेि�त असते. बदल�या गरजांनसुार िश�काने वरी�ांशी साध�यास सं�थेचे काय� / 
िवकास प�रणामकारी ठरले. 

 वरी�ांनी सं�थेसाठी समानता यावी �हणून तयार केले�या िनयमांना िश�क हा 
बांधील असतो. �यामळेु िनय�ु कम�चाया�म�ये िश�त रािह�याने िव�ा�या�म�येही 
िश�त िदसेल. 

 वेळोवेळी वरी� हे शै�िणक/ अशै�िणक धोरणे ही िव�ाथ�/ सं�थे�या सवा�गीण 
िवकासासाठी ठरवत असतात. ही धोरणे जोपय�त प�रणामकारक�र�या सं�ेिषत व 
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राबवली जात नाही तोपय�त ती फिलत होणार नाहीत. ही धोरणे आ�मसात क�न 
अपेि�त फलासाठी वरी� व िव�ाथ� यां�यातील िश�क हा दवुा झाला पािहजे. 

 िव�ाथ� व ��य� घडामोडी यांचा वरी�ांचा थेट संपक�  नसतो. �यासाठी मािहती�या 
�ोत �हणून ते िश�कांवर अवलंबून असतात. �हणून िश�काने काय�नीित िवषयी 
मािहती परुवावी. 

 कोण�याही धोरणाचे यश हे पूण�त: धोरणकत�, �यव�थापक, मू�यमापक व िश�क 
(काय�वाहक) यां�यातील सम�वयावर अवलंबून आहे. िविवध धोरणे/ काय��मा�या 
प�रणामकारक काय�वाहीसाठी िश�काने मदतनीस �हणून भूिमका पार पाडावी. 

 िश�क/ िश�केतर कम�चारी हे प�ुकळदा उ�चािधकाया�ब�ल (वरी�) अपेि�त 
आदरभाव दाखवत नाहीत, कारण वरी�ांनी बदललेली धोरणे ही �शासनाचे 
�चिलत संतलुन िबघडवत असते. वरी� हे सं�थे�या भ�यासाठी धोरणे बदलतात, 
हे �यानी घेवून वरी�ांशी आदरय�ु वागावे. 

ख�या अथा�ने िश�क हा ते�हा �यावसाियक होईल, जे�हा तो साया�  अपेि�त बांिधलक�ची 
पूत�ता करले आिण �यवसाय हा �यावसाियकाह�न मोठा आहे हे �यानी ठेवेल. समाजा�या 
भ�यासाठी िश�काला कत��ये/ जबाबदा�या �ा पार पाडा�या लागतात. �यवसायनीित व 
�यवहार हातात हात घालून चाल�यास, बदल�या काळानसुार िश�क हा खरा 
�यावसाियक �हणून काम क� शकेल. 

आपली �गती तपासा: 

टीपा िलहा : अ) �यवसायनीती ब) �यावसाियक बधंने 

५.अ.६ साराशं 

अ�यापन हा �यवसाय आहे. अ�यापकिश�णात अ�यापकाचे �िश�ण हा मह�वाचा 
घटक आहे. �यवसायात िविश� �कारचे �िश�ण आव�यक ठरते. उदा. वक�ल, 
अिभयंता, �ा�यापक, ल�करी अिधकारी इ. �यवसायाची खालील वैिश�्ये मह�वाची 
ठरतात. 

त�व�ानाधा�रत कौश�य, �यावसाियक संघटना, काय��वाय�ता, �यवसायनीती, उ�च 
दजा� व परु�कार, गितशीलता. 

�यावसाियकता ही �या �यावसाियक �यि�ची त�ता दाखवते. ती �संगी �याने �वत:ला 
कसे हाताळावे हे सांगते. अपेि�त शै�िणक �येये सा�य कर�यासाठी, �यावसाियक 
िश�क हा प�रणामकारी सं�ेषण कौश�ये वापरतो. 

इतर �यवसायां�माणे, अ�यापकिश�णात अ�यापक-िश�क हा आ�मसधुारणा व 
आ�मसमाधानासाठी �यवसायनीती व आचारसंिहता िवकिसत करतो. िव�ाथ�, पालक, 
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समाज, उ�चािधकारी व �यवसाय �ा घटकांशी बांिधल राह�न िश�क व अ�यापकिश�क 
हे �यवसायनीती िवकिसत करत असतात. 

�वा�याय: 

१. �यावसाियक बधंन �हणजे काय? ते का आव�यक आहे? 

२. '�यावसाियकता �हणजे काय? एखादा ती कशी िवकिसत क� शकतो? 

३. �यवसाय, �यावसाियकता व �यवसायनीती यां�यातील फरक �प� करा. 

सदंभ�: 

१. www.google.com 

२. University News. 
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५ब 
अ�यापक-प�रणामकारकता 

घटक रचना : 

५.ब.०   उि��्ये 

५.ब.१   ��तावना  

५.ब.२   िश�क प�ररामकारकता अथ� व घ�क 

५.ब.३ अ�यापक िश�कांची कृितमू�यमािपके�ार े (परफॉम��स अॅपैजल) िश�क 
प�रणामकारकतेम�ये होणारी वाढ 

५.ब.४   काय��दश�न म�ुयांकन ३६० अंश अिभ�ाय िश�क-�वतः, िव�ाथ�, �ाचाय� ,    
सहकारी, भागधारक    

५.ब.४   सारांश 

५.ब.०  उि��्ये  

हा घटक अ�यासस�यावर तु�ही पढुील गो�ी क� शकाल : 

 िश�क-प�रणामकारकतेची �या�या सांगणे. 

 िश�क प�रणामकतेचे घटक सांगण.े 

 कृितमू�यमािपकेबाबत जाणून घेणे. 

 अ�यापकिश�काची कृितमू�यमािपके�ार े िश�क प�रणामकारकतेम�ये वाढ कशी 
होईल ते �प� करणे. 

५.ब.१  ��तावना  

अ�यापकाला �भावी ठरवणाया�  घटकांचा शोध घेणे या पाठात अपेि�त आहे. शालेय 
घटकांपे�ा वग�घटक हे शालेय प�रणामकारकता िवचिलत करत असतात. �हणूनच 
अ�यापकाला �भावी बनवणाया�  गो�ी ओळखणे मह�वाचे आहे.  

५.ब.२  िश�क प�रणामकारकता : अथ� व घटक 

�भावी अ�ययनाचे फल �हणजे िश�क प�रणामकता. �भावी अ�यापना�या बाबी 
खालील�माणे- 

 सकारा�मक अिभवृ�ी 
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 वगा�त सखुद सामािजक/ मानसशा�ीय वातावरणाचा िवकास 

 िव�ाथ� संपादनाबाबत उ�च अपे�ा 

 पाठाबाबत �प�ता 

 �भावी समय�यव�थापन 

 सबळ पाठरचना 

 िविवध अ�यापन प�त�चा वापर 

 िव�ाथ� क�पनांचा ि�वकार व वापर 

 यो�य व िविवध ��ांचा वापर 

तथािप, िविश� संदभा�त अ�यापन प�ती �भावी ठरत असतात. अ�यापकाचा �भाव हा 
खालील घटकांवर अवलंबून असतो- 

 पाठात अपेि�ले�या उप�माचा �कार. 

 पाठ्यांश 

 िव�ा�या�ची पा��भूमी (वय, �मता, िलंग, सामािजक आिथ�क दजा� , लोकजीवन) 

 िव�ा�या�ची �यि�गत वैिश�्ये (उदा. �यि�म�व, अ�ययनशैली, �ेरणा, 
आ�मस�मान) 

 िवभाग वा शाळेचे संघटन / सं�कृती 

�ा पाठात आपण अशा बाबी पारखणार आहोत,क� �यां�या घडण, �ेरणा व 
संगोपनामळेु िश�क �भावी ठरले. 

�ा चच�अंती, आपण िश�कप�रणमाकरकतेचा अथ� असा लावू शकतो- 

अ�यापनप�ती, अ�यापक-अपे�ा, वग�संघटन, वग�संसाधनांचा वापर �ा वग�घटकांचा 
िव�ाथ�-संपादनावरील प�रणाम �हणजे िश�क-प�रणामकरकता.  

िव�ा�या�ना िशकायला लावणा�या अ�यापक काया�ला पूरक अशा समाजमा�य उि��े 
ओळख�याची शि� �हणजे िश�क-प�रणामकारकता. 

िव�ा�या�चे अ�ययन वत�न व अिभवृ�ी यां�यावर सकारा�मक ठसा उमटव�याची 
अ�यापकांची �मता �हणजे िश�क-प�रणामकारकता. 
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५.ब.३ अ�यापकिश�काची कृितमू�यमािपके�ार े िश�कप�रणाम-
कारकतेम�ये होणारी वाढ  

िश�ण�यव�था िबघड�यास वा सधुारायची अस�यास लोकांना िश�काची आठवण येते. 
वेतन, काय�शत�, सम�यािवषयक भूिमका याबाबतीत िश�क जे�हा वाटाघाटी करतात 
ते�हा �याला साव�जिनक दजा�  �ा� होतो. बह�धा, वगा�त अ�यापक काय�रत असता, �याचे 
काय�/ संपादनाबाबत शाळा अनिभ� असते. िश�काचे संक�पना�मक �ान व �याने 
िदलेले अपेि�तफल या�या मू�यमापनासाठी िक�येक धोरणे आखली जातात. 

आज, िश�ण �यव�थेतील आमूला� बदल हा अ�यापककाया�  बदल घडवत असतो. 
स�ि�थतीत दीघ�कालीन काय�तीतीची बांधणी व ितची �व�रत काय�वाही िश�क करत 
असतो. �यामळेु ते पूव�पे�ा अिधक काय�म�न आढळतात. अ�यापनाची गणुव�ा 
ठरवणारी मानके ठरवणे आिण िश�क काया�चे मू�यमापन करणे ही आप�यासमोरील 
सम�या आहे. ही मानके आपण कसून ठरवत आहोत, पण अ�यापक काया��या 
मू�यमापनाकडे �हणावे तसे ल� िदले गेलेले नाही. 

कृितम�ूयमािपकेचे अथ� : 

 व�तिुन� िनकषाधारे, िनय�ु कम�चा�यां�या काय� �भावा�या मापनासाठी वापरलेली 
�यि�गत मू�यमापन प�त �हणजे कृितमू�यमािपका �यवसाया�या अपे�ांना सामोरे 
जात उ�च काया|न�प�ीची कम�चा�यांकडून अपे�ा ही प�त करत असते. 
व�तिुन�ता राखत, काय�मानके ठरवणे हे �ा प�तीला असलेले �मखु आ�हान 
आहे. 

 मानव संसाधन �यव�थापना�या �णाली�ि�ये�या कृितमू�यमािपका हा एक 
मह�वपूण� घटक आहे. 

 िन�र�क व कम�चारी यां�यातील रचनाब� औपचा�रक आंतरि�या �हणजे 
कृितमू�यमािपका होय. ही आंतरि�या कालब� (वािष�क/अध�वािष�क) मलुाखती�या 
�पाने होते. 

उपयोग : 

 वेतनवाढ, बोनस, बढती यासाठी �भावी काय�  करणारे कम�चारी ह�डकणे, 

 काय��यव�थापन करणे. 

 कृितमू�यमािपका ही काया�स िकतपत उपकारक ठरते ते शोधणे. 

 पूव�वत�नाचा आढावा घेऊन पूव�काया�वर �िति�या �य� कर�याची संधी देणे. 

कम�चा�यां�या �ि�कोनातून : 

अ) मी काय करावे अशी अपे�ा आहे ते सांगा. 
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ब) मी कसे चांगले केले आहे हे सांगा. 

क) मा�या काय�सधुारणेसाठी मदत करा. 

ड) चांग�या काया�ब�ल मला परु�कार �ा. 

सघंटने�या �ि�कोनातून : 

उ�रदािय�वाचे त�व ��थािपत करणे व उचलून धरणे. 

अ�यापका�या कृितम�ूयमािपकेचा अथ� : 

�यवसायकाय� व साम�य�िवकास या संदभा�त अ�यापकाचे प�तशीर मू�यमापन �हणजे 
अ�यापकाची कृितमू�यमािपका. ती एक औपचा�रक, रचनाब� अशी अ�यापक काया� चे 
मू�यमापन करणारी व स�याचे �यवसायकाय� तो कसे करतो याचा िनण�य देणारी प�त 
आहे. तसेच ते भिव�यात अिधक प�रणामकारक काय�  क� शकेल का याचे भािकत ती 
करत असते. 

अ�यापका�या कृितम�ूयमापनासाठी िनकष : 

अ) शाळे�या �येयाशी अ�यापका�या मू�यमापनाचा संबधं लावणे. 

आ) अ�यापक िवकिसत मानकां�या �या�या मू�यमापनाशी संबंध लावणे. 

इ) अ�यापक मू�यमापनाकडे एक िनरतंर �ि�या �हणून पहावे. पया�यी औपचा�रक 
मू�यमापन तं�ांपैक� यो�य असे तं� एकावेळी वापरावे, �यानंतर दसुर े उपयोगात 
आणावे. 

ई) अ�यापका�या नवमू�यमापन प�तीनसुार समावेशक मू�यमापनावर भर िदला 
पािहजे. �हणजेच पालक, �शासक, सहकारी यांची मते व अ�ययन िन�प�ी यां�या 
सहयोगाने केलेले अंितम अ�यापक िनण�य. 

शालेय �येय :  

�येय �हणजे दीघ�कालीन हेतू / उि��. ��येक शाळेत �वत:चे �येय असते. ते शाळे�या 
�ि�कोनावर अवलंबून असते. �या�या पूत�साठा, �भावी िश�काने झटणे अपेि�त आहे. 
�येय िसि�साठी केले�या �य�नां�या मा�यमातून अ�यापकाचे मू�यमापन करता येते. 
उदा. अहमदाबाद�या मिणनगरमधील एसडीए उ�च मा�यिमक शाळेचे �येय ��येक 
िव�ाथ� एसडीए िव�ा�या�चा सवा�गीण िवकास हा शै�िणक सपंादन, शा�ररीक 
सु�ढता, मानिसक/ आ�यि�मक आरो�य, सामािजक जाणीव या�ार े सवा�गीण 
िवकास साधणे. �यामळेु वगा�त व वगा�बाहेर अ�यापकाने िदले�या अ�ययन, अनभुवा�ारे 
एसडीए अ�यापकाचे मू�यमापन करता येईल. िश�काचे �यि�म�व हे उघडझाप 
होणा�या िवजे�या िद�यासारखे नसून, �याची पाळेमुळे ही शारी�रक/ मानिसक/ 
आ�यिम�क/ भाविनक आरो�य, �ान, आदश�, सामािजकता यांम�ये गुंतलेली आहेत. 
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मानकांची िनि�ती :  

िश�क ज�माला येतो, घडवता येत नाही ही �हण चकु�ची आहे. मन िन �यि�म�वाचे 
मूलभूत गणु जे �यि�ला अ�यापनातून िनमा�ण करता येतात. इ� व अिन� गणुांचे �ान हे 
अ�यापकाला �भावी �यावसाियक हो�याचे उि�� ठेव�यास मदत करते. आप�यासाठी 
ठरवले�या मानकां�या आधार े अ�यापकाचे मू�यमापन करता येते. अशी मानके 
ठरव�यासाठी अ�यापनपूव� ��ावलीचा नमनुा खालील�माणे- 

 िविश� पाठाबाबत तमुची उि��े कोणती? 

 िव�ा�या�नी काय िशकावे असे त�ुहाला वाटते? 

 अशी उि��े शालेय �येय सा�य कर�यास िकतपत मदत करतात? 

 रा�याने ठरवलेला अ�यास�म व मानके अशा उि�षटांशी िकतपत जळुतात? 

 अशी उि��े सा�य कर�यासाठी, अ�यापन िनयोजन कसे कराल? 

 त�ुही अ�यापनसाम�ुी कोणती वापरता? 

 कोणते अ�यापन सािह�य त�ुही वापरता? 

 तमु�या िवषया�या ताि�वक �ानाची �ा�यि�क भागाशी संबंध कसा जोडाल? 

 सदर ��ावली�या �ितसादांव�न अ�यापककाया�चे मू�यमापन हे खालील 
बाब��या आधार ेकरता येईल- 

 कसून �य�न कर�याची इ�छा 

 आकष�क �चारप�के तयार कर�यात �ची 

 अ�ययनसाम�ुी तयार कर�यात रस 

 संसाधन-संघटनात �ची 

 समय �यव�थापन करत, िव�ा�या��या ��ीने अ�ययन �ि�या अथ�पूण� कर�याची 
इ�छा. 

आका�रक म�ूयमापन : 

 िश�णा�या नावेचा सकुाणू सदैव िश�का�या हाती असतो, तो नेहमी िव�ा�या�ना 
खालील बाबतीत मदत / माग�दश�न करतो 



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

132 

 सम�या ओळख�यासाठी, �यांना आ�मिव�ासाने त�ड दे�यासाठी, आ�मगत 
कौश�याचा व सज�नशील क�पनाश��चा वापर कर�यासाठी, �यां�या 
इ�छा/आका�ांची ओळख व परुसेे आकलन हो�यासाठी. 

 अ�यापका�या हा सतत�या �य�नांचे आका�रक(फॉम�िटव्) मू�यमापन हे �या�या 
जबाबदा�यांचे चार गटात वग�करण क�न करता येते- 

�े� १: िनयोजन/तयारी - 

 आशय�ान हे संबिंधत अ�यापनकौश�यांचे िद�दश�न करणे. 

 िवषय / पाठ संबिंधत अ�यापन / अ�ययन उि��े िनवडणे. 

 उपल�ध / मया� िदत संसाधनांम�ये अ�ययन / अ�यापन उप�मांचे िनयोजन करणे. 

अ�यापकाने नम�ुयादाखल केले�या घटक िनयोजन / पाठ िनयोजन / उप�म िनयोजन 
यां�या�ार े�ा गटाचे मू�यमापन करता येते. 

�े� २: वग� वातावरण : 

अ) आदर िव जवळीक सा�य कर�यात िकतपत यश�वी झाला हे खालील को�काधारे 
ठरवता येईल. 

अ�यापकवत�न िव�ाथ� �िति�या 

१) नकारा�मक, अथ�हीन, उपरोधा�मक व आयो�य १) अ�यापकाब�ल अनादर 

२) सामा�यत: यो�य पण काही वेळा प�पाती व 
अनादराचे 

२) अ�यापकाबाबत िकमान 
आदर 

३) मै�ीपूव�क,उबदार, काळजीपूव�क व आदराची ३) अ�यापकाबाबत आदर 

४) ��येक मलुाबाबत मनापासून काळजी व आदर ४) िव�ा�या�चा आदश� वाटतो. 
 

ब) अ�ययन स�ंकृती ��थािपत खालील उपचारांनी करा 

 प�रणामकारक िश�क/ समपुदेशक होऊन. 

 िव�ाथ� तमु�याशी बोलतीत असे पहावे. 

 आ�मिव�ास नसले�या िव�ा�या�ना मदत क�न 

 भावकु िव�ा�या�शी समायोजन क�न 

 �यि�गत काळजी घेवून. 
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क) वग��यव�थापन हे अ�यापक यश�वी�र�या िकतपत करतो हे खालील बाब�व�न 
ठरवावे -  

 चांग�या तह�ने �वत: पाठाशी तयार करणे. 

 पाठ िशक�यास िव�ा�या�ना उ��ु करणे. 

 �ा�यि�क उप�म परुवणे. 

 िव�ा�या�ना कामात गुंतवा 

 �यांचा सहभाग �या. 

 �यांनी काम केलेले काम �दिश�त करा. 

 त��यांची तयार, �योग, �क�प यांसार�या सांिघक उप�मात काम क� �ा. 

ड) िव�ाथ�वत�नाचे �यव�थापन : अ�यापक हा िव�ाथ�वत�नाचे �यव�थापन कसे 
करतो या िनकषाधारे �याचे मू�यमापन करतात. खालील बाबी ल�ात �या�यात. 

 अ�व�थ िव�ा�या�शी खंबीर राह�न �यांना तमुचे िम� हो�यास अिधक वेळ �ा. 

 मानसशा�ा�या �ानाधार,े िव�ा�या�चे दवु�त�न सधुार�यास �यांना वेळ �ा. 

 सात�याने चांगले व �या�य वत�न क�न िव�ा�या�ना सरुि�त व समाधानी वाटू �ा. 

 �ततुी�ार,े �यांचा आ�मस�मान वाढू �ा, तणाव�संग िनयंि�त करा व यो�य िनण�य 
घे�यास �यांना मदत करा. 

इ) बैठक �यव�था : वगा�तील समाधानकारक बैठक�यव�था, �साधन �यव�था, �काश 
योजना, आरो�य द�ता, ��डा सिुवधा या आधारे अ�यापकाचे मू�यमापन करताना 
खालील बाबी ल�ात �या�यात - 

 त� �ाचाय� / पय�वे�का�ार ेवगा�तील अ�यापकवत�नाचे थेट िनरी�ण 

 अ�यापक िव�ाथ� संबंधदश�क त�ा 

 िव�ाथ� सव��ण 

 िव�ाथ� कामाचे नमनेु 

 िशकवणे. 
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�े� ३ : वगा��यापन: 

अ) शाळे�या मा�यम भाषेवर �भु�व, चढा आवाज, उ�चार �प�ता, बोल�यातील यो�य 
चढउतार, िनयंि�त बोल�याची गती हे अ�यापकाचे आव�यक गणु आहेत. 
�प�/अचूक भाषण िन स�ंषेणकौश�य े �ा िनकषाधार,े अ�यापक काया� चे 
मू�यमापन करावे. 

आ) �� िवचारणे, चचा� , िद�दश�न आिद िविवध तं�ांचा वापर क�न अ�यापकाने 
िव�ा�या�ना अ�यापक काया�चे मू�यमापन करावे आिण िशकव�यात िविवधता 
आणावी. �यामळेु पाठ �यांना सोपा व सरुस वाटेल. िविश� तं�ाची िनवड व वापर 
या िनकषाधार ेअ�यापकाचे मू�यमापन करावे. 

इ) िव�ा�या�ना अ�ययानात गुंतवणे हे अ�यापकात िकतपत जमले �ा िनकषाधारे 
अ�यापकाचे मू�यमापन करावे. �यासाठी अ�यापकाचे डोÈयापढेु ठेवलेली उि��े, 
वयोगटानसुार वापरलेली शै�िणक साधने, अ�यापनप�ती, योजलेले उप�म/ 
�क�प/ �े�भेटी, िव�ा�या�त िनमा�ण झालेली अ�ययन �ची/सवयी. नामा तं�ा�ारे 
िव�ा�या�चे �गितमापन �ा गो��चा िवचार मू�यमापन समयी करावा. 

ई) �भावी िश�काने िव�ा�या�चे औपचा�रक/ अनौपचा�रक िनरी�ण क�न यो�य 
��याभरण करावे व �यां�यातील �मतेिवेयी अंदाज करावा. 

��तुत �े�ाचे मू�यमापन खालील बाब��ारे करता येईल. 

 त� �ाचाय�/ पय�वे�का�ार,े वगा�तील अ�यापकवत�नाचे थेट िनरी�ण 

 मानवी कौश�य वाप�न व�तु तयार कर�यास िशकवणे. 

 िव�ाथ� काया� चे नमनेु 

 अ�यापकाने िदलेले �वा�याय. 

�े� ४ : �यावसाियक जबाबदा�या : 

पदवी, �यावसाियकता, अ�यापन व नाना �यावसाियक जबाबदाया�  यां�ार े अ�यापक 
िवकिसत होत असतो.अ�यापक मू�यमापन समयी, �यावसाियक जबाबदाया�  
खालील�माणे ल�ात घेता येतील. 

अ) अ�यापकाचे िवषय�भु�व मू�यमापनसमयी मह�वाचे ठरते. पाठ्यिवेषयातील �गत 
िन सखोल �ान अस�यासच तो उ�साहाने, दाखले देत अ�यापन करले. 

आ) अ�यापकाची चचा�स�, काय�शाळा, प�रषदांना उपि�थती हा एक नंतरचा 
मू�यमापन िनकष. अशा उपि�थतीमळेु अ�यापकास �यावसाियक सम�यांची उकल 
होऊ शकते. 
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इ) अ�यापन �भावी कर�यासाठी, �योग / सशंोधन �क�पा�ार ेनवतं�ांचा िवकास 
अ�यापक िकतपत करतो हे पहावे. 

ई) तो बौि�क��्या जागृत िकतपत आहे हे पहावे. यासाठी �यावसायिक प�ुतके/ 
िनयतकािलके वाचून सहका�यांशी चचा�  करतो का? हे पहावे. 

उ) अ�यापकाने िव�ाथ�िनहाय काय�न�दी अ�यावत् ठेवा�यात. तसेच शाळा/ 
महािव�ालय बा�स�ंथांशी �यावसाियक संबधं िकतपत ठेवतो हे पहाणे ज�रीचे 
आहे. 

ऊ) समावेशक म�ूयमापन  हे गणुदोषा�मक अिभ�ाय दे�याची �यव�था असले�या 
सा�या मापन �ेणी�ारे करावे. ढ/म�यम/ह�शार िव�ाथ� अ�यापकवत�नाब�ल 
िदलेले अिभ�ाय हे अ�यापकाला आपले अ�यापन सुधार�यास उपयु� ठरतात. 
मदतीचाहात देणा�या अ�यापकांनी िदलेले अिभ�ाय हे भांडणासाठी नसून दवुा 
आहे. उभयतांशी �यांचे संबधं कसे आहेत याचे �शासक�य अिधका�यांशी 
म�ूयमापन करावे. 

पदिन�यनातील �ुटी – - 

पूव��ह व चकुा �ा पदिन�यन करताना खालील �कार�या �टुी आढळतात. 

अ) मदुत वा कठोरता : अितमृद ु वा अित कठोर वाग�याने परी�काचे मू�यमापन हे 
�यि�िन� होते. 

आ) क� �ीय �वृ�ी : �वत: सुरि�त रहा�यासाठी, कसेही मू�यमापन केले तरी 
वाच�यासाठी म�यमाना�या/ सरासरी�या आसपास मापन केले जाते. 

इ) तेजोवलय �ुटी : �य���या एका घटका�या मापनाचा �भाव सव�  घटकां�या 
एकंदरीत मू�यमापनावर होतो. अशी �टुी िश�काबाबतीत खालील�माणे आढळेल- 

ई) िव�ा�या�ना शाळेत उशीरापय�त थांबून, माग�दश�न करणाया�  िश�काचे आशय�ान व 
अ�यापनप�ती चांगली ठरवली जाईल. तसेच, लोकि�य िश�कालाही उ�च गुण 
िदले जावू शकतात. 

उ) परी�काचा प�रणाम : प�पातीपणा, एकसरुीपणा, नातेसंबधं यामळेु प�र�क खया�  
गणुांऐवजी, िव�ा�या�स अितशय जा�त/ कमी गुण देतात. 

ऊ) अवबोधाचा प�रणाम : काही वेळा िव�ा�या� िवषयी असले�या पूव��ह/ पूव�  
अवबोधाचा प�रणाम प�र�काने केले�या �या�या मू�यमापनावर होतो. उदा. एखा�ा 
िविश� भागातील िश�क बिु�मान व क�ाळू आहेत, �शासकाचा असा िव�ास 
असेल, तर तो �या भागातील िश�काला जा�त गणु/ �ेणी दे�याचा संभव असतो. 
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ऋ) कृित�म : परी�काने पिह�या कृतीचे मापन अचूक के�यावर कृती�या दसुया�  
आयामाचे मापन पािह�या�माणे केले जाते. जर हा कृती�म पिह�यापे�ा 
बदल�यास, �यांचे मापन िभ�न होईल. 

ऌ) आिध�य �ुटी : पूव�कृती�या प�र�णाचा प�रणाम अयो�य�र�या �चिलत परी�णावर 
काही वेळा �शासक वा सहका�यांकडून होतो. 

परी�णसमयी, उपरो� सम�यांचे िनराकरण के�यास, समावेशक मू�यमापन हे 
अ�यापका�या �चिलत कृतीचे �प� िच� देऊ शकेल आिण �याचे �मतािवकसत 
िकतपत झाले आहे याचा िनण�य क� शकेल. 

कृितमू�यामािपकेचे कोणीही अ�यापक �वागत करत नाही. पण जर अ�यापक (बी.एड. 
िव�ाथ� देखील) तयार असेल, तर आपले काय� सधुार�याचा �याचा हेतु राहील. 
िश�ण�णालीला समजून घेत, काय�  सुधार�याचा �याचा हेतू राहील. िश�ण�णालीला 
समजून घेत, बौि�क व भाविनक अ�यापक क� इि�छणाया�  अ�यापकाची आज ज�र 
आहे. 

�यव�थापन, �यापार, वै�क, उ�ोग यासार�या �यवसायाबरोबर िश�ण �यवसायात 
देखील कृितमू�यमािपकेचा वापर स��चा झाला पािहजे. 

आपली �गती तपासा :- 

१)  कृित मू�यमािपका �हणजे काय? �याचे उपयोग कोणते? 

२) अ�यापकाची कृितमू�यमािपका �हणजे काय? �याचे िनकष �प� करा. 

५.ब.४ काय��दश�न म�ुयाकंन ३६० अशं अिभ�ाय िश�क –�वत:, 
िव�ाथ�, �ाचाय�, सहकारी, भागधारक  

िश�णातील ३६० अंश अिभ�ाय मू�यमापन फायदा िश�क, शाळा व िव�ा�या�ना होतो 
: काय��मतेचे मू�यमापन करतांना िश�ण हे एक उपरोिधक आ�हान सादर करते. 
िव�ा�या�चे �ान आिण कौश�ये िवकिसत कर�यात गुंतले�या माग�यांम�ये �य�त 
असलेले �शासन परुसेा वेळ काढ�यात अपयशी ठरतात.  

जे�हा िश�कांना �यांचे वत�न आिण काय��दश�नाचे माग�दश�न कर�यासाठी आव�यक 
असले�या िविश�, रचना�मक अिभ�ाय िमळत. सं�थांना कामिगरी मू�यांकना�या नवीन 
प�ती शोध�यास �व�ृ केले आहे.  

३६० अंश कामिगरी म�ुयमापन �हणजे काय ? 

३६० अंश अिभ�ाय मू�यमापन आिण पारपंा�रक कम�चारी मू�यांकनाम�ये बरेच फ� 
आहेत.  
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३६० अंश अिभ�ाय मू�यमापन हे एक काय��दश�न मू�यमापन सव��ण आहे. जे 
�यव�थापक, सहकम�, अधीनब�, समवय�क, आबी �ाहकां�या कम�चा�यां�या दैनंिदन 
कामात गुंतले�या िविवध �य��कडून गोपनीय िननावी आिण �प� अिभ�ाय गोळा करते.  

�यव�थापक आिण नेते ३६० अंश अिभ�ाय मू�यमापन साधने ही िविवध ��ीकोनातून 
कम�चा�यां�या कामिगरीची संपूण� मािहती िमळिव�यासाठी साम�य� आिण कमकुवतपणाचे 
�े� जे सधुारले जाऊ शकतात ते ओळख�यासाठी वापरतात.  

िश�णासाठी ३६० अंश कामिगरी मू�यमापन �णाली ! 

शालेय मंडळे, िव�ापीठे आिण शै�िणक सं�थांनी ३६० अंशाचे म�ुयांकन लागू केले 
आहे, जे यशा�या िविवध �तरावर आहेत. काही िश�क आिण �ा�यापक मू�यमापनामळेु 
श��ची रचना बदलते  आिण �यांची उपजीिवका �यां�या िव�ा�या��या हातात असते या 
आधारावर ही क�पना नाकारतात. याउलट, इतर लोक मू�यमापनाला वैयि�क 
िवकासासाठी आिण िश�णासाठी अनकूुल शै�िणक  वातावरण तयार कर�यात मदत 
कर�यासाठी एक मौ�यवान साधन �हणून �वीकारतात.  

सकारा�मक प�रणाम पाह�यासाठी शै�िणक सं�थांनी ३६० अंश अिभ�ायासाठी, दोन 
मह�वा�या आव�यकता पाळ�या पािहजेत : 

१) ३६० अंश म�ुयांकन हे मु�यामापना�मक नसून िवकासा�मक आहे :  

पिह�या गरजेम�ये समाज समािव� आहे. कामिगरी�या म�ुयांकनाने लोकांना �यां�या 
नोक�या यो�य रषेेवर अस�यासारखे वाटू शकते. अशा वातारणात जेथे �ेणी उ�च 
पातळीचे मह�व धा रण क� शकतात. िश�कांना �ेणी दे�याची क�पना ह �ितकूल वाटू 
शकते.  

िश�णाम�ये ३६० अंश अिभ�ाय मू�यमापन सादर करताना धोरणाब�ल जाग�क 
असणे आव�यक आहे आिण ३६० अंश काय� �दश�न मू�यमापन हे दडंा�मक िकंवा 
म�ुयमापना�मक नाही याचा प�ु�चार करणे आव�यक आहे; हे वैयि�क िवकास, 
समथ�न व पर�पर वाढीसाठी संधी �दान कर�यासाठी रचलेले आहे. 

िश�णासाठी ३६० अंश मू�यमापन साधनाचे मू�य �या�या पवु��हा�या अंतिन�िहत 
अभावातनु येते व िविवध ��ीकोनातून िश�कां�या काय��मतेचे संपूण�, िहतकारक 
मू�यमापन �दान करता येते. मू�यमापन प�रणाम हे �ासंिगक अंत���ी �दान करतात. 
आिण साम�य� आिण सुधारणे�या संभा�य �े�ांब�ल रचना�मक संभाषणे उघडू शकतात 
जे िव�ा�या��या िश�णावर थेट प�रणाम क� शकतात.  

िश�णातील ३६० अंश मू�यमापन सव��ण हे चढउतरांसाठी समायोिजत करणे 
आव�यक आहे : 

दसु�या गरजेत डेटाचा (साम�ी) समावेश होतो. शै�िणक �यव�थेत क�ची साम�ी ही 
संपूण� कथा सांगत नाही आिण नैसिग�करी�या होणा�या चढ-उतारांचा िवचार करणे 
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मह�वाचे आहे. वगा�ची वेळ, आकार आिण वगा�तील सरासरी उपल�धी यातली 
यासार�या िश�कां�या िनयं�णाबाहेरील अनमुािनत घटकांचा िश�का�या म�ुयांकानावर 
प�रणाम होऊ शकतो. हे घटक िवचारात घेतले जाऊ शकतात आिण ३६० अंश 
मू�यांकनप�रणाम हे चढउतार नाकार�यासाठी समायोिजत केले कौ शकतात. डेटाचा 
िवचार करतांना आणखी एक पैलू �हणजे सानाकुल. पिह�या वगा�तील िव�ाथ� हा 
आढा�या वगा�तील िव�ा�या��माणे �य� क� शकत नाही. मािहती ही दो�ही �ोतांकडून 
संकुिलत केली जाऊ शकते आिण असावी. परतं ुसव��ण �े�कांसाठी समायोिजत करणे 
आव�यक आहे .  

फायदे : 

 वग� �यव�थापन कौश�ये िकंवा इतर ओळख �याचा थेट प�रणाम िशक�या�या 
वातावरणावर होतो.  

 संवाद कौश�यांमधील अंतर ओळखणे जे िव�ा�या�ची �ितब�ता आिण िश�णाला 
चालना दे�यासाठी सुधारले जाऊ शकतात.  

 िव�ा�या�ची वगा�त िचंता �य� कर�यास आिण �याला आव�यक असलेली मदत 
िमळ�याची मभुा �ा.  

 आंतरवैयि�क कौश�ये िवकिसत करा. जेणेक�न िश�क िव�ा�या�शी सकारा�मक 
आिण उ�पादक संवाद साधतील.  

 शै�िणक नेते �यां�या �यव�थापन कौश�याबं�ल अंतदु��ी �ा� क� शकतात. 
कमकुवतपणा सुधा� शकतात आिण िश�क, शाळा आिण िव�ा�या�साठी अिधक 
�भवी नेते बनू शकतात.  

शाळा, महािव�ालये आिण िव�ापीठे �यां�या िश�कांना आिण �ा�यापकांना 
िव�ा�या�ना �भावीपणे गुंतवून ठेव�यासाठी आिण िशि�त कर�यासाठी आव�यक 
कौश�यांवर काय कर�यास मदत कर�यासाठी वैयि�क िवकास योजना लागू क� 
शकतात.  

िश�क �यांचे ३६० अंश मू�यमापन �गती आिण वैयि�क िवकासासाठी ब�चमाक�  �हणून 
वाप� शकतात, �या�ंया रिेटंगचा संदभ� ३६० अंश मू�यांकनासाठी तलुना�मक िबदंू 
क� शकतात.  

िश�णातील ३६० अंश मू�यमापन साधने िश�कांना सहका�यांशी खलेुपणाने 
सम�यांवर चचा�  कर�यासाठी आिण सहका�यांकडून मौ�यवान इनपटु िमळिव�यासाठी 
अिधक खलेु, �ामािणक वातावरण करतात.  
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या ३६० मू�यांकनाम�ये आपण मोजत असले�या म�ुय �मता :  

१) �ािधकरण आिण स�मीकरण : 

मया� िदत मािहती असतांनाही जलद, आ�मिव�ासाने आिण �प� िनण�य घेते आिण 
इतरांनाही तसे कर�यास स�म करते.  

२) सवंाद  

�प�पणे, उघडपणे आिण �ामािणकपणे संवाद साधतो आिण ख�ुया संवादाला �ो�साहन 
देतो.  

३) नवोप�म  

नवीन क�पना िनमा�ण करतो, नवीन गो��चा �य�न करतो आिण यशाि�थतीला आ�हान 
देतो.  

४) बदल �यव�थािपत करणे  

प�रि�थतीशी जळुवून घेतो आिण बदलाचा चॅि�पयन �हणून काय�  करतो.  

५) कामिगरी आिण जबाबदारी  

उ�रदािय�व घेतो आिण प�रणाम, चालक काय� आिण �क�प पूण� कर�यासाठी ल� 
क� ि�त कर�याची मजबूत कामिगरी िटकवतो.  

६) आदर  

ते कोण आहेत िकंवा ते कोण�या प�रि�थतीत आहे याचा िवचार न करता ��येकाशी 
आदराने वागतात.  

७) ओळख  

इतरांचे �य�न ओळखतो आिण यो�यरी�या �ेय सामाियक करतो.  

८) �िश�ण  

�यांना �यांचे �येय सा�य कर�यात आिण �यांची �मता प�रपूण� कर�यात मदत 
कर�यासाठी इतर लोकां�या िशक�याला आिण िवकासाला �ो�साहन देतो.  

९) कामाची �िति�या 

काम कर�या�या प�तीम�ये सतत सुधारणा करतो आिण �ि�येची काय��मता वाढवतो.  
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१०) धोरणा�मक सरंखेन  

भिव�यावर ल� क� ि�त करतो आिण सम�या व आ�हानांवर एक धोरणा�मक ��ीकोन 
घेतो.     
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५.ब.५  साराशं  

स�या�या समाजात, अ�यापकाने एक �यावसाियक �हणून उ�च शै�िणक गणुव�ा, 
िश�णशा�ीय व �ा�यि�क कौश�ये, नैितकमू�ये �या�याजवळ असली पािहजे. ददु�वाने 
अ�यापन हे अजूनही सं�मणाव�थेत असलेले �े� असून, �वतं� �यावसाियक ओळख 
�ा�ीसाठी धडपडत आहे. अ�यापनाला �यवसाय �हणावे का? यावरील वाद अजूनही 
िमटलेला नाही. �यामळेु �वत:ला �यावसाियक,अध��यावसाियक वा अ�यावसाियक 
यापैक� कोण�याही गटात बसवावे अशा अ�यापकापढेु �� आहे. �थम दजा�ची 
जबाबदारी सोपवून द�ुयम दजा� िद�याची अ�यापनसमाजात भावना आहे. 

सेवापूव�  व सेवांतग�त �तरावरील अ�यापक िश�कांचीही हीच त�हा आहे, असा ग�धळ 
असणे अ�यापन �यवसायाला घातक आहे, उगव�या समाजात �यां�याकडून अपेि�त 
असलेली �यावसायिकता िमळव�यातही ही गो� अडथळा ठ� शकते. �हणून इतर 
�यवसायां�माणे �यावसाियक ठरणे दूरचे ठरणार आहे. 

जागितक समाजातील �यावसाियकतेत अ�यापक हा नवोप�मशील वृ�ीचा, माग� 
चोखाळ�यात लविचक, मनाने, चौकस व परावत�नशील असणे अपेि�त आहे. आप�या 
िवषय�े�ातील वाढते �ान आ�मसात क�न क�न �यावसाियक�र�या स�ज व िनरतंर 
सेवांतग�त �िश�ण काय��मां�ार,े �यावसाियक िवकास साधला पािहजे. रा��ीय शै�िणक 
धोरणा�ारे (NPE-1986), अ�यापक िश�ण ही िनरतंर �ि�या असून सेवापूव� व 
सेवांतग�त घटकांपासून ते वेगळे करणे श�य नाही. DIET व SCERT �ा सं�थांनी 
सेवापूव� / सेवांतग�त घटकां�या गणुव�ेत सुधारणा करणे अपेि�त आहे. तथािप अपरुे 
�िशि�त त� व भौितक सिुवधांचा अभाव �ामळेु हे होणे दूरचे आहे. 

िश�क प�रणामकारकता ही अ�यापका�या �यावसाियक उ�रदािय�वावर अवलंबून 
आहे. �ाचाय�/ िश�णािधकारी हे अ�यापक काय�  िनयंि�त क� शकतात. �ा जगात 
अ�यापक हा �ान देणारा तांि�क नसून तो नैितक दवुा मानला जातो. जबाबदारी 
ि�वकार�याची इ�छा, शालेय कामकाजाब�ल जाणून घे�याचा समाजाचा व 
िव�ा�या�म�ये सुधारणा झाली क� नाही हे ठरवणे, �ा साया�  गो��चे उ�रदािय�व 
अ�यापकावर असते. 

अ�यापक व अ�यापकिश�कांची प�रणामकारकताही कृितमू�यमािपके�ारे जोखली 
जाते. �यामळेु कृितमू�यमािपका ही िश�ण�े�ातील स�याची गरज मानली जाते. 

अ�ययन समाजाचे �व�न साकार�यासाठी, नैितक, बौि�क - �ा�यि�क - सं�ेषण 
कौश�यांनी ससु�ज अशा �भावी िश�काची गरज आहे. सरतेशेवटी असे �हणतात, 
मलुांिवषयी स�दय, उ�कृ�तेसाठी/ सज�नशीलतेसाठी जोर एकवट�यास चांगला 
अ�यापक होऊ शकतो. 
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५.ब.६ �वा�याय  

१) �यवसाय �हणजे काय? 

२) �यवसाय व �यावसाियकता यातील फरक िलहा. 

३) �यवसायनीती �हणजे काय? ती का आव�यक आहे? 

४) िश�कप�रणामकातेचा अथ� व घटक �प�करा. 

५) कृितमू�यमािपका �हणजे काय? �याचे उपयोग कोणतेआहेत? 

६) अ�यापक / अ�यापकिश�कां�या िवकासासाठी, �यांचे कृितमू�यमािपके�ारे कसे 
मू�यमापन कराल? 

सदंभ� : 

 Prasad, Himadri & Prasad Dharmendra (2005), Forwards, 
Professionalism in Education, University News, 43 (18), May 02-08. 

 www.google.com 
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५क  
अ�यापक िश�णातील सशंोधन 

घटक रचना : 

५क.० उि��े 

५क.१ �ा�तिवक 

५क.२ अ�यापक िश�णातील संशोधनाचे �व�प व हेत ु

५क.३ अ�यापक िश�णातील संशोधनाची �या�ी 

५क.४ अ�यापक िश�णातील संशोधन�े�े 

५क.४.१अ�यापकिश�णातील संशोधन सम�या 

५क.५ अ�यापक िश�णातील संशोधन �वाह 

५क.६ अ�यापक िश�णातील जालीकरण व सह�योगीकरण 

५क.७ अ�यापक िश�णातील संशोधनाचा �व�यथ� 

५क.८ सारांश 

५क.९ �वा�याय 

५क.० उि�� े 

हा घटक अ�यास�यावर त�ुहाला खालील बाब�ची जाणीव होईल - 

 अ�यापक िश�णातील संशोधनाचा हेतु 

 अशा संशोधनाची �या�ी 

 अ�यापक िश�णातील संशोधन सम�या 

 अ�यापक िश�णातील संशोधन �वाह 

 अ�यापक िश�णातील जालीकरणाचे मह�व 

५क.१ �ा�तािवक  

शै�िणक �यवहार सुधार�यासाठी िवकिसत केले�या नव�ानाचा उपयोग जे करते �यास 
शै�िणक संशोधन �हणतात. ही बाब अ�यापक िश�णालाही लागू पडते. संबिंधत 
सािह�याचा आढा�या�ारे संशोधनाचे शै�िणक �ानास लाभले�या योगदानाचे दश�न 
घडते. तथािप शै�िणक �यवहारावर संकिलत संशोधन िन�कषा�चा िकतपत प�रणाम होते 
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हे ठरिवणे कठीण आहे. जे�हा संशोिधत �ान हे शै�िणक धोरण ठरवणा�यांचे ल� वेधून 
घेते, ते�हा ते अशा �ानास एक मािहती�ोत �हणून वापरता वा एखा�ा अि�य िनण�याचे 
समथ�न कर�यास ते वापरतात वा अथ��ोत कमी कर�यासाठी वा �चिलत ��दांना 
ध�का देणा�या संशोधन िन�कषा�ना वगळ�यासाठी वापरतात. 

असे असून स�ुदा, सामा�यत: शै�िणक संशोधन व िवशेषत: अ�यापक िश�णातील 
संशोधन सात�याने वाढत आहे व �ानशाखेत भर टाकत आहे. 

५क.२  अ�यापक िश�णातील सशंोधनाचे �व�प व हतेु  

अ�यापक िश�णातील संशोधनाचे दोन म�ुय हेत ुआहेत –  

अ) शै�िणक त�व समज�यासाठी ब) ते बदल�यासाठी 

एखादे शै�िणक त�व समज�यासाठी, ते ताि�वक चौकटीत बसले पािहजे. �यामळेु, 
�या त�वाची संक�पना �प�, िनयंि�त व ओळख�यास मदत होते. उदा. अ�यापन �प� 
कर�यासाठी, अ�यापन िनगिडत गो���या संक�पना चौकट समजून �यावी लागते. 
�हणजेच अ�यापनसंबिंधत चलांचे �व�प व �यांचे पर�परसंबधं �प� करता आले 
पािहजे.�या त�वा�या सव�कष आकलनाचा अंदाज करता आला पािहजे. चलां�या 
आंतरसंबधंांची संक�पना डोÈयासमोर आली पािहजे. यात िस�ांतांची पडताळणीचा 
समावेश होणार नाही. अ�यापक िश�णाशी संबिंधत पूवा�नमुान-�ि�या-फिलत �ा 
प�तीत सघुिटत अशी चौकट लागू पडते. �यि�म�विवषयक चलांचा पूवा�नमुान 
चलांम�ये समावेश होतो. �ि�याचले ही अ�यास�म �यवहार / अ�यापनाशी संबिंधत 
असतात. फिलतचल हे चाचणीमधील िव�ा�या� चे संपादन दाखवते. अ�यापक 
िश�णाम�ये चलांमधील संबंध �पेट् करणे मह�वाचे आहे. चलांम�ये संबंध असणे ही एक 
गो�, तर �यां�यातील संबधं �प� करता येणे ही दसुरी गो�. अशा तह�ने अशा संबधंांवर 
कोण�या �ेरणा �भाव टाकतात हे मािहत असणे आव�यक आहे आिण �याचवेळी �या 
संबधंामागील अ��य �ि�या समजून घेणे ज�रीचे आहे. अ�यापक िश�णातील काय�रत 
चलां�या संबंध जालातील चले िनयंि�क करणे गरजेचे आहे. चलांची गितमानता 
�वतं��र�या अ�यासणे कठीण आहे. उदा. मानिसक बैठक, �यि�म�व, भाषेचा 
अ�खिलपणा, सं�ेषण कौश�ये, �ा� �िश�ण, अनभुव, �ेरणा, इय�ा, आशय, 
वग�ि�थती अशी कैक घटकांवर �िश�णाथ� अ�यापकाची सरावपाठातील कृती अवलंबून 
असू शकते. नवीन �िश�ण प�तीचा �िश�णा�या��या अ�यापनकृतीवर, सरावावर 
िकतपत प�रणाम होतो याचा अ�यास संशोधकाला कर�याची इ�छा असते. �याला 
उपरो� चले िनयंि�त करणे श�य असते. अ�यथा �िश�णा�या प�रणामकारकतेिवषयी 
तंतोतंत िन�कष� काढणे श�य होणार नाही. �ायोिगक�र�या वा सं�याशा�ाने आंता�रक 
चलांचा �भाव िनयंि�त केला पािहजे. �वतं� (�वा�यी) चलाचा परतं� (आ�यी) 
चलावर होणार प�रणाम, �यात होणारे बदल,  संशोधकाला दूर��ी�ारे ओळखता आले 
पािहजे. 
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शै�िणक त�वात/ बाबीत �पांतर घडवणे �हणजे सधुारणा �हणून �यातील बदलांना 
अपेि�त �प देणे. अ�यापक िश�णातील �चिलत �था असमाधानकारक अस�यास 
अ�यापक िश�णा�यारचनेबरोबर �ि�येतही बदल होणे गरजेचे आहे. संशोधनाध�रत 
बदल हे �ढ व प�रणामकारक अस�याने, संशोधन हे बदलांना आव�यक अशी भूमी 
तयार करते.  

आपली �गती तपासून �या: 

१) अ�यापनिश�णातील संशोधनाचे �मखु हेतू कोणते? 

२) 'अ�यापक िश�ण' �ा �े�ातील संशोधन हे 'शै�िणक बाब' समज�यास कशी मदत 
करले? 

३) अ�यापक िश�णातील संशोधन हे शै�िणक बाबीम�ये �पांतर घडव�यात कशी 
मदत करते? 

५क.३ अ�यापक िश�णातील सशंोधनाची �या�ी 

अ�यापक िश�णसं�थे�या अनेक उपसं�था आहेत. �यां�याम�ये सतत आंतरि�या 
घडते. आगमके, �ि�या, िनग�मके हे सदर सं�थेचे घटक हे संशोधनात उपयोगी पडतात. 
अ�यापक िश�क व िव�ाथ� िश�कांची वैिश�्ये, अ�यापक िश�णाची �येये व 
साधनसाम�ुी यांचा आगमकांम�ये समावेश होतो. 

आंतरि�याम�ये अ�यापन व मू�यमापन �ा कौश�यांना अन�ुप अ�ययन अनुभवांचा 
समावेश होतो. िव�ाथ�, िव�ाथ� िश�कव अ�यापक िश�क यां�यातील वगा�तर ि�यांचा 
�ि�याम�ये समावेश होतो. 

िनग�मकांम�ये �व�रत व िवलंिबत फिलंताचा समावेश होतो. ताि�वक �ान�ा�ी, अपेि�त 
कौश�ये व अिभवृ�ी यांचे संपादन यांचा समावेश �व�रत िनग�मकांम�ये होतो. ताि�वक 
�ानाची/ कौश�यांची/ अिभवृ��ची धारणा व अ�यापक प�रणामकारकतेचे िवकसन यांचा 
िवलंिबत िनग�मकांम�ये होतो. 

वण�ना�मक सव��ण, �ायोिगक अ�यास, िवकासा�मक अ�यास, संबंधा�मक अ�यास �ा 
म�ुय संशोधनप�ती होत. वग��यवहार सधुार�यासाठी अ�यापक-िश�क हे 
कृितसंशोधनाचा देखील वापर करतात. अ�यापक िश�णिवषयक मािहती संपादन व 
सदर िश�णाची वैिश�्ये वण�न कर�यासाठी वण�ना�मक सव��ण करतात. अ�यापननीती 
व �िश�ण काय��मांची प�रणामकारकता अ�यास�यासाठी �ायोिगक अ�यास करतात. 
जर  अ =आगमक (�ि�येत भाग घेणार े घटक), ब =�ि�या, क =िनग�मक (�ि�येचे 
फिलत) अस�यास, (अ) आिण (ब), (ब) आिण (क), (क) आिण (अ) यां�यातील 
संबधा�मक अ�यास करता येतो. िविश� कालावधीसाठी, अ�यापक िश�णातील 
घटकांची ि�थती वा �यांतील ऐितहािसक बदल अ�यास�यासाठी िवकासा�मक अ�यास 
केला जातो. �ामळेु अ�यापक िश�णाचा िभ�न अंगांचे प�तशीर दशन� घडते.  
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५क.४ अ�यापक िश�णातील सशंोधन�े�े 

अ�यापक िश�णिवषयक चलांची भलीमोठी पगंत बसलेली िदसते. उदा. िनवडप�ती, 
िनवडीसाठी चाचणीसंच, िनवडिनकषानुसार �यांचे साफ�य जोखणे. िव�ाथ� िश�कांचे/ 
अ�यापक िश�कांचे �यि�म�व, िभ�न �िश�ण�कार, �ाथिमक/ मा�यिमक �तरीय 
अ�यापक िश�ण. काही संशोधने एकांगी वाटतात िविश� वग�करण प�तीमळैु चलांचा 
ग�ुछ ओळखता येतो. अशा ग�ुछालाच 'संशोधन�े�' �हणतात. 

१९६०-७० दर�यान, अ�यापक िश�णातील संशोधने ५ �े�ात िवभागलेली 
आढळतात.उदा. िनवडीचे िनकष, �मता, िश�क वैिश�्ये, िश�कांचे सेवापूव�  व 
सेवांतग�त �िश�ण, काय�भार, �यावसाियक अपे�ा,िश�कां�या अडचणी, भारतीय 
अ�यापक िश�णातील काय�प�ती, िश�काचे �यि�म�व. १९७०-८० दर�यान, संदभ�, 
पूवा�नमुाने, �ि�य, फिलते अशा गटांम�ये संशोधन�े�े िवभागली गेली.  

िव�ाथ�िश�काची वैिश�्ये, सं�था�मक वैिश�्ये, यांचा संदभ�चलांम�ये समावेश होतो. 
�चिलत अनुभव, शै�िणक गणुव�ा, �मता, �यि�म�वघटक, बिु�म�ा ही िव�ाथ� 
िश�काची वैिश�्ये आहेत. अ�यापक िश�णसं�था, �शासक�य यं�णा, वग�वातावरण, 
अ�यास�मचौकट यांचा सं�था�मक वैिश�्यांम�ये समावेश होतो. 

अ�यापक िश�कांचे आकारा�मक अनभुव, �यांचे िश�ण/ �िश�ण, �ेरणा, �मता, 
�यि�म�व घटक, बिु�म�ा, अ�यापन व �िश�ण कौश�ये अशाअ�यापक िश�कां�या 
वैिश�्यांचा पूवा�नमुानचलांम�ये समावेश होतो. 

वगा�तरि�या, वग��यवहार, अ�ययनास �वृ� करणा�या म�य�थ �ि�या अशा चलांना 
�ि�याचलांम�ये समावेश होतो. ल� देणे, सराव, काया�चा पाठपरुावा, कृितशील 
अ�ययनवेळ,िव�ाथ�िश�कांची अ�ययनकाया�तील सहभाग ही �ाच�कारची चले 
आहेत. वगा�तील अ�यापकवत�न, अ�यापकाचे िनरी�णवत�न ही चले देखील �ाच 
�कारात मोडतात. 

अ�यापक िश�णाची फिलतांवर आधा�रत चले दोन �कारची आहेत - िव�ाथ�िश�काचे 
संपादन, अिभवृ�ी व कौश�ये ही �व�रत फिलते पिह�या �कारची आहेत. �यावसाियक 
कौश�ये, अ�यापनयश, अ�यापनप�रणामकारकता ही दीघ�कािलन फिलते दसु�या 
�कारची आहेत. 

आपली �गती तपासा - 

१) संदभ�, पूवा�नमुान, �ि�या व फिलत चले �ा चलांबाबतीत अ�यापक िश�णातील 
गरज �प� करा. 
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५क.४.१ अ�यापक िश�णातील सशंोधनाला भेडसावणा�यासम�या : 

गणुा�मक सुधारणेसाठी अ�यापक िश�णात संशोधन घडणे गरजेचे आहे. आंत�रक व 
बा�ा�कारी अशा दो�ही �कार�या आढळणाया�  अ�यापक िश�णातील संशोधनसम�या 
खालील�माणे आहेत - 

 गुणवान �य��चा अभाव : िकमान �मता, कौश�ये यांची संशोधकांकडे कमतरता 
आढळते. ती िमळवणे ही जाणीवपूव�क �ि�या आहे. गणुव�े �यित�र� अ�यापक 
िश�णाचे त�व�ान, शा�ीय प�ृछािवषयक कौश�ये, िव�ेषण, अ�वयाथ� व िनण�य 
घे�याची �मता संशोधकांकडे हवीत. 

 �रेणेचीकमतरता: संशोधकाकडे गणुव�ा व संशोधनिवषयक कल नसतो ते�हा 
�ेरणेची कमतरता जाणवते. �याला धीर देवून �या�या �मतांचा वापर कर�यास 
यो�य उ�ेजन िदले जात नाही. 

 सोयीसुिवधांची कमतरता : प�ुकळदा संशोधन �व�ृ करणाया�  आव�यक बाब�ची 
कमतरता जाणवते. उदा. यो�य िनयोजनासाठी, �यासा�या िव�ेषणासाठी 
सं�याशा�ीयप�ती, फिलतांचे उिचत वतृांतलेखन यािवषयी त�स�ल्◌्याचा 
अभाव. उपकरणे, साम�ुी यां�या कमतरतेमळेु संशोधनात अडथळे येत असतात. 

 िव�िवषयक सम�या : आिथ�क कमतरतेमळेु संशोधन कमी झालेले आहे. युजीसी, 
एनसीइआरटी, आयसीएस्एस्आर ् सार�या सं�थादेखील अथ�सहा�य कर�यास 
अयश�वी ठरतात. 

 हतुेशू�यता : हेतशूु�यता �हणजे चलांम�ये अथ�पूण� संबधंाचा अभाव. गिृहत व 
प�रक�पनेसाठी संशोधन हे पूव�संशोधनावर आधारलेले असावे. तरच �या 
�ानशाखेत ट�पावार व�ृी होईल. कैक संशोधनाची एखा�ा बाबीचे स�ुप� आकलन 
हो�यासाठी, अशा संशोधनांम�ये यो�य दवुा साधला जाणे मह�वाचे आहे. यामळैु 
संशोधनांची पनुराव�ृी टळेल आिण संबिंधत सव� बाबी/ चले यांची दखल यो�य तह�ने 
घेतली जाईल.�यामळेु अंदाज करणे कठीण होईल व अ�यापक िश�णातील �चिलत 
संशोधनाह�न ते काहीसे वेगळे होईल. �यामळेु वैयि�क प�रक�पनांची चाचणी करणे 
श�य होईल. प�रणामी �ानव�ृी ही संथ वा शू�य होईल. �हणून संशोधनाचे 
दीघ�कालीन िनयोजन हवे. 

 सहमतीची कमतरता : संशोधकां�या सहभागामळेु,िश�ण�े�ात िभ�न �ि�कोन व 
अ�कम आढळतात. एका समान ताि�वक हेतूसाठी, िविश� कालावधीत संशोधन 
कर�यासाठी िवचारांची सहमती संशोधकाला मदत करते. 

 वृ�ांताची कमतरता :अ�यापक िश�णातील काही �े�ांकडे दलु�� झालेले 
आढळते. ठरािवक कालावधीत काही �े�ांना संशोधना�या ��ीने मह�व लाभते. 
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उदा. अ�यापकवत�न, सू�मअ�यापन, चाचणी तयार करणे या ��येक बाबतीत कैक 
संशोधने झाली आहेत. संतुिलत व एकसमान �गतीसाठी ताि�वक / िवषयिन� 
संशोधन होणे गरजेचे आहे. 

आपली �गती तपासा 

१) 'अ�यापक िश�णात संशोधन' करताना येणाया�  सम�या कोण�या? 

५क.५ अ�यापक िश�णातील सशंोधन�वाह  

स�ंया�मक झेप : १९५६ साली, बानज� यांनी अ�यापक िश�णात �थम संशोधन 
केले. �यानंतर १९७३ पय�त झाले�या पिह�या सव��णात ४५ संशोधने झा�याची न�द 
झाली. दसु�या सव��णात १९७८ पय�त ६५ संशोधने झाली. �यानंतर १९८३ पय�त 
११६ संशोधने झाली. याव�न अ�यापक िश�णाकडे लोक आता आकिष�त होत आहेत 
असे आढळते. नमनुागटांची, तयार साधनांची व त�ांची सहज उपल�धता ही �ा 
आकष�णाची कारणे ठरली आहेत. 

अ�यापनाची रचनाब�ता : 

'�या�यान' �ा पारपंा�रक प�तीने आपले अ�यापन भारलेले आहे. वा�तिवक ती 
एकमाग� आंतरि�या आहे. �माि�वत अ�ययन, �ितमानािधि�त अ�यापन, संरिचत 
�या�यान �ासार�या संरिचत प�त�कडे आपण �या�यान प�तीकडून वळलो आहोत. 
अ�यापक िश�ण �तरावर अ�यापन ही एक प�तशीर उप�म करणे हा �ा संशोधनाचा 
हेतू आहे. तसेच �यासाठी अ�यापननीती तयार करणे हे देखील एक ल�य असेल. 

उि��ांचा मोठ्या �माणावर समावेश :  

अिधकािधक उि��े, समािव� हो�या�या �ि�ने संशोधनात �य�न झालेले आढळतात. 
'वगा��यापनाची गितमानता समजणे' हे उि�� िमळव�यासाठी व पाठाचे व�तिुन� 
मू�यमापन कर�यासाठी वगा�तरि�या िव�ेषणाचा उपयोग हा अशा �य�नांपैक� एक 
आहे.अ�यापन कौश�ये िवकिसत कर�यासाठी 'सू�म अ�यापन' उपयोगी पडते. 
ताि�वक �ान प�रणामकारक�र�या आ�मसात कर�यासाठी �माि�वत अ�ययन 
वापरतात. सामािजक आंतरि�या कौश�ये व बोधा�मक कौश�ये िवकिसत कर�यासाठी 
'चचा�प�त' ही उपयोगी पडते. उपयोजन व िनण�य घेणे ही कौश�ये/ �मता ही िवकिसत 
कर�यासाठी 'अिभ�पता' तं� उपयु� ठरते. अशा तह�ने संशोधना�या िभ�न �े�े / 
उप�े�ांम�ये संशोधन होऊन अ�यापनिश�णअची उि��े सा�य कर�याचा �य�न 
झालेला आढळतो. 
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पया�यी �ितमाने : 

'हबा�ट� -�ितमान', �लॅ�डरचे आंतरि�या �ितमान, सू�मअ�यापन �ांवर आतापय�त 
संशोधने झाली. संक�पना�ा�ी, प�ृछा�िश�ण, अ�त संघटन आिद वत�न �ितमानांवर 
अिलकडे संशोधने झाली. 

संदभ�, पूवा�नमुान, �ि�या व फिलत आिद चले, अ�यापनशैली, अ�ययनशैली, 
अ�यापकवैिश�्ये, िव�ाथ�वैिश�्ये,िश�णाचे �यव�थापन, शै�िणक तं�िव�ान ही �े�े 
अ�यापक िश�णातील संशोधनास आ�हान देणारी ठरली आहेत. 

आपली �गती तपासा : 

१) आप�या मते, संशोधकांचे ल� वेधू शकतील अशी संशोधन �े�े कोणती आहेत? 

५क.६ अ�यापक िश�णातील जालीकरण व सह�योगाचे मह�व  

अ�यापक िश�णातील सं�थां�या िवभि�करणा�या व रा��ीय शै�िणक धोरण (१९८६) 
ठरव�या�या वेळी 'अ�यापक िश�णाची ि�थती' यावर पनुरावलोकन केले गेले. 
अ�यापक िश�णसं�था �ा एकम�कापासून व शाळंपासून दूर गे�या आहेत. �यां�यातील 
संवादही माफक आहे. रा�य व रा��ीय सं�थांपासूनही �या वेग�यअ पड�या आहेत. 
काय��म व सहज काय�वाहीसाठी, अ�यापक िश�णसं�था, रा�य / रा��ीय यां�यात 
यो�य जाळे गुंफ�याची गरज आहे. �याचे फायदे खालील�माणे. 

 जालीकरणाचे फायदे : िज�हा, िवभागीय व रा�यपातळीवर संसाधन व सोयी यांची 
कमला उपयोिगता हो�यासाठी रेटा लावणे श�य आहे. �ामळेु ि�स�� व वाया जाणे 
टळेल. शाळांना आव�यक असलेले मन�ुयबळव साम�ुी अनेक सं�था परुवत 
असतात. 

 अ�यापकांचा िवकास : अ�यापन-अ�ययन �मतेम�ये गणुव�ा सधुार�यासाठी 
अपेि�त अ�यापन�मतेचा िवकासाथ� असे सं�थांचे जाळे उपयु� ठरते. �ामीण 
भागातील िश�कांचा गरजा भागव�यासाठी उपल�ध त�ता वापरता येईल. 

 गुणव�ेमधील सुधारणा :शालेय िश�ण सधुार�यासाठी गणुव�ापूण� अ�यापक 
िश�णाची �णाली िवकिसत होणे गरजेचे आहे. �यासाठी सेवापूव�  व सेवांतग�त 
काय��माचे �माणीकरणासाठी हे सं�थाजाल उपयोगी पडेल. 

 सुधारणेसाठी ��याभरण : अशा सं�थाजाला�ार े अ�यापक िश�ण काय��माचे 
काय��म व प�रणामकारी िनयं�ण व मू�यमापन घडेल. 

 स�ंथाजालाची रचना :अ�यापक िश�ण सं�थांचा आड�या जोडणीमळेु शै�िणक 
संसाधनांची भािगदारी क�न �या एकमेकाला मदत क� लागतील. सेवापूव� 
सेवांतग�त �िश�ण काय��माची जोडणी ही अ�यापक िश�णाची रा��ीय �णाली 
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िवकिसत क� शकेल. िज�हा�तरीय 'डायट' सं�था �ा िज�हा िश�णमंडळ, 
मा�यिमक व �ाथिमक शाळयां�यात शै�िणक बधं िनमा�ण करतील. रा�य िश�ण 
िवभाग, रा�य शै�िणक संशोधन व �िश�ण प�रषद, रा�य िव�ान िश�णसं�था, 
रा�य शै�िणक तं�िव�ान क� यासार�या रा�य�तरीय सं�थापासून दरुावा नाहीसा 
कर�यासाठी उभी जोडणी कर�याची गरज आहे. िवभागीय इं�जी सं�था, िवभागीय 
तांि�क अ�यापक, �िश�णसथा, िवभागीय िश�ण महािव�ालये यांसार�या 
िवभागीय आधारसं�थांम�ये जोडणी झाली पािहजे. 

५क.७ िश�क�िश�णातील सशंोधनाचा �व�यथ�  

इतर �यवसायां�माणे, अ�यापन �यवसायाला िवकसनशील �ानाचा पाया असून तो 
संबिंधत �यावसाियकांना माग�दशन� करत असतो. याम�ये संशोधनिनिम�त �ान हा 
मह�वाचा घटक असतो. एका बाजूला अ�यापक िश�ण व अ�यापकिवकसन काय��म हे 
�ानादानाची म�यवत� दालने तर दसु�या बाजूला िभ�न संदभा�तील दालने मानावी 
लागतील. अधापकिश�णाचा अ�यास�म व संबिंधत पाठ्यप�ुतके हे होऊ घातले�या 
िश�काचा संशोधन�ान �हणजे काय हे दाखवतात. मानसशा�, अ�यापनप�ती 
�ामधील संशोधनिन�कष� हे संशोधन िन�कष� हे िश�ण व �िश�ण काय��माचे नेहमीचे 
वैिश�्य �हणावे लागेल. परतं ु िव�ाथ�अ�यापकांना िन�कष� वगा�त िशकत असताना 
राबवणे कठीण जाते. 

अ�यापक िश�णा�या गणुव�े बाबत नेहमीच �� केला जात अस�यामळेु ते संशोधन�े� 
�हणून मह�वाचे गणले आहे. तसेच िश�काची गणुव�ा ही शै�िणक िन�पती व िव�ाथ� 
संपादनाबाबत मह�वाची मानली आहे. प�रणामी �ा �े�ातील संशोधकांची खालील 
बाब�साठी एक�येवून काम कर�याची गरज आहे. 

 अिलकड�या संशोधनिन�कषा�ची देवघेव करणे. 

 �ा �े�ाबाबत नवीन सशंोधनप�ती िवकिसत करणे. 

 नवोप�मशील अ�यापन शा�ीय प�तीची मािहती देणे. 

 �िस�ीचे नवे झरोके शोधणे. 

 संशोधनाबाबत मागासले�या सहकाया�ना सहा�य करणे. 

 अ�यापक िश�णातील संशोधनाला िन�ीत असे िवधायक वळण दे�यासाठी 
मह�वपूण� असे उगवते िवषय िवकिसत करणे. 

अ�यापक िश�णात काय�रत असणाया�  म�यवत� सं�थांची जाळे ��थािपत केले 
पािहजे.MHRD, NCTE, NCERT, UGC, अशा सं�थांचा 'अ�यापक िश�णक�' हा 
एक घटक आहे. �ातील सं�था याबाबतीत आधारभूत ठरतात – नॅशनल यिुन�हिस�टी 
ॲफ ए�यकेुशनल �लॅिनंग अॅ�ड अॅडिमिन�टेशन (NUEPA), स��ल िहदंी इि��टट्यटु 
(CHE) , स��ल इि��टट्यटु ऑफ इंि�लश (CIE), स��ल इि��टट्युट ऑफ इंिडयन 
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लॅ�वेजेस् (CIIL), िडर�ेटोरेट् ऑफ अॅड�ट् ए�यकेुशन (DAE), नॅशनल इि��टट्यटु 
फॉर हॅि�डकॅ�ड् (NIH) 

तुमची �गती तपासा : 

१. िभ�न�तरीय अ�यापक िश�णसं�थांचे जाळे िवणणे का मह�वाचे आहे? 

५क.८ साराशं  

अ�यापक िश�णातील संशोधनाचे �व�प व हेत ु �ा पाठात समजून घेतला. आगम-
िनग�म, संदभ�, �ि�या �ा अ�यापक िश�णातील चलांनी अ�यापक िश�णाची �या�ी 
भरलेली आहे. गणुव�ाधारी �य�/ संसाधने/ सोयी/ िव�/ संशोधकांमधील सहमती यांचा 
अभाव, उि��े/ अ�यायनप�ती/ �ितमाने/ �ितकृती यांची उपल�धता अशा िवसंगतीमळेु 
हे �े� सम�या��त आहे. अ�यापक िश�णसं�था व िभ�न�तरीय म�यवत� - सं�थाम�ये 
जाळे िवण�याचे व संशोधनिन�कषा�ची �यानुसार काय�वाही मह�वपूण� ठरते. 

५क.९ �वा�याय 

१. भारतातील अ�यापक िश�णातील संशोधन�वाहांची चचा�  करा. सदर संशोधन 
िन�कषा��या आधारे, �ा �े�ा�या रचना व �ि�येबाबत कोण�या सूचना कराल? 

२. 'अ�यापन' व 'अ�यापक' संबिंधत संशोधन�वाहांची चचा�  करा. अ�यापन 
िश�ण�णालीचे उ�थापन कर�यासाठी सदर संशोधनिन�कषा�चा कसा वापर 
कराल? 

३. ’अ�यापक िश�णिवषयक संशोधनाने अ�यापक व अ�यापनाची गणुव�ा बदलली 
पािहजे“ -िश�कावरील �चिलत संशोधनां�ारे हे िकतपत सा�य होऊ शकते ते �प� 
करा. 

४. चले, संशोधनप�त�चा िवचार करता भारतीय अ�यापनिश�णातील संशोधन�वाह 
वण�न करा. सदर संशोधन अिधक सखोल व अथ�वाही हो�यासाठी कोण�या 
सधुारणा सचुवाल? 
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Handbook of Teachers and Teaching Vols. I & II, Dordrechet 
Kluwer, Academic.  
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 ६.९.५ िश�णावरील िशफारशी 

 ६.९.६ सव�समावेशक िश�णातील आ�हाने 

 ६.९.७ इं�जी िश�णावरील स�लागार मंडळ िशफारस करते 

६.१० साराशं 

६.११ िवभागवार अ�यास 

६.१२ सदंभ� 

६.० उि�� े

हा िवभाग वाच�यानतंर त�ुहाला पढुील गो�ी श�य होतील.  

 गणुव�ेची सकं�पना �प� करणे.  

 अ�यापक िश�णातील गणुव�ा िनय�ंण िनद�शकांवर चचा� करणे.  

 अ�यापक िश�णातील गणुव�ा �यव�थापनाचे िव�ेषण करणे.  

 अ�यापक िश�णाची गणुव�ा सधुार�यासाठी सचुिवले�या उपायाचें वण�न करणे.  

 खाजगीकरण, जागितक�करण आिण �वाय�ता याचंी �या�या करणे.  

 �वाय�तेची गरज आिण �वाय� स�ंथासंमोरील आ�हाने �प� करणे.  

 अ�यापक िश�णा�या सदंभा�त खाजगीकरण, जागितक�करण आिण �वाय�ता या 
सकं�पना �प� करणे.  

 िवशेष िश�णाची �या�या करणे.  

 िवशेष िश�णाची मळेु �प� करणे.  

 सरकार�या िविवध सरकारी योजना आिण अलीकडील उप�माचंी चचा� करणे.  

 िवशेष िश�णातील आ�हानाचंी यादी करणे.  

 एकाि�मक िश�णासाठी िशफारशी सागंणे.  

६.१ प�रचय 

अ�यापक िश�ण हा एक जागितक �यवसाय आहे जो यो�य�र�या समजून घेणे आव�यक 
आहे. �यवसायाचा आजचा जागितक �ि�कोन समजून घेणे, नजीक�या भिव�यात �याब�ल 
अटकळ बाधंणे आिण स�या�या काळात उपल�ध असले�या सव��म िवचार आिण 
िनद�शा�मक मॉडे�सचा वापर करणे आव�यक आहे.  

मानवी िवकास आिण उ��ातंी�या गितमान उप�मा�ंया �वाहाचा प�रणाम �हणून आप�या 
समकालीन समाजात �यावसाियक��्या शि�शाली अ�यापन खूप मह�वाचे आहे आिण ते 
वाढत आह.े या घडामोडी आिण उ��ातंीमळेु, २१ �या शतकात िशक�याचा दजा� व �माण 
हे २० �या शतकापे�ा जा�त असेल. प�रणामी, िश�कानंा २१ �या शतकातील शालेय 
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वातावरणात िटकून राह�यासाठी व यश�वी हो�यासाठी, सामा�य आिण िविश� असे दो�ही 
�कारचे अित�र� �ान व कौश�ये आ�मसात करणे आव�यक आह.े  

शालेय �यव�थेतील उदयो�मुख माग�याबंाबत िश�क िश�णाला अिधक संवेदनशील 
�हायला हवे. यासाठी िश�कांना दहुेरी भूिमकेसाठी तयार करावे लागेल.  

 अ�यापन अ�ययन प�रि�थतीत �ो�साहन देणारा, सहा�यक व मानवी सिुवधा देणारा, 
जो िव�ा�या�ना �यां�या कलागणुाचंा शोध घे�यास, �या�ंया शारी�रक आिण बौि�क 
�मतेची पूण� जाणीव क�न दे�यासाठी, जबाबदार नाग�रक �हणून काम कर�यासाठी, 
चा�र�य व इ� सामािजक आिण मानवी मू�ये िवकिसत कर�यास स�म करतो इ. 
आिण  

 गटाचा एक सि�य सद�य जो बदल�या समाजाशी ससुगंतता राख�यासाठी शालेय 
अ�यास�मा�या नूतनीकरणा�या �ि�येत योगदान दे�यासाठी जाणीवपूव�क �य�न 
करतो.  

 भूतकाळातील अनभुव आिण बदल�या रा��ीय िवकास उि��े आिण शै�िणक 
�ाधा�या�ंया �काशात उ�वले�या िचतंा आिण अिनवाय�ता ल�ात घेऊन सामािजक 
गरजा आिण िव�ा�या��या वैयि�क गरजा.  

ददु�वाने, िश�क िश�णाचे काय��म ि�थर आिण रखडलेले अस�याचा आरोप आह.े 
स�याचे िश�क िश�ण मॉडेल हे म�ुयत: ि�िटश िश�ण प�तीतून वारशाने िमळालेले आह े
आिण �या�या वैयि�क आधा�रत िस�ातं आिण प�त�म�ये आव�यक बदल ि�वकार�यात 
वेळे�या अनषुंगाने गती ठेव�या�या असमथ�तेमळेु खूप �ास होत आह.े (यादव एट.अल., 
२०११) N.P.E. (१९८६) आिण �यानतंर�या कृती काय��माने हे ल�ात घेतले आहे क� 
िविवध ट��यामं�ये िश�क िश�णा�या काय��माला �णाली गणुव�ािभमखु कर�यासाठी 
�या�या इनपटु, �ि�या आिण आउटपटुम�ये सपूंण� पनुर�चना आव�यक आह.े  

�वातं�या�या वेळी भारताने �वत:ला समाजवादी लोकशाही रा�य घोिषत केले. साव�जिनक 
�े�ातील उप�म सवा�ना उपल�ध क�न दे�यासाठी आिण भारताला िवकासाकडे 
ने�यासाठी स�ु कर�यात आले आिण िवकिसत केले गेले. पण एकोणीसशे ऐशंी�या 
दशकात समाजवादी अथ�शा�ाचा �मिनरास झाला �यामळेु साव�जिनक �े�ामं�ये असतंोष 
िनमा�ण झाला. िश�ण देखील साव�जिनक िहत मानले गेले आिण सरकारने इतर साव�जिनक 
उप�मा�ंमाणेच स�ंथा �थापन के�या, �यानंी जनतेला िश�ण िदले. काळा�या ओघात या 
स�ंथा अकाय��म झा�या.  

सरकारी मालक��या उ�ोगा�ंया अकाय��म काया�ची �िति�या �हणून खाजगीकरणाची 
लाट भारतासह जगभरात पसरली आहे. सव� सम�यावंर रामबाण उपाय �हणून 
खाजगीकरणा�या क�पनेकडे पािहले जात होते. भारतही अ�भािवत राह� शकला नाही 
आिण खाजगीकरणा�या लाटेचा प�रणाम िश�ण �े�ावर झाला आहे.  
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६.२ गणुव�ेची सकं�पना 

गणुव�ेचा श�दकोशातील अथ� आहे ’उ�कृ�तेचे �माण“. बेिनम (१९९३) या�ंयानसुार – 
“गणुव�ेचे मोजमाप अिजबात केले जात नाही, परतं ु अतं�ा�नाने कौतकु केले जाते. 
गणुव�ेला िमळालेला �ितसाद �हणजे भावना, एक धारणा जी आप�या जीवनातील अथ�, 
स�दय� आिण मू�या�ंया अनभुवाशी घिन�पणे जोडलेली असते.” 

जान डी.टीमर या�ंया मते – “गणुव�ा ही मनाची एक अव�था आहे... त�ुही जे करता, त�ुही 
ते कसे करता आिण िकती लवकर करता यावर कधीही समाधानी न राहता केलेला 
उ�कृ�तेचा अथक �य�न. सधुारणेसाठी नेहमीच जागा असते. सव� काही नेहमी चागंले केले 
जाऊ शकते. गणुव�ा हा आप�या आ��याचा भाग असावयास हवा.” 

गणुव�ा ही सदंभ�य�ु आह.े गणुव�ेची एक सव�समावेशक �या�या देणे फार कठीण आहे. 
ही उ�पादन, �ि�या िकंवा सेवेची वैिश�्ये आिण वैिश�ाचंी सपूंण�ता आहे जी सािंगतले�या 
िकंवा िनिहत गरजा पूण� कर�या�या �मतेवर अवलंबून असते. शै�िणक सदंभा�त, 
गणुव�ेकडे एक जिटल सम�या �हणून पािहले जाते कारण िश�ण हे मानवाशी सबंंिधत 
आहे. ज�ेहा आपण मानवाचे वण�न एक उ�पादन �हणून करतो ते�हा �या वण�नात िश�क 
िकंवा िव�ा�या�ची सव� वैिश�्ये �याच�कार ेअंतभू�त करता येत नाहीत, �या�कार ेआपण 
एखा�ा व�तू�या गणुव�ेचे वण�न करतो. यामळेु गणुव�ेची �या�या ही �य��, स�ंथा आिण 
शै�िणक प�रि�थती, सामािजक व रा��ीय सदंभा�नसुार बदलते.  

िश�णातील गणुव�ा सिुनि�त करणे (तसेच िवशेषत: िश�ण िश�णातील) हे एक मोठे 
आ�हान आह.े कारण ते प�ृवीवरील सवा�त सवेंदनशील िनिम�तीशी सबंंिधत आहे. ते �हणजे 
मानवी ससंाधने (रॉजस�, १९९५). २१ �या शतकात नवीन सामािजक वा�तवा�या 
सदंभा�त गणुव�ा हा िश�णाचा एक िनणा�यक घटक बनला आहे. मािहती स�ेंषण �ा�ती, 
�ान अथ��यव�था आिण जागितक�करण. “भावी समाजावर” मोठ्या �माणावर �भाव 
टाकत आहेत. परवडणाया� िकंमतीत मोठ्या स�ंयेने दज�दार िश�ण कसे �ायचे हा 
िवकसनशील देशाचंा �ाथिमक �� आह.े गणुव�ेमळेु िश�ण हे सामािजक��्या समप� बनते 
कारण ते �य��साठी वैयि�क�र�या अप�रहाय� असते. या संदभा�त गणुव�ा व उ�कृ�ता ही 
िश�क िश�णासह ��येक उ�च िश�ण स�ंथेची ��ी असायला हवी. सव� उ�च िश�ण 
स�ंथासमोर गणुव�ा आिण उ�कृ�ता �ा� करणे ह ेमोठे आ�हान आहे.  

६.३ अ�यापक िश�णातील गणुव�ा िनय�ंण िनद�शक 

िश�क िश�णा�या �े�ात िश�क िश�ण स�ंथा�ंया गणुव�ेचे मू�याकंन कर�यासाठी काही 
गणुव�ा िनय�ंण िनद�शक िवचारात घेतले पािहजेत. NAAC (२००५) ने िश�क 
िश�णातील गणुव�ेचे मू�यांकन आिण िनयं�ण कर�यासाठी खालील सात िनद�शक 
ओळखले आहेत.  
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अ) अ�यास�माचे पैलू : 

�याम�ये �येय अिभमखुता, अ�यास�म िवकास, काय��म पया�य, शै�िणक लविचकता व 
अिभ�ाय य�ंणा समािव� आहेत.  

ब) अ�यापन, अ�ययन व मू�यमापन : 

�याम�ये �वेश �ि�या, िविवध गरजा पूण� करणे, अ�यापन - अ�ययन �ि�या, िश�क 
गणुव�ा, अ�यापनाचे मू�यमापन, अ�ययनाचे मू�यमापन आिण प�र�ा सधुारणा याचंा 
समावेश होतो.  

क) संशोधन, िवकास आिण िव�तार : 

�याम�ये सशंोधन, सशंोधन आऊटपटु, सपंादन आऊटपटु, क�स�ट�सी, िव�तार 
ि�याकलाप, िव�तार व िलंकेजम�ये सहभाग याचंा समावेश होतो.  

ड) पायाभूत सुिवधा आिण िश�ण संसाधने : 

�याम�ये भौितक सिुवधा, पायाभूत सिुवधांची देखभाल, अ�ययन ससंाधन �हणून �थंालय, 
अ�ययन ससंाधन �हणून सगंणक आिण इतर सिुवधाचंा समावेश होतो.  

इ) िव�ाथ� समथ�न आिण �गती : 

�याम�ये िव�ा�या�चे �ोफाइल, िव�ा�या�ची �गती, िव�ाथ� समथ�न आिण िव�ाथ� 
ि�याकलाप समािव� आहेत.  

फ) सं�था आिण �यव�थापन : 

�याम�ये �येय अिभमखुता व िनण�य घेणे, सघंटना सरंचना, काय�क�या�चे अिधकार आिण 
काय�, �ि�कोन िनयोजन, मानवी श�� िनयोजन व भरती, काय��दश�न मू�याकंन, कम�चारी 
िवकास काय��म, ससंाधने एक�ीकरण आिण आिथ�क �यव�थापन याचंा समावेश आह.े  

ज) आरो�यदायी प�ती : 

�याम�ये एकूण गणुव�ा �यव�थापन, नवक�पना, मू�य आधा�रत िश�ण सामािजक 
जबाबदाया� आिण नाग�रक�वा�या भूिमका, सवा�िगण िवकास आिण स�ंथा�मक वातावरण व 
उप�म याचंा समावेश होतो. 

६.४ अ�यापक िश�णाचे गुणव�ा �यव�थापन 

गणुव�ा �यव�थापन ही सकं�पन म�ुयत: औ�ोिगक उ�पादनाचंी गणुव�ा सधुार�यासाठी 
माडं�यात आली असली तरी शै�िणक स�ंथा�ंया �े�ातली ितची �ासिंगकता 
िश�णत�ां�या ल�ात आली आहे. िवशेषत: िश�क िश�णा�या �े�ात, �याची �भावी 
अंमलबजावणी िविवध भागधारका�ंया सहभाग वाढव�याची, अिधक सघंकाय�, पनुर�चना 
कर�याची �ि�या, �पधा��मक बेचमाक�गं, प�रणामाचें सतत मोजमाप, दीघ� प��याची ��ी, 



 

 

अ�यापक - िश�णातील सम�या 

 

163 

काय�सघं आधा�रत सम�या सोडवणे आिण समदुायाशी जवळचे नाते याबाबत अिधक 
चागंली श�यता सिुनि�त क� शकते (कौन, १९९६). 

कोण�याही शै�िणक स�ंथेम�ये तीन पैल ु �यव�थािपत करावे लागतात. शै�िणक, 
�शासक�य आिण आिथ�क. यािशवाय मागणी आिण भौितक ससंाधने �या�ंया इ�तम 
�तरावर �यव�थािपत करावे लागतात. दसुया� श�दात, िश�क िश�ण �णालीम�ये इनपूट - 
�ि�या - उ�पादनाचे �यव�थापन ही अ�यतं िचतेंची बाब आह.े जर ��येक घटक दज�दार 
असेल तर अंितम उ�पादन हे �ाहका�ंया गरजा पूण� करणार े मानले जाईल. िश�क 
िश�णा�या �े�ात लागू केले�या गणुव�ेचा अथ� िश�क िश�ण काय��मा�या प�रणामी �ा� 
केले�या िव�ाथ� िश�का�या ल�णे आिण वैिश�्याशंी संबंिधत आहे. शाळा, िव�ाथ�, 
पालक आिण समाज या�ंया अपे�ाचंी पूत�ता के�यास, िश�क िश�ण स�ंथानंी यो�य 
�कारचे िश�क तयार केले आहेत, हे याव�न िदसून येते आिण िश�कानंी �वत:म�ये 
सधुारणा करणे चालू ठेव�यास िश�णात मू�यवध�न होते. असे िश�क समाजा�या गरजा 
भागवत राहतील. वापरासाठी शै�िणक प�रणाम आिण अनूभवाची तेथे यो�यता असते. 
दज�दार िश�क िश�ण स�ंथेतील िश�ण �ि�येतील दोष टाळता येतील.  

गणुव�ा �यव�थापन अनेक �यव�थापन त�वे ि�वकारने �याचा वापर उ�च �यव�थापन 
�या�ंया स�ंथांना सधुा�रत कामिगरीसाठी माग�दश�न कर�यासाठी केला जाऊ शकतो.  

�यव�थापन त�वे पढुील�माणे : �ाहकावंर क� ि�त, नेत�ृव, लोकाचंा सहभाग, �ि�येचा 
�ि�कोन, �यव�थापना�ती �णालीचा �ि�कोन सतत सधुारणा, िनण�य घे�याचा वा�तिवक 
�ि�कोन, पर�पर फायदेशीर परुवठादार, सबंंध, िश�क - िश�णातील गणुव�ा �यव�थापन 
काय��मासाठी आव�यक असलेले िविवध िनकष आिण पाऊले पढुील�माणे आहेत.  

अ) �यव�थापन आिण �शासक�य मडंळाची वचनब�ता : 

�यव�थापन हे �या�ंया सेवेसाठी जबाबदार आिण वचनब� असले पािहजे, �याला 
िश�का�ंया िश�णा�या �े�ातील िविवध गणुव�े�या पैलू आिण मापदडंाची परुशेी काळजी 
असली पािहजे आिण केवळ नफा कमव�याचा �ि�कोन नसावा.  

ब) गुणव�ा �े�ांची ओळख : 

�या �े�ाम�ये गणुव�ा सधुारणे आव�यक आहे ते ओळखणे आव�यक आह.े िश�क 
िश�ण स�ंथा यासदंभा�त (NAAC) नॅक सार�या सव��च स�ंथा�ंार ेओळख�या गेले�या 
िविवध िनद�शकाचंा स�ला घेऊ शकतात.  

क) गुणव�ा हमी क�ाची िनयु�� : 

िश�क िश�ण स�ंथानंी स�ंथे�या िविवध काया�वर ल� ठेव�यासाठी आिण आव�यक 
सधुारणा सचुव�यासाठी �याचंा �वत:चा अंतग�त गणुव�ा हमी क� असावयास हवा.  
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ड) िविवध सुकाणू सिम�यांची �थापना : 

दज�दार �े�ांना �ाधा�य देऊन िविवध सिम�या �थापन के�या जाऊ शकतात आिण 
�या�ंयाम�ये कामे वाटली जाऊ शकतात.  

इ) �ि�येची रचना आिण उि��्ये : 

��येक सकुाणू सिमतीची उि��्ये सा�य कर�यायो�य प�रणामा�ंया �ि�ने तयार करणे 
आिण काया� ि�वत करणे आव�यक आहे. यावर अवलंबून ��येक सिमती�या कामकाजाची 
�ि�या ठरवली जाऊ शकते.  

फ) SWOT (साम�य� कमजोरी - संधी - धोका) िव�षेण : 

सबंंिधत �े�ातील साम�य� - कमजोरी - सधंी - धोका ओळखणे आिण यासदंभा�त आव�यक 
कृती आराखडा तयार करणे हे िविवध सकुाणू सिम�याचें सवा�त आव�यक काय� आहे.  

ज) गुणव�चेे पैलू बहाल करण े: 

गणुव�ेची हमी हे सािंघक काम आहे. �यामळेु सव� संबंिधत �य��ना स�ंथेचा दजा� 
उंचाव�यासाठी �यव�थापना�ार ेगणुव�ेचे िनकष आिण िनयोिजत व कृती केले�या िविवध 
�य�नाचंी चागं�या �कार ेमािहती �ावयास हवी.  

६.५ अ�यापक िश�णाची गणुव�ा सुधार�यासाठी काही सूचक उपाय 

आिथ�क ि�याकलापां�या उदा�रकरण आिण जागितक�करणामळेु, िश�क िश�णाची मागणी 
�या तलुनेने आिण आंतररा��ीय �तरावर ि�वकाय� मानकांवर वाढली आहे. यामळेु िश�क 
िश�ण स�ंथानंी िव�ा�या�मधील कौश�य िवकासा�या �ि�कोनात नािव�यपूण�, सज�नशील 
आिण उ�ोजक बन�याची मागणी केली जाते.  

िव�ाथ� िश�कामं�ये सामािजक, सा�ंकृितक, �थािनक, रा��ीय आिण साव�ि�क �तरावर 
आिथ�क आिण पया�वरणीय वा�तिवकता िशकव�याची जबाबदारी िश�क िश�ण स�ंथानंी 
उचचली पािहजे.  

आप�या िश�कानंा सहज उपल�ध असले�या तािं�क नवक�पनांसाठी �िशि�त केले 
पािहजे. िश�क-िश�णस�ंथांम�ये मािहती आिण स�ेंषण तं��ाना�या �भावी वापर 
िश�का�ंया िश�णाचा दजा� सधुा� शकतो.  

�याऐवजी NAAC आिण NCTE �ार ेगणुव�े�या म�ुयाकंनासाठी आपण �या िनद�शकाचंा 
िवचार केला पािहजे. जे िश�का�ंया िश�णा�या िविश� गरजा आिण काया�साठी 
सवेंदनशील असले�या िविवध प�रि�थत�ना लागू होतात.  

�हणून ��येक िश�ण स�ंथा�ंया मू�याकंनासाठी �ि�कोन आिण प�त�म�ये लविचकता 
असली पािहजे. िश�कानंा निवनतम िवकासाचा सामना कर�यास अनमुती दे�यासाठी 
समोरासमोर आिण दरु�थ अशा दो�ही मा�यमातून सतत सेवा काय��म आयोिजत केले 
जावेत.  
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वगा�तील अ�यापना�या गणुा�मक सधुारणेसाठी ��येक िश�काने कृती सशंोधन केले 
पािहजे. �यानंा िशकवणे आिण िशकणे (मिु�त आिण नॉन ि�ंट) िश�ण सािह�य, 
मानसशा�ीय साधने इ. िवकिसत कर�यात गुतंले पािहजे. यामळेु िश�कांना �याचें �ान 
आिण कौश�ये सतत अ�यावत कर�यात तसेच �याचंा आ�मस�मान सधुार�यास मदत 
होईल. िश�क िश�ण काय��माचा दजा� राख�यासाठी आिण �याची गणुव�ा वाढव�यासाठी 
NCTE आिण सलं�न िव�ापीठा�ार ेिश�क िश�ण स�ंथावंर सतत देखरखे ठेवली पािहजे.  

६.६ जागितक�करण 

६.६.१ जागितक�करणाची संक�पना : 

'जागितक�करण' या श�दाचा अथ� क�पना, मािहती, तं��ान, चागं�या सेवा, िव�, भाडंवल 
आिण लोक या�ंया देशादेशांमधील �वाहा�ार े समाज आिण अथ�शा� याचें एकि�करण 
सीमेपलीकडील एकि�करणाला सामािजक, सा�ंकृितक, आिथ�क आिण राजक�य असे 
अनेक आयाम असू शकतात. जागितक�करणामळेु आिथ�क जीवन अिधक �पधा��मक आिण 
मागणीपूण� बनले आह,े �यामळेु मानवी कौश�य िवकास अिधक मह�वपूण� झाला आहे. 
केवळ आधिुनक कौश�यानंी ससु�ज नसलेले िशि�त कम�चारीच �पधा� क� शकतात 
आिण जागितक�करणामळेु िनमा�ण झाले�या सधंीचा फायदा उठवू शकतात.  

जागितक�करण ही आिथ�क घटना आहे जी िविवध खडं आिण �देशातील उ�पादक आिण 
�ाहकानंा व�तू, सेवा आिण भाडंवला�या म�ु देवाणघेवाणी�ार े काया��मक सबंंधामं�ये 
आणते. जग एक� ये�यासाठी आमूला� बदल घडवून आणणारा पिहला घटक �हणज े
ई�टन� �लॉक चे िवघटन SAARC आिण EU आिण ASEAN सार�या नवीन �ादेिशक 
आिथ�क गटाचंा उदय. दसुरा घटक �हणजे बाराजा�या नेत�ृवाखाली िनयमना�या 
िवचारसरणीचे वच��व, जे स�ुवातीला आिथ�क आिण िव�ीय देवाणघेवाणावंर लागू केले गेले 
आिण आता आरो�य आिण िश�णासह मानवी ि�याकलापा�ंया इतर िविवध �े�ांना लागू 
केले गेले. ितसरा घटक �हणजे दळणवळणा�या �े�ांत तािं�क आिण वै�ािनक 
नवक�पना�ंया प�रचयाने सव� सीमा दूर सार�या गे�या आहेत. �याने पूव� जगातील 
रा��ा�ंया जवळ ये�याची �ि�या अवरोिधत केली होती.  

जागितक�करणाने िविवध �े�ात आिण शाखामं�ये चचा� स�ु केली आह.े 
जागितक�करणावरील िवरोधाभासी �ि�कोनांचा एक िटका�मक आढावा पढुील�माणे आहे. 
कारण ते िश�णाशी सबंंिधत आहे. ��येक िवभागात या सामा�य िवचारानतंर, अ�यापन 
�यवसाया�या सबंंधात िश�णावर होणाया� जागितक�करणा�या प�रणामाबं�ल िचतंा कमी 
केली जाते. िदेले�या समाजातील िश�का�ंया भूिमके�या सदंभा�त आिण िविश� समाज 
�या प�तीने या ओळखीची सकं�पना करतात आिण िश�काचंी �मािणता व यश 
तपास�यासाठी िनकषाचंा अवलंब करतात. �या��ीने िश�काचंी ओळख शोधली जाईल. 
जागितक आिथ�क मॉडेलची वाढ ल�ात घेता, या भाषणात इतर एज�सीचा समावेश आहे. 
�या िश�का�ंया ओळखीवर �याचंा �भाव टाकत आहे. िश�क िश�ण आिण �यांचे 
िवकिसत होणार े �व�प ह े िश�क ओळखीपासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही. 
जागितक�करणा�या प�त�ची क�पना केली गेली आह ेआिण �या�या सबंंधात िश�कांना 
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नेमून िदलेली भूिमका, िश�का�ंया िश�णाची रचना �या प�तीने केली जाते �यावर 
िनि�तपणे �भाव पाडेल.  

६.६.२ जागितक�करण आिण अ�यापक िश�ण : 

जर आपण �ान आिण कौश�याचे ससु�ज िश�काचंी नवीन िपढी िनवडायची व तयार 
करायची असेल तर िश�क िश�ण �हणजे सभंा�य िश�कानंा �ान, कौश�ये, वागणूक 
आिण व�ृीने ससु�ज कर�यासाठी आरिेखत केलेली धोरणे आिण काय�प�ती �यानंी वग�, 
शाळा आिण �यापक समदुायाम�ये �याचंी काय� �भावीपणे पार पाडणे आव�यक आहे. हा 
एक असा काय��म आहे जो िश�का�ंया �मता आिण �िवणते�या िवकासाशी सबंंिधत आहे 
जो िश�कानंा �यवसाया�या आव�यकता पूण� कर�यास आिण �यातील आ�हानानंा त�ड 
दे�यास स�म आिण अिधकार�म करले. ह े सव��ान आहे क� िव�ा�या��या कामिगरीची 
गणुव�ा आिण �या�ी �ाम�ुयाने िश�काचंी �मता, �ेरणा आिण सवेंदनशीलता�ार े
िनधा� �रत केली जाते. िश�ण �यव�थे�या गणुव�े�या पिलकडे, कोणतेही रा�� िवकिसत 
होत नाही जे �या�ंया िश�का�ंया गणुव�ेवर अवलंबून असते. िश�कानंा �यां�या 
�िश�णादर�यान आिण नतंर साम�ी �ानासह सवा�त यो�य साधने िदली पािहजेत.  

६.६.३ जागितक िश�ण : 

जागितक�करण आिण जागितक िश�णाचा उ�ेश जागितक �ि�कोन िवकिसत करणे आिण 
त�णानंा बह�सा�ंकृितक, जग समजून घे�यासाठी आिण जगात शातंता आिण सौहाद� 
राख�यासाठी संवेदनशील करणे हा आहे. सव�साधारणपणे लोकानंा आिण िवशेषत: 
त�णानंा जागितक घडामोडी आिण सम�या आिण लोकाचें पर�परावलंबन याब�ल 
जाग�क असले पािहजे.  

जागितक �ि�कोन �हणजे वैयि�क तसेच सामा�य उि��े सा�य कर�यासाठी उपल�ध 
असलेली कोणतीही ससंाधने वापर�याची परवानगी देऊन इतरासंोबत सामाियक करणे व 
सहकाय� करणे. पढेु इतराबं�ल सहानभूुती �हणजे भावना समजून घेणे व सामाियक करणे. 
िवचारभावना आिण मािहतीची देवाणघेवाण आिण अिभ�य�� कर�यासाठी संवाद �मता 
असणे आिण लोक, गट, समाज िकंवा रा��ामंधील मतभेद हाताळ�याचे समाधानकारक 
माग� शोधून सघंष� सोडिवणे.  

६.६.४ जागितक�करणाम�ये िश�कां�या िश�णासाठी आ�हाने : 

िश�क िश�णातील सशंोधन : िश�क िश�णा�या विध�त �या�ीसाठी 
जागितक�करणा�या सदंभा�त िश�क िश�णा�या �या�ीची क�पना कर�यासाठी सशंोधक 
आिण अ�यास आव�यक आहेत. सशंोधनाने धोरणा�मक सम�या, अ�यास�म सम�या, 
मू�यमापन �णाली, वगा�तील प�ती, �िश�ण धोरण, मू�य स�ंकार, तं��ान म�य�थ 
िश�ण, शाळा समदुाय सबंंध, िश�णातील गणुव�ा, सव�समावेशक िश�ण, पर�परसवंादी 
िश�ण, सराव अ�यापन शाळा इ. �े�ानंा �ितसाद देणे आव�यक आहे.  
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अ) पा�तेवर आधा�रत अ�यास�म : 

स�मतेवर आधा�रत अ�यास�म हा िनद�शनाकंडे पाह�याचा �ि�कोन दश�िवतो, जे 
मोजमाप करता येईल अशा प�तीने �ाना�या वापरावर जोर देते. स�मते�या माग�दश�कावंर 
आधा�रत अ�यास�म हा �ािव�य िमळव�यासाठी सवा�त मह�वा�या उि��ा�ंया घटकां�या 
यादीवर ल� क� ि�त करतो आिण या स�मता ��येक िव�ा�या�ने सूचना पूण� के�यावर ते 
�दिश�त कर�यास स�म असावयास हवे. स�मतेवर आधा�रत धडा हा उ�च �माचा िवचार 
कौश�यांवर अिधक जोर देऊन िश�ण लागू कर�यासाठी आरिेखत केले�या 
ि�याकलापामं�ये िव�ा�या�ना बदलवतो. िव�ा�या�चे मू�यमापन केवळ �ानावरच होत 
नाही, तर म�ुय�वेक�न घेतले�या �ानाशी सरंिंचत काय� कर�या�या �मतेव�नही केले 
जाते.  

ब) �यावसाियकता आिण अनुकुलन�मता : 

सव� िश�कांचा जागितक �ि�कोन, चागंली तयारी व सतत �यावसाियक िवकास आिण 
यो�य समथ�न अस�यास िश�णाचा दजा� सधुारले. आंतररा��ीय �े�ात �पधा� कर�यासाठी 
िश�कांना िव�ा�या��या सामािजक, आिथ�क आिण सा�ंकृितक िविवधतेशी जळुवून घेणे 
आव�यक आहे.  

क) िश�णाची गुणव�ा : 

आज आप�याला िश�का�ंया िश�णा�या गणुव�ेत अिधक रस आहे. उ�च दजा�चे िश�क 
िश�ण हे आणखी एक आ�हान आहे. ज ेNCTE �ार ेिनधा��रत कम�चाया�चा नमनुा, िश�ण 
िशक�या�या प�रि�थती�या गरजा पूण� करणारी पायाभूत सिुवधा, �भावी तं� मू�याकंन 
आिण �भावी िश�ण प�रणाम मू�याकंन यासार�या अटी कोण�याही पूव��हािशवाय पूण� 
करते.  

ड) �ानाबरोबरच कौश�याची गरज : 

जागितक�करणा�या घटनेमळेु जागितक�करण झालेले आिण �थािनक, �ादेिशक, रा��ीय व 
आंतररा��ीय �तरावर या �ि�येचे जागितक�करण झालेले यां�यातील दरी वाढ�यास मदत 
झाली आहे. एक� राह�यास िशकवणे हे बह�लवाद, पर�पर समंजसपणा आिण शातंते�या 
मू�याब�ल आदरा�या भावनेने पर�परावलबंनामळेु समज आिण �शसंा िवकिसत 
कर�याशी समानाथ� आह.े  

इ) एकाि�मक तं��ानाचा वापर : 

िश�णातील एक वाढणार े आ�हान �हणजे तं��ानाचा वापर िशकव�याचे साधन �हणून 
आव�यक कौश�ये आिण �ान िवकिसत कर�यासाठी धोरणे तयार करणे आिण 
अंमलबजावणी करणे. अ�यास�म आिण सूचनामं�ये तं��ानाचा समावेश कर�यासाठी 
िश�क िकती �माणात यार आहे हा एक �मखु सदंभ� घटक आहे.  
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६.७ खाजगीकरण 

६.७.१ खाजगीकरणाची संक�पना : 

खाजगीकरण ही स�ंा अनेक िभ�न शै�िणक काय��म आिण धोरणांना सदंिभ�त करतो. 
खाजगीकरण �हणजे सहकारी आिण साव�जिनक स�ंथा व सघंटनाकंडून खाजगी �य�� 
आिण स�ंथाकंडे ि�याकलाप मालम�ा आिण जबाबदाया�चे ह�तातंरण होय. (ले�हीन, 
२००१) खाजगीकरणाम�ये साव�जिनक िकंवा सरकारकडून, खाजगी�े� िकंवा वैयि�क 
खाजगी कंप�याकंडे धाडसी योजनाचंी मालक� बदलणे समािव� आह े(अ�वाल, २००७). 
स�या िश�ण �े�ात खाजगीकरण हा सवा�त चच�चा िवषय आह,े िश�ण सधुार�याचा िवचार 
करताना तो झपाट्याने एक �यापक �था बनत आहे, कारण यामळेु सरकारवर वाढती 
मागणी पूण� कर�यासाठी दबाव कमी होतो. आिण िवकसनशील देशामं�ये अन�य 
खचा�पासून �यानंा म�ुता िमळते, तेथे तरतूद आिण जबाबदारी हे म�ेु समोर आहेत, 
खाजगीकरण पालकासंाठी कायदेशीर ठ� शकते �यानंा �यां�या मलुासंाठी शाळा ठरवतानंा 
अिधक �वातं�य आिण पया�य िदले जातात.  

६.७.२ िश�ण आिण खाजगीकरण : 

िश�ण �े�ाला लागू केलेले खाजगीकरण हे साव�जिनक �े�ातील �यापक सधुारणेचा भाग 
�हणून पािले जाऊ शकते. िश�न ही खाजगी आिण सामािजक गुतंवणूक आहे. �यामळेु 
िव�ाथ� �याचे कुटंुब व �याचे िनयो�े आिण समाज �या म�ये आिण समाज �या म�ये 
समहु आिण रा�य याचंा समावेश आहे. �या दोघाचंीही ही जबाबदारी आहे. िश�ण �े�ातील 
बदलाचे �े� �हणजे पैशाचे िनण�य व जबाबदारी, �शासन आिण उ�च दजा�चा सबंंिधत 
अ�यास�म. खाजगीकरण हे खाजगी �े�ा�ार ेसरकार�या ह�त�ेपा�या अनपुि�थतीतील 
�यव�थापन आहे. अशा स�ंथा जा�त श�ुक, वापरकता� श�ुक आिण ससंाधनाचंा पूण� वापर 
क�न �वत:चा िनधी तयार करतात. �यानंा पैसे देता येतील �यानंा पैसे �ावे लागत नाहीत. 
या त�व�ानावर ते िटकून आहते.  

अलीकड�या दशकात भारतात उ�च िश�णाचे खाजगीकरण अनेक �कारात व �व�पात 
उदयास आले आहे.  

१. सरकारी उ�चिश�ण स�ंथामंधील खाजगीकरण हे सरकारी स�ंथामं�ये �वयं-िव� 
पोषण अ�यास�म स�ु कर�या�या �व�पात होते.  

२. सरकारी अनदुानीत खाजगी स�ंथाचें खाजगी, �वय-ंिव� परुवठा स�ंथेत �पातंरण 
करणे.  

३. �व-िव�परुवठा कर�या�या खाजगी स�ंथानंा मा�यता देऊन आिण मा�यता 
िद�यािशवाय स�ुा िव�ता�रत कर�याची परवानगी देणे, �यानंा �यावसाियक खाजगी 
उ�च िश�ण स�ंथा �हणून सबंोधले जाऊ शकते.  

 



 

 

अ�यापक - िश�णातील सम�या 

 

169 

६.७.३ खाजगीकरणास जबाबदार असलेले घटक : 

अ) �पधा��मक काय��मतेची गरज : 

अिधक �पधा��मक आिथ�क वातावरण, साव�जिनक �े�ातील उप�माचें काय� अकाय��म 
मानले जाणे हे खाजगीकरणाचे म�ुय कारण आह े असे मानले जाते क� खाजगी मालक� 
आिण िनय�ंण हे ससंाधनाचे वाटप आिण काम या�ंया बाबतीत अिधक काय��म आहे.  

ब) लोकसं�येतील वाढ : 

भारताची लोकस�ंया जवळपास १२५ कोटी आह.े मोठ्या स�ंयेतील लोकांना उपल�ध 
क�न दे�यासाठी अिधक खाजगी स�ंथाचंी आव�यकता आहे. देशातील त�णाचंी उ�च 
िश�णाची मागणी पूण� कर�यासाठी उ�च िश�णा�या खाजगीकरणाची गरज आह.े  

क) आिथ�क सम�या : 

भारतातील उ�च िश�ण आिथ�क तणावात आहे. क� � आिण रा�य सरकार यापढेु 
साव�जिनक उप�माचंा आिथ�क भार उचलू शकत नाही. भारतातील िश�णावरील स�याचा 
खच� GDP �या ३.५% पे�ा जा�त नाही. क� �ानेच मा�य केले आहे क� िकमान ६% असणे 
आव�यक आह.े उ�च िश�णावर फारच कमी खच� केला जातो. हे आंतररा��ीय �तरावर 
�ितकूलपणे तलुना करते, िवशेषत: दि�ण आि�केसार�या देशा�ंया तलुनेत, जे िश�णावर 
GNP �या ८% गुतंवणूक करतात. �यामळेु असे धोरण िवकिसत हो�याची गरज आह.े 
�यामळेु खाजगी ससंाधने एकि�त केले जातात.  

ड) दज�दार िश�णासाठी : 

खाजगी स�ंथानंा मानवी तसेच भौितक ससंाधनां�या खरदेीसाठी दीघ� �ि�येची 
आव�यकता नसते. चागं�या गणुा�मक पायाभूत सिुवधा आिण उपकरणे जसे इमारती 
फिन�चर, िविवध �कार�या �योगशाळा या�ंया खरदेीसाठी आिण �या�ंया रखवालासाठी 
आिण मागणीनसुार वेतन िदले जाऊ शकणार े पा� व स�म शै�िणक कम�चाया�साठी तेथे 
गणुव�ा पूण� िश�णासाठी खाजगीकरणाची गरज आहे.  

इ) कुशल मनु�यबळासाठी : 

मया�िदत �वातं�यामळेु साव�जिनक �े�ाकडून फार मी पढुाकार घेतला जातो. रा��ा�या 
आिथ�क िवकासाला चालना देणाया� िवषयाची मागणी पूण� कर�यासाठी खाजगी स�ंथा 
आधिुनक आिण �गत अ�यास�म स�ु कर�यास मोकळे आह.े बाजारा�या आिण 
काळा�या माग�या पूण� के�या जाऊ शकतात. �यासाठी खाजगीकरणाची गरज आह.े  

फ) अिधक �वाय�तेची इ�छा : 

उ�च िश�णा�या खाजगीकरणामळेु स�ंथानंा �वाय�ता िमळेल आिण सरकारवरील 
अवलंिब�व कमी होईल. यामळेु �यव�थापन, िव� आिण �शासना�या �े�ातील राजक�य 
ह�त�ेप दूर होईल.  
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ग) तांि�क िवकासाची गरज : 

माय�ोचीफ, अनवुिंशक�, स�ेंषण रोबो�स ्लेसस�, सॅटेलाईट िट�ही व सगंणक तं��ानाची 
वाढ यासार�या तािं�क िवकासामळेु मािहती �ातंी घडवून आणली आहे व बळकट झाली 
आहे. मया�िदत ससंाधनामंळेु साव�जिनक �े� हे उ�ोग व इतर अथ��यव�थेची �े�े या�ंया 
माग�या पूण� क� शकत नाही. अशा�कार े खाजगी �े�ाने मन�ुयबळाला तं��ानाम�ये 
�िशि�त कर�याचे आिण बाजारा�या मागणीला �ितसाद दे�याचे काम हाती घेतले पािहज.े  

६.७.४ खाजगीकरणाचे फायदे : 

दज�दार सेवा आिण िव�ा�या�साठी अ�यास�म आिण िवषया�ंया िव�ततृ िनवडीची तरतूद.  

 �पधा� 

 िश�ण आिण �िश�णाची गणुव�ा 

 सव�काय� प�तीम�ये ससंाधनांची उपल�धता आिण पारदश�कता उ�म राखणे.  

 मानवी आिण भौितक ससंाधनां�या यो�य�कार ेउपयोग 

 अ�थापन आिण मू�यमापनात नािव�यपूण�ता 

 शै�िणक स�ंथाचें िवक� �ीकरण 

६.८ अ�यापक िश�णातील �वाय�ता 

भारतातील उ�च िश�ण �णाली ही जगातील सवा�त मोठ्या िश�ण �णालीपैक� एक आहे 
आिण ती सतत �गती करत आहे. बया�च िव�ापीठावर सलं�नीत महािव�ालयांची स�ंया ही 
वाजवीपे�ा जा�त आहे, �यामळेु अनेक नामािंकत िव�ापीठे आिण महािव�ालये यानंा 
आपली नामािंकत पत गमवावी लागली आहे. केवळ काही िव�ापीठे आिण महािव�ालये 
जटील सामािजक आिण आिथ�क दबाव आिण शै�िणक �ि�ये�या �ि�कोनातील जागितक 
बदला�ंया वातावरणात �यांचा दजा� आिण �ित�ा राख�यासाठी �यव�थापन करतात.  

६.८.१ �वाय�तेची संक�पना : 

िचतंनशील बिु�म�ा, �वतं� िवचारसरणी, �ढिन�य आिण �वत:साठी गो��चा िवचार 
कर�याची मनाची व�ृीला �वाय�ता �हणतात, �वत:चे �वतं� िनण�य �वतं�पणे 
पया�यामंधून िनवडणे आिण �वत:�या िवचारा�ंया �कारात �वत:�या कृती आिण 
��ीकोनांवर िनयं�ण ठेवणे याला �वाय�ता �हणतात.  

�य�ुप�ीशा�ानसुार, �वाय�तेची दोन वैिश�्ये आहेत. उदा. �वत:चा �वभाव �हणतो, 
ऑटो आिण आदश� व िनयमांचे �कार - नोमोस (ऑटोनॉमी - �वाय�ता) या दोघानंा एक� 
क�न ऑटोनॉमी �वाय�ता �हणजे �वत:साठी �व-िनयम, �व-शासन आिण जबाबदारी 
ि�वकारणे होय. �वाय�ता अशा�कार े�व-िदशा क�पना तसेच मानदडंाची ओळख यांचा 
प�रचय क�न देते. �हणून �वाय�ता �हणजे मूलत: कोण�याही बा� िनय�ंणािशवाय 
�या�या िकंवा ित�या �वत:�या वत�नाचे माग�दश�न आिण िनयमन कर�यात �य��चे सापे� 
�वातं�य, �वाय�ता िकंवा �वातं�य या सोबत जबाबदारी असते. �वाय�ता �हणजे 
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भागधारक व समाजासाठीची जबाबदारी. �यामळेु भाग धारका�ंया गरजा, सामािजक 
माग�या आिण स�ंथा�मक �वाय�ता या�ंयात समतोल राखणे मह�वाचे आहे.  

६.८.२ �वाय�तेची गरज : 

भारतात काही िव�ापीठे खूप मोठी आहेत आिण �याचंी अनेक सलं�न महािव�ालये आहेत. 
�वत:चे पद�य�ुर अ�यास�म, अ�यापन व सशंोधन �यव�थािपत करणे िदवस�िदवस 
कठीण होत चालले आह.े महािव�ालये साभंाळणे, अनेक प�र�ा घेणे, कम�चाया�ची भरती 
करणे, िनकाल जाहीर करणे, �माणप� देणे हे काम अिजबात नकोसे झाले आह.े दसुरीकडे, 
महािव�ालयांना �वातं�याअभावी �वत:चा िवकास कर�यात मया�दा येतात. �यानंा असे 
वाटते क� अनेक िनय�ंणे �यां�या िवकासात अडथळा आणतात. हे देखील ल�ात आले 
आहे क� सव� महािव�ालयांचे काय��दश�न िकंवा गैर-काय��दश�न, �यव�थापन िकंवा गैर 
�यव�थापन, िनयिमतता िकंवा अिनयिमतता याकडे दलु�� क�न समान िनयमांचे िनयमन 
केले जाते. चागंली कामिगरी करणाया� महािव�ालयानंा समान मू�यांकनाला सामोर े जावे 
लागते. िश�का�ंया शै�िणक �वातं�यावरही प�रणाम होतो. शहरा�या िविवध भागात 
राहणाया� िव�ा�या��या गरजा आिण आका�ंा िवचारात न घेता अ�यास�म, �याचें �यवहार 
तसेच मू�यमापन हे िव�ापीठ मंडळे ठरिवतात. एखा�ा स�ंथेतील िश�कानंा िव�ापीठाने 
जे अिनवाय� केले आहे ते पूण� कर�यात खूप �य�त आहेत आिण िकमान आव�यकतापें�ा 
जा�त दे�यास ते �व�ृ केले जात नाहीत.  

६.८.३ �वाय� सं�थांसमोरील आ�हाने : 

 एक �वाय� स�ंथा चालवणे सम�या�धान आिण आ�हाना�मक आहे.  

 जगणे हे यशावर अवलंबून असते. ह े म�ु बाजार अथ��यव�थेसारखेच आहे जथेे 
िनयिं�त अथ��यव�थेपे�ा जा�त उ�पादकता आहे.  

 िव�ा�या�ची नोकरीवरील िनय�� आिण रोजगार�मते�या आधारावर स�ंथेचे यश 
मोजले जाते.  

 �वाय� स�ंथाचें �वत:चे धोरण असते.  

 हे घोिषत उि��े आिण कामिगरीशी जळुले पािहजे.  

 गणुा�मक बदलासाठी �वाय� स�ंथानंी िश�कांचे सम�वय सिुनि�त केले पािहजे.  

६.९ िवशेष िश�ण - प�रचय 

�यूबेकची िश�ण �णाली अपंग, सामािजक िवकृती आिण अ�ययन अस�मता असले�या 
िव�ा�या�शी कशी वागते हा �� १९८० �या दशकापासून आह.े जे�हा िश�क, पालक 
आिण िव�ाथ� सघंटनाशंी मानवी ह�क आिण भेदभावा�या म�ुावंर ल� क� ि�त कर�यास 
स�ुवात केली. काही इं�जी भािषक शाळा िनयिमत वग� खो�यामं�ये िवशेष गरजा 
असले�या िव�ा�या�चा समावेश आिण एक�ीकरण कर�यास आधीच ख�ुया हो�या. 
ते�हापासून एका�मतेचे त�व �यापकपणे ि�वकारले गेले आहे आिण तेथे िवभ� 
वग�खो�या�ंया िविवध �कारा�ंया अंमलबजावणी म�ये ि�थर वाढ घडून आलेली आह;े 



  

 

अ�यापक िश�ण 

 

172 

काह�म�ये काही उदाहरणाम�ये सव� वगा�तील ि�याकलापासाठी इतरामं�ये हे त�व 
��य�ात आण�यासाठी, तथापी, शाळा मंडळासाठी ते अिधक ि�ल� होत आह.े िवशेष 
गरजा �हणून ओळख�या जाणाया� िव�ा�या�ची स�ंया ल�णीय�र�या वाढली आहे, तथापी 
सयुो�य सेवा परुवणाया�  ससंाधनानंी गती कायम ठेवली नाही. यामळेु िश�कानंा जाणवते क� 
िविवध �कार�या वेगवेग�या िवशेष गरजा असले�या िव�ा�या�ची तलुनेने उ�च ट�केवारी 
असले�या वग�खो�या �यानंा �वत:लाच �यव�थािपत कर�यासाठी �या�ंयावर सोडून 
दे�यात आले आहे.  

जरी वगा�त म�ुय �वाहात येणे - मग ते एकाच वगा�ती सवा�त गभंीरपणे अपंग िव�ाथ� असले 
तरी - हे जवळ जवळ दोन दशकापंासून �यबेुक मधील इं�जी भाषे�या िश�णा�या 
स�ंकृतीचा एक भाग असला तरी इं�जी भाषे�या शाळा मंडळातील अनेक िश�क आता 
बोड� एक�करणा�या प�रणामकारकतेवर ��िच�ह उपि�थत करत आहेत. काहीजण आता 
समावेश कर�या�या लाद�याला अ�यास�म सधुारणेमळेु िश�कानंा आधीच भेडसावणाया� 
सम�याशंी जोडणार े �हणून पाहतात. जी �वत: म�ये एक �यापक कृती आहे - �यासाठी 
शाळा आयोग आिण िश�कांना अ��ततु आिण कमी ससंाधन य�ुता जाणवते.  

६.९.१ िवशेष िश�णाची मळेु : 

यनुायटेड नेश�स क��हशेन ऑन राईटस ् ऑफ पस�नस ् िवथ िडसअॅिबिलटीज 
(UNCRPD, २००८) 

UNCRPD हे अपंग लोका�ंया ह�काचें सरं�ण करणार ेपिहले मानवािधकार साधन आह.े 
तो आंतररा��ीय कायदा आहे. पिह�या िदवशी या अिधवेशनावर �वा�री करणाया� पिह�या 
ए�याऐशंी देशापैंक� भारत एक होता. भेदभाव न करणे, पूण� सहभाग आिण समावेश, सधंीची 
समानता आिण �वेश यो�यता ही अिधवेशनाची �मखु माग�दश�क त�वे आहेत. अिधवेशनात 
५० लेख आहेत. कलम २४ िश�णाशी सबंंिधत आहेत. अिधवेशन सव� �तरावर सव� 
समावेशक िश�ण �णाली आिण आजीवन िश�ण अिनवाय� करते. हे सा�य कर�यासाठी 
अपंग�वा�या आधारावर अपंग �य��म�ये भेदभाव न करणे; दज�दार सव�समावेशक िश�ण 
िमळणे; �य���या गरजेनसुार सामा�य िश�ण �णालीम�ये आव�यक समथ�नाची आिण 
�भावी वैयि�क समथ�नाची तरतूद यावर अिधवेशन भर देते.  

हे अिधवेशन जा�तीत जा�त शै�िणक आिण सामािजक िवकास करणाया� वातावरणा�या 
िनिम�तीला मह�व देते. ते पढेु रा�य प�ानंा साकेंितक भाषा आिण / िकंवा �ेलम�ये पा� 
असले�या अपंग िश�कासंह, िश�काना िनय�ु कर�यासाठी आिण िश�णा�या सव� 
�तरावंर काम करणाया� �यावसाियकांना आिण कम�चाया�ना �िशि�त कर�यासाठी यो�य 
उपाययोजना कर�याचे आवाहन करते. अशा �िश�णाम�ये अपंग�व जाग�कता आिण 
अपंग �य��ना आधार दे�यासाठी यो�य सवंध�न आिण पया�यी प�ती, स�ेंषणाची साधने 
आिण �व�प, शै�िणक तं�े आिण सािह�य यांचा समावेश असेल. या अिधवेशना नतंर 
बालकाचंा मोफत आिण स���या िश�णाचा अिधकार लागू कर�यात आला.  
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मलुांना मोफत आिण स���या िश�णाचा अिधकार : 

िश�णाचा ह�क हा िश�णाचा साव�ि�क ह�क आहे. आरटीई कायदा हा शेजार�या शाळेत 
�ाथिमक िश�ण पूण� होईपय�त मोफत आिण स���या िश�णाचा ह�क �दान करतो. ह े
�प� करते क� स��चे िश�ण �हणजे मोफत �ाथिमक िश�ण देणे आिण सहा ते चौदा 
वयोगटातील ��येक मलुास अिनवाय� �वेश व उपि�थती आिण �ाथिमक िश�ण पूण� करणे 
हे सिुनि�त करणे हे यो�य सरकारला बंधनकारक आहे. मोफत याचा अथ� असा आहे क� 
कोण�याही मलुाला कोण�याही �कारची फ� िकंवा श�ुक िकंवा खच� दे�यास जबाबदार 
धरता येणार नाही �यामळेु �याला िकंवा ितला �ाथिमक िश�ण घे�यापासून आिण पूण� 
कर�यापासून रोखता येईल. �वेश न िमळाले�या मलुास वयोमानानसुार वगा�त �वेश 
दे�याची तरतूद आह.े  

काय�ा�या कलम ३ म�ये असे �हटले आहे क� अपंग�वाने ��त असले�या मलुास मोफत 
आिण स��चे �ाथिमक िश�ण घे�याचा अिधकार असेल. २०१२ मधील आरटीई 
द�ु�तीम�ये असे �हटले आहे क� गभंीर अपंग असले�या मलुाला आिण रा��ीय ��टम�ये 
सदंिभ�त एकाह�न अिधक अपंग�व असले�या मलुाला देखील गहृ आधा�रत िश�ण 
िनवड�याचा अिधकार असेल.  

CWD (Children With Disabilities- अपंग मलेु) साठी काही स�म तरतदुी 
खालील�माणे आहेत : 

 मोफत आिण स���या िश�णाची तरतूद 

 शेजार�या शाळेत �वेश 

 अडथळा म�ु �वेश 

 �ाथिमक िश�ण च� पूण� होईपय�त कोणताही भेदभाव नाही.  

 कोण�याही �कारचे श�ुक िकंवा फ� न आकारता �वेश 

 मोफत पाठ्यप�ुतके 

 वयानसुार नावन�दणीसाठी िवशेष �िश�ण 

 कोणतेही भाडंवल श�ुक नाही 

 �वेशा�या वेळी कोणतेही शपथप� नाही 

 कोणतीही छाणनी �ि�या नाही  

 वयानसुार �वेश 

फाय�ा�या कलम २९ म�ये �प�पणे नमदु केले आह े क�, �ाथिमक िश�णासाठी 
अ�यास�म आिण म�ुयमापन �ि�या यो�य सरकार �ार े िनिद�� केले�या शै�िणक 
�ािधकरणा�ार े िनि�त केले जाईल. Rऊप् कायदा हा मलुाचें �ान �मता व �ितभा 
िवकिसत करणे; शारी�रक आिण मानिसक �मतेचा पूण� िवकास; मलुासंाठी अनकूुल आिण 
बाल-क� ि�त प�तीने ि�याकलाप, शोध आिण अ�वेषणा�ार े िशकणे; मूलाची िभती दूर 
क�न मलुाला म�ुपणे िवचार कर�यास मदत करणे; आिण मलुा�या समजतुीचे 
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सव�समावेशक व सतत मू�यमापन यावर भर देतो. काय�ा�या कलम ३० म�ये पढेु नमूद 
केले आहे क�, �ाथिमक िश�ण पूण� होईपय�त कोण�याही मुलास बोडा�ची कोणतीही परी�ा 
उ�ीण� कर�याची आव�यकता नाही. �ाथिमक िश�ण पूण� कर�या�या ��येक मलुास 
�माणप� िदले जाईल.  

६.९.२ िवशेष िश�णासाठी सरकारी योजना : 

अपंग �य��चे ह�ककायदा, २०१६ - भारत हा UNCRPD वर �वा�री करणारा देश 
आहे. एकदा एखा�ा देशाने एखा�ा अिधवेशनाला मा�यता िदली क�, �याचे कायदे आिण 
धोरणे या अिधवेशनाशी सरंखेीत करणे कायदेशीर �र�या बाधंील आहे. या त�वा�या 
अनषुंगानेच UNCRPD �या माग�दश�क त�वानंसुार अपंग �य��चे ह�ककायदा २०१६ 
िवकिसत कर�यात आला आहे. हा कायदा अपंग �य��चा पूण� सहभाग आिण समानतेवर 
भर देतो आिण �याचें िश�ण, रोजगार, अडथळा म�ु वातावरण िनिम�ती, सामािजक सरु�ा 
इ�याद�ची तरतदु करतो. �या काय�ात २१ अपंग�वाचा समावेश कर�यात आला आह.े ६ 
ते १८ वष� वयोगटातील ब�चमाक�  अपंग�व असले�या ��येक मलुाला मोफत िश�णाचा 
अिधकार असेल. शासन अनदुानीत शै�िणक स�ंथा तसेच शासन मा�यता�ा� स�ंथांना 
अपंग मलुानंा (CWD) सव�समावेशक िश�क �ावे लागेल.  

काय�ाम�ये समािव� असले�या इतर तरतूदी पुढील�माण े: 

 अपंग�व असले�या मलुानंा ओळख�यासाठी ��येक पाच वषा�नी शाळेत जाणाया�  
मलुाचें सव��ण.  

 पा� िश�काचंी िनय�ु� करणे.  

 शालेय िश�णा�या सव� �तरावंर सव�समावेशक िश�णाचे समथ�न कर�यासाठी 
�यावसाियक आिण कम�चाया�ना �िश�ण देणे.  

 परुशेा �माणात ससंाधन क� �े �थापन करणे.  

 सवंादाची साधने व �व�पासह यो�य वाढीव आिण पया�यी प�त��या वापरास 
�ो�साहन देणे.  

 ब�चमाक�  अपंग िव�ा�या�ना प�ुतके इतर िश�ण सािह�य आिण यो�य सहा�यक 
उपकरणे आिण िश�यव�ृी �दान करणे.  

 अ�यास�म आिण प�र�ाप�तीत यो�य ते बदल करणे आिण िश�ण सधुार�यासाठी 
सशंोधनाला �ो�साहन देणे.  

वरील काय�ामळेु IE (सव�समावेशक िश�ण) म�ये िविवध योजना आिण काय��मांची 
अंमलबजावणी झाली आह.े स�या राबव�यात येत असलेले काय��म खाली �प� केले 
आहे.  

भारतातील CWD वर वरील योजना आिण काय��म : 

भारतात एकाि�मक िश�णाची पिहली बीजे रॉयल व कॉमनवे�थ सोसायटी फॉर द �लाइड� 
आिण ि��टोफेल, �लाइंडच िमशन सार�या आंतररा��ीय एज�स�नी पेरली. �यानंी 
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�ि�हीन मलेु आिण इतर मलुाचें िनयिमत शाळामं�ये एक�ीकरण कर�या�या �योग स�ु 
केला. �याचवेळी, िश�ण मं�ालयाने १९५२ म�ये िनयिमत शाळाम�ये िद�यागं मलुानंा 
िश�यव�ृी दे�याची एक �यापक योजना स�ु केली. भारत सरकारने १९५५ म�ये �ि�कोन, 
�वणदोष आिण लोफोमोटर अश�य मलुालंा �ाथिमक आिण उ�चिश�ण िश�यव�ृी 
दे�यास स�ुवात केली. हळूहळू िश�यव�ृी धारकाचंी स�ंया १०,००० झाली.  

१९७४ म�ये ही योजना रा�याकंडे ह�तातंरीत कर�यात आली आिण आज बह�तेक रा�ये 
अशा CWD ला िश�यव�ृी देत आहेत. जे सहा�य सेवािंशवाय िनयिमत शाळामं�ये 
�ाथिमक िश�ण घेत आहे. जे CWD (िद�यागं मलेु) िनयिमत शाळेत जात होते �यांना 
कोणतेही समथ�न िदले गेले नसले तरी, िश�यव�ृी योजना स�ु करणे ही भारत सरकार�या 
एकाि�मक िश�ण उप�माची �ाथिमक स�ुवात मानली जाऊ शकते.  

िनयिमत शाळामं�ये िद�यागं मलेु ठेव�या�या आंतररा��ीय �योगाचे यश १९७० �या 
दशका�या स�ुवातीला ल�ात येऊ लागले. प�रणामी िनयोजन आयोगाने िनयिमत 
शाळामं�ये िद�यागं मलुाचंा समावेश कर�या�या योजनेत समावेश कर�याचे मानय केले. 
एकाि�मक िश�णाब�ल सरकारचे कौतकु १९७४ म�ये झाले, जे�हा �यानंी अपंग मलुाची 
एकाि�मक िश�ण योजना (IEDC) स�ु केली.  

ते�हापासून भारत सरकारने िद�यागं मलुा�ंया िश�णासाठी अनेक काय��म स�ु केले 
आहेत. काही काय��म पढुील�माणे आहे.  

 यिुनसेफ अनदुानीत �क�प एकाि�मक िश�ण-अपंगासाठी (१९८५) 

 िज�हा �ाथिमक िश�ण काय��म (१९९४) आिण  

 जनशाला १९९८ 

६.९.३ अलीकडील उप�म : 

सम� िश�ा अिभयान 

भारत सरकार�या मा�यिमक िश�णाचे साव�ि�क�करण कर�यासाठी शालेय िश�णावरील 
सवा� या एकाि�मक योजनेचा उ�ेश िवशेष गरजा असले�या मलुासंह सव� मलुा�ंया 
िश�णाकडे पूव� नस�री ते १२ वी पय�त सतत ल� देणे आहे. सरकारी, सरकारी अनदुािनत 
आिण �थािनक �वरा�य सं�था�ंया शाळामं�ये िशकणाया� अपंग �य��चा अिधकार 
(RPWD) कायदा, २०१६ �या अपंग�वा�या वेळाप�कात नमूद के�यानसुार एक िकंवा 
अिधक अपंग�व असले�या िवशेष गरजा असले�या सव� मलुानंा या योजनेत समािव� केले 
जाईल. या योजनेत सव� िवभाग / मं�ालयाशंी एक� येऊन काम कर�यावर भर दे�यात 
आला आहे आिण �भावी व यो�य सेवासंाठी सबंंिधत सवा�गीण सहा�य �दान कर�याचा 
मानस आहे.  

या योजनेची उि��्ये पढुील�माणे आहेत.  

 शालेय �तरावर अपंग मलुाचंी ओळख आिण ित�या / �या�या शै�िणक गरजांचे 
मू�याकंन 
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 आव�यकतेनसुार िवशेष गरजा असले�या मलुांना मदत आिण उपकरणे, सहा�यक 
उपकरणाचंी तरतूद.  

 शाळामंधील �थाप�यिवषयक अडथळे दूर करणे जेणेक�न अपंग िव�ाथ� शाळेतील 
वग�खो�या, �योगशाळा, �थंालय व �व�छतागहृामं�ये �वेश क� शकतील.  

 िवशेष गरजा असले�या मलुांना �या�ंया / ित�या गरजेनसुार यो�य िश�ण सािह�य, 
वै�क�य सिुवधा, �यावसाियक �िश�ण समथ�न, माग�दश�न आिण समपुदेशन सेवा व 
उपचारा�मक सेवा परुवणे.  

 सामा�य शाळेतील िश�कानंा सामा�य वगा�त िवशेष गरजा असले�या मलुानंा 
िशकव�यासाठी आिण �यांना वगा�त समािव� कर�यासाठी संवेदनशील आिण �िशि�त 
केले जाईल. िव�मान िवशेष िश�कानंी �मता वाढीचे काय��म हाती घेतले जातील.  

 अपंग मलु�वर िवशेष ल� क� ि�त केले जाईल आिण �यानंा शाळामं�ये �वेश िमळवून 
दे�यासाठी तसेच �या�ंया �मता िवकिसत कर�यासाठी �ेरणा आिण माग�दश�न �दान 
कर�यासाठी या योजने अंतग�त �य�न केले जातील.  

 (िद�यागं मलुानंा) ला िवशेष िश�क, ससंाधन क�ांची �थापना, �यावसाियक िश�ण, 
उपचारा�मक सेवा आिण समपुदेशना�ार ेसहा�य सेवामं�ये �वेश असेल.  

योजने�या इतर मह�वा�या ह�त�ेपांम�ये ह ेसमािव� आह.े  

 िवशेष िश�कांची िनय�ु� 

 िश�क आिण भागधारकाचें �िश�ण 

 अ�यास�म �वेश आिण परी�ा �णालीम�ये सधुारणा 

 िवशेष शाळासंोबत सम�वय िनमा�ण करणे 

 सशंोधन आिण िवकास 

 पालक सश��करण काय��म, समवय�क सवेंदना इ�यादी�ारे जाग�कता वाढवणे 

िन:सशंयपणे भारताने २००७ म�ये यएुन अिधवेशनावर �वा�री के�यापासून खूप लाबं 
प�ला गाठला आहे. �याने िश�ण ह�क कायदा आिण अपंग �य��चा अिधकार कायदा 
असे दोन �मखु कायदे लागू केले आहेत. या दो�ही काय�ामं�ये िद�यागं �य���या ह�क व 
समावेशना�या म�ुावंर �काश टाक�यात आला आह.े अगदी सो�या प�तीने ते अस ेसागंते 
क� अपंग �य�� आिण बालकानंा अपंग असले�या लोकांचे समान ह�क िमळू �ा. �यात 
कोण�याही िवभ� तरतूद�चा उ�लेख नाही. हे वाजगी िनवासासह सव� समावेशक वातावरण 
तयार कर�यावर भर देते. जेणेक�न �य�� आिण अपंग मुले देखील �भावीपणे सहभागी 
होऊ शकतील. सव� कायदे, धोरणे, सेवा आिण प�त�म�ये अपंग लोका�ंया ह�काचंा 
समावेश कर�यासाठी सकारा�मक कृती कर�याची भारताची �मखु जबाबदारी आहे. या 
काय�ाची �भावीपणे अंमलबजावणी करणे आिण सव� समावेशक समाज िवकाि◌सत करणे 
हे �मखु आ�हान असेल जेथे मलेु आिण अपंग�य�� �या�ंया अपंग नसले�या 
समवय�कासंह समाज �रतीने सहभागी होऊ शकतील.  
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६.९.४ िवशेष िश�णातील आ�हाने : 

वृ�ी : 

सामािजक िनयम बह�तेकवेळा समावेशक सवा�त मोठा अडथळा असतो. िश�क आिण 
शै�िणक �शासन अजनुही अपंग िव�ाथ��या समायोजनासाठी आिण िशक�या�या 
सम�यानंा िवरोध करतात. मतभेद असले�या�ंया िव�� पूव��हामंळेु भेदभाव होऊ शकतो. 
�यामळेु शै�िणक �ि�येत अडथळा येतो. सव�समावेशक िश�णा�या आ�हानांना शै�िणक 
�यव�थेतील �टुीऐवजी िव�ा�या��या आ�हानावंर दोष िदला जाऊ शकतो. 

कमी दजा�ची पायाभूत सुिवधा : 

अपंग मूलानंी �या�ंयासाठी �वेश नसले�या शाळामं�ये जावे अपेि�त आह.े �ामीण भागात 
मोडकळीस आले�या आिण िनकृ� देखभाल द�ु�त इमारती या �वेश यो�यतेवर मया�दा 
घालू शकतात. यापैक� काही सिुवधा कोण�याही िव�ा�या�साठी सरुि�त िकंवा आरो�यदायी 
नाही. बया�च शाळामं�ये िवशेष गरजा असले�या िव�ा�या�ना यो�य�र�या सामावून घे�याची 
सिुवधा नसते आिण �थािनक सरकाराकंडे िनधी िकंवा आिथ�क मदत दे�याचा सकं�प 
नसतो. पया�वरणीय अडथ�यांम�ये दार,े र�ते, पायया� आिण रपँ आिण मनोरजंन �े�ाचंा 
समावेश असू शकतो. काही िव�ा�या�ना शाळे�या इमारतीत िकंवा वगा�त �वेश कर�यास या 
बाबी अडथळा िनमा�ण क� शकतात.  

कठोर अ�यास�म : 

शाळा िविहत अिनवाय� कठोर अ�यास�माचे पालन करतात जे लविचकतेला परवानगी देत 
नाही िकंवा िविवध अ�यापन प�त�चा वापर समावेशासाठी एक मोठा अडथळा असू 
शकतो. अ�यासा�या योजना �या िशक�या�या वेगवेग�या शैली ओळखत नाहीत. �या सव� 
िव�ा�या��या शालेय अनभुवात अडथळा आणतात. अगदी �यानंा परपंरनेे स�ुा शारी�रक 
िकंवा मानिसक आ�हाने �हणून ओळखले जात नाही.  

�िशि�त िश�कांची कमतरता : 

जे िश�क �िशि�त नाहीत िकंवा जे वेग�या िद�यागं िव�ा�या�सोबत काम कर�यास इ�छुक 
नाहीत िकंवा उ�साही नाहीत ते यश�वी समावेशात मोठी कमतरता आहेत. �िश�ण बह�तेक 
वेळा वा�तिवक प�रणामकारकतेसाठी कमी असते आिण आधीच मोठ्या कामा�या 
ओPयाखाली लागलेले �िश�क समान धड्यासंाठी िभ�न �ि�कोन घेऊन ये�या�या 
अित�र� कत��यावर नाराज होऊ शकतात. िशवाय, िश�कांचे सेवापूव� �िश�ण अजनुही 
िश�कांना सव�समावेशक वग�खो�या हाताळ�याचा अनभुव िकंवा अनभुव न घेता वगा�त 
िशकवायला येतात. जे सवा�त मोठे अडथळे आहेत.  

मू�यांकनातून वगळण े: 

रा���यापी मू�याकंन सव��णाम�ये अपंग मलुानंा वगळ�यात आले आह.े नॅशनल कौि�सल 
ऑफ ए�यकेुशन �रसच� अॅ�ड �ेिनगं �ारा आयोिजत रा��ीय म�ुयाकंन सव��ण जे �ाथिमक 
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�तरापय�त मलुाचें िशक�याचे �तर गाठते �यात CWD �या िश�ण पातळीला वगळते. ही 
एक गभंीर सम�या आहे कारण एकतर िस�टीम गाठणे मह�वाचे मानत नाही.  

िविश� अपंग मलुा�ंया िशक�या�या �ि�येत िकंवा �णालीम�ये अशा �व�पातील साधने 
िवकिसत कर�याची �मता नाही जी CWD चे िश�ण �तर देखील गाठू शकते.  

राजक�य इ�छाश��चा अभाव : 

अनेक धोरणक�या�ना सव�समावेशक िश�ण समजत नाही िकंवा ते �यावर िव�ास ठेवत 
नाहीत. यामळेु समावेशाबाबत धोरणे व काय��माचंी खराब अंमलबजावणी होते. यामळेु 
अपंग मलुानंा म�ुय �वाहातील शै�िणक �णालीम�ये �वेश कर�यापासून वगळले जाते. 
यामळेु �यानंा अपंग नसले�या सम�यव�का�ंमाणे िश�ण आिण िशक�या�या समान सधंी 
नाकार�या जातात.  

समथ�न सेवा : 

सव� शै�िणक स�ंथामं�ये समावेशाची अंमलबजावणी कर�यासाठी सव� �तरावंर, समथ�न 
सेवाचंा एक मजबूत सात�यपणा आव�यक आहे. याम�ये िचिक�सा समथ�न, परुसेे 
मन�ुयबळ, िशकव�याचे िश�ण सािह�य, उपकरणे, ICT समथ�न, सहा�यक उपकरणे 
(तं��ान इ�याद�चा समावेश होतो. परतं ुिव�मान सहा�य सेवा दिुम�ळ आिण अपयुा� आहेत.  

अपुर ेआिण अयो�य पूव� सेवा िश�क िश�ण : 

देशात चालवले जाणार ेसरं�ण िश�क िश�ण काय��म हे सभंा�य िश�कांना सव�समावेशक 
िश�ण प�त�म�ये सवेंदनशील आिण ससु�ज कर�यात अयश�वी ठरत आहेत. या िश�क 
िश�ण काय��मांना अिधक �भावी बनव�यासाठी सधुारणा आव�यक आहेत. स�या, िवशेष 
िश�क िनमा�ण करणार े िश�क िश�ण काय��म हे भारतीय पनुव�सन प�रषदे�ार े िनयंि�त 
केले जातात, परतं ु सामा�य िश�क िनमा�ण करणार े काय��म ह े रा��ीय िश�क िश�ण 
प�रषदे�ारा िनयिं�त केले जातात. सव�समावेशक िश�णाची अंमलबजावणी करणार ेस�म 
कुशल िश�क तयार कर�यासाठी या दोन स�ंथांनी सहकाय� करणे आिण उपाय योजणे 
आव�यक आहे. िद�यागं मलुा�ंया िश�णासाठी बह��े�ीय �ि�कोन आव�यक अस�याने, 
आंतर-मं�ालयीन अिभसरण आिण नागरी स�ंथासंह सहकाय� मजबूत करणे आव�यक 
आहे. हे िद�यागं मलुानंा थेट सेवा आिण ससंादन समथ�नाचे िवतरण वाढिव�यात देखील 
मदत करले.  

िनधी �वाह : 

एसएसलचे �माण �. ३५०० �ित बालक �ित वष� आहे. येथे हे मह�वाचे आ�हान आहे क� 
बजेटचे तकुडे तकुडे केले जातात आिन ससंाधनांचे काय��मतेने वाटप होत नाही. हे देखील 
पािहले जाते ही कठोर िनयम हे ससंाधने आव�यक असले�या िठकाणी �भावीपणे 
दे�यापासून �ितबंिधत करतात. �यामळेु, सव�समावेशक िश�णासाठी �भावी िनयोजन 
आिण बजेिटंग सिुनि�त करणे आिण िनधीचा वापर श�य ितत�या �माणात िवक� ि�त करणे 
मह�वाचे आहे. जेणेक�न मलेु थेट सेवामं�ये �वेश क� शकतील. २०१४-१५, िनधी �वाह 
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�यव�थेत बदल झाला आह.े मं�ालयाकडून सबंंिधत रा�य सरकारानंा िनधी जारी केला 
जातो आिण �यानतंर रा�य सरकार एसएसए सोसायट्यानंा अनदुान दे�यास िवलंब झाला 
आहे, कारण या �यव�थेसाठी य�ंणा सरंिेखत न�हती. �णाली हळूहळू स�ुयवि�थत 
कर�यात आली आह,े परतं ुिनधी जारी कर�यास िवलंब अजूनही स�ु आहे.  

अपुरा िनधी : 

पूण� समावेश साधायचा असेल तर ससंाधनाचें परुसेे वाटप केले पािहजे. चागं�या 
गणुव�े�या समावेशाम�ये मलुासंाठी सेवा व समथ�ना�ंया िनरतंरते�या �पात गरजेनसुार 
यो�य समथ�न �दान करणे समािव� आहे. सपूंण� एसएसए बजेट�या �माणात आयई खूप 
कमी आहे. िशवाय, आयई ला ट�केवारी वाटपाम�ये सतत घट िदसून आली आहे.  

६.९.५ िश�णावरील िशफारशी : 

१. स�या MSJE �या क�ेत येणार े िवशेष िश�ण MHRD कडे ह�तातं�रत करणे 
आव�यक आहे.  

२. िश�णातील बॅचलर / मा�टस� िड�ी / िड�लोमा / �माणप� अ�यास�म या�ंया 
अ�यास�मात अपंग�वाचा घटक चागं�या �कार े समकि�त केलेला असावा 
जेणेक�न सव� िश�क जाग�क होतील आिण �यानंा अपंग मलुानंा िशकव�याची 
�मता िदली जाईल.  

३. सव� िव�मान िश�कांना सव�समावेशक िश�णा�या �े�ात स��चे �िश�ण िदले 
जावे.  

४. MHRD �ार े लविचक अ�यास�म उपल�ध क�न दे�यासाठी आिण �ाथिमक 
�तरापासून �यावसाियक �तरापय�त िविवध �मता असले�या मलुासंाठी अशा 
अ�यास�मात बदल कर�यासाठी ठोस काय� हाती घेतले पािहज.े  

५. �िशि�त सहा�यक कम�चारी आिण वैयि�क सहा�यक यानंा शाळामं�ये अपंग 
मलुानंा जे�हा जे�हा �याचंी आव�यकता असेल ते�हा �यानंा मदत कर�यासाठी 
�दान केले जावे. अपंग मलुाचंा �या�ंयाबाबत शाळा अिधकाया�नी केले�या 
कोण�याही उपाययोजनाबंाबत स�ला �यावा.  

६. �या खाजगी आिण साव�जिनक शै�िणक स�ंथा अपंग िव�ा�या�ना सलुभ पायाभूत 
सिुवधा आिण शै�िणक सेवा पुरवत नाहीत �यानंा सरकारने दडं ठोठावला पािहजे.  

७. िद�यागं मलु��या िश�णाला चालना दे�यासाठी िविश� काय��म असावेत.  

८. सव� महािव�ालये व िव�ापीठामं�ये अपंग िव�ा�या�ना आव�यक सहा�य �दान 
कर�यासाठी अपंग�व क� असणे आव�यक आह.े �यानंी �या�ंया वेबसाइट्स / 
कॉलेज �ॉ�पे�टसवर ऑफर केले�या �वेश यो�य सेवा �प�पणे नमूद के�या 
पािहजेत.  
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९. ने हे सिुनि�त केले पािहज ेक� �याचंी सव� िडिजटल साम�ी मानकानंसुार �वेशयो�य 
आह.े  

१०. समावेशी िश�णावर सव�समावेशक �िश�ण, िस�ातं आिण सराव दो�ही, हे पूव� 
आिण सेवा-काय�रत िश�क िश�णाम�ये एकि�त केले जातील याची खा�ी करा. 
नवीन एकाि�मक िश�क तयारी काय��मात, समावेशी िश�णाला अिनवाय� पेपर 
बनवा आिण मलुभूत अ�यास�मामं�ये पूण�पणे समाकिलत करा.  

११. समावेशी िश�णाशी सबंंिधत मा�टस� �ेनस��या पा�ता व �िश�णासाठी �प� 
आव�यकता िनि�त करा.  

१२. वैयि�क शै�िणक योजनांचे िन�र�ण करणे आिण सामा�य व िवशेष िश�ण िश�क 
या�ंयातील सहयोग या�ंया समावेशासह अपंग मलुावंर ल� क� ि�त कर�यासह 
समावेशी िश�णा�या बाबतीत सहा�यक पय�वे�णावर ल� ठेव�यासाठी व ते �दान 
कर�यासाठी �ल�टर �रसोस� कोऑिड�नेटर आिण �लॉक �रसोस� कोऑिड�नेटर यांची 
�मता मजबूत करणे.  

१३. उपल�ध योजनातंग�त अपंग मलुासंाठी �वेशयो�य पाठ्यप�ुतके, अ�यापन व िश�ण 
सािह�य आिण सहा�यक उपकरणाचंा िवकास आिण परुशेी तरतूद सिुनि�त करा. 
(उदा. अपंग �य��ना उपकरणे खरदेी / िफिटंगसाठी सम� िश�ा आिण सहा�य 
(ADIP)) 

१४. िशक�याचे मू�यमापन साव�ि�क आहे याची खा�ी करा, �यात अपंग मलुा�ंया 
िशक�या�या पातळीचे मू�यांकन समािव� आहे. या सदंभा�त रा��ीय / रा�य 
शै�िणक सशंोधन आिण �िश�ण प�रषदाचंी �मता तयार करा आिण मू�यमापन 
साधने व काय�प�ती अनकूुल कर�यासाठी परुशेा ससंाधनाचें वाटप करा.  

१५. काय�ानसुार, अपंग मलुानंा ओळख�यासाठी आिण �यां�या गरजा आिण �या कशा 
पूण� के�या जात आहेत याब�ल अिधक चागं�या �कार ेसमजून घे�यासाठी शालेय 
वया�या मलुाचें सव��ण आयोिजत करणे सिुनि�त करा. (कायदा हा सव��णा�या 
सदंभा�त शाळेत जागाचा मलुा�ंया सदंभ� देतो, परतं ु शाळाबा� असले�या अपंग 
मलुाचें �माण ल�ात घेता, शालेय व�ृ (वय�क) मलुाचंा समावेश कर�यासाठी याचा 
िव�तार कर�याची िशफारस केली जाते.) 

१६. अपंग मलुासंाठी शालेय पायाभूत सिुवधा उपल�ध क�न दे�यासाठी शै�िणक 
काय�क�या�ची जाग�कता वाढवणे आिण नागरी काय� कम�चाया�ची �मता वाढवण.े  

६.९.६ सव�समावेशक िश�णातील आ�हाने : 

प�रि�थती कशीही असो स�लागार मंडळाने घेतले�या पाह��यामं�ये �यापक एकमत आह े
क� इं�जी भाषे�या �े�ाम�ये समावेशी धोरणाचा अवलंब, जरी काही मंडळे �या�ंया वजे�या 
ल�णीय भाग �यासाठी वाटप करीत असले तरीही, पािहजे ितत�या �भावीपणे काय� करत 
नाही.  
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स�लागार मंडळाला वारवंार सागं�यात आले होते क� अशा �कार�या वग�खो�या तयार 
कर�यासाठी आव�यक असलेली मानवी आिण भौितक ससंाधने �याम�ये िविवध अडचणी 
आिण अपंग िव�ा�या�चा समावेश करता येईल, ते एकतर शाळा मंडळाना उपल�ध नाहीत 
िकंवा शाळा मंडळाम�ये �या प�तीने वाटप केले जात नाही �या �कार ेस�लागार मंडळाचे 
अिथित पाह� इि�छतात.  

१) िश�कांनी ल�ात घेतले�या सम�या : 

पिहली आिण सवा�त मह�वाची अडचण अशी आह े क� अनेक िश�कानंा वत�णकु�शी 
सबंंिधत सम�या, िशक�यातील अ�मता आिण अडचणी आिण शारी�रक अपंग�व 
असले�या िव�ा�या�ची �ेणी आिण स�ंथा हाताळ�यासाठी अ��ततु वाटते ज े आता 
�या�ंया वगा�त समािव� आहेत.  

अनेक �करणामं�ये दसुरा अडथळा �हणजे अनेकदा मंडळानंा परुशेी ससंाधने उपल�ध 
नस�यामळेु, समावेशी िश�णात समािव� िश�कांना आिण िव�ा�या�साठी परुशेा 
पािठं�याचा अभाव. आजचे बह�तेक नवीन िश�क हे वाचाघात, ऑिटझम, डाऊन िकंवा 
ए�पज�र िस�ंोम िकंवा इतर अपंग�व यासार�या िवकाराबं�ल सखोल �ान व समज घेऊन 
वगा�त येत नाहीत. जर, या प�रि�थती असले�या िव�ा�या� �यित�र�, िश�काकडे 
िड�लेि�सया सार�या अडचणी असलेले आिण वाढ�या िव�कळीत वत�नासह काही िविश� 
िव�ाथ� असतील तर, िशकव�याचे काम अ�यतं अ��यि�त आिण सभंा�यत: 
असमाधानकारक बनते.  

स�लागार मंडळाला वारवंार सागं�यात आले होते क� अशा �कार�या वग�खो�या तयार 
कर�यासाठी आव�यक असलेली मानवी आिण भौितक ससंाधने �याम�ये िविवध अडचणी 
आिण अपंग�व असले�या िव�ा�या�चा समावेश करता येईल, एकतर शाळा मंडळानंा 
उपल�ध नाही िकंवा शाळा मंडळामं�ये �या प�तीने वाटप केले जात नाही �या�कार े
स�लागार मंडळाचे अितथी एकि�त क� इि�छतात.  

२) सु�वातीचा ह�त�ेप : 

आज, मलुभूत सा�रता कौश�ये आ�मसात कर�याब�लची िचतंा �ाथिमक �ेण�पे�ा 
जा�त आहे. एकेकाळी मा�यिमक शाळेतील िश�कानंा समावेश कर�यात आिण िवशेष 
गरजा असले�या िव�ा�या�म�ये रस नसताना, हे िश�क आता अिधक जाग�कता 
िवकिसत करत आहेत कारण हे �प� झाले आह े क� सव� िव�ाथ� हाय�कूलम�ये 
पोहोचेपय�त काय��मपणे सा�र होतील याची शा�ती नाही.  

स�ुवाती�या ह�त�ेपामळेु जे िव�ाथ� वाचू शकत नाहीत व जोखीम बनू शकतील अशा 
िव�ा�या��या अपयशाचे सचंय रोखले जाते. प�तशीर समिप�त िनधी�या अनपुि�थतीत, 
िश�क �वत:ची तपासणी कर�याचा �य�न करतात. �यानंा �या सदंभा�त मदतीची गरज 
आहे.  

स�लागार मंडळा�ंया अितिथं�या मते, स�ुवाती�या ह�त�ेपा �यित�र�, बालवाडी�या 
पिलकडे िव�ा�या�ची चालू ओळख समाधानकारकपे�ा कमी अस�याचे िस� झाले आह.े 
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मानसशा��, मानसोपचारत� इ�याद��या मया�िदत उपल�धतेमळेु िव�ा�या�ना �या�ंया 
अपंग�व िकंवा अडचण�चे मू�याकंन आिण िनदान कर�यासाठी वषा�नवुष� नसली तरी अनेक 
मिहने �ती�ा करावी लागते. अनेकाचें िनदानच होत नाही, �यामळेु शाळामं�ये �या�ंया 
अपयशाचा धोका वाढतो.  

३) अथ�संक�पीय िनयम आिण जोखीम िव�ाथ� : 

िवशेष गरजा िश�णासाठी मंि��तरीय आिथ�क िनयम हे िवशेष गरजा धोरण आिण कृती 
योजनेनसुार बदलले आहे. स�या एक�कडे काही अपंग�व कोड�या आधार ेशारी�रक अपंग 
आिण ओळख�यायो�य अपंग असले�या िव�ा�या�साठी�या सहा�य सेवा िनधीसाठी �ित-
िव�ाथ� अनदुान आहे; दसुरीकडे िव�ाथ� लोकस�ंये�या ट�केवारीवर आधा�रत एकरकमी 
अशी एक नवीन �ेणी समािव� करते �याला जोखीम �हणून सदंिभ�त केले जाते. ह े
ि�िवभाजन पारपं�रक�र�या मा�यता�ा� अपंगापे�ा वेगळे �हणून अ�ययनाची व वत�णकु�ची 
सबंंिधत अडचण�ची नवीन ओळख दश�िवते आिण हा तलुनेने अलीकडील मं�ालयीन 
पढुाकार आह,े जे िवशेष गरजा असले�या िश�ण धोरणा�या सपूंण� अिभमखुतेशी ससुगंत 
आहे जे धोरण वेगवेग�या िव�ा�या�साठी यश िमळव�याचे वेगवेगळे माग� आहते ह े नमूद 
करते.  

�ितबंधा�मक उपाय �हणून मंि�मंडळा�या धोरणामं�ये जोखमीवर ही क�पना आणली 
गेली. शाळे�या लोकस�ंये�या ठरािवक �माणात काही िवशेष गरजा अस�याची श�यता 
आहे हे ल�ात घेऊन स�लागार मंडळाला सागं�यात आले क� �या िव�ा�या�ना शाळेत 
�ास होतो �या�ंयापैक� ८०% िव�ा�या�ना काही �कार�या िश�ण िकंवा वत�णकु�शी 
सबंंिधत सम�या आहेत - जोखीम असले�या िव�ा�या�ला सामोर े जा�यासाठी 
अथ�सकं�पीय �ेणी आहे, जी िव�ा�या��या अडचण�चे तपशीलवार मू�याकंन हो�यापूव�च, 
श�य ितत�या लवकर सेवा व ह�त�ेप कर�यास परवानगी देते. कोड�ग - जी बया�चदा वेळा 
होणारी ि�लिनकल �ि�या आहे - ती सेवाचंी पूव� तयारी �हणून आव�यक अस�याऐवजी, 
एक वैयि�क िश�ण योजना िव�ा�या�ना �यां�या अडचण�वर मात कर�यास मदत 
कर�याचे साधन �हणून िवकिसत केले जाऊ शकते. जोखमीवर सकं�पना �या सम�यांना 
सामोर े जा�याचा मानस दश�िवतो. �यापैक� बया�च सम�या या शाळेतील शै�िणक 
वातावरण, कम�चारी आिणा् िव�ाथ� या�ंयातील सबंंध, शाळेचे िनयम आिण वग� 
�यव�थापन तं�ाशंी सबंंिधत आहे.  

आिथ�क आ�हाने सव��यापी आहेत, आिण काही त�वे पटवून देणे कधीकधी कठीण असते 
क� िभ�न असले�या िव�ा�या�ना अित�र� ससंाधने देणे हा �या�ंया शाळे�या �येयाचा भाग 
आहे. काही �शासकानंा अजूनही असे वाटते क� ह ेिव�ाथ� इतर� असले पािहजेत आिण 
दिुम�ळ ससंाधने �यां�या िदशेने वळिव�यास नाखूष आहेत.  

४) िश�क �िश�णातील सम�या :  

�ारिंभक आिण चालू स�लागार मंडळाने �या�याशी स�लामसलत केली �या ��येकाने 
सहमती दश�िवली क� एकि�करणा�या ओPयाचा सवा�त मोठा वाटा वग� िश�कावंर पडतो, 
�यानंा �यांना जे कर�यास - िशकव�यासाठी �िशि�त केले गेले आहे ते पूण� कर�यास 
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स�म हो�यासाठी अपरुा पािठंबा िमळतो. सवा�त जा�त अनभुव असलेले ते िश�क 
बह�तेकदा िवशेष िश�णाचे सवा�त कमी �ारिंभक �िश�ण घेतलेले अस�याने, एक 
उपरोिधक आ�हान आहे, कारण आज�या वगा�त, सव� िश�कानंा िम� �मता असले�या 
िव�ा�या��या वगा�त काम कर�यासाठी ससु�ज असणे आव�यक आहे.  

िव�ापीठातील िव�ाशाखा आिण िश�ण िवभाग �या�ंया िव�ा�या�ना िवशेष धारणा 
असले�या िव�ा�या��या म�ुावंर �िश�ण दे�याकडे आधीच ल� देत आह ेआिण जसजसे 
समावेश अिधक �यापक होत जाईल, तसतसे सव� िश�क िवशेष गरजा असले�या 
िव�ा�या�चे िश�क होतील हे �प� आहे.  

उदाहरण �हणून, स�लागार मुंडळाला सागं�यात आले क�, िवषय यिुनव�िसटीम�ये, 
शै�िणक िव�ा�या�ना �या�ंया अ�यास�माम�ये आिण �या�ंया अ�यासाम�ये (वगा�त 
िशकिव�याचा सराव) दो�हीम�ये िवशेष गरजाचंी साम�ी असते. �ाथिमक आिण द�ुयम 
�माणप�ासाठी अ�यास�माम�ये वत�णकु िवकार, वाचन आिण वाचन अ�तेचे मानसशा�, 
वैयि�क फरक (�याम�ये चे लेखन समािव� आह)े आिण शै�िणक मानसशा� याचें 
�यव�थापन करणे समािव� आह.े �ॅि�टकमम�ये (वगा�त िशकव�याचा सराव), िव�ा�या�ना 
वारवंार सव�समावेशक असले�या वगा�त बसवले जाते आिण अनेकानंा संसाधन िश�कासंह 
ठेवले जाते. मॅक िग�स फॅक�टी ऑफ ए�यकेुशन स�या या�ार े समावेशक िश�णात 
�माणप� देत आह.े हा �याचंा सतत िश�ण काय��म, �याचा उ�ेश िश�क, सहकारी आिण 
सहा�यक, �यावसाियक आिण शालेय �णालीतील �शासकासंाठी आहे. तसेच तो 
शाळामं�ये सहभागी असले�या पालकासंाठी आिण समदुाय सद�यासंाठी देखील खलुा 
आहे.  

िवशेष गरजा असले�या िव�ा�या�शी सबंंिधत म�ेु िविश�, समिप�त अ�यास�मामं�ये 
िशकिवले जावे क� सपंणु� अ�यास�मातं एकि�त केले जावे यावर बराच वाद आह.े सव� 
िश�कांनी अडचणी असले�या मलुाचें मानसशा� समजून घेणे आव�यक आहे. हे सव��वी 
मा�य आहे. �यामळेु अ�यापनशा� आिण िवषया�या ��येक �े�ात िविश� �माणात 
बालमानसशा� िवणले गेले पािहजे. िव�ापीठा�या �ा�यापकानंी या आव�यक अ�यापन 
कौश�याब�ल देखील जाणकार असणे आव�यक आह,े जरी अनेकानंा कदािचत 
�या�ंयापैक� बह�तेकानंा, िवशेष गरजा असले�या िव�ा�या�चा समावेश असले�या अशा 
वगा�चा अनभुव कमी आहे.  

िव�ाथ� िश�क जे�हा वगा�त सराव िश�क �हणून �यां�या पिह�या अनभुवातून परत येतात. 
ते�हा �यानंा अनेकदा ध�का बसतो. �यानंी अ�यास�माब�ल िशकले आह.े परतं ु िविवध 
�कार�या िव�ा�या�शी नातेसंबंध िवकिसत करणे ते िशकले असतीलच असे नाही. मोठ्या 
आिण वैिव�यपूण� गटाचें �यव�थापन करणे िशकणे ही िशकव�याचे ि�ल� काय� पूण� 
कर�यास स�म हो�या�या िदशेने पिहले पाऊल आहे.  

६.९.७ इं�जी िश�णावरील स�लागार मडंळ िशफारस करते : 

सव�समावेशक शाळा ही अशी आहे जी गभंीर िबघडलेले काय� असलेली अपंग�वाची �करणे 
वगळता, कोणालाही वगळत नाही. स�या सरावात अस�या�माणे इं�जी शाळा �णालीम�ये 
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समावेशाचा अथ� असा नाही िक सव� िव�ा�या�ना िनयिमत वग�खो�यामं�ये सदासव�दा 
समािव� केले जाईल. तथािप, हे लहान �ामीण शाळामं�ये असू शकते याला म�ुयत: कारण 
�हणजे िनयिमत वगा�बाहेर िवशेष कौश�ये �दान कर�यासाठी परुशेी ससंाधने िकंवा िवरळ 
लोकस�ंया �देशात िव�ाथ� नसू शकतात. काही शै�िणक िकंवा वत�णकु�शी सबंंिधत 
िवशेष गरजा असले�या िव�ा�या�ना यां�या शाळे�या िदवसा�या काही भागासाठी �यां�या 
िविश� अडचण�कडे एका�तेने ल� िद�याचा फायदा होऊ शकतो.  

यश�वी समावेश मग तो कोण�याही �कारचा असो सव� िव�ा�या��या मानवी ह�कानंा 
चालना दे�या�या उ�ेशाने ठोस बौि�क त�वांवर, �या�या सव� पैलुंम�ये धोरणाची 
अंमलबजावणी कर�या�या राजक�य इ�छाश��वर आिण तीन मलुभूत घटकानंा एकि�त 
केले�या अंमलबजावणी�या �ि�येवर आधा�रत असते आव�यक आह.े  

१) तयार िश�क 

२) परुसेा िनधी 

३) यो�य �यावसाियक समथ�न  

हे घटक ठोसपणे �या�ंया �थानावर अस�यािशवाय, समावेशन सम�या�धान जरी नसले 
तरी िववादा�पद राहील.  

�ाथिमक िश�क �िश�णाबाबत : 

िव�ापीठानंी �या�ंया वग�खो�यामं�ये िवशेष गरजा असले�या िव�ा�या��या वाढ�या 
स�ंयेसाठी िश�कानंा तयार कर�या�या म�ुाकंडे अिधक ल� दे�यास स�ुवात केली आहे. 
�यामळेु अलीकडील िश�ण पदवीधरानंी �यांना भेटत असले�या अडचणी आिण 
अपंग�वा�या �ेणीशी प�रिचत असले पािहजे. परतं ुकाय अपे�ा करावी हे जाणून घेत�याने 
िश�कांना �या�ंया वग�खो�यामंधील अपंग�व आिण अडचण�ची सवा�त सोपी �करणे 
िशकव�यासाठी आव�यक असलेली साधने िमळत नाहीत.  

िश�कांनी बह�आयामी वगा�चे �यव�थापन करायला िशकले पािहजे आिण �यानंा िवभेिदत 
िश�णा�या सकं�पनेवर �भ�ुव िमळवावे लागेल; समान िवषय वेगवेग�या �कार े िशकवणे 
जे मोठ्या �माणात वेगवेग�या �माणात िशक�याची �मता असले�या िव�ा�या�पय�त 
पोहोचेल. अ�यास�या�या साव�ि�क रचना त�वावरील हा �ि�कोन या आधारावर काय� 
करतो क� िनयोजन आिण सूचनांचे िवतरण, तसेच िश�णाचे मू�यमापन या दो�हीम�ये 
शै�िणक मानकाशंी तडजोड न करता िव�ा�या�मधील िविवधतेला �ितसाद देणार ेगणुधम� 
समािव� होऊ शकतात, िश�क �िश�णा�या या पैलूंचा प�रचय िव�ाथ� िश�का�या 
िश�णात लवकर झाला पािहजे.  

िश�कां�या �यावसाियक िवकासाशी संबंिधत : 

नवीन अ�यास�म तसेच समावेशना�या सामना करणारया िश�कानंा सम�यकांशी 
िवचारां�या देवाणघेवाणीमळेु होणाया� नवीन शासन व नेटविक� ग�या िविहत �ि�कोनाचा 
फायदा होईल. िवशेष शै�िणक वाढीव भर ऐवजी समावेश करणे हे सव�सामा�य �माण 
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बनायचे असेल तर सेवातंग�त काय��माचें ल� हे लि�यत आिण बह�स�ंय िश�का�ंया 
गरजासंाठी यो�य असले पािहज.े  

समावेशा�या अंमलबजावणीशी संबंिधत : 

केवळ धोरणाकंडे दलु�� केले जात असताना अिधिनयिमत िनयम लागू होतात या 
िनरी�णावर आधा�रत, समावेशाचे िनयमन कर�यासाठी मानदडं लागू केले जावेत. 
समावेशासबंंधीचे अथ�सकं�पीय िनयम �प� केले पािहजे आिण सव� मंडळानंा एकरकमी 
र�कम दे�याऐवजी समावेशन अंमलबजावणीची वैिश�्ये िवचारात �यायला पािहजेत.  

सु�वाती�या ह�त�पेाशी सबंंिधत : 

सरकार बालवाडी �तरावर लवकर ह�त�ेप करणे ही िवशेष शै�िणक धोरण आिण 
िनयमनाची आव�यकता बनवते आिण �याचा खच� वािष�क अथ�सकं�पीय वाटपा�ार े थेट 
िनधी�ार ेकेला जातो.  

समावेशा�या िनधीबाबत : 

समावेशाची िकंमत काय आह?े समावेशाचे धोरण गाभंीया�ने व प�तशीरपणे अंमलात 
आणणाया� शाळा मंडळानंा सव�साधारण अथ�सकं�पीय िनयमानंसुार तरतूद कर�यापे�ा 
जा�त खच� करावा लागतो का? एका�मतेसाठी कमी कठोर �ि�कोन घेणाया� मंडळा�या 
तलुनेत �याचंी आिथ�क गैरसोय आहे का? 

जर समावेश / एक�करण ह े �यबेुक शाळा �णालीचे मानक धोरण असेल, तर िनधी 
गुतंवले�या �य�नाशंी ससुगंत असणे आव�यक आहे. जर मडंळे ही सरकार �यानंा उपल�ध 
क�न देत आहेत �यापे�ा जा�त खच� करत असतील आिण जर अस े िदसून आले क� 
धोरणाची कठोरपणे अंमलबजावणी करणार ेकोणतेही मंडळ आिथ�क गैरसोयीत आहे, तर 
सपूंण� �ातंात समावेशास मनापासून ि�वकारले जा�याची श�यता नाही.  

या िवशेष शै�िणक काया��ार ेहोणारा खच� ��येक मंडळानसुार बदलू शकतो. यामळेु ऑफर 
केले�या सेवां�या व�तिुन� मू�याकंनाचे काही मापदडं असले पािहजेत. मंडळामधील 
फरक हा पूण�पणे िकंवा केवळ अंशत: िनधीचा िवषय आहे का? 

समथ�न सेवा संबंिधत : 

जर सहा�य सेवा आिण �यां�यावर प�रणाम करणार े सव� िनण�य शाळा मंडळा�या म�ुय 
काया�लयात क� �ीकृत केले गेले, तर सव� िव�ा�या�साठी दज�दार िश�ण सिुनि�त 
कर�यासाठी वग� िश�कांना आव�यक समथ�न िमळेल असे नाही.  

िव�ा�या��या िश�णा�या आिण �या मू�यमापनाशी संबंिधत : 

पालक, िव�ाथ� आिण शाळे�या म�ुया�यापकांना उ�रदािय�व सिुनि�त कर�यासाठी 
आिण अिभ�ाय �दान कर�यासाठी, या िव�ा�या��या वैयि�क शै�िणक योजनामं�ये �प� 
केले�या िनकषा�ंया आधारावर शाळा मंडळानंी िवशेष गरजा असले�या िव�ा�या��या 
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िश�णाचे िनयिमतपणे मू�यांकन करणे आव�यक आहे, तर िवशेष शै�िणक धोरणा�या 
उपयोजनेवर ल� ठेवणे मं�ालयावर सोपवले.  

६.१० साराशं  

या घटकात, आपण िशकलो क� उ�च िश�ण �णाली�या िव�तारामळेु गणुव�ा घसरते. 
िश�क िश�ण �यव�थाही �याला अपवाद नाही. िश�क िश�णा�या िवकासा�या 
नावाखाली जा�तीत जा�त लोकापंय�त पोहोच�यासाठी �वयं िव�परुवठा करणाया� िश�क 
िश�णस�ंथा आजकाल फोफावत आहेत. मा�ा�मक िव�तार हा गणुा�मक हा�सासोबत येत 
आहे. अशा�कार ेगणुव�ा �यव�थापना�या प�रणाम एखा�ा स�ंथेला �ाहकाचें समाधान, 
जबाबदारी, िव�ासाह�ता यिुनि�त क�न आिण अशा �कार ेउ�कृ�तेचे िविश� मानक राखून 
िविवध �े�ात गणुव�ा �ा� कर�यास मदत क� शकते. आपण खाजगीकरण, �याची 
सकं�पना, गरज आिण �याचे फायदे यावर चचा� केली. तसेच जागितक�करण, �याची 
सकं�पना, वैिश�्ये आिण जागितक जगासाठी िश�क आिण िश�क िश�णाचे 
�यवसाियक�करण कसे करावे यावर चचा� केली आहे. �वाय�ता, ितची सकं�पना, गरज 
आिण �वाय� स�ंथेसमोरील आ�हाने यावरही आपण चचा� केली आह.े िश�क िश�णा�या 
�े�ातील �याचे उपयोग आिण गैरवापर याचें िव�ेषण करणे आव�यक आहे आिण 
िश�का�ंया िश�णा�या �भावी िवकासासाठी काळजी घेणे आव�यक आहे.  

६.११ िवभागवार अ�यास 

१. िश�क िश�णातील गणुव�ेची गरज �प� करा.  

२. गणुव�े�या सकं�पनेचे वण�न करा.  

३. खाजगीकरणाची सकं�पना �प� करा.  

४. िश�णातील खाजगीकरण �प� करा.  

५. िवशेष िश�णाची �या�या करा.  

६. िवशेष िश�णात सरकारची भूिमका 

७. िवशेष िश�णातील आ�हाने �प� करा.  
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