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UNIVERSITY OF MUMBAI 
Syllabus for S.Y.B.A. (Education) Course under Choice Based Credit System 

 
Fourth Semester 

Core Course Title: Educational Psychology - Part II 
Course Code: DSC-EDU-III A 

Three lectures per week 
Fourth Semester, 100 marks semester end examinations 
Semester end examination of Three hours duration (5 questions) 
Theory Paper: 3 credits 
 

Semester IV: Course Code: DSC-EDU-III A (June to November) 
Objectives 

i) To develop an understanding of Learning approaches   
ii) To acquire knowledge of Learning theories and its relevance. 
iii) To develop an understanding of the process of learning and higher mental 

processes. 
iv) To get acquainted with mental process and techniques to facilitate learning. 

 
Module 1: Approaches & Theories of Learning 
 
Unit 1: Learning Approaches and Educational Implications  

 
a. Constructivist Approaches to Learning (7Es Model) 
b. Collaborative Approaches to Learning 
c. Inquiry –Based Approaches to Learning 

 
Unit 2:  Developmental Learning Theories 

a. Cognitive development  theories- Jean Piaget and Jerome Bruner  
b. Social Development  theory–Lev Vygotsky 
c. Learning Styles and Multiple Intelligence theory - Howard Gardner 

 
Module 2:   Mental Processes and Techniques Facilitating Learning 
 
Unit 3 :  Mental Process Related To Learning (Concept, Process and Types, 
Educational Relevance )  

a. Thinking - concept, types – divergent, convergent, critical, reflective, lateral 
b. Memory- concept, types, factors affecting memory 
c. Forgetting - concept, types, causes, educational implications. 

 
Unit 4: Techniques of Learning 

a. Creativity: Meaning, process, teachers role and educational implications 
b. Problem solving: Meaning, steps and educational implications 
c. Metacognition : Meaning and educational implications 

 
 16 

 

 
Practicals 

 To perform an experiment on Learning Styles and record it in an experimental 
psychology journal. 

 To perform experiments on Concept Formation, Recall and Recognition, Rote and 
Logical memory; and record them in an experimental psychology journal 
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 Sharma R.N. & Sharma R.K. (2003) Advanced Educational Psychology, Atlantic 
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 Sharma, R. N. & R. K. Sharma (1996) Advanced Educational Psychology, Surjeet 
 Publications, Delhi. 
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 Woolfolk Anita (2004) Educational Psychology, 9th Edition, Alyyn and Bacon, 

Boston. 
 Woolfolk Anita & Woolfolk Hoy Anita (2008) Educational Psychology, Pearson, New 

Delhi. 
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अध्ययन दृष्टीकोन आणि शैक्षणिक परििाम    

घटक रचना  

१.० उद्देश 

१.१ परिचय 

१.२ शशक्षणाच्या अध्ययन दृष्टीकोनाांचा अर्थ 

१.३ अध्ययनासाठी िचनात्मक दृष्टीकोन ( TES Model) आशण त्याचे शैक्षशणक परिणाम 

१.४ अध्ययनासाठी सहयोगी दृष्टीकोन आशण त्याांचे शैक्षशणक परिणाम  

१.५ अध्ययनासाठी चौकशी आधािीत दृशष्टकोन आशण त्याचे शैक्षशणक परिणाम 

१.६ सािाांश 

१.७ स्वाध्याय.     

१.८ संदर्भ 

१.० उदे्दश हा गट तुम्ही काळजीपूर्वक अभ्यासल्यानतंर तुम्हाला पुढील 

गोषी शक्य होतील  

• शशक्षणाच्या अध्ययन दृष्टीकोनाचा अर्थ व स्वरूप समजणे  

• अध्ययनाचे िचनात्मक, सहयोगी आशण चौकशी आधािीत दृष्टीकोन स्पष्ट किणे  

• शवशवध अध्ययन वषृ्टीकोनाांच्या शैक्षशणक परिणामाांची यादी किणे. 

१.१ पररचय  

शैक्षशणक मानसशास्त्राच्या दसुऱ्या शवभागाचा हा पशहला गट आहे. हा अभ्यासक्रम शैक्षशणक 

मानसशास्त्राचे शशक्षणाचे शसद्ाांत व सिावाविील महत्व व योगदान याांच्याशी सांबांधीत आहे. 

अध्ययन प्रक्रीया कशाप्रकाि े सरुु किायला हवी, कशाप्रकाि े प्रेिीत किावे, स्मिणात कसे 

ठेवावे शकां वा अध्ययन कसे किावे याबाबतीत शशक्षक यामळेु समर्थ होतो तसेच यामळेु 

शशक्षकाला अध्ययनकत्याथच्या स्वरुपामसुाि त्याच्या शशकशवण्याच्या पद्तीचे समायोजन 

किण्यास मदत होते. या गटाचा उद्देश म्हणजे वेगवेगळ्या अध्ययन दृशष्टकोनाचे त्याांच्या 

शैक्षशणक परिणामाांसह वणथन किणे होय. 

१.२ शशक्षणाच्या अध्ययन दृशिकोनाचा अर्व  

वेगवेगळे अध्ययन दृष्टीकोण हे शवदयार्थयाथच्या वतथनावि लक्ष कें द्रीत कितात जसे शवद्यार्ी 

कसे जाणतात आशण समजतात, त ेवतथन कसे प्राप्त कितात, एखादया परिस्र्ीतीत ते कसे 

आशण कशानुसाि वागतात, वतथनामधील फिकाांचे कािण, मानवी वतथनावि परिणाम किणािे 

घटक आशण वेगवेगळ्या अध्ययन शैली. आपल्याला माशहतच आहे की काही जन्मजात वतथने 

जे प्रजाती शवशशष्ट असते त्या व्यशतरिक्त त्याांच्या सवथ क्षमता ते जन्मानांतिच्या त्याांच्या 

जीवनातून प्राप्त कितात अध्ययनाच्या बऱ्याच व्याख्या आहे. त्यापैकी शफ द्वािा शदलेली 



   

 

शैक्षणिक मानसशास्त्र 

2 

व्याख्या 'अध्ययनात ज्ञान, कौशल्ये, डावपेच वृत्ती आशण वतथन सांपादन व सधुािणाांचा 

समावेश होतो. अध्ययनात आकलन, भाशिक, सामाशजक आशण स्नायकुौशलयांचा समावेश 

होतो आशण ते बिचे रुपे घेऊ शकतात' : शफ डी. (2000). शवदयार्थयाांना माशहती सखोलपणे 

समजण्यास मदत व्हावी म्हणून शशक्षकाांद्वािा वापिले जाणाि ेघटक म्हणजे अध्ययन दृष्टीकोन. 

याबाबतीत शनयोजन, प्रक्रीयकिण आशण अध्ययनाची अांमलबजावणी किण्याच्या पद्ती 

याांच्याविील जोिासह जबाबदािी ही शशक्षकावि असते. या गटात आपण आकलनाकडे घेऊन 

जाणाऱ्या जटील आकलन प्रक्रीयाांचा शवचाि किणाि आहोत. स्मिणात ठेवण्यापेक्षा आकलन 

किणे अशधक चाांगले, तसेच ते तमुच्या स्वतःच्या शब्दात साांगण्यापेक्षा अशधक असते 

आकलनात ज्ञान कौशल्ये आशण कल्पनाांचे सुयोग्यरित्या रूपाांतिण आशण वापि समाशवष्ट 

होतो. अशा  आकलनाला आकलन उणिष्ांचा उच्च दजाथ समजले जाते. आपण दैनांशदन 

जीवनाच्या अध्यापन सिावासाठी अध्ययन दृष्टीकोनाांच्या | परिणामाांवि लक्ष कें द्रीत करू.  

१.३ अध्ययनासाठी रचनात्मक दृिीकोन (TES model) आशण त्याचे 

शैक्षशणक पररणाम 

 मूलभूतदृष््टया िचनावाद प्रशतपादन कितो की लोक हे त्याांचे स्वतःचे जगाशवियीचे आकलन 

व ज्ञान हे वस्तुांच्या अनुभवातून व त्या अनुभवाांवि शचांतन व मनन करून तयाि कितात. 

अध्ययन ही अध्ययन कताभ व अध्ययन अनभुव यामधील अन्योन्य शक्रया आहे. अशा 

प्रकािच्या शवद्यार्ी कें शद्रत अध्ययनात शवद्यार्ी हे त्याांच्या अध्ययनात सशक्रय भूशमकेत 

ग ंततात. िचनावाद हे असे प्रशतरुप आहे. 'जे, शवद्यार्ी त्याांच्या आकलनाची िचना शकां वा 

बाांधणी स्वतः कितात, या वस्तशुस्र्तीवि जोि देते. या हेतूस्तव बिीच िचनात्मक प्रशतरुप े

तयाि केली गेली. यापैकी एक महत्वाचे प्रशतरुप म्हिजे  7-e  अध्ययन प्रशतरूप.  िचनात्मक 

दृष्टीकोन हा आकलनाच्या बाांधणिीत आणि माशहतीची जाण होण्यात शवद्यार्थयाथच्या सशक्रय 

भूशमकेवि जोि देतो. िचनावादाच्या शसद्ान्ताच्या औपचारिकिणाचे सवथसामान्य शे्रय हे जीन 

शपगेट याांना जाते जयाांनी स्पष्ट यांत्रणा दाखशवली जयाद्वाि ेज्ञान हे शवद्यार्थयाभकडून ग्रहण केले 

जाते. हा शसद्ान्त वणथन कितो की  अध्ययन कसे घडते मग त्यात शवद्यार्ी हा व्याख्यान 

समजून घेण्यासाठी णकंवा सूचनाांचे पालन किण्यासाठी त्याांचा अनभुवाांचा वापि किीत असो. 

िचनावाद दशथशवतों की खिखेिु ेअध्ययन तेव्हाच घडते, जवे्हा शवद्यार्ी एखादया आशयाचे 

सांशोधन कितो, माशहती शोधतो, त्यावि चचाथ कितो आशण त्याशवियी काहीतिी तयाि कितो. 

ज्ञानाची बाांधणी कशी केली जाते ? िचनावादाचे वेगवेगळे दृशष्टकोन हे ज्ञानाची बाांधणी कशी 

केली जाते, यावि आधारित आहे. मोिहमन (१९८२) हे तीन स्पष्टीकिणाांचे वणथन कितात: 

बाह्य शिशा : बाह्य जगताच्या प्रशतनीधीत्वाच्या िचनेद्वािेज्ञान सांपादन केले जाते. प्रत्यक्ष 

अध्यापन, अशभप्राय आशण स्वष्टीकिण हे अध्ययनावि परिणाम कितात. ज्ञान हे बाह्य जगतात 

वस्त  खिोखि  कशा आहेत याचे मागथ दशथवण्याच्या मयाथदेपयांतच अचूक असते. 

अांतगथत ज्ञान: ज्ञानाची बाांधणी ही आधीच्या ज्ञानाला रुपाांतरित करून, सांगशठत करून आशण 

पनु-सांगशठत करून केली जाते. अनभुव शवचािसिणीवि परिणाम कित असले आशण शवचाि 

सिणी ज्ञानाला  प्रभाशवत करित असली तिीही ज्ञान काही बाहय जगताचा आिसा नाही. 

शशकवण्यापेक्षा अन्वेिण आशण शोध अशधक महत्वाचे आहे. 



 

 

अध्ययन दृष्ीकोन आणि  

शैक्षणिक परििाम    

3 

बाहय आशण अांतगथत ज्ञान दोन्ही : ज्ञानाची िचना ही सामाशजक सांवाद आशण अनुभवावि 

आधारित आहे. ज्ञान हे सांस्कृती, भािा, शवश्वास, इतिाांशी सांवाद, प्रत्यक्ष अध्यापन आशण 

प्रशतरुपण याांच्यातून गाळून आलेले आशण प्रभाशवत झालेले बाह्य जग दशथशवते. मागथदशशथक 

शोध, अध्यापन, प्रशतरुपे आणि प्रशशक्षण तसेच णवद्यार्थयाभचे पूवथज्ञान,शवश्वास आशण 

शवचािसिणी अध्ययनावि परिणाम किते.  

हा असा दृष्ीकोन आह ेज्यात अध्ययनकताथ हा ज्ञानाचे एक अांतगथत उदाहिण, अनभुवाचे एक 

व्यशक्तगत स्पष्टीकिण याांची बाांधणी कितो, हा सशक्रय, िचनात्मक, सांचयी, ध्येयप्रेरित 

शनदानसूचक आशण मननीय आहे ( शसमन्स १९९३) िचनावादाचा शसध्दाांत साांगतो की 

अध्ययन हे नैकििेीय, पनुिावतृ्तीक्षम, सतत जटील आशण सांबांशधत असते त े णवद्यार्थयाभवि 

आशण प्रत्येक णवद्यार्थयाभची जाण आशण प्रेिणा यावि लक्ष कें शद्रत किते. 

अध्ययन चक् 

अध्ययन चक्र ही अशी एक कायथपद्ती आहे जी णवद्यार्थयाभला घोिणात्मक आशण कृतीयकु्त 

असे दोन्ही प्रकािचे ज्ञान शनशमथत किण्यातील अनभुव पिुशवते आशण हे चक्र शपगेटच्या 

आकलनशवियक शवकासाच्या शसध्दाांताच्या पायात वसलेले आहे.  (लॉसन १९८८) 

अध्ययनचक्र हे त्याचा सैद्ाांशतक पाया म्हिून िचनावादावि शवसाांवले आहे, अटशफन्स आशण 

काशपथयस याांनी त्या तीन टप्प्यांची प्रशतकृती शवकशसत केली. जीवशास्त्र  अभ्यास कायथक्रम 

एक पाच टप्प्यांचे अध्ययन चक्र ज्याला se प्रणतकृती म्हितात ते वापितो. Se   प्रशतकृतीची 

सधुारित आवतृ्ती म्हिजे se अध्ययन चक्र.   

आकृती क्र. १ 

 

7-E अध्ययन चक्र हा चौकशी कृतींचे णनयोजन व तयांचा अणधकाणधक फायदा 

शमळशवण्यासाठीचा एक साचा आहे. 7-E  अध्यनाच्या अवस्था म्हणजे Elicit (बाहेि काढणे), 

Engage (गुांतशवणे), Explore (शोध घेणे), Explain ( स्पष्ट किणे), Elaborate 

(तपशीलवाि तयाि कििे), Evaluate (मूल्यमापन किणे) आणि  Extend  (णवस्ताििे) 
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१]  Elicit (बाहरे काढणे) शशकशवल्या जाणाचा शवियाशवियी शवद्यार्ाथला काय माशहत 

आहे हे शनशित किण्याकरिता शवदयार्थयाथच्या पूवथज्ञानाला उते्तजन देण्याशवियी हे 

सांबांधीत आहे. आकलनशवियक शवज्ञानाच्या सदयशस्र्तीतील सांशोधनाने हे दाखवून 

शदले आहे की पूवथज्ञान बाहेि काढणे हा अध्ययन प्रशक्रयेचा आवश्यक घटक आहे. 

अणस्ततवात असलेल्या ज्ञानापासून णवद्यार्ी त्याांच्या ज्ञानाची बाांधणी कितात ह े

ओळखून शवदयार्थयाथजवळ सध्या कोणते ज्ञान आहे हे शशक्षकाने शोधून काढायला हवे  

२]  Engage (गुंतशर्णे) ही  अध्ययन चक्राची ती अवस्र्ा आहे जी णवद्यार्थयाभला नशवन 

सांकल्पनेप्रती शजज्ञासा, उत्साह आशण त्यक्ष्य उदयकु्त किणाऱ्या छोटया छोटया 

कृतीच्या वापिाद्वाि े नशवन आशयात गुांतशवते. याचा उद्देश शवदयार्थयाांचे मन वेधणे 

आशण शवचािसिणीला चालना देणे हे आहे, उदा.  शशक्षक शवदयार्थयाथला एक पोलादाचा 

तकुडा ब डतांना आशण एक खेळण्यातील पोलादी बोट तिगंताना दाखशवण्याच्या 

प्रात्यशक्षकाद्वाि े  आियथ शकां वा शांका शनमाथण करून ग ंतवून ठेवू शकतो. तया संबंधी  

शवदयार्थयाथसोबतचे  सांभािण हे त्याांच्या पूवथ अध्ययनात शशिण्याचा मागथ ठरु शकते. 

शवद्यार्थयाांना प्रश्न शवचािण्याची आशण उत्ति देण्याचा प्रयत्न किण्याची सांधी द्यायला 

हवी.  "बोट पाण्यात बडुत नाही असे का होते?”  यामळेु त्याांचे लक्ष वेधले जात ेआशण 

णजज्ञासा व शवचािसिणीला चालना शमळते.  शशक्षकाद्वाि ेअशा छोट्या छोट्या कृती 

शवदयार्थयाांना उत्साशहत कितात, त्याांची आवड शनमाथण कितात  आशण त्याांना 

अध्ययनास तयाि कितात.  

३]  Explore (शोध घेणे): ही अवस्र्ा शवदयार्थयाथला अशा कृतींच्या सामाईक पायासह 

शवदयार्थयाांना सांधी प्रदान किते जयात पूवथज्ञान प्रशक्रया आशण कौशल्ये ओळखले 

जातात आशण वैचारिक बांदल घडशवला जातो. म्हणजेच पूवथज्ञानाच्या साहाय्याने नशवन 

कल्पना शनमाथण केल्या जातात. त्यामळेु शवद्यार्थयाांना साांशख्यकी सामग्रीचे शनरिक्षण 

किण्याची व गोळा किण्याची, चलाचे शवलगीकिण किण्याची, प्रयोगाचा आिाखडा व 

योजना किण्याची, आलेख तयाि किण्याची, परिणाम शविद किण्याची, गहृीतकाचा 

शवकास किण्याची आशण त्याांच्या शोधाांना सांघटीत किण्याची सांधी प्रदान किते.  

शशक्षक तत्पितेने प्रश्न तयाि करू शकतात; पध्दती सचुवू आणि आकलनाचे मूलयांकि 

करू शकतात.  

४]  Explain (स्पष्ट करने) ही अवस्र्ा णवद्यार्थयाांचे लक्ष व्यस्तता व संशोधक 

अन र्वांच्या एका णवणशष् आशयावि कें णित किते जेिेकरून तयांचे वैचारिक आकलन, 

कौशल्ये प्रशक्रयीकिि आणि वतभन स्पष् किण्याची व दशभवण्याची संधी प्रदान किले. 

णशक्षक णवद्यार्थयाभला स संगत व णमळतयाज ळतया सामान्यीकििाप्रती मागभदशभन 

कितात. णवद्यार्थयाभला वैणशष्पूिभ वैज्ञाशनक शब्दसंपदेबाबत मदत कितात आशण असे 

प्रश्न प्रदान कितात जे शवद्यार्थयाांना त्याांच्या शोधाचे परिणाम स्पष्ट किण्यासाठी शब्द 

सांपदेचा वापि किण्यास मदत कितात.  

५]  Elaborate (तपशीलर्ारपणे तयार करणे) ही अध्ययन चक्राची ती अवस्र्ा आह े

जी  णवद्यार्थयाभला तयाचे ज्ञान नणवन के्षत्रात वापिण्याची सांधी प्रदान किते आशण 

म्हणूनच सांकल्पनेचे सखोल व णवस्ततृ आकलन वाढवण्यासाठीच्या नणवन 



 

 

अध्ययन दृष्ीकोन आणि  

शैक्षणिक परििाम    

5 

अन र्वाद्वाि ेतयांच्या वैचारिक आचिि व कौशलयाला आव्हान शमळते. या अवस्र्ेत 

शवदयार्थयाथसाठी आकडेमोड किणािी उदाहिणे सोडशवण्याचा समावेश होऊ शकतो 

ही अवस्र्ा मानसशासीय आशयाशी प्रत्यक्षपणे बांधली जाते. यालाच अध्ययनाचे  

हस्ताांतिण म्हितात अध्ययनाचे  हस्ताांतिण हे एका सांकल्पनेपासून दसुऱ्या 

संकलपनेपयभन्त मयाभणदत असू शकते (उदा. न्यूटनचा ग रुतवाकर्भिाचा णनयम आणी 

कुलोमचा शस्र्शतक शवदयतुचा शनयम) 

६)  Evaluate (मुल्यमापन करणे) ही ती अवस्र्ा आह ेजी शवद्यार्थयाथना त्याांचे आकलन 

व क्षमताांचे मूल्यमापन किण्यास प्रोत्साहन देते. ती शशक्षकाला एक िचनात्मक आशण 

सािाांशात्मक मूल्यमापना द्वािे शवदयार्थयाथच्या प्रगतीचे मूल्यमापन किण्याची सांधी 

प्रदान किते. शवद्यार्थयाांना त्याांचे स्वत:चे मलु्यमापन किण्यासाठी एकमेकाांना प्रश्न 

शवचािण्यास पिवानगी शदली जाते जेणेकरून ते इतिाांच्या आशयाच्या आकलनापासून 

शशकू शकतात.  येर्े शशक्षकाची भूशमका फक्त या सत्रावि देखिखे किण्याची आहे  

७)  Extend (शर्स्तारणे ) ही तपशील वाि साांगण्याच्या अवस्र्ेच्या अशतरिक्त अवस्र्ा 

आहे.  शवदयार्थयाांना नशवन सांदभाथतील त्याांचे आकलन शवस्तािण्यास,णमळवलेलया 

ज्ञानाच्या सांदभाथत कल्पना, शसद्ाांत आशण आशयाांची तलुना व शविोधाभास किण्यास 

आव्हान शमळते. तसेच हा आशय वापिता येण्याजोग्या वास्तशवक जीवन परिस्र्ीतीचा 

शोध घेणेसुद्ा यात सामावते. 

पशहली अवस्र्ा, बाहेि काढणे (Elicit) याचा उद्देश शवियाप्रती शवदयार्थयाांचे ज्ञान तपासणे 

होय. गुांतवण्याची अवस्र्ा (Engage) हे शवदयार्थयाांना प्रेिीत किण्यासाठी आणि शवियात 

त्याांची रुची णनमाभि किण्यासाठी योजलेली आहे. शतसिी अवस्र्ा ही शोध घेण्याची 

(exploration) अवस्र्ा आहे जयात शशक्षक शवद्यार्थयाथना त्या शवियाशवियी त्याांचे स्वतःचे 

आकलन शनशमथतीसाठी अनभुवाच्या सांधी पिुशवतात. स्पष्ट किणे (explain) या अवस्र्ेचा 

हेतू म्हणज े शवद्यार्थयाथना सकल्पना शब्दाांशकत किण्याची संधी प्रदान किणे होय. पाचवी 

अवस्र्ा ही तपशीलवािपणे साांगण्याची अवस्र्ा आहे जयात शवदयार्ी समाशवष्ट सामग्रीला 

इति परिस्र्ीतीत वापरू शकतात. सहावी अवस्र्ा ही मूल्यमापन (Evaluation) किण्याची 

अवस्र्ा आहे.  या अवस्र्ेचा हेतू म्हणजेच सांकल्पना शवद्यार्थयाांना शकतपत समजली याचे 

आकलन किणे होय, शेवटची अवस्र्ा म्हणजे शवस्तािणे (extend) ही आहे. ही अवस्र्ा 

शवदयार्थयाांना ते जे काय शशकले आहेत त्याचा वापि किण्याचा आव्हान देते.  

रचनार्ािाचे शैक्षशणक पररणाम :-  

अध्यापन व अध्ययनासाठी िचनावादाचे परिणाम :  

अध्यापन व अध्ययनासाठी िचनावादाचे काही परिणाम खाली शदलेले आहेत.  

• शशक्षक अध्ययनाला जटील वास्तववादी आशण सांबांधीत अध्ययन वाताविणात खोल 

रुजवतात 

• शशक्षक हे बहुशवध दृष्टीकोनाला पाशठांबा देतात आशण शविय सामग्री दशथशवण्याच्या 

बहुशवध पद्ती वापितात. 

• स्वयांजागतृी आशण ज्ञानाची बाांधणी केली जात आहे हे आकलन जोपासतात. 
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• शशक्षक हे सशुवधा देणाि ेम्हणून कायथ कितात – अध्ययनात पाठींबा देतात मागथदशथन 

कितात.  

• अध्ययन हे नशवन अनभुव सामवण्यासाठी आपली मानशसक स्र्ीतीची तजवीज 

किण्याशी सांबांधीत आहे 

• अध्ययन हे माशहतीमधील सांबांध प्रस्र्ाशपत किण्याशी सांबांधीत आहे. 

• सचुना या स्पष्  अचूक उत्ति असलेल्या समस्याांना न देता अशधक जटील 

समस्याांशवियी शदल्या जाव्या.  

• सांदभथ व  व्यशक्तगत ज्ञानाला खूप महत्व आहे.  

• शवद्याश्याांनी त्याांच्या कायाथचे मूल्यमापन जया शनकिावि केले जात आह ेत ेप्रस्र्ाशपत 

किण्यात मदत किावी.  

• शशक्षकाांना अशधक माशहती असते आशण म्हणून णवद्यार्थयाभना गोंधळ वाढवू देऊ नये  

• णवद्यार्थयाांचे अध्ययन हे पूवीच्या ज्ञानावि अवलांबून असते - आशण म्हणूनच अध्यापन 

वस्तशुस्र्ती ही खूप गिजेची आहे. (उलट) 

• पाठ्यपसु्तकातील बाबींपेक्षा शवदयार्थयाथची आवड व प्रयत्न अशधक महत्वाचे आहे।  

• काही काही वेळा शवद्यार्थयाांसाठी नव्हे ति शशक्षकाांसाठी कुठल्या कृती दयायच्या हे 

ठिवणे अशधक चाांगले.  

• शवियाचे ज्ञान होण्यापेक्षा जाण होणे आशण शवचािसिणी सवाथत जास्त महत्वाची आहे. 

• प्रयोगशीलता शह घोकां पट्टीची जागा घेत.े  

तुमची प्रगती तपासा 

शटप: (अ) शिलेल्या ररकाम्या जागेत तुमची उत्तर शलहा 

१)  िचनावाद प्रशतपादन कितो की लोक त्याांचे स्वतःचे _______ व ______ तयाि 

कितात 

२)  िचनावादाचे 7E नमूद किा :  

१)______________ २)____________ ३)_____________ 

४)_____________ ५)____________ ६)_____________ 

७)___________ 

ब] रचनार्ािाच्या कोणत्याही ५ शैक्षणिक पररिामाांचे र्णवन करा. 

१.४ अध्ययनासाठी सहयोगी दृष्टीकोन आशण त्याचे शैक्षशणक पररणाम 

'सहयोगी अध्ययन' ही शवशवध शैक्षशणक दषु्टीकोनाांसाठी एक एकछत्री सांज्ञा आहे जयात 

शवद्यार्ी शकां वा शवद्यार्ी आशण शशक्षक एकणत्रतपणे याांचे सांयकु्त प्रयत्न समाशवष्ट आहेत. सहसा, 

शवद्यार्ी हे दोन शकां वा अशधकच्या गटात सहकायाथने आकलन उपाय णकंवा अर्थ णकंवा 

उत्पादनाच्या शनशमथतीचा शोध घेतात. सहयोगी अध्ययन कृती खूप वेगवेगळ्या आहेत पिांत ु

बहुतांशा या फक्त शशक्षकाांचे सादिीकिण व स्पष्टीकिणावि कें द्रीत नसून अभ्यासक्रम 
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साशहत्याच्या शवद्यार्थयाांचा शोध शकां वा उपयोजन यावि कें द्रीत आहेत. सहयोगी अध्ययन हा 

अध्यापन व अध्ययनासाठी एक शैक्षशणक दृष्टीकोन आहे ज्यात एखादी समस्या 

सोडशवण्यासाठी, काम पूणथ किण्यासाठी शकां वा एखादे उत्पादन तयाि किण्यासाठी 

शवद्यार्थयाांचे गट समाशवष्ट होतात. 

गेिलॅक नसुाि, “अध्ययन ही एक नैसशगथक सामाशजक कृती असून जयात सहभागी जन 

आपापसात बोलतात या कल्पनेवि सहयोगी अध्ययन आधािलेले आहे. (गेिलॅक, १९९४). 

अध्ययन हे बोलण्याद्वाि ेघडून येते.” 

सहयोगी अध्ययनाचे बिचे दृष्टीकोन आहेत. अध्ययन प्रशक्रये शवियीचा एक गहृीतकाांचा सांच 

त्या सवाांना अधोिशेखत कितो. (शस्मर् आशण मॅकगे्रगि, १९९२): 

१)  अध्ययन ही एक सशक्रय प्रशक्रया आहे. जयादवाि ेशवद्यार्ी माशहती आत्मसात कितात 

आशण पूवथज्ञानाच्या चौकटीशी या नवीन ज्ञानाला जोडते.  

२)  अध्ययनाला अशा एका आव्हानाची गिज असते जे अध्ययन कतयाभला फक्त गोष्ी 

स्मििात ठेविे आणि फक्त गोष्ी स्मििात ठेविे आणि घोकंपट्टी कििे याऐवजी 

तयाच्या/णतच्या समवयस्क वगभणमत्रांसोबत सणक्रयपिे ग ंतवण्यासाठी आणि माणहतीचे 

प्रणक्रयाकिि व संशे्लर्िासाठी दिवाजे उघडी कितात. 

३)  अध्ययनकताभ जेव्हा णवणवध पार्श्भरू्मी असलेलया लोकांच्या वैणवध्यपूिभ दृष्ीकोनाला 

सामोिा जातो तेव्हा तयाला फायदा होतो. 

४)  जेथे अध्ययनकतयाांमध्ये संर्ार्ि घडून येते अशा सामाणजक वातावििात अध्ययन 

बहिते. या बौणिक कसितीदिम्यान अध्ययनकताभ हा र्ार्िाला एक चौकट व अथभ 

देतो. 

५)  सहयोगी अध्ययन वातावििात, णवद्याथी हे वेगवेगळे दृष्ीकोन ऐकत असलयाने व 

तयांना तयांच्या कलपना स्पष् बोलिे व तयांचा बचाव कििे गिजेचे असलयाने तयांना 

सामाणजकदृष््या र्ावणनकदृष््या, असे दोन्ही प्रकाि ेआव्हान णदले जाते. असे कितांना 

अध्ययनकताभ हा तयाची स्वतःची आशयातमक चौकट तयाि किण्यास स रुवात किते 

जी एकमेव णद्वतीय असत ेआणि तो फक्त तज्ञांच्या णकंवा पाठ्यप स्तकाच्या चौकटीवि 

अवलंबून िाहत नाही. 

अशा प्रकाि े सहयोगी अध्ययन मांडिीत णवद्यार्थयाांना तयांच्या समवयस्कांसोबत संर्ार्ि 

किण्याची, कलपना सादि कििे व कलपनेचा बचाव किण्याची, णवणवध णवर्श्ासांची 

देवािघेवाि किण्याची, इति वैचािीक मांडिीला प्रश्न किण्याची आणि सणक्रयपिे सहर्ाग 

किण्याची संधी णमळते.  

सहयोगी अध्ययन प्रणक्रया या ५० णमणनटाच्या वगाभत णवणवध प्रकाि ेसमाणवष् केलया जाऊ 

शकतात. काहींना पूिभ तयािीची गिज असते जसे एखादा दीघभ प्रकलप ति काहींना अलप 

तयािीची गिज असते जसे ताणसका दिम्यान प्रश्न णवचाििे आणि णवद्यार्थयाांना तयांच्या 

शेजाऱ्यांसोबत तयांच्या कलपनांची चचाभ किायला सांगिे ( आशय चाचिी पहा). णस्मथ आणि 



   

 

शैक्षणिक मानसशास्त्र 

8 

मॅकगे्रगटन साि, "एका सहयोगी वगभ खोलीत र्ार्ि देिे / ऐकिे / टाचि काढिे या प्रणक्रया 

पूिभपिे नष् होऊ शकत नाहीत, पितं  तया अशा इति प्रणक्रयांसोबत िाहतात ज्या णवद्यार्थयाभचे 

अभ्यासक्रम साणहतयाणवर्यीची चचाभ व सणक्रय कायभ यात वसलेले आहे." 

घेतलेला णवणशष् दृष्ीकोन णकंवा णनतयणनयणमत र्ार्ि आधािीत अभ्यासक्रम शकती प्रमाणात 

बदलेवलेला आहे याची पवाथ न किता ध्येय हे तेच असते : अध्ययन प्रशक्रया ही शशक्षक कें शद्रत 

प्रशतकृतीतून शवद्यार्ी कें णित प्रशतकृतीत सिकविे.  सहयोगी अध्ययनाची काही उदाहिणे / 

पद्ती पढुीलप्रमाणे - सहकािी अध्ययन, समस्या कें शद्रत सूचना, नक्कल, समवयस्काांना 

शशकशवणे, लेखन गट, इ.  

सहयोगी अध्ययनाचे शैक्षशणक परिणाम  

सांशोधन दशथशवते की असे शकै्षशणक अनभुव जे सशक्रय, सामाशजक, सांदशभथत, गुांतवणाि ेव 

शवद्यार्थयाांचे स्वतःचे असतात ते सखोल अध्ययनाकडे घेऊन जातात, सहयोगी अध्ययनाचे 

फायदे पढुीलप्रमाणे :  

१)  सहभागने उच्च स्तिीय शवचािसिणी, तोंडी सांवाद, स्वयांव्यवस्र्ापन आणि नेततृव 

कौशल्य शवकशसत होते. अध्ययनातील सहभाग, इति णवद्यार्थयाांमधील सहभाग आशण 

प्राध्यापकांमधील सहभाग हे घटक णवद्यार्थयाभची  महाशवद्यालयातील धािणा आशण यश 

यात जबिदस्त फिक घडवून आणतात.  सहयोगी अध्ययनाच्या स्वरूपानसुा ते 

सामाशजक व वैयणक्तक अशा दोन्ही प्रकाि ेसहभागी किणाि ेआहे. ते शवद्यार्थयाथला इति 

शवद्यार्थयाांसोबत, त्याांच्या प्राध्यापकाांसोबत, त्याांच्या अभ्यासक्रमासोवत आशण 

त्याांच्या अद्यायनासोबत घणनष्ठ सांबांध प्रस्र्ाशपत किण्यास उद्य क्त किते.  

२)  शवद्यार्ी शशक्षक सांवादाला बढती.  सहयोगी प्रयत्नात णवद्यार्थयाभला फिकाचा 

अपरिहायथपणे सामना किना लागतो आशण म्हणून त्याने तो ओळखणे व तयासोबत 

कायथ किणे शशकायलाच हवे. फिकाला सहन अणे शकां वा सोडशवष्याची क्षमता शवकशसत 

किणे, गटातील सवाांचा शब्दाला शकां मत शदली जाईल अश्या किािबाांधणीसाठी क्षमता 

शवकशसत किणे, दूसि ेकसे कित आहते याची काळजी किण्याची क्षमता शकशसत किणे 

- या क्षमता समाजातील जीवनासाठी महत्त्वपूणथ बाबी आहेत. 

३)  शवद्यार्थयाथची धािण, स्वाशभमान व जबाबदािीत वाढ.  सांघभावना रुजशवणे, 

समाजबाांधणी आशण नेततृ्व कौशल्य हे कायदेशीि आशण मौलयवान वगथ येर्े आहेत 

फक्त अभ्यासक्रमाव्यणतरिक्त इति बाबी नव्हेत.  

४)  वैशवध्यपूणथ दृष्टीकोनाच्या आकलनाला मोकळीक व त्यातील वाढ. कुठल्याही अर्थपूणथ 

मागाथने लोकशाही शटकवायची असेल ति आपल्या शैक्षणिक पद्तीने मोठ्या 

समदुायात सहभागी होण्याची आशण त्या सम दायाला जबाबदाि असण्याची सवय 

वाढवायलाच हवी, सहयोगी अध्ययन हे शवद्यार्थयाांना तयांच्या कलपना व मूलये याांच्या 

जडणघडणीत सक्रीय भूशमका बजावण्यास आशण दसुऱ्याांना ऐकताांना सांवेदनशीलतने 

ऐकण्याची सवय प्राप्त किण्यास उते्तजन देते. 
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५)  वास्तशवक जीवन, सामाशजक व िोजगािाशभमखु परिशस्र्तीसाठीची तयािी. चचाथ, 

शवचािशवमशथ आशण फिक असले तिी एकवाक्यता शनशमथती हे सहयोगी अध्ययन तसेच 

नागिी जीवनाच्या कपड्यातील मजबूत धागे आहेत  

६)  शवद्यार्थयाांना यशस्वी होण्यासाठी गिजेची असलेली कौशल्ये शवकशसत कण्यास मदत 

किणे जसे सांघभावना कसितीचा वापि शकां वा स्वमनन तंत्राचा परिचय. 

७)  सांघसदस्याांना त्याांच्या स्वतःच्या आशण इतिाांच्या योगदानाचे मूल्यमापन किण्यासाठी 

स्वयांमूलयमापन व समवयस्कांच्या मूल्यमापनाचा समावेश किणे. 

तुमची प्रगती तपासा : 

१) सहयोगी अध्ययन हा________ व __________ साठी एक शैक्षशणक दृष्टीकोन आहेत 

जयात एखादी समस्या सोडशवण्यासाठी शवद्यार्थयाांचे गट समाशवष्ट होतात. 

२) _________ व __________ या सहयोगी अध्ययनाच्या पद्ती आहेत. 

ब] सहयोगी अध्ययानाचे कोणतेही पाच शैक्षशणक परिणाम वणथन किा. 

१.५ अध्ययमासाठी चौकशी आधारीत दृिीकोन आशण त्याचे शैक्षशणक 

पररणाम. 

चौकशी आधािीत अध्ययन हा अध्ययनाचा तो दृष्टीकोन आहे जो अध्ययन प्रणक्रयेतील 

शवद्यार्थयाथच्या भूशमकेवि जोि देतो. म लांना काय समजणे गिजेचे आहे हे शशक्षकाांनी त्याांना 

साांगण्यापेक्षा शवदयार्थयाांना साशहत्यात शोध घेण्यासाठी प्रश्न शवचािण्यास व कलपनांची देवाण 

घेवाण किण्यास उते्तजन शदले जाते. चौकशी आधारित अध्ययन हा अध्ययनासाठी शवदयार्ी 

कें द्रीत दृष्टीकोन असून यात शशक्षक एक गुांतागुांतीची परिस्र्ीती सादि कितात आशण शवदयार्ी 

सामग्री गोळा आशण त्याांच्या णनष्कर्ाभची तपासणी करून समस्या सोडवतात जॉन द बे याांनी 

१९१० मध्ये चौकशी आधािीत अध्ययनाचे स्वरूप शविद केले- शशक्षक हे एक गुांतागुांतीची 

घटना, प्रश्न णकंवा समस्या सादि कितात त्यावरून शवदयार्ी 

• घटनास्पष्ट किण्यासाठी शकां वा समस्या सोडशवण्यासाठी शसद्ाांताची िचना कितात 

• शसद्ाांताच्या तपासणीसाठी सामग्री गोळा कितात 

• शनष्किथ काढतात. 

• म ळ समस्या आशण सोडावेण्यासाठी गिजेच्या वैचारिक प्रक्रीयेवि मनन कितात  

चौकशी आधारित अध्ययन हे अध्ययनाच्या वेगवेगळ्या दृष्टीकोनाांचा वापि किते.  जयात 

छोट्या छोट्या गटचचाथ आशण मागथदशशक व अध्ययनाचा समावेश होतो. वस्तशुस्र्ती आशण 

साहीत्य लक्षात ठेवण्याऐवजी शवदयार्ी काहीतिी करून शशकतात. यामळेु शोध अनभुव आशण 

चचाभ याद्वाि ेत्याांची ज्ञान बांधिी  होण्यास मदत होते.  

अनभुवात्मक अध्ययनाप्रमाणेच चौकशी आधािीत अध्ययन हे शवद्यार्थयाांना अध्ययन प्रक्रीयेत 

सणक्रयपणे गुांतवते. शवदयार्ी जे काही शशकत आहेत ते काही फक्त ऐकत शकां वा शलहत नाही 

त्याऐवजी शवदयार्थयाांना तो शविय अशधक सखोलपणे शोधण्याची सांधी शमळते आशण त े

त्याांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून शशकतात.   



   

 

शैक्षणिक मानसशास्त्र 

10 

आपण जे कितो त्याच्या ७५% लक्षात ठेवतो याऊलट आपण जे ऐकतो त्याच्या ५% आशण 

जे वाचतो त्याच्या १०% लक्षात ठेवतो.  चौकशी आधारित अध्ययन हे शवदयार्थयाांना 

सक्रीयपणे गुांतवून आशण साशहत्याशी त्याचे स्वताचे बंध  शनमाथण करून साशहत्य, अशधक 

चाांगल्या रितीने समजण्यास आशण लक्षात ठेवण्यास अशधक चाांगल्या रितीने मदत किते.  

एका प्रकािच्या चौकशीत शशक्षक हे समस्या सादि कितात आशण शवद्यार्ी माशहती 

शमळवण्यासाठी आशण शसद्ाांताच्या तपासणीसाठी हो / नाही प्रकािचे प्रश्न शवचाितात. यामळेु 

शशक्षकाांना शवदयार्थयाथच्या शवचािसिणीचे शनरिक्षण किणे व प्रक्रीयेचे मागथदशथन किणे सलुभ 

होते. त्याचे एक उदाहिण खाली शदले आहे. 

१)  शशक्षक हे एक शनरुपयोगी घटना सादि कितात : शशक्षक एका कागदाच्या वि आडवे 

हळूवािपणे फुां कतात आशण कागद उांचावतो. शशक्षक शवदयार्थयाथला तो का उांचावला हे 

शोधण्यास साांगतात. 

२)  शवद्यार्ी माशहती गोळा किण्यासाठी आशण सांबांधीत चले वेगळे किण्यासाठी प्रश्न 

शवचाितात : शशक्षक ‘हो’ शकां वा 'नाही' अशीच उत्ति ेदेतात.  शवदयार्ी शवचाितात की 

तापमान महत्वाचे आहे: ( नाही) त ेशवचाितात कागद शवशशष्ट प्रकािचा आहे (नाही) त े

शवचाितात की हवेच्या दाबाचा पेपि उांचावण्याशी काही सांबांध आहे (हो) 

3)  शवद्यार्ी कायथकािण सांबांध तपासतात : या बाबतीत ते शवचाितात की पेपिच्या 

पषृ्ठभागाविील हवेचे स्वरूप पेपि उांचावण्यास कािणीभूत आहेत (हो).  ते शवचाितात 

की हवेची जोिदाि हालचाल ही पषृ्ठभागावि कमी दाब शनमाथण किण्यास कािणीभूत 

होते (हो).  त्यानांति ते हा शनयम  इति साशहत्यासोबत जसे प्लॅशस्टक तपासतात 

४)  शवद्यार्ी एक सवथसामान्यीकिण (तत्व) तयाि कितात : “जि का पषृ्ठभागाविील हवा 

पषृ्ठभागाखालील हवेपेक्षा जास्त जोिाने जात असेल ति पषृ्ठभागाविील दाब कमी होतो 

आशण वस्तू उांचावते”.  प्रयोगाद्वाि े शवदयार्थयाथचे तत्वे व भौशतक शनयमाांशवियीचे 

आकलन शवस्तािते.  

५)  शशक्षक शवदयार्थयाांना वैचारिक प्रक्रीयेच्या चचेत घेऊन जातात. यामधील महत्वाची 

चले कोणती होती ?  तमु्ही कािण आशण परिणाम एकत्रीत पणे कसे ठेवाल? आशण 

असेच इति.  

चौकशी आधारीत दृिीकोनाचे शैक्षशणक पररणाम :  

आता तमु्हाला या अध्ययन दृष्ीकोना शवियी बिीच माहीती झाली  ति मग आपण चौकशी 

आधािीत अध्ययनाचे फायदे बघू या.  

१)  मुलांसाठी अध्ययन अनुभर्ात र्ाढ 

 वगाथत बसून णटपण काढणे हा नेहमीच अध्ययनाचा सवाथत कायथ मागथ नाही. 

शशक्षकाांपासून वस्तशुस्र्ती डोक्यात साठवण्यापेक्षा चौकशी आधािीत अध्ययन हे 

शवद्यार्थयाथला शविय स्वतः शोधण्यास पिवान देऊन अध्ययन प्रशक्रया गशतमान किते 
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२)  अध्ययनाच्या सर्व क्षेत्रासाठी गरजेची कौशल्ये शशकशर्ते.  

 शवदयार्ी जसे एखादया शवियात शोध घेतात तसे ते क्राांशतक शवचािसिणी आशण 

सांभािण कौशल्ये शनशमथत कितात. शवदयार्ी शवकसीत कित असलेल्या 

आकलनशवियक कौशल्य हे प्रत्येक शवियातील तसेच दैनांशदन जीवनातील 

आकलणात सधुािणा किण्या साठी वापिले जाऊ शकते  

३)  णिद्यार्थ्ाांमधील णिज्ञासा र्ाढर्त े

 चौकशी आधारित अध्ययन दृष्ीकोण णवद्यार्थयाभला त्याांच्या कल्पना आशण 

शवियाशवियीचे प्रश्न इतिांशी सहभागी किण्यास मोकळीक देतो. यामळेु त्या शविया 

शवियीच्या अशधकाशधक णजज्ञासेला चालना शमळण्यास मदत होते आशण णवद्यार्थयाांना 

रुची असलेलया शवियात शोध घेणे चालू ठेवण्यात णवद्याथी वापरू शकिािी कौशलये 

णशकवते. 

४)  शर्ियार्थयावचे शर्षयाशर्षयीचे आकलन गहण करते.  

 नसुती धोकां पट्टी किण्यापेक्षा शवदयार्ी जे शशकत आहेत तयाच्याशी तयाचे सांबांध 

प्रस्र्ाशपत कितात. यामळेु त्याांचे शविया शवियीचे आकलन केवळ स्मिि  करून 

आणि गोष्ी आठवण्यापेक्षा अशधक चाांगल्या प्रकाि े होते.  

५)  शर्ियार्थयाांना त्यांच्या अध्ययनाचे स्र्ाशमत्र् घेऊ िया.  

 शवदयार्थयाांना एखादा शविय शोधण्याची सांधी असते जी त्याांना त्याांच्या अध्ययनाविील 

स्वाशमत्वाची अशधक जाण करून देते. शवदयार्थयाांनी काय किायला हवे हे शशक्षकाने 

साांगण्यापेक्षा शवदयार्थयाांना त्याांच्या पद्तीने शशकणे शक्य होते.  

६)  साशहत्याशर्षयी व्यग्रता (गुंतर्णूक)  र्ाढर्त े

 सक्रीय अध्ययनाचे स्वरूप म्हणून हा दृष्टीकोन शवदयार्थयाांना अध्ययन प्रक्रीयेत 

पूणथपणे गुांतवण्यास उते्तजन देते. शवदयार्थयाांना शवियाचा शोध घेण्यास, त्याांची 

स्वतःची जळुवणूक किण्यास आशण प्रश्न शवचािण्यास पिवानगी देऊन ते अशधक 

कायथक्षमतेने शशकण्यास समर्थ किते होतात.  

७)  अध्ययना शर्षयी पे्रम शनमावण करते 

 चौकशी आधारित अध्ययन हे शवदयार्थयाांना अध्ययनशवियक प्रेम शशकशवण्यास 

आखलेले आहे. शवदयार्ी जेव्हा साशहत्याशी त्याांच्या मागाथ ने जळुतात तेव्हा ते फक्त 

सखोल आकलन किण्यासच समर्थ होतात असे नव्हे ति ते शोध आशण 

अध्ययनसाठीचे वेळ शवकसीत किण्यास स िा समर्थ होतात. 

तुमची प्रगती तपासा 

अ]  रिकाम्या जागा भिा  

१)  चौकशी आधारित अध्ययन हे अध्ययनाच्या वेगवेगळ्या दृष्टीकोनाांचा वापि किते 

ज्यात _______ आणि ______ चा समावेश होतो.  

२)  चौकशी आधारित अध्ययनात शवदयार्थयाांना तो णवर्य अणधक सखोलपिे 

________  सांधी शमळते आशण ते त्याांच्या प्रत्यक्ष अनभुवातून शशकतात.  

ब)  चौकशी आधारित अभ्यासक्रमाचे कोणतेही पाच शैक्षशणक परिणाम शवशद किा . 
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१.६ सारांश  

या घटकात खालील शविय सामावले आहे -> िचना वाद ह ेअसे प्रणतरूप आह ेजे, शवदयार्ी 

त्याच्या आकलनाची िचना शकां वा बाांधणी स्वतः कितात – या  वस्तसु्र्ीतीवि  जोि  देते.  या 

हेतूस्तव बिीच िचनातमक प्रणतरूपे तयाि केली गेली. 

• िचनावादाचे  7E प्रशतरूप Elicit (बाहेि काढणे) Engage  (गुांतशवणे) Explore (शोध 

घेिे) Explain (स्पष् कििे) Elaborate  (तपशीलवाि तयाि कििे)  Evaluate  

मलु्यमापन किणे आशण Extend (णवस्ताििे)  

• सहयोगी अध्ययन हा अध्यापन व अध्ययनासाठी एक शैक्षशणक दृष्टीकोन आहे जयात 

एखादी समस्या सोडवण्यासाठी, काम पूणथ किण्यासाठी शकां वा एखादे उत्पादन तयाि 

किण्यासाठी शवदयार्थयाांचे गट समाशवष्ठ होतात 

• चौकशी आधािीत अध्ययन हा अध्ययनासाठी शवदयार्ी कें द्रीत दृष्टीकोन असून यात 

शशक्षक एक गुांतागतुीची परिस्र्ीती सादि कितात आशण शवदयार्ी सामग्री गोळा करून 

आशण त्याांच्या शनष्किाांची तपासणी करून  समस्या सोडवतात.  

१.७  स्िाध््ा् 

प्रश्न 1) िचनावादाचा अर्थ आशण त्याांचे शैक्षशणक परिणाम स्पष्ट किा.  

प्रश्न २) िचनावादाच्या 7E चे वणथन किा 

प्रश्न ३) चौकशी आधािीत अध्ययनाचे त्याच्या शैक्षशणक परिणामाांसह स्पष्ीकिि द्या.  

प्रश्न ४) "अध्ययन ही एक सक्रीय प्रक्रीया आहे, जयाद्वाि ेणवद्याथी माशहती आतमसात कितात 

आशण पूवथज्ञानाच्या चौकटीशी या नशवन ज्ञानाला जोडते” या वाक्याांचे सहयोगी 

अध्ययनासांदभाथत समर्थन किा.  

प्रश्न ५) णटपा णलहा.  

अ]  सहयोगी अध्ययनाचे कोणतेही ५ शैक्षशणक परिणाम  

ब]  चौकशी आधािीत अध्ययनाची प्रक्रीया 
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२.४  द्दशकण्याच्या शैली आद्दि एकाद्दिक बदु्दद्मत्ता द्दसद्ांत 

 २.४.१ हॉिर्ड गार्डनिचा द्दसद्ांत 

  २.४.१.अ. हॉिर्ड गार्डनिच्या द्दसद्ांताचा शैक्षद्दिक परििाम 

२.५  सािांश 

२.६  घटक ्िाध्याय  

२.७ संदर्ड आद्दि अद्दतरिक्त िाचन.  

२.०  उद्दिष्ट े

हे घटक िाचल्या नंति , तमु्ही हे करू शकाल: 

१.  संज्ञानात्मक द्दिकासाचा पायगेटचा द्दसद्ांत समजून घ्याल . 

२.  जेिोम ब्रनुिचा दृद्दष्टकोन समजून घ्याल, सिड ज्ञान द्दनद्दमडती सापेक्ष आहे दृष्टीकोन 

ज्यािि ते बांिले आहे. 

३.   र्ॉ. गार्डनिकरे् मलुांमध्ये आद्दि प्रौढांमिील मानिी क्षमतेच्या द्दि्ततृ शे्रिीसाठी आठ 

द्दर्न्न बदु्दद्मते्तचे आयाम  आहेत. 

४.  िायगोत््कीचे द्दसद्ांत समजून घ्याल  जे अनरूु्तीच्या द्दिकासामध्ये सामाद्दजक 

पि्पिसंिादाच्या मूलरू्त रू्द्दमकेिि र्ि देतात. 

२.१ परिचय 

कोितीही दोन व्यक्ती अगदी सािखी नसतात. काही तेज्िी असतात, काही द्दन्तेज 

असतात, काही झटपट असतात, काही संथ असतात, काही त्ििीत आद्दि थेट सम्या 

सोर्ितात, काही त्यांच्याशी संघर्ड  कितात, काही निीन परिद्द्थतींशी सहजपिे जळुिून 
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घेतात, ति काहींना अर्चिी येतात. बदु्ीमते्ततील िैयद्दक्तक फिक हे द्दशक्षक जागरूक 

असतात. हे लक्षात घेऊन अनेक मानसशास्त्रज्ञांनी अनेक द्दसद्ांत मांर्ले आहेत. जीन 

पायगेट आद्दि जेिोम ब्रनुि यांनी संज्ञानात्मक द्दिकासाचे द्दसद्ांत तयाि केले ज्यामध्ये असे 

म्हटले आहे की, बदु्दद्मत्ता ियाशी संबंद्दित असलेल्या टप्प्यांच्या माद्दलकेत द्दिकद्दसत होते 

आद्दि प्रगतीशील असते कािि दसुिा टप्पा येण्यापूिी एक टप्पा पूिड कििे आिश्यक आहे. 

लेन िायगोत््की यांनी सांद्दगतले की मलुांच्या द्दशक्षिात सामाद्दजक संिाद महत्त्िाची रू्द्दमका 

बजािते. अशा सामाद्दजक संिादातून मलुे सतत द्दशकण्याच्या प्रद्दियेतून जातात. आद्दि हॉिर्ड 

गार्डनि यांनी सांद्दगतले की लोकांचे द्दिचाि आद्दि द्दशकण्याचे द्दिद्दिि मागड आहेत. 

अशाप्रकाि,े हे यदु्दनट संज्ञानात्मक द्दिकास, सामाद्दजक द्दिकास आद्दि एकाद्दिक बदु्दद्मते्तशी 

संबंद्दित द्दिद्दिि द्दसद्ांतांिि प्रकाश टाकते. 

२.२ सजं्ञानात्मक द्दिकास द्दसद्ांत - 

• जीन पायगेट 

• जेिोम ब्रनुि 

२.२.१ जीन द्दपगेटचा सजं्ञानात्मक द्दिकासाचा द्दसद्ांत 

द्दपएगेटचा (१९३६) संज्ञानात्मक द्दिकासाचा द्दसद्ांत ्पष्ट कितो की मूल जगाचे मानद्दसक 

मॉरे्ल कसे तयाि किते. बदु्दद्मत्ता हा एक द्दनद्दित गिुिमड आहे या कल्पनेशी ते असहमत 

होते आद्दि त्यांनी संज्ञानात्मक द्दिकास ही जैद्दिक परिपक्िता आद्दि पयाडिििाशी 

पि्पिसंिादामळेु उद्भििािी प्रद्दिया मानली. 

पायगेट (१९३६) हे संज्ञानात्मक द्दिकासाचा पद्तशीि अभ्यास कििाि ेपद्दहले मानसशास्त्रज्ञ 

होते. त्याच्या योगदानामध्ये मलुांच्या संज्ञानात्मक द्दिकासाचा ्टेज द्दथअिी, मलुांमिील 

आकलनशक्तीचा तपशीलिाि द्दनिीक्षि अभ्यास आद्दि द्दिद्दिि संज्ञानात्मक क्षमता प्रकट 

किण्यासाठी सोप्या पि कल्पक चाचण्यांचा समािेश आहे. 

पायगेटसाठी, संज्ञानात्मक द्दिकास ही जैद्दिक परिपक्िता आद्दि पयाडिििीय अनरु्िाच्या 

परििामी मानद्दसक प्रद्दियांची प्रगतीशील पनुिडचना होती. 

पायगेटच्या संज्ञानात्मक द्दसद्ांताचे तीन मूलरू्त घटक आहते 

१.  स्कीमास (Schemas): (ज्ञानाची उभािणी) 

्कीमास (Schemas) समजिे आद्दि जािून घेिे या दोन्ही मानद्दसक आद्दि शािीरिक 

द्दियांचे ििडन किते. ्कीमास या ज्ञानाच्या शे्रिी आहेत ज्या आपल्याला जगाचा अथड 

लािण्यास आद्दि समजून घेण्यास मदत कितात. पायगेटच्या दृद्दष्टकोनातून, ्कीमासमध्ये 

ज्ञानाची शे्रिी आद्दि ते ज्ञान प्राप्त किण्याची प्रद्दिया दोन्ही समाद्दिष्ट असते. जसजसे अनरु्ि 

येतात, तसतसे ही निीन माद्दहती पूिी अद्द्तत्िात असलेल्या ्कीमास सुिािण्यासाठी, 

जोर्ण्यासाठी द्दकंिा बदलण्यासाठी िापिली जाते. 
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उदाहििाथड, एखाद्या मलुामध्ये कुत्र्यासािख्या प्राण्यांच्या प्रकािाबिल ्कीमा असू शकते. 

जि मलुाचा एकमात्र अनरु्ि लहान कुत्र्यांसह असेल, ति मूल असे मानू शकते की सिड कुत्री 

लहान, केसाळ आद्दि चाि पाय आहेत. समजा की मलुाला एका प्रचंर् कुत्र्याचा सामना किािा 

लागतो. मूल ही निीन माद्दहती घेईल, ही निीन द्दनिीक्षिे समाद्दिष्ट किण्यासाठी पूिीच्या 

द्दिद्यमान ्कीमासमध्ये बदल करून घेतो. 

२. अनुकूलन प्रद्दिया: (स्टेजिरून दुसर् या टप्पप्पयात सिंमण किण्यास सक्षम किते) 

– एकीकिण, सामािून घेणे आद्दण समतोल.  

•  आत्मसात किणे: 

 आमच्या आिीच अद्द्तत्िात असलेल्या ्कीमामध्ये निीन माद्दहती घेण्याची प्रद्दिया 

आत्मसात म्हिून ओळखली जाते. ही प्रद्दिया काहीशी व्यद्दक्तद्दनष्ठ आहे कािि आम्ही 

आमच्या पूिड-अद्द्तत्िात असलेल्या द्दिश्वासांशी जळुण्यासाठी अनरु्ि आद्दि 

माद्दहतीमध्ये थोर्ासा बदल कितो. ििील उदाहििात, कुत्रा पाहिे आद्दि त्याला 

"कुत्रा" असे लेबल लाििे हे त्या प्राण्याला मलुाच्या कुत्र्याच्या ्कीमामध्ये आत्मसात 

किण्याचे प्रकिि आहे. 

•  सामािूनघेणे  

 अनकूुलनाचा आिखी एक र्ाग निीन माद्दहतीच्या प्रकाशात आमच्या द्दिद्यमान 

्कीमा बदलिे द्दकंिा बदलिे समाद्दिष्ट आहे, ही प्रद्दिया सामािूनघेिे  म्हिून 

ओळखली जाते. सामािूनघेिे मध्ये निीन माद्दहती द्दकंिा निीन अनरु्िांच्या परििामी 

द्दिद्यमान योजना द्दकंिा कल्पनांमध्ये बदल कििे समाद्दिष्ट आहे. या प्रद्दियेदिम्यान 

निीन योजना देखील द्दिकद्दसत केल्या जाऊ शकतात. 

•  समतोल: 

 पायगेटचा असा द्दिश्वास होता की सिड मलुे आत्मसात कििे आद्दि िाहण्याची व्यि्था 

यांच्यात संतलुन सािण्याचा प्रयत्न कितात, जे द्दपएगेट समतोल नािाच्या यंत्रिेद्वािे 

साध्य केले जाते. जसजसे मलुे संज्ञानात्मक द्दिकासाच्या टप्प्यांतून प्रगती कितात, 

तसतसे पूिीचे ज्ञान लागू कििे (एकीकिि) आद्दि निीन ज्ञान (द्दनिास) साठी ितडन 

बदलिे यामध्ये संतलुन िाखिे महत्िाचे आहे. समतोल हे समजािून सांगण्यास मदत 

किते की मलुे द्दिचािांच्या एका टप्प्यातून दसुऱ्या टप्प्यािि कशी जाऊ शकतात. 

 

सजं्ञानात्मक विकासाचे टप्पे: 

• सिंेदी कारक, 

• पूिव प्रविया , 

• प्रत्यक्ष  प्रविया, 

• औपचाररक प्रविया 
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i) सिंेदी कािक टप्पपा: 

िय: जन्म ते २ िर् े

मखु्य िैद्दशष््टये आद्दि द्दिकासात्मक बदल: 

•  अर्डक त्यांच्या हालचाली आद्दि संिेदनांद्वाि ेजगाला ओळखतात. 

•  चोकिे , पकर्िे, पाहिे आद्दि ऐकिे यासािख्या मूलरू्त द्दियांद्वाि ेमलुे जगाबिल 

द्दशकतात. 

•  लहान मलुांना कळते की गोष्टी द्ददसत नसल्या तिीही त्या अद्द्तत्िात िाहतात. (ि्त ु

कायम्िरूपी) 

•  ते लोक आद्दि त्यांच्या सर्ोितालच्या ि्तूंपासून िेगळे प्रािी आहेत. 

•  त्यांना जाििते की त्यांच्या कृतींमळेु त्यांच्या सर्ोितालच्या जगात गोष्टी घरू् 

शकतात. 

संज्ञानात्मक द्दिकासाच्या या सरुुिातीच्या टप्प्यात, लहान मलुे आद्दि लहान मलुे 

संिेदनात्मक अनरु्ि आद्दि ि्तू हाताळून ज्ञान प्राप्त कितात. या अि्थेच्या सरुुिातीच्या 

काळात मलुाचा संपूिड अनरु्ि मूलरू्त प्रद्दतके्षप, संिेदना आद्दि मोटि प्रद्दतसादांद्वाि ेहोतो. 

सेन्सरिमोटि अि्थेत मलुे नाट्यमय िाढ आद्दि द्दशकण्याच्या कालाििीतून जातात. मलु े

त्यांच्या िातािििाशी संिाद साित असताना, ते जग कसे कायड किते याबिल सतत निीन 

शोि लाित असतात. 

या कालाििीत होिािा संज्ञानात्मक द्दिकास तलुनेने कमी कालाििीत होतो आद्दि त्यात 

मोठ्या प्रमािात िाढ होते. मलु ेकेिळ िांगिे आद्दि चालिे यासािख्या शािीरिक द्दिया कशा 

किायच्या हे द्दशकत नाहीत; ते ज्या लोकांशी संिाद साितात त्यांच्याकरू्न ते र्ार्ेबिल खूप 
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द्दशकतात. पायजेटने हा टप्पाही अनेक िेगिेगळ्या सब्टेजमध्ये मोर्ला. सेन्सरिमोटि 

्टेजच्या शेिटच्या र्ागामध्ये सरुुिातीच्या प्राद्दतद्दनद्दिक द्दिचािांचा उदय होतो. 

द्दपएगेटचा असा द्दिश्वास होता की ि्तूंचा ्थायीत्ि द्दकंिा द्द्थिता द्दिकद्दसत कििे, ि्तू 

द्ददसत नसतानाही अद्द्तत्िात िाहतात ह े समजून घेिे हा द्दिकासाच्या या टप्प्यािि एक 

महत्त्िाचा घटक आहे. 

ि्तू िेगळ्या आद्दि िेगळ्या अद्द्तत्िात आहेत आद्दि िैयद्दक्तक आकलनाच्या बाहेि त्यांचे 

्ितःचे अद्द्तत्ि आह ेहे द्दशकून, मलुे नंति ि्तूंना नािे आद्दि शब्द जोर्ण्यास सक्षम होतात 

ii) पूिव प्रद्दिया  टप्पपा: 

ियोमयाडदा: २ ते ७ िर् े

मखु्य िैद्दशष््टये आद्दि द्दिकासात्मक बदल: 

•  मलुे प्रतीकात्मक द्दिचाि करू लागतात आद्दि ि्तूंचे प्रद्दतद्दनद्दित्ि किण्यासाठी शब्द 

आद्दि द्दचते्र िापिण्यास द्दशकतात. 

•  या टप्प्यािि मलुे ् ि कें द्दित असतात आद्दि इतिांच्या दृष्टीकोनातून गोष्टी पाहण्यासाठी 

संघर्ड कितात. 

•  ते र्ार्ा आद्दि द्दिचािाने चांगले होत असताना, त ेअजूनही गोष्टींबिल अद्दतशय ठोस 

शब्दांत द्दिचाि कितात. 

र्ार्ेच्या द्दिकासाचा पाया आिीच्या टप्प्यात घातला गेला असेल, पितं ु र्ार्ेचा उदय हा 

द्दिकासाच्या पूिड-कायाडत्मक अि्थेतील प्रमखु लक्षिांपैकी एक आहे. 

या टप्प्यािि, मलुे ढोंग खेळातून द्दशकतात पितं ु तिीही तकड शास्त्र आद्दि इति लोकांचा 

दृद्दष्टकोन घेऊन संघर्ड कितात. द्द्थितेची कल्पना समजून घेण्यातही ते सहसा संघर्ड 

कितात. 

उदाहििाथड, एखादा संशोिक द्दचकिमातीचा एक गोळा घेऊन त्याचे दोन समान तकुरे् करू 

शकतो आद्दि नंति मलुाला खेळण्यासाठी दोन मातीच्या तकुर््यांमिील द्दनिर् देऊ शकतो. 

द्दचकिमातीचा एक तकुर्ा घट्ट  बॉलमध्ये गुंर्ाळला जातो ति दसुिा सपाट पॅनकेकच्या 

आकािात फोर्ला जातो. सपाट आकाि मोठा द्ददसत असल्याने, दोन तकुरे् अगदी समान 

आकािाचे असले तिीही ऑपिशेनपूिड मूल कदाद्दचत तो तकुर्ा द्दनिरे्ल. 

iii) प्रत्यक्ष प्रद्दिया  टप्पपा: 

ियोगट: ७ ते ११ िर् े

मखु्य िैद्दशष््टये आद्दि द्दिकासात्मक बदल: 

•  या अि्थेत, मलुे ठोस घटनांबिल ताद्दकड क द्दिचाि करू लागतात. 
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•  त्यांना संििडनाची संकल्पना समजू लागते; उदाहििाथड, एका लहान, रंुद कपमध्ये 

ििाचे प्रमाि उंच, पातळ काचेच्या समान असते. 

•  त्यांची द्दिचािसििी अद्दिक ताद्दकड क आद्दि संघद्दटत बनते, पितं ुतिीही अत्यंत ठोस 

असते. 

•  मलुे प्रेिक तकड  द्दकंिा द्दिद्दशष्ट माद्दहतीपासून सामान्य तत्त्िापयंत तकड  िापिण्यास 

सरुुिात कितात. 

द्दिकासाच्या या टप्प्यािि मलुे अजूनही त्यांच्या द्दिचािात खूप ठोस आद्दि शाद्दब्दक आहेत, 

तिीही त ेतकड शास्त्र िापिण्यात अद्दिक पािगंत होतात. २ इति लोक एखाद्या परिद्द्थतीकरे् 

कसे पाहू शकतात याचा द्दिचाि किण्यात मलुं अद्दिक चांगली झाल्यामळेु मागील टप्प्यातील 

अहंकाि नाहीसा होऊ लागतो. . 

या अि्थेत, मलु ेदेखील कमी ्ि कें द्दित  होतात आद्दि इति लोक कसे द्दिचाि कितात 

आद्दि प्रत्यक्ष प्रद्दिया  टप्पा कसे िाटतील याचा द्दिचाि करू लागतात.  मलुांना हे देखील 

समजू लागते की त्यांचे द्दिचाि त्यांच्यासाठी अद्दद्वतीय आहेत आद्दि इति प्रत्येकजि त्यांचे 

द्दिचाि, र्ािना आद्दि मते समजून घेईल असे नाही. 

iv) औपचारिक प्रद्दिया  टप्पपा: 

ियोगट: १२ आद्दि िि 

मखु्य िैद्दशष््टये आद्दि द्दिकासात्मक बदल: 

•  या टप्प्यािि, पौगंर्ाि्थेतील द्दकंिा तरुि प्रौढ अमूतडपिे द्दिचाि करू लागतात आद्दि 

काल्पद्दनक सम्यांबिल तकड  करू लागतात. 

•  अमूतड द्दिचाि उदयास येतो. 

•  द्दकशोि नैद्दतक, ताद्दत्िक, नैद्दतक, सामाद्दजक आद्दि िाजकीय सम्यांबिल अद्दिक 

द्दिचाि करू लागतात ज्यांना सैद्ांद्दतक आद्दि अमूतड तकड  आिश्यक असतात. 

•  सामान्य तत्त्िापासून द्दिद्दशष्ट माद्दहतीपयंत तकड शदु् तकड  द्दकंिा तकड  िापिण्यास सुरुिात 

किा. 

द्दपएगेटच्या द्दसद्ांताच्या अंद्दतम टप्प्यात तकड शास्त्रात िाढ, तकड शदु् तकड  िापिण्याची क्षमता 

आद्दि अमूतड कल्पनांची समज यांचा समािेश होतो. या टप्प्यािि, लोक सम्यांचे अनेक 

संर्ाव्य उपाय पाहण्यास आद्दि त्यांच्या सर्ोितालच्या जगाबिल अद्दिक िैज्ञाद्दनकदृष््टया 

द्दिचाि किण्यास सक्षम होतात. 

हे लक्षात घेिे महत्त्िाचे आहे की द्दपगेटने मलुांच्या बौद्दद्क द्दिकासाकरे् परिमािात्मक प्रद्दिया 

म्हिून पाद्दहले नाही; म्हिजेच, मलुे ियात येताच त्यांच्या द्दिद्यमान ज्ञानात अद्दिक माद्दहती 

आद्दि ज्ञान जोर्त नाहीत. त्याऐिजी, द्दपएगेटने सचुिले की या चाि टप्प्यांतून हळूहळू प्रद्दिया 

कित असताना मलुांच्या द्दिचािात गिुात्मक बदल होतो. ियाच्या ७ व्या िर्ीच्या मलुाकरे् 
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जगाद्दिर्यी फक्त २ िर्ांच्या ियापेक्षा जा्त माद्दहती नसते; तो जगाबिल कसा द्दिचाि कितो 

यात मूलरू्त बदल झाला आहे. 

अशा प्रकाि,े जीन द्दपगेटने केिळ बदु्दद्मते्तच्या द्दिकासात्मक पैलूिि लक्ष कें द्दित केल.े त्याच्या 

द्दसद्ांतातील पायगेट प्रामखु्याने द्दिद्यमान जैद्दिक िैद्दशष््टयांचे द्दिशे्लर्ि करून प्रािरं् होतो 

आद्दि संज्ञानात्मक परििामांिि समाप्त होतो. अशाप्रकाि,े द्दपगेटचे मखु्य ्िाि्य ज्ञानाचे 

अद्द्तत्ि आद्दि द्दिकासामध्ये होते. 

२.२.१. अ .  शैक्षद्दणक परिणाम 

१.  मलुांच्या उत्पादनिि लक्ष कें द्दित ना किता त्यांच्या द्दिचािांच्या प्रद्दिये िेळ लक्ष देिे . 

बिोबि उत्ति तपासण्याऐिजी, द्दशक्षकांनी द्दिद्यार्थयाडच्या आकलनािि आद्दि उत्ति 

द्दमळद्दिण्यासाठी िापिलेल्या प्रद्दियेिि र्ि द्ददला पाद्दहजे. 

२. म ु लांच्या ्ियं-प्रेरित, द्दशकण्याच्या द्दियाकलापांमध्ये सद्दिय सहर्ागाची महत्त्िपूिड 

रू्द्दमका ओळखिे. Piagetian िगाडत, मलुांना तयाि ज्ञानाच्या सादिीकििाऐिजी 

पयाडिििाशी उत््फूतड संिादाद्वाि े्ितःला शोिण्यासाठी प्रोत्साद्दहत केले जाते. 

३.  मलुांना त्यांच्या द्दिचािसििीप्रमािे प्रौढ बनिण्याच्या उिेशाने सिािांिि अद्दिक र्ि. 

हे Piaget ने "अमेरिकन प्रश्न" म्हिून संदद्दर्डत केलेल्या गोष्टीचा संदर्ड देते जे म्हिजे 

"आम्ही द्दिकास कसा िाढिू शकतो?". त्यांचा असा द्दिश्वास आहे की मलुांच्या 

प्रद्दियेला गती आद्दि गती देण्याचा प्रयत्न कििे अद्दतशय  िाईट असू शकत.े 

४.  द्दिकासात्मक प्रगतीमध्ये िैयद्दक्तक फिक ्िीकाििे. पायगेटचा द्दसद्ांत असा दािा 

कितो की मलु ेसिड समान द्दिकासाच्या टप्प्यांतून जातात, तथाद्दप ते िेगिेगळ्या दिाने 

कितात. या काििा्ति, द्दशक्षकांनी संपूिड िगड गटापेक्षा िैयद्दक्तक आद्दि मलुांच्या 

गटांसाठी िगाडतील द्दियाकलाप आयोद्दजत किण्यासाठी द्दिशेर् प्रयत्न कििे आिश्यक 

आहे. 

५.  द्दिद्यार्थयांना द्दिद्दिि अनरु्ि देऊन द्दशकण्याची सोय कििे ही द्दशक्षकांची मखु्य रू्द्दमका 

आहे. "द्दर््कव्हिी लद्दनंग" द्दिद्यार्थयांना निीन समजांना प्रोत्साहन देताना, एक्सप्लोि 

किण्याची आद्दि प्रयोग किण्याची संिी देते. द्दिद्दिि संज्ञानात्मक ्तिाििील 

द्दशकिाऱ्यांना एकत्र काम किण्याची संिी देिाऱ् या संिी अनेकदा कमी प्रौढ 

द्दिद्यार्थयांना सामग्रीच्या उच्च समजाकरे् जाण्यासाठी प्रोत्साद्दहत किण्यात मदत 

कितात. 

६.  बाल-कें द्दित द्दशक्षिाला प्रोत्साहन देते. मलुांचा द्दिकासाचा टप्पा आद्दि ्ति लक्षात 

घेऊन द्दशकिण्यािि लक्ष कें द्दित केले पाद्दहजे. 
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२.२.२ जेरोम ब्रुनर चा सजं्ञानात्मक विकासाचा वसद्ांत 

 

जेिोम सेमोि ब्रनुि (ऑक्टोबि १, १९१५ - जून ५, २०१६) हे एक अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ 

होते ज्यांनी मानिी संज्ञानात्मक मानसशास्त्र आद्दि शैक्षद्दिक मानसशास्त्रातील संज्ञानात्मक 

द्दशक्षि द्दसद्ांतामध्ये महत्त्िपूिड योगदान द्ददले. संज्ञानात्मक मानसशास्त्रज्ञ जेिोम ब्रनुि यांना 

असे िाटले की द्दशक्षिाचे उद्दिष्ट बौद्दद्क द्दिकास असल ेपाद्दहजे, तर्थये लक्षात ठेिण्याच्या 

द्दििोिात. ब्रनुिच्या सैद्ांद्दतक चौकटीतील एक प्रमखु द्दिर्य म्हिजे द्दशक्षि ही एक सद्दिय 

प्रद्दिया आहे ज्यामध्ये द्दशकिाि े त्यांच्या ितडमान/रू्तकाळातील ज्ञानािि आिारित निीन 

कल्पना द्दकंिा संकल्पना तयाि कितात. 

आम्ही द्दशकिे, र्ार्ा आद्दि शोि याििील त्याच्या द्दिश्वासांचे अन्िेर्ि करू आद्दि जीन 

द्दपगेटच्या मतांपेक्षा त्याचे मत िेगळे करू. 

ब्रुनिने द्दशकणे आद्दण द्दशक्षणासबंंधी खालील मत मांडला आह े: 

•  त्यांचा असा द्दिश्वास होता की अभ्यासिमाने चौकशी आद्दि शोि प्रद्दियेद्वाि ेसम्या 

सोर्िण्याच्या कौशल्यांच्या द्दिकासाला चालना द्ददली पाद्दहजे. 

•  त्यांचा असा द्दिश्वास होता की मलुाच्या जगाकरे् पाहण्याच्या पद्तीनसुाि द्दिर्याचे 

प्रद्दतद्दनद्दित्ि केले पाद्दहजे. 

•  तो अभ्यासिम अशा प्रकाि ेतयाि केला गेला पाद्दहजे की कौशल्यांचे प्रर्तु्ि अद्दिक 

शद्दक्तशाली लोकांच्या प्रर्तु्िाकरे् नेईल. 

•  त्यांनी संकल्पनांचे आयोजन करून अध्यापनाचे समथडन केले आद्दि शोिाद्वािे 

द्दशकले. 
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•  शेिटी, त्यांचा असा द्दिश्वास होता की सं्कृतीने कल्पनांना आकाि द्ददला पाद्दहजे 

ज्याद्वाि ेलोक त्यांचे ्ितःचे आद्दि इतिांबिल आद्दि ते ज्या जगामध्ये िाहतात त्या 

जगाबिल त्यांचे द्दिचाि व्यिद्द्थत कितात. 

ब्रुनिचा द्दिकासाचा द्दसद्ांत आद्दण त्याचे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि किण्याच्या तीन पद्ती. खालील 

प्रकाि ेिणवन केले आहे 

सद्दिय (० - १ िरे्ष) 

सद्दिय अि्था प्रथम द्ददसते. या टप्प्यात माद्दहतीची उकल करून  आद्दि साठा  कििे  

समाद्दिष्ट आहे. ि्तूंचे  कोितहेी अंतगडत प्रद्दतद्दनद्दित्ि न किता थेट हाताळिी या टप्प्यात 

केली जाते.  हा मोर् आयषु्याच्या पद्दहल्या िर्ाडच्या आत िापिला जातो (द्दपयागेटच्या संिेदी 

कािक टप्पाशी संबंद्दित). द्दिचाि हा पूिडपिे शािीरिक द्दियांिि आिारित असतो आद्दि अर्डक 

अंतगडत प्रद्दतद्दनद्दित्ि (द्दकंिा द्दिचाि) किण्याऐिजी कृती करून द्दशकतात. 

यात र्ौद्दतक द्दिया-आिारित माद्दहती  कििे आद्दि ती आमच्या ्मतृीमध्ये संग्रद्दहत कििे 

समाद्दिष्ट आह.े उदाहििाथड, ्नायंूच्या ्मतृी म्हिून हालचालीच्या ्िरूपात, एक बाळ एक 

खळुखळुा  हलितो  आद्दि आिाज ऐकतो. बाळाने थेट खळुखळुा हाताळली आहे आद्दि 

त्याचा परििाम आनंददायक आिाज होता. र्द्दिष्यात, बाळाचा हात हलू शकतो, जिी 

खळुखळुा नसला तिीही, त्याच्या हाताने खळुखळुा आिाज द्दनमाडि किण्याची अपेक्षा केली. 

बाळामध्ये खळुखळुाचे अंतगडत प्रद्दतद्दनद्दित्ि नसते आद्दि म्हिूनच, आिाज द्दनमाडि 

किण्यासाठी त्याला खळुखळुा आिश्यक आहे हे समजत नाही. 

प्रद्दतमात्मक   (१ - ६ िरे्ष) 

प्रद्दतमात्मक  टप्पा एक ते सहा िर्ांचा द्ददसतो. या ्टेजमध्ये मानद्दसक प्रद्दतमा द्दकंिा 

द्दचन्हाच्या रूपात बाह्य ि्तूंचे दृष्यदृष््टया अंतगडत प्रद्दतद्दनद्दित्ि समाद्दिष्ट आहे. माद्दहती संिेदी 

प्रद्दतमा (द्दचन्ह) म्हिून संग्रद्दहत केली जाते, सामान्यतः दृश्यमान, मनातील द्दचत्रांप्रमािे. श्रिि, 

गंि  द्दकंिा ्पशड यासािख्या इति मानद्दसक प्रद्दतमा (आयकॉन) िापिण्यािि देखील द्दिचाि 

आिारित आहे. काहींसाठी हे जािीिपूिडक आहे; इति म्हितात की त्यांना याचा अनरु्ि येत 

नाही. आपि निीन द्दिर्य द्दशकत असताना, शाद्दब्दक माद्दहतीसोबत आकृत्या द्दकंिा उदाहििे 

असिे हे सहसा कसे  उपयकु्त ठिते हे यािरून ्पष्ट होऊ शकते. 

उदाहििाथड, झार्ाची प्रद्दतमा काढिाि े द्दकंिा झार्ाच्या प्रद्दतमेचा द्दिचाि कििाि े मूल या 

टप्प्याचे प्रद्दतद्दनिी असेल. 

प्रद्दतकात्मक (७ िरे्ष पुढे) 

प्रद्दतकात्मक टप्पा, सात िर् े आद्दि त्याहून अद्दिक काळ, जेव्हा माद्दहती द्दचन्ह  द्दकंिा 

र्ार्ेसािख्या द्दचन्हाच्या ्िरूपात संग्रद्दहत केली जात.े प्रत्येक द्दचन्हाचा ते प्रद्दतद्दनद्दित्ि 

कििाऱ्या गोष्टीशी एक द्दनद्दित संबंि असतो. प्रतीकात्मक अि्थेत, ज्ञान प्रामखु्याने शब्द, 

गद्दिती द्दचन्हे द्दकंिा संगीतासािख्या इति प्रतीक प्रिालींमध्ये साठिले जाते. द्दचन्हे लिद्दचक 

असतात कािि त ेहाताळल ेजाऊ शकतात, ऑर्डि केल ेजाऊ शकतात, िगीकृत केले जाऊ 
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शकतात, त्यामळेु िापिकत्याडला कृती द्दकंिा प्रद्दतमा (ज्याचे ते प्रद्दतद्दनद्दित्ि कितात त्यांच्याशी 

द्दनद्दित संबंि आहे) प्रद्दतबंद्दित नाही. 

 उदाहििाथड, 'कुत्रा' हा शब्द प्राण्यांच्या एकाच िगाडसाठी प्रतीकात्मक प्रद्दतद्दनद्दित्ि आहे. 

द्दचन्हे, मानद्दसक प्रद्दतमा द्दकंिा लक्षात ठेिलेल्या द्दियांच्या द्दिपिीत, िगीकृत आद्दि 

व्यि्थाद्दपत केल्या जाऊ शकतात. या टप्प्यात, बहुतेक माद्दहती शब्द, गद्दिती द्दचन्हे द्दकंिा 

इति द्दचन्ह प्रिालींमध्ये संग्रद्दहत केली जाते. 

अशा प्रकाि,े ब्रनुिचा असा द्दिश्वास होता की सिड द्दशक्षि आपि नकुत्याच चचाड केलेल्या 

टप्प्यांद्वाि े होते. या िचनािादी द्दसद्ांताचा अथड असा आहे की द्दशकिाऱ्यांनी (अगदी 

प्रौढांनीही) सद्दियतेपासून प्रद्दतकात्मक त ेप्रतीकात्मक प्रद्दतद्दनद्दित्िापयंत प्रगती करून निीन 

सामग्री हाताळली पाद्दहजे. आिखी एक तात्पयड असा आहे की अगदी तरुि द्दिद्याथी देखील 

कोितीही सामग्री द्दशकण्यास सक्षम असतात, जि ते त्यांच्या सध्याच्या क्षमतेच्या पातळीशी 

जळुण्यासाठी योग्यरित्या आयोद्दजत केले गेले असेल. 

२.२.२.a शैक्षद्दणक परिणाम 

१.  सूचना द्दशकिाऱ्यांच्या पातळीिि योग्य असाव्यात. उदाहििाथड, द्दशकिाऱ् यांच्या 

द्दशकण्याच्या पद्ती (सद्दिय, प्रद्दतमात्मक , प्रद्दतकात्मक) जािून घेतल्याने तमु्हाला 

द्दशकिाऱ् यांच्या पातळीशी जळुिाऱ् या अर्चिीनसुाि सूचनांसाठी योग्य साद्दहत्य  तयाि 

किण्यात मदत होईल. 

२.  द्दशक्षकांनी ज्ञान िाढद्दिण्यासाठी सामग्रीची पनुिािृत्ती केली पाद्दहजे. ब्रनुिच्या मते पूिड 

औपचारिक संकल्पना समजून घेण्यासाठी पूिड-द्दशकिलेल्या कल्पनांिि बांििे हे 

अत्यंत महत्त्िाचे आहे. द्दिद्यार्थयांना सखोल आकलन आद्दि दीघडकाळ द्दटकिून 

ठेिण्यासाठी आता आद्दि नंति शब्दसंग्रह, व्याकििाचे मिुे आद्दि इति द्दिर्यांचा पनु्हा 

परिचय करून द्या. 

३.  सामग्री एका िमाने सादि कििे आिश्यक आहे जे द्दिद्यार्थयांना सोपे करून देते: 

a  ज्ञान द्दमळििे आद्दि तयाि कििे, 

b  त्याचे द्दशक्षि बदलिे आद्दि ह्तांतरित कििे. 

४.  निीन ज्ञान द्दशकण्यासाठी द्दिद्यार्थयांनी त्यांचे पूिीचे अनुर्ि आद्दि संिचना िापिण्यात 

गुंतले पाद्दहजे. 

५.  ि्तूंमिील समानता आद्दि फिक पाहण्यासाठी द्दिद्यार्थयांना निीन माद्दहतीचे 

िगीकिि किण्यास मदत किा. 

६.  द्दशक्षकांनी द्दिद्यार्थयांना त्यांचे ज्ञान िाढद्दिण्यात मदत किािी. ही मदत अनािश्यक 

होईल म्हिून नाहीशी झाली पाद्दहजे. 

७.  द्दशक्षकांनी अद्दर्प्राय प्रदान केला पाद्दहजे जो आंतरिक प्रेििेकरे् द्दनदेद्दशत आहे. 

द्दशकण्याच्या प्रद्दियेत गे्रर् आद्दि ्पिाड उपयकु्त नाहीत. ब्रनुि म्हितात की 

द्दशकिाऱ्यांनी "यश आद्दि अपयशाचा अनरु्ि बक्षीस आद्दि द्दशक्षा म्हिून नव्हे ति 

माद्दहती म्हिून घेतला पाद्दहजे" 
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कृती  २.२ 

१) संज्ञानात्मक द्दिकासाच्या दोन द्दसद्ांतांची नािे द्या. 

 २) जीन द्दपगेटच्या द्दसद्ांताच्या ३ घटकांची नािे द्या 

 ३) जेिोम ब्रनुिच्या संज्ञानात्मक द्दिकास द्दसद्ांताच्या ३ पद्तींची नािे द्या. 

 तुमची प्रगती तपासा २.२ 

टीप: अ) उत्ति ेखाली द्ददलेल्या जागेत द्दलहा. 

१) जीन द्दपगेटच्या द्दसद्ांताचे ४ टप्पे ्पष्ट किा 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

२) ब्रनुिचा द्दिकासाचा द्दसद्ांत आद्दि त्याचे प्रद्दतद्दनद्दित्ि किण्याच्या तीन पद्ती ्पष्ट किा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

२.३ सामाद्दजक द्दिकास द्दसद्ांत 

• लेव्ह िायगॉटस्की 

२.३.१ सामाद्दजक द्दिकासाििील लेव्ह िायगॉट्कीचा द्दसद्ांत 

िायगॉट्कीचा सामाद्दजक द्दिकास द्दसद्ांत िद्दशयन मानसशास्त्रज्ञ लेव्ह िायगोत््की यांचे 

कायड आहे. १९६२ मध्ये प्रकाद्दशत होईपयंत िायगॉट्कीचे कायड पद्दिमेला मोठ्या प्रमािात 

अज्ञात होते. 

िायगोत््कीचा द्दसद्ांत हा िचनािादाचा पाया आहे. ह ेसामाद्दजक पि्पिसंिादाशी संबंद्दित 

तीन प्रमखु तर्थय , इति अद्दिक जािकाि आद्दि समीप द्दिकास के्षत्र यािि ठाम आहे. 

i) सामाद्दजक सिंाद 

सामाद्दजक द्दिकास द्दसद्ांत (SDT) प्रामखु्याने असे प्रद्दतपादन किते की संज्ञानात्मक द्दिकास 

प्रद्दियेत सामाद्दजक पि्पिसंिादाची महत्त्िपूिड रू्द्दमका असते. या संकल्पनेसह, 
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िायगॉट्कीचा द्दसद्ांत जीन द्दपआगेटच्या संज्ञानात्मक द्दिकास द्दसद्ांताला द्दििोि कितो 

कािि पायगेट ्पष्ट कितो की एखादी व्यक्ती द्दशकण्याआिी प्रथम द्दिकास किते, ति 

िायगोत््कीचा असा तकड  आहे की द्दिकासापूिी सामाद्दजक द्दशक्षि प्रथम येते. सामाद्दजक 

द्दिकास द्दसद्ांताद्वाि,े िायगोत््कीने असे म्हटले आहे की मलुाचा सां्कृद्दतक द्दिकास प्रथमतः 

आंति-मानसशास्त्रीय नािाच्या सामाद्दजक ्तिािि होतो आद्दि दसुि ेम्हिजे िैयद्दक्तक द्दकंिा 

िैयद्दक्तक ्तिािि ज्याला आंति-मानद्दसक म्हितात. 

ii) इति अद्दधक जाणकाि  (MKO) 

MKO ही अशी कोितीही व्यक्ती आहे द्दजच्याकरे् काम, प्रद्दिया द्दकंिा संकल्पना यांच्या 

बाबतीत द्दशकिाऱ्यापेक्षा उच्च पातळीची क्षमता द्दकंिा समज आहे. सािाििपिे, जेव्हा आपि 

MKO बिल द्दिचाि कितो तेव्हा आपि िदृ् प्रौढ, द्दशक्षक द्दकंिा तज्ञाचा संदर्ड घेतो. 

उदाहििाथड, एक मूल संख्यांचा गिुाकाि द्दशकतो कािि त्याचा द्दशक्षक त्याला चांगले 

द्दशकितो. पािपंारिक MKO एक िदृ् व्यक्ती आहे; तथाद्दप, MKO हे आमचे द्दमत्र, तरुि लोक 

आद्दि संगिक आद्दि सेल फोन यांसािख्या इलेक्रॉद्दनक उपकििांचा देखील संदर्ड घेऊ 

शकतात. उदाहििाथड, तमु्ही ्केद्दटंग कसे किायचे त ेद्दशकता कािि तमुच्या मलुीने तमु्हाला 

हे कौशल्य द्दशकिले आहे. 

iii) समीप द्दिकास क्षेत्र (ZPD) 

ZPD हे प्रौढांच्या मागडदशडनाखाली आद्दि/द्दकंिा समिय्कांच्या सहकायाडने कायड किण्याची 

द्दिद्यार्थयाडची क्षमता आद्दि ्ितंत्रपिे सम्या सोर्िण्याची द्दिद्यार्थयाडची क्षमता यांच्यातील 

अंति आह.े िायगोत््कीच्या मते, या झोनमध्ये द्दशक्षि झाले. 

िायगोत््की यांनी लोक आद्दि सामाद्दजक सां्कृद्दतक संदर्ाडतील संबंिांिि लक्ष कें द्दित केले 

ज्यामध्ये ते सामाद्दयक अनरु्िांमध्ये कायड कितात आद्दि संिाद साितात. िायगोत््कीच्या 

मते, मानि त्यांच्या सामाद्दजक िातािििात मध्य्थी किण्यासाठी र्ार्ि आद्दि लेखन 

यासािख्या सं्कृतीतून द्दिकद्दसत होिािी सािने िापितात. सरुुिातीला मलुे ही सािने केिळ 

सामाद्दजक काये, गिजा सांगण्याचे मागड म्हिून द्दिकद्दसत कितात. िायगोत््कीचा असा 

द्दिश्वास होता की या सािनांच्या अंतगडतीकििामळेु उच्च द्दिचाि कौशल्ये प्राप्त झाली. 

अशाप्रकाि,े िायगॉट्कीने लोक आद्दि सामाद्दजक सां्कृद्दतक संदर्ाडतील संबंिांिि  लक्ष 

कें द्दित केले ज्यामध्ये ते सामाद्दयक अनुर्िांमध्ये कायड कितात आद्दि संिाद साितात. 

िायगॉट्कीच्या मते, मानि त्यांच्या सामाद्दजक िातािििात मध्य्थी किण्यासाठी र्ार्ि 

आद्दि लेखन यासािख्या सं्कृतीतून द्दिकद्दसत होिािी सािने िापितात. सरुुिातीला मुल े

ही सािने केिळ सामाद्दजक काये, गिजा सांगण्याचे मागड म्हिून द्दिकद्दसत कितात. 

िायगोत््कीचा असा द्दिश्वास होता की या सािनांच्या अंतगडतीकििामळेु उच्च द्दिचाि कौशल्ये 

प्राप्त झाली. 
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थोडक्यात: 

१.  व्यागॉट्की संज्ञानात्मक द्दिकासािि परििाम कििाऱ्या सं्कृतीिि अद्दिक र्ि देते. 

 िायगॉट्की असे गहृीत ििते की संज्ञानात्मक द्दिकास द्दिद्दिि सं्कृतींमध्ये बदलतो. 

२.  िायगॉट्की संज्ञानात्मक द्दिकासासाठी योगदान देिाऱ्या सामाद्दजक घटकांिि 

अद्दिक जोि देते. िायगॉट्की सांगतात की संज्ञानात्मक द्दिकास हा मलुं आद्दि 

त्यांच्या जोर्ीदािाच्या सह-िचना ज्ञानाच्या प्रॉद्दक्समल रे्व्हलपमेंटच्या के्षत्रामध्ये 

मागडदशडन केलेल्या द्दशक्षिातून सामाद्दजक पि्पिसंिादातून उद्भितो. िायगॉट्की 

साठी, मलुे ज्या िातािििात िाढतात ते कसे द्दिचाि कितात आद्दि त ेकाय द्दिचाि 

कितात यािि प्रर्ाि पार्तात. 

३.  व्यागोत््की संज्ञानात्मक द्दिकासामध्ये र्ार्ेच्या रू्द्दमकेिि अद्दिक जोि देते. 

िायगोत््कीसाठी, द्दिचाि आद्दि र्ार्ा ही जीिनाच्या सरुुिातीपासून ्ितंत्र प्रिाली 

आहेत, ियाच्या तीन िर्ांच्या ियात द्दिलीन होतात, मौद्दखक द्दिचाि (आतील र्ार्ि) 

तयाि कितात. िायगॉट्की साठी, संज्ञानात्मक द्दिकासाचा परििाम र्ार्ेच्या 

अंतकड ििातून होतो. 

४.  िायगोत््कीच्या मते प्रौढ हे संज्ञानात्मक द्दिकासाचे एक महत्त्िाचे स्त्रोत आहेत. तो 

प्रौढांना त्यांच्या सं्कृतीतील बौद्दद्क अनकूुलनाची सािने प्रसारित किण्याची सूचना 

कितो . 

२.३.१.a. शैक्षद्दणक उपयोद्दगता : 

१.  िायगोत््कीच्या द्दसद्ांतांचा एक उपयोग "पाि्परिक द्दशक्षि" आहे, ज्याचा िापि 

द्दिद्यार्थयांची मजकूिातून द्दशकण्याची क्षमता सिुािण्यासाठी केला जातो. या 

पद्तीमध्ये, द्दशक्षक आद्दि द्दिद्याथी चाि प्रमखु कौशल्ये द्दशकण्यात आद्दि सिाि 

किण्यात सहयोग कितात: सािांश, प्रश्न, ्पष्टीकिि आद्दि अंदाज. प्रद्दियेतील 

द्दशक्षकांची रू्द्दमका कालांतिाने कमी होत जाते. 

२.   िायगोत््की "आिाि टप्पा " आद्दि "प्रद्दशक्षिाथी" सािख्या द्दशकिण्याच्या 

संकल्पनांशी संबंद्दित आहे, ज्यामध्ये द्दशक्षक द्दकंिा अद्दिक प्रगत समिय्क एखाद्या 

कायाडची िचना द्दकंिा व्यि्था किण्यास मदत कितात जेिेकरुन निद्दशक्या 

यश्िीपिे त्यािि कायड करू शकतील. 

३.  िायगॉट्की चे द्दसद्ांत सहयोगी द्दशक्षिात सध्याच्या ्िाि्याला देखील पोर्क 

ठितात, असे सचुितात की गट सद्यांकरे् क्षमतांचे द्दिद्दिि ्ति असािेत जेिेकरून 

अद्दिक प्रगत समिय्क कमी प्रगत सद्यांना त्यांच्या ZPD मध्ये कायड किण्यास 

मदत करू शकतील. 

४.  िायगॉट्कीचा द्दसद्ांत द्दशक्षकांना मलुाशी चचाड किण्यास, पु् तके िाचण्यास, मलुास 

समदृ् शब्दसंग्रह आद्दि संकल्पनात्मक समज द्दमळद्दिण्यास मदत किले अशा प्रकाि े

संिाद सािण्यास प्रितृ्त कितो, ज्यामळेु त्यांना र्ार्ेिि द्दनयंत्रि ठेिण्यास मदत होईल. 
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५.  िैयद्दक्तक फिक द्दिचािात घेतला जातो ज्यामळेु द्दिद्यार्थयाडला त्याची क्षमता, आिर् 

इत्यादीनसुाि द्दशकण्यास मदत होते. 

कृती २.३ 

१)  MKO ्पष्ट किा ("अद्दिक जािकाि  इति"  यािि तपशील द्दलहा ) 

 तुमची प्रगती तपासा २.३ 

टीप: अ) उत्ति ेखाली द्ददलेल्या जागेत द्दलहा. 

१) लेव्ह िायगोत््कीच्या सामाद्दजक पि्पिसंिाद द्दसद्ांताच्या तीन प्रमखु मिुे  ्पष्ट किा 

२.४ द्दशकण्याच्या शैली आद्दण एकाद्दधक बुद्दद्मत्ता द्दसद्ांत (हॉिडव गाडवनि) 

द्दशकण्याच्या शैली 

असे मानले जाते की लोक माद्दहतीिि अनन्यपिे प्रद्दिया कितात, म्हिून प्रद्दशक्षक आद्दि 

द्दशक्षकांनी द्दिद्दिि द्दशक्षि शैली समजून घेतल्या पाद्दहजेत. या ज्ञानासह, तमु्ही तमुचे द्दशक्षि 

तमुच्या द्दिद्यार्थयां द्दकंिा प्रद्दशक्षिाथीचं्या  अनरुूप बनिू शकाल. "द्दशकण्याच्या शैली" हा शब्द 

प्रत्येक द्दिद्याथी िेगळ्या पद्तीने द्दशकतो ह े समजून घेण्यासाठी बोलतो. तांद्दत्रकदृष््टया, 

एखाद्या व्यक्तीची द्दशकण्याची शैली ही प्रािान्याच्या पद्तीचा संदर्ड देते ज्यामध्ये द्दिद्याथी 

माद्दहती शोर्ून घेतो, प्रद्दिया कितो, आकलन कितो आद्दि िाखून ठेितो. 

एकाद्दधक बुद्दद्मत्ता द्दसद्ांत 

• हॉिडव गाडवनि 

२.४.१ एकाद्दधक बुद्दद्मत्ता िि  हॉिडव गाडवनिचा द्दसद्ांत 

अनेक बदु्दद्मते्तचा द्दसद्ांत मानसशास्त्रज्ञ हॉिर्ड गार्डनि यांनी १९८३ मध्ये त्यांच्या फे्रम्स 

ऑफ माइंर् या पु् तकात मांर्ला होता. गार्डनिच्या मद्दल्टपल इंटेद्दलजेंस (MI) चे साि ह ेआह े

की प्रत्येक व्यक्तीकरे् आठ प्रकािची  बदु्दद्मत्ता असते. हॉिर्ड गार्डनिच्या मते, बदु्दद्मत्ता 

म्हिजे "द्दशकण्याची क्षमता, सम्या सोर्िण्याची क्षमता". हे अनेक प्रकाि ेकेले जाऊ शकते. 

प्रत्येक व्यक्तीने इति बदु्दद्मत्ता अद्दिक मजबूतपिे द्दिकद्दसत केली आहे, ज्यामळेु द्दिद्दिि 

प्रकािची हुशािी येते. त्याच्या एकाद्दिक बदु्दद्मते्तच्या द्दसद्ांतासह, गार्डनिचा हेतू आहे की 

द्दशक्षकांनी त्यांच्या द्दिद्यार्थयाडच्या द्दशकण्याच्या प्रद्दियेचे मूल्यांकन अशा प्रकाि ेकेले पाद्दहज े

जे त्यांच्या मजबूत आद्दि कमकुित सूटचे योग्य द्दिहंगािलोकन प्रदान किते. 

गार्डनिच्या मते, “बदु्ीमत्ता म्हिजे (अ) एक प्रर्ािी उत्पादन तयाि किण्याची द्दकंिा एखाद्या 

सं्कृतीत मूल्यिान असलेली सेिा देण्याची क्षमता, (ब) कौशल्यांचा संच ज्यामळेु एखाद्या 

व्यक्तीला जीिनातील सम्या सोर्ििे शक्य होते, आद्दि ( क ) सम्यांसाठी उपाय 

शोिण्याची द्दकंिा तयाि किण्याची क्षमता, ज्यामध्ये निीन ज्ञान गोळा कििे  

 



 

 

णिकासात्मक णशक्षि णसद्ाांत 

29 

समाद्दिष्ट आह.े” 

 

गाडवनिच्या मते ९ बुद्दद्मत्ता द्दकंिा मानिी क्षमतांच्या श्रेणी आहते: 

१)  शाद्दददक-भाद्दर्षक बुद्दद्मत्ता: (शदद, भार्षा आद्दण लेखन) 

र्ाद्दर्क बदु्दद्मते्तला सामान्यतः शाद्दब्दक क्षमता म्हितात. मानिामध्ये उपलब्ि असलेल्या 

सिड प्रकािच्या र्ाद्दर्क क्षमता, क्षमता, प्रद्दतर्ा आद्दि कौशल्यांसाठी ते जबाबदाि आहे. 

व्याकिि आद्दि र्ार्िात सामोि ेजाण्याची ही व्यक्तीची क्षमता आहे. ह ेसिोत्कृष्ट घटकांमध्ये 

द्दिर्ागले जाऊ शकते 

(i) िाक्यिचना, (ii) शब्दाथडशास्त्र आद्दि (iii) व्यािहारिकता तसेच (iv) अद्दिक शालेय-कें द्दित 

कौशल्ये जसे की लेखी द्दकंिा तोंर्ी अद्दर्व्यक्ती आद्दि समज. या प्रकािची बदु्दद्मत्ता िकील, 

व्याख्याते, लेखक आद्दि गीतकाि, पत्रकाि आद्दि र्ाद्दर्क बदु्दद्मते्तचे शोर्ि कििाऱ् या इति 

अनेक व्यािसाद्दयकांसािख्या व्यािसाद्दयकांमध्ये द्ददसून येते. 

२)  ताद्दकव क-गद्दणतीय बुद्दद्मत्ता: (समस्या आद्दण गद्दणती द्दियांचे द्दिशे्लर्षण) 

ताद्दकड क-गद्दितीय बदु्दद्मत्ता ताद्दकड क आद्दि गद्दिताशी संबंद्दित के्षत्रातील सिड प्रकािच्या क्षमता, 

प्रद्दतर्ा आद्दि कौशल्यांसाठी जबाबदाि आहे. ताद्दकड क कोर्ी सोर्ििे आद्दि गद्दितीय सम्या 

सोर्ििे यासािख्या संख्यात्मक क्षमतेशी त्याचा संबंि आहे. सािख्या घटकांमध्ये द्दिर्ागले 

जाऊ शकत े

(i) तकड शदु् तकड , (ii) प्रिेक तकड , (iii) िैज्ञाद्दनक द्दिचाि, कोर्ी सोर्ििे, गिना कििे. शास्त्रज्ञ, 

गद्दितज्ञ आद्दि तत्त्िज्ञ यांसािख्या व्यािसाद्दयकांकरे् या प्रकािची बदु्दद्मत्ता मबुलक प्रमािात 

आढळते. 

३) दृश्य-स्थाद्दनक बुद्दद्मत्ता: (दृश्य आद्दण अिकाशीय अंतदृवष्टी) 

्थाद्दनक बदु्दद्मत्ता ही क्षमता, प्रद्दतर्ा आद्दि कौशल्ये यांच्याशी संबंद्दित आहे ज्यामध्ये 

्थाद्दनक कॉद्दन्फगिशेन आद्दि नातेसंबंिांचे प्रद्दतद्दनद्दित्ि आद्दि हाताळिी समाद्दिष्ट आहे. ह े

ताद्दकड क-गद्दितीय बदु्दद्मते्तपासून अंतिाळातील अद्दर्मखुतेच्या द्दचंतेने िेगळे केले जाते: 
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नकाशा िाचन, द्दव्हज्यअुल आट्डस आद्दि अगदी बदु्दद्बळ खेळिे. द्दचत्रकाि, िा्तदु्दिशािद, 

अद्दर्यंते, यांद्दत्रकी, सिेक्षक, नॅद्दव्हगेटि, द्दशल्पकाि आद्दि बदु्दद्बळपटू यांसािख्या अनेक 

व्यक्ती त्यांच्या कायडके्षत्रात अिकाशीय बदु्दद्मते्तचा त्यांच्या पिीने िापि कितात. 

४) सगंीत-लयबद् बुद्दद्मत्ता: (ताल आद्दण सगंीत) 

संगीत बदु्दद्मत्ता संगीत के्षत्राशी संबंद्दित क्षमता, प्रद्दतर्ा आद्दि कौशल्यांशी संबंद्दित आहे. 

ताल, खेळपट्टी, पोत, लाकूर् आद्दि संगीताच्या अद्दर्व्यक्तीच्या प्रकािांचे कौतकु किण्याच्या 

क्षमतेद्वाि ेत ेचांगल्या प्रकाि ेप्रदद्दशडत केले जाऊ शकते. या प्रकािची बदु्दद्मत्ता संगीतकाि 

आद्दि संगीतकािांसािख्या व्यािसाद्दयकांमध्ये मोठ्या प्रमािात द्ददसून येते. 

५) शािीरिक-हालचाल बुद्दद्मत्ता: (शािीरिक हालचाल, द्दनयंत्रण) 

हे कौशल्यपूिड आद्दि उिेशपूिड हालचाली किण्यासाठी एखाद्याच्या शिीिाचा द्दकंिा त्याच्या 

द्दिद्दिि र्ागांचा िापि किण्यामध्ये सामील असलेल्या क्षमता, प्रद्दतर्ा आद्दि कौशल्यांच्या 

संचाशी संबंद्दित आहे. द्दिद्दिि संगीत आद्दि शाद्दब्दक उते्तजनांना प्रद्दतसाद देण्यासाठी द्दकंिा 

संघद्दटत खेळांमध्ये शिीिाचे िेगिेगळे र्ाग िाकिून अशा प्रकािची बदु्दद्मत्ता लहान मूल दाखिू 

शकते. िीर्ापटू, नतडक, अद्दर्नेते आद्दि शल्यद्दचद्दकत्सक यांसािखे व्यािसाद्दयक त्यांच्या 

संबंद्दित के्षत्रात उच्च प्रमािात शािीरिक-हालचाल बदु्दद्मते्तचे प्रदशडन किताना द्ददसतात. 

६. नैसद्दगवक बदु्दद्मत्ता: (नमुने आद्दण द्दनसगावशी सबंंध शोधणे) 

नैसद्दगडक बदु्दद्मत्ता असलेल्या व्यक्तीला द्दनसगड आद्दि संबंद्दित गोष्टींबिल ्िाि्य असते. 

द्दनसगडिादी बदु्दद्मान व्यक्तीला महासागि, पिडत, जंगले, हिामान आद्दि प्रािी यात िस असू 

शकतो. या प्रकािची बदु्दद्मत्ता असलेल्या व्यक्तीला द्दनसगाडबिल खि े प्रेम आद्दि काळजी 

असते. या लोकांमध्ये सजीि आद्दि द्दनजीि यांच्यासाठी द्दनसगाडशी घट्ट आत्मीयता असते. 

त्यांना नैसद्दगडक जगाशी घट्ट आसक्ती आहे. पितं ु यासाठी त्यांना नेहमी बाहेि िाहण्याची 

आिश्यकता नाही. हे ्िाि्य शैक्षद्दिकांना लागू केले जाऊ शकते. त्यांना द्दनसगाडशी संबंद्दित 

द्दिर्य आिर्तात. जीिशास्त्र आद्दि प्रािीशास्त्र हे द्दिर्य खूप आकर्डक आहते. द्दनसगाडत 

घर्िाऱ्या गोष्टी ओळखण्याची क्षमता आहे. ते ्िर्ािाने ताजेतिाने आद्दि ्फूती घेतात. या 

प्रकािची बदु्दद्मत्ता असलेल्या लोकांना घिाबाहेि िाहिे आिर्ते. तसेच, त्यांना द्दनसगाडशी 

जोर्लेले िाटते. ही आिर् आद्दि द्दनसगाडची ओढ लहान ियातच सरुू होते. व्यािहारिक 

जीिनात या प्रकािची बदु्दद्मत्ता शेतकिी, रू्दृश्यकाि, प्रािी प्रद्दशक्षक, रू्गर्डशास्त्रज्ञ, 

बागायतशास्त्रज्ञ इत्यादींमध्ये द्ददसून येते. 

७. आतंििैयद्दिक बुद्दद्मत्ता (इति लोकांमध्ये अंतदृवष्टी द्दमळिणे आद्दण त्यांच्याशी 

व्यिहाि किणे) 

आंति-िैयद्दक्तक बदु्दद्मते्तमध्ये इतिांना समजून घेण्याची क्षमता असते, म्हिजे, ्ित: 

व्यद्दतरिक्त इति व्यक्ती आद्दि इतिांशी असलेले नाते. याव्यद्दतरिक्त, त्यात इतिांच्या 

समजतुीिि आिारित  कायड किण्याची क्षमता समाद्दिष्ट आहे. इतिांचे ज्ञान आद्दि समजून घेिे 

ही एक गिुित्ता आहे जी एखाद्याच्या दैनंद्ददन जीिनात सामाद्दजक पि्पिसंिादासाठी 

आिश्यक असते. व्यािहारिक जीिनात या प्रकािची बदु्दद्मत्ता द्दशक्षक, मनोद्दचद्दकत्सक, 

सेल्समन, िाजकाििी आद्दि िाद्दमडक नेते यांच्यामध्ये द्ददसून येते. 
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८) अंतिैयद्दिक बुद्दद्मत्ता: (आत्मद्दनिीक्षण आद्दण आत्म-द्दचंतन) 

यात ्ितःच्या अंतगडत पैलूचें ज्ञान (्ित:ची समज) असते; ्ितःच्या र्ािना आद्दि 

र्ािनांमध्ये प्रिेश. दसुऱ्या शब्दांत, इरंा-पसडनल इंटेद्दलजेंसमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या ्ितःला 

जािून घेण्याची क्षमता असते. यामध्ये एखाद्याच्या ्ितःच्या संज्ञानात्मक शक्ती, शैली आद्दि 

मानद्दसक कायाडचे ज्ञान आद्दि समज, तसेच एखाद्याच्या र्ािना, र्ािनांची शे्रिी आद्दि 

कौशल्ये यांचा समािेश होतो. थोर्क्यात, आंतििैयद्दक्तक बुद्दद्मत्ता एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या 

एकूि ितडनाची- त्याला काय िाटते, द्दिचाि किते द्दकंिा किते याबिल अंतदृडष्टी देऊन ्ित: 

ला समजून घेण्यास मदत किते. म्हिून, एखाद्या व्यक्तीकरे् असलेल्या बदु्दद्मते्तपैकी हे सिाडत 

खाजगी मानले जाते. एखाद्या व्यक्तीमध्ये अशा प्रकािच्या बदु्दद्मते्तचा प्रिेश केिळ ्ि-

अद्दर्व्यक्तीद्वाि े उपलब्ि आहे, म्हिजे र्ार्ा, संगीत, दृश्य कला आद्दि तत्सम इति 

अद्दर्व्यक्ती. आपल्या व्यािहारिक जीिनात या प्रकािच्या बदु्दद्मते्तचे प्रदशडन संत, महात्मा, 

ऋर्ी आद्दि योगी कितात. 

९) अद्दस्तत्िात्मक बुद्दद्मत्ता: (अद्दस्तत्िीय द्दकंिा िैद्दिक स्माटव) 

जीिनाचा अथड, आपि का मितो आद्दि आपि येथे कसे पोहोचलो यासािख्या मानिी 

अद्द्तत्िाद्दिर्यी खोलिि प्रश्न सोर्िण्याची संिेदनशीलता आद्दि क्षमता असते. 

अद्द्तत्िात्मक बदु्दद्मत्ता िैद्दशष््टये ते द्दनसगाडच्या जिळ असतात. त े नैसद्दगडकरित्या अत्यंत 

आत्मद्दनिीक्षि कििाि ेआहेत. त्यांचा त्यांच्या अंतमडनाशी खोल संबंि असतो. ध्यान आद्दि 

द्दिश्रांती ही त्यांना महत्त्िाची आद्दि आनंद देिािी गोष्ट आहे. त्यांच्या ्ितःच्या समजतुी 

आहेत. अद्द्तत्िात्मक बदु्दद्मत्ता असलेले लोक अमूतड, ताद्दत्िक द्दिचाि कििाि ेअसतात. 

त्यांच्याकरे् अज्ञात शोिण्यासाठी मेटा-कॉद्दग्नशन िापिण्याची क्षमता आहे. ते बौद्दद्क 

िादद्दििादात र्िर्िाट कितात आद्दि सिडसामान्यांना आव्हान देण्यास घाबित नाहीत. 

अशा प्रकाि,े यातील प्रत्येक बदु्दद्मत्ता एकमेकांपासून तलुनेने ्ितंत्र आहे.[१] याचा अथड 

असा आहे की एक मूल एका बदु्दद्मते्तत उच्च प्रिीि असू शकते आद्दि दसुयाडशी संघर्ड करू 

शकते. उदाहििाथड, एखाद्या खेळारू् मध्ये मजबूत शािीरिक-हालचाल  आद्दि अिकाशीय 

बदु्दद्मत्ता असू शकते पितं ु संगीताची कमी बदु्दद्मत्ता असू शकते. म्हिूनच या अनेकद्दिि 

बदु्दद्मते्तचा समािेश असलेल्या द्दशकिण्याच्या िोििांचा िापि कििे खूप महत्त्िाचे आहे 

जेिेकरून प्रत्येक मलुाला त्यांच्यासाठी सिोत्तम कायड किले अशा प्रकाि ेद्दशकण्याची संिी 

द्दमळेल. 

२.४.१.a शैक्षद्दणक परिणाम: 

१.  द्दशक्षकाने सामग्रीच्या सादिीकििाची िचना अशा शैलीमध्ये केली पाद्दहजे जी बहुतेक 

द्दकंिा सिड बदु्दद्मत्ता गुंतिून ठेिते. उदाहििाथड, िांद्दतकािी यदु्ाद्दिर्यी द्दशकिताना, 

द्दशक्षक द्दिद्यार्थयांना यदु्ाचे नकाशे दाखिू शकतो, िांद्दतकािक यदु् गीते िाजिू 

शकतो, ्िातंत्र्याच्या घोर्िेच्या गायनाची रू्द्दमका मांरू् शकतो आद्दि द्दिद्यार्थयांना 

त्या कालाििीतील जीिनाबिलची कादंबिी िाचायला सांगू शकतो. या प्रकािचे 

सादिीकिि द्दिद्यार्थयांना केिळ द्दशकण्यासाठी उते्तद्दजत कित नाही, ति ते द्दशक्षकांना 

द्दिद्दिि मागांनी समान सामग्री मजबूत किण्यास देखील अनमुती देते. बदु्दद्मते्तचे 
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द्दि्ततृ िगीकिि सद्दिय करून, अशा पद्तीने द्दशकिल्याने द्दिर्य सामग्रीचे सखोल 

आकलन होऊ शकते. 

२.  द्दिद्यार्थयांना प्रर्ािी िीतीने द्दशकण्यास मदत कििे ह े सिड द्दशक्षकांचे ध्येय आहे, 

त्यामळेु अनेक बदु्दद्मते्तच्या द्दसद्ांताचा िापि हे ध्येय गाठण्यासाठी द्दशक्षकांसाठी दसुि े

सािन आहे. 

३.  द्दशक्षक जेव्हा गार्डनसडचा द्दसद्ांत द्दशकििे-द्दशक्षि द्दसद्ांतामध्ये लागू कितात तेव्हा ते 

द्दिद्यार्थयांना त्यांच्या ्ित: च्या सामर्थयाडबिल आद्दि द्दशकण्याच्या प्रािान्यांबिल 

अद्दिक चांगल्या प्रकाि े समजनू घेण्यास आद्दि प्रशंसा द्दिकद्दसत किण्यास मदत 

कितात. 

४.  एकाद्दिक बदु्दद्मत्ता द्दसद्ांत द्दिद्यार्थयांना द्दशकण्यासाठी आद्दि त्यांचे द्दशक्षि प्रदद्दशडत 

किण्यासाठी द्दिद्दिि मागड प्रदान किण्यासाठी मागडदशडक म्हिून कायड किते. 

५.  हे द्दशक्षकांना अभ्यासिमाचे मूल्यांकन आद्दि अध्यापनशास्त्रीय पद्तींचे आयोजन 

आद्दि प्रद्दतद्दबंद्दबत किण्यासाठी एक संकल्पनात्मक फे्रमिकड  देखील प्रदान किते. 

६.  या द्दसद्ांताच्या िापिामळेु अनेक द्दशक्षकांना त्यांच्या िगडखोल्यांमिील द्दिद्यार्थयांच्या 

गिजा चांगल्या प्रकाि ेपूिड करू शकतील अशा निीन पद्ती द्दिकद्दसत किण्यास प्रिृत्त 

केले आहे. 

तुमची प्रगती तपासा २.४ 

टीप: अ) उत्ति ेखाली द्ददलेल्या जागेत द्दलहा. 

हॉिडव गाडवनि यांनी मांडलेल्या एकाद्दधक बुद्दद्मत्ता द्दसद्ांताचे तपशीलिाि िणवन किा 

२.५ सािांश 

अशा प्रकाि,े या यदु्दनटमध्ये आम्ही द्दिद्दिि मानसशास्त्रज्ञांनी मांर्लेल्या द्दिद्दिि द्दसद्ांतांिि 

चचाड केली आहे. 

जीन पायगेट आद्दि जेिोम ब्रनुि यांचे संज्ञानात्मक द्दिकास द्दसद्ांत, लेव्ह िायगोत््की यांचे 

सामाद्दजक द्दिकास द्दसद्ांत आद्दि हॉिर्ड गानडि यांचे एकाद्दिक बदु्दद्मत्ता द्दसद्ांत, 

जीन पॆगेट चे मत : पॆगेट  चा द्दसद्ांत असा आह ेकी ज्ञान आद्दि बदु्दद्मत्ता द्दनमाडि कििे ही 

एक अंतद्दनडद्दहत द्दियाशील प्रद्दिया आहे. द्दपगेटच्या संज्ञानात्मक द्दिकासाच्या द्दसद्ांताने 

मलुांच्या बौद्दद्क िाढीची आमची समज िाढिण्यास मदत केली. मलु ेकेिळ द्दनष्िीय ज्ञान 

प्राप्त कििाि े नसतात याििही जोि देण्यात आला. त्याऐिजी, मलुं सतत तपास कित 

असतात आद्दि प्रयोग कित असतात कािि ते जग कसं चालतं हे समजून घेतात. 

जेिोम ब्रनुिचे मत: ब्रनुि म्हितात की बौद्दद्क द्दिकासाची पातळी काय ठििते ते म्हिज े

मलुाला सिाि द्दकंिा अनुर्िासह योग्य सूचना द्ददल्या गेल्या आहेत. ब्रनुि संज्ञानात्मक 

द्दिकासासाठी प्रतीकात्मक प्रद्दतद्दनद्दित्ि महत्त्िपूिड मानतात आद्दि जगाचे प्रतीक म्हिून र्ार्ा 

हे आपले प्राथद्दमक माध्यम असल्याने, संज्ञानात्मक द्दिकासाचे द्दनिाडिि किण्यासाठी ते 

र्ार्ेला खूप महत्त्ि देतात. 
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लेव्ही ियोगट्की चे मत : ियोगट्कीच्या सैद्ांद्दतक फे्रमिकड ची प्रमखु रू्द्दमका  अशी आहे 

की सामाद्दजक पि्पिसंिाद ही अनरूु्तीच्या द्दिकासामध्ये मूलरू्त रू्द्दमका बजािते. 

िायगोत््की (१९७८) म्हितात: “मलुाच्या सां्कृद्दतक द्दिकासातील प्रत्येक कायड दोनदा 

द्ददसून येते: प्रथम, सामाद्दजक ्तिािि आद्दि नंति, िैयद्दक्तक ्तिािि; प्रथम, लोकांमध्ये 

(इंटिसायकोलॉद्दजकल) आद्दि नंति मलुाच्या आत (इंरासायकोलॉद्दजकल). 

होिार्ड गार्डनसड चे मत : गार्डनिच्या एकाद्दिक बदु्दद्मते्तच्या द्दसद्ांताचा मानिी बदु्दद्मते्तबिल 

आपि कसा द्दिचाि कितो यािि महत्त्िपूिड परििाम झाला आहे. मानिी संज्ञानात्मक 

क्षमतेच्या एका मोजमापािि लक्ष कें द्दित किण्याऐिजी, एखाद्या व्यक्तीकरे् असलेल्या द्दिद्दिि 

मानद्दसक शक्तींचा द्दिचाि कििे उपयकु्त ठरू शकते. 

२.६ घटक स्िाध्याय  

१)  "द्दिद्यार्थयांची बौद्दद्क िाढ समजून घेण्यासाठी संज्ञानात्मक द्दिकासाचे द्दसद्ांत 

महत्िाचे आहेत." जीन द्दपगेटच्या द्दसद्ांताच्या संदर्ाडत हे द्दििान ्पष्ट किा. 

२)  पायगेटचे द्दसद्ांत आद्दि द्दशक्षिाच्या सिािातील योगदानाचा सािांश द्या (शैक्षद्दिक 

परििाम) 

३)  जेिोम ब्रनुिच्या द्दसद्ांताचे तपशीलिाि ििडन किा. आद्दि जेिोम बनडिच्या द्दसद्ांताचा 

शैक्षद्दिक परििाम देखील ्पष्ट किा. 

४)  लेव्ह िायगॉट्कीचा सामाद्दजक द्दिकासाचा द्दसद्ांत ्पष्ट किा. 

५)  हॉिर्ड गार्डनिने द्ददलेल्या बदु्दद्मते्तचे नऊ प्रकाि ्पष्ट किा. 
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३  

अध्ययन सुलभ करणाऱ्या मानससक प्रक्रीया आसण तंते्र  

घटक रचना  

३.०  उद्देश  

३.१  परिचय 

३.२  णिचाि कििे (णचिंतन, मनन) 

 ३.२.१ णिचाि किण्याची सिंकल्पना 

 ३.२.२ णिचाि किण्याचा अर्थ ि व्याख्या 

 ३.२.२ अ णिचाि किण्याची िैणशष््टये  

 ३.२.३ णिचाि किण्याचे प्रकाि 

३.३  स्मतृी 

 ३.३.१ स्मतृीची सिंकल्पना  

 ३.३.२ स्मतृीचा अर्थ ि व्याख्या 

 ३.३.२ . अ स्मतृीची िैणशष्टये  

 ३.३.३ स्मतृीचे प्रकाि  

 ३.३.४ स्मतृीिि परििाम कििाि ेघटक  

३.४  णिस्मिि 

 ३.४.१ णिस्मििाची सिंकल्पना 

 ३.४.२ णिस्मििाचा अर्थ ि व्याख्या 

 ३.४.२.अ णिस्मििाची िैणशष््टये 

 ३.४.3 णिस्मििाचे प्रकाि 

 ३.४.४ णिस्मििाची काििे  

 ३.४.५ णिस्मििाचे शैक्षणिक परििाम  

३.५  सािािंश 

३.६  यूनीट स्िाध्याय 

३.७  सिंदर्थ 

३.१ उदे्दश 

हे यूनीट अभ्यासल्यानिंति तमु्हाला पढुील गोष्टी शक्य होतील 

• णिचाि कििे, स्मतृी आणि णिस्मििाची व्याख्या कििे; 

• स्मतृीिि परििाम कििाि ेघटक समजून घेिे;  

• णिस्मििाची काििे जािने; 

• स्मतृी ि णिस्मििाचे प्रकाि स्पष्ट कििे; 

• णिस्मििाच्या शैक्षणिक परििामाचे णिशे्लषि कििे.  
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३.१ पररचय 

आपि सिाांनी असे िगथ बणघतलेले आहेत जेर्े णिद्यार्ी बसलेले आहेत आणि तयािंना 

माणहती ि ज्ञान देिाऱ्या तयािंच्या णशक्षकािंचे णनरिक्षि कित आहेत. तमु्ही कधी णिचाि केला 

आहे का णक तयािंच्या डोक्यात आतमध्ये काय चालू असते? ते घेत असलेली माहीती 

िास्तणिक ज्ञान नेमकी कशी बनते? तमु्हाला अणधक आश्चयथ िाटायला नको कािि आज 

आपि, आपि आकलनाद्वाि ेकसे णशकतो या प्रणक्रयेचा अभ्यास कििाि आहोत. आकलन 

आणि अध्ययन या दोन्हीही गोटी खूपच सािख्या आहेत. दोन्हीही अक्षम्यपिे जोडल्या 

गेलेल्या आहेत- अध्ययनाला आकलनाची गिज असते. आणि आकलनात अध्ययन 

सामाित.े  आकलन अध्ययन प्रणक्रयेची पणहली पायिी म्हिजे णिचाि कििे. अध्ययनाला 

सरुुिात किण्याच्या हेतूने एक णिदयार्ी हा णिणिध णिचाि किण्याच्या प्रणक्रयेत गुिंतायलाच 

हिा:  अणर्सािि, अपसािि, बाजूकडील णचिंतनशील आणि णटकातमक. णिचाि किण्यामळेु 

माणहती ही लक्षपूिथक आकलन केली जात े आणि तमु्ही लक्ष देत असलेल्या माहीतीला 

स्मतृीत टाकले जाते. स्मतृीचे ३ स्र्ि आहेत - स्मतृी सिंिेदनाक्षम नोदिी, अल्पकालीन 

स्मतृी आणि णदघथकालीन स्मतृी याद्वाि ेमाणहती ही खिोखिच अध्ययन केली जाते. लक्ष देिे 

आणि णिचाि प्रणक्रयेनिंति ि माणहती स्मतृीत गेल्यानिंति महतिाचे आहे की तमुच्या मेदूने 

माणहतीचे सिंघटन किािे जेिे करून ती निंति पनुप्राथप्त केली जाऊ शकते. जि ती योग्य िेळी 

पनुप्राथप्त झाली नाही ति तयाचा अर्थ णिस्मिि झाले आहे. णिस्मिि काही प्रमािात गिजेचे 

आहे यात शेकाच नाही. पििंतू महतिाची माणहती णिस्मििात जािे योग्य नाही. जेव्हा गिज 

असेल तवे्हाच णिस्मिि होण्यासाठी णिस्मििाची काििे जािून घेिे अतयािश्यक आहे. 

अशाप्रकाि े णिचाि कििे, स्मतृी आणि णिस्मिि या अध्ययनाशी सिंबिंधीत महतिाच्या 

मानणसक प्रक्रीया आहेत.  

अशाप्रकाि ेहे यूनीट अध्ययनाशी सिंबिंधीत मानणसक प्रणक्रया आहे.  

३.२ विचार करणे 

णशक्षि म्हिज ेिस्तूणस्र्तीचे अध्ययन नव्ह ेति णिचाि किण्यासाठी  मनाचे प्रणशक्षि आहे. 

अल्बटट आईन्स्टाइन 

३.२.१ विचार करण्याची सकंल्पना  

मािूस हा तकथ सिंगत णिचाि कििािा प्रािी आहे. तयाची ताकीकता ही तयाच्या णिचाि कििे 

ि काििी णममािंसाच्या क्षमतेत दडलेली आहे. णिचाि कििे ही एक एक अरू्तपूिथ कृती आहे. 

आपि ती सदासिथदा आपसुखच कित असतो. यशस्िी जीिनासाठी ससु्पष्टपिे णिचाि 

कििे ि काििमीमािंसा किण्याची क्षमता गिजेची आहे. ज्या मानिािंनी णिचाि किण्याची ही 

क्षमता णिकसीत केली आहे त ेजीिनात अणतषय कायथक्षम आणि आदिार्ी ठिलेल ेआह.े 

सिंस्कृती आणि सभ्यता, कला आणि साणहतय, ततिज्ञान आणि धमथ, शोध आणि सामाणजक 

सिंस्र्ा यामधील प्रगती ही मानिाच्या स्पष्ट आणि धाडसी णिचािसििी आणि तकथ सिंगतता 

यािंच्या जबिदस्त प्रयतनािंची साक्ष देते. व्यक्ती तसेच समाजाची प्रगती ही मानिाच्या णिचाि 

कििे ि कायथक्षम काििमीमािंसेच्या प्रितृ्तीिि अिलिंबून आहे. 
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३.२.२ विचार करण्याचा अर्ट ि व्याख्या 

१) िॉस : "णिचाि कििे म्हिजे आकलनणिषयक सिंकल्पनेतील मानणसक कृती"  

२) िूडिर्थ : 'णिचाि कििे म्हिजे समस्येचे उत्ति शोधण्यासाठी मानणसक शोध घेिे  

३) िािने : "णिचाि कििे ही एक शैक्षणिक कृती आहे जी िैणशष््टयाने प्रणतकातमक आहे ि 

व्यक्ती तोंड देत असलेल्या एखादी समस्या णकिं िा कायाथने णतची सरुुिात होते ज्यात प्रयतन 

ि प्रमाद समाणिष्ट आहेत. पििंत ु तया समस्येच्या प्रतयक्ष परििामा अिंतगथत ती सितेशेिटी 

णनष्कषाथकडे णकिं िा समस्येच्या उत्तिाकडे घेऊन जाते".  

ििील व्याख्याच्या आधाि ेआपि म्हिू शकतो की णिचाि कििे ही एक मानणसक प्रक्रीया 

आहे जीची सुरुिात समस्येने होते आणि शेिट उपायाने होतो. यामध्ये प्रयतन आणि प्रमाद, 

णिशे्लषि आणि सिंशे्लषि: दिुदृष्टी आणि णसिंहािलोकन, अमूतथता आणि तकथ  यािंचा समािेश 

होतो.  हे एक प्रणतकातमक ितथन आहे. 

३.२.२ अ विचार करण्याची िैवशष््टये 

१)  एखाद्याच्या आकलन णिषयक, ितथनाचा हा सिाथत महतिाच्या पैलूपैकी एक आहे.  

२)  हे जाि ि स्मतृी दोघािंिि अिलिंबून आहे.  

३)  णिचाि कििे ही एक मानणसक प्रक्रीया आह ेणजची एखादया समस्येने सरुुिात होते 

आणि शेिट उपायाने होतो.  

४)  ही एक आकलनणिषयक कृती आहे.  

५)  हे एक समस्या णनिाकिि ितथन आहे.  

६)  ही नेहमीच काहीतिी हेतू साध्य किण्याच्या णदशेने णनदेशीत आहे. 

 ३.२.३  विचार करण्याचे प्रकार 

णिचाि किण्याचे प्रकाि 

अणर्सािि अपसािि णटकातमक णचिंतनशील बाजूकडील  

(नाणिन्यपूिथ) 

• अणर्सािि 

• अपसािि  

• णटकातमक 

• णचिंतनशील 

• बाजूकडील (नाणिन्यपूिथ) 
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१) अविसारण विचारसरणी 

अणर्सािि णिचािसििी ही बदु्धीमते्तचा पाया आहे. अणर्सािि णिचािसििीत एखादया 

व्यक्तीची प्रितृ्ती ही एक अणतषय सयुोग्य कल्पना णकिं िा प्रणतसाद शोधण्याची असते. 

बदु्धीमत्ता कसोटीत जेर्े बहुधा एक योग्य प्रणतसाद गिजेचा असतो तेर् े अणर्सािि 

णिचािसििी तपासली जाते. अणर्सािि णिचािसििी ही कठोि साचेबद्ध आणि यिंत्रित कृती 

कििािी असते. अणर्सािि णिचािसििीत आपि काही ठोस साणहतयाचे स्मिि, ओळख 

आणि हाताळिी यािंचा समािेश कितो. अणर्सािि णिचािसििी ही उद्दीपनबद्ध असते. 

अणर्सािि णिचािसििीला काही िेळेस ताणकथ क णिचाि सििी असेही म्हटले जाते.  

२) अपसारण विचारसरणी 

अपसािि णिचािसििी ही सजृनशीलतेचा पाया ठिते. तया णिचािसििीला सजृनशीलता 

णिचािसििीचा िैणशष््टयपूिथ पैलू म्हिून सिंबोधले जाते. अपसािि णिचािसििी ही शक्य 

णततक्या जास्त प्रणतसादािंना पििानगी देते. या प्रकािची णिचािसििी ही लिणचकता, 

मौणलकता आणि ओघ यािंनी ओळखली जात े

• लिणचकता : एखादी व्यक्ती गहृीतकाच्या एका सिंचापासून दसुऱ्याकडे िळण्याशी 

णकिं िा बदलण्याशी लिणचकता सिंबधीत आहे.  

• मौणलकता : मौणलकता ही नणिन दृष्टीकोनाशी सिंबिंधीत आहे.  

• ओघ : ओघ हा एखादया यूणनटमध्ये णदलेल्या कल्पनािंच्या सिंख्येशी सिंबिंधीत आहे.  

अशाप्रकाि ेअपसािि णिचािसििीत आपि काही णिणिधता आणि अदू्भतता शोधण्यासाठी 

ि णमळिण्यासाठी िेगळ्या णदशेने णिचाि कितो. 

३) वटकात्मक विचारसरणी 

याप्रकािची णिचािसििी ही व्यक्तीला तयाच्या मूलरू्त णिश्वास पद्धतीचे मोल देऊन सुद्धा 

तयाच्या श्रदे्धची क्रमिािी किण्यात आणि सतय शोधण्यात तयाचे स्ितःचे व्यक्तीगत णिश्वास, 

पूिथग्रह आणि मते यािंच्यापासून दूि जाण्यात मदत किते. येर्े एखादी व्यक्ती ही योग्य अर्थ 

लाििे, णिशे्लषि, मूल्यमापन आणि अनमुान तसेच गोळा केलेल्या णकिं िा सिंप्रेणषत माणहतीचे 

स्पणष्टकिि देण्यासाठी उच्च आकलन णिशयक शमता आणि कौशल्ये यािंची पनुथमािंडिी 

कित,े ज्याचा परििाम एक हेतूपूिथक णनपक्ष आणि स्ियिंणनयणत्रत अनमुानात होतो. एक 

आदशथ णिचािििंत हा सियीने चौकस, माणहतीप्रचूि, मकु्तमनाचा, लिचीक, मलु्यमापनात 

णनष्पक्ष मनाचा व्यणक्तगत पक्षपात आणि पूिथग्रह यापासून मकु्त, सिंबिंणधत माणहती णमळिण्यात 

प्रामाणिक आणि अर्थ लाििे, णिशे्लषि, सिंस्लेशि, मलु्यमापन, णनष्कषथ काढिे, अनमुान 

काढिे अशा क्षमतािंच्या योग्य िापिात कुशल असतो. णटकातमक णिचािसििी ही एक उच्च 

प्रणतची अणतशय णशस्तबद णिचाि प्रणक्रया आहे. ज्यामध्ये एखादयाच्या णिश्वास आणि 

कृणतचे मागथदशथन म्हिून सिंकणलत णकिं िा सिंप्रेणशत माणहती णकिं िा सािंणखकी सामणग्रच्या एक 

णनपक्ष, स्पष्ट आणि णिश्वसनीय अनमुानािि येण्यासाठी सिंकल्पना कििे, अर्थ लाििे, 

णिशे्लषि, सिंस्लेषि आणि मूल्यमापन या सािख्या आकलन णिषयक कौशल्यािंचा िापि 

समाणिष्ट होतो. 
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४) वचंतनशील विचारसरणी  

या प्रकािची णिचािसििी गुिंतागुिंणतच्या समस्या सोडिण्याच्या उद्देशाने असते; अशा प्रकाि े

यामध्ये एखादा अनरु्ि णकिं िा कल्पनेशी   जळुण्याऐिजी तया परिस्र्ीतीशी सिंबिंणधत सिथ 

अनरु्िािंची पनुथमािंडिी किण्याची णकिं िा अडर्ळे दूि सािण्याची आिश्यकता असते. ही 

णिचािसििी म्हिजे एक अिंतदृथणष्टपिुथ आकलन णिषयक दृणष्टकोन आहे. कािि येर्े मानणसक 

कृती ही यािंणत्रक स्िरूपाची प्रयतन ि प्रमानपदधत समाणिष्ट कित नाही. याप्रकािात 

णिचािप्रणक्रया ही समस्येचा उपाय शोधण्यासाठी एक तकथ सिंगत क्रमाने मािंडलेल्या 

सिथसिंबिंणधत िस्तणुस्र्ती णिचािात घेते.  

५) नाविन्सयपूणट विचारसरणी  

एखादी परिस्र्ीती णकिं िा समस्येला एका अणद्वतीय दृणष्टकोनातून बघून कल्पना णनमाथि 

किण्याची आणि समस्या सोडिण्याची मानणसक प्रणक्रया म्हिजे नाणिन्यपूिथ णिचािसििी. 

सजृनातमक िीतीने णकिं िा चौकटीबाह्य णिचाि किण्याची क्षमता म्हिजे नाणिन्यपूिथ 

णिचािसििी. या णिचािसििीत पििंपिागत णिचािसििी मोडून काढिे आणि स्र्ाणपत पद्धती 

आणि पूिथ कणल्पत कल्पना टाकून देिे यािंचा समािेश होतो. नाणिन्यपूिथ णिचािसििी ही 

जािीि पूिथक, पदधतशीि प्रणक्रया प्रदान किते जी नाणिन्यपूिथ णिचाि उदयास आिते. ही 

पद्धती तमु्हाला सजृनशील उपाय शोधण्यास समर्थ किते. ज्यािंचा तमु्ही अन्यर्ा णिचाि 

केला नसता. 

कृती ३.२ 

णिचाि किण्याच्या प्रकािािंची यादी किा आणि नाणिन्य पूिथ णिचािसििी र्ोडक्यात स्पष्ट 

किा. 

तुमची प्रगती तपासा ३.२ 

अ] उत्ति ेणलहा. 

१) णिचाि किण्याची व्याख्या णलहा. 

२) णिचाि किण्याच्या प्रकािािंचे सणिस्ति ििथन किा. 

३.३ ्मवृत 

आठिण्याणशिाय अध्ययन नाही. 

सॉके्रटीस 

३.३.१ ्मृतीची सकंल्पना 

मानिाला णनणमथतीचा मकुुटमिी म्हटले जाते. तयाला स्मणृतच्या उच्च ताकदीची देिगी 

लार्लेली आहे. जवे्हा आपि काही णशकतो तेव्हा त े णशकलेले साठििे, आठििे ि काही 

कालानिंति पनु्हा णनणमथत कििे ही आपल्या मनाची णिशेष क्षमता आहे. अध्ययन, साठिि, 
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आठिि ि ओळख यािंचा समािेश असलेली स्मतृी ही गुिंतागुिंतीची प्रणक्रया आहे. ती कल्पना, 

णिचाि ि कािि आहे. अध्ययनाचे यश, कायथक्षमता ि णटकाऊपिा हा खूप मोठ्या 

प्रमािािि स्मतृीिि अिलिंबून आहे. आपि ज्या अनरु्िातून जातो ते आपल्या मनात 

‘योजने’च्या स्िरूपात खिुा सोडतात. आपल्या साठििीचा कालािधी हा या खिुािंची शक्ती 

ि गिुिते्तिि अिलिंबून असतो. दैनिंणदन कायथ ि जीिनात स्मतृी ही खूपच महत्त्िाची रू्णमका 

बजािते. मानिाजिळ स्मतृी नसती ति तयाचे जीिनसदु्धा इति प्राण्यािंप्रमािेच झाले असते. 

तया परिणस्र्तीत मानि काहीही तकथ सिंगत णशकू शकला नसता. र्ोडक्यात काय ति 

स्मतृीची शक्ती ही मानिाला सामाणजक मानि बनिते. 

३.३.२ ्मृती चा अर्ट ि व्याख्या :  

१)  स्टॉऊट यािंनी स्मतृीची व्याख्या 'आदशथ पनुरुज्जीिन म्हिजेच गोष्टी, िस्तू णकिं िा 

अनरु्ि हे तयाच क्रमाने  ि तयाच स्िरूपात पनुप्राथप्त कििे अशी केली आहे. 

२)  बडुिर्थ ि श्लोसबगथ हे स्मतृीला एखादा जे काय णशकलेला आहे ते पनु्हा किण्याची 

क्षमता असे म्हितात. 

३)  मेिीअम िेबस्टि िमतृीची कािख्या पढुीलप्रमािे कितात. “णिशेषतः सहयोगी 

यिंत्रिेद्वाि े जे काय णशकलेले ि साठिलेले आहे ते पनुणनथणमती णकिं िा पनु्हा 

आठिण्याची शक्ती णकिं िा ताकद.”  

अशा प्रकाि े स्मतृी ही अध्ययन, साठिि, आठिन ि ओळख यािंची एक जटील प्रणक्रया 

आहे. अध्ययन म्हिजे ितथनाचे सधुािीत रूपािंतिि, साठिि म्हिजे प्राप्त अनरु्िाला काही 

काळ स्मतृीत साठििे, आठिि म्हिजे पूिीचा अनरु्ि बणघतल्याणिना मानणसकरितया 

पनुरुज्जीणित कििे आणि ओळख म्हिजे अनरु्िाला ओळखिे. 

३.३.२.अ ्मृतीची िैवशषधे : 

१)  स्मतृी ही उच्च प्रतीची आकलनणिषयक (ताणकथ क णकिं िा बौणद्धक) प्रणक्रया आहे.  

२)  स्मतृी ही आपल्या पूिीच्या अनरु्िािंची एक सक्रीय, व्यक्तीणनष्ठ ि बौणद्धक पिाितथन 

प्रणक्रया आहे. 

३)  स्मतृी ही अध्ययनासाठी अतयािश्यक आहे. 

४)  ियाबिोबि स्मतृीचा ऱ्हास होत जातो. 

५)  स्मतृी ही माणहती घेिे, ती सिंकेतबद्ध कििे, तीची साठिि कििे ि निंतिच्या काळात 

तीचे पनुरुज्जीिन किण्याची क्षमता आहे. 

 ३.३.३ ्मृतीचे प्रकार: 

्मृती 

तातपिुती ि कायमस्िरुपी व्यक्तीगत ि अव्यक्तीगत घोकिं पट्टी ि ताणकथ क सक्रीय ि णनणष्क्रय 

शािीरिक ि मनोिैज्ञाणनक 



   

 

शैक्षणिक मानसशास्त्र 

40 

• तातपिुती कायमस्िरुपी  

• व्यक्तीगत ि अव्यक्तीगत  

• घोकिं पट्टी ि ताणकथ क  

• सक्रीय ि णनणष्क्रय  

• शािीरिक ि मनोिैज्ञाणनक 

१) तात्पुरती ि कायम्िरुपी ्मृती : 

जेव्हा गोष्टी लक्षात ठेिल्या जातात ि लगेच आठिल्या जातात, तेव्हा तयाला तातपिुती 

स्मतृी म्हितात. जेव्हा गोष्टी या काही िेळ लोटल्यानिंति आठिल्या आतात तेव्हा तयाला 

कायमस्िरूपी स्मतृी म्हितात. कायमस्िरूपी स्मतृीअिंतगथत एखादी गोष्ट कायमस्िरूपी 

लक्षात ठेििे शक्य होते. 

२) व्यक्तीगत ि अव्यक्तीगत ्मृती :  

जेव्हा व्यक्तीगत अनरु्ि आठिले जातात तेव्हा तयाला व्यक्तीगत स्मतृी म्हटले जात.े जेव्हा 

िस्तणुस्र्ती ही कुठल्याही व्यक्तीगत अनरु्िािंच्या सिंदर्ाथणशिाय आठिली जाते णकिं िा 

स्मिली जाते तेव्हा तीला अव्यक्तीगत स्मतृी म्हितात. 

३) घोकंपट् ट्टी तावकट क ्मृती :  

जेव्हा गोष्टींचा अर्थ समजल्याणिना णशकल्या जातात तवे्हा ती घोकिं पट्टी स्िरूपाची स्मतृी 

असते. जेव्हा गोष्टी या अिंतदृथष्टी, समज ि ताणकथ क णिचािसििीसह णशकल्या जातात, तेव्हा 

तीला ताणकथ क स्मतृी म्हटल ेजाते. 

४) सक्रीय ि वनवरक्रय ्मृती: 

जेव्हा गोष्टी या जाणििपूिथक प्रयतनाद्वाि ेलक्षात ठेिल्या जातात तेव्हा ती सक्रीय स्मतृीची 

बाब असते. उदा. - परिक्षाकें द्रात णिद्यार्ी हे मागील गोष्टी आठिण्याचा प्रयतन कितात. 

जेव्हा गोष्टी या जाणििपूिथक प्रयतन केल्याणशिाय लक्षात ठेिल्या जातात तेव्हा तीला 

णनणष्क्रय स्मतृी म्हितात. उदा.- खालसा णशक्षिशास्त्र महाणिद्यालयाचे उद्दीपन मला 

तातकाळ माझे प्राचायथ, माझे सहकािी, माझे णिद्यार्ी ि इति गोष्टींची आठिि करून देते. ही 

णनणष्क्रय स्मतृी आह.े   

५) शारीररक ि मनोिैज्ञावनक ्मृती :  

कुठल्याही व्यिणस्र्त लक्ष णदल्याणिना जि एखादी गोष्ट क्रमाने कििे शक्य असेल ति तीला 

शािीरिक स्मतृी म्हटल ेजाते. उदा.- टिंकलेखन, सायकल चालणििे इ. जि एखादी गोष्ट ही 

अनकु्रमाने चटकन आठिली जाते तेव्हा तीला खिी ि मनोिैज्ञाणनक स्मतृी म्हितात. 

मानसशास्त्रज्ञ तीला सिोतकृष्ट स्मतृी म्हितात. 
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३.३.४ ्मृतीिर पररणाम करणार ेघटक : 

१)     साणहतयाचे स्िरूप : साणहतयाच्या प्रकािाद्वािा धाििा प्रर्ाणित होते. साणहतयातील 

पढुील णिशेष बाबी धाििेसाठी मोलाच्या आहेत. 

अ)  साणहतयाची अर्थपूिथता: अर्थपूिथ साणहतय हे दीघथकाळ धािि केले जात ेकािि 

ते सिंबिंधातील ससुिंघटन ि णिकासासाठी सिंधी प्रदान किते. अर्थहीन जािीिा 

या मनात दीघथकाळ िाहत नाहीत.  

ब)  गद्य ि पद्य : गद्य ि पद्य स्िरूपातील साणहतय हे दीघथकाळपयांत धािि केले 

जाते. 

क)  प्रेिक कौशल्ये : अमूतथ णिषयािंपेक्षा प्रेिक कौशल्ये ही दीघथकाळ धािि केली 

जातात, उदा. णिज्ञान ि गणित.  

ड)  तीव्रता : उद्दीपनाची तीव्रता ही णिषयाच्या धाििेत सहाय्यरू्त होते. 

िैणशष््टयपूिथ सिंिेदना जसे तीव्र प्रकाश, अती सुिंदिता णकिं िा कुरुपता या 

अणधक काळ धािि केल्या जातात. कमकुित सिंिेदना या मनात अणधक 

काळ णटकून िाहत नाहीत.   

इ)  साणहतयाचे प्रमाि : णजतक्या अणधक णिस्ततृ प्रमािात साणहतय अभ्यासले 

जाईल णततकी धाििा अणधक होईल.   

फ)  साणहतयाचा आनिंददायीपिा : आनिंदी र्ािणनक सूि असलेले साणहतय हे 

णनिाशाजनक साणहतयापेक्षा अणधक चािंगले धािि केले जाते. 

२)  अध्ययनाचे प्रमाि : धाििेचे प्रमाि हे अध्ययनाच्या प्रमािाशी प्रतयक्षपिे सिंबिंणधत 

आहे. अध्ययनाचे प्रमाि जास्त ति धििा अणधक असेल. अणधक अभ्यासला गेलेला 

मदु्दा ही कमी तीव्रतेने अभ्यासल्या  गेलेल्या मदु्द्यापेक्षा अणधक काळपयांत मनात 

धाििा करून असतो. अशा प्रकाि े अणधकच्या अध्ययनाचा स्मतृीिि णिधायक 

प्रर्ाि असतो. 

३)  अध्ययनाची पद्धती: अध्ययनाची पद्धतीसदु्धा णिद्यार्थयाथच्या धाििेिि लक्षिीय प्रर्ाि 

टाकते. सिंपूिथ पद्धत, पाठािंति पद्धत, अिंतिाल पद्धत आणि मूळ अध्ययन या काही 

पद्धती आहेत ज्या अणधक चािंगल्या ि अणधक काळपयांतच्या धाििेत परिित 

होतात. 

४)  चािंगले आिोग्य : चािंगले आिोग्य असलेली व्यक्ती ही कमी आिोग्यिान व्यक्तीपेक्षा 

णशकलेले साणहतय अणधक चािंगल्या रितीने धािि करू शकते. 

५)  अध्ययनाचा िेग : अध्ययनाचा िेग जलद असल्यास धाििा अणधक चािंगली होते. 

६)  मानणसक णस्र्ती : लगेच आठिण्यासाठी केल्या गेलेल्या अभ्यासापेक्षा दीघथ काळ 

लक्षात ठेिण्यासाठी केला गेलेला अभ्यास हा अणधक प्रमािात धाििा दाखणितो. 
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७)  झोप णकिं िा णिश्रािंती: अध्ययनानिंति लगेचची झोप णकिं िा णिश्रािंती ही मेंदूतील 

जोडण्या मजबूत किते आणि स्पष्ट स्मतृीला मदत किते. 

८)  लक्ष: एखादा णिषय णशकत असतािंना णिषयाकडे अणधक लक्ष णदले ति धाििा 

अणधक चािंगल्या रितीने होते. 

९)  आिड: धाििा ही आिडीिि सदु्धा अिलिंबून असते. आपि णशकत असलेल्या 

णिषयात णकिं िा मदु्द्यात आपल्याला अणधक गोडी, आिड असेल ति धाििा ही 

अणधक होते. 

१०)  व्यक्तीगत फिक : व्यक्तीव्यक्तीत धाििा ि आठिण्याच्या शक्तीत फिक असतो. 

काही अणधक चािंगल्या प्रकाि ेधािि कितात पििंत ुतयािंची आठिि मयाथणदत असते. 

ति काही दीघथकाळ धािि करू शकत नाही पििंत ुते चािंगल्या प्रकाि ेआठिू शकतात. 

कृती ३.३ 

स्मतृींच्या प्रकािािंची यादी किा. 

तमुची प्रगती तपासा ३.३  

अ) उत्ति ेदया.  

१) स्मतृीचे प्रकाि सणिस्ति ििथन किा. 

२) स्मतृीिि परििाम कििाि ेघटक कोिते ? 

३.४ वि्मरण 

अध्ययनाच्या प्रणक्रयेला फक्त ऐकिे ि प्रयकु्त कििे याचीच नव्हे ति णिसििे ि पनु्हा 

आठिण्याची सदु्धा गिज असते. 

जॉन गे्र. 

३.४.१ वि्मरणाची सकंल्पना 

स्मिि ि णिस्मिि या फक्त एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. एखाद्याच्या जीिनात 

दोघािंचे महत्त्ि सािखेच आहे. सिथ सामान्यपिे आपि स्मििाची जास्त णचिंता कितो आणि 

णिस्मििाला कमी महत्त्ि देतो. पििंत ुणिस्मििाचे मूल्य कमी नाही. तो अध्ययन प्रणक्रयेसाठी 

आिश्यक मापदिंड आहे. अनािश्यक, अयोग्य ि असिंबिंणधत गोष्टी णिसिायलाच हव्यात 

जेिेकरून आिश्यक ि सिंबिंणधत गोष्टींसाठी जागा मोकळी होईल. म्हिूनच णिस्मिि हे 

िस्ततुः आपल्या साठी ििदान आहे.  

३.४.२ वि्मरणाचा अर्ट ि व्याख्या : 

१)  मनु्न(१९६५) हे णिस्मििाची व्याख्या,”आधी णशकलेल्या गोष्टी आठििे णकिं िा 

ओळखण्याच्या क्षमतेचा तातपिुता णकिं िा कायमस्िरूपी नाश" अशी कितात. 
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२)  डे्रव्हि णिस्मििाची व्याख्या कितात की "एखादा अनरु्ि णकिं िा पूिी णशकलेली 

एखादी कृती आठिण्याच्या प्रयतनातील कोितयाही िेळेस येिाि ेअपयश.”  

३)  र्ाटीया णिस्मििाची व्याख्या कितािंना म्हितात की "मूळ उद्दीपनाच्या मदतीणशिाय 

एखादी कल्पना णकिं िा कल्पनेच्या गटाचे  जागतृािस्र्ेत पनुरुज्जीिन किण्यात 

व्यक्तीला येिाि ेअपयश." 

अशा प्रकाि े णिस्मिि ह े सद्य सजगतेत माणहतीची आठिि णकिं िा धाििा यात येिाऱ्या 

अपयशाशी सिंबिंणधत आहे. ते म्हिजे व्यक्तीच्या अल्पकाणलन ि दीघथकाणलन स्मतृीत आधीच 

सिंकेतबद्ध केलेल्या ि साठिलेल्या माणहतीचा उघड नाश णकिं िा रूपािंतिि आहे. 

णिस्मतृीतील गोष्टी या रू्तकाळ असून तो आता माझा र्ाग िाणहलेला नाही. 

३.४.२.अ अवि्मरणाची िैवशष््टये : 

१)  णिस्मिि ही जीिनाची अपरिहायथ प्रणक्रया आहे जीचे सकािातमक तसेच नकािातमक 

मूल्य आहे.  

२)  ते स्मििाच्या णििोधी आहे.  

३)  णिसििे म्हिजे आधी णशकलेले साणहतय आठिण्यास असमर्थ ठििे. 

४)  सरुुिातीला णिस्मिि जलद असते पििंत ुकाळाबिोबि त ेमिंद होत जातें.  

५)  णिस्मििात शाणददक आणि अशाणददक अध्ययनाचा समािेश होतो. 

३.४.३ वि्मरणाचे प्रकार 

वि्मरण 

णनणष्क्रय ि नैसणगथक  सणक्रय ि णिकृत 

• णनणष्क्रय ि नैसणगथक णिस्मिि 

• सणक्रय ि णिकृत णिस्मिि 

१) वनवरक्रय ि नैसवगटक वि्मरण : 

असे णिस्मिि ज्यात व्यक्तीच्या पिीने णिस्मििाचा उद्देश नसतो तयाला णनणष्क्रय णकिं िा 

नैसणगथक णिस्मिि म्हितात. अशा प्रकािच्या णिस्मििात एखादयाला आिीिपूिथक प्रयतन 

किािे लागत नाहीत. अगदी सहज सामान्य पद्धतीने काळाच्या ओघात एखादी व्यक्ती ही 

आधी अनरु्िलेल्या ि णशकलेल्या गोष्टी णिसिते. 

२) सवक्रय वकंिा विकृत वि्मरण : यालाच असामान्य णिस्मििसदु्धा म्हटले आह.े या 

णिस्मििात एखादी व्यक्ती ही एखादी गोष्ट णिसिण्याचा जािीिपूिथक प्रयतन किते. फू्रडच्या 

स्पष्टीकििानसुाि हे णिस्मिि दमनातून णनमाथि होते. या प्रणक्रयेअिंतगथत दःुखदायक अनरु्ि 

ि कटू स्मतृी या जािीिपूिथक मनाच्या सपु्त अिस्र्ेत ढकलल्या जातात ि तयािंना तेर्चे 

णिस्मििासाठी सोडून णदल्या जातात. 
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३.४.४ वि्मरणाची कारणे 

१]  पूिथगामी प्रणतबिंध : आधीच्या अध्ययनाचा प्रणतबिंध आणि निंतिच्या अध्ययनाची 

आठिि याला पूिथगामी प्रणतबिंध म्हटल ेजाते. मूळ अध्ययन आणि तयाची आठिि 

यामधील आिंतिध्रिुीय कृती णिस्मिि घडणिते. याला पूिथगामी प्रणतबिंध म्हितात 

कािि हस्तके्षप हा अश्या घटनािंच्या स्मतृीशी असतो ज्या हस्तके्षप कििाऱ्या 

कृतींच्या आधी घडतात.  उदा. एक णिद्यार्ी मागील आठिड्यात मानसशास्त्रातील 

प्रेििेणिषयी णशकला आणि या आठिड्यात तो जािणिषयी णशकतो.  आता तो 

प्रेििेणिषयीची माणहती आठिण्याचा प्रयतन कितो पििंत ु जािशी सिंबिंणधत असलेले 

मदु्दे तयाच्या स्मििात येतात.  

२)  सणक्रय प्रणतबिंध : जि आधीचे अध्ययन हे निंतिच्या अध्ययनात कित असेल आणि 

निीन साणहतयाच्या आठििीस प्रणतबिंध कित असेल ति तयाला सक्रीय प्रणतबिंध 

म्हटल े जाते. ह े बहुधा तेव्हा घडत े जेव्हा आधीचे अध्ययन हे सध्याच्या 

अध्ययनापेक्षा चािंगले असते. उदा. आपि कालच्या पाटीत कोिाला तिी रे्टलो 

आणि आज तयािंची नािे आठिताना आपल्याला मागील आठिड्यात रे्टलेल्या 

लोकािंची नािे आठितात. 

३)  सिता काळ : काळाच्या ओघात बहुतािंश अनरु्ि हे  णिसिले जातात.  इणदबन 

घााँसला आढळले की, िीस तयानिंति ७२% स्मििात िाहते, एक तासानिंति ४४% 

िाहते, सहा णदिसानिंति ३६% िाहते, ति एक मणहन्यानिंति फक्त २१% णटकून 

िाहते.  

४)  अध्ययन पद्धती : णशक्षक जि मलुाच्या शािीरिक मानणसक, र्ािणनक आणि 

सामाणजक पातळीनसुाि अध्ययन पदधत िापित नसेल ति णिस्मिि घडते.  

५)  अणत अध्ययन : अध्ययन साणहतय जे योग्य अिंतिाला णशिाय अणत णशकले गेलेले 

आहे ते आपल्या  चेतातिंतूिि ताि देते आणि सहजासहजी णिसिले जाते. 

६)  र्किा जेव्हा व्यक्ती ही र्कलेली असते तेव्हा णिणिध णिषद्रव्ये तयाि होतात. आणि 

हे णिषािी पदार्थ मेंदूला णिचणलत कितात आणि म्हिून र्किा णिस्मिि घडिते.  

७)  र्ािणनक उते्तजना : जेव्हा एखादी व्यक्ती ही र्ीती, सिंताप णकिं िा इति कोितयाही 

र्ािणनक णिचलनाखाली असते तवे्हा ती णशकलेल े साणहतय णिसिण्याची शक्यता 

असते. 

८)  पनुिाितृ्तीचा अर्ाि : णशकलेल्या कायाथची जेव्हा आपि पनु्हा पनु्हा  पनुिािृत्ती कित 

नाही तेव्हा ते कायथ णिसिण्याची प्रितृ्ती असते कािि स्मतृीच्या खिुा या णफकट होन 

जातात.  

९)  णिचलन आणि शिंका : जेहा तेर्े णिचलन कििाि े खूप साि ेघटक असतात आणि 

जि तेर्े णशकल्या जािाऱ्या साणहतयाच्या सतयतेप्रणत एखादी शिंका असेल ति त े

आपि सहजासहजी णिसिण्याची शक्यता असते. 

३.४.५ वि्मरणाचे शैक्षवणक पररणाम : 

१)  णिदयार्थयाथला समजून ि जािून घेिे आणि अतयिंत क्लेशकािक अनरु्ि ि नकोशा 

जाणििातून तयाला बाहेि येण्यासाठी मदत कििे. 
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२)  स्मतृी िाढणिण्याची तिंते्र िापििे ि अभ्यासक्रमाची तडजोड कििे. 

३)  िगाथत अनकुुल िाताििि तयाि कििे.  

४)  स्मतृी आणि णिस्मिि णसद्धान्तािंचा अध्ययन कायथपद्धतीत समािेश कििे. 

५)  मलुािंच्या िेगिेगळ्या स्मतृी स्तिािंबद्दल जागरुकता णनमाथि कििे. 

६)  सिथसमािेशक ि सिंपूिथ असे सरुुिातीचे अध्ययन ि अध्यापन अिंणगकािले जायला 

हिे.  

७)  साणहतयाशी णजतका परिचय जास्त णततकी आठिण्याची क्षमता जास्त. म्हिूनच 

अणधकचे अध्ययन हे जरुिीचे आहे.  

८)  णशक्षकाने णिषय णशकणितािंना ‘परिणचताकडून अपरिणचताकडे’ अशा णनतीिचनािंचा 

िापि किायला हिा.  

९)  एकगठ्ठा सिािापेक्षा णितिीत सिािाच्या िापिाला प्रोतसाहन द्यायला हिे कािि 

यामळेु णिद्यार्ी हा र्कव्याची सरुुिात न होता णशकू शकतो. 

 कृती ३.४  

णिस्मििाच्या प्रकािािंची यादी किा ि तयािंना र्ोडक्यात साष्ट किा. 

तमुची प्रगती तपासा ३.४  

अ) उत्ति ेद्या.  

१) णिस्मििाची व्याख्या द्या ि तयाची काििे द्या, 

२) णिस्मििासाठी जबाबदाि असलेले घटक कोिते ? णशकलेल्या गोष्टी णिद्यार्थयाांच्या 

लक्षात िाहण्यासाठी तमु्ही तयािंना कशा प्रकाि ेमदत किाल? 

३.५ सारांश 

अशा प्रकाि ेया यणुनटमध्ये आपि अध्ययन हे मानिी जीिनाच्या सिथच के्षत्रात महतिपूिथ 

रू्णमका बजाितात याणिषयी चचाथ केली आहे. णशक्षि के्षत्रातील आपल े सिथ प्रयतन हे 

णिद्यार्थयाांने अणधक चािंगल्या रितीने णशकािे या णदशेने असतात. आणि हे अध्ययन काही 

मानणसक प्रणक्रयािंशी सिंबिंणधत आहे. या मानणसक प्रणक्रया म्हिजे णिचाि कििे, स्मतृी ि 

णिस्मिि. 

णिचाि कििे. - आपि दैनिंणदन जीिनात काही समस्यािंना सामोि ेजात असतो. या समस्या 

िेगिेगळ्या प्रकािच्या असू शकतात. पििंत ुसमस्या समोि आल्यानिंति लगेचच आपि ती 

सोडणिण्याचा प्रयतन कितो. ि समाधान णमळणितो. समस्या सोडिण्यापूिी णिचाि कितो 

आणि सिंर्ाव्य उपाय शोधायचा प्रयतन कितो. 
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म्हिूनच आपि मानू शकतो की णिचाि केल्याणिना आपि समस्या सोडिू शकत नाही. 

समस्या सोडणिण्यासाठी समस्येणिषयी णिचाि कििे ही एक पूिथ अट आहे. णशक्षि ि 

शैक्षणिक णिषयािंची योजना कितेिेळी आपि णिदयार्थयाांची णिचाि किण्याची शक्ती णिकणसत 

किण्याचे उद्दीष्ट ठेितो. - म्हिूनच या यणुनटने णिचाि किण्याचा मानणसक पैलू ि तयाचे 

िेगिेगळे प्रकाि समजून घेण्याचा प्रयतन केला आहे.  

स्मतृी - एक व्यक्ती जीिनात बऱ्याच गोष्टी णशकतो ि णिणिध अनरु्ि प्राप्त कितो. पििंत ुप्राप्त 

केलेले सिथ अनरु्ि र्णिष्यात िापिण्यासाठी तयाच्या मनात साठिले जात नाहीत. 

काळाच्या ओघात काही णिसिले जातात आणि काही दीघथकाळपयांत मनात साठिल े

जातात. या साठिलेल्या साणहतयाची आठिि ि धाििा ही  स्मणृतिि अिलिंबून असते. 

अध्ययनाचे प्रमाि हे एखाद्याच्या स्मतृी शक्तीिि अिलिंबून असते. अध्ययन ि स्मतृी हे 

एकमेकािंशी घणनष्ठपिे णनगडीत आहे. म्हिून हे यणुनट स्मतृी प्रकाि ि स्मतृीशक्तीिि परििाम 

कििाि ेघटक याणिषयी चचाथ किते. 

णिस्मिि - स्मतृीसोबतच णिस्मििसदु्धा खूप महत्त्िाचे आहे. णिस्मिि ह े पूिथतः नष्ट केल े

जाऊ शकत नाही. जि णिस्मिि घडून आले नाही ति जीिन हे दःुखद अनरु्िािंचे ओझे 

बनून जाईल ि दयनीय बनेल. णिस्मििाची प्रणक्रया जलद झाली ति जीिनात काहीही कििे 

शक्य होिाि नाही. िस्ततु: काही प्रमािात णिसििे ह ेतकथ सिंगत आह.े  अध्ययन ि णिस्मिि 

हे सदु्धा घणनष्ठपिे णनगडीत आहेत. म्हिूनच हे यणुनट णिस्मििाची सिंकल्पना, तयाचे प्रकाि 

यािंची चचाथ किते आणि तसेच णिस्मिि घडिून आििाि े घटक ि णिस्मििाचे शैक्षणिक 

परििाम याणिषयी चचाथ किते. 

३.६ युवनट ्िाध्याय 

१) णिचाि किण्याची व्याख्या द्या. णिचाि किण्याच्या प्रकािािंचे सणिस्ति ििथन किा. 

२) स्मतृीची सिंकल्पना स्पष्ट किा. स्मतृीिि परििाम कििाऱ्या घटकािि चचाथ किा. 

३) स्मतृीचे प्रकाि सणिस्ति ििथन किा.  

४) णिस्मििाची व्याख्या द्या. तयाचे िेगिेगळे प्रकाि णलहा.  

५) णिस्मििाच्या काििािंचे ििथन किा. णिस्मििाचे शैक्षणिक परििाम कोिते ? 

३.७ सदंिट 

1)  Thinking: Nature, Tools and Processes / Psychology  

2)  McLeod S. A. (2013, Aug 05). stages of memory -encoding storage 

and retrieval. Simply Psychology.  

3)  https://www.simplypsychology.org/memory.html  

4)  McLeod S.A. (2008, Dec 14) Forgetting, Simply Psychology. 

5)  http://www.simply psychology.org/forgetting.html 
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४  

अध्ययनाची तंते्र  

अ. सुजनशीलता: अर्थ, प्रक्रीया, शशक्षकाची भूशिका आशि शैक्षशिक परििाि 

ब. सिस्या शनिाकिि: अर्थ, टप्पे आशि शैक्षशिक परििाि 

क. आकलनाचे आकलन : अर्थ आशि शैक्षशिक परििाि 

यूनीट सिंचना 

४.०  उद्देश 

४.१  परिचय 

४.२  सजृनशीलतेचा अर्थ 

४.३  सजृनशीलतेची प्रक्रीया  

४.४  सजृनशीलतेची भूमिका आामि शैक्षमिक परििाि 

४.५  सिस्या मनिाकििाचा अर्थ 

४.६ सिस्या मनिाकििाचे टप्पे (पायऱ्या) 

४.७   सिस्या मनिाकििाचे शैक्षमिक परििाि 

४.८  आकलनाचे आकलन याचा अर्थ  

४.९  आकलनाचे आकलन याचे शैक्षमिक परििाि 

४.१० सािाांश 

४.० उदे्दश 

हे यूनीट वाचल्यानांति तमु्हाला पढुील गोष्टी शक्य होतील. 

• सजृनशीलता व मतच्या प्रक्रीयेच्या अर्ाथची व्याख्या कििे 

• सजृनशीलतेची भूमिका आमि मतचे शैक्षमिक परििाि स्पष्ट कििे. 

• सिस्या मनिाकििाचा अर्थ व त्याच्या पायऱ्याांचे विथन कििे. 

• सिस्या मनिाकििाचे शैक्षमिक परििाि स्पष्ट कििे. 

• आकलनाच्या आकलनाचा अर्थ साांगिे 

• आकलनाच्या आकलनाचे (Metacognition) शैक्षमिक परििाि विथन कििे.  

४.१ परिचय 

कुठल्याही प्रकािची अभ्यासक्रि सािग्री ही अध्ययनाच्या वेगवेगळ्या तांत्राद्वाि े मशकवली 

जाऊ शकते. जसे सजृनशीलता, सिस्या मनिाकिि आमि आकलनाचे आकलन कौशल्ये. 

मशक्षकाचे कायथ हे सिस्या मनिाकिि कसे मशकवायचे नसून सिाजशास्त्र मकां वा मवज्ञान ही 

सिस्या मनिाकििाच्या पद्धतीने कसे मशकवावे हे आहे. मशक्षकाने असे वाताविि प्रदान 

किायला हवे जेर्े मवदयार्ी हे त्याांच्या िेटॅकॉगनेटीव्ह (आकलनाचे आकलन) क्षिता वापरू 

शकतात आमि नमवन अस्सल, कल्पक असा मवचाि व ज्ञानाचे भाकीत मकां वा अनिुान काढू 
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शकतील. या यूमनटचा हेतू हा वेगवेगळी अध्ययन तांते्र त्याांच्या शैक्षमिक परििािासह स्पष्ट 

कििे असा आहे. 

४.२ सृजनशीलतेचा अर्थ 

कुठल्याही देशाची साांस्कृमतक, वैज्ञामनक आमि सािामजक प्रगती ही त्या देशाच्या 

नागरिकाांिध्ये असलेल्या सृजनशीलतेच्या मवकासाच्या प्रिािावि अवलांबून असते. 

जगाच्या इमतहासात असे बिचे तत्वज्ञानी, कवी, लेखक, वैज्ञामनक व गमितज्ञ होऊन गेले 

आहेत, जयाांना त्याांच्या शाळेतून काढून टाकण्यात आले, जयाांना नालायक मवद्यार्ी म्हिून 

महिवले गेले, पिांत ु त्याांनी त्याांच्या नतिच्या जीवनात खूप र्ोि कायथ मनमिथले. म्हिूनच 

आधमुनक काळात प्रगत देश हे त्याांच्या नमवन मपढीत सजृनशीलता मवकसीत किण्याचा 

प्रयत्न कितात. म्हिून सजृनशीलतेची सांकल्पना ही शैक्षमिक िानसशास्त्रात एक िहत्वाचे 

स्र्ान पटकावते. हावर्थ गार्थनि सजृनशील व्यक्तीची व्याख्या अशी एक व्यक्ती जे 

मनयिीतपिे सिस्या सोर्मवते व नमवन प्रश्न तयाि किते अशी कितात. 

व्याख्या 

सजृनशीलतेचा अर्थ म्हिजे वेगळ्या प्रकाि े मवचाि कििे मकां वा एखादी गोष्ट कििे. 

सजृनशीलतेची व्याख्या कल्पना, पयाथय मकां वा शक्यता मनमिथती मकां वा ओळखण्यासाठीची 

वतृ्ती जी सिस्या मनिाकिि, इतिाांशी सांवाद साधिे आमि स्वतःचे तसेच इतिाांचे िनोिांजन 

किण्यात उपयोगीठरू शकेल, अशी केली जाते. 

सजृनशीलतेच्या खालील व्याख्या त्याचा अर्थ सिजण्यात िदत कित.े बकथ , २००२ 

"सजृनशीलता म्हिजे अस्सल पिांतू तिीही योग्य व उपयोगी असलेले कायथ किण्याची 

क्षिता."  

गइुलफोर्थ, “सजृनशीलतेला काही वेळेस सजृन क्षिता ति काही वेळेस सजृन उत्पादन 

आमि काही वेळेस सजृनात्िक उत्पादनक्षिता असे सांबोधले जाते." 

र्स्टथन (१९५५) “कुठलीही कृती ही सजृनशील असण्यासाठी मतच्याजवळ नेहिीच 

नामवन्यपूिथ असलेल्या मवचाि किण्याच्या प्रकािाचा तात्काळ उपाय असतो.”  

इ.पी.टॉिन्स (१९६५) दमुिथळ घटकातील तटृी सिजून घेण्याची, त्याांच्या सांबांधातील 

सांकल्पना जोर्ण्याची, कल्पना व चाचण्या किण्याची, मनष्कर्थ इति लोकाांजवळ घेऊन 

जाण्याची आमि सांकल्पनेच्या पनुिावलोकनाद्वाि े सधुाििा किण्याची प्रमक्रया म्हिजे 

सजृनशील मवचािसििी होय." 

सजृनशीलतेच्या विील व्याख्या मनदशथनास आिून देतात की सजृनशीलता म्हिजे अस्सल 

मवचािसििी, नवीन प्रकािचे सांबांध, अपसािीत मवचािसििी व वतथन, जनु्या सिस्याांचे 

नवीन उपाय, लवमचकता आमि जीवनाच्या वेगवेगळ्या के्षत्रातील नवीन दृष्टीकोन होय. 

सजृनशील व्यक्ती ही त्याच्या अर्चिींबाबत खूपच जागरूक असते. त्याची मवचािसििी ही 

चल, लवमचक, अस्सल आमि नामवन्यपूिथ असते. 
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4.3 सृजनशीलतेची प्रक्रीया  

मवल्सन, गरु्लफोर्थ मक्रस्टनसेन याांनी मनरिक्षि केले की सजृनशील प्रमक्रया ही अशी 

कोितीही प्रमक्रया असते जी जनु्या घटकाांच्या नवीन िाांर्िीसह काहीतिी नवीन वस्तू 

मकां वा कल्पना मनिाथि किते. या नवमनमिथतीने काही सिस्याांच्या उपायात योगदान 

दयायलाच हवे. 

टॉिन्स या िताचे होत ेकी सजृनशीलतेची प्रमक्रया ही वैज्ञामनक पद्धतीतील पायऱ्याांप्रिािे 

आहे. दोन्हींचा कें द्रकीय घटक म्हिजे काहीतिी नवमनमिथती कििे हा आहे. वॉलस 

मसक्स्सेंट मिहात्िी) याांच्याअनुसाि सजृनशील प्रमक्रयेच्या पायऱ्या (टप्पे) पढुीलप्रिािे- 

तयािी: एखाद्या गोष्टीत गुांतललेे असताांना आपल्याला जािवते की काहीतिी योग्य नाही, 

आपि ताितिावाला सांवेदनशील असतो - जयािळेु  एक पोकळी तयाि होत,े एक गिज 

मनिाथि होते जी आपल्याला कृती किायला व नवीन गोष्टींच्या सजृनासाठी स्रोत  एकमत्रत 

किायला उद्दीमपत किते. 

उष्िायन : ही पायिी प्रत्यक्ष नसून बहुधा उत्स्फूतथ स्वरूपाची असते. ती आपल्या 

मवचािसििीच्या परिघात घरू्न येते. हे तेव्हाच होत े जेव्हा आव्हानात्िक नसलेले कायथ 

(अवास्तव नाही मकां वा खूपच आव्हानात्िक नाही) किण्याची सवोत्ति वेळ असते, 

जेिेकरून तिुचे िन सजृनशील कल्पना उदयास आिते. 

प्रदीपन / अांतदृथष्टी: हा खळबळजनक क्षि आहे. या क्षिी व्यक्तीला उष्िायनात असलेल्या 

कल्पनाांबद्दल अांतदृथष्टी मिळते. त्या कल्पना सपु्त िनातून जागृत िनात प्रवेश कितात. 

पर्ताळा / िूल्याांकन: या टप्प्याला मवशे्लर्िात्िक, अमभसािीत मवचाि प्रमक्रया या कृतीत 

उतितात. ती कल्पना खिी, अचूक मकां वा िूल्यवान आहे का ? 

मवस्ताि : या मठकािी आपि आपल्या कल्पनाांिध्ये भि टाकतो मकां वा आपल्या कल्पना 

जोर्तो. या मठकािी आपि आपल्या कल्पनाांची सांबांमधत िामहती व तपशीलाशी जोर्िी 

कितो. सजृनशील प्रमक्रया ही एकिरे्ीय नसते. 

४.४  सृजनशीलतेत शशक्षकाची भूशिका आशि परििाि 

शाळा हे अगदी योग्य मठकाि आहे जेर्े िलुाांिधील सृजनशीलतेसाठी िूलभूत पाया 

मवकमसत किण्यासाठी ससुांघमटत प्रयत्न केले जाऊ शकतात. त्याांच्या िध्ये सजृनशीलतेचे 

वाताविि मवकमसत किण्यासाठी जामिवपूवथक प्रयत्न गिजेचे आहेत. मशक्षकाांच्या काही 

िहत्वाच्या भूमिका पढुीलप्रिािे - 

१)  सजृनशील िूल ओळखिे :- सजृनशील िूल ओळखण्यासाठी चाचिी तांत्र आमि 

मवनाचाचिी तांत्र ही दोघीही वापिली जाऊ शकतात. गइुलफोर्थ आमि िेिीफील्र् 

याांनी चाचिी तांत्र मवकमसत केले जे सिस्येप्रती ओघ, लवमचकता, अस्सलता, 

पनुव्याथख्या आमि सांवेदनशीलताचे िापन कितात. 

२)  सजृनशीलतेत आर्काठी आििाि े शाळेतील घटक शोधिे:- भाितातील 

सद्यपरिमस्र्तीतील मशक्षिपद्धती ही जास्त करून घोकां पट्टीला (िट्टा पद्धत) 
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प्रोत्साहन देते. ती क्वमचतच िलुाांना मवचाि किण्यास आमि त्याांची सजृनशीलता 

वापिण्यास उद्यकु्त किते. 

३)  सजृनशीलता मवकमसत किण्यासाठीचे र्ावपेच :- सजृनशीलता ही अशा 

वातावििात बहिण्याची शक्यता असते जेर् े मशक्षक हे त्याांच्या िलुाांिध्ये स्वतांत्र व 

िकु्त मवचािसििीला िहत्त्व देतात. मशक्षकाद्वाि े मवचाििांर्न, खेळ, मवस्ततृ वाचन 

आमि स्विलु्याांकन यासािखे र्ावपेच वापिले जाऊ शकतात. 

४)  वगाथत सजृनशील अध्ययन वाताविि व अनभुव प्रदान कििे: 

 मवद्यार्थयाांिधील सजृनशीलतेला चालना देण्यासाठी मशक्षकाने पढुील िागथदशथक तत्त्वे 

अनसुिायला हवीत - 

अ) सिुमक्षत, अनजेु्ञय व उबदाि वाताविि पिुवावे.  

ब)  िलुाांना असािान्य प्रश्न मवचािण्याची पिवानगी दयावी. 

क)  िलुाांच्या कल्पक व असािान्य कल्पनाांचे कौतकु किावे.  

र्)  िलुाांच्या कल्पनाांना िूल्य आहे याची िलुाांना खात्री पटू द्या.  

इ)  मवचािसििीतील अस्सलता जागतृ किा.  

फ)  सजृनशील व्यक्तींची व्याख्याने आयोमजत किा. 

एक उत्कृष्ट वगथपरिमस्र्तीत नेहिीच सजृनशीलतेचे काही घटक असतात जे वगाथला अमधक 

िनोिांजक व पिस्पिसांवादी बनवतात. अभ्यासक्रिासोबत सजृनशीलतेचे योग्य सांमिश्रि हे 

मवद्यार्थयाथला शोधक बनण्यास िदत किते आमि त्याांना नवीन बाबी मशकण्यास प्रोत्साहन 

देते. वस्ततुः सजृनशील अमभव्यक्ती ही मवद्यार्थयाथच्या भावमनक मवकासात प्रिखु भूमिका 

मनभावते. सजृनशीलतेचे काही िहत्त्वाचे शैक्षमिक परििाि पढुीलप्रिािे : 

• अभ्यास कििे आनांदी बनते: सजृनशील वगथ हा मवद्यार्थयाांना नवीन सांकल्पना 

गांितीसह सिजून घेण्याची सांधी देतो. िलुाांना ति िजा नेहिीच आवर्ते आमि 

अभ्यासक्रिासोबतच सजृनशील कृतींचा सिावेश हा त्याांच्या अध्ययनातील त्याांची 

रुची वाढवतो. 

• प्रकटीकिि मकां वा अमभव्यक्तीचा पयाथय : सजृनशील वगथ हा मवद्यार्थयाांना स्वतःला 

अमभव्यक्त कििाची सांधी प्रदान कितो. अध्ययनाचा सजृनात्िक दृष्टीकोन हा त्याांना 

त्याांच्या िागाथत येिाऱ्या मवमवध कृतींबाबत अमधक खलुा कितो आमि त्याांना 

कायथमसद्धीची व अमभिानाची आमिव करुन देतो. 

• भावमनक मवकास : सजृनशील अमभव्यक्ती ही मवद्यार्थयाांसाठी त्याांच्या भावमनक 

मवकासाला चालना देण्यासाठी िहत्त्वाची आहे. त ेजेव्हा त्याांच्या खऱ्याखऱु्या भावना 

त्याांच्या वगाथत सजृनशील िागाथने दाखवू शकतात, तेव्हा त्याांचा आत्िमवश्वासाचा 

स्ति उांचावण्याची शक्यता असते. 

• मवचाि किण्याची क्षिता वाढमवते: सजृनशीलता ही मवद्यार्थयाांिधील कल्पक मवचाि 

क्षितेला उद्दीपीत करू शकते. म्हिूनच मशक्षकाांनी व्यस्त अभ्यासक्रि वेळापत्रकात 

िकु्त पयाथयी प्रश्न, सजृनात्िक सांघ बाांधिी कृती, मवचाििांर्न सत्र आमि वादमववाद 

अशा कृतींना चालना दयायला हवी. काही मशक्षक अशा तांत्राांचा वापि िलुाांना कठीि 

घरे् िजेने व सहज रितीने मशकमवण्यासाठी अक्कलहुशािीने कितात. 
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• ताि व मचांतेतील घट: उपयकु्त चचेला उते्तजन देऊन तसेच वगाथतील िाांर्िी अमधक 

लवमचक करून वगाथतील सृजनात्िक वातावििाला खूप सािी चालना मिळते व 

मवदयार्थयाांचा ताि हलका होतो. 

• सिस्या मनिाकिि कौशल्याला वाढमवते: सजृनात्िक सिस्या मनिाकििाला वगाथत 

उते्तजन मदले आऊ शकत ेजे मवद्यार्थयाथला चौकटीबाहेि मवचाि किण्यास व अमधक 

कल्पक व नामवन्यपूिथ बनवण्यास िदत किते. या िागाथने सिस्या मकां वा सांधी या 

मवद्यार्थयाथद्वािा पनुव्याथ मखत केल्या जातात  आमि उपाय मकां वा प्रमतसाद हे अमधक 

नामवन्यपूिथ असतील. 

• कें द्रीकिि व अवधान सधुािते: स्िििशक्तीचे खेळ खेळून, सजृनशीलता 

आिण्यासाठी मनयमितपिे अवकाश व िध्यान्ति घेऊन व वगाथतील वाताविि 

लवमचक करून िलुाांच्या लक्ष देण्याच्या कालावधीत खूपच सधुाििा केली जाऊ 

शकते. 

• चाांगले सांवादकते : सजृनशीलतेला चालना देिाि े वगाथतील वाताविि िलुाांना 

सांवादाचे एक जग खलुे किते. िलु े त्याांच्या िोकळ्या वेळेत चचाथसते्र घेऊन 

नामवन्यपूिथ मवचािसििीला उते्तजन देऊ शकतात व चाांगल्या प्रकाि े सांवाद साधू 

शकतात. 

• आवर् अनसुिा: शैक्षमिक कािकीदीत उत्कृष्ट असण्यासोबतच आवर्ीचा पाठपिुावा 

चालू ठेविे हे एक मवद्यार्थयाथसाठी जीवनात यशस्वी होण्यासाठी िहत्त्वाचे आहे. 

वगाथतील चाांगल्या वातावििाने मवद्यार्थयाांना त्याांची आवर्, िग ती सांगीत, नतृ्य, 

कमवता, मचत्रकला मकां वा इति कला प्रकाि असो, जोपासण्यासाठी अवकाश द्यायला 

हवा. 

• नवीन प्रवतृी: िकु्त पयाथयी प्रश्न िामि वगाथतील चचाथ हे दोन लोकमप्रय सजृनशील 

अध्ययन र्ावपेच आहेत जे मवदयार्थयाांना नवीन मकां वा नामवन्यपूिथ प्रवतृ्ती मवकमसत 

किण्यास िदत कितात. 

• आजीवन अध्ययनाची सरुुवात किते: एक चौकस िन हे नेहिीच अमधक 

मशकण्याला पसांत किते आमि सजृनशील वगथ हा अपािांपािीक िागाथद्वािा 

मवद्यार्थयाांिध्ये चौकस िनोवतृ्तीची बाांधिी करू शकतो. 

तुिची प्रगती तपासा - १  

प्र.१]  योग्य पयाथय मनवर्ा.  

अ)  सजृनशीलता ही अशा वातावििात बहिण्याची शक्यता असते जेर्े मशक्षक हे 

त्याांच्या िलुाांिध्ये________ व_________ला िहत्त्व देतात.  

 ( िकु्त मवचािसििी, स्वतांत्र अपिाध) 

ब)  मवचाििांर्न तांत्र हे _______ मवचािसििीच्या िहत्त्वावि जोि देते. 

 ( अमभसािि, अपसािि) 

प्र.२)  सजृनशीलतेला चालना देण्यात मशक्षकाची भूमिका स्पष्ट किा. 

प्र.३)  सजृनशील व्यक्तीित्वाची काही वैमशष््टये साांगा. 
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४.५ सिस्या शनिाकििाचा अर्थ 

सिस्या मनिाकिि म्हिजे सिस्या ओळखण्याची व योग्य कौशल्ये  पद्धतशीिपिे वापरून 

सिस्या सोर्मवण्याची क्षिता. सिस्या ही कोितीही परिमस्र्ती असते जयािध्ये तमु्ही काही 

ध्येयापयांत पोहोचण्याचा प्रयत्न कितात आमि सिस्येचा उपाय शोधतात. अशा प्रकाि े

सिस्या मनिाकिि म्हिजे अशी परिमस्र्ती जेर्े व्यक्ती ही सिस्येचा नवीन उपाय शोधते. 

सिस्या मनवािि आपल्याला आपल्या जीवनातील सिस्याांशी उपयकु्तरित्या जळुण्यास 

िदत किते. न सोर्मवल्या गेलेल्या िहत्त्वाच्या सिस्या िानमसक ताि मनिाथि करू शकतात 

आमि शािीरिक ताि वाढवतात. मनश्चय आमि मचकाटीच्या ताकदीसह अगदी दूिस्र् 

स्वप्नेसदु्धा प्राप्त किण्यासाठी सिस्या मनिाकिि कौशल्ये वापिली जाऊ शकतात. 

सिस्याांची आव्हाने िग ती िोठी असो वा लहान, घिी असो की शाळेत, नेहिीच येत 

असतात. काही लोक अशा वेळी तयािीला लागतात आमि उजजवल यश सांपादन कितात 

कािि ते त्या सिस्याांना मवकासाच्या सांधी म्हिून बघतात. त्याांना अशा सिस्या 

हाताळण्याचा एक पद् द्धतशीि िागथ िामहत असतो ज े नेहिीच कायथ कितो. यािळेु त्याांचा 

आत्िमवश्वास आमि स्वसिुत वाढते. 

चार्लसथ इ. स्कीनि -  

“सिस्या मनिाकिि हा असा आकृतीबांध मकां वा चौकट आहे जयात सजृनात्िक मवचािसििी 

व तकथ सांगती घरू्न येते. अपूिथ इच््ाांिळेु मनिाथि झालेला ताि हा व्यक्तीला त्याच्या 

इच््ापूतीच्या ध्येयातील प्रगतीत अर्र्ळे आििाऱ्या अर्चिींच्या मनयांत्रिासाठी सवथकर् 

प्रयत्न किण्यास आमि मनरिक्षि, भाकीत, अनिुान अशी सवोत्कृष्ट भामर्क तांते्र वापिण्यास 

चालना देतो." 

शजड्डू कृष्ििूती- 

“फािच र्ोरे् लोक सिस्या सिजून घेऊ शकतात, उत्ति सिस्येतूनच येईल ह ेजाितात 

कािि उत्ति हे सिस्येपासून वेगळे असत नाही." 

यशस्वी सिस्या मनिाकिि आमि यशस्वी जीवन हे सिान आहेत. आपल्या पूवथजाांनी 

मवमवध सिस्या कशा प्रकाि ेसोर्मवल्या आहेत याची नोंद म्हिजे आपली सांस्कृती आह.े 

मशक्षिाचा िखु्य उद्देश म्हिजे मवद्यार्थयाांना मशकण्यासाठी अशा िागाांनी िदत कििे जे 

त्याांना नमवन परिमस्र्तीत सिस्या सोर्मवण्यासाठी ते जे काय मशकले आहे त्याचा वापि 

किण्यास सिर्थ कििे. र्ोर्क्यात म्हिजे सिस्या मनिाकिि ही एक प्रमक्रया - सततची 

कृती आहे जयात मवद्यार्ी त्याांना काय िामहत आहे यापासून सरुुवात करून त्याांना काय 

िामहत नाही हे ते शोधतात. यािध्ये गहृीतके मनमिथत करुन,  भामकताांची तपासिी करून 

सिस्याांवि िात  कििे व एक सिाधानकािक उपायावि येऊन पोहोचिे सािावते. 

४.६ सिस्या शनिाकििाचे टप्पे (पायऱ्या) 

तमु्हाला िामहतच आहे की सिस्या मनिाकिि ही सिस्या मकां वा ध्येय ओळखण्याची, 

सिस्या सोर्मवण्यासाठी मकां वा ध्येयापयांत पोहोचण्यासाठी कल्पना मनिाथि किण्याची 

आमि त्या कल्पनाांची तपासिी किण्याची प्रमक्रया आहे. 
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जॉन बॅ्रस्फोर्थ आमि बेिी स्टेन (१९९३) याांनी पाच टप्पे ओळखण्यासाठी IDEAL ह े

सांके्षपरूप वापिले. 

I Identify problems and opportunity.  

सिस्या व सांधी ओळखिे  

D Define goals and represent the problem.  

ध्येय परिभामर्त कििे व सिस्या दशथमविे.  

E Explore possible strategies. 

शक्य असलेले र्ावपेच, व्यूहिचना शोधिे.  

A Anticipate outcomes and act. 

मनष्पत्तीचे अनिुान बाांधा व कृती किा. 

L Look back and learn. 

िागे वळून पहा (शसहंावलोकन किा) व शशका.  

ही प्रमक्रया घरू्न येण्यासाठी सहाय्यभूत होण्यासाठी विील टप्पे िागथदशथक तत्त्वे आहेत. 

जिी सिस्या मनिाकिि हे अचूकपिे या  पायऱ्या अनसुित नसली आमि सवथ सिस्याांची 

एकच मवमशष्ट उकल नसली तिी आपि,िलुे दैनांमदन जीवनात सिस्या सोर्मवताांना त्याांना 

उते्तजन व िदत देण्यासाठी ही िागथदशथक तत्त्वे वापरु शकतो. 

१)  सिस्या व सधंी ओळखिे (Identify problems and opportunity.): 

पमहली पायिी म्हिजे अमस्तत्वात असलेली सिस्या ओळखिे व त्या   सिस्येला 

सांधी सिजून प्रमक्रया सरुु कििे. उकल कििाजोगी सिस्या शोधिे व तीला सांधीत 

रुपाांतिीत कििे ही बऱ्याच यशस्वी शोधाांिागील प्रमक्रया आहे. 

२)  ध्येय परिभाशित कििे व सिस्या दशथशविे (Define goals and represent 

the problem): सिस्या ओळखल्यानांति मवद्यार्थयाांने मतला योग्य रितीने 

परिभामर्त व दशथवायला हवे. सिस्या दशथमवण्यासाठी आमि ध्येय मनमश्चत 

किण्यासाठी मवद्यार्थयाांने त्यासांबांमधत िामहतीवि  लक्ष कें मद्रत कििे, तीची िचना 

सिजून घेिे व सिस्या सोर्वण्यासाठी िानमसक तांत्र समक्रय कििे गिजेचे आहे. 

३)  शक्य असलेले डावपेच, व्युहिचना शोधिे (Explore possible  

Strategies): सिस्याांची उकल शोधण्यासाठी िलुाांना कोिते प्रयत्न गिजेचे 

आहेत यामवर्यी मवचाि किण्यास त्याांना िदत किा. ते त्याांच्या जवळील सामहत्य 

सवथसािान्य मकां वा अपािांपािीक िागाथने वापरु शकतात ह े त्याांना ज्ञात आहे याची 

खात्री किा. उकलींचा शोध किताांना मवद्यार्ी अल्गोिीदिची पद्धत, अनरुूप 

मवचािसििी आमि अनिुामनत पद्धत इ. चा अवलांब करू शकतात. 

४)  शनष्पत्तीचे अनुिान बांधा व कृती किा. (Anticipate outcome and act): 

सिस्या दशथमवल्यानांति व शक्य ते उपाय शोधल्यानांति पढुील पायिी म्हिजे 

उपायाची मनवर् कििे आमि परििािाांचे अनिुान बाांधा. 

५)  िागे वळून पहा (शसहंावलोकन किा) व शशका (look back and learn) : 

परििािाांचे अनिुान बाांधल्यानांति मवद्यार्ी हा र्ावपेचात्िक उपाय मनवरू् शकतो व 
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त्याची अांिलबजाविी करु शकतो. हे किताांना त्याने उपायाांचा पष्ु्ठयर्थ मकां वा मविोधी 

पिुाव्याांची तपासिी किावी. अपयश मकां वा मविोधाभास असल्यास मवद्यार्ी हा इति 

इति कल्पना मकां वा कृती योजनाांसाठी मसांहावलोकन क शकतो. 

४.७ सिस्या शनिाकििाचे शैक्षशिक परििाि 

सिस्या मनिाकिि हे अभ्यासक्रिाचे एक अमतशय खिखेिु ेअांग आहे व असायला हवे. यात 

हे पूवथग्रहीत आहे की मवद्यार्ी त्याांच्या स्वतःच्या अध्ययनासाठीची काही जबाबदािी उचलू 

शकतो आमि अभ्यासक्रिाचा मजवांत घटक म्हिून सिस्या सोर्मविे, गुांतागुांत सोर्मविे,  

पयाथयाांवि चचाथ कििे आमि मवचाि किण्यावि लक्ष कें द्रीत कििे यासाठी व्यक्तीगत कृती 

करू शकतो. यािळेु मवदयार्थयाांना त्याांनी नवीनच सांपादन केलेले ज्ञान अर्थपूिथरित्या व 

वास्तमवक जीवन कृतीत वापिण्याची सांधी प्राप्त होते आमि त्याांना उच्च स्तिाच्या 

मवचािसििीवि कायथ किण्यात िदत होते. 

१) िलुे सिस्या चटकन सिजू शकतात. मवद्यार्थयाांनी सिस्येचे स्वरुप व त्या सांबांमधत 

ध्येये जाििे िहत्त्वाचे आहे. सिस्या मनिाकिि हे मवद्यार्थयाांना सिस्या त्याांच्या 

शब्दात िाांर्ण्यास उते्तजन देते. 

२)  अर्र्ळ्याांचे विथन किते : मवद्यार्थयाांना त्याांची ध्येये प्राप्त किण्यापासून अर्वू 

शकिाि ेकोितेही अर्र्ळे मकां वा ियाथदा जािून घेण्यास मवद्यार्ी सिर्थ असतात. 

३)  मवमवध उपाय ओळखण्याची सिर्थता: एखादया सिस्येचे स्वरूप व िापदांर् जि 

सिजले गेले ति मवद्यार्ी हे सिस्या सोर्मवण्यासाठी एक मकां वा अमधक सयुोग्य 

र्ावपेचाांची मनवर् करू शकतात. मवद्यार्थयाांना हे सिजिे गिजेचे आहे की 

त्याांच्याजवळ बिचे र्ावपेच उपलब्ध असू शकतात आमि सवथ सिस्याांसाठी एकच 

र्ावपेच कायथ किले असे नाही. येर्े काही सिस्या मनिाकिि शक्यता मदल्या आहेत. 

४)  सिस्या मनवािि हे मवद्यार्थयाांना मनवर्क र्ावपेच मकां वा र्ावपेचाांच्या सांमिश्रिाद्वािे 

कायथ कििे शक्य किते. पिांत ुजोपयांत हे स्पष्ट होत नाही की ते कायथ कित नाही 

तोपयांत त्यात सधुाििेची गिज असते. याचाच परििाि म्हिून मवद्यार्ी हा अमधक 

प्रमवि सिस्या मनिाकििकताथ बनतो. 

५)  सिस्या काही काळापिुती बाजूला ठेविे व तीला नांति काही काळाने हाताळिे 

यािळेु मवद्यार्थयाांना खूपच मदलासा मिळतो. उदाहििार्थ, शास्त्रज्ञाांना ते  हाताळत 

असलेल्या सिस्याांचे सिाधान  क्वमचतच पमहल्याच प्रयत्नात मिळत.े मवदयार्थयाांना 

सदु्धा सिस्येला काही काळ बाजूला साििे व नांति पनु्हा  प्रयत्न कििे 

मदलासादायक वाटू शकते. 

६)  मवद्यार्ी त्याांच्या परििािाांचे स्वतः िूल्याांकन करु शकतात. हे िहत्त्वपूिथ आहे की 

िलुाांजवळ, त्याांची स्वत:ची सिस्या मनिाकिि कौशल्ये आमि त्या कौशल्याांच्या 

वापिापासून ते तयाि कित असलेले उपाय, याांच्या िलु्याांकनाांच्या बहुमवध सांधी 

असतात. 

७)  मवदयार्ी हा त्याचे कायथ चटकन आमि किी त्रटुींसह पाि पारू् शकतात.  
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८) मवद्यार्थयाांना सिस्येशी गहन स्तिावि जळुण्यास शक्य कितात. 

९ )  मवद्यार्थयाांच्या कायथित व दीघथकामलन स्िििशक्तीत अमधक िामहती साठते.  

१०)  मवद्यार्थयाांच्या कािमगिीवि देखिखे किण्यासाठी कायथक्षि पद्धत. 

तुिची प्रगती तपासा - २ 

प्र.१)  योग्य पयाथय मनवर्ा 

अ)  सिस्या मनिाकिि म्हिजे योग्य कौशल्ये_____वापरून _____ ओळखण्याची व 

सोर्मवण्याची क्षिता. (सिस्या, स्वतांत्रपिे, पद्धतशीिपिे) 

ब)  ______ व ______ तांते्र ही सिस्या मनिाकििाची कौशल्ये वाढवतात. 

(अमभसािि, अनिुामनत, अल्गोरिदि) 

प्र. २)  सिस्या मनिाकिि पद्धतीचे शैक्षमिक परििाि विथन किा. 

प्र. ३)  IDEAL या सांके्षपाचे पूिथ रूप स्पष्ट किा. 

४.८ आकलनांचे आकलन (िेटॅकॉशननशन) याचा अर्थ 

परिचय 

िेटकॉमग्नशनचा िूलत: अर्थ आकलनाचे आकलन असा होतो; म्हिजे हे दसुऱ्या क्रिाच्या 

आकलनाशी सांबांमधत आहे: मवचािामवर्यीचेमवचाि, ज्ञानामवर्यीचे ज्ञान मकां वा कृतीमवर्यीचे 

िनन,  म्हिजेच जि आकलनात (कॉमग्नशन) जाििे, सिजिे, आठविे व इति गोष्टी 

सािावत असतील ति आकलनमवर्यीच्या आकलनात (िेटॅकॉमग्नशन) एखादयाच्या 

स्वतःच्या जाििे, सिजिे, आठविे इ. मवर्यीच्या मवचाि किण्याचा सिावेश होतो.  

मवचाि व भावनाांची प्रमक्रया तमु्ही कशी कितात याकरे् बघण्याची क्षिता म्हिजे 

िेटॅकॉमग्नशन. ही क्षिता मवद्यार्थयाांना ते सवोत्ति रितीने कसे मशकू शकतात हे 

जािण्यासाठी उते्तजन देते. यामशवाय ते मवद्यार्थयाांना सजगता कौशल्ये वाढमवण्यासाठी, जे 

त्याांच्या मवकासासह आवश्यक बनतात, िदत कितात. त्याांनी िेटकॉमग्नशन के्षत्रीय घटक 

मवकमसत केलेले आह ेत े त्याांच्या मवचािप्रमक्रयाांचे िूल्यिापन किण्यात आमि नवीन गोष्टी 

स्वीकािण्यासाठी त्याांनी िानलेले दृष्टीकोन पनुथगमठत किण्यात सिर्थ होतात. 

 िेटॅकॉमग्नशनचा वापि करून मवद्यार्ी त्याांच्यासाठी अगदी सवोकृष्ट होिाऱ्या गोष्टी, प्रमक्रया 

आमि ििमनतीच्या सांबांधी आकलन प्राप्त कितात. त्याांना आढळून येईल की एखादा िागथ जो 

एका गटासाठी कायथ कितो तो त्या सवाांसाठी कायथ किेल असे नाही. प्रयत्न व प्रिाद 

पद्धतीद्वाि े मवद्यार्ी काही ििमनती प्राप्त कितात आमि इतिाांिध्ये पनु्हा प्रयत्न किण्यास 

अपयशी ठितात.  

व्याख्या 

फ्लॅवेल (१९७८) याांनी िेटॅकॉमग्नशनला ‘असे ज्ञान जे कोित्याही आकलन मवर्यक 

प्रयत्नाच्या कोित्याही पैलूला त्याचे किथ म्हिून घेत े मकां वा त्याचे मनयिन किते’ असे 

सांबोधले.  
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ििु े (१९८२) याांनी याची व्याख्या ‘मवचािाच्या मवमवध पैलूांमवर्यी एखाद्या व्यक्तीचे ज्ञान’ 

अशी केली. 

गॅवेलेक आमि िाफेल हे याची व्याख्या ‘अमधक कायथक्षि आकलनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 

व्यक्तींच्या आकलनमवर्यक कृतींिध्ये तर्जोर् किण्याच्या त्या व्यक्तीच्या क्षिता’ अशी 

कितात.  

र्ोनाल्र् िेचेन बौि एट अल. िेटॅकॉमग्नशनचे विथन ‘लोकाांची त्याांची स्वतःची आकलन 

मवर्यक यांत्रिा व ती यांत्रिा कशी कायथ किते या मवर्यीची जागरुकता’ असे कितात.  

स्कून्क (2000) ‘िेटॅकॉमग्नशन म्हिजे ध्येयप्राप्ती व सिस्या मनिाकििासाठी घोर्िात्िक, 

मक्रयात्िक आमि सशतथ ज्ञानाचे र्ावपेचात्िक उपयोजन होय.’ 

विील व्याख्येवरून आपि म्हिू शकतो की - 

िेटॅकॉमग्नशनिध्ये तीन प्रकािच्या ज्ञानाचा सिावेश होतो: 

घोर्िात्िक : एक अध्ययनकताथ म्हिून तिुचे स्वतःमवर्यीचे घोर्िात्िक ज्ञान, तिुचे 

अध्ययन व स्िििशक्तीवि परििाि कििाि ेघटक आमि तुम्ही काय कित आहे हे िामहत 

असताांना एखादे कायथ किण्यासाठी गिजेची कौशल्ये, र्ावपेच व स्रोत. 

प्रमक्रयात्िक ज्ञान : र्ावपेच कसे वापिावेत याची िामहती असिे. 

सशतथ ज्ञान : कायथ पूिथ किण्याची खात्री असिे -  

प्रमक्रया केव्हा व का प्रयकु्त किायचे याचे ज्ञान असिे. 

मवमवध र्ावपेचाांसह िेटॅकॉमग्नशन मवदयार्थयाांिध्ये रुजमवण्यात मशक्षक सहाय्य करु 

शकतात. मशक्षक मवद्यार्थयाांना िेंदू िामहतीवि प्रमक्रया कशी कितो, तो ज्ञान व स्िििशक्ती 

कशी बनवतो व या क्षिताांवि त्याचा असलेला जोिकस ताि यामवर्यीची िामहती पिुवू 

शकतात. िलुाांना काय सिजत नाही हे ओळखण्यासाठी आमि ते तोंर् देत असलेल्या 

अपरिमचत मकां वा नवीन ज्ञानाला, जे त्याांच्या अध्ययन अनुभवाचा अमवभाजय घटक आहे, 

कसे सािोि ेजावे यावि चचाथ किण्यासाठी मशक्षक मवद्यार्थयाांना प्रेिीत करु शकतात.  

मवद्यार्ी सवोत्तिरित्या कसे मशकू शकतात हे सिजण्यासाठी मवद्यार्थयाांना िेटॅकॉमग्नटीव्ह 

क्षिता ओळखिे व त्याांचा वापि किण्यास िदत किण्यासाठी : 

• अध्ययन प्रमक्रयेवि िनन किण्यासाठी आमि त्याांचे ज्ञान कशा प्रकाि ेबदलल ेआह ेह े

बघण्यासाठी मवद्यार्थयाांना वेळ आखून देिे 

• मवदयार्थयाांना अध्ययनासाठी काय कठीि होते व काय सोपे होते आमि कोित्या 

अभ्यास सबयी मकां वा र्ावपेच हे कायथ कितात आमि कोित्या कायथ कित नाहीत व 

का यावि मचांतन व िनन किण्यासाठी मवदयार्थयाांना सांधी प्रदान कििे. 

• लोकाांना बिोबि आमि चूक अशी दोन्ही उत्ति े कशी मिळतात आमि हे िदु्द े

मिळमवण्यासाठी वापिल्या जािाऱ्या प्रमक्रया सिजण्यासाठी मवद्यार्थयाांना उते्तजन 

द्या. 
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४.९  अकलनांचे आकलन (िेटॅकॉशननशनचे) शैक्षशिक परििाि 

• खूप सािी नेिून मदलेली कािे मवद्यार्थयाांच्या मचांतन, िननाच्या सिावात िदत करु 

शकतात. मचांतन, िननाची कृती ही िेटॅकॉमग्नशनला उते्तजना देते. उदा.- परिके्षतील 

मनबांध उच्च स्तिाच्या मवचािसििीला उते्तजना देतात जयािळेु मवद्यार्थयाांना 

अध्ययन प्रमक्रयेतील अमधकचे ज्ञान समक्रय किण्यास िदत होते. 

• मशक्षकसदु्धा मवद्यार्थयाांना जाती-पाती, इति मवश्वास यासािख्या िदु्द्याांबाबत त्याांच्या 

स्वतःच्या िताचे िूल्यिापन किण्याचे कायथ नेिून देऊ शकतात. मवश्वास कसे तयाि 

होतात आमि ते कसे मवकमसत होऊ शकतात यामवर्यीची जाि व व्यक्तीित्व वाढ हे 

अशा कायाथिळेु वाढते. र्ोर्क्यात, असे कोितेही कायथ, जे मवद्यार्थयाांना उत्तिे 

स्वतःहून शोधून काढण्यास उते्तजन देते, हे त्याांना अध्ययन प्रमक्रयेद्वािा कायथ 

किण्यास व त्याांची अध्ययन कौशल्ये शदु्ध किण्यास िदत कितात. 

• सामघक कायथ व जोर्ीने कायथ किण्याने मवद्यार्थयाांना िेटॅकॉमग्नशन मवकमसत कििे 

शक्य किते कािि ही कौशल्ये मवद्यार्थयाांना नवीन िागाथनी सिस्याद्वाि े कायथ 

किण्यास िदत कितात. इतिाांसोबत कायथ किण्याने मवदयार्थयाांना सिस्येकरे् नवीन 

दृष्टीकोनातून बघिे शक्य किते व भमवष्यात ते सिस्येला कसे अमधक चाांगल्या 

प्रकाि ेहाताळू शकतील ते सिजण्यास िदत किते. 

• िेटॅकॉमग्नशनविील सचुना मस्वकाििाि ेमवद्यार्ी अशी कौशल्ये मवकमसत कितात जी 

त्याांना त्याच्या शैक्षमिक व व्यावसामयक कािमकदीत त्याांना अमधक यशस्वी 

बनवतील. मवद्यार्ी कशा प्रकाि े मशकतो, स्िितो व िामहतीवि प्रमक्रया कितो ह े

मजतक्या अमधक चाांगल्या प्रकाि े सिजतो मततकी अमधक िामहती तो / ती 

परििाितः मटकवून ठेवते. ही क्षिता पढेु अजून चाांगली स्ितृी कौशल्ये मवकमसत 

किण्याशी मनगर्ीत आहे जे त्याांचे भावी शैक्षमिक यश वतथमवते. 

• िलुे कशी मशकतात हे सिजिाि े मवद्यार्ी अध्ययनाला चालना देिाऱ्या परिमस्र्ती 

मनिाथि किण्यास चाांगल्या प्रकाि े सिर्थ होतात. उदाहििार्थ अध्ययनकत्याांना 

िामहत असू शकते की त्याांनी मदवसाच्या मवमशष्ट वेळी एका शाांत खोलीत अभ्यास 

कििे मकां वा वगाथत टाचिवही सोबत अभ्यास कििे गिजेचे आहे जयाला खूप साऱ्या 

स्िििशक्तीची गिज आहे. वैकमल्पकिीत्या, त्याला मकां वा तीला िामहत असू शकत े

की मलखािासाठी एक वेगळ्या प्रकािच्या व्यवस्र्ेची मकां वा वेळ मवतििाची 

आवश्यकता असते. 

• एका मदवसात मशकवायला खुप काही असल ेतिी अध्ययन प्रमक्रयेविील िननासाठी 

मदलेला वेळ हा मवद्यार्थयाांना त्याांची स्वतःची अध्ययन प्रमक्रया अमधक चाांगल्या 

प्रकाि े सिजिे शक्य किते. यािळेु मवदयार्थयाांना अमधक कायथक्षिरित्या व 

यशस्वीपिे अभ्यास किण्याची व शैक्षमिक कायथ पूिथ किण्याची कौशल्ये प्राप्त 

होतात. 

 िेटॅकॉमग्नशन हे एक ‘मवस्ततृ उपयोजनाचे सामहत्य' आहे आमि त्याच्या मवकासाला 

अमधकचे िहत्त्व व आवर् प्राप्त होते. जवे्हा केव्हा आपि कुठल्याही के्षत्रात 

बौमद्धकरित्या कायथित होतो त्यावेळी कॉमग्नशन (आकलन) कायथित होते, अगदी हीच 

सांकल्पना िेटॅकॉमग्नशनला लागू होते. एक यशस्वी मवद्यार्ी व एक यशासाठी 
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धर्पर्िािा मवद्यार्ी- या दोन मवद्यार्थयाांिधील फिक सदु्धा िेटॅकॉमग्नशनच्या 

प्रमक्रयेच्या परििािक्षि वापिाने किी केला जातो. सूचनाांिधील िेटॅकॉमग्नशनच्या 

भूमिकेला वाढमवण्यासाठी मशक्षि वापरु शकत असलेले र्ावपेच ओळखायला हवेत. 

तुिची प्रगती तपासा -३  

प्र.१)  योग्य पयाथय मनवर्ा  

अ)  िेटॅकॉमग्नशन हे आपल्या स्वत:च्या ______ प्रमक्रयेचे ____ आहे. (ज्ञान, सिज, 

मवचाि)  

प्र. २)  िेटॅकॉमग्नशनिध्ये ज्ञानाचे तीन वेगवेगळे प्रकाि सिामवष्ट होतात 

 अ)_________ ब) ________ क)________ 

४.१० सािांश 

ह ेयुशनट पुढील िुदे्द सिावते 

• कुठल्याही देशाची साांस्कृमतक, वैज्ञामनक व सािामजक प्रगती ही त्या देशाच्या 

नागरिकाांिध्ये असलेल्या सजृनशीलतेच्या मवकासाच्या प्रिािावि अवलांबून असते. 

• शाळा हे अगदी योग्य मठकाि आहे जेर्े िलुाांिधील सजृनशीलतेसाठी िूलभूत पाया 

मवकमसत किण्यासाठी सुसांघमटत प्रयत्न केले जाऊ शकतात. त्याांच्यािध्ये 

सजृनशीलतेचे वाताविि मवकमसत किण्यासाठी जामिवपूवथक प्रयत्न गिजेचे आहेत. 

• सिस्या मनिाकिि हा असा आकृतीबांध मकां वा चौकट आहे जयात सजृनात्िक 

मवचािसििी व तकथ सांगती घरू्न येते. 

• जॉन बॅ्रस्फोर्थ आमि बेिी स्टेन (१९९३) याांनी पाच टप्पे ओळखण्यासाठी IDEAL 

हे सांके्षप रूप वापिले.  

I Identify problems and opportunity. 

सिस्या व सांधी ओळखिे. 

Define goals and represent the problem.  

ध्येय परिभामर्त कििे व सिस्या दशथविे. 

E Explore possible strategies.  

शक्य असलेले र्ावपेच शोधिे. 

A Anticipate outcomes and act. 

मनष्पत्तीचे अनिुान बांधा व कृती किा. 

Look back and learn 

मसांहावलोकन किा व मशका.. 

• िेटॅकॉमग्नशनचा िूलतः अर्थ आकलनाचे आकलन असा होतो; म्हिजे हे दसुऱ्या 

क्रिाच्या आकलनाशी सांबांमधत आहे: मवचािामवर्यीचे मवचाि, ज्ञानामवर्यीचे ज्ञान 

मकां वा कृतीमवर्यीचे िनन. 

• िेटॅकॉमग्नशन म्हिजे ध्येयप्राप्ती व सिस्यामनिाकििासाठी घोर्िात्िक, प्रमक्रयात्िक 

आमि सशतथ ज्ञानाचे र्ावपेचात्िक उपयोजन होय. 
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युशनट स्वाध्याय 

प्र.१)  सजृनशीलतेचा अर्थ व त्याचे शैक्षमिक परििाि स्पष्ट किा. 

प्र.२)  अचूक उपाय मिळण्यासाठीचे िागथ मकां वा टप्पे कोिते ?  

प्र.३)  तीन िेटॅकॉमग्नशन कौशल्याचे सांके्षपाने विथन किा आमि मशक्षक मवदयार्थयाांच्या 

सधुाििेसाठी अमधक चाांगले िेटॅकॉमग्नशन र्ावपेच कशा प्रकाि े वापरू शकतात त े

साांगा. 

प्र.४)  सिस्या मनिाकििाचा अर्थ त्याच्या शैक्षमिक परििािाांसह विथन किा.  

प्र.५)  मटपा मलहा.   

 अ)  सजृनशीलतेचे कोितेही चाि शैक्षमिक परििाि. 

 ब)  सजृनशीलतेची प्रमक्रया. 
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प्रात्यक्षिक कायय 

प्रात्यक्षिक कायय १ 

• मानसशास्त्रीय णनयतकाणिकात  नोंदवावयाचा अध्ययन शैिींवरीि प्रयोगाचा नमनुा 

प्रात्यक्षिक कायय - २  

•  मानसशास्त्रीय णनयतकाणिकात नोंदवावयाचा आशय णनणमितीवरीि प्रयोगाचा नमनुा. 

प्रात्यक्षिक कायय-१ : अध्ययन शैलीवर प्रयोग सादर करणे आक्षण प्रायोक्षगक 

मानसशास्त्रीय क्षनयतकाक्षलकात तो नोंदवणे. 

मानसशास्त्रीय णनयतकािीकात नोंदवावयाचा अध्ययन शैिीवरीि प्रयोगाचा नमनुा 

उददेश: णवद्यार्थयाांना माणिती कृतीदवारा, तोडी णकिं वा दृश्यरूपात सादर केिी असता ते 

अणिक माणिती केव्िा स्मरिात ठेवतात ते ठरणविे. 

साक्षित्य : ३० फ्िॅशकाडिचे ४ वेगवेगळे सिंच (फ्िैशकाडिवर प्रािी, वस्तू णकिं वा नामािंची 

सोपी णचते्र असावयास िवी), ११ ते १४ वयोगटातीि १० मिुे व १० मिुी, पेणससि आणि 

स्टॉपवॉच णकिं वा टायमर 

कृती :  

[१]  वर नमूद केिेिे आवश्यक साणित्य गोळा करा. फ्िॅशकाडिस् िी 

णदसायिा व काठीण्य पातळीत सारखी असायिा िवी. फ्िॅशकाडिच्या प्रत्येक 

सिंचासाठी उत्तरसूची तयार करा. उत्तर ेिी त्याच क्रमाने असण्याची गरज नािी परिंत ु

प्रत्येक चाचिीसाठी कोिते काडिस् वापरिी जािार िे माणित असावयासच िवे.  

[२]  णवद्यार्थयाांना गोळा करा आणि त्यािंच्यासोबत जवळीक णनमािि करा. णवदयार्थयाांना या 

चाचण्या छोट्या छोट्या गटात द्या.  

[३]  प्रत्येक चाचिीसाठी प्रत्येक णवद्यार्थयाििा एक कागद द्या.  प्रत्येक णवद्यार्थयाििा 

कागदाच्या वरच्या बाजूस त्याचे णकिं वा णतचे वय आणि णििंग आणि कागदावर १ त े

३० अिंक णिणिण्यास सािंगा. िे सवि झाल्यावर त्यािंना त्यािंच्या पेणससिी  टेबिवर 

ठेवण्यास सािंगा.  

[४]  पणिल्या चाचिीसाठी णवद्यार्थयाांना एका सिंचातीि प्रत्येक पिॅशकाडि प्रत्येकी पाच 

सेकिं दासाठी कािीिी न बोिता दाखवा. प्रत्येक णवद्यार्थयाििा फ्िॅश काडिस् 

व्यवणस्ित णदसतील िे िक्षात असू दया. सवि फ्िॉशकाडिस दाखणवल्या निंतर 

णवद्यार्थयाांनी फ्िैशकाडिसवर काय बणितिे ते णिणिण्यासाठी त्यािंना पाच णमणनट वेळ 

दया. पाच णमणनट सिंपल्यानिंतर त्यािंच्या प्रणतणक्रया गोळा करा.  

[५]  दसुऱ्या चाचिीसाठी ३री पायरी पसुिा अनुसरा. आता दसुऱ्या सिंचातीि 

फ्िैशकाडिस् णवद्यार्थयाांना न दाखवता त्यावरीि प्रत्येक शब्द त्यािंना सािंगा.  काडिस् 

वाचतािंना िळूवारपिे व स्पष्टपिे वाचा प्रत्येक काडि वाचल्यानिंतर पाच सेकिं द िािंबा. 

सवि फ्िॅशकाडिस वाचल्यानिंतर णवद्यार्थयाांना त्यािंनी काय ऐकिे त े णिणिण्यासाठी 

पाच णमणनटे वेळ द्या. पाच णमणनटाच्या शेवटी त्यािंच्या प्रणतणक्रया गोळा करा.  
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(६)  णतसऱ्या चाचिीसाठी ३ री पायरी पसुिा अनसुरा. त्यानिंतर एका सिंचातीि प्रत्येक 

फ्िॅशकाडि णवद्यािािना पाच सेकिं द दाखवा व वाचून दाखवा. प्रत्येक णवद्यार्थयाििा 

फ्िॅश काडिस् व्यवणस्ित णदसतीि याची काळजी घ्या. काडिस वाचतािंना िळूवारपिे 

आणि स्पष्टपिे वाचा. प्रत्येक काडि वाचल्यानिंतर पाच सेकिं द िािंबा. सवि फ्िॅशकाडिस् 

वाचल्यानिंतर व दाखणवल्यानिंतर, णवद्यार्थयाांनी काय पाणििे व ऐकिे ने 

णिणिण्यासाठी त्यािंना पाच णमणनटे वेळ द्या. पाच णमणनटाच्या शेवटी त्यािंच्या 

प्रणतणक्रया गोळा करा.  

[७]  चौिा चाचिीसाठी ३ री पायरी पसुिा अनसुरा मात्र या वेळेस त्यािंच्या पेणससि खािी 

ठेवण्याची गरज नािी.  

[८]  प्रत्येक णवद्यार्थयाििा अजून आिखी एक कागद द्या. उरिेल्या सिंचातीि प्रत्येक 

फ्िॅश काडि णवद्यार्थयाांना दाखवा वाचा.  परिंत ु त्यासोबतच णवद्यार्थयाांना ते  शब्द 

अणिकच्या कागदावर णिणिण्यास प्रोत्सािन द्या.  प्रत्येक णवद्यार्थयाििा फ्िॅश काडि 

व्यवणस्ित णदसतीि याची काळजी घ्या.   काडिस्  वाचताना िळुवारपिे आणि  

आणि स्पष्टपिे िे वाचा आणि दोन काडिस्  च्या दरम्यान पाच सेकिं दाचा णवराम घ्या.  

सवि फ्िॅश काडिस्  दाखणवल्यानिंतर व वाचल्यानिंतर ज्या कागदावर णवद्यािी त्यािंनी 

शब्द णिणििे आिे त ेकागद गोळा करा.  त्यानिंतर णवद्यार्थयाांनी काय पाणििे, ऐकिे व 

णिणििे ते णिणिण्यासाठी त्यािा पाच णमणनटे वेळ द्या.  पाच णमणनटाच्या शेवटी 

त्यािंच्या प्रणतणक्रया गोळा करा.  णवद्यार्थयाांच्या सिभागाबद्दि त्यािंचे आभार माना.  

[९]  चारिी चाचण्यािंचे णनकाि गोळा करा.  िी सवि सामग्री एका तक्तत्यात नोंदवा.  

[१०]   सामग्रीचे णवशे्लषि करा व णनष्कषि काढा. 

आत्मपररिण: जसा प्रयोग सरुु झािा तसे णवद्यािी फ्िॅशकाडिस्  बिून उत्साणित झािेि े

णदसिे. या गोष्टी साध्या व समजायिा सोप्या असल्याने णवद्यार्थयाांनी शेवटपयांत प्रयोगाचा 

आनिंद िटुिा. जेव्िा णवद्यार्थयाांनी काडिस् मिीि सारखेपिा व फरक णवश॑े्लणषत केिा तेव्िा 

ते अणिकच उत्सािीत झाि े आणि त्यािंना िेतू समजिा आणि त्यािंनी तो मानिा. 

णवद्यार्थयाांनी अजून आशा वतिविी की त्यािंच्या सिंबिंणित शािेय णशक्षकािंनी त्यािंच्या णनयणमत 

वगि अध्यापनात त्यािंच्या अध्यापन गराजािंना अनरुूप अशा अध्यापन शैिी णस्वकाराव्यात.  

क्षनष्कर्य:  णनरीक्षि व णवशे्लषि याच्या सिाय्याने अध्ययन शैिीच्या णवद्यार्थयाांच्या गरजा या 

सिजासिजी समजल्या जाऊ शकतात.  णवद्यार्थयाांच्या अध्ययन शैिी व नमसुयाच्या 

सिंबिंिात व्यणिगत फरक असतो.  वैणवध्यपूिि बणुिमत्ता व अध्ययन शैिी असिेल्या 

णवद्यार्थयाांची णशक्षकािंनी णकिं मत करायिाच िवी.  णशक्षक आणि णवद्यार्थयाांना उपक्रमात 

गुिंतवायिा िवे आणि णवद्यार्थयाांमध्ये परस्पर  सि कायाििा उते्तजन द्यावयास िवे.  णवद्यािी 

णशक्षकािंमिीि ससुिंवादािा  अणिकाणिक उते्तजन द्यायिा िवे.  त्यािीपेक्षा वगि अध्यापनात 

दिुेरी  मागी ससुिंवादािा  चािना देिे अणिक मित्त्वाचे आिे.  णशक्षकाने तात्काळ अणभप्राय 

द्यायिाच िवा. 

शैिक्षणक पररणाम:  काम णशक्षकाने िे समजून घ्यायिाच   िवे की  णवद्यािी  िे 

अध्यापनाच्या पारिंपाररक- सामासय पितीशी तिुना करता वेगळ्या प्रकार े णशकतात.  

प्रत्येक णवद्यािी िा एकमेवणितीय असतो  आणि इतर णवद्यार्थयाांच्या तिुनेत त्यािंची 
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आकिन पातळी णभसन असते.  िी अत्यिंत मित्त्वाची बाब आिे की णवद्यार्थयाांची एकमेकािंशी 

तिुना करायिाच नको.  ि ेसमजिे अत्यावश्यक आिे की प्रत्येक णवद्यार्थयािच्या  आकिन 

पातळीपयांत पोिोचण्यासाठी कोितीिी एक अध्यापन पिती िी प्रभावीरीत्या व कायिक्षमतेने 

णशकवू शकत  नािी.  सदा सविदा प्रत्येक णवद्यार्थयाांची अध्ययन शैिी णवचारात िेिे िे 

आव्िानात्मक आिे.  िे अशा प्रकार े वगाित वेगवेगळ्या  अध्यापन पिती वापरिे मित्त्वाचे 

आिे.  िे णवद्यार्थयाांच्या णवणवि अध्ययन शैिी णवचारात िेऊन णशक्षकाने णशकणवण्यात एक 

समतोि अध्यापन दृणष्टकोन णस्वकारायिा  िवा.  णवणवि अध्ययन शैिी असिेल्या 

णवद्यार्थयाांच्या (णवशेषतः िा अिंतर्ज्ािनी व सिंवेदनशीि णवद्यार्थयाांसाठी)  सिज आकिनासाठी 

णसिािंत आणि प्रणतरुपे (Models)  णशकणवतािंना णशक्षकािंनी प्रात्यणक्षक व उदािरिािंचा 

समावेश करायिाच िवा. णशक्षकाने अमूति सिंकल्पनेसि दृश्य आणि शाणब्दक माणिती,  

सिंख्येणवषयी व बीजगणितीय  उदािरिे यािंचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करायिाच िवा 

(णवशेषतः प्रेरक व णवणक्षप्त णवद्यार्थयाांसाठी)  सवाित मित्त्वाचे म्ििजे णशक्षकाने णवद्यार्थयाििा 

वगाितीि चचेत सणक्रयतेने भाग िेण्यास  प्रोत्सािन द्यायिाच िवे आणि आणि णनयणमत 

कािाविीत णविायक बळकटी देऊन  साणित्यावर मनन करायिाच िवे. (णवशेषतः िा 

णक्रयाशीि व णवचारी णवद्यार्थयाांसाठी)  स्मरिशिी: माणिती स्मरिात ठेवण्याची व्यिीची 

क्षमता.  श्रविणवषयक: ऐकण्यातून आकिन केिे जािार.े  दृश्य: णदसण्यातून  आकिन 

िोिार.े  गणतशीिता: कृती णकिं वा स्पशाििार ेसमजिे जािार.े  स्मरिशिी आणि अध्ययन िे 

िातात िात िािून चािते- कािीतरी णशकण्यासाठी तमु्िािा त ेस्मरिात ठेवण्याची गरज 

असते व त्याणवषयी कािीतरी करायची गरज असते.  म्ििजेच स्मरिशिीिी सवि प्रकारच्या 

या अध्ययनासाठी गरजेची आिे.  परिंत ुिोक वेगवेगळ्या मागाांनी णशकतात.  कािी िोक  

बिून  तर कािी ऐकून व इतर कृती करून चािंगिे णशकतात.  

 

प्रात्यक्षिक कायय - २:   आशय क्षनक्षमयती,  आठवणे, ओळखणे,  पाठ करण्याची व 

ताक्षकय क स्मरणशक्ती यावर प्रयोग करणे आक्षण आक्षण प्रायोक्षगक मानसशास्त्रीय 

क्षनयतकाक्षलकात ते नोंदवणे.  

 मानसशास्त्रीय णनयतकाणिकात   नोंदवायचा आशय णनणमिती वरीि प्रयोगाचा नमुना.  

उदे्दश:  आशय णनणमितीतीि समाणवष्ट प्रणक्रया शोिून काढिे व णतचा अभ्यास करिे.  

साक्षित्य :  पिंचवीस णचत्रािंचा सिंच,  स्टॉप वॉच,  पेपर व पेन 

कृती:  प्रयोगकत्यािने णवद्यार्थयाांना प्रेररत केिे  आणि त्यािंच्यासोबत जवळीक णनमािि केिी.  

प्रयोगकत्यािने सूचना णदल्या आणि णवद्यार्थयाांना   चार स्तिंभ काढायिा सािंणगतिे. १ िा  

रकाना अनकु्रमािंकासाठी, २ रा  रकाना  णचत्र क्रमािंकासाठी, ३ रा  रकाना णचत्राच्या 

नावासाठी आणि ४ िा  रकाना  एखाद्याच्या णनरीक्षिानसुार णचत्राचे वििन करण्यासाठी 

काढायिा सािंणगतिे गेिे.  जे प्रयोग कत्याि ने णनरीक्षिासाठी व णचत्राचे वििन करण्यासाठी १  

णमणनट वेळ णदिा.  प्रयोग कत्यािने स्टॉप वॉच च्या सिाय्याने वेळ मोजिा.  णवद्यार्थयाांनी 

णनरीक्षि व वििन नोंदवल्यानिंतर त्यािंना ते णनरीक्षि वाचण्यास ऊस व त्याचे णवशे्लषि 

करण्यास सािंणगतिे गेिे.  
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क्षनरीिण तक्ता 

अनकु्रमािंक 

 

णचत्र 

क्रमािंक 

णचत्राचे 

नाव  

णचत्राचे वििन 

 

१ १४  गोकी  मिुे खेळत आिेत.  

२  ११  गोकी मिुगी वणडिािंसोबत खेळत आिे.  

३  १६  याकी  सिकाऱ्यासोबत वेळ व्यतीत करत आि े

४  १२  गोकी  आई व मिुगी  मौज करत आिते.  

५  १८  याकी तेिे कािी व्यवसाणयक आिेत 

६  २  ककू  तेिे कुत्र्याचे एक कुटुिंब आि े

७  २०  याकी पती व पत्नी फुिदािी व्यवणस्ित करत  आिेत.  

८  १८  याकी तेिे दोन मािसे खेळत आिेत 

९  ८  जाकू  एक मिुगा फुििं णवकत आिे.  

१०  ६  जाकू  एक स्त्री  खचुीवर बसिेिी आिे 

११  ९  जाकू जवािरिाि नेिरूिं चे एक णचत्र 

१२  २२  णवकी  िष्करी जवानाचा मतृ्यू 

१३  १३  गोकी  दोन मिुे खेळत आिते  

१४  २  रुकू  टीव्िीमध्ये वािाचे णचत्र 

१५  २३  णवकी  एक मिुगा वािन   चािवत आिे  

१६  ५  रुकू  तेिे गारूड्याचे एक णचत्र आिे.  

१७  १७  याकी  प्रेम णवश्वातीि एक जोडप े

१८  २४  णवकी  एक मागि णकिं वा मिामागि 

१९  १५  गोकी  एक ििान मिुगी मिुपिे णििंडते आि े

२०  १  रुकू  िोड्यावर स्वार िोत आिे.  

२१  २५  णवकी  प्रकाशाने झगमग  परकीय सिंध्याकाळचा देखावा 

२२  ७  जाकू  सोणनया राजपूतचा सत्कार 

२३  १०  जाकू  जेविाच्या भािंड्यािंच्या सिंचाचे एक णचत्र 

२४  २१  णवकी  स्वतिंत्र स्त्रीचे एक णचत्र  

२५  ४  रुकू  फिसाच्या या झाडावरीि एक खार 
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निंतर प्रयोग कत्यािने ररकाम्या जागा भरावयाचे दोन सिंच णदिे आणि  णवद्यार्थयाांनी ते त्यािंच्या 

णवशे्लषिावर आिाररत सोडणविे.  त ेदोन सिंच वाक्तयािंसि  खािी णदिे आिेत.  

सिंच - I  सिंच – II 

१.  प्रत्येक आई णतच्या मिुावर प्रेम करते.  १.  सवि गोकी  मिुे आिते.  

२. भारतात वडीि ि े कुटुिंब प्रमखु 

असतात.  

२. याकीिा  कुटुिंबात अणिक मित्त्व णदिे 

जाते.  

३. सोबतीसाठी िोक पाळीव प्रािी 

ठेवतात.  

३.  आपि  प्रेरिा दशिणवण्यासाठी जाकू  

देतो 

४.  जिाज ि ेसमदु्र पार करायचे एक सािन 

आिे.  

४.  आपि जिंगिात रुकू  पािू शकतो.  

५.  िर सुिंदर बनणवण्यासाठी आपि फुि े

ठेवतो 

५. णवकी  िोकािंना प्रवासात मदत करते.  

 

यानिंतर प्रयोगकत्यािने ररकाम्या जागा भरायच्या उत्तरािंची चचाि केिी व णवद्यार्थयाांना त्यािंची 

उत्तर े दरुुस्त करण्यास सािंणगतिी. प्रयोगकत्यािने सािंणगतिे की ज्याना सवाित जास्त गिु 

णमळािे त्यािंची आशय णनणमिती चािंगिी आिे.  

आत्मपररक्षि : जेव्िा प्रयोग सुरू झािा तेव्िा णवद्यािी णचत्रािंचे, णचत्रािंच्या नावािंचे वििन कसे 

करावे याबाबत जरा गोंिळिेिे िोते कारि ती नावे जपानी भाषेत िोती व जरा गमतीदार 

वाटत िोती. जेव्िा णवद्यार्थयाांनी सारखेपिा णवशे्लणषत केिा व त्यािंना आशय समजिा तेव्िा 

िी पित स्वीकारिी गेिी. णवद्यार्थयािना णवश्वास सिुा वाढिा की िी पित वगि अध्यापनात 

अनसुरण्याजोगी नक्तकीच आिे.  

णनष्कषि : णनरीक्षि, णवशे्लषि आणि सामासयीकरिाच्या सिाय्याने णवद्यािी िे आशय णनणमिती 

सिजासिजी समजू शकतात. आशय णनणमितीत व्यणिगत फरक असतो. जर अनभुव पसुिा 

पसुिा णदिा गेिा तर आशय णनणमिती अणिक सिुभ िोते. आशय णनणमितीत मदत िोण्यासाठी 

अनभुवािंची सिंख्या वाढवायिा िवी. आशय णनणमितीत एका मानणसक प्रणक्रयेचा समावेश 

िोतो.   

शब्दािंचे अिि  

जाकू  = फूि  

गोकी = मूि  

णवकी = वािन णकिं वा वाितूक  

रुकू = प्रािी  

याकी = मािूस  
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शैिक्षणक पररणाम:   

१)  आशय णनणमितीचा सवाित कायिक्षम मागि म्ििजे णवद्यार्थयािने त्या वस्तूचा अनभुव 

जातीने घ्यावयास िवा. तिाणप जेव्िा प्रत्यक्ष अनभुव िा णदिा जाऊ शकत नािी 

तेव्िा अप्रत्यक्ष अनभुव णदिा जावा.  

२)  वापरिी जािारी दृकश्राव्य सािने िी समपिक व स्पष्ट असायिाच िवी. अध्यापन िे 

मजकूर व तिंत्राच्या सारखेपिावर आिारीत असायिाच िवे. 

३)  िोकिं पट्टीिा िारा देता कामा नये.  

४)  मिुे िी अध्ययनाची प्रेरक- अनमुानीक पित वापरुन आशय णनणमिती करु शकतात. 

दोसिी प्रणक्रयािंचे एकणत्रकरि िे बऱ्याचदा अणिक पररिामक्षम िोते, म्ििजेच णशक्षक 

िे आशयावर उदािरि णनयम - उदािरि पितीदवारा पािोचू शकतात.  

५)  आशय णनणमितीत भाषा िे मित्त्वाचे साणित्य आिे. भाषेच्या सयुोग्य वापरािारे 

आशयाचा णवकास केिा जाऊ शकतो व त्याची देवाि-िेवाि केिी जाऊ शकते. 
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