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प रवतन िवषयी 
िश णापासून वंिचत राहणा या ३ ते १४ वयोगटातील मुलांना िश ण वाहात आण या या 
कामात डोअर टेप कूल ११९३ पासून पुण े शहरात कायरत आह.े बांधकाम कामगारां या 
मुलांना िश णाचा ह  िमळवनू दे या या कामात सं थेची मुळातील बांिधलक  आह.े  
वरील उ े गाठ यासाठी डोअर टेप कूलअंतगत िविवध क प राबवल े जातात. या 

क पांची उ े सा य कर यासाठी लागणारी कौश ये व कमचारां या मताबांधणीकरता 
सं था िवशेष कायद  आह,े ह ेडोअर टेप कूलने २००७ म ये सु  केले या “प रवतन े नग 
सटर या” मा यमातून दसून येते.  
                 आप या कामां या प तीम ये आव यकतेनुसार बदल कर याक रता, वत: या 
कामाची गुणव ा वाढ हो याक रता, यो य दशेने व सृजनशीलतेने काम हो याक रता 
कमचा यांना िश णाची िनतांत गरज असते. कारण यामुळे क प उ ांची अंमलबजावणी व 

भावी िवतरण हो यास मदत होते. याच दृ ीने डोअर टेप कूलने े नग सटर सु  केल.े ज े
पुढील २ मु ांना ल य क न कमचा यांना िश ण दतेे- 

१. कमचा यांचे कौश य व डोअर टेप कूलच ेउ  यांची सांगड घालणे. 
२. कमचारी करत असले या कामा ित र  इतर क पातील काम कर याकरीता 

कमचा यांना स म बनवण.े 
डोअर टेप कूल या सव क पातील उप मां या गरजेनुसार या े नग सटर या मा यमातून 
कमचायाना िश ण दल ेजाते.  
प रवतन े नग सटर केवळ डोअर टेप कमचायानाच न ह े तर इतर सं थां या कमचायाना 
देखील यां या मागणीनुसार मागदशनपर िश ण दते आह.े  
उदा. अ) स टबर २०१५ म य ेपु यातील म.न.पा. शाळामंधील एकूण ८० ‘िश णसहयोग ना’ 
इय ा यावर मागदशनपर िश णाच ेआयोजन केल ेहोत.े 
    ब) जलुै २०१५ म ये ‘मशाल’ सं थेतील कमचा यांना ‘जोडा रे’ मुलांना कशी िशकवावी व 
भािषक साधनांचा वापर कसा करावा या िवषयावर आधा रत िश णाचे आयोजन केले होते. 
        िश कांना दखेील िश णाची गरज आह ेह ेओळखून ऑग ट २०१५ म ये डोअर टेप 
कूलन ेTrain The Trainers  हा उप म सु  केला. या अंतगत क प व थापन, Email 

Etiquettes, इं जी संवाद इ. उपयु  िवषयांना घेऊन डोअर टेप कूलमधील िश काचं े
िश ण घे यात आले . याचबरोबर िश कां या मताबांधणीक रता यांना इतर सं थां या 

उपयु  िवषयांवर असले या िश णांना दखेील पाठवले जाते.  
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  अ रवधे 
‘अ रवधे’ चा पिहला अंक कािशत करताना आ हाला िवशेष समाधान वाटत आह.े यंदा या 
वष  दशकपूत च े िनिम  साधून प रवतन िश ण क ाने सामािजक े ात काम करणा-या 
तु हा- आ हा सवासाठी ‘नव ं काहीतरी’ दे याचा य  केला आह.े ह े नवं तुम यासाठी वेचक 
आिण वेधक ठराव ं हणनू याच ंनाव आ ही ‘अ रवेध’ हणजचे कधीही र न होणारं िवशेषतः 
िश ण े ात काम करणा-यांना दघकालासाठी दशादशक असावं असा उ ेश आह.े  
        ह े मािसक ैमािसका या व पात आ ही कािशत करणार आहोत. सकारा मक बदल 
करणे ह ेप रवतन िश ण क ाच ेउ च अस याने डोअर टेप या कायक याना तसचे इतर 
सं थांना िश ण दे यात आ ही खारीचा वाटा उचल ूशकलो याचा आ हाला आनंद  होत आह.े 
िश णाबरोबरच भाषा िवकास, िविवध कौश ये, िश णातील नवे वाह, सामािजक े ातील 
उ लेखिनय काय, शै िणक संशोधने, मत-मतांतरे इ यादी िवषयांवर आ ही भर दणेार आहोत. 
या सािह यिनम ती मधे प रवतन या ैमािसकात  िविवध िवषयांवर लखेन कर याचे आवाहन 
आ ही सव कायक याना करत आहोत.  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
             
            1 
          



  

 

 

  

या अंकात ...... 
 
 
“िश ण” माणसा या पाच मलुभूत गरजांपैक  एक होय ! पाच मुलभूत गरजा -
अ ,व ,िनवारा,   आरो य आिण िश ण. 
िश णाची ा या करायची ठरवली तर काय करावी? ान हण करणे हणजे िश ण क, 

ान वृ गत करणे हणजे िश ण. एखादे काम कर याची प दत िशकण े क, ते काम कर या या 
नवनवीन प ती िशकणे हणज े िश ण.िश णाचा प रघच मळुात खूप मोठा आह.े यामळेु 
एखादी िविश  गो  िशकणे हणजे िश ण असे नाही. याच माणे एखा ा िविश  प तीनेच 
कायम िश ण यावे कवा िशकवावे अस ेही नाही.  
िश णा या काही पारंपा रक प ती आप याला मािहतच आहते पण काही नवीन प ती अशा 
आहते याने आपण अजनू क पकतेने िशकू शकतो व िशकवू शकतो. अशाच काही नवीन प ती 
आपण पढुे पहाणार आहोत.  
चला तर या सृजनशीलते या िव ात सैर क यात व हसत खेळत िश णाचा माग सोपा 
क या... 
  
 
 
 
 
 
            2 



  

 

 

िशकता िशकिवताना 
अ यापन ह ेएक कौश य आह.े अ यापन व संशोधन एकमेकांना पूरक असतात. 
 यासाठी चांगल े िश क हो याची मता, ानािवषयी आदर, दसु-याला सहभागी क न 
घे याची मता, इतरांबरोबर ानाची देवाण घेवाण क न ते सं हीत कर याची मता या सव 
गो ची आव यकता असते. 
 मुलांची बुि दम ा ओळखून यानुसार मुलांना वेगवेग या संधी उपल ध क न द या पािहज.े 
यानुसार िशकव या या प तीत बदल केला पािहज.े उदा- जर मुलाची/ मुलीची िनसगिवषयक 

बुि दम ा असेल तर याला िनसगिवषयक सव बाब ची मािहती दणेे. न ा ड गर ,प ी, ाणी 
इ. सहल या मा यमातून य  अनुभव दणेे या माण े संधी आपण पुरवू शकतो. अशा 
िशकव या या प दत मळेु मलुांची मदतुील पेश ची बांधणी प  होऊ शकते व मुल े चांग या 
प तीन े ान हण क  शकतात.  
 िशकव याम ये कती िशकवल ेयापे ा िशकव या या गुणव ेला अिधक मह व असत.े  
मुलां या ानात भर ही य  कृतीतून, अनुकरणातून, अनुभवातून पडते. िव ाथाना वतः न 
िशकावेसे वाटले आिण ान िमळिवता येईल यासाठी यां यामधे उ सुकता िनमाण हायला 
हवी. 
अ यापन करताना ल ात ठेव या या गो ी- 

 मुलांबरोबर भाषेचा भरपूर वापर करणे,  िवचारणे, मनातील िवचार अिभ  
करणे, मलुां या कलांचा िवचार करणे गरजेच ेअसत.े  

 मुलांना िशकिव याआधी भरपूर तयारी असावी. मुलांना समजायला कोणता भाग 
अवघड जाईल. काय अडचणी येतील याचा िवचार करायला हवा. 

 दरवेळी मूल आप यापयत पोहोच याची वाट पाह यापे ा आपण या यापयत 
पोहोचाव ेह ेिश काला वाटायला हवे.       3 



  

 

 

 मुलां या बाबतीत आपण जशा अपे ा ठेवतो तशाच मुलां या आप याबाबतीत अपे ा 
असतात हा दृ ीकोन असावा. 

 मूल कती जबाबदारी पेल ूशकेल याचा अंदाज यायला हवा.    
 
मलुानंा िशकवताना काही त वाचंा वापर केला तर िशकणे व िशकिवण ेसोप ेजाईल.ती 
पुढील माणःे- 
१.सो याकडून अवघडाकड े
२.मूताकडून अमतूाकड े
३.प रिचताकडून अप रिचताकड े
४.आ ा इथे ते हा ितथे  
 
मलू हे पचं यामाफत िशकत असत.े  

 उदा- व तूला हात लाव यावर आप याला व तूचा पश कसा आह े ते समज ू
शकते. इथे वचा या इं याचा वापर केला जातो. 

 डो यांनी व तूचा रंग, आकार समजतो. 
 नाकाने या व तूला वास आह ेक  नाही ते समजते. 
 कानाने आवाज ऐकू येतो. 
 जीभेने चव ओळखता येते. 

 
मुलांना िशकिवताना भाषेचा भरपूर वापर करणे,  िवचारणे, मनातील िवचार अिभ  
करणे, मुलां या कलांचा िवचार करणे गरजेचे असते.  

 मुलांना िशकिव याआधी भरपूर तयारी असावी. मुलांना समजायला कोणता भाग 
अवघड जाईल. काय अडचणी येतील याचा िवचार करायला हवा. 

 दरवेळी मूल आप यापयत पोहोच याची वाट पाह यापे ा आपण या यापयत 
पोहोचाव ेह ेिश काला वाटायला हवे.       4 



  

 

 मुलां या बाबतीत आपण जशा अपे ा ठेवतो तशाच मुलां या आप याबाबतीत अपे ा 
असतात हा दृ ीकोन असावा. 

 मूल कती जबाबदारी पेल ूशकेल याचा अंदाज यायला हवा.    
 

                                      िशकव या या प दती 
                                                       
                           सहल     संवाद          खेळातून 
          िनसग   
िच  संगीत 
                      

 साधन सािह य                  िशकव या या                       अनुभव 
      दकृ ा                      िन र ण 
               दहेबोली 
 क प प दत वै ािनक खेळणी/ योग 

           कॉ यूटर सृजनशीलकृती व तंूचा वापर             
 
            
वरील काही िविश  िश णप दत ची मािहती खालील माण-े  
     

 सवंादा या मा यमातूनही आपण मुलांना खूप गो ी िशकवू शकतो. मूल ज माला 
आ यापासून इतरांशी सवंाद साधायला उ सुक असत.े अशावेळी सतत या याशी 
बोलण/ेसंवाद साधने गरजेच ेअसते. इथूनच मुलां या आयु याची सु वात होत असत.े  

 दहेबोलीतून मुलांना वेगवेग या भावना समजतात.  
  गो या वेगवेग या प दत मधून मुलांना िशकिवणे.      5 
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  िन र ण ही एक िशकव याची प दत होऊ शकते. मुलांना यां या प रचया या 
मािहती या गो ी दाखवनू प रसराच ेिन र ण क नही खूप सा-या गो चे ान आपण 
देऊ शकतो. 

 सजृनशीलकृत मळेु मलुाचंा मानिसक, बौि दक, शा ररीक िवकास होतो. क पनाश ला 
वाव िमळतो यामुळे  सृजनशीलकृती ह ेिशकिव याचे व िशक याचे छान मा यम आह.े  

 वेगवेग या साधन सािह याचंा वापर क न मुलांना िशकिवणे.  लहान वयात येक गो  
हाताळून पाह याचा मुलांचा वभाव असतो. शालेय िश णात हाताने काही व तू साधने 
हाताळून काही कृती करत करत िशकले तर यातील बारकावे, संक पना समजण ेसोपे 
जाते. एवढचे न ह ेतर अशा संक पनांचा चांगला उलगडा होऊन िशकलेल े दघकाळ 
मरणात राहते . उदा- िच , पझ स, कोडी इ. हणजेच साधनांचा वापर क न िशकिवण े

ही सवात भावी प दत आह.े 
 क प प दत ही एक िशक याची व िशकिव याची चांगली प दत आह,े यातून मुलांना 

य  अनुभव वेगवेग या गो ची मािहती दऊे शकतो. आजूबाजूचा जीवन 
वहारातील एखादा िवषय िनवडून या िवषयाला सवानी समजून घेणे, या या सव 

बाजूंचा सखोल अ यास करणे, हा अ यास कर यासाठी जो जो शोध यावा लागले तो 
शोध घेणे. गटातील सव मुलांनी आपाप या मतांचा आिण कौश यांचा वापर क न 

क प तयार करण,े याची मांडणी करणे अशा सव गो ी क पाम ये होतात. याम ये 
येक मुलाला आप या बुि दम ेचा वापर कर यास वाव िमळतो. एक  येऊन 

एकमेकां या साहा याने िशक याची संधी िमळते. आजूबाजू या वा तव जीवनाची ओळख 
होते. वेगवेग या प दत चे अनुभव िमळतात व यातून शोध घे याची वृ ी िवकिसत 
होते.   

 सगंीत,कथाकथन अशा वेगवेग या मा यमातून मुलांना िशक याचा अनुभव ावा. 
लहान मुलां या सवागीण िवकासा या येक आघाडीवर संगीत प रणाम क  शकते. 
संगीत आिण भाषेचे नाते सोपे आह.े हणून बडबड गीता या मा यमातून उ ारलेल ेश द 
मरणात राहतात.          6 



  

 

 

 वृ प ामंधील बात यांच ेवाचन करण े यावर मुलां या ित या घेणे. 
 वेगवेग या भािषक खेळांमधून मुलांना िशकिवणे. 
 नवीन वै ािनक खेळणी, टाईपरायटर, कॅमेरा, टेपरेकॉडर, कॉ युटर अशा मा यमांचा 

वापर क न मुलांना जा तीत जा त मािहती ावी. य  अनुभव ावा. 
 सहल या मा यमातून मुलांना वेगवगेळी मािहती ावी. 

 
सदंभः- 

1. आनंददायी िश ण भाग एक-  राज ी ितख े
2. रचनावादी िश ण – रमशे पानस े
3. ाममगंल िश णवेध, अंक दसुरा 
4. बालिश णाची ानगगंा भाग-६- मादाम मॉ टेसोरी  
5. बालिश णाची ानगगंा भाग-१७ 
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िश ण – साधन सािह यातनू 

कोण याही बौि दक कामात शारी रक येचा जर भाग िमळाला तर तो उपयु  ठ न ते 
बौि दक काम चांग या कारे सा य करता येईल. वतः हाताने केलेली गो  चांगलीच ल ात 
राहते असा आप यालाही अनुभव आह.े लहान वयात जर मुलांना येक गो  हाताळून 
पाह याची सवय लावली,  य  कृती क न िशक याची सवय लावली तर यातील बारकावे , 
संक पना समजण ेसोपे जाते आिण िशकलेले दघकाळ मरणात राहत.े  
अिलकड े भाषा, गिणत व अ य कोणताही िवषय समजावून सांग यासाठी कवा समजावून 
घे यासाठी िविवध शै िणक साधने उपल ध असतात. साधन सािह यातून िशकणे कवा 
िशकिवण ेही बालिश णात, ाथिमक िश णात वापरली जाणारी भावी प दत आह.े 
 िश ण आनदंाच ेकस ेहोईल? 

 िशक याची आवड मलुामं ये िनमाण झाली असेल तर 
 िशकत असले या गो ी समजत असतील तर 
 मूल वतः या अनुभवातून व िन र णातून िशकत असेल तर 
 

साधन सािह यातून मुलांबरोबर बसून य  कृती क न जर िशकवल े तर ते मुलांना 
समजायला अवघड जात नाही याना लवकर समजत ेव कायम व पी ल ातही राहत.े उदाः- 
जर एखाद े मुळा र मुलांना िशकवायचे असेल तर ते मळुा र कानगो ी, ग पा गो ी तसचे 
श दसाखळी या मा यमातून िशकवल े तर मुलांच े वणकौश य िवकिसत होते आिण भाषचे े
आकलनही वाढते. जेवढे साधन सािह यातून आपण िशकवू तेवढ ेमुलांना समजण ेसोप ेजाते. 

साधनातून िशकवताना मुलांना सो याकडून अवघडाकडे िशकिवल े जाते. वेगवेग या 
कारचे साधने हाताळ यास िमळा यामळेु मलुे एका जागी ि थर व गुंतून राहतात. गटात काम 

कर यास िशकतात. िवचारांची देवाणघेवाण होते. भाषा िवकास होतो.                            8 



  

 

 

 साधन सािह याचा उ शेः-  
 ायूंचा िवकास होतो.              
 िन र णश  वाढते. 
 मुलांचा सवािगण िवकास होतो. 
 मरण श  वाढत.े 
 मनोरंजन होते. 
 उ ार प  होतात. 
 मुल ेबोलक  होतात. 

साधनाचा  वापर करताना मुलांना यो य या सूचना दवूेन आपण कमी व मुलांना जा त 
बोल याची संधी ावी. साधनातून मूल वतः अनुभव घेत असते. यावेळेस मूल साधनातून 
िशकत असत ेते हा मुलाने िवचारले या येक ाच ेउ र आपण दल ेपािहज ेते हाच ते साधन 
सािह य याला समजले. दले या साधनाचा यो य तो उपयोग होतो का नाही ते बघणे ही गरजेच े
आह.े फ  ‘हो’ कवा ‘छान’ अस े हणून उपयोग नाही. थोड यात साधन सािह य वापरताना 
ऐकण,े यावर िवचार करणे आिण ितसाद दणेे यानंतर बोलण ेह ेखूप गरजेच ेआह.े 
 साधन सािह याच ेफायदे-  

 एका जागी बस याची सवय लागते. 
 साधनामुळे मूल लवकर िशकते. 
 िशक याची आवड िनमाण होते. 
 गटात काम कर याची सवय लागते.  
 एकमेकांना मदत कर यास िशकतात. 
 नवनवीन गो ीची मािहती होते.  
 वेगवेग या साधनाची / खेळाची मािहती होते. 
 नविन मतीचा आनंद िमळतो. 
 य  कृतीतून िश ण                                                                 9 



  

 

 

 
साधन-सािह यातनू मलुानंा खालील ट यां या सा ान ेिशकवता यते.े 

1) वाचनपूव तयारी 
2) अ र ओळख 
3) वरिच ह ेओळख 
4) जोडा र ओळख 
5) वा यवाचन 
6) प र छेद वाचन 
7) आकलन 

 
 वाचन पवूतयारी –वाचना या आधीची तयारी हणजे वाचन पूवतयारी होय. 

वाचन पूवतयारी करताना थम  गाणी, गो ी बडबडगीते इ.चा वापर करावा. तसेच िच , 
व तंूचा वापर क न िशकवावे. उदाः- सारखे-वेगळे, लहान-मोठा ओळखण.े तसेच चाटचा वापर 
क न वेगळे िच  ओळख यास सांगण.े दोन िच ांमधील सू म  फरक ओळख यास सांगण ेइ. 
अशा प दतीने सराव घेत यानंतर मळुा रांची ओळख मुलांना क न दणेे. 

 अ रओळख  
१. अ र काडा या मदतीने अ र काड व श दाशी जुळवण.े 

उदा- “अमन” या श दकाडाशी जुळिव यासाठी ‘अ’ , ‘म’, ‘न’ अ र काड शोधून ती अमन 
या     श द काडाखाली मांडणे व वाचन करणे.  

 िच  काडाशी अ रकाडा या जो ा लावण.े 
यात एक अ र काड दऊेन याच ेवाचन करण.े 
-अ रापासून सु  होणारे िच  काड शोधणे.      10 



  

 

 

अ राच ेमोठे आकार वगात काढा. व यावर िविवध व तू [दगड, फुल,ेइ.] ठेऊन आकार 
पुण करणे. 

 िश काने हवेत अ राच ेआकार काढण ेव िव ा यानी ओळखण,े नंतर वतः अ र सांगण े
व िव ा याना याच ेहवेतील आकार काढ यास सांगणे. दोन िव ाथ  कवा गटाम येही 
असा सराव घेता येतो. 

 पाटीवर/जमीनीवर  माती/वाळू पसरणे व यावरील अ राचा आकार ओळखण.े नंतर तस े
आकार बोटाने काढ याचा सराव घेण.े 
वरील ट यांचा उपयोग करताना घाई क  नये. एखा ा ट यात घाई झा यास िव ाथ  

यापुढील ट यात ग धळतात. या ठकाणी एकही अप रिचत श द नको. 
पुरेसा सराव व िविवध प दतीचा अवलंब जेण ेक न मुल ेकंटाळणार नाहीत व उ फुतपण े

सहभाग न दवतील. 
 वरिच ह ओळख – अ रांची ओळख झा यानंतर मलुांना वरिच हांची ओळख क न 

ावी. 
-  ‘काना’ िशकवायचा अस यास वेगवेग या साधनांचा वापर क न िशकवावा.उदाः- 

जिमनीवर ‘काना’ काढून यावर खडूने िगरव यास सांगण,े यावर दगड ठेव यास 
सांगण.े तसेच वरिच हांची काड तयार क न याच ेखेळ घेण.े  

- वरिच हांचा खूप सराव घेत यानंतर मलूांना िच हांची ओळख झाली आह ेक  नाही ह े
बघ यासाठी वेगवेगळे खेळ घेणे. उदाः- मूलाच े डोळे बांधनू लोकरीचे वरिच ह े
या यापुढे टाकणे व िशकवलले े वरिच ह ओळख यास सांगण.े 

 जोडा र ओळख –जोडा र हणज ेदोन अ रांच े िमळून तयार झालेल ेएक अ र होय. 
यातील एक अ र अध िलिहलले ेअसते व दसुरे अ र पूण िलिहलेल ेअसते.            11                                         



  

 

 

वेगवेग या काराने जोडा रे िशकिवली जातात. 
उदा-जोडा रांचा सु  थांबा, जोडा रांचे फास ेइ. 

 वा यवाचनः- 
मुलांना वा य वाचनाचा सराव दे यासाठी खेळ  यावे. 
उदा- ‘मगर’ ही श दप ी आह.े श दाच ेवाचन क न नंतर या श दापासून वा य 
बनिव याचा सराव घेणे. 
-ही मगर आह.े 
-मगर मोठी आह.े इ. 

 प र छेद वाचन - याम ये मुलां या मतेनुसार प र छेद वाचन दणेे. 
उदाः- मुलगा जर साधे श द वाचत असेल तर- 
अजय सरबत कर. 
सई सरबत कर.  
गणपत कप भर 
अशा कारचा प र छेद आपण घेऊ शकतो. 

 आकलन ◌ः साधन सािह यातून मुलांना िमळणारे िश ण ह ेएक कार या अनुभवासारख े
असत.े व खेळातून ते दघकाळापयत ल ात राह यास मदत होते व वतः घेतलेला 
अनुभव इतरांना सांगण ेमुलांसाठी सोपे व सरावाचे असत े हणजचे जे काही समजल ेआह े
ते मरणात ठेवून इतरांना सांगता येणे हणजचे आकलन होय. 

अशा कारे साधन सािह य वाप न मुलाचंा भाषा िवकास, बौि दक िवकास सा य करता येतो. 
            12 



  

 

 

 एक रेणादायी किवता  
बदल या गुणव ेच ेिच  एकजुटलो आ ही िश क िम  अ यापनात वाप न चलिच  अिधकायाचीही साथ पिव  
शाळां या भतीही के या सिच  गावकरीही सोबतीला अहोरा  थांबवूनी िव ाथ  गळतीच ेस  
बदलिवल ेजी.प. व म.न.पा. शाळांचे िच । 
घडिवणे िव ा याचे च र  उ ेश हाच आमचा एकमा  देऊया िश ण जग यास पा  
घेणार क  करीताअहोरा    
सदंभ- 

1. िश णाची बखर – हरंेब कुलकण  
2. आनंदान ेिशक या या दशेने - खेळघर ह तपुि तका 
3. िश णवेध 
4. इंटरनेट- ारंभीच ेवाचन िशकवण-े वषा सह बु द,े रचनावादी िश ण 
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अनुभवातनू िश ण 
िशक याची या केवळ शाळेतच नाही तर बाहरेही सु च असत.ेसभोवतालच े वातावरण 
,िनसग, समाजातील , यां याबरोबर जो सवंाद साधला जातो यातून िश ण घडत  असत.े 
तसचे संवाद व कृती या ारे साधले या पर पर येतून िश ण घडत असते. गतरी या 
आिण इतरांसोबत मुल े िविवध मागानी िशकतच असतात. अनुभव घेणे, ल पूवक ऐकण े
,वेगवगेळे योग करण े, वाचन करणे व वाचले या गो ब ल चचा करण,े बोलणे व लेखनातून 
वतःला अिभ  करणे. अशा वेगवेग या मागानी मुल ेिशकत असतात. 

वगाम ये िश ण मु य वेक न दोन कारे दल ेजाते. 
१) पारंपा रक िश ण प दत (सरल िश ण) - पारंपा रक िश ण प दत हणज े पूव पासून 

चालत आलेली, बदल न करता याच या प तीने िशकवणे. या प तीम य े जा तीत 
जा त फ याचा वापर क न अ यास म पूण कर यावर भर दला जातो.मुलांना त डी 

 िवचारले जातात, पि का सोडव यासाठी द या जाता यासाठी ् फ  मुलांनी 
पाठांतर क न पा पु तकातील माण भाषेचा उपयोग क न त डी उ र सांगण े व 
िलिहण ेअपेि त असत.े 

२) कृतीतनू िश ण- मुलांना िविवध िवषयाचा अनुभव दे यासाठी बघणे,ऐकणे,चव घेणे, पश 
करणे,वास घेणे, आिण िनरी ण करणे अशा य  कृतीचा िश णात उपयोग केला 
जातो. 
ऐितहािसक गो ी िशकवताना मुलांना ऐितहािसक वा तंू या सािन यात नेणे,तसचे 
युिझयम बघायला नेणे,िनसगािवषयी मािहती देताना यांना झाड,ेफळे,फुल े यांची 

िनसगा या सािन यात जाऊन ओ ख क न दणेे,मुलांनी वतः योग कर यास व यातून 
िशक यास चालना दणेे या गो ी कृतीतून िश ण याप तीमधे येतात. 

               14 



  

 

 

या दो ही प त चा एकि त उपयोग क न मुलानंा िशकवल ेतर मुल ेअिधक यािशल होतील. 
“अनभुवातून िश ण’’ ही सकं पना Modern Education System मधे चिलत झाली आह.े 

य  अनभुव – यात िशक याची,िशकलेले वाप न पाह याची, चुका कर याची, सुधार याची 
संधी िमळते; हणूनच य  अनुभवातून घेतलले ेिश ण ह े भावी, समजणारे न िवसरणारे असे 
असत.े 
.जस.े........  
मी ऐकल,ेमी िवसरले. 
मी पािहल,े मा या ल ात रािहले. 
मी अनुभवल,ेमला समजल.े(मी क न पािहल ेमला समजल)े. 
 
सहल – वगात काही गो चा अनुभव मुलांना य  दणेे श य नस यामुळे सहलीचे आयोजन 
क न  अशा गो ी जर मुलांनी बघून, ऐकून,हाताळून,िनरी ण क न पािह या तर मुलांना  
समज यास सोप ेजाते व  नवीन अनुभवही िमळतो. 
शै िणक सहल नसून ती मुलांसाठी नवीन मािहतीचा साठा, ानाच े भांडार, मनोरंजनाचा 
मनसो  खिजना अस यामुळे मुलांना यासंधी दणेे गरजेच ेआह.े हणून  सहल ही मािहती, ान, 
मनोरंजन, या ित ही गो ना पुरक ठरते. 
मुलांना आपण अनुभवातून िश ण कसे देऊ शकतो ह ेखालील उदाहरणांमधून समजून घेऊया. 
उदा.मुलाचंी सहल भाजी बाजारात नेली.मलुं भाजी िव े याशी ग पा मारतील.भा या 
,वजनाची मापं,तराजू,भा यांच ेवजन करणे, ह ेसगळे कुतूहलाने पा तील. वण संभाषण आिण 
िनरी ण या मतांचा िवकास होईल  .                   15 



  

 

 

भा याचंी िच े व नावे यां या जो ा लावण,े रंग आकार,फ भा या-पालेभा या, वजन क न 
िवकाय या भा या,जुडी कवा वाटे क न िवकाय या भा या यानुसार वग करण करणे,भा यांची 
गिणते, पय-ेपैसे आिण ॅम कलो ॅमची ओळख होते. 
मुलांची सहल उ ानात घेऊन गेलो तर मुल ेितथे वेगवेग या कारची झाडे पाहतील, याम ये 
लहान झाडे,मोठी झाडे,वेली, ‘शो’ची  झाडे,औषधी वन पती कोण या आहते, याचबरोबर 
पानांचे वेगवेगळे कार, आकार,पानां या िशरा,यांचेही मुले िनरी ण करतील. िविवध कारची 
फुल े पािह यानंतर मुलानंा फुलांच े आकार,रंग,व वास समजतील.झाडा या खोडाच े िनरी ण 
करतील.उ ानात असललेी  माती व झाडांवर असणारे प ी यांच ेिनरी ण करतील. उ ानात 
असले या काही व तंूचा उपयोग क न मुल े ोण,प ावळी तयार करतील.झाडाखाली पडललेी 
फुल ेगोळा क न फुलांनी वेगवेगळे आकार तयार क न बघतील व फुलांच ेवग करणही करतील.  
मुलांनी उ ानात या गो ी पािह या, अनुभव या या वतः या श दात सांग याचा व 
िलिह याचा य  करतील.व िच ातून दाखव याचा य  करतील.        

योग –ज े दसते ते असेच का? ह े कृतीतून उलगडून बघणे कवा एखादी गो  याब ल य  
काही साधनां या मदतीने कृती क न िन कष काढण े हणजे योग. 
 िव ातील अमूत संक पना मूत हो यासाठी योगाची मदत होते. योग करताना िनरी ण 
करणे,अंदाज करणे,अंदाजातील अचूकता शोध यासाठी चाच या करणे,पु हा पु हा क न 
बघण,ेिन कष काढण,ेकेले या योगाच ेिनवेदन करणे इ .सव येतून गे यावर य पण े
सािह य हाताळ याची, क न बघ याची सवय मुलांना लागते. 

योग करताना मुलांचा जा तीत जा त सहभाग घेतला, तर मुलांची िशक याची मता 
वाढते.मुलांना योगासाठी लागणारे सािह य मुलांनाच जमा कर यास सांगण,े दोन गो ी एक  
करणे असे योग मुलांना कर यास दणे.े उदा. ढवळण,ेमणेब ी पेटवण,ेरोपे लावण,े अ्से छोटे - 
छोटे योग मुलांना यो य सूचना दऊेन मुलांना कर यास सांगण.े                                    16 



  

 

 

िव ानाम ये काही संक पना अशा आहते,क  या फ  वाचून समजण ेअवघड असते. जस ेसजीव 
–िनज व पारदशक अपारदशक, बीजांकुरण इ.प 
मुल ेह े योग वतः क न बघतील. 

१) मुल ेकाही िबया घेऊन या य पण ेकंुडीत लावून,कशा कारे िबयांना मोड येतात, ह े
मुल ेपाहतील व मुलांनी य  के यावर यांना ते पटकन ल ात येईल. 

२) या योगासाठी मुलांनी दोन कंुडया घेऊन या दो ही कंु ाम य ेझडूची सारखीच रोपे 
लावली, यातील एक कंुडी सूय काशात ठेवली व दसुरी कंुडी सयू काश िमळणार 
नाही(अधंा-या खोलीत)अशा ठकाणी ठेवली.मुलांनी रोज कंुडीतील रोपाला पाणी घालून 
रोपाची वाढ कशी होते याचे िनरी ण करणे.मुलांना दो ही रोपांची वाढ कशी होते ते 
समजेल . 
िशकलेला भाग य  आयु यात वाप न पहाणे कवा दनंै दन अनुभवाव न िशकण े ह े
िशक याचे एक चांगल ेमा यम आह.े  

 
सदंभ 
1. आनंददायी िश ण-( भाग-२ ) 
2. िश ण पि का-(जाने२००८ 
3 .गंमत मो  हो यातली...(..उमा बापट) 
4. वाटस  –(अंक – १६,अिनष कपूर) 
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एि ल २०१६ त ेजून २०१६ या कालावधीमधे झाले या िश णांची थोड यात मािहती वरील त यातून 
िमळते.  
डोअर टेप कूल या टाफला दर मिह याला वगेवगे या िवषयांचे िश ण दले जात.े म ेमिह यात 

िश ण झालेले दसत नाही कारण मे मिह यात वा षक सु ा असतात. 
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   प रवतन िश ण

डोअर टेप कूल प रवारा या रजनीताई पराजंपे 
 
 
     
     
     
     

िश ण क ात घतेले या िश णाचंी  काही  णिच े

 
डोअर टेप कूल प रवारा या रजनीताई पराजंप े िश णाथ ना मागदशन करताना

        
        
        
        

 

णिच  े

 

करताना. 
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डी.एस.एस या िविवध क पातील कमचारी

 
 

     

कमचारी वगास प रवतन सटर मधील िश कांकडून दे यात येत असललेे

                           

 

असलले े िश ण :     
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   “का प” सं थेतील कमचारी वगास ा यि कासह

 
 
 

     

ा यि कासह े नग दतेाना प रवतन े नग सटरमधील िश क: 
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या अंकात आले या क पां या सिं  पाचं ेपणू श द. 
_________________________________________________________________  

 PF (Project Foundation) : पाया क प                  
 PGWB (Project Grow with Books) : वाचन सं कार क प  

 
 SOW (School on wheel) : फरती शाळा क प  

 
 ECCC (Every child count citizen campaign) : यके मलू मोलाचे  

 
 P.P.C.E. (Parents Participation In Children Education) :  मलुां या िश णात पालकांचा सहभाग 
 CLC (Community Learning Centre) :  अ यास क   

__________________________________________________________________________________ 
 
     पुढील अंकाचा िवषय ‘ मरण कौश य’े हा असणार आह.े 
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