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मा�य�मक �तरावर�ल �श�कांना �व�वध शालेय 

उप�मातून मू�य �ज�व�यात येणा�या सम�यांचा 

अ�यास 

�ा. डॉ. �स�धाथ� सुधाकरराव होवाळ 

सहा�यक �ा�यापक, अ�यापक महा�व�यालय, अहमदपूर 
 

गोषवारा:  

 �व�या�या�म�ये �दवस��दवस वाढत जाणार� रा�सी �व�ृी बात�यांमधनू �दसून येत आहे. 

पर��ेम�ये कॉपी कर�यास �वरोध झाला तर आप�याच �श�कावर ह�ला हो�या�या घटना ह� 

सामा�य बाब होत आहे. यातून मग मा�य�मक �तरावर�ल �व�या�या�म�ये मू�य �ज�व�यासाठ� 

घे�यासाठ� ��तुत संशोधनासाठ� ��नावल� तयार क�न सव��ण प�धतीने संशोधन केले आहे. या 

शाळेम�ये �व�श�ट उप�मातून �व�श�ट मू�य �ज�व�यासाठ� �वशषे �य�न केले जात नाह�त. मू�य व 

उप�म यांची जोड घातल� जात नाह�. 

 

��तावना  

 ��येक �य�ती आपले जीवन कोण�या ना कोण�या �वचारसरणीनुसार जगतो. �य�ती�या 

जडणघडणीत घरातील वातावरण मह�वाचे असत,े �याचबरोबर िजतके वाचन केल ेजाईल �ततके �वचार 

�ग�भ होतात. घरात �मळालेले सं�कार,समाजात वावरताना आलेले अनुभव व �श�ण यावर ��येकाची 

�वचारसरणी अवलंबून असते व �यानुसार जो तो �वतःची मू�य �नधा��रत करतो. �श�णाचा �वचार करता, 

�व�याथ� पालकांपे�ा �श�कांवर अ�धक �व�वास,��धा ठेवतात. कदा�चत �यास कारणीभूत समाजातील 

�श�काचे आदराच े �थान असेल. �यामुळे�काची जबाबदार� आहे, �यांनी �व�या�या�म�ये �ानाबरोबरच 

मू�य �जव�याचा �य�न करावा. परंत ु मू�य �हणज े काय? कोणते मू�य शा�वत आहे? कोणती मू�य 
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जीवनाम�ये �वीकारावेत ? आदश�वाद, �नसग�वाद, काय�वाद, वा�तववाद यासार�या �वचारसरणीम�ये तसेच 

वै�दक, बौ�ध,इ�लाम कालखडंातील त�व�ानाची मू�यमीमांसा वेगवेगळी आहे. या �व�वध �वचारसरणीचा 

�वचार करता नेमक� कोणती मू�य �वीकारावीत हा ��न पडतो. आज �व�ानयुगाम�य े �व�याथ� व 

�श�कांचा कल हा �व�ान �वषयाकड ेअ�धक आहे. �यामुळे �व�याथ� �व�ान �वषयास अ�धक मह�व देतात. 

�व�ान व मू�यांची जोड �श�कानी दयायला हवी. मू�य �जवणूक करतेवेळी आधी ती �वतःम�ये असल� 

पा�हजेत. �हणून �श�कांनी �वतःम�ये बदल क�न घेतला पा�हजे, कोण�याह� चांग�या कामाची सु�वात 

�वतःपासून करणे गरजेच ेअसते. �श�कांनी �वतः मू�ये अं�गकारल� पा�हजेत. �श�कांनी �व�या�या�मधील 

कलागुण ओळखनू �यांचा �वकास केला पा�हज.े �व�या�या�म�ये मू�य �ज�व�यासाठ� �व�वध शालेय, 

सहशालेय अ�यासपुरक व अ�यासे�र उप�म घेणे अप�े�त आहे. तसेच �व�श�ट उप�म घेतला �हणज े

�व�श�ट मू�य �जवणूक सहज होईल असे गहृ�त धरणे पण चकु�चे आहे. मू�य �ज�व�यासाठ� उप�मांच े

सुयो�य �नयोजन क�न अंमलबजावणी करायला पा�हज.े वगा�त तर वेगवेग�या �कारच े�व�याथ� असतात. 

�याम�य े बौ��धक, �द�यांग, आ�थ�क सामािजक पा�व�भूमी असणारे, अ�ययन �मता असणारे �व�वध 

�व�याथ� असतात. �यामुळे अशा �व�या�या�म�ये मू�य �ज�वणे �श�कांसमोर आ�हान असत.े �हणूनच 

सदर संशोधन �वषय हाती घे�यात आलेला आहे. 

 

संशोधनाचे उ��द�ट : 

1. मा�य�मक �तरावर�ल �श�कांना �व�या�या�म�ये मू�य �ज�वताना येणा�या सम�यां�या 

स�यि�थतीचा शोध घेणे. 

2. �श�कानंा �व�या�या�म�ये मू�य �ज�वताना येणा�या सम�यांवर उपाययोजना सुच�वणे. 

 

संशोधनाची गरज – 

1. मा�य�मक �तरावर�ल �श�कांना �व�या�या�म�ये मू�य �ज�वताना येणा�या सम�यां�या 

स�यि�थतीची मा�हती �मळेल. 

3. मा�य�मक �तरावर�ल �श�कांना �व�या�या�म�ये मू�य �ज�वताना येणा�या सम�यां�या मा�हती 

देता येईल. 

4. पया�वरण प�रसं�था �टकल� तरच सजीवस�ृट� �टकू शकते याची जाणीव हो�यासाठ� ��तुत �वषय 

अ�यासणे गरजेचे आहे. 
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संशोधनाचे मह�व - 

अ) ��तुत संशोधनामुळे मा�य�मक �तरावर�ल �श�कांना �व�या�या�म�ये म�ूय �ज�व�याबाबत�या 

मह�वपूण� घटकांचे �ान �मळेल. 

आ) �श�कानंी शालेय उप�मातून मू�य �ज�व�यासाठ� केले�या �वशषे �य�नांची मा�हती समजेल. 

 

संशोधन �या�ती व मया�दा: 

1.��ततु संशोधन काया�साठ� मा�य�मक �तरावर�ल �श�काचंाच �वचार कर�यात आलेला आहे. 

2.सदर संशोधन काया�साठ� �श�का�ंया मू�य �ज�व�यात येणा�या सम�यांचाच �वचारा केलेला आहे. 

आहे. 

3.��तुत संशोधन काय� केवळ शै��णक वष� 2020-2022 म�ये काय�रत असले�या �श�कापंुरते 

मया��दत आहे. 

��तुत संशोधनाचे �न�कष� हे �तीसादकानंी �दले�या ��तसादावर अवलंबून आहेत. 

प�रमया�दा :- ��तुत संशोधन हे पुढ�ल घटकांसाठ� पर�मया��दत आहे.  

अ. ��तुत संशोधनाच े �न�कष� हे महारा�� रा�यातील लातूर िज��यातील उ�च मा�य�मक 

�श�कापंुरतेच मया��दत आहेत. 

ब. ��तुत संशोधनात मू�य �ज�व�यासंदभा�तील सम�यांचा अ�यास अप�े�त आहे. 

 

संशोधन प�धती  

 ��तुत संशोधनात मा�य�मक �तरावर�ल �श�कांना मू�य �ज�व�यासंदभा�त �व�वध शालेय 

अ�यासे�र व अ�यासपुरक उप�म राब�वले जातात. �या उप�मामधनू मू�य �जवणूक करता येते 

का हे जाणून घे�यासाठ� सव��ण प�धतीचा अवलंब कर�यात आलेला आहे. 

�यादश�: ��तुत संशोधनासाठ� �यादश� �नवडताना संशोधकान ेलातूर िज��यातील सहज�ा�त 100 

�श�कांची �नवड 

सहेतुक प�धतीने �यादश�न केले आहे. �यात �ामु�याने सां�कृ�तक �वभाग�मुख �श�काची �कं�हा 

सां�कृ�तक �वभाग 

नसेल तर �या काया�ची जबाबदार� असले�या ��डा �श�काची �नवड क�न मा�हती संक�लत केलले� 

आहे. 
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मा�हती संकलनाची साधने: सदर संशोधन काया�साठ� संशोधकान े मा�हती संकलन कर�यासाठ� 

��नावल�ची �व�वस�नयता व स�माणता तपासून ��नावल��या मा�यमातून मा�हती संक�लत केलेल� 

आहे. 

सं�या�कय तं�: संशोधकाने मू�य �जा�व�याबाबत�या ��नावल�चा वापर क�न मा�हती संक�लत केल� 

केलेले आहे. 

मा�हतीच े�व�लेषण : 

त�ता �मांक 1 

��न 

�. 

��न �ववरण शेकडा �तसाद  �माण  

  होय  नाह�  

2. शाळेत अ�यासे�र उप�म राब�वल ेजातात ��तसाद  60 40 

12. शाळेम�ये खेळातील �व�याथ� सहभाग �माण �कती  35 65 

17. शाळेत �व�ान �योगशाळेत �व�याथ� �वतः �योग 

करतात का  

70 30 

�नर��ण : 

1. �व�वध शालेय उप�मातून मु�य �ज�व�यासंदभा�त मा�हती संक�लत क�न �व�लेषण केले असता 

असता 60 % इतका ��तसाद �मळाला.  

2. शालेय �व�वध खेळासंदभा�त �ा�त �व�याथ� सहभाग 35 % �मळाला. 

3. शाळेत �व�ान �योगशाळेत �व�याथ� �वतः �योग कर�याचे �माण 30 % �मळाले. 

अथ��नव�चन :  

1. �व�वध शालेय उप�मातून मु�य �ज�व�यासंदभा�त �ा�त ��तसाद सामा�य �मळाला. 

2. शाळेतील �व�ान �योगशाळेत �व�याथ� �वतः �योग कर�याचे �माण अ�प आढळून आले. 
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त�ता �मांक 2 

��न 

�. 

��न �ववरण शकेडा ��तसाद �माण 

  पया�य 1 पया�य 

2 

पया�य 3 

11 शाळेत सवा��धक घेतले जाणारे खेळ  70 10 20 

13 खेळा�या ता�सकेत काय केले जाते  40 25 35 

16 मुलांम�ये गट प�धतीने राह�या�वषयक ��तसाद  40 50 10 

 

�नर��ण : 

1. शाळेत केवळ मैदानी खेळासाठ� 70 % इतका ��तसाद �ा�त झाला. 

2. शाळेत खेळा�या ता�सकेला मैदानावर �रकामे सोडले जाते असा 40 % ��तसाद �मळाला.  

3. गट�नहाय काय� 50 % इतका ��तसाद �मळाला. 

अथ��नव�चन :  

1. शाळेत मैदानी खेळातून मू�य �ज�व�यासंदभा�त कमी �माण �दसून आले. 

2. मू�य �ज�व�यासंदभा�त गट�नहाय काय� ��तसाद सामा�य �दसून आले. 

त�ता �मांक 3 

��न 

�. 

��न �ववरण शकेडा  ��तसाद �माण   

  पया�य 1  पया�य 2 पया�य 3  पया�य 4 

3 उप�म आयोजनाचा उ�देश  40 40 10 10 

4 सां�कृ�तक उप�म  30 30 20 20 

6 सामािजक उप�म  40 20 20 20 

8 वै�ा�नक उप�म  20 25 25 30 

9 मु�य �ज�व�यातील अडथळा  30 45 15 10 

14 �ाथ�नेनंतरची �ाथ�मक तपासणी  40 30 10 10 

15 शाळेतील व शाळेबाहेर�ल कामे  50 20 10 20 
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�नर��ण : 

1. शालेय उप�माचा उ�देश ��तसाद 40 % तर सामािजक उप�म�वषयक ��तसाद 20 % 

�मळाला.  

2. सां�कृ�तक उप�म�वषयक ��तसाद 40 % �मळाला.  

3. वै�ा�नक उप�म�वषयक ��तसाद केवळ 10 % �मळाला. 

4. �ाथ�नेनंतर गणवेष तपास�याच े�माण 40 % आढळले.  

 

अथ��नव�चन :  

1. वै�ा�नक उप�म आयोजनाच े�माण अ�य�प आढळले. 

2. सामािजक व सां�कृ�तक उप�म आयोजनाच े�माण कमी आढळून आले. 

 

�न�कष�: 

1. �व�श�ठ �दन शाळेम�ये साजरे केले जातात. 

2. वाड:मयीन उप�म, सामािजक उप�म, ऐ�तहा�सक उप�म, �व�ान�वषयक 

उप�म,स�कार�वषयक उप�म �व�चतच शाळेम�ये साजरे केले जातात.  

3. शाळेम�ये �व�वध सहशालेय उप�म घेतले जातात 

4. शाळेम�ये �व�श�ट उप�मातून �व�श�ट मू�य �ज�व�यासाठ� �वशेष �य�न केले जात 

नाह�त.  

5. उप�म राब�वताना तो अ�यास�माचा एक भाग �हणून राब�वला जातो. 

6. सामािजक उप�म खपू कमी �माणात राब�वले जातात. 

7. सामािजक उप�मांसाठ� बहुतांश �व�याथ� सहभागी होतात. 

8. सामािजक उप�म राब�वताना अ�यास�माशी संबंध नसणे �दसून आले. 

9. वै�ा�नक ��ट�कोन �ज�व�यासाठ�च ेउप�म राब�वले जात नाह�त. 

10. शाळेम�ये मुला मुलांचे व मुल� मुल�ंचे वेगवेगळे गट तयार केल ेजातात. 

11. उप�म राब�वताना शाळा, समाज, �व�याथ�, पालक उदासीन अस�याचे �दसते. 

12. अनेक शाळेत पुरेशी साधन ेउपल�ध नाह�त. 

13. शाळे�या खेळा�या ता�सकेला अ�यास �दला जातो �कंवा �व�या�या�ना बाहेर सोडून �दले 
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जाते. 

14. �व�या�या�ना �योगशाळा जासत् वापरता येत नाह�. 

15. मू�य व उप�म यांची जोड घातल� जात नाह�. 

 

उपाययोजना : 

1. उप�माचा आनंद घे�यासाठ� �श�कांनी �व�या�या�ना माग�दश�न कराव े

2. मू�य व उप�म यांची जोड घालावी. 

3. उप�मासाठ� उप�म न राबवता उ�देश डो�यासमोर ठेवून उप�म राबवावे. 

4. शाळेम�ये पालक �व�याथ� �श�क यांचा सहभाग वाढवावा. 

5. साधनांची उपल�धता क�न �यावी. 
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