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maanaisak nakaXaacaa vaapr k$na kaya-k`ma inaima-tI va %yaacyaa pirNaamakarktocaa AByaasa

yaaoigata Ainala puraiNak
gaIta  iSaMdo.

Department of Education & Extension Pune University, Pune 411 007

saaraMSa :

gaolyaa kahI vaYaa-t XaOxaiNak saMXaaoQanaavdaro iXaxaNaacao xao~ AiQak ivastRt Jaalao Aaho. iXaxaNa caaMgalao ksao krtaa yao[ -la yaabaabat #aUp

navaIna ivacaar jagaat puZo Aalao Aahot. ivakisat jagaamaQyao iXaxaNaakaDo ‘rcanaa%mak dRYTIkaonaatUna’ paihlao jaat Aaho.

iXaxaNaavar AaQaairt AXaa Anaok sauQaairt pQdtI Aalyaa Aahot.Aaplyaalaa iXaxaNaatIla navak`aMtI isvakarNyaaiSavaaya ga%yaMtr

naahI.ivadyaaqaa-Mcyaa klaanao ksao iSakivalao paihjao, kaoNa%yaa pQdtInao iXakivalyaasa ivadyaaqaa -Mnaa AiQak caaMgalao samajato, %yaaMcyaa idGa-kaL smarNaat

rahto %yaacao ]pyaaojana krta yaoto, yaacaa ivacaar k$na AQyaapana krNao AavaXyak Aaho.

maulaaMkDo svatM~ ivacaar krNyaacaI xamata AsalaI paihjao. %yaaMnaa navanavaIna klpnaa saucalyaa paihjaot, hvao to &ana hvyaa %yaaizkaNaI hvao

tovha hvyaa %yaa pQdtInao maaMDta Aalao paihjao. to &ana [traMpya -Mt sahjapNao paohcaivata Aalao paihjao. %yaa &anaatUna Aa%maivaXvaasa inaNa -ya xamata

samasyaa inarakrNa xamata vaaZivata Aalyaa paihjaot.iXaxaNa va jaIvana yaaMcaI saaMgaD GaalaNaaro iXaxaNa ivadyaaqaa-Mpya-Mt paohcaivaNao AavaXyak Aaho.

तावना

आज या मा हती तं ाना या युगात ानाचा ट झा याने मा हतीचा चडं साठा

व ा याना उपल ध झालेला आहे . परंतु या ानाची रचना कोण या कारे होते, याचा वचार

कर याची आज खरोखरच गरज आहे. व ती अिधक सो या प तीने करणे गरजेचे आहे. यासाठ च

स या येऊ घातले या Mind Mapping / / मानिसक नकाशा या तं ाचा अ यास करणे व व ाथ ,

िश क , ा यापक, िश क- िश कांम ये या ब ल जागतृी करणे आव यक आहे.

Mind Mapping / मानिसक नकाशा ह पारंप रक अ ययन-अ यापन प तीला वरोध क न

मा हतीचा यो य आराखडा तयार क न तुमचा मदू य ात या प तीने काम करतो या

Abstract
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प ती या जवळ जा यास मदत करते. ा तं ाम ये मा हतीची कला मकर या, कौश यपूण,

पृ थकरणा मक मांडणी के यामुळे मदलूा अिधकािधक उ कृ प तीने ाना मक वकास

साध यास मदत होते.

According to the Tony Buzan, everyone is equipped with the latest bio - computer &

the natural function of the brain is to find new ways out of problems. This is because our

brain is a ‘Solution Finding Organ’. Thus, if we can increase our mental literacy – to

understand how our brain works, learn how to manage it effectively & to harness of our

inherent brain skills, we will be able to achieve infinite possibilities. (website :

http://buzanpune.com/Home/BuzanPune.html )

कोणतीह गो आठवताना िच ,आकृती व पात अस यास ित यावर पुणपणे अवधान क त करता

येते. िच व आकृती म ये समानता कंवा संबंध सहज था पत कर यासाठ मानिसक नकाशा या

तं ाचा वापर करता येईल. (बरकले , , ,, , पचड , 2009)

मह वा या सं ा या या या

संक पना मक या या :

भाविनक एका मता -

भावनेचा आधार घेऊन सामा जक , शै णक , आिथक, नैितक व अ य ांवर तोडगा काढ यासाठ

लोकांना एक करणे व वधायक काय पार पाडणे हणजे भाविनक एका मता होय.

(सांगोलकर ,2011)

सामा जक एका मता –

सामा जक ीकोनातून समाजातील व वध तरांतील लोकांना एक सामा जक घटक हणून व वध

कारचे ान , वृ ी, कौश ये या मा यमांतून एका मतेची भावना िनमाण करणे हणजेच सामा जक

एका मता होय. (सांगोलकर ,2011)
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िश ण – मुलांचा वाभा वक वकास घडवून आणणे हणजे िश ण होय. – मादाम

मॉ टेसर (करंद कर , मंगळूरकर ,2008)

Mind Mapping – Mind mapping is the best tool to involve whole brain when learning

(Faizel Mohidin, 2010)

काया मक या या :

Mind Map मानिसक नकाशा –

मतृी मता वाढ व याचसाठ िच , आकडे, रंग यां या सा ाने काढलेले एक भावी िच हणजे

मानिसक नकाशा होय.

िश क – िश क –

बी.एड ह पदवी उ ीण क न आलेले पुणे व ापीठा या िश णशा व व तार वभागात एम.एड

(पूणवेळ) साठ वेश घेतलेले व ाथ .

ा यापक –

पुणे व ापीठा या िश णशा व व तार वभागात एम.एड (पूणवेळ) साठ अ यापनासाठ िनयु

केलेले मागदशक.

मानिसक नकाशा तं ा या सा ाने वकिसत काय माची िनिमती –

एम.एड ( णेी प त) या पद यु र अ यास मातील MED 102 या वषयातील भाविनक आ ण

सामा जक एका मतेचे िश ण या घटकाचे अ यापन कर यासाठ मानिसक नकाशा तं ाचा वापर

क न केले या काय माचे िनयोजन हणजे मानिसक नकाशा तं ा या सा ाने वकिसत

काय माची िनिमती होय.

प रणामकारकता –
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पारंपा रक अ ययन-अ यापन आ ण मानिसक नकाशा तं ा या सा ाने वकिसत काय माचा वापर

क न केलेले अ ययन-अ यापन यामुळे िश क – िश कां या MED 102 वषयाम ये ा

होणारय्ा संपादन गुणांची तुलना हणजे प रणामकारकता होय.

संशोधनाची उ ये

1. िश क – िश क, ा यापक यां या मानिसक नकाशा या तं ा या वापराबाबत स : थतीचा

शोध घेणे.

2. एम.एड ( णेी प त) या पद यु र अ यास मातील MED 102 या वषयातील भाविनक आ ण

सामा जक एका मतेचे िश ण या घटकासाठ मानिसक नकाशा तं ा या सा ाने वकिसत

काय म राब वणे.आ ण याची प रणाम कारकता अ यासणे.

3. राब वले या काय मासंबंधी िश क – िश क, ा यापकां या ित यांचे व ेषण करणे.

गहृ तके

1. एम.एड ( णेी प त) अ यास मा या अ यापनात अ याधिुनक तं ाना या सा ाने

पारंपा रक अ ययन-अ यापन प तींचा वापर केला जातो.

2. एम.एड णेी प त या पद यु र अ यास मातील MED 102 या वषयातील

भाविनक आ ण सामा जक एका मतेचे िश ण या घटकासाठ मानिसक नकाशा या

तं ा या सा ाने वकिसत काय माचा अवलंब के यास व ाथ -िश क, ा यापक

यांना अपे त अ ययन – अ यापन होते.

प रक पना

1. संशोधन प रक पना :

पारंपा रक अ यापन प ती या तुलनेत मानिसक नकाशा तं ा या सा ाने वकिसत काय माचा

अवलंब के यास व ा या या संपादन गुणात धना मक वाढ होईल .
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2. शू य प रक पना :

पारंपा रक अ यापन प ती या तुलनेत मानिसक नकाशा या सा ाने वकिसत काय माचा

अवलंब के यास व ा या या संपादन गुणात धना मक वाढ होणार नाह  .

संशोधनाची कायवाह :

िश क –

िश कासंाठ
अिभ ायसचूी

ा यापकांसाठ
मलुाखत
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आराखडा ं . 1 : संशोधन कायवाह
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उ ये
संशोधन

प ती
जनसं या यादश

यादश

प त

मा हती

संकलनाची

साधने / तं े

मा हती

व ेषणाची

साधने / तं े

उ 1.
सव ण

प त

पुणे

शहरातील

पुणे

व ापीठा

अतंगत

एम.एड

करणारे

िश क-

िश क

िनवडले या

तीन

महा व ालया

तील

िश क –

िश क

या छक

प त
ावली शेकडेवार

उ 2.

ायोिगक

प त

पुणे

व ापीठा

अतंगत

एम.एड

करणारे

िश क-

िश क

पुणे व ापीठा

अतंगत एम.एड

(िनयिमत) साठ

वेश घेतलेले

िश क- िश क

सहेतुक

प त

संपादन

चाचणी

आलेख व

t–प र ण

उ
3.

सव ण

प त

पुणे

व ापीठा

अतंगत

पुणे व ापीठा

अतंगत एम.एड

(िनयिमत) साठ

सहेतुक

प त

िश क –

िश कांसाठ

ावली

सारणीकरण
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को क ं . 1 : संशोधन कायप ती

या ी, मयादा आ ण प रमयादा

संशोधनाची या ी :

तुत संशोधनाचे िन कष पुणे ज ातील पुणे व ापीठा अतंगत एम.एड करणारे िश क-

िश क, ा यापक यांना उपयु ठरतील.परंतू वेळे या बंधनामुळे तुत संशोधनाम े काह मयादा

जाणवतात.

मयादा :

तुत संशोधनाचे िन कष ितसादकाकडून िमळाले या मा हतीवर आधा रत आहेत.

प रमयादा :

1. तुत संशोधन मानिसक नकाशा तं ा या सा ाने वकिसत काय मापुरतेच मया दत आहे.

2. तुत संशोधन िनवडले या उ ानु प िनवडले या यादशा पुरतेच मया दत आहे.

3. तुत संशोधन भाविनक आ ण सामा जक एका मतेचे िश ण या घटकापुरतेच

मया दत आहे.

जनसं या :

एम.एड

करणारे

िश क-

िश क व

ा यापक

वेश घेतलेले

34 िश क-

िश क, यांना

मागदशन

करणारे

ा यापक

आ ण

ा यापकां -

साठ मुलाखत
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उ ं . 1 . साठ puNao SaharatIla puNao ivadyaapIzaAMtga-t ema.eD krNaaro ivadyaaqaI-

उ ं . 2 . साठ puNao SaharatIla puNao ivadyaapIzaAMtga-t ema.eD krNaaro ivadyaaqaI-

उ ं . 3. साठ puNao SaharatIla puNao ivadyaapIzaAMtga-t ema.eD krNaaro ivadyaaqaI-

यादश :

उ ं . 1 . साठ puNao SaharatIla puNao ivadyaapIzaAMtga-t AsaNaayaa mahaivadyaalayaatIla ema.eD krNaaro ivadyaaqaI -

उ ं . 2 . साठ puNao SaharatIla puNao ivadyaapIzaAMtga-t iSaxaNaSaas~ ivaBaagaat ema.eD krNaaro ivadyaaqaI-

उ ं . 3 . साठ puNao SaharatIla puNao ivadyaapIzaAMtga-t iSaxaNaSaas~ ivaBaagaat ema.eD krNaaro ivadyaaqaI-

संशोधन प ती :

उ ं . 1 . साठ सव ण प तीचा उपयोग kolaa Aaho.

उ ं . 2 . साठ सव ण प तीचा उपयोग kolaa Aaho.

उ ं . 3. साठ साधन िनिमती सा ह याचा उपयोग kolaa Aaho.

मा हती संकलनाची साधने आ ण तं े :
t&aMcyaa madtInao saMSaaoiQakonao tyaar kolaolaI p`SnaavalaI.

मा हती व ेषणाची साधने आ ण तं े :

उ ं . १ . साठ gauNaa%mak ivaSlaoYaNaacaa उपयोग kolaa Aaho.

उ ं . 3 . साठ शेकडेवार या साधनाचा उपयोग kolaa Aaho.

उ

ं
saMSaaoQana

pQdtI
janasaM#yaa nyaadXa- nyaadXa- pQdtI

nyaadXa-

Aakar
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1. savao-xaNa pQdtI 360 15 % laa^TrI pQdt 54

2. savao-xaNa pQdtI 360 15 % sahotuk pQdt 54

4. savao-xaNa pQdtI 35 100% sahotuk pQdt 25

inaYkYa- :

उ ं 1.:

1. iXaxak p`iXaxak AQyaapnaat maanaisak nakaXaacaa vaapr bayaaca p`maaNaat krtat.

2.maanaisak nakaXaacaa vaapr iXaxak p`iXaxak AQyaapnaacyaa ivaivaQa garjaa pUNa - krNyaasaazI krtat.

उ ं 2.:

1. parMpairk AQyaapna pQdtIMSaI tulanaa krta maanaisak nakaSaacyaa vaapramauLo iXaxak pìXaxakaMcyaa saMpadana gauNaaMt Qanaa%mak vaaZ JaalaI.

2. maanaisak nakaSaacaa vaapr k$na tyaar kolaolyaa kaya-km̀aacyaa sahayyaanao AQyaapna kolyaasa ivadyaaqaa -Mcao AQyayana caaMgalyaa pk̀aro haoto.

उ ं 4.:

1.maanaisak nakaSaacaa vaapr k$na iSaxak p`iXaxakaMnaa AQyaapna krtanaa AQyaapnaacyaa ivaivaQa garjaa maaozyaa p`maaNaavar pU Na- krta yaotIla.

2. maanaisak nakaXaa ha AQyaapanaacaa ek mah%vaacaa s~aot Aaho.

3. AQyaapnaasaazI maanaisak nakaSaa ho ek p`BaavaI maaQyama Aaho.

4. iXaxak p`iXaxakaMnaa ivaivaQa ivaYayaaMcao AQyaapana krtanaa yaacaa vaapr krta yao[ -la.

5. maanaisak nakaXaacaa vaapr iSaxakaMcyaa ivadyaaqaa-Mcyaa ivacaar pìk`yaolaa yaaogya vaLNa doNyaakirta ]pyau> hao[-la.

6. iXaxak p`iXaxakaMnaI AQyaapana krtanaa yaa pQdtIcaa AavaSya vaapr kravaa.

संशोधनाची मह वपूणता

तुत संशोधन,
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िश क - िश कांसाठ :

1. व तार त मा हतीचे सं ीकरण कर यासाठ .

2. वेळेचे यो य िनयोजन कर यासाठ .

3. अ यापन अिधक भावी कर यासाठ .

4. कमी वेळात जा त मा हती सादर कर यासाठ .

या सव बाबींम ये बदल घडवून आण यासाठ हे संशोधन मह वपूण ठरेल असे वाटते.
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Reflections,आदश बहु यापी िश ण व संशोधन महा व ालय, पुणे

http://www.usingmindmaps.com/


Arihant College of Education, National Seminar 2013 - 14

SPECIAL ISSUE AEF’s             NATIONAL-SEMINAR 2013-2014 www.srjis.com

Websites -
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