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भावेच्या  अध्यापनात नाट्यीकरणाची उपयुक्तता 

अदिती अननऱ गुजर, त्रिळेणी मषािेळ माली (Page 38-40) 

टिलक शऴसण मषावळद्याऱय, ऩुणे ३० 

प्रस्ताळना  

शाटषत्यऴास्त्राळरीऱ ऩटषऱा उऩऱब्ध ग्रंथ म्षणजे भारतमुन ंच े नाट्यऴास्त्र षा षोय . 

याच  रचना इशळ शनाच्या दशुऱ्या ऴतकात ऩूणण झाऱी . या ग्रंथात नाट्याच  उत्ऩत्त  

कऴ  झाऱी या बद्दऱच  आख्याययका आषे . चार ळेदांऩाशून  नाट्याच  यनशमणत  झाऱी 

अशे म्षणऱे जात े . त्या मध्ये ऋग्ळेदाऩाशून ऩाठ्य म्षणजेच कथाळस्त्त ू ककंळा शंळाद 

यजुळेदाऩाशून अशभनय शामळेदाऩाशून ग त ळ शंग त ळ अथळणळेदाऩाशून रश अशे 

एकत्ररत शमलून चार ळेद ऩाशून नाट्याच   यनशमणत  झाऱेऱी टदशून येत े . तर षे नाट्य 

प्रकार प्राच न कालाऩाशून चाऱत आऱेऱे आषेत जे आजतागायत शुरु आषेत .यामधनू 

मनोरंजन टष एकाच गोष्ि ऱोकांना माटषत आषे. ऩरंत ुया  नाट्या चा उऩयोग ऴैसणणक 

सेरात अधयाऩनात देख ऱ उऩयुक्त ठरत.े   

शळणशाधारणऩणे ऴैसणणक ळवाांमध्ये एकदा ळाववणक स्त्नेषशंमेऱन षोत ेत्या मध्ये आऩण 

नािके ,एकांककका बशळतो .ऩुण्याशारख्या ऴषरामध्ये अनेक ऴालांमध्ये नािके 

,एकांकककाच्या स्त्ऩधाण अशतात . ऩरंत ु क्ळचचत ळगाांमध्ये ऩाठाळर  आधाररत नाट्य 

बशवळऱे जात े .म्षणजेच ऴैसणणक कायाणत नाट्याचा  खऩू कम  उऩयोग केऱा जातो. 
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नाट्य करणाचा एक अध्याऩन ऩद्धत  म्षणून अजूनषी स्त्ळ कार झाल्याचा टदशून येत 

नाषी .जो अध्याऩन ऩद्धत त झाऱा ऩाटषजे . अभ्याशक्रमात ऱ काषी उद्टदष्िांच्या 

ऩूतीशाठी नाट्य करणाच   अध्ययन ऩद्धत  अत्यंत उऩयुक्त आषे. 

नाट्यीकरणाची उद्िीष्टे : 

१ वळद्यार्थयाांच  भावा शुधारणे .  

२  वळद्यार्थयाांना ज ळनानुभळ देणे.  

३  वळद्यार्थयाांच्या शजृनऴ ऱतेचा वळकाश करणे.  

४  वळद्यार्थयाांच्या व्यक्क्तमत्ळाचा वळकाश शाधणे .  

५ ऴारीरभावेचा  उऩयोग करण्याश शऴकवळणे. 

भाषवक अध्यापनात नाट्यीकरणाची प्रक्रिया:  

भावेच्या अध्याऩनात नाट्य करणाचा उऩयोग करताना शऴसकान े कालज ऩूळणक 

यनयोजन करणे आळश्यक आषे.  

१. ऴैसणणक उद्टदष्िे यनक्श्चत करणे  

२. योग्य नात्यांऴ  ळ शंटषता यनळडणे.  

३. वळद्यार्थयाांना मागणदऴणन करणे.  

४. प्रत्यस नाट्याच ेशादरीकरण करणे  

५. चचाण ळ मूल्यमाऩन करणे 
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शाराांऴ:  

या तंराचा उऩयोग करून अध्याऩन प्रभाळ  षोत.े यनक्श्चत ऴैसणणक उद्टदष्िे शाध्य 

षोतात. अध्याऩनात नाट्य करणामुले वळद्यार्थयाांच े आकऱन ळाढत.े तशेच यामुले 

वळद्यार्थयाांच  कल्ऩकता, शजृनऴ ऱता, अशभनय समता आणण शादरीकरणाच े धयैण 

ळदृ्चधगंत षोत.े भाववक कौऴल्य वळकशशत षोत.े आऴयाचा गाभा शमजतो. मूल्यांच  

रुजळणूक षोत.े वळद्यार्थयाांच  आस्त्ळाद समता ळाढत.े एकंदर, व्यक्क्तमत्ळाचा शळाांग ण 

वळकाश षोतो. 
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