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शळषणात अध्ममन – अध्माऩन प्रक्रिमा शी भशत्लाची फाफ अवून, ती अधधक 
वषभ कयण्मावाठी करा शळषणाची काव धयणे वध्माच्मा मुगात अत्मांत गयजेच े
आशे. आऩण फघतोच आशे की प्रवाय भाध्मभ शे षेर जरद गतीने वलकशवत शोत 
अवून नव्मा वऩढीरा घडलताांना पक्त नौकयी तवेच व्मलवामाचचे शळषण देलून 
बागणाय नाशी तय त्माांना त्मात अधधक मळस्त्ली शोण्मावाठीत्माांना गुण आणण 
कौळल्मा वोफतच करा शळषण आणण तेशी ळक्म तततक्मा ऩरयऩूणणऩणे देणे शी 
शळषणाची जफाफदायी आशे. त्मा कयीता आऩणाव शळषणळास्त्र भशावलध्मारमातून 
क्रकती वषभ करा, गुण आणण कौळल्मा वहशत शळषक शळषण षेराव देलू ळकू 
मालय वलचायभांथन करून एक वलणगुणवांऩन्न अवा शळषक घडवलण्माच े
उत्तयदातमत्ल आज आऩल्मालय आरेरे आशे. ते आऩण वभथणऩणे ऩाय 
ऩाडण्मावाठी करा शळषण देताांना कोणत्मा वलवलध भागाांचा ऩद्धतीांचा उऩमोग 
प्रत्मषऩणे केरा ऩाहशजे त्मालय प्रकाळ टाकण्माचा शा अल्ऩवा प्रमत्न आशे. 
करा शळषण शी अध्ममन – अध्माऩनातीर एक भशत्लाची प्रक्रिमा आशे. करे 
भध्मे एकूण ६४ कराांचा उल्रेख अवून वध्माच्मा मुगात जाहशयात शी ६५ ली 
करा वांफोधण्मात मेते. करा शळषण षेरात जे प्रचांड ऩरयलतणन घडते आशे, जे 
नलेनले वलचायप्रलाश तनभाणण शोत आशेत आणण ज्मा नव्मा अध्माऩन ऩद्धती 
ळोधल्मा जात आशेत, त्माांची भाहशती वलध्माथी शळषक तवेच शळषक प्रशळषकाांना 
अवरीच ऩाहशजे. कायण जजतक्मा तत्ऩयतेने शा वलऴम फी. एड. अभ्माविभात 
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आणरा गेरा त्माच तत्ऩयतेने त्मा वलळऴे शळषकाची ऩूतणता कयण्मात आरी नाशी 
म्शणून शा वलऴम चचवेाठी घेणे अत्मांत भशत्लाचा आशे. 

कला शिक्षि : वांस्त्कृतीच ेभलू्मभाऩन त्माांच्मा क्रे द्लाये शोत अवते. अधधकाांळ 
वांस्त्कृतीांनी तवेच इततशावाच्मा कारखांडानी फारकाच्मा शळषणात करेच्मा 
भशत्लारा अस्त्लीकाय केरेरे नाशी. जीलन जगण्माच्मा करेत, ळायीरयक, भानशवक, 
ऩारयलारयक, आधथणक, धाशभणक, आध्माजत्भक, वाभाजजक, वाांस्त्कृततक, याजनीततक 
वभस्त्माांच ेवभाधान आणण वखु ळाांतीभम प्रगतीळीर जीलनाची कुां जी आशे. मा 
शळषणात आऩरी स्त्लत्ची एक वलळऴेता आशे. तवेच आधथणक दृष्टीने वदु्धा 
जीलन जगण्माची षभता वदु्धा मात आशे. करा, वलचाय, बालना तवेच 
अनबुलाची वांगीत, नतृ्म आणण वलवलध कराांची एक भशत्लऩणूण व्मलजस्त्थत 
अशबव्मक्ती आशे. करा व्मक्तीच्मा वांलेदी, बालनात्भक, फौद्धधक तवेच 
यचनात्भक षभताांचा वभदृ्ध वलकाव कयते. करा शळषण व्मक्तीच्मा वपु्त 
गुणाांना वलकशवत कयते. तवेच नलीन कल्ऩना, वलचायाांना प्रोत्वाशन देते. अथाणत 
वांगीत, नतृ्म आणण करा शळषण ळोध, अन्लेऴण, प्रमोग इ. च्मा भाध्मभातून 
व्मक्तीच ेयचनात्भक तवेच वौंदमाणनबुलाव लदृ्धधांगत कयते. करेरा जीलनात 
अत्मांत भशत्लाच ेस्त्थान आशे. करेभध्मे धचर – दृककरा. येखा, यांगकाभ, शळल्ऩ – 
रूऩण करा. श्राव्म – गामन – लादन आणण प्रामोधगक – नतृ्म – नाट्म ह्मा 
कराांचा वभालेळ आशे. म्शणजेच करेभध्मे दृश्म, रूऩण, उऩमोजजत आणण 
प्रमोधगक अळा चाय प्रभखु षेराांचा वलचाय प्राभखु्मान्मे कयण्मात मेतो.  मा वलणच 
षेराांत वजणनळीरतेरा वभामोजनाच्मा दृष्टीने फदर कयण्माव बरून वांधी आशे. 
त्मावाठी ह्मा षेराांत आधतुनक भाहशती तांर वलसान मगुात जे भोठ्मा प्रभाणात 
ऩरयलतणन शोत आशे ल नलनलीन सान – वलसान ल तांर वलसान ल तांर वलसानाची 
दारने खुरी शोत आशेत त्माांच्मा कराशळषकाांनी तवेच शळषक प्रशळषकाांनी वतत 
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अभ्माव करून आऩरे करावलऴमक सान अधमालत ठेलाले त्माांचा दैनांहदन करा 
अध्माऩनात उऩमोग करून आऩल्मा वलकावाफयोफयच वलध्माथी शळषकाांच्मा 
वजणनळीरतेरा लदृ्धधांगत कयाले.  त्मा कयीता आऩणारा वलवलध अध्माऩन 
ऩद्धतीांचा तवेच उऩिभाांचा अध्ममन अध्माऩनात उऩमोग कयाला रागेर. आऩण 
ज्मा अध्माऩन ऩद्धतीांचा उऩमोग प्राभखु्माने कयतो त्मा आणण वलऴमानवुाय 
त्मात थोडपेाय फदर करून त्मा ऩद्धती नव्माने उऩमोगात आणाव्मा रागतीर. 
करा वलऴमावाठी त्मा कळा उऩमकु्त ठयतीर ते त्माचा इथे थोडक्मात आढाला 
घेतरेरा आशे. 
उद्दिष्टे : वांगीत, नतृ्म आणण करा अध्माऩनात वलवलध अध्माऩन ऩद्धतीांचा    
        उऩमोग कयता मेणे. 
अध्याऩन ऩद्धती : वांगीत, नतृ्म आणण करा अध्माऩनात वलवलध अध्माऩन  
ऩद्धतीांचा उऩमोग कयताांना आळम रषात घेऊनच कयाला रागेर. 
१. नाट्मीकयण ऩद्धती : नाट्मीकयाणाफद्दर बयतभनुी म्शणतात की,  
“ जगात अवे कोणतेशी सान, मोग, वलद्मा, करा, शळल्ऩ, ळास्त्र नाशी की जे 
नाट्माच्मा भाध्मभातून वादय कयता मेणाय नाशी.” 
२. बशूभकाशबनम ऩद्धती : इतयाांच्मा ऩरयजस्त्थतीभध्मे तवेच इतयाांच्मा 
भन्जस्त्थतीभध्मे स्त्लत्रा ठेलनू त्माप्रभाणे व्मक्तीरा वलचाय तवेच कृती 
कयण्माची वांधी शभऱते. 
३. कथन ऩद्धती : थोड्माच लेऱात अनेक प्रकायची भाहशती वागण्माव वषभ 
अवनू गोष्टीतीर ऩार,े त्माांच ेस्त्लबाल, वलळऴे बाऴा, बावऴक रकफी जाणून घेता 
मेतात. 
 ४. फदु्धधभांथन ऩद्धती : एखादी वभस्त्मा वोडवलण्मावाठी ऩायांऩारयक वलचाय 
वयणी अऩयुी ऩडत.े तेव्शा नव्माने वलचाय कयण्माव वशाय्मक अवते. 
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 ५. व्माख्मान : वलळऴे अभ्मावालय आधारयत व्माख्मान देऊन वलध्मार्थमाणना 
पे्रयणा प्रोत्वाशन देण्माव उऩकु्त ठयते. 
 ६. व्माख्मान – हदग्दळणन ऩद्धती : ‘फोरे तैवा चारे त्माची लांदाली ऩाउरे’ मा 
वांताच्मा उक्तीरा वाथणक करू ळकते. 
 ७. अनदेुळन ऩद्धती : िभ, वांगती, ऩामऱ्मा, कृती, प्रक्रिमा, वचूना इ. स्त्ऩष्ट 
कयण्माव तवेच शळस्त्तीत कामण शोण्मावाठी अत्मांत उऩमोगी ठयते. 
 ८. अनकुयण ऩद्धती : माराच आऩण आयवा अवेशी म्शणू ळकतो कायण 
आऩण जे काशी अध्माऩन कयणाय आशोत त्माची प्रततभा आऩल्मारा वलण प्रथभ 
करून त्माची नक्कर कयण्माव रालाली रागेर. 
 ९. चचाण ऩद्धती : कामण कयण्माऩलूी तवेच कामण झाल्मा नांतय आऩणाव त्मा 
कामाण फद्दर वाधक – फाधक चचाण केल्माव कामण बफनचकू शोण्माव तवेच 
कयण्माव भदत शोते. 
 १०. ऩमणलेक्षषत अभ्माव ऩद्धती : मा द्लाये आऩण हदरेरे कामण वलध्माथी कवे 
कयतात माच ेतनयीषण कयता मेते. 
लयीर ऩद्धतीांना ऩयूक म्शणून वलध्मार्थमाांना चाांगरे अध्ममन अनबुल देण्मावाठी 
आऩण गटकामण, षेर बेटी, स्त्ऩधाण, प्रदळणन,े भेऱाले, प्रकल्ऩ, वभीषण, आढाला 
आणण वभशू वांऩकण  वाधनाांचा उऩमोग करून  वांगीत, नतृ्म आणण करा अध्ममन 
– अध्माऩन अजून प्रबाली तवेच त्मात जजलांतऩणा आणू ळकतो. 
कला अध्याऩनाच ेस्वरूऩ : करा अध्ममन – अध्माऩनाच ेस्त्लरूऩ आलळकतेनवुाय 
फदरणे आलश्मक आशे.  
वांऩणूण फी. एड. अभ्माविभ फदरल्माभऱेु  वांगीत, नतृ्म आणण करा अध्ममन – 
अध्माऩनाच ेस्त्लरूऩ ऩढुीर प्रभाणे आशे. 



SPECIEL ISSUE ON MUSIC, DANCE, DRAMA & ARTS IN EDUCATION 

OF SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES                                                                     ISSN 2278-8808, SJIF 5.403 

 

 

JAN-FEB 2017, VOL-4/30                                 www.srjis.com Page 162 

 

१. करा वलऴमाभध्मे दृककरा, रूऩणकरा – श्राव्मकरा, प्रामोधगक करा अळी 
अध्ममन षेर ेअऩेक्षषत आशेत. त्माांच्मा अध्ममन – अध्माऩन ऩद्धतीशी शबन्न 
आशेत. 

२. वलध्माथी कें हित अध्ममन – अध्माऩन ऩद्धतीांचा अलरांफ अऩेक्षषत 
अवल्माभऱेु टी रलधचक अवेच आळम अध्ममनालय बय देणायी अवाली. 

३. करा वलऴमाच ेस्त्लरूऩ ल अध्माऩन ऩद्धती अधधक नावलन्मऩणूण अवाव्मात 
जवे, ब्रेंडडे रतनांग, कोऑऩयेटीव्श रतनांग इ.   

४. करा अध्ममन – अध्माऩन कयताांना प्रात्मक्षषकाांचा जाणीलऩलूणक लाऩय 
कयण्मात माला. 

५. गयजेनवुाय एकाजत्भक करा अवलष्काय अशबव्मक्तीांना वांधी प्रात्ऩ करून 
द्माली. 

६. वलध्मार्थमाांच्मा कराकृती मा स्त्लमांऩणूण ल उस्त्पूतण शोतीर मालय बय ध्माला. 
७. वलध्मार्थमाांच्मा वजणनळीरतेरा लाल देण्मावाठी व्ममजक्तक, छोट्मा गटाांभध्मे 

तवेच वाभहूशकयीत्मा स्त्लतांर उऩिभाांची मोजना कयाली. 
८. करा वलऴम वांदबाणभध्मे लतू्तऩर, भाशवके, इरेक्रोतनक वांदबणवाहशत्म वाधने, 

इ. वांग्रहशत कयालीत. 
९. करा अध्ममन – अध्माऩन प्रक्रिमा वलध्मार्थमाांच्मा प्रात्माक्षषक स्त्लरूऩाची 
अवल्माभऱेु ववुज्ज करादान अवणे आलश्मक आशे. त्मा कयीता वलळऴे 
प्रमत्नळीर याशाले. 
१०.वलध्मार्थमाांच्मा करा अध्ममनाच ेभलू्मभाऩन लेऱीव करून त्माांच्मा      
   वलकवनाची ल प्रगतीची त्माांना जाणील करून द्माली. 
फशुताांळी शळषणळास्त्र भशावलध्माल्माांभध्मे एकाजत्भक अध्माऩन कयण्माची 
जफाफदायी शळषक प्रशळषकाांलय वोऩवलरेरी आशे.  करा शळकणाया प्रत्मेक छार 
शळषक शा कराकायच शोईर अवे नाशी, ऩयांतु वौंदमाणचा आस्त्लाद घेऊन उत्वाश ल 
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आनांद आऩल्मा जीलनात तनभाणण कयण्माची कुलत त्माच्मात मेईर माची 
जफाफदायी आऩरी अवेर. 
शिक्षक प्रशिक्षकाची भशूिका :  खारीर आकृतीच्मा कें िस्त्थानी आऩण स्त्लत्च 
आशोत अळी कल्ऩना केल्माव एक करा शळषक म्शणून आऩणाव ऩढुीरप्रभाणे 
बशूभका स्त्ऩष्ट करून घ्मामरा ऩाहशजे. मा बशूभका ऩाच बागात वलबागता मेईर. 
1. तनमोजन :  

1. ऩद्धतीांच ेतनमोजन 
2. आधाय वाहशत्माच ेतनमोजन  
3. लेऱेच ेतनमोजन 
4. भलू्मभाऩन  

२. व्मलस्त्थाऩन : 
1. कृती तनजश्चती कयणे  
2. वाधनाांची भाांडणी कयणे 
3. कामाणच ेव्मलस्त्थाऩन कयणे 
4. वचूना ल तनमांरण कयणे. 

३. ऩयुलठा कताण : 
1. आधाय  
2. वांधी  
3. बावऴक घटक 

४. वांप्रेऴक : 
1. भागणदळणन कयणे 
2. प्रेयणा देणे  
3. उणीला बरून काढणे  
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५. तनदानक : 
1. कामाणच ेऩमणलेषण कयणे  
2. उणीला ळोधनू काढणे 
3. स्त्ऩधाण घेणे 
4. उऩचायात्भक मोजना ठयवलणे. 

ऩायांऩारयक अभ्माविभाचा स्त्लीकाय करून आऩण करषेरातल्मा प्रचशरत 
शळषणऩद्धती, ठयालीक घटक, ठयालीक वाचफेांद अभ्माविभ आजऩमांत याफलीत 
आरो आशोत. आता भार जेट मगुात लेगाने प्रलेळ कयताना अवे जाणलत आशे 
की, आऩल्मारा काऱाफयोफय जालमाच ेअवेर तय आऩण आऩल्मा 
कामणऩद्धतीच्मा हदळा, बालनाांच,े कल्ऩनाांच ेउदात्तीकयण, वजणनळीरतेची लदृ्धी 
माांच्मा कषा रां दालल्मा ऩाहशजेत.  
शफणटण स्त्ऩेन्वय माांच्मा ‘Education through Art’ मा वलधानाचा अभ्माव, भनन 
केल्माव ‘करा’ वलऴमाची व्माऩकता आऩल्मा रषात मेईर.   
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