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सारांश 
नाट्यीकरण ह ेअध्यापनाचे अितशय प्रभावी असे साधन आह.े नाट्यीकरण माध्यमातून अध्यापन केल्याने मराठी िवषयातील कठीण संकल्पनाही िवद्याथ्यार्ंच्या िचरकाल 
स्मरणात राहतात यात शंका नाही, िशवाय नाट्यीकरण माध्यमातून िवद्याथ्यार्ंना प्रसंगातील िविवध पात्रानसुार अिभनय करावा लागत असल्यामळेु िवद्याथ्यार्ंमध्ये पात्रातील 
िकंवा एखाद्या प्रसंगातील गुणवैिश�्येसुद्धा अिवष्कृत होण्यास मदत होते, िशवाय िवद्याथ्यार्ंना अध्ययन अध्यापन प्रिक्रयेत रंजकता वाटू लागते म्हणनू नाट्यकरण पद्धती ही 
मराठी िवषयांमध्ये प्रभावी ठरत असल्याचे प्रस्तुत संशोधनांती ल�ात येते. 
ग्रामीण आिदवासी भागातील िवद्याथ्यार्ंना अिभनय करणे, अिभनयाचे िनरी�ण करणे अशा गो�ी िवशेष भावतात त्याच िवचारांचा आधार घेऊन मराठी अध्यापनासाठी 
नाट्यीकरण पद्धती वापरली तर ती िवद्याथ्यार्ंना अध्ययनामध्ये अिभ�ची वाढिवण्यासाठी उपय�ु ठरते असा यापवूीर् केलेल्या संशोधनांचा सदु्धा आधार आहे मात्र हीच 
पद्धती आिदवासी भागातही उपय�ु ठरते का तेही पाहणे रंजक होते म्हणनू आिदवासी दगुर्म भागातील िवद्याथीर् नाट्यीकरण माध्यमातून ज्या बाबी प्रमाण भाषेतून ते िशकू 
शकत नाही त्याबाबी नाट्यीकरणाच्या माध्यमातून िवद्याथीर् सोयीस्करपणे िशकतात हे या संशोधनातून िसद्ध होते, असे िनष्कषर् या शोधिनबंधात मांडलेले आहते.प्राथिमक 
मराठी शाळेतील इय�ा आठवीच्या िवद्याथ्यार्ंना मराठी िवषयाच्या अध्यापनात नाटयीकरण पद्धतीचा वापर केल्याने होणार्या प�रणामकारकतेचा अभ्यास करण्यासाठी 
प्रायोिगक पद्धतीचा अवलंब केलेला आह.े व न्यादशर् म्हणनू प्राथिमक मराठी कें द्रशाळा, खानवेल येथील इय�ा आठवीच्या िवद्याथ्यार्ंना संभाव्यतेवर आधा�रत लॉटरी 
पद्धतीने िनवडले.प्रस्तुत शोधिनबंधात िवद्याथ्यार्कडून प्रा� झालेल्या मािहतीचे िव�ेषण क�न अथर्िनवर्चन करण्यात आले व त्या अनषंुगाने उद्दी�िनहाय िनष्कषर् मांडलेले 
आहते. त्याचबरोबर काही सचूना व िशफारशी केलेल्या आहते. तसेच या संशोधांनाला अनसु�न पढुील संशोधनासाठी काही नवीन िवषयही सचूिवलेले आहेत 
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प्रस्तावना 
सद्यप�रिस्थतीत सारे जग �ानसागरात पोहचण्यास सज्ज झालेले आह.े ही 
प�रिस्थित �ानाच्या प्रस्फोटामळेु िनमार्ण झालेली आह.े िश�ण �ेत्रात मोठ्या 
प्रमाणात बदल झालेले िदसनू येतात.मराठी हा िवषय सवर् माध्यमांच्या 
िवद्याथ्यार्ंसाठी स��चा आहे. या िवषयात अिभ�ची नसण्याची कारणे देखील 
भरपरू प्रमाणात आहे. िवद्याथ्यार्ंच्या मनावर िवषयाबद्दलचा असलेला पवूर्ग्रह, 
त्याचबरोबर पाठात शै�िणक साधनांची िनवड केली नाही तर िवद्याथ्यार्ंच े
पाठाकडे ल� लागत नाही. पाठानसुार योग्य त्या अध्यापन पद्धतीची िनवड न 
करणे मह�वाचे आह.े उच्च प्राथिमक स्तरातील मराठी अध्ययनात नाट्यीकरण 
पद्धतीचा वापर व प�रणामकारकतेचा अभ्यास संशोधनाद्वारे केला आहे. 
 
संशोधनाची गरज 
प्रस्तुत संशोधन ह ेअध्यापन अध्ययन प्रिक्रयेत नवीन पयार्याची प�रणामकारकता 
अभ्यासण्याच्या ��ीने गरजेचे आह.े मराठी िवषय शालेय स्तर ते महािवद्यालयीन 
स्तरापयर्ंत िशकवला जातो. इतर िवषय व मराठी यात मह�वाचा फरक आह.े 
िव�ान, गिणत, भगूोल या िवषयांचा पायाच मळूी प्रयोग दाखिवल्यानंतर त्यातील 
तथ्ये, त�व ेचटकन मलुांच्या ल�ात येतात. मात्र मराठी िवषयाचे तसे नाही. 

िवद्याथ्यार्ंना अध्ययनादरम्यान कोणकोणत्या अडचणी येतात ? कोणत्या अध्यापन 
पद्धतीने अध्यापन केले तर त्याचा सकारात्मक प�रणाम िवद्याथ्यार्ंवर होईल ? 
या प्र�ाच्या उ�रांचा शोध घेण्यासाठी सदर संशोधनाची गरज वाटली. 
 
संशोधनाच ेमह�व 
िवद्याथ्यार्ंना अडचणी येतात. आशय समजणे सोपे होते. वाचनातील व 
िलखाणातील अडचणी कमी होतील तसेच बोलण्यात येणार्या अडचणी कमी 
होण्यास मदत होईल. िवद्याथ्यार्ंना मराठी िवषयाबद्दलची अिभ�िच िनमार्ण होईल. 
त्याचप्रमाणे अध्यापन रटाळपणे होऊ नये त्यात सतत बदल करत राहणे त्या��ीने 
प्रयत्नांसाठीच सदरचे संशोधन महत्वपणूर् आहे. 
1. िवद्याथ्यार्त आत्मिव�ास वाढेल. 
2. िवद्याथ्यार्चा सवार्गीण िवकास साध्य करता येईल.  
3. िवद्याथ्यार्ंमध्ये सजर्नशीलता व कल्पनाशि� वाढीस लागते. 
4. िवद्याथ्यार्ंची स्वयं अध्ययन �मता वाढेल. 
 
संशोधनाची समस्या 
उच्च प्राथिमक स्तरावर मराठी िवषयाच्या अध्यापनात नाटयीकरण पद्धतीच्या 
प�रणामकारकतेचा अभ्यास. 
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1. समस्या िवधान 
प्राथिमक मराठी कें द्रशाळा, खानवेल येथील इय�ा आठवीच्या िवद्याथ्यार्ंना मराठी 
िवषयाच्या अध्यापनात नाटयीकरण पद्धतीच्या प�रणामकारकतेचा अभ्यास करणे. 
 
2. समस्येच ेस्प�ीकरण 
इय�ा आठवीच्या िवद्याथ्यार्ंना मराठी िवषयाचे अध्यापन जर पारंप�रक पद्धतीने 
केले तर त्यांचे अध्ययन फारसे प�रणामकारकपणे होत नाही. अनेक अडचणींना 
सामोरे जाव ेलागते. म्हणनू जर मराठी िवषय अध्यापनात पारंप�रक पद्धतीऐवजी 
नाटयीकरण पद्धतीने केले तर अध्ययन सोपे होण्यास मदत होईल. म्हणनू 
िवषयाच्या अध्यापनात नाटयीकरण पद्धतीच्या प�रणामकारकतेचा अभ्यास 
करणे,ही समस्या घेतली आह.े 
 
समस्या िवधानातील पा�रभािषक सं�ाच्या व्याख्या 
अ) संकल्पनात्मक व्याख्या 
1. उच्च प्राथिमक स्तर: प्राथिमक व माध्यिमक यांना जोडणारा दवुा म्हणजे 

उच्च प्राथिमक स्तर होय. 
2. मराठी िवषय: महाराष्ट्र िश�ण िवभागाने अभ्यासक्रमात समािव� केलेली 

महाराष्ट्र राज्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांमधनू िशकवली जाणारी प्रथम 
भाषा. 

3. अध्यापन: िवद्याथ्यार्ंना अध्ययनास प्रव�ृ करण्यासाठी िश�काची वगार्तील 
कृती. 

 
ब) कायार्त्मक व्याख्या 
1. इय�ा आठवी: प्राथिमक मराठी कें द्रशाळा, खानवेल या शाळेतील इय�ा 

आठवीचा वगर् 
2. िवद्याथीर्: प्राथिमक मराठी कें द्रशाळा, खानवेल या शाळेतील इयता आठवी 

अच्या वगार्त अध्ययन करणारे अध्ययनाथीर् 
3. नाटयीकरण पद्धत: अिभनयाच्या माध्यमातून पाठ्यांश िशकवणे. 
 
संशोधन प्र� 
1. इय�ा आठवीच्या िवद्याथ्यार्ंना मराठी हा िवषय पारंपा�रक पद्धतीने 

िशकवल्यास का समजत नाही ? 
2. नाट्यीकरण पद्धतीने िशकिवले तर िवद्याथ्यार्ंना मराठी िवषय समजेल.  
3. मराठी िवषयाबद्दल िवद्याथ्यार्ंमध्ये गोडी िनमार्ण होईल का ? 
 
संशोधनाची उिद्द� े 
1. पारंपा�रक पद्धतीने अध्यापनाची प�रणामकारकता तपासणे. 
2. नाट्यीकरण पद्धतीने अध्यापनाची प�रणामकारकता तपासणे. 
3. पारंपा�रक अध्यापन व नाट्यीकरण अध्यापन दोन्हीची तुलना क�न 

प�रणामकारकता अभ्यासणे. 
 
संशोधनाची गिृहतके 
1. िवद्याथ्यार्ंना मराठी िवषयाच्या अध्यापनात अडचणी येतात. 
2. इय�ा आठवीच्या िवद्याथ्यार्ंना मराठी िवषयाच्या अध्ययनात कमी रस 

िदसनू येतो. 
3. पारंपा�रक पद्धतीने मराठी िवषयाचे अध्ययन कंटाळवाणे होते. 
 
संशोधनाची प�रकल्पना 
जर िवद्याथ्यार्ंना मराठी िवषयाचे नाट्यीकरण पद्धतीने अध्यापन केले तर अध्यापन 
प�रणामकारक होईल. 

शनू्य प�रकल्पना 
इय�ा आठवीच्या िवद्याथ्यार्ंना नाटयीकरण पद्धतीद्वारा मराठी िवषयाचे अध्यापन 
केले तरी अध्यापन प�रणामकारक होणार नाही. 
 
संशोधन प�रकल्पना 
इय�ा आठवीच्या िवद्याथ्यार्ंना नाटयीकरण पद्धतीद्वारा मराठी िवषयाचे अध्यापन 
केले तरी अध्यापन प�रणामकारक होईल. 
 
संशोधनाची व्या�ी  
1. प्रस्तुत संशोधन ह े मराठी माध्यमाच्या उच्च प्राथिमक स्तराशी िनगडीत 

आहे. 
2. प्रस्तुत संशोधन ह ेकेवळ प्राथिमक मराठी शाळांशी संबंिधत आह.े 
3. सदर संशोधन ह ेइय�ा आठवीच्या फ� मराठी िवषयाशी संबंिधत आह.े 
4. सदर संशोधन हे नाटयीकरण पद्धतीचा अध्ययनात वापर केल्याने होणार्या 

प�रणामांशी संबंिधत आहे. 
 
संशोधनाची मयार्दा 
1. सदर संशोधन ह े इय�ा आठवीच्या मराठी िवषयातील संगणकाचा मिहमा 

याघटकापरुतेच मयार्िदत आह.े  
2. प्रस्तुत संशोधन ह ेकेवळ प्राथिमक मराठी शाळा खानवेलशी संबंिधत आहे. 
3. सदर संशोधन २०२१-२२ या शै�िणक वषार्त इय�ा आठवीत िशकणार्या 

आहे.  
4. प्रस्तुत संशोधनाचे िनष्कषर् इतर िवद्याथ्यार्ंना लागू होतीलच असे नाही. 
 
संबंिधत सािहत्य व संशोधन आढावा 
कोणत्याही िवषयाशी संबंिधत संशोधन हाती घेतल्यावर त्याबाबतीत पवूीर् 
झालेल्या अभ्यासाचा आढावा घेणे गरजेच ेअसते. यात संशोधन सािहत्याचा 
तसेच एम.एड., एम. िफल., पी.एच.डी. स्तरावरील संशोधनांचा अभ्यास 
केलेला आह.े 
 
संशोधनाची कायर्पद्धती 
संशोधन पद्धती 
प्रस्तुत संशोधनासाठी सवार्िधक प्रायोिगक पद्धतीचा वापर केलेला आह.े त्यातील 
एकलगट अिभकल्पाचा वापर केलेला आहे. 
 
जनसंख्या व नमनूा िनवड 
प्रस्तुत संशोधनासाठी प्राथिमक मराठी कें द्रशाळा, खानवेल येथील इय�ा 
आठवीचे सवर् िवद्याथीर् ही जनसंख्या आहे. तर त्यापैक� आठवी अ च्या वगार्तील 
४० िवद्याथीर् संख्या लॉटरी पद्धतीने िनवडलेली आह.े 
 
संशोधन साधने 
प्रस्तुत संशोधनासाठी मािहती संकिलत करण्यासाठी स्व-िनिमर्त चाचणीचा 
उपयोग केलेला आह.े प्रस्तुत संशोधनासाठी प्रत्येक� २० गुणांची पवूर् चाचणी व 
उ�र चाचणी घेण्यात आली. 
 
संकिलत मािहतीच ेको�क�करण व अथर्िनवर्चन 
या प्रकरणात ४० िवद्याथ्यार्च्या पवूर् चाचणीचे २० पैक�च्या गुणांचे मध्यमान ह े
उतर चाचणीच्या २० पैक� गुणांचे मध्यमान काढण्यात आले. त्याव�न प्रमाण 
िवचलन काढण्यात आले. िनरी�णाव�न अथर्िनवर्चन काढले. प�रकल्पना 
पडताळणी करण्यात आली. 
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संशोधनातील िनष्कषर् 
1. िवद्याथ्यार्ंना मराठी िवषयाचे पारंप�रक पद्धतीने अध्यापन केल्यानंतर पवूर् 

चाचणीद्वारे पडताळणी केली असता इय�ा आठवीच्या ४०% िवद्याथ्यार्ना 
पैक� गुण िमळाले आहते. 

2. िवद्याथ्यांना पवूर् चाचणीतील मध्यमान ह े११.५ इतके आले असनू उ�र 
चाचणीतील मध्यमान १४.४५ म्हणजेच ४.९५ फरकाने जास्त आले. 

3. पवूर् चाचणीतील प्रमाण िवचलन ह े १.८७ इतके आले असनू उ�र 
चाचणीतील प्रमाण िवचलन ह े २.४८ म्हणजेच ०.६१ फरकाने जास्त 
आले. 

4. मराठी िवषयाच्या अध्यापनासाठी नाट्यीकरण पद्धतीने अध्यापन केल्यास ते 
पारंपा�रक पद्धतीने अध्यापन करण्यापे�ा अिधक प�रणामकारक आह.े ह े
पवूर् चाचणीच्या तुलनेत पवूोर्�र चाचणीत अिधक असल्याचे आढळून 
आले. म्हणजेच नाटयीकरण पद्धतीने िवद्याथ्यार्ंना अध्यापन केल्यास त्याचा 
सकारात्मक प�रणाम झाला. 

5. पवूोर्�र चाचणीतील गुणांकाचे मध्यमान १५ व उ�र चाचणीतील गुणाकाचे 
मध्यमान १४.४५ यातील फरकाव�न ४.९५ असे म्हणता येते क� 
प्रायोिगक उपचारामळेु म्हणजेच नाटयीकरण पद्धतीमळेु त्या िवद्याथ्र्यांच्या 
संपादणकू�त ल�णीय वाढ झालेली िदसते. 

6. पवूोर्�र चाचणीमध्ये पवूर् चाचणीपे�ा मध्यमानापासनू िवचिलत होण्याची 
गुणांकाची प्रव�ृी कमी झालेली िदसते. 

7. वरील िनष्कषार्व�न असे ल�ात क�, प्रा� मलू्य ह े नमनुा 1 मलू्यापे�ा 
०.०१ व ०.०५ या दोन्ही स्तरांवर अिधक असल्यामळेु शनू्य प�रकल्पनेचा 
त्याग केल्याच े िदसनू येते व संशोिधकेने मराठी िवषयाच्या अध्यापनासाठी 
नाटयीकरण पद्धतीने अध्यापन केल्यास उपय�ु व प�रणाम स्वीकायर् आहते 
व उपचार मात्र ही सकारात्मक िदसनू येते. 

 
सचूना व िशफारशी 
िवद्यालयातील मखु्याध्यापकांसाठी 
1. मखु्याध्यापकांनी मराठी िवषयाशी िनगडीत उपक्रम िवद्यालयात यशस्वीपणे 

व मराठी िवषयासाठी आवश्यक त्या सवर् प्रकारचे सहाय्य व मागर्दशर्न 
मखु्याध्यापकांनी उपलब्ध क�न द्यावे.  

2. मखु्याध्यापकांनी मराठी िवषय िश�कांना मराठीतील व अनभुवी िश�कांचे 
मागर्दशर्न उपलब्ध क�न द्यावे. 

3. मखु्याध्यापकांनी िवषय िश�कांसाठी िवद्यालयात िविवध अभ्यासपरूक व 
अभ्यासे�र कायर्क्रमाचे आयोजन कराव.े 

 
मराठी िवषय िश�कांसाठी 
1. िश�कांनी मराठी िवषयाच्या वाढीसाठी सतत प्रयत्न करणे. 
2. मराठी िवषय िश�कांना िविवध नािवन्यपणूर् गो�ीचा नंिदन अध्यापनात 

उपयोग करावा 
3. िश�कांनी िविवध मागर् सखोल �ान िमळिवण्यासाठी प्रयत्न करणे. 
4. िविवध नवनवीन तंत्र�ान अध्यापनासाठी चांगला व नेटका उपयोग करावा. 
5. िश�कांनी मराठी िवषयाच्या संदभार्तील िविवध िशबीर, प�रषद, चचार्सते्र 

यांना हजर रहाव.े  
 
पढुील संशोधनाच ेिवषय 
1. माध्यिमक स्तरावरील िवद्याथ्र्यांना मराठी िवषयाच्या अध्यापनासाठी 

भिूमकािभनय पद्धतीने अध्यापन क�न प�रणामकारकतेचा अभ्यास, 

2. बी.एड. िवद्याथीर् िश�कांना प्रितमानांचे मह�व पटवनू देवनू त्या आधारे 
अध्यापन केल्यास िवद्याथ्यार्ंच्या िवषय संपादणकू�त होणार्या वाढीचा 
अभ्यास. 

3. उच्च माध्यिमक स्तरावरील िवद्याथ्यार्ंच्या इगं्रजी िवषयाच्या व्याकरणातील 
होणान्या चकूांचा शोध व प�रणामकारकतेचा अभ्यास- 

4. उच्च माध्यिमक स्तरावरील िवद्याथ्र्यांच्या िहदंी िवषयाच्या प्रभावी 
वाचनासाठी उपक्रमांचे िवकसन व प�रणामकारकतेचा अभ्यास. 
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