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सारांश 
माध्यिमक स्तरावर िशकवल्या जाणार्या िवषयांपैक� िव�ान हा िवषय मह�वपणूर् आह.े िव�ानाने केलेले चमत्कार िवल�ण आिण अदु्भत आहे.िव�ान िश�णाची मलूभतू 
उिद्द� ेम्हणजे व्य��मध्ये वै�ािनक व�ृी �जिवणे, वै�ािनक �ि�कोनाची जोपासना करणे ह ेहोय.िव�ान िवषयाची व्या�ी मोठी असल्या कारणाने िवद्याथ्यार्ंना प्रत्येक घटक 
व्यविस्थत �रत्या ल�ात राहण्यासाठी संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाचा वापर केला तर अिधक फायदेशीर ठरेल. संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाचा वापर अध्यापनात केल्यास 
अध्यापन अिधक प्रभावी, प�रणामकारक ठरेल याची जाणीव झाल्यामळेु प्रस्तुत संशोधन समस्येची िनवड केलेली आहे. िव�ान िवषयातील िविवध संकल्पना, िनयम, 
त�व,े सतेू्र िवद्याथ्यार्ंना संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाद्वारे िशकवल्यास अध्यापन प्रभावी होते 
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प्रस्तावना 
िश�ण �ेत्रामध्ये अध्ययन-अध्यापन प्रिक्रया योग्यरीत्या व अिधक प�रणामकारक 
व्हावी यासाठी सतत प्रयत्न चालू असतात. त्यासाठी िविवध अध्यापन पद्धती व 
तंते्र िवकिसत करण्यासाठी िश�णतज्� व मानसशा�जञ् प्रयत्नशील असतात. 
एकिवसावे शतक ह ेआधिुनक यगु म्हणनू ओळखले जाते. आज �ानाच्या क�ा 
�ंदावल्या आहते. िव�ान व तंत्र�ान िवषयाची व्या�ी खपू मोठी असल्याने 
िवद्याथ्यार्ंना प्रत्येक घटकाची ओळख व्यविस्थत�रत्या होणे आवश्यक आह.े 
त्यासाठी ठरवलेल्या उिद्द�ांच्या साध्यतेसाठी अभ्यासक्रमातील घटक 
िवद्याथ्यार्ंपयर्ंत  पोहोचवण्यासाठी िविवध तंते्र,अध्यापन पद्धती यांचा वापर केला 
जातो. 
िनयंित्रत गटाला इय�ा ९ वीच्या िव�ान व तंत्र�ान िवषय पारंपा�रक पद्धतीने 
िशकवला. नंतर तोच घटक संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाच्या सा�ाने िशकवला. 
त्यामध्ये शै�िणक साधने त�ा होकारात्मक व नकारात्मक उदाहरणांच्या यादीचा 
त�ा या साधनांचा वापर केला. पारंपा�रक पद्धतीने अध्यापन केल्यानंतर पवूर् 
चाचणी घेतली व गुणपत्रक तयार केले. पनु्हा तोच घटक संकल्पना प्रा�ी 
प्रितमांनाद्वारे िशकिवला व नंतर उ�र चाचणी घेतली व िमळालेल्या गुणांव�न 
संख्याशा�ीय िव�ेषण व अथर्िनवर्चन क�न िनष्कषर् काढलेले आहते. 
 
संशोधनाची गरज 
िव�ान व तंत्र�ान िवषयाचे अध्यापन करताना अध्यापकाला अध्यापनासाठी परूक 
वातावरणाची िनिमर्ती करणे गरजेचे आह.े अध्यापनासाठी मागर्दशर्क ठरणारा 
आकृितबंध िकंवा आराखडा असणे आवश्यक आह.े िविवध पद्धतींचा अवलंब 
करणे आवश्यक आह.े जर काही िवद्याथ्यार्ना िव�ान िवषयाचे �ान असले तरी 

त्यात अनेक घटक कारणीभतू असतात त्यात वैयि�क �मता, सराव या बाबी 
मह�वाच्या असतात. पारंपा�रक पद्धतीने अध्यापन केल्यानंतर ते अिधक 
प�रणामकारक ठरत नाही हे ल�ात आले. त्यामळेु िश�कांनी कोणत्या पद्धतीने 
अध्यापन केल्यास अिधक प�रणामकारक ठरेल ह ेसमजनू घेण्यासाठी संशोधन 
गरजेच ेआहे. 
माध्यिमक स्तरावर इय�ा ९ वीच्या िव�ान व तंत्र�ान िवषयामधील वनस्पतीचे 
वगीर्करण या घटकाचे अध्यापन करत असताना अनेक अडचणी ल�ात आल्या. 
घटकाची िनधार्�रत उिद्द� साध्य होतांना िदसत नव्हती अध्ययन करताना अडचणी 
येत होत्या. प्रस्तुत संशोधनामध्ये िवद्याथ्यार्चे िव�ान व तंत्र�ान िवषयाचे 
अध्यापन संपादणकू पातळीवर नेता आले. 
 
संशोधन महत्व 
1. इय�ा नववीच्या िवद्याथ्यार्ंना अध्ययन-अध्यापन करत असतांना वातावरण 

िनिमर्ती करण्यास मदत होईल. 
2. इय�ा नववीच्या िव�ान व तंत्र�ान िवषय िशकवतांना कोणत्या पारंपा�रक 

पद्धती वापरल्या जातात त्या ल�ात येण्यास मदत होईल. 
3. पारंपा�रक पद्धतीने िव�ान व तंत्र�ान िवषय िशकवत असताना कोणत्या 

अडचणी येतात त्या समजण्यात प्रस्तुत संशोधन उपय�ु ठरेल.  
4. अध्ययन अध्यापनाचे उिद्द� साध्य होण्यास मदत होईल तसेच िवद्याथ्यार्ंना 

वगीर्करण करण्याची �मता िनमार्ण होईल. 
5. संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाचा वापर क�न िव�ान व तंत्र�ान िवषय 

िशकवल्यानंतर होणारा प�रणाम ल�ात येईल. 
6. संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाची उपय�ुता िव�ान व तंत्र�ान िवषयाच्या ��ीने 

ल�ात येईल. 
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7. अध्यापनाची िविवध उिद्द� साध्य होण्यास मदत होईल. 
8. अध्यापनातील समस्या सोडवण्यासाठी तत्व,े िनयम, सतेू्र समजण्यास मदत 

होईल म्हणनू प्रस्तुत संशोधनाला मह�व आहे. 
 
संशोधन समस्येच ेशीषर्क 
माध्यिमक स्तरावर िव�ान आिण तंत्र�ान िवषयांच्या अध्यापनात संकल्पना प्रा�ी 
प्रितमानाच्या प�रणामकारकतेचा अभ्यास. 
 
संशोधन समस्येच ेिवधान 
श्री छत्रपती िशवाजी माध्यिमक व उच्च माध्यिमक िवद्यालय, मखमलाबाद, 
नािशक येथील इयता नववीच्या िव�ान व तंत्र�ान िवषयातील अध्यापनासाठी 
संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाचा उपयोग क�न िवषयाच्या अध्यापनातील 
प�रणामकारकतेचा अभ्यास करणे. 
 
कायार्त्मक व्याख्या 
अध्यापन प्रितमान 
अध्यापनाचे प्रितमान म्हणजे वगार्तील अध्यापन व अध्यापनासाठी वापरण्याच्या 
सािहत्याचे िनयोजन करण्यासाठी वापरलेला आराखडा. 
 
संकल्पना प्रा�ी प्रितमान 
संकल्पना प्रा�ी म्हणज े िविवध संबंधांचा बोध घेण्यासाठी ज्या संबंधांना 
कोणकोणती गुणवैिश� ेलागू पडतात व जी गुणवैिश�्ये लागू पडत नाही त्यांचा 
शोध घेऊन त्यांचे वगीर्करण करणे होय. 
 
संपादणकू 
िवद्याथ्यार्नी परी�ेमध्ये िमळवलेले गुण म्हणजे संपादणकू 
 
प�रणामकारकता 
अध्यापन करत असताना संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाचा होणार्या शै�िणक 
गुणात्मक बदलास प�रणामकारकता म्हणतात. 
 
संशोधनाची उिद्द� े
1. इय�ा नववीचे िव�ान व तंत्र�ान िवषयाचे पारंपा�रक पद्धतीने अध्यापन 

करणे. 
2. इय�ा नववीच्या िव�ान व तंत्र�ान िवषयाचे संकल्पना प्रा�ी प्रितमानानुसार 

अध्यापन करणे. 
3. इय�ा नववीच्या िव�ान व तंत्र�ान िवषयाच्या पारंपा�रक व संकल्पना प्रा�ी 

प्रितमानाच्या प�रणामकारकतेचा अभ्यास करणे. 
 
संशोधनाची गिृहतके 
1. इय�ा नववीच्या िवद्याथ्यार्ंना पारंप�रक पद्धतीने केलेले अध्यापन 

प�रणामकारक ठरत नाही. 
2. िव�ान व तंत्र�ान िवषयातील संकल्पना, तत्व,े िनयम यांच्या अध्यापनात 

समस्या येतात. 
3. पारंपा�रक पद्धतीने केलेले अध्यापन समाधानकारक ठरत नाही. 
 
प�रकल्पना 
शनुय् प�रकल्पना 
संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाने िव�ान व तंत्र�ान िवषयाचे अध्यापन केले तरी 
िवद्याथ्यार्ंचे अध्ययन प�रणामकारक होणार नाही. 
 

संशोधन प�रकल्पना 
संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाच्या सहाय्याने िव�ान व तंत्र�ान िवषयाचे अध्यापन 
केल्यास िवद्याथ्यार्ंचे अध्ययन अिधक प�रणामकारक होईल. 
 
संशोधनाची मयार्दा 
प्रस्तुत संशोधनासाठी पढुील मयार्दा िनि�त केलेल्या आहते. 
1. प्रस्तुत संशोधन श्री. छत्रपती िशवाजी माध्यिमक व उच्च माध्यिमक 

िवद्यालय, मखमलाबाद, नािशक येथील इय�ा नववीच्या िवद्याथ्यार्शी 
संबंिधत आहे. 

2. प्रस्तुत संशोधन िव�ान व तंत्र�ान िवषयातील वनस्पतीचे वगीर्करण या 
घटकाच्या अध्यापनाशी संबंिधत आह.े  

3. प्रस्तुत संशोधन ह ेमराठी माध्यमाच्या िवद्याथ्यार्ंशी संबंिधत आहे. 
4. संशोधन ह ेकेवळ नववीच्या िव�ान व तंत्र�ान िवषयाशी संबंिधत आहे. 
5. प्रस्तुत संशोधन ह े श्री. छत्रपती िशवाजी माध्यिमक व उच्च माध्यिमक 

िवद्यालय, मखमलाबाद येथील ३० िवद्याथ्यार्परुतेच मयार्िदत आह.े 
6. प्रस्तुत संशोधन ह ेमराठी माध्यमापरुतेच मयार्िदत आहे. 
7. प्रस्तुत संशोधनातून िनघणारे िनष्कषर् ह ेइतर शाळांसाठी लागू होतीलच असे 

नाही. 
 
संख्याशा�ीय साधने  
संख्याशा�ीय साधन म्हणनू मध्यमान, प्रमाण िवचलन, सहसंबंध गुणक व 'टी' 
मलु्यांचा वापर करण्यात आला. 
 
जनसंख्या 
प्रस्तुत संशोधनासाठी श्री. छत्रपती िशवाजी माध्यिमक व उच्च माध्यिमक 
िवद्यालय, मखमलाबाद, नािशक येथील इय�ा नववीच्या वगार्तील िवद्याथीर् ही 
जनसंख्या आह.े 
 
नमनुा िनवड 
श्री. छत्रपती िशवाजी माध्यिमक व उच्च माध्यिमक िवद्यालय, मखमलाबाद, 
नािशक येथील इय�ा नववी 'अ' च्या वगार्तील ३० िवद्याथीर् ह ेअसंभाव्यतेवर 
आधा�रत िनवडलेले आह.े 
 
संशोधन साधने 
प्रस्तुत संशोधनासाठी मािहती संकिलत करण्यासाठी स्विनिमर्त चाचणीचा वापर 
केला आह.े संशोधनाक�रता पवूर् चाचणी व उ�र चाचणी ५० गुणांकरीता घतेली 
आहे. 
 
संख्याशा�ीय साधने 
प्रस्तुत संशोधनात मािहती संकलनासाठी स्विनिमर्त चाचणीचा वापर करण्यात 
आला. िवद्याथ्यार्च्या िव�ान व तंत्र�ान िवषयाच्या संपादनासाठी देण्यात 
आलेल्या पवूर् व उ�र चाचणीतील गुणांच्या िव�ेषण व अथर्िनवर्चन यासाठी 
को�क�करण, सरासरी, मध्यमान, प्रमाण िवचलन, टी' परीि�का इत्यादी 
संख्याशा�ीय प�रमाणांचा वापर करण्यात आला. 
प्रस्तुत संशोधनात िश�कांनी िव�ान व तंत्र�ान िवषयाचे संकल्पना प्रा�ी 
प्रितमानाद्वारे अध्ययन क�न त्याच्या प�रणामकारकतेचा अभ्यास केला आहे. 
श्री. छत्रपती िशवाजी माध्यिमक व उच्च माध्यिमक िवद्यालय, मखमलाबाद, 
नािशक येथील ३० िवद्याथीर् संख्या प्रस्तुत संशोधनासाठी घेतली असनू त्या 
िवद्याथ्यार्ंची पवूर् चाचणी उ�र चाचणी ५० गुणांकरता घेतली आह.े 
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उिद्द�ािनहाय िनष्कषर् 
उिद्द� क्रमांक १: इयता नववीच्या िवद्याथ्यार्ंना िव�ान व तंत्र�ान िवषयाच े
पारंपा�रक पद्धतीने अध्यापन करणे. 
उिद्द� क्रमांक २: इय�ा नववीच्या िवद्याथ्यार्ंना संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाद्वारे 
अध्यापन करणे. 
उिद्द� क्रमांक ३: इय�ा नववीच्या िव�ान व तंत्र�ान िवषयाच्या पारंपा�रक व 
संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाच्या अध्यापन प�रणामकारकतेचा अभ्यास करणे. 
 
िनष्कषर्  
1. उ�र चाचणीचे मध्यमान ४५.८३ ह े पवूर् चाचणीचे मध्यमान २७.८३ 

च्यापे�ा जास्त आहे, म्हणनू संशोधन प�रकल्पना संकल्पना प्रा�ी 
प्रितमानाच्या साहयाने िव�ान व तंत्र�ान िवषयाचे अध्यापन केल्यास 
िवद्याथ्यार्चे अध्ययन अिधक प�रणामकारक होईल याचा िस्वकार केलेला 
आहे. 

2. संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाच्या सा�ाने िव�ान व तंत्र�ान िवषयाचे अध्यापन 
केल्यास िवद्याथ्यार्चे अध्ययन प�रणामकारक होणार नाही या शनू्य 
प�रकल्पनेचा त्याग केलेला आह.े 

3. माध्यिमक स्तरावरील िव�ान व तंत्र�ान िवषयाच्या अध्यापनात संकल्पना 
प्रा�ी प्रितमानाचा वापर केला असता अध्यापन प�रणामकारक होते. 

 
िशफारशी 
अ) मखु्याध्यापकांसाठी िशफारशी 
1. मखु्याध्यापकांनी िविवध अध्यापन पद्धती वापरण्यासाठी िश�कांना पे्ररणा 

द्यावी. 
2. िश�कांसाठी प्रितमांनाद्वारे अध्यापन कायर्शाळेचे आयोजन करणे. 
3. मखु्याध्यापकांनी िव�ान िवषय िश�कांना िव�ान िवषयातील तज्� व 

अनभुवी िश�कांचे मागर्दशर्न उपलब्ध क�न दयावे. 
4. संकल्पना प्रा�ी प्रितमानांच्या पद्धतीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. 
5. मखु्याध्यापकांनी िवषय िश�कांसाठी िवद्यालयात िविवध अभ्यासपरूक व 

अभ्यासे�र कायर्क्रमांचे आयोजन कराव.े 
 
ब) िव�ान िवषय िश�कांसाठी िशफारशी  
1. िव�ान व तंत्र�ान िवषयाच्या संदभार्तील िविवध चचार्सते्र, प�रषदा, िशबीर 

यांना हजर राहावे. 
2. िश�कांनी िव�ान िवषयातून दैनंिदन जीवनात जािणवपवूर्क मलू्य �जवावी. 
3. िश�कांनी िविवध नवनवीन तंत्रांच्या अध्यापनासाठी योग्य वापर करावा. 
4. िश�कांनी नवनवीन �ान िमळवण्याचा सखोल प्रयत्न करावा. 
5. िश�कांनी िविवध अध्यापन पद्धतीचा सखोल अभ्यास करावा. 
 
पढुील संशोधनासाठी िवषय 
िव�ान िवषयाचे घटक संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाद्वारे अध्यापन व त्याच्या 
प�रणामकारकतेचा अभ्यास 
• अध्यापनात िविवध प्रितमानांच्या वापराने िवद्याथ्यार्ंच्या शालेय संपादनात 

होणारी वाढ व अभ्यास.  
• माध्यिमक स्तरावरील शालेय िवषयाच्या अध्यापनासाठी िविवध 

प्रितमानांचा वापर क�न अध्यापन पद्धती िवकिसत करणे 
• गिणत िवषयातील संबोध संकल्पना प्रा�ी प्रितमानाद्वारे अध्यापन व त्यांच्या 

प�रणामकारकतेचा अभ्यास. 
 

संदभर् ग्रंथ 
1. पाटील, गीतादेवी (२००८). शै�िणक संख्याशास्र, नागपरू : श्री मंगेश 

प्रकाशन. 
2. पंडीत, बी. वी. (१९८९). िश�णातील संशोधन अिभकल्प, पणेु : नतुन 

प्रकाशन. 
3. जगताप, ह. ना. (२००९). शै�िणक संशोधन, 
4. सोलापरू: प्राची प्रकाशन. 
5. िभंताडे, िव. रा. (१८९९). शै�िणक प्रकाशन, 
6. पणेु: नतुन प्रकाशन 
7. मळेु, रा. श. आिण उमाठे, िव. त.ु शै�िणक संशोधनाची मलुतत्व,े 

नागपरू, महाराष्ट्र िवद्यापीठ ग्रंथिनिमर्ती मंडळ  
8. दांडेकर, वा. ना. (२००४). शै�िणक संख्याशास्र, पणेु : िनत्य नतुन 

प्रकाशन. 
9. सोहानी िचत्रा (२००७). अध्यापनाची प्रितमाने 
10. पणेु: िनत्य नतुन प्रकाशन. 
11. Best JW, Khan JV. Research Education, New Delhi: 

Prentice-Hall of India Pvt. Ltd, 2007. 
12. Koul L, Methodology of Education Research, New Delhi: 

Vikas Publishing House Pvt. Ltd, 1990. 
13. Kothari CR. Research Methodology Fifth Edition, New 

Delhi: Wiley Estern Ltd, 1989. 

https://academicjournal.ijraw.com/

