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घटक १ : तत्त्वज्ञानाचा अथथ आशण त्याची व्याप्ती
शिक्षणातील सामाशिक व साांस्त्कृ शतक यथाथथ दिथन
घटक २ : शिक्षणतज्जज्ञाांच्या दृष्टटकोनातून शिक्षणाचे
घटक ५ : िैक्षशणक समाििास्त्राचा अथथ आशण
तत्त्वज्ञान
व्याप्ती
घटक ३ ' : िैक्षशणक तत्त्वज्ञानातील पांथ ककवा
घटक ६ : डकथहीम, वेबर व मॅनहीन याांनी
सांप्रदाय
प्रशतपादलेल्या िैक्षशणक उपपत्ती
घटक ४ : शिक्षण, मूल्ये व सांस्त्कृ ती
घटक ७ प्रबोधनानांतरच्या भारतीय समािाचे बदलते
स्त्वरूप आशण शिक्षण :
घटक १ : तत्त्वज्ञानाचा अथथ आशण त्याची व्याप्ती
घटक ८ शिक्षणाचा नवीन दृष्टटकोन : शवचार आशण
तत्त्वज्ञान म्हणजे काय?,तत्त्वज्ञान अणण जीवन
कृ ती
,तत्त्वज्ञानातील पंथ तत्त्वज्ञानाची व्याप्ती ,तत्त्वज्ञानाचे
घटक ५ : िैक्षशणक समाििास्त्राचा
अथथ आशण
ऄभ्यासणवषय , तत्त्वज्ञानाचा णिक्षणािी संबंध ,णिक्षकांनी
व्याप्ती
तत्त्वज्ञानाचा ऄभ्यास का करावा?िैक्षणणक तत्त्वज्ञान :
समाजिास्र म्हणजे काय ? णिक्षण व सामाणजक स्तरीकरण
णचणकत्सा अणण ऄन्वेषण , िैक्षणणक तत्त्वज्ञान : एक
यांतील परस्परसंबंध, राजकीय संघटनांचा प्रभाव ,अर्कथक
अदिशवादी ज्ञानिाखा णिक्षणाची ईणिष्टे , ऄभ्यासक्रम,
प्रणाली व सांस्कृ णतक संघटना.
ऄध्ययन-ऄध्यापन, परीक्षापद्धती, आत्यादींसाठी िैक्षणणक
तत्त्वज्ञानाची बैठक ,अधुणनक जगाचे तत्त्वज्ञान.
घटक ६
:
डकथहीम,
वेबर व मॅनहीम
याांनी प्रशतपादलेल्या िैक्षशणक उपपत्ती
घटक २ : शिक्षणतज्जज्ञाांच्या दृष्टटकोनातून
शिक्षणाचे
- एणमल डकशहीम (१८५८-१९१७), म ॅक्स वेबर (१८६४तत्त्वज्ञान
१९२०) ,कालश म ॅनहीम (१८९३-१९४७)
प्लेटो, रुसो, फ्रॉबेल ,जॉन ड्युइ , रवीन्रनाथ टागोर, स्वामी
णववेकानंद, महात्मा गांधी
घटक ७ : प्रबोधनानांतरच्या भारतीय समािाचे बदलते
स्त्वरूप आशण शिक्षण
घटक ३ : िैक्षशणक तत्त्वज्ञानातील पांथ
प्रबोधन म्हणजे काय? प्रबोधनकाल, प्रबोधन अणण
संप्रदायराजकारण, पणरवतशनामागील ऄन्तःप्रवाह.
अदिशवाद,णनसगशवाद, वास्तववाद,कायशवाद,पुनरश चनावाद,
सारतत्त्ववाद(ईपयुक्ततावाद),तार्ककक
प्रत्यक्षतावाद,
घटक ८ : शिक्षणाचा नवीन दृष्टटकोन -शवचार आशण
ऄस्स्तत्ववाद,
कृ ती
ऄनौपचाणरक णिक्षण,अजीवन व णनरं तर णिक्षण ,दूरस्थ
घटक ४ : शिक्षण, मूल्ये व सांस्त्कृ ती
णिक्षण ,वंणचतांचे णिक्षण, पीणडतांचे णिक्षण , िाळाहीन
'मूल्य' या सकल्पनचा ऄथश मूल्यांचे प्रकार संस्कृ ती संस्कृ ती
समाज, प्रबुद्ध व मानवीय समाजासाठी णिक्षण.
व मूल्ये यांचा संबंध णिक्षण व संस्कृ ती
एम.ए. (शिक्षणिास्त्र)
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सांिोधन पद्धती (EDU523)
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घटक ०१ सांिोधन प्रकार आशण सांिोधन
पद्धती पशरचय
घटक ०२ ऐशतहाशसक सांिोधन पद्धती
घटक ०३ वणथनात्मक सांिोधन पद्धती
घटक ०४ सवेक्षण सांिोधन पद्धती
घटक ०५ सहसांबांधात्मक आशण अन्वायाम
सांिोधन पद्धती
घटक ०६ व्यटटी अभ्यास
घटक ०७ प्रायोशगक आशण प्राय प्रायोशगक
सांिोधन पद्धती
घटक ०८ कृ शतसांिोधन पद्धती
घटक ०९ पथदिथक अभ्यास : स्त्वरूप व महत्व
घटक ०१ सांिोधन प्रकार आशण सांिोधन पद्धती
पशरचय
संिोधनाचे प्रकार, काळानुरूप संिोधन पद्धतीचे वगीकरण ,
माणहती णवश्लेषण ईपागमानुसार संिोधनाचे प्रकार
घटक ०२ ऐशतहाशसक सांिोधन पद्धती
भूतकाळाचा ऄभ्यास करण्याची गरज , आणतहासाचा ऄथश
अणण स्वरूप , ऐणतहाणसक संिोधनासाठी संिोधकाची
पारता, ऐणतहाणसक संिोधनाचा ऄहश त अणण ईिे ि
,
ऐणतहाणसक संिोधनाचे महत्व ,ऐणतहाणसक माणहतीचे स्रोत ,
ऐणतहाणसक साधनसामग्रीची णचणकत्सा
, ऐणतहाणसक
संिोधनातील पायऱ्या
घटक ०३ वणथनात्मक सांिोधन पद्धती
वणशनात्मक संिोधन : व्याख्या , वणशनात्मक संधनाची
वैणिष्ये, वणशनात्मक संिोधन पद्धतीचे मुख्य प्रकार
घटक ०४ सवेक्षण सांिोधन पद्धती
सवेक्षण संिोधन पद्धत : ऄथश व व्याख्या , सवेक्षण पद्धतीचा
संिोधनात वापर , सवेक्षण संिोधन पद्धतीची वैणिष्ये ,
सवेक्षण पद्धतीचे हे त,ू ईपयोजन व योगदान
, सवेक्षण
संिोधन पद्धतीचे प्रकार , संख्यात्मक व गुणात्मक सवेक्षण
संिोधन, सवेक्षण संिोधन पद्धतीच्या पायऱ्या , सवेक्षण
संिोधन पद्धतीच्या मयादा , सवेक्षण पद्धत वापरताना
येणाऱ्या ऄडचणी अणण ईपाययोजना
घटक ०५ सहसांबांधात्मक आशण अन्वायाम सांिोधन
पद्धती
सहसंबंध संकल्पना , सहसंबंध काढण्याची णवणवध तंरे व
त्यांचे हे तू , सहसंबंध णवस्तरण / णवतरण णचर , दोनपेक्षा
जास्त चलांतील सहसंबंधाचे िोधतंर
, सहसंबंधात्मक

संिोधनाचे प्रकार , सहसंबंधात्मक संिोधनाच्या पायऱ्या ,
सहसंबंध पद्धतीचे गुण व मयादा , ऄन्वायाम संिोधन पद्धती
: संकल्पना, ऄन्वायाम संिोधन पद्धतीचे प्रकार
घटक ०६ व्यटटी अभ्यास
व्यष्टी ऄभ्यास : व्याख्या व स्वरूप , व्यष्टी ऄभ्यासाची
ईणिष्ये, व्यष्टी ऄभ््साची वैणिष्ये , व्यष्टी ऄभ्यासामागील
मुलभूत मुलभूत गृहीतके , व्यष्टी ऄभ्यासाचे प्रकार , व्यष्टी
ऄभ्यासाच्या पायऱ्या , व्यष्टी ऄभ्यासाची साधने / स्रोत ,
व्यष्टी ऄभ्यासाची प्रणक्रया , व्यष्टी ऄभ्यास : गुण व मयादा ,
ऄहवाल लेखनपूवीचे णनणशय
घटक ०७ प्रायोशगक आशण प्राय प्रायोशगक सांिोधन
पद्धती
प्रयोग व त्यातील णवणवध संकल्पना , प्रायोणगक ऄणधकल्प ,
प्रयोगाची सप्रमाणता , प्रयोगाचे अयोजन करताना
घ्यावयाची काळजी , प्रयोगाच्या कायशवाहीचे णवणवध टप्पे ,
प्राय प्रायोणगक ऄणभकल्प संकल्पना , वास्तव, प्रायोणगक व
प्राय प्रायोणगक ऄणभकल्पातील फरक
, प्राय प्रायोणगक
ऄणभकल्प : वैणिष्ये व ईपयुक्तता
, प्राय प्रायोणगक
ऄणभकल्प अराखड्याचे स्वरूप
, प्राय प्रायोणगक
ऄणभकल्पाचे प्रकार, प्राय प्रायोणगक ऄणभकल्पाच्या पायऱ्या
घटक ०८ कृ शतसांिोधन पद्धती
कृ तीसंिोधनाचा ईगम व णवकास , कृ तीसंिोधनाचा ऄथश व
व्याख्या, कृ तीसंिोधनाची वैणिष्ये , कृ तीसंिोधनाची
णवणवध प्रणतमाने , कृ तीसंिोधनाची क्षेरे , कृ तीसंिोधनाच्या
सवशसाधारण पायऱ्या व णनयोजन , कृ णतसंिोधन माणहती
संकलनाची साधने , संधानांची सप्रमाणता , कृ णतसंिोधनाचे
ऄहवाल लेखन.
घटक ०९ पथदिथक अभ्यास : स्त्वरूप व महत्व
पथदिशक ऄभ्यासाचे हे तू , पथदिशक ऄभ्यासाची गरज व
प्रकार, पथदिशक ऄभ्यासाचे फायदे , संिोधन पद्धती, नमुना
णनवड अणण साधनांच्या प्रमाणीकरणासाठी पथदिशक
ऄभ्यास, संख्यात्मक व गुणात्मक संिोधन यामध्ये
पथदिशक ऄभ्यासाच्या वापर , पथदिशक ऄभ्यासाच्या
पायऱ्या, पथदिशक ऄभ्यासाने संिोधन कायात सुधारणा.
साांष्ययकी तांराचे उपयोिन EDU524
घटक ०१ सांिोधनाची शवशवध साधने
घटक ०२ प्रश्नावली
घटक ०३ मुलाखत
घटक ०४ सांिोधन शनरीक्षणाचे उपयोिन
घटक ०५ सांिोधनासाठी शवशवध चाचणयाांचे उपयोिन
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घटक ०६ सांिोधन साधनाची शवश्वसनीयता
घटक ०७ सांिोधनासाठी नमुना शनवड
घटक ०१ सांिोधनाची शवशवध साधने
संिोधन साधने : ऄथश व स्वरूप
, संिोधन साधनांचे
संिोधनात महत्व , संिोधन साधनांचे प्रकार , संिोधन
साधनांची ऄचूकता ठरणवण्याचे काही सवशसामान्य णनकष ,
संिोधन साधन तयार करताना व वापरताना घ्यावयाची
काळजी
घटक ०२ प्रश्नावली
प्रश्नावलीचा ऄथश व व्याख्या , प्रश्नावलीचे फायदे व मयादा ,
चांगल्या प्रश्नावलीचे वैणिष्ये, प्रश्नांचे प्रकार
प्रश्नावलीचे स्वरूपानुसार प्रकार , प्रश्नावली प्रकाराची
णनवड , प्रश्नावली णवकसनाच्या पायऱ्या , प्रश्नावलीचे
प्रिासन, प्रश्नावलीची सत्यता, णवश्वसणनयता अणण
समप्रमाणता, प्रश्नावलीची सामाणजक मूल्ये
घटक ०३ मुलाखत
मुलाखत : संकल्पना अणण संिोधनातील स्थान
,
मुलाखतीचे स्वरूप अणण प्रकार , संिोधनासाठी मुलाखत
अणण ऄन्य हे तस
ू ाठी मुलाखत , मुलाखत अणण आतर
संिोधन साधने , मुलाखतीची प्रणक्रया , मुलाखतीचे प्रमुख
फायदे , मुलाखतीच्या काही महत्वाच्या मयादा , मुलाखत घे णे
व दे णे : काही मागशदिशक तत्वे , मुलाखतीची णवश्वसनीयता
अणण सप्रमाणता
घटक ०४ सांिोधन शनरीक्षणाचे उपयोिन
णनरीक्षण संकल्पनेचे स्पष्टीकरण , णनरीक्षणाचे प्रकार ,
णनरीक्षणाचे णनयोजन , णनरीक्षण मापनाची णवश्वासनीयता
अणण सप्रमाणता / वैधता , णनरीक्षण करताना घ्यावयाची
दक्षता, णनरीक्षण माणहतीचे एकरीकरण , णनरीक्षणाचा पूरक
संिोधन साधन म्हणून ईपयोग
, केवळ णनरीक्षणाद्वारे
संिोधन, णनरीक्षणातून णमळालेल्या माणहतीचे णवश्लेषण
घटक ०५ सांिोधनासाठी शवशवध चाचणयाांचे उपयोिन
चाचण्यांचे ऄथश , चांगल्या चाचणीचे / कसोटीचे णनकष ,
चाचण्यांचे क्षेरानुसार प्रकार , आतर कसोया , प्रमाणणत
संपादन कसोया , चाचणीच्या प्रमाणीकरण प्रणक्रयेतील
णवणवध पायऱ्या , णिक्षकणनर्कमत संपादन चाचणी अणण
प्रमाणणत चाचणीतील फरक, णवणवध चाचण्यांचे ईपयोजन
घटक ०६ सांिोधन साधनाची शवश्वसनीयता
णवश्वसनीयता व सप्रमाणतेची गरज व महत्व
,
णवश्वसनीयता संकल्पना व संिोधनात वापर
,

णवश्वसनीयता मापनाच्या णवणवध पद्धती , णवश्वसनीयतेवर
पणरणाम करणारे घटक , सप्रमाणता / वैधता संकल्पना व
संिोधनात वापर , सप्रमाणतेचे प्रकार , प्रमाणतेवर पणरणाम
करणारे घटक , संिोधन साधनाची सप्रमाणता व
णवश्वासनीयता संबंध
घटक ०७ सांिोधनासाठी नमुना शनवड
नमुना णनवड : व्याख्या , नमुना णनवड : पाणरभाणषक
संकल्पनांचा पणरचय , नमुना णनवडीचे फायदे , नमुना
णनवडीचे तोटे , नमुना णनवडीची मूलभूत तत्वे ,ईत्तम नमुना
णनवड, नमुना णनवडीसाठी अवश्यक णनकष अणण टप्पे ,
नमुना णनवडीच्या पद्धतीच्या , नमुना णनवडीचे संभाव्यता व
ऄसंभाव्यता यावर अधाणरत णमश्र स्वरूप
, नमुन्याचा
अकार, नमुना णनवडीतील रुटी
, नमुना णनवडीची
णवश्वासनीयता
एम.ए. (शिक्षणिास्त्र)
EDU 525
शिक्षणाचे मानसिास्त्रीय यथाथथ दिथन
घटक १ : िैक्षशणक मानसिास्त्र स्त्वरूप, व्याप्ती व
अभ्यासपद्धती
घटक २. : वाढ व शवकास
घटक ३ : अध्ययन (भाग-१)
घटक ४ : अध्ययन (भाग-२)
घटक १ : िैक्षशणक मानसिास्त्र स्त्वरूप, व्याप्ती व
अभ्यासपद्धती
मानसिास्राच्या णवकासाचे टप्पे मानसिास्र : एक णवज्ञान
मानसिास्रातील णवणवध संप्रदाय ,िैक्षणणक मानसिास्रीय
णवचारांचा ईद्गम व णवकास ,िैक्षणणक मानसिास्राचे स्वरूप
,िैक्षणणक मानसिास्राची व्याप्ती, मानसिास्राच्या अणण
िैक्षणणक मानसिास्राच्या ऄभ्यासपद्धती.
घटक २: वाढ व शवकास
वाढ व णवकासाचा ऄथश अणण स्वरूप, णवकासाची प्रमुख
तत्त्वे, णवकासाच्या ईपपत्ती ,णवकासावर पणरणाम करणारे
घटक, व्यस्क्तभेद णवकासाची णवणवध क्षेरे .
घटक३: अध्ययन (भाग-१)
ऄध्ययन णसद्धांत ऄध्ययन णसद्धांताचे वगीकरण समकालीन
ऄध्ययन णसद्धांत - (क) स्क्रीनरचे साधक ऄणभसंधान (ख)
बांदरु ाचा सामाणजक ऄध्ययन णसद्धांत
(ग) गॅनेचा
सवशसमावेिक वतशनवादी दस्ृ ष्टकोन (घ) ब्लूमचा प्रभुत्व
प्राप्ती ऄध्ययन णसद्धांत (च ) लेणवनचा क्षेरीय णसद्धांत (छ )
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असुबेलचा ऄथशपण
ू श िास्ब्दक ऄध्ययन णसद्धांत (ज)
रॉजसशचा ऄध्ययन स्वतंरता णसद्धांत (झ) बुनरचा बोधात्मक
संरचना णसद्धांत .
घटक ४ अध्ययन (भाग-२)
ऄध्ययनावर पणरणाम करणारे अंतणरक घटक ऄध्ययनावर
पणरणाम करणारे पणरस्स्थणतजन्य घटक णवणवध बाबींचे
ऄध्ययन (ऄ) कौिल्य संपादन (अ) िास्ब्दक ऄध्ययन (आ)
संकल्पना ऄध्ययन (इ). सामान्यीकरण ऄध्ययन (ई)
समस्या ईकलन (ऊ) भावात्मक ऄध्ययन णवणवध ऄध्ययन
ईपपत्तींचे िैक्षणणक ईपयोजन (ऄ) थॉनशडाआकची ईपपत्ती
(अ) पाव्हलाव्ह व स्कीनरची ईपपत्ती (आ) क्लाकश हल्लची
ईपपत्ती (इ) गुथीची ईपपत्ती (ई) समस्ष्टवादी ईपपत्ती .
ऄध्ययन संक्रमण
ऄध्ययन ऄक्षमता

असुबेलचा ऄथशपण
ू श िास्ब्दक ऄध्ययन णसद्धांत (ज)
रॉजसशचा ऄध्ययन स्वतंरता णसद्धांत (झ) बुनरचा बोधात्मक
संरचना णसद्धांत .
घटक ४ अध्ययन (भाग-२)
ऄध्ययनावर पणरणाम करणारे अंतणरक घटक ऄध्ययनावर
पणरणाम करणारे पणरस्स्थणतजन्य घटक णवणवध बाबींचे
ऄध्ययन (ऄ) कौिल्य संपादन (अ) िास्ब्दक ऄध्ययन (आ)
संकल्पना ऄध्ययन (इ). सामान्यीकरण ऄध्ययन (ई)
समस्या ईकलन (ऊ) भावात्मक ऄध्ययन णवणवध ऄध्ययन
ईपपत्तींचे िैक्षणणक ईपयोजन (ऄ) थॉनशडाआकची ईपपत्ती
(अ) पाव्हलाव्ह व स्कीनरची ईपपत्ती (आ) क्लाकश हल्लची
ईपपत्ती (इ) गुथीची ईपपत्ती (ई) समस्ष्टवादी ईपपत्ती .
ऄध्ययन संक्रमण
ऄध्ययन ऄक्षमता

एम.ए. (शिक्षणिास्त्र)
EDU 525
शिक्षणाचे मानसिास्त्रीय यथाथथ दिथन
घटक १ : िैक्षशणक मानसिास्त्र स्त्वरूप, व्याप्ती व
अभ्यासपद्धती
घटक २. : वाढ व शवकास
घटक ३ : अध्ययन (भाग-१)
घटक ४ : अध्ययन (भाग-२)
घटक १ : िैक्षशणक मानसिास्त्र स्त्वरूप, व्याप्ती व
अभ्यासपद्धती
मानसिास्राच्या णवकासाचे टप्पे मानसिास्र : एक णवज्ञान
मानसिास्रातील णवणवध संप्रदाय ,िैक्षणणक मानसिास्रीय
णवचारांचा ईद्गम व णवकास ,िैक्षणणक मानसिास्राचे स्वरूप
,िैक्षणणक मानसिास्राची व्याप्ती, मानसिास्राच्या अणण
िैक्षणणक मानसिास्राच्या ऄभ्यासपद्धती.
घटक २: वाढ व शवकास
वाढ व णवकासाचा ऄथश अणण स्वरूप, णवकासाची प्रमुख
तत्त्वे, णवकासाच्या ईपपत्ती ,णवकासावर पणरणाम करणारे
घटक, व्यस्क्तभेद णवकासाची णवणवध क्षेरे .
घटक३: अध्ययन (भाग-१)
ऄध्ययन णसद्धांत ऄध्ययन णसद्धांताचे वगीकरण समकालीन
ऄध्ययन णसद्धांत - (क) स्क्रीनरचे साधक ऄणभसंधान (ख)
बांदरु ाचा सामाणजक ऄध्ययन णसद्धांत
(ग) गॅनेचा
सवशसमावेिक वतशनवादी दस्ृ ष्टकोन (घ) ब्लूमचा प्रभुत्व
प्राप्ती ऄध्ययन णसद्धांत (च ) लेणवनचा क्षेरीय णसद्धांत (छ )

एम.ए. (शिक्षणिास्त्र)
EDU 526
व्यष्ततमत्त्वातील मानसिास्त्रीय यथाथथ दिथन
घटक ५ : बुशद्धमत्ता
घटक ६ : सिथनिीलता
घटक ७ : व्यष्ततमत्त्व
घटक ८ अध्यापनाचे व अध्यापकाचे मानसिास्त्र
घटक ९ : भारतीय मानसिास्त्र
घटक ५ : बुशद्धमत्ता
बुद्धीच्या दस्ृ ष्टकोनाचे वगीकरण , बुद्धीच्या व्याख्या अणण
स्पष्टीकरण, बुणद्धमत्तेची अधुणनक संकल्पना
, बुद्धीचे
(णसध्दांत) ईपपत्ती ,णगलफोडश चे S.I. Model, थॉमसनचा
घटक णसध्दांत, कॅ टे लचा बुद्धीचा णसध्दांत, स्फणटकमय
बुणद्धमत्ता -, स्टनशबगशचा णसध्दांत मेंदत
ू ील डावा व ईजवा
ऄधशगोल णसध्दांत ,बुणद्धमापन चाचण्यांचे वगीकरण
,
बुद्ध्यांक बुणद्धमापन चाचण्यांचे महत्त्व .
घटक ६ : सिथनिीलता
सजशनिीलता म्हणजे काय ? सजशनिीलता ऄभ्यासाचे
दस्ृ ष्टकोन सजशनिीलतेचे घटक
सजशनिीलतेचे मापन
सजशनिीलतेिी संबंणधत बाबी सजशनिीलतेचा णवकास
िैक्षणणक सूणचताथश .
घटक ७ : व्यष्ततमत्व
व्यस्क्तमत्त्व - ऄथश, स्वरूप, व्याख्या व्यस्क्तमत्व णवकास पणरणाम करणारे घटक व्यस्क्तमत्त्व ईपपत्ती व्यस्क्तमत्व
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मापन एकात्म संतणु लत व्यस्क्तमत्व व णवषमायोणजत
ऄसंतणु लत व्यस्क्तमत्व व्यस्क्तमत्व ऄभ्यासाचे िैक्षणणक
महत्त्व .
घटक ८ : अध्यापनाचे व अध्यापकाचे मानसिास्त्र
ऄध्यापनाचे स्वरूप व व्याख्या णिक्षक वतशन , वगातील
अंतरणक्रया व णवद्यार्थ्यांची ऄध्ययन णनष्पत्ती णिक्षक
णवचारप्रणक्रया सामाणजक मध्यस्थप्रणक्रया िैक्षणणक
मध्यस्थप्रणक्रया
णवद्याथी
णवचारप्रणक्रया ,ऄध्यापन
संिोधनातील दोन मतप्रवाह ऄध्यापनाच्या संभवनीय
णसद्धांत ककवा ईपपत्तींचे स्वरूप.
घटक ९ : भारतीय मानसिास्त्र
मानस संकल्पना व त्याची काये प्रज्ञा-प्रणतभा संकल्पना
व्यस्क्तमत्वे णवकासाची संकल्पना भारतीय मानसिास्रातील
संकल्पनांचे िैक्षणणक महत्त्व .
अनुदेिनप्रणाली अशभकल्प (EDU 527)
घटक १ : शिक्षणासाठी प्रणाली मागथ
घटक २ : शिक्षण, अनुदेिन व प्रशिक्षण
घटक ३ : काही मतप्रणालींच्या अध्ययनाचे स्त्वरूप

घटक १ शिक्षणासाठी प्रणाली मागथ
प्रणाली म्हणजे काय?, प्रणाली मागश व पद्धतिीर मागश,
णिक्षण प्रणालीचे प्रणतमान .
घटक २ शिक्षण, अनुदेिन व प्रशिक्षण
णिक्षण, ऄनुदेिन, प्रणिक्षण.
।
घटक ३ काही मतप्रणालीच्या अध्ययनाचे स्त्वरूप
ऄध्ययन, वतशनवादी ईपपत्ती
, बोधात्मक दस्ृ ष्टकोन ,
संिोधनात्मक मतप्रणाली लाया, प्रभुत्व ऄध्ययन प्रणतमान
श्रेणीबद्ध वगीकरणात्मक मागश .
अनुदेिनप्रणाली अशभकल्प (EDU 528)
घटक ४ : अनुदेिन अशभकल्पासाठी प्रशतमाने व
पृथतकरण
घटक ५ : अनुदेिन अशभकल्प म्हणिे काय?
घटक ६ : उशिटटे व त्याांची माांडणी
घटक ७ : पाठ्यक्रम

घटक ४ अनुदेिन
अशभकल्पासाठी प्रशतमाने
व पृथतकरण
अराखड्याच्या णनयोजनासाठी प्रणाली प्रणतमान, गरजांचे
पृथक्करण, गरजांचे परीक्षण, कायश पृथक्करण
घटक ५ अनुदेिन अशभकल्प म्हणिे काय?
ऄध्यासक्रम व पाठ्यक्रम, सुस्पष्ट ऄभ्यासक्रमाची गरज
घटक ६ उशिटटे व त्याांची माांडणी
ईणिष्टे म्हणजे काय ?, साध्ये, ध्येये, ईणिष्टे व प्राप्त ईणिष्टे ,
ईणिष्ट - णवरोधी मत, ईणिष्टे लेखन, कृ णतदिशक णक्रयापदांना
महत्त्य घटक ७ पाठ्यक्रम
अिय णनवड, अियाची क्रमवार
मूल्यशनधारण आशण मूल्यमापन (EDU531)
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक

१
२
३
४
५
६
७

:
:
:
:
:
:
:

मूल्यशनधारण, मापन आशण मूल्यमापन
शिक्षण व परीक्षाशवषयक दृष्टटकोन
िैक्षशणक मूल्यशनधारणाचा पाया
िैक्षशणक मापन
परीक्षे चे प्रकार आशण कसोट्या
कसोटीचा शवकास
कसोटी आशण प्रश्न पृथतकरण

घटक १ : मूल्यशनधारण, मापन आशण मूल्यमापन
मूल्यणनधारणाची
संकल्पना,
मापनाची संकल्पना
मूल्यमापनाची संकल्पना

,

घटक २ : शिक्षण व परीक्षाशवषयक दृष्टटकोन
णवद्यापीठांची भूणमका अणण काये , िैक्षणणक ईणिष्टांची
णनस्श्चती, ऄध्यापनाच्या ईणिष्टांची णनस्श्चती व णनर्कमती,
वतशनणवषयक ईणिष्टांचे लेखन , िैक्षणणक मल्यणनधारणाची
संकल्पना,
मूल्यणनधारणाची भूणमका
,
िैक्षणणक
मल्यमापनाची प्रणतमाने, णरस्तरीय परीक्षा पद्धती , परीक्षा
पद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज णिप सामानामक जाम
णवद्यापीठ ऄनुदान अयोगाचे कृ णत-णनयोजन
घटक ३: िैक्षशणक मूल्यशनधारणाचा पाया
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ऄंतगशत व बणहगशत
परीक्षांची गरज , परीक्षा प्रणक्रयेची
सुधारणा, पणरणामकारी परीक्षांच्या गरजा, व्यापक
मूल्यमापनाचा सैद्धांणतक पाया , णवद्याथी णवकासाच्या
प्रावीण्येतर पैलंच्ू या मूल्यमापनाची
गरज, बोधात्मक
पैलंव्ू यणतणरक्त णवकासाचे आतर पैलू , प्रावीण्येतर णवकास
पैलंच्ू या मूल्यमापनाची साधने , मूल्यणनधारणाचा ऄथशपण
ू श
ऄहवाल
घटक ४: िैक्षशणक मापन
मापनाची व्याख्या, मापन श्रेणी
घटक ५: परीक्षे चे प्रकार आशण कसोट्या
परीक्षा पद्धतीणवषयक दस्ृ ष्टकोन , हे तन
ू स
ु ार चाचण्यांचे
वगीकरण, योग्य कसोटीची णनवड
घटक६:कसोटीचा शवकास
कसोटी रचनेतील टप्पे , कसोटीची पूवशचाचणी ककवा
कसोटीचे पूवशपरीक्षण, बहु पयायी प्रश्नांची णनर्कमती, बहु पयायी
प्रश्नांचे णवणवध प्रकार
घटक ७ : कसोटी आशण प्रश्न पृथतकरण
कसोटी अणण प्रश्नांच्या पृथक्करणाची गरज, कसोटी अणण
प्रश्न पृथक्करणाची काये , कसोटीचा दजा ईं चणवण्यासाठी
पृथक्करण, कसोटी अणण
प्रश्नांच्या पृथक्करणासाठी
सांस्ख्यकी, णवश्वसनीयता, णवश्वसनीयतेचे मापन ,
णवमलयातीयतेवर प्रभाव, प्रश्नांचे पृथक्करण, सौकयश मूल्य/
सुकरता मूल्य, भेदमूल्य सूचकांक (भेदनिक्ती णनदे िांक)

णवमलयातीयतेवर प्रभाव, प्रश्नांचे पृथक्करण, सौकयश मूल्य/
सुकरता मूल्य, भेदमूल्य सूचकांक (भेदनिक्ती णनदे िांक)
शिक्षणातील आशण मूल्यमापन (EDU532)
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक

८ : कसोटीतील प्राप्ताांक आशण त्याचे अथथ
९ : श्रेणी शनधारणाचे तांर आशण तत्त्व
१० : प्रश्नपेढी
११ : प्रभुत्व अध्ययन आशण परीक्षण
१२ : मूल्यमापन म्हणिे काय ?
१३ : मूल्यमापनाचे हे तू आशण ध्ये ये
१४ : मूल्यमापन प्रशतमाने
१५ : मूल्यमापनातील काही महत्त्वाचे शवषय

घटक८: कसोटीतील प्राप्ताांक आशण त्याांचे अथथ
मूल्यमापनातील महत्त्वाचे तीन टप्पे, कसोटी प्राप्तांकाचे
ऄथशणनवशचन करण्याची
गरज, कसोटी प्राप्तांकाच्या
ऄथशणनवशचनासाठी वणशनात्मक सांस्ख्यकीचा वापर
.
प्राप्तांकांचे प्रकार , : कच्चे व साणधत प्राप्तांक , सुया
प्राप्तांकांचे ऄथशणनवशचन , प्राप्तांकांच्या गटाचे ऄथशणनवशचन ,
प्रमाणणत
कसोयांमधील प्राप्तांकांचे
ऄथशणनवशच,
णिक्षकणनर्कमत चाचण्या व गृहपाठाच्या साहयाने ऄनुमान
प्रणक्रया
__
घटक ९: श्रेणी शनधारणाचे तांर आशण तत्त्व
णवद्यार्थ्यांच्या संपादनाचे ऄहवाल तयार करताना येणाऱ्या
समस्या, श्रेणी णनधारणाचे फायदे , श्रेणी णनधारणाची तत्त्वे ,
श्रेणी णनधारणाची प्रणतमाने , श्रेणी मापनाचे प्रकार ,श्रेणी
णनधारणाचे तंर, श्रेणी कबद सरासरी

कसोटी रचनेतील टप्पे , कसोटीची पूवशचाचणी ककवा
कसोटीचे पूवशपरीक्षण, बहु पयायी प्रश्नांची णनर्कमती, बहु पयायी
प्रश्नांचे णवणवध प्रकार

घटक १०: प्रश्नपेढी
प्रश्नपेढीची संकल्पना , प्रश्नपेढीची णवकास प्रणक्रया
महाणवद्यालयातील प्रश्नपेढी, प्रश्नपेढीचा वापर

घटक ७ : कसोटी आशण प्रश्न पृथतकरण
कसोटी अणण प्रश्नांच्या पृथक्करणाची गरज, कसोटी अणण
प्रश्न पृथक्करणाची काये , कसोटीचा दजा ईं चणवण्यासाठी
पृथक्करण, कसोटी अणण
प्रश्नांच्या पृथक्करणासाठी
सांस्ख्यकी, णवश्वसनीयता, णवश्वसनीयतेचे मापन ,

घटक ११: प्रभुत्व अध्ययन आशण परीक्षण
ऄध्यापनातील मूल्यमापनाची भूणमका , मूल्यमापन पद्धतींचे
प्रकार, मूल्यमापन अणण प्रभुत्व ऄध्ययन , णनकषानुसारी
कसोटीची सप्रमाणता अणण णवश्वसनीयता
, प्रभुत्व
ऄध्ययनाच्या मापनातील समस्या का
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,

घटक १२: मूल्यमापन म्हणिे काय?
मुल्यमापनाच्या व्याख्या, मूल्यमापनाच्या मयादा
घटक १३:मूल्यमापनाचे हे त आशण ध्ये ये
गरजांचे मूल्यणनधारण करण्यासंबंधीचा ऄभ्यास , णनणशय
णनस्श्चतीसाठी मूल्यमापन , सातत्याने व समावेिक
मूल्यमापन, ध्येयमुक्त मूल्यमापन
घटक १४: मूल्यमापन प्रशतमाने
स्वाभाणवक मूल्यमापन , णनष्पक्षपाती मूल्यमापन, डे ल्पी तंर ,
अदान-प्रदानात्मक मूल्यमापन , मूलगामी मूल्यमापन ,
प्रणतसादात्मक मूल्यमापन, णवरोधात्मक मूल्यमापन
घटक १५:मूल्यमापनातील काही महत्त्वाचे
मूल्यमापनकत्याची भूणमका
,
मल्यमापनाची काये,
मल्यमापनाची लक्ष्ये, अचारनीती
शिक्षणातील सांज्ञापन प्रकार (EDU533)
घटक
घटक
घटक
घटक

१
२
३
४

:
:
:
:

सांज्ञापन प्रशक्रया
पशरणामकारक िैक्षशणक सांज्ञापन
उच्च शिक्षणातील अनुदेिन प्रकार
अनुदेिनाच्या प्रत्यक्ष पद्धती

घटक १ : सांज्ञापन प्रशक्रया
संज्ञापन म्हणजे काय?, संज्ञापनाचे वगीकरण, संज्ञापन-चक्र,
संज्ञापनाची प्रणतमाने , िैक्षणणक संज्ञापन
घटक २: पशरणामकारक िैक्षशणक सांज्ञापन
ऄध्ययनाथीच्या गुणवैणिष्यांचे वगीकरण
, ऄध्ययन
पयावरण णनर्कमती , हे त,ू ध्येये व ईणिष्टे , ऄनुदेिनाचा
ऄणभकल्प व अराखडा, ऄनुदेिन प्रणक्रयेचे मूल्यमापन
घटक ३ : उच्च शिक्षणातील अनुदेिन प्रकार
ऄनुदेिनरचना प्रकार म्हणजे
काय?, रचनाप्रकाराचे
वगीकरण, ऄध्ययन ऄध्यापनाच्या णवणवध पद्धती
घटक ४: अनुदेिनाच्या प्रत्यक्ष पद्धती
व्याख्यानपद्धती, पणरसंवाद, गटचचा, ऄभ्याससर, भूणमका
पालन व ऄणभरुपता

दूरशिक्षणातील सांज्ञापन मागथ (EDU534)
घटक ५ :
घटक ६ :
कायथ क्रम
घटक ७ :
घटक ८ :
प्रकार

िैक्षशणक श्राव्य कायथ क्रम
अनुदेिन ष्व्हशडओ व अनुदेिन क्रमाष्न्वत
मुशित अनुदेिन साशहत्य
दूरशिक्षणातील सांज्ञापनाचे शवशवध रचना-

घटक ५ : िैक्षशणक श्राव्य कायथ क्रम
णिक्षणातील आलेक्रॉणनक माध्यमे , िैक्षणणक श्रवणकाये ,
श्रवण संणहता, ध्वणनमरण प्रणक्रया, श्रवण कायशक्रमाचे
घटक ६ : अनुदेिन ष्व्हडीओ व अनुदेिन क्रमाष्न्वत
कायथ क्रम
ऄनुदेिन दूरदिशन व स्व्हडीओ कायशक्रम
, दूरदिशन
स्व्हणडओचे प्रकार , फायदे व मयादा , स्व्हडीओ संणहता:
रचना, वेगवेगळे ऄनुबंध व णनर्कमती , स्व्हडीओ यंरसामुग्री व
त्याचा ईपयोग , ऄनुदेिन क्रमास्न्वत कायशक्रम , ऄनुदेिन
स्व्हडीओ
घटक ७ : मुशित अनुदेिन साशहत्य
ऄनुदेिन पाठाची प्रमुख वैणिष्ये , लेखनासाठी तयारी ,
काही ऄध्यापन संकल्पना व ऄनुदेिन पाठ , ऄध्ययन
ईपपत्ती व ऄनुदेिन पाठ , ऄनुदेिन पाठ लेखन , मुणरत
साणहत्याची ऄिास्ब्दक बाजू, ऄनुदेिन पाठाचे , ल्यमापन
घटक ८: दूरशिक्षणातील सांज्ञापनाचे शवशवध रचनाप्रकार
णद्वमागी प्रणतमान , परव्यवहाराद्वारे ऄध्यापन , दूरध्वनीद्वारे
ऄध्यापन, वैयस्क्तक मागशदिशन, टी-गट अंतरणक्रयाला
िैक्षशणक व्यवस्त्थापन (EDU 535)
घटक ०१ िैक्षशणक व्यवस्त्थापन व प्रिासन
घटक ०२ शनणथय क्षमता
घटक ०३ सांघटन
घटक ०४ नेतत्ृ व
घटक ०१ िैक्षशणक व्यवस्त्थापन व प्रिासन
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िैक्षणणक प्रिासन , िैक्षणणक व्यवस्थापन मुलभूत काये ,
व्यवस्थापन साधनस्रोत,
घटक ०२ शनणथय क्षमता
णनणशय घे ण्याची प्रणक्रया, णनणशयांचे प्रकार
घटक ०३ सांघटन
संघटन : व्यावहाणरक संबोधन व व्याख्या , िैक्षणणक संघटन
स्वरूप, संघटनेचे महत्व , पणरणामकारक संघटनांसाठी
णनकष, संघटनातील णवणवध ऄणधकार - जबाबदाऱ्यांचे
णनयोजन व णवतरण , ईपलब्ध साधनसंपत्ती व ईणिष्ट सध्या
करण्यासाठी त्यांचा महत्तम ईपयोग
घटक ०४ नेतत्ृ व
नेतत्ृ वाची गरज, नेतत्ृ व : व्यवस्थापकीय संकल्पना, नेतत्ृ व :
िैली व प्रकार, प्रभावी नेतत्ृ वासाठी अवश्यक गुण , नेत्याचे
कायश
िैक्षशणक व प्रिासन (EDU 536)
घटक ०५ पयथ वेक्षण आशण शनयां रण
घटक ०६ साधनस्त्रोत व्यवस्त्थापन
घटक ०७
प्रिासन सांिोधन आशण
शनयोिनपूवथक पशरवतथन
घटक ०८
भारतातील शिक्षणप्रणाली व
प्रिासकीय सांरचना

पद्धती , प्रिासन संिोधन कायात संगणकाची गरज
,
प्रिासकीय णनयोजनात नवीन पद्धती
घटक ०८ भारतातील शिक्षणप्रणाली व प्रिासकीय
सांरचना
भारतीय णिक्षणपद्धतीची रचना व वैणिष्य याबाबत
णिफारिी, माध्यणमक णिक्षण स्तरावरील पुनरश चना संबंणधत
समस्या (महाराष्र राज्य) , िैक्षणणक प्रिासनाबाबत केंर
सरकारची भूणमका , राष्रीय िैक्षणणक संिोधन व प्रणिक्षण
पणरषद, राज्य िैक्षणणक संिोधन व प्रणिक्षण पणरषद , राज्य
णिक्षण प्रणिक्षण सणमतीची रचना व कायश , णजल्हा पणरषदे ची
रचना व कायश , तालुका पातळीवरील णिक्षण प्रिासन , गाव
पातळीवरील णिक्षण प्रिासन , माध्यणमक िाळा संणहता ,
मान्यतेच्या िती, मंजरु ी, मान्यता नाकारणे व काढू न घे णे ,
महाणवद्यालयाची संलग्नता व मान्यता याबाबतचे
णवद्यापीठाचे काये
िैक्षशणक शनयोिन भाग १ (EDU 537)
घटक ०१ िैक्षशणक शनयोिन : सांबोध आशण शवशवध
प्रकार
घटक ०२ भारतातील बहु स्त्तरीय िै क्षशणक शनयोिन
घटक ०३ सूक्ष्म स्त्तर िैक्षशणक शनयोिन
घटक ०४ िैक्षशणक शवत्तव्यवस्त्था

घटक ०५ पयथ वेक्षण आशण शनयां रण
णनयंरणाकडू न पयावेक्षनाकडे - तत्वज्ञानाची बदलेली णदिा ,
पयावेक्षणाचा ऄथश , व्याप्ती, कायश, तत्व अणण पद्धती
,
व्यक्तीने केलेल्या कामाचा दजा ठरणवण्याचे णनकष
,
औपचाणरक अणण ऄनऔपचाणरक पयशवेक्षण अणण
मागशदिशन, िाळा तपासणीचे स्वरूप, तत्वे, णनयोजन व
संघटन, िैक्षणणक कायशक्रमांची दे खरे ख व मूल्यमापन
घटक ०६ साधनस्त्रोत व्यवस्त्थापन
मानवी साधनसंपत्तीचा णवकास , िैक्षणणक संस्थांमधील
कमशचायांचे व्यवस्थापन , कायालयीन व्यवस्थापन , नोंदणी
अणण साधनसामग्री , सभा, नमुन्याचे छापील कागद अणण
णनयंरण, काय नोंदवायचे ? , वेळेचे व्यवस्थापन , माणहतीचे
व्यवस्थापन, कायालयाचे अधुणनकीकरण
घटक ०७ प्रिासन सांिोधन आशण शनयोिनपूवथक
पशरवतथन
प्रिासन - एक गणतिील पद्धती
, प्रिासन - संिोधन
अवश्यक क्षमता , धोरणात्मक पणरवतशनाचा िोध
,
प्रिासकीय तत्वे , प्रिासकीय ईणिष्टे , प्रिासकीय माणहती

घटक ०१ िैक्षशणक शनयोिन : सांबोध आशण शवशवध
प्रकार
िैक्षणणक णनयोजनाची गरज
, िैक्षणणक णनयोजनणनणशयामागील मूलभूत घटक
, भारतातील िैक्षणणक
णनयोजन – ऐणतहाणसक ठळक घटना, िैक्षणणक णनयोजनाचे
दष्ृ टीकोन : णवणवध मागश
घटक ०२ भारतातील बहु स्त्तरीय िै क्षशणक शनयोिन
बहु स्तरीय णनयोजन : ऄथश व व्याप्ती , बहु स्तरीय णनयोजनाची
गरज, बहु स्तरीय णनयोजनाचे घटक , पंचवार्कषक योजना व
बहु स्तरीय णनयोजन
घटक ०३ सूक्ष्म स्त्तर िैक्षशणक शनयोिन
सूक्ष्म णनयोजनाचे फायदे व त्यातील घटक
, गरजांची
णनस्श्चती, णवश्लेषणात्मक तंरे व दिशक , िालेय अरे खन व
महाराष्र राज्यातील िालेय अरे खनाची स्स्थती , िैक्षणणक
सुणवधांचे णनयोजन , प्रकल्प व त्याचे व्यवस्थापन , िैक्षणणक
व्यवस्थापन व माणहतीची एकास्त्मक यंरणा
घटक ०४ िैक्षशणक शवत्तव्यवस्त्था
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िैक्षणणक णवत्तव्यवस्था ऄथश अणण तत्वे
, णिक्षणातील
समस्या व साधनसंपत्तीची ईपलब्धता , णिक्षणासाठी णवत्तीय
सहा्य, णवत्त सुणवधांचे स्रोत , ऄनुदाने – ऐणतहाणसक
पाश्वशभम
ू ी, िासन कृ तीची गरज , भणवष्यातील िैक्षणणक
जबाबदाऱ्या अणण त्यासाठी लागणारी साधनसंपत्त
िैक्षशणक शनयोिन भाग २(EDU 538)
घटक ५ राटरीय िैक्षशणक धोरण
घटक ६ शिक्षणाचे अथथ िास्त्र ३
घटक ७ शवत्तीय व्यवस्त्थापन
घटक ८ िैक्षशणक शनयोिनाची साष्ययकी
घटक ५ : राटरीय िैक्षशणक धोरण
िैक्षणणक धोरण म्हणजे काय?, िैक्षणणक धोरणाच्या
णनर्कमतीची प्रणक्रया, राष्रीय िैक्षणणक धोरण णनर्कमतीची
सवशसाधारण पद्धती, राष्रीय णिक्षण धोरण णनर्कमतीच्या
प्रणक्रयेत सहभागी होणारे महत्त्वपूणश घटक िैक्षणणक
धोरणाची ईगमस्थाने , राष्रीय िेक्षणणक धोरण, ११८६ ची
ठळक वैणिष्टये (सणक्षप्त गोषवारा), राष्रीय िैक्षणणक
धोरण, १९८६ ची प्रमुख वचने, गष्रीय िैक्षणणक धोरण,
१९८६ कृ ती-कायशक्रम, सुधाणरत राष्रीय िैक्षणणक धोरण,
१९९२, कृ ती-कायशक्रम १९९२, राष्रीय िैक्षणणक धोरणाची
महाराष्र राज्यात ऄमलबजावणी
घटक ६:शिक्षणाचे अथथ िास्त्र
णिक्षण - एक गुंतवणूक, णिक्षणाचा पणरव्यय व णिक्षणावर
होणारा खचश , िैक्षणणक पणरव्यय-प्रकार, पणरव्यय णनधाणरत
करणारे घटक - वगाचा अकार, ऄध्यापन भार, णवणवध
स्तरावरील पटनोंदणी,
आत्यादी,
णिक्षण
पणरव्यय
ठरणवण्याच्या पद्धती, णिक्षणावरील खचश व राष्रीय
ऄथशव्यवस्था
घटक ७ : शवत्तीय व्यवस्त्थापन
णवत्तीय व्यवस्थापन - ऄथश, व्याप्ती, णवत्तीय णवश्लेषण
सकल्पना,
ऄथश,
णवश्लेषणाच
प्रकार,
णवत्तीय
व्यवस्थापकाची काये, णवत्तीय खचाची प्रमाण ईणिष्टे ,
ऄथशसकल्प व ऄथशसकल्पीय णवश्लेषण, णवश्लेषणाची
साधने, णिक्षणाच्या णवत्तीय व्यवस्थेतील ऄडचणी
णिक्षणासाठी व्यय णनधारण

घटक ८:िैक्षशणक शनयोिनासाठी साांष्ययकी
काही सज्ञाच्या व्याख्या, िैक्षणणक णनयोजनातील महत्त्वाची
अकडे वारी णिक्षणातील ऄसमानता, िैक्षणणक णवकासाचे
दिशक, प्रक्षेपण तर
िैक्षशणक शनयोिन भाग २(EDU 539)
घटक ५ राटरीय िैक्षशणक धोरण
घटक ६ शिक्षणाचे अथथ िास्त्र ३
घटक ७ शवत्तीय व्यवस्त्थापन
घटक ८ िैक्षशणक शनयोिनाची साष्ययकी
घटक ५ : राटरीय िैक्षशणक धोरण
िैक्षणणक धोरण म्हणजे काय?, िैक्षणणक धोरणाच्या
णनर्कमतीची प्रणक्रया, राष्रीय िैक्षणणक धोरण णनर्कमतीची
सवशसाधारण पद्धती, राष्रीय णिक्षण धोरण णनर्कमतीच्या
प्रणक्रयेत सहभागी होणारे महत्त्वपूणश घटक िैक्षणणक
धोरणाची ईगमस्थाने , राष्रीय िेक्षणणक धोरण, ११८६ ची
ठळक वैणिष्टये (सणक्षप्त गोषवारा), राष्रीय िैक्षणणक
धोरण, १९८६ ची प्रमुख वचने, गष्रीय िैक्षणणक धोरण,
१९८६ कृ ती-कायशक्रम, सुधाणरत राष्रीय िैक्षणणक धोरण,
१९९२, कृ ती-कायशक्रम १९९२, राष्रीय िैक्षणणक धोरणाची
महाराष्र राज्यात ऄमलबजावणी
घटक ६:शिक्षणाचे अथथ िास्त्र
णिक्षण - एक गुंतवणूक, णिक्षणाचा पणरव्यय व णिक्षणावर
होणारा खचश , िैक्षणणक पणरव्यय-प्रकार, पणरव्यय णनधाणरत
करणारे घटक - वगाचा अकार, ऄध्यापन भार, णवणवध
स्तरावरील पटनोंदणी,
आत्यादी,
णिक्षण
पणरव्यय
ठरणवण्याच्या पद्धती, णिक्षणावरील खचश व राष्रीय
ऄथशव्यवस्था
घटक ७ : शवत्तीय व्यवस्त्थापन
णवत्तीय व्यवस्थापन - ऄथश, व्याप्ती, णवत्तीय णवश्लेषण
सकल्पना,
ऄथश,
णवश्लेषणाच
प्रकार,
णवत्तीय
व्यवस्थापकाची काये, णवत्तीय खचाची प्रमाण ईणिष्टे ,
ऄथशसकल्प व ऄथशसकल्पीय णवश्लेषण, णवश्लेषणाची
साधने, णिक्षणाच्या णवत्तीय व्यवस्थेतील ऄडचणी
णिक्षणासाठी व्यय णनधारण
घटक ८:िैक्षशणक शनयोिनासाठी साांष्ययकी
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काही सज्ञाच्या व्याख्या, िैक्षणणक णनयोजनातील महत्त्वाची
अकडे वारी णिक्षणातील ऄसमानता, िैक्षणणक णवकासाचे
दिशक, प्रक्षेपण तर

शनरां तन शिक्षण EDU 540

घटक ४ . भारतातील साक्षरता व प्राथशमक शिक्षण
ह्ाांमधील समस्त्या
घटक १ : अनौपचाशरक शिक्षणाचे सांबोध
णिक्षणप्राप्तीच्या तीन वाटा, ऄनौपचाणरक णिक्षणाचा
आणतहास,
ऄनौपचाणरक
णिक्षणाच्या
व्याख्या,
णिक्षणपद्धतींचा वेगळे पणा – फरक, ऄनौपचाणरक
णिक्षणाचे अणखी काही मागश

घटक ४ . शनरां तर शिक्षणातील प्रौढ अध्यापनाची अांगे
घटक ५ : शनरां तर शिक्षणातील दळणवळण (सांज्ञापन)
(Communication)
घटक ६ : शनरां तर शिक्षणाचे
प्रिासन आशण
व्यवस्त्थापन

घटक २ :अनौपचाशरक शिक्षणपद्धतीत
थोर
शवचारवांताांचे योगदान
महात्मा गांधी, रवींरनाथ टागोर, पाउलो णफ्रऄरी, आव्हान
आणलच , जे.पी. नाइक

घटक ४ : शनरां तर शिक्षणातील प्रौढ अध्यापनाची अांगे
प्रौढ ऄध्ययनाथीसाठी ऄध्ययनाचे वातावरण
, प्रौढांना
णिकण्यास मदत करण्याची कला, कायशक्रमांचे अयोजन

घटक ३
:
शवकसनिील दे िाांचे
अनौपचाशरक शिक्षणातील प्रयोग
णफणलपाआन्समधील णवणवध ऄनौपचाणरक णिक्षण कायशक्रम ,
थायलंडमधील
औपचाणरक-ऄनौपचाणरक
णिक्षणाचा
समन्वय, टांझाणनयातील जनता णवकास, िेती णवस्तार
अणण सेवांतगशत प्रणिक्षण, आंडोनेणियातील पेनमास प्रकल्प

घटक ५ : शनरां तर शिक्षणातील दळणवळण (सांज्ञापन)
(Communication)
दळणवळणाची माध्यमे अणण प्रौढांचे ऄध्ययन
, णनरं तर
णिक्षणाचे माध्यम संघटन , नवीन माध्यमे व त्यांची
प्रौढणिक्षणातील भूणमका, णनरं तर णिक्षणामध्ये जनसंपकाच्या
माध्यमाची भूणमका
घटक ६ : शनरां तर शिक्षणाचे प्रिासन
आशण व्यवस्त्थापन
णनणशयक्षमता, णनयोजन व ऄंमलबजावणी , दे खरे ख अणण
मूल्यमापन, प्रत्याभरण, ऄंदाजपरक अणण अर्कथक
णनयोजन
541 EDU 542
अनौपचाशरक शिक्षण EDU 541
घटक १ : अनौपचाशरक शिक्षणाचे सांबोध
घटक
२
अनौपचाशरक शिक्षणपद्धतीत थोर
शवचारवांताांचे योगदान
घटक ३ . शवकसनिील दे िाांचे अनौपचाशरक
शिक्षणातील प्रयोग

घटक ४ : भारतातील साक्षरता व प्राथशमक
शिक्षण ह्ाांमधील समस्त्या
साक्षरता व प्राथणमक णिक्षण : मूलभूत संकल्पना व गरज ,
साक्षरता व प्राथणमक णिक्षण : परस्परपूरकता, भारतातील
साक्षरतेची पाश्वशभम
ू ी व सद्यःस्स्थती , प्राथणमक णिक्षण :
सावशणरकीकरण व सद्यःस्स्थती, अर्कथक, सामाणजक,
प्रादे णिक ऄसमानता
,
प्राथणमक
णिक्षणाच्या
सावशणरकीकरणात येणारे ऄडसर व ईपाय ऄनौपचाणरक
णिक्षण : एक नवा पयाय , ऄनौपचाणरक णिक्षणाची
वाटचाल, सद्यःस्स्थती अणण ईणणवा , प्राथणमक णिक्षण व
मुली, प्राथणमक णिक्षण व बालकामगार
अनौपचाशरक शिक्षण भूशमका EDU 542
घटक ५ : िासकीय व अिासकीय सांस्त्थाांची
अनौपचाशरक शिक्षणाबाबत भूशमका
घटक ६
: अनौपचाशरक शिक्षणातील अध्ययनअध्यापन तांरे आशण मूल्यमापन
घटक ७ : अनौपचाशरक शिक्षणाची आर्थथक बािू
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घटक ५ : िासकीय व अिासकीय
सांस्त्थाांची अनौपचाशरक शिक्षणाबाबत भूशमका
ऄनौपचाणरक णिक्षण ह्या संज्ञेचा ऄथश, ऄनौपचाणरक
णिक्षणातील प्रौढ णिक्षणाचे महत्त्व
, प्रौढ णिक्षणाचा
कायशक्रम : िासकीय अणण ऄिासकीय संस्थांची भूणमका,
िासकीय व ऄिासकीय संस्थांच्या प्रौढ णिक्षणातील
कायशपद्धती
घटक ६ :
अनौपचाशरक शिक्षणातील अध्ययन अध्यापन तांरे आशण मूल्यमापन
णिक्षणापासून वंणचत झालेले दुबशल घटक अणण त्यांची
वैणिष्ये ऄनौपचाणरक णिक्षणपद्धतीची संकल्पना,
ऄनौपचाणरक णिक्षणपद्धतीची तंरे , ऄध्ययनाचे णसद्धांत,
ऄध्ययनपद्धती, ऄध्यापनपद्धती, ऄनौपचाणरक णिक्षणातील
मूल्यमापन, सामाणजक पणरवतशनाची
घटक ७ : अनौपचाशरक शिक्षणाची आर्थथक बािू
ऄनौपचाणरक णिक्षण व त्याचे णवणवध प्रकार, ऄनौपचाणरक
णिक्षणातील खचाच्या णवणवध बाबी
, ऄनौपचाणरक
णिक्षणाची सामाणजक बाजू , ऄनौपचाणरक णिक्षणाची
अर्कथक बाजू, ऄनौपचाणरक णिक्षणासाठी ईपलब्ध
ऄसलेली अर्कथक अणण मानवी साधने णवणवध पंचवार्कषक
योजनांतील अर्कथक तरतुदी, खचश - लाभ पृथक्करण
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