
यशवंतराव च�हाण महारा�� म�ुत
�व�यापीठ, ना�शक.

�श�णशा�� �व�याशाखा

बी. एड. �श�ण�म )P-८०)

�वा�याय पिु�तका
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बी. एड. �श�ण�म – �वा�याय पिु�तका २०२०  -२०२२

यशवतंराव च�हाण महारा�� म�ुत �व�यापीठ

कुलगु� : �ा. डॉ. ई. वायनुंदन

डॉ. क�वता साळंुके
�. सचंालक �श�णशा�� �व�याशाखा

�वा�याय लेखक स�मती

�वा�याय लेखन

डॉ. क�वता साळंुके डॉ. सजंीवनी महाले

डॉ. �वजया पाट�ल �ा. �वजयकुमार पाईकराव

डॉ. एस. एस. सोननेु डॉ. डी. डी.पवार

�वा�याय सपंादक व सयंोजन

डॉ. क�वता साळंुके
�श�णशा�� �व�याशाखा,
यशवतंराव च�हाण महारा�� म�ुत �व�यापीठ,
ना�शक.

�न�म�ती

�ी. आनदं यादव
�यव�थापक, �ंथ�न�म�ती क� �
यशवतंराव च�हाण महारा�� म�ुत �व�यापीठ, ना�शक – ४२२ २२२

First edition development underDEC development grant.
◻ २०२० , यशवतंराव च�हाण महारा�� म�ुत �व�यापीठ, ना�शक
◻ मखुप�ृठ रेखाटन : �ी. अ�वनाश भरणे
◻ म�ुक : यशवतंराव च�हाण महारा�� म�ुत �व�यापीठ, ना�शक.
◻ �काशन : डॉ. �दनेश भ�ड े, कुलस�चव, यशवतंराव च�हाण महारा�� म�ुत �व�यापीठ,

ना�शक.
४२२ २२२

�ा�ता�वक
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�म�हो, त�ुह� यशवतंराव च�हाण महारा�� म�ुत �व�यापीठा�या बी.एड. �श�ण�माचे �व�याथ� आहात. या
�श�ण�माची पतु�ता कर�यासाठ� आपणांस अनेक कृती करा�या लागणार आहेत. �यातीलच एक �हणजे ‘�वा�याय’. ह�
�वा�याय पिु�तका online / उ�बोधन स�ात/�वेशानतंर येणा�या अ�ययन सा�ह�यासोबत दे�यात येत.े

हे �वा�याय अ�नवाय� असतात. त ेकसे �लहावेत, कोण�या �वषयाचे �कती �वा�याय �लहून त ेकोणाला �यावेत, ते
तपासनू के�हा �मळतील, इ�याद� सव� ��नांची उ�रे त�ुहांला या पिु�तकेतनू �ा�त होऊ शकतील. या �वा�यायांचे मह�व
जाणव�यानतंर त�ुह� हे �वा�याय �श�ण�म पतू�तचेा भाग �हणनू न करता �ान�ा�ती�या ��ट�ने कराल असा �व�वास
वाटतो. त�ुहांला तमु�या �श�ण�म पतू�तसेाठ� शभेु�छा !

सचंालक
�श�णशा�� �व�याशाखा
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�श�क �श�ण पदवी �श�ण�म (बी.एड.)
�वा�याय गणुदान प�क

�थम वष� :
अ.�. �वषय �वा�याय गणु समं�ंक सह�

(१) EDU-४०१ अ�यायनाथ� व �यांचा
�वकास

/३०

(२) EDU-४०२ अ�ययन आ�ण अ�यापन /३०
(३) EDU-४०३अ�यास�माची भाषा,

�व�याशाखा व �वषयाचे आ�मसातीकरण
/अ�यास�म आ�ण भाषा

/३०

(४) EDU-४२१ म�ूयमापन आ�ण
म�ूय�नधा�रण

/३०

(५) EDU-४०४ शालेय �वषयाचे
अ�यापनशा�� मलुभतू आ�ण शालेय
�वषयाचे अ�यापनशा�� मलुभतू EDU
४०५ त े४१४(�नवडलेले दोन �वषय)

/१५     +     /१५

सम�वयक

नाव ,सह� व �श�का
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�वा�याय गणुदान प�क

��वतीय वष� :
अ.�. �वषय �वा�याय गणु समं�ंक सह�

(६) EDU-४२२ उ�यो�मखु भारतीय समाज
आ�ण �श�ण

/३०

(७) EDU-४२३ �लगं, शाळा आ�ण समाज /१५
(८) EDU-४२४ �ान आ�ण अ�यास�म /३०
(९) EDU-४२५ सव�समावेशीत �श�ण /१५
(१०) वकैि�पक �वषय (कोणताह� एक) /१५

सम�वयक

नाव ,सह� व �श�का

मह�वपवू� सचूना व मा�हती

I) �वा�याय हेतू
* या अ�यास�माचे  �वय-ंअ�ययन सा�ह�य वाचनास �ेरणा देणे.
* सा�ह�याचा आशय समजावनू घेणे.
* �वा�याय लेखनासाठ� आशयानसुार सदंभ��ंथाचा शोध घेणे व �यांचे वाचन करणे.
* �व�यापीठा�या अपे�ेनसुार �वा�यायातील आकृ�या, त�त,े �वाहद�श�कां�या �व�पात मांडणी करणे.
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* कमीतकमी श�दांत जा�तीतजा�त आशय सामाव�यासाठ� �ल�ृ�यांचा वापर करणे.
* �वा�यायातील आशयांचे �प�ट�करण, तलुना, खडंण. मंडणा, साधकबाधक
��ट�कोन, द�घ� व लघ ू�व�यायांचे लेखन करणे.

* �थम वष� व ��वतीय वषा��या अ�ंतम पर��ेसाठ� �वा�यायां�या सचूनांसह अ�ययनास �ेरणा देणे.
II) �वा�याय दे�यामागील हेतू
* अचकू, यो�य व नेम�या श�दात ��न लेखन सराव होतो.
* �वा�याय लेखनामळेु अ�यास�मा�या प�ुतकाचे वाचन, मनन, �चतंन होत,े �वयं-अ�ययन पिु�तकेबरोबर इतर
सदंभ� �ंथांचाह� वापर करता येतो.

* �वा�याय लेखनात झाले�या चकुांबाबत समं�ंकांकडून ��याभरण �मळवनू �यानसुार अ�ंतम पर��े�या
��नलेखनासाठ� तयार� करता येत.े

III) �वा�याय लेखन पवू�तयार�
* सगळे ��न काळजीपवू�क वाचनू. ��नाचे �व�प, तमुची �ची �यांचा �वचार करावा. ��येक �वषयाखाल� �दले�या

सचुने
नसुार ��न �नवडावेत.
* �नवडले�या ��नाचे प�ुहा काळजीपवू�क वाचन करा. �यांचे �व�लेषण करा. उ�रे कोण�या म�ुयां�या सदंभा�त
�लहावयाची आहेत त ेठरवा.

* ��नात अतंभू�त असले�या घटकां�या �प�ट�करणासाठ� अ�यास�मा�या �वय-ंअ�ययन पिु�तकेचे वाचन करा.
* �या घटकासदंाभा�त  त�ुहांला मा�हत असणारे सदंभ�ह� वाचा.
IV) �वा�याय लेखन

�वा�याय �व�यापीठाने �दले�या �वा�यायपिु�तकेत/फूल �केप कागदावर �लहावेत. ��य� लेखन कर�यापवू�
लेखनासाठ� �परेषा आराखडा तयार करा. लेखन आराख�यात �ा�ता�वक, �वषय-�ववेचनाचे म�ुदे व शवेट अशा म�ुदांचा
समावेश करा. ��य� लेखनापवू� पढु�ल कृती करा -
● ��नां�या �व�लेषणान�ुप ��येक घटकासाठ� म�ुदे-उपम�ुदे तयार करा.
● स�ुवात व शवेट �याचा �वचार करा.
● म�ुदयांचा �म लावनू �या.
● ��य� लेखन.
● लेखनानंतर दोन �दवसांनी उ�र ससु�ूता, ओघ-शलै� हे �बदंू समोर ठेवनू प�ुहा एकदा वाचा. यो�य ते बदल/द�ु��या

करा.
● उ�रा�या शवेट� सदंभ��ंथांची नावे �ल�ह�यास �वस� नका.

V) �वा�याय ��याभरण
▪ अ�यासक� �ातील समं�ंकांकड े�दले�या सचूनेनसुार �व�श�ट सपंक� स�ात �वा�याय दयावयाचे आहेत. �वा�याय

�लखाणा�या स�व�तर सचूना पिु�तकेत दे�यात आले�या आहेत.
● �वा�यायपर��कांनी हे�वा�याय तपास�यानंतर �यां�याकडून अ�ंतम पर��े�या ��ट�ने तयार� कर�यासाठ�

��याभरण �यावे.
● ��येक ��नास ५ गणु आहेत.
�वा�याय �लखाणामळेु �श�ण�म पणू� कर�त असतानाच त�ुहांला तमुचा अ�ंतम पर��ेचा अ�यास कर�यास मदत
होईल. त�ुहांला �वषय घटकांची अचकू लेखन, �टपणी काढ�याचा सराव होईल. मह�वाचे �हणजे �वा�यायांना �ा�त
होणारे गणु तमु�या अ�ंतम पर��े�या गणुात समा�व�ट होत अस�याने हे �वा�याय लेखन गांभीय�पवू�क करावे.

VI) �वा�याय आकृतीबंध

��न / �वा�याय : ----------------------------------------------------------------------------------------------------
उ�राचे म�ुदे-उपम�ुदे :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�ा�ता�वक : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मळू म�ुदे / आशय

(आकृ�या, त�त,े(नावांसह) ------------------------------------------------------------------------------------------
��येक म�ु�यांचे �प�ट�करण(आव�यक तथेे सदंभ�)
------------------------------------------------------------------------
�वत:चे मत / अ�भ�ाय -----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
समारोप / सारांश ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सदंभ��ंथाची याद� --------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सचूना -     यापढु�ल भागात �वषय�नहाय �वा�याय �दलेले आहेत. सचूनेनसुार �यांचे लेखन करावे.
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बी.एड.तकुडी २०२० -२०२२
१ .अ�ध�ठान अ�यास�म  EDU -४०१ अ�ययनाथ� व �याचा �वकास

��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� पाच ��न �लहा
1) श�ै�णक मानसशा��ाचा अ�यास करतांना �व�श�ट अ�यासप�धतीची �नवड कोण�या

�नकषांवर कराल त े�लहा.
2) �पयाजे�या मत ेन�ैतक �वकास म�ुयत: कोण�या घटकांवर अवलंबनू असतो त े�प�ट करा.
3) समहूातील �य�तीं�या वत�नावर समहूा�या कोण�या व�ैश��यांचा प�रणाम होतो ते

सोदाहरण �लहा.
4) बालगु�हेगार� �हणजे काय त ेसांगून बालगु�हेगार� कमी कर�यासाठ� दोन ��तबंधा�मक

उपाययोजना त े�लहा.
5) �व�मरणाचा अथ� �प�ट क�न �व�मरणाची कारणे �लहा.
6) संक�पना �हणजे काय त ेसांगून संक�पानाची �श�काला वगा��यापनात कसा उपयोग क�न

घेता येईल त े�वशद करा.
7) �व�याथ� �यि�तम�व �वकासासाठ� ब�ु�धमापन चाच�या कशा उपय�ुत ठ� शकतात ते

�प�ट करा.
8) �व�या�या��या सज�न�शलतचेी जोपासना व �वकास का आव�यक आहे त ेसोदाहरण �लहा.
9) ��यावहनावर प�रणाम करणारे �व�वध घटक कोणत ेत े�प�ट करा.
10)श�ै�णक मानसशा��ाचा अथ� सांगून श�ै�णक मानशा�� �श�काला कसे उपय�ुत ठरत ेते

�प�ट करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

२.EDU-४०२ अ�ययन आ�ण अ�यापन
��येक ��न ५ गुणांचा कोणतहे� पाच ��न �लहा

1) ��छा ��श�ण ��तमान थोड�यात �प�ट करा ?
2) अ�यापन �तीमानांची व�ैश��ये �लहा ?
3) अ�त संघटन �तीमानांची व�ैश��ये �लहा ?
4) अ�यापनाचे �व�प व �या�या थोड�यात �लहा ?
5) अ�ययन व� �हणजे काय ? थोड�यात �प�ट करा ?
6) अ�ययनावर प�रणाम करणारे घटक �प�ट करा ?
7) नेत�ृव �हणजे काय त ेसांगून �याचे �कार �लहा ?
8) शाळेतनू नेत�ृव �वक�सत हो�यासाठ� त�ुह� कोणत े�य�न कराल ?
9) �वयं-�नद��शत अ�ययनातील पाय�या �लहा ?
10)अ�ययन आ�ण अ�यापन अ�धक प�रणामकारक हो�यासाठ� त�ुह� कोण�या कृती कराल

?

३.EDU- ४०३ अ�यास�माची भाषा, �व�याशाखा व �वषयाचे आ�मीसातीकरण
��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� पाच ��न �लहा
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1) मराठ� �वषयाचे अ�यास�मातील �थान व मह�व �प�ट करा.
2) इ�तहास �वषया�या अ�यास�म व पा�य�म यातील संबंध पडताळून �लहा.
3) �हदं� �वषयाची संरचना तयार करा.
4) सं�कृत �वषयाचे अ�यास�मातील मह�व �प�ट करा.
5) इं�जी �वषयाची संरचना �लहा.
6) भगूोल �वषया�या �ान�न�म�तीचे माग� उदाहरणांनी �प�ट करा.
7) ग�णत �वषया�या �ाथ�मक �तरावर�ल उ��द�टे �प�ट करा.
8) अथ�शा�� �वषयातील अ�यास�म व पा�यप�ुतक यांतील सहसंबंधाचे �पि�टकरण करा.
9) �हशबेशा�� �वषयाचे मह�व �प�ट करा.
10)�व�ान �वषयाचे शालेय �तरावर�ल मह�व �लहा.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
४. EDU-४०५ शालेय �वषयाचे अ�यापनशा�� : मराठ�

��येक ��न ५ गुणांचा कोणतहे� तीन ��न �लहा
1) मराठ� �वषयाची संरचना तयार करा.
2) त�ुह� �शकवत असले�या कोण�याह� एका इय�े�या मराठ� पा�यप�ुतकाचेआशय �व�लेषण

करा.
3) �ानाची अ�भव�ृधी ह� संक�पना उदाहरणाने �प�ट करा.
4) मराठ�साठ� उपय�ुत अ�यापन ��तमाने सांगा?
5) मराठ� भाषचेी �ाना�मक �ती�पणे सांगा?

---------------------------------------------------------------------------------------------------
५.EDU ४०७: शालेय �वषयाचे अ�यापन शा��: इं�जी

��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� ३ ��न �लहा
1) त�ुह� �शकवत असले�या इं�जी �वषयातील एका घटकाचे अ�यापन शा��ीय �व�लेषण

करा.
2) इं�जी पा�यप�ुतकातील एक आशय हेऊन �या�या अ�यापनास कोण�या प�धती उपय�ुत

ठरतील �यांची याद� करा. �यातील एकाची सकारण �नवड क�न �लहा.
3) इं�जी �वषयांची संरचना तयार करा.
4) तमु�या इं�जी पा�यप�ुतकातील एक आशयघटक घेवनू �याचा अ�यास�म व पा�य�म

यातील सहसंबंध तपासनू �लहा.
5) इं�जी �वषयाची मा�य�मक �तरावर�ल उ��द�टे �प�ट करा.

---------------------------------------------------------------------------------------

६.EDU ४०७ शालेय �वषयाचे अ�यापनशा��: सं�कृत
��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� तीन ��न �लहा

1) सं�कृत �वषयाची पाच व�ैश�टे �लहा.
2) सं�कृत �वषयाचा एक अ�यापन आशय �नवडून �यास उपय�ुत �ाना�या ��तपणांची याद�

करा.
3) सं�कृत �वषय�श�काची व�ैश�टे �लहा.
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4) सं�कृत �वषयातील एका अ�यापन आशयासाठ� पाठटाचन तयार करा.
5) सं�कृत �वषय मा�य�मक �तरावर समावे�शत कर�याचे पाच हेत ू�लहा.

-----------------------------------------------------------------------------------
७.EDU – ४०९: शालेय �वषयाचे अ�यापनशा��: इ�तहास

��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� तीन ��न �लहा
1) इ�तहासा�या संरचनेचा त�ुह� अ�यापनात कसा वापर करता ? त े�लहा
2) �ान �न�म�तीचे �व�वध माग� उदाहरणासह �प�ट करा.
3) त�ुह� अ�यापन कर�त असले�या इय�े�या इ�तहासा�या एका घटकाचे आशय �व�लेषण

करा.
4) अ�यापन शा��ीय �व�लेषणा�या �व�वध पाय�या उदाहरणासह �प�ट करा  .
5) इ�तहास �श�कास �ाना�या ��त�पनामळेु होणारे �व�वध फायदे उदाहरणासह �लहा.

---------------------------------------------------------------------------------------

८. EDU – ४१०शालेय �वषयाचे अ�यापनशा�� भगूोल
��येक ��न ५ गुणांचा कोणतहे� पाच ��न �लहा

1) भगूोल �ानशाखेची व�ैश��ये �लहा ?
2) �ा�य��क भगूोलातील एका घटकाचे आशय �व�लेषण करा ?
3) समक� �� प�धती �प�ट करा ?
4) पा�य�म व पा�यप�ुतक सहसंबंध �प�ट करा ?
5) नदैा�नक कसोट� �हणजे काय ?

९.EDU- ४११शालेय �वषयाचे अ�यापन शा�� ग�णत
��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� तीन ��न �लहा

1) ग�णताचा अथ� सांगून �व�वध त�ांनी केले�या ग�णता�या �या�या �लहा. याव�न ग�णतात
कोणकोण�या घटकांचा समावेश होतो त ेथोड�यात सांगा.

2) त�ुह� �शकवीत असले�या एका इय�े�या ग�णताचा पा�य�म आ�ण पा�यप�ुतक यातील
ससुंगती आ�ण �वसंगती �लहा.

3) ग�णताची संरचना मांडून �व�वध घटकातील पर�पर संबंध �प�ट करा.
4) ग�णत अ�यापनासाठ� उदगामीव अवगामी प�धती कशी उपय�ुत ठरत ेत े�प�ट करा.
5) ग�णतात �व�या�या��या होणा�या चकुांची याद� क�न �यावर उपचारा�मक अ�यापन कसे

कराल?
--------------------------------------------------------------------------------------------

१०.EDU– ४१२ शालेय �वषयाचे अ�यापन शा�� �व�ान
��येक ��न ५ गुणांचा कोणतहे� तीन ��न �लहा

1) �व�ान आशय �व�लेषणात कोणकोणत ेघटक येतात त े�प�ट करा.
2) �व�ानातील एका आशयासाठ� अचकू �ानाचे �ती�पण ठरवा व त े�नवडतांनाकोणकोण�या

बाबींचा �वचार केला त े�प�ट करा.
3) �व�ान �श�काकड े�व�ाना�या अ�यापानाठ� कोणकोणती�व�श�ट कौश�ये आव�यक

आहेत त े�लहा.
4) एका इय�े�या �व�ान �वषया�या प�ुतकाचे म�ूयमापन करा.
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5) �व�ान �वषयाची संरचना काढून कोण�याह� एका इय�ेतील पा�य�म �नवडून �याचे
संरचनेतील �थान �प�ट करा.
----------------------------------------------------------------------------------------------

११.EDU४१३–शालेय �वषयाचे अ�यापनशा�� : अथ�शा��
��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� तीन ��न �लहा

1) अथ�शा�� �वषयाची संरचना तयार करा.
2) त�ुह� �शकवीत असले�या इय�े�या अथ�शा�� प�ुतकातील एका घटकाचे आशय �व�लेषण

करा.
3) अथ�शा�� �वषयाची मा�य�मक�तरावर�ल अ�यास�माची उ��द�टे �प�ट करा.
4) अथ�शा��ाचा एक आशय घेवनू �यासाठ� नदैा�नक चाचणी तयार करा.
5) अथ�शा�� �श�काची व�ैश�टे �लहा.

१२.EDU४१४–शालेय �वषयाचे अ�यापनशा�� : �हशोबशा��
��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� तीन ��न �लहा

1) �हशबेशा��ात उपय�ुत पडणा�या अ�यापन प�धतींची सकारण याद� करा.
2) �हशबेशा�� �वषयातील एका पा�यांशाचे पाठटाचण तयार करा.
3) �हशबेशा��ातील एका पा�यांशासाठ� �ाना�या �ती�पणांची याद� तयार करा. �यातील

एकाची �नकषांआधारे �नवड करा.
4) �हशबेशा�� �श�काची व�ैश�टे �लहा.
5) �हशबेशा��ाचे अ�यास�मातील �थान �प�ट करा.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
१३.EDU४२१–म�ूयमापन आ�ण म�ूय�नधा�रण

��येक� ५ गुण, कोणतहे� ५ ��न सोडवा.
1) म�ूय�नधा�रण व म�ूयमापन यातील फरक �प�ट करा.
2) स�माणता �हणजे काय ? स�मानतचेे �कार �लहा ?
3) कसोट� रचनेतील ट�पे �वशद करा ?
4) कसोट�ची �व�वसनीयता �हणजे काय ?
5) क� ��य �व�ृी�या मापनाची तीन प�रमाणे कोणती ?
6) �ेणी �नधा�रणाचे तं� थोड�यात �लहा ?
7) ��न पेढ� �वक�सत करताना त�ुह� कोणती काळजी �यावी त े�प�ट करा.
8) �लमुची �भ�ुव अ�ययन�वषयक काय�नीती �लहा ?
9) म�ूयमापना�या �या�या �लहा ?
10)म�ूयमापनक�या�ची भ�ूमका �प�ट करा .

-----------------------------------------------------------------------------------------

१४.EDU४१३–उदयो�मखु भारतीय समाज आ�ण �श�ण

��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� पाच ��न �लहा
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1) �श�णाची �या�या व अथ� �लहा?
2) �श�णाची रा���य काय� सांगा?
3) उदयो�मखु समाजातील पाच आ�हाने �लहून �यातील एकावर तमु�या अनभुवातनू

अपयायोजना तयार करा.
4) �व�भ�नतचेे �व�वध �कार �लहा?
5) �श�णाचे साव���क�करण थोड�यात �प�ट करा?
6) धम��नरपे�ता �हणजे काय?
7) सव��श�ा अ�भयानाची उ��द�टे सांगा?
8) एकाि�मक �श�णाचीव�ैश��ये �लहा?
9) इंचेऑन प�रषदेवर सं���त ट�पा �लहा?
10)शालेय �श�त कशी राब�वल� जात.े उदाहरणासह �लहा?

---------------------------------------------------------------------------------------------

१५.EDU४२३–�लगं,शाळा,आ�ण समाज

��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� पाच ��न �लहा

1) �श�क हा समतचेा पाईक आहे हे �वधान सोदाहरण �प�ट करा.
2) महा�मा फुले यांचे मलु�ं�या �श�णाब�दलचे �वचार �वशद करा.
3) महष� कव� यां�या श�ै�णक व सामािजक काया�चा थोड�यात आढावा �या.
4) �व�या�या�म�ये �श�क या ना�याने त�ुह� लोकशाह� नेत�ृवाचा �वकास कसा कराल ते

सोदाहरण�लहा.
5) �श�णा�या �यापक �येयाचा ��य� जीवनाशी कसा संबंध आहे त े�लहा.
6) सं�कृतीचा अथ� सांगून म�ूय व �श�णाशी �याचा पर�परसंबंध कसा आहे त े�प�ट करा.
7) भारतातील दरू�थ �श�णाचे मह�व �वशद करा.
8) शाळा व कुटंुब यांचे पर�पर संबंध �वशद करा.
9) �श�ण व समाजप�रवत�न यांचा पर�पर संबंध कसा त े�लहा.
10)सां�कृ�तक भेद ह� संक�पना �वशद करा.

--------------------------------------------------------------------------------------

१६.EDU–४२४ �ान आ�ण अ�यास�म
��येक ��न ५ गुणांचा कोणतहे� पाच ��न �लहा

1) �व�याशाखेची व�ैश��ये �लहा .
2) �ान�न�म�ती�या �व�वध प�धती �प�ट करा.
3) अ�यास�म व पा�य�म यातील फरक �लहा.
4) उ��द��ये �हणजे काय ?
5) शं�वाकृती पा�य�वषय �प�ट करा ?
6) �क�नरची साधक अ�भसंधान उपप�ी �लहा.
7) दरु�श�णाची गुणव�ैश��ये कोणती ?

Page
12

बी.एड. �वा�याय पिु�तका २०२०-२२



8) दरू�श�ण संक�पना �प�ट करा.
9) उ��द�टांचे फायदे �प�ट करा.
10)अनदेुशन पाठाची �मखु व�ैश��ये �लहा.

-------------------------------------------------------------------------------------------

१७.EDU ४२५ सव�समावे�शत �श�ण

��येक ��न पाच गुणांचा, कोणतहे� पाच ��न �लहा.

1) समावे�शत �श�णाची व�ैश��ये �लहा?
2) समावे�शत �श�णासंदभा�त झाले�या धोरणांची व काय�यांची याद� करा.
3) अपंगासाठ� �द�या जाणा�या �कमान १० �व�वध सोयीसवलती �लहा.
4) ��ट�दोष, कण�ब�धर व मतीमंद बालक �हणजे काय त े�लहा.
5) अ�ययन अ�मता �हणजे काय त े�प�ट करा.
6) अ�ययन दोषांमळेु मलुां�या सामाजीक�करणात येणारे अडथळे येतात त े�प�ट करा.
7) बालगु�हेगार� थांब�व�यासाठ� ��तबंधा�मक उपाय सचुवा.
8) ��ावान मलुांची ल�णे कोणती?
9) समावे�शत व सामा�य शाळेतील फरक �प�ट करा.
10)समावे�शत शाळेतील �श�काची गुणव�ैश��ये �लहा.

---------------------------------------------------------------------------------------

१८.EDU४२६–श�ै�णक तं��व�ान
��येक ��न ५ गुण, कोणतहे� ३  ��न �लहा.

1) श�ै�णक तं��व�ानाचा अथ� व �व�प �प�ट करा.
2) सं�ापनाचा अथ� व सं�ापन ���येचे घटक �प�ट करा.
3) वगा�तील सं�ापन �भावी हो�यासाठ� संदेशाची �नवड आ�ण मांडणी करतांना त�ुह�

कोणतीकाळजी �याल.
4) �णाल� उपागमाचा �श�णात कसा उपयोग करता येईल? ते उदाहरणासह �प�ट करा.
5) �णाल� उपागमाचे आधारभतू �वचार�वाह �प�ट करा.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
१९.EDU४२७–बालक  आ�ण बाल�श�ण ( भाग १व भाग २)

��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� ३ ��न �लहा

1) बालका�या �वकासाची �व�वध अगें �प�ट करा.
2) बालका�या �वकासावर वातावरणाचा प�रणाम कसा होतो त ेसोदाहरण �प�ट करा.
3) बालका�या �वकासातील कारक �वकासाची व�ैश��ये �वशद करा.
4) बालका�या भा�षक �वकासासाठ� उप�म सचुवा व एका उप�माची अमंलबजावणी कशी

कराल त े�लहा.
5) बालकां�या अपंग�वाचे �व�प थोड�यात सांगून अपंग�वाची �व�वध करणे �प�ट करा.

-------------------------------------------------------------------------------------
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२०.EDU ४२८-�श�क आ�ण �वयंसाहा�य गट चळवळ

��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� ३ ��न �लहा

1) म�हला सबल�करण व �वयं सहा�यता गटाचा संबंध �प�ट करा?
2) �वयं सहा�यता गटा�या सम�या �लहा?
3) नेत�ृव �नवड व �वयं सहा�यता गट बांधणी थोड�यात सांगा?
4) �वयं सहा�यता बठैक�ची पवू�तयार� �लहा?
5) गट�व�तार �हणजे काय त े�लहा.

---------------------------------------------------------------------------------------------

२१. EDU ४२९ –म�ुय�श�ण

��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� ३ ��न �लहा

1) ‘म�ूय’ चा अथ� �प�ट करा.
2) भारता�या सं�वधानाची वा�त�वका / उ�दे�शका  यावर सं���त ट�प �लहा.
3) म�ूय �श�णाचे शालेय पातळीवर�ल �व�वध �ोत �लहा
4) म�ूय �श�णासाठ� एका उपय�ुत उप�मांचे �नयोजन करा.
5) म�ूय �जवणकू व पालक सं���त ट�पा �लहा?

-------------------------------------------------------------------------------------------

२२.EDU ४३० त े४३२ �ाथ�मक �श�कांसाठ� इं�जी

��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� ३ ��न �लहा

1) �ाथ�मक �तरावर�ल इं�जी �वषयात समा�व�ट कौश�यांची याद� करा.
2) �ाथ�मक �तरावर�ल इं�जी �वषयात लेखन �शक�व�या�या दोन तं�ांची चचा� करा.
3) �ाथ�मक �तरावर�ल इं�जी �वषयात �वण कौश�याचे मह�व �प�ट करा.
4) �ाथ�मक �तरावर�ल इं�जी �वषयातील या कौश�यांची �जवणकू‘वाचन’�व�या�या�त

कशी कराल त ेसोदाहरण �प�ट करा.
5) �ाथ�मक �तरावर�ल इं�जी �श�काची व�ैश�टे �प�ट करा.

२३. EDU-४३३ – श�ै�णक सं�ापन �कार

��येक ��न ५ गुणांचा कोणतहे� ३ ��न �लहा
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1) सं�ापन �हणजे काय ?
2) गटचचा�  यावर ट�प �लहा.
3) �ावणमा�यमाचे फायदे व मया�दा �लहा ?
4) �माि�वत अ�ययनाची त�वे �लहा ?
5) अनदेुशनपाठाची �मखु व�ैश��ये �प�ट करा ?

--------------------------------------------------------------------------------------------

२४.EDU ४३४ �ाथ�मक �तरावर�ल �श�ण व �श�काची काय�
��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� ३ ��न �लहा

1) एक�वसा�या शतकातील �श�काची व�ैश��ये सांगा.
2) �ाथ�मक �श�णाचा पवू��ाथ�मक आ�ण मा�य�मक �श�णाशी संबंध �प�ट करा.
3) �ाथ�मक �श�णातील नवे �वचार �वाह �प�ट करा.
4) �ाथ�मक �श�णा संदभा�त शासनाने राब�वले�या कोण�याह� एक योजने बाबत साधक –

बाधक चचा� करा.
5) �द�यांग बालकांना (अपंग) शालेय �वाहात आण�यासाठ� त�ुह� कोणकोणत े�य�न करता ते

�लहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

२५.EDU ४३५मा�य�मक �तरावर�ल �श�ण व �श�काची काय�
��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� ३ ��न �लहा

1) मा�य�मक �श�णाची उ��द��ये �प�ट करा.
2) मा�य�मक �श�ण आयोगाने (मदु�लयार आयोग) मा�य�मक �श�णा संदभा�त केले�या

�शफारशी आज�या काळात क�या लागू होतात त े�लहा.
3) मा�य�मक �श�णातील कोणतहे� दोन नवीन �वचार �वाह �प�ट करा.
4) महारा�� रा�य मा�य�मक व उ�च मा�य�मक �श�ण मंडळाचे काय� �लहा.
5) मा�य�मक �तरावर�ल �श�णासामोर�ल आ�हाने कोणकोणती आहेत �यावर त�ुह�

कोणकोण�या उपाययोजना क� शकता त ेउदाहरणासह �प�ट करा?
---------------------------------------------------------------------------------------------

२६.EDU ४३६�श�का�या बदल�या भ�ूमका व कृती�श�ण
��येक ��न ५ गुणांचा, कोणतहे� ३  ��न �लहा

1) �श�का�या बदल�या भ�ुमकेमागील कारणे �प�ट करा.
2) अ�यापनासाठ� संगणकाचा उपयोग त�ुह� कसा कराल त े�लहा.
3) सांि�यक�य व �शासक�य कामासाठ� त�ुह� संगणकाचा वापर कसा कराल त े�प�ट करा.
4) �श�का�या �वत:�या संदभा�तील �व�वध भ�ुमका �प�ट करा.
5) कृ�तसंशोधना�या �व�वध साधनाब�दल मा�हती �लहा.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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