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प्रभतु्ि अध्ययनाच्या प्रक्रियेत प्रत्याभरण आणण उपचारात्मक अध्यापन हे सिाांत महत्त्िाचे असत.े 
प्रभतु्ि अध्ययनाची सकंल्पना कोमोननयस यांनी सतराव्या ितकात मांडली. आजशमतीला प्रभतु्ि 
अध्ययनाविषयीच्या विविध कल्पना प्रचारात आहेत. त्यांनसुार अध्यापन सिेंदनिील ि पद्धतिीरपणे 
पार पडणे आणण प्रभतु्ि सपंादण्यासाठी विद्यार्थयाास परेुसा िेळ यांद्िारे बहुसखं्य विद्यार्थी उच्च 
प्रकारची क्षमता प्राप्त करू िकतात; परंत ु त्यासाठी प्रभतु्ि अध्ययनाचे ननकष स्त्पष्टपणे मांडणे 
आिश्यक आहे. प्रत्याभरणाच्या विविध साधनांचा िापर आिश्यक असतो. शिक्षणतज्ज्ञ जे. एच. ब्लॉक 
आणण वपटरसन यांच्या सिंोधनानसुार प्रभतु्ि अध्ययनासाठी िशैिष््यपणूा अध्ययन ि अध्यापन 
प्रक्रिया राबविल्या, तर जिळपास ८०% विद्यार्थी अध्ययनात ८०%  प्रभतु्ि सपंादन करू िकतात. 
कॅरोल याांच ेप्रतिमाने : जॉन. बी. कॅरोल यांनी अध्ययनातील प्रभतु्िाविषयी ‘मॉडले ऑफ स्त्कूल लननांग’ हे 
प्रनतमान मांडल.े या प्रनतमानात प्रत्येक विद्यार्थयााला काही पातळीपयांत शिक्षण घेण्यासाठी आिश्यक 
तो िेळ देणे अपेक्षक्षत असत.े ज्ज्यामळेु तो अध्ययनाची अपेक्षक्षत पातळी गाठतो. जर विद्यार्थयााला 
परेुसा िेळ ददला गेला नसेल, तर विद्यार्थयााने प्राप्त करायच्या अध्ययनाला शमळालेला िेळ आणण 
प्रत्यक्षात त्याने अध्ययनासाठी िापरलेला िेळ यांच्या गणुोत्तराच्या प्रमाणात अध्ययन घडते, असे त े
म्हणतात. 

 

विशिष्ट िालेय पररस्स्त्र्थतीत विद्यार्थयााने अभ्यासासाठी िापरलेला िेळ आणण प्रत्यक्षात त्याला 
अध्ययन पातळी गाठण्यासाठी लागलेला िेळ यांचा सबधं अध्यापनािी असतो. असे या प्रनतमानात 
स्त्पष्ट म्हटले आहे. या प्रनतमानात विद्यार्थयाांची अध्ययन पातळी विद्यार्थयााला अध्ययनातील ददलेला 
िेळ, त्यांची चचकाटी, अशभयोग्यता, अध्यापनाचा दजाा आणण विद्यार्थयााची आकलनक्षमता या घटकांिर 
अिलबंनू असत.े 

अध्ययनाकररिा दिलेला वेळ : िाळेत प्रत्येक तासाचे ननस्श्चत िेळापरक असते. काही विद्यार्थयाांना तो 
िेळ अचधक िाटतो, तर काही विद्यार्थयाांना कमी िाटतो. कॅरोल यांच्या मत,े प्रभतु्ि प्राप्तीत 
अध्ययनासाठी ददलेला िेळ महत्त्िाचा असतो. अशभयोग्यता ही अध्ययनाची गती ठरवित.े विशिष्ट काया 
पणूा करण्यासाठी विद्यार्थयाांना आिश्यक तिेढा िेळ ददला, तर प्रभतु्ि प्राप्त करता येत.े विद्यार्थयाांची 
अशभयोग्यता, िास्ब्दक क्षमता, िगाामधील अनदेुिनाची गणुित्ता आणण िगााबाहेरून शमळणारी मदतीची 
गणुित्ता या बाबींचाही त्यािर पररणाम होतो. व्यक्तीपरत्िे प्रभतु्ि अध्ययनाचा िेळ शभन्न असतो आणण 
अनदेुिनाची गणुित्ता, तसेच दजाा सधुारण्यासाठी ठरिनू ददलेल्या िेळेचा योग्य उपयोग हा भेद कमी 
करू िकतो. 
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चचकाटी : ‘चचकाटी म्हणजे विद्यार्थयााची अध्ययनात िळे घालविण्याची तयारी होय’. एखाद्या विशिष्ट 
आियािर प्रभतु्ि शमळविण्यासाठी विद्यार्थयााला लागणारा िेळ त्याने सिपयपणे पणूातअ अध्ययनासाठी 
न िापरल्यास त्याचे प्रभतु्त्ि अध्ययन होत नाही. विद्यार्थयााचा अध्ययनाप्रती दृष्टीकोन आणण रुची 
यांच्यािी चचकाटी सबंचंधत असत.े एखाद्या विशिष्ट अध्ययनाच्या कृती पणूा करण्यासाठी 
विद्यार्थयाांमधील चचकाटीत शभन्नता असली, तरी जर त्यांना भतूकाळात बक्षक्षसे िा प्रोत्साहन शमळालेले 
असेल, तर विद्यार्थी अध्ययनामध्ये जास्त्त िळे घालवितो. याउलट, जर त्याचे भतूकाळातील अनभुि 
ननरािाजनक असतील, तर तो अध्ययनासाठी कमी िेळ देतो. अध्ययनातील चचकाटी िाढविण्यासाठी 
सतत शमळणारे प्रोत्साहन, बक्षक्षसे आणण यि हे कारणीभतू ठरतात. ददलेल्या कायाात प्रभतु्ि प्राप्त 
करता आल,े तर चचकाटी ही आपोआपच िाढत जाते. अनदेुिनाची गणुित्ता मोठ्या प्रमाणात असली, तर 
चचकाटीची गरज कमी भासत.े 
अभभयोग्यिा : अशभयोग्यता म्हणजे विशिष्ट ञानक्षरेात कौिल्याने काया करण्याची क्षमता होय. कॅरोल 
यांच्या मत,े ‘अशभयोग्यता म्हणज ेविशिष्ट आिय ि कौिल्य यांिर प्रभतु्ि शमळविण्यासाठी व्यक्तीला 
लागणाऱ्या िळेेचे प्रमाण होय’. अशभयोग्यता असेल, तर अध्ययनाला जास्त्त िेळ लागतो आणण जास्त्त 
असेल, तर कमी िेळेत कुिलतनेे जास्त्त अध्ययन घडत.े प्रत्येक व्यक्तींना सिाच क्षेरांत उच्च कोटीची 
कौिल्ये ि ञान प्राप्तीसाठी यांच्या अशभयोग्यतनेसुार कमी-जास्त्त िळे लागेतो, असे या प्रनतमानात 
गहृीत धरले आहे. अशभयोग्यता अध्ययनार्थीच ेअध्ययन िातािरण, पररसर, आजुबाजुच्या िातािरणातील, 

िाळेतील आणण घरातील अध्ययन अनभुि यांिरून सधुारता येत.े 
अध्यापन िर्ाा : एखाद्या अध्ययनार्थयाासाठी सिाांत जास्त्त अनकूुल अध्यापन पद्धतीचा उपयोग म्हणज े
अध्यापनाचा दजाा होय. काही विद्यार्थी स्त्िअध्यापनातनू शिकू िकतात, तर काहींना सरचचत 
अध्यापनाची गरज असत.े काहींना मतूा उदाहरणाची गरज असत,े तर काहींना प्रबलनाची गरज असत.े 
विद्यार्थयाांच्या गरजानसूार आयोस्जत केलेले अध्यापन म्हणजे ‘दजेदार अध्यापन’ होय. 
आकलन क्षमिा : जे वििषे काया शिकायचे आहे, त े काया आणण त े शिकण्याची पद्धती या दोन्ही 
गोष्टींच ेआकलन होण्याची क्षमता म्हणजे ‘अध्यापनाची आकलन क्षमता’ होय. ती क्षमता अध्यापन 
सादहत्य आणण शिकविणाऱ्याची अध्यापन कौिल्ये यांिर अिलबंनू असत.े शिक्षकाचे शिकविणे समजत 
असेल क्रकंिा अध्ययन सादहत्यांचे आकलन होत असेल, तर त्याला विषयाच्या अध्ययनात जास्त्त 
अडचणी येत नाहीत. शिक्षकांची मौणखक क्षमता आणण िाचनातनू होणारे आकलन यांिर आकलन 
क्षमता अिलबंनू असत.े 
ब्लूमची प्रतिमाने : शिक्षणतज्ज्ञ बी. एस. ब्लमू यांनी प्रभतु्ि अध्ययनाविषयी बरेच काया केले आहे. ब्लमू 
याच्या मत,े अध्ययनाला लागणारा िेळ, चचकाटी, अशभयोग्यता, अध्यापन दजाा आणण विद्यार्थी आकलन 
क्षमता हे घटक लक्षात घेता बहुतांिी घटक विद्यार्थयाांिी सबंचंधत असनू तलुनेने शिक्षकांिी कमी 
सबंचंधत आहेत; परंत ु या घटकांच्या परस्त्पर मदतीने विद्यार्थी त्या सिाांचे ननयरंण करू िकतो ि 
प्रभतु्ि अध्ययन प्राप्त करू िकतो हे ननस्श्चत. ब्लमू यांच्या प्रभतु्ि विषयक दृष्टीकोनात विद्यार्थयाांना 
जे जे शिकविले जाईल, त्यात सिा विद्यार्थयाांना पणूा प्राविण्य सपंादन करण्यासाठी काही प्रक्रिया घडणे 
आिश्यक असत.े त ेअध्ययन आणण अध्यापन मोजता येते. ब्लमू यांच्या प्रनतमानानसुार िकेडा ७५ त े
९० टक्के विद्यार्थयाांना अध्ययनात प्रभतु्ि शमळविणे िक्य आहे. त्यासाठी त्यांनी ननत्याच्या 
अध्ययनापेक्षा सफाईदारपणे अध््ययनासाठीच े मागा सचुविले आहेत. प्रभतु्ि अध्ययन पद्धती ही 
पारंपररक िगााध्यापनापेक्षा विद्यार्थयाांची विषयात रुची आणण अशभितृ्ती विकशसत करत.े ब्लमू यांनी 



कॅराल यांच्या सकंलनात्मक प्रनतमानाचे प्रभतु्ि अध्ययन प्रनतमानात रूपांतरण केले. ब्लमू यांच्या 
यकु्तीिादानसुार त्यांना समान दजााच्या विषयांच ेअध्ययन पणूा झाल्यानतंर सपंादन आणण अशभितृ्ती 
यांमधील परस्त्परसबंधं उच्च प्रतीचे शमळतात, ही पररस्स्त्र्थती पढुीलप्रमाणे दिाविता येत.े 

 
  

  

प्रति ववद्यार्थी समान अध्यापन : प्रत्येक विद्यार्थयााला अनकूुल दजााच े अध्यापन आणण परेुसा िेळ, 

शमळाल्यास प्रभतु्ि अध्ययन होत.े यात अशभितृ्ती आणण सपंादनात सबंधं असत नाही. ही पररस्स्त्र्थती 
पढुीलप्रमाणे स्त्पष्ट करता येत.े 

 

प्रति ववद्यार्थी उपयुक्ि अध्यापन : यापिूीच्या अध्ययन प्रभतु्िविषयक कायानीतीपेक्षा ब्लमू यांचा 
दृष्टीकोन अचधक प्रगत आहे; कारण प्रत्याभरणाची साधने त्यात खूप प्रगत आहेत. अध्ययन – 

अध्यापनाची अतंगात बाब म्हणून त्यात सातत्याने मलू्यमापनाची योजना केलेली आहे. शिक्षक ि 
विद्यार्थयााला अध्ययन – अध्यापन विकासासाठी सतत प्रत्याभरण परुविले जात.े यामळेु या पद्धतीत 
सतत विकास होत असल्याने विद्यार्थयााला अध्ययनात प्रभतु्ि शमळविणे िक्य होत.े तसेच ही पद्धती 
पिूीच्या अध्यापन पद्धतीपेक्षा िेगिेगळी उपचारात्मक अध्यापन साधने सचुवित.े ही सधुारणा करणारी 
साधने प्रत्येक विद्यार्थयााला सचुविली जातात. तसेच घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी आिश्यक 
असलले्या सचूना, कृती आणण अभ्यासाशििाय िेगिेगळ्या प्रकारचे सराि करण्याचीही सधंी ददली जात.े 
यासाठी लहान लहान गटाचंे अभ्याससर, व्यक्तीगत रीत्या अध्यापन, पयाायी अध्यापन सादहत्य (उदा., 
अचधक िशमक पसु्त्तके, कायापसु्स्त्तका, िमास्न्ित अध्ययन, दृकश्राव्य साधने, पद्धती आणण 
शिक्षणविषयक खेळ इत्यादी.) आणण पनुरअध्यापन या साधनांचा िापर करता येतो. 
अपेक्षक्षत अध्ययन ननष्पत्तीची विभागणी ही प्रभतु्ि ननष्पत्ती आणण विकासात्मक ननष्पत्ती अिी केली 
जात.े प्रभतु्ि ननष्पत्ती ही अभ्यासिमाच्या क्रकमान उद्ददष्टांिी ननगडडत असत,े (उदा., मलुभतू कौिल्य) 
जी सिा विद्यार्थयाांनी प्राप्त केलीच पादहजे. विकासात्मक ननष्पत्ती या व्यक्तीपरत्िे शभन्न आणण 
गुतंागुतंीच्या असतात. (उदा., समस्त्या आकलन, उपयोजन इत्यादी) ज्ज्यामध्ये विद्यार्थयााने ननरननराळ्या 
शे्रणीचंी प्रगती दाखिािी, अिी अपेक्षा असत.े िगा अध्यापनातील प्रभतु्ि अध्ययनाचा दसुराही एक 
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दृष्टीकोन आहे. या दृष्टीकोनानसुार सिा अपेक्षक्षत अध्ययन ननष्पत्तींच्या मलुभतू कायानीतीचे उपयोजन 
करणे अपके्षक्षत आहे. हा दृष्टीकोन अनेक शिक्षणतज्ज्ञानंी स्त्िीकारलेला होता. 

ब्लमू यांचा प्रभतु्ि अध्ययन दृष्टीकोन हा सिा विद्यार्थयाांना अभ्यासिमात उद्ददष्टांच्या आधारे एका 
ननस्श्चत प्रभतु्िाच्या पातळीपयांत आणणाऱ्या अध्यापनकायानीतीचा आहे. विद्यार्थयााच्या ियैस्क्तक 
अध्ययनातील अडचणींिर मात करण्यासाठी ही पद्धती ननयशमत िगा, अध्यापन आणण प्रत्याभरण, 

उपचारात्मक अध्यापन तरं ेयांचा एकत्ररत विचार करत.े ज्ज्या विद्यार्थयाांना अध्ययनासाठी अचधक िेळ 
हिा आहे, त्यांना तो ददला जातो. अिा प्रकारे ब्लमू यांची पद्धत ही गटािर आधाररत अध्यापनाचा 
िापर करत.े त्याच बरोबर गटािर आधाररत अध्यापनाद्िारे जे प्रभतु्ि शमळि ू िकत नाहीत, 

त्यांच्यासाठी काळजीपिूाक तयार केलेल्या सधुाररत अभ्यासाची जोड ददली जात.े या कायाननतीत 
अभ्यासिमाची विभागणी अध्ययन घटकांमध्ये करण्यात येत.े या अध्ययन कृती एक क्रकंिा दोन 
सप्ताहांच्या कालािधीत पणूा करता येतात. प्रत्येक अध्ययन घटकासाठी ननस्श्चत अनदेुिन उद्ददष््ये 
शलहून अध्ययनाच्या फलननष्पत्तींिर भर ददला जातो. प्रत्येक अध्ययन घटकांच्या उद्ददष्टांसाठी प्रभतु्ि 
मानके ननस्श्चत ठरविली जातात. ही प्रभतु्ि मानके साधारणतअ ८० त े ८५ टक्के बरोबर असतात. 
विद्यार्थयााने केलेले मागील काया लक्षात घेतले जाते. ननयशमत सादहत्य ि सांनघक अध्यापन पद्धतीचंा 
िापर करून प्रत्येक घटकाचे अध्यापन केले जात.े प्रत्येक अध्ययन घटकाच्या ििेटी ननदानात्मक 
प्रगती/कसो्या ददलेल्या असतात. ननरंतर मलू्यमापनामळेु अध्ययनाचे प्रबलीकरण होत.े झालेल्या चकुा 
लक्षात आल्याने त्यािर प्रभतु्ि प्राप्त करता येत.े  या कसो्याचंा उपयोग शे्रणी देण्यासाठी केला जात 
नाही. जे विद्यार्थी अध्ययन प्रभतु्ि प्राप्त करीत नाहीत, त्यांच्या अध्ययन चुका दरुुस्त्त करण्यासाठी 
विशिष्ट पद्धती ननस्श्चत करण्यात येत े ि त्यासाठी जादा िेळ ददला जातो. सिा अभ्यासिम पणूा 
झाल्यानतंर अनंतम परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षचेा उपयोग शे्रणी देण्यासाठी केला जातो, तसेच घटक 
चाचणी ि अनंतम कसोटी यांच्या फलननष्पत्तीचा विचार अध्यापनात सधुारणा करण्यासाठी केला जातो. 
ज्ज्या घटकांमध्ये बहुतांि विद्यार्थयाांना अध्ययन प्रभतु्ि शमळविण्यात अडचणी येतात, त्यामध्ये योग्य 
तो बदल यामळेु करता येतो. 

ब्लमू यांची अध्ययन प्रभतु्िाची कायानीती ही विद्यार्थयााच्या व्यस्क्तगत गरजानसुार अनदेुिनासाठी 
विशिष्ट तरंाचा िापर करणारी, पण समहूाचधस्ष्ठत अध्यापनािर आधारलेली आहे. ही पद्धती पारंपररक 
िगा अध्यापनापेक्षा िेगळी आहे; कारण अध्ययन घटकाच्या सिा उद्ददष्टांच्या प्रभतु्िािर ही पद्धती भर 
देत.े प्रत्येक विद्यार्थयााच्या अध्ययनातील विशिष्ट उणणिा, अडचणी िोधण्यापेक्षा ही पद्धती सातत्याने 
मलु्यांकन प्रक्रियांचा िापर करत,े अध्ययन अडचणीिर मात करण्यासाठी ही पद्धती मदत करते. ही 
पद्धती पद्धतिीर असे प्रत्याभरण, सधुाररत अध्यापन पद्धती आणण पयाायी अध्ययन साधनसाम्ी 
स्रोत (िमस्न्ित सादहत्य) यांचा िापर करत ेआणण ज्ज्या विद्यार्थयाांना अध्ययनासाठी अचधक िेळ हिा 
असेल, त्यांना तो िेळ ददला जातो. ब्लमू यांची प्रभतु्ि अध्ययन पद्धती ठरािीक िेळ आणण प्रािीण्यांच े
विविध पातळीिरील सपंादन यांिर भर देत.े विद्यार्थयााने किा प्रकारे प्रभतु्ि शमळिले आहे, यापेक्षा 
त्याच्या िगाातील विद्यार्थयाांिी त्यांच्या सपंादनाची तलुना करून प्रभतु्िाची पातळी ठरिली जात.े 

प्रभतु्ि पातळी विद्यार्थयााच्या सपंादनाची पातळी आणण क्रकती विद्यार्थयाांनी ती सपंादन पातळी साध्य 
केललेी आहे, या दोन घटकाचं्या आधारे ठरिली जाते. या दोन्ही घटकांचा उल्लेख प्रभतु्ि पातळीत केला 



जातो. ८०% विद्यार्थयाांनी ८०% गणु प्राप्त केल्यास ८०/८० प्रभतु्ि पातळी साध्य झाली, असे म्हणता 
येईल. पररपणूा प्रभतु्ि पातळी ९०/९० मानली जात.े म्हणजेच ९०% विद्यार्थी ९०% गणु प्राप्त करतात. 
अिी परीपणूा प्रभतु्ि पातळी प्रत्येक िेळी साध्य होईलच असे नाही. विद्यार्थयाांची सरुिातीच्या 
स्स्त्र्थतीिर त ेअिलबंनू असत.े जर त ेखालच्या पातळीिर असतील, तर ९०/९० ऐिजी ८०/८०, ७५/७५ 
अिा प्रभतु्ि पातळ्या ननधााररत केल्या जातात. 

प्रभुत्व अध्ययनाची मानसशास्त्रीय िात्त्वक गहृीिके : प्रभतु्ि अध्ययनाची मानसिास्त्र, उपलब्ध पररस्स्त्र्थती 
आणण मागादिानाविषयक काही गहृीतके आहेत. प्रत्येक विद्यार्थी विशिष्ट उच्च पातळीपयांत 
अध्ययनािर प्रभतु्ि प्राप्त करू िकतो; मार त्यासाठी द्यािा लागणारा िेळ आणण सराि यांचे प्रमाण 
विद्यार्थीपरत्िे शभन्न शभन्न असत.े तसेच व्यक्तीगत भेद लक्षात घेता प्रत्येक विद्यार्थी आपापल्या 
पद्धतीने ि गतीने अध्ययन प्रभतु्ि प्राप्तीचा प्रयत्न करीत असतो. 
अध्ययनास उपलब्ध पररत्स्त्र्थिीववषयक गहृीिके : विद्यार्थयााला स्त्ियअंध्ययनाला प्रितृ्त करील ि 
स्त्ियअंध्ययनास साह्य करील अिा प्रकारची िालेय पररस्स्त्र्थती आहे, असे येर्थ े गहृीत धरले आहे. 
म्हणजेच िगाखोल्या, त्यामध्ये स्त्ियअंध्ययनाला परूक अिी िकै्षणणक साधनसाम्ी उपलब्ध आहे असे 
गहृीत आहे. तसेच विद्यार्थी स्त्ित:च्या अध्ययनाचे ननयोजन स्त्ित:च करतो आणण विद्यार्थी आपल्या 
अध्ययनात इतर विद्यार्थयाांचे सहकाया घेऊ िकतो ि इतरांना अध्ययनास साहा्यही करू िकतो. 
अध्यापनववषयक/भशक्षक मागािशानववषयक गहृीिके : अध्यापनाच्या आधीच्या टप्प्यात प्रभतु्ि प्राप्त 
झाल्याशििाय विद्यार्थयााला पढुील टप्याच्या अध्ययनाला शिक्षक क्रकंिा मागादिाक परिानगी देत नाही. 
प्रत्येक टप्यािर प्रभतु्ि प्राप्ती झाली क्रकंिा काय याची चाचणी घेऊन शिक्षकाचे समाधान झाल्यािरच 
विद्यार्थी पढुील टप्प्याच्या अध्ययनाकड े जाऊ िकतो. तसेच या प्रकारच्या अध्ययनप्रक्रियेची ि 
मागादिानाच्या तरंाची व्यिस्स्त्र्थत मादहती असलेला प्रशिक्षक्षत ि अनभुिी शिक्षक या कायाािर देखरेख 
ठेिणार आहे, असे गहृीत धरलेले आहे. 
प्रभतु्ि प्राप्ती अध्ययन प्रक्रियेच्या सदंभाात अध्यापक ि विद्यार्थी यांनी काही पिूातयारी करणे 
आिश्यक असत.े पिूातयारी अध्ययनाच्या विशिष्ट आियाच्या सदंभाात प्रभतु्िाची कल्पना ननस्श्चत 
करणे म्हणजचे त्या त्या आियात प्रभतु्ि प्राप्त झाल्याची लक्षणे होय. प्रभतु्िाची उद्ददष््ये ि 
स्त्पष्टीकरणे ननस्श्चत करणे, अध्ययन करण्याचा मोठा आिय योग्य अिा छो्या छो्या उपघटकांमध्ये 
विभागणे, जेणेकरून या छो्या आियािर प्रभतु्ि प्राप्त करीत मोठ्या आियािर अध्ययन प्रभतु्ि प्राप्त 
करणे िक्य होत.े प्रत्येक छो्या आियाच्या उपघटकाचीही पनु्हा प्रभतु्ि प्राप्तीची उद्ददष््ये ि 
स्त्पष्टीकरण तयार करणे, अध्ययन ि अध्यापनाच्या नेमक्या प्रक्रियेची ननस्श्चती करणे आणण अध्ययन 
प्रक्रियेच्या विविध टप्यांत ददल्या क्रकंिा घेतल्या जाणाऱ्या नदैाननक कसो्यांची ननशमाती करणे, ज्ज्यांच्या 
साहा्याने विद्यार्थयााला िा शिक्षकाला प्रभतु्ि प्राप्तीचा कोणता टप्पा अध्ययनकत्यााने गाठला आहे 
याची नेमकप कल्पना येऊ िकेल या बाबींचा समािेि होतो. 

प्रभुत्व अध्ययनाची प्रक्रिया : (१) तनयोर्न : शिक्षक ि विद्यार्थी अध्ययनाचे ननयोजन करतात. त्या िळेी 
विद्यार्थयााला त्यांच्या गतीनसुार अध्ययन करण्याची सधंी देणे, विद्यार्थयााला विशिष्ट पातळीपयांत 
अध्ययनातील प्रभतु्ि सपंादन करण्यास साहा्य करणे, विद्यार्थयााला स्त्ियसं्त्फूतीने आणण स्त्िननयतं्ररत 
पद्धतीने अध्ययन करण्याची सधंी देणे, विद्यार्थयााच्या समस्त्या उकलनक्षमतलेा चालना आणण 
विद्यार्थयााला स्त्ियमंलू्यमापन ि त्यातनू स्त्ियपें्ररणा करण्यास सधंी देणे, या बाबींचा विचार केला जातो. 



(२) अपेक्षक्षि विान – पररविानाची नोंि : उद्ददष्टे ननस्श्चत झाल्यािर उद्ददष्टाचंी स्त्पष्टीकरणे नोंदविली 
जातात; कारण अध्ययन प्रभतु्ि प्राप्त केलेल्या विद्यार्थी ितानाची नेमकप स्त्पष्टीकरणे क्रकंिा अपेक्षक्षत 
ितानबदलांच्या तपशिलातील नोंदी लेखन येर्थे अपके्षक्षत असत.े 
(३) शैक्षणिक सादहत्य-सामग्रीची र्ुळवार्ुळव : या टप्प्यात प्रभतु्ि प्राप्ती अध्ययनासाठी आिश्यक त्या 
िकै्षणीक सादहत्य-साम्ीची शिक्षक जमिाजमि करतो क्रकंिा स्त्ित: ननमााण करतो. यात तक्त,े चचर,े 

नकाि,े कोष्टके, उपकरणे, प्रनतकृती, सदंभापसु्त्तके असे अनेक प्रकारचे सादहत्य गहृीत धरलेले आहे. या 
सादहत्यांचे एक महत्त्िाचे अपेक्षक्षत िशैिष््य म्हणज ेत ेस्त्ियअंध्ययनाला उपयकु्त असत.े 
(४) अध्ययन प्रक्रिया : या टप्प्यात विद्यार्थी स्त्ियअंध्ययन करतो. शिक्षक आिश्यक तरे्थे अध्यापन िा 
मागादिान करतात. विद्यार्थी एकमेकांना अध्ययनास साहा्य करतात. छो्य-मोठ्या गटांतनू विद्यार्थी 
अध्ययन करतात. प्रामखु्याने िकै्षणणक सादहत्य, सदंभापसु्त्तके यांच्या साह्याने अध्ययन चालत.े हा 
स्त्ियअंध्ययनाचा टप्पा असतो. 
(५) मूल्यमापन : िास्त्रिदु्ध पद्धतीने तयार केलेल्या कसोटीद्िारा विद्यार्थी स्त्ियमंलू्यमापनाला सामोरे 
जातात. शिक्षक विद्यार्थयाांच्या साहा्याने त्यांच्या उणणिांचे ननदान करून त्यांची स्त्पष्ट कल्पना 
विद्यार्थयााला देतात. नेमकप कोणती उद्ददष्टे, कोणत्या पातळीपयांत साध्य झाली आहेत, याचा शिक्षक 
आढािा घेऊन विद्यार्थयााला प्रत्याभरण देतात. यातनू आिश्यक त े बदल करून अर्थिा पढुच्या 
टप्प्यांची उद्ददष्टे गहृीत धरून विद्यार्थी पनु्हा अध्ययनाला सरुुिात करतो. अिा रीतीने हे चि 
सातत्याने सरुू राहून अनेकविध आिय ि कौिल्य यांिर विद्यार्थी िमिअ प्रभतु्ि शमळिीत जातात. 
प्रभुत्व अध्ययनाच े फायिे : प्रभतु्ि प्राप्ती अध्ययनाचे अनेक फायदे आहेत. उदा., विद्यार्थयााला 
स्त्ियअंध्ययनाला उद्यकु्त केले जात.े त्यामळेु होणारे अध्ययन पररणामकारक ि चचरस्त्र्थायी असत.े 
विद्यार्थयााच्या कुितीनसुार अध्ययनाला िेळ ि सरािाची सधंी ददली जात.े त्यामळेु त्यांची इतर 
विद्यार्थयाांबरोबर फरपट होण्याची िक्यता टळत.े आपल्या हुिार सहकारी विद्यार्थयाांचे मागादिान 
शमळविण्याची सोय असल्याने नन:सकंोचपणे विद्यार्थी आपल्या िकंांचे ि उणणिाचंे ननरसन करू 
िकतो. आपल्यात ि इतरांत फरक आहे, कोणी हुिार, तर कोणी मठ्ठ या कल्पनेतनू आजचे चालणारे 
अध्ययन काही विद्यार्थयाांच्या मनात न्यनूगडं ननमााण करू िकत,े तिी िक्यता या प्रकारच्या 
अध्ययनात नाही आणण मानसिास्त्रातल्या व्यक्तीगत भेदांच्या तत्त्िांचे िास्त्रिदु्ध उपयोजन या 
पद्धतीत असल्याने हे अध्ययन महत्त्िाचे ठरत.े 
प्रभुत्व अध्ययनाच्या मयाािा : सध्याच्या भारतीय पररस्स्त्र्थतीतील शिक्षणव्यिस्त्र्थेमध्ये प्रभतु्ि अध्ययन या 
पद्धतीचा िापर करणे अत्यतं कठीण, क्रकंबहुना अिक्य आहे. िगाातील मोठी विद्यार्थीसखं्या यात मोठा 
अडर्थळा ठरतो. या पद्धतीने अध्ययन करताना विद्यार्थयाांना लागणारा िेळ कमी-जास्त्त असल्याने 
एकाच िगाातल्या विद्यार्थयाांचा तोच अभ्यासिम कमी-जास्त्त िेळात सपंेल. सध्याच्या आपल्या 
शिक्षणाच्या चौकटीत हा प्रकार बसणे कठीण आहे. प्रभतु्ि अध्ययन प्राप्तीत स्त्ियअंध्ययनाला महत्त्ि 
असत;े परंत ु त्यासाठी लागणारी िकै्षणणक साधनसाम्ी भारतीय िाळांमधून उपलब्ध नाही, ही या 
पद्धतीची मयाादा आहे. तसेच ही पद्धती हाताळू िकणारे शिक्षकही दमुीळच असतात. 
तास्त्िक दृष््या विचार करता विद्यार्थयााच्या अनिुिं ि परीस्स्त्र्थतीने ननयतं्ररत केलेल्या त्यांच्या 
विकासप्रक्रियेत प्रत्येक विद्यार्थी सिोच्च प्रभतु्ि पातळी गाठण्याची िक्यता अिक्य िाटत.े सदै्धानंतक 
दृष््या त ेमान्य करता येत;े परंत ुकोणत्याही आदिा पररस्स्त्र्थतीत व्यािहाररक दृष््या हे साध्य करणे 
कठीण आहे. 
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