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स्त्ितःने स्त्ितःला दििा िेऊन केलेले अध्ययन म्हणज ेस्त्ियनंनिेशित अध्ययन. स्त्ियनंनिेशित अध्ययन 
ही पणूणपणे विद्यार्थयाांिर अिलबंनू असणारी एक विद्यार्थीकें दित ियैक्ततक अभ्यासपद्धती ककंिा 
अध्ययनपद्धत आहे. स्त्ियनंनिेशित अध्ययन हे प्रौढ अध्ययनाला पे्ररणा िेणारी अध्ययन पद्धती आहे. 
ज्यामध्ये मार्णििणन, अध्ययन आणण ननयोजन यांची पणूणतः जबाबिारी अध्ययनार्थीची असल्याचे र्हृीत 
धरले जात.े स्त्ियनंनिेशित अध्ययनपद्धतीचा िापर सिण ियोर्टातील अधयनार्थी करू िकतात. या 
पद्धतीने शिकणे ही स्त्ितः अध्ययनार्थयाांची प्रार्थशमक जबाबिारी आहे. दहमस्त्रा, आर. यांच्या मत,े 

स्त्ियनंनिेशित अध्ययन ही अभ्यासाची एक पद्धत असनू या पद्धतीमध्ये ननयोजन, प्रयतनांची दििा 
ठरविणे आणण तयाचे मलु्यपमान करणे या बाबींची प्रार्थशमक जबाबिारी अध्ययनार्थयाांिर असत.े 
स्त्ियनंनिेशित अध्ययन ही प्राचीन काळापासनू चालत आलेली एक अध्ययन पद्धती आहे. उिा., 
पाश्चात िेिांमधील प्लटेो, सॉके्रटीस, ॲररस्त्टॉटल, सॅम्यएुल अलेत्ांडर इतयािी विचारितं स्त्ियनंनिेशित 
अध्ययनार्थीच होत.े आपल्याकडील एकलव्याचे उिाहरण हे स्त्ियअंध्ययनार्थयाांच े सिोतकृष्ट उिाहरण 
आहे. मध्यतंरीच्या काळात ही पद्धती िलुणक्षक्षत होती; पण अर्िी अलीकड े म्हणजे १९६० नतंर 
‘स्त्ियअंध्ययन पद्धती’ला मतुत शिक्षण ि प्रौढ शिक्षण यांमळेु पनु्हा चालना शमळाली. १९६० – १९८० या 
काळात पाश्चात िेिांत या अध्ययन पद्धतीसिंर्ाणत अनेक सिंोधन प्रकल्प हाती घेण्यात आले. या 
सिंोधनातनूच ॲलन एम. टॉघ यांनी १९७१ मध्ये िी अडल्ट लननांर् प्रोजेतट हे पसु्त्तक शलदहले. तयाच 
प्रमाणे स्त्ियनंनिेशित अध्ययनाचे मापन करणारी कसोटी ि तयािरून एक शे्रणी तयार केली. स्त्पीकर ि 
मॉकर यांनी अध्ययनार्थीच्या स्त्ियनंनिेशित अध्ययनासाठी कोणकोणत े घटक कारणीर्तू ठरतात 
याविषयी १९८४ मध्ये सिंोधन केले. नोल्स यांच्या प्रयतनांतनू १९७५ मध्ये आकिकेत प्रौढ 
अध्यापनिास्त्राची सकंल्पना लोकवप्रय ठरली ि स्त्ियनंनिेशित अध्ययनाला मार्णििणक ठरले. 
स्त्ियनंनिेशित अध्यापनात मानि हा तयाच्या क्षमतांनसुार अध्ययनातनू िदृ््धरं्त होत असतो, तयाचे 
अनरु्ि हेच अध्ययनास मोठे स्रोत असतात. 
स्त्ियअंध्ययन पद्धतीने व्यतती आपल्या आयषु्यात चांर्ली काये होण्यासाठी काय आतमसात केल े
पादहजे हे शिकत.े समस्त्याकें दित अध्ययनामळेु प्रौढांच ेनसै्र्णक उद्बोधन होत.े यात अध्ययनार्थी हा 
स्त्ितःच्या विविध आंतररक पे्ररणेतनू पे्रररत ्ालेला असतो. क्जज्ञासा, स्त्ि-आिर, कायणशसद्धीची क्जद्ि 
आणण पणूणत्त्िाचे समाधान ही या पद्धतीची मार्णििणक तत्त्िे म्हणता येतील. स्त्ियनंनिेशित 
अध्ययनाच्या सकंल्पनांिी स्त्ितरंपणे अध्ययनािी शमळतयाजुळतया कल्पनांमध्ये र्हृाभ्यास (होम िकण ), 
अध्ययन खोली (स्त्टडी हॉल), करार (कॉन्रॅतट), अध्ययनाची स्त्ियपंणूाांरे् (लननांर् मॉड्यलू्स), अपयणिेक्षक्षत 
अभ्यास (अनसपुिाणइज स्त्टडी), ियैक्ततक अभ्यास (इन्डीव््यजु्िल स्त्टडी), ियैक्ततक पद्धती 
(पसणन्लाइज्ड शसक्स्त्टम), सरं्णक कें दित सचूना (कम्प्यटुर अशसस्त्टेड इन्स्त्रतिन्स) आणण स्त्ियसंचूना 
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(सेल्फ इन्स्त्रतिन) इतयािींचा समािेि होतो. अर्थाणत, सकू्ष्मात रे्ल्यािर स्त्ियनंनिेशित अध्ययनाच े
िेर्ळेपण लक्षात येत.े 

स्त्ियनंनिेशित अध्ययनात अनेक कृतींचा समािेि होतो, असे दहमस्त्रा आर. यांनी मत मांडले. 
अध्ययनाची ध्येये स्त्पष्ट ि साध्य करण्यासाठी आिश्यक तया कौिल्यांचा िापर करणे; नेमके अध्ययन 
किाचे आहे यािर लक्ष कें दित करणे; विविध मादहती, स्रोत, सिंर्ण, अध्ययन सादहतयांचा िोध ि बाहेरील 
अध्ययन तज्ज्ञांच्या मार्णििणनाचा उपयोर् करणे; प्रार्थशमक स्त्तराकररता अध्ययन कौिल्यांचा िापर 
करता येणे; स्त्ितःच्या व्यक्ततमत्त्ि विकासासाठी ि विविध ननणणय घेण्याची जबाबिारी घेणे; ियैक्ततक 
प्रकल्प, स्त्ितरंपणे सिंोधन, क्षेरीय कायण करणे; शिकाऊ उमेििारी ककंिा अध्ययन समहूात सहर्ार् घेणे; 

तांत्ररक माध्यम,े पररसिंाि, चचाणसर,े कायणिाळा ि सपंकण सराचा उपयोर् करून विशिष्ट विषयांतील 
अध्ययनाची कौिल्ये सपंािन करणे इतयािी कृती स्त्ियनंनिेशित अध्ययनात अशर्पे्रत आहेत. 

स्त्ियनंनिेशित अध्ययन ही पद्धती सहजासहजी आतमसात होत नाही. ती एक साततयाने चालणारी 
प्रकक्रया आहे. मादटणन टेलर यांनी स्त्ियनंनिेशित अध्ययनाची प्रकक्रया आकृतीद्िारे ििणविली आहे. 

आकृती १ : स्वयंनिरे्दशित अध्ययिाची प्रक्रिया 
स्वयंनिरे्दशित अध्ययिाच्या प्रक्रिया : 
(१) शिकणारी व्यतती अस्त्िस्त्र्थ होत.े उिा., मी अभ्यास करूनसदु्धा नापास कसा ्ालो? ककंिा अध्ययन 
केलेले मला का समजत नाही, असा िचैाररक सघंषण होतो. काही िेळेस िोषारोप िसुऱयांिर केले जात.े 

(२) स्त्ितःच्या समस्त्या नेमकेपणाने मांडण्यासाठी िसुऱयांची स्त्िपरीक्षणासाठी मित घेतली जात;े 

‘स्त्िजबाबिारीची’ जाणीि होत.े 

(३) स्त्िजबाबिारीच्या जाणीिेनतंर स्त्ितःच्या समस्त्येसिंर्ाणत निीन मादहती, निीन ज्ञान शमळविले जात.े 
काही मळू र्हृीतके पणूणपणे कोलमडून जातात. या प्रकक्रयेत अध्ययनार्थी हळूहळू स्त्िअध्ययनाची 
जबाबिारी स्त्ितःिरच घेतो आणण ििेटच्या अिस्त्र्थेत स्त्ितःच स्त्ितःच्या ननिेिानसुार अभ्यास करायचा, 
अिा ियक्ततक जबाबिारीकड े जातो. या प्रकक्रयेमळेु अध्ययनार्थीमध्ये काही बिल होतात. उिा., 
अध्ययनाविषयी प्रेम ि अरं्ी सजणनिीलता असत;े अध्ययनाच्या मलुर्तू कौिल्यांची ि समस्त्या 
ननराकरणाच्या कौिल्याचंा िापर करण्याची क्षमता असत;े ‘स्त्ि’ अतं:प्रेरणेने प्रेररत होतो; ‘स्त्ि’चे 
अक्स्त्तति दटकविण्याची र्रज ि क्जज्ञासा तयांच्यात ननमाणण होत;े विविध अध्ययनिलैी आणण 
अनरु्िांिरील विविध र्शूमका शिकायला तयार असतो; अध्ययनाची सधंी शिकविण्यास सतत तयार 
असत;े कक्रयािील अध्ययनार्थी अध्ययनाबाबतीत स्त्ितःच जबाबिार असतो; प्रार्थशमक जबाबिारी ही 
व्यक्ततर्त अध्ययनाची असत े इतयािी िशैिष््ये अरं्ीकृत करणारा स्त्ियनंनिेशित अध्ययनार्थी होय. 
स्त्ियनंनिेशित अध्ययनात विविध कृतींचा समािेि असतो. तया विशिष्ट क्रमाने पायऱया पायऱयांनी 
होतात ि प्रतयेक पायऱयानसुार कृतीचे ननयोजन करािे लार्त.े 

स्वयंनिरे्दशित अध्ययिाच्या पायऱ्या : स्त्ियनंनिेशित अध्ययनाच्या सहा पायऱया आहेत. 
(१) स्वयंपे्ररणा (सेल्फ मोटिव्हेिि) : अध्ययनार्थीला अध्ययनाची सरुुिात स्त्ियपें्ररणेनसुारच करािी लार्त.े 
स्त्ियपं्रेरणा नसेल, तर तयाला शिकण्याची इच्छाच राहणार नाही आणण तयामळेु अध्ययनार्थी अस्त्िस्त्र्थ 



होतो. उिा., एकलव्य धनवुिणद्या शिकण्यापिूी अस्त्िस्त्र्थ ्ाला होता; मार नतंर स्त्ियपें्ररणेने पढुील 
अध्ययनाची दििा िोधली. 
(२) गरजांची निश्चचती (आयडेंटिक्रफकेिि ऑफ िीड्स) : स्त्िअिस्त्र्थेतनू अध्ययनाच्या र्रजा स्त्पष्ट होऊ 
लार्तात. अध्ययनासाठीच्या विविध र्रजा ननमाणण ्ाल्यामळेु तया र्रजांची नेमकी ननक्श्चती 
अध्ययनार्थीला करािी लार्त.े तयानतंर या र्रजांचा तो प्राधान्यक्रम ठरवितो ि पढुील 
अध्ययनाविषयीच्या कृतीकड ेिळतो. हीच ननक्श्चती तयाची शिकण्यामार्ची स्त्ितःची िेर्ळी ध्येये ककंिा 
उद्दिष्टे ननमाणण करत.े 
(३) ध्येय, हेतू व उद्टर्दष्िे यांची निश्चचती (आयडेंटिक्रफकेिि ऑफ गोल्स, एम्स ऑफ ऑब्जेश्टिव््ज) : ध्येय, हेत ू
ि उद्दिष्टे या तीन सकंल्पना िरिर पाहता सारख्याच िाटतात; परंत ुयांत सकू्ष्म रे्ि आहेत; तयांच्या 
व्याप्तीत फरक आहे. ध्येय हे व्यापक असत.े तयानतंर हेत ूकमी व्यापक ि तयानसुार उद्दिष्टे येतात. 
अध्ययनार्थी आपली ध्येय आणण उद्दिष्टे ननक्श्चत करतो आणण तयानसुार विविध ज्ञान ि कौिल्ये 
आतमसात करतो. तयात सराि, ननरीक्षण यांसारख्या कृतींचाही समािेि होतो. अर्थाणत यासाठी तयाला 

विविध स्रोतांचा िोध घणेे अपररहायण ठरत.े  

(४) स्रोतांचा िोध (सर्चिंग ऑफ सोसेस) : अध्ययनाच्या विविध स्रोतांमध्ये तज्ज्ञ, मार्णििणन, सिंर्ण पसु्त्तके, 

मादहती, सवुिधा, साधने, सरं्णक, व्याख्याने, आंतरजाल इतयािींचा समािेि होतो. अध्ययनार्थी स्त्ितःच्या 
उद्दिष्टांची पतूी करण्यासाठी या स्रोतांचा आिश्यकतनेसुार िोध घेतो आणण अध्ययनाची प्रकक्रया 
अखंडपणे चाल ूठेितो. 
(५) कृतीच ेनियोजि (प्लॅनिगं ऑफ ॲश्टिवविीज) : कृतीच ेननयोजन स्रोतांच्या िोधानसुार केले जात.े कृती 
अनेक अस ूिकतात. अभ्यासाची जार्ा िोधणे, िेळापरक तयार करणे, िाचन करणे, दटप्पणे काढणे, 

प्रयोर् करणे, ननरीक्षणे करणे, मादहती शमळविणे यांसारख्या अनेक कृती अभ्यासात येतात. 
अध्ययनार्थीला सिण कृतींच्या ननयोजनाचा आराखडा तयार करािा लार्तो. तयानसुार स्त्ियनंनिेशित 
अध्ययनाकड ेतो पढुील िाटचाल करतो. 
(६) स्वयंनिरे्दशित अध्ययि (सेल्फ-डायरेटिेड लनििंग) : स्त्ियनंनिेशित अध्ययनाची ही ििेटची पायरी आहे. 
ठरविलेल्या ननयोजनाप्रमाणे कायणिाही करणे, येर्थे अशर्प्रेत आहे. यातनू अध्ययनार्थीमध्ये स्त्ियनंनिेशित 
अध्ययनार्थीची विविध िशैिष््ये विकशसत होतात. 
स्वयंनिरे्दशित अध्ययिाच्या मयाार्दा : 

https://marathivishwakosh.org/wp-content/uploads/2021/04/%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF.jpeg?x24853


 स्त्ियनंनिेशित अध्ययन कौिल्ये शिकण्यासाठी उपयतुत ठरत नाही. 
 ज्या व्यततींना अध्यनासाठी बा्य प्रबलाची आिश्यकता असत,े अिांसाठी मयाणिा येतात. 
 ननम्नस्त्तरािरील पे्ररणा असणाऱयांसाठी हे अध्ययन उपयतुत ठरत नाही. 
 स्त्ियशंिस्त्त नसेल, तर स्त्ियनंनिेिन अध्ययन ितय होत नाही. 
 स्त्ियनंनिेिन अध्ययन हळूहळू चालणारी प्रकक्रया आहे. 
 स्त्ियनंनिेशित अध्ययनाची कौिल्ये जर नसतील, तर व्यततीमध्ये स्त्ियनंनिेशित अध्ययन होत 

नाही. 
 या अध्ययनात सहाध्यायी, सहकायणिील अध्ययन होत नाही. (८) सामाजीक अडर्थळे ननमाणण होतात 

इतयािी. 
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