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मूल शिकत असताना आपण बारकाइने पाहिले तर वरील गोष्ींचा

अभ्यास केल्यास आपल्या असे लक्षात येते की मूल त्याचे ते ... शिकता शिकता शिकते.

त्याच्या कड़े असलेल्या अनुभवाच्या ,पूवव ज्ञानाच्या आधारे ते ववववध कृतीतुन शिकते िे आपल्या
लक्षात येते.

मूल प्रत्येक हिकाणी शिकत असते.

िाळा, ननसगव ,पररसर ,समाज व सिकारी यांच्याकडून खप
ु कािी शिकत असते ...
नव्िे वरील घ्कांचा पररणाम त्याच्यावर शिकत असताना िोत असतो.

��शिकणे म्िणजे काय ?असा प्रश्न आपण स्वतःला ववचारला तर आपल्या असे लक्षात येते की
शिकणे िी एक कृतीशिल प्रक्रिया आिे , कारण मूल िे कृतीतुन शिकत असतं अस बऱ्याच शिक्षण
तज्ञांचे मत आिे .

��ज्यावेळेस मूल शिकत असत त्यावेळेस त्याच्याकड़े कािी अनुभव असतात आणण त्या

अनभ
ु वाच्या जोरावर ते अधधक प्रभावी पणे शिकत असत. ववववध अनभ
ु व त्याने जन्मापासन
ू
घेतलेले असतात. फ़क्त या काळात वयाचा ववचार िोणे फार गरजेचे असते.

�� प्रत्येक शिक्षकाची अिी मानशसकता असते की माझ्या िाळे तील मूल शिकलं पािीजे.
त्यासािी प्रत्येक शिक्षकाने त्या मुलास प्रत्यक्ष
वा्ते.

वस्तु िाताळायला दे णे गरजेचे आिे असे मला

�� शिकणे आणण शिकायला शिकणे या दोन गोष्ी
असेल तर त्यामधे प्रत्यक्ष सिभाग असणे मित्वाचे

वेगळ्या आिेत.कोणतीिी गोष् शिकायची
असतं ,कारण माणस
ू जेव्िा शिकत असतो

तेव्िा मानवी में दम
ु धे नव्या पेिीजशलका ननमावण िोत असतात .ज्या माणसाला शिकण्यासािी

उपयोगी पडतात आणण यातूनच शिकण्याची क्षमता िी ववकशसत िोत असते.
��शिकणे िी प्रक्रिया व्यक्क्तगत घडणारी घ्ना आिे . िी प्रक्रिया घडत असताना आपण फ़क्त
वाचन म्िणजे शिक्षण असे न करता पुस्तका बािे र िी भरपुर ज्ञान शमळत असते

िे तत्व

क्स्वकारुन त्याला समाजात िी वावरु हदले पािीजे .कारण बालक समाजात िी भरपूर कािी शिकत
असते.

��ज्यावेळेस मल
ू शिकत असते त्यावेळेस भाषा िां घ्क फार मित्वाचा असतो.
कारण मातभ
ू ववववध संकल्पना मल
ू लवकर समजन
ू घेते.
ृ ाषेतन

त्यामळ
ु े प्रत्येक मल
ु ाला त्याच्या मातभ
ू शिक्षण हदले गेले पािीजे.
ृ ाषेतन
��मूल शिकत असताना ववववध अडचणी त्याला येत असतात आणण येणाऱ्या अडचणी कश्या
सोडवायच्या यावर ते ववचार करत करत शिकत असते

म्िणजेच नववन आव्िाने बलकाला शिकन्यास प्रवत्ृ त करत असतात
�� शिकणे िी एक सतत चालनारी प्रक्रिया आिे .पण पालक व ् समाज यांची असी मानशिकता

तयार झालेली आिे की मल
ू िाळे त आले की लगेच त्याला आले पािीजे त्याने लगेच सवव क्षमता
प्राप्त केल्या पाहिजेत परन्तु आपन एक गोषि लक्षात घेतली पािीजे की शिकणे िी ननरं तर
चालनारी प्रक्रिया आिे

त्यामुळे बालकाला शिकण्यासािी पुरेसा कालावधी हदला पािीजे
��ज्यावेळेस बालक शिकत असते त्यावेळेस इतरांची नकळत मदत घेत असते
वायगो्स्की म्िणतोमुलांच्या शिक्षणाला प्रौढांची मदत िोत असते

��ज्यावेळेस बालक शिकत असते त्यावेळेस त्याची भावननक क्स्िरता मित्वाची असते कारण
भावननक क्स्िरता नसेल तर मूल नािी शिकु िकत
वरील सवव बाबींचा शिक्षकानी बारकाइने अभ्यास केल्यास क्रकंवा
वरील बाबी क्स्वकारल्यास मूल िे शिकतच
वविम अड़सळ
ु
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