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साराांश- abstract – लेखन कौशल्य एक असे कौशल्य आहे की त्यामधून व्यक्तीच्या पूणणत्वाचा अशिष्कार 
त्यातून शिसून येतो.लेखन करणे म्हणजे श्रिण, भाषण, िाचन ि त्यानंतरची अंशतम शे्रणी म्हणजे लेखन होय. 
लेखनामधे्य अनुलेखन अर्ाणत पाहून शलशहणे ,शु्रतलेखन म्हणजे ऐकून शलशहणे या िािी म्हणजे प्रार्शमक पाय-या 
होत.त्यापुढील पायरी म्हणजे सृजनात्मक लेखन होय.सृजन अर्ाणत निशनशमणती करणे याचाच अर्ण स्वकल्पनेने 
अर्िा स्वशिचाराने निीन मांडणी करणे मग ती कशितेच्या रूपात असेल शकंिा करे्च्या स्वरूपात असेल.यासाठी 
िेखील त्या मनाची,शिचारांची तसेच कल्पनेची शनशमणती व्हािी अशी पररस्थर्ती  उपलब्ध केली पाशहजे.र्ोडी 
पूिणतयारी केली तर नक्की शिद्यार्थ्ाांचे स्वलेखन प्रभािी ि िाचनीय होऊ शकते तसेच स्वलेखनाला चालना शमळू 
शकते.  
       प्रसु्तत संशोधन हे उच्च प्रार्शमक स्तरािरील शिद्यार्थ्ाांच्या लेखन कौशल्य शिकसनासाठी काही शिशशष्ट 
उपक्रम रािशिल्यामुळे त्यांच्या स्वलेखनातील उशणिा िूर होऊन प्रभािी लेखन कौशल्य शिकशसत करता येते 
यािाितचे आहे.संशोधकाने उच्च प्रार्शमक स्तरािर प्रगत शैक्षशणक कायणक्रम अंतगणत पायाभूत चाचणी घेण्यात 
येते. त्यात स्वलेखन के्षत्रात कशिता आशण कर्ा लेखन करण्यािाित प्रश्न शिचारले जातात. त्या प्रश्नांच्या िाित 
प्रसु्तत संशोधन असून हे प्रश्न स्वलेखनािर आधाररत असतात.ज्ांनी ही पूिण तयारी केली त्यांचे यािाित लेखन 
कौशल्य सुधारले असून यािाित िाटणारी शभती कमी झाली आहे.मुले खूप चांगल्या प्रकारे कर्ा, कशिता, 
स्वकल्पनेने शिचार मांडणे या िािी आत्मशिश्वासाने आशण सहजपणे करू शकतात.त्यामुळे भाषेच्या अध्यापनात 
या संशोधनाचे खूप महत्त्व आहे.स्वलेखन अर्ाणत स्वत: काही तरी शनमाणण करणे खरं तर ही गोष्ट तशी खूप 
कठीण आशण सिांच शिद्यार्थ्ाांना शभती शनमाणण करणारी असते परंतु यािाितीत काही शिशशष्ट पध्ितीने आपण 
उपक्रम रािशिले सातत्य ठेिले आशण सराि आशण मागणिशणनाचे सत्र आयोशजत केले तर ही गोष्ट अगिी सहज 
होऊन जाते.मुलांना फक्त तशा प्रकारच्या लेखन संधी आशण पररस्थर्ती उपलब्ध करून द्यायला हिी लेखनात 
खरं तर श्रिण, भाषण, िाचन ही कौशले्यही समाशिष्ट असतात.तसेच लेखनातून मनाचा कल 
,आिड,शिचार,व्यस्क्तमत्व ही लक्षात येते. असे हे सिण समािेशक असे कौशल्य आहे. म्हणूनच या कौशल्यामधे्य 
संशोधनास खूप िाि आहे. त्यामुळे हे संशोधन हाती घेण्यात आले आहे. मुले जास्तीतजास्त नैसशगणक पध्ितीने 
कशी व्यक्त होतील यासाठी िातािरण शनशमणती करणे गरजेचे आहे.तसेच त्यांच्या आशिष्कारासाठी व्यासपीठ 
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उपलब्ध करून िेणे ि त्यांच्याकडून िजेिार लेखन शनमाणण होणे यासाठी हे संशोधन उपयुक्त आहे. 
स्वहस्ताक्षरात शिद्यार्ी कशिता,कर्ा,शनिंध लेखन करतात ि त्याची इमेज िाटसॲप गु्रपव्िारे शेअर 
करतात.त्यातून त्यांच्या लेखनाची समीक्षा करून त्यातील प्रमुख उशणिा हाइलाईट करून त्यात सुधारणा करून  
चांगल्या लेखनाला प्रशसध्िी शिली जाते.स्वलेखन कौशल्य शिकशसत करण्यासाठी प्रयत्नपूिणक काही कायणक्रम  
रािशिल्यानंतर त्यांच्या स्वलेखनात प्रगती शिसून आली आहे. 
 सांकल्पना शब्द /कायाथत्मक व्याख्या  
 उच्चप्राथमिक स्तर :- मोफत ि सक्तीचे शशक्षण अशधशनयम 2009  नुसार शाळेचे शिशिध स्तर शिलेले आहेत. 

त्यात प्रार्शमक स्तर 1 ली ते 5 िी ि उच्चप्रार्शमक स्तर 6 िी ते 8 िी  िगाणसाठी संिोधला जातो. 

 स्वलेखन  :- प्रगत शैक्षशणक महाराष्टर  या गुणित्ता शिकासाच्या कायणक्रमात   िषणभरात तीन चाचण्याचे आयेजन 

केले जाते.सिरील चाचणीत भाषा शिषयाच्या प्रश्नपशत्रकेत स्वलेखन यािाित प्रश्न असतो. तो नव्याने समािेशशत केला 

आहे. स्वलेखनामधे्य कर्ा कशिता शनिंध इ.प्रकारचे लेखन असते.त्यामधे्य यासारखे शिशिध लेखन प्रकार 

आढळतात.त्यात कर्ा लेखन हा ही ण्क प्रकार आहे.तसेच करे्मधे्य काही पाते्र आशण संिाि यांच्यामधून कर्ा 

लेखक काही तरी संिेश िेत असतो.ता यमक जुळिून कशिता लेखन करणे हा प्रकार ही त्यामधे्य येतो हा ही एक 

स्वलेखनाचाच प्रकार आहे.लेखन कौशल्यामधे्य सृजनात्मक लेखनाची सुरूिात जरी प्रार्शमक स्तरािर होत असली 

तरी ख-या अर्ाणने उच्चप्रार्शमक स्तरािरच अिगत होत असते. 

 कौशल् : भाषा ही शिशिध कौशल्याव्िारे अिगत होते. त्यात श्रिण भाषण िाचन लेखन त्यात लेखन कौशल्य 

अतं्यत महत्त्वाचे असून त्यातून स्वअशभव्यक्ती होते. ती दृश्यस्वरूपात िाचन करता येते.कौशल्य हे ज्ञान आकलन या 

नंतरचे महत्त्वाचे उशिष्ट होय.                    

 शोधमनबांध:- 

 प्रस्तावना  :- लेखन कौशल्य असे कौशल्य आहे की त्यातून व्यक्तीच्या पूणणत्वाचा आशिष्कार लक्षात येतो.श्रिण 

भाषण ि िाचनानंतरची मूलभूत कौशल्यातील अंशतम पायरी म्हणजे लेखन कौशल्य होय. जसेच्या तसे पाहून शलशहणे 

म्हणजे अनुलेखन तसेच ऐकून शलशहणे अर्ाणत शु्रतलेखन होय. आजच्या या संगणकाच्या आशण शडशजटल युगात 

लेखन करणे ही िाि तर अतं्यत िुशमणळ झालेली आहे.सिण लोक टाईप करतात.पण लेखन करणे आशण टाईप करणे 

यात खूप अंतर आहे.तुलनेने टाईप करणे लेखनापेक्षा सोपे आहे.याचाच अर्ण असा होतो की स्वलेखन करणे ही िाि 

सिण कौशल्यांपेक्षा अशधक गंुतागंुतीची आहे तसेच प्रयत्नपूिणक साध्य होणारी आहे.सहज साध्य होत नाही हे या 

शठकाणी स्पष्ट होते.आपण सध्या लॉकडाऊन मधे्य साधारणपणे िोन मशहण्यापासून घरातच असून शाळा ,कॉलेज 
यासारख्या सिण शशक्षण संथर्ा िंि असून शक्य तेिढया मागाणने शडशजटल माध्यमातून घरी राहून शशक्षण शशक्षण 
िेण्याचा प्रयत्न करत आहोत.स्वलेखन कौशल्य अर्ाणत मुलांने स्वत: कल्पना करून स्वशनशमणत कर्ा,कशिता इतर 

साशहत्यप्रकार याव्िारे आशिष्कार करणे याचा अभ्यास या प्रसु्तत संशोधनात संशोधकाने केलेला आहे.याचा अर्ण 

शडशजटल युगाला शिरोध आहे असा नसून शिद्यार्ी हा स्वलेखन स्वत: करून तो शडशजटल माध्यमाचा िापर 

प्रशसद्धीसाठी करणारच आहे.त्याला मागणिशणन शडशजटल माध्यमाव्िारेच शमळणार आहे.परंतु मूळ लेखन मात्र 

शिद्यार्थ्ाांना स्वहस्ताक्षरातच करायचे असून त्याची इमेज मात्र शडशजटल माध्यमाव्िारे पाठिायची आहे.या संशोधनात 

अशाच प्रकारे शिद्यार्थ्ाांच्या कर्ा, कशिता एकत्र करून त्याची इमेज फाईल िनिली आशण प्रशसद्ध केली.यामधे्य 

स्वहस्ताक्षर,स्वकल्पना,स्वमांडणी, स्वशिचार तसेच स्वपे्ररणा,स्वत:चा कल या िािी िाचकाच्या लक्षात आल्या.यािरून 

शिद्यार्थ्ाांच्या व्यस्क्तमत्त्वाचा अंिाज िेखील येतो .शिद्यार्ी सुध्िा शकती चांगल्याप्रकारे िाचक आशण लेखक होऊ 

शकतात याचा अनुभि ही हे संशोधन करातांना आला.मुलांचे स्वलेखन िाचनीय ि प्रभािी होऊन मुलांच्या 

स्वलेखनास चालना शमळिून िेण्यासाठी प्रसु्तत संशोधन अतं्यत महत्त्वाचे आहे.यापूिी  असा प्रयत्न फारसा कुणी 

केल्याचे आढळून येत नाही.नामिेि माळी (शाळकरी िुलाांच्या कमवता) तसेच तृप्ती अंधारे (दफ्तरातल्ा कमवता) 
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अशी िोन पुस्तके  िगळता शिशेष असे मुलांच्या कशिता एकत्र करून प्रशसद्ध करण्याचे काम कुणी केल्याचे 
आढळून येत नाही.त्यामुळे मुलांच्या कशिता एकत्र करणे ि प्रशसि्ध करणे एिढाच प्रसु्तत संशोधनामागचा हेतू नसून 

त्यांच्यात स्वलेखन पे्ररणा कशी शनमाणण होते,एखाद्या घटनेकडे ती कशी पाहतात ?शिचार, कल्पना, भािना,मांडणी 

कशी अिगत होत राहते त्यात काही शिशशष्ट टपे्प येतात.या सिण गोष्टीचा सूक््षम अभ्यास प्रसु्तत संशोधनातून केला 

आहे. 

     स्वलेखन अर्ाणत सृजनात्मक लेखन ही गोष्ट फक्त िगाणत पारंपाररक पध्ितीनेच शशकिािी लागते, या गोष्टीला 
छेि िेऊन प्रसु्तत संशोधन हे मुले स्वलेखनातून कसा आनंि शमळितात स्वलेखनातून त्यांचे सृजनशील शशक्षण कसे 
घडते याशिषयी अभ्यासाने आशण मुलांच्या स्वलेखनािरून काही  शनष्कषण काढण्यात आलेले आहेत.त्यात स्वलेखन 
शशकण्यासाठी पारंपररक पध्ितीने िगाणत फेस टू फेस टू लशनणगची आिश्यकता नाही मुले ही गोष्ट सहजपणे शशकू 
शकतात.हे अनेक लेखक आशण किी यांच्या मुलाखतीतून लक्षात येते की ते स्वप्रयत्नातून ते कसे लेखक 

झाले.लेखनातूनच व्यस्क्तमत्त्व शिकास होतो.संशोधकाने प्रसू्तत संशोधकाने परभणी शजल्ह्यातील उच्चप्रार्शमक िगण 

असणा-या 100 शज. प. शाळा रॅन्डम पध्ितीने शनिडल्या.त्यातील प्रगत शैक्षशणक महाराष्टर  कायणक्रमांतगणत पायाभूत 

चाचणीतील मुलांनी सोडशिलेल्या उत्तरपशत्रका एकत्र केल्या.तयात स्वलेखनािर आधाररत स्वशनशमणत कर्ा ि स्वशनशमणत 

कशिता या िोन िािी संशोधनासाठी उपयुक्त डाटा म्हणून घेतला.त्यात शनकषानुसार शकती मुलांनी लेखन केलेले 

आहे.याचा अभ्यास केला स्वलेखनाचा अभ्यास करतांना अनेक सूक्ष्म गोष्टीही पहायला शमळाल्या.शिद्यार्थ्ाांचे शनररक्षण 

शकती चांगले असू शकते तसेच त्यांच्या स्वलेखनािर त्यांच्या शशक्षक पालक यांचा शकती प्रभाि असतो.तयासाठी 

शशक्षक म्हणून पालक म्हणून त्यांची भूशमका शकती महत्त्वाची आहे हे समजते.  

शेिटी असेच म्हणािे िाटते की धन्य  ते हात ज्ांना शनशमणतीचे डोहाळे.स्वलेखनातून संस्कार 

होतात.स्वलेखन म्हणजे व्यस्क्तमत्त्वशिकास होय यामधून शिद्यार्थ्ाांचे आत्मिल िाढते,समस्या शनराकरण, 

शनणणयक्षता,शचकीत्सक शिचारसरणी,समीक्षणात्मक दृष्टीकोण इ जीिनकौशले्य ही स्वलेखनािरोिरच शिकशसत होत 

जातात हे प्रसु्तत संशोधनातून शसध्ि होते.या जीिनकौशल्यािरच तर पुढील त्यांचे आयुष्य भक्कमपणे आकार 

घेते.उच्च प्रार्शमक स्तरािर स्वलेखन कौशल्यांचा शिकास अर्ाणत सृजनात्मक शशक्षणात फेस टू फेस लशनणगपेक्षाही 

लनण फ्रॉम होम ही संकल्पना चांगली यशस्वी होतांना शिसते.यात शिद्यार्थ्ाांच्या कडे जरी प्रशसद्धीचे शडशजटल 
शडव्हाइस नसेल तरीही शशक्षकांच्या मितीने प्रशसद्धी करता येते ि मुलांना त्या कौशल्याचा शिकास करता 
येतो.स्वलेखन करण्यासाठी मुलांना पारंपाररक फेस टू फेस मोड पेक्षाही लनण फ्रॉम होम मोडव्िारे शिनाआडर्ळा 

स्वलेखन कौशल्य अिगत करू शकतो.सृजनात्मक शशक्षण म्हणजे शिद्यार्थ्ाांच्या स्वलेखन कौशल्याचा शिकास 

करणे.यात केिळ आंतरशक्रया मोिाइल,लॅपटॉप ि इतर शडशजटल शडव्हाइस व्िारे होते.त्यात शलशहलेले 

शनिंध,कर्ा,कशिता यांच्या इमेज ररड करणे ि त्यािर त्यांना अशभप्राय िेणे ि  सुधारणा घडिून आणणे. 

 सांशोधनाची उमिषे्ट /  ेतू 
1) उच्चप्रार्शमक स्तरािरील शिियार्थ्ाांच्या स्वलेखन कौशल्य सद्यस्थर्तीचा आढािा घेणे. 

2) उच्चप्रार्शमक स्तरािरील शिियार्थ्ाांच्या स्वलेखनात असणा-या उशणिांचा अभ्यास करणे 

3) उच्चप्रार्शमक स्तरािरील शिियार्थ्ाांमधे्य स्वलेखन कौशल्य रूजशिण्यासाठी शशक्षकांना     

   येणा-या समस्यांचा अभ्यास करणे. 

4) उच्चप्रार्शमक स्तरांिरील शिद्यार्थ्ाांच्या स्वलेखनातील उशणिा िूर करण्यासाठी मागणिशणक  

   संचाची शनशमणती करणे. 

5) उच्चप्रार्शमक स्तरािरील शिद्यार्थ्ाांच्या स्वलेखनािर पररणाम करणा-या घटकांचा अभ्यास  
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   करणे.×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 

†Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü 

Æêü »ÖõÖÖŸÖ µÖêŸÖê. 
 ससद्धांत कल्पनध 
१) सिद्यधर्थ्धांमधे्य स्वलेखन कौशल्य सिकससत होण्यधसधठी स्वलेखन पे्रिणध आिश्यक असते. 
१) स्व लेखन कौशल्य सिकसन होण्यधसधठी पुिेशध सांधी योग्य मधध्यम िधर्क प्रसतसधद असेल ति स्वलेखन 
प्रभधिी होते. 

 सांशोधन पद्ती 
सिेक्षण पद्ती/िणचनधत्मक सांशोधन पद्ती 
व्यिहधिधत सिधचत प्रर्लीत असलेली ही सांशोधन पद्ती असून मिधठी सिश्वकोश अनुसधि 1961 सधमधसिक, 

आसथचक, िैज्ञधसनक सकां िध इति के्षत्रधतील सिसिध समस्धांच्यध अभ्यधसधकरितध सिेक्षण करून आकडेिधिी ि 
मधसहती सिसशष्ट तत्त्वधनुसधि प्रधसतसनसधक नमुनध यधांच्यध स्वरूपधत गोळध किण्यधच्यध ि सतरे् सिशे्लषण करून 
त्यधिि अनुमधन ि सनष्कषच कधढण्यधच्यध पद्तीलध सिेक्षण म्हणतधत. सिेक्षणधत व्यक्तीर्ध स्वतांत्र अभ्यधस 

केलध िधत नधही त्यध -त्यध गटधच्यध सकां िध िनसांखे्यच्यध िैसशष्ट्धांर्ध एकसत्रतपणे सिर्धि केलध िधतो .  

िणचनधत्मक सांशोधनधच्यध आधधिे पुढील प्रश्धांर्ी उत्तिे शोधधिी 

1) सांबांसधत शैक्षसणक समसे्बधबत आिर्ी परिस्थथती कधय आहे ?  

2) सनसित अडर्णी ि तु्रटी उसणिध कोणत्यध आहेत ?  

3) समळधलेल्यध मधसहतीच्यध आधधिे सिसिध तज्ञधांर्ी मते घेऊन ि सांशोधकधने स्वतः रे् ज्ञधन ि अनुभि 
सिर्धिधत घेऊन समसे्िि कोणतध उपधय शोधलध? 

 सिेक्षण पद्तीत मधसहती सांकसलत केली िधते तसेर् त्यधत प्रयोगशीलतध ि त्यधतून अनुमधन कधढण्यधर्ी 
प्रिृत्ती आढळते सिेक्षण म्हणिे प्रर्सलत तर्थ्ांचे सांकलन, िणचन, स्पष्टीकिण आसण मूल्यधांकन होय. 

िैसशष्ट्े 

1)मूलभूत स्वरूपधर्ी मधसहती िमध केली िधते. 
2) आिश्यक मधसहती प्रश्धिली ि कसो्ध सधिणी यध सधधनधने िमध केली िधते  

3)त्यध मधसहतीरे् योग्य पद्तीने सधधधिणीकिण करून त्यधतून सखोल सांशोधनधसधठी अथचसनिचर्न केले िधते. 

1)प्रसु्तत सांशोधनधत पिभणी सिल्ह्यधतील उच्च प्रधथसमक स्तिधििील सिद्यधर्थ्धांरे् स्वलेखन सिेक्षण करून 

सद्यस्थथतीर्ध आढधिध घेतलध असतध असे सदसते की िन प्रिधहधर्ी प्रिृत्ती घेणे हध सांशोधनधर्ध प्रमुख हेतू आहे 
त्यधमुळे यध सांशोधनधसधठी सिेक्षण पद्तीर्ध उपयोग किण्यधत आलध. 

2)प्रसु्तत सांशोधनधमधे्य सिद्यधर्थ्धचरे् स्वलेखन सद्यस्थथतीर्ध शोध घ्यधियधर्ध आहे सशक्षकधांनध हे कौशल्य 

सिद्यधर्थ्धांमधे्य रुिसिण्यधसधठी कधही समस्ध आहेत कध हे पधहण्यधसधठी सिेक्षणध सधिखी दुसिी उपयुक्त 
पद्ती नधही. 

3)थथधसनक परिस्थथती प्रश्धिली पडतधळध सूर्ी यध सधधनधद्वधिे समिून घेतध येते त्यधमुळे यध सांशोधनधसधठी 

सिेक्षण पद्तीर्ध उपयोग केलध िधतो. 
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4)प्रसु्तत सांशोधनधसधठी व्हधट्सअप गु्रप च्यध मधध्यमधतून सिद्यधर्थ्धांनध स्व लेखनधबधबत मधगचदशचन करून त्यधांच्यध 

मनधतील स्वलेखन आर्ी सांकल्पनध स्पष्ट होण्यधसधठी सांर् सनसमचती केली 

सांशोधन आिधखडध 

प्रथम स्वलेखन कौशल्यधर्ी सद्यस्थथती िधणून घेण्यधसधठी पधयधभूत र्धर्णी च्यध उत्तिपसत्रकध मधील स्व 
असभव्यक्ती प्रश्धांर्ी उत्तिे सकती सिद्यधर्थ्धांनी सोडसिली आहेत त्यधर्ध कच्चध डधटध सशक्षण सिभधगधकडून 
प्रधप्त करून घेणे 

 प्रधप्त कच्चध डधटध िगीकृत किणे ि त्यधरे् सिशे्लषण किणे. 
 तयधि झधलेल्यध सिशे्लषणधिरून स्वलेखन कधयचक्रम सांर् सिकससत किणे 
 इति सधसहस्त्यक ि सशक्षणतज्ञ यधांच्यध मदतीने स्वलेखन कधयचक्रमधबधबत प्रसतसक्रयध घेऊन आिश्यक त्यध 
सुधधिणध किणे. 

 तीन मसहने दििोि प्रसु्तत सांर् व्हधट्सअप गु्रप च्यध द्वधिे सिद्यधथी ि सशक्षकधांनध पयांत एक एक प्रकिण दििोि 
यधप्रमधणे पोहोर्सिणे. 

 िेळोिेळी सिचमधन्य असणधऱ्यध लेखन ि िधर्न सटप्स गु्रपच्यध मधध्यमधतून सिद्यधर्थ्धांपयांत पोहोर्सिणे. 
 स्वलेखन पे्रिणध सिद्यधर्थ्धांनध देण्यधसधठी सके्सस स्टोिीि सिद्यधर्थ्धांनध शेअि किणे. 
 सधतत्यधने पधठपुिधिध करून लेखन कधयचशधळधांमधून सिद्यधथी स्वलेखन कौशल्यधबद्दल आिधहन किणे. 

कधयचपद्ती 
 प्रथम मुलधांर्ी सद्यस्थथती िधणून घेतली (आधधि पधयधभूत र्धर्णी उत्तिपसत्रकध       स्वअसभव्यक्ती बधबत प्रश्) 
 नैससगचक पद्तीने मुले व्यक्त होण्यधसधठी गु्रप तयधि करून पे्रिणधदधयक उदधहिणे देऊन िधतधििण तयधि 
केले. 

 र्धि शब्द देऊन त्यधिि कथध तयधि किणे ि स्वसनसमचत कसितध तयधि करून स्वहस्तधक्षिधत लेखन करून 
सिद्यधथी आपले सधसहत्य इमेि स्वरूपधत गु्रप िि पधठितील. 

 प्रधप्त स्वलेखन कधळिीपूिचक िधरू्न त्यधर्ी र्धि गटधत सनकषधनुसधि सिभधगणी केली िधते. 
 प्रधप्त सधसहत्यधरे् सिसशष्ट सिषयधनुसधि ि दिधचनुसधि िगीकिण करून त्यध सधसहत्यधतील तधांसत्रक रु्कध तसेर् 
शुद्लेखनधच्यध उसणिध हधयलधईट करून सिद्यधर्थ्धांनध पित पधठिणे ि दुरुस्ती करून पित स्वीकधिणे. 

 सिद्यधर्थ्धांनी तयधि केलेले सिच लेखन इति मुलधांसधठी पे्रिणध म्हणून सिसिध सडसिटल मधध्यमधांर्ध िधपि करून 
अनेक सिद्यधर्थ्धांपयांत पोर्सिले. 

 स्वलेखन एकसत्रत करून त्यधांरे् पीडीएफ बुक करून सिद्यधर्थ्धांपयांत गु्रप द्वधिे शेअि करून सिद्यधथी प्रसतसक्रयध 
सांकसलत केल्यध. 

 प्रधप्त दिेदधि कथध ि कसितध यधांर्ध सांग्रह करून प्रससद् किणे ि स्वलेखन कौशल्य बधबत सकती टके्क 
सिद्यधथी उत्तम लेखन करू शकतधत यधबधबत सनष्कषच कधढले. 

 स्वपे्रिणध, अनुभि, प्रसांगधिधधन, सिधि, िधर्न, शब्दसांग्रह, सिर्धि, मधगचदशचन हे घटक लेखन कौशल्यधिि 
परिणधम कितधत 

 सधमधन्य मुले ि बुस्द्मधन सिद्यधर्थ्धांच्यध तुलनेत असधक प्रभधिी लेखन करू शकतधत. 
 पुस्तकी अनुभिधपेक्षध खऱ्यध िगण्यधतील अनुभि ि लेखनधसधठी अत्यांत प्रभधिी आहेत. 

 नमुनध sample 
 िनसांख्यध पिभणी सिल्ह्यधतील 437 सि. प. शधळेतील उच्च प्रधथसमक 6 ते 8 यध िगधचत सशक्षण घेणधिे सन 

2017-18 शैक्षसणक िषधचत मिधठी मधध्यमधरे् 27156 सिद्यधथी हे िनसांख्यध असून एिढ्यध मोठ्यध िनसांखे्य िि 
कधम किणे शक्य नसल्यधने त्यधतील प्रते्यक तधलुक्यधतील दहध शधळध अशध एकूण 100 शधळधांमधील 1357 
सिद्यधथी िँडम 5% पद्तीने सनिडण्यधत आले. त्यधत िनसांखे्यतील प्रते्यक घटकधस सहभधगी होण्यधर्ी सांधी 
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समळेल यधर्ध सिर्धि सॅम्पल सनिडतधनध केलध. तसेर् प्रते्यक शधळेतील भधषध सिषयधर्ध सशक्षक यधांच्यध 
मधध्यमधतून गु्रप तयधि केलध ि कधम सुरू केले. 
 

 सधधने tools :- 
सांशोधनधसधठी गृहीतकृत्यधच्यध आधधिे मधसहती गोळध किण्यधसधठी योग्य अशध सधधनधांर्ी आिश्यकतध असते. 
सिशे्लषण ि अथचसनिचर्न करून सांशोधनधरे् सनष्कषच कधढण्यधसधठी गुणधत्मक ि परिणधमधत्मक अशध दोन्ही 
सधधनधांर्ी गिि असते. गुणधत्मक मधसहतीबिोबिर् सांख्यधत्मक मधसहतीही सांशोधनधसधठी उपयुक्त असते. 
सांशोधनधसधठीर्ी मधसहती प्रधप्त किण्यधसधठी प्रसु्तत सांशोधकधांनी प्रश्धिली हे सधधन सनिडले आहे. सदिील 
सांशोधनधच्यध उसद्दष्टधनुसधि प्रश्धिली हेर् सधधन सिश्वधसधहच आहे तसेर् िैध सधधन असून त्यधद्वधिे सिद्यधर्थ्धांच्यध 
स्वलेखन कौशल्यधबधबत मधसहती प्रधप्त करून घेणे सांशोधकधांच्यध दृष्टीने व्यिहधयच आहे. त्यधमुळे प्रश्धिली तयधि 
किण्यधत आली. प्रसु्तत प्रश्धिली सिद्यधर्थ्धांपयांत सशक्षकधांद्वधिे पोर्सिण्यधत आली. लेखनधिि आधधरित र्धि शब्द 
देऊन कथध लेखन किणे, तसेर् मुक्त कसितध यध प्रश्धांर्ध समधिेश किण्यधत आलध. तसेर् सिद्यधर्थ्धांबधबत 
व्यस्क्तगत मधसहती िसे की आिड ि लेखनधबधबत समस्ध अशध प्रकधिच्यध प्रश्धांर्ध समधिेश किण्यधत आलध 
होतध. 

 प्रश्धिली प्रश्प्रकधि :- मयधचसदत िेळेरे् बांधन नसलेली मुक्तोतिी प्रश्प्रकधिधतील प्रश्धिली एकूण प्रश् सांख्यध 
10 तसेर् प्रश्धिली सनिडक सिद्यधर्थ्धांनध देऊन त्यधतील उसणिध दूि करून आिश्यक ते बदल त्यधत करून ि 
प्रमधसणत ि यथधथच किण्यधत आली. 

 कसितध 10 गुण, सनकष सांख्यध 10 
 कथध गुण 10 ,सनकष सांख्यध 10 
 सनबांध 10 गुण, सनकष सांख्यध 10 
 लघुत्तिी प्रश् 7, गुण 20 
 एकूण 10 प्रश्, 50 गुण 
 प्रदत्त सांकलन ि सिशे्लषण:- data collection and anylysis   
प्रसु्तत सांशोधनधसधठी प्रदत्त सांकलनधरे् कधम सनिडलेल्यध शधळधांमधील सशक्षकधांच्यध मदतीने तयधि केलेल्यध 
व्हधट्सअप गु्रप द्वधिे प्रश्धिली देण्यधत आली. तसेर् प्रश्धांर्ी उत्तिे सलसहण्यधसधठी एक आठिड्यधर्ध कधलधिधी 
देण्यधत आलध होतध. उत्तिे सिद्यधर्थ्धांनी स्वहस्तधक्षिधत फुल सधइि A- 4 कधगदधिि सलसहण्यधबधबत सूर्नध 
देण्यधत आली होती. सलसहलेली उत्तिपसत्रकध सशक्षकधांच्यध मदतीने इमेि स्वरूपधत व्हधट्सअप द्वधिे 
स्वीकधिण्यधत आली. त्यधिि नधि शधळध ि आिश्यक मधसहतीसह सिच प्रधप्त मधसहतीरे् सिशे्लषण किण्यधत 
आले मधसहती सांकलनधत सिलांब तसेर् प्रश्धिली न पोहोर्णे, इमेि स्पष्ट न येणे, हस्तधक्षि न समिणे, 
लेखनधबधबत उदधसीनतध, सूर्नध व्यिस्थथत न िधर्तध गोष्ट तयधि किणे, अधचिट ि सांबांसधत प्रश्धांर्ी उत्तिे देणे, 
यध प्रकधिच्यध समस्ध होत्यध ि त्यधसधठी असधक िेळ ि परिश्रम पूिचक प्रयत्न करून त्यधिि मधत किण्यधत 
आली. 
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 फसलते आसण र्र्धच  
स्वलेखनधबधबत सद्यस्थथतीर्ध आढधिध घेणे :- स्व लेखनधबधबत सद्यस्थथतीर्ध आढधिध  घेण्यधसधठी 
पधयधभूत र्धर्णी मधील ि लेखनकौशल्य बधबतच्यध उत्तिधांरे् दोन प्रश्धांरे् सिशे्लषण पुढील प्रमधणे आहे. 

सधिणी क्रमधांक 1 सद्यस्थथती दशचसिणधिध तक्तध 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१) क्रमधांक 1 कथध िरून लक्षधत येते की स्वलेखन कौशल्य बधबत सद्यस्थथती बदलणे आिश्यक आहे. प्रश् 
सोडसिणध-यधांर्ी सांख्यध कमी असून त्यधत िधढ होणे गििेरे् आहे. सद्यस्थथती अत्यांत सिदधिक सर्त्र स्पष्ट 
किते. स्वलेखन प्रश् अिघड असल्यधरे् सनिीक्षण देखील नोांदसिले गेले आहे. 

१) कसितध:- ििील सधिणी क्रमधांक 1 िरून लक्षधत येते की स्वलेखन कौशल्य कसितध बधबत सद्यस्थथती 
बदलणे आिश्यक आहे. प्रश् सोडसिणध-यधांर्ी सांख्यध कमी असून त्यधत िधढ होणे गििेरे् आहे. सद्यस्थथती 
अत्यांत सिदधिक सर्त्र स्पष्ट किते स्वलेखन, कसितधलेखन अिघड असल्यधरे् सनिीक्षण देखील नोांदसिले गेले 
आहे.  

१) सनबांध :- ििील सधिणी क्रमधांक 1 िरून लक्षधत येते की स्वलेखन कौशल्य सनबांध बधबत सद्यस्थथती बदलणे 
आिश्यक आहे प्रश् सोडसिणध-यधांर्ी सांख्यध कमी असून त्यधत िधढ होणे गििेरे् आहे. सद्यस्थथती अत्यांत 
सिदधिक सर्त्र स्पष्ट किते स्वलेखन प्रश् सनबांध लेखन अिघड असल्यधरे् सनिीक्षण देखील नोांदसिले गेले. 

सधिणी सधिणी क्रमधांक 2 कधयचक्रम िधबसिल्यधनांति र्ध तक्तध 

अनुक्रमधां

क 

पिीके्षत 
बसलेली 
सिद्यधथी 

र्धि शब्दध 
िरून 
कथध 
लेखन 
किणे हध 
प्रश् 
सोडसिले

ली सिद्यधथी 
सांख्यध 

र्धि शब्दध 
िरून 
कथध 
लेखन 
किणे हध 
प्रश् न 
सोडसिलेली 
सिद्यधथी 
सांख्यध 

प्रधप्त गुणधांनुसधि िगीकिण 

10 
गुणधांपैकी 7 
पेक्षध असधक 
गुण प्रधप्त 
सिद्यधथी 
सांख्यध 

10 
गुणधांपैकी 
7 पेक्षध 
कमी गुण 
प्रधप्त 
सिद्यधथी 
सांख्यध 

10 
गुणधांपैकी 
5 पेक्षध 
असधक 
गुण प्रधप्त 
सिद्यधथी 
सांख्यध 

10 
गुणधांपैकी 
5 पेक्षध 
कमी  
गुण प्रधप्त 
सिद्यधथी 
सांख्यध 

1 कथा 
1357 878 479 249 346 196 87 

टके्किारी 64.70% 35.30% 28.36 39.41 22.32 9.91 

2 कमवता  
1357 889 468 253 349 203 84 

टके्किारी 65.51% 34.49% 28.46 39.26 22.83 9.45 

3मनबांध 
1357 906 451 226 412 217 51 

टके्किारी 66.76 49.78 24.94 45.47 23.95 5.63 
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१) क्रमधांक 1 कथध िरून लक्षधत येते की स्वलेखन कौशल्य बधबत सद्यस्थथती सकधिधत्मक बदलली आहे. प्रश् 
सोडसिणध-यधांर्ी सांख्यध िधढली असून प्रसु्तत बदल हध मधगचदशचक सांर् िधपिल्यधमुळे स्वलेखन कौशल्य 
कथध लेखनधत प्रगती झधली आहे  

१) क्रमधांक 2 कसितध िरून लक्षधत येते की स्वलेखन कौशल्य बधबत सद्यस्थथती सकधिधत्मक बदलली आहे. 
प्रश् सोडसिणध-यधांर्ी सांख्यध िधढली असून प्रसु्तत बदल हध मधगचदशचक सांर् िधपिल्यधमुळे स्वलेखन कौशल्य 
कसितध लेखनधत प्रगती झधली आहे  

१) क्रमधांक 3 सनबांध िरून लक्षधत येते की स्वलेखन कौशल्य बधबत सद्यस्थथती सकधिधत्मक बदलली आहे. 
प्रश् सोडसिणध-यधांर्ी सांख्यध िधढली असून प्रसु्तत बदल हध मधगचदशचक सांर् िधपिल्यधमुळे स्वलेखन कौशल्य 
सनबांध लेखनधत प्रगती झधली आहे  
 
 
 
 
 

अनुक्रमधां

क 

पिीके्षत 
बसलेली 
सिद्यधथी 

र्धि शब्दध 
िरून 
कथध 
लेखन 
किणे हध 
प्रश् 
सोडसिले

ली सिद्यधथी 
सांख्यध 

र्धि शब्दध 
िरून 
कथध 
लेखन 
किणे हध 
प्रश् न 
सोडसिलेली 
सिद्यधथी 
सांख्यध 

प्रधप्त गुणधांनुसधि िगीकिण 

10 
गुणधांपैकी 7 
पेक्षध असधक 
गुण प्रधप्त 
सिद्यधथी 
सांख्यध 

10 
गुणधांपैकी 
7 पेक्षध 
कमी गुण 
प्रधप्त 
सिद्यधथी 
सांख्यध 

10 
गुणधांपैकी 
5 पेक्षध 
असधक 
गुण प्रधप्त 
सिद्यधथी 
सांख्यध 

10 
गुणधांपैकी 
5 पेक्षध 
कमी  
गुण प्रधप्त 
सिद्यधथी 
सांख्यध 

1 कथा 
1357 997 360 327 389 226 55 

टके्किारी 73.47% 26.53% 37.24 44.31 25.74 6.26 

2 कमवता  
1357 1012 345 327 393 231 61 

टके्किारी 74.58% 25.42% 36.78 44.21 25.98 6.86 

3मनबांध 
1357 1015 342 340 397 236 39 

टके्किारी 74.80 33.69 37.53 43.82 26.05 4.30 
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       मनष्कषथ 

1 ) उच्चप्रार्शमक स्तरािरील शिद्यार्थ्ाांच्या स्वलेखन कौशल्य सद्यस्थर्तीचा शोध घेतला असता अशधकांश 
शिद्यार्थ्ाांना स्वलेखन कोशल्य अिगत नाही  

2 ) उच्चप्रार्शमक स्तरािरील शिद्यार्थ्ाांच्या स्वलेखनात उशणिा आहेत. 

3 ) उच्चप्रार्शमक स्तरािरील शिद्यार्थ्ाांमधे्य स्वलेखन कौशल्य रूजशिण्यात शशक्षकांना आडचणी आहेत. 

4 ) उच्चप्रार्शमक स्तरािरील शिद्यार्थ्ाांच्या स्वलेखन कौशल्यािाित त्यांच्या मनात शभती आहे.  

5 )  उच्चप्रार्शमक स्तरािरील शिद्यार्थ्ाांच्या स्वलेखनासाठी पुरेशा संधी ि योग्य मागणिशणन केल्यामुळे 

त्यांच्या स्वलेखनात सुधारणा होते. 

6 ) मुलांच्या स्वलेखनास शिशिध शडशजटल माध्यमाव्िारे प्रशसद्धी शिल्यास त्यांच्यात आत्मशिश्वास िाढतो. 

 7 ) मागणिशणन संचाचा िापर केल्यामुळे स्वलेखन कौशल्य शिकसनात मित होते. 
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