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1. INTRODUCTION:  प्रस्तावना :-  

 लेखन कौशल् अस ेकौशल् आि ेकी त््ातून व्यक्तीच््ा पूर्थत्वाचा आमवष्कार लक्षात ्ेतो.श्रवर् भाषर् व वाचनानांतरची िूलभूत 

कौशल्ातील अांमति पा्री म्िर्जे लेखन कौशल् िो्. जसेच््ा तस ेपाहून मलमिर् ेम्िर्जे अनलुेखन तसेच ऐकून मलमिर् ेअथाथत श्रुतलेखन 

िो्. आजच््ा ्ा सांर्र्काच््ा आमर् मडमजटल ्ुर्ात लेखन करर् ेिी बाब तर अत् ा्ंत दरु्िथळ झालेली आि.े सवथ लोक टाईप करतात.पर् 

लेखन करर्े आमर् टाईप करर् े्ात खूप अांतर आि.ेतुलनेन ेटाईप करर् ेलेखनापेक्षा सोपे आि.े्ाचाच अथथ असा िोतो की स्वलखेन करर् ेिी 

बाब सवथ कौशल्ाांपेक्षा अमधक र्ुांतार्ुांतीची आि ेतसेच प्र्त्नपूवथक साध्् िोर्ारी आि.ेसिज साध्् िोत नािी ि े्ा ठठकार्ी स्पष्ट िोते.आपर् 

सध््ा लॉकडाऊन िध्् ेसाधारर्पर् ेदोन िमिण््ापासून घरातच असून शाळा ,कॉलेज ् ासारख््ा सवथ मशक्षर् सांस्था बांद असून शक्् तेवढ्ा 

िार्ाथने मडमजटल िाध््िातून घरी राहून मशक्षर् मशक्षर् देण््ाचा प्र्त्न करत आिोत.स्वलेखन कौशल् अथाथत िुलाांन ेस्वत: कलपना करून 

साराांश :  लेखन कौशल् एक असे कौशल् आि ेकी त््ािधून व्यक्तीच््ा पूर्थत्वाचा अमवष्कार त््ातून ददसून ् ेतो. लेखन करर्े म्िर्जे 

श्रवर्, भाषर्, वाचन व त््ानांतरची अांमति श्रेर्ी म्िर्जे लेखन िो्. लेखनािध्् ेअनुलेखन अथाथत पाहून मलमिर् े, श्रुतलेखन म्िर्ज े

ऐकून मलमिर्े ्ा बाबी म्िर्जे प्राथमिक पा्-्ा िोत.त््ापुढील पा्री म्िर्जे सृजनात्िक लेखन िो्. सृजन अथाथत नवमनर्िथती 

करर् े्ाचाच अथथ स्वकलपनेन ेअथवा स्वमवचाराने नवीन िाांडर्ी करर् ेिर् ती कमवतेच््ा रूपात असेल ककां वा कथेच््ा स्वरूपात 

असेल.्ासाठी देखील त््ा िनाची, मवचाराांची तसेच कलपनेची मनर्िथती हिावी अशी पठरमस्थती  उपलब्ध केली पामिजे.थोडी 

पूवथत्ारी केली तर नक्की मवद्यार्थ्ाांचे स्वलेखन प्रभावी व वाचनी् िोऊ शकते तसेच स्वलेखनाला चालना मिळू शकत.े  

       प्रस्तुत सांशोधन ि े उच्च प्राथमिक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच््ा लेखन कौशल् मवकसनासाठी कािी मवमशष्ट उपक्रि 

राबमवल्ािुळे त््ाांच््ा स्वलेखनातील उमर्वा दरू िोऊन प्रभावी लेखन कौशल् मवकमसत करता ्ेत े्ाबाबतचे आि.े सांशोधकाने 

उच्च प्राथमिक स्तरावर प्रर्त शैक्षमर्क का्थक्रि अांतर्थत पा्ाभूत चाचर्ी घेण््ात ्ेत.े त््ात स्वलेखन क्षेत्रात कमवता आमर् कथा 

लेखन करण््ाबाबत प्रश्न मवचारल े जातात. त््ा प्रश्नाांच््ा बाबत प्रस्तुत सांशोधन असून ि े प्रश्न स्वलेखनावर आधाठरत 

असतात.ज््ाांनी िी पूवथ त्ारी केली त््ाांचे ्ाबाबत लेखन कौशल् सुधारल ेअसून ्ाबाबत वाटर्ारी मभती किी झाली आि.ेिुल े

खूप चाांर्ल्ा प्रकारे कथा, कमवता, स्वकलपनेन ेमवचार िाांडर् े्ा बाबी आत्िमवश्वासाने आमर् सिजपर्े करू शकतात.त््ािुळे 

भाषेच््ा अध््ापनात ्ा सांशोधनाचे खूप िित्त्व आि.े स्वलेखन अथाथत स्वत: कािी तरी मनिाथर् करर् ेखरां तर िी र्ोष्ट तशी खूप 

कठीर् आमर् सवांच मवद्यार्थ्ाांना मभती मनिाथर् करर्ारी असत ेपरांत ु्ाबाबतीत कािी मवमशष्ट पध्दतीन ेआपर् उपक्रि राबमवल े

सातत्् ठेवल ेआमर् सराव आमर् िार्थदशथनाचे सत्र आ्ोमजत केल ेतर िी र्ोष्ट अर्दी सिज िोऊन जाते.िुलाांना फक्त तशा प्रकारच््ा 

लेखन सांधी आमर् पठरमस्थती उपलब्ध करून द्या्ला िवी लेखनात खरां तर श्रवर्, भाषर्, वाचन िी कौशल्ेिी सिामवष्ट 

असतात.तसेच लेखनातून िनाचा कल , आवड,मवचार,व्यमक्तित्व िी लक्षात ्ेत.े अस ेि ेसवथ सिावेशक असे कौशल् आि.े म्िर्ूनच 

्ा कौशल्ािध्् ेसांशोधनास खूप वाव आि.े त््ािुळे ि ेसांशोधन िाती घेण््ात आल ेआि.े िुल ेजास्तीतजास्त नैसर्र्थक पध्दतीने 

कशी व्यक्त िोतील ्ासाठी वातावरर् मनर्िथती करर् ेर्रजेचे आि.े तसेच त््ाांच््ा आमवष्कारासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देर् े

व त््ाांच््ाकडून दजेदार लेखन मनिाथर् िोर् े्ासाठी ि ेसांशोधन उप्ुक्त आि.े स्विस्ताक्षरात मवद्याथी कमवता,कथा,मनबांध लेखन 

करतात व त््ाची इिेज वाट्सएप ग्रुपहदारे शेअर करतात.त््ातून त््ाांच््ा लेखनाची सिीक्षा करून त््ातील प्रिुख उमर्वा 

िाइलाईट करून त््ात सुधारर्ा करून चाांर्ल्ा लेखनाला प्रमसध्दी ददली जाते. स्वलेखन कौशल् मवकमसत करण््ासाठी 

प्र्त्नपूवथक कािी का्थक्रि  राबमवल्ानांतर त््ाांच््ा स्वलेखनात प्रर्ती ददसून आली आि.े 

 Key Words: उच्चप्राथमिक स्तर :- िोफत व सक्तीचे मशक्षर् अमधमन्ि 2009  अनुसार शाळेचे मवमवध स्तर ददलेले आिते. 

त््ात प्राथमिक स्तर 1 ली ते 5 वी व उच्चप्राथमिक स्तर 6 वी ते 8 वी  वर्ाथसाठी सांबोधला जातो. 

 स्वलेखन:- प्रर्त शैक्षमर्क ििाराष्ट्र ्ा र्ुर्वत्ता मवकासाच््ा का्थक्रिात   वषथभरात तीन चाचण््ाचे आ्ेजन केले जाते.सदरील 

चाचर्ीत भाषा मवष्ाच््ा प्रश्नपमत्रकेत स्वलेखन ्ाबाबत प्रश्न असतो 
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स्वमनर्िथत कथा,कमवता इतर सामित््प्रकार ्ाहदारे आमवष्कार करर् े्ाचा अभ््ास ्ा प्रस्तुत सांशोधनात सांशोधकाने केलेला आि.े्ाचा 

अथथ मडमजटल ्ुर्ाला मवरोध आि ेअसा नसून मवद्याथी िा स्वलेखन स्वत: करून तो मडमजटल िाध््िाचा वापर प्रमसद्धीसाठी करर्ारच 

आि.ेत््ाला िार्थदशथन मडमजटल िाध््िाहदारेच मिळर्ार आि.ेपरांत ुिूळ लेखन िात्र मवद्यार्थ्ाांना स्विस्ताक्षरातच करा्चे असून त््ाची 

इिेज िात्र मडमजटल िाध््िाहदारे पाठवा्ची आि.े्ा सांशोधनात अशाच प्रकारे मवद्यार्थ्ाांच््ा कथा, कमवता एकत्र करून त््ाची इिेज 

फाईल बनवली आमर् प्रमसद्ध केली.्ािध््े स्विस्ताक्षर,स्वकलपना,स्विाांडर्ी, स्वमवचार तसेच स्वप्रेरर्ा,स्वत:चा कल ्ा बाबी वाचकाच््ा 

लक्षात आल्ा.्ावरून मवद्यार्थ्ाांच््ा व्यमक्तित्त्वाचा अांदाज दखेील ्ेतो .मवद्याथी सुध्दा दकती चाांर्ल्ाप्रकारे वाचक आमर् लेखक िोऊ 

शकतात ्ाचा अनुभव िी ि ेसांशोधन कराताांना आला.िुलाांचे स्वलेखन वाचनी् व प्रभावी िोऊन िुलाांच््ा स्वलेखनास चालना मिळवून 

देण््ासाठी प्रस्तुत सांशोधन अत् ा्ंत िित्त्वाचे आि.े्ापूवी  असा प्र्त्न फारसा कुर्ी केल्ाचे आढळून ्ेत नािी.नािदेव िाळी (शाळकरी 

िुलाांच््ा कमवता) तसेच तृप्ती अांधारे (दफ्तरातल्ा कमवता) अशी दोन पुस्तके  वर्ळता मवशेष अस ेिुलाांच््ा कमवता एकत्र करून प्रमसद्ध 

करण््ाचे काि कुर्ी केल्ाचे आढळून ्ेत नािी.त््ािुळे िुलाांच््ा कमवता एकत्र करर् ेव प्रमसदध् करर् ेएवढाच प्रस्ततु सांशोधनािार्चा ितेू 

नसून त््ाांच््ात स्वलेखन प्रेरर्ा कशी मनिाथर् िोते,एखाद्या घटनकेडे ती कशी पाितात ? मवचार, कलपना, भावना,िाांडर्ी कशी अवर्त िोत 

रािते त््ात कािी मवमशष्ट टप्पे ्ेतात.्ा सवथ र्ोष्टीचा सूक्षि् अभ््ास प्रस्तुत सांशोधनातून केला आि.े 

     स्वलेखन अथाथत सृजनात्िक लेखन िी र्ोष्ट फक्त वर्ाथत पारांपाठरक पध्दतीनेच मशकवावी लार्त,े ्ा र्ोष्टीला छेद देऊन प्रस्ततु 

सांशोधन ि ेिुल ेस्वलेखनातनू कसा आनांद मिळवतात स्वलेखनातून त््ाांचे सृजनशील मशक्षर् कसे घडत े्ामवष्ी अभ््ासान ेआमर् िुलाांच््ा 

स्वलेखनावरून कािी  मनष्कषथ काढण््ात आलले ेआिते.त््ात स्वलेखन मशकण््ासाठी पारांपठरक पध्दतीन ेवर्ाथत फेस टू फेस टू लर्नथर्ची 

आवश््कता नािी िुल ेिी र्ोष्ट सिजपर्े मशकू शकतात.ि ेअनेक लेखक आमर् कवी ्ाांच््ा िुलाखतीतून लक्षात ्ेत ेकी त ेस्वप्र्त्नातून ते कसे 

लेखक झाले.लेखनातूनच व्यमक्तित्त्व मवकास िोतो.सांशोधकाने प्रस्तूत सांशोधकाने परभर्ी मजलयातील उच्चप्राथमिक वर्थ असर्ा-्ा 100 

मज. प. शाळा रॅन्डि पध्दतीन े मनवडल्ा.त््ातील प्रर्त शैक्षमर्क ििाराष्ट्र का्थक्रिाांतर्थत पा्ाभूत चाचर्ीतील िुलाांनी सोडमवलेल्ा 

उत्तरपमत्रका एकत्र केल्ा.त्ात स्वलेखनावर आधाठरत स्वमनर्िथत कथा व स्वमनर्िथत कमवता या दोन बाबी सांशोधनासाठी उप्ुक्त डाटा 

म्िर्ून घेतला.त््ात मनकषानुसार दकती िुलाांनी लेखन केलले ेआि.े्ाचा अभ््ास केला स्वलेखनाचा अभ््ास करताांना अनेक सूक्ष्ि र्ोष्टीिी 

पिा्ला मिळाल्ा.मवद्यार्थ्ाांचे मनठरक्षर् दकती चाांर्ल ेअस ूशकते तसेच त््ाांच््ा स्वलेखनावर त््ाांच््ा मशक्षक पालक ्ाांचा दकती प्रभाव 

असतो.त्ासाठी मशक्षक म्िर्ून पालक म्िर्ून त््ाांची भूमिका दकती िित्त्वाची आि ेि ेसिजते.  

शेवटी असेच म्िर्ावे वाटते की धन््  त े िात ज््ाांना मनर्िथतीचे डोिाळे.स्वलेखनातून सांस्कार िोतात.स्वलेखन म्िर्जे 

व्यमक्तित्त्वमवकास िो् ्ािधून मवद्यार्थ्ाांचे आत्िबल वाढते,सिस््ा मनराकरर्, मनर्थ्क्षता,मचकीत्सक मवचारसरर्ी,सिीक्षर्ात्िक 

दषृ्टीकोर् इ जीवनकौशल् ेिी स्वलेखनाबरोबरच मवकमसत िोत जातात ि ेप्रस्तुत सांशोधनातून मसध्द िोते.या जीवनकौशल्ावरच तर पुढील 

त््ाांचे आ्ुष्् भक्किपर् े आकार घेत.ेउच्च प्राथमिक स्तरावर स्वलेखन कौशल्ाांचा मवकास अथाथत सृजनात्िक मशक्षर्ात फेस टू फेस 

लर्नथर्पेक्षािी लनथ फ्रॉि िोि िी सांकलपना चाांर्ली ्शस्वी िोताांना ददसते.्ात मवद्यार्थ्ाांच््ा कडे जरी प्रमसद्धीचे मडमजटल मडहिाइस नसेल 

तरीिी मशक्षकाांच््ा िदतीने प्रमसद्धी करता ् ेत ेव िुलाांना त््ा कौशल्ाचा मवकास करता ्ेतो.स्वलेखन करण््ासाठी िुलाांना पारांपाठरक फेस 

टू फेस िोड पेक्षािी लनथ फ्रॉि िोि िोडहदारे मवनाआडथळा स्वलेखन कौशल् अवर्त करू शकतो. सृजनात्िक मशक्षर् म्िर्जे मवद्यार्थ्ाांच््ा 

स्वलेखन कौशल्ाचा मवकास करर्.े्ात केवळ आांतरदक्र्ा िोबाइल, लॅपटॉप व इतर मडमजटल मडहिाइस हदारे िोते.त््ात मलमिलेल ेमनबांध, 

कथा, कमवता ्ाांच््ा इिेज ठरड करर् ेव त््ावर त््ाांना अमभप्रा् देर्े व  सुधारर्ा घडवून आर्र्.े 
 

2. MATERIALS: साधने tools :- 

सांशोधनासाठी र्ृिीतकृत््ाच््ा आधारे िामिती र्ोळा करण््ासाठी ्ोग्् अशा साधनाांची आवश््कता असते. मवश्लेषर् व अथथमनवथचन 

करून सांशोधनाचे मनष्कषथ काढण््ासाठी र्ुर्ात्िक व पठरर्ािात्िक अशा दोन्िी साधनाांची र्रज असते. र्ुर्ात्िक िामितीबरोबरच 

सांख््ात्िक िामितीिी सांशोधनासाठी उप्ुक्त असते. सांशोधनासाठीची िामिती प्राप्त करण््ासाठी प्रस्ततु सांशोधकाांनी प्रश्नावली ि े

साधन मनवडले आि.े सदरील सांशोधनाच््ा उदिष्टानुसार प्रश्नावली िचे साधन मवश्वासािथ आि ेतसेच वैध साधन असून त््ाद्वारे 

मवद्यार्थ्ाांच््ा स्वलेखन कौशल्ाबाबत िामिती प्राप्त करून घरे् ेसांशोधकाांच््ा दषृ्टीन ेव्यविा्थ आिे. त््ािुळे प्रश्नावली त्ार करण््ात 

आली. प्रस्ततु प्रश्नावली मवद्यार्थ्ाांप्ांत मशक्षकाांद्वारे पोचमवण््ात आली. लेखनावर आधाठरत चार शब्द दऊेन कथा लेखन करर्े, तसेच 

िुक्त कमवता ्ा प्रश्नाांचा सिावेश करण््ात आला. तसेच मवद्यार्थ्ाांबाबत व्यमक्तर्त िामिती जसे की आवड व लेखनाबाबत सिस््ा 

अशा प्रकारच््ा प्रश्नाांचा सिावेश करण््ात आला िोता. 

 प्रश्नावली प्रश्नप्रकार :- ि्ाथददत वेळेचे बांधन नसललेी िुक्तोतरी प्रश्नप्रकारातील प्रश्नावली एकूर् प्रश्न सांख््ा 10 तसेच प्रश्नावली 

मनवडक मवद्यार्थ्ाांना देऊन त््ातील उमर्वा दरू करून आवश््क ते बदल त््ात करून व प्रिामर्त व ्थाथथ करण््ात आली. 

 कमवता 10 र्ुर्, मनकष सांख््ा 10 

 कथा र्रु् 10 ,मनकष सांख््ा 10 

 मनबांध 10 र्ुर्, मनकष सांख््ा 10 

 लघुत्तरी प्रश्न 7, र्ुर् 20 

 एकूर् 10 प्रश्न, 50 र्ुर् 
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2.1 Data collection and analysis :  प्रदत्त सांकलन व मवश्लषेर्:- 

 प्रस्तुत सांशोधनासाठी प्रदत्त सांकलनाचे काि मनवडलेल्ा शाळाांिधील मशक्षकाांच््ा िदतीने त्ार केलले्ा हिाट्सअप ग्रुप द्वारे 

प्रश्नावली दणे््ात आली. तसेच प्रश्नाांची उत्तरे मलमिण््ासाठी एक आठवड्याचा कालावधी देण््ात आला िोता. उत्तरे मवद्यार्थ्ाांनी 

स्विस्ताक्षरात फुल साइज A- 4 कार्दावर मलमिण््ाबाबत सूचना देण््ात आली िोती. मलमिललेी उत्तरपमत्रका मशक्षकाांच््ा िदतीने इिेज 

स्वरूपात हिाट्सअप द्वारे स्वीकारण््ात आली. त््ावर नाव शाळा व आवश््क िामितीसि सवथ प्राप्त िामितीचे मवश्लेषर् करण््ात आल े

िामिती सांकलनात मवलांब तसेच प्रश्नावली न पोिोचर्े, इिेज स्पष्ट न ्रे्े, िस्ताक्षर न सिजर्े, लेखनाबाबत उदासीनता, सूचना व्यवमस्थत 

न वाचता र्ोष्ट त्ार करर्े, अधथवट व सांबांमधत प्रश्नाांची उत्तरे देर्े, ्ा प्रकारच््ा सिस््ा िोत््ा व त््ासाठी अमधक वेळ व पठरश्रि पूवथक 

प्र्त्न करून त््ावर िात करण््ात आली 

 

3. METHOD: शोध पद्धमत : 

 व्यविारात सवाथत प्रचलीत असलेली िी सांशोधन पद्धती असून िराठी मवश्वकोश अनुसार 1961 सािामजक, आर्थथक, वैज्ञामनक 

ककां वा इतर क्षेत्रातील मवमवध सिस््ाांच््ा अभ््ासाकठरता सवेक्षर् करून आकडेवारी व िामिती मवमशष्ट तत्त्वानुसार प्रामतमनमधक निुना 

्ाांच््ा स्वरूपात र्ोळा करण््ाच््ा व मतचे मवश्लेषर् करून त््ावर अनुिान व मनष्कषथ काढण््ाच््ा पद्धतीला सवेक्षर् म्िर्तात. सवेक्षर्ात 

व्यक्तीचा स्वतांत्र अभ््ास केला जात नािी त््ा -त््ा र्टाच््ा ककां वा जनसांख््ेच््ा वैमशष््ाांचा एकमत्रतपर्े मवचार केला जातो .  

वर्थनात्िक सांशोधनाच््ा आधारे पुढील प्रश्नाांची उत्तरे शोधावी 

1) सांबांमधत शैक्षमर्क सिस््ेबाबत आजची पठरमस्थती का् आिे ?  

2) मनमित अडचर्ी व तु्रटी उमर्वा कोर्त््ा आिते ?  

3) मिळालेल्ा िामितीच््ा आधारे मवमवध तज्ञाांची ित ेघऊेन व सांशोधकाने स्वतःच ेज्ञान व अनुभव मवचारात घऊेन 

सिस््ेवर कोर्ता उपा् शोधला? 

 सवेक्षर् पद्धतीत िामिती सांकमलत केली जाते तसेच त््ात प्र्ोर्शीलता व त््ातून अनुिान काढण््ाची प्रवृत्ती आढळते सवेक्षर् 

म्िर्जे प्रचमलत तर्थ्ाांचे सांकलन, वर्थन, स्पष्टीकरर् आमर् िूल्ाांकन िो्. 

 वैमशष््े                                                                                                                                                                      

1)िूलभूत स्वरूपाची िामिती जिा केली जात.े 

  2) आवश््क िामिती प्रश्नावली व कसो्ा सारर्ी ्ा साधनाने जिा केली जाते  

  3)त््ा िामितीचे ्ोग्् पद्धतीने साधारर्ीकरर् करून त््ातून सखोल सांशोधनासाठी अथथमनवथचन केल ेजाते. 

1)प्रस्तुत सांशोधनात परभर्ी मजलयातील उच्च प्राथमिक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांचे स्वलेखन सवेक्षर् करून सद्यमस्थतीचा आढावा 

घेतला असता असे ददसते की जन प्रवािाची प्रवृत्ती घेर्े िा सांशोधनाचा प्रिुख ितेू आि ेत््ािुळे ्ा सांशोधनासाठी सवेक्षर् पद्धतीचा 

उप्ोर् करण््ात आला. 

2)प्रस्तुत सांशोधनािध््े मवद्यार्थ्ाथचे स्वलेखन सद्यमस्थतीचा शोध घ््ाव्ाचा आि े मशक्षकाांना ि े कौशल् मवद्यार्थ्ाांिध््े 

रुजमवण््ासाठी कािी सिस््ा आिते का ि ेपािण््ासाठी सवेक्षर्ा सारखी दसुरी उप्ुक्त पद्धती नािी. 

3)स्थामनक पठरमस्थती प्रश्नावली पडताळा सूची ्ा साधनाद्वारे सिजून घेता ्ेत े त््ािुळे ्ा सांशोधनासाठी सवेक्षर् पद्धतीचा 

उप्ोर् केला जातो. 

4)प्रस्तुत सांशोधनासाठी हिाट्सअप ग्रुप च््ा िाध््िातून मवद्यार्थ्ाांना स्व लेखनाबाबत िार्थदशथन करून त््ाांच््ा िनातील स्वलेखन 

आची सांकलपना स्पष्ट िोण््ासाठी सांच मनर्िथती केली 
 

3.1 सांशोधन आराखडा: 

प्रथि स्वलेखन कौशल्ाची सद्यमस्थती जार्नू घणे््ासाठी पा्ाभूत चाचर्ी च््ा उत्तरपमत्रका िधील स्व अमभव्यक्ती प्रश्नाांची 

उत्तरे दकती मवद्यार्थ्ाांनी सोडमवली आिते त््ाचा कच्चा डाटा मशक्षर् मवभार्ाकडून प्राप्त करून घेर्े 

 प्राप्त कच्चा डाटा वर्ीकृत करर्े व त््ाचे मवश्लेषर् करर्े. 

 त्ार झालले्ा मवश्लेषर्ावरून स्वलेखन का्थक्रि सांच मवकमसत करर्े 

 इतर सामिमत््क व मशक्षर्तज्ञ याांच््ा िदतीने स्वलेखन का्थक्रिाबाबत प्रमतदक्र्ा घेऊन आवश््क त््ा सुधारर्ा करर्े. 

 तीन िमिन ेदररोज प्रस्तुत सांच हिाट्सअप ग्रुप च््ा द्वारे मवद्याथी व मशक्षकाांना प्ांत एक एक प्रकरर् दररोज ्ाप्रिार् ेपोिोचमवर्े. 

 वेळोवेळी सवथिान्् असर्ाऱ््ा लेखन व वाचन ठटप्स ग्रपुच््ा िाध््िातून मवद्यार्थ्ाांप्ांत पोिोचमवर्े. 

 स्वलेखन प्रेरर्ा मवद्यार्थ्ाांना देण््ासाठी सक्सेस स्टोरीज मवद्यार्थ्ाांना शेअर करर्े. 

 सातत््ाने पाठपुरावा करून लखेन का्थशाळाांिधून मवद्याथी स्वलेखन कौशल्ाबिल आवािन करर्े. 

का्थपद्धती 

 प्रथि िलुाांची सद्यमस्थती जार्नू घतेली (आधार पा्ाभूत चाचर्ी उत्तरपमत्रका स्वअमभव्यक्ती बाबत प्रश्न) 

 नैसर्र्थक पद्धतीन ेिलुे व्यक्त िोण््ासाठी ग्रुप त्ार करून प्ररेर्ादा्क उदािरर्े देऊन वातावरर् त्ार केले. 
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 चार शब्द देऊन त््ावर कथा त्ार करर् ेव स्वमनर्िथत कमवता त्ार करून स्विस्ताक्षरात लखेन करून मवद्याथी आपल ेसामित्् 

इिेज स्वरूपात ग्रुप वर पाठवतील. 

 प्राप्त स्वलेखन काळजीपूवथक वाचून त््ाची चार र्टात मनकषानुसार मवभार्र्ी केली जाते. 

 प्राप्त सामित््ाचे मवमशष्ट मवष्ानुसार व दजाथनुसार वर्ीकरर् करून त््ा सामित््ातील ताांमत्रक चुका तसेच शुद्धलेखनाच््ा उमर्वा 

िा्लाईट करून मवद्यार्थ्ाांना परत पाठवर्े व दरुुस्ती करून परत स्वीकारर्े. 

 मवद्यार्थ्ाांनी त्ार केललेे सवथ लेखन इतर िलुाांसाठी प्रेरर्ा म्िर्ून मवमवध मडमजटल िाध््िाांचा वापर करून अनेक मवद्यार्थ्ाांप्ांत 

पोचमवले. 

 स्वलेखन एकमत्रत करून त््ाांचे पीडीएफ बुक करून मवद्यार्थ्ाांप्ांत ग्रुप द्वारे शअेर करून मवद्याथी प्रमतदक्र्ा सांकमलत केल्ा. 

 प्राप्त दजेदार कथा व कमवता ् ाांचा सांग्रि करून प्रमसद्ध करर् ेव स्वलेखन कौशल् बाबत दकती टके्क मवद्याथी उत्ति लेखन करू शकतात 

्ाबाबत मनष्कषथ काढले. 

 स्वप्रेरर्ा, अनुभव, प्रसांर्ावधान, सराव, वाचन, शब्दसांग्रि, मवचार, िार्थदशथन ि ेघटक लेखन कौशल्ावर पठरर्ाि करतात 

 सािान्् िुले व बुमद्धिान मवद्यार्थ्ाांच््ा तुलनेत अमधक प्रभावी लेखन करू शकतात. 

 पुस्तकी अनुभवापेक्षा खऱ््ा जर्ण््ातील अनुभव व लेखनासाठी अत् ा्ंत प्रभावी आिते.  

4. DISCUSSION: फमलत े आमर् चचाथ :  स्वलेखनाबाबत सद्यमस्थतीचा आढावा घरे्े :-  स्व लेखनाबाबत सद्यमस्थतीचा आढावा  

घेण््ासाठी पा्ाभूत चाचर्ी िधील व लेखनकौशल् बाबतच््ा उत्तराांचे दोन प्रश्नाांचे मवश्लेषर् पुढील प्रिार्े आिे 

5. ANALYSIS:   

सारर्ी सारर्ी क्रिाांक 1 का्थक्रि राबमवल्ानांतर चा तक्ता 

1 क्रिाांक 1 कथा वरून लक्षात ्ेत ेकी  स्वलेखन कौशल् बाबत सद्यमस्थती बदलर् ेआवश््क  आि.े प्रश्न सोडमवर्ा-्ाांची सांख््ा किी 

असून त््ात वाढ िोर् ेर्रजेचे आि.े सद्यमस्थती अत् ा्ंत मवदारक मचत्र स्पष्ट करते. स्वलेखन प्रश्न अवघड असल्ाचे मनरीक्षर् देखील नोंदमवले 

र्ेल ेआि.े  

2 कमवता:- वरील सारर्ी क्रिाांक 1 वरून लक्षात ्ेत े की स्वलेखन कौशल् कमवता बाबत सद्यमस्थती बदलर्े आवश््क आि.े प्रश्न 

सोडमवर्ा-्ाांची सांख््ा किी असून त््ात वाढ िोर्े र्रजेचे आिे. सद्यमस्थती अत् ा्ंत मवदारक मचत्र स्पष्ट करते स्वलेखन, कमवतालेखन 

अवघड असल्ाचे मनरीक्षर् देखील नोंदमवल ेर्ेल ेआि.े  

3 मनबांध :- वरील सारर्ी क्रिाांक 1 वरून लक्षात ्तेे की स्वलखेन कौशल् मनबांध बाबत सद्यमस्थती बदलर् ेआवश््क आि ेप्रश्न सोडमवर्ा-

्ाांची सांख््ा किी असून त््ात वाढ िोर्े र्रजेचे आिे. सद्यमस्थती अत् ा्ंत मवदारक मचत्र स्पष्ट करते स्वलेखन प्रश्न मनबांध लखेन अवघड 

असल्ाचे मनरीक्षर् देखील नोंदमवले र्लेे. 
 

सारर्ी सारर्ी क्रिाांक 2 का्थक्रि राबमवल्ानांतर चा तक्ता 

१) क्रिाांक 1 कथा वरून लक्षात ्ते ेकी स्वलेखन कौशल् बाबत सद्यमस्थती सकारात्िक बदलली आिे. प्रश्न सोडमवर्ा-्ाांची सांख््ा 

वाढली असून प्रस्ततु बदल िा िार्थदशथक सांच वापरल्ािुळे स्वलेखन कौशल् कथा लेखनात प्रर्ती झाली आि े 

२) क्रिाांक 2 कमवता वरून लक्षात ् ेते की स्वलेखन कौशल् बाबत सद्यमस्थती सकारात्िक बदलली आिे. प्रश्न सोडमवर्ा-्ाांची सांख््ा 

वाढली असून प्रस्ततु बदल िा िार्थदशथक सांच वापरल्ािुळे स्वलेखन कौशल् कमवता लेखनात प्रर्ती झाली आि े 

अनुक्रिाांक 

परीक्षेत 

बसलेली 

मवद्याथी 

चार शब्दा वरून 

कथा लेखन करर्े 

िा प्रश्न 

सोडमवलेली 

मवद्याथी सांख््ा 

चार शब्दा वरून 

कथा लेखन करर्े िा 

प्रश्न न सोडमवललेी 

मवद्याथी सांख््ा 

प्राप्त र्रु्ाांनुसार वर्ीकरर् 

10 

र्ुर्ाांपैकी 

7 पेक्षा 

अमधक 

र्ुर् प्राप्त 

मवद्याथी 

सांख््ा 

10 र्ुर्ाांपैकी 

7 पेक्षा किी 

र्ुर् प्राप्त 

मवद्याथी 

सांख््ा 

10 र्ुर्ाांपैकी 

5 पेक्षा 

अमधक र्ुर् 

प्राप्त मवद्याथी 

सांख््ा 

10 र्ुर्ाांपैकी 

5 पेक्षा किी  

र्ुर् प्राप्त 

मवद्याथी 

सांख््ा 

1 कथा 
1357 878 479 249 346 196 87 

टके्कवारी 64.70% 35.30% 28.36 39.41 22.32 9.91 

2 कमवता  
1357 889 468 253 349 203 84 

टके्कवारी 65.51% 34.49% 28.46 39.26 22.83 9.45 

  3 मनबांध 
1357 906 451 226 412 217 51 

टके्कवारी 66.76 49.78 24.94 45.47 23.95 5.63 
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३) क्रिाांक 3 मनबांध वरून लक्षात ्तेे की स्वलेखन कौशल् बाबत सद्यमस्थती सकारात्िक बदलली आिे. प्रश्न सोडमवर्ा-्ाांची सांख््ा 

वाढली असून प्रस्ततु बदल िा िार्थदशथक सांच वापरल्ािुळे स्वलेखन कौशल् मनबांध लेखनात प्रर्ती झाली आि े 

6. FINDINGS:   जााँच – पठरर्ाि:    

1 ) उच्चप्राथमिक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच््ा स्वलेखन कौशल् सद्यमस्थतीचा शोध घेतला असता अमधकाांश मवद्यार्थ्ाांना 

स्वलेखन कोशल् अवर्त नािी  

2 ) उच्चप्राथमिक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच््ा स्वलेखनात उमर्वा आिते. 

3 ) उच्चप्राथमिक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांिध््े स्वलेखन कौशल् रूजमवण््ात मशक्षकाांना आडचर्ी आिते. 

4 ) उच्चप्राथमिक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच््ा स्वलेखन कौशल्ाबाबत त््ाांच््ा िनात मभती आि.े  

5 ) िुलाांच््ा स्वलेखनास मवमवध मडमजटल िाध््िाहदारे प्रमसद्धी ददल्ास त््ाांच््ात आत्िमवश्वास वाढतो. 

6 ) िार्थदशथन सांचाचा वापर केल्ािुळे स्वलेखन कौशल् मवकसनात िदत िोत.े 
 

7. RESULT:   उच्चप्राथमिक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच््ा स्वलेखनासाठी पुरेशा सांधी व ्ोग्् िार्थदशथन  

                           केल्ािुळे त््ाांच््ा स्वलेखनात सुधारर्ा िोते 

8. RECOMMENDATIONS: सझुाव : 
  

 स्वलेखन कौशल्ाच््ा मवकासाकठरता मवद्यार्थ्ाांना प्रेरर्ा देर् ेआवश््क आि.े  

 स्वलेखन मवकसन कठरता स्वतांत्र का्थशाळा घेण््ात ्ावी. 
 

9. CONCLUSION: मनष्कषथ : 

 स्वलेखन कौशल् मवकास मवद्यार्थ्ाांच््ा भामषक मवकासाचा भार् असून अमभव्यक्ती मलमखत स्वरूपात असत ेत््ािुळें  त््ात मवमवध 

कौशल्ाांचा अांतभाथव िोतो.िी सवथ कौशल्े िी परस्पराांवर अवलांबून असतात.त््ािळे स्वलेखन कौशल् मवकासासाठी मशक्षकाांचे प्र्त्न तसेच 

मवद्यार्थ्ाांची अमभव्यक्ती िी पठरझाि करत असत.े 
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