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Abstract: देशाचा विकास हा त्या देशातील सुवशवित, सुजाण ि सुसंसृ्कत मनुष्यबळािर अिलंबून असतो. मानि संपत्ती जेिढी 

सकस, सुविद्य ओ सुसंसृ्कत तेिढी देशाच्या विकासाची गती अविक विकाऊ असते. देशाच्या मनुष्यबळािच्या जडणघडणीत 

आवण देशाच्या सामावजक ि आवथिक प्रगतीत वशिणाचा िािा फार महत्वपूणि आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या विकासाबरोबरच 

वशिण व्यिस्थेच्या संदर्ाितही अनेक स्तरािर प्रचार, प्रसार व्हािा यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. वशिण ही विद्याविषयक उच्च 

सािना आहे. त्या सािनेमुळे मानिाला सत्याचा शोि घेऊन जीिन विकास सातत्याने सािण्याची सू्फती वमळते. आिुवनक 

कालखंडात जागवतकीकरणाचे आव्हान इतर सििच िेत्राप्रमाणे वशिण िेतातही उरे् आहे. देशाच्या विकासासाठी देशाचे 

मनुष्यबळ सिम असणे गरजेचे आहे. गुणिते्तच्या साििवत्रकीकरणासाठी व्यक्तिगत सिमता महत्वाची आहे. व्यक्तिगत 

सिमतेतूनच सामावजक सिमता वनमािण होण्यास मदत होते. सामावजक सिमताच सिम बांिणीचा देश बनिू शकते. 

     शासनाने औपचाररक वशिणासोबतच पयाियी वशिणाच्या अनेक सुवििाही उपलब्ध केलेल्या आहेत. र्ौवतक सुवििा उपलब्ध 

असल्यातरी शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्ािला अध्ययन अनुर्ि देणारा वशिक सिम असला पावहजे. वशिकाची व्यािसावयक िमता 

िाढली पावहजे. वशिकाचा सतत येणाऱ्या निनिीन अध्ययन तंत्राशी, पद्धतीशी पररचय झाला पावहजे- वशिण िेत्रातील निनिीन 

विचार, प्रिाहांची मावहती झाली पावहजे ज्यामुळे वशिकांच्या व्यािसावयक िमतेचे दृवदकरण होण्यास मदत होईल. यासाठी 

वशिण प्रकीयेतील महत्वाचा घिक, दुिा म्हणजे वशिक तर त्या वशिकाचे प्रवशिण होणे, उद्बोिन होणे गरजेचे आहे. वशिण 

प्रवियेत वशिकाला महत्वाची रू्वमका बाजिाियाची असते. वशिण प्रवियेचे यशापयश त्यांच्यािर अिलंबून असते म्हणून 

वशिकांच्या प्रवशिणाची गरज र्ासू लागली. वशिकांच्या प्रवशिणासाठी विविि स्तरािर काम करणाऱ्या वशिकांना सेिापूिि, 

सेिांतगित वशिणाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.             

        महाराष्ट्र  शासन ि श्यामची आई फाउंडेशन यांच्या संयुि विद्यमाने महाराष्ट्र  राज्य शैिवणक संशोिन पररषद पुणे (mscert) 

यांनी सातत्यपूणि व्यािसावयक विकास (अविरत) प्रवशिण सन २०१७-२०१८ पासून महाराष्ट्र ातील अनुदावनत ि शासकीय 

माध्यवमक शाळेतील मुख्याध्यापक ि वशिक यांच्यासाठी कोणत्याही िेळेची, वठकाणाची, र्ौवतक सुवििेच्या मयािदा न ठेिता 

ओनंलाइन पद्धतीने प्रवशिण सुरु केले आहे हे प्रवशिण दरिषी ३० वदिसाचे असून मोबाईल ि संगणकाच्या साह्याने करता येणार 

आहे.  

          आिुवनक जीिन शैलीत वकशोरियीन मुलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वशिकात नविन दृष्ट्ीकोन वनमािण करणे, 

विद्यार्थ्ाांचा ताणतणाि कमी करतांना मानसशास्त्रीय विश्लेषणातून वििेकवनष्ठ उपचार पद्धती अिलंबणे हा उदे्दश अग्रर्ागी आहे. 

व्यिीच्या र्ािना आवण ितिनामधे्य दीघिकाळ विकणारे पररितिन घडिून आणून आनंददायी जीिन कसे जगता येईल याचे 

मागिदशिन या प्रवशिणातून वशिकांना करण्यात येत आहे. 

        सदरचे प्रवशिण घेणाऱ्या तज्ञ वशिकांना विशेष महत्व असून प्रवशवित वशिकांनी विद्यार्थ्ाांना मदत करतांना सुलर्काची 

अपेवित असल्याने मानसशास्त्रीय कसोट्ांचे प्रवशिण वदले जात आहे. त्याच बरोबर विद्यार्थ्ाांच्या कररअर वनिडीसाठी योग्य 

असे मागिदशिन वमळणार आहे.  

        विद्यार्थ्ाांचा र्ावषक, तावकि क, सांख्यकीय ि अिकाशीय अवर्िमतांचा विकास कसा सािणार ? त्याचे विकसन कसे करािे 

? विद्यार्थ्ाांची आिड, स्वप्न, छंद, िमता ि कौशल्य कसे कसे ओळखािे ? महाकररअर वमत्र पोििल, म्यवजक फे्रमिकि  साईड, 

म्यागझीन्स ई. ऑनलाइन कसे शोिािे ?  त्याच बरोबर त्यांचे समुपदेशन कसे करािे ? ई. प्रश्नांची उकल करण्यासाठी सदरचे 

प्रवशिण असून त्याचा उपयोग प्रवशवित वशिक त्यांच्या विद्यार्थ्ाांना कसे देतात हे पहाणे आिश्यक िािते. 
 

Key Words: संकेत शब्द  ;  

              1)  कररयर  : स्वतः ची आिड ि िमता ओळखून गुणित्तापूणि सिाांगीण प्रगती.  

              2)  अविरत प्रवशिण  :  सातत्यपूणि व्यािसावयक विकास प्रवशिण.  

              3) उपयुिता  : उपयोग कसा केला जातो.  

                                4) अभ्यास :  मावहती जमा करून त्याचे तर्थ् जाणून घेणे.  

              5)  संशोिन  : नविन ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी केलेला सुव्यिक्तस्थत प्रयत्न. 
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INTRODUCTION:    वशिक व्यासंगी असािा. आपल्या ज्ञानाच्या किा त्याने विस्तारीत कराव्यात. सातत्याने विस्ताररत होणाऱ्या 

ज्ञानाच्या किा आवण त्यामुळे वशिण िेत्रात सतत वनमािण होणारी आव्हाने समथिपणे पेलण्याची िमता वशिकात यायला हिी. तसेच 

विद्यार्थ्ाांना दजेदार वशिण देण्याची िमता ए कायिपे्ररणा त्यांच्यात िृद्धीगंत व्हायला हिी.  

      विद्यार्थ्ाांची िाढती वजज्ञासू िृत्ती ि त्यांची ज्ञानलालसा तृप्त करू शकणारा वशिक वह काळाची गरज आहे. गवतमान ि 

पररितिनशील अशा जीिन प्रिाहात सफल ठरेल असे निे नागररक घडविणाऱ्या वशिकांनी केिळ संचवयत ज्ञान आवण पारंपाररक 

तंते्र यािर विसंबून चालणार नाही. वशिकाला प्रगतीशील ठेिण्यासाठी सतत साथ करू शकेल ते खरे प्रवशिण.  

       म्हणून तर महाराष्ट्र  शासन ि श्यामची आई फाउंडेशन यांच्या संयुि विद्यमाने महाराष्ट्र  राज्य शैिवणक संशोिन पररषद पुणे 

(mscert) यांनी सातत्यपूणि व्यािसावयक विकास (अविरत) प्रवशिण सन २०१७-२०१८ पासून महाराष्ट्र ातील अनुदावनत ि शासकीय 

माध्यवमक शाळेतील मुख्याध्यापक ि वशिक यांच्यासाठी सुरु केले आहे. या प्रवशिणाचा मुख्य उदे्दश वशिकांच्या प्रवशिणातून 

वियार्थ्ािसाठी गुणित्तापूणि वशिण कसे द्यािे हे या प्रवशिणाच्या माध्यमातून वदले जात आहे. एव्हढेच नवे्ह तर विद्यार्थ्ाांना 

वशिणाबरोबरच त्यांच्या र्ािी जीिनासाठी कररअर वनिडीच्या संिी देखील उपलब्ध करून देल्या जात आहेत. विद्यार्थ्ाांच्या कररअर 

वनिडीसाठी वशिकांनी काय काय कराियाचे आहे याचे प्रवशिण वदले जाते.  

 

LITERATURE REVIEW: संबंमधत सामहत्याचा आढावा  

मराठिाड्यातील वजल्हा वशिण ि प्रवशिण संस्थेमाफि त राबविल्या जाणाऱ्या सेिांतगित प्रवशिण कायििमाचा 

प्रवशिानार्थ्ाांच्या गुणिते्तिर होणाऱ्या पररणामाचा अभ्यास . 

       संशोधक  राजेश मावणकराि चौिरी   मागगदशगक  डॉ. आनंद माििराि िाघ   

      संशेिन िषि  : एवप्रल २०१७  

        विद्यापीठ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 

 

माध्यवमक वशिक सेिांतगित प्रवशिणाचा वशिकांच्या अध्यापन िमता विकासािर होणाऱ्या पररणामाचा  अभ्यास.  

संशोधक  अशोक बंडूजी र्ोसले   मागगदशगक  डॉ. एस. आर. िाजे   संशोिन िषि २०११   

 विद्यापीठ :  पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

 

MATERIALS:  प्रश्िावली व मुलाखत प्रमिक्षणाच्या उपयुक्तता अभ्यासण्यासाठी  

 

METHOD: प्रसु्तत संशोिनासाठी बीड वजल्ह्ह्यातील वजल्हा पररषदेच्या 56 माध्यवमक शाळेतील मुखाध्यापक, माध्यवमक वशिक 

ि इयत्ता दहािी  िगाित वशकणाऱ्या विद्यार्थ्ाांची जनसंख्या विचारात घेण्यात आलेली होती कायििाहीचे िपे्प खालीलप्रमाणे आहेत 

मावहती संकलनासाठी प्रश्नािली ि मुलाखत  हे सािन तयार करण्यात आले. वबड वजल्ह्ह्यातील वजल्हा पररषदेच्या माध्यवमक 

शाळेतील अविरत प्रवशिण पूणि केलेले ५६ मुखाध्यापक, ११२ माध्यवमक वशिक ि इयत्ता दहािी  िगाित वशकणारे  २८०  मुले ि 

२८०  मुलीचंी वनिड सुगम यादृक्तिक पद्धतीने करण्यात आली. मुखाध्यापक यांच्यासाठी मुलाखत तर वशिक ि  विद्यार्थ्ाांकडून 

प्रश्नािली  र्रून घेतली.  प्राप्त मावहतीचे विशे्लषण ि िगीकरण केले.  प्रसु्तत मावहती सिेिण पद्धती द्वारे गोळा करण्यात आली. 

 

DISCUSSION: प्रसु्तत संशोिन हे विद्यार्थ्ाांच्या कररअर वनिडीसाठी अविरत प्रवशिणाची उपयुिता  तपासण्यासाठी करण्यात 

आले आहे यामधे्य विद्यार्थ्ाांना कररअर संबंिी उपलब्ध संिी, कोसेस, वशिकांनी विद्यार्थ्ाांतील आिड, िमता, कल, िमता ि 

कौशल्य ओळखून त्यांना वशिक मागिदशिन कसे करतात, मुख्याध्यापक त्यांना कसे सहकायि करतात हे  प्रश्नािली द्वारे तपासण्यात 

आले.  सिेिण पद्धतीने गोळा केलेल्या मावहतीचे विशे्लषण तसेच अथिवनििचन करण्यात आले. 

 

ANALYSIS:  मवशे्लषण  : प्रसु्तत संशोिनात माध्यवमक स्तरािरील विद्याथी ि विद्यावथिनी  बरोबरच वशिक ि मुख्याध्यापक यांचा 

अविरत प्रवशिणाच्या उपयुितेचा अभ्यास करण्यात आला त्यामधे्य असे आढळून आले की कररअरच्या  बाबतीत विद्याथी ि 

विद्यावथिनी यांचा दृवष्ट्कोन सारखाच आहे त्याच बरोबर त्यांना कररअर वनिडीसाठी वशिक ि मुख्याध्यापक हे नेहमी मागिदशिन ि 

समुपदेशन करतात. मावहतीचे अथिवनििचन करून विशे्लषणािरून वनष्कषि वनघाले त्याची मांडणी केली त्याचबरोबर शून््य पररकल्पना 

विचारात घेतली. विशे्लषणािरून असे वदसते की विद्याथी वह स्वतः च्या र्ािी कररअर बाबतीत उत्साही आहेत तर वशिक ि 

मुख्याध्यापक त्यांना िेळोिेळी मदत करतात. यामुळे विद्याथी स्वतः च्या र्ािी कररअरबरोबरच व्याक्तिमत्त्व आवण एकूणच  सिाांवगण 

विकास सुध्दा सािला जातो. म्हणून अविरत प्रवशिण हे उपयुि आहे. 

  

FINDINGS: प्रमुख वनष्कषि पुढील प्रमाणे आहेत   

1) स्वतः च्या कररअर बाबतीत १० िी िगाितील  विद्यार्थ्ाां पेिा  विद्यावथिनी उत्साही  आहेत. 

2)  माध्यवमक वशिक हे  विद्यार्थ्ाांतील र्ावषक, तावकि क, सांक्तख्यकीय ि अिकाशीय िमता विकसनासाठी प्रयत्न करतात. 

3) माध्यवमक वशिक ि मुख्याध्यापक हे विद्यार्थ्ाांच्या कररअर बाबतीत मागिदशिन ि समुपदेशन करतात.  
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4)  विद्यार्थ्ाांना म्यवझक फे्रमिकि चा कररअर वनिडण्यासाठी उपयोग होताना वदसतो. 

5) ८० % वशिकांच्या मते अविरत प्रवशिण हे कररअर संबंिी अतं्यत उपयुि आहे. 

 

 

RESULT: विद्यार्थ्ाांमधे्य कोणतीही गोष्ट् स्वीकारण्याची वतच्या मागचा कायिकारणर्ाि जाणून घेण्याची िमता वनमािण होते. 

विद्यार्थ्ाांच्या कररअर बाबतीत उपलब्ध संिी ि कोसेस  समजून घेण्यास पे्रररत करण्यासाठी विविि उपिम तसेच विवशष्ट् पध्दतीचे 

कायििम आयोवजत केले. कररअर वनिडतांना विद्यार्थ्ाितील आिड. िमता, छंद ि कौशल्य विकवसत करण्यासाठी वशिकाची 

रू्वमका महत्त्वपूणि आहे. विद्यार्थ्ाांमधे्य  स्वतः  होऊन कररअरच्या कोणकोणत्या संिी उपलब्ध आहेत हे शोिण्यासाठी विविि 

िेबसाईि, ई म्यागझीन्स, कररअर बुक्स यांची मावहती झाली. वशिक हे  स्वतः च्या विचारात पररितिन करून विद्यार्थ्ाांच्या कररअर 

बाबतीत गांर्ीयािने प्रयत्न करतांना वदसून येतात. 

 
RECOMMENDATIONS:  
 

1. विद्यार्थ्ाांमधे्य कोणतीही गोष्ट् स्वीकारण्याची वतच्या मागचा कायिकारणर्ाि जाणून घेण्याची िमता वनमािण करण्यासाठी 

सिि स्तरािर प्रयत्न व्हािेत. 

2. विद्यार्थ्ाांच्या कररअर बाबतीत उपलब्ध संिी ि कोसेस  समजून घेण्यास पे्रररत करािे  

3. वशिकांनी विद्यार्थ्ाांनी चांगले कररअर करण्यासाठी व्यिसाय मादिशिन, सेवमनार ि िैयक्तिक समुपदेशन करून त्यांच्यात 

कररअर वनिडीची  िमता विकवसत  करणे  

4. विद्यार्थ्ाांना  कररअरच्या नविन संिी ि कोसेस शोिण्यासाठी शाळेतील संगणक प्रयोगशाळा अद्ययाित करणे. 

5.  माध्यवमक  वशिकांनी स्वतः च्या विचारात पररितिन करून  विद्यार्थ्ाांच्या कररअर बाबतीत गांर्ीयािने विचार करािा 
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CONCLUSION: 

प्रसु्तत संशोिन हे माध्यवमक स्तरािरील विद्यार्थ्ाांच्या कररअर वनिडीसाठी अविरत प्रवशिणाची उपयुिता  तपासण्यासाठी करण्यात 

आले आहे .यामधे्य वशिक, मुख्याध्यापक यांचे विद्यार्थ्ाांच्या कररअर बाबतीत प्रवशिणाची उपयुिता कशी आहे तसेच विद्यार्थ्ाांतील 

कररअर साठीच्या िमता विकवसत करणे त्याच बरोबर विद्यार्थ्ाांसाठीच्या नविन कररअरच्या संिी ि कोसेसची मावहती प्रश्नािली द्वारे 

जानून घेण्यात  आला.  सिेिण पद्धतीने गोळा केलेल्या मावहतीचे विशे्लषण तसेच अथिवनििचन करण्यात आले 
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