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1. विषय परिचय : 

शवद्यार्थ्ाांच्या सवाांगीण शवकास प्रशक्ररे्त शवद्यार्थ्ाांचे आरोग्य उत्तम असणे, सुदृढ असणे हे अशतिर् महत्त्वाचे आहे. िारीररक, 

सामाशजक आशण बौद्धिक शवकास साधण्यासाठी आरोग्य शवषर्क कार्यक्रमात िारीररकशिक्षण, र्ोगाभ्यास तसेच नैशतक शिक्षणाचा 

समावेि होतो आशण म्हणूनच प्रार्थशमक, माध्यशमक स्तरावर  

आरोग्य िारीररक शिक्षण हा शवषर् अशनवार्य आहे.  प्रते्यक शवषर्ाच्या माध्यमातून मूल्यशिक्षण देण्याचेही काम शिक्षक 

करीत असतात.  

आरोग्य शिक्षणामधे्य शवद्यार्थ्ाांचे मानशसक आशण िारीररक आरोग्य उचं्च राखण्यासाठी सेवापूवय प्रशिक्षण घेताना शवद्यार्थी 

शिक्षकही त्या दृष्ट्ीने जागरूक असला पाशहजे. 

 

2. संबंवित सावित्याचा आढािा : 

Health is a important input for the all round development of the child and it influences enrolment, retention and 

school completion rates significantly. Teacher preparation for this area needs well-planned,well prepared and concerted 

efforts. This subject area, consisting of health education, physical education and yoga must be suitably integrated 

into the elementary and secondary pre-service teacher education courses. 

Yoga may be introduced from primary level onwards in informal ways, but formal introduction of yogic 

exercises should begin only from class VI onwards. (National Curriculum Framework-NCF,. (2005) Delhi: NCERT. 

page 57) 

र्ोगाभ्यासात प्राणार्ाम शक्ररे्ला अशतिर् महत्वाचे स्र्थान देण्यात आले आहे. प्राणार्ामाचा 'अर्थय प्राणाचा आर्ाम' म्हणजेच 

श्वास लांबशवणे असा होतो. महषी पतंजली र्ांनी जी र्ोगसूते्र तर्ार केली त्यात साधनपाद र्ा प्रकरणातील ४९ व्या सूत्रात प्राणार्ामाची 

व्याख्या पुढीलप्रमाणे शदली आहे.  

'तद्धिन सशत श्वास प्रश्वास र्ोगतीशवच्छद: प्राणार्ाम:' म्हणजे आपण आपल्या श्वासप्रश्वािाच्या गतीमधे्य (वेगामधे्य) जो फरक 

करतो आशण श्वास रोखून धरतो त्याला प्राणार्ाम म्हणतात. प्राणार्ामाचा उदे्दि िरीरात व्यापून असणाऱ्र्ा प्राणिक्तीला उते्प्रररत 

करणे, संचारीत करणे, शनर्शमत करणे हा आहे म्हणूनच प्राणार्ामाला र्ोगिास्त्रातील एक अमोघ साधन समजण्यात रे्ते.  

प्राणार्ामामुळे सवय दोषांचे शनमूयलन होते आशण ज्ञानदीप प्रज्ज्वशलत होतो. प्राणार्ामास र्ोगाचा आत्मा म्हटले आहे. ज्याप्रकारे 

बाह्यिुिीसाठी िरीराला स्नानाची आवश्यकता आहे, त्या प्रमाणे मनाच्या िुिीसाठी प्राणार्ामाची अतं्यत जरुरी आहे. (िमाय, पी.डी. 

(२००१). र्ोगासन प्राणार्ाम करा आशण शनरोगी राहा. मंुबई: नवनीत प्रकािन पण क्रमांक १२२) 

िरीर आशण मन ही मानवरूपी रर्थाची दोन चाके होत. मानवी जीवन सुरळीत आशण सुखमर् होण्यासाठी िरीर आशण मन 

र्ांचा सुर्ोग्य समन्वर् साधला जाणे आवश्यक आहे.  माणूस हा िारीररक आशण मानशसक अिा स्वरूपाचा असतो. मनावर होणाऱ्र्ा 

घडामोडीचें सवय पररणाम िरीरामाफय त शदसून रे्तात. म्हणून मनाला र्ोग्य वळण लावणे आवश्यक आहे.  

सािांश: शवद्यार्थ्ाांच्या सवाांगीण शवकास प्रशक्ररे्त शवद्यार्थ्ाांचे आरोग्य उत्तम असणे, सुदृढ असणे हे अशतिर् महत्त्वाचे आहे. 
आरोग्य शिक्षण शवद्यार्थ्ायना प्रार्थशमक, माध्यशमक स्तराला अशनवार्य हवे. सेवांतगयत प्रशिक्षणार्थींना आरोग्य शिक्षणाचा अभ्यास 
करणे जरुरीचे आहे. म्हणून प्रते्यक शिक्षकाने शवद्यार्थ्ाांच्या आरोग्याची काळजी शकंवा जबाबदारी घेतली पाशहजे असे वाटले 
आशण म्हणूनच संिोशधकेने हा आरोग्य शिक्षणासाठीचा  कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षकांसाठी तर्ार केला आशण पुढील अभ्यास 
करण्याचे ठरशवले. बी. एड. प्रशिक्षणार्थींसाठी आरोग्यशिक्षण देण्यासाठी तर्ार केलेल्या कृशतकार्यक्रमाची पररणामकारकता 
अभ्यासणे . शवद्यार्थ्ाांचा वैर्द्धक्तक शकंवा सामूशहक कृशतरु्क्त सहभाग असलेल्या कार्यक्रमाचे आर्ोजन महाशवद्यालर्ाच्या वेळेत, 
संिोशधकेच्या उपद्धस्र्थतीत राबशवण्यात आले. संिीधन अभ्यासाअंती आढळून आलेले शनष्कषय पुढीलप्रमाणे आहेत 
कृशतकार्यक्रमाद्वारे आरोग्यशिक्षण शदल्यास शवद्यार्थ्ाांमधे्य अपेशक्षत वतयन बदल घडतो. आरोग्यशिक्षण कृशतकार्यक्रमामुळे मन 
एकाग्र होते. अभ्यास करण्यास उत्साह वाटतो. आरोग्यशिक्षण कृशतकार्यक्रमामुळे शवद्यार्थ्ाांचा सवाांगीण शवकास होण्यास मदत 
होते. आरोग्यशिक्षण कृशतकार्यक्रम पररणामकारक आहे. 
 
महत्त्वाचे  िब्द: आरोग्य, आरोग्य शिक्षणकार्यक्रम, पररणामकारकता, सवाांगीण शवकास. 
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 जसे माणसाचे शवचार तसे त्याचे आचार आशण आरोग्य असते. आधुशनक संिोधनात असे आढळून आले आहे की, िारीररक 

गं्रर्थी, आहार आशण शवचार एकमेकांिी शनगशडत आहेत. र्ोग्य आहारामुळे मज्जातंतू कार्यक्षम होऊ िकतात. उच्च आरोग्यासाठी 

िरीर, मन, शवचार र्ांचा समन्वर् व्हावर्ास हवा.  

संगीताचा िरीर, मन, शवचार, भावना,र्ावर पररणाम होतो. त्यामुळे आनंद शमळतो. संगीत माणसाला नेहमीच्या जीवनापासून 

दूर नेते. िरीर, मन, शवचार शवसरार्ला लावते म्हणजेच आरोग्यासाठी स्वतः ला काही क्षण शवसरणे जरुरीचे असते.  

जीवन ही कला, िास्त्र, शववेक र्ांचा शत्रवेणी संगम आहे. िास्त्र म्हणून िरीराची माशहती असणे आशण त्याला पोषक असा 

आहार कोणता हे कळणे आवश्यक आहे. शववेक म्हणजे मन, शवचार, भावना, र्ाना र्ोग्य वळण लावणे. र्ा दोन्हीचा समन्वर् साधने 

ही कला म्हणूनच आरोग्य संपन्न जीवनासाठी िारीररक आशण आंतररक व्यवहारांची कल्पना असणे अत्यावश्यक आहे. 

Eat Well, Think Well, Feel Well. 

(पानसे, के. व्ही.. (२०००). आहारातून आरोग्याकडे. पुणे: कौन्टीनेंटल प्रकािन. पान क्रमांक २ ) 

 

वरील अभ्यासाअंती असे लक्षात रे्ते की,  

 आरोग्य शिक्षण शवद्यार्थ्ायना प्रार्थशमक , माध्यशमक स्तराला अशनवार्य हवे.  

 सेवांतगयत प्रशिक्षणार्थींना आरोग्य शिक्षणाचा अभ्यास करणे जरुरीचे आहे.  

 मनाच्या िुिीसाठी प्राणार्ामाची आवश्यकता आहे.  

 मनाच्या िुिीसाठी प्राणार्ामाची आवश्यकता आहे.  

 िरीर, मन आशण शवचार र्ांचा समन्वर् साधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पोषक आहाराची गरज आहे. 

 

संबंशधत अभ्यासाची गरज:  

संिोधक हे शिक्षक प्रशिक्षक असल्याने भावी शिक्षकांना प्रशक्षिण देण्याचे कार्य करतात. उद्याचे होणारे शिक्षक हे आरोग्य 

संपन्न हवेत. भावी शिक्षकांच्या हातून अनेक शपढ्या जाणार आहेत. त्या शवद्यार्थ्ाांचे आरोग्य व्यवद्धस्र्थत असेल तरच ते उचं्च धे्यर् गाठू 

िकतील. 

प्रते्यक माध्यशमक िाळेमधे्य िारीररक आशण आरोग्य शिक्षण शदले जाते. ते देण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षक जरी असला तरी एक 

शिक्षक शवद्यार्थ्ाांना पुरा पडू िकेल का? र्ाची िंका आली आशण म्हणून प्रते्यक शिक्षकाने शवद्यार्थ्ाांच्या आरोग्याची काळजी शकंवा 

जबाबदारी घेतली पाशहजे असे वाटले आशण म्हणूनच संिोशधकेने हा आरोग्य शिक्षणासाठीचा  कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षकांसाठी तर्ार 

केला आशण राबशवण्याचा ठरशवले. 

 

संिोधन समसे्यचे िीषयक: 

बी. एड. प्रशिक्षणार्थींसाठी आरोग्यशिक्षण देण्यासाठी तर्ार केलेल्या कृशतकार्यक्रमाची पररणामकारकता अभ्यासणे .  

कार्ायत्मक व्याख्या  

बी. एड. प्रशिक्षणार्थीं  

आदिय महाशवद्यालर्ातील मराठी व इंग्रजी माध्यमाचे शवद्यार्थी   

आरोग्य शिक्षण   

शवद्यार्थ्ाांचे मानशसक, आध्याद्धत्मक, सामाशजक, आशण िारीररक आरोग्य सुदृढ होण्याच्या दृष्ट्ीकोनातून शनमायण केलेली अध्यर्न 

अध्यापन प्रशक्रर्ा  

 

कृशतकार्यक्रम : 

शवद्यार्थ्ाांचा वैर्द्धक्तक शकंवा सामूशहक कृशतरु्क्त सहभाग असलेला कार्यक्रम, कार्यक्रमाचे आर्ोजन. हे कार्यक्रम महाशवद्यालर्ाच्या 

वेळेत, संिोशधकेच्या उपद्धस्र्थतीत घेतले गेले हे प्रमुख वैशिष्ट्य  

 

पररणामकारकता: 

 शवद्यार्थ्ाांना शमळालेल्या पूवयचाचणी आशण उत्तरचाचणीतील गुणाकातील धनात्मक फरक 

 

संबंशधत अभ्यासाची उशद्दषे्ट्: 

 बी.एड.प्रशिक्षणार्थीच्या आरोग्य शवषर्क जाशणवांचा / माशहतीचा आढावा घेणे.  

 बी.एड.प्रशिक्षणार्थीना आरोग्याचे महत्त्व पटवून देणे.  

 बी.एड.प्रशिक्षणार्थीच्या प्रत्यक्ष सहभागाने आरोग्यशवषर्क कृशतकार्यक्रम राबशवणे  

 आरोग्यशवषर्क कृशतकार्यक्रमाची पररणामकारकता अभ्यासणे. 
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पररकल्पना : 

अभ्यासाला शदिा शमळावी व उशद्दषे्ट् सध्या करीत असताना शवशवध घटकांचे परस्पर संबंध शनशित करता र्ावेत र्ासाठी 

पुढील पररकल्पनांचे परीक्षण करावर्ाचे शनशित करण्यात आले होते. 

िून्य पररकल्पना - बी. एड. प्रशिक्षणार्थींसाठी आरोग्यशिक्षण देण्यासाठी तर्ार केलेल्या कृशतकार्यक्रमाद्वारे शवद्यार्थ्ाांच्या 

आरोग्यशवषर्क ज्ञानामधे्य कोणताही फरक होत नाही  

संिोधन पररकल्पना  - बी. एड. प्रशिक्षणार्थींसाठी आरोग्यशिक्षण देण्यासाठी तर्ार केलेल्या कृशतकार्यक्रमाद्वारे शवद्यार्थ्ाांच्या 

आरोग्यशवषर्क ज्ञानामधे्य धनात्मक बदल होतो. 

व्याप्ती, मर्ायदा आशण पररमर्ायदा  

व्याप्ती - संबंशधत अभ्यास हा बी. एड. प्रशिक्षणार्थींसाठी उपरु्क्त आहे. तसेच शिक्षक प्रशिक्षकांसाठीही उपरु्क्त आहे.  

मर्ायदा- शवद्यार्थ्ाांच्या  प्रसु्तत शवषर्ांच्या आवडीवर आशण पे्ररणेवर मर्ायदा आहेत  

पररमर्ायदा - प्रसु्तत अभ्यासात आदिय शिक्षण व संिोधन महाशवद्यालर्ातील शवद्यार्थ्ाांचा समावेि करण्यात आला आहे.  

ठराशवक वेळेत आशण ठराशवक कालावधीत कार्यक्रम राबशवण्यात आला आहे. 

 

नमुना शनवड: 

जनसंख्या - बी. एड. प्रशिक्षणासाठी प्रवेि घेतलेले सवय शवद्यार्थी  

नमुना - आदिय शिक्षण व संिोधन महाशवद्यालर्ातील शवद्यार्थी- (सहेतुक नमुना शनवड पितीने शनवडलेले) 

 

3. संिोधन साधने  

पूवयचाचणी, उत्तरचाचणी, कृशतकार्यक्रम  

संख्यािास्त्रीर् साधने  

िेकडेवारी, t परीशक्षका, आलेख. 

 

4. संिोधन अभ्यास पिती:    प्रार्ोशगक पिती 

संशोिन अविकल्प-  

प्रार्ोशगक अशभकल्प - पूिवचाचणी उत्तर चाचणी एकल गट अशभकल्प  

गट पूिवचाचणी उपचाि उत्ति चाचणी 

प्रायोवगक O1 X O2 

 X -  कृवतकायवक्रम 

संिोधन अभ्यासाचे महत्त्व : 

 प्रसु्तत अभ्यास हा बी. एड. प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या शवद्यार्थ्ाांना आरोग्यशिक्षण देण्यासाठी उपरु्क्त ठरेल. बी. एड. प्रशिक्षणार्थींना 

स्वतः ला आरोग्याचे महत्त्व समजण्यासाठी उपरु्क्त ठरेल.  

 शिक्षक प्रशिक्षकांना कृशतकार्यक्रम समजेल.  

 आरोग्यदार्ी समाज शनमायण होण्यास हातभार लागेल. 

 

संिोधन कार्यवाही:  

कार्यक्रमाची पूवयतर्ारी :  

प्रर्थम आरोग्यशवषर्क संदभय साशहत्याचे वाचन केले.  

समस्या शनशित करून सहकारी प्राध्यापाक, प्राचार्य र्ांच्यािी चचाय केली. प्रकल्पाचा आराखडा तर्ार केला.  

पूवयचाचणीचे आर्ोजन:   

प्रकल्पातील सवय शवद्यार्थ्ाांना पूवय चाचणी देण्यात आली.  

कृशतकार्यक्रमाचे आर्ोजन:  

कृशतकार्यक्रमाची कार्यवाही खालीलप्रमाणे करण्यात आली.  

स्र्थळ: महाशवद्यालर्ाचा हॉल क्रमांक १    

वेळ: सकाळी ८ वाजता  

२ जानेवारी- पूवयचाचणी  

३ जानेवारी ते १२ जानेवारी  - कृशतकार्यक्रम  

१३ जानेवारी - उत्तर चाचणी  
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कृशतकार्यक्रमाचे स्वरूप :  

सारणी क्रमांक १ 

कृशतकार्यक्रमाचे आर्ोजन 

८ ते ८.०३ प्रार्थयना / संगीत 

८.०३ ते ८.१५ प्राणार्ाम  

८. १५ ते ८. ३० शदन शविेष / आहार महत्त्व 

८. ३० ते ८. ४५ शवचार मंर्थन  /शवनोद सांगणे 

८. ४५. ते ८. ५५ दासबोध/ज्ञानेश्वरी / गीता पठण 

८. ५५ ते ९. ०० भजन / प्रार्थयना 

 

उत्तरचाचणीचे आर्ोजन:   

प्रकल्पातील सवय शवद्यार्थ्ाांना उत्तर चाचणी देण्यात आली.  

 

कृशतकार्यक्रम राबशवल्यानंतर कार्यक्रमाची पररणामकारकता   

कृशतकार्यक्रम राबशवल्यानंतर कार्यक्रमाची पररणामकारकता तपासण्यासाठी कार्यक्रमाला उपद्धस्र्थत असणाऱ्र्ा शवद्यार्थ्ाांना 

उत्तर चाचणी देण्यात आली. ही पूवयचाचणीप्रमाणेच होती. प्रत्याभरणासाठी प्रश्नही देण्यात आले.  

दोन्ही चाचणीतील शवद्यार्थ्ाांच्या उत्तरांना गुणदान करण्यात आले. गुणाकाचे संख्यािास्त्रीर् साधनांद्वारे पृर्थक्करण करण्यात 

आले. शवशे्लषणानंतर शनष्कषय काढण्यात आले. 

 

संिोधन प्रकल्पाचा आराखडा 

 

प्रकल्पाची पूवय तर्ारी 

 

संिोधन साधने शनवड व शनशमयती 

 

आरोग्यशिक्षणावर आधाररत पूवय चाचणी 

 

आरोग्यशिक्षण शवषर्क कृशतकार्यक्रमाची अंमलबजावणी 

 

आरोग्यशिक्षणावर आधाररत उत्तर चाचणी 

 

आरोग्यशिक्षण शवषर्क कृशतकार्यक्रमाची पररणामकारकता  

 

प्रकल्पाची कार्यवाही  

आकृती क्रमांक १  

5. माशहतीचे पृर्थक्करण आशण अर्थायने्वषण :  

प्रर्ोगाद्वारे शमळालेल्या माशहतीचे पृर्थक्करण खालील संख्यािास्त्रीर् साधनांचा वापर करून करण्यात आला. मध्यमान, 

प्रमाणशवचलन  t  परीशक्षका   

प्रर्ोगाकररता एकलगट अशभकल्पाची शनवड करण्यात आली होती. र्ात फक्त एकचगट घेतलेला असतो. त्याला एकच 

चाचणी दोन शभन्न प्रसंगी शदली जाते.  

शवद्यार्थ्ाांना शमळालेल्या गुणांवरून माधे्य (मध्यमान), प्रमाणशवचलन  व प्रारंशभक आशण अंशतम चाचणीतील सहसंबंध गुणांक 

(r) काढला जातो. माध्यातील फरक (D) आशण माध्यातील  फरकाची तु्रटी (D)काढून त्यावरून ‘t’ चे मूल्य काढले जाते. शतची 

सार्थयकता ठरवून िून्य पररकल्पनेचा स्वीकार करावर्ाचा की त्याग करावर्ाचा र्ाचा शनणयर् शवशिष्ट् स्तरावर (0.01/0.05) घेतला 

जातो.  

एकल गट अशभकल्पात माध्यातील फरकाची प्रमाणतु्रटी काढण्याकररता खालील सूत्राचा उपर्ोग करण्यात आला.  

D =  2m1 + 2m2 - 2 r m1 m2   (Garrette, 226) 
 

D =  माध्यातील फरकाची प्रमाणतु्रटी  

m1  आशण m2  =  दोन माध्यांच्या  प्रमाणतु्रटी  

r = प्रारंशभक आशण अंशतम चाचण्यांतील सहसंबंध गुणांक  
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कृशतकार्यक्रमाची पररणामकारकता ठरशवण्यासाठी शवद्यार्थ्ाांना एक पूवय चाचणी देण्यात आलेली होती. कृशतकार्यक्रमाची 

अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याच शवद्यार्थ्ाांना पुनः  तीच चाचणी अंशतम चाचणी म्हणून देण्यात आली होती. शमळालेली फले खालील 

प्रमाणे आहेत.  

सारणी क्रमांक २ 

पूवय चाचणी आशण उत्तर चाचणी र्ामधे्य शमळालेली फले 

 

 प्रारंशभक चाचणी अंशतम चाचणी 

 शवद्यार्थी संख्या (N) N1 = 124 N2 = 124 

मध्यमान (M) M1 = 21.65 M2 = 34.95 

प्रमाणशवचलन () 1 = 7.12 2 = 3.6 

प्रारंशभक आशण अंशतम चाचण्यांतील 

सहसंबंध गुणांक (r) 

 
r = 0.17 

 

दोन माध्ांच्या प्रमाणतु्रटी काढणे 

m1  =   1      

    N1 

 m1  =  0.639 

 m2  =   2      

    N2 

 m2  =  0.323 
 

माध्यातील फरकाची प्रमाणतु्रटी काढणे (D) 

D =  2m1 + 2m2 - 2 r m1 m2  

 D =  0.6651 
 

 दोन माध्ांतील फिक काढणे (D) 

 D =  m2 -  m1 

 D =  13.30 
  

t  चे मूल्य काढणे 

 t =  D 

          D 
 t =   20.00 
  

स्वािीनता मात्रा  ठिविणे (df)  

df = N- 1 

 df =  123 
 

विवशष्ट स्तिािि नमुना t चे मूल्य,  नमुना  t मूल्य पत्रकािरून काढणे  

अभ्यासकांनी सार्थयकता स्टार 0.05.  शनवडला असल्याने  त्या स्तरावर  df = 123 कररता पत्रकावरून, t चे मूल्य= 1.98  

 

प्राप्त t आवण नमुना  t च्या तुलनेिरून प्राप्त t ची सार्वकता ठिविणे.  

प्राप्त t  मूल्य 20  >  नमुना t  मूल्य 1.98 .  

प्राप्त t  मूल्य हा, नमुना  t  मूल्यापेक्षा मोठा असल्याने तो सार्थयक राहील 

 

शनणयर् 0.05 सार्थयकता स्तरावर प्राप्त t सार्थयक असल्याने िून्य पररकल्पनेचा त्याग करावा लागला आशण संिोधन 

पररकल्पनेचा स्वीकार करण्यात आला. 

 

शवद्यार्थ्ाांनी शदलेल्या प्रत्याभरणाचे पृर्थक्करण: 

1) सवयच शवद्यार्थ्ाांना आरोग्यशिक्षण कार्यक्रमाची वेळ र्ोग्य वाटते.  

2) सवयच शवद्यार्थ्ाांना आरोग्यशिक्षण कार्यक्रम उपरु्क्त आहे असे वाटते.  

3) शवद्यार्थ्ाांना आरोग्य शिक्षण कार्यक्रम खालील गोष्ट्ीकररता उपरु्क्त वाटला.  
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 मन एकाग्र होते.  

 अभ्यास करण्यास उत्साह वाटतो.  

 प्रकृती स्वास्थ्य वाटते.  

 आध्यात्माची आवड शनमायण होते  

 सामाशजक स्वास्थ्य शनमायण होते 

 

सारणी क्रमांक 3 

आरोग्य शिक्षण कार्यक्रम उपरु्क्तता  

 िेकडेवारी  % 

मन एकाग्र होते.  100 

अभ्यास करण्यास उत्साह वाटतो.  80.65 

प्रकृती स्वास्थ्य वाटते.  84.68 

आध्यात्माचीआवड शनमायण होते  67.74 

सामाशजक स्वास्थ्य शनमायण होते  62.90 

 

सवयच शवद्यार्थ्ाांना आरोग्यशवषर्क कार्यक्रमामुळे मन एकाग्र होते असे वाटते. जास्तीतजास्त शवद्यार्थ्ाांना अभ्यास करण्यास 

उत्साह वाटतो. प्रकृती स्वास्थ्य, सामाशजक स्वास्थ्य,वाटते. आध्याद्धत्मक आवडही शनमायण होते असे वाटते.   

4) आरोग्य शिक्षण कार्यक्रमास शवद्यार्थी उपद्धस्र्थत असतात कारण की, त्यांना त्यात आनंद शमळतो,  

महाशवद्यालर्ाने गुण राखून ठेवले आहेत म्हणून उपद्धस्र्थत असतो असे सांगणारे फार कमी शवद्यार्थी आहेत. 

 

सारणी क्रमांक 4 

आरोग्य शिक्षण कार्यक्रम उपद्धस्र्थती 

 

कार्यक्रम उपद्धस्र्थती िेकडेवारी  % 

सक्ती - 

अंतगयत गुण 11.29 

आनंदाने/ जाणीवपूवयक 100 

 

5) शवद्यार्थ्ाांनी कार्यक्रमाशवषर्ी आपले मत व्यक्त केले. - सवयच शवद्यार्थी आनंदाने कार्यक्रमासाठी उपद्धस्र्थत राहत होते. 

सवयच शवद्यार्थ्ाांना आरोग्यशवषर्क कार्यक्रम मनापासून आवडलेला शदसून आला. प्राणार्ाम दररोज घ्यावा अिीही 

शिफारस केली. तज्ज्ांची व्याख्याने आर्ोशजत करावीत असे मत व्यक्त केले. कालावधीही वाढवावा असेही नमूद केले. 

पररकल्पनेची चाचणी 

अभ्यासाला शदिा शमळावी व उशद्दषे्ट् सध्या करीत असताना शवशवध घटकांचे परस्पर संबंध शनशित करता र्ावेत र्ासाठी पुढील 

पररकल्पनांचे परीक्षण करावर्ाचे शनशित करण्यात आले होते. 

िून्य पररकल्पना - बी. एड. प्रशिक्षणार्थींसाठी आरोग्यशिक्षण देण्यासाठी तर्ार केलेल्या कृशतकार्यक्रमाद्वारे शवद्यार्थ्ाांच्या 

आरोग्यशवषर्क ज्ञानामधे्य कोणताही फरक होत नाही  

संिोधन पररकल्पना  - बी. एड. प्रशिक्षणार्थींसाठी आरोग्यशिक्षण देण्यासाठी तर्ार केलेल्या कृशतकार्यक्रमाद्वारे शवद्यार्थ्ाांच्या 

आरोग्यशवषर्क ज्ञानामधे्य धनात्मक बदल होतो. 

 

6. माशहतीचे पृर्थक्करण आशण अर्थायने्वषण :  

अभ्यासकांनी सार्थयकता स्टार 0.05.  शनवडला असल्याने  त्या स्तरावर  df = 123 कररता पत्रकावरून, t चे मूल्य= 1.98  

प्राप्त t  मूल्य 20  >  नमुना t  मूल्य 1.98 .  

प्राप्त t  मूल्य हा, नमुना  t  मूल्यापेक्षा मोठा असल्याने तो सार्थयक राहील 

शनणयर् 0.05 सार्थयकता स्तरावर प्राप्त t सार्थयक असल्याने िून्य पररकल्पनेचा त्याग करावा लागला आशण संिोधन पररकल्पनेचा 

स्वीकार करण्यात आला. 

माध्यातील फरक  0.05 सार्थयकता स्तरावर सार्थयक असल्याने तो केवळ र्ोगार्ोगाचा पररणाम नाही. प्रार्ोशगक उपार्ांना अनुकूल 

आहे. तो सार्थयकही असल्याने कृशतकार्यक्रमामुळेच गुणांमधे्य वाढ झाली व ते कार्यक्रम पररणामकारक आहेत.  

 

सािांश:  बी. एड. प्रवशक्षणार्ींसाठी तयाि केलेले कृवतकायवक्रम परिणामकािक आिेत. 
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7. शनष्कषय: 

संिीधन अभ्यासाअंती आढळून आलेले शनष्कषय पुढीलप्रमाणे आहेत  

 कृशतकार्यक्रमाद्वारे आरोग्यशिक्षण शदल्यास शवद्यार्थ्ाांमधे्य अपेशक्षत वतयन बदल घडतो.  

 आरोग्यशिक्षण देण्याची वेळ सकाळी आशण प्रर्थम तासाला र्ोग्य आहे.  

 आरोग्यशिक्षण रोज शकमान एक तास आशण वषयभर असणे आवश्यक आहे.  

 आरोग्यशिक्षण कृशतकार्यक्रमासाठी शवद्यार्थी आनंदाने उपद्धस्र्थत असतात  

 आरोग्यशिक्षण कृशतकार्यक्रमामुळे मन एकाग्र होते. अभ्यास करण्यास उत्साह वाटतो.  

 आरोग्यशिक्षण कृशतकार्यक्रमामुळे शवद्यार्थ्ाांना प्रकृती स्वास्थ्य वाटून आरोग्य सुधारते.  

 आरोग्यशिक्षण कृशतकार्यक्रमामुळे शवद्यार्थ्ाांमधे्य सामाशजक स्वास्थ्य शनमायण होते आशण आध्यमाचीही आवड शनमायण होते.  

 आरोग्यशिक्षण कृशतकार्यक्रमामुळे शवद्यार्थ्ाांचा सवाांगीण शवकास होण्यास मदत होते.  

 आरोग्यशिक्षण कृशतकार्यक्रम पररणामकारक आहे. 
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