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णिषय :गट पद्धतीने प्रश्न णिभाजन करून मू ल्यमापन करिे .

साराांि( ABSTRACT):
गट पद्धतीने विद्यार्थ्ाां नाचे मू ल्यमापन करणे या विषयातून विद्यर्थी गटात काम कराियास विकणार आहे

.
विविध ियोगटाचे विविध बौद्धद्धक क्षमता असले ले विद्यार्थी या गटात करण्यासाठी वनिडािाचे आहे
एक िेगळी पद्धत वकिंिािेगळा उपक्रम म्हणून या पद्धतीचा अिलिं ब करािाचा आहे .
उदा –दोन िगग क्षमते तील विद्यार्थी प्रकल् पासाठी वनिडणे तसेच एकाच िगाग तील विविध करण्यासाठी
क्षमते चे विदार्थी वनिडून त्याच्यात मू ल्यामापन करणे असे समस्येचे मू ल्य उद्दे ि आहे
या दोन्ही गटािं ना िेगळ विषय दे ऊन त्याच्यातील पप्रकलपाची नोिंदी वनरीक्षण कायगप्रणाली याचे
मू ल्यमापन करून दोन्ही गटातू न येणाऱ्या वनरीक्षणातू न त्याचे मू ल्यमापन करणे .
दोन्ही गटािं तील बौद्धद्धक क्षमता, त्याच्यातील नोदीचे मू ल्यमापन करणे .जर त्याच्यात काही त्रुटी
अढल् यास त्यािं ना त्या प्रकारचे योग्य मागगदिगन करणे .मागगदिगन करत असताना एकाच वठकाणी विन्न
ियोगटातील विन्न बौद्धद्धकक्षमते चे िोद्यार्थी एकत्र करून मागगदिगन करणे ि त्याच्या त्रुटी कमी करणे .
या प्रकल् पातू न सािं वगक िािना िाढीस लाऊन विचारािं ची दे िाण घेिाण करता येईल .तसेच काही
विद्यार्थ्ाां मधील चािं गले गुण कौिल् याचे अनुकरण करणाची सिंधी विद्यार्थाां ना उपलब्ध करून दे ता येईल
.
या मू ल्यमापन पद्धतीत लहान ियोगटातू न दे खील चािं गले कौिल प्राप्त करून दे ता येईल .तसेच
आपल् या पेक्षा ियाने मोठ्या विद्यार्थाग बरोबर काम करण्याची सिंधी उपलब्ध करता येईल
वह सिंधी वमळत असताना विद्यार्थी आपले मत मािं डण्याचे कौिल् य प्राप्त करून दे ता येईल
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प्रस्तािना:
विद्यार्थ्ाां ना ज्ञानरचनािादकसा वनमाग ण करता येईल त्यासाठी काही असे उपक्रम पद्धती अिलिं बल् या
पावहजेत . की त्यामू ळे विद्यार्थी स्वता कायगक्षम बनला पाहीजे,
विद्यार्थ्ाग चे मु ल्यमापन दे खील त्यातू नसुलि झाले पाहीजे म्हणून सिंिोधकास विद्यार्थ्ाां मवधल सूप्त गुण
ओळखता यािेत तसेच विद्यार्थी अवधक क्रीयाविल बनािा यासाठी गट पद्धतीचा अिलिं ब केला
आहे .गटामध्ये विद्यार्थी काम करतो ते व्हा त्याच्यामध्ये सहकायगिृत्ती वनमाग ण होते आवण विविध बौद्धद्धक
पातळी असणारे विद्यार्थी गटात काम करताना त्याच्यात दे िाणघेिाण सुद्धा चािं गली होईल या उद्दे िाने
विषय वनिडण्यात आला आहे . या विषयाला पूरक नमु ना वनिडसुद्धा जोडता येते.विद्यार्थ्ाग चा अभ्यास ही
होईल ि त्याच्यािर बौद्धद्धक अडचणी दे खील सोडिता येतील कारण गटात काम करताना त्याच्यात
आपुलकी वनमाग ण होईल .
मू ल्यमापणासाठी दे खील सुलि होईल गटात विविध बौद्धद्धक पातळी असले ली विद्यार्थी असल् याने
त्याच्यातील विचारसरणी विन्न राहील ि समस्येचे वनष्कषग पटकन घेतले जातील.विद्यार्थ्ाग च्या विचारािं ना
चालना दे णारी ि एकमे कािं च्या दे िाणघेिाण प्रवक्रयेसाठी मू ल्यमापनाची गट पद्धत योग्य आहे असे
सािोधकाचे मत आहे

उद्धद्धष्ट :
१)विद्यार्थाग मध्ये सािं वघक िािना प्राप्त होईल
२)विन्न बौद्धद्धक क्षमते च्या विद्यार्थाां मध्ये अध्ययन करता येईल .
३)एकमे काच्या विचाराची दे िाण घेिाण होईल .

४)अधयानात येणाऱ्या त्रु टी ओळखता येईल .
गृहीतके:
१)विद्यार्थी गटात अभ्यास करतो.
२) विद्यर्थी एकमे काच्या विचाराची दे िाण घेिाण करतो
३)विद्यार्थाग मध्ये सहकायग िािना वनमाग ण होते
४)एकमे कातील गुण आवण दोष समजून घेतो .

पररकल् पना :
१)जर विद्यार्थी एकत्र गटात अध्ययन करत असतील तर त्याच्यात सािं वगक िािना वनमाग ण होईल.
२) जर विन्न बौद्धद्धक क्षमते च्या विद्यार्थाां एकत्र आले तर चािं गले अध्ययन करता येईल .
३) जर विन्न ियोगटातील विद्यार्थी गटात असतील तर विन्न विचार एकत्र येतील .
४)जर अनेक ियोगतानुसार बौद्धद्धक क्षमते चे विद्यार्थी असतील तर त्याच्यातील त्रुटी ओळखू िकतील .

कायय िाही / णनयोजन :
१)िगाग तील पटानुसार १० .विद्यार्थ्ाग चा गट तयार केले .
२) िगाग तील तयार केले ल् या गटाला िेगळा प्रकल् प / प्रश्न दे ण्यात आला
३) विविष्ट कालािधी वदला उध 15 वदिस .
४) प्रत्ये कािं नी आपल् या अध्यानाच्या नोदी ठे िाव्यात आवणत्या प्रमाणे वनरीक्षण /ले खन सदर करािेत .
5)असले ल् या अभ्यासक्रमातील सिे प्रकरण समान िाटप करून विद्यार्थी समान िाटू न वदले .
६)त्याप्रमाणे विविष्ट कलािादी दे ऊन त्या वदििी एकत्र बसून मू ल्यमापन करािे .

सांकलन /णिश्लरे षि :ईय्यता८िी च्या िगायची णिद्यार्त्ायची यादी तयार करून णिभागिी करािीत.

गट नां

णिद्यार्थी सांख्या

प्रणतसाद

उदा.१ ले प्रकरि :१० णिद्यार्थी
२ रे प्रकरि : १० णिद्यार्थी
३ रे प्रकरि :१० णिद्यार्थी

चाांगला
चाांगला
समाधानकारक

१) प्रर्थम गटातील णिद्यणर्थय नी ची बौद्धद्धक क्षमता चाांगली असल् याने र्त्ाची प्रकरिातील
प्रश्नाची तयारी चाांगली आढळू न आली पररिामी प्रणतसाद चाांगला होता .
२) दु सयाय गटातील णिद्यणर्थय नी ि णिद्यार्थी सांख्या होती र्त्ाची दे खील प्रश्नोत्तर तयारी चाांगली
होती .
३) णतसयाय गटातील फक्त णिद्यार्थी सांख्या होती र्त्ातील काहीच णिद्यर्थी प्रणतसाद दे त होते
.सिय च णिद्यार्थी प्रणतसाद सारखा नव्हता .

णनरीक्षि :१)विद्यार्थी एकमे कातील गुण/कौिल् य ह्तातरीत करतात
२) एकमे कातील त्रु टी दाखऊन दे ता येतात िा आिश्यक सुधारणा करुन घेता येतात .
३)सिग अभ्यासक्रम हाताळला जातो .
४)विद्यार्थी विचारािं ची दे िाण घेिाण करतो.
5)विद्यार्थी सािं वघक िािनेने एकमे कािं ना मदत करतात .

फायदे :
१)विद्यार्थी एकमे कास सह्यकायग करतो .
२) विद्यार्थाां चा बौद्धद्धक विकास होतो.
३)सिग प्रश्न हाताळले जातात

पररविष्ट:

१)विद्यार्थी यादी
२)फोटो

