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शासन पणरपत्रक
शासन णनिगय णदनांक 22 जून, 2015 अन्िये प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कायगक्रमाची अंमलबजाििी
राज्यामध्ये शैक्षणिक िषग 2015-16 पासून करिेबाबत आदे श णनगगणमत करण्यात आलेला आहे.

सदर

आदे शाचा हेतू हा णिद्यार्थ्यांच्या गणित ि प्रथमभाषा या णिषयाची शैक्षणिक प्रगती तपासिे करीता चालू
शैक्षणिक िषामध्ये णिणिध चाचण्या घेिे ि त्यामध्ये सुधारिा करिे करीता णशक्षक ि अणधकारी यांना त्यांचे
गरजे नुसार संकेतस्थळ, व्हहणडओ यासारख्या निीन स्त्रोतांचा िापर करिेसाठी त्यांना स्िातंत्र्य दे िे हा आहे.
सदरहू शासन णनिगयाच्या अनुषंगाने णिद्यार्थ्यांचे गणित ि मराठी णिषय सुधारण्या करीता काही
महत्िाचे मुद्ये पुढीलप्रमािे आहेत. त्याचे अिलोकन करुन णशक्षि क्षेत्राशी संबंणधत हयक्तींनी त्याचा अिलंब
करािा असे िाटते.
गणित
1. णिद्यार्थ्यांमध्ये गणित णिषयाच्या आकलन क्षमतेमध्ये सुधारिा करिेसाठी णिद्यार्थ्यांची गणित
णिषयासंबंधीची समज, कौशल्ये,णिचार क्षमता इत्यादी तपासण्यासाठी काही िेगळ्या प्रकारच्या
प्रश्ांचा अंतभांि चाचण्यांमध्ये केला आहे. णिद्यार्थ्यांना कदाणचत या प्रकारच्या प्रश्ांचे अनुभि या आधी
णमळाले नसतील. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रश्ांच्या चाचिी पूिी सराि करून णशक्षकांनी जरूर
घ्यािा.त्यामुळे णिद्यार्थ्यांना ते प्रश् चाचिीमध्ये सोडणििे सोपे होईल. सदरचे प्रश् गोपनीय नाहीत.
परंतू, चाचिीतील णिणशष्ट्ट प्रश्ांची उत्तरे पाठ करून घेऊ नयेत, याची दक्षता घ्यािी.
2. णिद्यार्थ्यांची संख्याबाबतची समज लक्षात घेताना केिळ त्यांचे संख्येचे िाचन / लेखन तपासून भागत
नाही.णिद्यार्थ्यांस एखादी संख्या िाचण्यास ककिा णलणहण्यास सांगीतली तर त्यातील संख्येनुसार ती
त्याला एकक-दशक-शतक या स्थानानुसार िाचता/णलणहता आली पाणहजे. णिद्यार्थ्यांना अंकाचे
स्थान समजून दे ण्यासाठी णशक्षकांनी काडयाचे गठ्ठे , मिी, माळा यांचा िापर करािा. तसेच एक,
दहा, शंभर, पाचशे ि एक हजाराच्या खोट्यानोटाजमिून अथिा मुलांच्या मदतीने काडांिर णलहू न
संख्या तयार करिे, जणमनीिर अथिा पाटीिर आखलेल्या कोष्ट्टकामध्ये ती मांडिे ि त्यानुसार संख्या
अंकात णलणहिे ती िाचिे याचापुन्हा-पुन्हा सराि करुन घ्यािा.
3. मुलांना िरील प्रकारचे अनुभि / प्रात्यणक्षक दे िून चाचिी पूिी सराि जरूर करुन घ्यािा. आपि ह्या
चाचण्या चांगला णनकाल दाखिण्यासाठी आपिही चाचिी घेत नाही तर सदरच्या चाचण्या ह्या
आपि सध्या अध्यापन ि अध्ययन या क्षेत्रामध्ये कोित्या टप्यािर आहोत याचे आकलन करुन
घेण्यासाठी घेत आहोत. जेिे करुन आपिांस पुढील कामाची आखिी आपिांस करिे सोपे जाईल.
णनकाल चांगला यािा यासाठी चाचण्या मधीलच प्रश्ांची उत्तरे पाठ करून घेऊ नका. चाचण्या मधील
प्रश् पहा ि त्याचा मागदशगका सारखा िापर करािा. चाचण्या मधील प्रश्पहा, संख्या बदलून, प्रश्
बदलून त्याप्रकारचे प्रश् सोडिूनघ्या. मुलांची समज िाढू द्या.
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4. णिद्यार्थ्यांची गणित णिषयाची समज िाढण्यासाठी पुढीलप्रकारच्या प्रात्यणक्षकांचा समािेश करता
येईल

एखाद्या गणिताणिषयी कचतन/मनन करुन त्याचे उत्तरणलणहण्याचेककिालेखी चाचण्यांमध्ये
णिचारलेल्या प्रश्ांची उत्तरे णलहू न काढिे.



प्रणतकांचा िापर करुन संख्या िाचून/णलहू न दाखणििे ककिा संख्या िाचून/णलहू न प्रणतके
सांगिे.



णत्रकोि, चौकोन, आयत यामधील चौकटी मोजून गुिाकार करिे.



टे लकरगटे प / मोजपट्टीच्या सहाय्याने लांबी मोजिे, पणरणमती मोजिे.



कोनमापकाच्या सहाय्याने कोन मोजिे ि णदलेल्या मापाचा कोन काढिे.



कंपासच्या सहाय्याने ितुगळ काढिे.



रंगिलेला भाग अंश छे द रूपात ि दशांशात णलणहिे, सांणगतलेला अपूिां करंगििे.

णिद्यार्थ्यांची गणित णिषयाची लेखी परीक्षा घेत असताना फक्त गणिताची समज आणि गणिताचे उत्तर
आले ककिा नाही आले इतकेच णशक्षकाने तपासािे. उत्तरा मध्ये मांडिी, रीत, शुद्धलेखन यातले काहीही
तपासायचे नाही.त्याकरीता इयत्ता दु सरी ि णतसरीच्या मुलांसाठी एक एक प्रश् िाचत ते प्रश् त्यांना समजािून
सांगािेत त्यानंतर त्यांना सोडण्यास सांगािेत. अगदी आठिी पयंतच्या णिद्यार्थ्यांना गरज असेल तेथे प्रश्
िाचून दाखिािेत.
प्रथम भाषा
भाषा ऐकून समजिे, बोलता येिे, िाचून समजिे आणि भाषा णलणहता येिे ही भाषा णिकासाची चार
प्रमुख अंगे आहेत.पायाभूत चाचिीतून या चारही अंगाचा णिकास कसा करता येईल याबाबतची चाचपिी
हहािी असा उद्देश आहे.त्याकरीता णिद्यार्थ्यांची भाषा णिषयासाठी तोंडी ि लेखी असे दोन्ही प्रश्-प्रकारात
चाचिी घेण्यात यािी.
भाषेच्या णिकासासाठी णिद्यार्थ्याची आठ ते दहा णमणनटे तोंडीचाचिीघेिून त्यामध्ये त्याला णिणिध प्रश्
णिचारािेत. िगात जास्त पटसंख्या असिा-या णशक्षकांनी रोज पाच ते सहा णिद्याथी या प्रमािात आठिडाभर
तोंडी चाचिी घ्यािी.
णिद्यार्थ्यांच्या प्रकट िाचनाचे णनरीक्षि करिे हा भाग तोंडी चाचिीत नहयानेच प्रस्तृत करण्यात येत
आहे. सदरचे णनरीक्षि कसे करािे या णिषयीच्या सणिस्तर सूचना तोंडी चाचिी सोबतच्या प्रश्ािली सोबत
पाठिण्यात येिार आहेत. (िाचिे म्हिजे लेखी मजकूराचा अथग लाििे आणि णलणहिे म्हिजे आपल्या
मनातील णिचार, भािना णलहू न हयक्त करिे असा अथग लक्षात घेऊन सदरची प्रश्ािली बनिण्यात आली
आहे.)
िाचन आणि लेखनही औपचाणरक णशक्षिाची साधने आहेत. त्यांच्यािर पुरेसे प्रभुत्ि नसेल तर इतर
शालेय णिषय णशकतानाही अडचिी येतात. म्हिून प्रत्येक णिद्यार्थ्याला समजून िाचता येिे आणि स्ित:च्या
मनाने णलणहता येिे हे आपले ध्येय आहे.
प्रथमच िाचायला णशकलेल्या णिद्यार्थ्यास त्यांच्या अनुभि णिश्वातील मजकूर िाचायला णमळिे, त्याचे
आकलन त्यास होिे महत्त्िाचे आहे. त्यामुळे इयत्ता पाचिी पयंत ग्रामीि ि शहरी मुलांसाठी एकाच कठीि
पातळी चेपरं तू िेगिेगळ्या णिषयां िरील मजकूर चाचिीत िापरण्यात आले आहेत. शहरातील एखाद्या
णिद्यार्थ्यास सािगजणनक बागे णिषयीचा मजकूर समजायला सोपा िाटे ल तर ग्रामीि भागातील णिद्यार्थ्यास
गािातील जत्रा, गोष्ट्ट, बातमी, जाणहरात, कणिता, याबाबतचा णििरिात्मक उतारा असे णिणिध लेखन प्रकार
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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मुलांना “िाचून आकलन” याप्रश्ात णदले आहेत. सदर प्रश्ाचा सराि करीत असताना णशक्षकांनी त्यांचे
पणरसरातील णिणिध मजकूराचे णलखाि करािे ि त्याचा सराि णिद्यार्थ्यांकडू न करुन घ्यािा.
साधारिपिे णिद्यार्थ्याच्या घरामध्ये बोलली जािारी भाषा ि शाळे मध्ये णशक्षिासाठी िापरली जािारी
भाषा यामध्ये बरेचअंतरआहे .

णिद्याथी त्याचे णिचार, भािना णलखािाच्या स्िरुपातून अणभहयक्त करीत

असताना उपरोक्त दोन्ही भाषांचा िापर करतो. त्यािेळी णशक्षकांनी असे णलखाि चुकीचे मानून न घेता
णिद्यार्थ्यांस त्याच्या णलखािातून काय म्हिायचे आहे हे समजून घ्यािे. मुलांची अणभहयक्ती कशी तपासािी या
बाबतची सणिस्तर माणहती चाचिी सोबत णदली आहे.
अशा प्रकारच्या चाचण्यांचे आयोजन केल्यामुळे िगातील अध्यापन ि अध्ययन या प्रणक्रयेला णदशा
प्राप्त होईल.
सदर शासन पणरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201508041202458121 असा आहे . हा आदे श णडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Nandkumar
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