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सवंेधानिक मलू्े

मलू्वध्धि सकंल्पिा

•  शाले् नवद्ार्थी भनवष्ात लोकशाहीचे जबाबदार, सवंेदिशील व कत्धबगार िागररक 
बिावेत महणूि सनंवधािातील न्ा्, सवाततं््, समता व बधुंता ही मलू्े नवद्ार्ाांमध्े 
इ्त्ा १ ली ्पासूि रुजनवण.े 

•  बालसिहेी व नवद्ार्थीकें नरित ्पद्धतीि ेआिदंदा्ी वातावरणामध्े सह्ोगी अध््ि व 
ज्ािरचिावादावर आधाररत नशक्षण ्पद्धतीचा वा्पर करूि, नवनवध कृती, वग्ध उ्पक्रम 
आनण शाले् उ्पक्रम ्ाद्ार े सातत्ाि े आनण सनुि्ोनजत रीतीि े सधंी उ्पलबध 
करूि देण ेही मलू्वध्धि का ््धक्रमाची सकंल्पिा आह.े

महाराषट्र राज् शैक्षनणक सशंोधि व प्रनशक्षण ्पररषद, ्ुपण ेआनण 
शानंतलाल मरुर्ा फाऊंडेशि ्ाचं्ा सं् ुक्त नवद्माि ेआ्ोनजत 

 मलू्नशक्षणाचा का ््धक्रम

 

 

 

  

 

मलू्वध्धि का ््धक्रमाची मखु् वैनशष्ट्े
•  भारती् राज्घटिा, नशक्षण हकक का्दा २००९, 

राज् अभ्ासक्रम आराखडा २०१० ्ावर आधाररत आनण 
राषट्री् व आतंरराषट्री् तजज्ािंी आढावा घेतलेला का ््धक्रम 

•  मलू्ाचं्ा बोधातमक, भावातमक आनण नक्र्ातमक ्ैपलूचंा नवचार
•  बालसिहेी व नवद्ार्थीकें नरित अध््ि-अध्ा्पि ्पद्धत

•  शाले् अभ्ासक्रमाशी निगडीत
•  समग्र शाळा दृनषकोि (होल सकूल अपॅ्रोच) : शाळेचे वातावरण, सव्धसाधारण 

व्वहार, दैिनंदि का ््धक्रम ्ातूंि नवद्ार्ाांिा मलू्े आतमसात करण्ाची सधंी
•  लवनचकता : शाळाचं्ा गरजा, प्राधान्क्रम, उ्पलबध असणारी साधिसामग्री 

्ािसुार आवश्क वाटतील अस ेबदल करूि हा का ््धक्रम राबनवता ्ेतो

मलू्वध्धि अमंलबजावणी ्पधदत



नवद्ार्ाांमधील अ्ेपनक्षत फलनिष्पत्ी
• स्जयाणी् आणण स्व्स्यापन कौशल य्े दश्शण्तयात.
•  स्तं�, णिणकतसक ण्ियार आणण जबयाबदयारीनये णनण्श् घयेण्यािी क्षमतया 

दश्शण्तयात.
•  स्तःशी तसयेि इतरयांशी सबंणधत समस्यांच्या सदंरया्शत नयाण्न्पूण्श उपया् 

शोधू शकतयात.

• इतरयांब�ल कयाळजी आणण आस्या दश्शण्तयात.
• ण्ण्धतया ओळखून णतिया सहजपणये स्ीकयार करतयात.
• एकमयेकयातील सबंधं आदर्कु्त रीतीनये जोपयासण्यािये कौशल् दयाखण्तयात. 
•  कुटंुब, शयाळया आणण स्याणनक समदुया्याच्या रल्यासयाठी कृतीशील 

्ोगदयान दयेतयात.

्पार््धभूमी 
शयांणतलयाल मथु्या फयाउंडयेशननये ्या कया ््शक्रमयािी णनणम्शती कये ली असून इ.स.२००९ तये २०१५ ह्या ६ ्रयाांच्या कयालया्धीत णज.प.च्या ५०० शयाळयांमध य्े तो 
्शस्ीरीत्या रयाबण्लया गयेलया. ्यािये मूल्मयापन रयाष्ट्ी् ् आतंररयाष्ट्ी् सतरया्रील य्ेग य्ेगळ्या ससं्यंानी कये लये. ्या कया ््शक्रमयातून ण्द्याथ्याांमध य्े सकयारयातमक 
बदल घडत असल्यािये सशंोधनयातून णनष्पनन झयालये. ्या स ््श अनरु्यांनंतर शयांणतलयाल मथु्या फयाउंडयेशननये मूल््ध्शनिया सधुयारीत आरयाखडया त्यार कये लया. तसयेि 
इ्त्या १ली तये ५्ीिया अभ्यासक्रम, ण्द्याथ्याांसयाठीच्या उपक्रम पणुसतकया ् णशक्षकयांसयाठीच्या मयाग्शदश्शन पणुसतकया त्यार कये ल्या. त्या्र SCERT च्या तज्ञ 
सणमतीद्यारये ्ोग् तये परीक्षण करून ्या आरयाखडया ् अभ्यासक्रमयास मयान्तया दयेण्यात आली.

शासकी् ्तं्रणचेा प्रभावी सहभाग 
मयागील १० ्रया्शतील मखु्मंत्ी, णशक्षणमंत्ी, प्रधयान सणि्, णशक्षण आ्कु्त, प्रया्णमक ण्रयागयािये णशक्षण सिंयालक, SCERT सिंयालक आणण अणधकयारी्ग्श, 

णशक्षणयाणधकयारी, DIET अणधकयारी, णजलहया ् तयालकुयापयातळी्रील मूल््ध्शन नोडल ऑणफसस्श, ण्सतयार अणधकयारी, तसयेि महयारयाष्ट्यातील स ््श णजलहया परररद ् 
स्याणनक स्रयाज् ससं्यांिये अणधकयारी ् णशक्षक, मखु्याध्यापक आणण कें द्रप्रमखु ्या स्याांनी अ्क पररश्रम घयेऊन हया कया ््शक्रम ्शस्ी कये लया आहये 

 स्यातंत्् कयाळयानंतर घटनयातमक मूल य्े ण्द्याथ्याांमध य्े रूजण्ण्यािया हया रयारतयातील स्या्शत मोठया ्शस्ी प्र्ोग महणतया य्ेईल.

शाले् वातावरणातील अ्ेपनक्षत फलनिष्पत्ी
•  सरुणक्षत, र्मकु्त, समया य्ेशक, आस्यापूण्श ् न्या्पूण्श शयालये् ्यातया्रण णनमया्शण करणयारये नयेततृ् ण्कणसत करणये.
•  बयालकयाच्या सरुणक्षततयेिी कयाळजी घयेणयारये, बयालसनयेही ्यातया्रण असणयारये, मूल्याधयाररत क्षमतया ण्कसनयासयाठी पूरक अशया पद्धतींिया अ्लंब करणयारये 

्ग्श ण्कणसत करणये.

df© {Oëho VmbwH$m H|$Ð emim {dÚmWu àmW{‘H$ {ejH$ 

2016-17 34 37 63 724 37032 1915

2017-18 35 107 1618 18572 933671 50887

2018-19 36 356 3572 40231 2265249 115146

2019-20 36 408 5578 67000 4400000 195000

‘hmamîQ´> amÁ¶

df© {Oëho VmbwHo$ emim {dÚmWu  {ejH$ 

2016-17 2 12 191 10297 200

2017-18 2 12 781 22056 1711

2018-19 2 12 1262 240000 9700

Jmodm amÁ¶

df© {Oëho VmbwHo emim {dÚmWu  {ejH$ 

2019-20 1 03 316 22879 1007

JwOamV amÁ¶


