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िश क - िव ाथ  आंतरि या 
 
डॉ. एस. एस. सोनु ने.                                                                                              ी.बाळासाहेब  िवनायक  धायगु डे  
सहा. ा.िश णशा  िव ाशाखा                                                                                        (एम.ए.मराठी,एम.एड.)                                
शै िणक पा ता- एम.ए.,एम.एड.  
यचममु िव.नािशक-४२२२२२   

 
तावना-आंतरि या करण े याला आपण सं ेषण असे हणतो. आंतरि या या श दाचा अथ फ  शाि दक 

बोल याची ि या व यावरील िति या इतक च  मयािदत नाही. आंतरि या ा श दां या पिलकडे चेह-यावरील िविवध 
हावभाव, हा य, राग, आवड-िनवड, खाणाखुणा, तं ान यां या मा यमातून होतांना पाहतो. याला आपण अशाि दक 
आंतरि या असे हणतो. आज आपण तं ानाचा वापर देखील मोठ्या माणात आंतरि या कर यासाठी करतो आहे. 
आंतरि या  करण े ह ेसमाजशीलतेचे ल ण आहे. समाजात राहतांना य ला आंतरि या करावीच लागते. आंतरि येतून 
य या य म वाचा िवकास होतो. आंतरि या ही दोन कारची असते, वत:शी होणारी आंतरि या व इतरांशी होणारी 
आंतरि या. वत:शी होणारी आंतरि या ही य ला ‘ व’ ची ओळख क न दे यास मदत करते यामु ळे  वत:तील गुण-दोष 
कळतात. आपण याला आ मपरी ण असे हणतो. थोड यात सांगावयाच े हणजे  वैय क आंति येतून य ला वत: या 
मता कळतात, य ला वत: या िदशा ठरिवता येतात. इतरांशी होणा-या आंतरि येमु ळे या य ची वेगळी ितमा 

समाजात तयार होते, यातुन य ला िवकासाचे नवे माग सापडतात. जशी आपण इतरांशी आंतरि या करतो, तशाच  कार या 
िति या समोर या य कडून आप याला िमळत असतात.  

 बालका या सं कार म वयात होणा-या आंतरि या, ा बालका या आयु याची जण ूतयारीच करतात. कारण या 
बालवयातच यां या भािषक कौश यांचा िवकास होत असतो. यां या सवयी आकार घेतात व यां यावर सं कार 
होतात. यामु ळे बालवयातील आंतरि या ा अ यंत मह वा या आहे. जशे श द या या कानावर पडतात, िकंवा जशी आप या 
ओठांची हालचाल होते, याच माणे बालकाचा भािषक िवकास होत असतो. 
िश ण व आंतरि या- 

िश णा या ि येतील िश क व िव ाथ  ह े दोन  ु व आहेत. यातील िव ाथ  हा क िबंद ूआह.े िव ा याचा 
सवागीण िवकास िश णातून होणे गरजेचे आहे. लहान िनरागस बालक हे या या आई - विडलांना व घरातील सवाना असं य 

 िवचारत असते. याला पडणारे  हे जरी मोठ्यांना मह वाचे वाटत नसले, तरी या या य म वा या िवकासासाठी ते 
मह वाचे असतात. ब-याचदा आपण या या ाच ेउ र देतो. परंत ूकधीतरी हणतो, काय रे तुझ सारख  िवचारण ? याला 
टोकतो. अशा कार या मोठ्यां या वाग यांन ते  बालक अबोल हायला लागत. बालक अबोल झा यावर आपण पु हा 
हणतो, ह ली न तो िकंवा ती फारच अबोल झालीय वा झालाय. वा तिवक पाहता याला आपणच अबोल बनिवत असतो . 
या या य म व िवकासाची गित कमी हो यास येथूनच सु  होते.  िवचारण े ह े ान िमळिव याचे मा यम आहे. यामु ळे 
मुलांनी  िवचारले तर या ाला उ र देण ेआव यक आहे.यातुनच या मुलांच े या मुलांच ेिश ण होत असते. 
िश क- िव ाथ  आंतरि येच े व प-  

िश णाचे मह वाचे काय हणजे मुलांना बोलते करण ेह ेआहे. हणूनच साने गु जी हणतात, िश ण हणजे बाहेरच े
ान बालकां या डो यात क ब याची ि या न ह,े तर बालकातील सु  गुणांना बाहेर काढ याची ि या आहे”. िश णाने 
मुलांम ये आ मिव ास िनमाण झाला पािहजे. मुलांना मोकळेपणाने बोलता आले पािहजे. ठामपणे आपले मत मांडता आले 
पािहजे. बालकामधील सामािजक जाणीवा वाढायला पािहजे. याचा भाविनक िवकास हायला पािहजे. यासाठीअ यापकाने 
अ ययनाथ ं शी आशयाला पोषक व िवषयाला अनु व न आव यक या माणात आंतरि या करावी. पु तक  आंतरि येतून 
केवळ प र ाथ  तयार होतील. परंत ू िनतीमू यांच े िश ण केवळ पु तकातून धडे वाचून िमळत नाही, त े य श:िकंवा 
सां िघकरी या आंतरि ये या अनुभवातून अंगी येते. यामु ळे अ यापकाने िव ा याशी आंतरि या करतांना शाि दक आंतरि ये 
बरोबर अशाि दक आंतरि येचा वापर करावा. कारण श द ा एकाच मा यमांचा वापर अ यापनात आंतरि येसाठी के यास 
अ यायनाथ  कंटाळतात.म.गांधीजीन  सां िगत या माणे िश णातून य या हात, दय, डोके यांचा िवकास झाला पािहजे, 
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हणजेच कृतीिशलता, भावना ,िवचार मतेचा िवकास झाला पािहजे. यासाठी अ यापकाने अ यापनात वयोगटानुसार िविवध 
अ यापन प दत चा वापर करावा, यात क प, िनरी ण, चचा, गटचचा, सां िघक अ यापन, योग, आधार प दती,  प दती, 
कथन, कथाकथन प दती, सहल प दती, ि डा प दती, नाटयीकरण प दती, संवाद प दती, या यान प दती, ानरचनावाद आदी 
सार या िविवध प दती व तं ,े त व ेयां या सोबत तं ानाचा व शै िणक साधनांचा यांचा वापर करावा. लॅ ं डसला वगातील 
िश क िव ाथ  आंतरि येत िश कच वगात ७० % बोलतात अस े िदसून आले.मा  आज या िश णप दतीचा िवचार केला 
असता या यात आमुला  बदल झालेला िदसून येतो. आज िश ण ह क कायदा, सात यपूण सवकष मू यमापन प दती या 
आकारीक व साकारीक प दतीने िव ा याचे मू यमापन करतांना आंतरि ये या मा यमातून िव ा या या गतीचे मू यमापन 
करण ेसोपे होत.े यातुन िव ा या या आवडी-िनवडी कळतात, िव ा याची मनि थत  समजते व सम या समज यास मदत होत.े  
 िव ा याशी आंतरि या करतांना िश कांनी  िव ा या या नावाने ओळख यास मुलांना खुप अिभमानाचे व कौतुकाच े
वाटते. यातुन शाळेिवषयी  व  िश णािवषयी  ओढ िनमाण होते.िव ा याशी आंतरि या करतांना श दांची योजना ही 
अ यापकाने काळजीपूवक करावी. कारण श दांनीच पेटतात घरे, दारे आिण श े, य ने क  ||  तर संत कबीर  श दांन ब ल 
हणतात,  श द-श द हर कोई कह े| श द के हात न पाव | एक श द करे घाव |  दु जा श द करे उपाय || 

िश काने आप या मुलांना भावी आंतरि येसाठी तयार करतांना शाळेत िविवध उप म राबिवले पािहजे. उदा - 
िश णाची ज ा भरिवली पािहजे. यात नाट्य संग, पधा, खेळ, वेगवेग या योगाचे आयोजन केले पािहजे, यातून िविवध 
शाळेतील िव ाथ  यात सहभागी होतील व यां यात आंतरि या घडवून आणता येईल. िव ाथ  आनंदाने आप या 
कलाकृतीच ेसादरीकरण करतात. शाळे या िभंती बोल या करा यात व मुलांनी वत या चालता िफरता वाचा यात या देखील 
आंतरि या होते. िशवाय मुलांना वत: या  क पना य  कर यासाठी िभतीवर जागा असावी. माती या व त,ू िच े, सािह य 
किवता यांना यात थान िदले पािहजे. यातून मुलां या सृजना मक कौश यांचा िवकास होईल.िव ा याचे अवधान वगात 
िटकून ठेव यासाठी शै िणक साधनांचा,तं ानाचा व कृत चा वापर अ यापनकाने या या ४० त े४५ िमनीटां या अ यापनात 
के यास अ ययनाथ ं चे भावी अ ययन घडून येते. िव ाथ क ी िश ण प दतीत िव ा याला जा तीत-जा त बोल यासाठी  
अ यापकाने संधी देऊन, बोलते करण े ह े िव ा यातील सु  गुण िवकिसत कर यासाठी मह वाचे आहे. यामु ळे िव ा याचा 
आ मिव ास िवकिसत हो यास मदत होईल. खेळ ह ेलहानापासून मोठ्यांपय त सवानाच आवडतात. यामु ळे ि डन प दतीचा 
वापर देखील अ यापकाने आप या अ यापनात करावा. 
  िश क व िव ा या या चांग या आंतरि येतून  िव ाथा या ताण-तणावाचे यव थापन होत.े आशय व िवषयाला 
पोषक आंतरि येतून िश णाची ि या ही आनंददायी बनते.िव ा या या अिभ य  श चा िवकास होतो. िशवाय 
िश णाचा जीवनाशी सम वय कसा साधावा ह ेल ात येते. भािषक समृ दी बरोबरच भाषेच ेबारकावे ल ात येतात. िव ाथ -
िव ाथ  आंतरीक संबंध ढ हो यास मदत होत.े चांग या आंतरि येतून य चा भाविनक िवकास घडून येऊ शकतो.  
िव ा या या श दसंप चा िवकास होतो.  
िव ा याशी आंतरि या साधतांना यावया या द ता – 

अ यापकाने अ यापन करतांना सव वगाला उ ेशून आंतरि या करा यात. जेण ेक न वगातील सव िव ा याना वाटते 
क , अ यापक आप याशीच आंतरि या करीत आहे. अ यापकाने अ ययनाथ ं या अ ययनास पोषक ठरतील अशा आशय व 
िवषयानुसार बाब वर आंतरि या करा या. यामु ळे िव ा याचे ानभंडार समृ द होते.आंतरि येतून िव ा यातील िविवध 
चांग या बाबी सव वगासमोर जाहीरपण े मांडा यात, पण िव ा या या वैय क चुका मा  एकट्यालाच सांगा यात. अथात 
कौतूक सवासमोर करावे व चुका मा  एकां तात सांगा या .वगात आंतरि या करतांना िव ा या या उ राकडे दू ल  क  नये. 
समारोप- 

िश ण ही ि माग  ि या आह,े िव ाथ  हा यातील क िबंद ूआहे. अ यापक -िव ाथ  यां यातील आंतरि या ही 
िवषय व आशयाला अनु व न अस यास यातुन िव ा या या य म वाचा सवागीण िवकास घडून येतो. िव ाथ  केवळ 
पाठांतर न करता, तो याचे मत, िवचार चांग या कारे य  क  शकतो. िशवाय य गत आंतरि येतून िव ा याला या या 
य म वातील गुण-दोष कळतात. आ मिव ास िनमाण झा यामुळे तो िनणय यो य घेऊ शकतो. यामु ळे िश क- िव ाथ  
आंतरि या ही िव ाथ  िवकासासाठी मौ यवान असा घटक आहे. यामु ळे िश काने िव ा याला जा तीत जा त बोलते करावे. 
या या िविवध गुणांचा िवकास कर यासाठी आंतरि येत िविवधता आणावी. िशवाय आंतरि या ही एकमाग  न ठेवता, 
िव ा याला आंतरि या कर यासाठी जा तीत जा त संधी ा यात. 
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