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प. क्रि. र्ोशी 

होिी भाभा क्रिज्ञान शशक्षण कें द्र, टाटा िूलभूत सां शोधन सांस्था, ि ां बई.  

 

प्रयोगाांद्वारे / प्रयोगाांचा आधार घऊेन क्रिज्ञान शशकणे हा एक न क्रिसरणारा अन भि ठरू शकतो. 

क्रिद्यार्थ्ाांना क्रिज्ञानाच्या सांकल्पना सिर्ून घेण्यास िदत करण्यासाठी प्रयोग करण ेहे िहत्त्वपूणज भूक्रिका 

बर्ाितात. प्रयोग हे आपल्याला पडलेल्या प्रश्ाांची उत्तरे असतात, र्ी क्रनसगाजने क्रदलेली असतात. यात 

कोणत्याही अन िानाचा क्रकां िा िास्तक्रिकतेच्या अांदार्ाचा क्रकां िा आकडेिोडीचा सिािेश नाही. 

क्रिद्यार्थ्ाजने क्रिज्ञानाची एखादी िूलभतू सांकल्पना एकदा सिर्नू घतेली, त्या सांकल्पनेचा, त्या क्रिषयीचा 

अन भि घेतला, तर त्याला क्रकां िा क्रतला ती सांकल्पना कायमस्वरूपी सिर्ण्यास िदत होते. 

 परांत , शर्थ े क्रनसगाजची अनेक तत्त्वे कायजरत आहेत असे प्रयोग पूिज प्रदशजनाि ळे, समोर 

आल्याि ळे क्रिद्यार्थ्ाांना गोांधळात टाकू शकतात. या उलट प्रयोगाांच्या प्रात्यशक्षक प्रदशजनास क्रिलांब 

झाल्याि ळे सिर्ून घणे्यास क्रिलांब होतो आशण क्रिद्यार्थ्ाांच्या क्रिचाराांत स्पष्टतेचा अभाि क्रदसून यतेो. 

िाध्यक्रिक शाळा ही एक योग्य पातळी आहे, शर्थ ेदैनां क्रदन र्ीिनात हाताळता येतील अशा छोट्या 

प्रयोगाांचा क्रिद्यार्थ्ाांच्या िलूभूत सांकल्पनाांिर प्रभावी पररणाि होऊ होऊ शकतो. उदाहरणाथज, 

रासायक्रनक अशभक्रिया क्रकां िा िूलभूत िोिॅटोग्राफी (िणाजलेखशास्त्र) र्ेव्हा कृतीतून क्रदसून येते, तेव्हा 

क्रिद्यार्थ्ाांचा िगाजतील शशक्षणाच्या िैधतेिरचा आत्मक्रिश्वास िाढतो. 

 प्रयोग दोन प्रकारचे असू शकतात. एक प्रकार म्हणज ेशाळेच्या क्रिज्ञान प्रयोगशाळाांिध्ये घतेल े

जातात अस ेआशण द सरा प्रकार म्हणर्े, क्रिद्याथी दैनां क्रदन र्ीिनात काय केल ेर्ाऊ शकत ेहे कधीकधी 

अनाहूतपणे, अगदी लहान ियातच पाहतात अस.े या द सऱ्या प्रकारचे प्रयोग त्याांच्या दैनां क्रदन 

र्ीिनातील अन भिाांचा एक भाग असतात आशण ते घरातील स्वयां पाकघरातील उपकरणाांपासून, रस्ता 

आशण िीडाांगणािर िाहन चालक्रिण्यापयांतचे असतात. क्रिद्यार्थ्ाांच्या िनात त्याांच्या िैज्ञाक्रनक तत्त्वाांच्या 

सिर् तीन सार या प्रयोगाांच्या क्रिक्रिध / िेगिेगळ्या प्रक्रतिा असतात. या प्रदशजनाि ळे क्रिद्यार्थ्ाांिधे्य 

काही उपर्त / स्वाभाक्रिक आशण सां क्रदग्ध / अक्रनशित सिर् क्रिकशसत होऊ शकतात. र्े योग्य क्रकां िा 

अयोग्य असू शकतात. परांत , प्रयोगशाळेतील क्रनयां क्रित िातािरणाखाली औपचाररकररत्या केलेले द सऱ्या 

प्रकारचे प्रयोग अशधक िाक्रहतीपूणज आणण अनुभवपूणण असू शकतात. असे प्रयोग अशा प्रकारे बनिल े

र्ाऊ शकतात र्ेणेकरून क्रिद्यार्थ्ाांना योग्य कृतीतून िूलभूत सांकल्पना नीट शशकता यतेील. 

 सांकल्पना शशकण्याचे अस ेएक उदाहरण ऊर्ाज आशण बलाशी सां बां शधत आहे. र्वे्हा क्रिद्याथी 

रासायक्रनक ऊर्ेचे याांक्रिक बलािधे्य होणारे रूपाांतर िाचतात, तवे्हा त्याांना ऊर्ेचे रूपाांतर गतीिध्य े

(हालचाली) होण्याची कोणतीही अन भतूी नसत े ककिं वा असे होण्याक्रिषयी काही िाक्रहत नसते. या 

सां कल्पनाांशी सां बां शधत प्रयोग आशण त्याांचे पररिाणीकरण (quantification), त्यात सिाक्रिष्ट 

असणाऱ्या िैज्ञाक्रनक तत्त्वाांचे आकलन स धारण्यात क्रिद्यार्थ्ाांना िदत करू शकते. 



 क्रिज्ञान क्रिषयाच्या शशक्षकाांशी आशण क्रिद्यार्थ्ाांशी केलेल्या सां िादातून अस ेक्रदसनू आले आहे 

की, र्ोपयांत क्रिद्यार्थ्ाांकडून प्रयोग करून घेऊन तो दैनां क्रदन अन भिाकडे नेला र्ात नाही, तोपयांत 

क्रिद्यार्थ्ाांची क्रिज्ञानाची सिर् िरिरची राहते. पाण्यान ेभरलेल्या ताटात िेणबत्ती लािून त्यािर ग्लास 

/ िृत्तशचती आकाराचे भाांडे उलटे / उपडे ठेिणे हा प्रयोग म्हणर्े प्रयोगाांशशिाय शशकिण्याच्या सां भाव्य 

अनपेशक्षत अडचणी ांचे / दडलेल्या धोक्याचे / न कसानाचे एक उदाहरण आहे. थोड्याच िेळात िेणबत्ती 

क्रिझते आशण ग्लासािधील / भाांड्यािधील पाण्याची पातळी िाढते. शसद्ाांतात क्रदलेल्या स्पष्टीकरणाचे 

न कत्याच काढलले्या प्रयोगाच्या अन िानािरून / क्रनष्कषाजिरून पूणज आकलन होणे शक्य नाही ककिं वा 

करता यते नाही. खरेतर, हा प्रयोग करत असताना क्रिद्यार्थ्ाजच्या िनात खूप सारे प्रश् उपस्थस्थत होतात, 

त्यापैकी बऱ्याचर्णाांना स्पष्टीकरणासह उत्तर देण ेकठीण र्ाते. र्र हा प्रयोग औपचाररकररत्या फळ्यािर 

चशचजला गेला तर क्रिद्याथी शशक्षकाचे साांगणे प्रश् उपस्थस्थत न करता र्शीच्या तशी स्वीकारतात. तथाक्रप, 

चालू प्रात्यशक्षकाांिध्ये क्रिद्याथी उष्णता आशण गरि िायू, पाण्यात क्रिरघळणारे िायू, ज्योत र्ळण्याचा 

कालािधी, इत्यादीक्रिषयी खूप सारे प्रश् उपस्थस्थत करतात. 

 आांतरराष्टर ीय ज्य क्रनअर सायन्स ऑशलांस्थियाड स्पधते प्रयोग आशण प्रयोगाच्या परीक्षणाची 

भूक्रिका चाांगल्या प्रकारे सिर्ािली गेली आहे आशण म्हणूनच प्रयोग या घटकाला ४०% अशधभार 

(वेटेज) क्रदला र्ाण े हा स्पधेचा एक अक्रिभाज्य भाग बनला आहे. आिच्या JSO स्पधजकाांच्या 

प्रशशक्षणादरम्यान र्ास्तीत र्ास्त िळे प्रायोक्रगक प्रशशक्षणात घालक्रिला र्ातो. काही निीन प्रयोग 

बनिले गेले आहेत, र्े क्रिद्यार्थ्ाांना प्रयोग करण्यापूिी क्रिचार करण्यास प्रशशशक्षत करतात आशण यािधून 

सांकल्पना ि कौशल्य या दोन्ही बाबतीत बरेच काही शशकतात. 

 आांतरराष्टर ीय ज्य क्रनअर सायन्स ऑशलांस्थियाड िधे्य क्रिद्याथी आशण शशक्षकाांसाठीचे अध्यापन 

घटक लक्षात घेऊन अनेक प्रयोग केल ेगेले आहेत. 

 JSO िधे्य भौक्रतकशास्त्र, रसायनशास्त्र आशण र्ीिशास्त्र या तीन िेगिेगळ्या क्रिषयाांिधे्य 

क्रिज्ञानाची व्याख्या शाळेप रतीच आशण िाध्यक्रिकप रतीच ियाजक्रदत न ठेिण्याचा आिचा प्रयत्न आहे. 

शालेय स्तरािर आशण िाध्यक्रिक शाळा पातळीिर हा क्रिषय क्रिज्ञान म्हणूनच राक्रहला पाक्रहर्े आशण तो 

अशधक सिग्र / साकल्य पद्तीने शशकिला पाक्रहर्े. र्री िाचक एखाद्या प्रयोगाला भौक्रतकशास्त्र, 

रसायनशास्त्र क्रकां िा र्ीिशास्त्र या क्रिषयान सार िेगळ्या गटातले समजत असले, तरी या क्रिषयाांना त्या 

प्रकारे कवभक्त नावान ेओळखले जात नाही, तस ेशीर्णनाम (लबेल) लािले र्ात नाही. 

 हे साध्य करण्यासाठी आम्ही एक िाशलका (series) स रू करीत आहोत, शर्थे तरुणाांसाठीचे 

(शशकणाऱ्याांसाठी) योग्य प्रयोग आठिी त े दहािीच्या क्रिद्यार्थ्ाांसाठी िापरून / उपयोगात आणून 

शालेय शशक्षकाांच्या क्रहतासाठी क्रनयक्रित कालािधीनांतर प्रकाशशत केले र्ातील. हे प्रयोग भारतीय आशण 

आांतरराष्टर ीय ज्य क्रनअर सायन्स ऑशलांस्थियाडच्या अशभलेखागाराांकडून / सां ग्रहागाराांकडून घेतले र्ातील. 

या िाशलकेची स रुिात २००९ च्या प्रशशक्षण शशक्रबरापासून स रू झालले्या प्रयोगाांनी झालेली आहे. 



 लेखािधे्य प्रयोगाांच्या प ढील आयािाांचा, पैलूां चा सिािेश अस ू शकतो :- त्या प्रयोगाच्या 

क्रनयोर्नािागील कल्पना, लेखात िििार, पायऱ्यान सार केलेल्या कृतीचा सिािेश, त्या प्रयोगाांिर 

आधाररत सैद्ाांक्रतक प्रश् आशण ऑशलांस्थियाडच्या क्रिद्यार्थ्ाांद्वारे प्राप्त केलेल्या क्रनष्कषाजचे क्रिश्लषेण. 

प्रयोग करत असताना क्रिद्यार्थ्ाांनी सां कल्पनािंक्रिषयी केलले्या साध्या / सािान्य च काांिर प्रकाश 

टाकण्याचाही आम्ही यात प्रयत्न करणार आहोत. 

 याप ढील लेखाांिधे्य योग्य त्या क्रठकाणी चौकोनी कां सात शशक्षकाांच्या फायद्यासाठी छोट्या 

सूचना, नोांदी (कटप) क्रदल्या र्ातील. त्या सूचना क्रिद्यार्थ्ाांसाठी नाहीत. र्े शशक्षक त्याांच्या 

प्रयोगशाळेच्या सिासाठी हे लेख िापरण्यास इच्छ क असतील त्याांनी या चौकोनी कां सातील सूचना 

कवद्यार्थ्ाांना देण्याआधी काढून टाकाव्यात. हे प्रयोग शशक्षकाांना आशण क्रिद्यार्थ्ाांना क्रिषय आशण 

अभ्यासिि यासां बां धी क्रिचार करण्यास भाग पाडतात, त्याि ळे हे प्रयोग शशक्षकाांपयांत नणे्याचा हा  

प्रयत्न आहे. या प्रयोगाांिधील शशक्षकाांचा अन भि हे ‘िाहीत असणे आिश्यक आहे’ या आधारािर 

सां बां शधत शशक्षकाांकडून क्रिद्यार्थ्ाांसििेत सािाक्रयक केला र्ाऊ शकतो. 

 आम्ही शशक्षकाांना त्याांच्या आर्ूबार्ूच्या िातािरणान सार प्रत्यक्ष कृतीिधे्य ककिं वा कायजपद्तीत 

बदल करण्यास प्रोत्साक्रहत करतो आशण त्यातून कमळालेले सिाांच्या फायद्यासाठी असलेल ेयोग्य अस े

िहत्वपूणज बदल, अध्यापक सि दायाबरोबर सािाक्रयक करण्याची, सवाांना उपलब्ध करण्याची व्यवस्था 

करणार आहोत. 

 आम्हाला आशा आहे की ही कृती शशक्षकाांना, त्याांची शशकिण्याची अध्यापन पद्ती नािीन्यपूणज 

करण्यासाठी आशण क्रिद्यार्थ्ाांना िैज्ञाक्रनक सांकल्पना सिर्नू साांगण्यास िदत करण्यासाठी प्रोत्साक्रहत 

करणारी ठरेल. आम्ही आिच्या उपििाबद्दलच्या शशक्षकाांच्या अशभप्रायाची उत्स कतनेे िाट पाहत 

आहोत, र्ेणेकरून ज्युक्रनअर सायन्स (क्रिज्ञान) ऑशलांस्थियाडसाठी घेतलेल्या प ढाकाराचा आपल्या 

सिाांना फायदा होऊ शकेल. 


