
सवा�साठ� सवा�साठ�   
गणुव�तापणू�गणुव�तापणू�  
ग�णत ग�णत   ग�णत ग�णत   
�श�ण�श�ण
श�य आहेश�य आहे !!  



• ग�णती संक	पनांशी सहजता आल� पा�हजे.

• मला समजले आहे असा आ�म�व�वास आला पा�हजे.

• ग�णती ��या समजनू अचकू करता आ	या पा�हजेत.

• ग�णतीकरणाची दहुेर� #मता येणे –  • ग�णतीकरणाची दहुेर� #मता येणे –  

• $यवहारातील सा%या गो'ट� अंकात माडंणे. 

• अंकातील ग�णतासाठ+च े$यवहारातील उदाहरण 

सांगणे.

• सम-यापूत., तक/ �वचार, 0नण/य#मता �वक1सत 

झा	या पा�हजेत.



��येक बालक ग�णत �शकावे यासाठ�चे��येक बालक ग�णत �शकावे यासाठ�च ेसू� स�ू

समजनू �शकणे 
आ�ण फ�त समजनूच �शकणे



बालक जे$हा 
- -वतः करत,े 

- शोध घेत,े 

- संक	पना समजनू घेत,े

- समजलेल� संक	पना अकंात मांडायला 1शकत,े

- 0तचा रोज7या जग8याशी संबंध जोडत,े

न$या अप9र:चत प9रि-थतीत ती संक	पना वापरते
- 0तचा रोज7या जग8याशी संबंध जोडत,े

- न$या अप9र:चत प9रि-थतीत ती संक	पना वापरत,े

ते$हा �याला ग�णतावर =भु��व 1मळते. 

जे#हा ��येक बालकाला या सग$याची संधी �मळत ेते#हा ��येक 

बालकाच ेग�णतावर �भु��व येते. 



=�येक=�येक  बालकबालक  1शकावे1शकावे  यासाठ+यासाठ+  यो@ययो@य  1श#णपAती1श#णपAती  
आव�यकआव�यक  आहेआहे. . 

दोनदोन  पायBयांचीपायBयांची  1श#णपAती1श#णपAती

पायर+ 1 – कृती आ�ण व-तूं.या प/र0चत भाषते 

नवी संक2पना �शकणे



पायर+ 2  
व-तूभाषेतून �मळवलेल+ ग�णताची समज   
अंक व 0च5हां.या भाषेत मांडायला �शकणे.

5 +  2 =  7 
 
2 +  5 =  7



ग�णता.या भाषाग�णता.या भाषा

• हात आ�ण बोटाचंी भाषा 
• व-तुभाषा 
• कृ0तभाषा 
• शIदभाषा • शIदभाषा 
• %व0नभाषा 
• आकारभाषा 
• :चJभाषा 
• अंकभाषा 



�शक8याचा �शक8याचा 
आनंदआनंद

मुले व-तभूाषेत �:न सोडवतात आ�ण �यानंतर 
समजले2या संप2पनेची अकंात मांडणी करतात.  
या प<तीमुळे आ�म=व:वास वाढत जातो.



सहा?यका.या भ�ूमकेत �श�क सहा?यका.या भ�ूमकेत �श�क –– गटात �श�णगटात �श�ण



केवळ योAय �श�णप<तीने साव�B�कCकरण होईल 

असे नाह+.  

साव�B�कCकरणासाठ� योजना आव:यक आहे !

  
•  ह� 1श#णपAती #यापक -तरावर  •  ह� 1श#णपAती #यापक -तरावर  
   वापर8यासाठ+ �याची =मा�णत साधने तयार  
   करणे आव�यक आहे.  
•  =�येक 1श#क अ:धकाBयाजवळ ती असल�  
   पा�हजेत आ�ण  
•  �यांना ती वापरता आल� पा�हजेत.    



#यापक -तरासाठ�ची साधने#यापक -तरासाठ�ची साधने

2) 1श#क ह-तपुि-तका 

1) खासकMन तयार केलेले / जम�वलेले श#ै�णक 
सा�ह�य

3) मुलांसाठ+ वक/ बुOस 



#यापक -तरासाठ�ची साधने #यापक -तरासाठ�ची साधने 
44) ) गणुव�ता मोजणेगणुव�ता मोजणे

ग�णताची समज तपासणाBया चाच8या तयार करता 

�श�णाची गणुव�ता मोजता येते का? 

ग�णतामEये त ेश�य आहे!

ग�णताची समज तपासणाBया चाच8या तयार करता 
येतात. 

=ा�यP#क, तQडी ग�णत आ�ण लेखी पर�#ा असले	या 
तपासचाच8या



#यापक -तरासाठ�ची साधने #यापक -तरासाठ�ची साधने ::

55) ) �श�कांसाठ�.या सखोल काय�शाळा�श�कांसाठ�.या सखोल काय�शाळा



#यापक -तरासाठ�ची साधने #यापक -तरासाठ�ची साधने ::

6) 1श#कांबरोबर 0नय1मत फॉलोअप काय/शाळा. 
�यां7यासाठ+ शाळेत जाऊन सहाUया7या 
$यव-था.
�यां7यासाठ+ शाळेत जाऊन सहाUया7या 
$यव-था.

7) वष/अखेरचे नमुना मू	यमापन – सव/ घटकांचा 
सहभाग



हा काय�Gम �श�कांचा -वतःचा काय�Gम #हावा हा काय�Gम �श�कांचा -वतःचा काय�Gम #हावा : : 

काय�Gमा.या आखणीपासूनच �श�कांचा सहभाग

सा�ह�य0न1म/तीत 

1श#काचंा सहभाग

काय/शाळा घे8यात 

1श#काचंा सहभाग



तीन वषाVची =��या 
1श#कांना पेडॅगॉिजकल 

मदत करणारा  
गणुव�ता काय/�म

वगाVम%ये 
अमंलबजावणी

सधुा/रत काय�Gमाची  
अमंलबजावणी

वगाVम%ये 
अमंलबजावणी

बालकांचे सात�यपूण/  
सवVकष मू	यमापन 
आ�ण काय/�माचे 
0न'प�ती7या  

0नकषांवर मू	यमापन

काय/�मात  
आव�यकतेनुसार बदल 

सधुा/रत काय�Gमाची  
अमंलबजावणी


