
 

B.B.Patil--9422422180 

ज्ञानरचनावाद :- 
प्रस्तावना :- 

अनधुनुनक शिक्षण पद्धतीमध्ये ववद्यार्थयााच्या शिकण्याला महत्व प्राप्त 
झालेले आहे.त्यामळेु वर्ाातील अध्ययन-अध्यापना मध्ये ववद्यर्थयााच्या अध्ययनाला 
म्हणजेच शिकण्याला महत्व आहे. अध्ययन होणे म्हणजेच अध्यापन होणे 
होय.त्यामळेु अध्ययनाच्या पररणामकारकते वर अध्यापनाची पररणामकारकता 
आवलंबनू आहे. NCF 2005 मध्ये अध्ययन-अध्यापन प्रीक्रीया हह ववद्यार्थी कें हित 
करण्यासाठी पारंपाररक अध्यापन-अध्यापन पद्धती ऐवजी ज्ञानरचनावादाचा परुस्कार 
केला. 

 

व्याख्या :-  

1. पवूाज्ञानाच्या / पवूा अनभुवाच्याआधारे व्यक्ती जेव्हा नवीन सकंल्पनांची / 
संबोधांची रचना करत ेतेव्हा त्यातून अध्ययन घडत ेयाला ज्ञानरचनावाद 
ककंवा ज्ञानसंरचनावाद असे म्हणतात. 

2. नवीन ज्ञान ग्रहण करताना माहहती ककंवा संबोध जसेच्या तसे स्वीकारले 
जात नाहीत तर बालक त्याला शमळालेली नवीन माहहती / संबोधाची 
त्याच्या पवूा ज्ञानािी प्रकक्रया करत ेआणण त्यातून नवीन संबोध ननमााण 
होतात यालाच ज्ञानरचनावाद असे म्हणतात. 

3. बालक आपल्या पवूाज्ञानाच्या आधारे नवीन ज्ञानाची रचना करत ेयालाच 
ज्ञानरचनावाद असे म्हणतात.  

 

ज्ञानरचनावादाच ेपरुस्कत े:-  

1. सॉके्रटीस आणण त्याच ेशिष्य. 
2. र्ीम्बा. 
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3. टीयास्को  

4. ड्यईु. 
5. लेव्ह. 
6. ब्रनुर आसबेुल बबर्ोत्स्की. 
7. गे्रसर फेल्द. 
8. जानासेन . 
9. मेरील. 
10. जोरोम वपयाजे. 
11. एकरमन. 
12. गे्रडलर. 

 

ज्ञानरचनावादाच ेप्रकार :- 

1. बोधात्मक ज्ञानरचनावाद. 
2. सामाजजक ज्ञानरचनावाद. 
3. समळू ज्ञानरचनावाद. 

 

ज्ञानरचनावादाची र्हृीतके :-  

1. अनभुवातून ज्ञानरचना व संबोध ननशमाती होते, 
2. वयैजक्तक पातळीवर अंतरप्रकक्रयेतून बाह्यजर्ताचा अर्था जळुवतो. 
3. सहभार्ी अध्ययनातून ववववध दृजष्टकोणांची देवाणघेवाण होऊन संकल्पना 

स्पष्ट होते. 
4. माणसाच्या पररसरातील तपशिलांचा बोध पंचज्ञानेंहियाव्दारे होत असतो.हा 

बोध संवेदनाच्या स्वरुपात असतो. 
5. बोधात्मक ववकास हा सामाजजक आंतकक्रा येवर आवलंबनू असतो. 
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6. समवयस्क आणण प्रोढाबरोबर होणाऱ्या आंतकक्रा यांचा मलुांच्या बोध 
प्रकक्रयेवर प्रभाव पडत असतो. 

ज्ञानरचनावादाची वशैिट्ये :-  

1. अध्ययनाची सक्रीय प्रकक्रया. 
2. पवूा ज्ञानावर आधाररत पद्धती. 
3. संकल्पनांची पनुरमांडणी 
4. आंतकक्रा यामळेु ज्ञान ननशमातीचा फायदा. 
5. अध्ययन वातावरण आनंददायी 

 

ज्ञानप्राप्तीची प्रकक्रया खालील प्रमाणे सारं्ता येईल 

 

+ + =  

  
 

ज्ञानरचनावादाचा वापर करण्यासाठीच्या कायााननती / पद्धती :- 

1. प्रश्नोत्तर पद्धती. 
2. वर्ीकरण पद्धती. 
3. ननरीक्षण पद्धती. 
4. स्वयंअध्ययन पद्धती. 
5. समस्या ननराकरन पद्धती.      

6. कृती पद्धती. 
7. सहकायाातून शिक्षण पद्धती. 
8. पचृ्छा / मकु्त प्रश्न पद्धती. 

 स्र्थानीक 
ज्ञान 

 पररसर ज्ञान 

 ननरीक्षण 

 अननुभव 

ज्ञानप्राप्ती नववन 
आियाची 
रचना 

 पवूाज्ञान 

 पवूाानभुव 

 आंतकक्रा या 
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