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शिक्षणपर्क्रियायाां शिक्षकच्छातर्योरम्ध्ये या अन्तःक्रिया जायत ेसा अतय्न्तां 

पर्मखुस्थानमावहतत। शिक्षकः छात्रेषु समुचितावधानां दद्यात।् परन्तु छात्राचधक्यात ्

वैयक्क्तकभेदािि् छात्रेषु समचुितावधानम ् अथवा समानदृक््टां पर्सारतयतुां न िक्नुयात।् 
एतादृिपररक्स्थतौ अचधगमसय् नूतनववधीनाम ् आवव्कारः शिक्षणपर्क्रियायाां 
महोद  ुपकारां साधयतत। तेषु नूतनावव्कृतववचधषु ज्ञानसांरिनावादाधाररतोपगमः 
(Constructivism) अनय्तमः। 
 

 
 

*Corresponding Author 

        (Ganeswar Sahoo) 

 

1. Introduction 

पर्गततिीलेऽक्स्मन ् समाजवेय्वहारवादाधाररत-शिक्षणस्यापेक्षया ज्ञानतनशमिततवादाधाररत-शिक्षणपर्क्रियया अक्जितां ज्ञानां 
शि्येभ्यः यथारथ्वादददृक््टकोणां (Realistic Approach) पर्ददातत। वय्वहारवादस्यापेक्षया ज्ञानसांरिनावादः सुववस्ततृः वरत्त,े तथा 
असय् अनेके ववभागाः सक्न्त। ज्ञानसांरिनावादः अचधगन्त्रे जीवनसय् लक्षय्प्रापत्ये माग ंपर्दरि्यतत। ज्ञानसय् अचधगर्हणाय तथा ि 

अनुभूतये नूतनदृक््टकोणां पर्दरि्यतत। 
2. संरचनावद-उपागमस्य धारणा(Assumption of the constructivist approach) 

सांरिनावादी - उपागमसय् समरथ्काः तथा तस्योपरर गवेषणारताः बहवः सक्न्त तषेु पर्मुखाः भवक्न्त- क्जन ् वपयाज े (Jean 

Piagett) भाइगोट्सक्स्क (Lev Vygotsky) नोभाक (Novak) पोसनर (Posner) इत्यादयः । एत े सांरिनावाद-उपागमसय् पञि्  

पर्धानधारणायाः उपरर आलोकपातां कृतवन्तः। 
➢ छात्रः सक्रियरूपेण अांिगर्हणां कृत्वा सव्सय् ज्ञानसय् सांरिनाां करोतत। सः वाह्य-पररवेिात ् प्राप्ताशभजञ्तया सह सव्सय् 

अशभजञ्तायाः समप्कं स्थापतयत्वा अशभजञ्तायाः पुनवविन्यासां करोतत। 
➢ अचधकाांिः मानवीय कारय्कलापाः एका सांगदित (तनददि्टः क्रमः) पर्क्रियायाां सम्पादनां भवतत। तस्या सांगदिता पर्क्रियायाः सांरिना 

मुखय्तः अशभजञ्ता आधाररता, या तु आवेचगक, अरथ् पर्स्तुतकारी पर्क्रिया एवां अवय्क्ता। 
➢ अतर् क्रकमवप ववशिषट्तनतत न भवतत । वय्क्क्तगतरूपेण छात्राः सव्यां अचधगिछ्क्न्त।  
➢ सामाक्जकक्रियाभावववतनमयेन छात्राः अचधगमां प्राप्नुवक्न्त। 
➢ अरथ्पूरण् अचधगमः (Meaningful Learning) उपयुक्तशिक्षणपररक्स्थत्या एवां कायेण समभ्वतत। 

सांरिनावादे शिक्षकसय् भूशमका (Role of the Teacher in Constructivism) 

सांरिनातम्कोपागमे ववद्यालयः अचधगमसथ्लीत्वेन यदद वववेिना क्रियत े तदहि युक्क्तयुक्तां भवतत। अथाित ् ववद्यालयसय् पर्त्येकां  
भौततकोपादानां तथा कारय्कलापाः छात्रान ् ज्ञानसय् सांरिनाां कतुिम ् अशभपे्ररयक्न्त। तदथ ं ववद्यालये शिक्षक-छातर्योरम्ध्ये , छातर्-
छातर्योरम्ध्ये ससुमप्कि ः भवेत।् 
 सांरिनातम्कोपागमाधाररतकक्षाकाये शिक्षकः  ज्ञानसय् सांरिनायाां एकः सहायकः(Teacher is a facilitator in constructivist 

Approach)अथाित ् शिक्षकः छात्राणाम ्आविय्कताां अवगमय् अचधगमाथ ंतषेाां सहायां कुयाित ् । ववशभन्नेषु िैक्षक्षकपररक्स्थततषु यत ्यत ्

करणीयां तत ्सव ं शमशलतरूपेण सम्पादनीयम।् अक्स्मन अचधगमे छात्राः शिक्षकेभ्यो, शिक्षकः छात्रेभ्यो अचधगमाथ ंपररक्स्थतःे तनमािणां 



Volume-01, Issue-05, May-2019                                                                 International Journal of Interdisciplinary Current Advanced Research 

 

© IJICAR 2019, All Rights Reserved                                                                                                                                      44 | Page 

 

करोतत। सांरिनातम्कोपागमे छात्राणाां आविय्कसहायताथ ंशिक्षकेषु ववषयगतज्ञानां तथा शिक्षणकौिलेषु दक्षता भवेयुः। येन शिक्षकः 
छात्राणाां पूरव्-अशभजञ्तया सह नूतन-अशभजञ्तायाः सांपकं स्थापतयत्वा ज्ञानसय् तनमािणे (सांगिने) सहायकः भवतत। अतः शिक्षकः 
छात्रेषु काः काः अशभजञ्ताः वरत्न्त ेजानीयात।् 
✓ शिक्षकः अचधगमाय वासत्ववक- अशभजञ्तायाः अनव्यां शे्रणीगहेृ करोतत येन तसय् शिक्षणकाय ंप्रासङ्चगकां  भवतत। 
✓ शिक्षकः अस्याां पर्क्रियायाां पर्शिक्षकरूपेण (Coach) एवां समस्या-समाधानववश्लेषकत्वेन काय ंकरोतत। 
✓ शिक्षकः छातर्सय् शिक्षणोद्देश्यातन तषेाां सत्रानुगुणां चिनोतत ।  
✓ छात्राणाां सव्-ववश्लेषण, आतम्समीक्षा, आतम्पर्ततफलन एवां आतम्सितेना पर्भतृीः क्षमताः यथा ववकशसताः भवेयुः तथा अवसरां 

कलप्यतत। 
✓ छात्राणाां वौद्चधकववकासे तथा अचधगमे उतप्न्नानाां पर्मादानाां (Error) परर्काराथ ंशिक्षकः पररक्स्थतीनाां तनमािणां करोतत। 
✓ छात्राय यथा समभ्वः सहभागी एवां सहयोगी अचधगमपररक्स्थतेः तनमािणां करोतत येन छात्राः ववशभनन् वविाराणाां सांसप्िे आगिछ्तत 

एवां सव्सय् ज्ञानसय् पुनसांरिना करोतत। 
✓ शिक्षकः छात्रान ्पर्श्नान्पर््टुम ्अशभपे्ररयतत। 
✓ शिक्षकः छातर्सय् अचधगम पररवेिः न केवलां शे्रणीगहेृ सीशमतां  करोतत अवपतु तसय् वदहः अवप आयोजयतत। 
3. संरचनात्मकाकलनम ्(Constructivist Assessment) 
परमप्रागतशिक्षणे शिक्षणकायािननत्रां कक्ष्यायाां शिक्षकः उतत्राणण प्राप्तुां काांिि्न पर्श्नान ्पिृछ्तत तथा सः सदैव साधु उतत्राणण 

काांक्षतत। परन्तु रिनावादी अचधगमपररक्स्थतौ पर्क्रिया (Process) यावत ्महतव्पूणाि भवतत तावत ्उत्पादकोवप (product) महतव्पूण ं

भवतत। आकलनां न केवलां परीक्षादृ्ट्सया क्रियते अवपतु छात्राणाां वय्वहाराददषु स्थातयपररवरत्नाथ ं क्रियते । अक्स्मन ् शिक्षणसय् 

आकलनसय् पर्काराः अधः वववियत-े 

रिनावादी-आकलनम ्

(Constructivist Assessment) 
 
 
 

 
 
मौणखकालोिना  मक्स्तषक्-मानचितर्म ्   हसत्कारय्म ्   पूरव्परीक्षणम ्

(Oral discussion)  (Mind maping)    (Through hands-  (pre-Testing) 

On activities) 

4. मौखिकालोचना (Oral Discussion) 
 शिक्षकः विषयाधारतः विचार-विमिाार्थ ं श्यामफलके एकं  पर्श्नः शलखतत। पर्िन्स्योपरर आलोचनां कतत ं तनर्दाितत । तसय् 

बहिः छात्ाः सामूर्हकरूपेण आलोचनां कृत्िा ज्ञानसय् संगर्हणं कत रि्न्तत। तदान ं संरचनािादी शिक्षकः आलोचनारतछात्ाणामतपरर 

िैयन्ततकरूपेण परय्िेक्षणं करोतत।  

5. मस्स्िष्क-मानचचत्रम(्Mind Mapping) 
 अस्यां पर्क्रियायां छात्ाः पर्करणसंबन्तधतािधारणानां सूच  तनमाान्तत तर्था िगीकरणं कत रि्न्तत। शिक्षकः तदान ं पररि लयतत। 

6. हस्िकाययम ्(Hands on Activities) 
 छात्ाः पररिेिनेा सह पर्ततक्रियारर््थम ् उत्सार्हताः भिन्तत एिं िस्तूनां पररचालनां कत रि्न्तत। शिक्षकः छात्ाणां 
पर्दरि्नकारय्सय् ताशलकामाधय्मेन तनरीक्षणं करोतत। 

7. पूवय-परीक्षणम ्(Pre-Testing) 

नूतनविषयसय् पररचयात ्पूि ंशिक्षकः छातर्सय् सत्रः ज्ञातत ंपूरि्-परीक्षणं करोतत। तेनाधारेण शिक्षणव्यूहं रचयतत। 

8. अस्योपागमस्य प्रासङ्चगकिा (Relevance of the Approach) 
 अन्स्मन ्शिक्षणे छात्ाः अधधकाधधकम ्अधधगमं प्राप्नतिन्तत तर्था आनतदानतभूतत ंकत रि्न्तत। यतो र्ह अतर् छात्ाः सक्रियाः भूत्िा 
ज्ञानसय् संरचनां कत रि्न्तत। अतर् सम्रणसय् अपेक्षया धचनत्नसय् एिं अिबोधसय् प्राधातयं पर्दीयत े। संरचनान्त्मका कक्ष्यायां पर्त्येकं 

छात्ं अधधगमसय् अिंत्िेन पररगणय्त।े 
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9. उपागमेष  ि लना(Comparison of Approaches) 
उपागमतर्येषु एकः ववस्ततृ तुलनातम्क वववरणी अधः पर्स्तूयत-े 

सूचक ाः 
(Indicators) 

शिक्षककैन्द्रिकोप गमाः 
(Teacher Centered Approach) 

छ त्रकैन्द्रिकोप गमाः 
(Student Centered 
Approach) 

संरचन त्मकोप गमाः 
(Constructivist Approach) 

❖ उद्देश्यम ्

Purpose 

➢ शिक्षकः कैस्रिकोपागमे 

ववषयवस्ि  यथा समये 

समापयेि ्। 

➢ प्रत्येकः छात्रः स्वयं 
कृत्वा 
अचधगच्छति।(doing 

by learning) 

➢ छात्रसिस्तिकरण प्रम िः ववरद ः 
भवति। संरचनात्ककक्षा छात्रान ्

स्वयं ज्ञानस्य तनमायणं कि ुं 
अशभपे्ररयति। 

❖ अधिगमाः तथ  
शिक्षणिैली 

Style of learning& 
Teaching 

शिक्षकः सूचना प्रदानं करोति। 
छात्रः िान ्कण्ठस्ि ं(स्मरणम)् 

करोति । 

शिक्षकः 
अचधगमपररस्स्थतिः 
सजृति। या च छात्रान ्

पययवेक्षणाथुं, प्रश्नाथयम ्

अवसरः कल्पयति। 

शिक्षणकायुं छात्राणां िैल्या एव 

क्रियि।े सहयोगी अचधगमकल्पना 
ित्र क्रियि।े(Collaborative 

Learning) 

❖ अभ्य सक ययम ्

Practice work 

पाठ्यप स्िकस्य उत्तराखण कण्ठस्थं 

क वयस्रि छात्राः। 

छात्राः ववशभरनेष  
आयोस्जिषे  कायेष  
(Activity) भागं 
गहृ्णास्रि। 

कक्षा पूणयिया प्रतिक्रियािीलः 
भवति। शिक्षक छात्रयोमयध्ये 

अरिःक्रिया प्रचलति। 

❖ क ययसम्प दनस्य 

स्वरूपम ्

Transactional 
modality 

शिक्षकः सक्रियः पररि  छात्राः 
तनस्ष्ियाः तिष्ठस्रि एवं शिक्षकं 

श्रणृ्वस्रि।  

अचधगम-शिक्षण प्रक्रियायां 
छात्राः शिक्षकेन िथा 
सहयोचगशभः सह 

प्रतिक्रियाः क वयस्रि। 

छात्राः सक्रियात्मक कायेष  व्यस्िाः 
भवस्रि एवं शिक्षकाः समस्यास्थलेष  
सहायम ्आचरस्रि। 

❖ आद न-प्रद न प्रक्रिय  
Sharing 

छात्रैः सह कावप आदान-प्रदान 

प्रक्रिया न चलति। केवलं शिक्षकः 
सक्रियभूत्वा ववषयवस्ि ं 
स्थापयति। 

छात्राः व्यस्तिगिरूपेण 

िथा दलगिरूपेण 

शिक्षणकायुं सम्पादयस्रि।  

छात्राः व्यस्तिगिरूपेण िथा 
दलगिरूपेण शिक्षणकायुं 
सम्पादयस्रि। आलोचनां कृत्वा 
िस्य तनष्कषुं सामूहे उपस्थायस्रि। 
िथा ज्ञानस्य संरचनां क वयस्रि। 

❖ कक्ष व त वरणम ्

Class room 
environment 

छात्राः न स्विरत्राः । कक्ष्यायाः 
तनयरत्रणं शिक्षकस्य हस्ि।े 

कक्षावािावरणं 

गणिास्रत्रकम ्
कक्षावािावरणं गणिास्रत्रकमेव 

❖ प्रश्नकरणम ्

Questioning 

छात्राणां म तिरूपेण प्रश्नान ्कि ुं 
अवसरः नास्स्ि। 

छात्राः स्वेछान सारं प्रश्नान ्

पचृ्छस्रि। 
शिक्षकः छात्रान ्प्रश्नान ्प्रष्ट म ्

अशभपे्ररयति। 
❖ प्रकल्पक ययम ्

Project work 

छात्राः प्रकल्पकायेण सह न 

संपतृिाः। 
छात्राः प्रकल्पकायुं 
सुाधयस्रि।  

व्यस्तिगिरूपेण छात्राः शिक्षकस्य 

सहायेन प्रकल्पकायुं सम्पादयस्रि। 
 
10. तनष्कषयः (conclusion)  
 पर्िशलतपारमप्ररक-शे्रणीपररिालनाकायाित ् एकः सक्रियः तथा जीववत-शे्रणीपररिालनाकाये पररवरत्नाथं 
सांरिनातम्कोपागमसय् तथा सांरिनावादी-शिक्षकसय् भूशमका महतव्पूणाि अक्स्त इतत तनःसन्देहः। एषाः उपागमः पर्त्येकां  छात्रां 
अचधगमाथ ं पर्िोदयतत एवां सक्रियछातर्त्वेन तनमाितत। तदथ ं ववद्यालयसय् दरि्नां, चिन्ताधारा तथा भौततक-मानवीय-पररवेिषेु 
पररवरत्नमपेक्षत।े एतषेु क्षेत्रेषु शिक्षकः सितेनः भूत्वा काय ंकरोतत िेत ्छात्राणाां अचधगमः सतुनक्श्ितः भवतत। 
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