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मध्ययुगीन कालखडंातील कला आणि वास्तकुला याचं्या आशय समदृ्धीसाठी णडणिटल ततं्रस्नहेी उपक्रम राबवि े

व पररिामकारकता तपासि.े 

 

प्रा. डॉ. णवलास भानुदास बंडगर. 

सहाय्यक प्राध्यापक 

उमा णशक्षिशास्त्र महाणवद्यालय बी. एड. पंढरपूर 

vilasbandgar@gmail.com. 

 

साराशं: सध्याच ेयुग ह ेमाणहती तंत्रज्ञानाच ेअसून आि अध्ययन अध्यापनासाठी माणहती तंत्रज्ञानाची असंख्य 

अशी साधने उपलब्ध असून यामध्ये प्रामुख्याने णवणवध प्रोग्रॅम्स, णवणवध एप्लीकेशन, सॉफ्टवेअसस तयार आहते व 

तेवढ्याच प्रमािात नव्यान े तयार होत आहते. सद्य पररणस्ितीचा णवचार केला होता मोबाईल सारख्या 

साधनाने मानवाचे िीवन व्यापले आहे. णवणवध कायासलये, शाळा, बँका आणि घराघरांमध्ये मोबाईल, टॅबलेट 

संगिक यांचा मोठ्या प्रमािावर वापर केला िात आह.ेसध्या पररणस्िती णशक्षि व्यवस्िेचा िर आपि णवचार 

केला तर णवद्यािीसुद्धा ची उपकरिे आपल्याला येिाऱ्या अडचिी सोडणवण्यासाठी करीत आह.े प्रस्तुत संशोधन 

ह े मध्ययुगीन कालखंडात असिाऱ्या कला आणि वास्तुकला यांच्यासाठी णडणिटल तंत्रस्नेही उपक्रम 

सोडणवण्यासाठी बहुमाध्यम संचाच्या मदतीने अध्यापन केल्यानंतर त्याचा णवद्यार्थयासच्या संपादिुीकीवरती काय 

पररिाम होईल याचा णवचार केलेला आह.े प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधकान ेप्रायोणगक पद्धतीचा अवलंब केला 

असून त्यासाठी घटनात्मक अणधकार पातील समान गट या अणभकल्पचा वापर केलेला आह.े माणहती 

संकलनासाठी संशोधकाने संशोधक णनर्मसत पूवस आणि उत्तर चाचिीचा अवलंब केला पासून संख्याशास्त्र 

णवशे्लषिासाठी प्रमाि णवचलन, टी परीणक्षका, मध्यमान या संख्याशास्त्रीय तंत्राचा वापर केलेला आह.े 

णवद्यार्थयासची मध्ययुगीन कालखंडातील पयासयाने इणतहास णवषयातील संपादिूक तर वाढेलच पि त्यांना 

इणतहास णवषयाणवषयी अणभरुची वाढण्यास मदत होईल. 

महत्वाच ेशब्द: णडणिटल, मध्ययुगीन कालखंड, कला, वास्तुकला आणि संपादिूक. इ. 

१.१. प्रस्ताणवक:  

                       अध्यापकांनी अध्ययन केलेला णवषय िर समिला नाही तर तो णवषय त्यांना कठीि, अवघड 

आणि कंटाळवािा वाटू लागतो. सहाणिकच त्या णवषयाकड े त्याचे दलुसक्ष होत े आणि त्या णवषयातील 

णवद्यार्थयाांची प्रगती कमी राहते िोपयांत कठीि वाटिारा भाग त्यांना समित नाही. अध्यापनामध्य े

णवद्यार्थयाांच्या कधी येशील तेव्हा णमळिे अपेणक्षत आहे. इणतहास हा असाच एक णवषय आह ेतो णवद्यार्थयाांच्या 

क्रक्रयाशीलतेस वाव णमळिे अपेणक्षत आह.े इणतहास हा असाच एक णवषय आह ेिो णवद्यार्थयाांना त्याचे अध्ययन 

करताना नीरस आणि कंटाळवािा वाटतो कारि त्या णवषयाच्या अध्यापनासाठी णशक्षकाकडून कोित्याही 

प्रकारच्या नाणवन्यपूिस शैक्षणिक साधनांचा वापर केला िात नाही त्यामुळे त्या णवषयात णवद्यार्थयाांची प्रगती 

खुंटते आणि पयासयाने णवद्यार्थयाांना तो णवषय आवडनेासा होतो आणि त्या णवषयातील प्रगती मंदावते हाच 

णवचार करून संशोधकाने मध्ययुगीन कालखंडात कला आणि वास्तुकला याचं्या आशय समृद्धी साठी तंत्रज्ञानान े
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युक्त असिारी आधुणनक साधने यामध्ये प्रामुख्यान े मोबाईल ॲणप्लकेशन, ऐणतहाणसक णव्हणडओ, पीपीटी, 

बहुमाध्यम संच,, इ बुक यांच्या माध्यमातून अध्यापन करता येईल का? आणि त्याचा णवद्यार्थयासच्या 

संपाददिूीकीवरती काय पररिाम होईल याचा णवचार प्रस्तुत संशोधनात संशोधकांनी केलेला आह.े 

१.२. संशोधन समस्या णनवडण्यासाठी पार्श्सभमूी: 

                        संशोधक गेल्या दहा वषासपासून णशक्षिशास्त्र महाणवद्यालयात कायसरत असनू त्याला इणतहास 

अध्यापन शास्त्राचे पाठ णनरीक्षि करावयाच ेअसते. दनैंक्रदन अध्ययन अध्यापनात आणि पाठ णनरीक्षि करताना 

त्याला असे िािवले की, प्रणशक्षिािी तक्ता, णभत्तीपत्रक या साधना व्यणतरेक कोित्याही साधनाचंा वापर 

करताना आढळून आला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाठ घेताना त्या घटकात असिारे ऐणतहाणसक संबोध, कलानी 

वास्तुकला याणवषयी प्रणशक्षिािी याकडून समाधानकारकररत्या अध्यापन  करता यऊे शकले नाही. यासाठी 

संशोधकाने वरील साधना व्यणतरेक णडणिटल तंत्रज्ञान युक्त साधनांचा वापर केला तर णवद्यार्थयासवर ती काय 

पररिाम होईल ह ेिािून घणे्यासाठी संशोधकांनी प्रस्तुत संशोधन समस्येची णनवड केलेली आहे. 

१.३ सशंोधनाची गरि आणि महत्व: 

१. पारंपाररक अध्यापन पद्धतीने ऐणतहाणसक संकल्पनांच ेअध्यापन करताना कोित्या अडचिी येतात ह ेिािून 

घेण्याच्या दषृ्टीने प्रस्तुत संशोधन गरिेचे आह.े 

२  ऐणतहाणसक संकल्पना चे अध्यापनात येिाऱ्या अडचिी समिून घेतल्यावरती त्यावर ती कोिते उपाय 

करावेत या दषृ्टीने प्रस्तुत संशोधन गरिेच ेआह.े 

३. प्रस्तुत संशोधनामुळे णवद्यािी स्वतः संगिक सॉफ्टवेअर हाताळू शकतील, त्यामुळे स्वयंअध्ययन 

वाढणवण्यासाठी प्रस्तुत संशोधन महत्त्वाचे आह.े 

४. प्रस्तुत संशोधनामुळे इणतहास णवषय वाटिारी अवास्तव भीती व गैरसमि दरू होण्यास मदत होईल. 

५. णडणिटल तंत्रस्नेही उपक्रम राबणवल्यामुळे णशक्षकाच्या अध्यापनाचा दिास सुधारण्यास मदत होईल. 

६. इणतहास णवषयाच्या अध्यापनासाठी कोित्या उपक्रमाचे आयोिन णनयोिन करावयाचे याची िािीव 

णशक्षकांमध्ये णनमासि होण्यास मदत होईल. 

१.४. सशंोधन समस्या णवधान; 

मध्ययुगीन कालखंडातील कला आणि वास्तुकला यांच्या आशय समृद्धीसाठी णडणिटल तंत्रस्नेही उपक्रम राबविे 

व पररिामकारकता तपासिे. 

१.५. संशोधन समस्यचे्या कायासत्मक व्याख्या:  

                     पंढरपूर येिील प्रोग्रेस णवद्यालय येिील इयत्ता सातवीच्या इणतहास णवषयातील कला आणि 

वास्तुकला याच्या  समृद्धीसाठी तंत्रस्नेही उपक्रम राबणविे व पररिामकारकता अभ्यासिे या संशोधन 

णवधानातील शब्दाच्या कायासत्मक व्याख्या पुढीलप्रमािे. 

१. इणतहास णवषय: 

                       इयत्ता सातवीच्या सवस आवश्यक णवषयांपैकी समािशास्त्र या णवषयातील एक णवषय 

म्हििे इणतहास णवषय होय. 

२. आशय समदृ्धी: 
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                      इयत्ता सातवीचा इणतहास णवषयातील पाट्या घटकातील ऐणतहाणसक कला आणि 

वास्तुकला या सकंल्पनांचे आकलन क्षमता वाढणवण्यासाठी केलेला प्रयत्न म्हििे आश्य समृद्धी होय. 

३. णडणिटल ततं्रस्नहेी उपक्रम:  

                    संगिक आणि मोबाईल यामधील इणतहास णवषयासंबंधी णवणवध ॲणप्लकेशन, 

सॉफ्टवेअर, पीपीटी, बहुमाध्यम संच, आणि युट्युब वरील ऐणतहाणसक णव्हणडओ,ई-बुक द्वारे बनणवलेल े

णव्हणडओ म्हििचे णडणिटल तंत्रस्नेही उपक्रम होय. 

१.६. सशंोधनाची उक्रिष्ट:े 

१. इणतहास णवषयातील णवद्यार्थयाांच्या ऐणतहाणसक संकल्पनांच्या कला आणि वास्तकुला याचं्या अध्ययनात 

येिाऱ्या अडचिीचा शोध घेिे. 

२. इणतहास णवषयातील कला आणि वास्तुकला च्या अध्यापनासाठी णडणिटल तंत्रस्नेही उपक्रमाची णनर्मसती 

करिे. 

३. इणतहास णवषयातील अध्यापनासाठी तयार केलेल्या णडणिटल तंत्रस्नेही उपक्रमाची अंमलबिाविी करिे. 

४. कला आणि वास्तुकला च्या अध्यापनासाठी राबणवलेल्या णडणिटल तंत्रस्नेही उपक्रमाची पररिामकारकता 

अभ्यासिे. 

१.७. संशोधनाची व्याप्ती आणि मयासदा: 

१. प्रस्तुत संशोधन पंढरपूर शहरातील प्रोग्रेस णवद्यालय या णवद्यालयातील इयत्ता सातवीच्या वगास पुरतेच 

मयासक्रदत आह.े 

२. प्रस्तुत संशोधन इयत्ता सातवीच्या इणतहास णवषयातील कला आणि वास्तुकला या घटकाशी संबंणधत असनू 

इतर कोित्याही घटकाचा सशंोधकाने णवचार केलेला नाही. 

३. प्रस्तुत संशोधन पंढरपूर शहरातील 15 माध्यणमक णशक्षक व तीस णवद्यार्थयास पुरतचे मयासक्रदत आह.े 

४. प्रस्तुत संशोधन शैक्षणिक वषस २०२१ या शैक्षणिक वषासतील इयत्ता सातवीच्या वगास पुरतेच मयासक्रदत आह.े 

१.८. संशोधन पररकल्पना: 

१. सशंोधन पररकल्पना: इयत्ता सातवीचे णवद्यार्थयासवर कला आणि वास्तुकला या संकल्पनाचं्या 

आश्यसमृद्धीसाठी राबणवलेल्या तंत्रस्नेही उपक्रमाच्या वापराचा णवद्यार्थयासच्या प्रणवण्यावरतीसािस पररिाम 

होतो. 

२. शन्य ूपररकल्पना: 

1. णनयंणत्रत व प्रायोणगक गटातील णवद्यार्थयाांच्या पूवस आणि उत्तर चाचिीतील प्रणवण्यात कोिताही सािस फरक 

नाही. 

2. णनयंणत्रत व प्रायोणगक गटातील णवद्यार्थयाांच्या उत्तर चाचिीतील प्रणवण्यात कोिताही सािस फरक नाही. 

१.९. संशोधन पद्धती: 

             प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधकाने सवके्षि व प्रायोणगक पद्धतीचा अवलंब केलेला आह.े त्याच बरोबर 

घटका- आत्मक अणभकल्प पैकी समान गट या अणभकल्पचा चा वापर केलेला आह.े 
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१.१०. नमनुा णनवड:  

           प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधकाने णशक्षकाची व णवद्यार्थयाांची णनवड करण्यासाठी संभाव्यता नमुना 

णनवड पद्धतीतील सहतेुक नमुना णनवड पद्धतीचा अवलंब केलेला आह.े 

१.११. संशोधनाची प्रत्यक्ष कायसवाही: 

1. कला आणि वास्तकुला यांच्या अध्यापनात कोित्या अडचिी येतात ह े िािून घेण्यासाठी संशोधकान े

पंढरपूर शहरातील इणतहास णवषयाचे अध्यापन करिाऱ्या 15 णशक्षकानंा प्रश्नावली दऊेन येिाऱ्या अडचिी चा 

अभ्यास केला. 

2. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या अडचिींचा णवचार केला असता णडणिटल तंत्रस्नेही उपक्रमांपैकी िे उपक्रम राबवले 

ते उपक्रम पुढील प्रमाि.े 

 अ)बहुमाध्यम संच. 

 ब) पावर पॉइंट पे्रझेंटेशन द्वारे अध्यापन. 

  क) युट्युब वरील णव्हडीओ डाऊनलोड करून त्याद्वारे अध्यापन. 

 ड) णवणवध सॉफ्टवेअरचा वापर करून अध्यापन. 

3. त्यानंतर या णनणित केलले्या उपक्रमाचे क्रदनांक 12 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत प्रत्यक्ष अंमलबिाविी 

केली त्यामध्ये प्रिम पूवस चाचिी आणि त्यानंतर उत्तर चाचिी यासाठी घटनात्मक अभीकल्पातील समान गट 

अणभकल्प नुसार णवद्यार्थयासचे प्रायोणगक आणि णनयंणत्रत गटात णवभागिी णनयंणत्रत गटातील णवद्यार्थयाांना 

पारंपाररक अध्यापन पद्धती द्वारे व प्रायोणगक गटातील णवद्यार्थयाांना णडणिटल तंत्रस्नेही उपक्रमा नुसार अध्यापन 

केले. 

४. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या माणहतीच े संख्याशास्त्रीय णवशे्लषि करण्यासाठी संशोधकाने मध्यमान, प्रमाि 

णवचलन आणि टी परीणक्षका या संख्याशास्त्रीय तंत्राचा अवलंब करून त्यावरून अिसणनवसचन केल.े 

5. शेवटी प्राप्त माणहतीवरून व अिसणनवसचन आवरून णनष्कषस मांडले. 

१.१२. सखं्याशास्त्रीय णवश्लषेि: 

             संशोधकाने अंमलबिाविी केलेल्या णडणिटल तंत्रस्नेही उपक्रमाचा णवद्यार्थयासच्या संपादने ककंवा 

क्रकतपत पररिाम झाला याच ेणववेचन करिारा तक्ता पुढील प्रमािे: 

तक्ता क्रमाकं 1.1. पूवसचाचिीतील णनयणंत्रत गट व प्रायोणगक गटातील णवद्यार्थयाांच्या प्राप्त गिुाचं्या 

मध्यमानातील सािस स्तरातील फरक दशसणविारा तक्ता. 

मापन णनयणंत्रत गट एकूि णवद्यािी पप्रायोणगक गट एकूि णवद्यािी 

णवद्यािी संख्या 30 30 

मध्यमान 2.96 3.03. 

प्रमाि णवचलन 1.58 1.62. 

मध्यमानातील फरक O.07  

‘t’ मूल्य 0.16(NS)  
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स्वाधीनता मात्रा 58  

 NS: 0.01 या स्तरावर सािसक 

नाही 

 

 

तक्ता क्रमाकं 1.2. उत्तरचाचिीतील णनयणंत्रत गट व प्रायोणगक गटातील णवद्यार्थयाांच्या प्राप्त गिुाचं्या 

मध्यमानातील सािस स्तरातील फरक दशसणविारा तक्ता. 

मापन णनयणंत्रत गट एकूि 

णवद्यािी 

प्रायोणगक गट एकूि 

णवद्यािी 

णवद्यािी संख्या 30 30 

मध्यमान 12. 36 15.1 

प्रमाि णवचलन 2.44 2.72 

मध्यमानातील फरक 2.74  

‘t’ मूल्य 4.10  

स्वाधीनता मात्रा 58  

  NS: 0.01 या स्तरावर 

सािसक नाही 

 

 

यावरून असे णनदशसनास यते ेकी तंत्र स्नहेी उपक्रमाच्या साह्याने केलेले अध्यापन पारंपाररक अध्यापन पद्धती 

पेक्षा आधी पररिामकारक असून णवद्यार्थयाांची इणतहास णवषयातील कला आणि वास्तुकला याबिल असिारी 

अश्य समृद्धी होण्यास मदत झाली. 

१.१३. णनष्कषस: 

१. तंत्रस्नेही अध्यापन यामुळे णवद्यार्थयाांमध्ये उत्साही आणि आनंददायी वातावरि णनमासि झाले. 

२. तंत्रस्नेही अध्यापन यामुळे णवद्यार्थयाांच्या कृतीयुक्त सहभाग यामध्ये लक्षिीय वाढ झाली. 

३. बहुमाध्यम संच, मोबाईल ॲणप्लकेशन, पीपीटी, व यूट्यूब वरील णव्हणडओ यामुळे आनंददायी अध्यापनान े

णवद्यार्थयासच्या कला आणि वास्तकुला या संकल्पना स्पष्ट होण्यास मदत झाली. 

४. णडणिटल तंत्रस्नेही अध्यापन पद्धती मुळे णवद्यािी स्वतः घरी बसून मोबाईल द्वारे ऐणतहाणसक संकल्पनांचे अध्ययन करू 

लागला. 
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