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शै णक मू यमापन : समज-अपसमज  
 स. ा. ऊ. ज. करवदें, 

ी. म. ता. शा. अ. म., को हापूर तथा ट चर फेलो, 
 शासक य अ यापक महा व यालय,  

IASE, औरंगाबाद.  
 आप या पैक  अनेकानंी यवहारात ‘मू यमापन’ हा श द योग केलेला आहे. मा  श ण े ातील 

‘मू यमापन’ हणजेच ‘शै णक मू यमापन’ या सं लेा व श ट असा वेगळा अथ आहे. शै णक मू यमापनाबाबत 
अनेक समज-अपसमज व याथ  वगात, पालक वगात,समाजात इतकेच काय तर काह  श क वगातह  जलेले 
दसतात. ततु लेखात मोजणे, मापन, मू यांकन, मू य नधारण व वय-ंमू य नधारण आ ण  मू यमापन या 
संक पनांचा आढावा घे याचा य न केलेला आहे.   
 ‘शै णक मू यमापन’ या सं ते श ण या सं शेी नगडीत ‘शै णक’ आ ण ‘मू यमापन’ या सं ा अतंभतू 
आहेत. या पैक  श ण आ ण शै णक याचा वयं प ट अथ सवानाच ात आहे. आता आपण मा माने मोजणे, 
मापन, मू याकंन, मू य नधारण व ( वयं)-मू य नधारण आ ण  मू यमापन या संक पनांचा वचार क  या. मोजणे 
आ ण मापने / मापन करणे या सं ा देखील बरेच वेळी समान अथाने वापर या जातात. मा  Count हा मोजणे या 
श दाचा इं जी तश द यानी घेतला तर यात1, 2, 3, 4, 5, . . . अशा कारे नगांची कंवा सगंाचंी/घटनांची सं या 
हणजे मोजणे हे प ट होत;े ते अकंां या मा यमातनू सां गतले जाते. जसे 3 व याथ , 4 चाच या, 2 वा ये इ याद . 

मग Measure मापन/ेमापन करणे हे मोज यापे ा काय वेगळे आहे? यात काय संबंध आहे? याचा आता वचार क . 
यवहारात आपण वेळेच,े दधुा या आकारमानाच,े कापडा या लांबीचे,दोन ठकाणातील अतंराच,े य ती या उंचीचे, 
कराणा सामाना या वजनाचे/व तमुानाच ेमापन करत असतो. मापन के यावर आपणास 5 म नटे वेळ,  2 लटर दधु, 

3मीटर कापड,  65 क.मी. अतंर, 137 स.मी. उंची, 1 कलो ॅम साखर अशान द मळतात.मोज या माणेच यात 1, 2, 3, 
4, 5, . . . असे अकं आ ण जोडीला काह  एककांचीह  न द असते.तसेच या मापनात घ याळ, लटरच ेमाप, मीटरप ी, 
वजने-मापे-तराजू / काटा इ याद  व तु न ठ आ ण जाग तक मा यता ा त साधनांचा उपयोग केला जातो.  
 या तलुनेत शै णक मापनात Educational Measurement म ये जी साधने वापरल  जातात ती बर च 
य ती न ठ अस याने कमी व वसनीय असतात. जसे व याथ  गतीच ेमोजमाप कर यासाठ  लघु तर  व द घ तर  
लेखी-पर ा, त डी-पर ा, ा य क-पर ा, नर ण-अनसुूची, अ भ ची-शो धका, यि तम व-शो धका, 
समाजा मती-साधन े वगैरे; अगद  मा णत बु म ता-चाचणी देखील 100% व तु न ठ नसत.े हणजेच शै णक 
मापनात आ ण पयायाने शै णक मू यमापनात श काला / मू यमापकाला या साधनां या मयादांची यथाथ जाणीव 
असणे आव यक असते.  
 आता मू यमापन Evaluation या संक पने या काह  या यांचा आढावा घेऊ.  
 Cronbach et al (1980), ‘Evaluation means the systematic examination of events occurring in 
and consequent on a contemporary programme. It is an examination conducted to assist in improving 
programme and  other programmes having the same general purpose.’ 
 Thorndike and Hegan, ‘The term evaluation is closely related to measurement. It is in some 
respect, inclusive including informal and intuitive judgement of pupil’s progress. Evaluation is 
describing something in term of selected attributes and judging the degree of acceptability or 
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suitability of that which has been described.’ 
 James M. Bradfield, ‘Evaluation is the assignment of symbols to phenomenon, in order to 
characterize the worth or value of a phenomenon, usually with reference to some cultural or 
scientific standards.’ 
 Norman E. Gronlund and Robert L. Linn, ‘Evaluation is a systematic process of collecting, 
analysing and interpreting information to determine the extent to which pupils’have achieved the 
instructional objectives.’ 
 C.V. Good, ‘The process of ascertaining or judging the value or amount of something by use 
of a standard; standard of appraisal includes judgment in terms of internal evidence and external 
criteria.’ 
 Hanna, ‘The process of gathering and interpreting evidences; changes in the behavior of all 
students as they progress through school is called evaluation.’ 
 Muffat, ‘Evaluation is a continuous process and is concerned with than the formal academic 
achievement of pupils. It is interpreted in the development of the individual in terms of desirable 
behavioral change relation of his feeling, thinking, and actions.’ 
 ‘Educational evaluation is the systematic investigation, observation and interpretation of 
information.’  
 ‘Educational evaluation is a method (procedure) and to prove if the expectations and aims of 
an educational process reflect reality (results of the process).’  
 ‘Educational evaluation is the process of obtaining information and using it to come to some 
conclusions which will be used to take decisions.’ 
  वर ल या यातंून असे दसनू येते क , मू यमापन ह  अशी एक यापक सकं पना आहे क - यात पुरावे गोळा 
क न याचें व लेषण क न अपे त उ टे कतपत सा य झाल  हे शोधले जाते; यात मापनह  सामा व ट आहे; 
यात नधा रत नकषां या संदभात येची यशि वता ठर वल  जाते; ह  एक सू ब  आ ण सात यपणू या असनू 
यात व याथ  गतीचा नणय घेतांना काह शी अनौपचा रकता आ ण अतं: ा देखील वापरल  जाते; वचार-भावना-

कृती यांबाबत मू य नणय घेतला जातो; आ ण या आधारे पुढ ल काह  नणय घेतले जातात. 
 ा.वा.ना.दांडकेरयांचे मते‘ठर वलेल  उ टे कती माणात सा य झाल  हे ठर व यासाठ  उपयोिजलेल  सू ब  
प ती हणजे मू यमापन होय.’ ‘या प तीत व या याचे वतन व गती यांच ेगणुा मक आ ण सं या मक अस े च  
पाहायला मळते.’ थोड यात मू यमापन हणजे - 
Evaluation =Quantitative description + Qualitative description + value judgement by teacher मू यमापन = सं या मक वणन + गुणा मक वणन + याव न श केने दलेला (मू य) अ भ ाय. 
 एका उदाहरणाने हे अ धक प ट होईल. समजा मराठ  वषया या 25 गुणां या एका चाचणीत जयेश, रमेश, 
महेश, सुरेश, गणेश या व या याना अनु मे 00, 18, 18, 18, 24 असे गुण ा त झालेत. हे झाले केवळ मापन. मा  
याव न काय अथ काढता येईल? वरवर पाहता रमेश, महेश, सुरेश यानंा समान 18, 18, 18 गुण ा त झालेत हणजे 
यांची गती सारखीच आहे, त ेवगातील ‘म यम ते हुशार’ व याथ  आहेत अस े हटले जाईल. तर जयेश ‘ढ’ आहे आ ण 
गणशे ‘अ तशय हुशार’ आहे असे सां गतले जाईल. पण हे केवळ मापन आहे; ह  केवळ सं या मक मा हती झाल ; यातनू 
खरा अथबोध होत नाह .पण श क जे हा या मापनाबाबत पुढे वणन करतातक , महेशने 18 गुण मळ वतानंा केवळ 
व तु न ठ आ ण लघु तर च न सोड वले; याच े शु लेखन कमकुवत आहे तसेच याला क पना व तार करता 
आलेला नाह . या उलट रमेशचे शु लेखन चागंले असनूह  याच ेह ता र मा  सुवा य नाह ; याने क पना व तार 
चागंला केलेला असला तर  क वते या ओळी याला पाठ नाह त आ ण सुरेशचे ह ता र सुवा य असून शु लेखनात 
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करकोळ चुका आहेत आ ण याला क पना व तारह  सवसाधारण जमलेला आहे; असे श काने केलेले गुणा मक 
वणन आ ण या या जोडीला पुढे महेश, रमेश आ ण सुरेश यानंी काय सुधारणा करावी? कशी करावी?(बल थाने आ ण 
उ णवा) याबाबत जे हा श काचा त  अ भ ाय दे यात येईल ते हा त ेखरे मू यमापन होईल. हणजे मापनाच े
श काने ठर वलेले मू य value judgement आ या नतंरच व या याची खर  गती कळेल. एवढेच न हे तर पढु ल 
सुधारणेसाठ  यात दशा नदश असले. हे होईल व या या या गतीचे खरे मू यमापन; अथात मू यमापन हे नेहमी 
ठर वले या उ टां या संदभातच केले जाते; न हे तर ते ठर वले या उ टां या सदंभातच करणे आव यक ठरते. वर ल 
ववेचानातं हे व याथ  एकाच वगातील आहे हे गहृ त ध न वर ल ववेचन केलेले आहे. मा  जर ते वेगवेग या वगातील 
असतील आ ण यामुळे यांना मळालेल  अ ययन अनभुूती समान नसेल तर या मापनाच ेमू य आणखी वेगळेच ठरेल 
आ ण ते केवळ यानंा शक वणारे श कच ठरव ूशकतील. तसेच जयेशला 00 गणु मळाले हणजे याला मराठ च े ान 
शू य आहे असेह  हणता येणार नाह  तर गणशेला 25 पैक  24 गुण मळाले हणजे तो भाषा भ ूवा पा णनी वा ाने वर 
झाला असेह  मानता येणार नाह ; कदा चत योगायोगाने याने पाठ केलेलाच क पना व तार पर ते आला असेल आ ण 
याचे लेखनह  शु  नसेल तर? हणजेच मापन साधनाला मयादा असतात हेह  मू यमापन येत ल ात यावे 
लागेल. 
 आता Evaluation मू यमापन, Assessment मू याकंन, Appraisal मू य नधारण या सं ातील फरक 
ल ात घेऊ. काह ं या मते मू यमापन आ ण मू यांकन या समानाथ  सं ा आहेत तर काह ं या मते मू याकंन आ ण 
मू य नधारण या समानाथ  सं ा आहेत. काह ं या मते व या याची गतीचे मोजमाप करतानंा student’s 
assessment मू याकंन केले जाते तर श कां या बाबतील teacher’s self-appraisal वय-ंमू य नधारणकेले जात.े 
आ ण evaluation मू यमापन ह  सं ा एखा या project-evaluation योजना/ क पा या, system-evaluation 
णाल /प ती या, programme evaluation काय मा या सदंभात वापरल  जाते. जसे पर ा णाल /प तीच े

मू यमापन, नवीन अ यास माच ेमू यमापन, म या ह-भोजन क प/योजनेच ेमू यमापन केले जाते.  
 अथात Evaluation मू यमापन, Assessment मू यांकन, Appraisal मू य नधारण या सवासाठ  
सु वातीला measurement मापना वारे काह  सं या मक मा हती ा त क न तच े व वध ट कोनातून व लेषण 
करणे आव यक ठरते. यासाठ  एका उदाहरणाचा वचार क . महारा  शासना वारे इय ता प हल -चौथी या 
अ यास मात इं जी वषय समा व ट कर यात आला. हे धोरण policy कतपत यो य आहे हे कस ेठर वता येईल? 
यासाठ  या धोरणाच ेमू यमापन करावे लागेल. हणजे या योजनेची काय उ टे होती आ ण ती कती माणात स या 
झाल , हे तपासावे लागेल. यासाठ  इं जी या अ यापनानतंर व या याची थम एक सयुो य test चाचणी यावी 
लागेल. या चाचणी वारे measurement मापन होईल. श कांना या मापनाच े व लेषण क न याच ेमू य ठरवाव े
लागेल (अथात पूव नधा रत उ टे आ ण दले या अ ययन अनभुूती सदंभात). हे होईल एकेका व या या या गतीचे 
assessment मू यांकन. या एकेका व या या या मू याकंनाच ेआणखी पुढे व लेषण कर यात येईल. जसे वगातील 
कती ट के व या याना थम/ वतीय/ततृीय ेणी मळाल ? कती व याथ  अयश वी झाले? चाचणीतील कोण या 
नात सवाना पूण गुण मळालेत? कोण या नाबाबत सव व या याना शू य गुण मळालेत? वगैरे . . . अशा कारे 

चाचणीचे न नहाय व लेषण कर यात येईल; तो-तो न कोण या उ टावर होता? आशय काय होता? तर काय 
होता? याव न चाचणीचेह  व लेषण आ ण evaluation मू यमापन केले जाईल,तसेच या assessment 
मू याकंनातून व याथ - गती अपे त पातळीपयत झाल  नसेल तर (आ ण झाल  असती तर  पुढ ल सुधारणेसाठ ) 
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यातनू feedback याभरण घेऊन श काच े(self) appraisal ( वय)ं मू य नधारण कर यात येईल. हणजे अ ययन 
अनभुूती दे यात श क कोठे कमी पडले का? कोणता पैलू दलु त रा हला का? काय-काय बदल करावे लागतील? 
(अ यापन प ती, शै णक साधने, वेळेची लागत, सराव इ.) या बाबतचा नणय घे यात येईल. अ यास माचहे  
evaluation मू यमापन केले जाईलआ ण अ यास म अयो य ठर यास बदं करणे; काठ यपातळी कमी-अ धक करणे 
व इ ट ती सधुारणा करणे;अस े नणय घे यात येतील.  
 अशा कारे मू यांकन, मू य नधारण हे दो ह  एक कारे मू यमापनच आहे आ ण त ेमापनावर अवलंबनू आहे. 
आ ण हणनूच या त ह  सं ा बरेचदा समानाथ  वापर या जातात. मा  यातील भेद ल ात घेतला तर येकाच ेउ ेश 
वेगवेगळे आहे. मू याकंन हे व याथ  गतीचे मोजमाप कर यासाठ  अस याने ते सात यपूण केले जाते. यातनू 
याभरण घेऊन श क वय-ंमू य नधारणातून अ ययन अ यापन येत इ ट त े बदल करतात. आ ण या 

दो ह तून शेवट  एक तपणे मू यमापनातनू एकूणच अ यास मात इ ट त ेबदल/सुधारणा कर यात येतात. आ ण ह  
च य या असनू सअता याने सु च असते. येथे अ यास म या यापक संक पनेत येय/उ ट-
नि चती>पा य म नि चती >पा यपु तके, शै णक साधने, अ ययन–अ यापन या व अ ययन अनभुूतीयाचें 
यव थापन >पर ा (मू यमापन) > याभरण या बाबी समा व ट अस याचे अ या त आहे, हे ल ात यावे.  पुढ ल 
लेखात आपण मू यमापना या व वध कारांचा आढावा घेऊ.  
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