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जीवनकौश�य सहयोगी समहूाने(LSC) पढुाकार घेऊन केलेला  एक �यास ...

जीवन कौश�यांचा भारतीय प�रभाषा कोश
स�ं��त प�रचय

जीवन कौश�ये �हणजे काय ?

कोण�याह� �य�तीला �त�या वयैि�तक आ�म�व�वास, सामािजक कत��याची जाणीव आ�ण �यावसा�यक �मता यां�या
जाणीवेसह प�र�चत, अप�र�चत आ�ण आ�हाना�मक प�रि�थती/सदंभा�तनू माग��मण करायला मदत करतात अशा
मह�वा�या ���या �हणजे जीवन कौश�ये.

वयैि�तक, �था�नक आ�ण �ादे�शक या पात�यांवर�ल �व�वधतलेा समा�व�ट क�न तसेच या सवा�साठ� सवंदेनशील
असणा�या अशा ���यांचा वापर क�न जीवनकौश�य ���या  �वक�सत के�या जातात.

क�पना करा क� भारतात पर��ेतील काम�गर� ऐवजी या ���या �श�णाला गती देणा�या चालका�या भ�ूमकेत आ�या
तर… खरं तर आता, जीवनकौश�ये आ�ण सामािजक-भाव�नक �मतांचे मह�व �श�णात ठळक कर�या�वषयीचा
�वचार�वाह जाग�तक पातळीवर जोर ध� लागला आहे . अल�कडचे ओईसीडी यांनी सामािजक-भाव�नक
�श�णा�या (एसईएल) �ांतात समा�व�ट होणा�या �मतांब�दल चचा� करताना ‘प�ुतक� �श�णा�या पल�कड’े अशा एका
स�ेंचा वापर केला होता. भारतातह� रा���य श�ै�णक धोरण, 2020( एनईपी) या द�तवेजात भारतीय यवुा वगा�म�ये
सामािजक-भाव�नक अ�ययन �मता आ�ण जीवन कौश�ये यांचा प�रपोष कर�या�वषयीचे मह�व अधोरे�खत केले
आहे.

एनईपी, 2020 या धोरणाम�ये भारतीय श�ै�णक �णाल�साठ� �या मलूभतू त�वांचा उ�लेख केला आहे �याम�ये
सज�नशीलता, �च�क�सक �वचार, सवंाद कौश�य, सां�घक काय� कौश�य आ�ण लव�चकता यासारखी जीवन कौश�ये
यां�यावर ल� क� ��त केले आहे. आ�ण याला प�ुट� �हणनू “ �व�या�या��या सवा�गीण �वकासातील एक कळीचा म�ुदा
�हणनू �श�क (स�ुधा) �यांचे सामािजक-भाव�नक अ�ययन �हावे या��ट�ने ल� क� ��त करतील” असे नमदू केले
आहे.

“जीवन कौश�ये सहयोगी” (एलएससी) या समहूाने पढुाकार घेऊन या �कार�या अ�ययनाला अनलु�ून स�ु केलेले
काय� भारतीय साव�ज�नक श�ै�णक �णाल�साठ� अ�यंत समयो�चत आ�ण औ�च�यपणू� आहे. जीवन कौश�याचा ��ततु
भारतीय प�रभाषाकोश हा जीवन कौश�या�या प�रस�ंथेम�ये एलएससी�या काया�ला क�यासारखा आधार देणारा
आहे.अकरा ते अठरा वष� वयोगटातील भारतीय यवुावगा�साठ� मह�वा�या �हणनू गण�या गेले�या 51 जीवन कौश�यांचे
�प�ट�करण या कोशाम�ये  प�रणामकारक र�तीने केले आहे.

प�रभाषाकोशाचे पर��ण करताना ल�ात घे�याजो�या गो�ट�

प�रभाषाकोशातील �व�वध �वभागात नमदू केले�या �प�ट�करणांचे अवलोकन करताना काह� गो�ट� अधोरे�खत होत
जातील . एक तर यातील सव� �मता या अशा मानवी �मता आहेत �या कोण�याह� त�ण �य�तीची
सामािजक-आ�थ�क पा�व�भमूी, �लगं, ल��गक वत�न पसतंी, मनो�यापार आ�ण पर�पर �यवहार यातील �व�वधता यां�या
�नरपे� असतील याची काळजी घे�यात आल� आहे. तसेच �या सा�य कर�याची मह�वाकां�ा त�णवग� ठेवू शकेल असे
�यांचे �व�प आहे. सव� �व�या�या�म�ये या जीवन कौश�यांचा प�रपोष �हावा यासाठ� �यांना सहा�य करणे ह� ��येक
�श�काची जबाबदार� आहे. �हणनूच इथे स�ुवातीपासनू शवेटपय�त वापर�यात आलेल� भाषा व�त�ुन�ठ असनू
जाणीवपवू�क �लगं�नरपे� आ�ण सव�समावेशक ठेव�यात आलेल� आहे. �व�श�ट यवुा गटांना काह� �वशषे तरतदु�ंची
आव�यकता असेल तर या जीवन कौश�य आधारे �वक�सत अ�यास�मात आ�ण म�ूयांकन साधनसचंात �या�वषयी
तसे  �नद��शत करणे गरजेचे आहे.

जीवन कौश�यांचा भारतीय प�रभाषा कोश �वक�सत कर�याची ���या : �व�वध ट�पे
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प�रभाषाकोशा�या �न�म�ती�या आरंभी�या काळात भारता�या पा�व�भमूीशी ससुंगत जीवनकौश�ये ओळखणे आ�ण
सादर करणे यासाठ� साजेसा आराखडा/ आकृतीबंध कसा असावा या�वषयी जीवन कौश�य सहयोगी (एलएससी) समहूात

अ�तशय �व�ततृ चचा� झाल�. �याची मांडणी
आराखडा �व�पात असावी क� वग�करण�णाल�
असावी क� एक �प�ट�करणा�मक प�रभाषाकोश
असावा? या ��नाचा �व�ततृ उहापोह कर�यात
आला. एकुणातच या म�ु�यावर सहमती होती क�
�प�ट�करणकोश �व�पात मांडणीलाच �ाधा�य
�दले जावे. �शवाय tagging ���ये�वारे �व�वध
जीवन कौश�यांमधील दवेु अधोरे�खत कर�यासाठ�
सधंी असा�यात.

जीवन कौश�य सहयोगी समहुाचा भागीदार या
ना�याने द� �टचर फाऊ�डशेन (ट�ट�एफ) या स�ंथेने
यानंतर जीवन कौश�यां�या भारतीय
प�रभाषाकोशाची एक��त मांडणी अनेक ट��यां�या
आधारे केल�.

या ट��यांची क�पना देणारे मा�हती�च� सोबत �दले
आहे.

भारतीय प�रभाषाकोषाचा  वापर करताना …

हा प�रभाषाकोश जीवन कौश�य सहयोगी
(एलएससी) समहूातील भागीदार स�ंथाना
पौगंडाव�थेतील मलुां�या �व�श�ट कौश�यांचे
मोजमाप कर�यासाठ��या म�ूयांकन
साधन�वकासनासाठ� सदंभ� �बदंू �हणनू उपयोगी
आहे. �याचबरोबर जीवन कौश�य सहयोगी
(एलएससी) समहूातील भागीदारांकडून या
सदंभा�आधारे ��येक रा�यातील ि�थती तसेच
गरजांशी ससुगंत जीवन कौश�य प�रभाषाकोश
�न�म�तीसाठ� देखील उपय�ुत आहे. भारतातील
�व�वध रा�यात जीवन कौश�ये �ज�व�यासदंभा�त
अ�यास�माची रचना कर�यासाठ� आधार
�हणनूस�ुधा हा प�रभाषाकोश वापरला जाऊ शकतो.
आ�ण सग�यात मह�वाचे �हणजे हा प�रभाषाकोश
�श�क आ�ण भागीदार आशासक�य स�ंथा यांना
पौगंडाव�थेतील मलुांसाठ� अ�ययन अ�यापन
��कयेत जीवन कौश�ये �जवणा�या अनभुवांची
योजना क�न म�ूयांचा खा�ीशीर प�धतीने प�रपोष
कर�यासाठ� मह�वाचा �ोत होऊ शकतो.
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अन�ुम�णका

अन.ु�. जीवन कौश�य अन.ु�. जीवन कौश�य

1 आकलन�वषयक लव�चकता (Cognitive
Flexibility)

33 �व�लेषणा�मक �वचार (Analytical
Thinking)

2 आकलन�वषयक गो�ट�ंचा स�ूम अ�यास
(Metacognition)

34 �यावहा�रक ग�णती �मता (Numeracy)

3 आ�मक�णा ( self compassion ) 35 �शकायला �शकणे  (Learning to Learn)

4 आ�थ�क सा�रता (Financial Literacy) 36 सम�या �नराकरण (Problem Solving)

5 क�णा (Compassion) 37 समायोजन �मता (Adaptability )

6 खंबीरपणा (Grit) 38 समानानभुतूी (Empathy)

7 �चकाट� (Perseverance) 39 सजृनशीलता (Creative Thinking)

8 �च�क�सक �वचार�मता (Critical Thinking) 40 सहभाग (Participation)

9 जबाबदार� (Responsibility) 41 सहयोग (Collaboration)

10 िज�ासा  (Curiosity) 42 �ोतसपं�नता ( resourcefulness)

11 जोखीम �वीकारणे (Risk Taking) 43 सामािजक जाणीव (Social Awareness)

12 ता�क� क �वचार (Logical Thinking) 44 सा�रता (Literacy)

13 ताणतणावाशी सामना (Coping with stress) 45 �व- जाणीव (Self Awareness)

14 �ि�टकोन �वीकारणे (Perspective Taking) 46 �व -��तमा (Self Esteem)

15 नातसेंबंधांचे �यव�थापन (Relationship

Management)
47 सवंाद (Communication)

16 �नण�य �मता (Decision Making) 48 सघंष� �नराकरण  (Conflict Resolution)

17 �नयोजन (Planning) 49 स�ंद�धत�ेवषयी स�ह�णतुा (Tolerance
of Ambiguity)
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18 नेत�ृव (Leadership) 50 �व- �यव�थापन (Self Management )

19 प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता
(Transformational Entrepreneurship)

51 �व-साम�य� (Self Efficacy)

20 �भ�ुव अ�भमखुता (Mastery Orientation)

21 �सारमा�यम सा�रता (Media Literacy)

22 पढुाकार (Initiative)

23 भाव�नक �नयमन (Emotional Regulation)

24 मान�सक लव�चकता (Psychological
Flexibility)

25 मा�हती-त�ं�ान सा�रता (ICT literacy)

26 मा�हती सं�लेषण (Information Synthesis)

27 लव�चकता (Resilience)

28 वाटाघाट� (Negotiation)

29 �वचारांचा खलेुपणा (Open Mindedness)

30 �विजगीष ुव�ृी (Agency)

31 �वल�ंबत समाधान  (Delayed Gratification)

32 �व�वधतेचा आदर (Respecting Diversity)
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१. समायोजन �मता
संक�पना, �व�प  व मह�व
समायोजन �मता (जळुवनू घे�याची �मता) ह� एक अशा �कारची �मता आहे �यामळेु आप�याला अ�नि�चतता, नवीन
मा�हती, बदलती प�रि�थती �कंवा वेगवेग�या �य�ती यांना �भावीपणे ��तसाद दे�यासाठ� आपले �वचार आ�ण वत�णकू
यात यो�य बदल घडवनू आणता येतात. यात बदलानसुार ��तसाद दे�या�या, उ�च�तर �न�प�ीचा आ�व�कार
दाख�व�यासाठ� आपले �वचार, भावना आ�ण वत�णकू यां�यात करा�या लागणा�या आव�यक तडजोडींचा समावेश
असतो. बदल�या प�रि�थतीला ��तसाद देणे, आप�या कामा�वषयी�या कृती आ�ण उ��द�टे पणू� कर�यासाठ� नवीन
काय�प�धती �शक�याची इ�छा बाळगणे असे या �मतचेे �व�प  आहे.
एक कौश�य �हणनू आपले मान�सक आरो�य, सामािजक यशि�वता तसेच श�ै�णक आ�ण �यावसा�यक �े�ात चांगल�
काम�गर� साध�यासाठ� हे कौश�य  असणे ��येकास आव�यक  आहे.

समायोजन कौश�याची  �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● ख�ुया मनाने बदल �वीकार�याची तयार� असणे.
● प�रि�थती�या आव�यकतनेसुार नवीन काय�प�धती  �शकणे.
● ‘बदल घडणे का श�य होणार नाह�’ असा नकारा�मक शोध घेत राह�याऐवजी इि�छत बदल घडून यावेत

यासाठ� माग� शोधणे.
● तणावाखाल� असताना देखील  �भावीपणे  �वचार आ�ण कृती करणे.
● गरजा बदलतात �यावेळी �यानसुार साजेशा कालमया�दा , �न�प�ी आ�ण अपे�ा सयुो�य र�तीने जळुवनू घेता

येणे.
● एखा�या प�रि�थती�या मागणीनसुार �तला ��तसाद देताना धोरण �कंवा �ि�टकोन यात बदल करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● मान�सक लव�चकता
● भाव�नक �नयमन
● आकलन�वषयक लव�चकता
● पढुाकार
● नेत�ृव
● �वचारांचा खलेुपणा
● लव�चकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – अनकूुलन �मता
● In English  – Adaptability

● In Mizo - Insiam rem thiam
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२. �विजगीष ुव�ृी

संक�पना, �व�प  व मह�व
��तकूल प�रि�थतीत देखील आप�या आय�ुयाब�दल आप�याला जाणीवपवू�क आ�ण मा�हतीवर आधा�रत �नण�य घेता
ये�याची आ�ण �वाय�तनेे काय�वाह� करता ये�याची �मता �हणजे �विजगीषु व�ृी ह� �मता होय . आपल� �न�य
काय�प�धती आ�ण प�रणाम �व�प घटनां�या �माम�ये आप�या कृतीतनू बदल करता ये�याची ह� एक �मता आहे.
एखादा नातसेबंंध, �नण�य �कंवा सामािजक ग�ृहतके आ�ण मया�दा यां�या �वषयी�या आप�या धारणांम�ये या
�मतआेधारे बदल घडवनू आणणे श�य होत.े याम�ये डो�यासमोर �वतःसाठ� काह� �येय/आकां�ा ठेवनू �या,
�वतःकडील �कंवा बा�य �ोतांचा वापर क�न तसेच बाहेर�ल स�ंथा�मक �यव�थेशी यो�य र�तीने सपंक� / सवंाद साधनू,
यश�वी र�तीने सा�य कर�यासाठ� माग��मणा करत राह�याचा समावेश असतो. �वव��त प�रि�थतीत यश�वी
हो�यासाठ� इि�छत ल�य आप�या �नयं�णात अस�या�वषयीची भावना आ�ण �वतःवरचा �ढ �व�वास या
मान�सकतचेा अतंभा�वह� �विजगीष ुव�ृी या �मतमे�ये होतो.
�विजगीषु व�ृी �मता त�णांना, असरु��त आ�ण पवू�पासनू पारंप�रकपणे वं�चत असले�या आ�ण असरु��त
असणा�या  समहूांना  �वाय�ता देऊन अ�धक स�म करत.े

�विजगीषु व�ृी कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती या गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत े.

● �वचार आ�ण भावना मोकळेपणाने �य�त करणे.

● कदा�चत आजबूाज�ूया लोकांना मा�य होणारे नसतील, तर�ह� आपले �वतः�वषयीचे �नण�य घे�यात स��यपणे
सहभागी होणे.

● �वतः�या मनाला �वाह� देऊन,  ठरवले�या �न�चयाशी ठाम राहणे.
● बदलले�या प�रि�थतीत  यश�वीपणे माग� काढणे.
● �वतःची म�ूये, �ची आ�ण इ�छा यां�याशी �मळतीजळुती �येये �नि�चत करणे.
● उपल�ध �ोतांचा वापर क�न आ�ण �यात सम�वय साधनू आपले �येय गाठ�यासाठ�  आ�म�व�वासाने आ�ण

�भावीपणे �य�न करत राहणे.
● �वतःम�ये  आ�ण/�कंवा आप�या आजबूाज�ूया प�रि�थतीत बदल घडवनू आण�यासाठ� स��यपणे योगदान

देणे.
● समाजातील कोण�याह� अयो�य गो�ट�ं�या  �वरोधात उभे राहणे आ�ण �वरोधासाठ� यो�य  काय�प�धती शोधणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● �व -��तमा
● �व-साम�य�
● वाटाघाट�
● सवंाद
● �नण�य �मता
● सामािजक जाणीव

● �ोतसपं�नता
● पढुाकार
● सहभाग
● जबाबदार�
● जोखीम �वीकारण

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● In Mizo –  Tuh rah seng in huam
● �हदं�त - अगल� बार के अपडटे म� बताया जाएगा/�लखा जाएगा।
● In English - Agency
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३. �व�लेषणा�मक �वचार

संक�पना, �व�प  व मह�व
मा�हती �कंवा प�रि�थतीची तप�शलात तपासणी करता येणे, �तची घटकवार वग�वार� करता येणे ,�त�या कमकुवत आ�ण स�म बाबी ओळखनू
�वचारपवू�क मत तयार करणे आ�ण सम�या �नराकरण कर�यासाठ� तका�धा�रत �वचार करणे �हणजे �व�लेषणा�मक �वचार होय. यात
�प�टपणे प�रि�थतीशी सबंं�धत नाह�त अशा प�ह�यापासनू शवेटपय�त आले�या साचेब�ध गो�ट� ओळखणे आ�ण ि�ल�ट प�रि�थतीतील स�ुत
पातळीवर�ल सम�या ओळख�याचा समावेश असतो.
�व�लेषणा�मक कौश�ये आप�याला प�रि�थती आ�ण सम�या यां�याकडे कोण�याह� पवू��हा�शवाय पाह�यात मदत करतात. आपण एकाच
सम�ये�या वेगवेग�या बाजूकंडे पाहायला, अचकू �व�लेषण करायला, तक� श�ुध �न�कष� काढायला आ�ण ससुगंत उपाययोजना करायला स�म
होतो.

�व�लेषणा�मक �वचार, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● मा�हती�या यो�यतचेे आ�ण अचकूतचेे म�ूयमापन करणे.
● स�ुत ग�ृहतके �कंवा पवू��ह आहेत का, हे तपासनू पाहणे.
● मत,े वाद�ववादा�मक �वधाने �कंवा उपाययोजना यांची यो�य अशा �नकषांवर तपासणी करणे.
● �न�कषा�ना आधार देणारा परुावाआहे का, त े तपासणे .
● �दसत असले�या साचेब�ध गो�ट�, काढलेले �न�कष� आ�ण �शफारशी �भावीपणे �य�त करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �च�क�सक �वचार�मता
● सम�या �नराकरण
● सजृनशीलता
● ता�क� क �वचार
● सवंाद
● सघंष� �नराकरण

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – �व�लेषणा�मक �वचारधारा
● In Mizo - Thuk tak a ngaihtuahna

● In English - Analytical Thinking
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४. आकलन�वषयक लव�चकता

संक�पना, �व�प  व मह�व
आप�या वातावरणातील नवीन आ�ण अनपे��त प�रि�थतींशी आप�या �वचार कर�या�या ���या आ�ण वत�णकू साजेशा प�धतीने जळुवनू
घेता येणे �हणजे बोधा�मक लव�चकता होय. नवीन प�रि�थती सबंो�धत कर�याची आ�ण अथ� उकल कर�याची �मता आ�ण �यानसुार आप�या
वत�न धोरणांचा �वीकार कर�यासाठ� आप�या �वचारांची पनु�रचना कर�याची �मता अशा दो�ह� �मतांचा यात समावेश असतो. याचा सबंंध
आप�या �वचारात �यापकता आ�ण �व�ततृपणा आणणे क� �हा यो�य आहे आ�ण प�रि�थतीवर तपशीलवार ल� क� ��त कर�याची कधी
आव�यकता आहे हे समजनू घे�याशी  स�ुधा आहे.
उ�च�म पातळीवर�ल आकलन�वषयक लव�चकता ह� अनकूुल �न�प�ींशी जोडलेल� असत.े जसे क� बालपणी उ�मत�हेने वाच�याची �मता,
�ौढाव�थेत ताणतणाव आ�ण नकारा�मक आय�ुयातील घटना यां�या�ती उ�च�म �माणात लव�चकता, �ौढाव�थेत मह�म पातळीवर�ल
�न�म�ती�मता आ�ण वय�कर �य�तींम�ये उ�म दजा�चे आय�ुय. सामािजक पातळीवर व�ैव�यपणू�तसेोबत काम कर�यासाठ� लव�चक �वचार
कर�याचीदेखील गरज अस�याचे ल�ात घेतले पा�हजे.

आकलन�वषयक लव�चकता, या कौश�याची  �यवहारातील अ�भ�य�ती
● हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े
● अ�धक�या मा�हतीमळेु �ि�टकोन बदलता येणे.
● नवीन �ि�टकोनातनू सम�या  हाताळणे.
● पया�यी �ि�टकोन �वचारात घेणे.
● एकाचवेळी अनेक�वध �ोतांतनू येणार� मा�हती हाताळता येणे.
● एकाचवेळी �व�वध उप�मात सहभागी होता येणे.
● स�ंद�धता आ�ण ग�धळ हे �वनात�ार सहन करता येणे.
● प�रणामां�या प��याचा आगाऊ अदंाज घेता येणे.
● �व�वध सम�यांवर  उपाययोजना करणा�या धोरणांचा �वचार करता येणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● समायोजन �मता
● �ि�टकोन �वीकारणे
● सघंष� �नराकरण
● सजृनशीलता
● �च�क�सक �वचार�मता
● �वचारांचा खलेुपणा
● �ोतसपं�नता
● जोखीम �वीकारणे
● स�ंद�धत�ेवषयी स�ह�णतुा

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –  बौ��धक लचीलापन
● In English - Cognitive Flexibility
● In Mizo - Rilru thunun nuam
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५. सहयोग

संक�पना, �व�प  व मह�व
सहयोग ह� एक अशी �मता आहे �यामळेु आप�याला गटात �वत�ंपणे आ�ण सहकाया�ने काम करता येत.े ह� दोन �कंवा अ�धक �य�तींनी
एकमेकांसोबतीने केलेल� �येय आ�ण �न�प�ी सा�यतसेाठ� सघंट�तपणे आ�ण सम�वयाने केलेल� कृती आहे. सां�घक ग�तशीलता आ�ण आ�हाने
यांचे �यव�थापन तसेच इतरां�या �शक�यात योगदान कर�याचा आ�ण �यातनू �वतः �शक�या�या कौश�यांचाह� यात समावेश असतो.
सहयोग हे एक असे कौश�य आहे जे �य�तींना एकमेकांशी जळुवनू �यायला आ�ण इतरांसोबत �भावीपणे काम करायला स�म करत,े �यात
�व�वध स�ंकृतीतनू आले�यांचाह� समावेश असतो.

सहयोग, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
�य�ती या गो�ट� कर�यासाठ� स�म असेलः

● इतरांसोबत काम करणे आ�ण सकं�पनांची सह-�न�म�ती करणे.
● गटांसोबत �भावीपणे सवंाद साधणे.
● मदत करणे आ�ण �वीकारणे.
● एका गटात काम करत असताना नेत�ृव करणे, काम सोपवणे आ�ण अनकुरण करता येणे.
● गटातील सद�यां�या भावना आ�ण �यांचे �ि�टकोन समजनू घेणे.
● इतरांसोबत  �भावीपणे  सहमती आ�ण असहमती दश��वणे.
● आदरपवू�क इतरांच ंऐकून घेणे आ�ण वाद�ववाद करणे.
● सहका� यांना मदत करणे आ�ण पा�ठंबा देणे.
● गटातील सद�यांची कौश�ये आ�ण �मता ओळखणे  आ�ण �यांची �शसंा करणे.
● समान �येय गाठ�यासाठ� गटाची �ची असले�या गो�ट�ंना �ाधा�य देणे.
● बहुआयामी �य�तींसोबत काम करताना आदरपवू�क �यां�यातील तफावत आ�ण वेगळेपणा �वीकारणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● नातसेबंंध �यव�थापन
● सवंाद
● समानानभुतूी
● �ि�टकोन �वीकारणे
● सहभाग
● जबाबदार�
● सघंष� �नराकरण
● नेत�ृव
● वाटाघाट�
● सहभाग
● �ोतसपं�नता
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – सहभा�गता
● In English - Collaboration

● In Mizo - Thawh hona tha
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६. सवंाद

संक�पना, �व�प  व मह�व
सवंाद ह� एक अशी �मता आहे क�, �यामळेु आप�याला �वत:ल �य�त होता येते आ�ण इतर लोकांना शाि�दक आ�ण आशाि�दक या दो�ह�
�व�पात आपल� स�ंकृती आ�ण प�रि�थती यांना साजेशा प�धतीने ��तसाद देता येतो... यात ठामपणे आपल� मत,े इ�छा, गरजा आ�ण भीती
�य�त कर�याचा, ल�पवू�क आ�ण आदरपणू�क ऐक�याचा, �याचबरोबर गरजे�या वेळी स�ला आ�ण मदत माग�यासाठ� स�म अस�याचा
समावेश होतो. सवंाद हा आप�या क�पना, त�ये, �वचार, भावना आ�ण म�ूये इतरांशी जोड�याचा एक माग� आहे.
�भावी सवंाद आप�याला एखाद� �य�ती �कंवा प�रि�थती यांना चांग�या र�तीने समजनू घे�यासाठ� मदत करतो आ�ण तो आप�यातील
मतभेदांचे �नराकरण कर�यात, �व�वास आ�ण आदर �नमा�ण कर�यात आ�ण सजृना�मक क�पना, सम�या �नराकरण, आपलुक� आ�ण काळजी
यांचा �वकास हो�यासाठ�  वातावरणाची �न�म�ती कर�यास मदत करतो.

संवाद, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
● हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े
● आपले समवय�क, �म�प�रवार, �श�क आ�ण कुटंुबीय इ�याद�ं�या बोल�यात �य�यय न आणता स��यतनेे ऐकणे.
● ऐक�याची �कंवा बोल�याची यो�य वेळ ओळखणे.
● आपले �वचार समप�क श�दात आ�ण आवाजा�या यो�य चढउतारांसह �य�त करता येणे.
● �व�वध मागा�ने �यांना �वतःला �य�त करता येणे.
● इतरांचा अनादर न करता ठामपणे नकार देता येणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● समानानभुतूी
● �वचारांचा खलेुपणा
● सहयोग
● सघंष� �नराकरण
● �विजगीष ुव�ृी

● क�णा
● नेत�ृव
● वाटाघाट�
● �ि�टकोन �वीकारणे
● नातसेबंंधांचे �यव�थापन

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –   सवंाद कौशल
● In English - Communication
● In Mizo - Mi biangbiak thiamna
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७. क�णा

सकं�पना, �व�प  व मह�व
क�णा ह� एक अशी �मता आहे �यामळेु इतर �य�ती दःुखात असतात �यावेळी �याचे �नवारण कर�यासाठ� स��य सहभाग घे�याची �ेरणा
�मळत.े यात पाच अ�याव�यक घटकांचा समावेश असतो - कोणी द:ुखी अस�यास ते ओळखणे, मन�ुयमा�ाला द:ुख/ पीडा सहन करावी
लागणे हे एक विै�वक त�य अस�याचा �वीकार करणे, पी�डत �य�तीसाठ� सवेंदना असणे, इतरां�या पीडमेळेु कोण�याह� �कारे पवू��ह तयार
होऊ न देता सहनशील राहता येणे आ�ण अखेर�स द:ुखी �य�ती�या द:ुख �नवारणासाठ� �े�रत होणे. याम�ये असा क�णाभाव विै�वक �तरावर
�नमा�ण होणेह� समा�व�ट आहे, �हणजे इतरांचे आप�याशी असणारे नात,े �यांची सामािजक पा�व�भमूी, एखा�या �व�श�ट गटातील सद�य�व
आ�ण एकूणातच सव� प�रि�थती यासार�या घटकांना मह�व न �मळता �यां�याब�दल क�णाभाव  असणे गरजेचे आहे.
क�णा हे �वतः�ती, इतरां�या�ती आ�ण सपंणू� मानवजाती �ती असले�या अनेक�वध सकारा�मक �ि�टकोन आ�ण आचार यां�याशी सबंं�धत
असलेले शा�वत कौश�य आहे. क�णाभाव राखताना आपण आप�या नेहमी�या प�र�चत �य�तीं�या वतु�ळापल�कडे जाऊन दया आ�ण
सामानानभुतूी �कट करतो. �या�वारे समाजा�भमखु वत�णकू ठेवनू, सघंष� �नराकरण कर�यात आ�ण जाग�तक पातळीवर�ल शांतता अभगं
ठेव�यात  आपण योगदान  देऊ शकतो.

क�णा, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● �व�श�ट प�रि�थतीत इतरां�या भावना आ�ण सवेंदना ओळखता येणे.
● दसु�या �य�तीचे दःुख, वेदना, क�टदायक ि�थती आ�ण आप�ी या�वषयी ऐकताना आप�या �वतः�या भावना आ�ण सवेंदना कशा

अस ूशकतील याची क�पना  करता येणे.
● आप�याशी सबंं�धत नसले�या �य�ती�या �कंवा एखा�या समहूा�या वेदनामय ि�थती�वषयी ऐकत असताना �यांना काय वाटत असेल

, हे जाणता येणे.
● दैनं�दन जीवनात प�रचया�या वतु�ळातील �य�ती, अनोळखी �य�ती आ�ण �ाणी यां�या�वषयी सा�या सहज कृतीमधनू क�णाभाव

�य�त करता येणे.
● वेळ�सगंी इतरांपय�त पोहोचनू  �यांना मदत कर�याचे �व�वध  माग� सचुणे.
● �व�भ�न  सामािजक-आ�थ�क वगा�तील, धमा�मधील, भौगो�लक �थानावर�ल  लोकांचे तसेच �व�वध वां�शकत�ेया, जाती�या, �लगंा�या

लोकांचे अनभुव जाणनू �मा�णत करता येणे. �यां�या�ती मदतीला त�पर अस�याचे दाख�वणे .
● जाग�तक सम�यां�या बाबतीत मानवी �ि�टकोन दश�वणे.
● काह� मह�वाचे उ�देश सा�य कर�यासाठ� वचनब�ध राहून मदतीसाठ� आव�यक �ोतांची जळुवाजळुव करता येणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● समानानभुतूी
● सवंाद
● �व�वधतचेा आदर
● आ�मक�णा
● सवंाद

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – क�णा
● In English - Compassion

● In Mizo - Lainatna
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८. सघंष� �नराकरण

सकं�पना, �व�प  व मह�व
सघंष� �नराकरण ह� एक अशी �मता आहे �यामळेु आप�याला िजथे दोन �कंवा �यापे�ा जा�त �य�ती �कंवा गटांम�ये असहमती, पर�पर�वरोध
�कंवा �वसगंती असत,े त�ेहा �यातील दो�ह� बाज�ूया लोकां�या काह� �कमान अपे�ांचे समाधान क�न आ�ण �हतसबंंधां�वषयी माग� काढून
एखादा वाद �कंवा एखादा सघंष� �मट�वणे श�य होते . या �मतमे�ये दो�ह� प�ांमधील आधीपासनू असलेले नातसेबंंध दखुावले न जाता
दो�ह�ह� प�ांना आपले हेतू सा�य झा�याची भावना �नमा�ण होईल अशा र�तीने सवंाद आ�ण वाटाघाट� घडवनू आण�या�या कौश�याचा
समावेश होतो.
सघंष� �नराकरण वयैि�तक तसेच जाग�तक अशा दो�ह� पात�यांवर�ल एक मह�वाचे जीवनकौश�य अस�याचे समजले जात.े
सघंष��नराकरणातनू  रचना�मक सम�या �नराकरण तसेच �य�ती आ�ण गट यातील शांतीपणू� सहयोग याकड ेवाटचाल होऊ शकत.े

सघंष� �नराकरण, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसते

● सघंषा�साठ� कारणीभतू असले�या गो�ट�ंची तपासणी कर�याची तयार�  दश�वणे.
● सकारा�मक सवंादात सहभागी हो�यासाठ� इ�छुक अस�याची तयार�  दश�वणे.
● �वतः�या भावनांवर तााबा �मळवनू आ�म-�नयमना�या कौश�यांचा सराव करणे आ�ण इतरां�या भावनांब�दल जाग�क राहून

�या�माणे वत�णकू ठेवणे.
● प�रि�थतीतनू माग� काढ�या�या �दशनेे वेगवेगळे �ि�टकोन/ पया�य  शोधणे आ�ण �यांचे मह�व जोखणे.
● ठामपणा आ�ण सहकाय� यांचा  सतं�ुलतपणे  वापर करता  येणे.

● तडजोड कर�यासाठ� आव�यक लव�चकता आ�ण तयार� दश�वणे.

सबंं�धत जीवनकौश�ये
● सवंाद
● �ि�टकोन �वीकारणे
● आकलन�वषयक लव�चकता
● �व�लेषणा�मक �वचार
● सम�या �नराकरण
● वाटाघाट�
● मा�हती स�ंलेषण
● सहयोग
● नातसेबंंधांचे �यव�थापन

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – सघंष� तथा �ववाद या �वरोध का समाधान
● In English - Conflict Resolution
● In Mizo - Buaina chinfel
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९. ताणतणावाशी सामना

संक�पना, �व�प  व मह�व
ताणतणावाशी सामना ह� एक अशी �मता आहे �यामळेु आप�याला आप�या जीवनातील ताणतणाव समजतो आ�ण �वीकारता येतो. �याचा
�ोत आ�ण �याचा आप�यावर होणारा प�रणाम ओळखता येतो. ताणतणावाची पातळी कमी करणे �कंवा �यातनू बाहेर पड�या�या �याचबरोबर
�या �ोतांचे �यव�थापन कर�या�या �ि�टकोनातनू पाऊले उचल�या�या �मतचेा यात समावेश असतो. �व�वध �ेणीतील प�रि�थतींम�ये
�भावीपणे काय� कर�यासाठ� आप�या भावनांचे आकलन करणे आ�ण सघंषा�वर ��त��या देणे �याचबरोबर �चतं�ेया भावनेचे आ�ण इतर
हाताळायला कठ�ण असले�या भावनांचे �यव�थापन करणे यासार�या �मतांचादेखील यात समावेश असतो.
तणावपणू�, अनपे��त आ�ण सघंषा��मक प�रि�थती यांना सामोरे जा�याची श�ती, �यासोबत येणा�या भावना हाताळ�याची श�ती आ�ण अ�धक
फायदेशीर ठरतील  अशा उपाययोजनांचा शोध घे�याची श�ती या कौश�यातनू आप�याला �ा�त होत.े

ताणतणावाशी सामना, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● आय�ुयातील ताणतणाव ओळखणे आ�ण �याला मा�यता देणे.
● ताणतणावय�ुत प�रि�थती ओळखणे.
● ताणतणावासबंंधी �वतः�या शा�रर�क आ�ण मान�सक ��त��या ओळखणे.
● पर�पर�वरोधी भावना ओळखणे आ�ण �यांचे �यव�थापन कर�यासाठ� �ल�ृ�यांचा उपयोग करणे.
● तणावम�ुतीला चालना देणा� या कृती ओळखणे.
● ताणतणाव कमी करायला एखा�या �य�तीशी बोल�याचे फायदे ओळखणे.
● ताणतणाव कमी करणे आ�ण �याचे �यव�थापन करणे यासाठ� असले�या वेगवेग�या �ल�ृ�यांचा सराव करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● �व- �यव�थापन
● भाव�नक �नयमन
● स�ंद�धत�ेवषयी स�ह�णतुा

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –  तनाव का सामना
● In English - Coping with stress

● In Mizo - Chauhna sual chhuah
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१०. सजृनशीलता

संक�पना, �व�प  व मह�व
व�ैव�यपणू� सकं�पनांची उ�प�ी, म�ूयमापन आ�ण �यात सधुारणा कर�यात सहभागी हो�याची �मता �हणजे सजृनशीलता होय. या
सजृनशीलते मधनू अ�भनव आ�ण प�रणामकारक अशा उपाययोजनांची �न�प�ी होत.े �ानात �गती होत.े क�पकत�ेया �कट�करणाला
अथ�पणू�ता  येत े. वेगवेगळे घटक, सकं�पना, शाखा आ�ण काय�प�धती यां�यात सबंंध ��था�पत कर�याचा यात समावेश असतो.
सजृनशील �वचार करणे हे एक अ�यंत आव�यक जीवनापयोगी कौश�य आहे. ते आप�याला क�पना करणे, सशंोधन करणे आ�ण अनपे��त
�कंवा बदल�या प�रि�थतीत ��त��या देणे यासाठ� स�म करत.े यामळेु आकलन�वषयक गो�ट�ंचा स�ूमपातळीवर�ल अ�यास करणे आ�ण
सम�येवर उपाययोजना करणे यासार�या इतर कौश�यांम�ये सधुारणा होऊ शकत.े �याचबरोबर �य�ती�व सधुारणा, श�ै�णक काम�गर� याला
�ो�साहन देऊ शकत,े �यापढेु जाऊन क�रअरमधील यश आ�ण सामािजक बां�धलक� यांनाह� �ो�सा�हत क� शकत.े

सजृनशीलता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● नवनवीन �ि�टकोनातनू मागोवा घेणे आ�ण अ�भनव सकं�पनांची �न�म�ती करणे.
● �ा�त प�रि�थती नवीन �ि�टकोनातनू पाहणे �कंवा स�यि�थतीतील स�ंलपनांम�ये सधुारणा करणे.
● अतं�ा�नावर आधार�त कृती करणे.
● पया�या�मक �पि�टकरणांचा शोध घेणे.
● �व�वध आ�ण अनेक�वध सकं�पनांची �न�म�ती करणे.
● सम�या /प�रि�थती यां�या आव�यकतनेसुार ससुगंत सकं�पना �नमा�ण करणे.
● उपाययोजना �कंवा नवीन सकं�पना सचुव�यासाठ� उपल�ध मा�हतीतनू अनपे��त घटकांचे एक�करण करणे.
● �ो�साहनपर ब�ीस  �दले जाणार असले तर� �या ऐवजी नेमनू �दलेले काय� अ�धक आनंद देणारे, आ�हाना�मक आ�ण फाय�याचे वाटत

अस�याने �वतःला गुंतवनू घेणे .

संबं�धत जीवनकौश�ये
● िज�ासा
● �वचारांचा खलेुपणा
● आकलन�वषयक लव�चकता
● �चकाट�
● �व-साम�य�
● �व�लेषणा�मक �वचार
● सम�या �नराकरण
● �ोतसपं�नता
● स�ंद�धत�ेवषयी स�ह�णतुा
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –  सज�नशील �वचारधारा
● In English - Creative thinking
● In Mizo - Suangtuah a taka chantir thiamna
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११. �च�क�सक �वचार�मता

संक�पना, �व�प  व मह�व
��न �वचारणे, �व�वसनीय परुावे, कारणमीमांसा, सकं�पना�मक �ान, स�ुप�ट �नकष आ�ण ससुगंत सदंभ� यांचा वापर क�न अथा�ची उकल
कर�याची, �व�लेषण कर�याची, म�ूयमापन कर�याची, तका�ने अनमुान काढ�याची �मता �हणजेच �च�क�सक �वचार होय. ती आप�याला
सम�येचे �नराकरण करायला, नवीन सकं�पना �शकायला, ना�व�यपणू� उपाययोजना �वक�सत करायला �कंवा �वत�ंपणे मत तयार करायला
�कंवा �नण�य �यायला मदत करत.े हे एक असे कौश�य आहे जे आप�याला �वचार���येवर मनन करणे, आप�या पवू��हांचे �नर��ण करणे,

मा�हती�या �व�वसनीयतचेी खा�ी करणे, स:ं�द�ध आ�ण पर�पर�वरोधी मा�हती ओळखणे आ�ण �या�या अथा�ची उकल करणे, �यापक वचैा�रक
�ि�टकोनातनू पाहणे, लव�चक आ�ण पारदश�क असणे यासाठ� स�म बन�वत.े

त�ण �य�तींना काय��म, �चतंनशील आ�ण �वत�ं हो�यासाठ� आ�ण इतरां�ती आदर कायम ठेवनू तक� आ�ण स�य यांचे मोल मानणार�
�य�ती बन�या�या �ि�टकोनातनू हे एक अ�याव�यक कौश�य आहे. आय�ुयभर �शकणे आ�ण �दवस��दवस गुंतागुंती�या होत जाणा� या जगात
यो�य �दशा कायम राखणे यासाठ� हे अ�यंत गरजेचे कौश�य मानले जात.े

�च�क�सक �वचार�मता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
�य�ती या गो�ट� कर�यासाठ� स�म असेलः

● सदंभा�शी ससुगंत ��नांची रचना क�न �यातनू मा�हती गोळा करणे आ�ण �तचे आकलन करणे.
● �व�वध �कार�या उपल�ध मा�हतीमधील सबंंध ��था�पत करणे.
● उपल�ध मा�हती�या अथा�ची उकल करणे आ�ण �यातनू �न�कष� काढणे.
● एखा�या �नण�या�या चांग�या आ�ण वाईट बाबींचे �व�लेषण करणे.
● �वतः�या �ि�टकोनांवर मनन करणे आ�ण ��न �वचारणे.
● �वतःचे पवू��ह ल�ात घेणे आ�ण �यांची तपासणी करणे.
● के�या गेले�या रा�त यिु�तवादातील स�य कबलू करणे.

● वेगवेग�या सकं�पना आ�ण मत ेयांचे स�ंलेषण करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये

● आकलन�वषयक गो�ट�ंचा स�ूम अ�यास
● आकलन�वषयक लव�चकता
● �व�लेषणा�मक �वचार
● िज�ासा
● �वचारांचा खलेुपणा
● �नण�य �मता

● �शकायला �शकणे
● ता�क� क �वचार
● वाटाघाट�
● सम�या �नराकरण
● जोखीम �वीकारणे
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● In Mizo –  A tha lam leh chhe lam dawn thiam
● In English - Critical thinking
● �हदं�त - अगल� बार के अपडटे म� बताया जाएगा/�लखा जाएगा।
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१२. िज�ासा

संक�पना, �व�प  व मह�व
िज�ासा �हणजे अशी �मता क� जीम�ये कोण�याह� लाभाची अपे�ा न करता कुतहूल, नवीन काह�तर� जाणनू घे�याची �कंवा �शक�याची ती�
इ�छा असणे अतंभू�त असत.े मा�हतीतील अपणू�ता ओळखनू ती पणू� कर�याची आतं�रक �ेरणा असणे ह�स�ुधा िज�ासाच आहे. यात �व�वध
�वषयांचे यो�य त�हेने आकलन हो�यासाठ� आव�यक मा�हतीचा शोध घे�याचा समावेश असतो �कंबहूना �याह� पल�कडे जाऊन एका �व�श�ट
�े�ातील घटकाचे सखोल आकलन करणे अपे��त आहे.
अ�ययन आ�ण �मरण या बाबींवर िज�ासा एक कौश�य �हणनू सकारा�मक �भाव टाकत.े अवधान आ�ण कौश�य �वक�सत कर�या�या
मह�म पातळीपय�त नेत ेआ�ण �ावी�य �मळव�या�या भावनेला सम�ृध शकत.े

िज�ासा, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● नवीन गो�ट� क�न पाहणे आ�ण नवीन अनभुव घेणे.
● नवीन गो�ट� जाणनू घेणे, उ�रांचा शोध घेणे आ�ण नवीन सबंंध ��था�पत करणे याकड ेकल असणे.
● अप�र�चत �वषय �शक�याचा आनंद घेणे तसेच  �याच �वषयांवर इतरांचा �ि�टकोन जाणनू घेणे.
● �भ�न गटांचा भाग हो�याची �ची दश��वणे आ�ण �यांचा भाग हो�याचा आनंद घेणे.
● इतरांची �ची कोण�या गो�ट�त आहे, हे जाणनू घे�यासाठ� ��न �वचारणे.
● लोक अमकु प�धतीने का वागतात याचा शोध घे�यासाठ� ��न �वचारणे.
● खोलवर �वचार कर�याची आव�यकता भासेल अशा सधंींचा शोध घेणे.
● कठ�ण सकं�पना�मक सम�यां�या उ�रांचा शोध घेणे.
● तमु�या �वतः�या अतं�ा�नातनू �ा�त होणा�या गो�ट�ंवर �व�वास ठेवणे आ�ण �यातनू जोखीम �वीकारणे.
● आ�हानांचा शोध घेऊन  �याम�ये �वकासाची सधंी शोधणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● पढुाकार
● �वचारांचा खलेुपणा
● सजृनशीलता
● �च�क�सक �वचार�मता
● �शकायला �शकणे
● �ोतसपं�नता
● �व�वधतचेा आदर
● सामािजक जाणीव

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – िज�ासा
● In English - Curiosity
● In Mizo - Dil chhut
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१३. �नण�य �मता

संक�पना, �व�प  व मह�व
दोन �कंवा �याहून अ�धक कृतीतनू �नवड कर�याची �मता �हणजेच �नण�य घेणे होय. आप�या �नण�यांचे पर�णाम आ�ण �यातनू �वनीत होणारे
अथ� ओळख�याची आ�ण �याचे �व�लेषण कर�याची �मता �हणजे �नण�य घेणे असत.े �व�वध प�रि�थतीत स�या अि�त�वात असले�या
सामािजक, न�ैतक आ�ण सरु�ा यां�या �नयमा�या चौकट� ल�ात घेऊन आरो�य, नातसेबंंध, क�रअर (�यावसा�यक आय�ुय) आ�ण जीवनशलै�
सबंं�धत वयैि�तक वत�णकू��वषयी �वचारपवू�क रचना�मक आ�ण जबाबदार�ने �नवड कर�याची ह� एक ���या आहे. आप�या कृतींची
जबाबदार� �यायला आ�ण �वत�ंपणे �नण�य �यायला स�म हो�याचा यात समावेश असतो.
अगद� लहान वयात हे म�ुय कौश�य आ�मसात के�याने ते कौश�य �वाय�तचेी भावना बळकट कर�यात आ�ण प�रपणू�तचेी जाणीव हो�यात
भर टाकत.े कोण�याह� नेमनू �दले�या काया�त आपण जी मेहनत घेतो आ�ण आपला जो �ि�टकोन असतो �यांना सकारा�मक�र�या �भा�वत
कर�याचीस�ुधा �मता �नण�य घे�या�या कौश�यात अस�याचे �स�ध झाले आहे.

�नण�य �मता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● आप�या �वतःचा अनभुव आ�ण �श�ण यावर आधारलेले मा�हतीपणू� �नण�य घेणे.
● आप�या �नण�यां�या पर�णामांचे आकलन करणे आ�ण �याचे म�ूयमापन करणे.
● आप�या �नण�यां�या पर�णामांची वयैि�तक जबाबदार� �वीकारणे.
● �नण�य घेताना इतरां�या गरजा ल�ात घेणे.
● वयैि�तक �नण�यांवर�ल सामािजक बंधने आ�ण अ�धकार यां�या  �भावाचे म�ूयमापन करणे.
● �नण�य घेताना न�ैतक कारणमीमांसेचा उपयोग करणे .
● आतंरवयैि�तक आ�ण गटातील नातसेबंंध यासदंभा�तील �नण�य जबाबदार�ने घेणे.
● स�यि�थतीतील �नण�य घेणे कॉलेज आ�ण क�रअर�या �नवडी यावर कशा�कारे पर�णाम करत,े याचे �व�लेषण करणे.
● वयैि�तक �नण�यांवर वयैि�तक पवू��ह आ�ण भेदभाव यां�या असणा�या �भावाचे म�ूयमापन करणे.
● असरु��त �कंवा अन�ैतक उप�मांमधील सहभागी हो�या�या दबावाला �वरोध क� शकणार� धोरणे ओळखणे आ�ण �यांचे म�ूयांकन

करणे.
● जबाबदारपणू� �नण�य घे�या�या कौश�यांमधनू अ�यासा�या सवयी आ�ण श�ै�णक काम�गर� यात सधुारणा करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● ता�क� क �वचार
● समानानभुतूी
● वाटाघाट�
● सम�या �नराकरण
● जबाबदार�
● �विजगीष ुव�ृी
● जोखीम �वीकारणे

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – �नण�य लेना
● In English - Decision Making
● In Mizo - Duhthlanna chu
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१४. �वल�ंबत समाधान

संक�पना, �व�प  व मह�व
द�घा�वधीत म�ूयवान परु�कार �कंवा वयैि�तक पातळीवर�ल समाधान �मळवनू देणा�या परु�कार �ा�तीची मान�सकता ठेऊन ता�का�लक
�व�पा�या �मळणा�या समाधाना�या मागे लाग�या�या मोहाला थोप�व�याची �मता �हणजेच �वल�ंबत समाधान होय. पढेु जाऊन एखादा
परु�कार �मळेल या अपे�ेने ता�काळ �मळणा�या समाधाना�या मागे लागणे, परु�काराचे भाव�नक पलैू या ऐवजी परु�कारा�या बौ�धीक पलैूकंडे
ल� दे�या�या �मतचेी यात आव�यकता असत.े या �मतमेळेु आप�या आवेगांना ��तबंध घाल�याची �मता �वक�सत होते आ�ण
�व-�नयं�णाचा वापर करता येतो, �याने आपण अ�धक जबाबदार बनतो.
आरो�याला पोषक सवयी जोपासणे, �वयं�श�तीचे पोषण करणे, इतरांसोबत चांग�या सबंंधांची उभारणी करणे, श�ै�णक �येय सपंाद�त करणे,

नोकर�त �टकून राहणे आ�ण �यावसा�यक �े�ातील कार�कद�ची उभारणी करणे यासाठ� �वल�ंबत समाधान हा एक अ�याव�यक घटक आहे.

सवा�ना मा�य असलेल� �ये�ये सपंाद�त कर�यासाठ� एक��तपणे काम कर�याची �मता सम�ृध कर�यासाठ� सहयोगीप�धतीने �नण�य घे�यात
याचीस�ुधा मह�वाची भ�ूमका असत.े

�वलं�बत समाधान, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● द�घ�काल�न �येय �नि�चत करणे आ�ण �याचा पाठपरुावा करणे.
● एखाद� गो�ट �शकणे �कंवा काह�तर� करणे हे अवघड अस�याचे �कंवा आ�हाना�मक अस�याचे जर� ल�ात आले तर� �याचा पाठपरुावा

कायम ठेवणे.
● �नयोजन करणे आ�ण त ेस�ुवातीपासनू शवेटपय�त त े पार पडणे.
● �वतः�या गरजा काह� काळपय��त  लांबणीवर टाकून  नातसेबंंधांमधील इतरां�या गरजांना �ाधा�य देणे.
● �वतः�या �याचबरोबर�ने इतरां�याह� भ�व�यासाठ��या एखा�या मह�म �येया�या �कंवा �व�नवत �येया�या �दशनेे सम�प�त व�ृी

दाख�वणे.
● आप�या कृतीतनू सयंम आ�ण जबाबदार� �वीकार�याची व�ृी दश�वणे.
● अपयश �कंवा अडथळे यांना सामोरे जावे लागणा�या �सगंीस�ुधा प�ुहा �य�न कर�यासाठ� आ�ण अ�धक जोमाने �य�न कर�यासाठ�

�ेर�त अस�याचे दश�वणे.

● जोखीम घेणे आ�ण �वतःवर  तसेच इतरांवर �व�वास अस�याचे दश�वणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● आकलन�वषयक गो�ट�ंचा स�ूम अ�यास
● �व- �यव�थापन
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – �वल�ंबत समाधान
● In English - Delayed Gratification
● In Mizo - Insum theihna
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१५. भाव�नक �नयमन

संक�पना, �व�प  व मह�व
भावना�मक सघंषा�तनू जात असताना आप�या �वतः�या भावनांना जाणनू घेणे, �यांचे आकलन करणे, �यांना �वीकारणे आ�ण आवेगपूण�
वत�णकू�वर �नयं�ण ठेव�याची �मता �हणजेच भाव�नक �नयमन होय. प�रि�थतीज�य माग�या आ�ण �येय यानसुार आप�या भावनांचे
�यव�थापन कर�यासाठ� धोरणांम�ये सधुारणा�मक बदल कर�या�या �मतचेा यात समावेश असतो. सम�येवर उपाययोजना,
आ�म�व�वासपवू�क वत�णकू, प�रि�थतीचे प�ुहा म�ूयमापन करणे आ�ण भावनांची ती�ता कमी करणे यातनू भाव�नक �नयमन आकार घेत
असत.े
या�शवाय समाधान होणे, साम�य�वान वाटणे यासार�या आधीच मा�हत असले�या फाय�यांपल�कडे भाव�नक �नयमन कौश�य द�घ�काल�न
�वा��यालास�ुधा सम�ृध क� शकत,े �यावसा�यक पातळीवर�ल काम�गर�त सधुारणा घडवू शकत,े वयैि�तक नातसेबंंध व�ृ�धगंत क� शकते
आ�ण �याहून अ�धक �हणजे एकूणच आरो�याला उ�म कर�या�या �दशनेे वाटचाल क� शकत.े

भाव�नक �नयमन, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● आप�या भावना ओळखणे, �यांचे आकलन करणे आ�ण �या �वीकारणे.
● आप�या भावना प�रि�थतीला साजेशा प�धतीने इतरांसमोर स�ुप�टतनेे आ�ण उघडपणे �य�त करणे.
● इतरांना न दखुावता �कंवा �यांचा अनादर न करता �यां�या भावना आ�ण मत े�य�त करणे.
● एखाद� भावना �कंवा �ि�टकोन �य�त कर�यापवू� �या�या सभंा�य प�रणामांवर मनन करणे.
● आवेगपणू� वत�णकू �नयं��त करणे.
● टाळाटाळ न करता, कुणाला दोष न देता �कंवा आ�मक न होता �ासदायक गो�ट� �य�त करणे.
● �नराशाजनक प�रि�थतीम�ये  सकारा�मक आ�ण जबाबदार�ने ��त��या देणे.

● �यांना  गरज असेल �यांना  �यां�या भावनांची ती�ता कमी करायला  मदत होईल  अशा धोरणांचा उपयोग करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● मान�सक लव�चकता
● �व- �यव�थापन
● ताणतणावाशी सामना
● समायोजन �मता
● सघंष� �नराकरण
● समानानभुतूी
● वाटाघाट�
● �चकाट�
● नातसेबंंधांचे �यव�थापन
● लव�चकता
● �व-साम�य�

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – भावना�मक �व�नयमन
● In English - Emotional Regulation

● In Mizo - Rilru sukthlek thunun
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१६. समानानभुतूी

संक�पना, �व�प  व मह�व
इतर �य�तींना काय वाटतयं, याचं भाव�नक�र�या आकलन कर�याची, �यां�या �ि�टकोनातनू आ�ण सदंभा�तनू गो�ट� पाह�याची, �यां�या जागी
�वतः अस�याची क�पना कर�याची आ�ण यो�य प�धतीने ��तसाद दे�याची �मता �हणजे समानानभुतूी होय. समानानभुतूी �हणजे इतरांना
�वीकारणे, �यांचे आकलन करणे, �यां�याशी जोडले जाणे, �यां�या पा�व�भमूी, अनभुव आ�ण �ि�टकोन यातील व�ैव�या�ती सवेंदनशील राहून
�यानसुार कृती करणे.
अथ�पणू� सामािजक नातसेबंंधासह सामािजक�र�या एक स�म �य�ती हो�यात समानानभुतूीची मह�वाची भ�ूमका असत.े इतरां�वषयी
सकारा�मक वत�णकू�ला �ो�साहन दे�यासाठ� आ�ण सामािजक पर�परसवंाद आ�ण नातसेबंंध �नमा�ण कर�यासाठ�, �हणजेच परोपकार�
वत�णकू�ला चालना दे�यासाठ� समानानभुतूी �मता असणं मह�वाचं आहे. अस�ह�णतूा, प�पात आ�ण पवू��हद�ुषत �वचारसरणी यांना आ�हान
दे�यासाठ�देखील हे कौश�य आप�याला मदत करत.े

समानानभुतूी, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● मनापासनू ऐकणे, अशाि�दक पातळीवर�ल सवंादाकड ेल� देणे आ�ण स�ूम सकेंत ल�ात घेणे.
● इतरांचे �ि�टकोन आ�ण भावना यांचे आकलन करणे.
● इतरां�वषयी  सवेंदनशीलता असणे.
● इतरां�या गरजा आ�ण भावना यां�या�वषयी �वत: केले�या आकलनावर आधा�रत इतरांना मदत करणे.
● �व�वध लोकांची व�ैव�यपणू� पा�व�भमूी�वीका�न  इतरां�ती आदर बाळगणे आ�ण �यां�याशी चांग�या त�हेने जोडले जाणे.
● इतरां�या व�ैव�यपणू� गरजा आ�ण भावना यां�याशी �मळतजेळुते घे�यासाठ� इतरांशी सवंाद साध�या�या प�धतीत जाणीवपवू�क

बदल करणे.
● इतरां�या स�म बाज ूआ�ण �यांनी सपंा�दत केले�या गो�ट� यांची �शसंा करणे.
● इतरांना सधुारणा कर�यात मदत होईल  अशा प�धतीचा रचना�मक ��तसाद देणे.
● इतरां�या गरजांना �ाधा�य देणे आ�ण �यां�या प�रि�थती सधुार�यासाठ��या मागा�चा शोध घेणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये

● �व- जाणीव
● �ि�टकोन �वीकारणे
● भाव�नक �नयमन
● सामािजक जाणीव
● सवंाद
● क�णा

● �नण�य �मता
● वाटाघाट�
● नातसेबंंधांचे �यव�थापन
● �व�वधतचेा आदर
● जबाबदार�
● सामािजक जाणीव

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – समानभु�ूत
● In English - Empathy
● In Mizo - Midangte dinhmun a in chan thiam
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१७. आ�थ�क सा�रता

संक�पना, �व�प  व मह�व
वयैि�तक आ�ण कौटंु�बक पातळीवर यश�वी�र�या पशैाचे �यव�थापन कर�यासाठ� गरजेचे असलेले �ान, कौश�ये, म�ूये आ�ण सवयी असणे
�हणजे आ�थ�क सा�रता होय. यात कमावणे, खच� करणे, बचत, कज� घेणे, जबाबदार�ने गुंतवणकू करणे यांचा समावेश असतो. आपण जर
आ�थ�कर��या स�म आ�ण समथ� असलो तर आपल� सपंणू� �मता ��य�ात उपयोगी आण�यासाठ� सदैव त�पर असतो.
आ�थ�क सा�रता आप�याला समजदार�ने आ�थ�क �नवड करायला, आ�थ�क �येयपतू� साठ� आ�म�व�वावासाने काम करायला, आ�थ�क जोखीम
आ�ण सधंी या�ती जाग�क राहायला, भ�व�यासाठ� वा�तववाद� राहून �नयोजन करायला, दैनं�दन पातळीवर�ल आ�थ�क �नण�यांना �भा�वत
करणा�या आय�ुयातील घटनांवर ��त��या �यायला आ�ण आ�थ�क बाबीं�या सदंभा�त मदत कुठून �मळवायची आहे,�या�वषयीचे �ोत माह�त
क�न घे�यासाठ�  स�म करत.े

आ�थ�क सा�रता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● आप�या आय�ुयात आ�ण मो�या सामािजक  �तरावर असणार� पशैाची भ�ूमका ल�ात घेणे.
● आप�या आठव�या�या �कंवा म�ह�या�या भ�यातनू खचा�चे �यव�थापन कर�याची �मता आ�ण बचतीत वाढ करणे.
● अनाव�यक खरेद� कर�यापे�ा �नयोज पवू�क खरेद� कर�याचा �नण�य घे�याची �मता  दश��वणे.
● पसेै उसने घेणे आ�ण देणे हे �यवहार जबाबदार�ने करणे.
● एखा�या योजनेचे अ�पकाल�न आ�ण द�घ�काल�न फायदे �लहून काढून गुंतवणकू��या योजनेचे �व�लेषण करणे.
● �व�याची �या�या करणे आ�ण �याचा हेत ू�प�ट करणे -( वयैि�तक तसेच  �यावसा�यक)

● �ेडीट का��सचा (आगाऊ पसेै उपल�ध क�न देणारे कोणतहे�  मा�यम) वापर आ�ण द�ुपयोग यासदंभा�त जाग�कता �नमा�ण करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �यावहा�रक ग�णती �मता
● �नण�य �मता
● सम�या �नराकरण
● �वल�ंबत समाधान

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – �व�ीय सा�रता
● In English - Financial Literacy
● In Mizo - Sum enkawl thiam
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१८. खबंीरपणा

संक�पना, �व�प  व मह�व
ती� इ�छाश�ती आ�ण �चकाट�सह द�घ�काल�न �येय सपंाद�त कर�याची �मता �हणजे �हमंत होय. आपण एखा�या �व�श�ट �येया�ती
�ढ�न�चयी असतो जे�हा ते �येय, आपण आय�ुयात जे काय करतोय �या सग�या गो�ट�ंना अथ� �ा�त क�न देत असत.ं आपण �या
�येयपतू�ब�दल खपू जा�त �माणात सजग असतो. एखा�या गो�ट��या �ेमाखातर काह�ह� करणे आ�ण �यादर�यान �कतीह� आ�हाने आ�ण
अडथळे आले तर� द�घ�कालावधीसाठ� �या गो�ट�चा पाठपरुावा न सोडणे  याच ं�म�ण �हणजेच �हमंत होय.
�हमंत हे एक मह�वाचं कौश�य मानलं जात,ं कारण �याचा �येयपतू�शी सकारा�मक सबंंध असतो. आपलं अ�य�ुच �ेम आ�ण �चकाट� हे �हमंत
�मततेील दोन मह�वाचे घटक आहेत, �यांचा आप�या शार��रक आ�ण मान�सक �वा��यावर, नातसेबंंधांवर आ�ण कोण�याह� �े�ातील
काम�गर�वर सकारा�मक प�रणाम होतो.

खंबीरपणा, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● एखाद� अ�भ�ची �कंवा �येय याचा पाठपरुावा करणे आ�ण   �यातनू  भाव�नक पातळीवर�ल आनंद आ�ण समाधान �ा�त होणे.
● कोण�यातर� एखा�या गो�ट�त �ावी�य �मळव�यासाठ� वेळ लागत असला तर�देखील �यावर �भ�ुव �मळ�व�यासाठ� �चकाट�ने �य�न

करणे.
● �वतःसाठ� �नि�चत केले�या �येय�ा�तीसाठ� वेगवेग�या मागा�चा शोध घेणे.
● अशा �कार�या �येयांवर काम करताना �चडं सयंम दश��वणे.
● काह� वेळा �येय सा�य कर�यास कठ�ण आ�ण ताणतणाव �नमा�ण करणारे असले, तर�देखील �यावर काम कर�यातील आनंद घेणे.
● काया�तील  अथ�पणू�ता आ�ण हेत ूयां�या जाणीवेचा शोध घेणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �चकाट�
● �व- �यव�थापन
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● In English - Grit
● In Mizo - Rilru pakhauh
● �हदं�त - अगल� बार के अपडटे म� बताया जाएगा/�लखा जाएगा।
● मराठ�त – धमक, �ढ�न�चयी, धयै�, साहस
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१९. मा�हती-त�ं�ान सा�रता

संक�पना, �व�प  व मह�व
�ाना�धि�ठत समाजात �न�म�ती�मर��या काय�रत राह�या�या �ि�टकोनातनू �डिजटल त�ं�ानाचा वापर, स�ेंषण साधने हाताळणे आ�ण ती
सहजपणे वापर�यासाठ� उ�म सपंक� जाल �यव�था, �यव�थापन, एका�मीकरण, म�ूयमापन, मा�हती �न�म�ती क�न सव�� पोहोच�व�याची
�यव�था करणे इ�याद� गो�ट� सा�य कर�याची �मता �हणजे मा�हती त�ं�ान सा�रता होय. आप�या गरजा पणू� कर�यासाठ� त�ं�ानाचा
सरु��तपणे , �नरोगी व�ृीने , जबाबदार�ने आ�ण न�ैतकतनेे कसा वापर करावा या�वषयी मा�हती असणे या बाबींचा अतंभा�वह� मा�हती-त�ं�ान
सा�रता या स�ेंत   होतो .
मा�हती-त�ं�ान सदंभा�तील कौश�ये ह� �शकणा�या समहुातील/ �व�या�या�तील श�ै�णक तयार� सदंभा�तील �व�वधतलेा/�वषमतलेा �याय
दे�या�या कामी उपयोगी पडू शकतात तसेच, �व�या�या�ना �यि�तगत अ�ययना�या आ�ण �यि�तगत अ�ययनशलै�ने �शक�या�या सधंी
उपल�ध क�न देऊ शकतात. �यामळेु इ�ट अ�ययन �न�प�ी सा�य हो�याचा एकूण �तर उंचावू शकतो.स�या�या वेगवान गतीने धावणा�या
जगाचा �वचार करता मा�हती त�ं�ान सा�रतचेे असे सारे एक��त लाभ, �व�या�या�ना यो�य �या सधंी उपल�ध क�न दे�या�या ��ट�ने
आव�यक �गतीचा वेग गाठ�यासाठ� मदत क� शकतात.

मा�हती-तं��ान सा�रता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल काह� गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसते

● दैनं�दन आय�ुयातील आ�ण रोज�या �यवहारातील बौ��धक कामे  करताना  �व�वध �डिजटल  साधनांचा वापर करणे.
● उ�च�तर �वचार ���या कर�यासाठ�  मा�हती-त�ं�ान कौश�यांचा उपयोग करणे.
● लोकांशी ऑनलाईन सवंाद साधताना सामािजक���या  यो�य आ�ण सरु��त अशा काय�प�धतींचा उपयोग करणे.
● सामािजक���या  उ�चत आ�ण त�ं�ाना�या �ि�टकोनातनू सरु��त अशी ‘ साव�ज�नक �यि�तगत मा�हती’ सादर करता येणे.

● तां��क �यासपीठावर उपल�ध अशयातील �व�वासाह� नसणारे सा�ह�य, बनावट बात�या इ�याद� ओळखणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● िज�ासा
● मा�हती स�ंलेषण

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – सचूना, सचंार और तकनीक� सा�रता
● In English - ICT literacy
● In Mizo - ICT hman thiam
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२०. मा�हती स�ंलेषण

संक�पना, �व�प  व मह�व
�व�वध �ोतातनू �मळालेल� मा�हती गोळा क�न �याचे �व�लेषण आ�ण म�ूयमापन क�न मा�हतीतील दवेु जोड�याची �मता आ�ण न�या
प�धती�या आकलनाची �न�म�ती कर�यासाठ� पवू�सचूना अस�या�माणे �ा�त झालेल� मा�हती एक��त आण�याची �मता �हणजेच मा�हतीचे
स�ंलेषण होय. यात मा�हतीची स�यता आ�ण अचकूता पडताळून पाह�या�या �मतचेा आ�ण मा�हती उपल�ध क�न दे�या�या अ�पकाल�न
आ�ण द�घ�काल�न पर�णामां�या जाग�कतचेा समावेश असतो. हे कौश�य आप�याला ��यमान प�धतीने पाहायला आ�ण �वरोधाभास �नमा�ण
करणा�या �न�कषा�चे �नराकरण करायला स�म करत.े
वयैि�तक, सामािजक, �यावसा�यक आ�ण श�ै�णक �येय सपंादन कर�यासाठ��या �ि�टकोनातनू मा�हतीचे स�ंलेषण हे अ�यंत अ�याव�यक
कौश�य आहे.

मा�हती सं�लेषण, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● एखादा �व�श�ट हेत ूसा�य कर�यासाठ� मा�हती गोळा करणे आ�ण �या मा�हतीचा �भावीपणे वापर करणे.
● नेमनू �दले�या काया�साठ� आव�यक मा�हतीचे  �व�प आ�ण �या�ती �नि�चत करणे.
● पर�पर�वरोधी मतांचा समावेश असले�या अनेक�वध �ि�टकोनांना सबंो�धत करणा�या �व�वध �ोतांचा वापर करणे.
● �न�कषा��त पोहोच�यापवू� मा�हतीचे आ�ण �या�या  �ोतांचे �च�क�सक  प�धतीने म�ूयांकन करणे.
● मा�हती�या वापरा�या सभोवताल� उपि�थत आ�थ�क, कायदेशीर आ�ण सामािजक सम�यांचे आकलन करणे.
● कायदेशीर प�धतीने आ�ण न�ैतकतनेे मा�हतीपय�त पोहोचणे आ�ण �याचा वापर करणे.
● सा�य, �भ�नता, नातसेबंंध आ�ण साचे (pattern) ओळखनू अ�यंत स�ुप�टतनेे �ोतांमधील संबंंधांची उभारणी करणे, यात

एकमेकां�ती �वरोधाभास दश�वणा�या �ोतांमधील सबंंधांचाह� समावेश असायला हवा.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● सवंाद
● िज�ासा
● �च�क�सक �वचार�मता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –  जानकार� स�ंलेषण
● In English - Information Synthesis
● In Mizo - Chanchin hriatna fawm zau
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२१. पढुाकार

संक�पना, �व�प  व मह�व
सकं�पना, �य�ती आ�ण अनभुव यां�याबरोबर उ�साहाने काम कर�याची �मता �हणजे पढुाकार हे जीवन कौश�य होय . आवडणा-या
उप�मांम�ये योगदान देणे, नवीन अनभुवांचा शोध घेणे, ��न �वचारणे आ�ण आ�हाने �वीकारणे या �मतांचा यात समावेश होतो.कृती
कर�या�या, �ोतसपं�न अस�या�या आ�ण जे�हा आव�यकता असेल त�ेहा एक नवीन कृती आराखडा ��ता�वत कर�या�या, �ेरणा �टकवनू
ठेव�या�या आ�ण मा�यता �दले�या �येयां�या �दशनेे काम कर�या�या �मतचेा यात समावेश असतो. फल�न�प�ी ह� नशीब, सधंी �कंवा इतर
गो�ट�ंवर अवलबंनू नसनू ती आप�या �वतः�या कृतींवर अवलबंनू असते या ठाम समजतूीवर पढुाकार घेऊन काम करणे ह� �मता �टकून
असत.े

पढुाकार घेऊन काम करणे हे कौश�य, साहसाने केलेला उप�म, ताबा घेणे, सपंणू�तः अनसुरण करणे, �नधा�र आ�ण नेत�ृव या कौश�यांशी
जोडलेले आहे. ह� कौश�ये सभोवताल� असणा�या जगात �भावीपणे सहभागी हो�यात मदत करतात आ�ण इि�छत �येय �ा�त कर�यासाठ�
�ेरणा देतात. पढुाकार घेऊन काम कर�याचे कौश�य �या �य�तींकडे असते �या �य�तींचा कल �यांचा �व �ि�टकोन आ�ण वत�णकू याबाबतची
जबाबदार� �वीकार�याकड ेअसतो तसेच इतरांचा �व�वास सपंादन कर�याकडहे�  �यांचा कल असतो.

पढुाकार, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● �वतः�या �शक�यात स��यतनेे सहभागी होणे.
● ��न �वचा�न �शक�यासाठ�चा उ�साह दश��वणे .
● सकं�पना, �क�प आ�ण नेमनू �दलेल� काय� यात स��यतनेे सहभागी होणे.
● ि�ल�टता  वाढत जाणा�या भ�ूमका आ�ण नेमनू �दलेल� काय� �वत�ंपणे �वीकारणे.
● �वत�ंपणे काम करणे. सात�याने देखरेख के�या�शवाय नेमनू �दले�या काया�चे �व�प ठरवणे, �ाधा�य�म �नि�चत करणे आ�ण ती

काय� पणू� करणे.
● आप�या �वतः�या �शक�याची �या�ती वाढव�यासाठ� आ�ण �यात न�या गो�ट�ंचा शोध घे�यासाठ� आ�ण �ा�व�य �ा�त कर�यासाठ�

कौश�ये मलूभतू पातळीवर अवगत कर�या�या पल�कड ेजाणे.
● �वतःहून सपंाद�त करणे अवघड वाटत असणा�या नेमनू �दले�या काया�साठ� सहा�याचा �ोत ओळखणे आ�ण �तथनू मदत घे�याचा

�य�न करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �विजगीष ुव�ृी
● �व- �यव�थापन
● िज�ासा
● जबाबदार�
● �वचारांचा खलेुपणा
● नेत�ृव
● �शकायला �शकणे
● सहभाग
● जोखीम �वीकारणे
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –  पहल करना
● In English - Initiative
● In Mizo - Sul sut
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२२. नेत�ृव

संक�पना, �व�प  व मह�व
नेत�ृव ह� एक अशी �मता आहे जी �व�वध �य�तींना �ेरणा देऊन �यांचा गट तयार करते व �या गटाला एक सामाईक �येय �ा�त कर�यासाठ�
�यांना �ेर�त करत.े जबाबदार�ने वागनू आ�ण �न:प�पातीपणा राखनू, तसेच �वतः�या गरजांपे�ा इतरां�या गरजांना �ाधा�य देऊन गटातील
सद�यांचा �व�वास आ�ण आदर �ा�त कर�या�या मान�सकतचेा समावेश या �मतमे�ये होतो. गटातील सद�यां�या जमे�या गो�ट� आ�ण
�यांना असरु��त करणा�या गो�ट� यांचा मागोवा घेऊन �यांना �यानयुार यो�य ती कामे देणे आ�ण �यातनू कमाल काम�गर� साधणे, या
काय�प�धतीचा समावेश या �मतमे�ये होतो. इतर �य�ती आ�ण सामािजक �यव�था यात इ�ट प�रवत�न घडवनू आण�याचा अतंभा�व
देखील   नेत�ृव या �मतमे�ये होतो.
नेत�ृव हे कौश�य आप�या जीवना�या ��येक अगंासाठ� फायदेशीर ठरणारे आहे. हे कौश�य �चकाट� ठेवणे, वचनब�ध आ�ण जबाबदार राहणे,
लव�चकता, आ�म�व�वास इ�याद� �मखु वयैि�तक गणुां�या �वकासात मदत करत.े नेते आतंरवयैि�तक सपंक� / सवंाद आ�ण सम�या
�नराकरण या कौश�यांचा उपयोग इतर �य�तीना  प�रवत�नासाठ� �े�रत कर�यासाठ� तसेच माग�दश�न कर�यासाठ� करतात.

नेत�ृव, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल काह� गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसते

● �येय गाठ�या�या  �दशनेे काय� करताना गटाचे नेत�ृव करणे.
● गटातील सद�यांना कामे नेमनू देणे.
● गटातील सद�यांकडून सचुवले�या गो�ट� आ�ण �यांचे �व�वध �कारचे योगदान यांचा �वीकार करणे.
● गटातील  सद�यां�या योगदान कर�या�या �मतबे�दल आ�म�व�वास �य�त करणे.
● गटात ��येक सद�य मह�वाचा अस�याची भावना �नमा�ण करणे.
● श�द आ�ण कृती यांचा �भावीपणे उपयोग क�न इतरांवर छाप टाकणे.
● कोणतहे� आ�हान �य�न आ�ण ना�व�यपणू� �वचार यां�या मदतीने पार करणे अवघड नसत ेअसा  �ि�टकोन ठेऊन काम करणे.
● नवीन आ�ण अप�र�चत सकं�पना, �ि�टकोन आ�ण अनभुव सहजपणे �वीकार�याची मान�सकता   असणे.
● कठ�ण प�रि�थतीत लव�चकता दश�वणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● समायोजन �मता
● सवंाद
● वाटाघाट�
● �चकाट�
● जोखीम �वीकारणे
● �वचारांचा खलेुपणा
● लव�चकता
● सहयोग
● जबाबदार�
● पढुाकार
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – नेत�ृव
● In English - Leadership
● In Mizo - Hotu zia
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२३. �शकायला �शकणे

संक�पना, �व�प  व मह�व
वेळ आ�ण मा�हती यां�या �भावी �यव�थापनातनू �शक�याचा पाठपरुावा कर�याची, तसेच �चकाट�ने �शकत राह�याची �मता �हणजे
�शकायला �शकणे होय. या म�ये �शक�या�या ���या आ�ण गरजा याब�दल�या जाग�कतचेा, आप�या पसतंी�या �शक�या�या प�धतीं�या
आकलनाचा, आपल� कौश�ये आ�ण पा�ता याब�दल जमे�या आ�ण कमकुवत बाजू ओळख�याचा समावेश होतो. तसेच उपल�ध सधंी
ओळख�याचा आ�ण यश�वीपणे �शक�यासाठ� अडथ�यांवर मात कर�या�या �मतांचा यात समावेश होतो. या �मतचेा अथ�, नवीन �ान
आ�ण कौश�ये �मळवणे, �यावर �चतंन, सराव इ�याद� ���या क�न ती आ�मसात करणे असा आहे; �याचबरोबर उपल�ध माग�दश�न आ�ण
साहा�य यांचा शोध घेऊन �याचा उपयोग करणे असाह� आहे.
�शक�यासाठ� �शकणे हे कौश�य आप�याला आपले पवू��ान आ�ण जीवनातील अनभुवांचे उपयोजन घर�, कामा�या �ठकाण इ�याद� �व�वध
�ठकाणी कर�यासाठ� उपयोगी पडत;े तसेच ते आप�याला �श�ण व ��श�ण घे�यासाठ� सहा�य करत.े जग�यासाठ� आ�ण धाव�या
जगातील अ�यावत घडामोडी  आ�ण सधुारणा यां�याबरोबर गती राख�यासाठ� �शकायला �शकणे हे  एक अ�नवाय� कौश�य आहे.

�शकायला �शकणे, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल काह� गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसते

● �शक�याची उ�म प�धत कोणती या�वषयी �वचार करणे.
● आप�याला उपल�ध वेळ आ�ण कामाची प�धत यांचे �यव�थापन करणे.
● �शक�यासाठ� �चकाट�ने �य�न करणे.
● द�घ�काळपय�त  ल� क� ��त करणे.
● �वतः�या कामाचे म�ूयांकन करणे.
● �शक�या�या ���येचा एक भाग �हणनू सहयोगी प�धतीने काम करायला �शकणे.
● �वयं�श�णासाठ� वेगळा  वेळ काढणे.
● �शक�याचे  नेमके उ�देश/ हेत ूआ�ण �येये  या �वषयी �च�क�सकपणे �चतंन  करणे.
● यो�य वेळी स�ला, ��तसाद आ�ण साहा�य �मळव�याचा �य�न करणे.

● आप�या �वतः�या आ�ण इतरां�या अनभुवातनू सात�याने �शक�यासाठ� त�पर राहणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● �चकाट�
● िज�ासा
● �च�क�सक �वचार
● आकलन�वषयक गो�ट�ंचा स�ूम अ�यास
● मा�हती-त�ं�ान सा�रता

मा�हती स�ंलेषण
पढुाकार
�वचारांचा खलेुपणा
�भ�ुव अ�भमखुता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – सीखना कैसे सीख�
● In English - Learning to Learn

● In Mizo - Thiam tur a in zirna
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२४. सा�रता

संक�पना, �व�प  व मह�व
समजपवू�क वाचायला आ�ण �लहायला येणे �हणजे सा�रता होय. यामळेु आपण छापील आ�ण �क�ा�य यासार�या सव�
मा�यमातनू �ल�खत सवंादाचे �भावीपणे आकलन आ�ण वापर क� शकतो. �व�वध मा�यमां�या उपयोगातनू हे एक
�य�त हो�याचे आ�ण सवंाद साध�याचे साधन आहे. यात आपले �ान, कौश�य आ�ण समाजातील सहभाग यांचा
�वकास कर�या�या �ि�टकोनातनू आपले आकलन, म�ूयमापन, �ल�खत मजकूराचा उपयोग आ�ण सहभाग या
�मतांचा समावेश होतो.
आप�याला दैनं�दन आय�ुयात �ल�खत मजकूर समजपवू�क वाच�यासाठ� सा�रतचेी गरज आहे. पण दैनं�दन
उपाययोजने पल�कडहे� समाजाचा कृतीशील घटक �हणनू उ�म नाग�रक तयार कर�यात सा�रतचेी अ�तशय मह�वाची
भ�ूमका आहे. वाचन, लेखन आले �हणजे चालू घडामोडींशी जळुवनू घेणे, प�रणामकारक सवंाद साधणे तसेच आपले
�व�व अ�धक सम�ृध ्करणे श�य होत.े

सा�रता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● कोण�याह� �सारमा�यमातील �ल�खत सा�ह�य वाचनू �याचे आकलन होणे.
● सा�रता हे अ�भ�य�तीचे एक �भावशाल� मा�यम आहे.
● सा�ह�य, मा�हती, �सारमा�यम आ�ण ��यमान मजकूर यांची यो�य �नवड क�न तसेच आकलनासह वाचनू

यो�य �ि�टकोन �वक�सत करणे.
● �व�वध काया�नीती, �ोत आ�ण त�ं�ान यांचा वापर क�न मा�हतीचा अथ� लावणे, �नवड करणे आ�ण

आव�यकतनेसुार मा�हतीचे  एक��करण आणणे.
● भाषा �कार, शलै� यां�या यो�य आकलनासह �व�वध �कार�या मजकुरावर यो�य ��तसाद देणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● सवंाद
● पढुाकार
● �शकायला �शकणे
● िज�ासा

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – सा�रता
● In English - Literacy

● In Mizo - Ziak leh chhiar thiam
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२५. ता�क� क �वचार

संक�पना, �व�प  व मह�व
अप�र�चत प�रि�थती �कंवा सम�या��त प�रि�थती यांचे चांग�या र�तीने आकलन कर�यासाठ� तका�चा वापर
कर�याची �मता �हणजे ता�क� क �वचार होय. तक� ह� कारणमीमांसेवर आधार�त, रचना�मक आ�ण �मब�ध
उपाययोजनेची एक प�धती आहे. यात एका मा�हती�या भागाचे स�ूम घटकांम�ये �वभाजन क�न �याचे आकलन
कर�याचे उ��द�ट असत.े ता�क� क �वचार यात अकंांचा �भावीपणे वापर कर�या�या, सम�येवर शा��श�ुध
उपाययोजनेची �न�म�ती कर�या�या, �भ�नता ओळख�या�या, वग�करणा�या, सामा�यीकरण कर�या�या , गहृ�तके
मांड�या�या आ�ण मा�हतीचे एक��करण कर�या�या �मतांचा समावेश असतो. ता�क� क �मता ह� जट�ल सम�या
सोड�व�याची ग�ु�क�ल� आहे.

ता�क� क �वचार कौश�य दैनं�दन आय�ुयातील अडथ�यांवर मात कर�यासाठ� गरजेचे आहे. आपण जे�हा एखा�या
सम�येला त�ड देत असतो त�ेहा ता�क� क आ�ण सजृना�मक प�धतीने �वचार करायला हे कौश�य आप�याला �े�रत
करत.े ता�क� क �वचाराकडे �व�या�या��या आ�म�नभ�रतवेर आ�ण �व�ानातील यशि��वतवेर �भाव टाकणारा एक
�ाथ�मक घटक �हणनूह� पा�हले जात.े

ता�क� क �वचार, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● �व�श�ट सम�या �कंवा अडचण ओळखणे, �याचे वण�न करणे आ�ण �प�ट�करण करणे.
● यिु�तवादातील परुावे आ�ण कारणे शोधनू काढणे.
● यिु�तवादाची स�ूब�ध रचना करणे.
● �वषया�या  मजकूराचे  �या�या घटक �भावीपणे वग�करण करणे.
● एखाद� प�रि�थती / मा�हती�या वेगवेग�या पलैमूधील पर�परसबंंध ओळखणे.
● सपंणू� ��यातील ��येक वा�त�वक मा�हतीचे असलेले योगदान ओळखणे आ�ण �याचे वण�न करणे.
● एखा�या यिु�तवादातील सव� गहृ�तकांना ओळखणे आ�ण �यांचा सारांश मांडणे.
● परुा�या�या �ोताचा  दजा� आ�ण �व�वसनीयता यांची यो�यता पारखणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● आकलन�वषयक गो�ट�ंचा स�ूम अ�यास
● �च�क�सक �वचार�मता
● �व�लेषणा�मक �वचार

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – ता�क� क �वचारधारा
● In English - Logical thinking
● In Mizo - Ngaihtuahna fing
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२६. �भ�ुव अ�भमखुता

संक�पना, �व�प  व मह�व
�भ�ुव अ�भमखुता याचा सदंभ� सपंादना�या �दशनेे असणा�या आप�या �ि�टकोनाब�दल �दला जातो, िजथे �शकव�यावर
आ�ण �वतः �नि�चत केले�या �नकषांवर सधुारणा कर�यावर आ�ण नवीन कौश�य �ा�त कर�यावर भर देत, नेमनू
�दले�या एखा�या काया�त �ावी�य �मळव�यावर ल� क� ��त केलेले आहे. आप�या �शक�याशी सबंं�धत घटकांवर आपले
�नयं�ण आहे, मेहनत आ�ण �य�न याचे फळ �मळतचे आ�ण �शक�यात आप�याला मदत करतील अशी धोरणे
आप�याकडे आहेत �कंवा आपण ती �ा�त क� शकतो अशा ठाम समजतूीमधनू हे उ�प�न झाले आहे. या �ि�टकोनासह
आपण अ�धक आनंद घे�याची आ�ण आ�हानांचा शोध घे�याची श�यता आहे, अडथ�यांना त�ड दे�यात �चकाट�
दाखव�याची श�यता आहे आ�ण आपण अपयशांकडे आप�यातील �मतांचा अभाव �हणनू पाह�याऐवजी अपयशांकडे
अप�ुया �य�नांचा पर�णाम �कंवा चकु�ची धोरणे या �ि�टकोनातनू पाह�याची श�यता आहे.

सशंोधन असे सांगते क� �भ�ुव अ�भमखुता हे सहज �ा�त कर�यासारखे कौश�य आहे. �चकाट�, आ�हानांचा शोध
आ�ण �शक�याची इ�छा यासार�या गो�ट�ंचा समावेश असलेले अनेक�वध गणु यात समा�व�ट आहेत.

�भ�ुव अ�भमखुता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● �ानात वाढ होईल अशा उप�मात सहभागी होणे.
● �ेणी सार�या काम�गर� दश�वणा�या बा�य �नद�शांकां�या �भावाखाल� न जाता �न�वळ �शक�यात समाधान

शोधणे.
● चकुांमधनू �शकणे.
● आव�यकता असेल त�ेहा मदत �मळव�याचा �य�न करणे.
● �शक�या�या धोरणांम�ये  ती उपयोगी ठरत नाह�त त��हा बदल करणे
● वयैि�तक �कंवा �यावसा�यक �मतते   सधुारणा कर�यावर ल� क� ��त करणे.
● �व सधुारणा  आ�ण �गती यां�या �नकषांवर आधार�त  काम�गर�चे म�ूयमापन करणे.
● हेतचूी जाणीव अस�याचे दश�वणे आ�ण आ�हानांना न  जमुानता �येया�या �दशनेे �चकाट�ने �य�न करणे.
● आ�हाना�मक �कंवा अप�र�चत अशी �शक�याची नेमनू �दलेल� काय� �वीकार�यासाठ� तयार� दाखवणे.
● बा�य �माणीकरण �कंवा परु�कार �मळाले नाह�त तर� �यांची अपे�ा न करता  �ावी�य सपंाद�त कर�यावर

ल� क� ��त करणे.
● सात�यपणू� सधुारणा आ�ण �शकणे या मा�यमातनू यशाकड ेपाहणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �शकायला �शकणे
● �चकाट�
● �व-साम�य�
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – महारत उ�मखुीकरण
● In English - Mastery Orientation
● In Mizo - Mahni inchotuah
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२७. �सारमा�यम सा�रता
संक�पना, �व�प  व मह�व
म�ु�त आ�ण त�ं�ानावर आधार�त अशा दो�ह� �कार�या �सारमा�यमांम�ये आप�यासाठ� उपल�ध असले�या
मजकूराचे �च�क�सकपणे आकलन कर�याची, �व�लेषण कर�याची आ�ण �या�या अथा�ची उकल कर�याची �मता
�हणजे ‘�सारमा�यम सा�रता’ होय. �सारमा�यमातील मजकूरापय�त पोहोचणे, �याचा वापर करणे आ�ण �व�वध
�कारे तो दसु�यांपय�त पोहोच�वणे या �मतांचा यात समावेश होतो. �याचबरोबर�ने वेगवेग�या �कार�या
�सारमा�यमांचे आकलन कर�याचाह� यात समावेश होतो. ह� �मता आप�याला �सारमा�यमातील मजकूराचा न�ैतक
�ि�टकोनातनू वापर कर�यासाठ�, नवीन मजकूराची �न�म�ती कर�यासाठ� �याचबरोबर नवीन मजकूरात सग�यांनी
योगदान करावे यासाठ� एक ‘सहभागी स�ंकृतीची’ �न�म�ती कर�यासाठ� ससु�ज करत.े
�सारमा�यम सा�रता एक कौश�य �हणनू आप�याला �सारमा�यमांकडून सादर कर�यात आले�या मा�हतीत
�च�क�सकपणे सहभागी होणे, खो�या बात�या कशा ओळखा�या आ�ण कशा हाताळा�या याचे आकलन क�न घेणे आ�ण
�याचबरोबर �सारमा�यमांचा लोकांवर असले�या �भावा�वषयी  जाग�क राहणे याक�रता साहा�य करत.े

�सारमा�यम सा�रता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● मा�हतीपय�त पोहोच�यासाठ� वेगवेग�या मा�यमांचा वापर करणे - जसे �वनीफ�त (ऑ�डओ), �च� �कंवा इतर मा�हती.
● गरज असले�या मा�हतीचा साठा शोधनू काढ�यासाठ� वेगवेगळी सच� इंिज�स (मा�हती शोध�याची सगंणकावर�ल त�ं)े

आ�ण मा�हतीचे साठे यांचा वापर करणे.
● �सारमा�यमातनू �मळाले�या मा�हतीवर आव�यक तथेे  ��न उपि�थत करणे.
● �या हेतसूाठ� �सारमा�यमावर�ल मजकूराची �न�म�ती केल� गेल� आहे आ�ण तो इतरांपय�त पोहोचव�यात आला आहे,

�या हेतचूी तपासणी करणे.
● वाचकाकडून आकलन के�या गेले�या मजकूराचा हेत ूआ�ण �यातनू स�ूचत होणारा अथ� याची तपासणी करणे.
● हा�नकारक मजकूर ओळखणे आ�ण �यापासनू  �वतःला सरु��त ठेवणे.
● �सारमा�यमांमधील मजकूराचे म�ूयांकन करणे आ�ण �या मजकूराने न�ैतक �नकषांचे पालन केले अस�याची खा�ी

करणे.
● �सारमा�यमामधील जो मजकूर इतर �य�तीं�या मालक�चा आहे आ�ण तो इतरांपय�त पोहोचव�यासाठ� सबंं�धत

�य�तीं�या परवानगीची आव�यकता आहे, असा मजकूर इतरांपय�त पोहोचव�या�या सभंा�य प�रणामांचे म�ूयांकन
करणे.

● मा�हती �कंवा �च�े यांचा समावेश असलेला �सारमा�यमामधील मजकूर उपे��त �य�ती आ�ण स�ंकृती यां�याब�दल
अनादर �य�त करत अस�याची श�यता असेल तर तो मजकूर इतरांपय�त पोहोचव�या�या सभंा�य पर�णामांचे
म�ूयांकन करणे.

● एखा�या �व�श�ट सम�ये�वषयी सामािजक सवेंदनशीलता �नमा�ण कर�यासाठ� �कंवा एखा�या सम�येवर तोडगा
शोध�यासाठ�चे उप�म जसे क� त�ं�ान आधा�रत मो�हमा (�डिजटल कॅ�पे�स), चचा� करणारे मचं आ�ण लेख ��स�ध
करणारे �यासपीठ (�लॉ�स) यासार�या �सारमा�यमां�या साधनांचा उपयोग करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �च�क�सक �वचार�मता
● सवंाद
● िज�ासा

मा�हती-त�ं�ान सा�रता
मा�हती स�ंलेषण

असेह� ओळख�यात येते
● �हदं�त – मी�डया सा�रता
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● In English - Media literacy

● In Mizo - Media hman thiam
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२८. आकलन�वषयक गो�ट�ंचा स�ूम अ�यास

संक�पना, �व�प  व मह�व
आपल� �वतःची �वचार कर�याची �मता समजनू घे�याची, आप�याला काय मा�हत आहे आ�ण आप�याला काय मा�हत
नाह�, हे ओळख�याची आ�ण �यानसुार आप�या वचैा�रक ���येचे सयंोजन कर�याची �मता �हणजे आकलन�वषयक
गो�ट�ंचा स�ूम अ�यास होय. याचा सदंभ� अशा ���यां�या सचंासाठ� �दला जातो �याचा आपण सात�याने स�ु
असणा�या �वचारांवर देखरेख कर�यासाठ� वापर करतो �यातनू आपण आप�या �वतः�या वत�णकू�चे �भावीपणे �नयं�ण
करत असतो. यात आप�या �वतः�या �शक�याची �भावीपणे जबाबदार� घेणे आ�ण �शक�या�या सदंभा�तील आपण
करत असले�या उप�मां�वषयक देखरेखी�या, �नयमना�या आ�ण �नयं�णा�या आप�या �मतांचास�ुधा यात समावेश
असतो.
अ�यंत अ�याव�यक पातळीवर आकलन�वषयक नेमनू �दले�या सव� काया�त, अगद� दैनं�दन वत�णकू आ�ण सम�येवर
उपाययोजना कर�यापासनू �व�वध शाखांम�ये उ�कृ�ट काम�गर� कर�यापय�त सव� �ठकाणी आकलन�वषयक गो�ट�ंचा
स�ूम अ�यास या �मतचेी एक मह�वाची भ�ूमका असत.े

आकलन�वषयक गो�ट�ंचा स�ूम अ�यास, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● �यांचे �वतःचे �वचार आ�ण वत�णकू यावर मनन करणे.
● �यांना एखा�या �वषयाब�दल जे काह�  मा�हत आहे आ�ण मा�हत नाह�, त ेओळखणे आ�ण �यावर मनन करणे.
● �शक�या�या नेमनू �दले�या काया�ला कशा�कारे हाताळावे यावर �वचार करणे आ�ण �याब�दल �नयोजन

करणे.
● एका नेमनू �दले�या काया�वर काम करत असताना ल� �वच�लत करणा�या गो�ट� ओळखणे.
● नेमनू �दलेले काय� पणू� कर�या�या �दशनेे होणा�या �गतीचे म�ूयांकन करणे.
● सम�या सोडव�यासाठ� साजेशा कौश�यांचा आ�ण धोरणांचा वापर करणे.
● �वतःचे म�ूय�नधा�रण कर�या�या �य�नात �वतःचे म�ूयांकन करणे आ�ण �वतःत सधुारणा हो�यासाठ�

बदल  करणे.
● आप�या कृतींब�दल जा�तीतजा�त जाग�कता बाळगणे आ�ण आप�या कृतीं�या इतरांवर आ�ण

वातावरणावर होणा�या पर�णामां�वषयीस�ुधा जा�तीतजा�त जाग�कता �वक�सत करणे.
● �वतःम�ये बदल कर�याची  आ�ण आप�या �वतः�या जाणवले�या मया�दा �वीकार�याची �ग�भता दश�वणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● �च�क�सक �वचार�मता
● �शकायला �शकणे
● ता�क� क �वचार
● �वल�ंबत समाधान
● आ�मक�णा

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – �वयं क� �वचार ���याओ ंके बारे म� जाग�कता
● In English - Metacognition
● In Mizo - Mahni inhmuh
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२९. वाटाघाट�

संक�पना, �व�प  व मह�व
आ�म�व�वासपणू� आ�ण सहकाय�शील राहून ता�क� क �वचार आ�ण मन वळव�या�या कौश�याचा वापर करत
पर�परातील सम�या आ�ण सघंष� यांचे �नराकरण कर�याची �मता �हणजे वाटाघाट� होय. वाटाघाट� हे इतरां�या
�वा��याला बाधा न आणता असहमती दश��व�याचे आ�ण आदरपवू�क �यवहार ठेव�याचे कौश�य आहे. याम�ये
सम�येचे नेमकेपणाने आकलन व �तचे �नराकरण कर�यासाठ� धोरण �नि�चती क�न उभय प�ी होणारे सभंा�य
प�रणाम व �यातील भाव�नक गुंतागुंत ल�ात घेऊन सम�या सोड�वणे या बाबींचा अतंभा�व होतो. याम�ये वाटाघाट�त
सहभागी असणा�या �य�तींशी �भावीपणे सवंाद साधणे आ�ण सम�या �नराकरण होईपय�त �चकाट�ने सवंाद स�ु ठेवणे
यांचाह�  अतंभा�व होतो.
वाटाघाट� कौश�य �ि�टकोन बदल�यात, असहमती�या आ�ण गैरसमजतुी�या म�ु�यांचे �यव�थापन �कंवा ��तबंध
कर�यात आ�ण नातसेबंंध सधुार�यात मदत क� शकत.े आप�याला शोषण, गैरवत�न आ�ण छळणकू यापासनू सरु��त
ठेवणा�या �मता सम�ृध कर�यातह�  हे कौश�य  मदत क� शकत.े

वाटाघाट�, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल काह� गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● इतरांचे �वचार ल�पवू�क ऐकणे.
● असहमत असताना  देखील इतरांची मत ेआ�ण �चतंा या�वषयी आदर दश�वणे.
● असहमती आ�ण गैरसमज टाळणे  �कंवा �यांचे यो�य �यव�थापन करणे.
● �हसंक मागा�पे�ा शाि�दक  यिु�तवादाचा उपयोग करणे.
● यिु�तवाद सादर करताना ता�क� क �वचारसरणीचा उपयोग करणे.
● सघंषा��मक प�रि�थतीत �यातील मळू सम�या शोधणे.
● इतरां�या सकं�पना  आप�याशी मताशी जळु�यासाठ� इतरां�या �ि�टकोनात बदल घडवनू आणणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● सवंाद
● सहयोग
● �च�क�सक �वचार�मता
● सम�या �नराकरण
● �नण�य �मता
● भाव�नक �नयमन
● समानानभुतूी
● नेत�ृव

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – समझौता वाता� (बातचीत करना)
● In English - Negotiation
● In Mizo - Thu rem thiam
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३०. �यावहा�रक ग�णती �मता

संक�पना, �व�प  व मह�व
समाजात आ�ण �यावसा�यक �ठकाणी काम करतांना गरजेनसुार ग�णताचा वापर कर�याची, ग�णतीय मा�हतीचे
आकलन क�न �याचा वापर कर�याची, आकडमेोड कर�याची, ग�णतीय मा�हती कुशलतनेे हाताळ�याची आ�ण ग�णतीय
मा�हती दसु�यांना दे�याची �मता �हणजे �यावहा�रक ग�णती �मता होय. आप�या दैनं�दन आय�ुयात स�ंयांचा
वापर, धारणा आ�ण आकलनाची �मता �हणजे �यावहा�रक ग�णती �मताच असत.े �भ�न प�रि�थतीत ग�णतीय
माग�यांचे �भावीपणे �यव�थापन कर�यासाठ� आप�याला आव�यक असणा�या �ानाचा आ�ण कौश�यांचा यात
समावेश असतो.
आध�ुनक जगात उ�कष� हो�यासाठ� दैनं�दन आय�ुया�या आ�ण �यावसा�यक आय�ुया�या सदंभा�तील अ�यंत गरजेचे
असणारे हे काह� म�ुय कौश�यांपकै� एक कौश�य आहे.

�यावहा�रक ग�णती �मता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● कामाशी �कंवा समदुायाशी सबंं�धत असले�या मलूभतू स�ंया�मक मा�हती�या आ�ण आलेखा�मक (�ा�फकल)
मांडणी�या सयंोजनातनू मांडले�या मा�हती�या अथा�ची उकल करणे आ�ण �यावर मनन करणे.

● पर�माण आ�ण स�ंया, साचे आ�ण नातसेबंंध, मा�हती इ�याद�ं सार�या ग�णतीय सकं�पनां�वषयी मा�हती
एकमेकांसमोर �य�त करणे.

● व�त,ू �च�,े सांके�तक �च�हे, स�ंया, त�ते �कंवा को�टक, आलेख इ�याद�ंचा समावेश असले�या सा�यासो�या
ग�णतीय मा�हतीचे सादर�करण करणे.

● ग�णताचा �कंवा ग�णतीय ग�ृहतकांसह असणा�या कोण�याह� इतर �वषयाचा पढु�ल अ�यास स�ु ठेव�यासाठ�
अ�याव�यक असलेल� ग�णतीय कौश�ये हाताळणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● सा�रता
● ता�क� क �वचार
● �व�लेषणा�मक �वचार

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – गणना कौशल
● In English - Numeracy
● In Mizo - Number hman thiam
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३१. �वचारांचा खलेुपणा

संक�पना, �व�प  व मह�व
�न:प�पातीपणे आ�ण व�त�ुन�ठ �वचाराने उपल�ध परुावे आ�ण यिु�तवाद यां�या आधारे आपल� मते �कंवा �ि�टकोन
बन�व�याची आ�ण �सगंी बदल�याची तयार� ठेवणे �हणजे �वचारांचा खलेुपणा ठेवणे असे �हणता येईल. या �मतमे�ये
कोण�याह� बाबतीत घाई गडबडीने मत बनवणे �कंवा न�ैतक बाबतीत �नण�य टाळणे यांचा समावेश होतो. समोर येणा�या
सव� सकं�पनांम�ये त�य असू शकते असे मान�या�या मोक�या व�ृीचा समावेश होतो. यामळेु चटकन कोण�याह�
�नण�यापय��त पोहोच�याची श�यता टाळल� जात;े या�शवाय बौ��धक िज�ासा आ�ण �व�वधतचेे गणु�हण कर�याची
��ट� सम�ृध होत.े
खलेु �वचार आप�याला बा�य�ोतांपासनू ��तसादांचा मागोवा घे�यासाठ� तसेच आ�मपर��ण कर�यासाठ� �व�ृ
करतात; तसेच �वतःचे �व�लेषण क�न आढळले�या उणीवा दरू कर�यासाठ� आव�यक मदतीचा शोध घे�यासाठ�
सहा�यभतू होतात

�वचारांचा खलेुपणा, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल काह� गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● सकारा�मक आ�ण नकारा�मक अशा  दो�ह� �कार�या बदलांना �वे�छेने आ�ण सहजतनेे �वीकारणे.
● इतरांकडून �वतः�वषयी  �मळालेला ��तसाद/अ�भ�ाय  �वीकारणे.
● इतरांचे �ि�टकोन �वीकारणे.
● इतरांमधील �भ�नता �वीकारणे आ�ण �याची �शंसा करणे.
● नवीन स�दया�नभुव, सां�कृ�तक �कंवा बौ��धक  अनभुव यांची �शसंा करणे.
● जीवनातील भतूकाळ आ�ण वत�मान काळ यातील प�रि�थती �कंवा भावना दो�ह� �वीकारणे.
● नवीन त�ं�ानासोबत �योग करणे.
● अप�र�चत आ�ण अ�नि�चत प�रि�थतींसोबत �योग करणे.
● वयैि�तक मत तयार न करता �कंवा आधीच �नण�य न घेता नवीन आ�ण अप�र�चत सकं�पना आ�ण अनभुव

यांचा न�याने शोध घेणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● समायोजन �मता
● आकलन�वषयक लव�चकता
● िज�ासा
● �ि�टकोन �वीकारणे
● �ोतसपं�नता
● �व�वधतचेा आदर
● �व- जाणीव
● स�ंद�धत�ेवषयी स�ह�णतुा

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – खलु� सोच
● In English - Open mindedness
● In Mizo - Rilru zau
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३२. सहभाग

संक�पना, �व�प  व मह�व
�व�वध कामे आ�ण �यावर प�रणाम करणा�या ���या तसेच �नर�नरा�या �कार�या प�रि�थतीम�ये स��यपणे योगदान
दे�याची �मता �हणजे सहभाग कौश�य होय.  अशा �कारे प�रणामकारक र�तीने सहभागी हो�याची �मता �वतःला
तर स�म करतचे व  �याचबरोबर  �वतःची काय��मता आ�ण सामािजक सपंक�  वाढ�व�यासाठ� उपयोगी पडत.े
सहभागातनू उ�च �तरावर�ल �व ��तमा �नमा�ण होऊन सज�नशीलतलेा चालना �मळत.े
�श�ण�े�ाचा �वचार करता, सहभागातनू स��य अ�ययनाला �ो�साहन �मळत.े �व�या�या�मधील समतलेा उ�ेजन
�मळत.े  �यां�या मनात  शाळा आपल� आहे अशी भावना �नमा�ण होत,े तसेच हे कौश�य  समाजाला स�म करत.े
कुटंुबा�या पातळीवर �वचार करता सहभागामळेु ना�यांची वीण  घ�ट होत ेतसेच �वाय�ता वाढ�स लागत.े  सामािजक
राजक�य �यव�थेम�ये �व�याथ� भ�व�यात �या जगात  �वेश करणार आहेत �या जगाला �यां�या मनातील �चतंा
ऐकव�याची सधंी देत.े

सहभाग, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल काह� गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● �शक�यात सहभागी होणे.
● आपल� मत ेआ�ण �ि�टकोन हे पर�परांकड े�य�त करणे.
● सामाईक  उ��द�ट / �येय सा�य कर�यासाठ� सहभाग देणे.
● वग��म� आ�ण �श�क यां�याशी चांग�या त�हेने �मळून �मसळून वागणे.
● �श�तीने व साम�ूहक  जबाबदार�ने वागनू चांग�या शालेय वातावरण �न�म�तीसाठ� योगदान देणे.
● कौटंु�बक �नण�यात योगदान करणे. �वतःची मत ेसव� कुटंुबसद�यांपय�त पोहोच�वणे. .
● मनोरंजन, खेळ, क�रअर (�यावसा�यक सधंी), द�घ�काल�न नातसेबंंध, समाजीकरण यासाठ� समान सधंींचा लाभ

घेणे.

● नाग�रक �हणनू �वतःचे अ�धकार ��य�ात वापरता येणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● सहयोग
● �विजगीष ुव�ृी
● पढुाकार
● जबाबदार�
● �ोतसपं�नता
● �व�वधतचेा आदर
● सामािजक जाणीव
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – सहभा�गता
● In English - Participation
● In Mizo - Inhnamhnawih
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३३. �चकाट�

संक�पना, �व�प  व मह�व
�येयात येणारे अडथळे ,अवघड आ�ण नाउमेद करना-या गो�ट�ंवर मात करत प�र�मपवू�क �य�न कर�त �येय
गाठ�याची �मता �हणजे �चकाट�.अपयशातनू �शक�या�या आ�ण प�ुहा �य�न कर�या�या �मता यात समा�व�ट
असतात. �चकाट� या �मतचेा अथ� असाह� होतो क� आपण अ�पकाल�न समाधानापे�ा भ�व�यातील शा�वत गो�ट�ंना
�ाधा�य देतो.
�चकाट� ह� �मता �व�या�या�नी सकारा�मकतनेे काय�रत राह�यासाठ� गरजेची आहे जसेक� श�ै�णक तडजोडी आ�ण
सहभाग  याचा सबंंध उ�च पातळीवर�ल काम�गर�शीस�ुधा जोडलेला आहे.

�चकाट�, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● �यान, �चकाट� आ�ण सात�यपणू� �य�न यासह काम करणे.
● कोण�याह� नेमनू �दले�या काया�ला त�ुह� स�ुवात केल� असेल त ेपणू� करणे.
● अडथ�यांना जर� त�ड �यावे लागेल तर� �दले�या सम�येवर उपाययोजना शोध�यावर ल� क� ��त करणे.
● द�घ�काल�न �येया�या �दशनेे सात�याने काम करणे.
● एका  मह�वा�या आ�हानावर �वजय �मळव�यासाठ� अडथ�यांवर मात करणे.
● आप�या अपयशासाठ� कारणीभतू असले�या गो�ट�ंंचे म�ूयांकन करणे आ�ण मनन करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● भाव�नक �नयमन
● �व- �यव�थापन
● खबंीरपणा
● �व-साम�य�
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –  �ढ़ता
● In English - Perseverance
● In Mizo - Teirei peihna
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३४. �ि�टकोन �वीकारणे

संक�पना, �व�प  व मह�व
एखाद� प�रि�थती इतरांना कशी भासतये, �यांचा आकलन�वषयक आ�ण भाव�नक ��तसाद काय आहे यावर आधा�रत
प�रि�थती समजनू घे�याची �मता �हणजे �ि�टकोन �वीकारणे होय. आप�याहून �कतीह� वेगळे असले तर�ह�
�ि�टकोन, अनभुव आ�ण समजतूी ओळख�याची �मता �हणजे �ि�टकोन �वीकारणे होय. अशा �कारे ओळखणे हे
पर�परांब�दल आकलनासाठ�, नवीन �शक�याकडे वाटचाल कर�यासाठ�, सामािजक पर�परसवंादाला न�याने आकार
दे�यासाठ� व �यापक आ�ण �वाभा�वक�र�या समावेशक अशी जगाब�दलची नवीन मते �वक�सत कर�यासाठ� पाया
तयार करत.े

एकूणच �ि�टकोन �वीकारणे ह� �मता सामािजक नातसेबंंध �ढ हो�यास �ो�साहन देत,े गटातील व�ैव�या�या
साम�या�ला �वात�ंय देत,े �न�म�ती�म उपाययोजनां�या �दशनेे वाटचाल कर�यास मदत करते आ�ण पवू��हांचा �भाव
आ�ण सभंा�यता कमी करत.े

�ि�टकोन �वीकारणे, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● गटातील सद�य �कंवा �म�म�ै�णी जे�हा �यांचे अनभुव �कंवा �ि�टकोन �य�त करत असतात त�ेहा स��यतनेे
ऐकणे.

● वग��म� व गटसद�य यांची मत,े �ि�टकोन व अनभुव जाणनू घे�याचा आ�ण �यांचा उपयोग कर�याचा �य�न
करणे.

● �वतःचे अनभुव, भावना आ�ण �ि�टकोन यापे�ा �भ�न असले तर� इतरांचे अनभुव, भावना आ�ण �ि�टकोन
जाणनू घेणे आ�ण त े�वीकारणे.

● भावना �य�त कर�या�या  प�धती शोधणे (�यातनू इतरांना �यांचे आकलन होऊ शकत ेआ�ण �या �वीकार�या
जाऊ शकतात, �वशषेत: सघंषा��या ि�थतीत आ�ण मतभेद �नमा�ण झाले�या ि�थतीत.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● समानानभुतूी
● �वचारांचा खलेुपणा
● �व�वधतचेा आदर
● सवंाद
● नातसेबंंधांचे �यव�थापन
● सामािजक जाणीव

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – नज़�रया लेना
● In English - Perspective taking
● In Mizo - Sangawi zawn thiam
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३५. �नयोजन

संक�पना, �व�प  व मह�व
पढुचा �वचार कर�याची आ�ण नेमनू �दलेले काय� पणू� कर�यासाठ� �कंवा �व�श�ट �येयापय�त पोहोच�यासाठ� सवा��म
मागा�चा बौ��धक पातळीवर मागोवा घे�याची �मता �हणजे �नयोजन होय. सा�य कर�याजोगे �येय ठरव�याची,
धोरण तयार क�न ते अमंलात आण�याची आ�ण �या �येया�या �दशनेे होणा�या �गतीवर देखरेख कर�याची �मता
�हणजे �नयोजन होय. �वतःचे आ�ण इतरांचे �यव�थापन कर�या�या सोबतच वेळेचा समावेश असले�या �ोतांचे
आ�ण एका �व�श�ट �येयापय�त पोहोच�यासाठ� सभोवताल�या प�रि�थतींचे �यव�थापन कर�याचा यात समावेश होतो.
अ�नि�चतता , बदलते वातावरण याला सामोरे जा�यासाठ� माग�दश�क ठरते व �ोतांचा उ�म त�हेने उपयोग क�न घेत
�गती साध�यासाठ� �नयोजन �मता उपयोगी ठरत.े

�नयोजन, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● नेमनू �दलेले काय� पणू� कर�यासाठ� आव�यक असले�या वेळेचा आ�ण �य�नांचा ततंोततं अदंाज बांधणे.
● नेमनू �दले�या मो�या काया�ची पतू�ता कर�यासाठ� �यात समा�व�ट असले�या छो�या-छो�या नेमनू �दले�या

काया�चे का�प�नक �च� डो�यासमोर तयार करणे.
● �व�श�ट, स�ुप�ट आ�ण वा�तववाद� काम�गर�चे ट�पे आ�ण कालमया�दा यां�यासह वेळाप�के �वक�सत करणे.
● जबाबदा�या पणू� कर�यासाठ� वयैि�तक वेळेचे �यव�थापन  करणे.
● वेळे�या क�ेत साहा�याची आव�यकता भास ूशकणा�या �नयोजनाचे पलै ू ओळखणे.
● इतरां�या मदतीसह �कंवा मदती�शवाय �नयोजन आराखडा रचनाब�ध कर�यासाठ� धोरणांचा उपयोग करणे.
● वा�तववाद� �येये �नि�चत करणे आ�ण ती सपंा�दत कर�यासाठ� �या�दशनेे कृती करणे.
● सचूनेनसुार आ�ण �येयानसुार  वत�णकू �वत�ंपणे  �द�श�त करणे.
● �वतःसाठ� �नकालांचे मापन आ�ण काम�गर��या ट��यांचे मापन करणा�या प�धती ��था�पत करणे.

● अनपे��त घटना  उ�भव�या तर �यासाठ� आकि�मक पया�यी  योजना तयार करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- �यव�थापन
● �ोतसपं�नता
● स�ंद�धत�ेवषयी स�ह�णतुा

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – योजना बनाना
● In English - Planning
● In Mizo - Remruatna
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३६. सम�या �नराकरण

संक�पना, �व�प  व मह�व
सम�येचा शोध घे�याची, ओळख�याची आ�ण �याची �या�या कर�याची, पया�यी �कंवा सभंा�य उपाययोजना कर�याची,
�यांचे म�ूयमापन कर�याची आ�ण �यात �नवड कर�याची आ�ण �येयापय�त पोहोच�यासाठ� �नवडले�या उपाययोजनेवर
कृती कर�याची �मता �हणजे सम�या �नराकरण होय. सम�ये�या वरवर�या �व�पापल�कडे पाह�यासाठ� आ�ण
�न�कषा��त पोहोच�यासाठ� �याखाल� दडले�या कारणांचे आकलन कर�यासाठ� कारणमीमांसा आ�ण �व�लेषण या
���यां�या वापराचा यात समावेश होतो. ह� अशी देखील ���या आहे �यातनू दैनं�दन आय�ुयात सामोरे जावे लागणा�या
सम�या�धान प�रि�थती हाताळ�यासाठ� �भावी, �वीकार�याजो�या �कंवा �न�म�ती�म मागा�चा शोध घेतला जातो.
सम�येचे �नराकरण ह� �मता �शक�या�या ���येत अ�धक सहभागी क�न घेत.े उ�च�म पातळीवर�ल वचैा�रक
�मतसेाठ��या सधंी ह� �मता �नमा�ण करते �यातनू वातावरणातील बदल �वीकार�याची �मता वाढते आ�ण
भ�व�यातील नवे �वाह आ�ण अ�नि�चतता यातनू माग� काढत पढेु जायला मदत करत.े

सम�या �नराकरण, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● सम�या�धान प�रि�थती ओळखणे.
● सम�या�धान प�रि�थती �कंवा सघंष� यातील मळू कारण ओळखणे.
● एखा�या सम�येशी सबंं�धत मा�हती ओळखणे आ�ण �तचे पणू� पणे पर��ण करणे.
● सबंं�धत सकेंतांकड ेल� देणे.
● �यातनू उपि�थत झाले�या सा�यांवर आधार�त अथा�ची उकल करणे.
● �येय �नि�चत करणे आ�ण कृती आराखडा तयार करणे.
● स�ुनि�चत केले�या �येया�या �दशनेे होणा�या �गतीचे म�ूयांकन करणे.
● सम�या सोडव�यासाठ� �व�वध पया�य सचुवणे.
● सम�ये�यासाधक आ�ण बाधक अशा   वेगवेग�या बाजूनंा ल�ातघेणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �च�क�सक �वचार�मता
● सजृनशीलता
● �नण�य �मता
● मा�हती स�ंलेषण
● �ोतसपं�नता
● वाटाघाट�
● �व�लेषणा�मक �वचार
● सघंष� �नराकरण

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – सम�या समाधान
● In English - Problem Solving
● In Mizo - Harsatna chinfel
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३७. मान�सक लव�चकता

संक�पना, �व�प  व मह�व
सात�याने बदलणा�या प�रि�थतीज�य माग�या ओळख�याची आ�ण �वीकार�याची, भावनेत बदल कर�याची,
आव�यकत�ेमाणे �ि�टकोन आ�ण वत�णकू बदल�याची आ�ण �पधा��मक इ�छा, गरजा आ�ण आय�ुयातील �ाधा�य�म
यात सतंलुन ठेव�याची �मता �हणजे मान�सक लव�चकता होय. प�रि�थतीनसुार आ�ण आप�यात खोलवर �जलेल�
म�ूये यावर आधा�रत वत�णकू�ची �नवड करताना आप�या भावना आ�ण �वचार याबाबत सपंणू�तः जाग�क राह�या�या,
अवां�छत भावना आ�ण �वचारासह सवा�ना �वीकार�या�या  �मतांचा यात समावेश होतो.
मान�सक लव�चकता ह� आपले दैनं�दन �वा��य, समायोजन तसेच मान�सक आरो�य अबा�धत ठेव�याची �मता
यां�या क� ��थानी अस�याचे मानले जात.े आप�यातील गाभाभतू म�ूयांना ��त�ब�ंबत करणा�या �येयां�ती वाटचाल
करताना आपले ल�य आ�ण �य�न यांचे �नयमन कर�याचे काम ह� �मता करत.े

मान�सक लव�चकता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● बदल�या प�रि�थतींशी जळुवनू घेणे.
● एखा�याचे �वचार आ�ण भावना �वीकाराह� नस�या(न पटणा� या),तर�ह� मान�सक लव�चकतमेळेु �यात

सकारा�मक बदल कर�या�या �व�वासाने �या �य�तीचा �वीकार.
● वयैि�तक म�ूयांशी ससुगंत असणा�या वत�णकू पया�यांची �नवड करणे.
● �व�वध �ची असणारे �वषय आ�ण इ�छा या दोघांम�ये सतंलुन राखणे.
● अ�पकाल�न आवेगानसुार कृती कर�याऐवजी द�घ�काल�न म�ूयांनसुार कृती करणे.
● अथ�पणू� �ची असणारे �वषय आ�ण म�ूये यां�याशी ल� आ�ण उजा� पातळीवर क�टब�ध राहणे ((ल� केि��त

करणे).
● अडीअडचणींचा �वचार न करता म�ूयाधा�रत �येयांवर �य�नपवू�क ल� केि��त करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● भाव�नक �नयमन
● समायोजन �मता
● लव�चकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –   मान�सक लचीलापन
● In English - Psychological Flexibility
● In Mizo - Rilru tihnuam
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३८. नातसेबंंधांचे �यव�थापन

संक�पना, �व�प  व मह�व
�व�वध �कार�या �य�ती आ�ण गट या दो�ह�ंसोबत वयैि�तक �याचबरोबर �यावसा�यक �वभागात �नकोप, अथ�पणू�
आ�ण फलदायी नातसेबंंध �नमा�ण कर�याची आ�ण ती कायम राख�याची �मता �हणजे नातसेबंंध �यव�थापन होय. हे
नेत�ृवासाठ� आव�यक असणारे एक मह�वाचे कौश�य आहे. याम�ये पढु�ल �मतांचा समावेश होतो जसे क�, �प�ट
आ�ण �न�चयपवू�क सवंाद साधणे, मते आ�ण भावना �य�त करताना �ामा�णक राहणे, आपले कुटंुब, �म�म�ै�णी,
समवय�क, समाज इ�या�दशंी �ेमळ पर�परसवंाद साधणे, �ामा�णक आ�ण रचना�मक ��तसाद देणे, �व�वध �कार�या
सामािजक दबावांचा ��तकार करणे आ�ण आतंरवयैि�तक सघंषा�तनू पर�पर सहमतीने फायदेशीर प�धतीने वाटाघाट�
क�न सोड�वणे.
�व�वध सामािजक पर�परसवंाद साधताना आप�या �वतः�या आ�ण इतरां�या भावना ल�ात घेणे या दोह�चा या
कौश�यात समावेश होतो. नातसेबंंध �यव�थापन हे कौश�य आप�याला आय�ुयातील सव� �े�ातील �य�तींशी �ढ आ�ण
सम�ृध करणारे नातसेबंंध तयार कर�यासाठ� मदत करत.े

नातसेंबंधांचे �यव�थापन, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● �म�प�रवार, समवय�क, �श�क, कुटंुब इ�याद�ंसोबत दैनं�दन पातळीवर पर�पर सवंाद साधताना उ�म �वण
कौश�ये असणे.

● इतरांशी दररोज स�ुप�टतनेे आ�ण ठामपणे सवंाद साधणे.
● �म� आ�ण वग��म� यांना वेगवेग�या प�धतीने मदत कर�याचा �य�न करणे.
● आव�यक असेल त�ेहा मदत करणे आ�ण मदत �मळव�याचा �य�न करणे.
● �म�, कुटंुब इ�या�दसंमोर खलेुपणाने आ�ण �ामा�णकपणे भावना �य�त करणे.
● गटात सहकाया�ने आ�ण �भावीपणे काम करणे.
● गट तयार करणे, गटातील सद�यांना �भा�वत करणे आ�ण गटाचे मनोबल वाढ�वणे.
● �भावी प�धतीने गटसद�यां�या दबावाला �वरोध करणे आ�ण �याचे �यव�थापन करणे.

● सघंषा�चा सामना करणे आ�ण कठ�ण सामािजक प�रि�थतीला �भावीपणे �दशा देणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● समानानभुतूी
● �ि�टकोन �वीकारणे
● �व�वधतचेा आदर
● सवंाद
● सहयोग
● भाव�नक �नयमन
● सघंष� �नराकरण

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –  �बंध
● In English - Relationship Management
● In Mizo - Inkungkaihna vawn that
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३९. लव�चकता

संक�पना, �व�प  व मह�व
�चकाट� ठेव�याची, आपले मलूभतू अि�त�व कायम राह�ल अशा प�धतीने बदलां�या ट��यात �यां�याशी जळुवनू घेत ते
�वीकार�याची �कंवा प�रवत�न घडव�याची �मता �हणजे लव�चकता होय. �ास, आघात, अपयश, अडथळे �कंवा
ताणतणावाचे मह�वाचे �ोत यांना सामोरे जा�या�या काळात बदलांशी जळुवनू घे�याची आ�ण चांग�या प�धतीने
तडजोड कर�याची ह� ���या आहे. लव�चकता या �मतचेा सदंभ�, ��तकूल प�रि�थतीत सकारा�मकतनेे जळुवनू घेणे
�कंवा मान�सक आरो�य राखणे / सांभाळणे यासाठ� देखील �दला जातो.
लव�चकता ह� �मता अ�ययनात आ�ण श�ै�णक सपंादणकु�त सधुारणा घडवनू आणते असे मानले जात.े अ�त
�माणात म�यपान करणे, ध�ूपान आ�ण मादक पदाथा�चे सेवन करणे यासार�या गो�ट�ंचा समावेश असले�या जोखीम
घेणा�या वत�णकू�चे �माण कमी कर�यात याचे योगदान असत.े उ�म समायोजन करणा-या �य�ती कठ�ण �सगं आ�ण
अनभुव यांचे चांग�या त�हेने �यव�थापन करायला स�म असतात तसेच �याचा उपयोग चांग�या �वा��यासाठ� होतो
अशा    सकारा�मक भावना अ�धक अनभुवतात.

लव�चकता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● बदलांशी जळुवनू घेणे.
● भावना�या  आवेगांचे  �यव�थापन  करणे.
● वा�तववाद� �नयोजन  क�न त े��य�ात आण�यासाठ� पावले उचलणे.
● �या कोण�या गो�ट� बदल�या जाऊ शकत नाह�त �या �वीकार�याची �मता ये�यासाठ� अशा प�रि�थतींचे

वा�तववाद� म�ूयमापन करणे.
● �वतः�वषयी सकारा�मक �ि�टकोन असणे आ�ण आप�या �मता आ�ण कौश�ये याब�दल आ�म�व�वास

असणे.
● अनपे��त आ�हानांना सामोरे जाणे.
● आ�हान पेल�यायो�य  अस�याचे  माननू ��तकूल प�रि�थती  हाताळणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● भाव�नक �नयमन
● समायोजन �मता
● मान�सक लव�चकता
● �व-साम�य�
● सामािजक कौश�ये
● स�ंद�धत�ेवषयी स�ह�णतुा
● आ�मक�णा
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता
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इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – ि�थ�त�थापक�व
● In English - Resilience
● In Mizo - Paukhauhna
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४०. �ोतसपं�नता

संक�पना, �व�प  व मह�व
नवीन �कंवा �भ�न प�रि�थतीशी �मळते जळुते घे�याची, �न�म�ती�म �वचार कर�याची, उपाययोजना शोध�याची आ�ण
उपल�ध �ोतांचा सव��म वापर कर�याची �मता �हणजे �ोततसपं�नता होय. ह� �मता आप�या इ�छापतू�साठ�
सभंा�यमागा�चा आढावा घेऊन उपल�ध सधंींचा यो�य उपयोग कर�यास मदत करत.े यात सहयोगी प�धतीने
गटातील सद�यांबरोबर काम कर�याचा आ�ण �येय �ा�तीसाठ� �यांची कौश�ये �भावीपणे वापर�याचा समावेश
असतो.
सशंोधन असे दश�वते क� �ोतसपं�न असणा�या �व�या�या�चा कल ते �कतीह� तणावाखाल� आ�ण ��तकूलतलेा सामोरे
जात असले तर�ह� उ�म काम�गर� कर�याकडे असतो. �ोतसपं�नता ह� �मता स��य, �वचारशील आ�ण सहभागी होणारे
सद�य आ�ण समाजातील नेत ेहो�या�या �ि�टकोनातनू एक मह�वाचे कौश�य �हणनू ल�ात घेतले जाऊ शकत.े

�ोतसंप�नता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● एका �येया�या �दशनेे काय� कर�यासाठ� हाताळ�या�या अनेक�वध  प�धती सचुवणे.
● �व�वध सम�यांसाठ� पया�यी उपाययोजना शोध�यासाठ� �वचारमथंन करणे.
● �योग कर�याची त�परता दश�वणे आ�ण �योगशील राहणे.
● वातावरण आ�ण आजबूाज�ूया �य�ती यां�या�ती िज�ासा दश�वनू सहभागी होणे.
● �म� आ�ण ओळखी�या �य�ती यांचे नेटवक�  तयार करणे.
● वयैि�तक �याचबरोबर सामािजक हेतसूाठ� ��ोतांची �न�म�ती करणे.
● �येय गाठ�यासाठ� सभंा�य सव� मा�यमांचा उपयोग क�न पाह�यासाठ� �चकाट� दश�वणे.
● �येय �कंवा हेतू यां�या �दशनेे योगदान क� शकतील अशा �य�ती �कंवा गट यां�याकडून मदत, मा�हती

�मळव�याचा आ�ण �यांचे �ि�टकोन जाणनू घे�याचा �य�न करणे.
● �वतःची कौश�ये, कला आ�ण श�ती�थाने याब�दल जाग�कता दश�वणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �वचारांचा खलेुपणा
● आकलन�वषयक लव�चकता
● िज�ासा
● सजृनशीलता
● सहयोग
● सहभाग
● लव�चकता

● �नयोजन
● सम�या �नराकरण
● �व�वधतचेा आदर
● �व- �यव�थापन
● सामािजक जाणीव
● �विजगीष ुव�ृी

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – साधनस�प�नता
● In English - Resourcefulness
● In Mizo - Chawrhnahawmna
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४१. �व�वधतचेा आदर

संक�पना, �व�प  व मह�व
वय, �लगं, ल��गक �यवहार पसतंी, धम�, जात, आ�थ�क पा�व�भमूी, राजक�य �वचारसरणी, स�ंकृती इ�याद� बाबतीत
�भ�न असले�या �य�ती आ�ण गट यांना मा�यता दे�याची, आकलनाची, �वीकार�याची आ�ण �यां�या�वषयी आदर
दश�व�याची �मता �हणजे �व�वधतचेा आदर होय.हे कौश�य असणा�या �य�तींची मनोव�ृी �व�वधतचेा स�मान करत,े

एवढेच नाह� तर �व�वधतचेा उ�सव करावा असे मानणार� असत;े तसेच या �व�वधत�ेया आधारे आपले �यि�तगत आ�ण
�यावसा�यक आय�ुय सम�ृध करणार� असत.े िज�ासा जागतृ ठेवणे, �नरंतरपणे �शकत राहणे तसेच �वन�पणे �वतःचे
पवू��ह आ�ण मया�दांचा �वीकार करणे यांचाह� अतंभा�व या कौश�यात होतो
�व�वधतचेा आदर ह� �मता स�या�या �भ�नतनेे य�ुत आ�ण ह� तर�ह� एकमेकां�या जवळ आले�या जगात वयैि�तक
व �यावसा�यक सवंाद आदरय�ुत राख�यासाठ� मह�वाची आहे; तसेच सहजीवन आ�ण साम�ूहक �गती साध�यासाठ�
आव�यक असा अ�धक समावेशक व शा�वत माग� शोध�याकड ेवाटचाल कर�यासाठ� देखील आव�यक आहे

�व�वधतेचा आदर, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल काह� गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● पर�परात आ�ण इतरांम�ये आय�ुया�या �व�वध पलैूबंाबतील सा�य आ�ण �भ�नता ओळखणे.
● वयैि�तक आ�ण �यावसा�यक आय�ुयआप�याहून वेगळे असणा�या लोकांशी पर�परसवंाद साधताना

�यां�या�ती आदर आ�ण समताभाव दश�वणे.
● �व�वध  सामािजक गटातील  �य�तींशी म�ैी जोडणे.
● �व�वध पा�व�भमूी असणारे आ�ण तर�ह� एखा�या सामाईक �येया�या �दशनेे काम करणारे गट �कंवा सघं तयार

करणे �कंवा अशा गटात सहभागी  होणे.
● अप�र�चत �य�ती �कंवा गट यां�याशी पर�परसवंाद साधताना जाग�कता आ�ण सवेंदनशीलता यांचा वापर

करणे.
● व�ैव�यपणू� गट आ�ण सामािजक गट यां�याब�दल �शकायला �मळेल आ�ण �यां�याशी  नात ेसंबंंध ��था�पत

करता येतील अशा सधंी जाणीवपवू�क घेणे
● इतरां�या �मतांब�दलचे मत �कंवा �यांचे म�ूय हे �यां�या सामािजक-सां�कृ�तक ओळख आ�ण धारणा या

आधारे  कर�याऐवजी  �यांची कुवत आ�ण कौश�ये या आधारे करणे.
● सव�सामा�यपणे �वीकार�या जाणा�या पवू��हांना आ�ण द�ुषत साचेबंद समजांना आ�हान करणे तसेच समदुाय

�कंवा सामािजक ओळख यां�यातनू उगम पावलेले  �वनोद आ�ण �टगंलटवाळी�या अगंाने जाणारे अ�भ�ाय
टाळणे.

● सामािजक असरु��त गटातील �य�ती आ�ण गट यांना साहा�य कर�यासाठ�उपाय योजना �वक�सत करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● समानानभुतूी
● �ि�टकोन �वीकारणे
● �वचारांचा खलेुपणा
● िज�ासा

● सामािजक जाणीव
● �ोतसपं�नता
● सहभाग
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता
● नातसेबंंधांचे �यव�थापन

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – �व�वधता का स�मान
● In English - Respecting Diversity
● In Mizo - Danglamna hlut thia
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४२. जबाबदार�

संक�पना, �व�प  व मह�व
भ�ूमका आ�ण हेतू ओळख�याची, वयैि�तक �कंवा सामािजक सदंभा�त साजेशी ��त��या दे�याची आ�ण आप�या �मत�ेया सव��म
पातळीपय�त स��यपणे भ�ूमका �नभाव�याची �मता �हणजे जबाबदार� होय. ठोस कृती आ�ण �वतः�या आ�ण इतरां�या गरजां�ती काळजी
या दो�ह�ंचा यात समावेश असतो. बहुस�ंय लोकां�या भ�यासाठ� सामािजक कृती कर�यासाठ� �ेर�त हो�याचा यात समावेश असतो. आप�या
�वतःची आ�ण सभोवताल� असणा�या इतरांची काळजी घे�यासाठ� आपले �वचार आ�ण वत�णकू ह� न�ैतक कृतींशी समांतर आण�याचा यात
समावेश असतो.
जबाबदार�ला दोन पलैू इथे आहेत - वयैि�तक आ�ण सामािजक. वयैि�तक जबाबदार� �वाय� �हायला, �वत�ंपणे वाढ �हायला आ�ण
आ�म�व�वास �नमा�ण �हायला मदत करत.े सामािजक जबाबदार�ची वाटचाल, सामाजाला अनकूुल वत�न, इतरां�वषयीची काळजी सवंादातनू
�य�त करणे आ�ण नागर�  कौश�यांचा सराव करणे या �दशनेे होत.े

जबाबदार�, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● वयैि�तक शार��रक सरु��तता ल�ात घेऊन �नण�य घेणे.
● आप�या �मतलेा साजेशा �माणात घरकामांम�ये सहभागी होणे.
● वचनब�धतचेा मान राखणे आ�ण व�तशीर आ�ण �व�वसनीय असणे.
● साव�ज�नक �ठकाणी शांतता राखणे आ�ण �नयमांचे पालन करणे.
● चकूा आ�ण पर�णाम �वीकारणे.
● आप�या गरजांवर मनन करणे आ�ण �या कळवणे.
● �वतः�या �नरोगी/�वधायक  म�ूयमापनात सहभागी होणे.
● जोखमींचा अदंाज घेणे आ�ण �या सरु��तपणे �वीकारणे.
● कुटंुब आ�ण शाळा या स�ंथांकडून �नि�चत केले�या �नयमां�या मागची भ�ूमका  ओळखणे आ�ण त ेजाचक  नसतील त�ेहा �यांचे

पालन करणे.
● पया�वरण, मानवी अ�धकार, सामािजक �याय यासार�या जगातील सम�यांब�दल आकलन करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● �व- �यव�थापन
● �विजगीष ुव�ृी
● सामािजक जाणीव
● समानानभुतूी
● �नण�य �मता
● नेत�ृव
● सहयोग
● पढुाकार
● सहभाग

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – िज़�मेदार�
● In English - Responsibility
● In Mizo - Mawhphurhna
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४३. जोखीम �वीकारणे

संक�पना, �व�प  व मह�व
नेमनू �दलेले आ�हाना�मक काय� कर�याची �कंवा �वीकार�याची �मता तसेच यश – अपयश पचव�याची �मता यांचा जोखीम �वीकारणे या
कौश�यात समावेश होतो. जोखीम �वीकारणे ह� अशी वत�णकू आहे �यात आप�याला अपे��त �न�प�ी, फायदे आ�ण प�रणाम इतरांसाठ� व
�वत:साठ� �कतीह� अ�नि�चत असले तर�ह� �य�ती वत�णकू करायला धजावत.े जोखीम �वीकारणे हे हेतपूरु�सरपणे अनपे��त पया�याची
�नवड कर�यासारखे आहे.
जोखीम �वीकार�या�या �मत�ेवारे नवीन कौश�ये �शक�याची सधंी �मळत.े आय�ुयाचे �नण�य �यायला, नवीन �म�म�ै�णी करायला आ�ण
अपयश पचवायला आ�ण अपयशातनू यश�वी हो�यासाठ� �व�या�या�ना स�म कर�याचा फायदा जोखीम �वीकार�यामळेु होतो.

जोखीम �वीकारणे, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● िजथे लािजरवाणे वाटू शकत ेअसा एखादा नवीन उप�म करणे.
● िजथे �मळतजेळुत ेघेऊ शक�याची  खा�ी नसेल अशा एका अनोळखी गटाबरोबर वेळ घालवणे
● आ�हाना�मक नवीन उप�म हाती घेणे.
● आवडले क� नाह� याची खा�ी नसले�या एखा�या नवीन समहूाचा  �कंवा उप�माचा भाग होणे.
● �वतः�वषयीची खा�ी वाटत नसल� तर�ह� एका नवीन सकं�पनेचे सपंणू� वगा�समोर सादर�करण करणे.
● अप�र�चत असणा�या गटकाया�त नेत�ृव पदासाठ� �वतः पढुाकार घेणे.
● िजथे प�रणामाब�दल अ�नि�चतता असत ेअशा नेमनू �दले�या काया�त सहभागी होणे

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �नण�य �मता
● �विजगीष ुव�ृी
● आकलन�वषयक लव�चकता
● पढुाकार
● �च�क�सक �वचार�मता
● प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता
● नेत�ृव

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – जो�खम उठाना
● In English - Risk Taking
● In Mizo - Chona hmachhawn
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४४. �व- जाणीव

संक�पना, �व�प  व मह�व
मनन आ�ण आ�मपर��ण या मा�यमातनू �वतःकडे स�ुप�टपणे आ�ण व�त�ुन�ठतनेे पाह�याची �मता �हणजे �वजाणीव होय. यात
�वतःला ओळख�याचा, �वतःचे सदंभ�, च�र�, �वतः�या स�म आ�ण कमकुवत बाज,ू �वतःची म�ूये आ�ण ठाम समजतूी, आवडी आ�ण नावडी,
�व�ने आ�ण मह�वाकां�ा इ�याद� ओळख�याचा, �वतः योगदान कर�याचा समावेश असतो. जे�हा आप�या मह�वाकां�ा, �मता आ�ण म�ूये
यां�यात पर�पर�वरोध असतो �यावेळी �याची �वतःला जाणीव हो�याची �मता यात असत.े �वजाणीव ह� �मता आहे आपले भाव आ�ण
भावना ओळख�याची आ�ण त ेआप�या �नण�यांना आ�ण वत�नाला कशा�कारे �भा�वत करतात हे ओळख�याची.
�व�वाची जाणीव ह� �मता आप�याला आपण कधी ताणतणावात असतो �कंवा दबावाखाल� असतो हे ओळखायला मदत करत.े ती आप�याला
इतरां�या �ि�टकोनातनू गो�ट� पाह�याची सधंी देत.े �वतःवर �नयं�ण कर�याची, �न�म�ती�मर��या आ�ण उ�पादन�मर��या काम कर�याची,
�वतःब�दल आ�ण �वतः�या कामाब�दल अ�भमानाचा अनभुव घे�याची, एकुणातच आपला आ�म�व�वास आ�ण आशावाद� या जाणीवा
अस�याची  सधंी देत.े

�व- जाणीव, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● �वतः�या भावनांचे आकलन करणे.
● आप�या मनातल� भावना नेमकेपणे ओळखणे  आ�ण �तचा आप�या  वत�नाशी कशा�कारे सबंंध आहे, हे ओळखणे.
● भावना या  “ �नण�य घेणे आ�ण जबाबदार�य�ुत  वत�णकू” यांना कशा�कारे  �भा�वत करतात याचे �व�लेषण करणे.
● आप�या �वतः�या जमे�या आ�ण कमकुवत बाज ूओळखणे.
● आप�याला �वतःकड ेअसा�वत असे  वाटत े अशी वयैि�तक कौश�ये आ�ण �ची �वक�सत करणे.
● आपल� म�ूये आ�ण ठाम समजतूी ओळखणे.
● वयैि�तक गणु आ�ण म�ूये या आपल� �नवड  आ�ण यश यांना कशा�कारे �भा�वत करतात, याचे �व�लेषण करणे.
● आप�या वयैि�तक �मता आ�ण कौश�ये यां�या�वषयी�या आशावाद� जाणीवेने �वतःला �वीकारणे.
● वय, �लगं, कुटंुब, समदुाय आ�ण शाळा �कंवा कामाची जागा या वेगवेग�या सदंभा�त त ेसाकारत असले�या वेगवेग�या भ�ूमका

ओळखणे.
● एक �य�ती �हणनू आपले अ�धकार आ�ण कत��ये ओळखणे आ�ण आप�या �वतःब�दल आ�ण समाजाब�दल  असलेल� जबाबदार�

ओळखणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● आकलन�वषयक गो�ट�ंचा स�ूम अ�यास
● �वचारांचा खलेुपणा
● �विजगीष ुव�ृी
● क�णा
● ताणतणावाशी सामना
● भाव�नक �नयमन
● समानानभुतूी

● �शकायला �शकणे
● मान�सक लव�चकता
● लव�चकता
● जबाबदार�
● आ�मक�णा
● �व-साम�य�
● �व -��तमा
● �व- �यव�थापन

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –   आ�म जाग�कता
● In English - Self Awareness

● In Mizo - Mahni tana inpuahchah
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४५. आ�मक�णा

संक�पना, �व�प  व मह�व
आपण,�वशषेत:, जे�हा अपयशी होतो �कंवा आप�यातील अपरेुपणा व मया�दा आप�याला जाणवतात अशा
प�रि�थतीतह� �वतःला �वीकारणे आ�ण �वतःब�दल दया बाळगता येणे �हणजेच �वतःब�दलची क�णा होय. यात
आप�या सामाईक मानवी �व�पाला, �हणजेच इतर ��येका�माणेच आप�यातह� काह� उणीवा आ�ण दोष आहेत या
मानवी वा�तवतलेा मा�यता दे�याचा समावेश असतो. यात जाग�कता, उ�म �वा��य आ�ण लव�चकता याची
जोपासना, आ�ण �वतः�वषयी�या वा�तवाचा कडवटपणा �कंवा खेद न बाळगता �वीकार यांचा समावेश असतो.
�वतःब�दल क�णा या �मतमेळेु आप�याला मोकळेपणा, �वत:�या वत�ना ब�दल मा�यता , सरु��तपणा आ�ण
�वतःला सधुार�याची �ेरणा या गो�ट� �ा�त होतात.

�वतःब�दल क�णा असणा�या �य�तींचा कल भाव�नक�र�या ि�थर असणे, �कतीह� अपयश आल� तर�ह� �ढ�न�चयी
असणे, सजग असणे आ�ण ताणतणावातह� उ�म त�हेने काय� कर�याकड ेअसतो.

आ�मक�णा, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● अपयश आ�ण क�टदायक ि�थती यांना सामोरे जाताना  �नमा�ण होणा�या  भावभावना ओळखणे.
● �वतःची काळजी घे�या�या प�धती आ�ण शलै� �नमा�ण करणे.
● हळूवार, क�णा�मक आ�ण सकारा�मक या प�धतीने �वतःशी सवंाद साधणे.
● ��तकूल प�रि�थतीतह�  �वतः�या शार��रक आ�ण भाव�नक गरजा यांची काळजी घेणे.
● अ�यंत ती� �व�पा�या भावनांचा अनभुव घेत असताना जाग�कत�ेया मा�यमातनू सतं�ुलत राहणे.
● �वतःची क�व करत राहणे  �कंवा �वतःवर ट�का करणे यासार�या गो�ट�त गुंतनू राह�याऐवजी सधुारणा

कर�या�या �दशनेे �य�न करत राहणे.
● क�टदायक ि�थतीतनू बाहेर पडून �येय सपंाद�त कर�यासाठ� �वतःकडील �ोत आ�ण उपय�ुत  आधार यं�णा/

�णाल� यांचा वापर करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● क�णा
● आकलन�वषयक गो�ट�ंचा स�ूम अ�यास
● लव�चकता

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – आ�म क�णा
● In English - Self Compassion
● In Mizo - Mahni chunga ngilneih
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४६. �व-साम�य�

संक�पना, �व�प  व मह�व
आप�या समोर असले�या आ�हानांना पेल�या�या �ि�टकोनातनू आ�ण नेमनू �दलेले काम यश�वीपणे पणू� कर�या�या
�ि�टकोनातनू आप�या �मता आ�ण कुवत यावर आपला असलेला ठाम �व�वास �हणजे �व-साम�य� होय. यातनू
आपला आप�या �वयं�ेरणा, वत�णकू आणा सामािजक वातावरण यावर �य�नपवू�क असणा�या �नयं�णा�या �मतवेर
असणारा आपला आ�म�व�वास ��त�ब�ंबत होतो. �व-साम�य� या �मतते दोन म�ुय घटक आहेत - �मता ह� �य�नाने
वाढवू शकतो ह� ठाम समजतू आ�ण �व�श�ट �येय आ�ण अपे�ा यां�यापय�त पोहोच�या�या �मतवेर असणारा ठाम
�व�वास.
�व-साम�य� ह� �मता �ेरणा आ�ण काम�गर� यावर सकारा�मकर��या पर�णाम करत अस�याचे पा�हले गेले आहे. �या
�व�या�या�कडे मो�या �माणात �व-साम�य� �मता असते �यांचा कल उ�च आशावाद, पर�णामतः उ�म त�हेने श�ै�णक
काम�गर�, अ�धक �भावीपणे वयैि�तक तडजोडी, ताणतणावाशी उ�म त�हेने सामना करणे, चांगले आरो�य आ�ण
एकूणच उ�च समाधान याकड ेअस�याचे देखील �दसनू आले आहे.

�व-साम�य�, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● मनापासनू केलेले �य�न नेहमीच यश�वी होतात, अशा ठाम समजतूीसह एका �व�श�ट �येया�या �दशनेे
मेहनतीने काम करा.

● अप�र�चत घटना आ�म�व�वासाने आ�ण �भावीपणे  हाताळणे.
● �वत:�या जळुवनू घे�या�या �मतवेर �व�वास ठेवणे. कठ�ण प�रि�थतीला त�ड देताना शांत राहणे.
● अनेक�वध आ�हानांवर यश�वीपणे मात करणे.
● नेमनू �दले�यावेगवेग�या  काया�त �भावीपणे काम�गर� करणे.
● दररोज सराव केला तर   आपण कोणतहे� कौश�य �वक�सत क�  शकतो यावर  �व�वास असणे.
● �मतचेी मलूभतू पातळी एका ल�णीय �माणात  उंचावणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● भाव�नक �नयमन
● �चकाट�
● लव�चकता
● �व -��तमा
● �विजगीष ुव�ृी
● सजृनशीलता
● खबंीरपणा
● �भ�ुव अ�भमखुता
● �चकाट�

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त –  आ�म �भावका�रता
● In English - Self Efficacy
● In Mizo - Mahni tana chakai khawrh
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४७. �व -��तमा

संक�पना, �व�प  व मह�व
�वयो�यता ,�वम�ूय,�व�शंसा �वआदर याबाबतचे आकलन �हणजे �व-��तमा होय. �व-��तमा अनकूुल �कंवा
��तकूल असू शकत.ेयात �वत:बाबत केले�या म�ूयमापनाचा समावेश असतो.वयैि�तक भावना, �ि�टकोन आ�ण �वचार
यांचा �व��तमेशी घ�न�ठ सबंंध आहे .
�व��तमा हे जीवनकौश�य वयैि�तक �वा��यातील एक �नणा�यक घटक �हणनू गणले जात.ेकारण �व��तमेचे
आप�या मान�सक आरो�यात, सामािजक तडजोडीत आ�ण जीवना�या गणुव�ेम�ये  मोठे योगदान आहे.

�व -��तमा, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● आपल�  मत ेइतरांसमोर �वन�तनेे आ�ण ठामपणे मांडू शकणे आ�ण इतरांना सांग ूशकणे.
● �वतःची आ�ण इतर �य�तींची �शंसा करणे.
● �वतःचे �नण�य �वतः घेणे.
● भावनां�या सपंणू� पटावर�ल, सकारा�मक आ�ण नकारा�मक अशा दो�ह� �कार�या भावना ओळखणे आ�ण

�वीकारणे.
● वयैि�तर��या मनाला लावनू न घेता ट�केला सामोरे जाणे .
● अयश�वी झा�यास चकुा �वीका�न �यातनू �शकणे.
● �वकासा�या �ि�टकोनातनू आ�हाने �वीकारणे आ�ण जोखीम घेणे.
● �व -म�ूयां�वषयी जाग�क असणे आ�ण �यानसुार आय�ुय जगणे.
● इतरांम�ये बदल घडव�याचा �य�न न करता �यांना आहे तसे �वीकारणे आ�ण इतरां�ती आदर असणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● �व-साम�य�

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – �वयं का आकलन
● In English - Self Esteem
● In Mizo - Mahni zahawmna chawi kan
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४८. �व- �यव�थापन

संक�पना, �व�प  व मह�व
�भ�न प�रि�थतीत �भावीपणे आप�या भावनांचे, �वचारांचे आ�ण वत�णकू�चे �नयमन कर�याची �मता �हणजे
�व-�यव�थापन होय. यात ताणतणावाचे �यव�थापन, �वल�ंबत समाधान, �वतःला �े�रत ठेवणे आ�ण वयैि�तक,
श�ै�णक आ�ण �यावसा�यक �येया�या �दशनेे काय�रत ठेवणे आ�ण �नि�चत �दशा देणे याचा समावेश होतो. या
कौश�यात बदलती प�रि�थती �कंवा स�यप�रि�थती यांना अन�ुप ��त��या देताना आप�या वेळेचे �भावी
�यव�थापन कर�याचा देखील समावेश होतो.
�व-�यव�थापन ह� �मता आप�या आय�ुयातील सव� �े�ात मदत करणार� आहे. रोजगार आ�ण आय�ुयातील यश
आ�ण एकूणच �वा��य यासाठ�चा एक मह�वाचा �नधा�रक घटक ठ� शकत.े

�व- �यव�थापन, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● �वचार, भावना आ�ण वत�णकू या गो�ट�  वयैि�तक �वा��याशी कशा�कारे  सबंं�धत असतात हे ओळखणे.
● वयैि�तक �वा��य आ�ण �येय सपंाद�त करणे यांचे �यव�थापन कर�यासाठ� प�धती योजणे.
● जट�ल �व�पा�या भावना �य�त कर�या�या प�धती शोधणे.
● जे वेळेत मदत आ�ण माग�दश�न देऊ शकतात असे शाळा, कुटंुब आ�ण समाज यांना मदत करणारे �ोत

ओळखणे
● ��तकूल आ�ण �नराशाजनक ि�थतीत उपयोगात येऊ शकतील असे उपल�ध असलेले �ोत शोधणे.

ताणतणावाचे �नयमनाचे �ोत शोधनू  �भावी उपाय  योजणे.
● उप�मांचे आयोजन करतांना  वेळेचे  मह�व  ल�ात घेणे .
● दैनं�दन आय�ुयात व�तशीरपणा आणणे आ�ण  इतरां�याह� वेळेचे   मह�व जाणनू त ेवत�नातनू   दश�वणे.
● वा�तववाद� आ�ण �ा�त  कर�याजोगी �येये  �नि�चत करणे आ�ण �न�य�नयमाने �गतीचे मोजमाप करणे.
● सवयी, �दन�म आ�ण एकूणच जीवनशलै� यासदंभा�त यो�य �नवडीबाबत जाग�क राहून शार��रक

आरो�या�वषयी जबाबदार�ने वागणे .
● द�घ�काल�न फायदे अ�धक मोलाचे असतात ते जाणनू अ�पकाल�न परु�कार �मळव�या�या आवेगाला �वरोध

करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● �व- जाणीव
● भाव�नक �नयमन
● �नयोजन
● �ोतसपं�नता
● ताणतणावाशी सामना

● जबाबदार�
● �वल�ंबत समाधान
● खबंीरपणा
● पढुाकार
● �चकाट�

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – आ�म �बंधन
● In English - Self Management
● In Mizo - Inchengvawn
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४९. सामािजक जाणीव

संक�पना, �व�प  व मह�व
धम�, जात, �लगं, सामािजक-आ�थ�क वग�, भौगो�लक �थान इ�याद� सदंभा�त �व�वध पा�व�भमूी असले�या लोकांसोबत
सबंंध �नमा�ण कर�याची आ�ण �यां�या सोबत काम कर�याची �मता �हणजे सामािजक जाणीव होय. आकलनाची,
सहानभुतूीची आ�ण आप�याहून �भ�न असणारे लोक आ�ण �यां�या जीवनशलै� �वीकार�याची �मता �हणजे
सामािजक जाणीव होय. एक जबाबदार नाग�रक �हणनू आपले अ�धकार आ�ण कत��ये ओळखणे आ�ण �यांचा वापर
करणे या �मतादेखील सामािजक जा�णवेत समा�व�ट  असतात.
सामािजक जाणीव या �मतते �था�नक आ�ण जाग�तक पया�वरणातील घटकांब�दल सवेंदनशील असणे, सामािजक
��नां�वषयी जाग�क राहून ते सोड�वणे, �वशषेत: असरु��त लोकस�ंयेतील घटक (म�हला, मलेु, वय�कर, �द�यांग,
आ�थ�क आ�ण सामािजकर��या उपे��त समहू इ�याद�) यां�या अ�धकारा�वषयी आदर दश��वणे आ�ण �यांचे अ�धकार
सरु��त ठेवणे या सार�या सामािजक �वा��या�या घटकांसाठ�  एक��तपणे योगदान कर�याचा समावेश होतो.

सामािजक जाणीव, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● समवय�क  �य�ती आ�ण आपण  �वत:  यां�यात कोण�या गो�ट�त साध�य� आ�ण �भ�नता आढळत े हे
ओळखणे.

● �म�ांची �था�नक भाषा आ�ण सां�कृ�तक र�ती�रवाज या�वषयी मा�हती �मळव�याची आवड असणे.
● �म�ां�या गटातील �व�वधता  �कंवा  अशा गटातील सद�य असणे हे आपले �ि�टकोन आ�ण एकूणच सपंणू�

आय�ुय कशा �कारे  सम�ृध करत,े या �वषयी �य�त होणे.
● �भ�न �य�तींमधील साध�य� �नि�चत करणे,  जसे :  मलूभतू गरजा, भावना,  इतरांकडून असले�या अपे�ा

इ�याद�.
● समाजा�या �कंवा शजेा-यां�या गरजा / सम�यांचे �व�लेषण करणे आ�ण �या  सोड�व�यासाठ�  �नयोजन तयार

करणे.
● इतरां�या असरु��तता वाट�या�या बाबी  ओळखणे आ�ण आव�यकतनेसुार �या �वीकारणे, सरु�ा करणे आ�ण

मदतह� कर�याची तयार� दश�वणे.
● �व�श�ट सामािजक सम�यांब�दल जाग�कता अस�याचे  दश�वणे, �या�वरोधात प�व�ा घेणे आ�ण �या

सोड�व�यासाठ� �या �दशनेे रचना�मक पाऊल उचलणे.
● �व�वध सामािजक आ�ण पया�वरणीय  सम�या या सदंभा�त  योगदान करणा�या आ�ण मदत करणा�या अशा

स�ंथा आ�ण नागर� यां�या  �या�वषयी�या उप�मांत सहभागी होणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● िज�ासा
● समानानभुतूी
● �ि�टकोन �वीकारणे
● �व�वधतचेा आदर

● �ोतसपं�नता
● सहभाग
● जबाबदार�

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – सामािजक जाग�कता
● In English - Social Awareness
● In Mizo - Nunho thiamna
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५०. स�ंद�धत�ेवषयी स�ह�णतुा

संक�पना, �व�प  व मह�व
स�ंद�ध प�रि�थतीला इ�ट सधंी �हणनू पाह�याची, �नण�य घेते वेळी येणार� काह� अ�नि�चतता �वीकार�याची आ�ण
ताठर प�धतीने �वचार कर�याची व�ृी टाळ�याची �मता �हणजे स�ंद�धत�ेवषयी स�ह�णतुा होय. अ�नि�चतता, पवू�
अदंाज करता न येणार�, पर�पर�वरोधी �दशा आ�ण अनेक�वध माग�या करणार� प�रि�थती मोकळेपणाने �वीका�
शक�याचे �माण �हणजे सदं��धत�ेवषयी स�ह�णतुा होय. अ�नि�चत वातावरणातह� �भावीपणे काय� कर�याचे कौश�य
या �मततेनू  �कट होत असत.े

लव�चक, एकाि�मक आ�ण �वत�ं �वचारसरणी यां�या �वकासासाठ� स�ंद�धत�ेवषयीची स�ह�णतुा हा एक मह�वाचा
�नकष �हणनू पाह�यात येतो. तसेच सज�नशीलता आ�ण स�ंद�धत�ेवषयी स�ह�णतुा या दोघांम�ये मह�वाचा आ�ण
सकारा�मक नातसेबंंधस�ुधा अस�याचे �न�प�न झाले आहे.

सं�द�धत�ेवषयी स�ह�णतुा, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● अिजबात आकलन न होणा�या कामात   सहभागी  होताना सयंम ठेवणे.
● सामाईक म�ूये नसणा�या/ सम�वचार� नसणा�या  लोकां�या समहूातह�  सहभागी होणे .
● आप�यापे�ा वेगळी म�ूये असणा�या �य�तींसोबत काम कर�याचा आनंद घेणे .
● नवीन आ�ण अप�र�चत प�रि�थतींशी �मळतजळुतं घे�या�या ���येचा आ�ण नवीन अप�र�चत �ठकाणी �वास

कर�याचा आनंद घेणे.
● अदंाज करता येणार नाह� अशा आ�ण अप�र�चत अशा प�रि�थतींम�ये आप�या भावनांचे �यव�थापन करणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● आकलन�वषयक लव�चकता
● सजृनशीलता
● �वचारांचा खलेुपणा
● ताणतणावाशी सामना
● �नयोजन
● लव�चकता
● जोखीम �वीकारणे

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – अ�प�टता क� सहनशीलता
● In English - Tolerance of Ambiguity
● In Mizo - Dawhtheihna zau
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५१. प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता

संक�पना, �व�प  व मह�व
बदल घडवनू आणणा�या तसेच द�घ�काल�न आ�थ�क व सामािजक प�रणाम कमाल पातळीवर साधणा�या ना�व�यपणू�
उपाय योजनांची �न�म�ती कर�याची �मता �हणजे प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता होय. याम�ये केवळ आ�थ�क उ��द�टे
सा�य कर�या�या पल�कडे जाऊन मानवी जीवनात तसेच स�ंथा पातळीवर�ल काय�प�धतीम�ये बदल घड�व�यासाठ�
जाणीवपवू�क �य�न करणे अपे��त असत.े अशा �य�नातनू �य�ती आ�ण समाज अ�धक स�म होतात. या �मतमे�ये
सम�यांची प�धतशीर हाताळणी करणे, सम�ये�या मळुापय�त जाऊन कारणे दरू कर�यासाठ� �य�न करणे मानवी
�मतांचा अवकाश म�ुत करणे आ�ण नातसेबंंधातील जवळीक वाढवनू पर�परांकडून �शक�याची व�ृी वाढवणे अपे��त
आहे.

त�णांनी उ�या�या मानवी चेहरा असणा�या �या�य समावेशक व�ृीचा आ�ण �नरंतरपणे शा�वत �वकासाकडे वाटचाल
क� शकेल अशा समाज रथाचे सारथी �हावे, हे �व�न साकार हो�यासाठ� प�रवत�न अ�भमखु उ�योजकता हे अ�यंत
मह�वाचे जीवन कौश�य आहे
.

प�रवत�ना�भमखु उ�योजकता, या कौश�याची �यवहारातील अ�भ�य�ती
हे कौश�य आ�मसात केलेल� �य�ती पढु�ल काह� गो�ट� कर�यासाठ� स�म झालेल� �दसत.े

● जी �येये उघड �कंवा नजीक�या भ�व�यातील  आहेत,  �या पल�कड े�वचार क�न भ�व�यातील �च� उभे
कर�यासाठ� पढुाकार घेणे.

● �वतः पढुाकाराने सहयोग देणे, नातसेबंंध अ�धक �ढ करणे आ�ण लोकांना ध�न राहणे.
● नवी माणसे नवनवे �ि�टकोन आपलेसे कर�यासाठ� जोखीम प�करणे.
● �यि�तगत यश/ समाधान �मळव�यासाठ� सबरु� राखनू, �सगंी  �वतः�या गरजा बाजलूा ठेवनू इतरां�या

गरजांना �ाधा�य देणे.
● वाटेतील अडथ�यांना न जमुानता �वतः�या �येय मागा�वर अ�वचल राहणे.
● आप�या कामातनू एखादा  मोठा सामािजक हेत ूसा�य �हावा यासाठ� �य�न करणे.
● �यावसा�यक �ि�टकोनातनू कामातील न�यातो�याचे ग�णत बाजलूा ठेवनू सामािजक बदलासाठ� होणा�या

कामात योगदान देणे आ�ण वेळोवेळी �या कामाचे समथ�न करणे.
● गुंतागुंती�या सामािजक सम�या �या�य समावेशक र�तीने आ�ण केलेले बदल �टकाऊ राहतील  अशा मागा�ने

सोडवणे
● �याय आ�ण समताधा�रत �वकासासाठ� सधंी �नमा�ण करणे आ�ण  तशा �या इतरांनाह� देणे.

संबं�धत जीवनकौश�ये
● सहयोग
● सहभाग
● �व�वधतचेा आदर
● �च�क�सक �वचार�मता
● सजृनशीलता
● जोखीम �वीकारणे

● �चकाट�
● लव�चकता
● खबंीरपणा
● पढुाकार
● नेत�ृव
● �भ�ुव अ�भमखुता
● �वल�ंबत समाधान

इतर भाषांतील समानाथ� श�द
● �हदं�त – प�रवत�नकार� उ�य�मता
● In English - Transformational Entrepreneurship
● In Mizo - Inthlak danglam huama sumdawnna kaihhruai
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