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 जीवनकौश�य सहयोगी समहूाने(LSC) पढुाकार घेऊन केललेा  एक पर्यास ... 

 जीवन  कौश�यांचा  भारतीय  पिरभाषा  कोश 
 सिं��त पिरचय 

 जीवन कौश�य े �हणजे काय  ? 

 कोण�याही  �य�तीला  ित�या  वैयि�तक  आ�मिव�वास,  सामािजक  कत��याची  जाणीव  आिण  �यावसाियक  �मता  या�ंया  जाणीवेसह  पिरिचत, 
 अपिरिचत आिण आ�हाना�मक सदंभा�तनू माग��थ माग�क्रमण करायला मदत करतात अशा मह�वा�या पर्िक्रया �हणजे जीवन कौश�य े 1 

 क�पना  करा  की  भारतात  परी�ेतील  कामिगरी  ऐवजी  या  पर्िक्रया  िश�णाला  गती  दणेा�या  चालका�या  भिूमकेत  आ�या  तर…  खर ं  तर 
 आता,  जीवनकौश�य े  आिण  सामािजक-भाविनक  �मताचं े  मह�व  िश�णात  ठळक  कर�यािवषयीचा  िवचारपर्वाह  जागितक  पातळीवर 
 जोर  ध�  लागला  आहे  .  अलीकडेच  ओईसीडी  यानंी  सामािजक-भाविनक  िश�णा�या  (एसईएल)  पर्ातंात  समािव�ट  होणा�या  �मताबं�ल 
 चचा�  करताना  ‘प�ुतकी  िश�णा�या  पलीकडे’  अशा  एका  स�ेंचा  वापर  केला  होता.  भारतातही  रा�ट्रीय  शै�िणक  धोरण,  2020(  एनईपी) 
 या  द�तवेजात  भारतीय  यवुा  वगा�म�य े सामािजक-भाविनक  अ�ययन  �मता  आिण  जीवन  कौश�य े  याचंा  पिरपोष  कर�यािवषयीच े  मह�व 
 अधोरेिखत केल ेआहे. 

 एनईपी,  2020  या  धोरणाम�य े  भारतीय  शै�िणक  पर्णालीसाठी  �या  मलूभतू  त�वाचंा  उ�लखे  केला  आहे  �याम�य े  सज�नशीलता, 
 िचिक�सक  िवचार,  सवंाद  कौश�य,  सािंघक  काय�  कौश�य  आिण  लविचकता  यासारखी  जीवन  कौश�य े या�ंयावर  ल�  क� दर्ीत  केल े आहे. 
 आिण  याला  प�ुटी  �हणनू  “  िव�ा�या��या  सवा�गीण  िवकासातील  एक  कळीचा  म�ुा  �हणनू  िश�क  (स�ुा)  �याचं े  सामािजक-भाविनक 
 अ�ययन �हावे याद�ृटीने ल� क� दर्ीत करतील” अस ेनमदू केल े आहे. 

 “जीवन  कौश�य े  सहयोगी”  (एलएससी)  या  समहूाने  पढुाकार  घेऊन  या  पर्कार�या  अ�ययनाला  अनलु�ून  स�ु  केलले े  काय�  भारतीय 
 साव�जिनक  शै�िणक  पर्णालीसाठी  अ�यतं  समयोिचत  आिण  औिच�यपणू�  आहे.  जीवन  कौश�याचा  पर्�ततु  भारतीय  पिरभाषाकोश  हा 
 जीवन  कौश�या�या  पिरस�ंथमे�य े  एलएससी�या  काया�ला  क�यासारखा  आधार  दणेारा  आहे.अकरा  ते  अठरा  वष�  वयोगटातील  भारतीय 
 यवुावगा�साठी मह�वा�या �हणनू गण�या गले�ेया 52 जीवन  कौश�याचं े�प�टीकरण या कोशाम�य े पिरणामकारक रीतीने केल ेआहे. 

 पिरभाषाकोशाच ेपरी�ण करताना  ल�ात घे�याजो�या  गो�टी 

 पिरभाषाकोशातील  िविवध  िवभागात  नमदू  केल�ेया  �प�टीकरणाचं े  अवलोकन  करताना  काही  गो�टी  अधोरेिखत  होत  जातील  .  एक  तर 
 यातील  सव�  �मता  या  अशा  मानवी  �मता  आहेत  �या  कोण�याही  त�ण  �य�तीची  सामािजक-आिथ�क  पा�व�भमूी,  िलगं,  ल�िगक  वत�न 
 पसतंी,  मनो�यापार  आिण  पर�पर  �यवहार  यातील  िविवधता  या�ंया  िनरपे�  असतील  याची  काळजी  घे�यात  आली  आहे.  तसचे  �या  सा�य 
 कर�याची  मह�वाका�ंा  त�णवग�  ठेव ू शकेल  अस े �याचं े �व�प  आहे.  सव�  िव�ा�या�म�य े या  जीवन  कौश�याचंा  पिरपोष  �हावा  यासाठी  �यानंा 
 सहा�य  करण े  ही  पर्�यके  िश�काची  जबाबदारी  आहे.  �हणनूच  इथ े  स�ुवातीपासनू  शेवटपय�त  वापर�यात  आललेी  भाषा  व�तिुन�ठ  असनू 
 जाणीवपवू�क  िलगंिनरपे�  आिण  सव�समावेशक  ठेव�यात  आललेी  आहे.  िविश�ट  यवुा  गटानंा  काही  िवशेष  तरतदुीचंी  आव�यकता  असले  तर 
 या  जीवन कौश�य आधारे िवकिसत अ�यासक्रमात आिण म�ूयाकंन साधनसचंात �यािवषयी  तस े िनद�िशत करण ेगरजेच ेआहे. 

 जीवन कौश�याचंा भारतीय पिरभाषा कोश िवकिसत कर�याची पर्िक्रया : िविवध ट�पे 

 पिरभाषाकोशा�या  िनिम�ती�या  आरभंी�या  काळात  भारता�या  पा�व�भमूीशी  ससुगंत  जीवनकौश�य े  ओळखण े  आिण  सादर  करण े  यासाठी 
 साजेसा  आराखडा/  आकृतीबधं  कसा  असावा  यािवषयी  जीवन  कौश�य  सहयोगी  (एलएससी)  समहूात  अितशय  िव�ततृ  चचा�  झाली.  �याची 
 मांडणी  आराखडा  �व�पात  असावी  की  वग�करणपर्णाली  असावी  की  एक  �प�टीकरणा�मक  पिरभाषाकोश  असावा?  या  पर्�नाचा 
 िव�ततृ  उहापोह  कर�यात  आला.  एकुणातच  या  म�ुयावर  सहमती  होती  की  �प�टीकरणकोश  �व�पात  माडंणीलाच  पर्ाधा�य  िदल े जावे. 
 िशवाय  tagging पर्िक्रय�ेारे िविवध जीवन कौश�यामंधील दवेु अधोरेिखत कर�यासाठी सधंी असा�यात. 

 जीवन  कौश�य  सहयोगी  समहुाचा  भागीदार  या  ना�याने  दी  िटचर  फाऊ�डेशन  (टीटीएफ)  या  स�ंथनेे  यानतंर  जीवन  कौश�या�ंया 
 भारतीय पिरभाषाकोशाची एकितर्त माडंणी  अनेक ट��या�ंया आधारे केली. 

 1  हे वण�न सपंणू� भारतभरातनू  सव��ण  क�न िविवध त��ांकडून  पर्ा�त झाल�ेया मािहती�या एकीकरणातनू मांडल ेआहे. 
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 या ट��याचंी क�पना दणेारे  मािहतीिचतर् सोबत िदल ेआहे. 

 भारतीय पिरभाषाकोषाचा  वापर करताना … 

 हा  पिरभाषाकोश  जीवन  कौश�य  सहयोगी  (एलएससी) 
 समहूातील  भागीदार  स�ंथाना  पौगडंाव�थतेील  मलुा�ंया 
 िविश�ट  कौश�याचं े  मोजमाप  कर�यासाठी�या  म�ूयाकंन 
 साधनिवकासनासाठी  सदंभ�  िबदं ू  �हणनू  उपयोगी  आहे. 
 �याचबरोबर  जीवन  कौश�य  सहयोगी  (एलएससी)  समहूातील 
 भागीदाराकंडून  या  सदंभा�आधारे  पर्�यके  रा�यातील  ि�थती 
 तसचे  गरजाशंी  ससुगंत  जीवन  कौश�य  पिरभाषाकोश 
 िनिम�तीसाठी  दखेील  उपय�ुत  आहे.  भारतातील  िविवध 
 रा�यात  जीवन  कौश�य े �जिव�यासदंभा�त  अ�यासक्रमाची 
 रचना  कर�यासाठी  आधार  �हणनूस�ुा  हा  पिरभाषाकोश 
 वापरला  जाऊ  शकतो.  आिण  सग�यात  मह�वाच े �हणजे  हा 
 पिरभाषाकोश  िश�क  आिण  भागीदार  आशासकीय  स�ंथा 
 यानंा  पौगडंाव�थतेील  मलुासंाठी  अ�ययन  अ�यापन 
 पर्िकयते  जीवन  कौश�य े  �जवणा�या  अनभुवाचंी  योजना 
 क�न  म�ूयाचंा  खातर्ीशीर  प�तीने  पिरपोष  कर�यासाठी 
 मह�वाचा सर्ोत होऊ शकतो. 
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 अनक्ुरमिणका 
 अन.ुक्र.  जीवन कौश�य  अन.ुक्र.  जीवन कौश�य 

 १  समायोजन �मता  २७  पर्भ�ुव अिभमखुता 

 २  िविजगीष ुव�ृी  २८  पर्सारमा�यम सा�रता 

 ३  िव�लषेणा�मक िवचार  २९  आकलनिवषयक गो�टीचंा स�ूम अ�यास 

 ४  आकलनिवषयक लविचकता  ३०  वाटाघाटी 

 ५  सहयोग  ३१  �यावहािरक गिणती �मता 

 ६  सवंाद  ३२  िवचाराचंा खलुपेणा 

 ७  क�णा  ३३  सहभाग 

 ८  सघंष� िनराकरण  ३४  िचकाटी 

 ९  ताणतणावाशी सामना  ३५  दिृ�टकोन �वीकारण े

 १०  सजृनशीलता  ३६  िनयोजन 

 ११  िचिक�सक िवचार�मता  ३७  सम�या िनराकरण 

 १२  िज�ासा  ३८  मानिसक लविचकता 

 १३  िनण�य �मता  ३९  नातेसबंधंाचं े�यव�थापन 

 १४  िवलिंबत समाधान  ४०  लविचकता 

 १५  पया�वरणीय सा�रता  ४१  सर्ोतसपं�नता ( resourcefulness) 

 १६  भाविनक िनयमन  ४२  िविवधतेचा आदर 

 १७  समानानभुतूी  ४३  जबाबदारी 

 १८  आिथ�क सा�रता  ४४  जोखीम �वीकारण े

 १९  खबंीरपणा  ४५  �व- जाणीव 

 २०  मािहती-ततंर्�ान सा�रता  ४६  आ�मक�णा ( self compassion ) 

 २१  मािहती स�ंलषेण  ४७  �व-साम�य� 

 २२  पढुाकार  ४८  �व -पर्ितमा 

 २३  नेत�ृव  ४९  �व- �यव�थापन 

 २४  िशकायला िशकण े  ५०  सामािजक जाणीव 

 २५  सा�रता  ५१  सिंद�धतेिवषयी सिह�णतुा 

 २६  तािक� क िवचार  ५२  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 
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 १. समायोजन �मता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 समायोजन  �मता  (जळुवनू  घे�याची  �मता)  ही  एक  अशा  पर्कारची  �मता  आहे  �यामळेु  आप�याला  अिनि�चतता,  नवीन  मािहती,  बदलती 
 पिरि�थती  िकंवा  वेगवेग�या  �य�ती  यानंा  पर्भावीपण े  पर्ितसाद  द�ेयासाठी  आपल े  िवचार  आिण  वत�णकू  यात  यो�य  बदल  घडवनू  आणता 
 यतेात.  यात  बदलानसुार  पर्ितसाद  द�ेया�या,  उ�च�तर  िन�प�ीचा  आिव�कार  दाखिव�यासाठी  आपल े  िवचार,  भावना  आिण  वत�णकू 
 यां�यात  करा�या  लागणा�या  आव�यक  तडजोडीचंा  समावेश  असतो.  बदल�या  पिरि�थतीला  पर्ितसाद  दणे,े  आप�या  कामािवषयी�या 
 कृती  आिण उि��टे पणू� कर�यासाठी नवीन काय�प�ती िशक�याची इ�छा बाळगण ेअस ेया �मतेच े�व�प  आहे. 
 एक  कौश�य  �हणनू  आपल े  मानिसक  आरो�य,  सामािजक  यशि�वता  तसचे  शै�िणक  आिण  �यावसाियक  �ेतर्ात  चागंली  कामिगरी 
 साध�यासाठी हे कौश�य  असण ेपर्�यकेास आव�यक  आहे. 

 समायोजन कौश�याची  �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  ख�ुया मनाने बदल �वीकार�याची तयारी असण.े 
 ●  पिरि�थती�या आव�यकतेनसुार नवीन काय�प�ती  िशकण.े 
 ●  ‘बदल  घडण े  का  श�य  होणार  नाही’  असा  नकारा�मक  शोध  घेत  राह�याऐवजी  इि�छत  बदल  घडून  यावेत  यासाठी  माग� 

 शोधण.े 
 ●  तणावाखाली असताना दखेील  पर्भावीपण े िवचार आिण कृती करण.े 
 ●  गरजा  बदलतात �यावेळी �यानसुार  साजेशा कालमया�दा , िन�प�ी आिण अपे�ा  सयुो�य रीतीने जळुवनू घेता यणे.े 
 ●  एखा�ा पिरि�थती�या मागणीनसुार ितला पर्ितसाद दतेाना धोरण िकंवा दिृ�टकोन यात बदल करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  मानिसक लविचकता 
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  आकलनिवषयक लविचकता 
 ●  पढुाकार 
 ●  नेत�ृव 
 ●  िवचाराचंा खलुपेणा 
 ●  लविचकता 

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

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

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 पर्ितकूल  पिरि�थतीत  दखेील  आप�या  आय�ुयाब�ल  आप�याला  जाणीवपवू�क  आिण  मािहतीवर  आधािरत  िनण�य  घेता  य�ेयाची  आिण 
 �वाय�तेने  काय�वाही  करता  य�ेयाची  �मता  �हणजे  िविजगीष ु  व�ृी  ही  �मता  होय  .  आपली  िन�य  काय�प�ती  आिण  पिरणाम  �व�प 
 घटनां�या  क्रमाम�य े  आप�या  कृतीतनू  बदल  करता  य�ेयाची  ही  एक  �मता  आहे.  एखादा  नातेसबंधं,  िनण�य  िकंवा  सामािजक  गिृहतके 
 आिण  मया�दा  यां�या  िवषयी�या  आप�या  धारणामं�य े  या  �मतेआधारे  बदल  घडवनू  आणण े  श�य  होते.  याम�य े  डो�यासमोर  �वतःसाठी 
 काही  �यये/आका�ंा  ठेवनू  �या,  �वतःकडील  िकंवा  बा�  सर्ोताचंा  वापर  क�न  तसचे  बाहेरील  स�ंथा�मक  �यव�थशेी  यो�य  रीतीने 
 सपंक� /  सवंाद  साधनू,  यश�वी  रीतीने  सा�य  कर�यासाठी  माग�क्रमणा  करत  राह�याचा  समावेश  असतो.  िववि�त  पिरि�थतीत  यश�वी 
 हो�यासाठी  इि�छत  ल�य  आप�या  िनयतंर्णात  अस�यािवषयीची  भावना  आिण  �वतःवरचा  दढृ  िव�वास  या  मानिसकतेचा  अतंभा�वही 
 िविजगीष ुव�ृी या �मतेम�य ेहोतो. 
 िविजगीष ु  व�ृी  �मता  त�णानंा,  असरुि�त  आिण  पवू�पासनू  पारपंिरकपण े  वंिचत  असल�ेया  आिण  असरुि�त  असणा�या  समहूानंा 
 �वाय�ता दऊेन अिधक स�म करते. 

 िविजगीष ुव�ृी कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती या गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते . 

 ●  िवचार आिण भावना मोकळेपणाने �य�त करण.े 

 ●  कदािचत आजबूाज�ूया लोकानंा मा�य होणारे नसतील, तरीही आपल े�वतःिवषयीच ेिनण�य घे�यात सक्रीयपण ेसहभागी होण.े 

 ●  �वतः�या मनाला �वाही दऊेन,  ठरवल�ेया िन�चयाशी ठाम राहण.े 
 ●  बदलल�ेया पिरि�थतीत  यश�वीपण ेमाग� काढण.े 
 ●  �वतःची म�ूय,े �ची आिण इ�छा या�ंयाशी िमळतीजळुती �यये ेिनि�चत करण.े 
 ●  उपल�ध सर्ोताचंा वापर क�न आिण �यात सम�वय साधनू आपल े�यये गाठ�यासाठी  आ�मिव�वासाने आिण पर्भावीपण े

 पर्य�न करत राहण.े 
 ●  �वतःम�य े आिण/िकंवा आप�या आजबूाज�ूया पिरि�थतीत बदल घडवनू आण�यासाठी सक्रीयपण ेयोगदान दणे.े 
 ●  समाजातील कोण�याही अयो�य गो�टी�ंया  िवरोधात उभ ेराहण ेआिण िवरोधासाठी यो�य  काय�प�ती शोधण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  �व -पर्ितमा 
 ●  �व-साम�य� 
 ●  वाटाघाटी 
 ●  सवंाद 
 ●  िनण�य �मता 
 ●  सामािजक जाणीव 

 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  पढुाकार 
 ●  सहभाग 
 ●  जबाबदारी 
 ●  जोखीम �वीकारण 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  In Mizo –  Tuh rah seng in huam 
 ●  िहदंीत - अगली बार के अपडेट म� बताया जाएगा/िलखा जाएगा। 
 ●  In English - Agency 
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 ३. िव�लषेणा�मक िवचार 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 मािहती  िकंवा  पिरि�थतीची  तपिशलात  तपासणी  करता  यणे,े  ितची  घटकवार  वग�वारी  करता  यणे े ,ित�या  कमकुवत  आिण  स�म  बाबी  ओळखनू  िवचारपवू�क  मत  तयार 

 करण े  आिण  सम�या  िनराकरण  कर�यासाठी  तका�धािरत  िवचार  करण े  �हणजे  िव�लषेणा�मक  िवचार  होय.  यात  �प�टपण े  पिरि�थतीशी  सबंिंधत  नाहीत  अशा 
 पिह�यापासनू शेवटपय�त आल�ेया साचबे� गो�टी ओळखण ेआिण ि�ल�ट पिरि�थतीतील स�ुत पातळीवरील सम�या ओळख�याचा समावेश असतो. 
 िव�लषेणा�मक  कौश�य े  आप�याला  पिरि�थती  आिण  सम�या  या�ंयाकडे  कोण�याही  पवू�गर्हािशवाय  पाह�यात  मदत  करतात.  आपण  एकाच  सम�य�ेया  वेगवेग�या 
 बाजूकंडे पाहायला, अचकू िव�लषेण करायला, तक� श�ु िन�कष� काढायला आिण ससुगंत उपाययोजना  करायला  स�म  होतो. 

 िव�लषेणा�मक िवचार, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी  स�म झाललेी िदसते. 

 ●  मािहती�या यो�यतेच ेआिण अचकूतेच ेम�ूयमापन करण.े 
 ●  स�ुत गिृहतके िकंवा पवू�गर्ह  आहेत का, हे तपासनू पाहण.े 
 ●  मते, वादिववादा�मक िवधाने िकंवा उपाययोजना याचंी यो�य अशा िनकषावंर तपासणी करण.े 
 ●  िन�कषा�ना आधार दणेारा  परुावा  आहे का, ते  तपासण े . 
 ●  िदसत असल�ेया साचबे� गो�टी, काढलले ेिन�कष� आिण िशफारशी पर्भावीपण े�य�त करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 
 ●  सम�या िनराकरण 
 ●  सजृनशीलता 
 ●  तािक� क िवचार 
 ●  सवंाद 
 ●  सघंष� िनराकरण 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – िव�लषेणा�मक िवचारधारा 
 ●  In Mizo - Thuk tak a ngaihtuahna 

 ●  In English - Analytical Thinking 
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 ४. आकलनिवषयक लविचकता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 आप�या  वातावरणातील  नवीन  आिण  अनपेि�त  पिरि�थतीशंी  आप�या  िवचार  कर�या�या  पर्िक्रया  आिण  वत�णकू  साजेशा  प�तीने  जळुवनू  घेता  यणे े �हणजे  बोधा�मक 
 लविचकता  होय.  नवीन  पिरि�थती  सबंोिधत  कर�याची  आिण  अथ�  उकल  कर�याची  �मता  आिण  �यानसुार  आप�या  वत�न  धोरणाचंा  �वीकार  कर�यासाठी  आप�या 
 िवचारांची  पनु�रचना  कर�याची  �मता  अशा  दो�ही  �मताचंा  यात  समावेश  असतो.  याचा  सबंधं  आप�या  िवचारात  �यापकता  आिण  िव�ततृपणा  आणण े क� �हा  यो�य  आहे 
 आिण पिरि�थतीवर  तपशीलवार ल� क� दर्ीत कर�याची  कधी आव�यकता आहे हे समजनू घे�याशी  स�ुा आहे. 
 उ�च�म  पातळीवरील  आकलनिवषयक  लविचकता  ही  अनकूुल  िन�प�ीशंी  जोडललेी  असते.  जस े की  बालपणी  उ�मत�हेने  वाच�याची  �मता,  पर्ौढाव�थते  ताणतणाव 
 आिण  नकारा�मक  आय�ुयातील  घटना  या�ंयापर्ती  उ�च�म  पर्माणात  लविचकता,  पर्ौढाव�थते  मह�म  पातळीवरील  िनिम�ती�मता  आिण  वय�कर  �य�तीमं�य े उ�म 
 दजा�च ेआय�ुय. सामािजक पातळीवर वैिव�यपणू�तेसोबत काम कर�यासाठी लविचक िवचार कर�याचीदखेील गरज अस�याच ेल�ात घेतल ेपािहजे. 

 आकलनिवषयक लविचकता, या कौश�याची  �यवहारातील अिभ�य�ती 
 ●  हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 
 ●  अिधक�या मािहतीमळेु दिृ�टकोन बदलता यणे.े 
 ●  नवीन दिृ�टकोनातनू सम�या  हाताळण.े 
 ●  पया�यी दिृ�टकोन िवचारात घेण.े 
 ●  एकाचवेळी अनेकिवध सर्ोतातंनू यणेारी मािहती हाताळता यणे.े 
 ●  एकाचवेळी िविवध उपक्रमात सहभागी होता यणे.े 
 ●  सिंद�धता आिण गोधंळ हे िवनातक्रार सहन करता यणे.े 
 ●  पिरणामां�या प��याचा आगाऊ अंदाज घेता यणे.े 
 ●  िविवध सम�यावंर  उपाययोजना करणा�या धोरणाचंा िवचार करता यणे.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  समायोजन �मता 
 ●  दिृ�टकोन �वीकारण े
 ●  सघंष� िनराकरण 
 ●  सजृनशीलता 
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 
 ●  िवचारांचा खलुपेणा 
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  जोखीम �वीकारण े
 ●  सिंद�धतेिवषयी सिह�णतुा 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत –  बौि�क लचीलापन 
 ●  In English - Cognitive Flexibility 
 ●  In Mizo - Rilru thunun nuam 
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 ५.  सहयोग 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 सहयोग  ही  एक  अशी  �मता  आहे  �यामळेु  आप�याला  गटात  �वततंर्पण े  आिण  सहकाया�ने  काम  करता  यतेे.  ही  दोन  िकंवा  अिधक  �य�तीनंी  एकमकेासंोबतीने  केललेी 
 �यये  आिण  िन�प�ी  सा�यतेसाठी  सघंटीतपण े  आिण  सम�वयाने  केललेी  कृती  आहे.  सािंघक  गितशीलता  आिण  आ�हाने  याचं े  �यव�थापन  तसचे  इतरा�ंया  िशक�यात 
 योगदान कर�याचा आिण �यातनू �वतः िशक�या�या कौश�याचंाही यात समावेश असतो. 
 सहयोग  हे  एक  अस े  कौश�य  आहे  जे  �य�तीनंा  एकमकेाशंी  जळुवनू  �यायला  आिण  इतरासंोबत  पर्भावीपण े  काम  करायला  स�म  करते,  �यात  िविवध  स�ंकृतीतनू 

 आल�ेयांचाही समावेश असतो. 

 सहयोग, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 �य�ती या गो�टी कर�यासाठी स�म असलेः 

 ●  इतरासंोबत काम करण ेआिण सकं�पनाचंी सह-िनिम�ती करण.े 
 ●  गटांसोबत पर्भावीपण ेसवंाद साधण.े 
 ●  मदत करण ेआिण �वीकारण.े 
 ●  एका गटात काम करत असताना नेत�ृव करण,े काम सोपवण ेआिण अनकुरण करता यणे.े 
 ●  गटातील सद�या�ंया भावना आिण �याचं ेदिृ�टकोन समजनू घेण.े 
 ●  इतरासंोबत  पर्भावीपण े सहमती आिण असहमती दश�िवण.े 
 ●  आदरपवू�क इतराचं ंऐकून घेण ेआिण वादिववाद करण.े 
 ●  सहका� यांना मदत करण ेआिण पािठंबा दणे.े 
 ●  गटातील सद�याचंी कौश�य ेआिण �मता ओळखण े आिण �याचंी पर्शसंा करण.े 
 ●  समान �यये गाठ�यासाठी गटाची �ची असल�ेया गो�टीनंा पर्ाधा�य दणे.े 
 ●  बहुआयामी �य�तीसंोबत काम करताना आदरपवू�क �या�ंयातील तफावत आिण वेगळेपणा �वीकारण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  नातेसबंधं �यव�थापन 
 ●  सवंाद 
 ●  समानानभुतूी 
 ●  दिृ�टकोन �वीकारण े
 ●  सहभाग 
 ●  जबाबदारी 
 ●  सघंष� िनराकरण 
 ●  नेत�ृव 
 ●  वाटाघाटी 
 ●  सहभाग 
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – सहभािगता 
 ●  In English - Collaboration 

 ●  In Mizo - Thawh hona tha 
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 ६.  सवंाद 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 सवंाद  ही  एक  अशी  �मता  आहे  की,  �यामळेु  आप�याला  �वत:ल  �य�त  होता  यतेे  आिण  इतर  लोकानंा  शाि�दक  आिण  आशाि�दक  या  दो�ही  �व�पात  आपली  स�ंकृती 
 आिण  पिरि�थती  यांना  साजेशा  प�तीने  पर्ितसाद  दतेा  यतेो...  यात  ठामपण े  आपली  मते,  इ�छा,  गरजा  आिण  भीती  �य�त  कर�याचा,  ल�पवू�क  आिण  आदरपणू�क 
 ऐक�याचा,  �याचबरोबर  गरजे�या  वेळी  स�ला  आिण  मदत  माग�यासाठी  स�म  अस�याचा  समावेश  होतो.  सवंाद  हा  आप�या  क�पना,  त�य,े  िवचार,  भावना  आिण  म�ूय े
 इतरांशी जोड�याचा एक माग� आहे. 
 पर्भावी  सवंाद  आप�याला  एखादी  �य�ती  िकंवा  पिरि�थती  यानंा  चागं�या  रीतीने  समजनू  घे�यासाठी  मदत  करतो  आिण  तो  आप�यातील  मतभदेाचं े  िनराकरण 
 कर�यात,  िव�वास  आिण  आदर  िनमा�ण  कर�यात  आिण  सजृना�मक  क�पना,  सम�या  िनराकरण,  आपलुकी  आिण  काळजी  याचंा  िवकास  हो�यासाठी  वातावरणाची 
 िनिम�ती कर�यास मदत करतो. 

 सवंाद, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 ●  हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 
 ●  आपल ेसमवय�क, िमतर्पिरवार, िश�क आिण कुटंुबीय इ�यादी�ंया बोल�यात �य�यय न आणता सक्रीयतेने ऐकण.े 
 ●  ऐक�याची िकंवा बोल�याची यो�य वेळ ओळखण.े 
 ●  आपल ेिवचार समप�क श�दात आिण आवाजा�या यो�य चढउतारासंह �य�त करता यणे.े 
 ●  िविवध मागा�ने �यानंा �वतःला �य�त करता यणे.े 
 ●  इतराचंा अनादर न करता ठामपण ेनकार दतेा यणे.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  समानानभुतूी 
 ●  िवचारांचा खलुपेणा 
 ●  सहयोग 
 ●  सघंष� िनराकरण 
 ●  िविजगीष ुव�ृी 

 ●  क�णा 
 ●  नेत�ृव 
 ●  वाटाघाटी 
 ●  दिृ�टकोन �वीकारण े
 ●  नातेसबंधंांच े�यव�थापन 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत –   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  ही  एक  अशी  �मता  आहे  �यामळेु  इतर  �य�ती  दःुखात  असतात  �यावेळी  �याच े  िनवारण  कर�यासाठी  सक्रीय  सहभाग  घे�याची  परे्रणा  िमळते.  यात  पाच 
 अ�याव�यक  घटकाचंा  समावेश  असतो  -  कोणी  द:ुखी  अस�यास  ते  ओळखण,े  मन�ुयमातर्ाला  द:ुख/  पीडा  सहन  करावी  लागण े हे  एक  वैि�वक  त�य  अस�याचा 
 �वीकार  करण,े  पीिडत  �य�तीसाठी  सवेंदना  असण,े  इतरा�ंया  पीडेमळेु  कोण�याही  पर्कारे  पवू�गर्ह  तयार  होऊ  न  दतेा  सहनशील  राहता  यणे े  आिण  अखरेीस  द:ुखी 
 �य�ती�या  द:ुख  िनवारणासाठी  परे्िरत  होण.े  याम�य े  असा  क�णाभाव  वैि�वक  �तरावर  िनमा�ण  होणहेी  समािव�ट  आहे,  �हणजे  इतराचं े  आप�याशी  असणारे  नाते, 
 �यांची  सामािजक  पा�व�भमूी,  एखा�ा  िविश�ट  गटातील  सद�य�व  आिण  एकूणातच  सव�  पिरि�थती  यासार�या  घटकानंा  मह�व  न  िमळता  �या�ंयाब�ल  क�णाभाव 
 असण ेगरजेच ेआहे. 
 क�णा  हे  �वतःपर्ती,  इतरां�यापर्ती  आिण  सपंणू�  मानवजाती  पर्ती  असल�ेया  अनेकिवध  सकारा�मक  दिृ�टकोन  आिण  आचार  या�ंयाशी  सबंिंधत  असलले े शा�वत 
 कौश�य  आहे.  क�णाभाव  राखताना  आपण  आप�या  नेहमी�या  पिरिचत  �य�ती�ंया  वतु�ळापलीकडे  जाऊन  दया  आिण  सामानानभुतूी  पर्कट  करतो.  �या�ारे 

 समाजािभमखु वत�णकू ठेवनू, सघंष� िनराकरण  कर�यात आिण जागितक पातळीवरील शातंता अभगं ठेव�यात  आपण योगदान  दऊे शकतो. 

 क�णा, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  िविश�ट पिरि�थतीत इतरा�ंया भावना आिण सवेंदना ओळखता यणे.े 
 ●  दसु�या �य�तीच ेदःुख, वेदना, क�टदायक ि�थती आिण आप�ी यािवषयी ऐकताना आप�या �वतः�या भावना आिण सवेंदना कशा अस ूशकतील याची 

 क�पना  करता यणे.े 
 ●  आप�याशी सबंिंधत नसल�ेया �य�ती�या िकंवा एखा�ा समहूा�या वेदनामय ि�थतीिवषयी ऐकत असताना �यानंा काय वाटत असले , हे जाणता यणे.े 
 ●  दैनिंदन जीवनात पिरचया�या वतु�ळातील �य�ती, अनोळखी �य�ती आिण पर्ाणी या�ंयािवषयी सा�या सहज कृतीमधनू क�णाभाव �य�त करता यणे.े 
 ●  वेळपर्सगंी इतरापंय�त पोहोचनू  �यानंा मदत कर�याच ेिविवध  माग� सचुण.े 
 ●  िविभ�न  सामािजक-आिथ�क वगा�तील, धमा�मधील, भौगोिलक �थानावरील  लोकाचं ेतसचे िविवध वािंशकते�या, जाती�या, िलगंा�या लोकाचं ेअनभुव 

 जाणनू पर्मािणत करता यणे.े �या�ंयापर्ती मदतीला त�पर अस�याच ेदाखिवण े. 
 ●  जागितक सम�या�ंया बाबतीत मानवी दिृ�टकोन दश�वण.े 
 ●  काही मह�वाच ेउ�शे सा�य कर�यासाठी वचनब� राहून मदतीसाठी आव�यक सर्ोताचंी जळुवाजळुव करता यणे.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  समानानभुतूी 
 ●  सवंाद 
 ●  िविवधतेचा आदर 
 ●  आ�मक�णा 
 ●  सवंाद 

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

 ●  In Mizo - Lainatna 
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 ८. सघंष� िनराकरण 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 सघंष�  िनराकरण  ही  एक  अशी  �मता  आहे  �यामळेु  आप�याला  िजथ े दोन  िकंवा  �यापे�ा  जा�त  �य�ती  िकंवा  गटामं�य े असहमती,  पर�परिवरोध  िकंवा  िवसगंती  असते, 
 ते�हा  �यातील  दो�ही  बाज�ूया  लोका�ंया  काही  िकमान  अपे�ाचं े  समाधान  क�न  आिण  िहतसबंधंािंवषयी  माग�  काढून  एखादा  वाद  िकंवा  एखादा  सघंष�  िमटिवण े श�य 
 होते  .  या  �मतेम�य े  दो�ही  प�ामंधील  आधीपासनू  असलले े नातेसबंधं  दखुावल े न  जाता  दो�हीही  प�ानंा  आपल े हेत ू सा�य  झा�याची  भावना  िनमा�ण  होईल  अशा  रीतीने 
 सवंाद आिण वाटाघाटी घडवनू आण�या�या  कौश�याचा समावेश होतो. 
 सघंष�  िनराकरण  वैयि�तक  तसचे  जागितक  अशा  दो�ही  पात�यावंरील  एक  मह�वाच े जीवनकौश�य  अस�याच े समजल े जाते.  सघंष�िनराकरणातनू  रचना�मक  सम�या 
 िनराकरण तसचे �य�ती आिण गट यातील शातंीपणू� सहयोग याकडे वाटचाल होऊ शकते. 

 सघंष� िनराकरण, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते 

 ●  सघंषा�साठी कारणीभतू असल�ेया गो�टीचंी तपासणी कर�याची तयारी  दश�वण.े 
 ●  सकारा�मक सवंादात सहभागी हो�यासाठी इ�छुक अस�याची तयारी  दश�वण.े 
 ●  �वतः�या भावनावंर तााबा िमळवनू आ�म-िनयमना�या  कौश�याचंा सराव करण ेआिण इतरा�ंया भावनाबं�ल जाग�क राहून  �यापर्माण ेवत�णकू ठेवण.े 
 ●  पिरि�थतीतनू माग� काढ�या�या िदशेने वेगवेगळे दिृ�टकोन/ पया�य  शोधण ेआिण �याचं ेमह�व जोखण.े 
 ●  ठामपणा आिण सहकाय� याचंा  सतंिुलतपण े वापर करता  यणे.े 

 ●  तडजोड कर�यासाठी आव�यक लविचकता आिण तयारी दश�वण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  सवंाद 
 ●  दिृ�टकोन �वीकारण े
 ●  आकलनिवषयक लविचकता 
 ●  िव�लषेणा�मक िवचार 
 ●  सम�या िनराकरण 
 ●  वाटाघाटी 
 ●  मािहती स�ंलषेण 
 ●  सहयोग 
 ●  नातेसबंधंाचं े�यव�थापन 

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

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 ताणतणावाशी  सामना  ही  एक  अशी  �मता  आहे  �यामळेु  आप�याला  आप�या  जीवनातील  ताणतणाव  समजतो  आिण  �वीकारता  यतेो.  �याचा  सर्ोत  आिण  �याचा 
 आप�यावर  होणारा  पिरणाम  ओळखता  यतेो.  ताणतणावाची  पातळी  कमी  करण े  िकंवा  �यातनू  बाहेर  पड�या�या  �याचबरोबर  �या  सर्ोताचं े  �यव�थापन  कर�या�या 
 दिृ�टकोनातनू  पाऊल े  उचल�या�या  �मतेचा  यात  समावेश  असतो.  िविवध  शरे्णीतील  पिरि�थतीमं�य े पर्भावीपण े काय�  कर�यासाठी  आप�या  भावनाचं े आकलन  करण े

 आिण  सघंषा�वर  पर्ितिक्रया  दणे े  �याचबरोबर  िचतें�या  भावनेच े आिण  इतर  हाताळायला  कठीण  असल�ेया  भावनाचं े �यव�थापन  करण े यासार�या  �मताचंादखेील  यात 

 समावेश असतो. 
 तणावपणू�,  अनपेि�त  आिण  सघंषा��मक  पिरि�थती  यानंा  सामोरे  जा�याची  श�ती,  �यासोबत  यणेा�या  भावना  हाताळ�याची  श�ती  आिण  अिधक  फायदशेीर  ठरतील 

 अशा उपाययोजनांचा शोध घे�याची श�ती या कौश�यातनू आप�याला पर्ा�त होते. 

 ताणतणावाशी सामना, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  आय�ुयातील ताणतणाव ओळखण ेआिण �याला मा�यता दणे.े 
 ●  ताणतणावय�ुत पिरि�थती ओळखण.े 
 ●  ताणतणावासबंधंी �वतः�या शािररीक आिण मानिसक पर्ितिक्रया ओळखण.े 
 ●  पर�परिवरोधी भावना ओळखण ेआिण �याचं े�यव�थापन कर�यासाठी �ल�ृ�याचंा उपयोग करण.े 
 ●  तणावम�ुतीला चालना दणेा� या कृती ओळखण.े 
 ●  ताणतणाव कमी करायला एखा�ा �य�तीशी बोल�याच ेफायद ेओळखण.े 
 ●  ताणतणाव कमी करण ेआिण �याच े�यव�थापन करण ेयासाठी असल�ेया वेगवेग�या �ल�ृ�याचंा सराव करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  �व- �यव�थापन 
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  सिंद�धतेिवषयी सिह�णतुा 

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

 ●  In Mizo - Chauhna sual chhuah 
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 १०. सजृनशीलता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 वैिव�यपणू�  सकं�पनांची  उ�प�ी,  म�ूयमापन  आिण  �यात  सधुारणा  कर�यात  सहभागी  हो�याची  �मता  �हणजे  सजृनशीलता  होय.  या  सजृनशीलते  मधनू  अिभनव 
 आिण  पिरणामकारक  अशा  उपाययोजनाचंी  िन�प�ी  होते.  �ानात  पर्गती  होते.  क�पकते�या  पर्कटीकरणाला  अथ�पणू�ता  यतेे  .  वेगवेगळे  घटक,  सकं�पना,  शाखा 
 आिण काय�प�ती यां�यात सबंधं पर्�थािपत कर�याचा यात समावेश असतो. 
 सजृनशील  िवचार  करण े  हे  एक  अ�यतं  आव�यक  जीवनापयोगी  कौश�य  आहे.  ते  आप�याला  क�पना  करण,े  सशंोधन  करण े  आिण  अनपेि�त  िकंवा  बदल�या 
 पिरि�थतीत  पर्ितिक्रया  दणे े  यासाठी  स�म  करते.  यामळेु  आकलनिवषयक  गो�टीचंा  स�ूमपातळीवरील  अ�यास  करण े आिण  सम�यवेर  उपाययोजना  करण े यासार�या 
 इतर  कौश�यांम�य े  सधुारणा  होऊ  शकते.  �याचबरोबर  �य�ती�व  सधुारणा,  शै�िणक  कामिगरी  याला  पर्ो�साहन  दऊे  शकते,  �यापढेु  जाऊन  किरअरमधील  यश  आिण 
 सामािजक बांिधलकी यानंाही पर्ो�सािहत क� शकते. 

 सजृनशीलता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  नवनवीन दिृ�टकोनातनू मागोवा घेण ेआिण अिभनव सकं�पनाचंी िनिम�ती करण.े 
 ●  पर्ा�त पिरि�थती नवीन दिृ�टकोनातनू पाहण ेिकंवा स�ि�थतीतील स�ंलपनामं�य ेसधुारणा करण.े 
 ●  अंत�ा�नावर आधारीत कृती करण.े 
 ●  पया�या�मक �पि�टकरणाचंा शोध घेण.े 
 ●  िविवध आिण अनेकिवध सकं�पनाचंी िनिम�ती करण.े 
 ●  सम�या /पिरि�थती या�ंया आव�यकतेनसुार ससुगंत सकं�पना िनमा�ण करण.े 
 ●  उपाययोजना िकंवा नवीन सकं�पना सचुव�यासाठी उपल�ध मािहतीतनू अनपेि�त घटकाचं ेएकीकरण करण.े 
 ●  पर्ो�साहनपर ब�ीस  िदल ेजाणार असल ेतरी �या ऐवजी नेमनू िदलले ेकाय� अिधक आनदं दणेारे, आ�हाना�मक आिण फाय�ाच ेवाटत अस�याने �वतःला 

 ग ुतंवनू घेण े. 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िज�ासा 
 ●  िवचारांचा खलुपेणा 
 ●  आकलनिवषयक लविचकता 
 ●  िचकाटी 
 ●  �व-साम�य� 
 ●  िव�लषेणा�मक िवचार 
 ●  सम�या िनराकरण 
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  सिंद�धतेिवषयी सिह�णतुा 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

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

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 पर्�न  िवचारण,े  िव�वसनीय  परुावे,  कारणमीमासंा,  सकं�पना�मक  �ान,  स�ुप�ट  िनकष  आिण  ससुगंत  सदंभ�  याचंा  वापर  क�न  अथा�ची  उकल  कर�याची,  िव�लषेण 

 कर�याची,  म�ूयमापन  कर�याची,  तका�ने  अनमुान  काढ�याची  �मता  �हणजेच  िचिक�सक  िवचार  होय.  ती  आप�याला  सम�यचे े िनराकरण  करायला,  नवीन  सकं�पना 
 िशकायला,  नािव�यपणू�  उपाययोजना  िवकिसत  करायला  िकंवा  �वततंर्पण े  मत  तयार  करायला  िकंवा  िनण�य  �यायला  मदत  करते.  हे  एक  अस े  कौश�य  आहे  जे 

 आप�याला  िवचारपर्िक्रयवेर  मनन  करण,े  आप�या  पवू�गर्हाचं े  िनरी�ण  करण,े  मािहती�या  िव�वसनीयतेची  खातर्ी  करण,े  स:ंिद�ध  आिण  पर�परिवरोधी  मािहती 
 ओळखण ेआिण �या�या अथा�ची उकल करण,े �यापक वैचािरक दिृ�टकोनातनू पाहण,े लविचक आिण पारदश�क असण ेयासाठी स�म बनिवते. 

 त�ण  �य�तीनंा  काय��म,  िचतंनशील  आिण  �वततंर्  हो�यासाठी  आिण  इतरापंर्ती  आदर  कायम  ठेवनू  तक�   आिण  स�य  याचं े  मोल  मानणारी  �य�ती  बन�या�या 
 दिृ�टकोनातनू  हे  एक  अ�याव�यक  कौश�य  आहे.  आय�ुयभर  िशकण े  आिण  िदवस�िदवस  ग ुतंाग ुतंी�या  होत  जाणा� या  जगात  यो�य  िदशा  कायम  राखण े यासाठी  हे  अ�यतं 

 गरजेच ेकौश�य मानल ेजाते. 

 िचिक�सक िवचार�मता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 �य�ती या गो�टी कर�यासाठी स�म असलेः 

 ●  सदंभा�शी ससुगंत पर्�नाचंी रचना क�न �यातनू मािहती गोळा करण ेआिण ितच ेआकलन करण.े 
 ●  िविवध पर्कार�या उपल�ध मािहतीमधील सबंधं पर्�थािपत करण.े 
 ●  उपल�ध मािहती�या अथा�ची उकल करण ेआिण �यातनू िन�कष� काढण.े 
 ●  एखा�ा िनण�या�या चागं�या आिण वाईट बाबीचं ेिव�लषेण करण.े 
 ●  �वतः�या दिृ�टकोनावंर मनन करण ेआिण पर्�न िवचारण.े 
 ●  �वतःच ेपवू�गर्ह ल�ात घेण ेआिण �याचंी तपासणी करण.े 
 ●  के�या गेल�ेया रा�त यिु�तवादातील स�य कबलू करण.े 

 ●  वेगवेग�या सकं�पना आिण मते याचं ेस�ंलषेण करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े

 ●  आकलनिवषयक गो�टीचंा स�ूम अ�यास 
 ●  आकलनिवषयक लविचकता 
 ●  िव�लषेणा�मक िवचार 
 ●  िज�ासा 
 ●  िवचारांचा खलुपेणा 
 ●  िनण�य �मता 

 ●  िशकायला िशकण े
 ●  तािक� क िवचार 
 ●  वाटाघाटी 
 ●  सम�या िनराकरण 
 ●  जोखीम �वीकारण े
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

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

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 िज�ासा  �हणजे  अशी  �मता  की  जीम�य े  कोण�याही  लाभाची  अपे�ा  न  करता  कुतहूल,  नवीन  काहीतरी  जाणनू  घे�याची  िकंवा  िशक�याची  तीवर्  इ�छा  असण े
 अंतभू�त  असते.  मािहतीतील  अपणू�ता  ओळखनू  ती  पणू�  कर�याची  आतंिरक  परे्रणा  असण े  हीस�ुा  िज�ासाच  आहे.  यात  िविवध  िवषयाचं े  यो�य  त�हेने  आकलन 
 हो�यासाठी  आव�यक  मािहतीचा  शोध  घे�याचा  समावेश  असतो  िकंबहूना  �याही  पलीकडे  जाऊन  एका  िविश�ट  �ेतर्ातील  घटकाच े सखोल  आकलन  करण े अपेि�त 
 आहे. 
 अ�ययन आिण �मरण या बाबीवंर िज�ासा एक कौश�य �हणनू सकारा�मक पर्भाव टाकते. अवधान आिण कौश�य िवकिसत कर�या�या मह�म पातळीपय�त नेते 

 आिण पर्ावी�य िमळव�या�या भावनेला सम�ृ शकते. 

 िज�ासा, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  नवीन गो�टी क�न पाहण ेआिण नवीन अनभुव घेण.े 
 ●  नवीन गो�टी जाणनू घेण,े उ�राचंा शोध घेण ेआिण नवीन सबंधं पर्�थािपत करण ेयाकडे कल असण.े 
 ●  अपिरिचत िवषय िशक�याचा आनदं घेण ेतसचे  �याच िवषयावंर इतराचंा दिृ�टकोन जाणनू घेण.े 
 ●  िभ�न गटांचा भाग हो�याची �ची दश�िवण ेआिण �याचंा भाग हो�याचा आनदं घेण.े 
 ●  इतराचंी �ची कोण�या गो�टीत आहे, हे जाणनू घे�यासाठी पर्�न िवचारण.े 
 ●  लोक अमकु प�तीने का वागतात याचा शोध घे�यासाठी पर्�न िवचारण.े 
 ●  खोलवर िवचार कर�याची आव�यकता भासले अशा सधंीचंा शोध घेण.े 
 ●  कठीण सकं�पना�मक सम�या�ंया उ�राचंा शोध घेण.े 
 ●  तमु�या �वतः�या अंत�ा�नातनू पर्ा�त होणा�या गो�टीवंर िव�वास ठेवण ेआिण �यातनू जोखीम �वीकारण.े 
 ●  आ�हानांचा शोध घेऊन  �याम�य ेिवकासाची सधंी शोधण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  पढुाकार 
 ●  िवचारांचा खलुपेणा 
 ●  सजृनशीलता 
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 
 ●  िशकायला िशकण े
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  िविवधतेचा आदर 
 ●  सामािजक जाणीव 

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

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 दोन  िकंवा  �याहून  अिधक  कृतीतनू  िनवड  कर�याची  �मता  �हणजेच  िनण�य  घेण े होय.  आप�या  िनण�याचं े परीणाम  आिण  �यातनू  �वनीत  होणारे  अथ�  ओळख�याची  आिण 

 �याच े  िव�लषेण  कर�याची  �मता  �हणजे  िनण�य  घेण े  असते.  िविवध  पिरि�थतीत  स�या  अि�त�वात  असल�ेया  सामािजक,  नैितक  आिण  सरु�ा  या�ंया  िनयमा�या 
 चौकटी  ल�ात  घेऊन  आरो�य,  नातेसबंधं,  किरअर  (�यावसाियक  आय�ुय)  आिण  जीवनशैली  सबंिंधत  वैयि�तक  वत�णकूीिवषयी  िवचारपवू�क  रचना�मक  आिण 

 जबाबदारीने  िनवड कर�याची ही एक पर्िक्रया आहे. आप�या कृतीचंी जबाबदारी �यायला आिण �वततंर्पण ेिनण�य �यायला स�म हो�याचा यात समावेश असतो. 
 अगदी  लहान  वयात  हे  म�ुय  कौश�य  आ�मसात  के�याने  ते  कौश�य  �वाय�तेची  भावना  बळकट  कर�यात  आिण  पिरपणू�तेची  जाणीव  हो�यात  भर  टाकते.  कोण�याही 
 नेमनू  िदल�ेया  काया�त  आपण  जी  महेनत  घेतो  आिण  आपला  जो  दिृ�टकोन  असतो  �यानंा  सकारा�मकिर�या  पर्भािवत  कर�याचीस�ुा  �मता  िनण�य  घे�या�या  कौश�यात 

 अस�याच ेिस� झाल ेआहे. 

 िनण�य �मता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  आप�या �वतःचा अनभुव आिण िश�ण यावर आधारलले ेमािहतीपणू� िनण�य घेण.े 
 ●  आप�या िनण�या�ंया परीणामाचं ेआकलन करण ेआिण �याच ेम�ूयमापन करण.े 
 ●  आप�या िनण�या�ंया परीणामाचंी वैयि�तक जबाबदारी �वीकारण.े 
 ●  िनण�य घेताना इतरा�ंया गरजा ल�ात घेण.े 
 ●  वैयि�तक िनण�यावंरील सामािजक बधंने आिण अिधकार या�ंया  पर्भावाच ेम�ूयमापन करण.े 
 ●  िनण�य घेताना नैितक कारणमीमासंचेा उपयोग करण े. 
 ●  आतंरवैयि�तक आिण गटातील नातेसबंधं यासदंभा�तील िनण�य जबाबदारीने घेण.े 
 ●  स�ि�थतीतील िनण�य घेण ेकॉलजे आिण किरअर�या िनवडी यावर कशापर्कारे परीणाम करते, याच ेिव�लषेण करण.े 
 ●  वैयि�तक िनण�यावंर वैयि�तक पवू�गर्ह आिण भदेभाव या�ंया असणा�या पर्भावाच ेम�ूयमापन करण.े 
 ●  असरुि�त िकंवा अनैितक उपक्रमामंधील सहभागी हो�या�या दबावाला िवरोध क� शकणारी धोरण ेओळखण ेआिण �याचं ेम�ूयाकंन करण.े 
 ●  जबाबदारपणू� िनण�य घे�या�या कौश�यामंधनू अ�यासा�या सवयी आिण शै�िणक कामिगरी यात सधुारणा करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  तािक� क िवचार 
 ●  समानानभुतूी 
 ●  वाटाघाटी 
 ●  सम�या िनराकरण 
 ●  जबाबदारी 
 ●  िविजगीष ुव�ृी 
 ●  जोखीम �वीकारण े

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – िनण�य लनेा 
 ●  In English - Decision Making 
 ●  In Mizo -  Duhthlanna chu 
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 १४.  िवलिंबत समाधान 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 

 दीघा�वधीत  म�ूयवान  परु�कार  िकंवा  वैयि�तक  पातळीवरील  समाधान  िमळवनू  दणेा�या  परु�कार  पर्ा�तीची  मानिसकता  ठेऊन  ता�कािलक  �व�पा�या  िमळणा�या 
 समाधाना�या  माग े  लाग�या�या  मोहाला  थोपिव�याची  �मता  �हणजेच  िवलिंबत  समाधान  होय.  पढेु  जाऊन  एखादा  परु�कार  िमळेल  या  अपे�ेने  ता�काळ  िमळणा�या 
 समाधाना�या  मागे  लागण,े  परु�काराच े  भाविनक  पैल ू  या  ऐवजी  परु�कारा�या  बौ�ीक  पैलूकंडे  ल�  द�ेया�या  �मतेची  यात  आव�यकता  असते.  या  �मतेमळेु  आप�या 
 आवेगांना पर्ितबधं घाल�याची �मता िवकिसत होते आिण �व-िनयतंर्णाचा वापर करता यतेो, �याने आपण अिधक जबाबदार बनतो. 
 आरो�याला  पोषक  सवयी  जोपासण,े  �वयिंश�तीच े  पोषण  करण,े  इतरासंोबत  चागं�या  सबंधंाचंी  उभारणी  करण,े  शै�िणक  �यये  सपंादीत  करण,े  नोकरीत  िटकून  राहण े

 आिण  �यावसाियक  �ेतर्ातील  कारिकद�ची  उभारणी  करण े  यासाठी  िवलिंबत  समाधान  हा  एक  अ�याव�यक  घटक  आहे.  सवा�ना  मा�य  असललेी  �य�ेय े  सपंादीत 

 कर�यासाठी एकितर्तपण ेकाम कर�याची �मता सम�ृ कर�यासाठी सहयोगीप�तीने िनण�य घे�यात याचीस�ुा मह�वाची भिूमका असते. 

 िवलिंबत समाधान, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  दीघ�कालीन �यये िनि�चत करण ेआिण �याचा पाठपरुावा करण.े 
 ●  एखादी गो�ट िशकण ेिकंवा काहीतरी करण ेहे अवघड अस�याच ेिकंवा आ�हाना�मक अस�याच ेजरी ल�ात आल ेतरी �याचा पाठपरुावा कायम ठेवण.े 
 ●  िनयोजन करण ेआिण ते स�ुवातीपासनू शेवटपय�त ते  पार पडण.े 
 ●  �वतः�या गरजा काही काळपय��त  लाबंणीवर टाकून  नातेसबंधंामंधील इतरा�ंया गरजानंा पर्ाधा�य दणे.े 
 ●  �वतः�या �याचबरोबरीने इतरा�ंयाही भिव�यासाठी�या एखा�ा मह�म �ययेा�या िकंवा �व�नवत �ययेा�या िदशेने समिप�त व�ृी दाखिवण.े 
 ●  आप�या कृतीतनू सयंम आिण जबाबदारी �वीकार�याची व�ृी दश�वण.े 
 ●  अपयश िकंवा अडथळे यानंा सामोरे जावे लागणा�या पर्सगंीस�ुा प�ुहा पर्य�न कर�यासाठी आिण अिधक जोमाने पर्य�न कर�यासाठी परे्रीत अस�याच े

 दश�वण.े 

 ●  जोखीम घेण ेआिण �वतःवर  तसचे इतरावंर िव�वास अस�याच ेदश�वण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े

 ●  आकलनिवषयक गो�टीचंा स�ूम अ�यास 
 ●  �व- �यव�थापन 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – िवलिंबत समाधान 
 ●  In English - Delayed Gratification 
 ●  In Mizo - Insum theihna 
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 १५. पया�वरणीय सा�रता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 पया�वरणीय  सा�रता  �हणजे  आप�या  नैसिग�क  पिरस�ंथबे�ल  समजनू  घेण े  आिण  पया�वरणाला  हानी  न  पोहोचवता  शा�वत  मानवी  समाज  िनमा�ण  कर�यासाठी  या 
 समजतुीचा  (मािहतीचा  आिण  �ानाचा)  वापर  कर�याची  �मता  होय.  याम�य े  आप�या  सभोवताल�या  सजीव  आिण  िनज�व  पर्णाली�ंया  पर�परसबंधं  आिण  पर�पर 
 अवलबंनाच े�ान आिण या पर्णालीचं ेजतन कर�यासाठी मानव �हणनू आपली सहयोगी भिूमका समािव�ट आहे. 
 पया�वरणीय  सा�रता  हे  स�या  आव�यक  कौश�य  मानल े  जात  आहे  कारण  प�ृवीवरील  नैसिग�क  ससंाधनाचं े  सवंध�न  हे  मानवी  समाजासाठी  तातडीच े  पर्ाधा�य  बनल े
 आहे.  हे  कौश�य  आप�याला  आप�या  दैनिंदन  जीवनात  पया�वरण-अनकूुल  िनवडी  कर�यास  मदत  करते,  तसचे  �या�ारे,  आपण  जाणीवपवू�क  आप�या  �यवसायाची 
 आिण समाजाची पनुर�चना आिण पनुबा�धणी अिधक िटकाऊ मागा�नी क� शकतो. 

 पया�वरणीय सा�रता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 �य�ती खालील गो�टी कर�यास स�म असले: 

 ●  िनसग�  आिण  �या�या  िविवध  पिरस�ंथाबं�ल  कुतहूल  आिण  क�णा  दाखव�यास  आिण  नैसिग�क  ससंाधनाचंी  उपल�धता,  �याचंा  वापर  आिण  द�ुपयोग 
 यासबंधंी पर्�न िवचारण.े 

 ●  प�ृवी आिण ित�या नैसिग�क पर्णालीिशवाय जीवन अस ूशकत नाही हे स�य ओळखण.े 
 ●  पया�वरणाशी सबंिंधत कारणासंाठी काळजी, वचनब�ता आिण कृती पर्दिश�त करण.े 
 ●  �यां�या  दैनिंदन  जीवनात  पया�वरणपरूक  कृती  क�  शक�यास.  –  जस े  –कचरा  वग�करण,  मोक�या  जागते  कचरा  न  टाकण,े  �लाि�टक  उ�पादनाचंा  वापर 

 जस ेकी पकेॅज केलले ेखा�पदाथ� आिण पाणी, पाणी आिण िवजेचा काळजीपवू�क वापर इ. 
 ●  �यां�या वैयि�तक आिण �यावसाियक जीवनात केल�ेया पया�वरण-अनकूुल िनवडीशी ससुगंती राखण.े 
 ●  नैसिग�क ससंाधनाचंा वापर आिण िविवध मानवी िनण�य, िनवडी आिण कृतीमंळेु पया�वरणाला होणारी सभंा�य हानी याचं ेम�ूयाकंन करण.े 
 ●  �यवसाय, स�ंथा आिण मानवी समदुायानंा शा�वत राहणीमानाचा अवलबं कर�यास मदत क� शकतील अशा क�पना आिण उपाय शोधण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िव�लषेणा�मक िवचार 
 ●  आकलनिवषयक लविचकता 
 ●  क�णा 
 ●  सजृनशीलता 
 ●  िज�ासा 
 ●  समानानभुतूी 
 ●  िवचारांचा खलुपेणा 
 ●  सहभाग 
 ●  सम�या िनराकरण 
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  जबाबदारी 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – पािरि�थितक सा�रता , पया�वरणीय सा�रता 
 ●  In English - Ecological Literacy 
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 १६. भाविनक िनयमन 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 भावना�मक  सघंषा�तनू  जात  असताना  आप�या  �वतः�या  भावनानंा  जाणनू  घेण,े  �याचं े  आकलन  करण,े  �यानंा  �वीकारण े  आिण  आवेगपणू�  वत�णकूीवर  िनयतंर्ण 
 ठेव�याची  �मता  �हणजेच  भाविनक  िनयमन  होय.  पिरि�थतीज�य  माग�या  आिण  �यये  यानसुार  आप�या  भावनाचं े �यव�थापन  कर�यासाठी  धोरणामं�य े सधुारणा�मक 
 बदल  कर�या�या  �मतेचा  यात  समावेश  असतो.  सम�यवेर  उपाययोजना,  आ�मिव�वासपवू�क  वत�णकू,  पिरि�थतीच े  प�ुहा  म�ूयमापन  करण े  आिण  भावनाचंी  तीवर्ता 
 कमी करण ेयातनू भाविनक िनयमन आकार घेत असते. 
 यािशवाय  समाधान  होण,े  साम�य�वान  वाटण े यासार�या  आधीच  मािहत  असल�ेया  फाय�ापंलीकडे  भाविनक  िनयमन  कौश�य  दीघ�कालीन  �वा��यालास�ुा  सम�ृ  क� 
 शकते,  �यावसाियक  पातळीवरील  कामिगरीत  सधुारणा  घडव ू  शकते,  वैयि�तक  नातेसबंधं  विृ�गतं  क�  शकते  आिण  �याहून  अिधक  �हणजे  एकूणच  आरो�याला  उ�म 

 कर�या�या िदशेने वाटचाल क� शकते. 

 भाविनक िनयमन, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  आप�या भावना ओळखण,े �याचं ेआकलन करण ेआिण �या �वीकारण.े 
 ●  आप�या भावना पिरि�थतीला साजेशा प�तीने इतरासंमोर स�ुप�टतेने आिण उघडपण े�य�त करण.े 
 ●  इतरानंा न दखुावता िकंवा �याचंा अनादर न करता �या�ंया भावना आिण मते �य�त करण.े 
 ●  एखादी भावना िकंवा दिृ�टकोन �य�त कर�यापवू� �या�या सभंा�य पिरणामावंर मनन करण.े 
 ●  आवेगपणू� वत�णकू िनयिंतर्त करण.े 
 ●  टाळाटाळ न करता, कुणाला दोष न दतेा िकंवा आक्रमक न होता तर्ासदायक गो�टी �य�त करण.े 
 ●  िनराशाजनक पिरि�थतीम�य े सकारा�मक आिण जबाबदारीने पर्ितिक्रया दणे.े 

 ●  �यांना  गरज असले �यानंा  �या�ंया भावनाचंी तीवर्ता कमी करायला  मदत होईल  अशा धोरणाचंा उपयोग करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  मानिसक लविचकता 
 ●  �व- �यव�थापन 
 ●  ताणतणावाशी सामना 
 ●  समायोजन �मता 
 ●  सघंष� िनराकरण 
 ●  समानानभुतूी 
 ●  वाटाघाटी 
 ●  िचकाटी 
 ●  नातेसबंधंाचं े�यव�थापन 
 ●  लविचकता 
 ●  �व-साम�य� 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – भावना�मक िविनयमन 
 ●  In English - Emotional Regulation 

 ●  In Mizo - Rilru sukthlek thunun 
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 १७.  समानानभुतूी 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 इतर  �य�तीनंा  काय  वाटतयं,  याच ं  भाविनकिर�या  आकलन  कर�याची,  �या�ंया  दिृ�टकोनातनू  आिण  सदंभा�तनू  गो�टी  पाह�याची,  �या�ंया  जागी  �वतः  अस�याची 
 क�पना  कर�याची  आिण  यो�य  प�तीने  पर्ितसाद  द�ेयाची  �मता  �हणजे  समानानभुतूी  होय.  समानानभुतूी  �हणजे  इतरानंा  �वीकारण,े  �याचं े आकलन  करण,े  �या�ंयाशी 
 जोडल ेजाण,े �यां�या पा�व�भमूी, अनभुव आिण दिृ�टकोन यातील वैिव�यापर्ती सवेंदनशील राहून �यानसुार कृती करण.े 
 अथ�पणू�  सामािजक  नातेसबंधंासह  सामािजकिर�या  एक  स�म  �य�ती  हो�यात  समानानभुतूीची  मह�वाची  भिूमका  असते.  इतरािंवषयी  सकारा�मक  वत�णकूीला 
 पर्ो�साहन  द�ेयासाठी  आिण  सामािजक  पर�परसवंाद  आिण  नातेसबंधं  िनमा�ण  कर�यासाठी,  �हणजेच  परोपकारी  वत�णकूीला  चालना  द�ेयासाठी  समानानभुतूी  �मता 
 असण ंमह�वाच ंआहे. असिह�णतूा, प�पात आिण पवू�गर्हदिुषत िवचारसरणी यानंा आ�हान द�ेयासाठीदखेील हे कौश�य आप�याला मदत करते. 

 समानानभुतूी, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  मनापासनू ऐकण,े अशाि�दक पातळीवरील सवंादाकडे ल� दणे ेआिण स�ूम सकेंत ल�ात घेण.े 
 ●  इतराचं ेदिृ�टकोन आिण भावना याचं ेआकलन करण.े 
 ●  इतरािंवषयी  सवेंदनशीलता असण.े 
 ●  इतरा�ंया गरजा आिण भावना या�ंयािवषयी �वत: केल�ेया आकलनावर आधािरत इतरानंा मदत करण.े 
 ●  िविवध लोकाचंी वैिव�यपणू� पा�व�भमूी�वीका�न  इतरापंर्ती आदर बाळगण ेआिण �या�ंयाशी चागं�या त�हेने जोडल ेजाण.े 
 ●  इतरा�ंया वैिव�यपणू� गरजा आिण भावना या�ंयाशी िमळतेजळुते घे�यासाठी इतराशंी सवंाद साध�या�या  प�तीत जाणीवपवू�क बदल करण.े 
 ●  इतरा�ंया स�म बाज ूआिण �यानंी सपंािदत केल�ेया गो�टी याचंी पर्शसंा करण.े 
 ●  इतरानंा सधुारणा कर�यात मदत होईल  अशा प�तीचा रचना�मक पर्ितसाद दणे.े 
 ●  इतरा�ंया गरजानंा पर्ाधा�य दणे ेआिण �या�ंया पिरि�थती सधुार�यासाठी�या मागा�चा शोध घेण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े

 ●  �व- जाणीव 
 ●  दिृ�टकोन �वीकारण े
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  सामािजक जाणीव 
 ●  सवंाद 
 ●  क�णा 

 ●  िनण�य �मता 
 ●  वाटाघाटी 
 ●  नातेसबंधंांच े�यव�थापन 
 ●  िविवधतेचा आदर 
 ●  जबाबदारी 
 ●  सामािजक जाणीव 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – समानभुिूत 
 ●  In English - Empathy 
 ●  In Mizo - Midangte dinhmun a in chan thiam 
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 १८.  आिथ�क सा�रता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 वैयि�तक  आिण  कौटंुिबक  पातळीवर  यश�वीिर�या  पैशाच े  �यव�थापन  कर�यासाठी  गरजेच े  असलले े  �ान,  कौश�य,े  म�ूय े  आिण  सवयी  असण े  �हणजे  आिथ�क 
 सा�रता  होय.  यात  कमावण,े  खच�  करण,े  बचत,  कज�  घेण,े  जबाबदारीने  ग ुतंवणकू  करण े  याचंा  समावेश  असतो.  आपण  जर  आिथ�करी�या  स�म  आिण  समथ�  असलो 
 तर आपली सपंणू� �मता पर्�य�ात उपयोगी आण�यासाठी सदैव त�पर असतो. 
 आिथ�क  सा�रता  आप�याला  समजदारीने  आिथ�क  िनवड  करायला,  आिथ�क  �ययेपतू�  साठी  आ�मिव�वावासाने  काम  करायला,  आिथ�क  जोखीम  आिण  सधंी  यापर्ती 
 जाग�क  राहायला,  भिव�यासाठी  वा�तववादी  राहून  िनयोजन  करायला,  दैनिंदन  पातळीवरील  आिथ�क  िनण�यानंा  पर्भािवत  करणा�या  आय�ुयातील  घटनावंर 

 पर्ितिक्रया �ायला आिण आिथ�क बाबी�ंया सदंभा�त मदत कुठून िमळवायची आहे,�यािवषयीच ेसर्ोत माहीत क�न घे�यासाठी  स�म करते. 

 आिथ�क सा�रता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  आप�या आय�ुयात आिण मो�या सामािजक  �तरावर असणारी पैशाची भिूमका ल�ात घेण.े 
 ●  आप�या आठव�या�या िकंवा मिह�या�या भ�यातनू खचा�च े�यव�थापन कर�याची �मता आिण बचतीत वाढ करण.े 
 ●  अनाव�यक खरेदी कर�यापे�ा िनयोज पवू�क खरेदी कर�याचा िनण�य घे�याची �मता  दश�िवण.े 
 ●  पैस ेउसने घेण ेआिण दणे ेहे �यवहार जबाबदारीने करण.े 
 ●  एखा�ा योजनेच ेअ�पकालीन आिण दीघ�कालीन फायद ेिलहून काढून ग ुतंवणकूी�या योजनेच ेिव�लषेण करण.े 
 ●  िव�याची �या�या करण ेआिण �याचा हेत ू�प�ट करण े-( वैयि�तक तसचे  �यावसाियक) 

 ●  क्रेडीट का�स�चा (आगाऊ पैस ेउपल�ध क�न दणेारे कोणतेही  मा�यम) वापर आिण द�ुपयोग यासदंभा�त जाग�कता िनमा�ण करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �यावहािरक गिणती �मता 
 ●  िनण�य �मता 
 ●  सम�या िनराकरण 
 ●  िवलिंबत समाधान 

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

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 तीवर्  इ�छाश�ती  आिण  िचकाटीसह  दीघ�कालीन  �यये  सपंादीत  कर�याची  �मता  �हणजे  िहमंत  होय.  आपण  एखा�ा  िविश�ट  �ययेापर्ती  दढृिन�चयी  असतो  जे�हा  ते 
 �यये,  आपण  आय�ुयात  जे  काय  करतोय  �या  सग�या  गो�टीनंा  अथ�  पर्ा�त  क�न  दते  असत.ं  आपण  �या  �ययेपतू�ब�ल  खपू  जा�त  पर्माणात  सजग  असतो.  एखा�ा 
 गो�टी�या  परे्माखातर  काहीही  करण े  आिण  �यादर�यान  िकतीही  आ�हाने  आिण  अडथळे  आल े तरी  दीघ�कालावधीसाठी  �या  गो�टीचा  पाठपरुावा  न  सोडण े  याच ं िमशर्ण 
 �हणजेच िहमंत होय. 
 िहमंत  हे  एक  मह�वाच ं  कौश�य  मानल ं  जात,ं  कारण  �याचा  �ययेपतू�शी  सकारा�मक  सबंधं  असतो.  आपल ं  अ�य�ुच  परे्म  आिण  िचकाटी  हे  िहमंत  �मतेतील  दोन 

 मह�वाच ेघटक आहेत, �याचंा आप�या शारीिरक आिण मानिसक �वा��यावर, नातेसबंधंावंर आिण कोण�याही �ेतर्ातील कामिगरीवर सकारा�मक पिरणाम होतो. 

 खबंीरपणा, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  एखादी अिभ�ची िकंवा �यये याचा पाठपरुावा करण ेआिण   �यातनू  भाविनक पातळीवरील आनदं आिण समाधान पर्ा�त होण.े 
 ●  कोण�यातरी एखा�ा गो�टीत पर्ावी�य िमळव�यासाठी वेळ लागत असला तरीदखेील �यावर पर्भ�ुव िमळिव�यासाठी िचकाटीने पर्य�न करण.े 
 ●  �वतःसाठी िनि�चत केल�ेया �ययेपर्ा�तीसाठी वेगवेग�या मागा�चा शोध घेण.े 
 ●  अशा पर्कार�या �ययेावंर काम करताना पर्चडं सयंम दश�िवण.े 
 ●  काही वेळा �यये सा�य कर�यास कठीण आिण ताणतणाव िनमा�ण करणारे असल,े तरीदखेील �यावर काम कर�यातील आनदं घेण.े 
 ●  काया�तील  अथ�पणू�ता आिण हेत ूया�ंया जाणीवेचा शोध घेण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िचकाटी 
 ●  �व- �यव�थापन 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  In English - Grit 
 ●  In Mizo - Rilru pakhauh 
 ●  िहदंीत - अगली बार के अपडेट म� बताया जाएगा/िलखा जाएगा। 

 ●  मराठीत – धमक, दढृिन�चयी, धैय�, साहस 
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 २०. मािहती-ततंर्�ान सा�रता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 �ानािधि�ठत  समाजात  िनिम�ती�मरी�या  काय�रत  राह�या�या  दिृ�टकोनातनू  िडिजटल  ततंर्�ानाचा  वापर,  सपंरे्षण  साधने  हाताळण े  आिण  ती  सहजपण े
 वापर�यासाठी  उ�म  सपंक� जाल  �यव�था,  �यव�थापन,  एका�मीकरण,  म�ूयमापन,  मािहती  िनिम�ती  क�न  सव�तर्  पोहोचिव�याची  �यव�था  करण े  इ�यादी  गो�टी 
 सा�य  कर�याची  �मता  �हणजे  मािहती  ततंर्�ान  सा�रता  होय.  आप�या  गरजा  पणू�  कर�यासाठी  ततंर्�ानाचा  सरुि�तपण े  ,  िनरोगी  व�ृीने  ,  जबाबदारीने  आिण 
 नैितकतेने कसा वापर करावा यािवषयी मािहती असण ेया बाबीचंा अंतभा�वही  मािहती-ततंर्�ान सा�रता या स�ेंत   होतो . 
 मािहती-ततंर्�ान  सदंभा�तील  कौश�य े  ही  िशकणा�या  समहुातील/  िव�ा�या�तील  शै�िणक  तयारी  सदंभा�तील  िविवधतेला/िवषमतेला  �याय  द�ेया�या  कामी  उपयोगी  पडू 
 शकतात  तसचे,  िव�ा�या�ना  �यि�तगत  अ�ययना�या  आिण  �यि�तगत  अ�ययनशैलीने  िशक�या�या  सधंी  उपल�ध  क�न  दऊे  शकतात.  �यामळेु  इ�ट  अ�ययन 
 िन�प�ी  सा�य  हो�याचा  एकूण  �तर  उंचाव ू शकतो.स�या�या  वेगवान  गतीने  धावणा�या  जगाचा  िवचार  करता  मािहती  ततंर्�ान  सा�रतेच े अस े  सारे  एकितर्त  लाभ, 

 िव�ा�या�ना    यो�य �या सधंी उपल�ध क�न द�ेया�या द�ृटीने आव�यक पर्गतीचा वेग गाठ�यासाठी मदत क� शकतात. 

 मािहती-ततंर्�ान सा�रता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील काही गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते 

 ●  दैनिंदन आय�ुयातील आिण रोज�या �यवहारातील बौि�क काम े करताना  िविवध िडिजटल  साधनाचंा वापर करण.े 
 ●  उ�च�तर िवचार पर्िक्रया कर�यासाठी  मािहती-ततंर्�ान कौश�याचंा उपयोग करण.े 
 ●  लोकाशंी ऑनलाईन सवंाद साधताना सामािजकद�ृ�या  यो�य आिण सरुि�त अशा काय�प�तीचंा उपयोग करण.े 
 ●  सामािजकद�ृ�या  उिचत आिण ततंर्�ाना�या दिृ�टकोनातनू सरुि�त अशी ‘ साव�जिनक �यि�तगत मािहती’ सादर करता यणे.े 

 ●  तांितर्क �यासपीठावर उपल�ध अशयातील िव�वासाह� नसणारे सािह�य, बनावट बात�या इ�यादी ओळखण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िज�ासा 
 ●  मािहती स�ंलषेण 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – सचूना, सचंार और तकनीकी सा�रता 
 ●  In English - ICT literacy 
 ●  In Mizo - ICT hman thiam 
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 २१. मािहती स�ंलषेण 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 िविवध  सर्ोतातनू  िमळाललेी  मािहती  गोळा  क�न  �याच े  िव�लषेण  आिण  म�ूयमापन  क�न  मािहतीतील  दवेु  जोड�याची  �मता  आिण  न�या  प�ती�या  आकलनाची 
 िनिम�ती  कर�यासाठी  पवू�सचूना  अस�यापर्माण े  पर्ा�त  झाललेी  मािहती  एकितर्त  आण�याची  �मता  �हणजेच  मािहतीच े  स�ंलषेण  होय.  यात  मािहतीची  स�यता  आिण 
 अचकूता  पडताळून  पाह�या�या  �मतेचा  आिण  मािहती  उपल�ध  क�न  द�ेया�या  अ�पकालीन  आिण  दीघ�कालीन  परीणामा�ंया  जाग�कतेचा  समावेश  असतो.  हे  कौश�य 
 आप�याला द�ृयमान प�तीने पाहायला आिण िवरोधाभास िनमा�ण करणा�या िन�कषा�च ेिनराकरण करायला स�म करते. 
 वैयि�तक, सामािजक, �यावसाियक आिण शै�िणक �यये सपंादन कर�यासाठी�या दिृ�टकोनातनू मािहतीच ेस�ंलषेण  हे अ�यतं अ�याव�यक कौश�य आहे. 

 मािहती स�ंलषेण, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  एखादा िविश�ट हेत ूसा�य कर�यासाठी मािहती गोळा करण ेआिण �या मािहतीचा पर्भावीपण ेवापर करण.े 
 ●  नेमनू िदल�ेया काया�साठी आव�यक मािहतीच े �व�प आिण �या�ती िनि�चत करण.े 
 ●  पर�परिवरोधी मताचंा समावेश असल�ेया अनेकिवध दिृ�टकोनानंा सबंोिधत करणा�या िविवध सर्ोताचंा वापर करण.े 
 ●  िन�कषा�पर्त पोहोच�यापवू� मािहतीच ेआिण �या�या  सर्ोताचं ेिचिक�सक  प�तीने म�ूयाकंन करण.े 
 ●  मािहती�या वापरा�या सभोवताली उपि�थत आिथ�क, कायदशेीर आिण सामािजक सम�याचं ेआकलन करण.े 
 ●  कायदशेीर प�तीने आिण नैितकतेने मािहतीपय�त पोहोचण ेआिण �याचा वापर करण.े 
 ●  सा�य,  िभ�नता,  नातेसबंधं  आिण  साच े  (pattern)  ओळखनू  अ�यतं  स�ुप�टतेने  सर्ोतामंधील  संबंधंाचंी  उभारणी  करण,े  यात  एकमकेापंर्ती  िवरोधाभास 

 दश�वणा�या सर्ोतामंधील सबंधंाचंाही समावेश असायला हवा. 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  सवंाद 
 ●  िज�ासा 
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत –  जानकारी स�ंलषेण 
 ●  In English - Information Synthesis 
 ●  In Mizo - Chanchin hriatna fawm zau 
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 २२. पढुाकार 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 सकं�पना,  �य�ती  आिण  अनभुव  या�ंयाबरोबर  उ�साहाने  काम  कर�याची  �मता  �हणजे  पढुाकार  हे  जीवन  कौश�य  होय  .  आवडणा-या  उपक्रमामं�य े योगदान  दणे,े 

 नवीन  अनभुवांचा  शोध  घेण,े  पर्�न  िवचारण े  आिण  आ�हाने  �वीकारण े  या  �मताचंा  यात  समावेश  होतो.कृती  कर�या�या,  सर्ोतसपं�न  अस�या�या  आिण  जे�हा 
 आव�यकता  असले  ते�हा  एक  नवीन  कृती  आराखडा  पर्�तािवत  कर�या�या,  परे्रणा  िटकवनू  ठेव�या�या  आिण  मा�यता  िदल�ेया  �ययेा�ंया  िदशेने  काम  कर�या�या 
 �मतेचा  यात  समावेश  असतो.  फलिन�प�ी  ही  नशीब,  सधंी  िकंवा  इतर  गो�टीवंर  अवलबंनू  नसनू  ती  आप�या  �वतः�या  कृतीवंर  अवलबंनू  असते  या  ठाम  समजतूीवर 

 पढुाकार घेऊन काम करण ेही �मता िटकून  असते. 

 पढुाकार  घेऊन  काम  करण े  हे  कौश�य,  साहसाने  केललेा  उपक्रम,  ताबा  घेण,े  सपंणू�तः  अनसुरण  करण,े  िनधा�र  आिण  नेत�ृव  या  कौश�याशंी  जोडलले े  आहे.  ही 
 कौश�य े  सभोवताली  असणा�या  जगात  पर्भावीपण े  सहभागी  हो�यात  मदत  करतात  आिण  इि�छत  �यये  पर्ा�त  कर�यासाठी  परे्रणा  दतेात.  पढुाकार  घेऊन  काम 

 कर�याच े  कौश�य  �या  �य�तीकंडे  असते  �या  �य�तीचंा  कल  �याचंा  �व  दिृ�टकोन  आिण  वत�णकू  याबाबतची  जबाबदारी  �वीकार�याकडे  असतो  तसचे  इतराचंा 
 िव�वास सपंादन कर�याकडेही  �याचंा कल असतो. 

 पढुाकार, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  �वतः�या िशक�यात सक्रीयतेने सहभागी होण.े 
 ●  पर्�न िवचा�न िशक�यासाठीचा उ�साह दश�िवण े. 
 ●  सकं�पना, पर्क�प आिण नेमनू िदललेी काय� यात सक्रीयतेने सहभागी होण.े 
 ●  ि�ल�टता  वाढत जाणा�या भिूमका आिण नेमनू िदललेी काय� �वततंर्पण े�वीकारण.े 
 ●  �वततंर्पण ेकाम करण.े सात�याने दखेरेख के�यािशवाय नेमनू िदल�ेया काया�च े�व�प ठरवण,े पर्ाधा�यक्रम िनि�चत करण ेआिण ती काय� पणू� करण.े 
 ●  आप�या �वतः�या िशक�याची �या�ती वाढव�यासाठी आिण �यात न�या गो�टीचंा शोध घे�यासाठी आिण पर्ािव�य पर्ा�त कर�यासाठी कौश�य ेमलूभतू 

 पातळीवर अवगत कर�या�या पलीकडे जाण.े 
 ●  �वतःहून सपंादीत करण ेअवघड वाटत असणा�या नेमनू िदल�ेया काया�साठी सहा�याचा सर्ोत ओळखण ेआिण ितथनू मदत घे�याचा पर्य�न करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िविजगीष ुव�ृी 
 ●  �व- �यव�थापन 
 ●  िज�ासा 
 ●  जबाबदारी 
 ●  िवचारांचा खलुपेणा 
 ●  नेत�ृव 
 ●  िशकायला िशकण े
 ●  सहभाग 
 ●  जोखीम �वीकारण े
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

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

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 नेत�ृव  ही  एक  अशी  �मता  आहे  जी  िविवध  �य�तीनंा  परे्रणा  दऊेन  �याचंा  गट  तयार  करते  व  �या  गटाला  एक  सामाईक  �यये  पर्ा�त  कर�यासाठी  �यानंा  परे्रीत 
 करते.  जबाबदारीने  वागनू  आिण  िन:प�पातीपणा  राखनू,  तसचे  �वतः�या  गरजापें�ा  इतरा�ंया  गरजानंा  पर्ाधा�य  दऊेन  गटातील  सद�याचंा  िव�वास  आिण  आदर 
 पर्ा�त  कर�या�या  मानिसकतेचा  समावेश  या  �मतेम�य े  होतो.  गटातील  सद�या�ंया  जम�ेया  गो�टी  आिण  �यानंा  असरुि�त  करणा�या  गो�टी  याचंा  मागोवा  घेऊन 
 �यांना  �यानयुार  यो�य  ती  काम े  दणे े  आिण  �यातनू  कमाल  कामिगरी  साधण,े  या  काय�प�तीचा  समावेश  या  �मतेम�य े  होतो.  इतर  �य�ती  आिण  सामािजक  �यव�था 
 यात इ�ट  पिरवत�न घडवनू आण�याचा  अंतभा�व दखेील   नेत�ृव या �मतेम�य ेहोतो. 
 नेत�ृव  हे  कौश�य  आप�या  जीवना�या  पर्�यके  अगंासाठी  फायदशेीर  ठरणारे  आहे.  हे  कौश�य  िचकाटी  ठेवण,े  वचनब�  आिण  जबाबदार  राहण,े  लविचकता, 
 आ�मिव�वास  इ�यादी  पर्मखु  वैयि�तक  गणुा�ंया  िवकासात  मदत  करते.  नेते  आतंरवैयि�तक  सपंक� /  सवंाद  आिण  सम�या  िनराकरण  या  कौश�याचंा  उपयोग  इतर 
 �य�तीना  पिरवत�नासाठी परे्िरत कर�यासाठी तसचे माग�दश�न कर�यासाठी करतात. 

 नेत�ृव, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील काही गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते 

 ●  �यये गाठ�या�या  िदशेने काय� करताना गटाच ेनेत�ृव करण.े 
 ●  गटातील सद�यानंा काम ेनेमनू दणे.े 
 ●  गटातील सद�याकंडून सचुवल�ेया गो�टी आिण �याचं ेिविवध पर्कारच ेयोगदान याचंा �वीकार करण.े 
 ●  गटातील  सद�या�ंया योगदान कर�या�या �मतेब�ल आ�मिव�वास �य�त करण.े 
 ●  गटात पर्�यके सद�य मह�वाचा अस�याची भावना िनमा�ण करण.े 
 ●  श�द आिण कृती याचंा पर्भावीपण ेउपयोग क�न इतरावंर छाप टाकण.े 
 ●  कोणतेही आ�हान पर्य�न आिण नािव�यपणू� िवचार या�ंया मदतीने पार करण ेअवघड नसते असा  दिृ�टकोन ठेऊन काम करण.े 
 ●  नवीन आिण अपिरिचत सकं�पना, दिृ�टकोन आिण अनभुव सहजपण े�वीकार�याची मानिसकता   असण.े 
 ●  कठीण पिरि�थतीत लविचकता दश�वण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  समायोजन �मता 
 ●  सवंाद 
 ●  वाटाघाटी 
 ●  िचकाटी 
 ●  जोखीम �वीकारण े
 ●  िवचारांचा खलुपेणा 
 ●  लविचकता 
 ●  सहयोग 
 ●  जबाबदारी 
 ●  पढुाकार 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
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 २४.िशकायला िशकण े

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 वेळ  आिण  मािहती  या�ंया  पर्भावी  �यव�थापनातनू  िशक�याचा  पाठपरुावा  कर�याची,  तसचे  िचकाटीने  िशकत  राह�याची  �मता  �हणजे  िशकायला  िशकण े होय.  या 
 म�य े  िशक�या�या  पर्िक्रया  आिण  गरजा  याब�ल�या  जाग�कतेचा,  आप�या  पसतंी�या  िशक�या�या  प�ती�ंया  आकलनाचा,  आपली  कौश�य े आिण  पातर्ता  याब�ल 
 जम�ेया  आिण  कमकुवत  बाज ू  ओळख�याचा  समावेश  होतो.  तसचे  उपल�ध  सधंी  ओळख�याचा  आिण  यश�वीपण े  िशक�यासाठी  अडथ�यावंर  मात  कर�या�या 
 �मतांचा  यात  समावेश  होतो.  या  �मतेचा  अथ�,  नवीन  �ान  आिण  कौश�य े िमळवण,े  �यावर  िचतंन,  सराव  इ�यादी  पर्िक्रया  क�न  ती  आ�मसात  करण े असा  आहे; 
 �याचबरोबर उपल�ध माग�दश�न आिण साहा�य याचंा शोध घेऊन �याचा उपयोग करण ेअसाही आहे. 
 िशक�यासाठी  िशकण े  हे  कौश�य  आप�याला  आपल े  पवू��ान  आिण  जीवनातील  अनभुवाचं े  उपयोजन  घरी,  कामा�या  िठकाण  इ�यादी  िविवध  िठकाणी  कर�यासाठी 
 उपयोगी  पडते;  तसचे  ते  आप�याला  िश�ण  व  पर्िश�ण  घे�यासाठी  सहा�य  करते.  जग�यासाठी  आिण  धाव�या  जगातील  अ�ावत  घडामोडी  आिण  सधुारणा 
 यां�याबरोबर गती राख�यासाठी िशकायला िशकण ेहे  एक अिनवाय� कौश�य आहे. 

 िशकायला िशकण,े या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील काही गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते 

 ●  िशक�याची उ�म प�त कोणती यािवषयी िवचार करण.े 
 ●  आप�याला उपल�ध वेळ आिण कामाची प�त याचं े�यव�थापन करण.े 
 ●  िशक�यासाठी िचकाटीने पर्य�न करण.े 
 ●  दीघ�काळपय�त  ल� क� दर्ीत करण.े 
 ●  �वतः�या कामाच ेम�ूयाकंन करण.े 
 ●  िशक�या�या पर्क्रीयचेा एक भाग �हणनू सहयोगी प�तीने काम करायला िशकण.े 
 ●  �वयिंश�णासाठी वेगळा  वेळ काढण.े 
 ●  िशक�याच े नेमके उ�शे/ हेत ूआिण �यये े या िवषयी िचिक�सकपण ेिचतंन  करण.े 
 ●  यो�य वेळी स�ला, पर्ितसाद आिण साहा�य िमळव�याचा पर्य�न करण.े 

 ●  आप�या �वतः�या आिण इतरा�ंया अनभुवातनू सात�याने िशक�यासाठी त�पर राहण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  िचकाटी 
 ●  िज�ासा 
 ●  िचिक�सक िवचार 
 ●  आकलनिवषयक गो�टीचंा स�ूम अ�यास 
 ●  मािहती-ततंर्�ान सा�रता 

 मािहती स�ंलषेण 
 पढुाकार 
 िवचाराचंा खलुपेणा 
 पर्भ�ुव अिभमखुता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – सीखना कैस ेसीख� 
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 २५.सा�रता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 

 समजपवू�क  वाचायला  आिण  िलहायला  यणे े  �हणजे  सा�रता  होय.  यामळेु  आपण  छापील  आिण  दकृशर्ा�य  यासार�या  सव�  मा�यमातनू  िलिखत 
 सवंादाच े  पर्भावीपण े  आकलन  आिण  वापर  क�  शकतो.  िविवध  मा�यमा�ंया  उपयोगातनू  हे  एक  �य�त  हो�याच े आिण  सवंाद  साध�याच े साधन  आहे. 
 यात  आपल े  �ान,  कौश�य  आिण  समाजातील  सहभाग  याचंा  िवकास  कर�या�या  दिृ�टकोनातनू  आपल े  आकलन,  म�ूयमापन,  िलिखत  मजकूराचा 
 उपयोग आिण सहभाग या  �मताचंा समावेश होतो. 
 आप�याला  दैनिंदन  आय�ुयात  िलिखत  मजकूर  समजपवू�क  वाच�यासाठी  सा�रतेची  गरज  आहे.  पण  दैनिंदन  उपाययोजने  पलीकडेही  समाजाचा 
 कृतीशील  घटक  �हणनू  उ�म  नागिरक  तयार  कर�यात  सा�रतेची  अितशय  मह�वाची  भिूमका  आहे.  वाचन,  लखेन  आल े �हणजे  चाल ू  घडामोडीशंी 
 जळुवनू घेण,े पिरणामकारक सवंाद साधण ेतसचे आपल ेिव�व अिधक सम�ृ ्करण ेश�य होते. 

 सा�रता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 
 ●  कोण�याही पर्सारमा�यमातील िलिखत सािह�य वाचनू �याच ेआकलन होण.े 
 ●  सा�रता हे अिभ�य�तीच ेएक पर्भावशाली मा�यम आहे. 
 ●  सािह�य, मािहती, पर्सारमा�यम आिण द�ृयमान मजकूर याचंी यो�य  िनवड  क�न तसचे  आकलनासह वाचनू यो�य दिृ�टकोन 

 िवकिसत करण.े 
 ●  िविवध काया�नीती, सर्ोत आिण ततंर्�ान याचंा वापर क�न मािहतीचा अथ� लावण,े िनवड करण ेआिण आव�यकतेनसुार मािहतीच े

 एकितर्करण आणण.े 
 ●  भाषा पर्कार, शैली या�ंया यो�य आकलनासह िविवध पर्कार�या मजकुरावर यो�य पर्ितसाद दणे.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  सवंाद 
 ●  पढुाकार 
 ●  िशकायला िशकण े
 ●  िज�ासा 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
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 २६. तािक� क िवचार 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 अपिरिचत  पिरि�थती  िकंवा  सम�यागर्�त  पिरि�थती  याचं े चागं�या  रीतीने  आकलन  कर�यासाठी  तका�चा  वापर  कर�याची  �मता  �हणजे 

 तािक� क  िवचार  होय.  तक�   ही  कारणमीमासंवेर  आधारीत,  रचना�मक  आिण  क्रमब�  उपाययोजनेची  एक  प�ती  आहे.  यात  एका  मािहती�या 
 भागाच े  स�ूम  घटकांम�य े  िवभाजन  क�न  �याच े  आकलन  कर�याच े  उि��ट  असते.  तािक� क  िवचार  यात  अंकाचंा  पर्भावीपण े  वापर 

 कर�या�या,  सम�यवेर  शा�तर्श�ु  उपाययोजनेची  िनिम�ती  कर�या�या,  िभ�नता  ओळख�या�या,  वग�करणा�या,  सामा�यीकरण  कर�या�या  , 
 गहृीतके  मांड�या�या  आिण  मािहतीच े  एकितर्करण  कर�या�या  �मताचंा  समावेश  असतो.  तािक� क  �मता  ही  जटील  सम�या  सोडिव�याची 
 ग�ुिक�ली आहे. 

 तािक� क  िवचार  कौश�य  दैनिंदन  आय�ुयातील  अडथ�यावंर  मात  कर�यासाठी  गरजेच े आहे.  आपण  जे�हा  एखा�ा  सम�यलेा  तोडं  दते  असतो 
 ते�हा  तािक� क  आिण  सजृना�मक  प�तीने  िवचार  करायला  हे  कौश�य  आप�याला  परे्िरत  करते.  तािक� क  िवचाराकडे  िव�ा�या��या 
 आ�मिनभ�रतेवर आिण िव�ानातील यशि��वतेवर पर्भाव टाकणारा एक पर्ाथिमक घटक �हणनूही पािहल ेजाते. 

 तािक� क िवचार, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  िविश�ट सम�या िकंवा अडचण ओळखण,े �याच ेवण�न करण ेआिण �प�टीकरण करण.े 
 ●  यिु�तवादातील परुावे आिण कारण ेशोधनू काढण.े 
 ●  यिु�तवादाची सतूर्ब� रचना करण.े 
 ●  िवषया�या  मजकूराच े �या�या घटक पर्भावीपण ेवग�करण करण.े 
 ●  एखादी पिरि�थती / मािहती�या वेगवेग�या पैलमूधील पर�परसबंधं ओळखण.े 
 ●  सपंणू� द�ृयातील पर्�यके वा�तिवक मािहतीच ेअसलले ेयोगदान ओळखण ेआिण �याच ेवण�न करण.े 
 ●  एखा�ा यिु�तवादातील सव� गहृीतकानंा ओळखण ेआिण �याचंा साराशं माडंण.े 
 ●  परुा�या�या सर्ोताचा  दजा� आिण िव�वसनीयता याचंी यो�यता पारखण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  आकलनिवषयक गो�टीचंा स�ूम अ�यास 
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 
 ●  िव�लषेणा�मक िवचार 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – तािक� क िवचारधारा 
 ●  In English - Logical thinking 
 ●  In Mizo - Ngaihtuahna fing 
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 २७. पर्भ�ुव अिभमखुता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 

 पर्भ�ुव  अिभमखुता  याचा  सदंभ�  सपंादना�या  िदशेने  असणा�या  आप�या  दिृ�टकोनाब�ल  िदला  जातो,  िजथ े  िशकव�यावर  आिण  �वतः 
 िनि�चत  केल�ेया  िनकषावंर  सधुारणा  कर�यावर  आिण  नवीन  कौश�य  पर्ा�त  कर�यावर  भर  दते,  नेमनू  िदल�ेया  एखा�ा  काया�त  पर्ावी�य 

 िमळव�यावर  ल�  क� दर्ीत  केलले े  आहे.  आप�या  िशक�याशी  सबंिंधत  घटकावंर  आपल े  िनयतंर्ण  आहे,  महेनत  आिण  पर्य�न  याच े  फळ 

 िमळतेच  आिण  िशक�यात  आप�याला  मदत  करतील  अशी  धोरण े  आप�याकडे  आहेत  िकंवा  आपण  ती  पर्ा�त  क�  शकतो  अशा  ठाम 

 समजतूीमधनू  हे  उ�प�न  झाल े  आहे.  या  दिृ�टकोनासह  आपण  अिधक  आनदं  घे�याची  आिण  आ�हानाचंा  शोध  घे�याची  श�यता  आहे, 

 अडथ�यांना  तोडं  द�ेयात  िचकाटी  दाखव�याची  श�यता  आहे  आिण  आपण  अपयशाकंडे  आप�यातील  �मताचंा  अभाव  �हणनू  पाह�याऐवजी 
 अपयशाकंडे अप�ुया पर्य�नाचंा परीणाम िकंवा चकुीची धोरण ेया दिृ�टकोनातनू पाह�याची श�यता आहे. 

 सशंोधन  अस े  सांगते  की  पर्भ�ुव  अिभमखुता  हे  सहज  पर्ा�त  कर�यासारख े कौश�य  आहे.  िचकाटी,  आ�हानाचंा  शोध  आिण  िशक�याची 
 इ�छा यासार�या गो�टीचंा समावेश असलले ेअनेकिवध गणु यात समािव�ट आहेत. 

 पर्भ�ुव अिभमखुता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 

 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 
 ●  �ानात वाढ होईल अशा उपक्रमात सहभागी होण.े 
 ●  शरे्णी सार�या कामिगरी दश�वणा�या बा� िनद�शाकंा�ंया पर्भावाखाली न जाता िन�वळ िशक�यात समाधान शोधण.े 
 ●  चकुामंधनू िशकण.े 
 ●  आव�यकता असले ते�हा मदत िमळव�याचा पर्य�न करण.े 
 ●  िशक�या�या धोरणामं�य े ती उपयोगी ठरत नाहीत त��हा बदल करण े
 ●  वैयि�तक िकंवा �यावसाियक �मतेत   सधुारणा कर�यावर ल� क� दर्ीत करण.े 
 ●  �व सधुारणा  आिण पर्गती या�ंया िनकषावंर आधारीत  कामिगरीच ेम�ूयमापन करण.े 
 ●  हेतचूी जाणीव अस�याच ेदश�वण ेआिण आ�हानानंा न  जमुानता �ययेा�या िदशेने िचकाटीने पर्य�न करण.े 
 ●  आ�हाना�मक िकंवा अपिरिचत अशी िशक�याची नेमनू िदललेी काय� �वीकार�यासाठी तयारी दाखवण.े 
 ●  बा� पर्माणीकरण िकंवा परु�कार िमळाल ेनाहीत तरी �याचंी अपे�ा न करता  पर्ावी�य सपंादीत कर�यावर ल� क� दर्ीत 

 करण.े 
 ●  सात�यपणू� सधुारणा आिण िशकण ेया मा�यमातनू यशाकडे पाहण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े

 ●  िशकायला िशकण े
 ●  िचकाटी 
 ●  �व-साम�य� 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – महारत उ�मखुीकरण 
 ●  In English - Mastery Orientation 
 ●  In Mizo - Mahni inchotuah 
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 २८. पर्सारमा�यम सा�रता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 मिुदर्त  आिण  ततंर्�ानावर  आधारीत  अशा  दो�ही  पर्कार�या  पर्सारमा�यमामं�य े  आप�यासाठी  उपल�ध  असल�ेया  मजकूराच े
 िचिक�सकपण े  आकलन  कर�याची,  िव�लषेण  कर�याची  आिण  �या�या  अथा�ची  उकल  कर�याची  �मता  �हणजे  ‘पर्सारमा�यम  सा�रता’ 
 होय.  पर्सारमा�यमातील  मजकूरापय�त  पोहोचण,े  �याचा  वापर  करण े  आिण  िविवध  पर्कारे  तो  दसु�यापंय�त  पोहोचिवण े  या  �मताचंा  यात 
 समावेश  होतो.  �याचबरोबरीने  वेगवेग�या  पर्कार�या  पर्सारमा�यमाचं े  आकलन  कर�याचाही  यात  समावेश  होतो.  ही  �मता  आप�याला 
 पर्सारमा�यमातील  मजकूराचा  नैितक  दिृ�टकोनातनू  वापर  कर�यासाठी,  नवीन  मजकूराची  िनिम�ती  कर�यासाठी  �याचबरोबर  नवीन 
 मजकूरात सग�यानंी योगदान करावे यासाठी एक ‘सहभागी स�ंकृतीची’ िनिम�ती कर�यासाठी ससु�ज करते. 
 पर्सारमा�यम  सा�रता  एक  कौश�य  �हणनू  आप�याला  पर्सारमा�यमाकंडून  सादर  कर�यात  आल�ेया  मािहतीत  िचिक�सकपण े  सहभागी 
 होण,े  खो�या  बात�या  कशा  ओळखा�या  आिण  कशा  हाताळा�या  याच े  आकलन  क�न  घेण े  आिण  �याचबरोबर  पर्सारमा�यमाचंा  लोकावंर 

 असल�ेया पर्भावािवषयी  जाग�क राहण ेयाकिरता साहा�य करते. 

 पर्सारमा�यम सा�रता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  मािहतीपय�त पोहोच�यासाठी वेगवेग�या मा�यमाचंा वापर करण े- जस े�वनीफीत (ऑिडओ), िचतर् िकंवा इतर मािहती. 
 ●  गरज  असल�ेया  मािहतीचा  साठा  शोधनू  काढ�यासाठी  वेगवेगळी  सच�  इिंज�स  (मािहती  शोध�याची  सगंणकावरील  ततंरे्)  आिण 

 मािहतीच ेसाठे याचंा वापर करण.े 
 ●  पर्सारमा�यमातनू िमळाल�ेया मािहतीवर आव�यक तेथ े पर्�न उपि�थत करण.े 
 ●  �या  हेतसूाठी  पर्सारमा�यमावरील  मजकूराची  िनिम�ती  केली  गलेी  आहे  आिण  तो  इतरापंय�त  पोहोचव�यात  आला  आहे,  �या  हेतचूी 

 तपासणी करण.े 
 ●  वाचकाकडून आकलन के�या गले�ेया मजकूराचा हेत ूआिण �यातनू सिूचत होणारा अथ� याची तपासणी करण.े 
 ●  हािनकारक मजकूर ओळखण ेआिण �यापासनू  �वतःला सरुि�त ठेवण.े 
 ●  पर्सारमा�यमामंधील मजकूराच ेम�ूयाकंन करण ेआिण �या मजकूराने नैितक िनकषाचं ेपालन केल ेअस�याची खातर्ी करण.े 
 ●  पर्सारमा�यमामधील  जो  मजकूर  इतर  �य�ती�ंया  मालकीचा  आहे  आिण  तो  इतरापंय�त  पोहोचव�यासाठी  सबंिंधत  �य�ती�ंया 

 परवानगीची आव�यकता आहे, असा मजकूर इतरापंय�त पोहोचव�या�या सभंा�य पिरणामाचं ेम�ूयाकंन करण.े 
 ●  मािहती  िकंवा  िचतरे्  याचंा  समावेश  असललेा  पर्सारमा�यमामधील  मजकूर  उपेि�त  �य�ती  आिण  स�ंकृती  या�ंयाब�ल  अनादर 

 �य�त करत अस�याची श�यता असले तर तो मजकूर इतरापंय�त पोहोचव�या�या सभंा�य परीणामाचं ेम�ूयाकंन करण.े 
 ●  एखा�ा  िविश�ट  सम�यिेवषयी  सामािजक  सवेंदनशीलता  िनमा�ण  कर�यासाठी  िकंवा  एखा�ा  सम�यवेर  तोडगा  शोध�यासाठीच े

 उपक्रम  जस े  की  ततंर्�ान  आधािरत  मोिहमा  (िडिजटल  कॅ�पे�स),  चचा�  करणारे  मचं  आिण  लखे  पर्िस�  करणारे  �यासपीठ 

 (�लॉ�स) यासार�या पर्सारमा�यमा�ंया साधनाचंा उपयोग करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 
 ●  सवंाद 
 ●  िज�ासा 

 ●  मािहती-ततंर्�ान सा�रता 
 ●  मािहती स�ंलषेण 

 असहेी ओळख�यात यतेे 
 ●  िहदंीत – मीिडया सा�रता 
 ●  In English - Media literacy 

 ●  In Mizo - Media hman thiam 
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 २९. आकलनिवषयक गो�टीचंा स�ूम अ�यास 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 आपली  �वतःची  िवचार  कर�याची  �मता  समजनू  घे�याची,  आप�याला  काय  मािहत  आहे  आिण  आप�याला  काय  मािहत  नाही,  हे 
 ओळख�याची  आिण  �यानसुार  आप�या  वैचािरक  पर्िक्रयचे े  सयंोजन  कर�याची  �मता  �हणजे  आकलनिवषयक  गो�टीचंा  स�ूम  अ�यास 
 होय.  याचा  सदंभ�  अशा  पर्िक्रया�ंया  सचंासाठी  िदला  जातो  �याचा  आपण  सात�याने  स�ु  असणा�या  िवचारावंर  दखेरेख  कर�यासाठी  वापर 
 करतो  �यातनू  आपण  आप�या  �वतः�या  वत�णकूीच े  पर्भावीपण े  िनयतंर्ण  करत  असतो.  यात  आप�या  �वतः�या  िशक�याची  पर्भावीपण े
 जबाबदारी  घेण े  आिण  िशक�या�या  सदंभा�तील  आपण  करत  असल�ेया  उपक्रमािंवषयक  दखेरेखी�या,  िनयमना�या  आिण  िनयतंर्णा�या 
 आप�या �मताचंास�ुा यात समावेश असतो. 
 अ�यतं  अ�याव�यक  पातळीवर  आकलनिवषयक  नेमनू  िदल�ेया  सव�  काया�त,  अगदी  दैनिंदन  वत�णकू  आिण  सम�यवेर  उपाययोजना 
 कर�यापासनू  िविवध  शाखामं�य े  उ�कृ�ट  कामिगरी  कर�यापय�त  सव�  िठकाणी  आकलनिवषयक  गो�टीचंा  स�ूम  अ�यास  या  �मतेची  एक 
 मह�वाची भिूमका असते. 

 आकलनिवषयक गो�टीचंा स�ूम अ�यास, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  �याचं े�वतःच ेिवचार आिण वत�णकू यावर मनन करण.े 
 ●  �यानंा एखा�ा िवषयाब�ल जे काही  मािहत आहे आिण मािहत नाही, ते ओळखण ेआिण �यावर मनन करण.े 
 ●  िशक�या�या नेमनू िदल�ेया काया�ला कशापर्कारे हाताळावे यावर िवचार करण ेआिण �याब�ल िनयोजन करण.े 
 ●  एका नेमनू िदल�ेया काया�वर काम करत असताना ल� िवचिलत करणा�या गो�टी ओळखण.े 
 ●  नेमनू िदलले ेकाय� पणू� कर�या�या िदशेने होणा�या पर्गतीच ेम�ूयाकंन करण.े 
 ●  सम�या सोडव�यासाठी साजेशा कौश�याचंा आिण धोरणाचंा वापर करण.े 
 ●  �वतःच ेम�ूयिनधा�रण कर�या�या पर्य�नात �वतःच े म�ूयाकंन करण ेआिण �वतःत सधुारणा हो�यासाठी बदल  करण.े 
 ●  आप�या  कृतीबं�ल  जा�तीतजा�त  जाग�कता  बाळगण े  आिण  आप�या  कृती�ंया  इतरावंर  आिण  वातावरणावर  होणा�या 

 परीणामािंवषयीस�ुा जा�तीतजा�त जाग�कता िवकिसत करण.े 
 ●  �वतःम�य ेबदल कर�याची  आिण आप�या �वतः�या जाणवल�ेया मया�दा �वीकार�याची पर्ग�भता दश�वण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 
 ●  िशकायला िशकण े
 ●  तािक� क िवचार 
 ●  िवलिंबत समाधान 
 ●  आ�मक�णा 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – �वय ंकी िवचार पर्िक्रयाओ ंके बारे म� जाग�कता 
 ●  In English - Metacognition 
 ●  In Mizo - Mahni inhmuh 
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 ३०. वाटाघाटी 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 आ�मिव�वासपणू�  आिण  सहकाय�शील  राहून  तािक� क  िवचार  आिण  मन  वळव�या�या  कौश�याचा  वापर  करत  पर�परातील  सम�या  आिण 
 सघंष�  यांच े  िनराकरण  कर�याची  �मता  �हणजे  वाटाघाटी  होय.  वाटाघाटी  हे  इतरा�ंया  �वा��याला  बाधा  न  आणता  असहमती  दश�िव�याच े
 आिण  आदरपवू�क  �यवहार  ठेव�याच े कौश�य  आहे.  याम�य े सम�यचे े नेमकेपणाने  आकलन  व  ितच े  िनराकरण  कर�यासाठी  धोरण  िनि�चती 
 क�न  उभय  प�ी  होणारे  सभंा�य  पिरणाम  व  �यातील  भाविनक  ग ुतंाग ुतं  ल�ात  घेऊन  सम�या  सोडिवण े  या  बाबीचंा  अतंभा�व  होतो.  याम�य े
 वाटाघाटीत  सहभागी  असणा�या  �य�तीशंी  पर्भावीपण े  सवंाद  साधण े  आिण  सम�या  िनराकरण  होईपय�त  िचकाटीने  सवंाद  स�ु  ठेवण े
 याचंाही  अंतभा�व होतो. 
 वाटाघाटी  कौश�य  दिृ�टकोन  बदल�यात,  असहमती�या  आिण  गैरसमजतुी�या  म�ुयाचं े  �यव�थापन  िकंवा  पर्ितबधं  कर�यात  आिण 
 नातेसबंधं  सधुार�यात  मदत  क�  शकते.  आप�याला  शोषण,  गैरवत�न  आिण  छळणकू  यापासनू  सरुि�त  ठेवणा�या  �मता  सम�ृ  कर�यातही 
 हे कौश�य  मदत क� शकते. 

 वाटाघाटी, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील काही गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  इतराचं ेिवचार ल�पवू�क ऐकण.े 
 ●  असहमत असताना  दखेील इतराचंी मते आिण िचतंा यािवषयी आदर दश�वण.े 
 ●  असहमती आिण गैरसमज टाळण े िकंवा �याचं ेयो�य �यव�थापन करण.े 
 ●  िहसंक मागा�पे�ा शाि�दक  यिु�तवादाचा उपयोग करण.े 
 ●  यिु�तवाद सादर करताना तािक� क िवचारसरणीचा उपयोग करण.े 
 ●  सघंषा��मक पिरि�थतीत �यातील मळू सम�या शोधण.े 
 ●  इतरा�ंया सकं�पना  आप�याशी मताशी जळु�यासाठी इतरा�ंया दिृ�टकोनात बदल घडवनू आणण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  सवंाद 
 ●  सहयोग 
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 
 ●  सम�या िनराकरण 
 ●  िनण�य �मता 
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  समानानभुतूी 
 ●  नेत�ृव 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – समझौता वाता� (बातचीत करना) 
 ●  In English - Negotiation 
 ●  In Mizo - Thu rem thiam 
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 ३१. �यावहािरक गिणती �मता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 समाजात  आिण  �यावसाियक  िठकाणी  काम  करतानंा  गरजेनसुार  गिणताचा  वापर  कर�याची,  गिणतीय  मािहतीच े  आकलन  क�न  �याचा 
 वापर  कर�याची,  आकडेमोड  कर�याची,  गिणतीय  मािहती  कुशलतेने  हाताळ�याची  आिण  गिणतीय  मािहती  दसु�यानंा  द�ेयाची  �मता  �हणजे 
 �यावहािरक  गिणती  �मता  होय.  आप�या  दैनिंदन  आय�ुयात  स�ंयाचंा  वापर,  धारणा  आिण  आकलनाची  �मता  �हणजे  �यावहािरक  गिणती 
 �मताच  असते.  िभ�न  पिरि�थतीत  गिणतीय  माग�याचं े  पर्भावीपण े  �यव�थापन  कर�यासाठी  आप�याला  आव�यक  असणा�या  �ानाचा 
 आिण कौश�याचंा यात समावेश असतो. 
 आधिुनक  जगात  उ�कष�  हो�यासाठी  दैनिंदन  आय�ुया�या  आिण  �यावसाियक  आय�ुया�या  सदंभा�तील  अ�यतं  गरजेच े असणारे  हे  काही  म�ुय 
 कौश�यापैंकी एक कौश�य आहे. 

 �यावहािरक गिणती �मता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  कामाशी  िकंवा  समदुायाशी  सबंिंधत  असल�ेया  मलूभतू  स�ंया�मक  मािहती�या  आिण  आलखेा�मक  (गर्ािफकल)  माडंणी�या 
 सयंोजनातनू माडंल�ेया मािहती�या अथा�ची उकल करण ेआिण �यावर मनन करण.े 

 ●  परीमाण  आिण  स�ंया,  साच े  आिण  नातेसबंधं,  मािहती  इ�यादी ं  सार�या  गिणतीय  सकं�पनािंवषयी  मािहती  एकमकेासंमोर  �य�त 
 करण.े 

 ●  व�त,ू  िचतरे्,  साकेंितक  िच�हे,  स�ंया,  त�ते  िकंवा  को�टक,  आलखे  इ�यादीचंा  समावेश  असल�ेया  सा�यासो�या  गिणतीय 
 मािहतीच ेसादरीकरण करण.े 

 ●  गिणताचा  िकंवा  गिणतीय  गिृहतकासंह  असणा�या  कोण�याही  इतर  िवषयाचा  पढुील  अ�यास  स�ु  ठेव�यासाठी  अ�याव�यक 
 असललेी गिणतीय कौश�य ेहाताळण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  सा�रता 
 ●  तािक� क िवचार 
 ●  िव�लषेणा�मक िवचार 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – गणना कौशल 
 ●  In English - Numeracy 
 ●  In Mizo - Number hman thiam 
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 ३२. िवचाराचंा खलुपेणा 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 िन:प�पातीपण े  आिण  व�तिुन�ठ  िवचाराने  उपल�ध  परुावे  आिण  यिु�तवाद  या�ंया  आधारे  आपली  मते  िकंवा  दिृ�टकोन  बनिव�याची  आिण 
 पर्सगंी  बदल�याची  तयारी  ठेवण े �हणजे  िवचाराचंा  खलुपेणा  ठेवण े अस े �हणता  यईेल.  या  �मतेम�य े कोण�याही  बाबतीत  घाई  गडबडीने  मत 
 बनवण े  िकंवा  नैितक  बाबतीत  िनण�य  टाळण े  याचंा  समावेश  होतो.  समोर  यणेा�या  सव�  सकं�पनामं�य े  त�य  अस ू  शकते  अस े  मान�या�या 
 मोक�या  व�ृीचा  समावेश  होतो.  यामळेु  चटकन  कोण�याही  िनण�यापय��त  पोहोच�याची  श�यता  टाळली  जाते;  यािशवाय  बौि�क  िज�ासा 
 आिण िविवधतेच ेगणुगर्हण कर�याची द�ृटी सम�ृ होते. 
 खलु े  िवचार  आप�याला  बा�सर्ोतापंासनू  पर्ितसादाचंा  मागोवा  घे�यासाठी  तसचे  आ�मपरी�ण  कर�यासाठी  पर्व�ृ  करतात;  तसचे 
 �वतःच ेिव�लषेण क�न आढळल�ेया उणीवा दरू कर�यासाठी आव�यक मदतीचा शोध घे�यासाठी सहा�यभतू होतात 

 िवचारांचा खलुपेणा, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील काही गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  सकारा�मक आिण नकारा�मक अशा  दो�ही पर्कार�या बदलानंा �वे�छेने आिण सहजतेने �वीकारण.े 
 ●  इतराकंडून �वतःिवषयी  िमळाललेा पर्ितसाद/अिभपर्ाय  �वीकारण.े 
 ●  इतराचं ेदिृ�टकोन �वीकारण.े 
 ●  इतरामंधील िभ�नता �वीकारण ेआिण �याची पर्शसंा करण.े 
 ●  नवीन सौदंया�नभुव, सा�ंकृितक िकंवा बौि�क  अनभुव याचंी पर्शसंा करण.े 
 ●  जीवनातील भतूकाळ आिण वत�मान काळ यातील पिरि�थती िकंवा भावना दो�ही �वीकारण.े 
 ●  नवीन ततंर्�ानासोबत पर्योग करण.े 
 ●  अपिरिचत आिण अिनि�चत पिरि�थतीसंोबत पर्योग करण.े 
 ●  वैयि�तक  मत  तयार  न  करता  िकंवा  आधीच  िनण�य  न  घेता  नवीन  आिण  अपिरिचत  सकं�पना  आिण  अनभुव  याचंा  न�याने  शोध 

 घेण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  समायोजन �मता 
 ●  आकलनिवषयक लविचकता 
 ●  िज�ासा 
 ●  दिृ�टकोन �वीकारण े
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  िविवधतेचा आदर 
 ●  �व- जाणीव 
 ●  सिंद�धतेिवषयी सिह�णतुा 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – खलुी सोच 
 ●  In English - Open mindedness 
 ●  In Mizo - Rilru zau 
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 ३३. सहभाग 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 िविवध काम ेआिण �यावर पिरणाम करणा�या पर्िक्रया तसचे िनरिनरा�या पर्कार�या पिरि�थतीम�य ेसिक्रयपण ेयोगदान द�ेयाची �मता 
 �हणजे सहभाग कौश�य होय.  अशा पर्कारे पिरणामकारक रीतीने सहभागी हो�याची �मता �वतःला  तर स�म करतेच व  �याचबरोबर 
 �वतःची काय��मता आिण सामािजक सपंक�  वाढिव�यासाठी उपयोगी पडते.  सहभागातनू उ�च �तरावरील �व पर्ितमा िनमा�ण होऊन 
 सज�नशीलतेला चालना िमळते. 
 िश�ण�ेतर्ाचा िवचार करता, सहभागातनू सिक्रय अ�ययनाला पर्ो�साहन िमळते. िव�ा�या�मधील समतेला उ�ेजन िमळते.  �या�ंया 
 मनात  शाळा आपली आहे अशी भावना िनमा�ण होते, तसचे हे कौश�य  समाजाला स�म करते.  कुटंुबा�या पातळीवर िवचार करता 
 सहभागामळेु ना�याचंी वीण  घ�ट होते तसचे �वाय�ता वाढीस लागते.  सामािजक राजकीय �यव�थमे�य ेिव�ाथ� भिव�यात �या जगात 
 पर्वेश करणार आहेत �या जगाला �या�ंया मनातील िचतंा ऐकव�याची सधंी दतेे. 

 सहभाग, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील काही गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  िशक�यात सहभागी होण.े 
 ●  आपली मते आिण दिृ�टकोन हे पर�पराकंडे �य�त करण.े 
 ●  सामाईक  उि��ट / �यये सा�य कर�यासाठी सहभाग दणे.े 
 ●  वग�िमतर् आिण िश�क या�ंयाशी चागं�या त�हेने िमळून िमसळून वागण.े 
 ●  िश�तीने व सामिूहक  जबाबदारीने वागनू चागं�या शालये वातावरण िनिम�तीसाठी योगदान दणे.े 
 ●  कौटंुिबक िनण�यात योगदान करण.े �वतःची मते सव� कुटंुबसद�यापंय�त पोहोचिवण.े . 
 ●  मनोरजंन, खळे, किरअर (�यावसाियक सधंी), दीघ�कालीन नातेसबंधं, समाजीकरण यासाठी समान सधंीचंा लाभ घेण.े 

 ●  नागिरक �हणनू �वतःच ेअिधकार पर्�य�ात वापरता यणे.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  सहयोग 
 ●  िविजगीष ुव�ृी 
 ●  पढुाकार 
 ●  जबाबदारी 
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  िविवधतेचा आदर 
 ●  सामािजक जाणीव 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – सहभािगता 
 ●  In English - Participation 
 ●  In Mizo - Inhnamhnawih 
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 ३४. िचकाटी 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 �ययेात  यणेारे  अडथळे  ,अवघड  आिण  नाउमदे  करना-या  गो�टीवंर  मात  करत  पिरशर्मपवू�क  पर्य�न  करीत  �यये  गाठ�याची  �मता  �हणजे 
 िचकाटी.अपयशातनू  िशक�या�या  आिण  प�ुहा  पर्य�न  कर�या�या  �मता  यात  समािव�ट  असतात.  िचकाटी  या  �मतेचा  अथ�  असाही  होतो 
 की आपण अ�पकालीन समाधानापे�ा भिव�यातील शा�वत गो�टीनंा पर्ाधा�य दतेो. 
 िचकाटी  ही  �मता  िव�ा�या�नी  सकारा�मकतेने  काय�रत  राह�यासाठी  गरजेची  आहे  जसकेी  शै�िणक  तडजोडी  आिण  सहभाग  याचा  सबंधं 
 उ�च पातळीवरील कामिगरीशीस�ुा जोडललेा आहे. 

 िचकाटी, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  �यान, िचकाटी आिण सात�यपणू� पर्य�न यासह काम करण.े 
 ●  कोण�याही नेमनू िदल�ेया काया�ला त�ुही स�ुवात केली असले ते पणू� करण.े 
 ●  अडथ�यानंा जरी तोडं �ावे लागले तरी िदल�ेया सम�यवेर उपाययोजना शोध�यावर ल� क� दर्ीत करण.े 
 ●  दीघ�कालीन �ययेा�या िदशेने सात�याने काम करण.े 
 ●  एका  मह�वा�या आ�हानावर िवजय िमळव�यासाठी अडथ�यावंर मात करण.े 
 ●  आप�या अपयशासाठी कारणीभतू असल�ेया गो�टी ंचं ेम�ूयाकंन करण ेआिण मनन करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  �व- �यव�थापन 
 ●  खबंीरपणा 
 ●  �व-साम�य� 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत –  दढ़ृता 
 ●  In English - Perseverance 
 ●  In Mizo - Teirei peihna 
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 ३५. दिृ�टकोन �वीकारण े

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 एखादी  पिरि�थती  इतरानंा  कशी  भासतेय,  �याचंा  आकलनिवषयक  आिण  भाविनक  पर्ितसाद  काय  आहे  यावर  आधािरत  पिरि�थती 
 समजनू  घे�याची  �मता  �हणजे  दिृ�टकोन  �वीकारण े  होय.  आप�याहून  िकतीही  वेगळे  असल े  तरीही  दिृ�टकोन,  अनभुव  आिण  समजतूी 
 ओळख�याची  �मता  �हणजे  दिृ�टकोन  �वीकारण े  होय.  अशा  पर्कारे  ओळखण े  हे  पर�पराबं�ल  आकलनासाठी,  नवीन  िशक�याकडे 

 वाटचाल  कर�यासाठी,  सामािजक  पर�परसवंादाला  न�याने  आकार  द�ेयासाठी  व  �यापक  आिण  �वाभािवकिर�या  समावेशक  अशी 
 जगाब�लची नवीन मते िवकिसत कर�यासाठी पाया तयार करते. 

 एकूणच  दिृ�टकोन  �वीकारण े  ही  �मता  सामािजक  नातेसबंधं  दढृ  हो�यास  पर्ो�साहन  दतेे,  गटातील  वैिव�या�या  साम�या�ला  �वात�ंय  दतेे, 

 िनिम�ती�म उपाययोजना�ंया िदशेने वाटचाल कर�यास मदत करते आिण पवू�गर्हाचंा पर्भाव आिण सभंा�यता कमी करते. 

 दिृ�टकोन �वीकारण,े या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  गटातील सद�य िकंवा िमतर्मैितर्णी जे�हा �याचं ेअनभुव िकंवा दिृ�टकोन �य�त करत असतात ते�हा सिक्रयतेने ऐकण.े 
 ●  वग�िमतर् व गटसद�य याचंी मते, दिृ�टकोन व अनभुव जाणनू घे�याचा आिण �याचंा उपयोग कर�याचा पर्य�न करण.े 
 ●  �वतःच ेअनभुव, भावना आिण दिृ�टकोन यापे�ा िभ�न असल ेतरी इतराचं ेअनभुव, भावना आिण दिृ�टकोन जाणनू घेण ेआिण ते 

 �वीकारण.े 
 ●  भावना �य�त कर�या�या  प�ती शोधण े(�यातनू इतरानंा �याचं ेआकलन होऊ शकते आिण �या �वीकार�या जाऊ शकतात, 

 िवशेषत: सघंषा��या ि�थतीत आिण मतभदे िनमा�ण झाल�ेया ि�थतीत. 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  समानानभुतूी 
 ●  िवचाराचंा खलुपेणा 
 ●  िविवधतेचा आदर 
 ●  सवंाद 
 ●  नातेसबंधंाचं े�यव�थापन 

 ●  सामािजक जाणीव 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – नज़िरया लनेा 
 ●  In English - Perspective taking 
 ●  In Mizo - Sangawi zawn thiam 
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 ३६. िनयोजन 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 पढुचा  िवचार  कर�याची  आिण  नेमनू  िदलले े  काय�  पणू�  कर�यासाठी  िकंवा  िविश�ट  �ययेापय�त  पोहोच�यासाठी  सवा��म  मागा�चा  बौि�क 
 पातळीवर  मागोवा  घे�याची  �मता  �हणजे  िनयोजन  होय.  सा�य  कर�याजोग े  �यये  ठरव�याची,  धोरण  तयार  क�न  ते  अमंलात  आण�याची 
 आिण  �या  �ययेा�या  िदशेने  होणा�या  पर्गतीवर  दखेरेख  कर�याची  �मता  �हणजे  िनयोजन  होय.  �वतःच े  आिण  इतराचं े  �यव�थापन 
 कर�या�या  सोबतच  वेळेचा  समावेश  असल�ेया  सर्ोतांच े  आिण  एका  िविश�ट  �ययेापय�त  पोहोच�यासाठी  सभोवताल�या  पिरि�थतीचं े
 �यव�थापन कर�याचा यात समावेश होतो. 
 अिनि�चतता  ,  बदलते  वातावरण  याला  सामोरे  जा�यासाठी  माग�दश�क  ठरते  व  सर्ोताचंा  उ�म  त�हेने  उपयोग  क�न  घेत  पर्गती 
 साध�यासाठी िनयोजन �मता उपयोगी ठरते. 

 िनयोजन, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  नेमनू िदलले ेकाय� पणू� कर�यासाठी आव�यक असल�ेया वेळेचा आिण पर्य�नाचंा ततंोततं अदंाज बाधंण.े 
 ●  नेमनू  िदल�ेया  मो�या  काया�ची  पतू�ता  कर�यासाठी  �यात  समािव�ट  असल�ेया  छो�या-छो�या  नेमनू  िदल�ेया  काया�च े का�पिनक 

 िचतर् डो�यासमोर तयार करण.े 
 ●  िविश�ट, स�ुप�ट आिण वा�तववादी कामिगरीच ेट�पे आिण कालमया�दा या�ंयासह वेळापतर्के िवकिसत करण.े 
 ●  जबाबदा�या पणू� कर�यासाठी वैयि�तक वेळेच े�यव�थापन  करण.े 
 ●  वेळे�या क�ेत साहा�याची आव�यकता भास ूशकणा�या िनयोजनाच ेपैल ू ओळखण.े 
 ●  इतरा�ंया मदतीसह िकंवा मदतीिशवाय िनयोजन आराखडा रचनाब� कर�यासाठी धोरणाचंा उपयोग करण.े 
 ●  वा�तववादी �यये ेिनि�चत करण ेआिण ती सपंािदत कर�यासाठी �यािदशेने कृती करण.े 
 ●  सचूनेनसुार आिण �ययेानसुार  वत�णकू �वततंर्पण े पर्दिश�त करण.े 
 ●  �वतःसाठी िनकालाचं ेमापन आिण कामिगरी�या ट��याचं ेमापन करणा�या प�ती पर्�थािपत करण.े 

 ●  अनपेि�त घटना  उ�व�या तर �यासाठी आकि�मक पया�यी  योजना तयार करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- �यव�थापन 
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  सिंद�धतेिवषयी सिह�णतुा 

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

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 सम�यचेा  शोध  घे�याची,  ओळख�याची  आिण  �याची  �या�या  कर�याची,  पया�यी  िकंवा  सभंा�य  उपाययोजना  कर�याची,  �याचं े म�ूयमापन 

 कर�याची  आिण  �यात  िनवड  कर�याची  आिण  �ययेापय�त  पोहोच�यासाठी  िनवडल�ेया  उपाययोजनेवर  कृती  कर�याची  �मता  �हणजे  सम�या 
 िनराकरण  होय.  सम�य�ेया  वरवर�या  �व�पापलीकडे  पाह�यासाठी  आिण  िन�कषा�पर्त  पोहोच�यासाठी  �याखाली  दडल�ेया  कारणाचं े

 आकलन  कर�यासाठी  कारणमीमासंा  आिण  िव�लषेण  या  पर्िक्रया�ंया  वापराचा  यात  समावेश  होतो.  ही  अशी  दखेील  पर्िक्रया  आहे  �यातनू 

 दैनिंदन  आय�ुयात  सामोरे  जावे  लागणा�या  सम�यापर्धान  पिरि�थती  हाताळ�यासाठी  पर्भावी,  �वीकार�याजो�या  िकंवा  िनिम�ती�म  मागा�चा 
 शोध घेतला जातो. 
 सम�यचे े  िनराकरण  ही  �मता  िशक�या�या  पर्िक्रयते  अिधक  सहभागी  क�न  घेते.  उ�च�म  पातळीवरील  वैचािरक  �मतेसाठी�या  सधंी 
 ही  �मता  िनमा�ण  करते  �यातनू  वातावरणातील  बदल  �वीकार�याची  �मता  वाढते  आिण  भिव�यातील  नवे  पर्वाह  आिण  अिनि�चतता  यातनू 

 माग� काढत पढेु जायला मदत करते. 

 सम�या िनराकरण, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  सम�यापर्धान पिरि�थती ओळखण.े 
 ●  सम�यापर्धान पिरि�थती िकंवा सघंष� यातील मळू कारण ओळखण.े 
 ●  एखा�ा सम�यशेी सबंिंधत मािहती ओळखण ेआिण ितच ेपणू� पण ेपरी�ण करण.े 
 ●  सबंिंधत सकेंताकंडे ल� दणे.े 
 ●  �यातनू उपि�थत झाल�ेया सा�यावंर आधारीत अथा�ची उकल करण.े 
 ●  �यये िनि�चत करण ेआिण कृती आराखडा तयार करण.े 
 ●  सिुनि�चत केल�ेया �ययेा�या िदशेने होणा�या पर्गतीच ेम�ूयाकंन करण.े 
 ●  सम�या सोडव�यासाठी िविवध पया�य सचुवण.े 
 ●  सम�य�ेयासाधक आिण बाधक अशा   वेगवेग�या बाजूनंा ल�ातघेण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 
 ●  सजृनशीलता 
 ●  िनण�य �मता 
 ●  मािहती स�ंलषेण 
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  वाटाघाटी 
 ●  िव�लषेणा�मक िवचार 
 ●  सघंष� िनराकरण 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – सम�या समाधान 
 ●  In English - Problem Solving 
 ●  In Mizo - Harsatna chinfel 
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 ३८. मानिसक लविचकता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 सात�याने  बदलणा�या  पिरि�थतीज�य  माग�या  ओळख�याची  आिण  �वीकार�याची,  भावनेत  बदल  कर�याची,  आव�यकतेपर्माण े दिृ�टकोन 
 आिण  वत�णकू  बदल�याची  आिण  �पधा��मक  इ�छा,  गरजा  आिण  आय�ुयातील  पर्ाधा�यक्रम  यात  सतंलुन  ठेव�याची  �मता  �हणजे  मानिसक 
 लविचकता  होय.  पिरि�थतीनसुार  आिण  आप�यात  खोलवर  �जललेी  म�ूय े  यावर  आधािरत  वत�णकूीची  िनवड  करताना  आप�या  भावना 
 आिण  िवचार  याबाबत  सपंणू�तः  जाग�क  राह�या�या,  अवािंछत  भावना  आिण  िवचारासह  सवा�ना  �वीकार�या�या  �मताचंा  यात  समावेश 
 होतो. 
 मानिसक  लविचकता  ही  आपल े  दैनिंदन  �वा��य,  समायोजन  तसचे  मानिसक  आरो�य  अबािधत  ठेव�याची  �मता  या�ंया  क� दर्�थानी 
 अस�याच े  मानल े  जाते.  आप�यातील  गाभाभतू  म�ूयानंा  पर्ितिबिंबत  करणा�या  �ययेापंर्ती  वाटचाल  करताना  आपल े  ल�य  आिण  पर्य�न 

 याचं ेिनयमन कर�याच ेकाम ही �मता करते. 

 मानिसक लविचकता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  बदल�या पिरि�थतीशंी जळुवनू घेण.े 
 ●  एखा�ाच े  िवचार  आिण  भावना  �वीकाराह�  नस�या(न  पटणा� या),तरीही  मानिसक  लविचकतेमळेु  �यात  सकारा�मक  बदल 

 कर�या�या िव�वासाने �या �य�तीचा �वीकार. 
 ●  वैयि�तक म�ूयाशंी ससुगंत असणा�या वत�णकू पया�याचंी िनवड करण.े 
 ●  िविवध �ची असणारे िवषय आिण इ�छा या दोघामं�य ेसतंलुन राखण.े 
 ●  अ�पकालीन आवेगानसुार कृती कर�याऐवजी दीघ�कालीन म�ूयानंसुार कृती करण.े 
 ●  अथ�पणू� �ची असणारे िवषय आिण म�ूय ेया�ंयाशी ल� आिण उजा� पातळीवर किटब� राहण े((ल� केि�दर्त करण)े. 
 ●  अडीअडचणीचंा िवचार न करता म�ूयाधािरत �ययेावंर पर्य�नपवू�क ल� केि�दर्त करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  समायोजन �मता 
 ●  लविचकता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत –   मानिसक लचीलापन 
 ●  In English - Psychological Flexibility 
 ●  In Mizo - Rilru tihnuam 
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 ३९. नातेसबंधंाचं े�यव�थापन 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 िविवध  पर्कार�या  �य�ती  आिण  गट  या  दो�हीसंोबत  वैयि�तक  �याचबरोबर  �यावसाियक  िवभागात  िनकोप,  अथ�पणू�  आिण  फलदायी 
 नातेसबंधं  िनमा�ण  कर�याची  आिण  ती  कायम  राख�याची  �मता  �हणजे  नातेसबंधं  �यव�थापन  होय.  हे  नेत�ृवासाठी  आव�यक  असणारे 
 एक  मह�वाच े  कौश�य  आहे.  याम�य े  पढुील  �मताचंा  समावेश  होतो  जस े  की,  �प�ट  आिण  िन�चयपवू�क  सवंाद  साधण,े  मते  आिण  भावना 
 �य�त  करताना  पर्ामािणक  राहण,े  आपल े  कुटंुब,  िमतर्मैितर्णी,  समवय�क,  समाज  इ�यािदशंी  परे्मळ  पर�परसवंाद  साधण,े  पर्ामािणक 
 आिण  रचना�मक  पर्ितसाद  दणे,े  िविवध  पर्कार�या  सामािजक  दबावाचंा  पर्ितकार  करण े  आिण  आतंरवैयि�तक  सघंषा�तनू  पर�पर 
 सहमतीने फायदशेीर प�तीने वाटाघाटी क�न सोडिवण.े 
 िविवध  सामािजक  पर�परसवंाद  साधताना  आप�या  �वतः�या  आिण  इतरा�ंया  भावना  ल�ात  घेण े  या  दोहोचंा  या  कौश�यात  समावेश  होतो. 
 नातेसबंधं  �यव�थापन  हे  कौश�य  आप�याला  आय�ुयातील  सव�  �ेतर्ातील  �य�तीशंी  दढृ  आिण  सम�ृ  करणारे  नातेसबंधं  तयार  कर�यासाठी 
 मदत करते. 

 नातेसबंधंांच े�यव�थापन, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  िमतर्पिरवार, समवय�क, िश�क, कुटंुब इ�यादीसंोबत दैनिंदन पातळीवर पर�पर सवंाद साधताना उ�म शर्वण कौश�य े
 असण.े 

 ●  इतराशंी दररोज स�ुप�टतेने आिण ठामपण ेसवंाद साधण.े 
 ●  िमतर् आिण वग�िमतर् यानंा वेगवेग�या प�तीने मदत कर�याचा पर्य�न करण.े 
 ●  आव�यक असले ते�हा मदत करण ेआिण मदत िमळव�याचा पर्य�न करण.े 
 ●  िमतर्, कुटंुब इ�यािदसंमोर खलुपेणाने आिण पर्ामािणकपण ेभावना �य�त करण.े 
 ●  गटात सहकाया�ने आिण पर्भावीपण ेकाम करण.े 
 ●  गट तयार करण,े गटातील सद�यानंा पर्भािवत करण ेआिण गटाच ेमनोबल वाढिवण.े 
 ●  पर्भावी प�तीने गटसद�या�ंया दबावाला िवरोध करण ेआिण �याच े�यव�थापन करण.े 

 ●  सघंषा�चा सामना करण ेआिण कठीण सामािजक पिरि�थतीला पर्भावीपण ेिदशा दणे.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  समानानभुतूी 
 ●  दिृ�टकोन �वीकारण े
 ●  िविवधतेचा आदर 
 ●  सवंाद 
 ●  सहयोग 
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  सघंष� िनराकरण 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत –  पर्बधं 
 ●  In English - Relationship Management 
 ●  In Mizo - Inkungkaihna vawn that 
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 ४०. लविचकता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 िचकाटी  ठेव�याची,  आपल े  मलूभतू  अि�त�व  कायम  राहील  अशा  प�तीने  बदला�ंया  ट��यात  �या�ंयाशी  जळुवनू  घेत  ते  �वीकार�याची  िकंवा 
 पिरवत�न  घडव�याची  �मता  �हणजे  लविचकता  होय.  तर्ास,  आघात,  अपयश,  अडथळे  िकंवा  ताणतणावाच े  मह�वाच े  सर्ोत  यानंा  सामोरे 

 जा�या�या  काळात  बदलाशंी  जळुवनू  घे�याची  आिण  चागं�या  प�तीने  तडजोड  कर�याची  ही  पर्िक्रया  आहे.  लविचकता  या  �मतेचा 
 सदंभ�, पर्ितकूल पिरि�थतीत सकारा�मकतेने जळुवनू घेण े िकंवा मानिसक आरो�य राखण े/ साभंाळण ेयासाठी दखेील िदला जातो. 
 लविचकता  ही  �मता  अ�ययनात  आिण  शै�िणक  सपंादणकुीत  सधुारणा  घडवनू  आणते  अस े मानल े जाते.  अित  पर्माणात  म�पान  करण,े 

 धमूर्पान  आिण  मादक  पदाथा�च े  सवेन  करण े  यासार�या  गो�टीचंा  समावेश  असल�ेया  जोखीम  घेणा�या  वत�णकूीच े  पर्माण  कमी  कर�यात 

 याच े  योगदान  असते.  उ�म  समायोजन  करणा-या  �य�ती  कठीण  पर्सगं  आिण  अनभुव  याचं े चागं�या  त�हेने  �यव�थापन  करायला  स�म 

 असतात तसचे �याचा उपयोग चागं�या �वा��यासाठी होतो अशा    सकारा�मक भावना अिधक अनभुवतात. 

 लविचकता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  बदलाशंी जळुवनू घेण.े 
 ●  भावना�या  आवेगाचं े �यव�थापन  करण.े 
 ●  वा�तववादी िनयोजन  क�न ते पर्�य�ात आण�यासाठी पावल ेउचलण.े 
 ●  �या कोण�या गो�टी बदल�या जाऊ शकत नाहीत �या �वीकार�याची �मता य�ेयासाठी अशा पिरि�थतीचं े वा�तववादी 

 म�ूयमापन करण.े 
 ●  �वतःिवषयी सकारा�मक दिृ�टकोन असण ेआिण आप�या �मता आिण कौश�य ेयाब�ल आ�मिव�वास असण.े 
 ●  अनपेि�त आ�हानानंा सामोरे जाण.े 
 ●  आ�हान पेल�यायो�य  अस�याच े माननू पर्ितकूल पिरि�थती  हाताळण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  समायोजन �मता 
 ●  मानिसक लविचकता 
 ●  �व-साम�य� 
 ●  सामािजक कौश�य े
 ●  सिंद�धतेिवषयी सिह�णतुा 
 ●  आ�मक�णा 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – ि�थित�थापक�व 
 ●  In English - Resilience 
 ●  In Mizo - Paukhauhna 
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 ४१. सर्ोतसपं�नता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 नवीन  िकंवा  िभ�न  पिरि�थतीशी  िमळते  जळुते  घे�याची,  िनिम�ती�म  िवचार  कर�याची,  उपाययोजना  शोध�याची  आिण  उपल�ध  सर्ोताचंा 
 सवो��म  वापर  कर�याची  �मता  �हणजे  सर्ोततसपं�नता  होय.  ही  �मता  आप�या  इ�छापतू�साठी  सभंा�यमागा�चा  आढावा  घेऊन  उपल�ध 

 सधंीचंा  यो�य  उपयोग  कर�यास  मदत  करते.  यात  सहयोगी  प�तीने  गटातील  सद�याबंरोबर  काम  कर�याचा  आिण  �यये  पर्ा�तीसाठी 
 �यांची कौश�य ेपर्भावीपण े वापर�याचा समावेश  असतो. 
 सशंोधन  अस े  दश�वते  की  सर्ोतसपं�न  असणा�या  िव�ा�या�चा  कल  ते  िकतीही  तणावाखाली  आिण  पर्ितकूलतेला  सामोरे  जात  असल े तरीही 
 उ�म  कामिगरी  कर�याकडे  असतो.  सर्ोतसपं�नता  ही  �मता  सक्रीय,  िवचारशील  आिण  सहभागी  होणारे  सद�य  आिण  समाजातील  नेते 

 हो�या�या दिृ�टकोनातनू एक मह�वाच ेकौश�य �हणनू ल�ात घेतल ेजाऊ शकते. 

 सर्ोतसपं�नता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  एका �ययेा�या िदशेने काय� कर�यासाठी हाताळ�या�या अनेकिवध  प�ती सचुवण.े 
 ●  िविवध सम�यासंाठी पया�यी उपाययोजना शोध�यासाठी िवचारमथंन करण.े 
 ●  पर्योग कर�याची त�परता दश�वण ेआिण पर्योगशील राहण.े 
 ●  वातावरण आिण आजबूाज�ूया �य�ती या�ंयापर्ती िज�ासा दश�वनू सहभागी होण.े 
 ●  िमतर् आिण ओळखी�या �य�ती याचं ेनेटवक�  तयार करण.े 
 ●  वैयि�तक �याचबरोबर सामािजक हेतसूाठी �तर्ोताचंी िनिम�ती करण.े 
 ●  �यये गाठ�यासाठी सभंा�य सव� मा�यमाचंा उपयोग क�न पाह�यासाठी िचकाटी दश�वण.े 
 ●  �यये  िकंवा  हेत ू  या�ंया  िदशेने  योगदान  क�  शकतील  अशा  �य�ती  िकंवा  गट  या�ंयाकडून  मदत,  मािहती  िमळव�याचा  आिण 

 �याचं ेदिृ�टकोन जाणनू घे�याचा पर्य�न करण.े 
 ●  �वतःची कौश�य,े कला आिण श�ती�थाने याब�ल जाग�कता दश�वण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िवचाराचंा खलुपेणा 
 ●  आकलनिवषयक लविचकता 
 ●  िज�ासा 
 ●  सजृनशीलता 
 ●  सहयोग 
 ●  सहभाग 
 ●  लविचकता 

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

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – साधनस�प�नता 
 ●  In English - Resourcefulness 
 ●  In Mizo -  Chawrhnahawmna 
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 ४२. िविवधतेचा आदर 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 वय,  िलगं,  ल�िगक  �यवहार  पसतंी,  धम�,  जात,  आिथ�क  पा�व�भमूी,  राजकीय  िवचारसरणी,  स�ंकृती  इ�यादी  बाबतीत  िभ�न  असल�ेया  �य�ती 
 आिण  गट  यांना  मा�यता  द�ेयाची,  आकलनाची,  �वीकार�याची  आिण  �या�ंयािवषयी  आदर  दश�व�याची  �मता  �हणजे  िविवधतेचा  आदर 

 होय.हे  कौश�य  असणा�या  �य�तीचंी  मनोव�ृी  िविवधतेचा  स�मान  करते,  एवढेच  नाही  तर  िविवधतेचा  उ�सव  करावा  अस े मानणारी  असते; 

 तसचे  या  िविवधते�या  आधारे  आपल े �यि�तगत  आिण  �यावसाियक  आय�ुय  सम�ृ  करणारी  असते.  िज�ासा  जागतृ  ठेवण,े  िनरतंरपण े िशकत 

 राहण ेतसचे िवनमर्पण े�वतःच ेपवू�गर्ह आिण मया�दाचंा �वीकार करण ेयाचंाही अतंभा�व या कौश�यात होतो 
 िविवधतेचा  आदर  ही  �मता  स�या�या  िभ�नतेने  य�ुत  आिण  ही  तरीही  एकमकेा�ंया  जवळ  आल�ेया  जगात  वैयि�तक  व  �यावसाियक  सवंाद 

 आदरय�ुत  राख�यासाठी  मह�वाची  आहे;  तसचे  सहजीवन  आिण  सामिूहक  पर्गती  साध�यासाठी  आव�यक  असा  अिधक  समावेशक  व 

 शा�वत माग� शोध�याकडे वाटचाल कर�यासाठी दखेील आव�यक आहे 

 िविवधतेचा आदर, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील काही गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  पर�परात आिण इतरामं�य ेआय�ुया�या िविवध पैलूबंाबतील सा�य आिण िभ�नता ओळखण.े 
 ●  वैयि�तक आिण �यावसाियक आय�ुयआप�याहून वेगळे असणा�या लोकाशंी पर�परसवंाद साधताना �या�ंयापर्ती आदर आिण 

 समताभाव दश�वण.े 
 ●  िविवध  सामािजक गटातील  �य�तीशंी मैतर्ी जोडण.े 
 ●  िविवध पा�व�भमूी असणारे आिण तरीही एखा�ा सामाईक �ययेा�या िदशेने काम करणारे गट िकंवा सघं तयार करण ेिकंवा अशा 

 गटात सहभागी  होण.े 
 ●  अपिरिचत �य�ती िकंवा गट या�ंयाशी पर�परसवंाद साधताना जाग�कता आिण सवेंदनशीलता याचंा वापर करण.े 
 ●  वैिव�यपणू� गट आिण सामािजक गट या�ंयाब�ल िशकायला िमळेल आिण �या�ंयाशी  नाते संबंधं पर्�थािपत करता यतेील अशा 

 सधंी जाणीवपवू�क घेण े
 ●  इतरा�ंया �मताबं�लच ेमत िकंवा �याचं ेम�ूय हे �या�ंया सामािजक-सा�ंकृितक ओळख आिण धारणा या आधारे  कर�याऐवजी 

 �याचंी कुवत आिण कौश�य ेया आधारे करण.े 
 ●  सव�सामा�यपण े�वीकार�या जाणा�या पवू�गर्हानंा आिण दिुषत साचबेदं समजानंा आ�हान करण ेतसचे समदुाय िकंवा सामािजक 

 ओळख या�ंयातनू उगम पावलले े िवनोद आिण िटंगलटवाळी�या अगंाने जाणारे अिभपर्ाय टाळण.े 
 ●  सामािजक असरुि�त गटातील �य�ती आिण गट यानंा साहा�य कर�यासाठीउपाय योजना िवकिसत करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  समानानभुतूी 
 ●  दिृ�टकोन �वीकारण े
 ●  िवचाराचंा खलुपेणा 
 ●  िज�ासा 

 ●  सामािजक जाणीव 
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  सहभाग 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 
 ●  नातेसबंधंाचं े�यव�थापन 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – िविवधता का स�मान 
 ●  In English - Respecting Diversity 
 ●  In Mizo - Danglamna hlut thia 
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 ४३. जबाबदारी 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 भिूमका  आिण  हेत ू  ओळख�याची,  वैयि�तक  िकंवा  सामािजक  सदंभा�त  साजेशी  पर्ितिक्रया  द�ेयाची  आिण  आप�या  �मते�या  सवो��म  पातळीपय�त  सिक्रयपण े भिूमका 
 िनभाव�याची  �मता  �हणजे  जबाबदारी  होय.  ठोस  कृती  आिण  �वतः�या  आिण  इतरा�ंया  गरजापंर्ती  काळजी  या  दो�हीचंा  यात  समावेश  असतो.  बहुस�ंय  लोका�ंया 
 भ�यासाठी  सामािजक  कृती  कर�यासाठी  परे्रीत  हो�याचा  यात  समावेश  असतो.  आप�या  �वतःची  आिण  सभोवताली  असणा�या  इतराचंी  काळजी  घे�यासाठी  आपल े

 िवचार आिण वत�णकू ही नैितक कृतीशंी समातंर आण�याचा यात समावेश असतो. 
 जबाबदारीला  दोन  पैल ू  इथ े  आहेत  -  वैयि�तक  आिण  सामािजक.  वैयि�तक  जबाबदारी  �वाय�  �हायला,  �वततंर्पण े वाढ  �हायला  आिण  आ�मिव�वास  िनमा�ण  �हायला 
 मदत  करते.  सामािजक  जबाबदारीची  वाटचाल,  सामाजाला  अनकूुल  वत�न,  इतरािंवषयीची  काळजी  सवंादातनू  �य�त  करण े आिण  नागरी  कौश�याचंा  सराव  करण े या 
 िदशेने होते. 

 जबाबदारी, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  वैयि�तक शारीिरक सरुि�तता ल�ात घेऊन िनण�य घेण.े 
 ●  आप�या �मतेला साजेशा पर्माणात घरकामामं�य ेसहभागी होण.े 
 ●  वचनब�तेचा मान राखण ेआिण व�तशीर आिण िव�वसनीय असण.े 
 ●  साव�जिनक िठकाणी शातंता राखण ेआिण िनयमाचं ेपालन करण.े 
 ●  चकूा आिण परीणाम �वीकारण.े 
 ●  आप�या गरजावंर मनन करण ेआिण �या कळवण.े 
 ●  �वतः�या िनरोगी/िवधायक  म�ूयमापनात सहभागी होण.े 
 ●  जोखमीचंा अंदाज घेण ेआिण �या सरुि�तपण े�वीकारण.े 
 ●  कुटंुब आिण शाळा या स�ंथाकंडून िनि�चत केल�ेया िनयमा�ंया मागची भिूमका  ओळखण ेआिण ते जाचक  नसतील ते�हा �याचं ेपालन करण.े 
 ●  पया�वरण, मानवी अिधकार, सामािजक �याय यासार�या जगातील सम�याबं�ल आकलन करण.े 

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

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – िज़�मदेारी 
 ●  In English - Responsibility 
 ●  In Mizo -  Mawhphurhna 
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 ४४. जोखीम �वीकारण े

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 नेमनू  िदलले े  आ�हाना�मक  काय�  कर�याची  िकंवा  �वीकार�याची  �मता  तसचे  यश  –  अपयश  पचव�याची  �मता  याचंा  जोखीम  �वीकारण े या  कौश�यात  समावेश 
 होतो.  जोखीम  �वीकारण े  ही  अशी  वत�णकू  आहे  �यात  आप�याला  अपेि�त  िन�प�ी,  फायद े  आिण  पिरणाम  इतरासंाठी  व  �वत:साठी  िकतीही  अिनि�चत  असल े
 तरीही �य�ती वत�णकू करायला धजावते.  जोखीम  �वीकारण ेहे हेतपूरु�सरपण े अनपेि�त पया�याची िनवड कर�यासारख ेआहे. 
 जोखीम  �वीकार�या�या  �मते�ारे  नवीन  कौश�य े िशक�याची  सधंी  िमळते.  आय�ुयाच े िनण�य  �यायला,  नवीन  िमतर्मैितर्णी  करायला  आिण  अपयश  पचवायला  आिण 
 अपयशातनू यश�वी हो�यासाठी िव�ा�या�ना स�म कर�याचा फायदा जोखीम �वीकार�यामळेु होतो. 

 जोखीम �वीकारण,े या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  िजथ ेलािजरवाण ेवाटू शकते असा एखादा नवीन उपक्रम करण.े 
 ●  िजथ ेिमळतेजळुते घेऊ शक�याची  खातर्ी नसले अशा एका अनोळखी गटाबरोबर वेळ घालवण े
 ●  आ�हाना�मक नवीन उपक्रम हाती घेण.े 
 ●  आवडेल की नाही याची खातर्ी नसल�ेया एखा�ा नवीन समहूाचा  िकंवा उपक्रमाचा भाग होण.े 
 ●  �वतःिवषयीची खातर्ी वाटत नसली तरीही एका नवीन सकं�पनेच ेसपंणू� वगा�समोर सादरीकरण करण.े 
 ●  अपिरिचत असणा�या गटकाया�त नेत�ृव पदासाठी �वतः पढुाकार घेण.े 
 ●  िजथ ेपिरणामाब�ल अिनि�चतता असते अशा नेमनू िदल�ेया काया�त सहभागी होण े

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िनण�य �मता 
 ●  िविजगीष ुव�ृी 
 ●  आकलनिवषयक लविचकता 
 ●  पढुाकार 
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 
 ●  पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 
 ●  नेत�ृव 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – जोिखम उठाना 
 ●  In English - Risk Taking 
 ●  In Mizo - Chona hmachhawn 
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 ४५. �व- जाणीव 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 मनन  आिण  आ�मपरी�ण  या  मा�यमातनू  �वतःकडे  स�ुप�टपण े  आिण  व�तिुन�ठतेने  पाह�याची  �मता  �हणजे  �वजाणीव  होय.  यात  �वतःला  ओळख�याचा,  �वतःच े
 सदंभ�,  चिरतर्,  �वतः�या  स�म  आिण  कमकुवत  बाज,ू  �वतःची  म�ूय े  आिण  ठाम  समजतूी,  आवडी  आिण  नावडी,  �व�ने  आिण  मह�वाका�ंा  इ�यादी  ओळख�याचा, 
 �वतः  योगदान  कर�याचा  समावेश  असतो.  जे�हा  आप�या  मह�वाका�ंा,  �मता  आिण  म�ूय े  या�ंयात  पर�परिवरोध  असतो  �यावेळी  �याची  �वतःला  जाणीव  हो�याची 
 �मता  यात  असते.  �वजाणीव  ही  �मता  आहे  आपल े  भाव  आिण  भावना  ओळख�याची  आिण  ते  आप�या  िनण�यानंा  आिण  वत�नाला  कशापर्कारे  पर्भािवत  करतात  हे 
 ओळख�याची. 
 �व�वाची  जाणीव  ही  �मता  आप�याला  आपण  कधी  ताणतणावात  असतो  िकंवा  दबावाखाली  असतो  हे  ओळखायला  मदत  करते.  ती  आप�याला  इतरा�ंया  दिृ�टकोनातनू 
 गो�टी  पाह�याची  सधंी  दतेे.  �वतःवर  िनयतंर्ण  कर�याची,  िनिम�ती�मरी�या  आिण  उ�पादन�मरी�या  काम  कर�याची,  �वतःब�ल  आिण  �वतः�या  कामाब�ल 
 अिभमानाचा अनभुव घे�याची, एकुणातच आपला आ�मिव�वास आिण आशावादी या जाणीवा अस�याची  सधंी दतेे. 

 �व- जाणीव, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  �वतः�या भावनाचं ेआकलन करण.े 
 ●  आप�या मनातली भावना नेमकेपण ेओळखण े आिण ितचा आप�या  वत�नाशी कशापर्कारे सबंधं आहे, हे ओळखण.े 
 ●  भावना या  “ िनण�य घेण ेआिण जबाबदारीय�ुत  वत�णकू” यानंा कशापर्कारे  पर्भािवत करतात याच ेिव�लषेण करण.े 
 ●  आप�या �वतः�या जम�ेया आिण कमकुवत बाज ूओळखण.े 
 ●  आप�याला �वतःकडे असािवत अस े वाटते  अशी वैयि�तक कौश�य ेआिण �ची िवकिसत करण.े 
 ●  आपली म�ूय ेआिण ठाम समजतूी ओळखण.े 
 ●  वैयि�तक गणु आिण म�ूय ेया आपली िनवड  आिण यश यानंा कशापर्कारे पर्भािवत करतात, याच ेिव�लषेण करण.े 
 ●  आप�या वैयि�तक �मता आिण कौश�य ेया�ंयािवषयी�या आशावादी जाणीवेने �वतःला �वीकारण.े 
 ●  वय, िलगं, कुटंुब, समदुाय आिण शाळा िकंवा कामाची जागा या वेगवेग�या सदंभा�त ते साकारत असल�ेया वेगवेग�या भिूमका ओळखण.े 
 ●  एक �य�ती �हणनू आपल ेअिधकार आिण कत��य ेओळखण ेआिण आप�या �वतःब�ल आिण समाजाब�ल  असललेी जबाबदारी ओळखण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  आकलनिवषयक गो�टीचंा स�ूम अ�यास 
 ●  िवचाराचंा खलुपेणा 
 ●  िविजगीष ुव�ृी 
 ●  क�णा 
 ●  ताणतणावाशी सामना 
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  समानानभुतूी 

 ●  िशकायला िशकण े
 ●  मानिसक लविचकता 
 ●  लविचकता 
 ●  जबाबदारी 
 ●  आ�मक�णा 
 ●  �व-साम�य� 
 ●  �व -पर्ितमा 
 ●  �व- �यव�थापन 

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

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

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 आपण,िवशेषत:,  जे�हा  अपयशी  होतो  िकंवा  आप�यातील  अपरेुपणा  व  मया�दा  आप�याला  जाणवतात  अशा  पिरि�थतीतही  �वतःला 
 �वीकारण े  आिण  �वतःब�ल  दया  बाळगता  यणे े  �हणजेच  �वतःब�लची  क�णा  होय.  यात  आप�या  सामाईक  मानवी  �व�पाला,  �हणजेच 

 इतर  पर्�यकेापर्माणचे  आप�यातही  काही  उणीवा  आिण  दोष  आहेत  या  मानवी  वा�तवतेला  मा�यता  द�ेयाचा  समावेश  असतो.  यात 

 जाग�कता,  उ�म  �वा��य  आिण  लविचकता  याची  जोपासना,  आिण  �वतःिवषयी�या  वा�तवाचा  कडवटपणा  िकंवा  खदे  न  बाळगता 
 �वीकार  यांचा  समावेश  असतो.  �वतःब�ल  क�णा  या  �मतेमळेु  आप�याला  मोकळेपणा,  �वत:�या  वत�ना  ब�ल  मा�यता  ,  सरुि�तपणा 
 आिण �वतःला सधुार�याची परे्रणा या गो�टी पर्ा�त होतात. 

 �वतःब�ल  क�णा  असणा�या  �य�तीचंा  कल  भाविनकिर�या  ि�थर  असण,े  िकतीही  अपयश  आली  तरीही  दढृिन�चयी  असण,े  सजग  असण े

 आिण ताणतणावातही उ�म त�हेने काय� कर�याकडे असतो. 

 आ�मक�णा, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  अपयश आिण क�टदायक ि�थती यानंा सामोरे जाताना  िनमा�ण होणा�या  भावभावना ओळखण.े 
 ●  �वतःची काळजी घे�या�या प�ती आिण शैली िनमा�ण करण.े 
 ●  हळूवार, क�णा�मक आिण सकारा�मक या प�तीने �वतःशी सवंाद साधण.े 
 ●  पर्ितकूल पिरि�थतीतही  �वतः�या शारीिरक आिण भाविनक गरजा याचंी काळजी घेण.े 
 ●  अ�यतं तीवर् �व�पा�या भावनाचंा अनभुव घेत असताना जाग�कते�या मा�यमातनू सतंिुलत राहण.े 
 ●  �वतःची कीव करत राहण े िकंवा �वतःवर टीका करण ेयासार�या गो�टीत ग ुतंनू राह�याऐवजी सधुारणा कर�या�या िदशेने 

 पर्य�न करत राहण.े 
 ●  क�टदायक ि�थतीतनू बाहेर पडून �यये सपंादीत कर�यासाठी �वतःकडील सर्ोत आिण उपय�ुत  आधार यतंर्णा/ पर्णाली 

 याचंा वापर करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े

 ●  �व- जाणीव 
 ●  क�णा 
 ●  आकलनिवषयक गो�टीचंा स�ूम अ�यास 
 ●  लविचकता 

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

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 आप�या  समोर  असल�ेया  आ�हानानंा  पेल�या�या  दिृ�टकोनातनू  आिण  नेमनू  िदलले े काम  यश�वीपण े पणू�  कर�या�या  दिृ�टकोनातनू  आप�या 
 �मता  आिण  कुवत  यावर  आपला  असललेा  ठाम  िव�वास  �हणजे  �व-साम�य�  होय.  यातनू  आपला  आप�या  �वयपंरे्रणा,  वत�णकू  आणा 
 सामािजक  वातावरण  यावर  पर्य�नपवू�क  असणा�या  िनयतंर्णा�या  �मतेवर  असणारा  आपला  आ�मिव�वास  पर्ितिबिंबत  होतो.  �व-साम�य� 
 या  �मतेत  दोन  म�ुय  घटक  आहेत  -  �मता  ही  पर्य�नाने  वाढव ू  शकतो  ही  ठाम  समजतू  आिण  िविश�ट  �यये  आिण  अपे�ा  या�ंयापय�त 
 पोहोच�या�या �मतेवर असणारा ठाम िव�वास. 
 �व-साम�य�  ही  �मता  परे्रणा  आिण  कामिगरी  यावर  सकारा�मकरी�या  परीणाम  करत  अस�याच े पािहल े गले े आहे.  �या  िव�ा�या�कडे  मो�या 
 पर्माणात  �व-साम�य�  �मता  असते  �याचंा  कल  उ�च  आशावाद,  परीणामतः  उ�म  त�हेने  शै�िणक  कामिगरी,  अिधक  पर्भावीपण े वैयि�तक 
 तडजोडी,  ताणतणावाशी  उ�म  त�हेने  सामना  करण,े  चागंल े  आरो�य  आिण  एकूणच  उ�च  समाधान  याकडे  अस�याच े  दखेील  िदसनू  आल े
 आहे. 

 �व-साम�य�, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  मनापासनू केलले ेपर्य�न नेहमीच यश�वी होतात, अशा ठाम समजतूीसह एका िविश�ट �ययेा�या िदशेने महेनतीने काम करा. 
 ●  अपिरिचत घटना आ�मिव�वासाने आिण पर्भावीपण े हाताळण.े 
 ●  �वत:�या जळुवनू घे�या�या �मतेवर िव�वास ठेवण.े कठीण पिरि�थतीला तोडं दतेाना शातं राहण.े 
 ●  अनेकिवध आ�हानावंर यश�वीपण ेमात करण.े 
 ●  नेमनू िदल�ेयावेगवेग�या  काया�त पर्भावीपण ेकामिगरी करण.े 
 ●  दररोज सराव केला तर   आपण कोणतेही कौश�य िवकिसत क�  शकतो यावर  िव�वास असण.े 
 ●  �मतेची मलूभतू पातळी एका ल�णीय पर्माणात  उंचावण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  िचकाटी 
 ●  लविचकता 
 ●  �व -पर्ितमा 
 ●  िविजगीष ुव�ृी 
 ●  सजृनशीलता 
 ●  खबंीरपणा 
 ●  पर्भ�ुव अिभमखुता 
 ●  िचकाटी 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत –  आ�म पर्भावकािरता 
 ●  In English - Self Efficacy 
 ●  In Mizo - Mahni tana chakai khawrh 
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 ४८. �व -पर्ितमा 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 �वयो�यता  ,�वम�ूय,�वपर्शसंा  �वआदर  याबाबतच े  आकलन  �हणजे  �व-पर्ितमा  होय.  �व-पर्ितमा  अनकूुल  िकंवा  पर्ितकूल  अस ू
 शकते.यात  �वत:बाबत  केल�ेया  म�ूयमापनाचा  समावेश  असतो.वैयि�तक  भावना,  दिृ�टकोन  आिण  िवचार  याचंा  �वपर्ितमशेी  घिन�ठ  सबंधं 
 आहे . 
 �वपर्ितमा  हे  जीवनकौश�य  वैयि�तक  �वा��यातील  एक  िनणा�यक  घटक  �हणनू  गणल े  जाते.कारण  �वपर्ितमचे े  आप�या  मानिसक 
 आरो�यात, सामािजक तडजोडीत आिण जीवना�या गणुव�ेम�य े मोठे योगदान आहे. 

 �व -पर्ितमा, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  आपली  मते इतरासंमोर िवनमर्तेने आिण ठामपण ेमाडूं शकण ेआिण इतरानंा सागं ूशकण.े 
 ●  �वतःची आिण इतर �य�तीचंी पर्शसंा करण.े 
 ●  �वतःच ेिनण�य �वतः घेण.े 
 ●  भावना�ंया सपंणू� पटावरील,  सकारा�मक आिण नकारा�मक अशा दो�ही पर्कार�या  भावना ओळखण ेआिण �वीकारण.े 
 ●  वैयि�तरी�या मनाला लावनू न घेता टीकेला सामोरे जाण े. 
 ●  अयश�वी झा�यास चकुा �वीका�न �यातनू िशकण.े 
 ●  िवकासा�या दिृ�टकोनातनू आ�हाने �वीकारण ेआिण जोखीम घेण.े 
 ●  �व -म�ूयािंवषयी जाग�क असण ेआिण �यानसुार आय�ुय जगण.े 
 ●  इतरामं�य ेबदल घडव�याचा पर्य�न न करता �यानंा आहे तस े�वीकारण ेआिण इतरापंर्ती आदर असण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  �व-साम�य� 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – �वय ंका आकलन 
 ●  In English - Self Esteem 
 ●  In Mizo -  Mahni zahawmna chawi kan 
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 ४९. �व- �यव�थापन 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 िभ�न  पिरि�थतीत  पर्भावीपण े  आप�या  भावनाचं,े  िवचाराचं े  आिण  वत�णकूीच े  िनयमन  कर�याची  �मता  �हणजे  �व-�यव�थापन  होय.  यात 
 ताणतणावाच े  �यव�थापन,  िवलिंबत  समाधान,  �वतःला  परे्िरत  ठेवण े  आिण  वैयि�तक,  शै�िणक  आिण  �यावसाियक  �ययेा�या  िदशेने 
 काय�रत  ठेवण े  आिण  िनि�चत  िदशा  दणे े  याचा  समावेश  होतो.  या  कौश�यात  बदलती  पिरि�थती  िकंवा  स�पिरि�थती  यानंा  अन�ुप 
 पर्ितिक्रया दतेाना आप�या वेळेच े पर्भावी �यव�थापन कर�याचा दखेील समावेश होतो. 
 �व-�यव�थापन  ही  �मता  आप�या  आय�ुयातील  सव�  �ेतर्ात  मदत  करणारी  आहे.  रोजगार  आिण  आय�ुयातील  यश  आिण  एकूणच  �वा��य 

 यासाठीचा एक मह�वाचा िनधा�रक घटक ठ� शकते. 

 �व- �यव�थापन, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  िवचार, भावना आिण वत�णकू या गो�टी  वैयि�तक �वा��याशी कशापर्कारे  सबंिंधत असतात हे ओळखण.े 
 ●  वैयि�तक �वा��य आिण �यये सपंादीत करण ेयाचं े�यव�थापन कर�यासाठी प�ती योजण.े 
 ●  जटील �व�पा�या भावना �य�त कर�या�या प�ती शोधण.े 
 ●  जे वेळेत मदत आिण माग�दश�न दऊे शकतात अस ेशाळा, कुटंुब आिण समाज यानंा मदत करणारे सर्ोत ओळखण े
 ●  पर्ितकूल  आिण  िनराशाजनक  ि�थतीत  उपयोगात  यऊे  शकतील  अस े  उपल�ध  असलले े  सर्ोत  शोधण.े  ताणतणावाच े

 िनयमनाच ेसर्ोत शोधनू  पर्भावी उपाय  योजण.े 
 ●  उपक्रमाचं ेआयोजन करतानंा  वेळेच े मह�व  ल�ात घेण े. 
 ●  दैनिंदन आय�ुयात व�तशीरपणा आणण ेआिण  इतरा�ंयाही वेळेच े  मह�व जाणनू ते वत�नातनू   दश�वण.े 
 ●  वा�तववादी आिण पर्ा�त  कर�याजोगी �यये े िनि�चत करण ेआिण िन�यिनयमाने पर्गतीच ेमोजमाप करण.े 
 ●  सवयी,  िदनक्रम  आिण  एकूणच  जीवनशैली  यासदंभा�त  यो�य  िनवडीबाबत  जाग�क  राहून  शारीिरक  आरो�यािवषयी  जबाबदारीने 

 वागण े. 
 ●  दीघ�कालीन फायद े अिधक मोलाच ेअसतात ते जाणनू अ�पकालीन परु�कार िमळव�या�या आवेगाला िवरोध करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  �व- जाणीव 
 ●  भाविनक िनयमन 
 ●  िनयोजन 
 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  ताणतणावाशी सामना 

 ●  जबाबदारी 
 ●  िवलिंबत समाधान 
 ●  खबंीरपणा 
 ●  पढुाकार 
 ●  िचकाटी 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – आ�म पर्बधंन 
 ●  In English - Self Management 
 ●  In Mizo -  Inchengvawn 
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 ५०.  सामािजक जाणीव 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 धम�,  जात,  िलगं,  सामािजक-आिथ�क  वग�,  भौगोिलक  �थान  इ�यादी  सदंभा�त  िविवध  पा�व�भमूी  असल�ेया  लोकांसोबत  सबंधं  िनमा�ण 
 कर�याची  आिण  �या�ंया  सोबत  काम  कर�याची  �मता  �हणजे  सामािजक  जाणीव  होय.  आकलनाची,  सहानभुतूीची  आिण  आप�याहून  िभ�न 
 असणारे  लोक  आिण  �यां�या  जीवनशैली  �वीकार�याची  �मता  �हणजे  सामािजक  जाणीव  होय.  एक  जबाबदार  नागिरक  �हणनू  आपल े
 अिधकार आिण कत��य े ओळखण ेआिण �याचंा वापर करण ेया �मतादखेील सामािजक जािणवेत समािव�ट  असतात. 
 सामािजक  जाणीव  या  �मतेत  �थािनक  आिण  जागितक  पया�वरणातील  घटकाबं�ल  सवेंदनशील  असण,े  सामािजक  पर्�नािंवषयी  जाग�क 
 राहून  ते  सोडिवण,े  िवशेषत:  असरुि�त  लोकस�ंयतेील  घटक  (मिहला,  मलु,े  वय�कर,  िद�यागं,  आिथ�क  आिण  सामािजकरी�या  उपेि�त 
 समहू  इ�यादी)  या�ंया  अिधकारािवषयी  आदर  दश�िवण े  आिण  �याचं े  अिधकार  सरुि�त  ठेवण े  या  सार�या  सामािजक  �वा��या�या 
 घटकांसाठी  एकितर्तपण ेयोगदान कर�याचा समावेश होतो. 

 सामािजक जाणीव, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  समवय�क  �य�ती आिण आपण  �वत:  या�ंयात कोण�या गो�टीत साध�य� आिण िभ�नता आढळते  हे ओळखण.े 
 ●  िमतर्ाचंी �थािनक भाषा आिण सा�ंकृितक रीतीिरवाज यािवषयी मािहती िमळव�याची आवड असण.े 
 ●  िमतर्ा�ंया गटातील िविवधता  िकंवा  अशा गटातील सद�य असण ेहे आपल ेदिृ�टकोन आिण एकूणच सपंणू� आय�ुय कशा 

 पर्कारे  सम�ृ करते, या िवषयी �य�त होण.े 
 ●  िभ�न �य�तीमंधील साध�य� िनि�चत करण,े  जस े:  मलूभतू गरजा, भावना,  इतराकंडून असल�ेया अपे�ा इ�यादी. 
 ●  समाजा�या िकंवा शेजा-या�ंया गरजा / सम�याचं ेिव�लषेण करण ेआिण �या  सोडिव�यासाठी  िनयोजन तयार करण.े 
 ●  इतरा�ंया असरुि�तता वाट�या�या बाबी  ओळखण ेआिण आव�यकतेनसुार �या �वीकारण,े सरु�ा करण ेआिण मदतही कर�याची 

 तयारी दश�वण.े 
 ●  िविश�ट सामािजक सम�याबं�ल जाग�कता अस�याच े दश�वण,े �यािवरोधात पिवतर्ा घेण ेआिण �या सोडिव�यासाठी �या िदशेने 

 रचना�मक पाऊल उचलण.े 
 ●  िविवध सामािजक आिण पया�वरणीय  सम�या या सदंभा�त  योगदान करणा�या आिण मदत करणा�या अशा स�ंथा आिण नागरी 

 या�ंया  �यािवषयी�या उपक्रमातं सहभागी होण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  िज�ासा 
 ●  समानानभुतूी 
 ●  दिृ�टकोन �वीकारण े
 ●  िविवधतेचा आदर 

 ●  सर्ोतसपं�नता 
 ●  सहभाग 

 ●  जबाबदारी 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – सामािजक जाग�कता 
 ●  In English - Social Awareness 
 ●  In Mizo - Nunho thiamna 
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 ५१. सिंद�धतेिवषयी सिह�णतुा 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 सिंद�ध  पिरि�थतीला  इ�ट  सधंी  �हणनू  पाह�याची,  िनण�य  घेते  वेळी  यणेारी  काही  अिनि�चतता  �वीकार�याची  आिण  ताठर  प�तीने  िवचार 

 कर�याची  व�ृी  टाळ�याची  �मता  �हणजे  सिंद�धतेिवषयी  सिह�णतुा  होय.  अिनि�चतता,  पवू�  अंदाज  करता  न  यणेारी,  पर�परिवरोधी 
 िदशा  आिण  अनेकिवध  माग�या  करणारी  पिरि�थती  मोकळेपणाने  �वीका�  शक�याच े  पर्माण  �हणजे  सदंी�धतेिवषयी  सिह�णतुा  होय. 

 अिनि�चत वातावरणातही  पर्भावीपण ेकाय� कर�याच ेकौश�य  या �मतेतनू  पर्कट होत असते. 

 लविचक,  एकाि�मक  आिण  �वततंर्  िवचारसरणी  या�ंया  िवकासासाठी  सिंद�धतेिवषयीची  सिह�णतुा  हा  एक  मह�वाचा  िनकष  �हणनू 

 पाह�यात  यतेो.  तसचे  सज�नशीलता  आिण  सिंद�धतेिवषयी  सिह�णतुा  या  दोघामं�य े मह�वाचा  आिण  सकारा�मक  नातेसबंधंस�ुा  अस�याच े

 िन�प�न झाल ेआहे. 

 सिंद�धतेिवषयी सिह�णतुा, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  अिजबात आकलन न होणा�या कामात   सहभागी  होताना सयंम ठेवण.े 
 ●  सामाईक म�ूय ेनसणा�या/ समिवचारी नसणा�या  लोका�ंया समहूातही  सहभागी होण े. 
 ●  आप�यापे�ा वेगळी म�ूय ेअसणा�या �य�तीसंोबत काम कर�याचा आनदं घेण े. 
 ●  नवीन  आिण  अपिरिचत  पिरि�थतीशंी  िमळतजळुत ं  घे�या�या  पर्िक्रयचेा  आिण  नवीन  अपिरिचत  िठकाणी  पर्वास  कर�याचा 

 आनदं घेण.े 
 ●  अंदाज करता यणेार नाही अशा आिण अपिरिचत अशा पिरि�थतीमं�य ेआप�या भावनाचं े�यव�थापन करण.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  आकलनिवषयक लविचकता 
 ●  सजृनशीलता 
 ●  िवचाराचंा खलुपेणा 
 ●  ताणतणावाशी सामना 
 ●  िनयोजन 
 ●  लविचकता 
 ●  जोखीम �वीकारण े

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – अ�प�टता की सहनशीलता 
 ●  In English - Tolerance of Ambiguity 
 ●  In Mizo -  Dawhtheihna zau 

 Index  | Page  55  | India Glossary | Version 1.0 | November  2021 



 ५२. पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता 

 सकं�पना, �व�प  व मह�व 
 बदल  घडवनू  आणणा�या  तसचे  दीघ�कालीन  आिथ�क  व  सामािजक  पिरणाम  कमाल  पातळीवर  साधणा�या  नािव�यपणू�  उपाय  योजनाचंी 
 िनिम�ती  कर�याची  �मता  �हणजे  पिरवत�नािभमखु  उ�ोजकता  होय.  याम�य े  केवळ  आिथ�क  उि��टे  सा�य  कर�या�या  पलीकडे  जाऊन 

 मानवी  जीवनात  तसचे  स�ंथा  पातळीवरील  काय�प�तीम�य े  बदल  घडिव�यासाठी  जाणीवपवू�क  पर्य�न  करण े  अपेि�त  असते.  अशा 
 पर्य�नातनू  �य�ती  आिण  समाज  अिधक  स�म  होतात.  या  �मतेम�य े  सम�याचंी  प�तशीर  हाताळणी  करण,े  सम�य�ेया  मळुापय�त  जाऊन 

 कारण े  दरू  कर�यासाठी  पर्य�न  करण े  मानवी  �मताचंा  अवकाश  म�ुत  करण े  आिण  नातेसबंधंातील  जवळीक  वाढवनू  पर�पराकंडून 

 िशक�याची व�ृी वाढवण ेअपेि�त आहे. 

 त�णानंी  उ�ा�या  मानवी  चहेरा  असणा�या  �या�य  समावेशक  व�ृीचा  आिण  िनरतंरपण े  शा�वत  िवकासाकडे  वाटचाल  क�  शकेल  अशा 
 समाज रथाच ेसारथी �हावे, हे �व�न साकार हो�यासाठी पिरवत�न अिभमखु उ�ोजकता हे अ�यतं मह�वाच ेजीवन कौश�य आहे 

 . 

 पिरवत�नािभमखु उ�ोजकता, या कौश�याची �यवहारातील अिभ�य�ती 
 हे कौश�य आ�मसात केललेी �य�ती पढुील काही गो�टी कर�यासाठी स�म झाललेी िदसते. 

 ●  जी �यये ेउघड िकंवा नजीक�या भिव�यातील  आहेत,  �या पलीकडे िवचार क�न भिव�यातील िचतर् उभ ेकर�यासाठी 
 पढुाकार घेण.े 

 ●  �वतः पढुाकाराने सहयोग दणे,े नातेसबंधं अिधक दढृ करण ेआिण लोकानंा ध�न राहण.े 
 ●  नवी माणस ेनवनवे दिृ�टकोन आपलसे ेकर�यासाठी जोखीम प�करण.े 
 ●  �यि�तगत यश/ समाधान िमळव�यासाठी सबरुी राखनू, पर्सगंी  �वतः�या गरजा बाजलूा ठेवनू इतरा�ंया गरजानंा पर्ाधा�य दणे.े 
 ●  वाटेतील अडथ�यानंा न जमुानता �वतः�या �यये मागा�वर अिवचल राहण.े 
 ●  आप�या कामातनू एखादा  मोठा सामािजक हेत ूसा�य �हावा यासाठी पर्य�न करण.े 
 ●  �यावसाियक दिृ�टकोनातनू कामातील न�यातो�याच ेगिणत बाजलूा ठेवनू सामािजक बदलासाठी होणा�या कामात योगदान दणे े

 आिण वेळोवेळी �या कामाच ेसमथ�न करण.े 
 ●  ग ुतंाग ुतंी�या सामािजक सम�या �या�य समावेशक रीतीने आिण केलले ेबदल िटकाऊ राहतील  अशा मागा�ने सोडवण े
 ●  �याय आिण समताधािरत िवकासासाठी सधंी िनमा�ण करण ेआिण  तशा �या इतरानंाही दणे.े 

 सबंिंधत जीवनकौश�य े
 ●  सहयोग 
 ●  सहभाग 
 ●  िविवधतेचा आदर 
 ●  िचिक�सक िवचार�मता 
 ●  सजृनशीलता 
 ●  जोखीम �वीकारण े

 ●  िचकाटी 
 ●  लविचकता 
 ●  खबंीरपणा 
 ●  पढुाकार 
 ●  नेत�ृव 
 ●  पर्भ�ुव अिभमखुता 
 ●  िवलिंबत समाधान 

 इतर भाषांतील समानाथ� श�द 
 ●  िहदंीत – पिरवत�नकारी उ�िमता 
 ●  In English - Transformational Entrepreneurship 
 ●  In Mizo - Inthlak danglam huama sumdawnna kaihhruai 
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