
योग्य मार्गदर्गक र्ोधा 

असे नेहमी साांगितले जाते की जिामध्ये सर्व काही शोधणे सोपे आहे पण चाांिला िुरु शोधणे हे 
सर्ावत अर्घड काम आहे. एक चाांिला मािवदशवक शोधणे कठीण आहे कारण मुळामध्ये 
आपल्यालाच चाांिला मािवदशवक म्हणजे काय शोधायचे हे नीटसे आणण पुरेसे माहहती नसते. 
स्पधाव पररक्ाांमध्ये उतीणव होण्यासाठी तर नेहमीच चाांिली मािवदशवक व्यक्ती अथर्ा सांस्थेची िरज 
असते. 'िुरुर्ीण कोण दार्ील र्ाट?' ही उक्ती स्पधाव पररक्ेच्या बाबतीत तर तांतोतांत खरीच आहे. 
त्यामुळे चला तर मि चाांिला मािवदशवक कसा शोधार्ा या बद्दल थोडे जाणून घेऊयात. 
 

चाांर्ला मार्गदर्गकामध्ये काय र्ुण असावेत? 

 

०१) प्रथम, आपले ध्येय काय आहे ते जाणून घ्या. ते ध्येय मार्गदर्गकामध्ये कुठे ददसते का ते 
तपासून पहा. 
 

प्रथम, आपले ध्येय काय आहे ते जाणून घ्या. आपण मािवदशवकाच्या शोधात जाण्यापूर्ी आपली 
उद्हदष्ट्ये काय आहेत याची ठाम समज असणे फार िरजेचे आहे. आपल्याला मािवदशवकाच्या 
नात्यामधून काय हर्े आहे हे माहहत असणे आर्श्यक आहे. उदाहरणाथव,  
 

जर आपणास व्यर्स्थापन क्ेत्रात आपले कररअर करायचे असेल तर मािवदशकास त्या क्ेत्रातला 
अनुभर् असार्ा. कारण स्र्त:च्या कारककदीत आलेल्या बऱ्या-र्ाईट अनुभर्ातून मािवदशवक 
आपणास र्ास्तवर्क मदत करू शकतो. एखादी व्यक्ती आपणास ज्या क्ेत्रात कररअर करायचे 
आहे त्या क्ेत्रातलल नसेल, परांतु त्या व्यक्क्तमध्ये असे बरेच र्ैयक्क्तक िुण आहेत, जे उत्तम 
लशक्कामध्ये असतात, तर अशी व्यक्ती देणखल ्आपली चाांिली मािवदशवक होऊ शकते. 
 

०२) चाांर्ला र्ुरू आपली वैयक्ततक जीवनमूल्ये कधीही दडवून ठेवत नाही. सवाांसमोर माांडतो. 
 

चाांिला मािवदशवक हा आधी प्रामाणणक र् पारदशवक वर्चाराची व्यक्ती असणे िरजे आहे. जी 
व्यक्ती आपली व्यार्साययक अथर्ा र्ैयक्क्तक मुल्ये आपल्या सोबत बोल्त नाही. आपल्याला नीट 
उलिडून काही साांित नाही. ती व्यक्ती नक्कीच आपली चाांिली मािवदशवक होऊ शकत नाही. 
हातचे राखून ठेर्णरी र्ा बोलणारी व्यक्ती मािवदशवक म्हण्न यनर्डू नये. 
 

०३) एक चाांर्ला मार्गदर्गक इतराांना सल्ला देण्यास आणण सल्ला घेण्यास नेहमीच तयार असतो. 
 

एक उत्तम मािवदशवक हा नेहमीच मोकळ्या मनाचा असार्ा. इतराांना सल्ला देण्यास अहांकार 
दाखर्णारा आणण इतराांकडून सल्ला घेण्यास अपमान समजणारा मािवदशवक कधीच आपणास 



यशाचा मािव दाखर्ू शकत नाही. कारण यशाचा मािव इतराांना समजून घेऊन र् स्र्त:ला देखील 
इतराांशी जोडून मािवदशवन करण्यामधून जातो. 
 

०४) उत्तम र्ुरू शर्कणे कधीच थाांबवत नाही. 
 

खरा िुरु हा अखांड वर्द्याथी असतो. बदलत्या जिाप्रमाणे नर्नर्ीन िोष्टटी आत्मसात न करता, 
फक्त जुने जे लशकले तेच लशकर्णारा िुरु खऱ्या अथावने कधीही मािवदशवक होऊ शकत नाही. 
स्पधाव पररक्ेसारख्या दर क्णाला बदलणाऱ्या र् वर्स्तारणाऱ्या ज्ञानाच्या जिामध्ये तर सतत 
लशकणारी आणण लशकर्णारी व्यक्तीच खरी मािवदशवक होऊ शकते. 
 

०५) पररपूणग मार्गदर्गक एक प्रशर्क्षक आणण एक चीअरलीडर देणिल असतो. 
मािवदशवक हा नुसता ज्ञानी असून उपयोिी नाही, तर तो उत्तल प्रलशक्क देणखल असला पाहहजे. 
स्पधाव पररक्ेबद्दल बोलायचे झाले तर मािवदशवकास पररक्ा उतीणव होण्यासाठी र्ेिर्ेिळी कौशल्ये 
वर्द्यार्थयावमध्ये वर्कलसत करून वर्द्यार्थयावला प्रलशक्षक्त करणे देणखल जमले पाहहजे. वर्द्याथी 
एखाद्या क्ेत्रात कमी पडत असेल तर चीरललडसव प्रमाणे वर्द्यार्थयावस प्रोत्साहन देणे पण जमले 
पाहहजे. 
 

वरील काही मूळ र्ुणाांप्रमाणेच मार्गदर्गकामध्ये िालील सवग क्षमता देणिल असणे र्रजेचे आहे. 
 

१) मािवदशवकाला वर्द्यार्थयाांचे मािवदशवन करण्याची इच्छा असार्यास हर्ी आणण मािवदशवक 
वर्द्यार्थयाांची बौद्गधक र्ाढ, शैक्णणक वर्कास आणण स्पधाव पररक्ेच्या र्ातार्रणासाठी प्रयतबद्ध 
असणे िरजेचे आहे. 
२) मािवदशवकामध्ये नर्ीन वर्द्यार्थयाांना स्पधाव पररक्ेचे ज्ञान प्रभार्ीपणे लशकवर्ण्यासाठी आर्श्यक 
शैक्णणक सामग्रीचे ज्ञान आहे. 
३) मािवदशवक स्पधाव पररक्ेचे यनकष आणण अभ्यास र् पररक्ा पद्धतीशी पररगचत असार्ा.  
४) मािवदशवक प्रामाणणकपणा, सचोटी आणण कारभाराबद्दल आदर आणण जबाबदारी घेणारा असार्ा. 
५) मािवदशवक मौणखक आणण ललणखत दोन्ही माध्यमामध्ये प्रभार्ी सांर्ाद कौशल्य असणारा 
असार्ा. 
६) मािवदशवन, अलभप्राय आणण अधूनमधून एखाद्या वर्लशष्टट स्तरार्रील कामगिरीर्र ककां र्ा योग्य 
हदशेने आग्रह धरण्याद्र्ारे मािवदशवक वर्द्यार्थयावचा वर्कास करण्यास नेहमी तत्पर असतो. 
७) मािवदशवक नर्ीन कल्पनाांचा आरांभ करतात आणण वर्द्यार्थयाांच्या शैक्णणक र्ातार्रणात सतत 
होत असलेल्या बदलाांच्या आधारे त्याच्या ककां र्ा यतच्या कामगिरीमध्ये बदल करण्याची इच्छा 
आणण क्मता र्ाढर्तात. 



८) मािवदशवकाकडे वर्द्यार्थयाांच्या र्ैयक्क्तक भार्नाांबद्दल जािरूक राहण्यासाठी पुरेशी भार्यनक 
बुद्गधमत्ता असार्ी आणण ज्या वर्द्यार्थयावला मािवदशवक मािवदशवन करीत आहेत, त्या वर्द्यार्थयावच्या 
भार्ना आणण भार्नाांवर्षयी सांर्ेदनशील मािवदशवक सांर्ेदनशील असार्ा. 
९) मािवदशवक एक अशी व्यक्ती असते जी वर्द्यार्थयाांना त्याांच्या अभ्यासामध्ये प्रलशक्णाद्र्ारे 
स्पधाव पररक्ेच्या सांस्कृतीत मािवदशवन करण्यात यशस्र्ी होते. 
१०) मािवदशवक ऑनलाइन आणण ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे वर्द्यार्थयावशी शैक्णणक नेटर्कव  आणण 
सांबांध स्थावपत करण्यात आणण हटकर्ून ठेर्ण्यात यशस्र्ी होतात. 
११) मािवदशवक वर्द्यार्थयाांशी यश आणण अपयशावर्षयी नेहमी सांर्ाद साधण्यास तयार असतात. 
१२) मािवदशवकाकडे मािवदलशवत वर्द्याथाांना देण्यासाठी पुरेसा र्ेळ असार्ा आणण वर्द्यार्थयाांच्या 
शांकाचे यनरसन करण्यासाठी वर्द्यार्थयाांबरोबर र्ेळ घालर्ण्यासाठी मािवदशवकाांची तयारी असाययला 
हर्ी. 
१३) जे सामान्य वर्द्याथी मूल्ये ककां र्ा ध्येये स्पष्टट करू शकत नाहीत अशा वर्वर्ध वर्द्यार्थयाांना 
प्रोत्साहन देण्यासाठी मािवदशवकाकडे र्ेळ असायला हर्ा. 
 

र्रील सर्व मुद्द्याांचा वर्चार करून मािवदशवक म्हणून व्यक्ती अथर्ा सांस्था शोधल्यास स्पधाव 
पररके्तले यश दरू नाही. 
 


