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घटक – ३ 
अनकूुलन वीकार आिण बदल Adatation Accommodations and modification  

अनु मिणका – 

३.० उि टे 

३.१ तावना 

३.२ िवषय िववेचन 

  ३.२.१ अनकूुलन, वीकार बदल अथ, फरक गरज आिण पाय या 

 ३.२.२ सांवेिदक अ मता असणा या िव ा य साठी अनुकूलन  

 ३.२.३ म यासं थेशी संबंिधत अ मता असणा या िव ा य साठी अनकूुलन  

 ३.२.४ अ थ यंग (चलनवलन िवषयक) आिण बहुिवकलांग असणा या िव ा य साठी अनकूुलन  

 ३.२.५ ितभावंत िव ा य ना कृतीशील ठेव यासाठी या कृती. 

३.३ सारांश 

३.४ पािरभािषक श द 

३.५ वा याय  

३.६ संदभ ंथ 

३.० उि टे 

१) अनकूुलन वीकार बदला या अथ, फलक गरज व पाय या लांगता येतील 

२) सांवेिदक अ मता असणा या िव ा य साठी अनकुुलनाबाबत िविवध कृती करता येतील 

३) म जासं थेशी संबंिधत असणा या िव ा य साठी अनकुुलनाबाबत िविवध कृती करता येतील 

४) चलनवलन िवषयक आज बहुिवकलांग असणा या िव ा य साठी अनकुुलनाबाबत िविवध कृती 

येतील 

५) ितभावंत िव ा य ना कृतीशील ठेव यासाठी िविवध कृती वाटा येतील 

३.१ तावना  

 िश णापासनू कोणकोणती मलु वंिचत राहू नये हणनू बालकांचा िश ण ह क कायदा २००९ 

(RTE) आहे यानसुार वय वष ६ ते १४ या वयोगटातील सव मलुामलु ना मोफत व एक ीचे िश ण देणे 

काय ाने बंधनकारक कर यात आले आहे परंतु िद यांग बालकांना िश णा या काशात आण यासाठी 



2 
 

यांना िनशु क आिण यो य सावजिनक िश ण उपल ध क न देणे आव यक आहे िद यांग मलुां या 

गरजेनसुार परूक लाधणे (Supplementary Aids), आवशकतेनसुार आधार देऊन कमी िनयिमत 

वातावरणात यांना िश ण ावे पुनरवसन कायदा १९७३ मधील घटक मांक ५०४ म ये येक िद यांग 

बालकाला कसा आधार ावा याबाबतच प टीकरण िदलेले आहे. िद यांग मलुांसाठी गरजेनसुार 

एका मक / समावेिशत (integrated Setting) समान संपादन पातळी सा य करणे, समान फायदे, लहान 

संधी िमळ यासाठी बालकांना शै िणक लाधने फायदे आिण सेवा उपल ध क न देणे जे बालक िद यांग 

नाहीत यां या संपादनक पातळीपयत िनकाल या िव ा य नाकडून अपेि त नाही / यासाठी अ यास माचे 

अनकूुलन (Curriculum Adaptation) क न अपेि त गतीची अपे ा केली जाते. 

३.२.१ अनकूुलन, वीकार आिण बदल अथ 

 अथ – अ यास म अनकूुलन हणजे शै िणक वातावरणात बदल कर याची परवानगी यात 

पुढील गो ट बाबतची मलुाला समान संधी िमळू शकेल समान सिुवधा Access िनकाल (Result) 

फायदे (Benefits) आिण संपादनाची पातळी (Achievement Level) अनकूुलन ा दोन प तीने 

केले जातो  

वीकार   (Accommodation)  

हणजे अ यास मातील आशयात कोणतेही मलुभूत बदल ण करणे. कवा अनदेुषण 

(Instructional) मू यिनध रण (Assessment) पातळी समान ठेवणे. या वीकृतीमळेु िव ा य ना 

अ यंत कमी िनयिमत वातावरणात (Least Restrictive Environment (L.R.E.) िविश ट 

इय ेतील भु व पातळी सादरीकरणाची संधी िमळते. 

 बदल    (Modifications) 

 अनकुुलनाम ये कमी पातळी या गतीची अपे ा क न वीकार केला जातो यास बदल असे 

हणतात. िविश ट पातळीपयत गती सा य कर यासाठी बदल ही सिुवधा (Access) याच माणे 

काळजीपवूक िनवडलेले मू यिनध रण घटकांबाबत अस ू शकतात. यात िव ाथ  समान 

अ यास म िशकतो. परंतु सािह यात बदल, अनदेुषणात बदल क न याचा िवकास भु व 

पातळीपयत केला जातो. मु यिनध रनातील घटकांमिधत बदल. गत या बहुिवध मापना या न दी 

के या जातात. िव ाथ  वग म ये बदल या अ यास मात सहभागी होतो. यातनू गणुव ा पणू 

आयु य जग यासाठी वातं  देणे अपेि त आहे. 
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 वीकार (Accommodation) आिण बदल (Modification) यातील फरक तुलना मक व पात 

मांडलेला आहे. 

अ. 

. 

वीकार बदल 

१)  आशय बदल, अ यापन कायिनती, चाचणी 

सादरीकरण थळ, वेळ िनयोजन अपे ा, याच 

असतात. 

आशय बदल, अ यापन, कायिनती, थळ 

काळ वेळ अपे ा  

२)  िव ाथ  ितसाद पय वरणाची मांडणीतील िव ाथ   

अपंग वानसुार बदल करणे की जेणेक न िव ाथ  

यात सहज सहभागी होऊ शकेल.   

िव ाथ  बदल केला जातो ितसाद 

पय वरणातील मांडणीतील िव ा य या 

अपंग वानसुार बदल केला जातो 

३)  अ यास मातील मुलभतू बदल िन न इय ेची 

अपे ा, चाचणीत बदल केले जात नाहीत  

अ यास म मलुभतू बदल केला जातो 

िन न इय ेची अपे ा िन न चाचणीतील 

संपादनाची अपे ा केली जाते. 

वयं – अ ययनासाठी न  

िद यांग बालकांसाठी बदल (Modification) कोण या परी थतीत करावे लागतात? 

अनकुुलनाची गरज समावेिशत शाळांम ये अ ययन अ यापना या क थानी अ यास म आहे. यातनू 

िव ा य म ये ान, कौश य आिण अिभवृ ी िवकिसत हावी अशी अपे ा आहे. 

अ)  अ यास माचे अनकूुलन िविवध मता असणा या िव ा य साठी अ यास माचे 

दोन भाग करता येतील 

आ)  मलुभतू अ यास म (Core Curriculum) 

इ) िव तािरत अ यास म (Elaborative Curriculum) मलुभतू अ यास मात मळू 

(Basic Core) आिण आव यक े ांचा िवचार केला जातो. िव तार अ यास मात 

सव े ांचा (Non Core) िवचार केला जातो यात या ती, सखोलपणा, िविवधतेत 

वाढ होते. िनयिमत अ यास म हा सव िव ा य ना जसा या तसा लाग ू होत नाही 

यात िव ा य या सांवेिदक अ मता, बौि क अ मता बहुिवकालंगते नसुार यात 

बदल करावे लागतात. बदलांमळेुच िव ाथ  शालेय वाहात िटकून राहतात. 
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अनकुुलना या पाय या 

अनकूुलन हे पाच पाय यांम ये करावे लागते. 

क) आशय / सािह य अनकूुलन (Material or content) 

ख) अ यापन कायिनधी अनकूुलन (Teaching strategy) 

ग) आधार पातळीचे अनकूुलन (Lead of support) 

घ) िनयम अनकूुलन (Rules) 

ङ) पय यी अ यास म (Substituting the curriculum) 

क) आशय / सािह य अनकूुलन –  

आशय / अ ययन सािह य िवकसनात भाषा मह वाची आहे. काही िव ा य ना वाचन आिण 

लेखनात अडचणी असतात. िलिखत सािह याची वाचनीयता वाढवावी लागते. यासाठी अ र 

आकार मोठा करावा लागतो, ओळ मधील अंतर वाढवावे लागते. अ ययन सािह य वाचक ीयता 

(User friendly) आिण याचे आकलन सलुभ करणारे असाव.े 

डीपलर (Deepeler) यांनी सािह याचे अनकूुलन करतांना पुढील माग सांिगतले आहेत. 

सािह य अनकूुलन 

१) सािह याची वाचनीयता वाढवावी. सोपी वा य आिण सो या श दांचा वापर करावा. 

२) मह वाचे घटक ठळक करावेत. 

३) आशयाची मांडणी सो या प तीने करावी. 

४) आशयातील बारकावे कमी करावेत. 

५) य व पात आशयाची मांडणी करावी. िच , आकृ या, नकाशे यंगिच . 

६) िलिखत  आिण सचूना   

७) आशय कमी करावा. 

८) िनवडक आशयाचा समावेश करावा (आव यक अ ययनाची मांडणी अनभुवाधािरत कवा 

आवड िनम ण करणारी असावी) 

९) पय यी सािह याचा वापर करावा ( ितकृती, हडीओ) 

१०) गरजेनसुार नवीन सािह य िवकिसत कराव.े 

११) दैनंिदन व यायासाठी कृतीप  तयार करावेत. 
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ख) अ यापन कायिनती अनकूुलन – 

िव ा य या िविवध अ मतांचा अनसु न अ यापन कायिनत चा वापर करावा. 

१) य  अनदेुषण आिण ितकृत चा वापर करावा. 

२) ट या ट याने परूक सादरीकरण कराव.े 

३) जा तीत जा त मते अनभुव यावेत. 

४) मागदशक हात चा समावेश क न हातमाळ  

५) सकारा मक याभान ावे 

६) सहकारशील अ यापन, सहा यायी मागदशन सहकारशील अ यापन, वैय तक गरजेनसुार 

अ यापन प तीत बदल करावा. 

७) कृतीशील अ ययनावर या असावा. 

८) अनदेुषण छोटे असाव.े मह वाचे श द पु हा सांगावेत अनदेुषणाचा कालावधीत वाढ करावी 

िव ा य नाकडून येणा या मौिखक उ रा या वेळेत वाढ करावी. 

९) वेगवेग या पातळीवरील जा त न िवचारावेत. 

१०) िव ा य कडून ितसाद िमळिव यासाठी वेगवेग या यु नांचा सचूनांचा वापर करावा. 

११) क ा य साधनांचा वापर करावा. 

ग) आधारपातळीचे अनकूुलन – 

काही िव ा य या या या िविश ट गरजांनसुार िश काकडून आिण इतर िव ा य कडून 

आधाराची गरज असते. यावेळी िश काला िव ा य या गरजेनसुार वैय तक आधार ावा 

लागतो.  िव ा य कडून अशा िव ा य ना शै िणक आधार देता येतो. 

घ) िनयम अनकूुलन – 

िव ा य या मतेनसुार िश काला िनयमांचे अनकूुलन करावे लागते  

१) गिणती आकडेमोड कर यासाठी गणकयं  (Calculator) चा वापर करणे. 

२) सचूनांम ये सोपेपणा आणणे गरजेनसुार बदल करणे  

३) उ राचा वीकार लेखनाऐवजी त डी कवा या या मतेनुसार वीकारणे. 

४) वा याय लेखनातील कवा अंितम परी ेला उ र लेखनासाठी जा त वेळ देणे. 
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ङ) पय यी अ यास म – 

िवशेष गरजा असणा या बालकांसाठी पय यी अ यास म ावे लागतात. उदाहरणाथ मकू बधीर 

िव ा य ला भाषेची चाचणी देताना अडचण येते याऐवजी िश क संगणक कौश याची चाचणी 

देऊ शकतो. 

िद यांग / िवशेष गरजा असणा या बालकां या गरजा ा िभ न िभ न असतात. यां या गरजांचा 

िवचार क न िश काला अनकूुलन करावे लागते पुढील भागात िद यांग बालकां या गरजांनसुार 

कले अनकूुलन करावे याबाबतचे िववेचन केलेले आहे. 

३.२.२ सांवेिदक अ मता असणा या िव ा य साठी अनकूुलन (Specifics for children with  

 Sensory disabilities) 

 संवेदनािवषयक अ मता असणारे बालकांत संपादन काय त अडथळे येतात. टी, वण चव 

वास, पश इ यादी संवेदाना या संबंध डोळा, कान, जीभ, नाक आिण अशा ान ीयांशी येतो. 

अ ययन – अ यापन ि येत ामु याने डोळा आिण कान या ानि यांचा समावेश होतो. ानि ये 

सभोवताल या पिरसरातनू सतत मािहती िमळवीत असतात. यापैकी टी व वणश तीशी 

संबंिधत अ मता हणजे टीदोष व कणबधीरता होय. वग यपनात ा दोन ानि यांचा 

ामु याने वापर केला जातो. अशा िव ा य चे वग त अनकूुलन कर यासाठी िश कांना िविवध 

य न करावे लागतात. 

  टीदोष असणा या िव ा य साठी अनकूुलन टीदोष असणारे बहुतांश िव ाथ  

मंद टीचे असतात. टीदोष या सं ेत सौ य, ती  मंद टी व व अंध वाचा समावेश होतो. 

याबाबतीची सिव तर मािहती इतर िवषयात िदलेली आहे.            

(अ) अ यापन कायिनती अनकूुलन 

 क नसले या मा यमांचा अ यापनासाठी वापर करणे पश – य  व   

सािह याचा वापर. 

 ा य – िव ततृ व वणना मक प टीकरनांचा जा त वापर. 

 गंध व चव – य  व मतू सािह याशी जोडलेले गंध व चव यांचा श य असेल 

त हा वापर. 

 बोलकी पु तके, टेपरेकॉडर, संगणक अशा शै िणक सािह याचा वापर करावा. 

 िविवध रंगांचा िवरोधाभासी रंगसंगती व पोतांचा (texture) वापर करावा. 
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 उ ोधन आिण हलचालीिवषयक त डी सचूना ा यात िव ा य शी बोलताना याचे 

नाव घेऊन बोलावे आधार पातळीचे अनकूुलन. 

 वग खोलीतील पिह या रांगेत कवा िश का या जवळ  आसन यव था 

करावी. 

 वग त परावत त होणा या वृ ठ भागांचा कमीत कमी वापर करावा. 

 वग तील मोक या जागा रांगा ओळी अडथळा िवरिहत असा यात.      

(आ) िनयम अनकूुलन, टेलर च कट गिणत सािह य / कीट चा वापर करावा. व यायांम ये 

सधुारणा / अनकुुलना मक बदल करावा. पय यी गहृपाठ / व यायांचा िवचार करावा. टीदोष 

बालकाला िश काचे हणणे अचकू प तीने ऐक यासाठी वग तील ग धळ कधी करावा. 

उठावा या आकृ या व िच ांचा वापर करावा. वग ची रचना अधवतुळाकार करावी यामुळे 

टीदोष असणा या िव ा य ला पटकन मदत करता येईल. 

 वणदोष कणबधीर व असणा या िव ा य साठी वणदोष कणबधीर व असणा या 

िव ा य साठी िश काला िविवध प तीने अनकूुलन करावे लागते. 

(अ) आशय / सािह य अनकूुलन. 

१) परूक अशा कसाही याचा वापर करणे 

२) िजवंत अनभुव दे यासाठी क श दसं ह पुरिवणे 

(आ) अ यापन कायिनती अनकूुलन  

 इतर सानि यांचा अ ययन अ यापनासाठी वापर करावा. लीप री डग हावभाव, 

देहबोली अिभ य तीचा वापर करणे.  

 वनी, आधािरत मािहती कशी िमळवावी ाचे अ यापन करणे 

(इ) आधार पातळीचे अनकूुलन.  

 वग त कणबधीर िव ाथ  अस यास वग तील ग धळ कमी करावा.  

 कणबधीर िव ा य ला ितथे बस याची इ छा असेल  ितथे बस याची परवानगी ा. 

लीपारी डग करणारे कणबधीर ि आथ ना वग त पुढे बसावा.  

 कणबधीर िव ा य कडे पाहून सु प टपणे बोला.  

 वग त पुरेसा काशाची खाली करा जेणेक न िश का या चेह यावरील हावभाव, 

गाणे लीपरी डग िव ाथ  पाहू शकतील. 
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(ई) िनयम अनकूुलन  

वणबािधत िव ा य चे भाषेचे आकलन पुरेसे नसते हणनू यांची बु ी कमी आहे असे न 

मानता संधी उपल ध क न देणे यां या गतीकडे ल  ठेवावे लागते. 

वयं – अ ययनासाठी न. 

टीबधीत आिण वणबिधत अनकुुलनात कोणकोणते सा य आिण फरक आहेत ते िलहा.     

३.२.३ सं थेशी संबंिधत असणा या िव ा य साठी अनकूुलन. 

या िव ा य ची शारीिरक वाढ झालेली असते परंतु म जासं थेत िबघाड अस यास याला अपंग व 

येते. या अपंग वाचे तीन उप कार आहेत. 

 १. मतीमंद - Intellectual Disability 

 २. वम नता – Autism 

 ३. अ ययन अ मता – Learning disability 

१. मतीमंद बालके –  

 सवसाधारण माणसा या बु ीपे ा कमी बु ी असणा या व यामळेु आप या सभोवताल 

पिर थतीशी समायोजन साध ून शकणा या य तीला मतीमंद य ती हणतात. 

मतीमंद मलुांम ये शारीिरक उणीव िदसत नाही. परंतु यांचे आकलन कमी असते. सामािजक ा ही 

मलुांना समायोजन करता येत नाही. मतीमंद व ये याची कारणे ज मपवू कवा जन यानंतर येऊ शकतात. 

को टक . ३.२ 

मितमंद व पातळी आिण बु यांक.  

अ. . मितमंद व पातळी बु यांक 

१.  अितती  मतीमंद Profound २० पे ा कमी 

२.  ती  मितमंद व Severe २१ ते ३५ 

३.  म यम मितमंद व Moderate ३६ ते ५० 

४.  सौ य मितमंद व Mild  ५१ ते ७० 

     सौ य मितमंद असणारी बालके सामा य वाटतात ा मलुांना यवहार कौश ये िशकिवता येतात. हे 

िव ाथ  पाचवी ते सहावी पयत िशकू शकतात. यांना सचूनानसुार काम करता येते. 
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मतीमंद असणा या यात म ये भाषा ान अ यंत कमी असते. शारीिरक दबुलता िदसनू येते. भावना बोथट / 

अितती  असतात. येक मतीमंद बालकागिणत िभ नता िदसनू येते. या िभ नतेचा िवचार समावेिशत 

शाळेतील िश काला करावा लागतो. 

(क) मलुभतू अ यास म – 

कोणतीही कृती िशकिव यापुव  या कृतीचे बारकाईने छो ा ट यांम ये िवभागणी करावी. एक –

एक ट पा िशकिव यास यांना याचे आकलन होते या मुलांची शारीिरक वाढ पतूता झालेली नसते 

यामळेु सलुभ व सो या ि या यां याकडून क न या यात. हे िव ाथ  संपणू अ यास म पणू 

क  शकत नाही.  

(ख) आशय / सािह य अनकूुलन – 

मतीमंद मलुांची क पनाश ती मय िदत असते यामळेु यांना य  व तू दाखवून िशकवावे 

आशयानु प दैनंिदन जीवनाशी िनगडीत सािह याची िनवड करावी. 

(ग) अ यापन – 

आशयाचे छो ा छो ा भागात िवभाजन कराव.े यां या गती व मतेनसुार यांना िशकू ाव.े  

 िश काने िशकिवताना य  कृतीसाधनांचा वापर करावा. 

 आशयाचे छो ा छो ा ट यात िवभाजन क न िशकवाव.े 

 ानि यां या िवकासावर भर ावा. 

 िव ा य या गरजेनसुार वतं पणे कवा गटात िशकवाव.े 

 खेळसाम ी िच , त ते यांचा  वापर करावा. 

 अ यास मात ाथिमक िश णाशी संबंिधत परंतु दैनंिदन जीवन आिण 

यवहाराशी िनगडीत असावा.  

 पंच ानि ये काय म होतील असा अ यास म असावा. ( मरणश ती खेळ अ र 

ओळख, श दरचना काड, कोडी) 

 मतीमंद िव ा य ची मरणश ती आिण एका ता कमी असते. यामळेु अ यास 

खेळ िव ांती यांचे िनयोजन काळजीपवूक कराव े

 पाठ सम  प तीने िशकिव याऐविज खंड प तीने िशकवावा. 

 मतीमंद मलुांना अिधकािधक सराव कर यास सांगाव.े 
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२. वम नता (Autism) 

 येक मलु शारीिरक वागणकू बौि क भाविनक ा वेगळे असते हणनूच य ती ितत या 

कृती असे हटले जाते. वेगळेपनातनू वेगवेग या सम या िनम ण होतात. यातील एक वेगळेपण हणजे 

वम नता होय. वम नता हणजे वत:तच म न असणे होय. ही मलेु वत:शीच आनंदी असतात. वा तवते 

पासनू दरू पळतात. आजबूाजू या य तीशी संवाद साधताना भािषक अडचणी येतात. यामुळे ही मलेु 

यांना काय हवे नको हे सांग ूशकत नाही. आजबूाजू या य त शी संवाद साधताना भािषक अडचणी येतात. 

यामळेु ही मलेु यांना काय हवे नको ते सांगू शकत नाही. आजबूाजू या य त चे बोलणे यांना समजत 

नाही. हा एक यरुोलॉजीकल असणार आहे. ही ल णे लवकरात लवकर समज यास याची ती ता कमी 

करता येते. 

 पालक िश क आिण डॉ टरां या मागदशनानसुार ही मलेु आव यक िदनचय  कर यास िशकतात 

परंतु यात थोडाफार जरी बदल झाला तर ते इतरांना ास देतात. वम नता बालकांना िशकिव यासाठी 

िविवध अ यापन प ती उपल ध आहेत. िश कांनी आिण पालकांनी याचा क पकतेने वापर करणे गरजेचे 

ठरते. 

१) एका वेळी अनेक प त चा वापर करावा. 

२) िविश ट प त चा वापर करतांना येक मलुा या वैय तक गरज ल ात या यात. 

३) सव मलुांसाठी सरसकट एकाच प तीचा अवलंब क  नये. 

४) मलुाची गरज ल ात घेऊन िविवध प त मधील या या गरजेनसुार आव यक पाय या एक  

क न या यासाठी वतं  प ती तयार करावी. 

 वम न मलेु इतरांम ये िमसळत नाही यांना गाणी गो टी ऐकवा यात. यां याशी सतत बोल याचा 

य न करावा. यांना बालवाडीत दाखल कराव.े ते खेळ यासोबत खेळातील परंतु ही मलेु िविश ट रंग व 

आवाज टाळतात. अशा गो ट शी संपक अस यास ते हसक होतात. यामुळे यां याकडे सतत ल  ाव.े 

३. अ ययन अ मता (Learning Disability) 

 काही मलेु शारीिरक ा उ म असतात. ऐकणे चालणे पाहणे यात कोणताही दोष नसतो. ती 

मतीमंदही नसतात बु यांक सामा य कवा यापे ा जा तही असतो. परंतु शालेय िश णात मागे पडतात 

अशा मलुांना शै िणक अ मता कवा अ ययन अ मता असणारी मलेु हटले जाते थोड यात अ ययन 

अ मता हणजे “िशक यात िनम ण होणारा अडथळा” होय. अ ययन अ मतेचे उप कार िदसनू येतात.  
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   अ ययन अ मता 

        

 

वाचन अ मता   लेखन अ मता   गणीतीय अ मता  सं ेषण आकलन अ मता  

Dyslexia   Dysgrophiya  Dyscalculia  (Problem in  

Reading  writing   numerical   comprehending 

Disability disability   disability  communication  

Disability) 

क) वाचन अ मता – ही अ मता सव त जा त आढळते. अशी मलेु वाचन क  शकत नाहीत. 

िश कांना हा वाचन दोष  कर यासाठी परूक उप म कवा उपचारा मक अ यापन करावे तीन – 

चार वा ये बोलावी लागतील अशी कोडी ावीत. संग, िच  दाखवून वणन कर यास सांगाव.े 

एकसारखे श द ओळखणे श दातील गाळलेले अशा शोधनू ते त डी सांगणे वा य जसे या तसे 

वाचनू दाखिव याचा सराव करणे. 

ख) लेखन अ मता – लेखन अ मता असणारी मलेु वय फुत ने िलिहत नाही अशी मलेु िलखाणाचा 

कंटाळा करतात, अितशय सावकाश िलिहतात, त डी उ रे बरोबर देतात परंतु िलहू शकत नाही. 

टीसंवेदानेतील दोषातनू ही शै िणक दोष िनम ण होते. 

या मलुांना िश काने िच कला, ह त यवसाय, ह तकला यांचा सराव ावा. 

फ यावर मो ा अ रात. अ र, अ रे, अंक िलहून यांना ते काढ याचा सराव देणे 

शु लेखना माणे आकडे अ रे व श द िलिहणे.    

ग) गिणतीय अ मता – या मलुांना गिणतातील मळू क पना समज ूशकत नाही. गिणतातील मलुभतू 

ि यांचा (+ - X ÷) अथ समजत नाही. यामुळे साधी आकडेमोड करता येत नाही. गिणतात 

ामु याने अंक, िच ह व संकेतांचा वापर केला जातो यातील पर पर संबंध यां या ल ात येत 

नाही. 

उपाययोजना 

१) मतू व त ूघेऊन मलुभतू ि या (+ -) िशकवा यात. 

२) बेरीज वजाबाकी आिण गणुाकार भागाकार फ त िशकवावा. 

३) पा ां या पु तकांचा वापर करावा. 
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४) दैनंिदन जीवनातील उदाहरणे देऊन िशकवाव.े  

घ) सं ेषण – आकलन अ मता – या कार या मलुांना इतरांसमोर बोलणे, वाचन आिण लेखन या 

िविवध प तीने आपले भाव इतरांपयत पोहचिव यात अडचणी येतात. यांना सांकेितक खपू कवा 

हावभावही समजत नाही. 

 अ ययन अ म बालकांना अ यापनासाठी िश काची भिूमका. 

अ ययन अ म बालकांकडे वैय तक ल  दे याची गरज असते. ती एका कवा अनेक घटकांशी 

िनगडीत अस ूशकते. अ मतेची ती ता ल ात घेऊन िश काने गरज अस यास अशा बालकांना 

िवशेष शाळेत पाठिव याबाबत मागदशन करावे काही शाळांम ये िश कांसोबत िरसोस िश कही 

असतो यां या मदतीने दोष / कमतरतचा स मपणे शोध ावा. मलुाचा अ ययन तर ल ात 

घेऊन अ यापन कराव.े आशय छो ा छो ा तुक ांत िशकवाव.े सदर मलुाला गरजेनसुार 

वै कीय उपचार उपल ध क न ावेत. िव ा य ची गती हो यासाठी पालकांचे सहकाय ावे 

अशा मलुांची इतर िव ा य शी तुलना क  नये. 

३.२.४ अ थ यंग आिण बहुिवकलांग असणा या िव ा य साठी अनकूुलन. 

 िनसग ने मानवी शरीरातील िविवध काय िन चत क न िदलेली आहेत. यमळेु आपण िविवध 

कृती सहजतेने क  शकतो. ज मत: दोष मणका व सांधे यातील दोष पायांतील दोष ज मानंतर अपघात 

अथवा जंतुसंसग यामळेु आलेले पंगु व. हे दोष श ि या कवा औषोधपचाराने दरू करता येत नाहीत. 

परंतु िवशेष शै िणक सिुवधा उपल ध क न िद यास अ म बालकांना िश णात समावेशन करणे सहज 

श य होते. 

 या यंगाची मलेु बु ीने सवसामा य मलुां माणे अस याने यां यासाठी वतं  अ यास माची 

आव यकता नाही. 

       अपंग वाचे तीन कार पडतात. 

     

चलनवलन अ मता       मद ूप घात         बहुिवकलांग 

Locomotor Disability   Cerebral Palsy      Multiple Disability 

 चलनवलन िवषयक (अ थ यंग) अपंग वाम ये बालक कोण या हालचाली क  शकत नाही 

यानसुार िश काला अनकूुलन करावे लागते. बहुतांशी या बालकांची बिु म ा सामा य मलुां माणेच 
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असते यावेळी सवसामा य मलुां माणेच िशकवावे लागते. यां या अपंग वानसुार बैठक यव था करावी 

लागते या या गरजेनसुार सवसिुवधा उपल ध क न ा या लागतात. 

मदू या  प ाघात – 

 मदू या प ाघाताचा पिरणाम शरीरावरील िविवध िविवध होतो. याची शारीिरक आिण मानिसक 

वाढ झालेली आहे ाची पडताळणी िश काला करावी लागते. या िव ा य या सू म कटक कौश यांचा 

िवकास झालेला नसतो अ ययन अ यापन ि या सहजतेने हो यासाठी लेखन साम ीत सधुारणा करावी 

लागते. 

 नायूं या दखुापतीमुळे या मलुांची बिु म ा सामा य असनूही यांना संवाद साध यात अडचणी 

येतात. यावेळी संवाद त ता वापरावा लागतो मदू या प घाताबरोबर मलु मतीमंद असेल तर याला 

िनयिमत अ यास म न िशकिवता दैनंिदन जीवनाशी िनगडीत कौश ये िशकवावीत. 

 बहुिवकलांगता यात िव ाथ  अ थ यंग व आिण कणबधीर व कवा अंध व अस ू शकते. 

याबाबतीतील येक िव ा य या अपंग वाचे माण वेगवेगळे असते. या या मु य अपंग व थम ल ात 

ावे लागते. इतर अपंग वा एक  क न यानंतर अ ययन अ यापन ि या िन चत करावी लागते. या 

िव ा य मधील कोणते ानि ये उ कृ ट काय क  शकते यानसुार िश काने अ ययन – अ यापन 

ि येचे िनयोजन करावे यासाठी यापवू  िदले या मािहतीचे याला एका मीकरण करावे लागते. 

३.२.५ ितभावंत / ावान बालके  

 ितभावंत / ावान मलुांसाठी अनकूुलन सवसामा य िव ा य पे ा वेगळा मता असले या 

मलुांम ये ावान बालकांचा समावेश होतो. अशी मलेु सामािजक काय (Social Task) कवा कौशा यंत 

(Skills) सात याने उ च काय मता Performance दाखिवतात. 

 रे झलुी (1978) यां या या येनसुार बौि क पा ता, हातातील काय िवषयी े ठ तीची िन ठा 

आिण उ च सजनशीलता या तीन घटकांतील अंतरा ीयेचा पिरणाम हणजे ितभा होय. 

 ावान मलेु देशाची अमु य संप ी आहेत. मलुां या सव े ातील गतीवर देशाची भरभराट 

आहे. यामळेु अशा मलुां या िश णाबाबत िश कांना अ यंत जाग क राहावे लागते. 

 ावान मलुांना िनयिमत शाळेत राह यासाठी मलुभतू अ यास मातील अवघड भाग यां या 

अ यासासाठी उपयु त ठरतो. इय ेला अनु प मलुभतू अ यास माशी ससंुगत िव तािरत अ यास म 

उपल ध क न ावेत. 
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 आशय / सािह य अनकूुलन या िव ा य ची बौि क मता जा त असते यामळेु आशयाचे 

उपयोजना मक काय वर भर ावा. परूक उ च ती या कृती यांना दे यात या यात. 

 अ यापन कायिनती – 

 ावान मुलांना अवगामी (Deductive) प तीने िशकायला आवडते. यांचे अ ययन 

लवकर होते. वग तील क या िव ा य शी अ यासात मदत कर याची जबाबदारी या मलुांना ावी 

आधारपातळीचे अनकूुलन मलेु कुशा  अस यामळेु शालेय अ यास म कमी वेळेत पणू होतो. या 

िव ा य ना क प ावेत. वेगळा गट क न उ च दज चे िश ण ाव.े गरजेनसुार वर या वग त 

बढती ावी. समृ  काय मांचे आयोजन करावे खेळ, जमा शै िणक दशन यासारखी 

काय माची जबाबदारी ावी. 

 िनयम अनकूुलन वा याय लेखन अंितम पिर ेसाठी अपेि त वेळेपे ा कमी वळेेत 

उ रपि का वीकार यात या यात. साचेबंद उ रापे ा िव ा य ने िदलेले िविवधांगी उ राचा 

वीकार करावा. 

 पय यी अ यास म कुशा  मलुांसाठी तरानसुार आयोिजत के या जाणा या पध  

परी ांम ये यांना भाग घे यास सांगाव.े यासाठी पालकांचेही सहकाय याव.े मलुांना शाळेमाफत 

आव यक सव सहकाय दे यात याव.े 

 ावान मलुांची बौि क भकू भागिव याची जबाबदारी शाळांवर असते. शाळा 

पुढील माणे यांना मदत क न शकतात. 

१) व अ यास – अ यासाची शासकीय प त समजनू सांगावी. ंथालयांचा इंटरनेट या 

सहा याने आशयाला अनु प मािहती  क न वअ यासासाठी िदशा ावी 

२) उ च िवचार ि यांचा िवकास – िव ा य म ये सम या िनराकरण, तक, तुलना, अशा 

िवचार ि यांचा िवकास हो यासाठी खा  पुरवाव.े 

३) एकाच वष त दोन इय ांचा अ यास – कुशा  बिु म ेमळेु ते एका वष त एकापे ा जा त 

इय ांचा अ यास क  शकतात. यामुळे तशी संधी यांना उपल ध क न ावी. 

३.३ सारांश –  

 बालकां या िश ण ह क काय ामळेु िद यांग बालके िश णा या कारात आलेले आहे. 

सवसामा य िव ा य माणे या िव ा य ची गती अपेि त नाही यांना या वाहात हो यासाठी 

अ यास माचे अनकूुलन करावे लागते.  अनकूुलन हणजे संपादनाची पातळी, सिुवधा, फायदे आिण 
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िनकालासंदभ त शै िणक वातावरणात बदल कर याची मता होय. अनकूुलन हे वीकार आिण बदल 

अशा दोन प तीने केले जाते. वीकाराम ये आशय, अ यापन मू यिनध रण पातळीत बदल केला जात 

नाहीत. तर बदलाम ये िव ा य या अपंग वामळेु अ यास म अ ययन – अ यापन ि या मु यमापनात 

बदल केला जातो. िन न इय े या संपादनाची पातळी अपेि त असते. िविवध मता असणा या 

िव ा य साठी मलुभतू आिण िव तािरत असे दोन अ यास म राबिवले जातात. मलुभतू अ यास मांतगत 

मळु आिण आव यक े ांचा िवचार केला जातो. िव तािरत अ यास मात िव ा य या अपंग वानसुार 

इतर े ांचा िवचार केला जातो.  

 अनकूुलन हे आशय / सािह य, अ यापन कायिनती, आधारपातळी, िनयम आिण पय यी 

अ यास म या पाच पाय यांमधनू केले जाते. सांवेिदक अ मता असणा या िव ा य साठी टीदोष 

कणबधीर वानसुार अनकूुलन करावे लागते.  सं थेशी अपंग वाचे मतीमंद, वम नता, अ ययन 

अ मता असे कार पडतात. अपंग वा या ट केवारी नसुार आशय अ ययन अ यापन ि येत बदल 

करावे लागतात. काही िव ा य म ये कोणतेही शारीिरक अपंग व नसते परंतु ते शालेय िश णात मागे 

पडतात. अशा िव ा य म ये वाचन अ मता, लेखन अ मता, गिणतीय अ मता, सं ेषण आकलन 

अ मता िदसनू येते. िव ा य मधील अ मतेचा शोध घेऊन िश काला अ ययन अ यापन ि येत बदल 

करावा लागतो. अ थ यंग आिण बहुिवकलांग असणा या अपंग वाचे तीन कार पडतात. चलनवलण 

िवषयक अ मता मद ूप घात, बहुिवकलांगता असे कार पडतात. िव ा य या अपंग वाचा कार आिण 

याची ट केवारी यानसुार काय िशकवावे हे ठरवावे लागते ावान िव ा य चेही अनकूुलन हे वेग या 

प तीने करावे लागते. कारण या िव ा य म ये वेग या मता असतात बौि क मता जा त असते उ च 

कौश य मता आिण उ च सजनशीलता असते या िव ा य ना शालेय वाहात िटकवून ठेव यासाठी 

िश काला अवांतर संदभ पु तके उपल ध क न यां या बिु म ेला परूक अ ययन – अ यापन ि या 

घडवून आणावी लागते. 

३.४ पािरभािषक श द 

३.५ वा याय  

३.६ संदभ ंथ 
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