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 ‘तारे जमीन पर’ हा द्दचत्रपट बहुतांिी लोकांनी पाद्दहलेला आहे. या द्दचत्रपटाचे  अमीर खान 
यांनी द्ददग्दियन करून आद्दि स्वत: भदू्दमका करून एक वेगळा द्दवषय समाजापढेु आिलेला आहे. 
‘तारे जमीन पर’ या द्दचत्रपटामध्ये ईिान या ७-८ वषांच्या द्दवद्यार्थ्यावर आर्धारलेला आहे. ईिान हा 
गोड मलुगा आहे. परंत ुिालेय कायात त्याला काही अडचिी आहेत. तो वाच,ू द्दलहू िकत नाही. 
त्याचप्रमािे गद्दितीय द्दियांमध्ये ही त्याला अडचिी आहेत. त्यामळे त्याचे द्दिक्षक त्याला रागावत 
असतात. पालकाच्या मते ही तो खोडकर, आळिी आद्दि अभ्यास टाळिारा मलुगा आहे. परंतु 
त्याच्यामध्ये प्रचंड सजयनिीलता आहे. तो द्दचत्र उत्कृष्ट पद्धतीने काढू िकतो. परंतु त्याची ही हुिारी 
त्याचे पालक व द्दिक्षकांनी द्दवचारात घेतलेली नाही. त्याचे द्दमत्र व इतर द्दवद्यार्थी ही त्याची मजाक 
उडद्दवतात म्हिनू तो एकलकोंडा झाला आहे. त्याचे पालक त्याला वस्तीगहृात ठेवतात. तेरे्थ त्याला 
द्दनकंुभ नावाचे द्दिक्षक भेटतात. त्यांना ईिान हा इतर मलुांपेक्षा वेगळा कसा आहे हे लक्षात येते. 
ईिान हा अध्ययन अक्षम मलुगा असतो. द्दनकंुभ सर ईिानला त्यांच्या पद्धतीने द्दिकद्दवतात 
त्यातनूच त्याच्यामध्ये आत्मद्दवश्वास वाढतो. तो त्याची िैक्षद्दिक प्रगती करतोच त्यात पिूयपिे 



सरु्धारिा होतेच. या द्दचत्रपटात पाद्दहल्याप्रमािे अनेक द्दवद्यार्थ्यांना सोाया-सोाया कृती करतांना 
अडचिी येतात. ते हुिार असतात. परंत ुवाचन, लेखी आद्दि गद्दितीय द्दिया करता न आल्यामळेु 
द्दिक्षकांना ते गोंर्धळात टाकतात. ते अध्ययन करू िकत नाही. परीक्षेमध्ये योग्य पद्धतीने 
सादरीकरि करू िकत नाही. पालक आद्दि िाळेतील द्दिक्षक अिा द्दवद्यार्थ्यांचे कायम द्दचद्दकत्सा 
करतात ते त्यांना बावळट ठरद्दवतात. ही मलेु आळिी आहेत आद्दि अभ्यास करण्याची त्याची 
इच्छा नाही, असाही द्दवचार त्याच्या मनात येतो. कारि ‘तारे जमीन पर’ या द्दचत्रपटात 
दाखद्दवल्याप्रमािे या द्दवद्यार्थ्यांमध्ये अध्ययन अक्षमता आहे याची त्यांना माद्दहती नसते. द्दिक्षक 
आद्दि पालक आपल्या मलुाने इतर मलुांप्रमािेच अभ्यास करावा अिी अपेक्षा करतात परंत ु ते 
त्यांना अवघड जाते.  

१.२ अध्ययन उणिष्टे  

या घटकाच्या अभ्यासाने तमु्हाला पढुील गोष्टी करता येतील. 

1) अध्ययन अक्षमता म्हिजे काय हे सांगता येईल. 
2) अध्ययन अक्षमतेचे प्रकार स्पष्ट करता येतील. 
3) अध्ययन अक्षमतेच्या वैद्दिष्यांचे वगीकरि करता येईल. 
4) मलू्यद्दनर्धारिाचे सार्धने व क्षेते्र स्पष्ट करता येतील. 
5) वाचन, लेखन, गद्दितीय द्दियांसाठी द्दवद्दवर्ध काययद्दनती सांगता येतील. 
6) अभ्यासिम अनकूुलन, वैयक्ततक िैक्षद्दिक योजना, भद्दवष्यकालीन द्दिक्षिाचा अर्थय स्पष्ट 

करता येईल. 
7) अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांसाठी संिमिात्मक द्दिक्षि आद्दि आजीवन द्दिक्षि कसे द्यावे हे 

सांगता येईल.  

 

 

 

१.३ णवषयणववेचन  

 १.३.१ व्याख्या, प्रकार आणि वैणिष्ये-  

 अध्ययन अक्षमता ही संज्ञा द्दवद्दिष्ट प्रकारच्या अध्ययनातील अडचिींसाठी वापरली जाते. 
अध्ययन अक्षमतेबाबत सवांनमुते मान्य केलेली अिी व्याख्या नाही. संदभामध्ये एकूि १२ 
प्रकारच्या व्याख्या उपलब्र्ध आहेत. परंत ु त्यातील जास्तीत- जास्त प्रमािात स्वीकारली गेलेल्या 
व्याख्येच्या आपि अभ्यास करू. अमेद्दरकेतील पालक आद्दि या क्षेत्रातील व्यावसाद्दयकांनी १९९४ 
मध्ये तयार केलेली व्याख्या निॅनल जॉईट कद्दमटी ऑफ लार्ननग डीसदॅ्दबद्दलटी (NJCLD) “अध्ययन 

तमु्हाला हे माद्दहत आहे का? 

 Albert Einstein वयाच्या नऊ वषांपयंत वाचन करू िकत नव्हता. 
 Walt Disney व उपराष्रपती Nelson Rockefeller यांना द्दवद्दिष्ट वाचन दोष होता. 

 



अक्षमता हा द्दवद्दवर्ध प्रकारच्या अक्षमताचा समहू आहे. यात मखु्यत्वे श्रवि, बोलिे, वाचन, लेखन, 
तकय द्दवचार व गद्दितीय क्षमता या द्दवद्दवर्ध क्षमतांच्या संपादनात व त्याचा वापर करण्यात समस्या 
असतात. अध्ययन अक्षमता या व्यततीच्या आंतद्दरक समस्या असनू त्या कद् रीयीय मजाजासंस्रे्थच्या 
म्हिजेच मद्दचू्या कायात समस्या द्दनमाि झाल्याने द्दनमाि होतात. स्वद्दनयंद्दत्रत वतयन, सामाद्दजक 
अवबोर्ध व सामाद्दजक आंतरद्दिया यासंबंद्दर्धत समस्याही अध्ययन अक्षमतांमध्ये असतात. 
दृष्टीदोष, कियबद्दर्धरत्व यासारख्या ज्ञानद्द्दरीययांचे अपंगत्व, मद्दतमंदत्व, तीव्र भावद्दनक समस्या 
अध्ययन अक्षमतांमध्ये समावेि होत नाही.” 

 अध्ययन अक्षमता ही मजाजातंतचू्या द्दवकारामळेु येिारी अवस्र्था आहे, जायाचा पद्दरिाम 
व्यततीच्या माद्दहती ग्रहि करिे, प्राात माद्दहतीवर प्रद्दिया करिे, नवीन माद्दहती द्दनमाि करिे, या 
क्षमतांवर होतो. 

वरील व्याख्येवरून या संकल्पनेचे महत्त्व तमुच्या लक्षात येईल. वरील व्याख्येवरून 
आपल्याला पढुील गोष्टीची माद्दहती होते. 

i. अध्ययन अक्षमता हा समस्याचा गट असतो. अध्ययन अक्षम असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांमध्ये 
एकच समस्या न द्ददसता दोन-दोन समस्या एकद्दत्रत द्दरत्या द्ददसनू येतात. उदा. एखाद्या 
मलुाला वाचनामध्ये समस्या असतेच त्याचप्रमािे तोंडी भाषा आकलनातही समस्या 
द्ददसतात आद्दि िाक्ब्दक गद्दिताच्या उदाहरिांमध्ये समस्या जािवतात. द्दवद्यार्थ्यांला मतुत 
वाचन करता येत नसेल तर काही उपचारात्मक कृती कराव्या लागतात.  

ii. अध्ययन अक्षम असिाऱ्या द्दवद्दवर्ध द्दवद्यार्थ्यांमध्ये समस्याचे वेगवेगळे गट द्ददसनू येतात. या 
समस्यांची तीव्रता ही द्दभन्न-द्दभन्न असते. उदा. एका मलुाला वाचन आद्दि गद्दितीय 
द्दियांमध्ये समस्या आहे तर दसुऱ्या मलुाला लेखन आद्दि िधु्दलेखनात समस्या असते. 
तर द्दतसऱ्या मलुाला तोंडी भाषा आकलनात समस्या असतात त्याचप्रमािे दोन 
द्दवद्यार्थ्यांच्या वाचन अडचिींमध्ये ही फरक द्ददसतो. उदा. एखादे मलु अचकूपिे वाच ू
िकते परंत ु त्याला त्याचे आकलन होत नाही तर दसुऱ्या मलुाला वाचनही करता येत 
नाही. 

iii. या समस्यांच्या मलुांमध्ये द्दवद्दवर्ध कौिल्याच्या समस्या द्ददसनू येतात त्यात बोलिे, वाचिे, 
ऐकिे काययकारभाव आद्दि गद्दितीय द्दिया या समस्या असतात.  

iv. वरील समस्यांची यादी लक्षिीय अडचिींची आहे. अनेक मलुांना गद्दित, लेखन, द्दनबंर्ध 
लेखन, द्दवज्ञानाचे प्रयोग, नैसर्नगक काययकारिभाव लावण्यात अडचिी येतात. या 
द्दवद्यार्थ्यांना आपि अध्ययन अक्षम म्हि ू िकत नाही कारि लक्षिीय अडचिी म्हिजे 
काय? हे समजनू घेिे गरजेचे आहे. िैक्षद्दिक ककवा मानसिास्त्रीय प्रद्दिया तपासिाऱ्या 
प्रमाद्दित चाचण्यांचे अिा द्दवद्यार्थ्यावर प्रिासन केले जाते. दीड ते दोन वषय त्याची 
पडताळिी केली जाते. अिा द्दवद्यार्थ्यांमध्ये बौद्दद्धक अक्षमता असत नाहीत. हे द्दवद्यार्थी 
सामान्य ककवा जास्त बौद्दद्धक क्षमतेचे असतात.  



v. प्रकटीकरिाच्या अक्षमतेचे आपि द्दनद्दरक्षि करू िकतो. या द्दवद्यार्थ्यांच्या बाह्य िारीद्दरक 
समस्या द्दनदियनास येत नाही. त्यांच्या िारीद्दरक द्ददसण्यावरून आपल्याला त्याचा िोर्ध ही 
घेता. हा दोष आंतद्दरक दोष आहे जेव्हा कद् रीयीय मजाजासंस्रे्थचे कायय योग्य पद्धतीने होत नाही 
नाही तेव्हाच हे दोष द्ददसतात. 

vi. मिुा ि. ३ व्यद्दतद्दरतत ही मलुांमध्ये सामाद्दजक कौिल्य, स्व-द्दनयंत्रि , स्वयं-मागयदर्नित 
करिे यात समस्या आढळतात. जर मलुामध्ये सामाद्दजक कौिल्य आद्दि स्वमागयदियनात 
अडचिी असेल तर तो मलुगा अध्ययन अक्षम मानला जात नाही. 

vii. अंर्धत्व, कियबद्दर्धरत्व, भावद्दनक असमतोल अिा इतर अक्षमता असिारा मलुगा अध्ययन 
अक्षम अस ूिकतो. उदा. अंर्धत्व आद्दि अध्ययन अक्षम ककवा मद्दतमंदत्व आद्दि अध्ययन 
अक्षमता * 

viii. व्यतती द्दवद्दवर्ध सांस्कृद्दतक पाश्वयभमूी, सामाद्दजक स्तर, आर्नर्थक स्तरातनू आलेली 
असल्यास अध्ययन अक्षम द्ददसनू येते. परंत ुया अटी अध्ययन अक्षमता ठरवीत नाही. 

ix. िाळेतील द्दिक्षकाचे द्दनकृष्ट अध्यापनही द्दवद्यार्थ्यांना अध्ययन अक्षम बनद्दवते. परंतु हेच 
द्दवद्यार्थी आदिय अध्यापन कृती असलेल्या िाळेत गेल्यास ते प्रगती दाखद्दवतात म्हिजे 
गरीब कुटंुबातनू मलुगा आला म्हिजे तो अध्ययन अक्षम असतोच असे नाही. अध्ययन 
अक्षमता र्धमावर द्दह अवलंबनू असते हे काही वेळेला द्ददसनू येते परंत ु ते अध्ययन 
अक्षमतेचे कारि होवू िकत नाही. अध््यन अक्षमता आद्दि अध्ययन समस्या या दोन 
िब्दांमध्ये गोंर्धळ घाल ू नये कारि अध्ययन समस्या ही दृकश्राव्य ककवा िारीद्दरक 
अक्षमता, बौद्दद्धक अक्षमता, भावद्दनक असमार्धान ककवा पयावरिीय, सांस्कृद्दतक आद्दि 
र्धार्नमक दोषांमळेु येते. 

SNDT मद्दहला द्दवद्यापीठाने अध्ययन अक्षमतेची व्याख्या केलेली आहे. 

 “द्दनयद्दमत िाळेतील अध्ययन अक्षमता द्दवद्यार्थ्याच्या बदु्धांक हा सामान्य असतो. 
या द्दवद्यार्थ्यांमध्ये पढुील वैद्दिष्ये आढळून येतात. 

1. बौणिक वैणिष्ये- मानसिास्त्रीय चाचण्याद्वारे या द्दवद्यार्थ्यांचा बदु्धांक ८५-९० 
च्या वर असतो. ते मद्दतमंद ककवा कियबद्दर्धत्व ककवा अंर्ध नसतात. 

2. िैक्षणिक वैणिष्ये- वगातील कृतीमध्ये अध्ययन अक्षमता असिारे द्दवद्यार्थी 
वाचन, लेखन आद्दि गद्दितीय द्दिया इतर द्दवद्यार्थ्यांपेक्षा कमी संपादन करतात. 
अिा मलुांना एका ककवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रामध्ये अडचिी येतात. फतत वाचन, 
वाचन व लेखन, गद्दितीय द्दिया, भाषा, द्दवचार कायय, आकलन कायय. 

3. वततनात्मक वैणिष्ये- अध्ययन अक्षमता असिाऱ्या मलुांचे वतयन चंचल, द्दिक्षक 
अध्यापन करत असतांना अवर्धान कद् रीयीतकरिात अडचिी, कारककौिल्यामध्ये 
असमन्वय. 



4. सामाणजक, भावणनक वैणिष्ये- अध्ययन अक्षमता असिाऱ्या मलुांमध्ये 
सहकारी द्दवद्यार्थी द्दिक्षक आद्दि  प्रौढांिी संबर्ध सार्धण्यामध्ये अडचिी येतात. 
त्याचा मडू कायम बदलत असतो. जास्त राग, द्दनरािा, उदाद्दसनता आद्दि 
‘स्व’आदर कमी प्रमािात असतो. 

वरील व्याख्येवरून अध्ययन अक्षम असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांच्या वैद्दिष्याचे वियन केलेले 
आहे. या वैद्दिष्यांवरून द्दिक्षकांना असे अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थी ओळखता येतात. 

अध्ययन अक्षमतेबाबतचे गैरसमज व वास्तव याबाबतची माद्दहती पढुील प्रमािे आहे. 

अ.क्र. अध्ययन अक्षमतेबिल गैरसमज वास्तव 
१ अध्ययन अक्षमता/ अध्ययन दोष 

असिारी मलेु अद्दजबात द्दिकू िकत 
नाहीत. 

अध्ययन अक्षमता / अध्ययन दोष 
असिारी मलेु हुिार असतात, 
अध्ययनाच्या द्दवद्दवर्ध पद्धती वापरून 
त्यांना द्दिकद्दवता येते. 

२ अध्ययन अक्षमता असिारी मलेु 
आळिी असतात. 

अध्ययन अक्षमता असिारी मलेु इतर 
मलुांप्रमािे मेहनती असतात. वारंवार 
द्दमळिाऱ्या अपयिाने ती खचनू जातात, 
पद्दरिामी पनु:पनु्हा प्रयत्न करण्याचे 
टाळतात व इतरांना ती आळिी 
वाटतात. 

३ वाढत्या वयासोबत अध्ययन अक्षमता 
नाहीिी होते. 

अध्ययन अक्षमता नाहीिी होत नाही 
ककवा पिूयत: बरीही होत नाही. वाढत्या 
वयासोबत काही मलेु या दोषावर मात 
करतात. समस्या द्दनराकरिाचे द्दवद्दवर्ध 
पयाय िोर्धतात. त्यामळेु लोकांना 
अध्ययन अक्षमता कमी झाली असे 
वाटते. मात्र प्रत्यक्षात तसे नसते. 

 

अध्ययन अक्षमतेचे प्रकार- 

 अध्ययन अक्षमतेच्या वरील व्याख्येवरून ती बहुद्दजनसी आहे. हे लक्षात येते. द्दवद्यार्थ्यांना 
येिाऱ्या अडचिींच्या अनभुवातनू अध्ययन अक्षमतेचा द्दवद्दिष्ट प्रकार ठरद्दवला जातो. आपि 
अध्ययन अक्षतेचे प्रमखु चार प्रकार पाहिार आहोत. 

 

 

 



अध्ययन अक्षमतेचे प्रकार 

 

 

 

वाचन दोष अक्षमता आकडेमोड द्दवषयक लेखन अक्षमता    अिाक्ब्दक/  

अक्षमता    अभाद्दषक अक्षमता 

Dyslexia   Dyscalculia  Dysgraphia  Non- Verbal 

१) वाचनदोष – 
द्दवद्दिष्ट वाचनदोष म्हिजे वाचनातील दोष होय. यात वाचन अत्यंत कमी दजाचे 

आद्दि ससुतू्रता नसलेले असते. वाचन कौिल्य द्दवकसनासाठी द्दवद्यार्थ्यांमध्ये अक्षर 
ओळखिे, द्दवद्दवर्ध अक्षरांनी तयार झालेला िब्द ग्रहि करिे, त्याचा अर्थय समजिे, वातय 
वाचनू त्याचा अर्थय समजिे या क्षमता आवश्यक असतात. द्दवद्दिष्ट अक्षराचा उच्चार 
द्दवद्दिष्ट होतो. परंत ुिब्दाचे वाचन फतत िब्दपरुते नसते तर त्यात दसुरा घटक येतो आद्दि 
तो म्हिजे त्याने जे वाचले त्याचे आकलन करिे. र्थोडतयात वाचन म्हिजे 
द्दवसांकेतीकीकरि आद्दि आकलन होय. 
 वाचन = िब्दाचे द्दवसांकेतीकीकरि + िब्दाचे आकलन  

वाचन दोष असिारे मलेु अचकू आद्दि योग्य गतीने बोल ू िकत नाही. 
द्दवद्यार्थ्यांच्या वाचनात अनेक त्रटुी द्ददसनू येतात. द्दवद्दिष्ट वाचन दोष असिाऱ्या द्दवद्यार्थी 
उद्दिरा बोलायला द्दिकतात. परंत ु त्याचे द्दनदान मलु िाळेत गेल्यानंतरच होते. कारि 
पारंपाद्दरक द्दिक्षि प्रिालीत गेल्यानंतर वाचनाची सरुुवात होते. 
वाचन दोष असिाऱ्या मलुांमध्ये पढुील दोष द्ददसनू येतात. 

 अक्षर आद्दि उच्चारातील संबंर्धातील अध्ययनाची गती कमी असते. 
 िब्दातील ध्वनी ते वेगळे करू िकत नाही. उदा. द्दचमिी द्दच-म- िी 
 ध्वनीचे एकद्दत्रकरि केल्यामळेु िब्द आकलनात अडचिी येतात.  
 एकाच िब्दाचे द्दवसांकेतीकीकरि करण्यात अडचिी येतात. (प्रत्येक िब्द 

स्वतंत्रपिे वाचन करतो) 
 छोटे-छोटे िब्द वाचतांना अडचिी येतात. उदा. व, आद्दि, त,ू ब इ. 
 वाचनात पढुील त्रटुी आढळतात. 

- अक्षराचे स्र्थान बदल (d for b as in, dog or bog and vice versa) 
- िब्द बदल (tip for pit) 
- पहीले अक्षर सोडून दसुरे वाचिे एक ओळ सोडून वाचिे  



- सारख्याद्ददसिाऱ्या अक्षरात बदल उदा. च, ज (m and w. u and n) 

वाचन दोषामागील कारिे काय आहेत? अध्ययन अक्षमता हे मजाजातंतिुी 
संबंद्दर्धत आहे, त्याच प्रमािे वाचन दोष हे देखील मजाजातंतिुी संबंद्दर्धत आहे. मजाजातंतचू्या 
अयोग्य कायामळेु आकलनात्मक दोष  तयार होतात. हे आकलनात्मक दोष दृश्य ककवा 
श्राव्य स्वरूपाचे अस ूिकतात. त्यामळेु द्दवद्यार्थ्यांला चेतना स्वीकारण्यात अडचिी येतात. 
उदा. b/d द्दवरुध्द पद्धतीने वाचिे. 

मौद्दखक वाचनाच्या अडचिींमध्ये त्याला ध्वनीमध्ये द्दवद्दवर्धता लक्षात येत नाही. 
त्यामळेु ते अध्ययन अक्षम होतात. वाचनदोष हा दृश्य ककवा मौद्दखक स्वरूपाचा असतो. 
मलु मौद्दखक चेतक आद्दि दृश्य चेतक यांचे एकक्त्मकरि करू ना िकल्यामळेु हे द्ददसनू 
येते. यामळेु मलुाला अक्षर आद्दि आवाजाचे आकलन आद्दि त्यांच्यातील संबंर्ध लावता 
येत नाही. 

२) णवणिष्ट अंकगणितीय दोष- 
द्दवद्दिष्ट अंकगद्दितीय दोष हा गद्दितातील अडचिी दाखद्दवतो. गद्दिताचे 

आकलन द्दह एक मानद्दसक प्रद्दिया आहे. अंकज्ञान, बेरीज, वजाबाकी यासारख्या गद्दितीय 
प्रद्दिया, नािी, वेळ, द्दवद्दवर्ध भौद्दमद्दतक आकार, त्यांचे गिुर्धमय अिा अनेक संकल्पनांचे 
संपादन गद्दित संपादनात अपेद्दक्षत असते. या संकल्पना द्दवकसनात अवबोर्धात्मक 
अडर्थळे द्दनमाि होऊन गद्दिताचे संपादन नीट होत नाही, त्यामळेु द्दवद्दिष्ट अंकगद्दित दोष 
द्दनमाि होतात. 
द्दवद्दिष्ट अंकगद्दित दोषाची लक्षिे - 

- गद्दितातील+, -, X या द्दचन्हांमध्ये गोंर्धळतात. बेरीज, वजाबाकी द्दचन्ह कुठे 
वापरायचे तेकळत नाही. 

- अंकी, अक्षरी संख्या द्दलद्दहता येत नाहीत. 
- अंक, वस्त ूव इतर गोष्टी मोजताना चकुा करतात. 
- संख्या मर्धल्या अंकांची स्र्थाद्दनक ककमत कळत नाही. 
- बेरीज, वजाबाकी या गद्दितीय द्दिया कळत नाही. 
- वजाबाकी, बेरीज करताना द्दियांना िम लक्षात राहत नाही. 
- हातच्याची संकल्पना समजत नाही. 
- दोन अंकी, तीन अंकी संख्यांचा गिुाकार करताना डावीकडून उजवीकडे 

करतात. 
- संख्या वाचनात गोंर्धळ करतात. १३ वाचताना ३१ असे वाचतात. 
- वजाबाकी करताना खालच्या संख्येतनू वरची संख्या वजा करतात. 
- द्दवचारप्रद्दियेत दोष आढळतात. कुठे बेरीज करायची, कुठे वजाबाकी 

करायची ते कळत नाही. 



- ५+७= १२ हे कळते पि १२= ५+?  हा प्रश्न कळत नाही. 
- स्मतृी अद्दवकद्दसत असते. 
- आपल्या मनाने काहीही करू िकत नाहीत. 
- वगात, खेळताना एकटी पडतात. 
- स्वत:च्या वेळेचे द्दनयोजन करता येत नाही. 
- सवयच काम अव्यवक्स्र्थत असते. 
- बदल स्वीकारू िकत नाहीत. 
- लवकर द्दचडतात, लवकर नाराज होतात. 
- द्ददिा प्रभतू्व नसते. द्ददिाकळत नाहीत. 

या मलुभतू गद्दितीय प्रिीये व्यद्दतद्दरतत कायात्मक गद्दितीय द्दियामध्ये अडचिी 
येतात. वेळेचे आकलन, पैिांची देवाि-घेवाि (मोजमाप), संख्यात्मक उदाहरिे 
सोडद्दवतांना अडचिी येतात, वेळेचे व्यवस्र्थापन, पैिाचे व्यवस्र्थापन, अद्दर्धक, वजा, 
गिुाकार, भागाकार कोठे करावयाचा यांच्या आकलनात अडचिी येतात. अनेक 
अंकगद्दिती दोष असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांमध्ये वाचन दोष आढळून येतो. त्याचप्रमािे 
वाचनदोष असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांमध्ये अंकगद्दितीय दोष द्ददसनू येतो. कारि या द्दवद्यार्थ्यांना 
गद्दितीय भाषेचे आकलन होत नाही. त्यामळेु अंकगद्दितीय दोष द्दनमाि होतो. 

३) णवणिष्ट लेखन दोष- 
अनेक अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांमध्ये लेखन दोष आढळून येतो. जाया द्दवद्यार्थ्यांमध्ये 

लेखन कौिल्य अवगत करण्यास ककवा वापर करण्यात अडचि असतात त्याला लेखन 
दोष असे म्हितात. dsy म्हिजे disorder (dsy म्हिजे दोष) graphia म्हिजे writing 
(graphia म्हिजे लेखन ) लेखन कौिल्यामध्ये तीन घटक प्रामखु्याने येतात. ते म्हिजे 
हस्ताक्षर, िब्दलेखन आद्दि द्दलद्दखत अद्दभव्यतती लेखनातील वरील एक ककवा अनेक 
घटकात दोष असल्यास त्यास द्दवद्दिष्ट लेखन दोष म्हितात. काही कारक दोष असल्यास 
देखील लेखन दोष येतात. उदा. पेन, पेक्न्सल योग्य पद्धतीने र्धरू न िकिे हे दोष प्रामखु्याने 
तीन क्षेत्रांमध्ये द्ददसनू येतात ते असे हस्ताक्षर, िब्दलेखन आद्दि द्दलद्दखत अद्दभव्यतती. 

अ) हस्ताक्षर  

- द्दनकृष्ट/ द्दनम्न रंग कौिल्य  
- लेखन साद्दहत्याची अयोग्य वापर क्षमता 
- फळ्यावरील अक्षर समजण्यात अडचिी, लक्षात ठेवून अक्षरे द्दलद्दहता न येिे. 
- दोन िब्द, दोन अक्षरे यातील अंतर योग्य नसिे. 
- िब्द ककवा त्यातील अक्षरे द्दलद्दहतांना उलटपालट करिे . उदा. कमल ऐवजी 

लमक 



- इंग्रजीतील लहान मोठे अक्षरे िब्दात द्दमसळतात.उदा.cAp, CaT 
- अक्षरांचे आद्दि अंकांचे आकार योग्य काढत नाही. 
- वहीवर द्दलद्दहतांना अलगतपिे ककवा खपू दाब देवून द्दलद्दहतात. 

ब) िब्द लेखन  

- िब्दलेखन चाचिीत त्याची प्रगती कमी असते. 
- िब्द ओळखण्याची कुवत कमी असते. 
- अक्षर उलटी पालटी करतात. 
- िब्दामध्ये काही जादा अक्षरे ककवा कमी अक्षरे द्दलद्दहतात. 
- एकाच िब्दाचे अनेक वेळा चकुा करतात. 

क) णलणखत अणभव्यक्ती  

- कल्पना समजनू सांगण्यासाठी, वातयरचना तयार करतांना अडचिी येतात. 
- कल्पनाचे द्दलद्दखत मांडिी करतांना अडचिी येतात. 
- द्दनबंर्ध लेखनासारख्या उत्तरांमध्ये तार्नककपिे आियाची मांडिी करतांना 

अडचिी येतात. 
- वातय रचना चकुीच्या पद्धतीने करतात. 
- कल्पना मांडण्यासाठी िब्दसंग्रह कमी पडतो. 

४) अिाब्ब्दक/ अभाणषक अध्ययन अक्षमता- 
अध्ययन अक्षमतेचा हा चौर्था प्रकार आहे. ही अक्षमता वरील तीन अक्षमतांपेक्षा वाचन 

अक्षमता, लेखन अक्षमता, गद्दितीय अक्षमता यांच्यापेक्षा वेगळी आहे. या तीन क्षमतांमध्ये 
(वाचन, लेखन, गद्दितीय) भाषि कौिल्य द्दमळद्दविे आद्दि त्याचा वापर करिे अपेद्दक्षत 
आहे. द्दवद्यार्थ्यांमध्ये भाद्दषक कौिल्याची कमतरता असल्यास वरील तीन प्रकार अध्ययन 
अक्षमता द्ददसनू येतात. अभाद्दषक ककवा अिाक्ब्दक अध्ययनात अडचिी असल्यास ही 
अक्षमता द्ददसनू येते. अभाद्दषक अक्षमता असलेल्या मलुांच्या दृश्य अवकािीय आद्दि 
सामाद्दजक संकेतांच्या आकलनात दोष असतो. तसेच त्यांना चेहऱ्यावरील हावभाव कळत 
नाहीत. या अभाद्दषक अध्ययन अक्षमता मलुांचे लक्षिे पुढील प्रमािे आढळून येतात. 

 या द्दवद्यार्थ्याना अभाद्दषक कृल्पत्या उदा. चेहऱ्यावरील हावभाव, िारीद्दरक 
हालचाली ओळखण्यात अडचिी येतात. 

 मानद्दसक आद्दि कारक कौिल्यांचा समन्वय कमी आढळतो, त्यामळेु इतरांवर 
ककवा वस्तूंवर र्धडकतात. 

 सकु्ष्मकारक दृककारक ितती दोष आढळतो. उदा. बटुाची लेस बांर्धता येत नाही, 
कात्री वापरण्यात अडचि येते. 

 द्ददिादियक संकेत कळत नाही. 



 दैनंद्ददन कायात बदल झाल्यात त्यांना अडचिी येतात. अगोदर द्दिकलेल्या 
गोष्टीचे सामान्यीकरि करण्यात अडचिी येतात. 

 अनेक पायऱ्या असलेल्या सचूना आकलनात अडचिी येतात. 
 भाषांतर करण्यात अडचिी येतात. 
 वांरवार प्रश्न द्दवचारतात. तेच-तेच प्रश्न आद्दि चकुीच्या अन्वयार्थय लावू पाठातील 

गती कमी करतात. 
 Imparts the ‘ illusion of competence’ because of the student’s strong 

verbal skills  
 वस्तचूा वेग ककवा गती समजत नाही. 

अध्ययन अक्षमता असिाऱ्या णवद्यार्थ्यांचे वैणिष्ये  

 द्दिक्षकांना अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थीचे द्दनदान करण्यासाठी ककवा िोर्ध घेण्यासाठी खालील 
वैद्दिष्रये उपयोगी ठरतात. द्दचन्हे व लक्षि अध्ययन अक्षमता ओळखण्यासाठी उपयोगी ठरत नाही. 
परंत ुते मलुाचे पढुील मलू्यद्दनर्धारि करण्यासाठी तज्ञांकडे पाठद्दवण्यासाठी उपयोगी ठरते. द्दिक्षकाचे 
असे द्दनद्दरक्षि असते द्दक, या द्दवद्यार्थ्यांमध्ये “काही तरी बरोबर द्ददसनू येत नाही” 

अध्ययन अक्षमतेची वैद्दिष्ये द्दवद्दवर्ध गटात द्ददसनू येतात. हे गट पढुीलप्रमािे 
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अध्ययन अक्षम मलुांमध्ये ढोबळ कारक कौिल्ये द्दवकद्दसत होण्यात कुठलीही 
अडचि येत नाही. त्यांना मान सावरिे, बसिे, उभे राहिे, चालिे यात समस्या नसतात. 
यांचा िारीद्दरक द्दवकास सामान्य असतो. मात्र या मलुांना सकु्ष्म कारक कौिल्यांच्या 
द्दवकासात समस्या असते. सकु्ष्म कारक कौिल्यांमध्ये दोष आढळून येतात. उदा. िेयान, 
पेक्न्सलीने द्दचत्र रंगविे, पेन/ पेक्न्सल पकडिे, बटुाची लेस बांर्धिे, चमचा हातात पकडिे, 
चमच्याने खािे इत्यादी मध्ये या मलुांना अडचिी येतात. जाया िारीद्दरक द्दिया करण्यासाठी 
द्दवद्दवर्ध स्नायूंच्या समन्वयाची आवश्यकता असते, अिा द्दवद्दवर्ध द्दिया करिे ही या मलुांना 
कठीि जाते. उदा. चद्डू फेकिे, चद्डू झेलिे, डोळा व हात यांच्या समन्वयात समस्या. 

2)  एकाग्रतेतील दोष 
अध्ययन अक्षम मलेु कोितीही कृती त्यावर पिूयत: लक्ष कद् द्दरीयत करून करू िकत 

नाहीत. या मलुांची अवर्धान कक्षा कमी असते. उदा. १० वषाचे सवयसामान्य मलु जर १०-
१२ द्दमद्दनटे लक्ष कद् द्दरीयत करू िकत असेल तर अध्ययन अक्षम मलु केवळ २-३ द्दमद्दनटेच 
लक्ष कद् द्दरीयत करू िकते. याबरोबरच या मलुांमध्ये अद्दतचंचलता देखील काही वेळा द्ददसते. 

3) बोली भाषेतील दोष 
 अध्ययन अक्षमता असिाऱ्या मलुांना दसुऱ्याचे बोलिे ऐकून समजत नाही. 
त्यांना ऐकू येते पि त्याचे आकलन होत नाही. या मलुांमध्ये भाषा बोलिे उद्दिरा द्दवकद्दसत 
होते. वयानसुार िब्दसंपत्तीचा व भाषेचा द्दवकास होत नाही. त्यामळेु त्यांना बोलाण्यात 
अडचिी येतात. अिा मलुांची िब्दसंपत्ती फारच मयाद्ददत असते. त्यांची वातयरचना 
देखील त्यांच्या वयानसुार नसते. आपल्या मनातील द्दवचार बोलनू दाखविे जमत नाही. या 
मलुांचा भाषा द्दवकास त्यांच्या वयाच्या इतर मलुांपेक्षा कमी झालेला आढळून येतो. 

4) लेखी भाषेतील दोष 
 अध्ययन अक्षम मलुांमध्ये वाचन व लेखनात दोष आढळतात. वाचन म्हिजे 
द्दलद्दहलेल्या अक्षरांचा व िब्दांचा बोर्ध होिे, तर लेखन म्हिजे अक्षरे द्दलद्दहिे, िब्द अचकू 
द्दलद्दहिे, मनातील द्दवचार, व्याकरि िधु्द भाषेचा वापर करून द्दलद्दहिे. हे दोष मलु िाळेत 
गेल्यानंतरच लक्षात येतात. वगातील अध्ययन दोष असलेले मलु द्दिद्दक्षका सहज ओळख ू
िकतात. त्यामळेु या मलुांकडे द्दविेष लक्ष देिे आवश्यक असते. 

5) अंकगणितातील दोष 
 अगदी पवूय प्रार्थद्दमक स्तरापासनू अंकगद्दितीय दोष आढळून येतात. यामध्ये 
बेरील, वजाबाकी, गिुाकार, भागाकार, क्षेत्रफळ, आकारमान इत्यादींसारख्या गद्दितीय 
संकल्पना मलुांना समजण्यास कठीि जातात. गद्दिती कृती मर्धील कारि आद्दि िाक्ब्दक 
उदाहरिे समजण्यात अडचिी येतात. 
 
 

6) बौणिक कौिलयांमधील दोष  



 बौद्दद्धक कौिल्ये सभोवतालच्या वातावरिाची आपल्याला ओळख करून देतात. 
संवेदना, अवबोर्ध, स्मतृी, तकय , स्पष्टीकरि, द्दवचार करिे इत्यादी कौिल्यांचा बौद्दद्धक 
कौिल्यांमध्ये समावेि होतो. दृक व श्राव्य संवेदनांमर्धील दोषांमळेु अवबोर्ध, संकल्पनांचा 
द्दवकास यामध्ये समस्या असतात. तसेच लक्षात न राहिे, तकाच्या आर्धारावर स्पष्टीकरि 
न देता येिे, या सारखे दोष अस ूिकतात. काययकारि भाव आद्दि द्दवचार प्रद्दियेत समस्या 
जािवतात. उदा. तार्नकक द्दवचार प्रद्दिया, कारक सहसंबंर्ध, द्दनष्कषय काढिे इ. मलुांना 
एकाच वेळी माद्दहतीचे संघटन कसे करावे हे माद्दहती नसते. 

7) सामाणजक कौिलयांमधील दोष  
 अध्ययन अक्षम मलुांना इतर मलुांसोबत मैत्री करिे, सभोवतालच्या लोकांमध्ये 
द्दमसळिे, इतरांसोबत संवाद सार्धिे यासारख्या गोष्टींमध्ये सधु्दा अडचिी येऊ िकतात. 
यालाच सामाद्दजक कौिल्यांमर्धील दोष असे म्हितात. 

१.३.२ मलूयणनधारिाची साधने आणि के्षते्र  

 अध्ययन अक्षमता असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्याचे वैद्दिष्ये असतात त्याचप्रमािे त्याचे प्रकार ही 
वेगळे असतात, त्यामळेु हे मलु खरच अध्ययन अक्षम आहे की त्याला अध्ययनात अडचिी आहेत 
आद्दि त्याचे स्वरूप कसे आहे याची माद्दहती करून घेिे गरजेचे आहे. ही माद्दहती करून घेण्यासाठी 
द्दिक्षकांनी मलू्यद्दनर्धारिाची मागय आद्दि द्दनरद्दनरळ्या क्षेत्राचे मलू्यद्दनर्धारि कसे करावे हे द्दिकिे 
गरजेचे आहे.  

क) मलूयणनधारिासाठीची साधने  

 मलू्यद्दनर्धारिात माद्दहती एकद्दत्रत करण्यासाठी वेगवेगळ्या सार्धनांचा वापर करावा लागतो. 
यासार्धानांच्या वापरात बालकाच्या द्दवद्दवर्ध क्षेत्रातील माद्दहती द्दमळते या माद्दहतीच्या द्दवश्लेषिावरून 
बालकाला येिाऱ्या अडचिींचे स्वरूप ककवा अडचिी समजतात. आपि वेगवेगळ्या सार्धनांद्वारे 
ही माद्दहती एकद्दत्रत करू िकतो . परंत ुपढुील चार सार्धने ही प्रामखु्याने वापरली जातात.  

1) चाचिी  
2) द्दनद्दरक्षि श्रेिी  
3) पदद्दनश्चय श्रेिी  
4) पडताळा सचूी  

या द्दवद्दवर्ध सार्धनांची माद्दहती पढेु द्ददलेली आहे.  

1) चाचिी – चाचिी ही द्दवद्दवर्ध प्रकारच्या मलू्यद्दनर्धारिातनू माद्दहती एकद्दत्रत करण्यासाठी 
केली जाते. या चाचण्या प्रमाद्दित ककवा द्दिक्षक द्दनर्नमत अप्रमाद्दित असतात. दोन्ही 
प्रकारच्या चाचण्या सारख्याच उपयोगी ठरतात. प्रमाद्दित चाचण्यांद्वारे द्दवद्यार्थ्यांचा बदु्धांक, 
बौद्दद्धक क्षमता, िैक्षद्दिक संपादन पातळीसाठी उपयोग केला जातो. 



 बौद्दद्धक क्षमता समजण्यासाठी woodcock Johnson cognitive ही चाचिी 
वापरली जाते. तर संपादन पातळी मोजण्यासाठी woodcock Johnson Achievement ही 
चाचिी वापरली जाते. प्रमाद्दित चाचण्यासाठी ही काही उदाहरिे आहेत. प्रमाद्दित 
चाचण्यामर्धनू द्दमळालेला माद्दहती ही पिूय नसते. त्यामळेु मलू्यद्दनर्धारि करिाऱ्या व्यक्ततला 
द्दिक्षक द्दनर्नमत चाचण्या द्दवकद्दसत करून द्दवद्दिष्ट माद्दहती द्दमळवावी लागते. 
अभ्यासिमावर आर्धाद्दरत चाचण्या या द्दवद्दिष्ट हेतसूाठी द्दवकद्दसत केल्या जातात.  

2) णनरीक्षि शे्रिी 
 द्दनरीक्षि श्रेिी हे महत्त्वाचे सार्धन आहे. द्दनरीक्षि श्रेिी द्वारे द्दवद्यार्थ्यांमध्ये 
अध्ययन अक्षमता आहे का? याचा िोर्ध घेता येतो. त्याचप्रमािे या द्दवद्यार्थ्यांमध्ये द्दवद्दिष्ट 
वतयन घडत नाही याचा िोर्ध घेण्यासाठी उपयोग केला जातो. उदा. मलुामर्धील वाचन 
वतयनाचा िोर्ध घेण्यासाठी द्दनरीक्षि श्रेिीचा वापर केला जातो. मलु कोिते िब्द वाचतो? 
कोिते िब्द वाचतांना अडचिी येतात? आद्दि कोिती कृती करताना जास्त वेळा द्यावा 
लागतो? अिा वतयनाच्या नोंदी करण्यासाठी द्दिक्षकाला द्दनरीक्षि श्रेिी वापरता येते. 
लक्षकद् द्दरीयत वतयन आद्दि सामाद्दजक कौिल्यांचा िोर्ध घेण्यासाठी ही द्दनरीक्षि श्रेिी उपयोग 
ठरते. 

3) पदणनश्चयन शे्रिी आणि पडताळासचूी 
 द्दनरीक्षि श्रेिी बरोबरच या सार्धनांचा वापर केला. यातनू द्दवद्यार्थ्यांच्या िैक्षद्दिक 
आद्दि अिैक्षद्दिक वतयनाचा िोर्ध घेण्यासाठी उपयोग होतो. पदद्दनश्चयन श्रेिी मर्धून ते 
वतयन आहे ककवा नाही हे माद्दहती होते आद्दि पडताळा सचूी मध्ये त्याचे प्रमाि परेुिे, 
मध्यम ककवा वतयन अडचिी अिा पद्धतीने मोजता येते. अध्ययन अक्षमता असिाऱ्या 
द्दवद्यार्थ्यांची माद्दहती या सार्धनांद्वारे द्दमळते त्यातनूच त्याची अध्ययनाची पातळी, गरज, 
त्याला असिाऱ्या अडचिी आद्दि त्यासाठी कोिकोिती मदत आवश्यक आहे हे ठरद्दवता 
येते. पढुील भागामध्ये अध्ययन अक्षमता असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांसाठी (वाचन, लेखन आद्दि 
गद्दितीय द्दिया) करण्यासाठी कोिकोित्या काययद्दनती  वापरता येती त्याबाबतची माद्दहती 
पढेु द्ददलेली आहे. 
 

ख) मलूयणनधारिाची के्षते्र  
 अध्ययन अक्षम असिाऱ्या मलुांचे पाच क्षेत्रांमध्ये मलू्यद्दनर्धारि केले जाते. ही क्षेते्र पुढील 
प्रमािे  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
प्रत्येक क्षेत्राची माद्दहती पढेु द्ददली आहे.  
अ) बौणिक कौिलय (Cognition) 
 मलू्य द्दनर्धारिातील हे पद्दहले क्षेत्र आहे. ज्ञान म्हिजे द्दवचार करण्याची क्षमता होय. म्हिनू 
द्दवद्यार्थ्यांमध्ये द्दवचार करण्याची क्षमता आद्दि समस्या द्दनराकरि क्षमतेबाबतचे मलू्यद्दनर्धारि याद्वारे 
केले जाते. द्दवद्यार्थ्यांचे बौद्दद्धक पातळीचे मलू्यद्दनर्धारि होते. यातनू द्दवद्यार्थ्यांचा बदु्धांक द्दमळतो. 
त्यामळेु बौद्दद्धक अक्षमतेमळेु अध्ययनात आलेल्या समस्या कमी करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला 
जातो.  
आ) कारक कौिलय (Motor) 
 स्र्थलू आद्दि सकु्ष्म कारक कौिल्याचे मलू्यद्दनर्धारि यात केले जाते. तज्ञांमाफय त 
वयाअनरुूप अचकू कारक कौिल्य मलुात आहेत का? याचा अभ्यास केला जातो. उदा. स्र्थलू 
कारक वतयने, चालिे, पळिे, िरीराच्या वरच्या भागावरील द्दनयंत्रि. सकु्ष्म कारक कौिल्य म्हिजे 
डोळा आद्दि हातांचा समन्वय, बटन लाविे, बटुाची लेस बांर्धिे, बाटलीचे झाकि लाविे व 
काढिे, रंगकाम करिे, लेखन करिे इ. तपासले जाते.  
इ) आकलन कौिलय (Perception) 
 यात दृक आद्दि श्राव्य आकलन क्षेत्राचे मलू्यद्दनर्धारि केले जाते. अध्ययन अक्षम 
द्दवद्यार्थ्यांमध्ये सांवेद्ददक/ संवेदनात्मक समस्या नसतात. परंत ु त्यांना आकलनात्मक समस्या 
असतात. म्हिजेच या मलुांना संवेदनात्मक चेतकाचा अर्थय योग्य पद्धतीने लावता येत नाही. या 
द्दवद्यार्थ्यांना दृक आद्दि श्राव्य आकलनाबाबत कृती देवून त्यांना या दोन्ही चेतकांचे एकाक्त्मकरि 
करता येते का हे तपासले जाते. यासाठी पढुील कृती केल्या जातात. फरक ओळखिे, िम लाविे, 
जोड्या लाविे, अपेद्दक्षत चेतकावर कद् द्दरीयभतू होिे इ.  
ई) भाणषक कौिलय (Language) 
तोंडी आद्दि लेखी भाषा कौिल्याचे मलू्यद्दनर्धारि यात केले जाते.  
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 मौद्दखक भाषेबाबतच्या आकलनाचे मलू्यद्दनर्धारि केले जाते. मलुाला तोंडी द्ददलेल्या 
सचूनांचे आकलन द्दकती झाले? मलुगा एक पायरी सचूना, दोन पायरी सचूना, अनेक पायऱ्यांच्या 
सचूना, द्दकती प्रमािात करू िकतो याच्या नोंदी घेतल्या जातात. मलुांच्या बोलण्यातनू संवाद 
सार्धण्यासाठी तो कोित्या स्वरूपाच्या भाषेचा वापर करतो? हे तपासले जाते.  
 अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांमध्ये द्दलद्दखत भाषेबाबतही अडचिी येतात. आपि त्यांचे वाचन 
आद्दि लेखन कौिल्य तपास ू िकतो. वाचन कौिल्याचे मलू्यद्दनर्धारि करण्यासाठी िब्द वाचन 
क्षमता, वाचलेल्या भागाचे आकलन यापद्धतीने केले जाते यात अचकूपिे िब्दाचे वाचन आद्दि 
आियाचे वाचन योग्य गतीने करतो का? हे पद्दहले जाते. लेखन कौिल्यामध्ये हस्ताक्षर, िब्दलेखन 
आद्दि द्दलद्दखत अद्दभव्यतती तपासली जाते. याप्रत्येक घटकामध्ये नोंदी केल्या जातात.  
उ) स्वीकार/ अनकूुल कौिलय (Adaptive behavior) 
 इतर व्यतती ककवा पद्दरक्स्र्थती सोबत ती व्यतती कसे आद्दि द्दकती चांगल्या पद्धतीने 
अनकूुलन करू िकतो हे यात तपासले जाते. या व्यततीच्या सामाद्दजक वतयनाचा िोर्ध घेतला जातो. 
अनकूुलन वतयनाचे मलू्यद्दनर्धारि केले जाते. अध्ययन अक्षमता असिाऱ्या मलुांमध्ये सामाद्दजक 
आद्दि भावद्दनक प्रश्न असतात. हे प्रश्न आद्दि त्याच्या तीव्रतेचे मलू्यद्दनर्धारि करण्यासाठी वापर 
केला जातो.  

१.३.३ वाचन, लेखन, गणितीय प्रणक्रयेसाठी कायतनीती 

 अध्ययन अक्षम मलुांच्या द्दवद्दिष्ट गरजा लक्षात घेऊन द्दिक्षकांना आपल्या अध्यापन 
पद्धतीत बदल करावा लागतो. याबदलाचे द्दनयोजन करावे लागते. सवयसार्धारि बदलांमळेु ही मलेु 
द्दनयद्दमत वगात समावेद्दित होऊ िकतात. या सवयसार्धारि बदलांप्रमािेच द्दवद्यार्थ्यांच्या द्दवद्दिष्ट 
िैक्षद्दिक कौिल्यानसुार ही बदल करावे लागतात.  
 
 

सवतसामान्य मागतदितन  
कृती  
अध्ययन अक्षम असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांचे वैद्दिष्ये तमु्हाला माद्दहती आहेत. ही वैद्दिष्ये लक्षात घेवून 
तमुच्या वगात अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थी असल्यास द्दकमान कोिते पाच बदल तमु्ही कराल. त्याची नोंदी 
करा. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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तोंडी भाषा 
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बोलिे (संवाद) 



अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्याना मागयदियन करण्यासाठी पुढे सामान्य मागयदियन केले आहे.  

णिक्षकांसाठी सवतसामान्य मागतदितन  

 सचूना या र्थोडतयात आद्दि सोाया पद्धतीने सांगाव्यात. 
 द्दवद्यार्थ्याना व्याख्या रेकॉडय करण्याची मान्यता द्यावी. 
 अभ्यासिमाच्या गरजेबाबत स्पष्ट सचूना द्याव्या, परीक्षेच्या तारखा आद्दि स्वाध्यायाच्या 

तारखा सांगाव्यात. 
 काही बदल झाल्यास आर्धीच माद्दहती द्यावी. 
 दृक सार्धने आद्दि कृती पत्रके द्यावीत. 
 एकापेक्षा जास्त पद्धतीने माद्दहतीचे स्पष्टीकरि द्यावे . 
 एकाच पाठात एकापेक्षा जास्त माद्दहती असल्यास त्या माद्दहतीचे छोया-छोया 

पायऱ्यांमध्ये द्दवभाजन करावे.  
 सचूनांचे स्पष्टीकरि आद्दि आवश्यक माद्दहती समजण्यासाठी वेळ द्यावा. 
 अभ्यासासाठी गाईड द्यावे ककवा परीक्षेसाठी आढावा कागद द्यावेत. 
 कृती करण्यासाठी द्दवद्यार्थ्यांना पयायी मागय उपलब्र्ध करू द्यावेत. उदा. तोंडी सादरीकरि 

करिे. 
 द्दलद्दखत कायाचे मदु्दरीयत िोर्ध करण्यासाठी त्यांना साहा्य करावे.  
 िब्द तपासिी आद्दि व्याकरि सरु्धारासाठी साद्दहत्य परुवावे. 
 द्दवद्यार्थ्याला अडचि असल्यास त्याला कोिती मदत हवी आहे ते द्दवचारावे.  

णवणिष्ट अनकूुल 

 अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांना द्दिकद्दवण्याच्या सवयसामान्य सचूना आपि अभ्यासल्या परंतु 
द्दवद्यार्थ्याच्या अध्ययनात काही द्दवद्दिष्ट अडचिी असल्यास त्याबाबत त्यांना मदत किी 
करावयाची हे आता समजनू घेवू. 

अ) वाचन- 

i. सरळ, पद्धतिीर, उच्चारिाचा प्रत्यक्ष अनभुव देवून अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांना वाचन 
द्दिकद्दवता येते. उच्चारिाच्या प्रद्दिक्षिात प्रत्येक अक्षरांचा ध्वनी अपेद्दक्षत आहे. मलुगा 
मलुभतू उच्चारि द्दिकल्यावर मोठ्या िब्दाचे वाचन कौिल्य त्याला प्राात करता येते.  

ii. उच्चारिाच्या अध्यापनाबरोबर द्दवद्यार्थ्यांना दृष्टी िब्दांचे (Sightwords) वाचन द्दिकद्दवले 
जाते. अध्ययन सकुर होण्यासाठी sight words  पनु्हा पनु्हा पसु्तकात वापरले जातात. 
असे िब्द द्दवद्यार्थ्यांना कोिते ही प्रयत्न न करता वाचता आले पाद्दहजे. इंग्रजी भाषेमध्ये 
अनेक िब्द उच्चारिानसुार वाचता येत नाही. असे िब्द sight- words म्हिनू 



द्दिकवावेत. उच्चारिाऐवजी हे िब्द sight words द्दिकद्दवल्यास द्दवद्यार्थ्यांना संपिूय 
िब्दाचे अध्यापन करावे. sight words द्दिकद्दवण्यासाठी पढुील पायऱ्याचा वापर करावा.  

 फ्लिॅ काडयवर िब्द द्दलहावा. 
 द्दवद्यार्थ्यांना तो िब्द दाखवून त्याचा उच्चार मोठ्याने करावा.  
 वातयामध्ये िब्दाचा वापर करून तो िब्द द्दवद्यार्थ्यांना दाखवावा. 
 त्या िब्दाचा पनु्हा उच्चार करून तो िब्द द्दवद्यार्थ्यांना दाखवावा. 
 इतर िब्द काडयमध्ये वरील द्दिकद्दवलेल्या िब्दाचे काडय द्दमसळून त्या िब्दाचे काडय 

द्दवद्यार्थ्यांना काढावयास/िोर्धण्यास सांगावे. 
 द्दवद्यार्थ्याने अचकू काडय िोर्धले अस्त त्याला पढुचा िब्द सांगावा. अचकू काडय 

द्दवद्यार्थ्यांना िोर्धता न आल्यास पनु्हा ते िब्द काढून द्दवद्यार्थ्यांकडून ते म्हिनू 
घ्यावे. 

 ही कृती द्दवद्यार्थी ते काडय अचकूपिे न ओळखेपयंत करण्यात यावे. 
iii.  Neurological Impress Method म्हिजे जाया मलुाला योग्य गतीने वाचन करता येत 

नाही. त्यांना ही Neurological Impress Method ही पद्धती उपयतुत ठरते. या 
पद्धतीमध्ये द्दिक्षक आद्दि द्दवद्यार्थी िेजारी-िेजारी बसनू एकच पद्दरच्छेद बरोबरीने 
वाचतात. द्दिक्षक द्दवद्यार्थ्यांपेक्षा र्थोड्यािा जास्त गतीने वाचतो आद्दि द्दवद्यार्थी द्दिक्षकांच्या 
वाचनानसुार द्दवद्यार्थी अचकू वाचत करायला द्दिकतो आद्दि त्याच्या वाचन गतीत 
सरु्धारिा होते. द्दवद्यार्थी या जोडीच्या वाचन पद्धतीने जेवढा जास्तीत-जास्त वेळ घालद्दवतो. 
त्यावेळेला द्दिक्षकाने स्वत:चा आवाज कमी करावा आद्दि द्दवद्यार्थ्यांला हळूहळू वाच ूद्यावे. 

iv. अध्ययन अक्षम काही मलुांना पसु्तकात कोठे वाचत होतो हे ठरद्दवता येत नाही. अिा 
द्दवद्यार्थ्यांसाठी बोट ककवा पट्टी ठेवून वाचन केल्यास तो आिय बरोबर वाचला जातो. 
यातनूच वाचन गतीत वाढ होते. 

v. Visual perceptual deficits दृक सांवेद्ददक अक्षमतेमळेु वाचनात त्रटुी येत असल्यास 
दृक संवेद्ददक कृतीचे प्रद्दिक्षि द्दवद्यार्थ्यांना द्ददल्यास ते त्यांना फायदेिीर ठरते. िब्दाचा 
िोर्ध घेण्याचे प्रद्दिक्षि द्दचत्रातील अदृश्य गोष्ट ओळखिे,आकृत्या आद्दि िब्दांच्या 
जोड्या लाविे यातनू द्दवद्यार्थ्यांमध्ये दृक वगीकरि क्षमता द्दवकद्दसत करता येते. 

vi. पसु्तकाचे आकलन होण्यासाठी वाचन आवश्यक आहे. आियाचे आकलन योग्य 
पद्धतीने होण्यासाठी पढुीलप्रमािे द्दवद्यार्थ्यांना मदत करता येते.  

 आकलनयतुत वाचनाचे अध्यापन आियातील महत्त्वाचे िब्द द्दवद्यार्थ्यांना 
सरुुवातीला द्दिकवावेत. जायावेळेला द्दवद्यार्थ्यामध्ये िब्द अचकूपिे वाचनाची 
क्षमता द्दनमाि होते. त्यावेळेला त्याचे वाचन आकलनयतुत होते व सोपे होते. 

 जायावेळेला आियाला सारांि वाचनासाठी द्ददला जातो त्यातनू द्दवद्यार्थ्याला 
आियाचे ज्ञान होते त्यानंतर द्दवद्दिष्ट सद्दवस्तर माद्दहती त्याला द्दमळते.  



 वरील दोन पद्धतीने द्दिक्षक द्दवद्यार्थ्यांना आियाच्या आकलनाची प्रद्दिया 
द्दिकद्दवल्यास द्दवद्यार्थी स्वतंत्रपिे वाचन करू िकतो. द्दवद्यार्थ्यांना आियाचे 
आकलन कसे करावे याऐवजी आियाचे आकलन कसे करून घ्यावे हे 
द्दिकद्दवल्यास त्यांच्या बोर्धात्मक संरचना (Meta cognition) म्हिजे मी कसे 
ज्ञान द्दमळवावे याचा द्दवचार करिे. जेव्हा आपि या पद्धतीने द्दवद्यार्थ्यांना 
द्दिकद्दवतो त्यावेळेला द्दवद्यार्थी SQRRR या काययद्दनतीचा वापर करतात.  
SQRRR या संद्दक्षात रूपाचे सद्दवस्तर रूप पढुीलप्रमािे आहे. 
S- आिय वरवर चाळिे (Survey the text) 
Q- आियातनू किाचे आकलन व्हावे याबाबत प्रश्न द्दवचारिे. (Ask 
Questions about the text that you want to understand or read the 
Question given at the end of the text to understand.) 
R- आियाचे कृद्दतयतुत आकलन करून प्रश्नाच्या उत्तरांचा िोर्ध घेिे. (Read 
the text actively to find the answers to the questions.) 
R- उत्तर पनु्हा स्वत:ला सांगिे. (Recite answers that are found to 
oneself.) 
R- घटकाचा आढावा घेवून स्वत:ला द्दकती आकलन झाले हे तपासिे. 
(Review the whole chapter to check what you have understood.) 

 अध्ययनासाठी लागिारे द्दवद्दवर्ध कौिल्य द्दवकद्दसत करण्यासाठी द्दवद्दवर्ध कायाद्दनतीचा ही 
वापर करू िकतो.  
 
ब ) लेखन  
हस्ताक्षर लेखनातील अडर्थळे  

i. हाताने द्दलद्दहण्यासाठी बोटांच्या सकु्ष्म कारक क्षमतांवर द्दनयंत्रि असिे आवश्यक असते. 
त्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या कृती द्यावा लागतात. उदा. द्दवद्यार्थ्यांना कागद फाडिे, 
कागदाची गुंडाळी करिे, द्ददलेल्या रेषेचे आत रंगद्दविे, द्दिविे, दमुडिे, मातीपासनू द्दवद्दवर्ध 
आकार तयार करिे. 

ii. द्दलखािासाठी अचकू बैठक व्यवस्र्था किी असावी. हे द्दवद्यार्थ्यांना द्दिकवावे. द्दवद्यार्थी 
जद्दमनीवर बसल्यास लेखनासाठी ३०० कोन असावा आद्दि टेबलच्या पषृ्ठभाग ४५० चा 
कोन असावा. खचुीवर ताट बसावे. 

iii. पेक्न्सल ककवा पेन बोटांमध्ये अंगठा सचूक बोट आद्दि मर्धल्या बोटांमध्ये अचकूपिे 
पकडावी.  

iv. अक्षरांचे अध्ययन करताना द्दिक्षकाने बहुसंवेदनांचा वापर करावा. द्दवद्दवर्ध अक्षरांचे दृक 
आकार त्यांना द्यावेत. द्दवद्यार्थ्यांना अक्षरे मातीवर, पेपरवर, अवकािात काढण्यास सांगावे 
हे करत असताना त्यांना बोलण्यास सांगनू तो आवाज ऐकण्यास सांगावे. 



v. द्दवद्यार्थ्यांना आखीव पेपर देवून द्दवद्दिष्ट आकारात अक्षराचे लेखन द्दिकवावे. 
क) उच्चारि  

i. द्दवद्यार्थ्यांना उच्चारिाच्या अध्ययनात मदत करण्यापवूी त्यांना स्वर आद्दि व्यंजन 
द्दिकवावीत. स्वर व्यंजनांच्या अध्यापनामळेु द्दवद्यार्थ्यांमध्ये अक्षर व त्यांचा ध्वनी यांचा 
संबंर्ध जोडला जातो. बरीच मलेु ध्वनी व अक्षर ही आपोआप द्दिकतात परंतु अध्ययन 
अक्षम द्दवद्यार्थ्यांना ते जािीवपवूयक द्दिकवावे लागते.  

ii. द्दवद्यार्थ्यानी स्वर व्यंजनाचे कौिल्याचे आकलन केल्यानंतर द्दवद्दिष्ट उच्चारांचा प्रकार 
त्यांचा लक्षात येतो. एखाद्या द्दवद्दिष्ट कुटंुबातील िब्द त्यांच्या लक्षात येतात. उदा. कर, 
भर, तर, जर इ. 

iii. द्दवद्यार्थ्यांना न द्दिकद्दवता संपिूय िब्द द्दिकवावा. त्यामळेु द्दवद्यार्थी तो िब्द पिूयपिे िब्दाचा 
उच्चार करतो आद्दि िब्द द्दलद्दहतांना संपिूय िब्दाचा उच्चार करतो. द्दवद्यार्थ्यांना तो िब्द 
बरोबर द्दलद्दहता येई पयंत ही प्रद्दिया पनु्हा-पनु्हा करावी. 

ड) लेखन सादरीकरि 

i. अध्ययन अक्षम असलेले मलेु लहान-लहान वातय द्दलहू िकतात. परंतु त्यांना पद्दरच्छेद 
द्दलद्दहण्यात अडचिी येतात. त्यामळे अिा मलुांना पद्दरच्छेदांचे छोटे-छोटे तकुडे करून ते 
द्दलखािात द्दिकवावे आद्दि त्यानंतर ते जोडण्यास द्दिकवावे. यासाठी POWER कायय 
नीती द्दिकवावी लागते. 
P- काय द्दलहावयाचे त्याचे द्दनयोजन (Plan what to write) 
O- द्दवचार आद्दि कल्पनाचे संघटन करिे (Organise your thoughts and ideas)  
W- नमनुा लेखन करिे (Write your work) 
E- कायाचे संपादन करिे (Edit your work) 
R- तमुच्या कायाची सरु्धारिा करिे आद्दि अंद्दतम नमनुा तयार करिे (Revise your 
work and write the final draft) 
 POWER कायाद्दनती संयकु्ततक कायाद्दनती आहे. या काययनीती मर्धनू लेखनाच्या 
सवय पायऱ्यांचा समावेि होतो. ही कायाद्दनती आपि सद्दवस्तरपिे समजावून घेवू. 
POWER मर्धील P म्हिजे द्दवद्यार्थ्यांना कल्पनांचा द्दवचार करून त्याचे वियन करता येिे. 
ही कृती करण्यासाठी द्दवद्यार्थ्यांना कोि, काय, केव्हा, का या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगावे.  
कोि/ Who - संग्रहालयात तमु्हाला कोि भेटले? संग्रहालयात जाण्यापवूी तुमच्या 
बरोबर कोि होते? संग्रहालयात तमु्ही त्यांना भेटले का? 
काय/What - संग्रहालयात जातांना तमु्ही काय घेवून गेलात? संग्रहालयात तमु्ही काय 
केले? तेरे्थ काय पद्दहले? संग्रहालयातील तमु्हाला काय आवडले काय आवडले नाही? 
संग्रहालयात जाण्यासाठी तमु्ही काय वापरले? 



केव्हा/When  - संग्रहालयात जावयाचे तमु्ही केव्हा द्दनक्श्चत केले? तमु्ही तेरे्थ केव्हा 
गेलात? तमु्ही तेर्थनू केव्हा आलात? 
कुठे /Where  - संग्रहालय कोठे आहे? 
का/ Why  - तमु्ही संग्रहालयात का गेलेत? 
 POWER मर्धील O मर्धनू आपि द्दवद्यार्थ्यांना त्यांच्या कल्पनांचे संघटन करायला 
द्दिकद्दवतो आद्दि या कल्पनांमध्ये एक तार्नकक िम असतो. द्दवद्यार्थी या कल्पनांचे लेखन 
करतो आद्दि यातनूच आपि द्दवद्यार्थ्यांना िब्द वापरायला द्दिकद्दवतो आद्दि वातयात 
लेखन करायला द्दिकद्दवतो. द्दवद्यार्थ्यांनी द्दनयोजन आद्दि संघटनात सक्षम होण्यासाठी दृक्ष्ट 
आरेखन (Mind Map) द्दिकवावा लागतो. दृष्ट आरेखन हे एक द्दचत्रात्मक संघटन आहे. 
या सोाया द्दचत्रात्मक संघटनातनू द्दवद्यार्थी अनेक गोष्टी द्दिकतो. संग्रहालयाला भेट देवून 
अिा द्दवषय देवून दृष्ट आरेखन तयार करता येईल.  
 संघटन झाल्यानंतर द्दवद्यार्थ्यांनी पद्दहला मसदुा पद्दरच्छेद स्वरुपात द्दलद्दहिे 
आवश्यक आहे (W in POWER). यात द्दवद्यार्थी त्याच्या कल्पना सद्दवस्तरपिे 
मांडण्याचा प्रयत्न करतो. हा पद्दहला मसदुा तयार झाल्यानंतर द्दवद्यार्थ्यांना संपादन 
करण्यासाठी द्दिकद्दवण्यात यावे (E- Editing in POWER). संपादन करतांना द्दवद्यार्थ्यांना 
िधु्दलेखनांच्या चकुा, अवतरि द्दचन्हे, कल्पनांचा योग्य िम आद्दि अचकू िब्दांचा वापर 
करण्यास द्दिकवावा. संपाद्ददत नमनु्याचे पनु्हा वाचन करून अंद्दतम मसदुा तयार करण्यास 
द्दिकवावे.  
 सरुुवातीला ही कायाद्दनती वापरण्यासाठी द्दवद्यार्थ्यांना जास्त वेळ लागतो परंतु 
त्याचा सराव झाल्यास द्दवद्यार्थी पद्दरक्षेत ही काययनीती व्यवक्स्र्थत वापरू िकतात. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

संग्रहालयाला 
भेट 

काय - नािी, परूळे, जनेू 
साद्दहत्य, पसु्तके, 
ऐद्दतहाद्दसक द्दवभाग  

केव्हा - उन्हाळ्यात, 
सटु्टीत, सकाळी, 
संध्याकाळी  

कोि - मी, माझा द्दमत्र, 

माझे आई-वडील, 

वगयद्दमत्र, माझे भावंड  



 
 
 
 
 
 
स्वयं अध्ययनासाठी प्रश्न- 
कोिताही एक द्दवषय द्दनवडून त्याचे दृष्ट आरेखन करण्याचा पयंत करावा. 
 

गणित (Maths) 
i. अध्ययन अक्षम असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांना गद्दितातील संकल्पना द्दिकद्दवतांना 

जािीवपवूयक द्दिकवावे लागते. प्रयत्न न करता द्दिकता येईल अिी अपेक्षा करता 
येत नाही.  

ii. द्दवद्यार्थ्यांना द्ददिािी संबंद्दर्धत संकल्पनामध्ये अडचिी येतात. डाव-ेउजव,े पवूय-
पक्श्चम, उत्तर-दद्दक्षि यामळेु त्यांच्या गद्दिताच्या अध्ययनावर पद्दरिाम होतो. या 
अवकाद्दिय संकल्पनाचे त्यांना अध्यापन केल्यास आकड्याच्या स्र्थानाचे आद्दि 
गद्दितीय आकडेमोडीसाठी उपयोग होतो. 

iii. िमवार पद्धतीच्या आकलनाचे प्रद्दिक्षि हा एक अध्ययनार्थी अडचिींचा भाग 
आहे. हे द्दवकद्दसत झाल्यास संख्यात्मक कारिद्दममांसा करण्यास मदत होते. 
(उद्गामी कारिमीमांसा द्दवद्दवर्ध उदाहरिांमर्धनू द्दनष्कषय काढता येिे.) उदा. ५, १०, 
१५, २०, २५ या आकड्याच्या िमामध्ये द्दवद्यार्थ्यांला पद्दहल्या आद्दि दसुऱ्या, 
दसुऱ्या आद्दि द्दतसऱ्या आकड्यांमर्धील आद्दि सवय आकड्यांमर्धील संबंर्ध लक्षात 
येईल. यातनू द्दवद्यार्थी ५ च्या पटीतील आकडे द्दिकल्यास त्याला पाचचा पाढा 
द्दिकिे सहज ितय होते. या द्दवद्यार्थ्यांना अवगामी कारिद्दममांसा द्दिकद्दवता येते. 
उदा. वरच्या उदाहरिांमध्ये २५ नंतर कोिता आकडा येईल हे द्दवद्यार्थ्याला 
द्दवचारल्यास ५ च्या फरकाचा आकडा सांग ूिकेल.  

iv. चौकोनी रकाने असलेल्या वहीचा वापर केल्यास द्दवद्यार्थ्यांना बेरीज वजाबाकी 
करिे सोपे जाते.  

v. बेरीजेतील द्दिया मर्धील महत्त्वाच्या संकल्पना दाखद्दवण्यासाठी द्दवद्दवर्ध रंगाचा 
वापर करावा. एकक, दिकातील आकडे दाखद्दवण्यासाठी द्दवद्दवर्ध रंग वापरावेत. 
आकड्यातनू लहान आकडा वजा करताना ही ठळक (Highlighter) करिाऱ्या 
पेनाचा वापर करावा. 

vi. संख्यात्मक उदाहरिे सोडद्दवण्यासाठी द्दवद्यार्थ्याच्या बौद्दद्धक काययनीतीचा (Meta 
Cognitive) वापर करून द्दिकवावे. आकलनयतुत वाचन करण्यासाठी या 

का - द्दिक्षकांनी 
सांगद्दतले, आवड 

कोठे - छत्रपती द्दिवाजी 
वस्तसंूग्रहालय, घराच्या 
जवळ  



काययनीतीचा वापर केला जातो. यासाठी आपि पढुील द्दवद्दिष्ट काययनीतीही वापरू 
िकतो.  

SQRQCA 

S- Survey- संपिूय समस्येचे काळजीपवूयक वाचन करून त्यात काय द्दवचारले आहे ते समजनू 
घेिे. 

Q- Question- या समस्येतनू प्रश्नाचे काय उत्तर िोर्धावयाचे आहे. प्रश्न का द्दवचारलेला आहे 
त्याचा द्दवचार करिे. 

R- Read- प्रश्नाचे उत्तर िोर्धण्यासाठी द्दवद्दवर्ध तर्थ्यांचा िोर्ध घेिे त्यात महत्त्वाचे िब्द आद्दि 
अट. उदा. च्यापेक्षा जास्त, च्यापेक्षा कमी, एकद्दत्रत, फरक यावरून प्रश्नाचे उत्तर िोर्धण्यासाठी 
कोिते तर्थ्ये उपयोगी ठरिार आहे ते लक्षात येते. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी जी माद्दहती आवश्यक 
नाही ती दलुयद्दक्षत करिे ककवा जी माद्दहती गरजेची नाही ती खोडून टाकिे. 

Q- Question- प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी मला काय आकडेमोड करावयाची आहे हे द्दवचारिे. 
बेरीज, वजाबाकी, गिुाकार, भागाकार केव्हा करावयाचा, या द्दियांची एकद्दत्रकरि करण्याची गरज 
आहे का याचा द्दनियय घेिे. 

C- Compute- पेपरवर आकडेमोड करिे आद्दि ती आकडेमोड अचकू आहे ते तपासिी करिे. 
तमुच्या कामाची पनुतयपासिी करिे आद्दि उत्तराला वतुयळ करिे.  

Q- Question – माझ्या उत्तरला अर्थय आहे का? हा प्रश्न स्वत:ला द्दवचारिे. पनु्हा मागे जावून 
तमु्ही जाया प्रश्नांचे उत्तर िोर्धत होतात त्याचे ते उत्तर आहे का हे िोर्धिे. 

 कर्धी-कर्धी तमु्ही काढलेले उत्तर बरोबर नसते कारि ते प्रश्नाच्या तर्थ्यांिी  जळुत नाही 
त्यावेळेला SQRQCQ या पायऱ्यांचा पनु्हा वापर करून अर्थयपिूय उत्तर िोर्धिे. 

१.३.४ अभ्यासक्रम अनकूुलन, वैयब्क्तक िैक्षणिक योजना भणवष्यकालीन णिक्षि  

 अगोदरच्या भागांमध्ये आपि वाचन, लेखन, गद्दितीय कौिल्याबाबत माद्दहती घेतली. 
अध्ययन अक्षमता असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांना या कौिल्याबरोबरच िालेय अभ्यासिम पोहचद्दवताना  
एक द्दवद्दिष्ट प्रकारचे प्रद्दिक्षि द्यावे लागते. द्दवद्यार्थ्यांच्या अध्ययन गरजांचे द्दवश्लेषि करून 
त्याप्रमािे अभ्यासिमाचा द्दवकास करावा लागतो. अभ्यासिमाचे अनकुुलानामळेु द्दिक्षकांला 
गरजेनसुार बदल करण्यास मदत होते. समावेद्दित वगामध्ये द्दिक्षकाने अभ्यासिमाचे अनकूुलन 
केल्यामळेु त्याला द्दवद्यार्थ्यांच्या वैयक्ततक िैक्षद्दिक आराखडा तयार करता येतो आद्दि गरजेनसुार 
वैयक्ततक उपचारात्मक अनदेुिनाचा वापर करता येतो. 



 अभ्यासिम अनकूुलन म्हिजे अध्ययन हेत ू मध्ये कोिताही बदल न करता अध्ययन 
आियामध्ये बदल, पयायी आिय काढून टाकिे अिा प्रकारच्या प्रद्दिया केल्या जातात. अध्ययन 
अक्षम द्दवद्यार्थ्यांसाठी अध्ययनाचे अनकूुलन पढुील सात प्रकारांनी केले जाते. 

१) कृतींची संख्या  

 सवयसामान्य द्दवद्यार्थ्यांला आियाचे अध्ययन करण्यासाठी जेवढ्या कृतींची आवश्यकता 
असते. त्यानसुार द्दवचार केला जातो. सवयसामान्य द्दवद्यार्थी गद्दितातील बेरीजेच्या १० कृती करू 
िकत असेल तर अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांकडून ७ कृतींची अपेक्षा केली जाते. र्थोडतयात संख्या 
कमी केली जाते. 

२) वेळ  

 अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांना एखादी कृती ककवा चाचिी पिूय करण्यासाठी जादा वेळ द्ददला 
जातो. 

३) आदान पिती  

 द्दिक्षकाला अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांना द्दिकद्दवण्यासाठी अध्यापन पद्धतीत ही बदल 
करावा लागतो. वगात खडू फळा पद्धती वापरत असेल तर या द्दवद्यार्थ्यांसाठी द्दचत्र, क्व्हडीओ आद्दि 
द्दवद्दवर्ध कृतींचा वापर करा. 

४) प्रदान पिती  

 द्दिक्षकाने अध्यापनात बदल केल्यानंतर द्दनयद्दमत द्दवद्यार्थ्यांबरोबर अध्ययन अक्षम 
द्दवद्यार्थ्यांमध्ये द्ददसनू येतात. उदा. वगातील द्दवद्यार्थ्यांना काही कृती द्दलहून करून घेण्यास सांद्दगतली 
तर ती अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांकडून मौद्दखक प्रद्दतसादातनू त्या कृतीचा प्रद्दतसाद घेतला जातो. 

५) काठीण्यता 

 आियाच्या काठीण्यपातळीनसुार आियाचे अध्यापन केले जाते. अध्ययन अक्षम 
द्दवद्यार्थ्यांकडून सवयसामान्य द्दवद्यार्थ्यापेक्षा सोाया काठीण्यपातळीचा आिय द्दिकद्दवला जातो.  

६) आधारपिती  

 अनकुुलानासाठी द्दनयद्दमत द्दवद्यार्थ्यांइतकेच या द्दवद्यार्थ्यांकडून अपेक्षा व्यतत केली जाते 
परंत ु त्यांना काही मानवी आद्दि सामग्रीचा आर्धार द्ददला जातो. अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांना 
गद्दितीय प्रद्दिया करण्यास गिकयंत्र द्ददले जाते. 

७) सहभागाची पातळी  



 अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थी वगातील बहुतांिी कृतींमध्ये सहभागी होतो. त्यांना 
अनकुुलानाच्या द्दवद्दिष्ट गोष्टीची गरज नसते परंत ु द्दवद्यार्थ्याने कृद्दतयतुत सहभागी होण्यासाठी 
द्दिक्षकाने कृतींमध्ये बदल करावा.  

वैयब्क्तक िैक्षणिक आराखडा 

 वैयक्ततक िैक्षद्दिक आराखडा हा द्दलद्दखत स्वरुपात असतो. यात द्दवद्यार्थ्यांच्या द्दवद्दिष्ट 
गरजांनसुार द्दवद्दिष्ट क्षमता प्राातीसाठीच्या पायऱ्या द्ददलेल्या असतात. मलू्यद्दनर्धारिातनू त्या 
द्दवद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक िैक्षद्दिक क्षेत्रातील गरजा लक्षात घेवून मापनीय आद्दि द्दनद्दरक्षिक्षम हेत ूआद्दि 
द्दवद्दिष्ट कौिल्याबाबतची नोंद केलेली असते. अनदेुिानाच्या पद्धती केव्हा, कोठे, द्दकती 
काळापययत द्दवद्दिष्ट सचूना द्यावयाच्या हे द्दनक्श्चत केलेले असते. संबंद्दर्धत काही सेवा असल्यास 
(क्स्पच रे्थरपी) त्यांची नोंद केली जाते.  द्दवद्यार्थ्यांला काही द्दवद्दिष्ट अनदेुिानाची गरज असल्यास 
त्याबाबत ही नोंद केली जाते. वैयक्ततक िैक्षद्दिक आराखडा हा प्रत्येक बालकासाठी एका 
िैक्षद्दिक वषासाठी केला जातो. या वैयक्ततक िैक्षद्दिक आराखड्यात पढुील मिेु द्ददली जातात. 

आिय  काययद्दवश्लेषि   कालावर्धी  पद्धती  साद्दहत्य  मलू्यमापन  अद्दभप्राय  
       
  

स्तंभ क्र. १ मध्ये द्दिकवावयाच्या आियाची यादी केली जाते. अध्ययन अक्षम असलेल्या 
द्दवद्यार्थ्यांसाठी आिय हा कौिल्य स्वरूपात द्दिकवावा लागतो. (वाचन, लेखन, गिन, द्दवचार 
कौिल्य) जायात तो कमी आहे आद्दि प्रगती करिे अपेद्दक्षत आहे. 

स्तंभ क्र. २ मध्ये आिय अध्ययनाच्या पायऱ्या द्ददल्या जातात. 

स्तंभ क्र. ३ मध्ये तो आिय द्दवद्यार्थी द्दकती कालावर्धीत द्दिकिार याची नोंद असते.  

स्तंभ क्र. ४ मध्ये आियानरुूप द्दवद्दिष्ट पद्धती आद्दि साद्दहत्याची नोंद या स्तंभात केली जाते.  

स्तंभ क्र. ५ मलू्यमापन कोित्या सार्धनांद्वारे केले जािार आहे. मलू्यमापनाच्या द्दनकषाबाबतची 
माद्दहती मलू्यमापन स्तंभात द्ददली जाते.  

स्तंभ क्र. ६ मध्ये त्या द्दवद्यार्थ्याद्दवषयी द्दवद्दिष्ट नोंद (अध्ययन-अध्यापन संदभात) केली जाते. 

 अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांना मोफत आद्दि सततीचे द्दिक्षि घेता येते. त्यात व्यावसाद्दयक 
द्दिक्षि ककवा उच्च द्दिक्षि त्यांच्यात द्दवद्यार्थ्यांची तयारी व आवडीवर अवलंबनू असते. 

१.३.५ संक्रमि णिक्षि आणि आजीवन णिक्षि  

 अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांनी िालेय द्दिक्षि पिूय केल्यानंतर त्याला उच्च द्दिक्षि ककवा 
व्यावसाद्दयक द्दिक्षि घेण्याबाबतचा द्दनियय घेण्यासाठी द्दिक्षि संिमिाच्या आर्धाराची त्याला गरज 



असते. संिमि द्दिक्षि म्हिजे द्दवद्यार्थ्याचे एका पायरीवरून दसुऱ्या पायरीवरील द्दिक्षि घेिे होय. 
िालेय द्दिक्षि पिूय झालेले अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांमध्ये बहुतांिी द्दवद्यार्थी उच्च द्दिक्षिाकडे 
वळतात. हा संिमिाचा हेत ूसाध्य करण्यासाठी संिमि द्दनयोजन तयार करून त्याला मदत केली 
जाते. या आराखड्यात नंतरच्या काही वषात त्याने काय संपादन करावयाचे आहे आद्दि वैयक्ततक 
द्दरत्या राहण्यासाठी त्याला कोि-कोित्या आर्धाराची गरज आहे याची माद्दहती असते. यात 
व्यततीच्या आयषु्यातील सवय पैलूंबाबत उदा. द्दिक्षि, व्यवसाय, कौटंुद्दबक वातावरि, आरोग्य, 
प्रवासक्षमता आद्दि फावल्यावेळीतील कृती इ. माद्दहती द्ददलेली असते. अध्ययन अक्षम असलेल्या 
द्दवद्यार्थ्याचा संिमि आराखड्यातील अत्यावश्यक मिेु खालीलप्रमािे आहेत.  

अ) िैक्षद्दिक तयारी (साक्षरता) 

ब) समस्या द्दनराकरि कौिल्य द्दवकसनासाठी प्रद्दिक्षि, प्रद्दिक्षिाची तयार आद्दि भद्दवष्यातील हेत ू
आद्दि द्दवद्दिष्ट कौिल्य  

क) वैयक्ततक कौिल्य द्दवकसन- त्यात भद्दवष्यातील स्वतंत्रता, आयषु्य द्दनयोजन, सामाद्दजक 
कौिल्य, स्वत:च्या कौिल्य द्दवकसनासाठी समर्थयन आद्दि इतर महत्त्वाचे घटक  

ड) द्दवद्यार्थ्याची व्यवसाय ककवा अभ्यासाबाबतची द्दवद्दिष्ट तयारी, िाळेने हा संिमि द्दनयोजन 
तीन-चार वषय राबद्दवल्यास द्दवद्यार्थी नव-नवीन आव्हाने स्वीकारण्यास तयार होतो. अध्ययन अक्षम 
असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांसाठी संिमि द्दिक्षि महत्त्वाचे आहे कारि त्यातनू तो द्दवद्यार्थी आजीवन 
द्दवद्यार्थी बनतो. या द्दवद्यार्थ्यांना अध्ययनात प्रश्न असल्यामळेु ते स्वत: अभ्यासाचे क्षेत्र द्दनवडू िकत 
नाही. अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थ्यांसाठी संिमि द्दनयोजन हे आजीवन द्दिक्षि घेण्यासाठी एक 
गरुुद्दकल्ली आहे. 

१.४ सारांि  

 अध्ययन अक्षमता द्दवद्दवर्ध अक्षमतांचा समहू आहे. जेव्हा कद् रीयीय मजाजासंस्रे्थचे कायय 
योग्यप्रकारे होत नाही, तेव्हा हे दोष द्ददसतात. मलुभतू अध्ययन प्रद्दियेत भाषा वापरण्यात, 
बोलण्यात, द्दलद्दहण्यात आढळिाऱ्या दोषांना अध्ययन दोष असे म्हितात.अध्ययन अक्षम द्दवद्यार्थी 
त्याच्या समवयस्क मलुांप्रमािे द्दवद्दवर्ध िैक्षद्दिक अनभुव देऊनही, द्दवद्दवर्ध िैक्षद्दिक क्षमता संपादन 
करू िकत नाही. अध्ययन दोष हे व्यततीतील असे आंतद्दरक दोष आहेत, जायामळेु अध्ययन व 
वतयन प्रभाद्दवत होते. ह्यात मलुांचा बदु्ध्यांक सामान्य वा त्यापेक्षा अद्दर्धक अस ू िकतो. अध्ययन 
अक्षमतेची पवूय प्रार्थद्दमक स्तर, प्रार्थद्दमक स्तर, माध्यद्दमक स्तर, उच्च माध्यद्दमक िैक्षद्दिक 
स्तरानसुार वैद्दिष्ये असतात. अध्ययन दोषात कारक क्षमतेतील दोष, लक्ष कद् द्दरीयत करिे, बोली 
भाषेतील दोष, लेखी भाषेतील दोष, अंकगद्दितातील दोष, बौद्दद्धक कौिल्यांमर्धील दोष, सामाद्दजक 
कौिल्यांमर्धील दोष इत्यादी दोषही असतात. अध्ययन अक्षमता जनकुीय दोष, मद्दलूा इला होिे, 
जन्मापवूी गभयवतीची योग्य काळजी न घेतल्याने, जन्मवेळी प्रसतूी लांबिे, बाळाला ऑक्तसजनचा 



परुवठा न होिे, जन्मानंतर बाळाच्या मद्दलूा इजा होिे, द्दवषारी पदार्थांचा मद्दवूर पद्दरिाम, जीव 
रासायाद्दनक असंतलुन या कारिांनी येते.  

 द्दवद्दिष्ट वाचन दोष, द्दवद्दिष्ट अंकगद्दित दोष, द्दवद्दिष्ट लेखन दोष हे अध्ययन अक्षमतेचे 
प्रकार आहेत. याद्दिवाय अभाद्दषक अध्ययन अक्षमतेत मलुांच्या दृश्य-अवकािीय क्षमतेत व 
सामाद्दजक संकेतांच्या आकलनात दोष असतो. अध्ययन अक्षमतेसोबत अवर्धान द्दवचलन व अद्दत 
चंचलता हे दोष अध्ययन अक्षम मलुांमध्ये असतात. अध्ययन अक्षमता असलेल्या मलुांना 
सवयसामान्य वगात सामावून घेता येते. सोाया भाषेत सचूना, व्याख्यान रेकॉडय करण्याची परवानगी, 
बदलांद्दवषयी पवूयसचूना, छोया छोया घटकात माद्दहती, उत्तर देण्यास परेुसा वेळ, 
स्पष्टीकरिासाठी द्दवद्दवर्ध मागाचा अवलंब द्दवद्दवर्ध इलेतरॉद्दनक सार्धनांचा वापर केला जातो. 
अध्ययन अक्षमता असिाऱ्या मलुांना द्दिकद्दवण्यासाठी द्दवद्दिष्ट मागयदियक तत्वांमध्ये द्दवद्दिष्ट 
वाचन, द्दवद्दिष्ट लेखन, द्दवद्दिष्ट अंकगद्दित दोष यासाठी िैक्षद्दिक काययिम असतात.   

१.५ कृती / के्षत्रीय कायत  

१. अध्ययन अक्षम मलुांकद्दरता असलेल्या िाळेत भेट द्या. 

२. अध्ययन अक्षम मलुांना द्दिकद्दवतांना त्यांचे द्दिक्षक कोि-कोित्या कृती योजना वापरतात याचे 
द्दनद्दरक्षि करून त्याची नोंद ठेवा. 

३. सवयसामान्य वगात अध्ययन अक्षम मलेु ओळखण्यासाठी प्रश्नावली तयार करा. 

४. सवयसामान्य वगाचे द्दनद्दरक्षि करून अध्ययन अक्षमता असिारे मलु ओळखण्याचा प्रयत्न करा. 

५. अध्ययन अक्षमतेची लक्षिे लक्षात घेऊन वगात अध्ययन अक्षम मलुाला सामावून घेण्यासाठी 
तमु्ही कोिते पाच बदल कराल ते द्दलहा.  

१.६ स्वयं अध्ययनासाठी प्रश्न / स्वाध्याय 

१. अध्ययन अक्षमतेची व्याख्या द्दलहा. अध्ययन अक्षमतेच्या सवयसार्धारि वैद्दिष्यांचे वियन करा. 

२. वयानसुार व िैक्षद्दिक स्तरानसुार अध्ययन अक्षमतेच्या वैद्दिष्याचे वियन करा. 

३. अध्ययन अक्षमतेची कारिे सद्दवस्तरपिे स्पष्ट करा. 

४. द्दवद्दिष्ट वाचन, लेखन व अंकगद्दितीय दोषांमध्ये तलुना करा. 

५. अमौद्दखक अध्ययन अक्षमता स्पष्ट करा. 

६. अध्ययन अक्षमतेसोबत आढळिाऱ्या इतर अवस्र्थांचे वियन करा.  

७. वाचन दोष असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यासाठी कोिती कृती योजना वापरल? 



८. अंकगद्दितीय दोष असिाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांना तमु्ही किी मदत कराल? 

९. द्दिक्षक म्हिनू द्दवद्यार्थ्यामर्धील द्दवद्दिष्ट लेखन दोष कसा हाताळाल?  
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