
1 
 

घटक-२ बौद्धिक अक्षमता(मद्धतमंदत्व)/ स्वरूप.गरज.आद्धि हस्तक्षेप 

अनकु्रमद्धिका. 

२.१) उद्धिष्टे  

 २.२) प्रास्ताद्धवक 

२.३)द्धवषयद्धववेचन 

२.३.१)बौद्धिक अक्षमता व्याख्या, प्रकार व वैद्धिष्टे 

२.३.२)मलू्यद्धनर्धारिाची तंते्र व क्षेते्र 

२.३.३)िैक्षद्धिक आद्धि सामाद्धजक कौिल्य द्धवकसनासाठी िीघ्र हस्तक्षेप. 

२.३.४.)सहाय्यक सार्धने,अनकूुलन, वैयक्ततक िैक्षद्धिक द्धनयोजन,व्यतती कें द्धित द्धनयोजन    जीवन 
कौिल्य द्धिक्षि. 

२.३.५.) व्यावसाद्धयक प्रद्धिक्षि आद्धि स्वतंत्र जीवन  

  २.४.) सारांि 

   २.५) अद्धर्धक वाचनासाठी पसु्तके. 

उद्धदष्टे:  

२.१)बौद्धिक अक्षमतेची व्याख्या, प्रकार आद्धि वैद्धिष्टे स्पष्ट करता येतील. 
२.२) मलू्यद्धनर्धारिाची तंते्र व क्षेते्र द्धनक्चचत करता येतील. 
२.३) िैक्षद्धिक आद्धि सामाद्धजक कौिल्य द्धवकसनासाठी िीघ्र हस्तक्षेप काययनीतींचे  उपयोजन 
करता येईल  
२.४)अनकूुलन आद्धि सहाय्यक सार्धनांचा वापर करून व्यततीकें द्धित द्धनयोजन करून जीवन 
कौिल्य द्धिक्षि प्राप्त करता येतील. 
२.५)व्यततीला व्यावसाद्धयक प्रद्धिक्षि देवून स्वतंत्र जीवन जगण्याची क्षमता द्धवकद्धसत करता 
येईल.. 

 

प्रास्ताद्धवक: 

अपंगत्व म्हिजे सवयसामान्य व्यततीच्या तलुनेत एखाद्या क्षमतेची कमी अथवा उिीव असिे.काही उिीवा 
दृष्टीत्पतीस येतात, लगेच द्धदसतात तर काही पटकन लक्षातही येत नाहीत. अंर्ध व्यतती आपि सहजपिे 
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पाहून ओळख ूिकतो.त्या व्यततीला द्धदसत नाही, हे त्या व्यततीकडे बद्धघतले की आपल्या लक्षात येते. 
आपल्या बोलण्याला प्रद्धतसाद द्धमळाला नाही तर समोरच्या व्यततीला ऐकू येत नाही, श्रविदोष असल्याची 
िंका येते. मद्धतमंदत्व असिाऱ्या व्यततीची उिीव बौद्धिक असल्याने ती लवकर लक्षात येत नाही. 
मद्धतमंदत्व असिाऱ्या व्यततीचे मानद्धसक वय हे नेहमीच िाद्धरद्धरक वयापेक्षा कमी असते.या व्यततीचा मेंदचू 
अकाययक्षम असल्यामळेु इतरही उिीवा त्यांच्यात असतात. 

मद्धतमंदत्वाबाबत सवयसामान्यांच्या कल्पना फारच चकूीच्या आहेत. त्यांच्या मनात मोठ्या प्रमािात गैरसमज 
असल्याचे द्धदसनू येते. समाजात मानद्धसक आजार असलेले लोक (जयांना व्यावहारीक भाषेत वेडे¸संबोर्धले 
जाते)व मद्धतमंद अजनूही  एकच समजले जातात.प्रत्यक्ष द्धवचार केला तर मानद्धसक आजार ही एक भावद्धनक 
समस्या आहे.तो एक मानद्धसक रोग आहे.तो बरा होऊ िकतो. परंत ुमद्धतमंदत्व  ही एक अवस्था 
आहे.मद्धतमंद मलुाची बौद्धिक वाढ काही कारिामळेु खुंटलेली असते.त्यामळेु सवयसार्धारि मािसाच्या 
बिुीपेक्षा त्याची बिुी कमी असते. 

 या व्यततीमध्ये वैयक्ततकद्धरत्या जीवन जगण्यासाठीचे कौिल्य असण्याची क्षमता कमी असते. सामाद्धजक 
कौिल्य नसल्यामळेु सरुद्धक्षतद्धरत्या जीवन जगिे कठीि जाते. सवयसामान्य  द्धवद्यार्थ्यापेक्षा या द्धवद्यार्थ्याच्या 
द्धवकास मंदगतीने होतो. इतर मलुांच्या तलुनेत या मलुांचे बसिे, बोलिे, चालिे,िाद्धररीक हालचाली 
उद्धिराने द्धवकसीत होतात. उद्धिरा द्धवकासामळेु ते त्याच्या वयानसुार वतयन/कृती करू िकत नाहीत उदा.वय 
वषय ५ असिाऱ्या मलुांचे कृतीवतयन हे २ वषाच्या सामान्य मलुाप्रमािे द्धदसनू येते. बौद्धिक क्षमता कमी 
असल्याकारिाने या मलुांच्या अध्ययनात खपू अडचिी येतात.त्यामळेु त्यांना नद्धवन  कौिल्य द्धिकिे 
अवघड वाटते.नद्धवन माद्धहतीचे उपयोजन करताना अवघड जाते.त्याचप्रमािे या व्यततींना गुंतागतुीचे अमतूय 
संकल्पना समजण्यास अडचिी येतात. सामाद्धजक कौिल्य ही अमतूय असतात, त्यामळेु या द्धवद्याथांना ती 
आत्मसात करताना अडचिी येतात 

 बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्यामध्ये मानद्धसक द्धवकृतीही असते.त्यामळेु बौद्धिक अक्षमतेचे कोितेही 
एक लक्षिे असते असे सांगता येत नाही.  

 बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या मलुांचे द्धनदान करण्यासाठी लवकरात लवकर िीघ्र हस्तक्षेप करिे 
गरजेचे असते.िारीद्धरक देखभाली सोबतच  अंपगत्वाची काळजी घेतली तर अंपगत्व कमी होऊन प्रगती 
साध्य करता येते. 

बौद्धिक अक्षमता  असिाऱ्या व्यततीला मदत करण्यासाठी व्यक्ततगत सेवा द्धदली तर त्यांना समजण्यास 
मदत होईल. सरुवातीला द्धनदान झाल्यानंतर घर,िाळा,आद्धि समाज यामध्ये कोिकोित्या मदतीची गरज 
आहे हा दृष्टीकोन ठेवता येते. त्यातूनच प्रत्येक व्यक्तीचे  वास्तववादी चचत्र चिळू शकते.  जसजिी  
व्यततीची वाढ होते आद्धि ती द्धिकते.  त्यापढेुतो  इतर लोकांसोबत येण्याची क्षमता वाढते .जगाच्या 
द्धवकासाबरोबर अिा व्यततींचा अध्ययन क्षमता वाढवून द्धवकास होऊ िकतो. 
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बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या व्यततीला वैयक्ततकद्धरत्या जगण्यासाठी जािीवपवूयक कौिल्य द्धवकद्धसत 
करावी लागतात. ही कौिल्य नसतील तर सरुद्धक्षत आद्धि सामाद्धजकदृष्टया जगण्यासाठी त्यांना अडचिी 
येतात. बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्याथांची बिुी इतर  द्धवद्याथांनापेक्षा कमी असते.  

बौद्धिक अक्षम बालकाचे प्रथम द्धनदान केल्यानंतर त्याचे बलस्थान आद्धि कमकुवतपिा यांचा िोर्ध घ्यावा 
लागतो.या द्धवद्यार्थ्याला,घरात,िाळेत,समाजात कसा आर्धार द्धमळेल यांचाही द्धवचार करावा लागतो.  

२.३ द्धवषयद्धववेचन. 

२.३.१ बौद्धिक अक्षमतेची व्याख्या प्रकार व वैद्धिष्टे  

क) बौद्धिक अक्षमतेद्धवषयी अनेक अभ्यासकांनी वेगवेगळ्या व्याख्या केल्या आहे. 

१)सवयसामान्यापेंक्षा बौद्धिक  क्षमता कमी असिे,त्या अनषंुगाने इतरांिी जळुवून घेण्याची काययक्षमता कमी 
असिे ही समस्या द्धवकासाच्या काळात द्धदसनू येते,त्या अवस्थेला बौद्धिक अक्षमता असे 
म्हितात.Grossman (AAMR१९८३) 

२) सवयसामान्यापेंक्षा कायात्मक बौद्धिक क्षमता कमी असिे तसेच खालीलपैकी द्धकमान दोन समायोजीत 
कौिल्यात कमतरता असिे जसे की संपे्रषि,देखभाल  गहृजीवन,सामाद्धजक कौिल्य,  समदुायातील 
वावर,स्व-द्धदिा, स्वास्थ व सरुक्षा, कायात्मक द्धिक्षि, मनोरंजन व कायय ही समस्या वयाच्या १८ वषापवूी 
असल्यास त्यास बौिीक अक्षमता असे म्हितात.लकुासन व इतर( १९९२) 

३)एखाद्या व्यतती मेंदचूा द्धवकास हा जखडलेला ककवा अपिूय होतो त्यामळेु त्याच्यात  सवयसामान्यांपेक्षा कमी 
बदु्धिमत्ता आढळून येते अिा व्यततीला बौद्धिक अक्षम असे म्हितात.अपंग व्यतती अद्धर्धद्धनयम (१९९५.) 

४) बौद्धिक  अक्षमता म्हिजे अिी अक्षमता जयात व्यततीची बौद्धिक काययक्षमता आद्धि समायोद्धजत वतयन 
जसे की रोजच्या जीवनातील सामाद्धजक आद्धि दैनंद्धदन कौिल्यात महत्वपिूय मयादा पडतात ही अक्षमता 
व्यततीत वयाच्या १८ वषापवूी येते.AAIDD( २००९)  

ख)बौद्धिक अक्षमतेचे प्रकार 

  मानसिास्त्रीय  वगीकरिाप्रमािे बौद्धिक अक्षमतेचे  खालील प्रकार द्धदसनू येतात. 

 सौम्य बौद्धिक अक्षमता :-- (बदु्ध्यांक ५०-७०)  बौद्धिक अक्षम मलुांच्या संख्यापैकी 
८५%मलेु या प्रकारात मोडतात.या मलुांची िारीद्धरक वाढ ही सवयसामान्या मलुांप्रमािे असते. 
ही मलेु सवयसामान्य मलुाप्रमािे ५वी ते ७वी पयंतचे द्धिक्षि वयाच्या १८ वषय पयंत करू 
िकतात. या मलुांमध्ये कल्पनािततीचा, द्धवचार करण्याचा अभाव द्धदसनू येतो. या मलुांचा 
बदु्ध्यांक हा मानसिास्त्र  चाचिीनसुार (५०-७०) या गटात मोडतो. या मलूांना द्धविेष पितीने 
सामान्य द्धिक्षिासोबत व्यावसाद्धयक द्धिक्षि द्धदल्यास हे मलू स्वावलंबी जीवन जग ूिकतात. 
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 मध्यम बौद्धिक अक्षमता.:-- (बदु्ध्यांक ३५-४९) या प्रकारातील मलुांची िारीद्धरक वाढ ही 
बाल्यावस्थेतील सवयसामान्य मलुापेक्षा कमी प्रमािात होत असते .या प्रकारातील मलुांची 
लक्षिे ही प्रामखुाने िाळेत गेल्यावर  द्धदसनू येतात.  उदाहरिाथय वाचन,लेखन,बोलिे,इतर 
मलुांच्या प्रगतीपेक्षा कमी असते . या मलुांकडे तात्काळ लक्ष द्धदल्यास ते मलू आपल्या समस्या 
कमी करून इतर मलुांसोबत आपली प्रगती करू िकतात.या मलुांना ठराद्धवक दैनंद्धदन 
कौिल्य द्धिकविे ितय असते.त्यांना द्धविेष द्धिक्षि द्धदल्यास अगदी सोपी अिी कामे करू 
िकतात.या प्रकारच्या प्रौढ व्यततींची  बौद्धिकक्षमता   ४ते ७ वषय वयांच्या सवयसामान्य 
मलुाइतकी असते. या मलुांना कायात्मक द्धिक्षि व व्यावसाद्धयक प्रद्धिक्षि द्धदले जाते.समहू 
रोजगार यामध्ये या मलूांच्या पनुवयसन करण्यासाठी उपयोग होतो.सामाद्धजक कौिल्य ही 
द्धवकसीत होतात  
 तीव्र बौद्धिक अक्षमता:--- (बदु्ध्यांक २०-३४) तीव्र बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या व्यततीं 

ह्या कर्धीकर्धी परावलंबी असतात. या प्रकारातील व्यततीच्या बोलण्यात दोष आढळून येतो 
उदा: पिूय वातयात न बोलिे,वतयन समस्या जास्त प्रमािात आढळून येतात, यातील काही 
मलुांना द्धविेष प्रद्धिक्षि द्धदल्यास हे मलू प्राथद्धमक द्धिक्षि पिूय  करू िकतात.व्यवहारातील 
कौिल्य द्धिकवली तर लहान कामे देखरेखीखाली करू िकतात. 

 अद्धततीव्र बौद्धिक अक्षमता :-- (बदु्ध्यांक २०पेक्षा कमी) अद्धततीव्र बौद्धिक अक्षमता 
असिाऱ्या व्यतती  जीवनभर दसुऱ्यांवर अवलंबनू  असतात. या व्यततींची इतरांिी 
जळुवून घेण्याची कौिल्य अत्यंत अद्धवकसीत असतात.त्यांना सार्धी सोपी कामे 
स्वत:करता येत नाही. कारि त्यांच्यात बहुद्धवकलांगता असते. उदा:--सेलीबे्रलपाल्सी 
.बोलण्याची समस्या,िारीद्धरक द्धवकंलगता.इ.  सतत पालक,काळजीवाहक यांवरती 
अवलंबनू असतात.कारि त्यांना स्वत:ची कामे उदा.जेवि,स्वच्छता, द्धवर्धी करता येत 
नाही त्यांना फतत मनोरंजन,संपे्रषि कौिल्यांचे प्रद्धिक्षि द्धदले जाते. प्रौढपिीसिुा त्यांचे 
मानद्धसक वय हे ३ते४वषय इतके असते. ते सतत दसुऱ्यावर अवलंबनू असतात,  व 
द्धनरीक्षिखाली असतात.या व्यततीची सवयसार्धारि बौद्धिक काययक्षमता अत्यंत कमी 
असली ,तरी काही क्षेत्रात त्यांची क्षमता जास्त असते. 

ग) बौद्धिक अक्षमतेची वैद्धिष्ट:--- 

बौद्धिक अक्षमतेच्या वैद्धिष्याबाबत/ लक्षिा बाबत अध्ययन करिे गरजेचे आहे.कारि ही वैद्धिष्ट 
समजल्यास त्या द्धवद्यार्थ्याला अनकुुलनासाठी योग्य वातावरि द्धवकासाच्या कालावर्धीत करून देता 
येईल.  

   १)बौर्धात्मक काययक्षमता २) सामाद्धजक समायोजनाच्या अडचिी. असे प्रकार पडतात. 
१)बोर्धात्मक काययक्षमता 
  बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्याना आयषु्यभर अडचिी येतात.बौद्धिक अक्षमता 
असिाऱ्या मलुांचे लक्षिे ही ती मलेु िाळेत जात असताना,सिुा िोर्धली जात नाही. त्यांना 



5 
 

िैक्षद्धिक कायात अडचिी येतात.त्या अडचिी लक्षात घेतल्यास आद्धि त्यांचे  द्धनरीक्षि केल्यास 
आपिास बौद्धिकअक्षमतेची लक्षिे द्धदसनू येतात.या मलुांमध्ये सार्धारितः इयत्ता सहावीपययत ही 
लक्षिे िैक्षद्धिक प्रगतीतनू द्धदसनू येतात.बौद्धिक वैगणु्याता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्यांमध्ये  त्याची 
स्मरिितती अत्यंत कमी असते.अध्ययन गती कमी,अवर्धान कें िीकरिाची समस्या,जे द्धिकले 
आहे त्यातनू सामान्यीकरि  करण्याची क्षमता कमी आद्धि पे्ररिेचा अभाव असतो. या 
द्धवद्यार्थ्यांमध्ये अल्पस्मतृी कमी असते. त्यांना  माद्धहती ओळखिे, आठविे यात अडचिी येतात.जी 
माद्धहती द्धमळवली आहे ती साठवून ठेवण्याची क्षमताही त्याच्या अध्ययनाच्या तीव्रतेनसुार कमी 
जास्त होते.बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या मलुांना थोडीफार माद्धहती अस ूिकते,हे द्धवद्यार्थ्या द्धिकू 
िकत नाही असे नाही.त्यांना द्धिकण्यासाठी जास्त काळ लागतो.सवयसार्धारि मलुांपेक्षा बौद्धिक 
अक्षमता असिाऱ्या बालकांना नद्धवन ज्ञान व कौिल्य द्धिकण्याची गती कमी असते. 

 बौद्धिक अक्षमता द्धवद्यार्थ्यांमध्ये  एका कृतीवर लक्ष देऊन ती पिूय करिे त्यांना सोपे जाते.  अध्ययनातील 
द्धवद्धवर्ध कृतीवर ते  लक्ष कें द्धित  करू िकत नाही. कारि इतर संबंर्ध नसिाऱ्या चेतकांमळेुही त्यांचे लक्ष 
द्धवचद्धलत होते.हे सवय अवर्धानाच्या समस्यांमळेु होते. त्यामळेु द्धवद्यार्थ्यांना  ज्ञान आद्धि कौिल्य द्धमळविे ते 
आठविे अवघड जाते.  सामाद्धजकीकरिामध्ये हे  द्धवद्याथी अमतूय द्धवचार आद्धि सामान्यीकरि करू िकत 
नाही.  यांना नवीन ज्ञान व कौिल्य ककवा एक पद्धरक्स्थतीत  द्धिकलेले ज्ञान आद्धि कौिल्य पाचवयभमूी सोडून  
इतर द्धठकािच्या समस्या सोडद्धवताना, त्याचा वापर करताना  अडचिी येतात. 

 सामाद्धजक समायोजन वैद्धिष्टे. 

 बौद्धिक अक्षमतेमळेु मलुांमध्ये कमतरता द्धदसनू येते.आयषु्य स्वतंत्रपिे जगण्यासाठी कौिल्यचे उपयोजन 
म्हिजे अनकूुलन कायय होय. बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्यामध्ये स्वत:काळजी करिे,सामाद्धजक 
सदंभय, त्याचप्रमािे वतयन द्धवषयी गोष्टींमध्ये मयादा /उद्धिवा द्धदसनू येतात.हे परावलंबीत्व त्याचा बौद्धिक 
अक्षमतेची  तीव्रता द्धकती आहे त्यावरून द्धदसते.अद्धततीव्र बौद्धिक अक्षमता असिारी व्यतती आयषु्यभर 
इतरांवर अवलंबनू असतात.या मयादा अनेक स्वरुपात कायय क्षेत्रात द्धदसनू येतात.या मलुांमध्ये संपे्रषि  
कौिल्य कमी असतात.संभाषि ऐकिे, समजनू घेिे यामध्ये प्रद्धतसाद देण्यातही अडचिी येतात.सामाद्धजक 
कौिल्य ही कमी दजाची असतात.  या व्यतती भावद्धनक व पे्रमळ असतात परंत,ु नवीन द्धमत्र तयार करिे 
त्यांना अवघड जाते.संभाषिात ते कें िीभतू होऊ िकत नाही.ते नजरेला नजर द्धमळू िकत नाही आद्धि 
तत्काळ अनभुव घेता येत नाही.संबंर्ध प्रस्ताद्धवत करता येत नाहीत  कारि मयाद्धदत बौद्धिक कौिल्य, कमी 
भाषा क्षमतेचा द्धवकास, वतयनात अचकूता नसल्यामळेु इतरांिी  संबंर्ध सार्धताना अडचिी द्धदसनू 
येतात.बौद्धिक अक्षमता द्धवद्यार्थ्यांमध्ये  वतयन समस्या या सवयसामान्य मलुांपेक्षा जास्त प्रमािात द्धदसनू 
येतात.या द्धवद्यार्थ्याना मध्ये स्वद्धनयंत्रन,समायोजन नसते. उदा:स्वत:ला िारीद्धरक जखमा करून घेिे,बोट 
चाविे,डोके आपटिे.बौद्धिक अक्षमता असल्यामळेु ते नवीन द्धवषयाबाबत समायोजन करू िकत नाही, 
द्धनियय घेवू िकत नाही. 
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  बौद्धिक अक्षमता असिारे द्धवद्याथी  अध्ययनात समस्या द्धनराकरि करू िकत नाही.अध्ययनात 
मदत न द्धमळाल्यामळेु व आत्मद्धवचवास कमी असल्याकारिाने मलेु नापासाचा अनभुव सतत 
घेतात, आद्धि नापास होिार हे गहृीत र्धरतात. अवघड कायय ककवा  समस्या आल्यास ह्या  व्यतती 
दरू पळतात व इतरांच्या मदतीसाठी वाट पाहात असतात.मजजासंस्था संबंर्धीत द्धबघाडा मळेु बौद्धिक 
अक्षमता मलुांमध्ये, भाषा, संभाषि,वािी, यामध्येअडचिी येतात. 

 बौद्धिक अक्षमता मलुाची वैद्धिष्ट थोडतयात पढेु द्धदलेली आहेत 
१) बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या मलुाचे मानद्धसक वय हे िारीद्धरक वयापेक्षा २ ते ४ वषय कमी 

असते. 
२) समस्या द्धनराकरि आद्धि कायय स्मतृीचा अभाव असतो,त्यामळेु वाचन, आकलन आद्धि गद्धित 

द्धक्रया करताना अडचिी येतात. 
३) अवर्धान क्षमता कमी असल्याने लवकर द्धवचद्धलत होतात. 
४) वािी द्धवकासामध्ये दोष द्धदसनू येतो. 
५) संकल्पना अध्ययनात अडचिी द्धदसनू येतात. 
६) िैक्षद्धिक समस्या द्धदसनू येतात. 
७) इतर मलुांच्या  मानाने अध्ययन कमी होते. 
८) गोष्टी स्मतृीत ठेविे अवघड जाते. 
९)  िैक्षद्धिक काययद्धनती वापरण्यात अडचिी येतात.उदा:द्धटपिी,नोट्स,व्याख्या,आठविे, 
१०) इतर साद्धहत्यामर्धनू सामान्यीकरि करिे अवघड जाते. 
११) एका घटकासाठी केलेले अध्ययन दसुऱ्या घटकासाठी वापरताना अडचिी 

येतात.(उदा.िाळा,समाज) 
१२) आियानसुार िैक्षद्धिक अध्ययन प्रगतीमध्ये अडचिी येतात.(गद्धिती िब्द,सांकेद्धतक द्धचन्ह.) 
१३) अध्ययनात अडचि असल्यामळेु वाचनात अडचिी येतात. 
१४) भाषा द्धवकास उद्धिरा झाल्याकारिाने अध्ययनात अडचिी येतात. 
१५) वाचन केलेल्या घटकाचे आकलन आद्धि सारांि करण्यात अडचिी येतात. 
१६) िब्द संग्रह कमी असतो.िब्दाद्धवषयीचे ज्ञान कमी असिे. 
१७) सामाद्धजकदृष्या द्धनयतं्रि करण्यात अडचिी द्धदसनू येतात. 
१८) कृतीचे पद्धरिाम जािनू घेता येत नाही. 

 
 स्वंय अध्ययनासाठी प्रचन. 

१)तमु्ही अनभुवलेल्या बौद्धिक अक्षम द्धवद्याथीच्या पाच वैद्धिष्ट द्धलहा 
२)तमु्ही केलेल्या वैद्धिष्टांची यादी घटकातील यादीची तलुना करा.घटकातील यादीपेक्षा तमु्ही वेगळे 
वैद्धिष्ट नोंदद्धवले आहे का?त्याचा िोर्ध घ्या. 
 
२.३.२) मलू्यद्धनर्धारि तंते्र आद्धि क्षेते्र:-- 
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क) मलू्यद्धनर्धारिाची तंते्र बौद्धिक अक्षम द्धवध्यार्थ्यांचे मापन करण्यासाठी द्धवद्धवर्ध तंत्राचा वापर केला 
जातो.मलू्यद्धनर्धारि हे अत्यंत अचकू असिे गरजेचे असते. मलू्यद्धनर्धारि करत असताना मलुांचा 
सवय घटकांचा द्धवचार करिे गरजेचे असते. िैक्षद्धिक समस्या, वतयन समस्या. बौद्धिक समस्या.इ. 
घटकाचा समावेि मलू्यद्धनर्धारिमध्ये असतो. परंतु मलू्यद्धनर्धारि करताना वेगवेगळ्या पितीचा 
उपयोग करावा लागतो. कारि बौद्धिक अक्षमता असलेल्या मलुाच्या समस्या या वेगवेगळ्या 
असतात. 
DSM-५(Diagnostic and statistical manual)च्या सार्धनाने `मलुांचे मलू्यद्धनर्धारि करून 
त्याच्या बौद्धिक अक्षमतेची पातळीचे द्धनदान केले जाते.  अनकुुलनात्मक कायय करताना द्धकती 
अडचिी येतात हे लक्षात घेतले जाते .सामान्य बौद्धिक क्षमतेच्या मलुांना द्धवचारात घेऊन हे कायय 
केले जाते. यामध्ये बौद्धिक अक्षमता ही दोन द्धवचलन द्धकवा जनसंख्येपेक्षा ७०% कमी र्धरली जाते. 
बदु्धिमतेचे मलू्यद्धनर्धारि तीन क्षेत्रात केले जाते (संबोर्धात्मक,सामाद्धजक,प्रात्यद्धक्षक,) यावरून त्या 
द्धवद्याथीची बौिीक अक्षमता, द्धवद्यार्थ्यांच्या जीवन जगताना कोिकोिते कायय करू िकतो 
याद्धवषयी माद्धहती द्धदली जाते. मलू्यद्धनर्धारि सार्धनातनू द्धमळालेल्या माद्धहतीवरून द्धवद्याथी 
अक्षमतेचाबाबत अंदाज बांर्धला जातो. मलू्यद्धनर्धारिासाठी ची द्धवद्धवर्ध सार्धने पढुील प्रमािे. 
अ)द्धनरीक्षि आ) मलुाखत इ) प्रचनावली  ई)पद् द्धनचचयन श्रेिी, ड)पडताळा सचूी.  
अ)द्धनरीक्षि:- 

द्धनरीक्षि  ही अिी प्रद्धकया आहे की जयामध्ये द्धनरीक्षिासाठी योग्य 
पितीने,पाहिे,ऐकिे,समजिे.इ घटकांचा  समावेि केलेला आहे. यामध्ये द्धनयोजन पितीने 
पडताळिी,अहवाल आद्धि नैसर्गगकीद्धरत्या वतयनाच्याबाबत द्धनरीक्षिाचा समावेि केला जातो 
द्धनरीक्षिाचा मखु्य हेत ूसाध्य करण्यासाठी द्धनरीक्षिाच्या नोंदी ठेवल्यास आपि योग्य पितीने 
माद्धहती एकत्र करून हेत ूसाध्य करू िकतो.द्धनरीक्षि म्हंिजे द्धनसगातील घटना (काययकारि 
द्धकवा परस्पर सबंर्ध)जचया घडतात तसे पहािे व त्यांची नोंद करिे होय.थोडतयात द्धनरीक्षि 
म्हिजे.दरुून द्धकवां जवळून व्यततीला पाहिे व द्धतच्या संदभातील आवचयक ती माद्धहती जमा 
करिे होय.बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या व्यततींच्या वतयिकुीचा अभ्यास करण्यासाठी द्धनरीक्षि 
पिती मान्यता प्राप्त आहे. द्धनरीक्षिाचे काही वैद्धिष्टे सांगता येतील  

१)द्धनरीक्षि हे प्रत्यक्ष करावे लागते. 

२)द्धनरीक्षिात पितिीरपिा असावा लागतो 

३)द्धनरीक्षि हे बौद्धिक अक्षमता असिारे वतयन,त्याच्या सामाद्धजक वतयनाचा  सामाद्धजक हेतसूाठी परस्पर 
संबर्ध  िोर्धण्यासाठी केला जातो. 

४)द्धनरीक्षिामध्ये द्धवद्धवर्ध ज्ञानेंद्धियांद्वारे  अनभुवलेली तर्थ्य  एकद्धत्रत केली जातात. 

५)सकू्ष्म  द्धनरीक्षिामळेु बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्यांिी संबंद्धर्धत अनेक घटकांबाबत नोंदी केल्या 
जातात. 
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६)द्धनरीक्षि हे हेतपूवूयक पितिीरपिे काळजी पवूयक करावे लागते. बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या 
द्धवद्यार्थ्यांबाबत नेमके किाचे द्धनरीक्षि करावयाचे आहे हे तमु्ही अगोदर ठरवून त्या प्रमािे द्धनरीक्षि केल्यास 
ते अद्धर्धक चांगल्या पितीने द्धवद्धिष्ट वतयनाचे द्धनरीक्षि करता येऊ िकेल. 

 द्धनरीक्षिाचे प्रकार:-- 

द्धनरीक्षि करण्याच्या द्धवद्धवर्ध पितीनसुार त्याच्या वैद्धिष्टे नसुार त्याचे दोन प्रकार पडतात.ते पढुील प्रमािे.. 

१)सहभागी द्धनरीक्षि आद्धि असहभागी द्धनरीक्षि.२)द्धनयंद्धत्रत आद्धि अद्धनयंद्धत्रत द्धनरीक्षि. 

१) सहभागी द्धनरीक्षि आद्धि असहभागी द्धनरीक्षि.:-सहभागी आद्धि असहभागी हे दोन प्रकार द्धनरीक्षि 
करण्यावर अवलंबनू असतात.सहभागी द्धनरीक्षिामध्ये द्धनरीक्षक हा काही काळासाठी सहभागी अस ूिकतो, 
समाजाच्या काही सदस्यांकडून द्धनरीक्षि केले जाते.या द्धनष्कषांमध्ये द्धवचवसनीयता आढळून येईलच असे 
नाही. 

असहभागी द्धनरीक्षि:--या द्धनरीक्षिात द्धनरीक्षिकता प्रत्यक्ष संवाद न सार्धता मलुाचे द्धनरीक्षि करतो. 
द्धनरीक्षकाला जया व्यततीचे द्धनरीक्षि करावयाचे आहे.त्या व्यततीची सद्याक्स्थती ककवा जया व्यततीचे द्धनरीक्षि 
करावंयाचे आहे त्यांना कोित्याही प्रकारे माद्धहती न देता द्धनरीक्षि केले जाते.परंत ुद्धनरीक्षकाला. जया 
व्यततीचे द्धनरीक्षि करावयाचे आहे त्या व्यततीची पद्धरक्स्थती माद्धहत नसल्याकारिाने द्धनरीक्षकाचे द्धनष्कषय 
अचकू ठरू िकत नाही. 

२) द्धनयंद्धत्रत आद्धि अद्धनयंद्धत्रत द्धनरीक्षि.:------ 

द्धनयंद्धत्रत आद्धि अद्धनयंद्धत्रत द्धनरीक्षि हे दोन्ही द्धनरीक्षकाच्या अवलंद्धबत प्रिालीच्या कडकपिावर आर्धाद्धरत 
आहेत. द्धनयंद्धत्रत द्धनरीक्षिामध्ये नमनुा आद्धि अप्रत्यक्ष बाह्य घटकाचे द्धनयंत्रि ितय होते.यामध्ये 
द्धवचवासाहयता आद्धि वैर्धता,वर सामान्यीकरि तपासण्यास परवानगी असते .यामध्ये द्धवद्धिष्ट प्रकारचे वतयन 
पद्धहले जाते.व त्या वतयनावर काय पद्धरिाम होतो हे बद्धघतले जाते. अद्धनयंद्धत्रत द्धनरीक्षिात व्यततीचे द्धनयद्धमत 
पद्धरक्स्थती द्धनरीक्षि केले जाते.द्धनरीक्षिाचे द्धवद्धवर्ध प्रकार त्यांची वैद्धिष्ये आद्धि बौद्धिक क्षमतेच्या 
असिाऱ्या मलुासाठी त्याचा वापर कसा करायचा या बाबतची माद्धहती पढेु कोष्टकरुपात मांडले आहे. 

क्र. द्धनरीक्षि प्रकार वैद्धिष्टे बौद्धिकअक्षमता मलुां साठी वापर 
१ संरद्धचत द्धनरीक्षि 

 
द्धवद्धिष्ट हेत,ूउद्धिष्टांसाठी  रचनाबि  
द्धनरीक्षि केले जाते.द्धनरीक्षि कोठे, व 
केव्हा कसे करावे हे अगोदरच 
द्धनक्चचत असते. 

बौद्धिकअक्षमत द्धवद्याथी 
िाळेत आल्यानंतर त्याच्या  
द्धवद्धवर्ध क्षमतांचा  िोर्ध 
घेण्यासाठी अद्धतद्धतव्र 
हस्तक्षेपिाच्या द्धनयोजनासाठी 
वापर. 

२ असंरद्धचत  द्धनरीक्षि  या द्धनरीक्षिात लवद्धचकता 
असते,द्धनरीक्षिात वेळोवेळी बदल 
केले जातात. 

द्धवद्यार्थ्याच्या िारीद्धरक, 
मानद्धसक वतयनाचा अभ्यास 
करण्यासाठी उपयोग होऊ 
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िकतो. 
३ क्षेत्रीय द्धनरीक्षि  अपेद्धक्षत घटनेबरोबर इतरही अनेक 

घटनांचे  द्धनरीक्षि करून नोंदीघेतल्या 
जातात 

काययिाळेत  काम 
करण्यासाठीद्धवद्यार्थ्याच्या 
क्षमता िोर्ध घेण्यासाठी वापर 
केला जातो. 

४ वगयद्धनरीक्षि द्धवद्याथी  वगातील कृतींची  नोंद 
करण्यासाठी ककवा  द्धनरीक्षि 
करण्यासाठी. 

चंचल द्धवद्यार्थ्याचे कोित्या 
कृतींमळेु चंचलता कमी 
होते.अवर्धान क्षमता वाढते या 
साठी  वापर करता येतो 

५ सहभागी द्धनरीक्षि  द्धनरीक्षक हा त्या घटनेचा  प्रद्धतद्धनर्धी 
असतो,आद्धि ही दीघय काळ चालिारी 
प्रद्धक्रया आहे. 

द्धवद्यार्थ्याबरोबर समरस 
झाल्यामळेु द्धिक्षकाला 
द्धवद्यार्थ्याची आवड, द्धनवड 
कमतरता,इ.गोष्टीची माद्धहती  
होऊन द्धिक्षक 
त्या पितीने मागयदियन करतो.  

६ असहभागी द्धनरीक्षि गटा पासनू वेगळा राहून द्धनरीक्षि करतो. बौद्धिकअक्षमता असिाऱ्या 
१५ वषा पढुील मलुांना 
द्धवद्धिष्ट प्रद्धिक्षि व सराव 
द्धदल्यानंतर तो स्वतंत्रपिे 
द्धवद्धिष्ट काम करू िकतो का 
याचे द्धनरीक्षि या पितीने 
करता येते. 

 

 द्धनरीक्षिासाठी तयारी किी करावी :--- 
 

क्र  घटक उपघटक. 
१ काय पाहावे. १ )द्धवद्धिष्ट उद्धिष्टे  अगोदर द्धनक्चचत 

करावीत. 
२)द्धनरीक्षिासाठी घटना/व्यततीची द्धनवड 
करावी (सरुवातीला सवय सामान्य द्धनरीक्षि 
करावे.)  

२ द्धनरीक्षि कसे करावे १)स्थलू स्वरुपात द्धनरीक्षि करावे.  
२)फतत द्धवद्धिष्ट घटकाचे द्धनरीक्षि करू 
नये. 
३)द्धवरोर्धभासाचा िोर्ध घ्यावा. 
४)समस्यांचा िोर्ध घ्यावा. 

३ कोठे व केव्हा पाहावे १)द्धवद्यार्थ्याच्या सोयीनसुार पितिीर 
प्रिालीचा वापर करावा. 
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२)द्धनरीक्षिा एवढा परेुसा वेळ उपलब्र्ध 
असावा  

४ नोंदी काय कराव्यात १)िब्दिः,महत्वाचे वातय महत्वाचे 
घटक,वियनात्मक माद्धहती. 
२)संख्यात्मक नोंदी, आँद्धडओ व्हीडीओ 
रेकॉडय 
३)वेळेची आद्धि पद्धरक्स्थतीची नोंद. 

 

आ) िलुाखत : मलुाखत म्हिजे दोन द्धकवा अद्धर्धक व्यततींमध्ये झालेला  मौद्धखक संवादहोय.बौद्धिक 
अक्षमता द्धवद्याथीद्धवषयी माद्धहती जािनू घेण्यासाठी त्याचे  पालक,काळजीवाहक,द्धिक्षक,आद्धि इतर 
संबंद्धर्धत व्यततीच्या मलुाखती घेऊन त्या द्धवद्यार्थ्याद्धवषयी  अद्धर्धक माद्धहती जािनू घेऊ िकतो.मलुाखतीचे 
रचनेनसुार दोन प्रकार पडतात. 

१) संरद्धचत  मलुाखत 
२) असंरद्धचत मलुाखत 

संरद्धचत मलुाखत : 

सवय प्रचनपवूयद्धनर्धयद्धरत असतात.प्रचनाची मांडिी, िब्द योजना हेही द्धनक्चचत केलेले असते.यात प्रामखु्याने  
बंद्धदस्त  प्रचनांचा समावेि केला जातो. बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्याच्या  मलुाखत घेतल्यास त्या 
द्धवद्यार्थ्यांची  िारीद्धरक, मानद्धसक गिुवैद्धिष्यांचा  िोर्ध घेण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ िकतो. 
त्याचप्रमािे प्रचनाबाबत त्या द्धवद्यार्थ्याला  खपू द्धवचार करावयाचे नसल्यामळेु त्याच्या  बौद्धिक अक्षमतेचे 
मापन केले जात नाही. 

३) असंरद्धचत मलुाखत बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्यांबाबत अद्धर्धकमाद्धहती जािनू घेण्यासाठी 
या मलुाखत तंत्राचा  उपयोग केला जातो.यात पवूयद्धनर्धाद्धरत व द्धवद्धिष्ट क्रमाने प्रचन द्धवचारावे ही 
अपेक्षा नसते.त्याचप्रमािे प्रचनाच्या िब्द रचनेबाबत भरपरू स्वंतत्र्य असते. असंरद्धचत मलुाखतीचे 
पढुील तीन प्रकार पडतात,हे प्रकार बौद्धिकअक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्यांना समजनू घेण्यासाठी 
उपयोगाचे असल्याकारिाने ते पढेु कोष्टक स्वरुपात मांडले आहे. 

क्र मलुाखत प्रकार वैद्धिष्टे उपयोग 
१ कें िीभतू मलुाखत १)एखाद्या द्धवद्धिष्ट बाबीवर 

द्धकवा अनभुवावर 
उत्तरदात्याचे लक्ष कें द्धित  
करून प्रचन द्धवचारले 
जातात. 
२)मलुाखतीची द्धवद्धिष्ट 
उद्धिष्ट अगोदर द्धनक्चचत 

बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या 
द्धवद्यार्थ्याला  िाळेत प्रवेद्धित होताना 
त्याच्या िारीद्धरक व बौद्धिक क्षमता 
कोित्या आहेहे जािनू घेण्यासाठी 
पालकाची मलुाखत घेऊन माद्धहती 
एकत्रीत केली जाते. मलुाचा 
सद्यक्स्थतीचा आढावा घेतला जातो.  
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केली जातात. 
२ द्धचद्धकत्सात्मक मलुाखत एखाद्या व्यततीच्या  

जीवनातील महत्वाच्या  
घटकाबाबत माद्धहती घेतली 
जाते.  

 
बौद्धिक अक्षमता  असिारा द्धवद्याथी  
द्धविेष िाळेत रुज ूझाल्यानंतर 
द्धचद्धकत्सात्मक मानसिास्त्र आद्धि 
समपुदेिन यांच्यािी  चचा करून 
त्याच्या क्षमतांचा िोर्ध घेण्यासाठी 
वापर केला जातो.त्याची  कंुटुद्धबक 
माद्धहती,अनवुंद्धिकता,वतयन,वगयवारी,इ 
घटकाची माद्धहती घेण्यासाठी उपयोग 
होतो.  

ुु३ अद्धनदेिनात्मक  मलुाखत ही मलुाखत पिूयतः 
असंरद्धचत स्वरुपाची असते 
यात कोितेहीवैद्धिष्ट 
मलुाखत घेिाऱ्याच्या मनात 
नसतात. 

बौद्धिकअक्षमता असिाऱ्या 
द्धवद्यार्थ्याला  िाळेत सहा मद्धहने 
राद्धहल्यानंतर त्याच्या घरातील वतयन 
आद्धि िाळेतील वतयन,इतरांिी  
असिारा संवाद,अिा प्रकारच्या मते 
व्यतत करण्यासाठी हे तंत्र वापरले  
जाते. 

 

 

इ) प्रचनावली  

प्रचनावली हे सार्धन माद्धहती एकद्धत्रत करण्यासाठी प्रामखु्याने  वापरले जाते.यात समस्येिी संबद्धर्धत 
प्रचन,मांडलेली  असतात.या प्रचनावलीची  रचना करताना खालील घटकांचा द्धवचार करावा लागतो.  
१)प्रचनावलीचा हेत,ू महत्व, गरज स्पष्ट करिे. 

२) प्रचनावली  सोडद्धवण्याबाबत सचूना देिे. 

३) प्रचन सोपे व सटूसटुीत असावे. 

४) इतर सार्धनाद्वारे  द्धमळालेली माद्धहती प्रचनावलीत  द्धवचारू नये 

५) समान असलेले  प्रचन एकाखाली एक द्धवचारावेत. 

६) प्रद्धतसाद कत्याला प्रचनावलीतील  प्रचनाचे वाचन करून त्याचे आकलन होऊन त्याला  उतर देता आले 
पाद्धहजे. 

७)खाजगी प्रचन द्धवचारताना प्रद्धतसादकच्या भावना दखुावल्या जािार  नाही याची काळजी घेतली जावी.  

 प्रचनावलीत  प्रामखु्याने  दोन प्रकारचे प्रचन असतात. 
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१)बंद्धर्धस्त  प्रचन आद्धि मतुत प्रचन 

बंद्धर्धस्त प्रचनावलीमध्ये जोडयालावा,द्धरकाम्या जागाभर,क्रमद्धनवडा,चकू की बरोबर या प्रकारचे प्रचन 
असतात.बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या  मलुाच्या दृष्टीने बद्धदस्त प्रचन हेच अद्धर्धक महत्वाचे असतात.या 
द्धवद्यार्थ्याच्या पालकांकडून जर आपिास माद्धहती एकद्धत्रत करावयाची असेल तर काही बंद्धर्धस्त प्रचन आद्धि 
आवचयकतेनसुार  मतुत प्रचनाचा वापर करता येऊ िकतो. प्रचनावली तयार करताना पढुील घटकांचा  
द्धवचार करावा लागतो. 

 माद्धहती स्वरुपाचे प्रचन आद्धि त्यातील तार्गकक  क्रम द्धनक्चचत करिे. 
 प्रद्धतसादकाच्या  ज्ञानाची पातळी ठरद्धविे . 
  प्रचनावलीची  रचना करताना त्याचे कायय गट द्धनक्चचत करिे आद्धि द्धवद्धिष्ट कायािी संबद्धर्धत प्रचन 

त्या गटात टाकिे. 
 प्रचनावली  किी देिार त्याची पिती द्धनक्चचत करिे. 
 तज्ञाकडून प्रचनावली तपासनू घेिे. प्रचनावलीची  पवूय चाचिी घेिे. 
 प्रचनावली  देण्याबाबतची द्धवद्धिष्ट प्रद्धक्रया व सचूना द्धनक्चचत करिे. 
 तज्ञाकडून प्रचनावली तपासनू घेिे. प्रचनावलीची  पवूय चाचिी घेिे. 

प्रचनावलीचे अंद्धतम  स्वरूप ठरद्धविे. 
  बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्यां साठी प्रचनावली  हे सार्धन त्यांना िाळेत जयावेळेस प्रवेि 
द्धदला जातो त्या वेळेस त्यांच्याकडून त्यांच्या  पालकांकडून, भरून घेतल्यास कमी वेळात अद्धर्धक 
व्यततीडून माद्धहती घेता येऊ िकते. इतर सार्धनाद्वारे द्धमळालेल्या सामगु्रीची पडताळिी करण्यासाठी 
प्रचनवालीतनू द्धमळालेली माद्धहती चा तमु्हाला उपयोग करता येऊ िकतो. 
इ) पडताळा सचूी :---बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्याच्या  अंगी असलेल्या गिुांचा कौिल्य 
आद्धि अद्धभरुचीचा द्धवकास द्धकती प्रमािात झाला आहे, हे पाहण्यासाठी पडताळा सचूीचा वापर 
केला जातो.कोितेही कौिल्य  ककवा सवय अनेक कृतीची यादी द्धमळून बनलेली असते या 
कौिल्यचे केल्यास या अनेक कृतीची यादी द्धवचलेषि  द्धमळते तेच  कौिल्यांचे परृ्थ्थकरि होय. या 
कृती मर्धील द्धवद्यार्थ्या कोिकोित्या गोष्टी करू िकतो(yes) ककवा कोित्या करू िकत नाही(no) 
अिी नोंद करावयाची असते. 
उदा. बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्याने  स्वत:चे कपडे स्वत:घालिे या कौिल्याचा िोर्ध 
घेण्यासाठी पडताळासचूी साठी  पढुील प्रचन तयार केली जातात. 

क्र.               कौिल्य होय नाही 
१ पनँ्ट घालता येते.        
२  पनँ्टचे बटन लावता येते.   
३ िटय घालता येतो.    
४ िटयची बटने लावू िकतो   * 
५ टी. िटय, बद्धनयन काढू िकतो.   * 
६  द्धरबीन अथवा बटुाचे लेस बांर्ध ूिकतो.    
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पडताळा सचूी या तंत्राद्वारे प्रद्धतसादकाच्या भावना, संवेदना,आवड,द्धनवड,अद्धभरुची. मापन करण्यासाठी 
केला जातो.या सचूीद्वारे गिुात्मक आद्धि संख्यात्मक माद्धहतीचा पडताळा पाहिे ितय होते.या सचूीद्वारे 
वैयक्ततक अद्धभरुची, मानसिास्त्र,वतयन द्धवषयी दृष्टीकोन आद्धि गट वतयनाचे मापन केले जाते. 

 पडताळा सचूीचे फायदे : बौद्धिक अक्षमता द्धवद्यार्थ्यांच्या अंगी द्धनरद्धनराळी कौिल्य द्धकती प्रमािात 
द्धवकद्धसत झाली यांचा पडताळा पाहता येतो. द्धवद्धिष्ट कौिल्य द्धवकासात नेमतया उिीवा व 
अडचिी कोित्या आहेत हे ठरद्धवता येते.प्रत्यक्ष द्धनरीक्षिाद्वारे अनेक घटकांचा पडताळा 
पद्धहल्यामळेु मलू्यमापन द्धवचवसनीय होते. 
ई) पदद्धनचचयन श्रेिी:-- बौद्धिक अक्षमता असलेल्या मलुाचे मापन करण्यासाठी पदद्धनचचयश्रेिी 
पदद्धनचचयन वापरली जाते. या द्धवद्यार्थ्याच्या सवयी, वतृ्ती आद्धि कौिल्य द्धकती प्रमािात द्धवकद्धसत 
झाले आहे.हे पाहण्यासाठी या सार्धनाचा उपयोग केला जातो. द्धवद्यार्थ्याचे वगातील स्थान, श्रेिी 
आद्धि दजा द्धनक्चचत करण्यासाठी चढत्या क्रमांकाची  श्रेिी द्धवकद्धसत केली जाते. ही श्रेिी तयार करताना 
प्रथमत: श्रेिीचे उच्चतम आद्धि द्धनचचतम कबद ूद्धनक्चचत केले  जातात.आद्धि त्यानंतर  कबदचू्या संख्यावरून 
द्धम  कबद.ूपंच कबद ूसप्तकबद.ूअसे श्रेिीचे प्रकार पडतात. पदद्धनचचयन श्रेिीचे एकून दोन प्रकार पडतात. 
१)वियनात्मक पदद्धनचचयन श्रेिी :- या पदद्धनचचयन श्रिेीमध्ये द्धवद्धिष्ट नेमके वतयन द्धवचलेषनाच्या साह्याने 
केले जाते. बौद्धिक अक्षमता मलुांचे मापन करण्यासाठी प्रामखु्याने द्धत्रकबद ूश्रेिीचा वापर करावा. 
उदा. 

  

१ कायय येते. २ कायय काही प्रमािात येते. ३ कायय येत नाही. 

    या प्रमािे ककवा पंच कबद.ू 

    

    १.कायय पिूयतःयेते      २ कायय बहुतांिी  येते.  ३ कायय काही प्रमािात करता येते.  ४.काययअिंत:येते. ५ कायय                                                                                                                             

करता येत नाही                              

 २) अंकात्मक पदद्धनचचयन  श्रिेी :- यात वियनापेक्षा अकंाचा वापर केला जातो.या अंकाना द्धवद्धिष्ट अथय द्धदला जातो.  

उदा.—१)बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्याचे द्धचत्र रंगवण्याच्या कौिल्यांचा िोर्ध घेिे. 

1) रंगीत खडू हातात योग्य पितीने पकडता येत नाही. 2) द्धचत्राच्या बाहेर रंगकाम जाते.  

३) द्धचत्रामध्ये अचकू रंग भरतो.  

 पदद्धनचचयन श्रेिी तयार करताना घ्यावयाची काळजी :-- 

द्धवद्यार्थ्याच्या जया वतयनाचे मलू्यमापन करावयाचे आहे त्याचे  अगोदर योग्य परृ्थ्थकरि  करावे प्रत्येक 
वतयनासाठी स्वतंत्र द्धवर्धान तयार करावे.श्रेिीतील प्रत्येक कबद ूकोिते वतयन दियद्धवतो  याबाबतची 
स्पष्टता असावी.   
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 पदद्धनचचयन श्रेिीचा वापर करून द्धवद्यार्थ्याचे मलू्यमापन करताना घ्यावयाची  काळजी:- 
 पदद्धनचचयन श्रेिीचा वापर अनभुवी व्यततींनी करावा.  

 द्धनरीक्षि करताना पवूयग्रह द्धवरद्धहत असावे. 
 परेुिे द्धनरीक्षि केल्यानतर संबद्धर्धत द्धवद्यार्थ्याचे पदद्धनचचयन करावे. 

 पदद्धनचचयन करताना मागील नोदीचा द्धवचार करू नये. 

 पदद्धनचचयन श्रेिीतील मदु्याचा अथय द्धनरीक्षकाने समजनू घ्यावा. 

 बौद्धिक अक्षमता असिाऱ्या द्धवद्यार्थ्याचे पदद्धनचचयन केल्यामळेु होिारे  फायदे. 

 द्धवद्यार्थ्यांच्या सवयी आद्धि कौिल्यांचे  मलू्यमापन करता येत. 
 बौद्धिक अक्षमता असलेल्या मलुाच्या द्धवकासातील बौद्धिक उिीवाचा िोर्ध घेता येतो. 
 द्धवद्यार्थ्यांचा  गिुात्मक द्धवकास दाखवण्यासाठी  वापर केला जातो. 
 द्धनयद्धमत मलू्यमापन बरोबर या श्रेिीचा वापर द्धनदनात्मक आद्धि उपचारात्मक पितीने वापर करता येतो. 

 संबंद्धर्धत  द्धवद्यार्थ्याच्या पालकांना  द्धवद्यार्थ्याचा  नेमका द्धवकास टप्पा यातनू सांगता ये 

२.३.२  मूल्यनिर्धारणधची क्षेत्र. 

गटधच ेवैयक्तिक ककिं वध गटधबधबि निणाय घेण्यधच्यध दृष्टीिे मधहििी सिंग्रिीि करण्यधच्यध 
प्रकियधलध मलू्यनिर्धारण असे म्िणिधि यध निणाय भूममके मध्ये यकयतिीच्यध ुय्ष्यधबधबिच े
मूल्यनिर्धारण केले जधिे.  

बौद्धर्क अक्षमिध म्िणजे सवा सधमधन्य यकयतिीच्यध वयध ि्सधर  सिंस्कृिीक,सधमधक्जक, 
प्रनििीयध मध्ये वयध ि्सधर प्रनिसधद देण्यधस अक्षम असिधि िी यकयतिी इिर यकयतिीि 
सधरखी जीवि जगण्यधस असमर्ा असिे .िी यकयतिी बौद्धर्क अक्षमिध असिे. 

 DSM५ (Diagnostic and statistical manual)  ि्सधर निदधिधत्मक निकषधि्सधर 
बौद्धर्क अक्षमिेच ेदोि निकष ठरववले ुिे. 

१)बौर्धत्मक/बौद्धर्क कधयाक्षमिध. 

२)अि्कूलि कधयाक्षमिध 

 मूल्यनिर्धारण िे सिि बदलिे ुणण गरजे ि्सधर बदलध करधवध लधगिो .त्यधसधठी अिेक 
घटकधच्यध त्यधवरिी पररणधम िोिो उदध.सिंस्कृिीक नियम,वयध ि्सधर अपेक्षध,ुणण स्वििंत्र्य 
यकयक्तिमत्व यध सवधाच ेएकत्रत्रि करण िोय.यकयतिी जेयकिध एखधद्य ववशीष्ट परीस्र्ीिीिी मध्ये 
समस्यधग्रस्ि ुसिे. त्यध वेळी त्यधच ेमूल्यनिर्धारण केले जधिे. बौर्धत्मक कधयाक्षमिेच े 
मूल्यनिर्धारण करण्यधसधठी अिेक मधिमसक क्षमिधचध ववचधर करधवध लधगिो. 
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१) कधयाकधरण भधषधक्षमिध. 

 समस्यध निरधकरण 
 नियोजि 
 अमिृ ववचधर 
 न्यधय 
 शैक्षणणक अध्ययि (शधळेि पधरपरीक अध्ययि पद्र्िीचध वधपर करूि मशकण्यधची 

क्षमिध) 
 अि्भव जैन्य मशक्षण(अि्भवधिूि अध्ययि करण्यधची क्षमिध) प्रयत्ि प्रमधद ुणण 

निरीक्षण. 
 बौद्धर्क अक्षमिेच ेनिरीक्षण करण्यधसधठी अिेक प्रकधरच्यध प्रमधणणि मधिसशधस्त्र 

चधचण्यधचध वधपर केलध जधिो यध चधचण्यध द्वधरे बौध्यिंक, अध्ययि क्षमिध, ुणण विाि 
कौशल्य यधच ेमूल्यनिर्धारि केले जधिे.िी प्रमधणणि चधचणी एक सिंघ पद्र्िीिे निममाि 
करूि निच े ववशीष्ट पद्र्िीिे ुखणी केले जधिे. यध चधचणीिूि ववशीष्ट 
वयोगटधिील ववद्यधर्थयधालध ममळधलेल्यध सरधसरी ग्णधिंच ेबौद्धर्क अक्षमिध ववद्यधर्थयधालध 
ममळधलेल्यध ग्णधिंची ि्लिध केलीकेली जधिे. यध वरूि त्यध ववद्यधर्थयधा कौशल्य ुणण 
क्षमिध त्यधच्यध वयोगटधिील इिर ववद्यधर्थयधाची िल्िध करण्यधसधठी ,वय,सिंस्कृिी 
मशक्षण,ुणण इिर घटक समधि ठेऊि वैयक्तिक ग्णधिंची ि्लिध केली जधिे. 
  पूवीच्यध कधळी ७०% पेक्षध कमी ब्ध्यधिंक िध मध्यमधिध पेक्षध दोि प्रमधण ववचमलि 
मधन्य करण्यधि ुले िोिे.परि्िं कधिी यकयतिीच्यध बधबिीि ब्ध्यधिंक ७०% कमी असूि 
िी त्यधिंिध अि्कूलि कधया करिधिध अडचणी िसिील िर त्यधिंिध मनिमिंद म्िटले जधि 
िधिी.वैयक्तिक ग्णधिंच्यध ववचधर करिधिध इिर िी अिेक घटकधचध ववचधर करधवध 
लधगिो.उदध.यकयतिीच ेसधमधक्जक, सिंस्कृिीक पधर्शवाभूमी मधिभृधषधिील अडचणी 
सिंवधदधत्मक,कृिी,कधरक ुणण सिंवेदधिधत्मक अिंपगत्व. 
     DSM ५ -(Diagnostic and statistical manual)   ि्सधर निदधणधसधठी 
बौद्धर्क कधयाक्षमिेच ेमूल्यनिर्धारि िे कें द्रस्र्धिी ठेवले ुिे.त्यधम्ळे ब्द्र्ीग्णधिंकधलध 
प्न्िध मित्व प्रधप्ि झधले ुिे. ब्ध्यधिंक मधपि चधचणीच ेदोि प्रम्ख भधग पडिधि.१) 
शधक्ददक क्षमिध मधपि २) अवकधशीय क्षमिध मधपि  
अवकधशीय क्षमिेलध कधिी वेळेलध कधयात्मक कौशल्य ककिं वध कधरक कौशल्य म्िटले जधिे 
त्यधि त्रत्रमिीय अवकधश िधलचधली ुणण कृिी यधचध समधवेश िोिो.शधक्ददक ुणण 
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अवकधशीय ग्णधिंि मध्ये मभन्ििध ुडळूि येिे.एख्यधदध यकयतिी मध्ये दोन्िी ग्ण कमी 
हदसिधि िर दस्ऱ्यध यकयतिी मध्ये शधक्ददक क्षेत्रधि त्यधची प्रगिी असिे ुणण 
अवकधशीय क्षेत्रधि त्यधची प्रगिी कमी हदसूि येिे.म्िणूिच दोन्िी यकयतिीच्यध 
ब्द्र्ीग्णधक जरी सधरखध असलध िरी त्यधिंच्यध मध्ये मभन्ििध हदसूि येिे. 

 अि्कूलि कौशल्य :- अि्कूलि कौशल्यि दैिहदि क्षमिेचध ववचधर केलध जधिो 
अि्कूलि कौशल्य म्िणजे स्वि:च ेस्वि: स्वििंत्र पणे कधळजी घेणे इिर यकयतिीशी 
अिंिरकियध, सभविधलच्यध वधिधवरणधि दैिहदि कौशल्यचध वधपर करूि योग्य विाि 
करणे .यध यकयतिीिंिध सधमधक्जक वधिधवरण  सिंदभधाि म्िणजे.शधळध,घर,त्यधच्यध 
वयोगटधिील इिर ववद्यधर्थयधा ुणण सिंस्कृिी यधिंच्यधि कधया करिधिध अडचणी 
येिधि.कधिीयकयतिी मध्ये अक्षमिे बरोबर कधिी मयधादधिी हदसूि येिधि अि्कूलि 
कौशल्य मध्ये स्वििंत्र पणे जबधबदधरीिे वधगण्यधची कौशल्यधिंची गरज असिे.यध क्षमिध 
मयधाहदि असलेल्यध  ववद्यधर्थयधािध त्यधच्यध वयधि्सधर विाि करणे,अवघड जधिे..यध 
कौशल्य सधठी यकयतिीलध शधळध,कधया हठकधणी वैयक्तिक ुय्ष्य जगण्यधसधठी जधस्ि 
ुर्धरधची गरज असिे.अि्कूलि कधयाक्षमिेच ेमधपि करण्यधसधठी प्रमधणणि ुणण 
सिंस्कृिीक सधपेक्षध चधचण्यधिंचध वधपर केलध जधिो अि्कूलि कौशल्यधच े
मूल्यनिर्धारणधि(सिंकल्पिध कौशल्य.ुदरय्ति भधषध,भधषध द्वरे िधवभधव,वधचि 
लेखि,पैसधि सिंदभा,सिंकल्पिध ,स्वयम हदशध) इ. 

 सधमधक्जक कौशल्य (अिंिर कियधत्मक जबधबदधरी,स्वयम निरे्शि.ग्िंिधगि्ीच े
कौशल्य.नियमधच ेपधलि,) 

 प्रत्यमशक कौशल्य ुणण दैिहदि जगण्यधसधठी चे कौशल्य. 
यकयवसधनयक च्यध हठकधणी योग्य सधहित्यधचध वधपर कधळजीपूवाक करणे. 

 अि्कूलि कौशल्य मूल्यनिर्धारि.: 
अि्कूलि कौशल्य मूल्यनिर्धारि करण्यधसधठी अिेक कौशल्य सिंय्ति ररत्यध ववचधर 
केलध जधिो.(American Association on Mental Retardation)अि्कूलि कौशल्यच े
१० क्षेत्र निक्र्शचि केली ुिे. 

 सिंवधद,:--- बोलणे,भधषध,इिर यकयतिीशी सिंवधद सधर्ण्यधसधठी ऐकण्यधच ेकौशल्य शदद 
सिंग्रि. प्रर्शिधिंिध प्रनिसधद देणे. ुणण सिंवधदधत्मक कौशल्य. 

 सधमधक्जक उपयोग :-सधमधक्जक कधयधा सधठी  लधगणधरे ुवर्शयक कौशल्य. 
 सधमधक्जक श्रोत्यधिंचध वधपर, खरेदी कौशल्य, समधजधि वधवरण्यधच े. 



17 
 

 शकै्षणणक कधया : वधचि, लखेि, गणणिी,कौशल्य,दैिहदि स्वििंत्र,पणे  जगण्यधसधठी लधगणधरे     
इिर शकै्षणणक कौशल्य वेळे िस्धर मधहििी देणे.मधपि करणे,िोट्स कडणे,पत्र मलिणे. 

 घर कौशल्य :---घरधि रधिूि घरधची कधळजी घेणेरी कौशल्य (स्वच्छिध,वस्िचूध योग्य वधपर 
दर्ुस्िी करणे.ुणण यकयवस्र्धपि करणे,अन्ि मशजवणे दैिहदि कधमे वघरधिील सजधवट,ुरोग्य 
ुणण कधळजी. ुणण सिंरक्षणध सधठी लधगणधरे ुवर्शयक कौशल्य ुजधर ुणण जखम झधलीस 
उपचधरधलध प्रनिसधद देणे. सिंरक्षणधचे नियम पधळणे.योग्य औषद्र्ी घेणे. 

 फ्रसि :- फ्रसि च्यध ुणण मिोरिंजिधत्मक कृिी मध्ये स्वि: ग्िंििू ठेवण्यध सधठी ुवर्शयक 
नियोजि कौशल्य.इिरधि बरोबर खेळणे,घरधमध्ये िवीि वस्ि ूियधर करणे ुणण खेळधच े
नियम पधळणे. 

 स्वकधळजी :-- स्वि: ची कधळजी घेणे.जेवण.कपड.ेघधलणे.अिंघोळीसधठी लधगणधरे सधहित्य स्वि: 
घेणे ुणण ुरोग्यध ववषयी कृिी करणे स्वयम निदेशि,स्वििंत्र पणे रधिण्यधसधठीच ेकौशल्य 
जबधबदधरी ,स्विंयम नियिंत्रण कृिीलध सर्वधि करणे.सचूिध िस्धर कधम करणे.ुणण योग्य पयधाय 
निवडणे. 

 सधमधक्जक :-  इिर  यकयतिीशी अिंिर कियध करण्यधचे कौशल्य ममत्र ममळवणे, स्वि:च्यध 
भधविध यकयति करणे इिरधच्यध भधविध ,ओळखणे,योग्य पद्र्िीिे वधगणूक करणे. 

 कधया : कधयधाच्यध हठकधणी अर्धावेळध ककिं वध पणूा वेळ कधया करिधिध यशस्वी  ररत्यध पणूा 
करण्यधचे कौशल्य ,सोपववललेे  कधया पणूा करणे .सफ्रवधयझर बरोबर कधम करणे.ुणण कधया 
करण्यधचे वेळध पत्रक पधळणे. 

 कधरक कौशल्य : म्लधिंि सधठी स्र्लू ुणण सूक्ष्म कधरक कौशल्य ववकसि िीि 
अि्कूलि क्षेत्रध मध्ये वरील १०  अि्कूलि कौशल्य ची मधिंडिी करिध 
येईल.(उद.सिंकल्पिधत्मक, सधमधक्जक ुणण प्रत्यमशक कौशल्य ) 
                     अि्कूलि कौशल्य 

  

सिंकल्पिधत्मक कौशल्य         समधक्जक कौशल्य                  कधयधात्मक कौशल्य 

सिंप्रेषि                     सधमधक्जक कौशल्य                स्वकधळजी    

शैक्षणणक कधया               फ्रसि 

स्विंय निदेशि 
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सिंकल्पिधत्मक कधया ुणण अि्कूलि  कौशल्य म्ल्यनिर्धारणध इिके शैक्षणणक मूल्यमधपि िी 
मित्वधच ेुिे, 

 प्रगिीच ेनियिंत्रण 
 सिि 
 वैयक्तिक शैक्षणणक ुरधखडध ि्सधर ध्येय सधध्य बधबिच ेमधपि करूि ममळधलेली 

मधहििी. 
 सिंिमिधि नियोजि १४ वषधा पधसूि यकयवसधनयक सधठी वधपर. 
 म्ल्यनिर्धारण,बौद्धर्क अक्षमिेच ेनिदि करण्यधसधठी ब्द्धर्मधपि चधचणी ुणण 

अि्कूलिधत्मक कधयाप्रप्िी वधपर केलध जधिो. 
 मिोसधमधक्जक चधचण्यध द्वरे प्ढील मधहििी ममळू शकिे.परिू निदिध सधठीचधचणीिूि 

ममळधलेले ग्णधिंक प्रेश ेठरि िधिी. निदधि करण्यधपूवी त्यध यकयतिी ववषयी सिंपूणा 
मधहििी घेणे ुवर्शयक असिे .त्यधि पधलक ुणण मशक्षकधच्यध म्लधखिी,ुणण 
वैद्यकीय इनििधस समधवेश िोिो. 

उदध. कधिी म्ले चधचणीि दधखवववल्यध पेक्षध जधस्ि चिंचल ककिं वध उच्चकधरक क्षमिध 
दधखवविधि त्यधम्ळे इिर मधहििी बरोबर यध निरीक्षण चध वधपर करधवध लधगिो.निदधि 
करणधरी यकयतिी बौद्धर्क अक्षमिे बधबि निदिधत्मक निकष ुणण इिर पद्र्िीिे 
ममळधलेली मधहििीची ि्लिध करिे. 

 वैद्यकीय मलू्यमधपि िे म्ल्यनिर्धारण प्रिीयधची स्रवधि ुिे.सवा समधवशेि म्ल्यनिर्धारणधि 
प्ढील घटकधचध समधवेश िोिो. 

  वैद्यकीय िपधसणी 
 अि्विंमशक मज्जरज्जू सिंदभधाि चधचणी. 
 कौटूत्रबक ुणण सधमधक्जक इनििधस  
 बौद्धर्क कधयाक्षमिेच ेम्ल्यनिर्धारण मधिसशधस्त्रय चधचणी 

अि्क्लिधत्मक.प्रधर्ममक कधळजी घेणे. 

शैक्षणिक आणि सामाजिक कौशल्य विकसना साठी कायाात्मक काया ननती 

बौद्धर्क अक्षमिध असणधऱ्यध  ववद्यधर्थयधािध त्यधिंच्य बरोबर असणधऱ्यध सधमधन्य ववद्यधर्थयधाि 
पेक्षध.बौद्धर्क ुणण सधमधक्जक कमिरिध हदसूि येिे. ववद्यधर्थयधा  शधरररीक वयधिे मोठध 
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असले िरी िो मधिमसक वयध ि्सधर मधगे रिधिो.कधरण अचकू शैक्षणणक ुर्धर ममळि 
िधिी.बौद्धर्क अक्षमिध असणधऱ्यध  ववद्यधर्थयधाच ेुकलि क्षमिध कमी असिे.बौर्धत्मक वधढ 
कमी झधल्यध म्ळे ववद्यधर्थयधा जर कधिी कधयधात्मक शैक्षणणक कृिी ि रधबवल्यधस ज्ञधिधत्मक 
पधयध मध्ये लक्षणीय िफधवि हदसूि येिे. 

 कधयधात्मक शैक्षणणक कृिी कौशल्य मशकवल्यध म्ळे ववद्यधर्थयधा शधळेि ुणण शधळे बधिेरील 
यशस्वी िोिो िी कधयधात्मक कौशल्य मशकवण्यधसधठी िी ववमशष्ट पद्र्िीिे त्यधच ेनियोजि 
केल्यधस दैिहदि जीविधिील ववववर् परीस्र्ीिीि मध्ये उदध.घर,शधळध,कधया हठकधणीुणण 
समधज ,धचककत्सक शैक्षणणक ुणण ुजीवि कौशल्य ववकमसि िोण्यधसधठी मदि िोिे. 
कधयधात्मक शैक्षणणक अभ्यधसिम मध्ये प्ढील क्षेत्रधचध समधवेश िोिो. पूवा सिंबोर्,दैिहदि 
जीविधिील कृिी,वधचि,सिंप्रेशि,सधमधक्जक कौशल्य,सधमधक्जक उद्बोर्ि, ववद्यधर्थयधाच े
वय.मलिंग,गरज ुणण कधयधावर ुर्धररि मशक्षकधिी ववद्यधर्थयधािी ियधर करधवी.प्रत्यक 
उपघटकधच ेुजूि ववभधग करूि त्यधि कौशल्य पधिळी कधया ववर्शलेषण करूि पूवा प्रधर्ममक 
िे सिंिमिधत्मक कौशल्य अशध पद्र्िीिे. िमवधर पधयऱ्यधिंिी मधिंडिी करधवी.िे कधयधात्मक 
कौशल्य निशपिी म्िणजे ववद्यधर्थयधाच्यध स्वि:लध सिंवेदिधच्यध कृिी वर कमधल पद्र्िी िे 
नियिंत्रण करिध येिे व ि ेस्वनियिंत्रण विाि दधखवीि रधििधि.स्वि: पयधावरणधि स्वििंत्र्य 
दशावविधि. 

    शैक्षणणक कधयधात्मक कृिी मध्ये कधिी ववमशष्ट कौशल्य ववकमसि केलेली 
असिधि.त्यधिूिच ववद्यधर्थयधालध सधमधक्जक शैक्षणणक कृिीि मदि ममळिे.यध मध्ये अिेक 
प्रकधरचध कौशल्यचध समधवेश िोिो.त्यध ववद्यधर्थयधाच्यध वैयक्तिक असिधि.ुणण समधजध मध्ये 
सिभधगी िोण्यधसधठी स्वि: कृिीय्ति िोिधि. ववद्यधर्थयधाच्यध क्षमिध पूणािः ववकमसि 
िोण्यधसधठी िे ववशषे मशक्षण ुणण प्रमशक्षण िे बधल्यधवस्रे्पधसूि स्रु झधले पधिीजे.बौद्धर्क 
अक्षमिध असणधऱ्यध ववद्यधर्थयधालध योग्य ुर्धर ममळधल्यधस ग्णधत्मक ुय्ष्य जगण्यध सधठी 
समर्ा िोिो.बौद्धर्क अक्षमिध असणधऱ्यध ववद्यधर्थयधाच्यध अि्कूलिधत्मक विािध बधबि कधिी 
मयधादध येिधि.परिू त्यध ववद्यधर्थयधाच्यध कधिी क्षमिधयध जधस्ि प्रमधणधि असिधि. बौद्धर्क 
अक्षमिध असणधऱ्यध ववद्यधर्थयधािध स्वििंत्र ुणण स्वजबधबदधरी घेिध यधवी .िे प्रर्ममक ध्येय 
सधर्धकरण्यधसधठी िे अि्देशिधत्मक कधयािीिीचध वधपर करणे गरजेच ेअसिे. बौद्धर्क अक्षमिध 
असणधऱ्यध ववद्यधर्थयधाच्यध सवा सधमन्यध अभ्यसिमध वेनिररति मशक्षकधिंिी वगेवेगळे कौशल्य 
प्रमशक्षणध बधबि सूचिध देऊि ववद्यधर्थयधाच्यध अि्कूलिधत्मक अि्भवधवरच्यध मयधादध कमी 
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करिध येिील.िे कौशल्य स्वरूप कधयधात्मक असलेिरी ववद्यधर्थयधािध स्वििंत्र्य पणे जगण्यधसधठी 
कधयधात्मक ुिे. 

  काया कौशल्य अध्यपना साठी कायानीती 

ुकलिध सधठी कमी शददधची ुणण सोपे वधतयधचध वधपर करध. 

 पयधायी अि्देशिधत्मक कधयानििी ुणण पयधायी म्ल्य म्ल्यनिर्धारणधत्मक पद्र्िी वधपर 
करधवध . 

 सिंघटिधत्मक कौशल्य अध्यधपण  
 निणाय घेण्यधसधठी च ेनियम मशकवविधिध. मित्वधच ेुणण कमी मित्वधच ेमधहििीच े

वगीकरण  करधयलध मशकवूिभेद करधयलध मशकवध. 
 मधहििीच ेुठववण्यध सधठी त्यध मधहििीच ेगटवधरी करूि त्यधच्यध मधहििीच्यध सरधवधचध 

वधपर करधवध. 
 मधहििी स्रुवधिी पधसूि शवेटध पयाि ुणण शवेटध पधसूि स्रुवधिी पयाि ुशध दोन्िी 

पद्र्िीिे मशकवध. 
 स्मिृी ििंत्र वधपर करध (शदद,वधतय,धचत्र,यध ििंत्र वधपर करूि) स्मिृी वधढववण्यधसधठी 

प्रयत्ि करधवध. 
 िववि सिंकल्पिधच ेस्पष्टीकरण करण्यधसधठी मूिा वधतय ुणण उदधिरण वधपरकरधवध 
 छोट छोट्यध पधयऱ्यध ुणण त्यधच ेनियममि प्न्िध सरधव घ्यध. 
 वधचि कौशल्य सधठी ववद्यधर्थयधािध प्रत्यक्ष सूचिध द्यध. 
 दर्ूस्िी बधबिच ेप्रत्यभरि,ववमशष्ट ुणण िधत्कधळ द्यध. 
 िववि मधहििी िोंडी सधगिधिध त्यधिंिध मधहििीचध ुर्धर द्यध. 
 ववद्यधर्थयधािध प्रत्यक्ष कृिी ुणण अि्भव द्यध. 
 मोठी ुणण िववि कधयधाच ेछोटय छोट्यध पधयऱ्यधच ेववभधजि करध. 
 प्रत्यक पधयरीिील कृिी ववद्यधर्थयधालध दधखवूि ववद्यधर्थयधा कडूि एकध वेळेस एक कृिी 

करूि घ्यधवी. 
 ववद्यधर्थयधािध कड ेपधिूि बोलध ुणण त्यधच्यध  वयध ि्सधर ुवधजध मध्ये सधित्य ठेवध. 
 .अवघड अमिृ शदद िधिंत्रत्रक शदद टधळध.,एकध वेळेस एकच प्रर्शि ववचधर ुणण 

ववद्यधर्थयधालध उत्तर देण्यधसधठी प्रेशध वेळ द्यध. 
 ुकलि िोण्यधसधठी जधस्िीि जधस्ि दृक् सधर्िधचध मधपि करध. 
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उदध. प्रत्यक्ष वस्िू,धचत्र, ककिं वध प्रनिमध ,कृिी. 
 स्वििंत्र्य पणे जगणे व िधिंत्रत्रक सिंदभधाि ववद्यधर्थयधालध ियधर करण्यधसधठी योग्य 

शैक्षणणक कृिी ची निवड करणे. 
 अचकू प्रनिसधदधलध मधगादशाि करण्यधसधठी शधरीररक ,व मौणखक शददध चध वधपर 

करधवध. 
 वेगवेगळ्यध ुर्धर ििंत्रज्ञधि चध वधपर करधवध.(उदध.ुकलि सधठी वधचि,ुणण 

ववसिंककिी करण.प्रत्यक्ष सूचिध देणे) 
 कधयधात्मक अभ्यधसिमध च्यध दृष्टीकोिधिूि  ववद्यधर्थयधालध कधयधात्मक 

स्वििंत्र्यममळवण्यधसधठी ुवर्शयक असणधऱ्यध कौशल्य बधबि मदि केली 
जधिे.यधकृिीय्त्ती दृष्टीकोिधम्ळे अभ्यधसकमधाच ेअि्देशिधत्मकध नियोजि करणे 
शतय िोिे ुणण त्यधचध वयधि्सधर िी अध्ययि कौशल्य वधपरू शकिो िे 
अि्देशिधत्मक  नियोजि िे वगा अध्ययि मयधादीि िसूि त्यधच ेउपयोजि िे 
घरधिील दैिहदि कधमे सभोविधलच ेपररसर ुणण समधजध मध्ये दैिहदिजीवि 
जगि असिधिध वधपर केलध जधिो.यध दृष्टीकोिध म्ळे पयधावरण ुणण 
ववद्यधर्थयधाच्यध वयोगटधि्सधर  मशक्षक त्यधलध सम्द्यधि कसे वधगधवे यध बधबि 
ियधर करि असिधि. बौद्धर्क अक्षमिध असणधऱ्यध ववद्यधर्थयधािध मशक्षणधि 
स्वि: पयधावरणध मध्ये.त्यधिंिध स्वििंत्र्य पणे रधििध यधवे यध पद्र्िीिे 
अभ्यधसिम ियधर करधवध लधगिो.त्यधिंिी ुत्मसधि केलेले अध्ययि कौशल्य 
कधयधात्मक शैक्षणणक कृिी मध्ये कधयधात्मक उपधययोजिध करण्यधच्यध क्षमिेच े
एकत्रत्र करण केले जधिे.कधयधात्मक सधक्षरिध कौशल्य म्िणजे उदध. 
वधचि,लेखि,िधव,पत्तध,मधहििी पत्रक भरणे.त्रबलध वरील ककिं मि वधचिध 
येणे.ई.घटकधचध समधवेश िोिो.कधिी गणणिी कौशल्यधि िी ववद्यधर्थयधािध उपधय 
योजिध करिध येणे ुवर्शयक असिे.वजि अिंिर, मधपि, ुणण वस्िूची सिंख्यध 
ठरववण्यधसधठी त्यधलध वेळ,पैसध,कधलधवर्ी,कॅलेंडर,वधचि ववववर् वस्िूच ेवधचि 
करिध ुले पधहिजे.यध सिंकल्पिध समजूि घेणे ुवर्शयक ुिे.सधमधक्जक 
कौशल्य मध्ये अिेक क्षमिधचध समधवेश िोिो. 

अ) सधमधक्जक सिंबद्र् ववकसिधसधठी स्वि:प्रयत्ि करणे,ुणण िे िोकधरधत्मक दृष्टीिे सधित्य 
ठेवणे. 

ब) स्वध्यधचध स्वीकधर करणे व शधळेिील वधिधवरणधि स्वि: सधमधवूि  घेणे. 
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क) सधमधक्जक पयधावरणध मध्ये स्वि: पररणधम कधरक ररत्यध सधमधवूि घेणे. 

ड) सधमधक्जक कौशल्यची यकयख्यध करिधिध सधमधक्जक ुणण भधवनिक अध्ययि सिंदभधाि केली 
जधिे.स्वि: भधविध ओळखणे ुणण त्यधच ेयकयवस्र्धपि करणे. 

 इिरधिंिी घेिलेली कधळजी समजधवूि त्यधप्रमधणे प्रनिसधद देणे.िोकधरधत्मक सिंदभा ववकमसि 
करणे.जबधबदधरीिे निणाय घेणे.रचिधत्मक ुणण मूल्यधत्मक दृष्टीिे िधिधळणी करणे.सधमधक्जक 
सिंदभधाणधिे सधमधक्जक कौशल्य मूल्यमधपि करण्यधसधठी िे घटक उपयोगी ठरिे. 

    सधमधक्जक पररक्स्र्िीि म्ळे वििा अचकू िसिे.त्यध म्ळे स्वधध्यधय ववद्यधर्थयधाि कडूि िे 
िधकधरले जधिधि. िे सधमधक्जक दृष्टीिे अक्षम ुसल्यधिे िे ुय्ष्यधिील ुह्वधिे पेलू शकि 
िधिी.ुणण समधजधिील प्रनिसधद देवू शकि िधिी. सधमधक्जक पररक्स्र्िीि त्रबिचकू ुकलि ि 
झधल्यध म्ळे बौद्धर्क अक्षमिध असणधऱ्यध ववद्यधर्थयधाच ेसधमधक्जक विाि िे अचकू िसिे.यध 
ववद्यधर्थयधािध सिंदभािील य्ति च्यध शोर् ुणण ुकलि िोण्यधसधठी स्द्र्ध समस्यध असिधि.िे 
भधवनिक ुणण सधमधक्जक सिंदभाच्यध शोर् घेऊ शकि िधिी.िे इिरधच्यध  भधविध व अबोर्धच े
ुकलि िी करू शकि िधिी.सधमधक्जक पररक्स्र्िीि. मध्ये कधरक, पररणधम सिंदभाच ेुकलि 
िी त्यधिंिध झधलेले िसिे.ववमशष्ट पररक्स्र्िीि मध्ये कसे वधगधवे यध बधबि िी त्यधिंिध मधहििी 
िसिे. प्रोठ यकयतिी ुणण इिर समवैसकर म्ले यधिंचध सिंवधद कसध सधर्धवध यधचिेी ज्ञधि त्यधिंिध 
शोर्िध येि िधिी.सधमधक्जक सिंदभा अर्ा लधविध येि िसल्यध म्ळे त्यधिंिध प्रनिसधद देिध येि 
िधिी. 

 सधमधक्जक अध्ययि व भधवनिक अध्ययि कधया नििी. 
 वैयक्तिक ुणण कृिी शददधचध सिंबद्र् कसध ुिे.िे समजूि घेणे. 
 ववववर् अिंगी ववचधर व दृष्टीकोण यध बधबि ववचधर करणे. पररक्स्र्िीि ुणण 

अयकिधिधत्मक त्यधिंिध मशकवूि अपेक्षक्षि निष्कषा सध्यध करणे.व सरधव करणे. 
 वैयक्तिक ुणण गटध मध्ये पररणधम कधरक कौशल्य ियधर करूि त्यधिंिध सरधव 

करण्यधची सिंर्ी उपलदद करणे. 
 वगधा मध्ये ुणण घरधमध्ये पररणधम कधरक सधमधक्जक कौशल्य प्रधर्ािध ुणण 

िोकधरधत्मक प्रोत्सधिि ुणण त्रबिचकू िसलेले विािध बधबि हदशध देणे. 
 पधयऱ्यध बधबि पररणधम कधरक अिंिर कियध करूि त्यधचध ववमशष्ट लक्षध वेर्ण्यधसधठी 

त्यधिंिध चचधा करणे.उदध.सिंवधद च्यध प्रिीयध बधबि चचधा करणे,पररणधम कधरक ऐकल्यध 
म्ळे अिंिर कियध कसे शतय िोिधि.िे त्यधिंिध दधखिू देणे. 
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 सधमधक्जक कौशल्य ववकसिध सधठी भूममकधच ेपधलि कौशल्य मधपि करणे. 
 सधमधक्जक कौशल्य मयधादधचध शोर् घेऊि अि्देशि कधयानििी बदल करणे.प्रत्येक 

घटकध बधबि. अि्देशिधत्मक उहदष्टी ुणण विािधत्मक निषपिीच ेमधपि करणे. 
 ववद्यधर्थयधाच ेकधयधात्मक सिंदभािे दैिहदि जीविधिील अयकिधिे 

(शधळध.घर,समधज,ुयकिधिधिध सधमोरे जधण्यधसधठी त्यधिंिध ियधर करणे. 
 दैिहदि सधमधक्जक कौशल्य, प्रववणे, सधमधक्जक कौशल्य,अध्यधपि समोरध समोर 

करणे.उदध.(ुवर्शयकिे ि्सधर योग्य विाि,सधमधक्जक,अिंिर परस्पर सिंवधद. 
 सधमधक्जक कौशल्य शधक्ददक ुणण अशधक्ददक कौशल्यच ेस्पष्टीकरण करणे. 
 सधमधक्जक अिंिर कियध मर्ील नियम ुणण िधरककि सिंबद्र् स्पष्टकरणे. 
 कधयधाकौशल्य वेगवेगळ्यध परीक्स्र्िीि वधपर करण्यधची सिंर्ी उपलदर् करूि देणे. 

 

 

 

२.२.४----- िीिन कौशल्य विकसना साठी ननयोिन आणि सह्यक साधने. 

बौद्धर्क अक्षमिध असणधऱ्यध यकयतिीलध घरधि रधिणे ,समधजधि वधवरणे अक्जवि व 
मशिंक्षण,घरधिील वधिधवरण यध सवधा सधठी ुर्धरधची गरज असिे.त्यधिंच ेुय्ष्य अधर्क 
स्वििंत्र्य पणे जगण्यधसधठी ििंत्रज्ञधिधच ेसह्यध घेिध येिे. 

 १)सधह्यक ििंत्रज्ञधि : 

हदयकयधिंग यकयतिीिंिध सधह्यक अि्क्लिधत्मक,प्िवासिधत्मक यध अर्धािे िी सिंकल्पिध वधपरली 
जधिे.ज्यध यकयतिी मध्ये बौद्धर्क अक्षमिध ुसिे अशध यकयतिीिध सधह्यक ििंत्रज्ञधिध चध ववचधर 
करूि कधयधात्मक मयधादध कमी करूि अध्ययिधि वधढ,स्वििंत्र्यि: िधलचधल सिंप्रेषि  

ुणण निवडी सधठी उपयोग िोिो. 

२) सिंप्रेशि: 

यकयतिीलध ुवधजधिूि सिंवधद सधर्िे ुवर्शयक िोिो त्यध वेळेलध ििंत्रववज्ञधिधच्यध ुर्धरे सिंवधद 
सधर्िध येिो.यकयतिी शधरीररक ुणण बौद्धर्क कधरणधस्िव ुवधज इिरधि पयाि पोिच ूशकि 
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िसेल िेयकिध िो ििंत्रववज्ञधिधच्यध सधर्िे पोिचववणे शतय िोिे .पयधायी सिंवधदध मध्ये मौणखक 
ुवधज यकयनिररति िे त्यधिंच ेववचधर मधिंडू शकिधि. गरज ुणण किं ल्पिध.मधिंडू शकिधि. ज्यध 
यकयतिीिध अशधक्ददक सिंप्रेषि  

च्यध जधस्ि प्रमधणधि वधपर करिधि,िे त्यधिंिध सिंप्रेशि बोडधाच्यध वधपर करू शकिधि. सिंप्रेषि  

बोडा म्िणजे प्स्िकधिील एक पधि ज्यधवर वपचर ुणण शदद असिील.ुणण यकयतिी त्यधवर 
खण्ध करूि स्वि:यकयति करू शकिो .सिंगणकच्यध सिंप्रेषि  

म्िणूि वधपर करिध येिो यधिूि यकयतिीलध ववमशष्ट धचत्रध सधठी मौणखक पद्र्िीिे सधिंगू शकिे 
ककिं वध निरोप पधठवू शकिो सिंगणकधद्यकिधरे िो ववमशष्ट शदद वधतय प्रचधर ुणण वधतय 
मोठ्यधिे म्ििंटले जधिे. शधक्ददक िधवभधव यकयति िोणधऱ्यध अडचणी असिधि त्यध हठकधणी 
सिंप्रेशिधच वधपर केलध जधिो.ज्यध यकयतिीिंि मध्ये सिंप्रेषि अिंपगत्व असिधि िेयकिध त्यधिंिध 
शधक्ददक उपकरणधि सिंप्रेशण क्षमिेि वधट करिध येिे. 

 

 

 

तंत्रज्ञान केव्हा ि कसे िापरायच ेते पाहू 

  १) पयधावरणीय नियिंत्रण :-ज्यध यकयतिी मध्ये बि्शधरीरीक ववकलिंगध ककिं वध बौद्धर्क ववकलिंगध ुसि े
ुशध यकयतिीि सधठी पयधावरणीय नियिंत्रण सधर्िे मित्वधची ठरिधि.ज्यध यकयतिी ुपल्यध सभोविधली 
कफरण्यधची क्षमिध कमी ुसि े.ििंत्रज्ञधिच्यध उपयोग  करूि यकयतिी दृतश्रधयकय सधर्िे. घरधिील 
मिोरिंजक सधर्िे ुणण दरवधजे त्रब िंद ुणण उघडण्यधची ियध करिधि येि.े   

२) चलि वलि  :- मधिवी ककिं वध सिंगणक यधचध ुर्धर घेविू ुपल्यध गरजध पणूा करू 
शकि.ेउदध.यकिीलचेर, वधकर,यधिंचध वधपर करूि ज्यध यकयतिी चधल ूशकि िधिी.त्यध यकयतिीिध िधलच 
करण्यधसधठी व त्यधिंचध गरजध पणूा करण्यधसधठी ििंत्रज्ञधिचध वधपर करू मधगादशाि िोऊ शकि.े 

३)    शकै्षणणक :-- मशक्षणधि  ििंत्रज्ञधिचध वधपर दैििंहदि जीविधिील ुर्धरकृिी करण्यधसधठी 
अध्ययिधि प्रगिी करण्यधसधठी केली जधि.ेसिंगणक सधह्यक अिदे्शिधचध वधपर अिेक क्षेत्रध मध्ये करिध 
येिो.ि ेशदद ओळखणे, स्पलेीग,गणणि,सधमधक्जक कौशल्य.सिंगिकधचे सधक्षरिध.भधषध,सिंघटिधत्मक ुणण 
सधमधक्जक कौशल्य ववकसिधसधठी वधपर करिध येिो. 
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४)       दैििंहदि जीविधिील कृिी :-हदयकयधिंग यकयतिीिध दैििंहदि कधयधािील कृिी करण्यधसधठी सधह्य    

करि.ेस्वयिंम चमलि ुणण सिंगणकधच्यध ुर्धरे यकयतिीलध स्विःखधणे .स्विः ची कधळजी 
घेण्यधसधठीुर्धर हदलध जधिो. सिंगणकधच्यध श्रधयकय सधर्ि ुणण दृतश्रधयकय अिदे्शि  सधर्िध द्वरे ज्यध 
ववद्यधर्थयधािध कधयापूणा करण्यधसधठी श्र्वणधचध वधपर केलध जधिो. 

 कृिीच्यध पधयऱ्यध सधधगिल्यध जधिधि.उदध. अिंर्रूि ियधर करध,वेळेवर जेवण करध.शधरीररक 
स्वच्छिध करध इ. स्वरुपधि .दैििंहदि जीविधिील कौशल्य बधबि मदि ममळवूि िे पूणा करू 
शकिधि. 

५) रोजगधर :- कधयधाच्यध हठकधणी अचकू विाि ुणण सधमधक्जक अिंिर कधयधा सधठी लधगणधरे 
जटील कौशल्य अवघड िी समस्यध सोडवूि रोजगधरच्यध स्वविािधि बदल करू 
शकिधि.अध्यपिध सधठी दृतश्रधयकय सधह्यक प्रमशक्षण सधहित्यधचध वधपर करूि कधया प्रमशक्षण 
ुणण कधया ववकसि करिध येिे.कधयधािील कृिी हदलेल्यध िमधिे ुणण वेळेि करण्यधसधठी 
ध्विीम्द्रण चध वधपर करूित्यधिंिध शधक्ददक मदि िोऊ शकिे. 

६) खेळ ुणण मिोरिंजि :- सिंगणकधिील ुर्धररि खेळधच्यध कृिी,निणाय घेण्यधच्यध क्षमिध 
सधठी यध  ववद्यधर्थयधािध जधस्ि वेळ लधगिो.त्यधम्ळे सिंगिधिील खेळधच्यध  ववद्यधर्थयधाच्यध 
गिीि्सधर अि्कूलि केले जधिे.यध ववद्यधर्थयधािध बोर्धत्मक सधमधक्जक,िधि,डोळे.इ.कौशल्यची 
सिंर्ी उपलदर् करूि हदली जधिे. 

     कधयधात्मक मयधादधि वरिी मधि करण्यधसधठी खेळधच ेसधहित्य गरजे ि्सधर केले 
जधिे.हदयकयधिंग ववद्यधर्थयधािध स्विंित्र्यिध ुणण समधवेशक िोण्यधसधठी यणेधऱ्यध अडचणीवरमधि 
करण्यधसधठी सधह्यक  ििंत्रज्ञधिचध वधपर केलध जधिो.वयैक्तिक कधयधात्मक मयधादध भरपधई  ििंत्रज्ञधिचध  
वधपर करूि पणूा केली जधि.े 

         ििंत्रज्ञधिध उपलदर् मध्ये उपलदर् सधहित्य िधवे ुणण त्यधचध वधपर कसध करधवध यधची 
मधहििी ववद्यधर्थयधािध  हदली जधि.े एकध सधर्िध कडूि दस्ऱ्यध सधर्िध कड ेजधिधिध ववद्यधर्थयधािध 
सिज िणेे जधण्यधसधठी िो जे अगोदर कौशल्य मशकललेध ुिे त्यधची िवीि कौशल्य सोबि सधिंगड 
घधलधवी लधगि.े त्यधमळे् ि ेििंत्रज्ञधिच्यध लवधचकिध मळे् ववद्यधर्थयधाचध वधपर करण्यधि यधवध. 

७) अि्कूलि :-बौद्धर्क अक्षमिध ववद्यधर्थयधाि मध्ये अध्ययि अक्षमिध इिर ववद्यधर्थयधाि 
पेक्षध कमी असिे.यध ववद्यधर्थयधािच ेववववर् ववषयधच्यध क्षेत्रधि त्यधच्यध क्षमिध ुणण मयधादध यध 
मध्ये बदल असिो.त्यधम्ळे एक ववमशष्ट गरजे ि्सधर अि्कूलि ुणण बदल बधबिची मधहििी 
मशक्षकधिंिी ववचधरधि घेिल्यधस िो ववद्यधर्थयधा वगधा मध्ये यशस्वी िोिो.ववचमलि करणधऱ्यध 
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म्लधलध वगधाच्यध प्ढे ि ठेविध.ककिं वध णखडकी पधसूि दरू ठेवणे,ककवधिं त्यधच ेमि ज्यध वस्िूिे 
ववचमलि िोिे.त्यधपधसूि दरू ठेवल्यधस अि्कूलि जधस्ि. प्रभधवी िोिो.सधहित्यधि ववद्यधर्थयधाि 
त्यधिे केलेले अध्ययि दधखववण्यधची सिंर्ी ममळेल ुसे सधहित्यधि बदल केले 
पधहिज.ेअि्कूलि,स्वीकधर,बदल प्रत्येक यकयतिीची गरज त्यधची वैयक्तिक अध्ययपण शैली 
ववद्यधर्थयधािच्यध ुवडी िस्धर करधयकयध लधगिधि.निर्धाररिकेलेल्यध अभ्यधसिमध पेक्षध बदल 
द्वधरे निक्र्शचि केलेले अध्यधपि पद्र्िी यध मभन्ि असिधि. ुणण त्यध सिंबर्ीि 
ववद्यधर्थयधािचध ववशषे गरजध लक्षधि घेवूि निक्र्शचि केल्यध जधिधि.अध्ययि निशपिी यध 
ववद्यधर्थयधाच्यध वैयक्तिक शैक्षणणक कधयािम ुर्धररि असिधि.त्यधमध्ये बदल िे दोि प्रकधरे 
केले जधिधि ववद्यधर्थयधालध कधय मशकवधयच ेुिे.ुणण ववद्यधर्थयधा शधळेि कसे कधया करणधर 
ुिे.बदल ककिं वध स्वीकधर िे प्रम्खधिे प्ढील क्षेत्रध मध्ये करधवे लधगिे. 

१)वेळधपत्रक :- ववद्यधर्थयधालध स्वधध्यधय ककिं वध चधचणी सोडववण्यधसधठी जधस्ि वेळ देणे. 
ववद्यधर्थयधािे केलेल्यध कृिी ि्सधर त्यधच म्दिीि मूल्यमधपि करणे. 

२) बैठक :- छोट्यध छोट्यध गटधि कधया करण्यधस मशकववणे.ककवधिं स्विंित्र्य पणे ऐकठ्यधिे कधम 
करणे. 

३)सधहित्य :-श्रयकयध यकयधख्यधिेककिं वध प्स्िके िोट्स देणे.ुणण डीजीटल प्स्िक प्रववणे. 

४) अि्देशि :-स्वधध्यधय पधिळी कमी करणे.वधचि पधिळी कमी करणे.मूल्यनिर्धायिधि बदल 
करणे. 

५) ववद्यधर्थयधा प्रनिसधद :- ववद्यधर्थयधािी िोंडी उत्तरे हदलेली स्वीकधरणे.ुणण मलणखि कधयधा 
सधठी टकलेखि स्वीकधरणे. 

         अिकू्लि मध्ये पयधायी पत्र अध्ययि कधयािीिी ुणण  मूल्यनिर्धारण प्रकियध वधपर 
केलध जधिो ववशषे मशक्षणधि अध्यपण पद्र्िी ुणण सूचिध देणे यधिील बदल िे गरजेच े
घटक ुिेि.अि्कूलि मध्ये सिंघटिधच ेवधपर केल्यधस वगधािील यकयधख्यधिे समजण्यधसधठी िे 
सधह्यभूि ठरि.ेस्वधध्यधय ककिं वध चधचणी सोडववण्यधसधठी जधस्ि वेळ हदलध पधहिजे. श्रयकयध 
सधर्िे,वधचिध सधठी मलणखि स्वधध्यधय वधपरणे. 

 वैयक्तिक शैक्षणणक नियोजि :-  
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          वैयक्तिक शैक्षणणक नियोजि िे मलणखि स्वरुपधि असिधि. त्यध ववद्यधर्थयधाची 
गरज,शधळेकडूि अपेक्षक्षि स्ववर्ध यधची मधहििी असिे.मशक्षकधलध ववद्यधर्थयधाच्यध प्रगिीच े
नियिंत्रण करण्यधसधठी त्यधच्यध पधलकधिंिध ुणण सिंबर्ीि ववद्यधर्थयधालध देण्यधसधठी त्यधचध 
उपयोग केलध जधिो.अिंिगाि मूल्यनिर्धारणधच्यध निकधलधिूि वैयक्तिक शैक्षणणक नियोजि मध्ये 
दोि महिण्यधि्सधर िोंदी केल्यध जधिधि. गरज असल्यधस मदि केली जधिे. 

   ववद्यधर्थयधाच्यध सिंदभधािील प्रगिी सधठी पधलकधिंिध सिभधगी करूि घ्यधवे .यध सवा प्रकियध 
मध्ये   ववद्यधर्थयधाच्यध समस्यध ुणण मयधादध समजण्यधस मदि िोिे.. 

            वैयक्तिक शैक्षणणक नियोजि मदि-अशय  

वैयक्तिक शैक्षणणक ुरधखडध मध्ये एकमेव गरज लक्षधि घेऊि त्यधिंचध मधहििी देऊि 
शैक्षणणक ुरधखडध ववकसि केले जधिे.सध्यधचिं पररक्स्र्िी ववद्यधर्थयधाच्यध सध्यध शधळेिील 
शैक्षणणक पररक्स्र्िी कशी ुिे यधची मधहििी हदली जधिे.िी मधहििी वगा चधचणी स्वधध्यय 
.वैयक्तिक चधचणी पधलकधची निरीक्षण मशिंक्षकधची इिर सेवध देणधऱ्यध यकयतिी यधची मधहििी 
घेऊि निरीक्षणध वरूि ठरववले जधिे.यध मध्ये ववद्यधर्थयधाच्यध सध्यध पररक्स्र्िी मध्ये सधमधन्य 
अभ्यधसिम पद्र्िी मध्ये ुणण सिभधग मध्ये ववद्यधर्थयधाच्यध कसध पररणधम िोिो यधची िोंद 
केली जधिे. 

िावषाक ध्येय :- ववद्यधर्थयधािे वषाभरधि कोणिे ध्येय पूणा करधवेि यधची िोंद केली जधिे िी 
ध्येय छोट्यध छोट्यध उद्धर्ष्ट ियधर करूि ववभधगणी केली जधिे. ध्येयध मध्ये शैक्षणणक 
सधमधक्जक,विाि ववषयी ुणण शधरीररक गरजधचध समधवेश केलध जधिो. 

विशषे शशक्षि आणि विशेष सेिा :- वैयक्तिक शैक्षणणक ुरधखडध मध्ये ववशषे मशिंक्षणधिील 
ुवर्शयक सधहित्य यधदी.व सेवध बधबिची मधहििी द्यवी लधगिे.यध सधठी परूक सधर्िे 
सेवध.बदल ुणण ुर्धर.कधय कधय लधगणधर ुिे यधची िोंद केली जधिे. 

िेळ आणि स्थळ :- वैयक्तिक शैक्षणणक ुरधखडध कर्ी ियधर करधयचध कोणिी कौशल्य घेऊि 
ककिी वेळ लधगेल व कौशल्य ि्सधर हठकधण निवडले जधिे.िी कौशल्य ककिी व कर्ी पूणा 
करधयची यध ववषय सवा मधहििी हदलेली असिे. 

सिंिमणधिील सेवेची गरज :- वैयक्तिक शैक्षणणक ुरधखडध कर्ी ियधर करिधिध मोठ्यध 
म्लधिंच्यध गरजध जर त्यध हठकधणी पूणा िोि िसिील िर िी गरज पूणा करण्यधसधठी शधळध च्यध 
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हठकधणध वरूि गरज पूणा िोईल त्यध हठकधणी ववद्यधर्थयधालध घेऊि त्यध पद्र्िी मध्ये प्रमशक्षण 
हदले जधिे. 

 

 


