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घटक – ३ 
 स्वमग्नता गणुसतू्ाांसांबांधित धवकृती - स्वरूप, गरज आधण हस्तके्षप 

 
अनकु्रमधणका  
३.० उद्दिष्टे   
३.१ प्रस्तावना  
३.२ द्दवषय द्दववेचन  
 ३.२.१ स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती- व्याख्या, प्रकार आद्दण वैद्दिष्ये  
 ३.२.२ मलू्यद्दनिारणाचे क्षेते्र व सािने  
 ३.२.३ अनदेुिन दृष्टीकोन  
 ३.२.४ अध्यापन पद्धती  
 ३.२.५ व्यावसाद्दयक प्रद्दिक्षण आद्दण नोकरीच्या संिी  
३.३ सारांि  
३.४ पाद्दरभाद्दषक िब्द  
३.५ सरावासाठी प्रश्न  
३.६ अद्दिक वाचनासाठी पसु्तके  
  
३.० उधिष्ट्ये  
या घटकाचा अभ्यास केल्यानंतर द्दवद्यार्थी द्दिक्षकांमध्ये पुढील क्षमता येतील. 
१) स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीची व्याख्या, प्रकार आद्दण वैद्दिष्ये स्पष्ट करू िकाल. 
२) स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीच्या मलू्यद्दनिारणाची क्षेत्र आद्दण सािनांचे वणणन करू िकाल. 
३) स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती द्दवद्यार्थ्याच्या अध्ययन गतीत वाढ होण्यासाठी योग्य अनदेुिन 
कायाद्दनतीचे उपयोजन करू िकाल. 
४) स्वमग्नता द्दवद्यार्थ्यांच्यानसुार योग्य अध्यापन पद्धतींचा वापर करू िकाल.  
५) स्वमग्न मलुांच्या नोकरीच्या संिी आद्दण व्यावसाद्दयक प्रद्दिक्षणासंबंद्दिची माद्दहती देऊ िकाल. 
 
३.१ प्रस्तावना  
 मज्जासंस्रे्थबाबतचे अपंगत्व हे मेंदचूा द्दवकास ककवा कें द्रीय मज्जासंस्र्था यांच्यािी संबंद्दित आहे. या 
घटकामध्ये स्वमग्नता (Autism) या अपंगत्वाद्दवषयी माद्दहती द्ददलेली असनू पढेु एक व्यष्टी अभ्यास द्ददलेला 
आहे. तो वाचनू त्याच्याखाली द्ददलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.  
 ‘सागर’ हा मोठ्या बालवाडीच्या गटात द्दिकत आहे. बालवाडीतील इतर बालकांबरोबर संवाद 
सािताना त्याला अडचणी येतात. द्दिक्षक ककवा इतर द्दवद्यार्थ्यांनी संवाद सािल्यावर कसा प्रद्दतसाद द्यावा 
हेही त्याला माद्दहती नाही. संवाद सरुु करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये नाही. परंत ुत्याला द्दवद्दवि गाड्ांद्दवषयी 
आकषणण आहे आद्दण तो द्दवद्दवि गाड्ांचे प्रकार सांग ूिकतो. दैनंद्ददन जीवनात त्याच्या कृतींमध्ये बदल 
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केल्यास ककवा द्दिक्षकाने त्याला वगातील कृतींमध्ये सहभागी होण्यास सांद्दगतले तर तो नाराज होतो ककवा 
द्दचडतो. वगात त्याला वाटेल त्यावेळेला हात कानावर ठेवून तो वगामध्ये पळापळ करत असतो.  
 द्दिक्षक म्हणनू वरील पद्दरच्छेद वाचल्यानंतर तमुच्या मनात द्दवचारप्रद्दिया सरुु झाली असेलच. या 
द्दवचारांना योग्य द्ददिा देण्यासाठी पढुील प्रश्नांची उत्तरे द्दलहा/ द्या. 
१) सागरला काय-काय अडचणी आहेत? 
२) सागर बोल ूिकतो का? 
३) सागर किाने नाराज होतो? तमु्ही याबाबत कोणता द्दवचार कराल? 
४) सागर पळत का राहतो? 
 
३.२ धवषय धववेचन  

३.२.१ स्वमग्नता गणुसतू्ासांबांधित धवकृती - व्याख्या, प्रकार आधण वैधिष्ट्ये  
 Autisum ला सवणसािारणपणे स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असे म्हटले जाते. यात मेंद ू
द्दवकसनासंबंद्दित अनेक गतुांगतुीच्या द्दवकृती आढळून येतात. 
 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या बालकामध्ये कमी अध्ययन, सामाद्दजक द्दवकृती 
आद्दण गुंतागुंतीचे वतणन या प्रकारच्या एकाच वतणनाची वारंवाद्दरता द्ददसनू येतात. स्वमग्नतेमध्ये कौिल्य 
नसतात असे नाही परंतु ही कौिल्य वयानसुार द्ददसनू येत नाही. उदा. चार वषाच्या स्वमग्न बालकाचा 
उच्चार द्दवकास हा दोन वषाच्या बालकाइतका असतो. तर कारक कौिल्यांचा द्दवकास हा चार वषाच्या 
मलुाचा द्ददसतो. परंत ुसकु्ष्म कारक कौिल्य हे तीन वषाच्या मलुाचे तर स्वमदत कौिल्य हेही तीन वषाच्या 
मलुाइतकेच द्ददसनू येतात.  
 स्वमग्नता हा िब्द १०० वषांपवूी वापरण्यात आला. हा िब्द ग्रीक भाषेतनू आलेला असनू Autos 
म्हणजे Self ‘स्वत:’ ककवा ‘स्व’ या अर्थाने वापरला जातो. या िब्दाचा अर्थण म्हणजे ‘व्यक्ती सामाद्दजक 
आतंरद्दियांमध्ये सहभागी होत नाही. त्यामळेु ती स्वत: मध्येच राहते. १९०८ साली यजुीन ब्ल्यलूर या स्वीस 
मनोद्दवकार तज्ञाने हा िब्द प्रर्थम वापरला. त्याने १९११ पासनू स्वत:मध्ये गुंग असणाऱ्या ‘स्स्कझोफे्रद्दनया’ 
व्यक्तीसाठी हा िब्द वापरला होता. 
 १९४० साली अमेद्दरकन संिोिकांनी भावद्दनक आद्दण सामाद्दजक समस्या असणाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांसाठी 
‘स्वमग्नता’ हा िब्द वापरण्यास सरुुवात केली.  
 प्रा. द्दलओ कॅनर यांनी जॉन ऑफ द्दकग द्दवद्यापीठातील अनेक द्दवद्यार्थ्यांच्या अलग/ असामान्य वतणन 
अभ्यासातनू हा िब्द वापरण्यास सरुुवात केली. त्याचवेळी जमणनीतील हनॅ्स अस्फगणर यांनी अॅस्फगणर 
द्दसनड्रोम असणाऱ्यांना सामाद्दजक संपे्रषणाचा दोष असणाऱ्यांमध्ये गणले जावे असे सांद्दगतले.  
 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीच्या व्याख्येत कालानिुमाने बदलत गेला. Diagnostic and 
Statistical Manual for Mental Disorder (DSM) या आिारे संपणूण जगामध्ये द्दनदानात्मक द्दनकषांचे 
प्रमाद्दणकरण करून त्याचे वतणनद्दवषयक आद्दण मानसिास्त्रीय द्दवकृतीद्दवषयी वगीकरण करून (DSM) 
म्हटले जाऊ लागले. स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीचे DSM-V नसुार वणणन करण्यात आलेले आहे. 
स्वमग्नतेसंदभातील काही व्याख्या आता आपण पाहू. 
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(क) व्याख्या :-  
 “स्वमग्नता ही मज्जासंस्रे्थिी संबंद्दित द्दवकृती असनू त्यात मलुांमध्ये सामाद्दजक आंतरद्दिया 
अक्षमता, िास्ब्दक आद्दण अिास्ब्दक, संपे्रषण अक्षमता आद्दण वतणनाची पनुरावतृ्ती द्ददसनू येते.”  
 “स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती ही मज्जासंस्रे्थिी संबंद्दित द्दवकृती आहे. यात मलुाला इतरांिी 
संवाद ककवा आंतरद्दिया करताना अडचणी येतात. त्याच त्याच वतणनाची पनुरावतृ्ती, आवड आद्दण कृती 
द्ददसनू येते.”  
राष्ट्रीय स्वमग्नता सधमतीनसुार  
 ऑद्दटझम ही आजीवन द्दवकसनिील अक्षमता आहे. ज्याचा पद्दरणाम व्यक्ती इतरांिी कश्या 
पद्धतीने संवाद सािते आद्दण इतरांिी कश्या पद्धतीने नाते द्दनमाण करते ह्याच्यावर होतो तसेच जगाबिलच्या 
त्या व्यक्तीच्या संवेदना किा होतील ह्यावरही स्वमग्नेचा पद्दरणाम होतो. काही स्वमग्न व्यक्तींचे संवेदनांच्या 
बाबतीत आवाज, स्पिण, चव, वास, प्रकाि आद्दण रंगाबाबत अनभुव टोकाचे अस ू िकतात जसे अगदी 
जास्त ककवा अगदी कमी.   
 जेव्हा काही स्वमग्नता असणाऱ्या व्यक्ती त्यांच्या समस्या आद्दण पद्दरस्स्र्थती सारख्याच दिणद्दवतात 
तरी देखील त्याचा पद्दरणाम मात्र प्रत्येक व्यक्तीनसुार वेगवेगळ्या होऊ िकतो.  
American Psychiatric Associations Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder 
(DSM V)  नसुार “Autism spectrum disorder (ASD) is defined as a single disorder that 
includes disorders that were previously considered separate- autism, Asperger’s syndrome, 
childhood disintegrative disorder and pervasive developmental disorder not otherwise 
specified.” 

स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीतील गणुसतू्रात वेगवेगळी लक्षणे व तीव्रता द्ददसनू येते.  
वरील व्याख्यांवरून स्वमग्न बालकांच्या अडचणींची काही सवणसामान्य क्षेत्र पढेु नमदू केलेली आहेत. 
१) बहुिांगी संदभाने सामाद्दजक संपे्रषण आद्दण सामाद्दजक आंतरद्दियेमध्ये अडर्थळे येणे. 
२) वतणन रुची आद्दण कृतीतील पनुरावतृ्ती मयाद्ददत असे साचेबध्द वतणन आढळते. 
३) बालवयातच लक्षणे द्ददसनू येतात. 
४) सद्य कायातील सामाद्दजक, व्यावसाद्दयक आद्दण इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अक्षमता द्ददसनू येते. 
६) हे सवण दोष बौद्दद्धक अक्षमता ककवा वैस्श्वक द्दवकासात्मक उिीर या संदभातनू चांगल्या पद्धतीने स्पष्ट 
करता येऊ िकत नाहीत म्हणनू स्वमग्नता हा एक वेगळा वगण समजण्यात येतो. 
७) अडर्थळे बौद्दद्धक अक्षमतेनसुार स्पष्ट करता येत नाहीत. (बौद्दद्धक अक्षमता बदु्दद्धमत्ता ककवा जागद्दतक 
पातळीनसुार उिीर)  
८) हे द्दनदानात्मक बदलाच्या द्दनकषासाठी आपल्याला सामाद्दजक संपे्रषणातील अडर्थळ्यांचा द्दवचार 
Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder (DSM-IV) नसुार केला आहे पण 
DSM-V मध्ये ते आलेले नाहीत.  
(ख) सामाधजक सांपे्रषणात्मक धवकृती 
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 द्दनम्न बौद्दद्धक क्षमता असल्यामळेु या व्यक्तींना िास्ब्दकआद्दण अिास्ब्दक संपे्रषणामध्ये अडचणी 
द्ददसनू येतात. िास्ब्दक आद्दण अिास्ब्दक भाषेच्या आकलनातील अडर्थळे त्याचप्रमाणे संवादामध्ये द्दबनचकू 
प्रद्दतसाद देता येत नाही. या द्दवकृतीमळेु पद्दरणामकारक संपे्रषण, सामाद्दजक संबंि, िैक्षद्दणक संपादन आद्दण 
व्यावसाद्दयक प्रगतीत मयादा येतात. ही लक्षणे लहानपणापासनूच असतात परंत ुबोलणे, भाषा, संपे्रषणात 
येणाऱ्या अडचणीं नंतर लक्षात येतात. सामाद्दजक संपे्रषण द्दवकृती असणाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांना व्यवहारात 
अडचणी येतात. या व्यक्तींना संवादातील आदान-प्रदानाचे आकलन होतेच असे नाही. काही बालक 
स्वत:िीच संवाद साित राहतात आद्दण इतरांिी संवाद करण्याचे टाळतात. पालकांिी व्यवस्स्र्थत बोल ू
िकत नाहीत, सामाद्दजक पद्दरस्स्र्थतीमध्ये भाषा किी वापरावी याबाबत या द्दवद्यार्थ्यांना अडचणी येतात.  
स्वयां अध्ययनासाठी कृती: 
 तमुच्या सभोवताली असलेल्या एखाद्या स्वमग्न मलुाच्या अडचणींच्या क्षेत्रांची नोंद करा.  
(ग) स्वमग्नता गणुसतू्ासांबांधित धवकृती धवद्यार्थ्यांची वैधिष्ट्ये :-   
 स्वमग्नतेत वतणन, सामाद्दजक आंतरद्दिया संपे्रषण, ञानेंद्दद्रयाबाबत संवेदनिीलता यात अडचणी 
येतात. स्वमग्न असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये यातील काही अडचणी या समान असतात तर काही अडचणी 
स्वमग्न गणुसतू्रामध्ये द्ददसनू येतातच असे नाही.  
१) सामाधजक कौिल्य:- स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असलेल्या द्दवद्यार्थ्यांना सामाद्दजक 
आंतरद्दियेमध्ये अडचणी येतात. 
२) सांभाषण आधण भाधषक कौिल्ये:- स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीमध्ये बोलणे आद्दण भाषा 
आकलनात अडचणी असतात हे त्यांच्या ओळखण्याचे लक्षण आहे.  
३) वततनावर व खेळावर प्रधतबांि :- स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीतील द्दवद्यार्थी वतणन कृती आद्दण 
आवडीमध्ये प्रद्दतबंि व ताठर भदू्दमका घेतात.  
४) ज्ञानेंधिय सांदभातील प्रश्न :- स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृत द्दवद्यार्थ्यांमध्ये ञानेंद्दद्रयासंदभात प्रश्न 
द्ददसनू येतात. त्यामळेु दैनंद्ददन कायातील कृतींचा अर्थण लावण्यासाठी अडचणी येतात. 
५) अपवादात्मक कौिल्य:- काही स्वमग्न मलुांमध्ये अपवादात्मक कौिल्य आढळून येतात. उच्च स्मतृी, 
कालगणन कौिल्य, द्दवद्दवि देि व त्यांच्या राजिानींची माद्दहती.  
 प्रत्येक क्षेत्राचे आपण सद्दवस्तरपणे अभ्यास करू. प्रत्येक स्वमग्न मलुगा इतर स्वमग्न मलुापेक्षा 
वेगळा असतो हे लक्षात ठेवणे आवश्यक असते. एखादा मलुगा बोल ूिकत नसेल, त्याच्यामध्ये स्वत:ला 
मदत करण्याचे अत्यंत कमी कौिल्य अस ू िकते. तर दसुरा मलुगा बोल ू िकत नसेल परंत ु स्वत:च्या 
गरजा पणूण करण्याच्या क्षमता त्याच्यामध्ये अस ूिकतात. तर द्दतसरा मलुगा बोल ूिकतो. स्र्थाद्दनक िाळेत 
ही जावू िकतो परंत ुइतर द्दवद्यार्थ्यांिी संवाद सािताना त्याला अनेक अडचणी अस ूिकतात.  
 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीमध्ये प्रत्येक मलू वेगळे असते. जसे इंद्रिनषु्यात द्दवद्दवि रंग हे 
वेगवेगळे असतात. तसेच ही मलेु देखील वेगवेगळी असतात.  
१)सामाधजक कौिल्ये:- 

 िारीद्दरक हालचाली आद्दण चेहऱ्यावरील हावभाव अचकू नसतात.  
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 इतर व्यक्तीबाबत आवड नसते ककवा संपादनातबाबत सहभागी करून घेण्याची क्षमता 
नसते. 

 सामाद्दजक आंतरद्दिया करण्याची आवड नसते. 
 एकटे राहणे (स्वतंत्रपणे) / राहण्याचे पसंत करतात.  
 इतर व्यक्तींच्या भावना, त्यांच्या प्रद्दतद्दिया आद्दण अिास्ब्दक संकेत समजण्यात अडचणी 

येणे. 
 इतरांचा स्पिण टाळणे.  
 त्यांच्या वयातील मलुांिी मैत्री करणे अवघड जाणे. 
 नजरेला नजर न देता येणे.  
 दसुऱ्याचे हावभाव ओळखता न येणे. 
 स्वत:चे हावभाव ओळखता न येणे. 
 नावाने हक मारल्यावर न बघणे. 
 वस्त ूदाखवणे, खणुावणे, दसुऱ्यापयंत भावना पोहोचवण्यास अडचण येणे. 

२) सांभाषण आधण भाधषक कौिल्ये  
 संभाषण कसे करावे हे कळत नसल्यामळेु त्यांना अध्ययनासाठी जास्त कालाविी लागतो. 

(२ वषानंतर) ककवा ते बोल ूिकत नाही. 
 संभाषणातील आवाजाच्या चढउतारामध्ये ससंुगती नसते ककवा द्दवद्दचत्र आवाजात 

बोलतात. 
 त्याच-त्याच िब्दांचा वापर सतत केल्यामळेु संपे्रषण होत नाही.  
 संवादामध्ये अडर्थळे द्ददसनू येतात. गरजा सांगण्यात अडचणी येतात.  
 सािे-सािे वाक्य ककवा प्रश्न समजण्यात ही अडचणी येतात.  
 बोलण्याचा िब्दिः अर्थण घेतात, त्यांना आलंकाद्दरक भाषा समजत नाही, त्यांना 

िब्दामिील गर्भभतार्थण समजत नाही. उदा. कद्दवतेतील िब्दार्थण आद्दण गर्भभतार्थण  
सामाद्दजक जगात वावरण्यासाठी वरील सामाद्दजक कौिल्य, संभाषण आद्दण भाद्दषक कौिल्यातनू 

द्दवद्यार्थ्यांना कोणत्या अडचणी येतात हे कळते. आपण सवणजण सामाद्दजक वातावरणात राहतो. अनेक कृती 
एकत्र करतो. उदा. आईस्स्िम द्दवकत आणणे, द्दवनंती करणे, सहाध्यायाला मदतीसाठी द्दवचारणे या सवण 
कृतींसाठी इतरांिी संवाद सािणे गरजेचे आहे. मेंदतूील द्दबघाडामळेु या द्दवद्यार्थ्यांना दकुानदाराकडून कोणते 
आईस्स्िम हवे याबाबत लक्ष कें द्रीकरणाबाबत अडचणी येतात. द्दिक्षकांनी द्दिकद्दवताना द्दकती मोठ्या 
आवाजात द्दिकवावे, वगणद्दमत्राकडे वस्त ू मागताना आवाज केवढा असावा, ह्या सवण कौिल्यांचा वापर 
आपण सहजपणे करतो. आपल्याला ते वेगळे द्दिकावे लागत नाही. परंतु स्वमग्न मलुांना सामाद्दजक 
कौिल्य संपादनाबाबत खपू झगडावे लागते. इतरांचे द्दवचार आद्दण भावना आपल्याला सहजपणे समजतात. 
द्दिक्षकांच्या द्दिकद्दवण्यामध्ये अडर्थळा न आणता ही मलेु दसुऱ्या मलुाकडे पेस्न्सल माग ू िकत नाहीत. 
स्वमग्न मलुांना संपे्रषणाबाबत अडचणी येतात. एखादा गद्दणताचा वगण चाल ूअसताना स्वमग्न द्दवद्यार्थी द्दचत्र 
काढत असेल तर द्दिक्षकांचे उपरोद्दिक बोलणे जसे गद्दणत करू नकोस, अजनू द्दचत्र काढ असे म्हटल्यास 
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द्दवद्यार्थ्याला द्दचत्र काढण्याचे बंद करायचे आहे आद्दण गद्दणतीय द्दिया करावयाच्या आहेत हे लक्षात येत 
नाही. या मलुांना द्दिक्षकांच्या द्दवचारप्रद्दिया आद्दण भावना समजण्यात अडचणी येतात. ही मलेु द्दिक्षकांनी 
द्दचत्र काढण्यासाठी परवानगी द्ददली आहे असा त्याचा अर्थण लावतात. सामाद्दजक पद्दरस्स्र्थतीमध्ये आपले नाव 
घेतल्यानंतर किी बसवायचे, संवाद कसा सािावयाचा याचे आपल्याला ञान असते इतर व्यक्तींिी कसे 
वतणन करावे हे न द्दिकद्दवताही आपण द्दिकतो. आपली आई, द्दिक्षक द्दमत्रांिी बोलताना आपल्या वतणनात 
बदल असतो. द्दवद्दवि सामाद्दजक पद्दरस्स्र्थतीत आपले वतणन हे वेगवेगळे असते. परंत ु ही मलेु सवांिी 
सारख्याच पद्धतीने वतणन करतात. 
३) वततनावर आधण खेळावर प्रधतबांि  
 द्दवकासासाठी खेळ हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. सवणसामान्य मलुांना खेळाबाबतचे नैसर्भगक ञान 
असते. परंतु स्वमग्न मलेु इतर मलुांप्रमाणे खेळू िकत नाही. टाळ्या वाजवणे, गोलगोल द्दफरणे, डाव्या-
उजव्या बाजनेू वळणे यात त्यांना अडचणी येतात. खेळांमिील देण्या-घेण्याच्या सामाद्दजक कृतीतही त्यांना 
अडचणी येतात. िाळेतील मैदान ककवा मिल्या सटु्टीतील वेळेत या स्वमग्न मलुांना अनेक अडचणी येतात. 
याच द्दठकाणी या मलुांना द्दचडवण्याचे प्रकार जास्त होतात. म्हणनू ही मलेु एका बाजलूा राहणे पसंत 
करतात. स्वमग्न असणारी मलुांची काही वतणन पढुील प्रमाणे द्ददसनू येतात.  

o त्याच-त्याच िारीद्दरक कृती करणे, हातवारे करणे, टाळ्या वाजद्दवणे. 
o काही वस्तूंबाबत आकषणण असते उदा. रबर, द्दकल्ली, लाईटची बटणे. 
o अनिुम आद्दण काल्पद्दनक खेळ याचा द्दवकास उद्दिरा असणे. 
o खेळण्यात तोचतोचपणा असणे. 
o गोलगोल द्दफरणे ही कृती सतत करणे.  

४) ज्ञानेंधियाबाबत प्रश्न 
  स्वमग्न असणाऱ्या मलुामध्ये चेतकाचा अपेक्षेपेक्षा जास्त वापर, ताण देणे ककवा अत्यंत भीती 
वाटणे असे द्ददसनू येते. कोणत्यातरी एका ञानेंद्दद्रयासंदभात ते कमी संवेदनिील ककवा उच्च संवेदनािील 
असतात. एखाद्या नेहमीत मलुाला द्दमठीत घेतल्यावर त्याला उबदार वाटू िकते परंत ु उच्च संवेदनिील 
स्वमग्न मलुाला ते जखडल्यासारखे देखील वाटू िकते. स्वमग्न मलुाला मानवी स्पिण हा असरुद्दक्षत वाटतो. 
त्यांना मानवी स्पिातनू तणाव जाणवतो. त्यांच्यात भाषा आद्दण स्स्वकारणासंदभात काही प्रश्न असतात. 

३.२.२ मलू्यधनिारणाची सािने आधण के्षते्  
 स्वमग्न मलुाबाबतची माद्दहती गोळा करण्यासाठी मलू्यद्दनिारण ही पद्धतिीर प्रद्दिया आहे. 
द्दवद्यार्थ्याची भतूकाळ आद्दण सद्यस्स्र्थतीतील प्रगतीची पातळी त्याची बलस्र्थाने आद्दण कमतरता लक्षात 
घेऊन भद्दवष्यातील त्याच्या िैक्षद्दणक द्दनणणयांबाबत मदत करता येते. अचकू मलू्यद्दनिारण हे महत्त्वाचे 
आहे. कारण त्या आिारावरच अध्यापनपद्धती आद्दण द्दवद्यार्थ्याला किी मदत करावयाची याबाबतचे द्दनणणय 
व द्दनयोजन करता येते. स्वमग्न मलुाच्या मलू्यद्दनिारणातनू त्याचा पाया तयार होतो. त्याच्यात इतर 
अक्षमतेचे लक्षणे ही आहेत का? हे लक्षात येते. मलू्यद्दनिारणाची क्षेते्र पढुीलप्रमाणे आहेत. बौद्दद्धक (ञान 
आद्दण आकलन) संपे्रषण (भाषा आद्दण अिास्ब्दक) , सामाद्दजक (वतणन आद्दण अनकूुलन कौिल्य ) 
मलुाचे द्दनदान स्वमग्न द्दवद्दिष्ट क्षेत्रातील तज्ञाच्या समहुाने करावे लागते. 
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 बालमानिास्त्रञ (Child Psychologists) 
 बाल मानसउपचारातञ ( Child Psychiatrists )  
 भाषा तञ ( Speech Pathologists) 
 बालद्दवकासासंबंद्दित ( Development Paediatricians ) 
 बालमेंद ूद्दचद्दकत्सक (Paediatric Neurologists) 
 द्दविेष द्दिक्षक (Special Education Teacher) 
 िारीद्दरक उपचार तञ ( Physical Therapists ) 
 श्रवणतञ ( Audiologists)  

 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीचे द्दनदान करणे ही प्रद्दिया सोपी नाही. कोणत्याही एका वैद्यकीय 
चाचणीद्वारे द्दतचे अचकूपणे द्दनदान करणे िक्य नाही. द्दवद्यार्थ्याच्या समस्यांचा अचकूपणे िोि घेण्यासाठी 
बहुमलू्यमापन आद्दण चाचण्या गरजेच्या असतात. माद्दहती वेगवेगळ्या पद्धतीने एकद्दत्रत करावी लागते.  
१) पालक मलुाखत 
  सरुुवातीचा काळात द्दनदानात्मक मलू्यमापन करण्यासाठी बालकाद्दवषयीची पाश्वणभमूी, वैद्यकीय, 
द्दवकासात्मक आद्दण वतणनात्मक इद्दतहास एकद्दत्रत करता येतो. पडताळासचूी, पदद्दनश्चयश्रेणीच्या आिारे 
कुटंुबातील व्यक्ती, पालकत्व असणाऱ्या व्यक्ती, द्दिक्षक आद्दण स्वत: त्या व्यक्तीकडून माद्दहती घेता येते 
या द्दवद्दवि स्रोतांकडून द्दमळालेल्या माद्दहतीवरून द्दनष्कषण काढले जातात. (उदा. कुटंुब, द्दिक्षक आद्दण 
अहवाल) या माद्दहतीचे सवणसमावेिक संपे्रषण कौिल्याबाबत द्दमळालेल्या माद्दहतीिी तलुना केली जाते. 
त्यातनू  अचकू माद्दहती प्राप्त होवू िकते.  
२) वैद्यकीय तपासणी 
  वैद्यकीय मलू्यमापनात सवणसामान्य िारीद्दरक मेंदिूी संबंद्दित तार्भकक परीक्षा, प्रयोगिाळेतील 
चाचण्या आद्दण काही अनवुांद्दिक चाचण्या केल्या जातात. या संपणूण तपासणीमिनू त्या मलुांच्या समस्यांचा 
िोि घेता येतो आद्दण प्रत्यक्षात द्ददसणाऱ्या घटकांचा िोि घेता येतो.  
३) श्रवण चाचणी  
 श्रवण अडचणींमळेु सामाद्दजक द्दवकास उिीरा होतो. स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीची द्दनदान 
करण्यापवूी त्यांचा िोि घेणे गरजेचे आहे. मलुामध्ये काही श्राव्य अडचणी आहेत का हे श्राव्यतार्भकक 
मलू्यद्दनिारातनू कळते. ऐकण्याची संवेदनिीलता ही स्वमग्नतेबरोबर द्ददसनू येते. 
४) धनरीक्षण 
 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांबरोबर द्दवकसनात्मक तञ अनेक वेळा 
बैठक घेतात आद्दण त्या मलुांचे असामान्य वतणनाची पाहणी करतात. ते मलू इतरांिी खेळताना ककवा 
इतरांिी आंतरद्दिया करतानाही ते त्याचे द्दनद्दरक्षण करतात. लक्षणे आद्दण त्याच्या तीव्रतेनसुार  
द्दनिारणात्मक मलू्यमापनामध्ये भाषा, बदु्दद्धमत्ता, सामाद्दजक, ञानेंद्दद्रयांद्वारे प्रद्दिया आद्दण िारीद्दरक 
कौिल्याबाबत चाचणी घेतली जाते. ही चाचणी फक्त स्वमग्नता िोिण्याच्या मदतीसाठी नसनू त्या 
मलुांच्या बाबतीत कोणत्या प्रकारचा हस्तक्षेपाची गरज आहे हे ठरद्दवण्यासाठी देखील वापरता येते.  
५) उच्चार आधण मलू्यमापन 
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  वाचातञ स्वमग्न मलुाच्या भाषा आद्दण संपे्रषण क्षमता तपासतो. त्याचप्रमाणे द्दवद्दिष्ट 
भाषेसंदभातील काही द्दवकृती, द्दवकृतीचे वैद्दिष्ये िोिण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो.  
६) बोिात्मक चाचणी 
 मलुाला बोिात्मक चाचणी द्ददली जाते ककवा अनौपचाद्दरक बोिात्मक चाचणीचा वापर केली जातो. 
या बोिात्मक चाचणीतनू स्वमग्न मलुाचे इतर अपंगत्वापासनू वगीकृत करण्यासाठी मदत होते.  
७) अनकूुलन कायात्मक मलू्यधनिारण  
 कायण करण्याच्या क्षमतांचे मलू्यमापन, समस्या द्दनराकरण, प्रत्यक्ष आयषु्यातील अनकूुलन ही 
महत्त्वाची क्षेते्र आहेत. त्यात सामाद्दजक, िास्ब्दक आद्दण अिास्ब्दक कौिल्य, दैनंद्ददन जीवनातील काम 
करण्याची क्षमता आद्दण स्वत:चे जेवण इ. घटकांचा समावेि होतो.  
८) साांवेधदक एकत्ीकरण/ इांधियानभुवाांचे एकत्ीकरण 
 स्वमग्न मलुामध्ये सांवेद्ददक एकत्रीकरणाचे कायण योग्य पद्धतीने होत नाही. ते त्यात गोंिळलेले 
असतात. त्याच्या नोंदी द्दविेष द्दिक्षकमाफण त केल्या जातात.  
९) व्यावसाधयक(Occupation) उपचार तज्ञ थेरपीस्ट  
 सकू्ष्म कारक कौिल्य, स्र्थलू कारक कौिल्ये आद्दण सांवेदद्दनक प्रद्दिया कौिल्यांचे मलू्यद्दनिारण 
करतात.  
स्वमग्न बालकाच्या मलू्यद्दनिारणातनू पढुील द्दनष्कषण द्दमळतात. 

१) स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीचे द्दनदानासाठी माद्दहती एकद्दत्रत द्दमळते. 
२) संपे्रषणात्मक लक्षणांचे तीव्रता आद्दण वैद्दिष्यांचे वणणन करता येते. हस्तक्षेपाबाबत सचूना देता 
येतात.  
३) हेत ूआद्दण आिाराचे प्रािान्यिम ठरद्दवता येतात. 
४) स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती बरोबरच इतर काही द्दवकृती असल्यास दसुऱ्या 
व्यावसाद्दयक तञांना ही माद्दहती उपयोगी ठरते. 

स्वयां अध्ययनासाठी प्रश्न 
१) तमु्ही आतापयणत मलू्यद्दनिारण आद्दण मलू्यद्दनिारणाच्या क्षेत्राबाबत द्दविेष द्दिक्षक म्हणनू अभ्यास केला 
आहे. तीन वषाच्या स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती द्दवद्यार्थ्याची तपासणी करण्यासाठी द्दकमान पाच  
द्दविान तयार करा. त्याचा पडताळा कोणाकडून घ्याल ते द्दलहा.  
अ.क्र. मलू्यधनिारणाांचे धविान  

१  
२  
३  
४  
५  
 आतापयणत आपण स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीबाबत माद्दहती करून घेतली त्याचे 
मलू्यद्दनिारण कसे केले जाते आद्दण त्याच्या कोणत्या क्षेत्राबाबत पाहणी करावी लागते हेही समजनू घेतले. 
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 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती मलुांना कसे द्दिकवावे हे आपण आता समजनू घेवू. तमु्हाला 
अध्यापनाचा दृष्टीकोन आद्दण अध्यापन पद्धती हे पद्दरद्दचत आहेत. अध्यापनाच्या दृष्टीकोनामध्ये तत्व, संच, 
मलू्य, वगात घडणाऱ्या अध्ययनाचे स्वरूप होय. तर अध्यापन पद्धती म्हणजे वगातील कृती करण्याचा 
पद्धतिीर मागण होय. यात पायऱ्यांचा तार्भकक िम ठरवलेला असतो आद्दण त्याची प्रद्दियाही द्दनस्श्चत असते.  
 
 

३.२.३ अनदेुिन दृष्ट्टीकोन  
 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या मलुांना मदत करण्यासाठी द्दवद्दवि मते आहेत. परंतु 
सवणसामान्यपणे त्यांना अनदेुिन करण्यासाठी दोन दृस्ष्टकोनांचा वापर केला जातो. दृष्टीकोनाच्या काही 
पसु्तकांमध्ये त्यास प्रवाह म्हटले आहे.  
वततनवाद दृष्ट्टीकोन (Behavioural Approach)  

मानवी वतणनाचे अध्ययन हे व्यक्ती आद्दण द्दतच्या पयावरणातील घटकातील द्दवकद्दसत 
आंतरद्दियेतनू घडून येते. वतणनात्मक हस्तक्षेपातनु होकारात्मक वतणन द्दिकद्दवता येते. चकुीचे आद्दण अयोग्य 
वतणन कमी करता येते. मलुाला एखाद्या वतणनाच्या प्रद्दतसादांबाबत द्दनयोजनबद्ध पद्धतीने पे्ररणा द्ददल्यास त्या 
योग्य वतणनात वाढ होते ककवा ते अयोग्य वतणन कमी करता येते. वतणनात्मक दृष्टीकोनातनू द्दवद्यार्थ्याच्या 
प्रगतीचे मापन करता येते आद्दण द्दमळालेल्या सामग्रीवरून कायणनीतीमध्ये बदल करता येतो.  
धवकसनात्मक दृष्ट्टीकोन (Developmental Approach)  

मलुगा स्वयंस्फूतीने वतणनाला कसा प्रद्दतसाद देतो. द्दवकासाच्या सरुुवातीच्या अवस्र्थांमध्ये मलुाच्या 
त्याच्या स्वत:च्या कल्पना, सामाद्दजक आंतरद्दिया सहभागावर अवलंबनू असते. या दृष्टीकोनात 
बालकाच्या पणूणत्वाने द्दवचार केला जातो. त्याला सांवेदद्दनक आव्हाने द्ददली जातात. मलू हे कृद्दतयकु्त 
अध्ययनार्थी आहे असे गहृीत िरले जाते.  
 नैसर्भगक पद्दरस्स्र्थतीत द्दवद्यार्थ्याला अनदेुिन केले जाते. पे्ररणादायी संदभण आद्दण कृती द्दनमाण केल्या 
जातात. बालकात आवड द्दनमाण केली जाते. प्रत्येक बालकाचे बलस्र्थाने आद्दण त्याच्या गरजा लक्षात घेवून 
त्याच्या द्दवकासाची सद्य पातळी लक्षात घेवून द्दवकासाचे ध्येय ठरद्दवले जाते. सवण कृती सांगनू त्यांचा द्दनदेि 
केला जातो. अध्ययन हे आंतरद्दियात्मक आहे. यात स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती मलुांचे सामाद्दजक 
पयावरणातील परस्परांलद्दबत्वचाही द्दवचार केला जातो. द्दवद्यार्थ्याच्या पयावरणािी होणाऱ्या आंतरद्दियाही 
द्दवचारात घेतल्या जातात. या दृस्ष्टकोनामध्ये वैचाद्दरक द्दवकास आद्दण अध्ययन ही  गुंतागतुींची प्रद्दिया 
असनू ती सामाद्दजक संदभाने घडून येत असते. द्दवकासात्मक द्दनष्पत्ती म्हणजे परस्परसंबंि नसनू द्दवद्यार्थ्याचा 
द्दवकास होत असताना संवाद सािणे, स्वत:च्या भावनांवर द्दनयंत्रण ठेवणे, स्वत:च्या गुंतागुंतीच्या द्दवचारांचा 
पाया तयार करणे, गुंतागुंतीच्या सामाद्दजक आंतरद्दियेत वाढ करणे अपेद्दक्षत आहे. द्दवकासात्मक 
परस्परसंबंि हा दृष्टीकोन द्दवद्यार्थ्याला सांभाळणारी व्यक्ती आद्दण ती स्वमग्न व्यक्ती यांच्यातील संबंिातनू 
त्यांच्यात द्दवकासाची पातळी ठरद्दवली जाते.  

३.२.४ अध्यापन पद्धती  
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  िालेय आद्दण कौटुकबक द्दिक्षणासाठी द्दवद्दवि अध्यापन पद्धती आद्दण कायणद्दनती उपलब्ि आहेत. 
द्दिक्षक आद्दण इतर व्यावसायीकांपेक्षा आपण कुटंुबातील व्यक्तींना या द्दवद्दवि अध्यापन पद्धतीचे द्दवद्दिष्ट 
बालकासाठी आद्दण त्याच्या कुटंुबासाठी कसे उपयोगी ठरतील हे सांगणे महत्त्वाचे आहे. कोणतीही एक 
अध्यापन पद्धती इतर पद्धतीपेक्षा चांगली आहे असा द्दनष्कषण काढता येत नाही. परंत ु लवकरच्या वयात 
त्यांचा पद्दरणामकारक आद्दण सकु्ष्मतेचे वापर करणे याबाबतची माद्दहती घेणे आवश्यक आहे. काही 
दृस्ष्टकोनावर आिाद्दरत अध्यापन पद्धती पढुील प्रमाणे: 

१) प्रयत्न प्रमाद अनदेुिन (Discrete Trial Instruction)  
२) कृतीयकु्त वेळ (Floor Time) 
३) मौद्दखक प्रद्दतसाद प्रद्दिक्षण (Pivotal Response Training) 
४) साचेबंद आखीव अध्यापन (TEACH)  
५) सांवेदद्दनक एकास्त्मक उपचार ( Sensory Integration Therapy) 

 द्दवद्दिष्ट कौिल्यांचा िोि घेवून त्यावर कायण करणे हे कुटंुबाचे आद्दण द्दिक्षकचे महत्त्वाचे काम 
आहे आद्दण द्दवद्यार्थ्याचे सतत द्दनद्दरक्षण करून प्रगतीच्या दृष्टीने अनदेुिन करणे गरजेचे आहे. जर प्रगती 
होत नसेल तर ती प्रगती न होण्याची कारणे कोणती? द्दवद्यार्थ्याच्या गरजेनसुार अनदेुिनात कोण-कोणते 
बदल करायला हवेत याचा द्दवचार करावा लागतो.  
 वरील तीन दृस्ष्टकोनातील उदाहरणात प्रयत्न प्रमाद अनदेुिन ( कृद्दतयकु्त अनदेुिन, उपचारात्मक 
हस्तक्षेप), एकच कौिल्य वेगवेगळ्या पद्धतीने द्दिकद्दवता येते याचे द्ददग्दिणन करता येईल. प्रौढांप्रमाणे 
वागायचे कौिल्य द्दवकद्दसत करता येईल. 
१) प्रयत्न प्रमाद अनदेुिन (Discrete Trial Instruction) 

वतणन द्दवश्लेषणाच्या आिारे प्रयत्न प्रमाद पद्धतीद्वारे सतत हस्तक्षेपासाठी वापरली जाते. ही पद्धती 
सोपी आद्दण स्वरद्दचत पायऱ्यांची आहे. संपणूण कौिल्य एकाच वेळी न द्दिकद्दवता, त्या कौिल्यांचे  
उपकौिल्ये द्दनस्श्चत करून. त्या प्रयत्न प्रमाद पद्धतीचे एका वेळेला एका पायरीचे एका वेळी अध्यापन केले 
जाते. द्दवद्यार्थ्याला स्वरद्दचत अध्ययन पद्धतीने द्दवद्दिष्ट कौिल्य एकानतंर एक अिा पद्धतीने द्दिकद्दवले 
जाते. हे द्दवद्दिष्ट अनदेुिन द्दवद्यार्थ्याला द्दिक्षकामाफण त द्ददले जाते आद्दण द्दवद्यार्थ्याकडून प्रद्दतसाद घेतला 
जातो. अचकू प्रद्दतसादकाला बद्दक्षस द्ददले जाते. तर प्रद्दतसादात त्रटुी राद्दहल्यास त्यात दरुुस्ती केली जाते. 
उदा. द्दिक्षकामाफण त अनकुरण – सरुज हा स्वमग्न द्दवद्यार्थी आहे. रीना ही त्याची द्दिद्दक्षका आहे. ती प्रयत्न 
प्रमाद पद्धतीने कसे द्दिकद्दवते हे उदाहरणाव्दारे पाहू.  

रीना सरुज समोर बसलेली आहे आद्दण सरुज द्दतच्याकडे लक्षपवूणक पाहतो आहे. याची द्दतने खात्री 
केल्यानतंर द्दतने स्वत:च्या नाकाला हात लावून सरुजला ही कृती कर असे सांद्दगतले. सरुजने रीनाप्रमाणेच 
स्वत:च्या नाकाला स्पिण केला. द्दरनाने त्याला िाबासकी देवून त्याला त्याचा आवडता बेदाणा द्ददला. सरुजने 
नाकाला हात लावला नाही तर त्यावेळी द्दरनाने त्याचा हात स्वत:च्या हातात घेवून त्याच्या नाकाला 
लावण्यासाठी मदत केली. सरुज जो पयंत स्वत:चा हात स्वत: च्या नाकाला लावू िकत नव्हता तो पयणत ही 
प्रत्येक द्ददविी ही कृती १० वेळा केली.   
२) कृतीयकु्त वेळ (Floor Time) 
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प्रौढ व्यक्ती मलुाला त्याचे संपे्रषणाची/ संवादाची क्षमता वाढद्दवण्यासाठी आद्दण द्दवकासाची पातळी 
वाढद्दवण्यासाठी मदत करते. Floor Time पद्धतीमध्ये स्वमग्न मलुांच्या पणूण क्षमताचा वापर करणे हे 
आव्हानात्मक कायण असते. पालकांनी मलुांच्या पातळीला येवून त्यांच्याबरोबर खेळून त्यांना प्रोत्साद्दहत 
करणे गरजेचे आहे. द्दवद्यार्थ्याला कृतीमिनू आनंद द्दमळेल यापद्धतीने रे्थरपी उपचार तञ आद्दण पालक 
द्दवद्यार्थ्यांना व्यस्त/ गुंतवून ठेवतात. द्दवद्यार्थांसाठी  खेळाचा ही वापर करतात. मलुाला पढुाकार घ्यायला 
लावून आद्दण ते त्याचे अनयुाद्दयत्व स्वीकारतात. उपचार तञ पालकांना मलुाबरोबर गतुांगतुीच्या 
आंतरद्दियांबाबत सचूना देतात.  
३) मौधखक प्रधतसाद प्रधिक्षण  
 मौद्दखक प्रद्दतसाद प्रद्दिक्षण हे स्वमग्नतेच्या वतणनात्मक उपचारांचा पाया आहे. ते उपयोजनात्मक 
वतणन द्दवश्लेषणातनू द्दमळालेले आहे. द्दवद्यार्थ्याच्या प्रद्दतसादावर या कृती केल्या जातात. संपे्रषणाचा द्दवकास 
भाषा, होकारात्मक आंतरद्दिया आद्दण स्वत:च्या नकारात्मक वतणनापासनू त्याची सटुका केली जाते. उपचार 
तञ हा मौद्दखक आद्दण कें द्रीय पद्धतीने द्दवद्यार्थ्याच्या द्दवकासाचे क्षेत्र द्दनस्श्चत करतो. त्यात पे्ररणा आद्दण 
क्लपु्त्यांना प्रद्दतसाद, स्वयं व्यवस्र्थापन आद्दण सामदू्दहक आंतरद्दियांची सरुुवात असते. मौद्दखक प्रद्दतसाद 
प्रद्दिक्षणामळेु सामाद्दजकीकरण, संपे्रषण, वतणन आद्दण िैक्षद्दणक कौिल्य द्दवकसनाबाबत प्रगती अिा इतर 
क्षेत्रांमध्ये देखील प्रगती द्ददसनू येते.  
 मौद्दखक प्रद्दतसाद प्रद्दिक्षण दृस्ष्टकोनाचा पे्ररणात्मक कायाद्दनती हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यातनू 
नैसर्भगक दृढीकरण होते. उदा. मलुाला पेंढा भरलेला प्राण्यांबाबत अर्थणपणूण माद्दहती द्यावयाची असेल तर 
त्याने ती माद्दहती द्ददल्यास त्याला पेंढा भरलेला प्राण्याचे बद्दक्षस देण्यात येईल. चॉकलेट ककवा इतर 
असंबंद्दित बद्दक्षस द्ददले जाणार नाही. ही पद्धती प्रामखु्याने बालवाडी ककवा प्रार्थद्दमक िाळेतील 
द्दवद्यार्थ्यांसाठी वापरली जाते, परंतु काही वेळेला द्दकिोरवयीन ककवा कुमारावस्रे्थतील द्दवद्यार्थ्यांसाठी देखील 
वापरली जाते.  
४) साचेबांद आखीव अध्यापन (TEACH)   

प्रोफेसर इद्दरक स्कॉपलर( Eric Schopler) आद्दण त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही पद्धती नार्थण कॅरोद्दलन 
द्दवद्यापीठात द्दवकद्दसत केली. ही पद्धती स्वमग्न मलुांना सभोवताच्या वातावरणाच्या पद्दरचय करून 
देण्यासाठी उपयोगी ठरते. माद्दहतीचे संघटन करण्यासाठी टीच पद्धती, िालेय वातावरणात काही आखीव 
कायणिम सचुद्दवते. त्यात भौद्दतक रचना, दृश्य अध्यापन पद्धती, स्पष्ट अनदेुिन ककवा सचूना, कामाची 
पद्धती, कामाचे वेळापत्रक आद्दण द्दनत्यिम इ. घटकांचा द्दवचार केला जातो. ही पद्धती वैयस्क्तकद्दरत्या 
वापरावी लागते. या पद्धतीत द्दिकद्दवण्यासाठी भौद्दतक वस्तूंच्या वापर केला जातो. बालकांच्या दृश्य 
वागणकुीवर भर द्ददला जातो. कामाचे वेळापत्रक व पद्धती द्दनस्श्चत करून अध्यापन केले जाते.  
 या पद्धतीमध्ये बालक द्दमळालेल्या माद्दहतीवर प्रद्दिया किी करतो, त्याचप्रमाणे ञानाचे संघटन कसे 
करतो आद्दण त्याच्या मनात कोणत्या भावना द्दनमाण होतात याचा सखोल अभ्यास केला जातो. बालकांची 
अक्षमता वैगणु्य लक्षात घेवून त्याचाच फायदा कसा घेता येईल याचा द्दवचार केला जातो. बालकांच्या क्षमता 
लक्षात घेवून अडर्थळे दरू करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जातात.  
५) साांवेदधनक एकात्त्मक उपचार ( Sensory Integration Therapy) 
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सांवेदद्दनक समस्यांबाबत ककवा वतणनाच्या पनुरावतृ्तीबाबत उपचार तञ सांवेदद्दनक एकास्त्मक 
उपचाराचा वापर करून स्वमग्न द्दवद्यार्थ्याला मदत करतात. हा उपचार काही द्दवद्यार्थ्यामध्ये भाद्दषक कौिल्य, 
त्यामिील मखु्य उच्चारांच्या कृती करण्यासाठी केला जातो. वगातील स्वमग्न मलुांच्या अध्ययनिैली या 
द्दभन्न-द्दभन्न असतात ते जगाकडे वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातनू पाहत असतात. सामान्य व्यक्तीपेक्षा 
पयावरणातनू द्दमळणाऱ्या द्दवद्दवि चेतकांना त्यांचा द्दभन्न प्रद्दतसाद असतो. वगामध्ये अनेक सांवेदद्दनक कृती 
कराव्या लागतात. स्वमग्न मलुांना सामाद्दजक आंतरद्दिया करताना अडचणी येतात. स्वमग्न मलेु ही  
प्रामखु्याने दृश्य अध्ययनार्थी आद्दण कृतीिील अध्ययनार्थी असतात. दृश्य आद्दण इतर कृती स्वमग्न मलुांच्या 
अध्ययनासाठी उपयकु्त असतात परंतु त्या इतरही मलुांना उपयकु्त ठरतात.  
 प्रत्येक स्वमग्न मलुांची काही बलस्र्थाने असतात. हीच बलस्र्थाने त्याच्या अध्ययनासाठी आद्दण 
िाळेच्या द्दवद्दवि कृतींमध्ये सहभागी होण्यासाठी फायद्याचे ठरते. िालेय पद्दरस्स्र्थतीत पढुीलप्रमाणे काही 
पद्धती वापरता येतात.  
स्वमग्न मलुांमध्ये:-  

१) दृश्यात्मक स्मतृी चांगली असते.  
२) दीघणकालीन स्मतृी चांगली असते. 
३) द्दचत्रांमिील भेदाभेद ओळखण्याची क्षमता चांगली असते.  
४) समान वस्त ूककवा द्दचत्रांच्या जोड्ा लावण्याची क्षमता असते. 
५) द्दवद्दिष्ट द्दचत्र ओळखण्याची क्षमता असते.  
६) एखादी गोष्ट तात्काळ वापरण्याची क्षमता असते. (उदा. द्दचत्र पाहणे वा वाचणे) 
७) काही साद्दहत्य कमी वेळात दाखवून बाजलूा नेल्यास त्यांना ते ओळखता येते.  
८) काही द्दवद्यार्थी अनभुवातनू लवकर द्दिकतात. (उदा. पयावरणातील वस्त ू दाखद्दवण्यासाठी 
िमांचा वापर करणे. िावणे, तत्काळ, हळूहळू इ. कृद्दतयकु्त िब्दांचा वापर) 
९) मतूण कृती उदा. नाष्टयाची वेळ, घरी जाण्यासाठी तयार होणे. अिा नेहमीच्या कृती ते सहज करू 
िकतात.  
१०) दैनंद्ददन कृती ते स्वत: करू िकतात. उदा. जेवणे, संगणकावरील खेळ परंतु सकू्ष्म कौिल्य 
आद्दण त्यांच्या संबंिातील प्रश्नांबाबत त्यांना अडचणी असतात. उदा. बटण लावणे, बटुाची लेस 
बांिणे आद्दण खेळ खेळणे. 
११) दैनंद्ददन काम द्दनयद्दमतपणे करणे आवडते. पण त्यात काही बदल असल्यास त्यांना तो आिी 
सांगावा लागतो.  
१२) संरचना आद्दण संघटनेमळेु प्रगतीत वाढ होते.  

 द्दनयद्दमत वगामध्ये द्दिक्षक म्हणनू द्दवद्यार्थ्याला किी मदत करू िकणार? असे अनेक प्रश्न तमुच्या 
मनात असतील कारण वरील सवण पद्धती संरद्दचत असनू एकास एक पद्धतीने त्याचा वापर करणे गरजेचे 
आहे. काही पद्धतीमध्ये बदल सांगण्यासाठी दृश्यात्मक वेळापत्रक ककवा दृश्यात्मक क्ल्यपू्त्याचा वापर 
करावा. 

 दृश्यात्मक वेळापत्रक वापरावे. बदलासाठी दृश्यात्मक क्लपु्त्यांचा वापर करावा. 
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 तात्काळ वेळापत्रक घरी पाठद्दवण्याची व्यवस्र्था करावी.  
 फोटोंचा वापर करावा . उदा. नवीन द्दिक्षक, वगातील इतर द्दवद्यार्थी ककवा खेळांचे मैदान  
 संगीत चाल ूअसताना, आवडीचे पसु्तक वाचताना ककवा कृती करताना द्दवद्यार्थ्यांना िांत 

राहण्यास द्दिकवावे.  
 पढुील वगण िोिण्यासाठी द्दमत्र प्रणालीचा वापर करण्यास द्दिकवावे. 
 संरद्दचत आद्दण संभाव्य पयावरणाचाच वापर करावा. 
 कृती ककवा कायाच्या नोंदी घेण्यास सांद्दगतल्यास त्यातनू त्यांच्यात नाराजी द्दनमाण होते.  
 संिमणात्मक काळाचे द्दनयोजन करून द्दवद्यार्थ्याला बदलासाठी तयार करावे.  

हस्तक्षेप कायासाठी समहूकायण अत्यंत महत्त्वाचे आहे हे खालील मदु्द्द्यातनू तुमच्या लक्षात येईल.  
स्वमग्न मलुाबाबत िैक्षद्दणक दृष्टीकोन द्दवकद्दसत करत असताना मलू्यमापन गटाने आद्दण द्दविेष द्दिक्षकाने 
काही घटकांचा द्दवचार करणे गरजेचे आहे. 

 हस्तक्षेपाला सरुुवात लवकरात लवकर करणे.  
 हस्तक्षेप हा कें द्रीभतू आद्दण सतत द्दवकसनात्मक असावा. 
 द्दवद्यार्थ्याला इतरांबरोबर कृती करण्यासाठी व्यस्त ठेवावे.  
 द्दवद्यार्थ्याच्या द्दवद्दिष्ट गरजा पणूण करण्यासाठी वैयस्क्तकद्दरत्या कायणिम द्दवकद्दसत करावा.  
 द्दिक्षक आद्दण उपचार तञ यांनी सहयोगात्मक कायण करावे.  
 सवण सहयोगात्मक गटातील व्यावसाद्दयकांनी एकत्र बसनू त्या द्दवद्यार्थ्याबाबत अनदेुिानात्मक 

कायणिम, प्रगतीचे द्दनयंत्रण करणे आद्दण गरजेनसुार बदल करणे. 
 द्दवद्यार्थ्याचे संपे्रषणात्मक कौिल्य, सामाद्दजक कौिल्ये आद्दण परस्परसंबंि द्दवकासावर कें द्रीत 

करावेत.  
 िाळेतील आद्दण घरातील नेहमीची कृती करण्यासाठी त्यांना संभाव्य पयावरण आद्दण दृश्यात्मक 

क्लपु्त्यांची द्दनर्भमती करावी.  
३.२.५ व्यावसाधयक प्रधिक्षण आधण नोकरीच्या सांिी 
एकद्दवसाव्या ितकामध्ये स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती आलेल्या बालकांची संख्या लक्षणीय 

आहे. स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या ककवा त्यापद्धतीचे वतणन असणाऱ्या व्यक्तींना योग्य 
आिार द्ददल्यास ते कायण करू िकतात. नोकरी देणाऱ्या व्यक्तीकडून देखील त्यांना काही फायदे द्दमळू 
िकतात. भावद्दनक आिार, जास्त पगार, कचता, स्वभान याबाबत स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती 
व्यक्तींना रोजगार कमी द्दमळतो ककवा जास्त कालाविीसाठी त्या नोकरी करू िकत नाहीत.  
 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या व्यक्तींच्या वैयस्क्तक नोंदी फारश्या नाही. परंतु 
स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृत व्यक्ती कायण करू िकत नाही असे नाही. स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित 
द्दवकृती असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या क्षमतेनसुार कायण द्दमळाल्यास ते काम करू िकतात. प्रत्येक स्वमग्नता 
गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या व्यक्ती ही वेगळी असते. आपण स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित 
द्दवकृतीबाबत काही समान द्दनदान केलेले असते तरी ते एकमेकांपेक्षा कौिल्य, क्षमता, आवड, पे्ररणा, 
संपे्रषण कौिल्ये, वतणन आद्दण सामाद्दजक क्षमतेबाबत द्दभन्न-द्दभन्न असतात. व्यावसाद्दयक मदतीसाठी आद्दण 
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त्यांच्या कायातील समािानासाठी व्यावसाद्दयक तञाने त्यांच्या वैयस्क्तक वैद्दिष्यांचा, अध्ययनिैलीचे, 
क्षमतांचे आद्दण आवडीचे आकलन करून त्यादृस्ष्टने मागणदिणन करणे गरजेचे आहे.  
(क) अनरुूप कायतसांपादन: धनयकु्ती, धनयोजन आधण मलू्यधनिारण 
 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैद्दिष्यांिी द्दनगडीत कायण 
करण्यासाठी मदत करणे हे महत्त्वाचे आहे. तमु्ही जेव्हा अिा व्यक्तीची योग्य कामाबाबत अनरुूप ठरद्दवता 
तेव्हा पढुील तीन क्षेत्र द्दवचारात घ्यावेत. 

 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या व्यक्तीची आवड आद्दण कौिल्ये 
 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या व्यक्तींची अध्ययनिैली  
 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या व्यक्तींना काम करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या 

पयावरणाची मागणी, संपे्रषण, ञानेंद्दद्रयात्मक सामाद्दजक आद्दण संघटनात्मक मागणी  
  स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या व्यक्तीचा एकमेवद्दद्वतीय आवड आद्दण ध्येयानसुार 
कायाची जोडी लावणे अत्यावश्यक आहे. उदा. एखाद्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त वेळ वाहनांतनू प्रवास 
करावयाला आवडत असेल तर कंपनीत अिा व्यक्तीला वस्त ू ग्राहकांपयणत पोहचद्दवण्याच्या कायात 
समाद्दवष्ट करून घ्यावे ककवा त्या व्यक्तीला वस्त ूपोहचद्दवण्याच्या सेवेचा व्यवसाय सरुु करण्यासाठी मदत 
करावी. पढेु त्याबाबत काही उदाहरणे द्ददलेली आहेत ती तमु्हाला मागणदिणक ठरतील. 
 सीमाला मद्दहला आद्दण मलुांच्या कपड्ांमध्ये आवड होती. ती एका रेडीमेड कपड्ांच्या दकुानात 
काम करत होती. ग्राहकाने न घेतलेले कपडे पनु्हा हगॅरला लावण्याचे काम ती करत होती तर मािरुी रंग, 
टगॅ आद्दण आकारानसुार कपडे हगॅरला लावत होती.  
 िामाला संपे्रषणामध्ये खपूच मयादा होत्या. त्याप्रमाणे द्दतचे पवूण इद्दतहासातील वतणन ही 
आव्हानात्मक होते. परंत ुद्दतला बारकाईने काम करण्याची सवयी होती. त्यामळेु द्दतला गं्रर्थालयातील पुस्तक 
व्यवस्स्र्थत ठेवण्याचे काम देण्यात आले. 
 Dr. Temple Grandin या लहानपणी प्राण्यांसाठी वापरात येणाऱ्या वस्तचू्या द्दविी क्षेत्रात त्याच्या 
काकू बरोबर काम करत. द्दतच्यावर कामासाठी दबाव टाकला जात होतो परंत ु द्दतच्या काकूने द्दतच्यात 
याद्दवषयी आवड द्दनमाण केली आद्दण त्यातनूच त्या जगातील पाळीव प्राण्यांना सदु्दविा देणाऱ्या Design 
द्दवकद्दसत करण्याबाबत तञ म्हणनू नावाजल्या गेल्या. 
 सरुुवातीच्या काळात व्यक्तीला त्याच्या कौिल्यानसुार अचकू काम द्दमळेल असे नाही. एखाद्या  
व्यक्तीला द्दतच्या आवडीनसुार काम द्दमळाले परंतु त्या कामासाठी आवश्यक असणारे सवण कौिल्य द्दतच्यात 
असतीलच असे नाही. अिा व्यक्तीला आयषु्यभर नवीन कौिल्य द्दिकावे लागतात. या व्यक्ती स्वंतत्रपणे 
कोणते कायण करू िकतात, याचे द्ददग्दिणन केल्यानंतर त्या व्यक्तीला कोणता अचकू आिार द्यावा लागेल हे 
ठरद्दवता येते. कामाची गरज, व्यक्तीमध्ये असणारे कौिल्य यातील मयादा लक्षात घेवून त्या व्यक्तीला 
द्दिकवून ककवा अनकूुलन पद्धतीने त्या मयादा कमी करता येतात. मलू्यद्दनिारण ही बहुआयामी प्रद्दिया 
आहे. त्यात व्यक्तीला कायण करण्यासाठी वेगवेगळ्या वेळी कोण-कोणत्या आिाराची गरज आहे हे ठरद्दवता 
येते.  
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 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या द्दवद्यार्थ्याच्या अध्ययनिैलीचा िोि घेतल्यानंतर 
त्यांना कसा योग्य आिार देता येईल हे ठरद्दवता येते. उदा. बहुतांिी परंतु सवणच नाही असे स्वमग्नता 
गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती मलेु दृक अध्ययनार्थी असतात. दृक कृतींना त्यांचा प्रद्दतसाद चागंला असतो. 
त्यांच्यातील अनेक व्यक्ती द्दचत्र ककवा द्दलद्दखत क्लपु्त्यांद्वारे काम करू िकतात तर काही व्यक्ती दृक आद्दण 
तोंडी सचूनांच्या एकद्दत्रकीकरणातनू कायण करू िकतात. काही वेळेला स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती 
असणाऱ्या व्यक्तीला सहकारी व्यक्तीबरोबर कायण पणूण करायला सांद्दगतले जाते. पालक, कंुटंुबातील 
व्यक्ती, द्दिक्षक आद्दण या व्यक्तीला ओळखणाऱ्या व्यक्तींना या द्दवद्यार्थ्याचे अध्ययनिैली किी आहे हे 
सांग ूिकतात.  
 कायण पद्दरस्स्र्थतीचे मलू्यद्दनिारण करून संपे्रषण, सांकेद्दतक, सामाद्दजक आद्दण संघटनात्मक 
कायांच्या गरजा काय आहेत आद्दण स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या व्यक्तीच्या गरजा काय 
आहेत यांचा द्दवचार केला जातो. पयावरणाच्या गरजा आद्दण व्यक्तीच्या गरजा पणूणत: सारख्या असत नाहीत. 
अिावेळेला बदल आद्दण सचूना देवून ती व्यक्ती त्या पयावरणात किी काम करू िकेल याची तयारी 
करून घ्यावी लागते. स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या व्यक्तीच्या एकमेवद्दद्वतीय कौिल्य, 
आवड िोिनू त्यानसुार योग्य कायण िोिता येते. कोणत्याही कायासाठी संपे्रषण, सांकेद्दतक, सामाद्दजक 
आद्दण संघटनात्मक बाबतच्या नोंदी केल्यास ते सहज ठरद्दवता येते. या चार क्षेत्रात पढुील घटकांचा समावेि 
होतो. 

 यिस्वी होण्यासाठी आवश्यक प्रश्न सोडद्दवण्यासाठी उपचार करणे. 
 व्यक्तीच्या गरजा आद्दण कायण पयावरणाची सांगड घालणे. 
 आवश्यक आिार आद्दण बदल करणे. 
 मलू्यद्दनिारणात काय करावयाचे ते ठरद्दवणे.  
 व्यक्ती कें द्दद्रत द्दनयोजनातनू आवड आद्दण बलस्र्थान बाबत मलू्यद्दनिारण करता येते. 
 द्दवद्दिष्ट कायणकौिल्य  
 अध्ययनिैली  
 संपे्रषण कौिल्य आद्दण आवश्यक आिार पयायी संपे्रषणाची गरज  
 पद्दरणामकारक सामदू्दहक आंतरद्दिया आद्दण वतणन  
 सांवेदद्दनक प्रश्न 
 द्दवद्दिष्ट चेतक टाळण्यासाठी गरजेनसुार सांवेदद्दनक गोष्टी परुद्दवणे. 
 संरद्दचत आद्दण भाकीतात्मक वैयस्क्तक पद्दरणामकारक आिार देणे. 
 कायाच्या द्दठकाणी योग्य भौद्दतक आद्दण सामाद्दजक वातावरण द्दनमाण करणे. 
 कोण मदत करेल? 
 स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती व्यक्तीला ओळखणारी कुटंुबातील ककवा द्दमत्रांपैकी 

ओळखणारी व्यक्ती  
 द्दिक्षक  
 कौटंुद्दबक आिार देणाऱ्या व्यक्ती. 
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 व्यावसाद्दयक उपचार तञ आद्दण िारीद्दरक उपचार तञ प्रामखु्याने सांवेदद्दनक आद्दण िारीद्दरक 
हालचालीसंदभात वाचा उपचार तञ. 

 नोकरी देणारा आद्दण सहकायाने काम करणारा. 
 वरील पद्धतीने स्वमग्न व्यक्तीसाठी व्यावसाद्दयक प्रद्दिक्षणासाठी द्दनयोजन करून त्या 
व्यक्तीच्या काम करण्याच्या क्षेत्रांचा िोि घेवून त्या व्यक्तीला त्या पद्धतीने पवूण प्रद्दिक्षण द्ददल्यास 
आद्दण कामाच्या द्दठकाणी आिार द्ददल्यास ती व्यक्ती नोकरी करू िकते व स्वत:च्या पायावर उभे 
राहू िकते. 

३.३ साराांि  
 गणुसतु्रासंबंिी द्दवकृतीमळेु स्वमग्नता हा दोष आढळून येतो. ही द्दवकृती मज्जासंस्रे्थिी संबंद्दित 
आहे यात मलुांमध्ये सामाद्दजक आंतद्दिया, अक्षमता, िास्ब्दक आद्दण अिास्ब्दक संपे्रषण अक्षमता आद्दण 
वतणमान पनुरावतृ्ती द्ददसनू येते. स्वमग्न असणाऱ्या प्रत्येक द्दवद्यार्थ्याची वैद्दिष्ये वेगवेगळी असतात. त्यांच्या 
अडचणी प्रामखु्याने पढुील पाच क्षेत्रात द्ददसनू येतात. त्या अिा सामाद्दजक कौिल्य, भाद्दषक, वतणन व 
खेळावर प्रद्दतबंि, ञानेंद्रीयासंदभात प्रश्न या व्यक्तींमध्ये काही अपवादात्मक कौिल्य उच्च प्रतीची आढळून 
येतात. स्वमग्न मलुाचे द्दनदान द्दवद्दिष्ट क्षेत्रातील तञ समहूाच्या साहाय्याने केले जाते. त्यात 
बालमानसिास्त्रञ, बालमानस उपचारतञ, भाषा तञ, बालद्दवकासाला संबंद्दित डॉक्टर, बालमेंद ू
द्दचद्दकत्सक, द्दविेष द्दिक्षक आद्दण िारीद्दरक उपचार तञ हे सहभागी होतात. स्वमग्न द्दवद्यार्थ्याची माद्दहती 
पालकांची मलुाखत, वैद्यकीय तपासणी, श्रवण चाचणी, द्दनद्दरक्षण, उच्चार आद्दण मलू्यमापन बोिात्मक 
चाचणी अनकूुलन कायात्मक मलु्यद्दनिारण आद्दण सांवेद्ददक एकत्रीकरण/इंद्दद्रय अनभुवांचे एकत्रीकरण  
केले जाते. स्वमग्न मलुांच्या अध्ययनासाठी वतणनवादी आद्दण द्दवकासात्मक अिा दोन्ही दृष्टीकोनांचा वापर 
केला जातो. त्यांना अध्यापनासाठी प्रयत्न प्रमाद अनदेुिन, मौद्दखक प्रद्दतसाद प्रद्दिक्षण, साचेबंद आखीव 
अध्यापन, सांवेदद्दनक एकास्त्मक उपचार पद्धतीचा वापर केला जातो. स्वमग्न मलुांची दृश्यात्मक स्मतृी  
द्ददघणकालीन चांगली असते. द्दचत्रांमिील भेद ओळखता येतात. या व्यक्तींना त्यांच्या क्षमतेनसुार कायण 
द्ददल्यास ते प्रगती करू िकतात. स्वमग्न प्रत्येक व्यक्तीचे वैद्दिष्ये वेगवेगळे असल्यामळेु त्यांच्या क्षमता 
लक्षात घेऊन कायण द्ददल्यास ते उच्चतम प्रगती साध्य करू िकतात.  

३.४ पाधरभाधषक िब्द  
Autism स्वमग्न 
Child Psychologists बालमानिास्त्रञ  
Child Psychiatrists बाल मानसउपचारातञ   
Speech Pathologists भाषा तञ  
Development Paediatricians बालद्दवकासासंबंद्दिततील  
Paediatric Neurologists बालमेंद ूद्दचद्दकत्सक  
Special Education Teacher द्दविेष द्दिक्षक  
Physical Therapists िारीद्दरक उपचार तञ  
Audiologists श्रवणतञ   
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Behavioural Approach वतणनवाद दृष्टीकोन 
Developmental Approach द्दवकसनात्मक दृष्टीकोन 
Discrete Trial Instruction प्रयत्न प्रमाद अनदेुिन  
Floor Time कृतीयकु्त वेळ 
Pivotal Response Training मौद्दखक प्रद्दतसाद प्रद्दिक्षण  
TEACH साचेबंद आखीव अध्यापन  
Sensory Integration Therapy सांवेदद्दनक एकास्त्मक उपचार  

३.५ सरावासाठी प्रश्न  
 १) स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृतीची व्याख्या सांगनू स्वमग्न द्दवद्यार्थ्यांची वैद्दिष्ये द्दलहा. 
 २) स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या मलुांना अनदेुिनाचे दोन दृस्ष्टकोन स्पष्ट करा. 

३) स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या द्दवद्यार्थ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अध्यापनाच्या 
पद्धती द्दविद करा. 
४) स्वमग्नता गणुसतू्रासंबंद्दित द्दवकृती असणाऱ्या व्यक्तीची योग्य कामाबाबत अनरुूप ठरद्दवता 
कोणत्या क्षेत्रांचा द्दवचार करावा लागतो ?  
 

३.६ अधिक वाचनासाठी पसु्तके  
Pierangelo, R., & Giuliani G.A. (2003). Transition services in Special Education, 

Allyn & Bacon, London. 

 Smith, D.D. (2003). Introduction to Special Education Teaching in an Age of 

opportunity. Allyn & Bacon, Boston. 

गोडबोले अ., जोिी द्दन. (२०१६) मनकल्लोळ भाग-२, पुणे, मनोद्दवकास प्रकािन  
काळे पे्र. (१९९०) अपवादात्मक बालकांचे मानसिास्त्र, मबंुई, मजेॅस्स्टक प्रकािन  
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autism-spectrumdisorder/ 

basics/definition/con-20021148 

http://www.autism.org.uk/about-autism/introduction/what-is-autism.aspx 

http://www.pbs.org/parents/inclusivecommunities/autism4.html 

http://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589935303&section=Assess

ment#Ea 
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http://muautismrepetitiveplaypatterns.blogspot.in/ 

http://www.helpguide.org/articles/autism/autism-spectrum-disorders.htm 

http://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=266 


