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ह्या घटकाच्या अभ्यासानतंर तुम्ही काय सांगू िकाल. 

 र्ंशचत आशण समार्ेिन याचा अर्व आशण व्याख्या  

 अपंग मुलांच्या शिक्षणातील बिलत्या शिक्षण पद्धती 

 शर्लगीकरण,एकाशत्मकरण आशण समार्ेिन यातील फरक आशण अर्व  

 र्गावमधील शर्शर्धता  

 शर्ध्यार्थयावच्या अध्ययनाची िैली, भाशषक आशण समाज संस्कृती बाहुल्य  



 सर्व समार्ेशित शिक्षणाची तत्र्े  

 सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी येणारे िषृ्टीकोनात्मक, िारीररक आशण  अध्ययन अर्रोध  

१.प्रास्ताशर्क 

Salamanca Statement च्या फे्रमर्कव  नुसार समार्ेशित शिक्षणाची संकल्पना शर्शर्ध भागात शर्भागली 

गेली आह.ेसर्व सरकारच्या शिक्षणाच्या धोरणामध्ये काही बिल करण्यासाठी उद्युक्त केले. शर्िेष 

शिक्षणाबाबतच्या शर्िेष गरजा असणायाव शर्द्यार्थयाांना सर्व साधारण िाळेत म्हणजचे आपण ज्या िाळेत 

शिकलो अिा िाळांमध्ये शिकण्यासाठी प्रर्ृत्त केल.ेसर्व समार्ेशित शिक्षण ह ेफक्त अपंगाच्या मयावदितच नसनू 

सर शर्द्यार्थयावसाठी असते.शिक्षण िणेे आशण घेणे िोन्ही दक्रया करण्यासाठी अिी एक व्यर्स्र्ा केली जाते 

त्याला आपण मराठीत ‘िाळा’ आशण इंग्रजीत ‘School’ म्हणल ेजात.े ह्या िाळांमध्ये शर्शर्धता आढळून 

येते.जसा आपला भारत ििे शर्शर्धतेने नटलेला असतो.भारताच्या संशर्धानानुसार प्रत्येकाला मुलभूत 

शिक्षणाचा हक्क आह.ेम्हणजेच अपंग शर्द्यार्थयाांना सुद्धा शिक्षणाचा हक्क आह.े सर्व समार्ेशित िक्नामध्ये आपण 

अपंग शर्द्यार्थयावच्या गरजा जाणून घेऊन पूणव केल्या जातात .गरजनेुसार शिक्षणक्रम आखूण अमलात आणला 

जातो. UNSESCO(१९९४) “सर्व समार्ेशित शिक्षण ह ेशिक्षणापासून र्ंशचत असलेल्या प्रत्येकासाठी आहे”. 

सर्व समार्ेशित शिक्षणामध्य ेअपंग शर्ध्यार्थयाांना मुख्यप्रर्ाहाच्या िाळेत त्यांना गरजेनुसार सोयी सुशर्धा 

पुरुउन सामान्य मुलासोबत एकाच छताखाली शिक्षण िणेे होय.  

 आपल्याला भारतात सर्व शिक्षा अशभयान (२००२-२०१०)च्या प्रकल्पानुसार प्रत्यके 

मुख्याप्रर्ाहाच्या िाळेत सर्व िक्षा अशभयान अंतगवत काम करणाऱ्या दफरते शिक्षक सर्वसामान्य शिक्षकासोबत 

काम करून शर्िेष गरजा असणाऱ्या शर्द्यार्थयावच्या गरजा पूणव करता आता सध्या तरी मंुबई सबबवन भागात 

११३९ िाळा सर्व शिक्षा अशभयान च्या आधार स्र्ीकारत आहेत. 

 सर्व समार्ेशित शिक्षण २१व्या ितकातील नर्ीन शिक्षणपद्धती अमलात आणली जात 

आह.ेसमाजातील प्रत्येक मुल ह े एकाच प्रकारच्या िाळेत शर्द्यार्ी म्हणून त्यांच्या गरजेनुसार शिक्षण 

शमळशर्ण्याचा हक्क असतो.आपण ह्या घटकात आपण सर्व समार्ेशित शिक्षणाची ओळख करून घेणार आहोत. 

१.२. शर्षय शर्र्चेन : 

१.२.१.र्शंचत शर्रुद्ध समार्िेन :अर्व आशण व्याख्या : भारतामध्ये र्ंशचत शह संकल्पना फार पूर्ीपासून 

प्रचशलत आह.े पूर्ी जाती, धमव,र्ंि,ललंगभेि केले जाते.काही ठराशर्क जाती धर्मवयांच्या मुलांना शिक्षण 

घेण्यााः हक्क होता आणी तसचे त्यांनाच फक्त शिक्षण िलेे जात होते. काही काळ उलटल्यानंतर शह पररशस्र्ती 



बिलली गेली. सर्व शर्द्यार्थयाांना शिक्षण दिले जाऊ लागले मात्र अपंगत्र् शह संकल्पना शततकीिी प्रचशलत 

नव्हती तर ती मुल ेर्ेड ेआहते म्हणून त्यांना शिक्षणापासून र्ंशचत ठेर्ल ेजात होत.ेभारताच्या संशर्धानाच्या 

८६ च्या संिोधनानुसार कोणत्याही शर्द्यालय ह ेत्याच्या जाती, धमव, ललंग च्या आधारर्र प्रर्ेि नाकारता 

येणार नाही. PWDs (Persons With Disability Act) १९९५ च्या नुसार अपंगाच्या  शिक्षणाचा शर्चार 

केला गेला आशण समान संधी, हक्कक्कचे संरक्षण आशण सिक्त करण्याचा तरतूि केली होती.भारतीय राज्यघटना 

नुसार ििेातील प्रत्येक व्यक्तीला सर्व क्षेत्रात समान सधंीचा अशधकार िलेा आह.े त्यामुळे प्रत्येक बालक 

कोणत्याही धमावचा र्ंिाचा,सामाशजक, आर्र्वकिषृ्ट्या मागासलेला असला तरी त्यानंा शिक्षणाची समान 

संधी शमळालीच पाशहजे हचे शिक्षणाचे महत्र्ाचे मुख्य उदिष्ट आह.े हाच हक्क ज्यानंा शमळाला नाही आशण 

ज्यांना दिला गेला नाही तोच संघ म्हणज ेर्ंशचत होय. ज्याच्या शिक्षणाकड ेिलुवक्ष झालेल्या संघ म्हणजेच 

Marginalisation होय उिा.िोशषत बालक,र्ेश्या शिया, ग्रामीण भागातील बालके, ततृीय पंर्ीय, गररब 

बालके,अपंग बालके अिा अनेक कारणाने शिक्षणापासून र्ंशचत राहतो.  

व्याख्या : वंचित चि संकल्पना असमानता शी सबंचित असते. शैक्षचिक भाषेत व्याख्या सांगायिी झाली 

तर सांगता येईल चक चशक्षि िे सवाांसाठी (Education for all) ह्यािा जेथे अवलंब केला जात नािी 

म्हिजे वंचित(Marginalization) होय.  

(Marginalization is related to but different from inequality. While academic definitions vary, 

the GMR will use the term to describe situations of acute and persistent disadvantage in 

education (as distinct from the overall distribution of education opportunity). Education-for-

all perspectives have varied in their approach to marginalization).  

The Jomtien Declaration incorporated an explicit commitment to ‘under-served groups’ 

including “the poor; street and working children; rural and remote populations; nomads and 

migrant workers; indigenous peoples; ethnic, racial and linguistic minorities; refugees; those 

displaced by war; and people under occupation.” The Dakar Framework has a more implicit 

commitment, referring to “children in difficult circumstances and those belonging to ethnic 

minorities.” 

र्ंशचत करण्याचे महत्र्ाचा घटक प्रभार् करतो तो म्हणजे अपंगत्र् होय(filmer,२००८). शर्कसनिील 

ििेामध्ये जास्तीत जास्त मलुे खालील प्रकारचे दिसनू यतेे : 

 



 िाळेत प्रर्ेि नाही  

 िाळा गळती होणे. 

 मुलांची संख्या पटार्र नोंिणी शह मुले शिक्षणापासून र्ंशचत राहतात. 

र्शंचत असललेा संघाच ेिोत आशण महत्र् 

                                                                     

 

                                    

                         

                                                                      

                               

 

 

 

 

आकृती क्रमाकं १.१.१. र्शंचत सघंाचं ेिोत्र आशण महत्र् 

आकृती क्रमांक १.१.१.नुसार आपल्या लक्षात  अस े यईेल दक अर्व व्यर्स्र्ा आशण राज्यािी सबंशधत 

असते.आशण राज्य ह े कुटंुबािी सबंशधत असते. व्यक्तीच्या शर्चारसरणी शह सर्व बाबींिी सबंशधत असते. 

व्यक्तीच्या शर्चारसरणी नसुार ललंग, र्ंि, अपंगत्र्, गररबी आशण ज्ञान ह ेसर्व घटक कुटंुब, राज्य आशण अर्व 

व्यर्स्र्ेिी सबंशधत असल्यामुळे पररणाम करत असतात.ह्या सर्व घटक र्ंशचत करण्याचे मूळ कारणे आहते. 

शिक्षणापासून र्ंशचत ठेर्ण्यासाठी शह घटके पररणाम कारक ठरतात. आता आपण र्ंशचत च्या शर्रोधात 

असलेली संकल्पना समार्ेिन चा अभ्यास करूया. 

समार्ेिन: 

अर्व :   समार्ेिन या िब्िाचा र्ीधर करता आपल्यास असे लक्षात यतेे सामार्ून घणेे होय. आपला भारत 

ििे िखेील ज्याप्रमाणे शर्शर्ध जाती, धमावचे,पंर्ाच,ेभाषचेे लोकानंा सामाऊन घतेे. र्र अभ्यासल्या प्रमाणे 

र्ंशचत असलेल्या संघाला भिेभार्ाच्या िषृ्टीकोणातून न पाहता समानतेच्या भार्ननेेच समाजाचा घटक 

म्हणून स्र्ीकारणे होय. शर्शर्ध शभन्नता असणाऱ्या बालकांना सर्व सामान्य िाळांमध्ये समानतनेे शिक्षणात 

 कुटंुब  
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सामार्ून घेणे होय. मुले बौशद्धक, िारीररक, मानशसक िषृ्टीने अक्षम असल्याकारणाने त्यांच्या शर्शर्ध 

प्रकारच्या गरजा असतात.जसे एकाच घरात राहणारे भाऊ बशहण एकाच सारखे नसतात प्रत्येकाची गरज 

र्ेगर्ेगळी असते.तसेच र्गावत असण्याऱ्या शर्द्यार्थयावच्या गरजा र्ेगर्ेगळ्या असतात तर त्यांच्या गरजाप्रमाण े

अभ्यासक्रमात बिल करून त्यांना शिक्षण िणेे होय.समार्ेशित शिक्षण ह ेफक्त अपंगासाठी नाही तर संपूणव 

र्ंशचत संघाला असत.ेसमार्ेिन प्रत्येकासाठी सकारात्मक िषृ्टीकोण ठेऊन शिक्षणात स्र्ागत करत 

असते.समार्ेशित शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क आह.ेUniversal Declaration of Human Rights १९४८ 

च्या नसुार प्रार्शमक शिक्षण ह े प्रत्येकासाठी मोफत आशण अशनर्ायव आह.े अपंग आशण अक्षम असणाऱ्या 

मुलांना त्यांच्या कमतरतेमुळे त्यांच्याकड ेसहानभूती, ियनेे त्यांच्यािी व्यर्हार केला जातो.तर अिा मुलांना 

सामान्य मुलांच्या शिक्षण प्रदक्रयेत सामार्ून घेणे. समार्ेिन ह े काही तत्र्ाच्या आधारार्र केल े जाते त े

खालीलप्रमाणे पाहता येतील.  

 

अपंग ककंर्ा अक्षम असणाऱ्याच नाही तर संपूणव र्ंशचत असलेल्या मुलांना  समार्ेिन करण्याचे तीन तत्र्ार्र 

त्यांचे समार्ेिन करणे गरजचेे असते. 

१. मलुभतू अशधकार : शिक्षण घणे्यासाठी कोणत्याही जाती, धमव अिा कोणत्याही प्रकारच्या मयावदित 

लोकांसाठी नाही तर प्रत्येकाचा शिक्षणाचा अशधकार आह.े ह्या अशधकार असल्या कारणाने र्ंशचत 

असलेल्या समूहाचा सर्व सामान्य शिक्षण प्रणालीत समार्ेिन करणे. 

२. िजावत्मक शिक्षण : र्ंशचत समूहाला िखेील िजावत्मक शिक्षण िणे्यासाठी त्यांचा समार्ेिन करणे 

गरजेचे असत.े 
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िजावत्मक शिक्षण 

िैक्षशणक समार्ेिन 



३. िकै्षशणक समार्ेिन : मानर् संसाधन शर्कास मंत्रालयनसुार प्रत्येक र्ंशचत समूहाला सर्व सामान्य 

िाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची तरतूि केलेली आह.े तर त्यानंा िैक्षशणक समार्ेिन केल ेजाते.  

तर आता आपण समार्ेिन व्याख्या समजून घेऊया. 

व्याख्या :  

 युनेस्को आतंरराष्टीय िैक्षशणक पररषि (UNESCO) नसुार, “समार्ेशित शिक्षण ह े मुलभतू 

अशधकारार्र आधारीत असत,े दक जे संसाधनाचा र्ापर करून िैक्षशणक गरजा पूणव करून त्यांच े

आयुष्ट्य समृद्ध केले जाते.र्ंशचत समूहाचा शर्चार करता त्यांच्या क्षमतांचा पूणवपणे शर्कास केला 

जातो. समार्ेशित शिक्षणात कोणत्याही प्रकारच े भेिभार् न करता त्यांना िजावत्मक शिक्षण 

पुरशर्णे होय”.   

 “Inclusive education is based on right of all learners to quality education that meets 

basic learning needs and enriches lives. Focusing particularly on vulnerable and 

marginalized groups, it seeks to develop the full potential of every individual the 

ultimate goal of inclusive quality education is to end all forms of discrimination and 

foster social cohesion”. 

 उमतुली नुसार समार्ेिन शह एक प्रदक्रया आह ेदक,त्यामध्य ेप्रत्येक िाळेतील मुलांच्या िारीररक, 

भार्शनक आशण िैक्षशणक गरजा संसाधनाचा र्ापर करून पूणव केल्या जातात. 

 Umatuli ,”Inclusion is a process by which a school expands its resources to meet 

the learning needs, physical needs and emotional needs of all children”. 

 स्टेनबेक आशण स्टेनबेक  नुसार, समार्ेशित िाळा ह ेअसे रठकाण असेल दक त्यातील प्रत्येक मुल 

हा स्र्ताः ला िाळेचा सिस्य मानले पाशहजे,यरे्े आपल्याला आपल समजल जाते शह भार्ना 

ठेर्ली पाशहजे, कोणाच्याही िैक्षशणक गरजा पूणव करण्यासाठी सर्व एकमेकांना सहकायव करून 

त्या पूणव केल्या जातात. 

 Stainback and Stainback, “Inclusive school or set-up may be defined as a place 

where everyone belongs, is accepted, supports and is supported by his or her 

educational needs met”.  

 

 



आपण र्र समार्ेिन आशण समार्ेशित शिक्षांचा अर्व आशण व्याख्याचा अभ्यास ,समजनू घेतल्या तरी 

आपण एकिम छोयाश्या आकृतीर्रून आपण समार्ेिन आशण र्ंशचत संघ समजून घऊेया. 

 

 

 

आकृती क्रमाकं १.१.२. शिक्षण प्रणाली 

                                                                                              

 

 पशहल्या र्तुवळाच्या बाहरे काही शर्शर्ध रंगाचे रठपके दिसतील ते रठपके म्हणजे काही कारणांमुळे 

शिक्षणापासून र्ंशचत राशहललेे आह.े 

 िसुऱ्या र्तुवळात लक्ष कें दित करून पाशहलात तर लक्षात येईल दक शर्शर्ध रंगाचे गोल दिसून येतील 

तर ते शर्शर्ध प्रकारच्या गरजा असणारे मुले एकाच िाळेत शिकत आहते अिी समार्ेशित िाळा 

आह,ेदक जरे्े एकाच प्रकारचे गरजा असणारे मुले नसतात तर तेर्े अनेक प्रकारचे असनू एकाच 

रठकाणी शिक्षण घेत आह.े  

 

शिक्षण िणेारे लहान समाज म्हणजेच िाळा 

िाळेपासून र्ंशचत असलेला समाज 

समार्ेशित िाळा 



१.२.२. अपगं मलुाचं्या शिक्षणातील बिलत्या पद्धती: शर्लगीकरण, एकात्मकीकरणा आशण समार्ेिन :-  

अपंग मुलांच्या शिक्षणाचा इचार केल्यास अस ेलक्षात येईल दक, पूर्ी समाजापासून िरू असलेला संघ म्हणून 

ओळखला जाणारा संघ म्हणजे अपंग शर्द्यार्ी होते.जसा काही काळ उलटतो तसतश्या माणसाच्या गरजा 

सुद्धा बिलतात. त्याच प्रमाणे माणसाला त्याच गोष्टींची गरजेची तीव्रता कमी जास्त भासत असत.े जसे पूर्ी 

आपल्याला िरूध्र्नीची आर्श्यकता होती तर काही काळ उलटल्या नतंर अस ेलक्षात येईल दक आजच्या 

काळात तुम्ही मी िरूध्र्नी र्र मोठ्या प्रमाणार्र अर्लंबून आहोत आपल्याला त्या र्स्तूची सर्य झाली आह.े 

अपंग मुलांच्या शिक्षण पद्धती मध्ये काही बिल होत गेला. तर आपण ह्या घटकात अपंग मुलांच्या शिक्षण 

दक्रया कलाप मध्ये झालेल्या बिलाचा अभ्यास करणार आहोत.  

अ)शर्लगीकरण:  

 पूर्ी मुलांच्या िारीररक, सामाशजक, सांस्कृशतक,बौशद्धक मानशसक, र्य, भौगोशलक  आशण ललंग अिा 

अनेक कारणाने त्याचं्यासोबत भेिभार् केला जात होता. मुलांना त्याच्या अपंगत्र्ामुळे त्यांना समाजापासून 

िरू ठेर्ले जाते त्याचं्या समजाचा एक भाग असनू त्यांना िरू ठेर्णे म्हणजेच शर्लगीकरण होय. शर्लगीकरण 

शह संकल्पना आपल्या भारतात फार र्षाव पूर्ी पासून प्रचशलत आह.ेअपंग मुलांना सर्व साधारण िाळेपासून 

िरू असलेल्या शर्िेष रचना असलेल्या िाळेत  त्यांना शिक्षण दिले जाते. अपंग मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी 

काही शर्िेष गरजा असायच्या त्या त्याच्या गरजा पूणव शर्िेष रचनेत पूणव केल्या जायच्या. 

 आजच्या सध्याच्या शस्र्तीला २१ व्या ितकात आपल्या अपंगत्र्ार्र मात करून आयुष्ट्यात 

अर्लंशबत न राहता स्र्ार्लबंी आहते. १८०० पासून अपंग मुलांना आपल्या ििेाचा शर्कास करण्यासाठी 

अक्षम समजत असल्याकारणाने त्यांना शिक्षण िणेे जास्त महत्र्ाचे मानले जात नव्हते. त्यांच्या कड ेसमाज 

िोकांशतकेने,ियनीय िषृ्टीने पशहले जात होते.तसेच त्यांना समाज असामान्य, अिक्त समजून त्यांना 

कोणत्याही कायवक्रमात सहभागी करून शर्िेषता सर्व सामान्य मुलांसोबत त्यांना शिक्षण घेण्याची संधी दिली 

जात नसे. ती मुले संपूणव अर्लंशबत म्हणजेच आधाराशिर्ाय ते राहू िकत नाहीत. परंतु सन  १८५० त े

१९०० पासून अपंग मुलांच्या शर्िेष गरजा समजून त्या पूणव करता येतील अश्या शर्चारसरणी ने पण त्यांचा 

इतर सर्व सामान्य शर्द्यार्थयाांर्र पररणाम होता कामा नय ेम्हणून शर्िेष शिक्षणाची सकंल्पणने जन्म घेतला. 

तेव्हा शर्िेष िाळेची शनर्मवती करण्यास सुरुर्ात केली होती. सर्व सामान्य िाळांपासून शर्िेष शर्द्यार्थयाांना 

र्ेगळे करून शर्िेष शिक्षण िऊे लागले त्यार्ेळेस असे जाणर्ल े दक, प्रत्येक मुलांच्या अक्षमता शर्शर्ध 

असते.म्हणून त्यामुळे मतीमंि , कणवबधीर , अंध शर्द्यार्थयाांसाठी िाळांची शनर्मवती केली. ह्या मुलांकड े 

र्ैयशक्तक लक्ष िऊेन कमी संखेच्या गटात मात्र एकाच प्रकारच्या िारीररक िोष अर्र्ा अक्षम असणाऱ्या 

शर्द्यार्थयाांना शिकण्याची शर्िेष िाळेत शिक्षण घेण्याची संधी अिा िाळांमध्ये उपलब्ध करून दिली जात.े  



सन १९७० च्या आरंभाच्या काळात य.ुएस.ए. च्या कोटावने असे जाहीर केले दक,मानशसकिषृ्ट्या अक्षम 

असलेली मुलांना योग्य आशण मोफत शिक्षणाचा अशधकार आह.े सन १९७५ मध्य ेप्रत्येक अक्षम असलेल्या 

शर्ध्यार्थयाांना शिक्षणाचा कायिा पास केला गेला त्याच कायिाला १९७८ मध्ये पुन्हा पास करून घतेला गेला. 

तेव्हाच अपंग शर्द्यार्थयाांना मुख्याप्रर्ाहाच्या िाळेत त्यानंा सामार्ून घेण्याची सुरुर्ात झाली. असा काही 

अपंग मुलांच्या शिक्षणाच्या दक्रयाकलापा मध्ये बिल झाला असून नर्ीन शिक्षण पद्धतीचा उगम झाला. ती 

नर्ीन शिक्षण पद्धतीचा खाली अभ्यास करूया. 

 

आ) एकाशत्मक शिक्षण :  

 एकाशत्मक शिक्षण यालाच आपण इंग्रजीमध्ये Integrated Education for Disabled Children 

(IEDC) ह े१९८६ च्या राष्ट्रीय िैक्षशणक धोरण आह.े हा कायवक्रम आखला. ह्या कायवक्रमामध्ये सौम्य आशण 

मध्यम तीव्रता असणाऱ्या अपंग शर्द्यार्थयाांना मुख्यप्रर्ाहात आणण्याची तरतूि केली होती.ह्या कायवक्रमाद्वारे 

सौम्य मध्यम अपंग असणाऱ्या शर्द्यार्थयाांनाच नव्ह ेतर अपंग शर्द्यार्थयाांच्या जर्ळपास शर्िेष िाळा उपलब्ध 

नसलेल्या शर्द्यार्थयावना नसलले्या िखेील सामार्ून घेऊन शिक्षण दिले जाते. तसेच त्याप्रमाणे सन १९७४ मध्य े

कें िीय िासनाने सौम्य आशण मध्यम अपंगत्र् असलेल्या शर्द्यार्थयाांना सर्व सामान्य शर्द्यार्थयाांना सामार्ून 

घेण्यास पुढाकार घेतला. सर्व सामान्य िाळेमध्ये अपंग शर्द्यार्थयाांना कायम करणे त्यांच्या गरजा पूणव 

करण्यासाठी लागणारे संसाधना साठी लागणारी पैसा पुरशर्ण्याची सोय केली. अपंग शर्द्यार्थयाांना 

मुख्यप्रर्ाहात सामार्ून घेण्यासाठी त्यांना ससंाधने पुरर्ून त्यांना कमीत कमी मयाविा शनमावण करण्याचा 

प्रयत्न केला गेला.१९८३ मध्ये राणे यानंी महाराष्ट्र िासनाचा चालणारा एकाशत्मक शिक्षणाच्या कायवक्रमाच े

मुल्यांकन केल्यास काही गोष्टी समोर आल्या दक, (अ) प्रशिशक्षत शिक्षकांची उपलब्धता नसणे.(ब) अपंग 

शर्द्यार्थयाांच्या गरजा आशण समस्यांबिल शिक्षकांची जागतृी नसणे (क) अपंगाच्या अध्ययनाबाबत असणाऱ्या 

गरजा पूणव करण्यासाठी लागणारे साधन ेआशण उपकरणाची उपलब्धता नसणे. तसेच सर्ावत प्रभार्ािाली 

घटक असणारा तो म्हणज े शिक्षकांमध्ये असणारे सहकायव नसणे ह ेघटक पररणामकारक ठरतात. १९७९ 

आशण ८० र्षावचा अभ्यास केल्यास अस ेआढळले दक १८८१ िाळांमधील फक्त ८१ िाळांना एकाशत्मक 

शिक्षणापासून फायिा शमळत होता. ह्या कारणांमुळे १९९२ मध्ये एकाशत्मक शिक्षण ह्या कायवक्रमाचा सुधाररत 

करून १००% िाळांना सोयी सुशर्धांची उपलब्धता करून िणे्यात आली. १९८७ मध्ये Ministry of 

Human Resource Development (MHRD) िे UNISEF च्या संयुक्ताने National Council of 

Educational Research and Training (NCERT) ने अपंगासाठी एकाशत्मक शिक्षणासाठी प्रकल्प 

शर्कशसत Project for Integrated Education for the Disabled (PIED) केला. ह्या प्रकल्पाद्वारे 

अपंग मुलांसाठी शिक्षकांना काही ५ दिर्सांच ेप्रशिक्षण, ६ आठर्ड्ांचे प्रशिक्षण िऊेन त्यांना सिक्त करण्याच े



काम करत असे.एकाशत्मक शिक्षणात मुलांना आपण मुख्यप्रर्ाहासाठी मानशसक, बौशद्धक, िारीररक अश्या   

िषृ्टीने काम करतात. त्यानतंर आपण मुख्यप्रर्ाहात सामार्ून घेतले जात होत. 

इ) सर्व समार्शेित शिक्षण :  

 सर्व समार्ेशित शिक्षण हा एक अक्षम असणाऱ्या मुलांना शिकशर्ण्यासाठी र्ापरत येणारा अप्रोच 

आह.ेसमार्ेशित शिक्षणात अक्षम असणारी मुले जास्तीत जास्त र्ेळ हा सर्व साधारण िाळेत अक्षम नसणाऱ्या 

मुलांसोबत र्ेळ घालर्ून शिक्षण घेतात. सर्व समार्ेशित शिक्षणात शर्िेष र्गवखोली नसनू सर्व सामान्य 

मुलांसोबतच र्गवखोलीत बसशर्ल ेजाते.समार्ेशित िाळा शह काही र्ेगळी नसनू मुख्यप्रर्ाहाच्या िाळेच्या 

व्यर्स्र्ेमध्ये बिल केलेला असतो.मुलांना आपल्या जर्ळील ३ दकलोमीटरच्या कोणत्याही िाळेत प्रर्ेि 

घेण्याचा अशधकार असतो.मुलांच्या बौशद्धक, मानशसक, िारीररक कोणत्याही प्रकारच्या अक्षमतेमुळे त्यांचा 

प्रर्ेि नाकारता येत नाही. तर त्यांना त्याचं्या गरजनेुसार शिक्षण िणेे ह ेअशनर्ायव आह.े समार्ेशित िाळा शह 

कायमस्र्रूपी मुलांच्या र्ैशर्ध्यतेचा स्र्ागत करत असते. नेमके सर्व समार्ेशित शिक्षण म्हणजे काय ह ेआपण 

जाऊन घेऊया:  

व्याख्या : बाटवन यांच्या मत,े समार्ेिक शिक्षण म्हणजे शभन्नताना प्रशतसाि िणेे,अपररशचत आर्ाज 

ऐकणे, मुक्त र् स्र्ीकारात्म्क िषृ्टीकोण ठेर्णे सर्ावना सक्षम बनशर्णे र् शभन्न्तेला प्रशतष्ठा प्राप्त करून 

िणेे.  

समार्ेशित शिक्षणामध्ये प्रत्येक मुलांच्या गरजनेुसार आिर करून त्यांच्या गरजा पूणव केल्या 

जातात.सर्व साधारण अभ्यासक्रम शह त्यांच्या गरजनेुसार शिक्षक हा अध्यापन पद्धती मध्ये बिल 

केला जातो. एकाशत्मक शिक्षणामध्ये अक्षम मुलांना मुख्याप्रर्ाहाच्या सामार्ून घेण्यासाठी 

गरजेनुसार मुलांना तयार करून त्यानंतरच त्यांना मुख्यप्रर्ाहाच्या िाळेत पाठर्ले जात होते.मात्र 

सर्व समार्ेशित शिक्षणामध्ये अक्षम मुलांना मुख्याप्रर्ाहासाठी तयार न करता मुख्याप्रर्ाहाला तयार 

केले जाते.समार्ेिक शिक्षणाकररता पालक, शर्िेष शिक्षक,सर्व साधारण शिक्षक आशण इतर 

भागधारक म्हणजेच र्ाचा उपचार तज्ञ, मानशसक उपचार तज्ञ मुलांच्या शिक्षणात यांच्या 

सहभागानेच सर्व समार्ेशित शिक्षण दिले जाते. सर्व समार्ेशित शिक्षणात खालील गोष्टीचा शर्चार 

केला जातो ते खालील प्रमाणे: 

 मुलांच्या गरजेनसुार र्ैयशक्तक िैक्षशणक कायवक्रम तयार करणे. 

 योग्य आशण पुरेसा आधार आशण सुशर्धा पुरशर्णे.  

 शिक्षकांचा आशण इतर भागधारकांचा सहभाग घेऊन त्यांचा व्यार्साशयक शर्कास केला 

जातो. 

 मुलांच्या गरजनेुसार त्याचं्यासाठी पयावयी शिकशर्ण्याची पद्धत आशण मूल्यमापन केल ेजाते. 



 शिक्षक आशण इतर भागधारक यांच्या मध्ये सहकायव . 

 शिक्षक, पालक यांचा सहकायावत्मक शिकणे (Cooperative learning ) Peer 

Tutoring, Adaptive अभ्यासक्रम ह्या सर्व घटकांर्र प्रशिक्षण िऊेन शर्कास केला जातो. 

 मुलांच्या र्ैध्यातला जाणून घेऊन त्यांना स्र्ीकारून त्यानंा शिक्षण दिल ेजात.े 

 सर्व समार्ेशित िाळा शह फक्त अपंगांसाठीच नसून तर प्रत्येक र्ंशचत असलेल्या मुलासंाठी 

असते. अिा सर्व गोष्टींचा शर्चार केला जातो.  

१.२.३.र्गावतील शर्शर्धता: शिक्षण िलैी, भाशषक आशण सामाज-सासं्कृशतक बाहुल्य  

      र्गावतील शर्शर्धता शह संकल्पना शिक्षणाच्या बाबत फार महत्र्ाची आह.ेआपला भारत ििेात शर्शर्ध 

भाषेची, र्ंि परंपरा, संस्कृती असलेली लोक आपणस पाहण्यास शमळतील.त्याचप्रमणे िाळा िखेील लहान 

स्र्रूपाचा समाज असतो.िाळेमध्ये िखेील आपणास र्ेगर्ेगळ्या जातीचे,धमावची संस्कृतीचे, भाषेच े

भौगोशलक शर्शर्धता असणारे मुले पाहायला शमळेल.प्रत्येक माणूस हा एकमेकांपासनू र्ेगळा असनू त्याची 

शिकण्याची िैली शह शर्शर्ध असते.काही लोकाचंी एकशत्रत अध्ययन िैली असत.े र्गावमध्य े र्ेगर्ेगळ्या 

अध्ययन िैली असलेल्या शर्द्यार्थयाांचा समार्ेि असतो.अध्ययन िैली शह सकंल्पना नर्ीन नाही तर B.C.३३४ 

च्या पूर्ीपासून चालत आललेी आह.े अरीसस्टोटल यांच्या मते  प्रत्येक मुलाच्या स्र्ताःच्या शर्िेष अिा 

कौिल्य आशण Talent  त्याच्या लक्षात आले र्ैयशक्तक शर्शर्धता असते.१९९० च्या पूर्ी काही व्यशक्तमत्र्ािी 

सबंशधत असणाऱ्या उपपत्तीमध्ये काही र्ैयशक्तक शर्शर्धता सकंल्पना मांडल्या होत्या त्यामध्ये जास्त  

शर्िेषताः स्मरणिक्ती, िकृ, ,मौशखक, शनििेन पद्धती यार्र जास्त लक्ष कें दित केले. काही संिोधनातून असे 

दिसून आले दक, बौशद्धक, िैक्षशणक प्रगतीर्र िखेील महत्र्ाच्या मुद्यांर्र शर्चार केला असून ते घटक र्गावमध्ये 

उपयोग करून पशहला तर असे लक्षात आले दक मुलांची शिक्षणातील आर्ड िखेील महत्र्ाची असते. र्गावतील 

शर्शर्धता फक्त जाती धमावच ेशर्शर्धता नसते, तर ती कोणकोणत्या प्रकारची असते ते आपण खालीलप्रमाणे 

पाहूया: 

 

 

 

आकृती क्रमाकं १.२.१. र्गावतील शर्शर्धता  

शिक्षण िलैी भाशषक 

समाज-सासं्कृशतक 

बाहुल्य 

र्गावतील 

शर्शर्धत

ाा 



अ) शिक्षण िलैी :  र्गावतील शर्शर्धता शह शिक्षण िैली प्रत्यके मुलाची शर्शर्ध असत.े प्रत्येक मुलांची 

अध्ययनाची पद्धत र्ेगर्ेगळी असते.कोणतीही माशहतीला अर्व लार्णे, संघटीत करणे आशण सािर 

करणे ह्या सर्व प्रदक्रया प्रत्येकाची र्ेगर्ेगळी असते.तर कोणकोणत्या प्रकारची शिक्षण िैली असते ते 

खालील प्रमाणे पाहूया. 

 

 

 

 

 

आकृती क्रमाकं १.२.२. अध्ययन िलैी  

शिक्षण िलैी:- 

१.िकृ (Visual) शिक्षण िलैी: िकृ अध्ययन िैली म्हणजे अध्ययनार्ी िकृ पाहून अध्ययन करणे म्हणजे िकृ 

अध्ययन िैली होय. कोणत्याही प्रकारची माशहती ग्रहण करण्यासाठी जी व्यक्ती नकािे, ग्रादफकल सािरीकरण 

पाहण्यास प्राधान्य िते ेआशण असे केल्यास त्यानंा ती माशहत ग्रहण करण्यास सोपे जाते ती व्यक्ती िकृ अध्ययन 

िैली असणारी आपण म्हणू िकतो. शह व्यक्ती कोणतीही माशहती ऐकून ग्रहण करण्यापेक्षा पाहून ग्रहण 

करण्यास लकर्र समजते. 

 २.श्राव्य(Audio) शिक्षण िलैी : श्राव्य अध्ययन िैली म्हणजे अध्ययनार्ी श्राव्य माध्यमातून अध्ययन करणे 

म्हणजे श्राव्य अध्ययन िैली होय. कोणतीही नर्ीन माशहती ग्रहण करण्यासाठी जी व्यक्ती व्याख्याने, बोलून- 

ऐकून, समूह चचाव यासर्व दक्रयाकलापा मधून अध्ययन लर्कर होते.  

३. र्ाचन आशण शलशखत (Read & Write) :- र्ाचन आशण शलशखतद्वारे अध्ययनार्ी स्र्ताः र्ाचून आशण 

स्र्त आपल्या काही नोट्स काढून अध्ययन करतात त्यांना र्ाचन-शलशखत अध्यायनार्ी म्हणतात.  

४.गतीजन्यात्मक (Kinaesthetic):- गतीजन्यात्मक अध्यायानार्ी आपल्या ज्ञानेंदियांचा र्ापर करून खूप 

चांगल्या आशण कमीत कमी र्ेळात नर्ीन माशहती ग्रहण करून िकतात.learning by doing म्हणजेच 

स्र्ताः नर्ीन नर्ीन अनुभर्ातून शिक्षण घेण्यास ते प्राधान्य ितेात. 

 

अध्ययन िैली 

िकृ 

(Visual) 

श्राव्य 

Audio 

 

र्ाचन आशण शलशखत 
Read & Write 

Read   

गतीजन्यात्मक 

(kinaesthetic) 



आ)भाशषक शर्शर्धता :-  र्गावमध्य ेभाशषक शर्शर्धता असते ती म्हणजे र्गावत र्ेगर्ेगळ्या जाती धर्मवयांचेच 

शर्द्यार्ी नसनू त्यांची भाषा िखेील र्ेगळी असते.र्गावतील शर्द्यार्थयाांची मातुभाष शर्शर्ध असते उिा. कोणी 

मरठी भाशषक तर कोणी बंगाली, कोणी तशमळ इत्यादि आपल्या भारत ििे धमवशनरपेक्ष ििे आह.े आपल्या 

भारतात अनेक शर्शर्ध भाशषक लोक र्ास करत आहते. मात्र िाळा शह एक भाशषक असते म्हणजे इंग्रजी 

माध्यम,मराठी माध्यम, उिूव माध्यम अिा माध्यमातून मुलांना शिक्षण दिले जाते.म्हणजे असे नाही दक उिूव 

माध्यमाच्या िाळेत सर्व शर्द्यार्ीच उिूव  माध्यमातून नर्ीन माशहत शिक्षण घेण्यास सोपे जात ेअसे नाही तर 

यांच्या घरच्या र्ातार्रणार्र ठरते. उिाहरणार्व : इंग्रजी माध्यमातील मुल ह ेघरी मात्र मराठी भाषेत र्ार्रत 

असेल तर त्याला िाळेत इंग्रजी भाषेत शिक्षण घेण्यास काठीण्यता येत असते. र्गावमध्ये शर्शर्ध भाषेची मुल े

एकत्र शिक्षण घेत असतात.  

इ) समाज सासं्कृशतक शर्शर्धता : समाज सांस्कृशतक शर्शर्धता म्हणले दक व्यक्तीचे शर्श्वास,जाती धर्मवयाच े

शनयम, चाली ररती परंपरा आशण र्ागणूक यांची रोजच्या जीर्नातून दिसणारा पररणाम होतो.सर्व 

समार्ेशित शिक्षणाच्या शनयमाखाली आपणास कोणत्याही मुलांना कोणत्याही कारणामुळे शिक्षणापासून 

र्ंशचत राहता कामा नय.े त्यासाठी समाज सांस्कृशतक शर्शर्धतेचा आपणास स्र्ागत करून त्यांना  त्यांच्या 

गरजेनुसार शिक्षण शमळणे आशण िणेे ह ेमहत्र्ाचे आह.े शिक्षकांना मुलांच्या प्रत्येक र्ैशर्ध्यता लक्षात ठेऊन 

त्यांना र्गावत पयावयी सुशर्धा र्ापरून त्यांच्या गरजा पूणव करणे गरजेचे असते.म्हणजचे शिक्षकांना त्याचं्या 

संस्कृती बिल माशहती असल्यास त ेर्गावतील िैक्षशणक र्ातार्रणात लर्शचकता, अनकुुलता आशण त्याप्रमाणे 

करता येईल. समाज- सांस्कृशतक िषृ्टीने शर्शर्धता असणाऱ्या शर्द्यार्थयाांना शिक्षणात सामार्ून घेण्यासाठी  

 शिक्षकांनी शर्द्यार्थयाांना अध्ययन प्रदक्रये मध्ये बौशद्धक आशण भार्शनक घटकांचा समतोल आशण ज्ञान ठेर्णे. 

शर्द्यार्थयाांच्या परंपरा आशण भाशषक शर्शर्धता लक्षात घऊेन र्गावत त्यांचे समूह तयार करून अध्यापन करार्े. 

१.२.४.सर्व समार्शेित शिक्षणाची तत्र्:े प्रर्ेि, समानता, सहसबधं, सहभाग आशण सिक्तीकरण  

  प्रत्येक शर्द्यार्थयाांची अध्ययन करण्याची अध्ययन िैली शर्शर्ध असते. तर प्रत्येक मुलाचं्या अध्ययन 

िैलीच्या गरजेनसुार शिक्षण िणे्यासाठी शिक्षकांना आपली अध्यापनाची िैली शर्कशसत करण्याची गरज 

असते.उिाहरणार्व : काही अध्यायनार्ी िकुव  अध्ययन िैलीद्वारे चांगले अध्ययन करतात तर काही 

अध्यायनार्ी श्राव्य िैलीने अध्ययन करतात तर काही अध्यायनार्ी कृती अध्ययन िैलीद्वारे अध्ययन चांगल े

आशण लर्कर करतात. तसेच आपणास कोणतेही काम यिस्र्ीपणे पार पडण्यासाठी काही तत्र्े असतात तर 

सर्व समार्ेशित शिक्षणाचे िखेील काही तत्र्े आहते ती खालील प्रमाणे पाहूया: 

१.२.४.१. प्रर्िे (Access):- आपण अभ्यासल्या प्रमाणे शर्िेष गरजा असणाऱ्या शर्द्यार्थयाांना पूर्ी त्यांना 

शिक्षण िणे्याचा आशण घेण्याचा हक्क नव्हता तर त्यांना शिक्षणामध्ये सामार्ून घणे्यासही शर्िेष शर्द्यार्थयाांना 



शर्िेष शिक्षणाची सोय सुशर्धा िणे्यात आली. परंतु त्यानंा मुख्यप्रर्ाहापासून िरू राशहले जात म्हणून आपण 

त्यांना मुख्यप्रर्ाहात सामार्नू घेण्यासाठी आपण एकाशत्मक शिक्षणाची सुरुर्ात केली त्यात काही उणीर्ा 

दिसून आल्या म्हणून सर्व समार्ेशित शिक्षणाची सुरुर्ात करण्यात आली. सर्व समार्शेित शिक्षणाचे पशहल े

आशण सर्ावत महत्र्ाचे तत्र् म्हणजे प्रर्ेि (access) होय.  

 शर्द्यार्थयाांना शिक्षणातील प्रत्येक गोष्टींचा लाभ घेता आला पाशहजे आशण त्यांच्यापयांत पोहचले 

पाशहजे. Education for All २००५ च्या अहर्ालनुसार अध्ययनार्थयावना त्याचं्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या 

सोयी-सुशर्धांचा लाभ घेता आला पाशहजे.शर्द्यार्थयाांना फक्त मुख्यप्रर्ाहात सामार्ून न घेता त्यानंा अभ्यास 

क्रम हा accessible म्हणजचे उपलब्ध असणे गरजेचे आह.े सर्व सामार्शेित शिक्षणात फक्त अभ्यासक्रमच 

accessible नसला पाशहज ेतर जे सर्व साधारण मुलासाठी accessible असते ते शर्िेष शर्द्यार्थयाांना िखेील 

उपलब्ध असणे आशण नसल्यास ते उपलब्ध करून िणेे अशत महत्र्ाचे असत.े तर शर्द्यार्थयाांचा शिक्षणात 

सामार्नू घेण्यासाठी आशण तो सर्ाांसाठी उपयोगाचा ठरेल त्यासाठी काही आपण उपाययोजना मांडू िकतो. 

 काही शर्िेष शर्षयांसाठी लर्शचक र्ेळापत्रक तयार करणे. 

 शिक्षकांना शर्द्यार्थयाांना शिकशर्ण्यासाठी र्ापरण्यात येणारी पद्धतीची शनर्ड करण्याचे पुरेपूर 

स्र्तंत्रता असार्ी. 

 शिक्षकांना शर्द्यार्थयाांच्या शिक्षणासाठी काही शर्िेष आधार िणे्याचे आशण शनणवय घेण्याचे स्र्तंत्रता 

असार्ी. 

 र्गावतील काही कृतीतून शिक्षण ितेाना शिक्षकानंा एखािी मितनीस द्यार्ी. 

अिा काही तंत्राचा र्ापर करून मुलांना शिक्षणात सामार्ून घेता येईल. सर्व समार्ेशित शिक्षणात सर्व 

शर्द्यार्थयाांना असणाऱ्या सोयी सुशर्धांचा लाभ घतेा यार्ा. जर असे करता येणार नाही तर सर्व समार्ेिन 

संपूणवपणे पार पाडता येणार नाही.  

१.२.४.२. समानता :- 

 सर्व शर्द्यार्थयाांना िजावत्मक स्र्रूपाचे आशण सर्व समार्ेशित शिक्षणाच्या प्रदक्रयेमध्ये समानतने े

स्र्ताःच्या प्राधान्यतेणे शिक्षण घेणे हा प्रत्येक शर्द्यार्थयाांचा अशधकार आह े(UNSCO,2008). समानता मध्य े

न्याय हा संकल्पनेिी शनगडीत म्हणर्ी लागेल. समार्ेशित शिक्षणामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला आिरार्ी र्ागशर्णे 

होय समानता म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला शभन्नतेनसुार, गरजेनुसार र्ागणूक िणेे होय.सोप्या िब्िात सांगायच े

झाले तर समानता सर्ावना समान र्ागणूक होय. परंतु सर्व समार्ेशित शिक्षणाचे िसुरे तत्र् महत्र्ाचे असून 

असे सांगता येईल दक प्रत्येकाला सर्व समार्ेशित शिक्षणात प्रत्येकाला न्यायान ेर्ागशर्णे गरजेच ेआह.ेशिक्षण 

म्हणजे आपण म्हणू दक, आपल्या आयुष्ट्यात होणारा चांगला अमुलाग्र बिल आशण  व्यक्तीचा बौशद्धक, 

िारीररक,मानशसक शर्कास होणे म्हणजे शिक्षण होय.  



आपण अभ्यासल्या प्रमाण ेप्रत्येकाची जिी अध्ययनाची शर्शर्ध अध्ययन िैली असत ेत्याच प्रमाणे 

प्रत्येक व्यक्तीची कौिल्य, क्षमता शर्शर्ध असते. तर त्यांच्या क्षमता कौिल्य शर्कास करणे ह ेएक शिक्षणाच े

महत्र्ाचे उदिष्ट आह.े जर एखाद्या शर्द्यार्थयावला शलहता येत नाही तर त्याला प्रर्ेि घेण्याचा अशधकार नाही 

असे नसून त्यानंा िखेील प्रर्ेि घेण्याचा आशण त्याला त्याच्या कौिल्य क्षमतेनसुार शिक्षण घेण्याचा आशण 

सर्व सामान्य शर्द्यार्थयाांप्रमाणेच समानतचेी र्ागणूक शमळशर्ण्याचा अशधकार आह.े  

िाळा ह ेलहान स्र्रूपाचा समाज असतो त्या समाजात शर्शर्ध जाती, धमव र्ंि –परंपरेचे शर्द्यार्ी 

एकाच छताखाली शिक्षण घेत असतात. प्रत्येक शर्द्यार्थयावचा कुटंुबपद्धती, शर्चारसरणी, शिक्षणासाठी 

शर्द्यार्थयाांना हर्ा असलेला आधार- सहभाग हा र्ेगर्ेगळा असतो. तर त्याच्या ह्या सर्व गोष्टी शिक्षकानंी 

लक्षात घेऊन त्यानंा त्याच पद्धतीची र्ागणूक न ितेा त्यांच्यात भेिभार् न करता समानतेने र्ागणूक द्यार्ी. 

तरच आपले सर्व समार्ेशित शिक्षणाची तत्र् आशण उदिष्ट सार्वकी लागेल. 

१.२.४.३. सहसबधं :-  

 सर्व समार्ेशित शिक्षणाचे शतसरे तत्र् ह े सहसबंध (Relavance) आह.े शर्द्यार्थयाांना समाजािी 

जोडणारा महत्र्ाचा िरु्ा शिक्षक आह.ेशिक्षक हा  शिक्षण प्रणालीत महत्र्ाची भूशमका बजार्तात. शिक्षकांनी 

सर्व समार्ेशित शिक्षणामध्ये अभ्यासक्रम सचूना आशण र्गावअंतगवत चालणाऱ्या प्रशतकृती ह्या र्ैयशक्तक आशण 

सांस्कृशतकररत्या योग्यतेनसुार असणे गरजेचे आह.े तसचे to शर्द्यार्थयावच्या शिकण्याच्या पद्धती, आर्डी 

शर्चारात घेऊन तयार करार्ा. 

 सर्वसमार्ेशित र्गावत अभ्यासक्रमातील घटक आिय ह ेमुलांच्या जीर्नाच्या सबंशधत असते. 

सर्व समार्ेशित शिक्षणातील अभ्यासक्रम मुलांच्या योग्यतेनसुार सबंशधत आव्हानात्मक 

असणे गरजेचे असत.े 

 र्गावमध्ये शिकशर्ण्यासाठी र्ापरले जाणारे िैक्षशणक साधने ह ेमुलांच्या शिकण्याच्या पद्धती 

प्रमाणे अर्वपूणव असणे गरजेचे असते. 

 र्गाांगवत असणारे ग्रंर्ालयात शर्ध्यार्थयावच्या गरजेनसुार र्यैशक्तक शभन्न्तनेुसार पुस्तके असणे 

गरजेचे आह.े 

१.२.४.४.सहभाग : 

 सहभाग हा सर्व समार्ेशित शिक्षणाचा एक महत्र्ाचे चौर्े तत्र् आह.ेशर्द्यार्थयावचा सहभाग पायरी 

असते.उिाहरणार्व आपण िाळेत प्रर्ेि घेतला ककंर्ा एखाद्या िैक्षशणक कायवक्रमात तर आपणास काही 

प्रमाणात आपला र्ेळ द्यार्ा लागतो.िारीररकररत्या आपण एखाद्या िैक्षशणक कायवक्रमात उपशस्र्त राहणे ह े

संपूणव सहभागाची अट मान्य होत नाही. सर्वसमार्ेशित शिक्षणाचा शर्चार केल्यास आपणास शर्द्यार्थयावच्या 



िारीररक उपशस्र्ती सोबतच आपणास त्यांचा प्रत्येक िैक्षशणक कायवक्रमात संपूणव सदक्रयपणे सहभाग असणे 

गरजेचे आह.ेकामात व्यस्त राहणे हा सहभाग या तत्र्ाचा घटक आह.ेर्गावमधील िैक्षशणक कायावत शिकण्या-

शिकशर्ण्याच्या प्रदक्रयेत इत्यािी मध्ये शर्द्यार्थयावच्या सहभाग असणे गरजेचे आह.े 

 िैक्षशणक कायवक्रमा अंतगवत दिल्या जाणायाव सेर्ा सुशर्धाचा लाभ घेण.े 

 र्गावमध्य ेखेळ शमत्रांसोबत र्ेळ घालशर्णे . 

 र्ार्षवक स्नेहसंमेलन दक्रडा स्पधाव यांसारख्या कायवक्रमात मुलांचा सदक्रय सहभाग घेणे. 

सहभाग शह संकल्पना इतकी मोठी असते दक त्यामुळे आपण समाजाचे एक महत्र्पूणव घटक आहते याचीही 

जाणीर् होत असते. व्यक्ती शह समाजिील प्राणी असल्याने त्याला समाजाची गरज भासत असते आशण व्यक्ती 

जोपयवत स्र्ताःहून िसुऱ्या समाजामध्ये त्याच्या कायवक्रमामध्ये सहभाग होत नाही. तोपयवत इतरही आपल्या 

कायवक्रमात सहभागी करून घेतले जात नाही.सर्व समार्ेशित शिक्षणात अपंग शर्द्यार्ी ह े सर्व साधारण 

शर्द्यार्थयाांसोबत शिक्षण घेताना सर्व शर्द्यार्थयाांचा सक्रीय सहभाग घेण ेगरजेच ेआह.े 

१.२.४.५.सिक्तीकरण: 

 सिक्तीकरण हा सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी अत्यंत महत्र्ाचा घटक  असतो.Oxford dictornary 

नुसार ‘to empower’ म्हणजे to Make someone stronger or updated असा अर्व आपणास म्हणता 

येईल. आपणास सर्व समार्ेशित शिक्षणात िखेील सिक्तीकरण करणे फार महत्र्ाचे असते तर सिक्त करणे 

म्हणजे नेमके काय करणे? असा प्रश्न मनात उद्धाभर्ला असेल. ते आपण खालील प्रमाणे अभ्यासू:  

 समाजाला,पालकांना,शिक्षकांना आशण शर्द्यार्थयाांना अपंगाशर्षयी माशहती िणेे. 

 समाजाला आपल्या अक्षमतेर्र मात करण्यासाठी तयार करणे. 

 प्रत्येकाला अनुकुलीत र्ातार्रण तयार करणे तसे नसल्यास र्ातार्रण तयार करण्यासाठी तयार 

करणे. 

 शिक्षकांना सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी तयार आशण प्रशिशक्षत तयार करणे. 

 र्गावत चालणाऱ्या कृती दक्रयाकलापामध्य े अक्षम शर्द्यार्थयाांना सामार्ून घेण्यासाठी प्रर्ूत्त आशण 

सिक्त करणे. 

 िाळेच्या प्रत्येक भागधारकाचं्या र्ेळोरे्ळी ज्ञानात भर पडणे त्यांना सर्व समार्ेशित शिक्षणाबाबतचे 

माशहती त्याचं्या अंतगवत शमळणाऱ्या सोयी सशुर्धांची माशहती पुरशर्णे. 

 अपंगाच्या शिक्षणाचा अशधकार त्यासाठी त्यासं सिक्त करणे. 

अिा प्रकारे आपणास सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी र्ेगर्ेगळ्या कायवक्रमातनू समाजाला सिक्त करणे फार 

महत्र्ाचे असते.  

 



१.२.५. सर्व समार्शेित शिक्षणासाठी अर्रोध: िषृ्टीकोनात्मक, िारीररक आशण  अध्ययन 

आपण सर्व समार्ेशित शिक्षण  म्हणजे काय र्रील घटकात अभ्यासले आहोतच तर प्रर्म आपण अर्रोध  

समजून घेणे गरजचेे आह ेअर्रोध म्हणज ेनेमके काय? तर एखाि ेकाम पूणव करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी, 

समस्या होय.  

उिाहरणार्व : एखाि े छोयाश्या खेड्ातले मुलाला शिक्षण आपल्या खेड्ात शमळत नाही तर त्यांला 

शजल्ह्याच्या रठकाणी शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची र्ाहतूक सेर्ा नसल्याकारणाने तो शिकू िकत 

नाही म्हणजेच शिक्षण घेण्यासाठी येणारा अर्रोध  ककंर्ा समस्या होय.   

          सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी येणाऱ्या समस्या / अर्रोध म्हणजचे शिक्षण घेताना कोणकोणते 

अर्रोध येतात ते आपणा खालील प्रमाणे पाहूया:  

 

आकृती क्रमाकं १.२.५.१. 

१.२.५.१.िषृ्टीकोनात्मक अर्रोध 

                        िषृ्टीकोन हा मानर्ाच्या आयुष्ट्याचा मुलभूत घटक असतो. िषृ्टीकोन हा आपल्या प्रत्यक्षात 

स्र्त:च्या शर्चारांर्र, भार्नांर्र आशण आपल्या र्तवनार्र पररणाम करते. Aloport (१९५४) यांच्या  

मतानुसार व्यक्तीचा िषृ्टीकोन हा त्याच्या एखाद्या प्रसंगार्र  ककंर्ा प्रश्नार्र कोणत्या मागावने प्रशतसाि  द्यार्ा 

ह ेठरर्ते. उिा.आपणास कोणती व्यक्ती ,गोष्टी आर्डणे –नार्डणे इत्यािी आपल्या िषृ्टीकोणा र्रच अर्लंबून 

असते. आपण कोणत्याही व्यक्तीिी जी कोणतीही र्ागणूक करतो ती र्ाईट असो र् चांगली ती र्ागणूक 

आपल्या िशृष्टकोनार्र अर्लंबून असते.म्हणजेच आपला कोणत्याही व्यक्तीबिल अर्र्ा गोष्टींबिलचा िषृ्टीकोन 

सकारात्मक असार्ा म्हणजे आपण आपण त्याच्यािी चांगली र्तुवणूक करू िकतो. कोणत्याही प्रकारच्या 

शिक्षणामध्ये जसे सर्व समार्ेशित असो र् शर्िेष त्यामध्ये शिक्षकांची सकारात्मक भूशमका असणे महत्र्ाची 

सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी 

येणारे अर्रोध

िषृ्टीकोनात्मक अर्रोध िारीररक अर्रोध अध्ययन अर्रोध 



असते म्हणजचे त्यांचा शर्द्यार्थयाांबिलचा िषृ्टीकोन सकारात्मक असणे अत्यंत महत्र्ाचा आहे. आपण आता 

सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी येणाऱ्या िषृ्टीकोनात्मक अर्रोध म्हणजे:  

उिा. एखाद्या शर्िेष मुल सर्व सामान्य मुलांसोबत शिकू ककंर्ा खेळू िकत नाही असे एखाद्या पालकाने ककंर्ा 

शिक्षकाने   अिी समजून ठेर्णे म्हणज ेत्यांच्या नकारात्मक िषृ्टीकोन बाळगणे होय.ह्या िषृ्टीकोन बाळगल्यान े

शर्िेष मुलाला त्याचे पालक ककंर्ा शिक्षक सर्व सामान्य मुलासोबत खेळण्यास ककंर्ा शिकण्यास पाठ्र्णार 

नाही म्हणजेच मुलाला सर्व सामान्य मुलांसोबत शिकण्यासाठी आलेला िषृ्टीकोनात्मक अर्रोध होय.  आपण 

सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी येणारे अर्रोध पाहूया: 

शिक्षकांबिलचे िषृ्टीकोनात्मक अर्रोध 

• सर्व समार्ेशित र्गावत सर्ावना समान र्ागणूक न िणेे.  

• शर्िेष मुलांना र्गव खोलीमध्ये आिराने र्ागणूक न िणेे.   

• शर्िेष शर्द्यार्थयाांनर्र द्या करून सामान्य मुलांसोबत शिक्षण िणे्याची संधी दिली जाते. 

• शर्द्यार्थयावच्या क्षमतेर्र त्यांना प्रत्येक कायवक्रमात सहभागी करणे. 

• शिक्षकांचा नकारात्मक िषृ्टीकोन. 

• इतरांपेक्षा कमी लेखणे. 

• अपेक्षा न ठेर्णे. 

शिक्षकांच्या िशृष्टकोनाचा शर्द्यार्थयावच्या स्र्त : बिलच्या िषृ्टीकोणार्र पररणाम होतो.   

 शर्द्यार्थयावचा स्र्त: बिलचे  िषृ्टीकोनात्मक अर्रोध  

• स्र्त :ला िसुऱ्यांपेक्षा कमी लेखून आपण कोणतेच काम सर्व  सामान्य शर्द्यार्थयावप्रमाणे करू िकत 

नाही. 

• शिक्षणाची गोडी न र्ाटणे  

• आत्मशर्श्वास  कमी असणे 

तर असे आपण ह्या िषृ्टीकोनाचा शर्द्यार्थयावचा शिक्षणार्र र्ाईट पररणाम होतात.ह्या सर्व सर्व समार्ेशित 

शिक्षणासाठी येणारे िषृ्टीकोनात्मक अर्रोध आहते. आपण आता िारीररक िषृ्ट्या येणारे  अर्रोध पाहूया. 

१.२.५.२.िारीररक अर्रोध  

                       संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारे १९८१ च्या उििेानुसार भारताच्या ससंिने सुद्धा सिक्त (समान 

अशधकार, हक्कांचे सरंक्षण आशण सहभाग ) १९९५ च्या शनयमानुसार सांशगतल ेआह.ेशनयामाच्या ८ व्या 

अध्याच्या अंतगवत अपंग व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचा भेिभार् होऊ नये. समानतचे्या ह्या तत्र्ार्र प्रत्येक 

स्र्ानांना अनकूुल शस्र्तीत बनर्णे अशनर्ांयव आह.े जेणेकरून अपंग व्यक्तीला ये जा करण्यासाठी सहज 

उपलब्ध होईल.उिा: एखाद्या व्हील चेअरचा र्ापर करणारा मुलाला शतसऱ्या मजल्यार्र राहणाऱ्या शमत्राकड े



जाण्याचे आह े आशण त्या इमारतीत चढण्या उतरण्यासाठी पायऱ्या  तेर् े रेम्प नसल्याने शमत्राच्या घरी 

जाण्यास आलेला िारीररक अर्रोध होय. आपण र्रील घटकामध्ये सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी 

िषृ्टीकोनात्मक अर्रोधाचा अभ्यास तर आता आपण िारीररक िषृ्ट्या अर्रोध कोणते आहते ते खालीलप्रमाण े

: 

 सार्वशजशनक स्र्ळ जसे इमारती, िाळा, महाशर्द्यालये,मौल्स,शसनेमा गृह,  ग्रंर्ालय, िर्ाखाने, लग्न 

समारंभाची खोली इत्यािी रठकाणे िारीररक अपंगत्र् असणाऱ्या व्यक्तीला िारीररक िषृ्ट्या 

पोहचण्यास गैरसोय असते. 

 

 िाळेच्या इमारतीना शलफ्ट असल्यास त्यांना सर्व सामान्य प्रमाणे ते सुद्धा कोणत्याही मजल्यार्र 

गरजेनुसार जाऊ िकतात मात्र नसल्यास त्यानंा जाण्याची गैरसोय होते. 

 िौचालय अर्रोध मुक्त असार्ेत.  

 

 र्गवखोल्या हर्ेिीर मोकळ्या असाव्यात म्हणज ेव्हील चेअर र्ापरणाऱ्या शर्द्यार्थयावला दफरण्याजोगे 

असार्े. 

 



 जशमनीचा पृष्ठभाग सपाट असार्ा जेणेकरून  िारीररक िषृ्ट्या अपंग असणाऱ्या व्यक्तीस कोणत्याही 

कायावस अडचण शनमावण होणार नाही. 

 िाळेत ककंर्ा इतर रठकाणी दििा ििवशर्ण्यासाठी शर्शिष्ट खुणा कराव्यात. 

 र्गाांमध्ये गरजेनुसार बाकांची व्यर्स्र्ा करार्ी. 

 शर्िेष मुलांची र्गावत समोरच्या बाकांर्र व्यर्स्र्ा केली जात नाही. 

अिा प्रकारचे िारीररक िषृ्ट्या प्राप्त होणारे अर्रोधाचा अभ्यास केला असनू आता आपण अपंग व्यक्तीला 

शिकण्याच्या म्हणजेच अध्ययानात येणाऱ्या अर्रोधाचा अभ्यास करूया.  

१.२.५.३. अध्ययन अर्रोध  

      अध्ययन अर्रोध म्हणजे नेमके काय ? अध्ययन अर्रोध म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे ज्ञान आत्मसात 

करण्यासाठी येणाऱ्या समस्या ककंर्ा अश्या अर्रोधास अध्ययन अर्रोध म्हणतात.  

 सार्वजशनक अशधकारी र्ेरे्गळ्या प्रकारचे शलशखत स्र्रूपाचे माशहती पुशस्तका, शनमंत्रण पुशस्तका ह े

सर्व इंग्रजी, मराठी अर्र्ा लहिंी मध्ये छापत असून िशृष्टहीन व्यक्तीसाठी तीच माशहती ब्रेल शलपी 

मध्ये उपलब्ध असार्ी.  

 जास्तीत जास्त िकृ श्राव्य साधनांचा र्ापर करार्ा म्हणजेच आपण शर्द्यार्थयाांना अध्ययन येणारे 

अर्रोध टाळता येतील. 

 कोणत्याही नर्ीन पाठाची र्गावत शिकशर्ण्यापूर्ी शर्ध्यार्थयाांना शिकण्यासाठी तयार करार्े 

उिा.पालकांना पाठाची माशहती िऊेन पाल्याला पूर्व तयार करण्यास सूचना द्यार्ी. म्हणज े

शिकण्यास कमी प्रमाणात अडर्ळे येतील. 

 शिक्षकाने पाठाचे शर्द्यार्थयावचा गरजेनसुार अनकूुलन करार्े . अनुकूलन केलेला भाग शर्ध्यार्थयाांना 

उपलब्ध करून दिला जात नाही . 

 शर्द्यार्थयाांच्या गरजेनसुार अध्ययनासाठी लागणाऱ्या ससंाधनांचा तुटर्डा असतो. 

 अध्यापक र्गावत जास्तीत जास्त व्याख्यान पद्धतीचा र्ापर करतात. 

 र्गावत कोणत्याही कृतीत नेहमीच्याच मुलांना सहभागी करून घतेले जाते. 

 अध्यापकाने कोणत्याही पाठाचे योजनाबद्ध मांडणी करार्ी.  

१.३. सारािं :  

सर्व समार्ेशित शिक्षणात  

 शिकशर्ताना जास्तीत जास्त जीर्नािी संबशधत उिाहरणे दिले जात नाहीत. उिा. आपल्याला 

ईमानिार लाकुडतोड्ा ह्यातील अमूतव संकल्पना  ईमानिार शिकशर्ण्याची असल्यास आपण र्गावतले 

उिा घ्यारे्. 



 

 

 

 

 शर्षय र्ास्तू शह शर्द्यार्थयाांना साध्या सोप्या भाषेत, क्रमाने आशण पूणव र्ाक्कयात स्पष्ट करार्ा. 

 कोणत्याही सूचना ितेाना र्गेर्ान गतीत न ितेा शर्द्यार्थयावचा गरजेना शमळाव्यात. 

 र्गव मोठे असल्याने शिक्षक आशण शर्द्यार्थयावत खूप जास्त अंतर असते. 

 र्गावत शर्द्यार्थयावच ेसंख्या मोठी असते तर शर्िेष मुलांकड ेशर्िेष लक्ष िणे्यास र्ेळ शमळत नाही. 

अश्या प्रकारे आपणस सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी येणाऱ्या अध्ययन अर्रोध स्पष्ट करु िकतो. 

 

१.३. सारािं : 

 सर्व समार्ेशित शिक्षण पद्धती प्रचशलत होते आह े. शर्शर्ध प्रकारची शभन्नता असणाऱ्या बालकांकड े

भेिभार्ाच्या िषृ्टीकोणातून पाहण्याच्या र्ूत्तीिी लढा द्यायचा असेल तर मुख्य प्रर्ाहाच्या िाळांमध्य े

समार्ेिक शिक्षण िणेे हा योग्य उपाय आह.ेह्या शिक्षणात सर्ाांचा समार्ेिन केललेे जाते तर समार्ेिक 

समाज तयार करता यतेो.समार्ेिक शिक्षणपद्धती सर्व मुलांना फायििेीर ठरते.समार्ेिक शिक्षण पद्धतीमध्य े

र्ंशचत मुलांसाठी त्यांना त्याचंा अशधकार शमळशर्ण्यासाठी कायवरत असते.र्ंशचत असलेल्या प्रत्येक गटासाठी 

समार्ेशित करून घेत असत.े मुलांच्या असमर्वता त्याची समर्वता लक्षात घेऊन त्यांच्या गरजा पूणव केल्या 

जाते. सर्ावना शिक्षणात केर्ळ प्रर्ेि िऊेन समार्ेिनाचा हतेू साध्य घेत नाही तर सर्ावना िजेिार शिक्षण 

शमळणे आर्श्यक आह े त्यासाठी र्गावतील शर्शर्धता शर्द्यार्थयावच्या शभन्नता, क्षमता, अक्षमता र् अध्ययन 

गरजांचा शर्चार करून शिक्षण, आिय र् प्रदक्रयांचा योजना समृद्ध करायला हर्ी. मुलांना मुख्यप्रर्ाहामध्ये 

सामार्ून घेण्यासाठी िासनाने काही तरतुिी केल्या आहते.त्या आपण खालील प्रमाणे पाहू: 

 

 

 

उिा. १.हर्ा म्हणजे काय? 

       २. हर्ेच ेघटक  

       ३. हर्चे्या शर्शर्ध घटकाचे गुणधमव  

       ४.हर्ेचा र्ापर    

       ५. हर्ेच ेप्रिषूणास प्रशतबंध करण्याच्या पायऱ्या 



शर्लागीकरण एकात्मीकरण समार्ेिन 

१  जुनी शिक्षण पद्धती  प्रचशलत असलेली शिक्षण पद्धती  प्रगतिील स्र्रुपाची असलेली 

शिक्षण पद्धती  

२  शर्िेष मुलांना 

मुख्याप्रर्ाहापासून िरू ठेऊन 

शिक्षण दिले जाते. 

मुलांना भेिभार्ाची भार्ना शनमावण 

होते. 

समानतेची भार्ना शनमावण 

करणारी शिक्षण पद्धती.  

३. 

   

४  शर्िेष शिक्षणात प्रत्येक 

मुलांच्या समान गरजा 

असणाऱ्या शर्द्यार्थयाांची 

र्ेगळी  शिक्षण पद्धती असते. 

शर्िेष गरजा असणाऱ्या मुलांच्या गरज े

नुसार त्यांना मुख्य प्रर्ाहात सामार्नू 

घेण्यासाठी त्यांना तयार करून 

मुख्यप्रर्ाहात आणले जाते. 

शर्िेष गरजा असणाऱ्या मुलांना 

मुख्याप्रर्ाहाच्या िाळेत सामार्ून 

घेण्यासाठी त्यांना तयार न करता 

शिक्षण प्रणाली तयार मुलांसाठी 

तयार केल ेजात.े 

५. अपंगत्र्ानुसार िाळेत 

शिक्षण दिल ेजाते.उिा.र्ाचा 

आशण श्रर्णबाशधत 

मुलांसाठी , अंध इत्यािी   

काही शर्िेषच अपंगासाठी शह शिक्षण 

पद्धती अर्लंबली जाते.उिा.अंध आशण 

श्रर्ण बाशधत मुलांसाठी . 

सर्व प्रकारच्या गरजा असलेल्या 

मुलांसाठी त्यांच्या शर्शर्धतेच े

स्र्ीकार करून त्यांचा गरजा पूणव 

केल्या जातो.उिा.श्रर्णबाशधत, 

अंध, learning disabled 

इत्यािी. 

 

सर्व समार्ेिक शिक्षण प्रणालीमध्ये सर्व मुलांचा शर्शर्धतेचा फक्त स्र्ागतच न करता त्यांना त्याचं्या 

शर्शर्धतेसोबत स्र्ीकारले जाते. मुलांच्या गरजेनसुार र्ैयशक्तक िैक्षशणक कायवक्रम (IEP) केला जातो. 

 समार्ेशित र्गावमध्ये शर्शर्ध प्रकारचे िैक्षशणक गरजा असणाऱ्या शर्द्यार्थयावचा समार्ेि असतो.जसे 

आपल्या रोजच्या आयुष्ट्याचे उिाहरण घ्यार्याचे असेल तर आपण आपल्याच घरातले घेऊ. एकाच आईचे 



एकाचा पोटी जन्म घेतलेले भाऊ- बशहण समान नसून त्यांच्या शर्शर्धता आढळून येते. ती म्हणजे खालील 

बाबतीत शर्शर्धता दिसनू यतेे. 

१.िारीररक िषृ्ट्या  

२. शर्चार पद्धती  

३.आर्ड 

४.ज्ञान ग्रहीत करण्याची क्षमता 

५.शिकण्याची िैली (शिक्षण िैली) 

अिा काही गोष्टी आपणास शर्शर्धता दिसून येतात. तर एका घरात आपल्याला इतक्कया प्रकारची शर्शर्धता 

दिसून येत.ेतर आपण सर्व समार्ेशित र्गावत मुलांमध्ये अश्याच प्रकारची शर्शर्धता दिसून यतेेच पण त्यामध्य े

मुले शर्शर्ध भौगोशलक भागातून आलेले असतात, त्यांची समाज संस्कृतीक पद्धती शर्शर्ध असते  आशण तसेच 

त्यांची अध्ययन िैली शह शर्शर्ध प्रकारची असत.े 

 सर्व समार्ेशित शिक्षण ह ेयिस्र्ी पार पडण्यासाठीच नाही तर आपण केव्हा सर्व समार्ेिक शिक्षण 

संबोधू त्यासाठी काही आपणास तत्र्े पाळणे आर्श्यक आह.े ती तत्र्े खालीलप्रमाणे आपण पाहूया: 

 

र्रील आकृती प्रमाण ेसर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी ह ेपाचही तत्र्े अत्यंत आर्श्यक आह,ेसर्व समार्ेशित 

शिक्षण तेव्हाच म्हणू दक जेव्हा मुलानंा मुख्यप्रर्ाहाच्या शिक्षणाचा त्यानंा access शमळून शिक्षणात 

समानतेन ेिजेिार शिक्षण िणेे. शर्िेष गरजा असणाऱ्या मुलांचा शिकण्या- शिकशर्ण्याच्या प्रदक्रयेत सहभाग 

घेण.े तसचे मुलांिी जोडलेल्या प्रत्येकाला सिक्त करणे आर्श्यक आह.े सिक्त नसल्यास त्यांना सिक्त करणे 

शह जबाबिारी सर्व समार्ेिक शिक्षणार्र असते. सर्व समार्ेशित शिक्षण घेताना मुलांच्या शिक्षणात अर्रोध 

येतात त ेअर्रोध असूनही प्रत्येक मुलांना सर्व समार्ेशित शिक्षणात शिक्षण घेण्याचा अशधकार असतो.पी.डब्ल ू

.डी (PWD) १९९५च्या शनयमानुसार शर्िेष मुलांना सर्व समार्ेिीत शिक्षण घेणे हा त्यांचा हक्क आह.ेसर्व 

समार्ेशित शिक्षणासाठी यणेाऱ्या अर्रोधांचा अभ्यास केला आह.े  तीन प्रकारच्या अर्रोधांचा म्हणजे १. 

िषृ्टीकोनात्मक अर्रोध२.िारीररक अर्रोध.३.अध्ययन अर्रोध  याचा अभ्यास केला आह.ेह्या शतन्ही 

तत्रे् 

प्रर्ेि समानता सहभाग सहसंबध सिक्तीकरण 



प्रकारच्या अर्रोधास प्रशतबधं घातल्यास सर्व समार्ेशित शिक्षण ह ेयिस्र्ी ररत्या पार पडण्यास मित होईल. 

सर्व समार्ेशित शिक्षणास पररणाम करणारा महत्र्ाचा घटक आहते तो घटक म्हणजे अर्रोध होय. 

१.४.पाररभाशषक िब्ि. 

शर्लगीकरण :Segregation  

एकाशत्मकरण :Integration  

सर्व समार्ेिक :Inclusive  

अध्ययन िैली :Learning Style 

प्रर्ेि :Access 

र्ंशचत : Marginalized  

अर्रोध :Barrier 

संसाधन शिक्षक :Resource Teacher 

संसाधने : Resources  

िषृ्टीकोण : Attitude  

सहसबंध:Relevance  

सिक्तीकरण : Empowerment  

अध्ययनकताव :Learner  

अध्यापन : Teaching 

अध्यापक : Teacher  

 

१.५. सरार्ासाठी प्रश्न : 

प्रश्न क्र १.५.१. खालील प्रश्नाचंी र्ोडक्कयात उत्तरे शलहा. 

१. समार्ेशित शिक्षणाची संकल्पना तुमच्या िब्िात मांडा. 



२. शर्िेष शिक्षण आशण एकाशत्मक शिक्षण मधील फरक स्पष्ट करा. 

३. एकाशत्मक शिक्षण आशण सर्व समार्ेशित शिक्षणातील फरक स्पष्ट करा. 

४. सर्व समार्ेशित शिक्षणासाठी महत्र्ाची असणारी तत्र्े स्पष्ट करा. 

५. सर्व समार्ेशित शिक्षणापासून र्ंशचत मुलानंा होणारा फायिा उिाहरणासशहत स्पष्ट करा. 

प्रश्न क्र.१.५.२.खालील प्रश्नाचंी उत्तरे ७० त े८० िब्िात शलहा. 

१. सर्व समार्ेशित र्गावतील शर्शर्धता स्पष्ट करा. 

२. सर्व समर्ेिीत र्गावतील अध्ययना िैलीची शर्शर्धता उिाहरणासह स्पष्ट करा. 

३. सर्व समार्ेशित शिक्षणाचे तत्र्े स्पष्ट करा. 

४. सर्व समार्ेशित शिक्षणातील असणारे िषृ्टीकोनात्मक अर्रोध उिाहरणासह स्पष्ट करा. 

५. शर्िेष िाळेचे सर्व समार्ेशित िाळेत अनुकूलन करायचे असल्यास तुम्ही कोण कोणत्या प्रकारे 

अनुकूलन कराल ते तुमच्या िब्िात शलहा. 

६. मुख्याप्रर्ाहाच्या िाळेतील िशृष्टकोनात्म्क अर्रोध कमी करण्यासाठी तुम्ही काय उपाय योजना 

कराल. 

प्रश्न क्र.१.५.३. रटपा शलहा. 

१. सिक्तीकरण  

२. समाज सांस्कृशतक शर्शर्धता  

३. र्ंशचत र्गव  

४. अर्रोधाचे प्रकार  

५. शर्शर्ध अध्ययन िैली  
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