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संपिूव जगभरात आपि एकमेकांशी फक्त आदि फक्त भाषनेे जोडले गेलेले आहोत. आपल्याला मादहतच 

आहते भाषा दह कोितीही असली तरी चालेल उिा. मराठी, गजुराती,तादमळ इत्यािी. पि आपि ह्या भाषा आपि 

सरावस मौदिक स्िरुपात िापरत असतो. आपि व्यिहारात सहसा मौदिक भाषा िापरत असतो. उिा. आईने 

िकुानातनू एक दकलो बटाटे आिण्यास सांदगतल्यास िकुानिाराशी सदु्धा व्यिहार करण्यासाठी  मौदिकच भाषचेा 

िापर दिसनू येईल. श्रिि- मौदिक ह्या संप्रेषिाचा पयावयाचा िापर दिचाराची मादहतीची सलुभतेने आदि प्रभािी 

पि ेििेाि घिेाि करून शकतो. आपि संप्रेषि साधताना एकमकेांच्या चेहऱ्याकडे पाहि,े िहेबोली पाहि,े िाचा/ 

मिुिाचन ििेील संप्रेषिात महत्िाची भदूमका बजाितात. आपि आज दकतीही िरू असलो तरी तातडीने 

टेदलफोनद्वारे ििेील मौदिक भाषचेाच िापर केला जातो.  

श्रिि-िाचा दिव्यांगाचा दिचार केला असता त्यांना श्रिि ऱ्हास असल्या कारिाने त्यांना काही मयाविा 

येतात. त्यामळेु त्यांची भाषा दह ियानरुूप नसलेली, अस्पष्ट आदि अपरुी असते. त्यामळेु त्यांना समाजात िािरताना 

िपू साऱ्या समस्यांना सामोरे जाि ेलागते. त्याच्या भाषते िाचा ससु्पष्टता कमी असते. त्यांची भाषा दह तमुच्या 

माझ्या सारिी दिकदसत झालेली नसते. आपि भाषा दह आईच्या गभावत असल्यापासनू ऐकत आलेलो असल्या 

कारिाने, तसेच िातािरिातील आिाज, संिाि आदि महत्िाचे आईने बाळाशी केलेले संिाि ऐकलेले असते. 

मात्र श्रिि िाचा दिव्यांगत्ि असलेले मलुांनी ह ेसिव गोष्टी अनभुिलेले नसते आदि म्हिनूच त्यांची भाषा परेुशी 

दिकदसत झालेली नसते. त्यांची उिवररत श्रििशक्तीचा िापर करण्यासाठी योग्य ते दििधवनाचा िापर करून त्यांची 

श्रििशक्ती दिकदसत केली जाते.  

दनसगवः आपली श्रिि शक्ती दिकदसत होऊन आपि मौदिक भाषा दह फक्त आदि फक्त श्रििामळेुच शक्य झालेले 

असते. मात्र ह ेश्रिि िाचा अक्षम असिाऱ्या दिव्यांगांबाबत ह ेहोत नसते. आज आपि िगेिगेळ्या पयावयाचा 

िापर करून जरी संप्रेषि साधत असलो तरी मौदिकता ह ेआपल्या आयषु्यात अग्रेसर ठरते. आदि हा पयावय 

श्रििबाधीतांसाठी कशी महत्िाची आदि गरजचेी असते. तसेच ते दिकदसत करण्यासाठी आपि िापरत असलेले 

अप्रोचेस, तंते्र, पद्धती अशा काही घटकांचा अभ्यास करिार आहोत. 

 

२.२.१. मौविक दृवष्टकोनातील एकसंिेिी आवण बहुसिेंिी मधील फरक   

 



मौदिक दृष्टीकोनात िोन प्रकारचे अप्रोच आहते. ह ेिोन्ही अप्रोच मौदिक भाषा दिकदसत करण्यासाठी मितीचे 

ठरतात.  

 

आकृती.क्र. २.१  मौदिकते मध्ये िापरत असलेले िोन प्रकारचे अप्रोच 

 

 

 

आपि ह्या िोन्ही अप्रोच मधील फरक जािनू घिेार आहोत. 

 

 

मौखिकतेतील 
अप्रोच 

एकसंवेदी बहुसंवेदी 

एकसंििेी  

 

बहुसंििेी  

 

एकसंििेी हा अप्रोच म्हिज ेमौदिक भाषा दिकदसत 

करण्यासाठी फक्त कोित्याची एकाच संििेनाचा िापर 

करि ेहोय. 

बहुसंििेी हा अप्रोच म्हिज ेमौदिक भाषा दिकदसत 

करण्यासाठी एका पेक्षा जास्त संििेनांचा िापर करि े 

होय. 

एकासंििेी अप्रोचचा मखु्य उदिष्ट िाचा दिकदसत 

करि ेअसते. 

बहुसंििेी अप्रोचचा मखु्य उदिष्ट हा भाषा असनू ियु्यम 

स्िरुपात िाचेचा दिचार केला जातो. 

ह्या अप्रोच मध्ये जास्तीत जास्त श्रिि- मौदिक ह्या 

संप्रेषि पयावयाचा िापर केला जातो.  

ह्या अप्रोच मध्ये मात्र श्रिि- मौदिक, संपूिव संपकव  

पद्धती, दमश्र पद्धतीचा िापर केला जातो. 

ह्या मध्ये मलुांची भाषा जास्तीत जास्त नैसदगवक भाषा 

अध्यापन पद्धती ने दिकदसत केले जाते.  

ह्या मध्य ेमात्र मलुांना ज ेसोयीस्कर होईल ती पद्धत जस े

दमश्र,नैसदगवक, रचनात्मक भाषा अध्यापन पद्धतीचा 

िापर करून दिकदसत केले जाते. 



  

अशा प्रकारे आपि एकसंििेी आदि बहुसंििेी अप्रोचचा मौदिकत ेमध्ये कशी मितीची आदि गरजचेी ठरते ह े

अभ्यासले. 

सरािासाठी प्रश्न : 

प्र.१. एिाद्या 4 िषावच्या किवबधीर/ श्रिि-िाचा अक्षम दिव्यांग मलुाला साधारि िापरात येिाऱ्या भाज्या ह्या 

एकासंििेी आदि बहु संििेी अप्रोचचा िापर करून त्यांची मौदिक भाषा कशी दिकदसत कराल ते सदिस्तर 

दलहा. 

ह्या अप्रोच मध्ये श्रििाचा िापर करत असल्यास मात्र 

िकु माध्यामाना थारा दिला जात नाही. 

ह्या अप्रोच मध्ये मात्र श्रिि –मौदिक बरोबर दृक, 

स्पशव ज्ञान ह्या माध्यमांचा िापर करू शकतात.  

मौदिकतेमध्ये जास्तीत जास्त एकासंििेी अप्रोच 

करताना मलुांना श्रिियंत्राचा िापर करून त्यांना 

मौदिक भाषा दिकदसत करण्यासाठी त्यांना जास्त 

फायिशेीर ठरते. 

 

मौदिकतेमध्ये बहु संििेी ह्या अप्रोचचा िापर केल्यास 

मात्रमलुांच्या गरजेनसुार अिलंब केला जातो. 

हा अप्रोच जास्तीत जास्त कमीत कमी ियाच्या आदि 

श्रिि दििधवनाचा जास्त फायिा असिाऱ्या मलुाला, 

शीघ्र दनिान आदि हस्तके्षपान असिाऱ्या मलुांना 

अशा काही पिूव आिश्यकता असतात.  

ह्या अप्रोच मध्य ेमात्र कमी ियाची दकंिा मलुांचे श्रिि 

दििधवन असि े अशा कोित्याही प्रकारंचे पिूव 

आिश्यकता नसतात. 

उिा. मलुाला भजी हा भाषा द्याियाची असल्यास फक्त 

आदि फक्त त्यांना श्रििाद्वारे ‘भजी’ हा शब्ि त्याच े

ििवन केले जात ेमात्र त्याला कोित्याही प्रकारचे दृक 

अथिा स्पशवज्ञान दिले जात नाही.  

उिा. भजी दह भाषा ितेाना मलुाला भजी हातात िऊेन 

ती चि िऊेन तसेच श्रििा द्वारे भजी म्हिनू ऐकदिले 

जाते.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------.  

 

 

 

२.२.२. मौविकतेकडून  साक्षरतेकडे : का? आवण कसे?  

 

मौदिकता दह आपल्या आयुष्यातील िपू महत्िाची आदि गरजचेी बाब असते. मौदिकता दह आपली एक 

ओळिच आह े असे म्हिण्यास काही हरकत नाही. आपला आिाज, मौदिक कौशल्य, मौदिक शलैी अशा 

बऱ्याच गोष्टी आपल्या ओळिीची जोडलेली  असते. Daniels (2001) यांच्या नसुार दशक्षिक्षेत्रात दशक्षक आदि 

दिद्याथी या िोघामंध्य ेहोिाऱ्या कृती अथिा संिाि जास्तीत जास्त  मौदिक माध्यमात होतात. आपली मौदिक ह े

एक फक्त माध्यमच नाही तर ते आपल्याला साक्षरते कडे नेण्याचा मागव असतो. तमु्ही म्हिाल ते का आदि कसे ? 

ह ेआता आपि जािनू घऊे. 

 आपि भाषा दह फक्त शाळेतच दशकलो अस ेनाही तर आपि आईच्या गभावत असताना पासनू दह भाषा 

श्रििाद्वारे दशकत असतो. आईने संिाि केलेला आिाज, िातािरिातील आिाज ह ेमलु गभावत असताना ऐकत 

असतो. दह सबव भाषा ज्ञान गहृीत करत असतो. जवे्हा ते बाळ जन्माला येते तेव्हा ते सिव आिाज आदि िस्तूंचा 

सबंध लािनू ग्रदहत भाषा दशकत असतो. उिा. जवे्हा आई बाळाला बोलते काय झाल रे माझ्या बाळाला थांब हा 

मी तलुा िधु ूिघु ूितेे. ते बाळ आईचा आिाज ऐकून आदि शांत होतो आदि िधु दिसताच ते अथव लािते हा मला 

आता िधु ििेार आह ेअसा तो अथव लािनू रडण्याचे थांबितो. म्हिजचे श्रििाद्वारे भाषा ग्रदहत करतो. दह भाषा तो 

अशा प्रकारे ग्रहि करून व्यक्त करण्यास दशकतो. आिाज काढतो शब्ि बोलतो, छोट्या छोट्या िाक्य बोलतो 

आदि आपले म्हिि ेसांगण्याच्या प्रयत्न करतो. पि ह ेसिव फक्त फक्त त्याच्या श्रििद्वारे होते. तो भाषा ऐकत 

असल्यामळेु तो बोल ूशकतो. मात्र किव बधीर मलुांच्या बाबतीत असे होत नसते. त्यांनी दह सिव भाषा त्यांना 

दमळालेली नसल्याकारिाने त्यांना भाषा ग्रहि करि ेकठीि जाते. तमु्ही म्हिाल त्यांचा साक्षरतेसोबत काय संबध 



? तर तो म्हिज ेआपि साक्षरतेचे टप्पे लक्षात घ्याल तर त ेम्हिज ेश्रिि कौशल्य, भाषि कौशल्य , िाचन कौशल्य 

आदि लेिन कौशल्य ह ेसाक्षरतेच्या दिकासाचे टप्पे आहते.  

 

  

 

श्रिि कौशल्य असि ेह ेफार महत्िाचे असते कारि दक श्रिि कौशल्या मळेु भाषि कौशल्य दिकदसत 

होत असते. किवबधीर मलुांच्या बाबतीत मात्र ह े कौशल्य दिकदसत झाले नसल्या कारिाने भाषि कौशल्य 

दिकदसत झालेले नसते. ज े आपि ऐकतो तेच आपि आपल्या िािीत आिण्याचा प्रयत्न करतो. किवबधीर 

मलुांच्या उिवररत श्रिि शक्तीचा िापर करून भाषा दिकदसत करण्याचा प्रयत्न करतो. परंत ुत्यांना काही श्रििासाठी 

काही मयाविा येतात. म्हिनू त्यांची भाषा अपरुी आदि ियानुरूप नसलेली असते. 

श्रिि आदि भाषि कौशल्य ह ेआपिास िाचन कौशल्य दिकदसत करण्यास मित करते. एिािा व्यक्ती 

ज ेऐकतो ते बोलतो परंत ुज ेबोलतो तेच त्याला िाचता यईेल असे नसत.े मात्र ह ेश्रिि आदि भाषि ह ेिोन्ही 

कौशल्य िाचनासाठी िपू महत्िाचे असते. 

UNESCO यांच्या नसुार साक्षरता म्हिज े संिभावतील दलदित स्िरूपात असलेली भाषा ओळिनू, 

समजनू आदि  त्यांचा संिभावसदहत अथव लािण्याची क्षमता होय. म्हिजचे साक्षरतेसाठी श्रिि, मौदिकता, िाचन 

आदि लेिन ह ेिपू महत्िाचे असते.  

 िाचनाचा दिकासाठी काही बाबी गरजचे्या असतात त्या म्हिज ेध्िनीची ओळि (फोनोलोजी), अक्षराचा 

क्रम (ओथोलोजी) शब्िांना अथव लािि े(व्याकरि), मोफोलोजी, sytax ह्या बाबीची जागरूकता आदि कौशल्य 

अिगत असि ेदलदित स्िरूपातील आशयाला िाचकाला आकलन होऊ शकते. आपिास दह सिव कौशल्य प्राप्त 

झाल्यािर साक्षर िाचकांमध्ये   छापील सामग्रीचे दिशे्लषि, अनमुान संशे्लषिासाठी लाग ूकरण्याची क्षमता असते. 

Mercer, Ahmed and Warwich (2014) यांच्या अहिालानसुार दिटीश सािवजदनक शाळांचे माजी दिद्याथी 

असनूही आजही अनेक मोठ्या व्यािसादयकांिर आदि राजकारिािर दनयंत्रि ठेितात. यांनी सािवजदनक जीिनात 

साक्षरतेच्या
ववकासाचे टप्पे

श्रवण कौशल्य भाषण कौशल्य वाचन कौशल्य लेिन कौशल्य



इतके यशस्िी आहते आदि त्यांचे कारि म्हिजे फक्त फक्त त्यांचे िक्ति होय.त्यांही समाजात त्यांचा इदतहास आदि 

त्यांनी भिेलेल्या लोकांशी संपकव  साधनू त्यांचा दिश्वास दजकंला ह ेसिव त्यांच्या चांगल्या बोलीमळेु ते करू शकले. 

साक्षरतेसाठी दशक्षिक्षेत्र ह ेव्यक्तीच्या अनुभिातनू, बोली भाषतेनू साक्षरतेसाठी लागिारे कौशल्य दिकदसत करंत 

असतात.किवबधीर मलुांच्या बाबतीतच नाही सिवसामान्य व्यक्तीसाठी ििेील मौदिकता दह साक्षरतेची गरुुदकल्ली 

असत.े मौदिकता दह साक्षरतेकडे नेण्याचा मागव  असतो.  

१.२.३. िाचा िाचन : सिा संपे्रषण पर्ाार्ातील गरज , भूवमका आवण तंते्र  

 

 िाचा िाचन दह संकल्पना फार पिूीपासनू दृढ झालेली आह ेतर दह संकल्पनेला ओष्ट िाचन म्हिनू 

ओळिली जात होती. दह संकल्पना सध्या मिुािाचन दकंिा िाचा िाचन म्हिनू ओळिली जाते. किवबधीर 

मलुांच्या संप्रेषि प्रदक्रयेमध्ये मिुिाचन िपू महत्िाची भदूमका दजतकी महत्िाची असते दततकीच संप्रेषिाची गरज 

असते. 

१.२.३.अ) मुििाचनाची गरज:  

आज आपि सदु्धा एकमकेांशी बोलतेिळेी ऐकमकेांच्या चेहऱ्याकडे पाहून बोलत असतो. संप्रेषि 

साधतो त्याचा अथव आपि फक्त श्रििाद्वारे करत नसतो तर फक्त चेहऱ्याचे हािभािा िरून अथव लािण्यास मित 

होते. मिुिाचन म्हिज ेदह एक दृक माध्यमान ेभाषा आदि िाचा ग्रहि करण्यास करण्यास मित होते. मिुिाचन 

ह ेएक आपि सध्या िाचा ग्रहि करण्यासाठी एक आधार म्हिनू िापर करतो. उिा. जवे्हा एिाद्या दठकािी िपू 

साऱ्या गोंगाटात आपि कोिाशी समोर समोर संप्रेषि साधत अस ूतर त्या आिाज मळेु आपिास ऐकण्यात काही 

अडथळे येत असल्यास आपि त्यांच्या चेहऱ्यािरील हािभाि, ओठांची हालचाल यािरून िाचा समजनू घणे्याचा 

प्रयत्न करतो. त्याचप्रमाि े किवबधीर मलेु ििेील त्यांची ऐकण्याची क्षमता कमी असल्याकारिाने काही 

ऐकण्यासाठी िी मयाविा येतात. त्या मयाविाची भर ते मिुिाचन करून काढण्याचा प्रयत्न करतात.किवबधीर मलुांची 

संप्रेषि साधण्याची पयावय ह ेतीन आहते(आकृती क्र.१).  



     

१.२.३.अ.१ .श्रिण मौविक पद्धती:  

श्रिि मौदिक ह्या संप्रेषि पयावया मध्य ेमलुांची  मौदिक भाषा श्रििाद्वारे दिकदसत करण्यािर भर दिला 

जातो. ह्यामध्ये मोठ्या प्रमािात मलुांची उिवररत श्रिि शक्ती दिकदसत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा संप्रेषि 

पयावय फक्त संप्रेषिाचा तंत्र नसनू आयषु्याचा मागव आह.े ह्या मध्ये मलुांना आिाज कसा ऐकायाचा आदि ऐकून 

कसे बोलायचे ह ेदशकदिले जात. ह्या मध्ये किवबधीर मलुांना सिव सामान्य मलुांप्रमाि ेभाषा दिकदसत करण्यासाठी 

प्रितृ्त केले जात.े ह्यामध्ये जास्तीत जास्त मौदिक भाषा दिकदसत करण्यासाठी  त्यांच्या त्यांच्या उिवररत श्रिि 

क्षमता िापरून ती दिकास केला जातो. मात्र सिवच मलुांना ती क्षमता दिकदसत होते असे नसते म्हिजेच सिवच 

मलुांना श्रिि यंत्राचा िापर करून त्यांची मौदिक भाषा दिकदसत होत नसते तर त्यांना िाचा दकंिा मिु िाचनाचा 

आधार दिला जातो. पि मात्र कोितीही िगेळ्या अशा पद्धतीने त्यांना िाचा /मिुिाचन दिकदसत केले जाते. 

उिा.काही मलुांना जास्त िारंिारीता असिारे आिाज स, श इत्यािी अस ेआिाज त्यांना ऐकू जात नसल्याने त्यांना 

ओठांची ि दजभचेी दस्तथी, उंची, उच्चारकांचा िापर अशा ह े सिव दृक माध्यमाद्वारे िाििले जाते. ह े सिव 

िािदिण्यासाठी काही तंते्र िापरतात म्हिजचे /स/ हा ध्िनी आपि उच्चारताना आपल्या तोंडातनू येिारी हिचेी 

जािीि करून ििे,े आपल्या व्होकल कोडवची होिारी हालचाल, त्यांच्या पासनू तयार होिरी कंपने, दजभचेी दस्तथी 

िाििि ेया सिव बाबी मलुांना िाििनू अथिा अनुभि िऊेन त्यांची मौिीक भाषा दिकदसत केली जाते. 

 मिुिाचन दिकदसत करण्यासाठी त्यांना श्रिि प्रदशक्षि दिले जाते. 

 नैसदगवक िातािरिात भाषा दिकदसत केली जात.े 

 योग्य दििधवनाचा िापर करि े 

 िाचा प्रदशक्षिा ह ेिारंिार ििेे. 

 पालकांचा सहभाग िाढदिि ेआदि त्यांना प्रदशदक्षत करि े 

संप्रेषण पर्यार् 

श्रवण मौखिक पद्धती संपूणा संपका पद्धती खिभयखषकतय  



अशा काही तंत्राचा िापर करता करता त्यांना श्रििाद्वारे मौदिक भाषचेा दिकास करताना त्यांना आपल्या 

चेहऱ्यािरील हािभाि, हातिारे, िहेबोलीचा िापर करून त्यांच्याशी संपकव  साधण्यास तयार केले जाते. 

१.२.३.अ.२. संपूणा संपका  पद्धती :  

 संपिूव संपकव  पद्धतीमध्य ेमलुांच्या भाषिेर भर दिला जातो मात्र ती भाषा दह मौदिक स्िरुपात असलीच 

पादहज ेयाचा आग्रह नसतो. ह्या मध्ये मलुांना संप्रेषि साधण्यास महत्ि दिले जाते मात्र ते कोित्याची पद्धतीचा 

िापर करून केला तरीही या तत्िज्ञानाची हरकत नसते. ह्या पद्धतीमध्ये मलुांना एकाचिळेी सांकेदतक पभाषा आदि 

मौदिक भाषचेा िापर करून त्यांच्याशी संपकव  साधला जातो. कारि दक ज्या किवबधीर मलुांचे श्रिि चांगले असेल 

तो मौदिक भाषा ग्रहि करेल आदि ज्या मलुांचे श्रिि चांगले नाही तो सांकेदतक भाषा दकंिा िाचा/ मिुिाचनाचा 

िापर करून संपेषि साधला जातो. दह पद्धती पिूवपि ेमलुांच्या गरजनेुसार त्यांची भाषा दिकास करण्यास मित 

करते. ह्या मध्ये मिुािाचनाची गरज सांगायची म्हिज ेमलुांना सांकेदतक भाषबेरोबरच मौदिक भाषा-िाचा दिकास 

होण्यासाठी महत्िाची ठरते. दह पद्धत श्रिि दृक माध्यमांचा िापर करून मिुिाचन दिकदसत करते. जरी आपि 

सांकेदतक भाषचेा िापर केला तरी तरी संिभावनसुार आपले राग, भाि ह ेचेहऱ्यािर उमटन्यास मिुिाचन गरजचेे 

ठरते. ह ेसिव दिकदसत करण्यासाठी मलुांशी जास्तीत जास्त संप्रेषि साधि,े सांकेदतक भाषा आदि मौदिक भाषा 

यांची सांगड आदि दनरीक्षिाद्वारे ,मिुिाचन दिकदसत करण्यासाठी तंत्राचा िापर केला जातो. त्यातील काही तंते्र 

सांगायचे म्हिज ेते िालीलप्रमाि े: 

 संप्रेषि साधताना हातिारे, सांकेदतक भाषा, सांकेदतक प्रिाली, बोटांचे करपल्लिी चा िापर करि.े  

 त्यांना संपकव  साधण्यासाठी संप्रेषि पयावयाची दनिड मात्र लिदचक ठेिि.े 

 हातिारे िापरून, मौदिक भाषेद्वारे त्यांना संपकव  साधण्यास प्रितू्त केले जाते. 

अशा काही तंत्राचा िापर करून मिुिाचन दिकदसत करण्यासाठी प्रितृ्त केले जाते.  

 

१.२.३.अ.२.विभावषक पद्धती: 

 दद्वभादषक पद्धती दह एक डेफ संस्कृतीला िाि िेिारी असत.े ह्या तत्िज्ञानानसुार ज्या प्रमाि ेतमु्ही 

मराठी, दहिंी, गजुरती इत्यािी अशा ह्या भाषा तमुच्या मातभृाषा होऊ शकते आदि त्या भाषांमध्ये संपेषि साध ू

शकता त्याचप्रमाि ेकिवबधीर व्यक्तींची ििेील सांकेदतक भाषा मातभृाषा ठरूच शकते. ज्या प्रमाि ेमहाराष्रीय 

लोकांची मराठी दह पदहली भाषा आदि दहिंी िसुरी भाषा आदि दतसरी भाषा इगं्रजी असते; त्याचप्रमाि ेआमची 



सांकेदतक भाषा पदहली आदि िसुरी भाषा दह मौदिक भाषा ठरेल.  प्रत्येक व्यक्ती िगेळी आह,े त्यामळेु प्रत्येक 

भाषेला त्यांच्या भाषचेा दिकास, संिाि साधण्यास आदि त्यांच्या दशक्षिात मित करण्यासाठी िगेिगेळ्या प्रकारचे 

पद्धत आिश्यक असते. या पद्धतींमध्ये दिदशष्ट तंत्रासह मलुास मित करण्यासाठी िापरण्यात येिारे तंत्र समजले 

जाते. त्यातील एक तंत्र िाचा/ मिुिाचन आह.े िाचा / मिुिाचन ह ेआपि ह्या तत्िाज्ञानानसुार मिुिाचन ह े

िक्त्याचा आिाज ऐकता न ऐकता, त्यांच्या  चेहरा अथिा तोंडािरील हािभािांकडे लक्ष िऊेन त्याचे िक्तव्य 

बोललेली भाषा आकलन करण्यासाठी मिुिाचन गरजचेे असते. ह ेसिव करण्यासाठी काही  दिदिध पद्धती आदि 

दिदिध तंत्रांप्रमाि,े िगेिगेळे दठकाि ेआदि सेदटंग्ज आहते ज ेकिव बदधरांसाठी, दकंिा सनुाििीच्या कमजोरीसह 

असलेले एक लहान मलू सदु्धा दशकू शकते जसे मखु्यप्रिाहात सामािि ेआदि दनिासी शाळांमध्ये त्यांना सामािि.े  

 ह्या सांकेदतक भाषा ििेील मौदिक भाषपे्रमािचे असते ज्याप्रमाि ेलहान मलु पदहले प्रथम शब्ि, 

िाक्य अशा काही टप्यांमध्ये मौदिक भाषा दशकतो त्याचपद्धतीने सांकेदतक भाषा दशकतो. दह भाषा किवबधीर 

लोकांचा समिुाय िापरतात. ह्या मध्य ेििेील चेहऱ्यािरील हािभाि, िहेबोली आदि हातिारे केले जातात. दह 

िहेबोली, चेहऱ्यािरील हािभाि दिकदसत करण्यासाठी त्यांना मखु्यप्रिाहात सामािनू घेऊन त्यांची मिुिाचन 

कौशल्य दिकदसत करता येते.  

२.२.४. कुटंुब आवण घरच्र्ा िातािरणाशी मेळ घालण्र्ासाठीचे श्रिण-िाचन सरािासाठी पालकांना 

प्रवशक्षण आवण मागािशान: ितामान पररवस्तथी, महत्ि आवण तंते्र   

 

आपल ेमलुाला श्रिि िाचन अक्षमता असल्याकारिाने बरेच पालकांचा समाज असा असतो दक आपल्या 

मलुाला बोलता दकंिा दलदहता येिारच नाही. तसेच त्याला ऐकायला येत नसल्या कारिाने त्याच्याशी संपकव  कसा 

साधायचा आदि त्याचे म्हिि ेकसे सामजुनू घ्यायचे हा त्यांच्या समोरील मोठा उद्भिलेला प्रश्न असतो. मात्र दह 

अडचि येते कारि बऱ्याच पालकांना त्यासाबंदधत मादहती ज्ञान नसल्या कारिाने ते गोंधळून जातात आदि मलुाशी 

बोलि ेबंि करतात नाहीतर सहसा तरी त्याच्याशी िािा- ििुांचा िापर करून संपकव  साधण्याचा प्रयत्न करतात. 

म्हिनूच पालकांना त्यांच्या मलुांच्या श्रिि िाचन सराि घेण्यासाठी त्यांना प्रदशक्षि आदि मागविशवनाची अत्यंत 

आिश्यकता असते. आपि आता पदहले त्याबाबत असिारी ितवमान पररदस्तथी जािनू घेियूा. 

ितामान पररवस्तथी :  



अपंगत्ि असलेल्या एिाद्या मलुाच्या जन्मास दकंिा पालकांच्या प्रदतदक्रया दभन्न स्िरूपात असते. अ) 

धक्का आदि अदिश्वास भािना; (ब) नकार; (क) क्रोध आदि अपराधीपिा दकंिा नैराश्य; आदि (ड) स्ित: ची 

शोषिातनू एक दशफ्ट मलुाच्या गरजा भागदिण्यासाठी आता लक्ष कें दित करि.े पि मात्र सिवच पालक ह्या 

टप्प्यातनूच गलेे असािते असे सांगि ेकठीि जातील. अशा काही टप्प्यातनू बाहरे येण्यासाठी पालकांना प्रदशक्षि 

आदि मागविशवन िगेिगेळ्या माध्यमातनू होत आह.े १९७०  च्या िशकात एक व्यापक धारिा होती  की, 

व्यािसादयकांनी घेतलेले दनिवयच पालकांनी अमंलात आिािी. एिाद्या मलुाची  दिशषे दशक्षि कायवक्रमात 

समाधानकारक प्रगती होत नसल्यास, नेहमी असे गदृहत धरले जात होते  की,  पालक घरी या कायवक्रमाची सराि 

अथिा दिलेल्या कायावची अमंलबजाििी करण्याची जबाबिारी पार पाडत नसािते. अदलकडील थेरेदपस्ट आदि 

दशक्षकांनी पालकांची क्षमता स्िीकारली आह.े पालक आता फक्त घरातील  जबाबिाऱ्याच पार पडत नाहीत तर 

व्यािसादयक सल्ला ििेील अमंलात आितात. अली यािर जगं राष्रीय श्रिि िाक संस्थान( दिव्यांगजन) मुबंई 

आदि तसेच NGOs, दिशेष शाळा, स्पीच थेरीपी सेंटर  आदि तसेच सामान्य मखु्यप्रिाहाच्या शाळांमध्ये सिव 

दशक्षा अदभयाना द्वारे पालकांसाठी मागविशवन दशदबरे भरिली जातात. ह्या मध्य े मलुांचा भाषा िाचा दिकास 

घडदिण्यापासनू ते दिव्यान्गाच्या सेिा सदुिधा त्यांचे अदधकार अशा घटकांशी सबंदधत ठेिले जातात. मात्र दह 

दशदबरांची िारंिाररता फार कमी असते. उिा. सहा मदहन्यातनू एकिा दकंिा िषावतनू एकिा अशी असते. समहूा 

स्िरुपात भरिलेली दशदबरे कमी असतात मात्र मलुांना श्रिि िाचा थरेपी मध्य े पिूवतः पालक एक दशक्षकांचा 

सहकारी म्हिनू काम करत असतो. मलुांचा प्रत्येक activity मध्ये दशक्षक त्यांना मागविशवन आदि प्रदशक्षि िते 

असते. स्ितः पालकांना मलुांना दशकदिण्यास प्रितृ्त करत असतात. शाळांमध्ये ििेील अनौपचाररक आदि 

औपचररक पद्धतीने पालकांना त्यांचा मलुांना समजण्यास आदि दशकदिण्यास स्िािलंबन बनदित असतात. तमु्ही 

दिचार करत असाल दशक्षक असताना तर पालकांना मादहती असण्याची गरज आह.े कारि आपल्या तुमच्या 

काळात बऱ्याच मलुांचे पालक दनरक्षर असनूही त्यांच्या मलुांना साक्षर होता येत असते. तर पालकांना दशक्षिाची 

आदि मागविशवनाची गरज का असते ? तीच गरजा आपि आता गरज आदि महत्ि समजनू घऊेया. 

महत्ि :   

यजुदेनक्स चळिळ (1880-19 30) यांच्या चळिळीनसुार आईिडील मलुांच्या शारीररक, भािदनक दकंिा 

बौदद्धक दिकलांगतेचे मलूभतू स्त्रोत आहते.पिूी पासनू संपिूव कुटंुब ह ेजगण्याची आदि जगदिण्याची प्राथदमक 



एजसंी आह.े कौटंुदबक स्िरूप बिलत जरी असले तरी, कायवमात्र ज े आहते तेच सािवदत्रक आहते. कुटंुबात 

पालकांचाच समािशे असतो  म्हिजचे  त्यांचे आईिडील, आजी आजोबा, काका आदि मािशी आदि इतर 

दिस्ताररत कुटंुब आपि म्हि ूशकतो.  संपिूव कुटंुबांच्या काही प्रमिु जबाबिाऱ्या  िालीलप्रमाि ेअस ूशकतात:  

 आदथवक सहाय्य प्रिान. 

 घरगतुी आदि आरोग्याची  जबाबिारी. 

 मनोरंजक जबाबिारी. 

 स्ितःची ओळि िणे्याची जबाबिारी. 

 सामाजीकरिाची जबाबिारी. 

 शकै्षदिक आदि व्यािसादयक जबाबिारी. 

ह ेसिव जबाबिाऱ्या अव्यंग मलुांच्या आयषु्यासाठीच नाही तर व्यंग मलुांसाठी िपू महत्िाचा घटक आह.े 

दिव्यागांच े पालक / कुटंुबातील सिस्य / दमत्र आदि शासकीय कमवचारी यांच्यात समन्िय, सहकायव आदि सहकायव 

असेल तेव्हा दिव्यांग  व्यक्तींच्या जीिनाची गिुित्ता सधुारि ेशक्य होते. व्यक्तीच्या प्रत्येक िळिािर पालक त्यांचा 

मागविशवक असतो. तीच भदूमका येथे ििेील पालक बजाितात. दिचार केल्यास असे लक्षात येईल दक मलु ह े

शाळेत फक्त  पाच ते सहा तासच िािरत असते मात्र, उरलेला सिव िळे हा त्यांच्या पालकांसोबत आदि कुटंुबासोबत 

घालित असतो. मलु ह ेकिव बधीर असल्याकारिाने कुटंुबाला आदि पालकांना त्याच्याशी संपकव  साधण्यासाठी 

िपू साऱ्या समस्यांना सामोरे जाि ेलागते. १९७०च्या आधी नमिू केल्या नसुार पालक आदि दशक्षक यांच्यापैकी 

पालकांच्या भदूमकेिर मोठी भर िणे्यात आलेली दिसनू येत.े येथे पालकांना अदधक मादहती आदि मलुांच्या 

दशक्षिात चांगला सहभाग घणे्यासाठी त्यांना प्रदशक्षि दिले जाते. त्याच कारिाने पालकांना आदि कुटंुबाला सिव 

समस्यानंा  सहजरीत्या यशस्िी पि ेपार पाडि ेशक्य होते. ह्या जबाबिाऱ्या म्हिजचे किवबधीर मलुांच्या बाबतीत 

त्यांचा श्रिि िाचेचा सरािाचा कुटंुबाशी मळे घालण्यासाठी काही तंते्र प्रदशक्षनाद्वारे दिले जातात. 

तंते्र :  

आपि पालकांना मागविशवन आदि प्रदशक्षिाची ितवमान दस्तथी आदि त्याचे महत्ि लक्षात घतेलेले आह.े 

ह्या मागविशवन आदि प्रदशक्षिाद्वारे पालकांना त्यांच्या किवबधीर मलुांचा सबंदधत िातािरिाशी मेळ घालनू त्यांचा 



श्रिि िाचेचा सराि घणे्यास सोपे होईल. किवबधीर मलुांचा दिचार केल्यास त्यांना दनसगावच्या आिाजाची जािीि 

नसते ते आपि आदि तमु्ही  जन्मल्यापासनू दकंिा जन्मापिूी पासनू आईची होिारी कुजबुज जी ऐकली आह ेदकंिा 

पंख्याचा आिाज, रेनचा आिाज, दचमिीची दचिदचिाट, कुत्र्याचा भुकंण्याचा आिाज आसे आपि बरेच आिाज 

ऐकललेे  आहते. पि मात्र, किव बधीर मलुानंी सिव अनभुिलेले नसते म्हिनूच प्रदशक्षिाद्वारे आदि मागविशवनाद्वारे 

त्यांच्या िातािरिात िािरत असताना त्यांचे भाषा आदि िाचा ििे ेफार गरजचेे असते. 

 कणाबधीर मुलाचा त्र्ांच्र्ा वस्िकार : मलुांचा त्यांच्या दिव्यांगाते सोबत स्िीकार करि ेआिश्यक 

असत.े त्यांच्या दिव्यांगते मळेु त्याला दहििनू न िािितात त्याच्या गरजनेसुार त्याला दशक्षि द्याि ेआदि 

त्याचा कुटंुबात प्रत्येक कायावत सामािनू घ्याि.े   

 श्रिण रं्त्राची सिर् : किव बधीर मलुांना श्रिि यंत्राची सिय लािि े फार गरजचेे असत.े  कारि 

बऱ्याचिा मलु रडते म्हिनू लाित नाहीत टर तसे न करता त्यांनी मलुाला ऐकण्याची इतकी सिय लािािी 

दक त्याला कोिताही आिाज न गले्यास तो बैचेन आदि हरैाि व्हाि.े म्हिजचे मलुाला सिव आिाज 

ऐकण्याची सिय लािािी. 

 सतत संपे्रषण साधणे: मलुांशी सिांि आदि संप्रेषि सतत साधि ेआिश्यक असत.े कारि भाषा आदि 

िाचा दह ९९ % तर ऐकून आदि दृश रूपाने दिकदसत होते. पालकांनी मलुांशी जास्तीत जास्त बोलनू 

आदि त्यांना दृश्य स्िरुपात त्यांना भाषा आदि िाचेचा दिकास करिा. 

 संधी िेणे: दजतके त्यांच्याशी बोलि ेमहत्िाचे आह ेदततकेच त्यांना  ऐकण्याची आदि बोलण्याची संधी 

ििे ेििेील महत्िाचे असते. मलुांना ऐकण्याची आदि बोलण्याची संधी दह जास्तीत जास्त कुटंुबातच 

आदि समाजात िणे्याची संधी उपलब्ध असते पि मात्र दह दमळि ेआदि पालकानी ती संधी ििे ेमहत्िाच े

असत.े दह संधी िणे्यसाठी िास काही कोित्याची प्रकारचे क्लासेस लािण्याची गरज नसनू तर त्यांना 

कुटंुबाच्या िातािरिात द्याि.े उिा. लग्न समारंभात घऊेन जाि,े घरात ज्या गोष्टी घडतात त्याबद्दलची 

त्याला मादहती िऊेन त्याचे मत जािनू घेि.े  

अशा काही बाबी लक्षात घऊेन त्याची भाषा आदि िाचा दह नैसदगवक पद्धतीने दिकास करि ेआिश्यक आह.े 

पालकांना मलुांशी संिाि साधण्यासाठी आदि त्यांचा सहभाग िाढण्यासाठी अशा प्रकाराच्या तंत्राचा िापर 



करून त्यांच्या श्रिि िाचा दिकासाचा सराि हा त्याच्या सबंदधत असिाऱ्या िातािरिाशी मळे घालनूच 

त्यांचा सराि घणे्यासाठी  तंते्र दशकदिली जातात.  

२.२.५. मुख्र्ाप्रिाहाच्र्ा शाळा वकंिा िगाांमध्रे् श्रिण- मौविक संपे्रषणाची मेल घालताना             

           कार् करािे आवण कार् करू नरे्.  

प्रत्येक यशस्िी प्रोजके्टसाठी बऱ्याच संपकावची आिश्यकता आह.े आपल ेसंभाषि कौशल्य प्रभािशील 

करण्यासाठी, काही गोष्टी कराव्या आदि काही करू नय ेत्याच पद्धतीने किव बधीर मलुांना श्रिि मौदिक संप्रेषिाशी 

मळे घालण्यासाठी मखु्य्प्रिाहाच्या शाळेत दकंिा िगावत पाळि ेआिश्यक असते. ते आपि िालील प्रमाि ेपाहूया: 

किवबधीर मलुांना श्रिि मौदिक संप्रेषिाशी मळे घालण्यासाठी मखु्य्प्रिाहाच्या शाळेत दकंिा िगावत काय कराि:े 

 संिेश हा प्रत्र्क्ष आवण स्पष्ट असािा : मलुांशी संपकव  साधिाऱ्यानी जो मादहती दकंिा संपकव  साधताना 

मलुांशी प्रत्यक्ष स्िरुपात साधून आदि तो दह स्पष्ट असािा. आपि िलेेली मादहती दह किवबधीर मलुाला 

समजली आह ेका याची िात्री करून घिे ेगरजचेे आह.े जर का त्याला कळले नसेल तर त्याला ती 

मादहती पनु्हा िणे्यास नकार न ितेा हळू आदि स्पष्ट स्िरुपात द्यािी.  

 जर तो / ती दिषय सोडून अथिा अस्पष्ट बोलत असेल तर किवबधीर मलुाला/ मलुीला त्याची चकुी 

समजनू िऊेन ती सधुारण्यासाठी मित करािी.  

 कणा-बधीर मुलांचा आिर बाळगा :मलुांशी बोलताना त्यांचा आिर ठेऊन बोलि ेगरजचेे असते. 

याचाच अथव इतर व्यक्तीच ेनाि िापरि,े डोळ्यात पाहून बोलि े आदि ते काय म्हित आहते ह ेसमजनू 

घणे्यास मित करि.े एिाद्या िळेेस जर किवबधीर मलुांशी आपि बोलत असताना त्याला समजले 

नसल्याकारिाने तो दिषय सोडून जर का बोलत असेल तर त्याच्यािर न हसता त्याला समजनू िऊेन 

सांगा.  

 शाळेमध्ये / िगावमध्ये मलुांना त्याच्या बद्दल दकंिा आिांतर होत असलेल्या घटना त्याच्या पयवत 

पोहोचदिि ेगरजचेे असते म्हिजचे त्याला प्रत्येक गोष्टीत सहभागी घ्यािा.  

 मलुांशी नैसदगवक पद्धतीने जसे आपि इतराशी संिाि साधतो त्याच प्रमाि ेत्याच्याशी पि संपकव  साधािा 

पि मात्र तो दह फक्त श्रिि मौदिक पद्धतीने साधािा. 



 िगावमध्ये किवबधीर मलुाला आदि त्याच्या मताला इतर मलुांप्रमािचे महत्ि द्याि.े 

 दशक्षि ह ेश्रिि मौदिक पद्धतीचे सक्तीचे असाि.े 

 दशक्षि आदि शाळा दह कमीत कमी गोंगाटाची तीव्रता असािी. म्हिजचे मलुाला भाषा आदि िाचा 

संपािन करण्यास अडथळे येिार नाहीत. 

 िळेोिेळी त्याला योग्य तो आदि सिावभावनसुार प्रदतदक्रया द्यािात. 

 मलुाच्या शकै्षदिक प्रगतीमध्य े पालकांचा सहभाग आदि मागविशवन िळेोिळेी  द्याि.े 

 शाळेमधील िातािरि ह ेकिवबधीर मलुांच्या शकै्षदिक प्रगतीिर दिश्वास ठेििारे आदि त्यासाठी सहकायव 

करिारे अत्यंत गरजचेे आह.े 

 शक्यतो दततकी मादहती दह श्रिि आदि दृक माध्यमात द्यािी  

 िगावमध्ये शक्य दततके किवबधीर मलुाला दशक्षकाचा चेहरा दिसेल दतथे बसिाि े 

 शाळेमध्ये मलुांना जी पालकांसाठी दिली जािारी मादहती दकंिा संिशे हा फक्त श्रिि स्िरुपातच न ितेा 

दृश्य स्िरुपात ििेील द्याि.े 

आता आपण कार् करू नरे् त्र्ाचा विचार करूर्ा:  

 मलुांशी बोलताना जास्त तोंडाच्या हालचाली करू नये  

 िातािरि ह ेनकारात्मक नसाि े

 इतरांप्रमाि ेत्याला शाळेत होिाऱ्या संधीमध्ये सहभाग घणे्यसाठी नकारात्मक भदूमका घऊे नय.े  

 सांकेदतक ििुांचा अदत िापर करू नये 

 िगावमध्ये शक्य दततके किवबधीर मलुाला पाठच्या बाकािर बसिू ूनये. 

 मलुांना त्याच्या अक्षमतेिरून दहििनू िािि ूनये. 

  संिाि साधताना लिकर लिकर  आदि सिावभव न ितेा बोलू नय.े 

 अदत प्रमािात दृश साधनाचा िापर करू नये  



अशा प्रकारे मखु्य प्रिाहात शाळेने. िगावमध्ये श्रिि मौिीक पद्धतीचा अिलंब करायचा असेल तर त्याबाबतीत 

त्यांना काही बाबी लक्षात ठेिि ेगरजचेे असते.  

 

२.३. सारांश    

 आपि  ह्या पाठामध्ये किवबधीर मलुांची श्रिि मौदिक दह संप्रेषि पद्धती त्याच्या प्रत्येक िळिािर कशी 

उपयोगी आदि महत्िाची ठरते. आपली भाषा मौदिक स्िरुपातील करण्यासाठी आपि िोन प्रकारचे अप्रोच 

िापरतात. १. एकसंििेी  २. बहुसंििेी. जवे्हा आपि एकाच ज्ञादन्ियाचा िापर करून भाषा अिगत करतो तो अप्रोच 

म्हिजचे एकसंििेी होय. जवे्हा आपि एका पेक्षा जास्त ज्ञानेंदियाचा िापर करून भाषा अिगत करतो त्या अप्रोच 

म्हिज ेबहुसंििेी अप्रोच होय.  

आपली भाषा फक्त मौदिक स्िरुपातच असते असे नाही तर ती आपि दलदित, सांकेदतक स्िरुपात ििेील 

असते.तर त्याचप्रमाि ेकिवबधीरांना संप्रेषिाच ेपयावय ह ेदतन प्रकारचे उपलब्ध असतात. १.श्रिि मौदिक २. संपिूव 

संपकव  पद्धती ३. दद्वभादषक पद्धतीचा िापर करून भाषा अिगत करून संप्रेषि साधता येते. श्रिि मौदिक 

पद््दध्तीमध्ये मलुाचं्या ऐकण्यािर भर दिला जातो. मलुांना भाषा आदि िाचा दशकदिण्यासाठी आपि िोन्ही अप्रोचा 

िापर करतो. मलुांना प्रत्येक शब्िांचा अनभुि िेि,े ऐकदिि,ेउच्च्चारून घिे े अशा बऱ्याच कृतींमधनू भाषा 

आत्मसाि करण्यास सोपे जात असते. िसुरा पयावय म्हिज ेसंपिूव संपकव  पद्धती ह्या मध्ये मलुांने त्यांच्या गरजनेसुार 

भाषा आत्मसात करायची. ह्या पद्धतीमध्ये मलुांना दृक श्राव्य माध्यमाने अध्यापन कले जाते. मलुांशी एकाच िळेेस 

बोलले आदि सांकेदतक भाषेचा िापर केला जातो. जर का मलुाला बोललेले कळले नसल्यास तो सांकेदतक ििुा 

दकंिा भाषा अिगत करतो ह्या गोष्टींिर दह पद्धती दिश्वास ठेित असते. दतसरा पयावय म्हिज ेशकै्षदिक दद्वभादषक 

ह्यामध्ये मात्र आपली तमुची मातभृाषा मराठी आह ेतशीच ते कारि किवबधीर मलुांची सांकेदतक भाषा मानली 

जाते. त्यांच्या मते मलुांना प्रथम मातभृाषा दशकिािी कारि दक, त्यांचे म्हिि ेअसे आह ेदक, मराठी मात ृभाषा 

असलेला व्यक्ती काही इगं्रजी, गजुराती या तदमळ बोलत नाही? म्हिनूच  प्रथम सांकेदतक भाषा दशकदििे त्यानंतर 

िसुरी भाषा दह मौदिक स्िरुपाची असािी अय े ह्या तत्िज्ञाना नसुार िशवदिले जाते. ह्या दतन्ही तत्िज्ञाना मध्ये 

मिुािाचानाची भदूमका फार िगेिगेळी असते. ह्या भाषा दशक्ण्यासाठीच्या पद्धतीद्वारे भाषा अिगत करू शकतो. 

तसेच ती मौदिक भाषा िपू फक्त  मह्तत्िचीच नसनू तर ती आपल्याला साक्षरतेकडे एक नेण्याचा मागावच म्हिािा 



लागले. आपि सिव नैसदगवक पद्धतीने भाषा दशकलेले आहो.  त्यामध्ये मौदिक भाषचेा िापर करून मलुांना लेिन 

आदि िाचनाची कौशल्य संपािन होत असते. व्यक्तीच्या मौदिक भाषा दह त्याला साक्षर बनदिण्यासाठी िपू 

महत्िाची असते. व्यक्ती साक्षर होण्यासाठी भाषि िाचन आदि लेिन ह्या पायऱ्या पार पडत असतो. किवबधीर 

मलुांना मौदिक भाषचेा अिलंब करून त्यांना साक्षरते साठी तयार केले जाते. त्यांचा ह्या सिव साक्षरतेसाठी श्रिि 

मौदिक पद्धतीचा अिलंब करण्यसाठी  त्याचं्या पालकांचा िारीचा िाटा असतो. ह्या सिव बाबतीत पालकांना 

आदि कुटंुदबयांना त्याचा सराि घणे्यासाठी  त्यांना मागविशवन आदि प्रदशक्षि दिले जाते. ह्या मागविशवन आदि 

प्रदशक्षिाद्वारे त्यांना त्यांच्या मलुाचा िातािरिाशी मेल घालण्यासाठी त्यांना कसे तयार कराि ेह ेआपि दशकलो. 

तसेच आपि मखु्याप्र्िाहाच्या शाळेत / िगावत किवबधीर मलुाला प्रिशे दिला असल्यास शाळेत इतरांनी आदि 

िगावत कोित्या गोष्टी कराव्यात आदि कोित्या गोष्टी करू नयेत. ह्या सिव बाबी लक्षात ठेिल्या असता मलुाला 

मखु्य प्रिाहाच्या शाळेत दशकण्यासाठी कसे सोपे करता येईल ह ेआपि पाठात दशकलो  आहोत.      

 

२.४. पाररभावषक शब्ि  

 श्रिि मौदिक : Auditory oral  

 शकै्षदिक दद्वभादषक : Educational bilingual  

 संपिूव संपकव  पद्धती : Total communication  

 मिुिाचन/ भाषि िाचन  : Speech Reading  

  मखु्याप्रिाहाच्या शाळा :  Mainstream school  

 

 

२.५. सरािासाठी प्रश्न  

 

प्रश्न क्र.१. िाली िलेेल्या प्रश्नांचे उत्तरे थोडक्यात उत्तरे दलहा. 



१. एक्संििेी आदि बहुसंििेी अप्रोच मधील फरक स्पष्ट करा. 

२. श्रिि मौदिक पद्धती मध्ये असिारी मिुािाचानाची भदूमका थोडक्यात स्पष्ट करा. 

३. शकै्षदिक दद्वभादषकत भाषा अध्यापन पद्धती थोडक्यात स्पष्ट करा. 

४. किवबधीर मलुांच्या श्रिि मौदिक पद्धतीचा अिलंब करण्यासाठी पालकांचा सहभाग स्पष्ट करा.  

५. श्रिि मौिीक पद्धतीचा घरच्या िातािरिाशी मेळ घालण्यासाठी सहसा िापरण्यात येिारी तंते्र िापरली 

ते स्पष्ट करतात. 

६. मौिीकता आपल्या साक्षरतेसाठी कशी उपयोगी ठरते ते उिाहरिसदहत थोडक्यात स्पष्ट करा. 

७. मौदिकता हा साक्षरते कडे नेण्याचा मागव कसा बन ूशकतो ते थोडक्यात स्पष्ट करा.  

८. किवबधीर मलुाला मखु्य्प्रिाहाच्या शाळेत सामािनू घणे्यास शाळेने दकंिा िगावत कोित्या गोष्टी टाळाव्यात 

ते थोडक्यात स्पष्ट करा. 

९. किवबधीर मलुाला मखु्य्प्रिाहाच्या शाळेत सामािनू घणे्यास शाळेने दकंिा िगावत कोित्या गोष्टी केल्यास 

मलुाला दशकि ेसोपे जाईल ते थोडक्यात स्पष्ट करा. 

प्रश्न क्र.२. दटपा दलहा 

१. श्रिि मौदिक पद्धत  

२. मिुिाचन  

३. शकै्षदिक दद्वभादषकता उिा.सदहत स्पष्ट करा. 

४. एकासंििेी  

५. बहुसंििेी अप्रोच उिाहरिासहीत स्पष्ट करा. 

६. साक्षरत ेमधील मौिीकतेचे  महत्ि  
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