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प्रस्तािना -  

शिक्षण हक्क कायदा RTE 2009 असे साांगतो की, प्राथशमक शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अशधकार 
आहे.  आपल्या िाळेतून, वगातून प्रत्येक बालकाच्या सामाशजक, सांशवधाशनक व कायदेिीर हक्काांबद्दलचा समावेि 
िैक्षशणक शियेतून, कृतीतून शदसून आला पाशहजे, शवशवध पार्शववभूमीच्या शवशवध गरजा व क्षमता असणाऱ्या बालकाांचा 
समावेि करण्यासाठी शविेष तयारी दाखशवली पाशहजे. िाळेने  पशरवतवनिील व फलदायी अिी पार्शववभूमी पुरशवल्याने 
कल्पना, ज्ञान, मूल्य व माशहती याांचे वहन व सांिमण होते.  
       ‘समािेिक विक्षण म्हणिे सिांसाठीचे असे विक्षण यामध्ये सिव विद्याथी अध्ययन प्रवियेत समान 
सहभागी असतील.’ 

 शविेष गरजा असणाऱ्या शवद्यार्थ्यांना समावेिक शिक्षणाची सुशवधा पुरशवणे हे या शवर्शवासावर आधाशरत आहे 
की, सवांसाठी उपलब्ध असलेल्या िैक्षशणक सांसाधनाांचा, उपिमाांचा व कृतींचा लाभ त्याांना शमळावा व या शविेष 
मुलाांना केवळ शविेष सेवाांवर अवलांबून राहावे लागू नये. 

 कोकण शवभागातील िाळाांमध्ये शवद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूणव शिक्षण देण्याचे काम अनेक अडचणींना, 
आव्हानाांना तोंड देत मुख्याध्यापक व शिक्षक करीत असतात. अनेकशवध समसयाांमुळे िाळेमध्ये शदव्याांग मुलाांच्या 



प्रगतीसाठी काम करताना येणाऱ्या समसयाांवर,अडचणींवर समथवपणे मात करता यावी , अनेक िाळाांना अिा 
पशरस्सथतीतही नेत्रदीपक यि प्राप् त करता यावे या हेतूने प्रसतुत मोड्यूल  शवकशसत करण्यात आले आहे. 
 मोड्यूल अध्ययनाची उविष्टे - 

१. समावेशित शिक्षण शवषयक सांकल्पना समजून घेणे. 
२. समावेशित शिक्षण के्षत्रामध्ये यिसवीपणे काम करणाऱ्या मुख्याध्यापक आशण शिक्षकाांच्या कायवपद्धतीचा अभ्यास 
करणे. 
३. समावेशित शिक्षण के्षत्रात काम करण्यासाठी िालेय नेतृत्व आशण शिक्षक याांचा दृस्टिकोन शवकशसत करण्यास मदत 
करणे. 
 िर्व 2018/19 च्या सिेक्षणानसुार सरल प्रणालीच्या संकवलत मावहतीच्या आधारे महाराष्रातील विल्हा 

वनहाय  (वििेर्)CWSN विद्यार्थ्यांची  सांख्ययकीय मावहती दिवविणारा तक्ता 
Std - Pre Primary to Std 12 th 

Sr. No. District Name  Boys Girls Total 
1 AHMADNAGAR 7218 4938 12156 
2 AKOLA 3347 2354 5701 
3 AMRAVATI 4835 3530 8365 
4 AURANGABAD (MAHARASHTRA) 6676 4155 10831 
5 BHANDARA 3088 2652 5740 
6 BID 7330 4315 11645 
7 BULDANA 5878 4240 10118 
8 CHANDRAPUR 4306 3486 7792 
9 DHULE 3587 2574 6161 

10 GADCHIROLI 3460 3016 6476 
11 GONDIYA 2689 2098 4787 
12 HINGOLI 2554 1832 4386 
13 JALGAON 5581 3146 8727 
14 JALNA 2343 1886 4229 
15 KOLHAPUR 5219 3278 8497 
16 LATUR 4516 3041 7557 
17 MUMBAI (SUBURBAN) 7478 5196 12674 
18 MUMBAI II 8922 6161 15083 
19 NAGPUR 8055 6329 14384 
20 NANDED 5679 3980 9659 
21 NANDURBAR 1102 857 1959 
22 NASHIK 8229 5816 14045 
23 OSMANABAD 3695 2979 6674 
24 PALGHAR 3873 2885 6758 
25 PARBHANI 5838 4317 10155 
26 PUNE 16947 13220 30167 
27 RAIGARH (MAHARASHTRA) 3812 2873 6685 
28 RATNAGIRI 3505 2516 6021 
29 SANGLI 8412 6329 14741 
30 SATARA 6436 4884 11320 
31 SINDHUDURG 2351 1685 4036 
32 SOLAPUR 6095 4084 10179 
33 THANE 10309 7444 17753 
34 WARDHA 2895 2048 4943 
35 WASHIM 2673 1895 4568 
36 YAVATMAL 4419 3418 7837 
  Grand Total 193352 139457 332809 



 
िर्व 2018-19 च्या सिेक्षणानसुार सरल प्रणालीच्या संकवलत मावहतीच्या आधारे रत्नावगरी विल्हयातील 
तालकुावनहाय( वििेर् ) CWSN  विद्यार्थ्यांची  सांख्ययकीय मावहती दिवविणारा तक्ता 

Std - Pre Primary to Std 12 th 
Sr. No. District Name  Boys Girls Total 

1 CHIPLUN 318 256 574 
2 DAPOLI 404 274 678 
3 GUHAGAR 164 125 289 
4 KHED 467 409 876 
5 LANJA 258 180 438 
6 MANDANGAD 265 195 460 
7 RAJAPUR 304 222 526 
8 RATNAGIRI 952 588 1540 
9 SANGMESHWAR 373 267 640 

Grand Total 3505 2516 6021 

 
समािेवित विक्षणके्षत्र-संकल्पना 
          शविेष गरजा असलेली मुले बऱ्याचदा शिक्षण प्रवाहातून दरू गेलेली पाहायला शमळतात. अिा शदव्याांग मुलाांना 
िाळेत आणणे ,त्याांना िाळेत शिकशवणे व त्याांच्या िैलीनुसार शिकण्याची सांधी उपलब्ध करून देऊन त्याांना शिक्षण 
प्रवाहात शिकवून ठेवणे  हे िाळाांसाठी आव्हान आहे. समावेशित शिक्षण के्षत्रातील शवद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षण हक्क 
प्राप्त करून देण्यासाठी शिक्षक व मुख्याध्यापक याांची भूशमका महत्त्वपूणव ठरते. शदव्याांग मुलाांकडे पाहण्याचा शनकोप 
दृस्टिकोन िाळा नेतृत्वाकडील सवात मोठा गुण असतो. शदव्याांग मुलाांना मनापासून सवीकारून, त्याांना आवर्शयक 
असणाऱ्या िैलीनुसार अध्ययन-अध्यापन करणे यासाठी िाळेतील शिक्षक व मुख्याध्यापक याांच्या कौिल्याांचा कस 
लागतो. 

18 शडसेंबर 2016 रोजी कें द्र िासनाद्वारे Right of person with Disability (RPWP)2016 अमलात 
आला आहे. या अशधशनयमातील प्रकरण 2,कलम 3 पक्षपात व भेदभाव  न करणे. प्रकरण 3- शिक्षण कलम-16, 17 
व प्रकरण 6 कलम 21 अन्वये आरिीआय 2006  चा सांदभव नमूद करून शविेष गरजा असणाऱ्या बालकाांमध्ये 
कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता खालील 21 प्रकारातील वििेर् गरिा असणाऱ्या सवव शवद्यार्थ्यांना शदव्याांग 
समावेशित शिक्षणाद्वारे मुख्य प्रवाहात आणावयाचे आहे. 

समािेवित विक्षणाची पढुील िैविष्ये ही विक्षकास आपली अध्यापनवनती ठरविण्यास मदत 
करतात 
 सामूशहक कृतींमुळे शवद्यार्थ्यास सहकायात्मक अध्ययन प्रभावी वािते. गिबाांधणी, नेतृत्व शवकास,सहभाग, 

आांतरशिया इत्यादी सामाशजक कौिल्ये सहकायात्मक अध्ययनामुळे शवकशसत होऊन समावेिक शिक्षणाचे 
बलसथान ठरते. परसपर सहकायाने िैक्षशणक शवकासात मदत करणे, सवांची प्रगती होणे हेच गिाचे यि. या 
कायवनीतीच्या वैशिट्ाांचे महत्त्व शवद्यार्थ्यांना पिवून त्याांच्या अांगवळणी ती किी पडतील, हे शिक्षकाने पाहावे. 

१. पूणवतः  अांध २. मानशसक आजार ३.भाषण(वाचा)व भाषा अक्षमत्व 
४. अांितः अांध ५. सवमग्न ६.थॅलसेशमया 
७. कुटठरोग शनवाशरत ८. सेरेब्रल पाल्सी ९.शहमोशफशलया 
१०. कणवबशधर ११. सनायूांची शवकृती १२.शसकल सेल आजार 
१३.लोकोमोिर शडसेशबशलिी अस्सथव्यांगासह १४. मज्जासांसथेचे तीव्र आजार १५.बहुशवकलाांग 
१६. िारीशरक वाढ खुांिणे १७. अध्ययन अक्षम १८. अॅशसड अॅिॅक स्व्हक्िीम 
१९. बौशद्धक अक्षम (मशतमांद/गशतमांद) २०.बहुशवध दृधन अपदयरर (Multiple 

Sclerosis) 
२१.पाशकिं सन्स आजार 



 वगवशिक्षकाने सववप्रकारच्या मुलाांना शवषय ज्ञान देताना, त्याांच्यामध्ये अध्यापन कुिलतेची आवर्शयकता असते. ते 
अध्यापन करीत असताना दसुऱ्या शिक्षकाांकडून जरूर तेव्हा त्याांस आधार देऊन अध्यापनातील उणीव भरून 
काढली जाते. अिा वेळी उभय शिक्षकाांमधील सांबांध लवशचक आशण सांपकव  प्रभावी असणे आवर्शयक आहे. 

 आपल्या वगातील वा खालच्या वगातील शवद्यार्थ्यांना एखाद्या शवद्यार्थ्याने शिकशवल्यास त्या शवद्यार्थ्यांमध्ये 
सवप्रशतटठा, आत्मशवर्शवास बळावेलआशण त्या वगातील शवद्यार्थ्यांमध्ये शवषय समज वाढेल. 

 उच्चार, भाषा, िरीर, व्यवसाय याांसांबांशधत तु्रिी शविेष मुले व सामान्य मुले याांच्यातून दरू होण्यासाठी सांबांशधत 
उपचारतज्ज्ञ गरजशनहाय उपचार करतात. 

 दोन्ही तऱ्हेच्या मुलाांच्या िैक्षशणक, भावशनक, सामाशजक इत्यादी गरजा लक्षात घेऊन अभ्यािमात वेळोवेळी 
सुधारणा केल्या जातात. 

 ज्या िाळाांकडे सवव प्रकारच्या अध्ययनाच्या सुशवधा असतात, त्या िाळाांमध्ये सवव प्रकारच्या मुलाांना प्रवेि देऊन 
शिक्षक व शिक्षणसांसथा त्याांचे सवागत करतात. 

 वगामध्ये जासत शवद्याथी असले, तरी शिक्षक मुलाांकडे वैयस्क्तक लक्ष देऊन सवव उपिमाांमध्ये त्याांना सहभागी 
करतात व त्याांची प्रगती करतात.गरजू मुले शिक्षणापासून वांशचत राहात नाहीत. 

 सवव मुलाांना सामाशजक कायाची माशहती शदली जाते. 
 मुलाांच्या िैक्षशणक व इतर समसया सोडशवण्याकशरता सवव शिक्षक शवचारशवशनमय करतात. 

 
समािेवित विक्षण के्षत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी िासनाच्या विविध योिना : 
 उपिम 

1. शदव्याांग शवद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणाांना वाव देण्यासाठी के्षत्रीय भेिी 
2. सांदभीय प्रशिक्षण हसतपुस्सतका, कायवपुस्सतका, िोधपशत्रका व वैयस्क्तक िैक्षशणक आराखडे इत्यादी साशहत्याचे 
शवतरण. 
3. शवद्यार्थ्यांना 10 मशहन्याांकशरता वसशतगृह भत्ता ,पशरवहन भत्ता. 
4. बाह्य थेरेपी सेवा उपलब्ध करून देणे.  
5.बे्रल बुक लाजव प्रप्रि कशरता तरतूद . 
6.साशहत्य साधने व उपकरणे शवतरण, देखभाल व दरुूसती. 
7. औपचाशरक कायात्मक वैद्यकीय शनदान व उपचार शिशबरे ,अनुकूशलत साशहत्य साधने व उपकरणे शवतरण, 
देखभाल व दरुुसती. 
9. मुलींसाठी प्रोत्साहन भत्ता. 
10. समावेशित समन्वयक, शविेष तज्ज्ञ, शविेष शिक्षक याांच्यासाठी बहुशदव्याांग प्रवगवशनहाय प्रशिक्षण. 
11.जाणीव जागृती साशहत्यशनर्ममती. 
12. शविेष शिक्षक शनयुक्ती. 
13. मदतनीस भत्ता. 
14. डे केअर सेंिर (गृह मागवदिवन शवद्यार्थ्यांसाठी ) 
15.शदव्याांग शवद्यार्थ्यांसाठी लेखशनक व वाचक भत्ता.  
16.शजल्हा सक्षमीकरण समन्वयक, शजल्हा समन्वयक ,शविेष तज्ज्ञ,शफशजओथेरशपसि, मानसिास्त्रतज्ज्ञ याांची 
शनयुक्ती. 
१७. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शदव्याांग शवद्यार्थ्यांना परीके्षत सोयी - सवलती. 
 
 प्रविक्षण  

1.शिक्षक, मुख्याध्यापक, कें द्रप्रमुख ,शविेष शिक्षक, शविेष तज्ज्ञ, शवषय तज्ज्ञ,अशधव्याख्याता, प्रवतवक, समन्वयक 
याांच्यासाठी पाच शदवसीय अध्यापन तांत्र पद्धतीवर आधाशरत प्रशिक्षण. 
2. शिक्षणाशधकारी / प्राचायव डायि याांचे समावेशित शिक्षणावर आधाशरत व्यवसथापनाबाबत सक्षमीकरण 
करण्यासाठी प्रशिक्षण. गिशिक्षणाशधकारी ,शवसताराशधकारी ,सांपकव प्रमुख याांचेही वरील शवषयाांचे प्रशिक्षण. 



3. शवकासात्मक शवलांबता असणाऱ्या बालकाांसाठी अांगणवाडीताईांना तीन शदवसीय प्रशिक्षण. 
4. पालक प्रशिक्षण एक शदवसीय. 
5. वैद्यकीय व िैक्षशणक शिफारसीसाठी वैद्यकीय तज्ज्ञ व िैक्षशणक तज्ज्ञ याांच्यासाठी प्रशिक्षण. 
6. शदव्याांग शवद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठी िैक्षशणक साशहत्य शनर्ममती करण्याबाबत कें द्र सतरावर कायविाळेचे आयोजन. 
 

समािेवित विक्षण के्षत्रातील नेततृ्िासमोरील आव्हाने 
        िालेय नेतृत्व शवद्याथी ,पालक आशण समाज याांच्यातील िैक्षशणक आांतरशिया बऱ्याचदा यिसवी होत नाहीत. 
समावेशित शिक्षण के्षत्रात िालेय नेतृत्व आशण शिक्षक याांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. ती पुढील प्रमाणे - 
 विद्यार्थ्यांिी संबंवधत आव्हाने  

1. बहुअध्ययन िैली असणाऱ्या शवद्यार्थ्यांची िाळेतील उपस्सथतीबाबत अशनयशमतता. 
2.  शिक्षक व सहअध्यायींसोबत  सांवाद साधण्यात अडचण. 
3. प्रशिशक्षत शिक्षकाांचा अभाव. 
4.  िाळेत अध्ययनिैलीनुसार िैक्षशणक व भौशतक सुशवधाांचा अभाव. 
5. िासनाकडून शमळणाऱ्या अपुऱ्या सेवा-सुशवधा. 
6.  शवद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असणारा न्यूनगांड व अपराधीपणाची भावना. 
7.  शवशवध सहिालेय उपिमात सहभागी होण्यात येणाऱ्या अडचणी. 
8.  डोंगराळ भाग, िाळा ते घर अांतर जासत असल्याने िाळेत येण्यात अडचण . 
9. सववसमावेिक िालेय वातावरणाचा अभाव . 
10. आपल्या भावना, अडचणी व्यक्त करण्यात सांकोच . 
11. शदव्याांग पाल्याबाबत पालकाांची असलेली उदासीनता . 
12.  माशसक पाळीच्या वेळी शवद्यार्मथनींना येणाऱ्या समसया. 

 पालकांिी संबंवधत आव्हाने  
1. बेरोजगारी व आर्मथक पशरस्सथती, व्यसनाधीनता. 
2. पालकाांमधील अशिशक्षतपणा, अज्ञान व अांधश्रदे्धचा पगडा. 
3. योग्य प्रशिक्षण व समुपदेिनाचा अभाव . 
4. पाल्यासाठी पालक पुरेसा वेळ देऊ िकत नाहीत. 
5. शदव्याांग मूल सवीकारण्याबाबत उदासीनता . 
6. पालक सवतः शदव्याांग असणे. 
7. शदव्यांगत्वाबाबत पालकाांचे अज्ञान  
8. वयात आलेल्या शदव्याांग मुला-मुलींच्या भशवतव्याची प्रचता. 
9. शदव्याांग मुलासोबत समाजात वावरताना येणारा न्यूनगांड. 
10. शदव्याांग मूल व सामान्य मूल याांच्यात समतोल साधण्यात येणारी अडचण . 

 विक्षकांिी संबंवधत आव्हाने 
1. शदव्याांग शवद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यातील उदासीनता. 
2. सहकारी शिक्षकाांचे व मुख्याध्यापकाांचे अपुरे सहकायव. 
3. प्रशिक्षणाअभावी अध्यापन करण्यात व योग्य मागवदिवन करण्यात समसया. 
4. पालकाांचे अपुरे सहकायव. 
5. शिक्षकाांचा प्रिासकीय कामात जाणारा वेळ. 
6. अशततीव्र चांचलता असणाऱ्या शदव्याांग शवद्यार्थ्यांना वगात समावेिन करण्यात समसया. 
7. मूल्यमापनाबाबत समसया. 
8. िाळेतील अपुरी शिक्षक सांख्या.  
9. शवद्याथी सांख्या जासत असल्याने वैयस्क्तक लक्ष देण्यास येणारी समसया. 
10. शवद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेण्यात व सांवाद साधण्यात समसया. 



 समािािी संबंवधत आव्हाने 
1. शदव्यांगत्वासांबांधी असणारे अज्ञान, अांधश्रद्धा व गैरसमज. 
2. शदव्यांगत्वासांबांधी उदासीनता व हेिाळणी. 
3. जनजागृतीचा अभाव. 
4. सामाशजक कायविमात शदव्याांग बालकाांना सांधी देण्यात भीती. 
5. शदव्याांगाांच्या सबलीकरणाबाबत समाजाची नकारात्मक भूशमका. 
6. शदव्याांग पाल्य व त्याचे कुिुांब याांचा समाजाकडून होणारा असवीकार. 
7. शदव्याांग िाळा प्रवेिाबाबत समाजाकडून होणारा अडसर. 

यिोगाथा  

वदव्यगणुी शे्रयस 
                                                   
          सववसामान्य मुलाांप्रमाणेच शदव्याांग मुलाांनाही शिक्षण 
प्रवाहात आणून, सववसामान्य जीवन जगण्यासाठी सक्षम 
बनशवणे हे प्रत्येक आई-वडील, समाज, शिक्षक याांचे आद्य 
कतवव्य आहे.  हे कतवव्य बजावत असताना सवात महत्त्वाची 
भूशमका ही  शिक्षकाची असते. कारण शवद्याथी  जासत वेळ 

िाळेत व्यतीत करत असतो.  असाच एक शदव्याांग शवद्याथी श्रेयस हा जून २०१६ मध्ये आमच्या िाळेत दाखल झाला. 
िारीशरक तसेच मानशसकदृट्ा कमकुवत असणारा हा शवद्याथी सतत रडत असायचा.  सुरुवातीला त्याची आजी 
त्याच्यासोबत राहून त्याला िाळेत बसशवण्याचा प्रयत्न करायची, मात्र तो िाळेत बसायलाच तयार नव्हता.  ही गोटि 
लक्षात आल्यावर आम्ही शिक्षकवृांदानी त्याच्या आईला भेिण्याचे शनयोजन केले. 

आम्ही शिक्षकवृांद त्याच्या घरी गेलो आशण श्रेयसच्या आईला भेिलो. त्याांच्याकडून माशहती जाणून घेतली,  
तेव्हा लक्षात आले की, श्रेयसच्या जन्माच्या वेळी तो घुसमिला होता. त्याला र्शवास घ्यायला खूपच त्रास झाला होता. 
त्यानांतर वषव-दीड वषापयिंत तो खूपच रडायचा. कालाांतराने मात्र त्याचे रडणे कमी झाले. डॉक्िराांना दाखशवल्यानांतर 
त्याांनी साांशगतले की,  त्याला ज्ञानप्राप्तीसाठी प्रकवा इतर सववसाधारण गोटिी समजण्यासाठी अन्य मुलाांच्या तुलनेत ६ 
मशहने ते १ वषव इतका जासतीचा कालावधी लागेल. 
            श्रेयस िाळेत दाखल झाला होता; पण आम्हाला त्याचे वागणे काही कळत नव्हते.  त्याला कसे समजवावे हा 
मोठा प्रर्शन आमच्यासमोर होता. मात्र आमच्या दृटिीने तो शनयशमत िाळेत येणे हे महत्वाचे होते. त्याला  िाळेतील 
मुलाांमध्ये सहभागी करून घेणे हे आमच्यासमोरचे आव्हान होते.  मात्र त्याची शनरीक्षण क्षमता चाांगली आहे हे 
जाणवले. िाळेच्या बाकावर, िेबलावर वाजवत राहणे या कृती शदसून आल्या.  त्यानांतर िालेय पशरपाठाच्यावेळी 
त्याच्या हातात डफली, हातेली, झाांज शदली. त्यावेळी तो ठेक्यावर वाजवण्याचा  प्रयत्न करू लागला.  
               नांतर त्याला ढोलकी वाजशवण्यास शदली, तेव्हा प्रथम तो लाजत होता,  जणू काही आपल्याला हे जमणार 
नाही, बाकीची मुले हसतील असे भाव त्याच्या चेहऱ्यावर जाणवत होते. त्याला जवळ घेऊन थोडा धीर शदला.थोडे 
प्रोत्साहन शदल्यानांतर तो रोजच सवतःहून पुढे येऊ लागला.  पशरपाठात सहभाग घेऊ लागला. त्याच्या सवभावामध्ये 
थोडी स्सथरता आली, तसेच चांचलताही कमी झाली. 
            िरीराचा एखादा अवयव जरी कमकुवत असला, तरी शनसगाने कोणता ना कोणता शविेष गुण प्रत्येकालाच 
शदलेला असतो. श्रेयसचेही असेच आहे. त्याला सांगीत, वादे्य याांची खूप आवड आहे. तो उत्कृटि पद्धतीने ढोलकी 
वाजवतो तसेच िाळेत असणारी सगळी वादे्य त्याला वाजवता येतात. या त्याच्या कलागुणाांना वाव देण्यासाठी 
िाळेच्या प्रत्येक सहिालेय व साांसकृशतक कायविमात त्याला अग्रिमाने सांधी देण्याचे काम शिक्षक वगाकडून नेहमी 
केले जाते. 
            तालुकासतर समावेशित शिक्षण अांतगवत श्रीम. भुपाली देसाई व श्रीम.  रुशबना नावलेकर याांनी िाळेला भेि 
देऊन आम्हाांला योग्य मागवदिवन केले व त्याला कायानुभव अांतगवत हसतकला, बागकाम, मातकाम, कला शवषयाांतगवत 
शचत्र रांगशवणे, मातीच्या वसतू बनशवणे व रांगशवणे आदी गोटिी करायला द्या असे साांशगतले. त्याप्रमाणे आम्ही श्रेयसला 



वसतू, रांग उपलब्ध करून शदले आशण काय आर्शचयव! त्याने अशतिय सुांदर अिी शचते्र व वसत ूबनवून रांगशवल्या. त्याचा 
खूप फायदा झाला. तो कलेमध्ये गुांतून राहू लागला आशण त्यात त्याला आवड शनमाण झाली. 
             समावेशित शिक्षण अांतगवत तालुकासतरीय शदव्याांग शवद्याथी शनर्ममत प्रदिवनामध्ये त्याच्या वसतू माांडण्यात 
आल्या. प्रदिवन पाहण्यासाठी मुद्दामहून िाळेतील शवद्याथी घेऊन आम्ही राजापूरला गेलो. त्या प्रदिवनामध्ये आपल्या 
सवतःच्या वसतू पाहून त्याच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनांद शदसत होता.  तो खूप भारावून गेला.                     
             खेळाच्या माध्यमातून शवद्यार्थ्यांची िारीशरक कौिल्ये शवकशसत होत असतात, हे ओळखून श्रेयसला कोणत्या 
खेळात आवड आहे हे जाणून घेऊन त्याला त्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले.  शदव्याांग शवद्याथी िीडासपधेत 
कें द्रसतरीय, तालुकासतरीय िीडासपधेत सहभागी करून त्याच्या िीडा कौिल्याला चालना देण्यात आली.  या 
प्रयत्नाांमुळेच त्याने कें द्रसतरीय िीडासपधेत सपॉि जम्प,  धावणे या िीडाप्रकारात प्रथम िमाांक पिकावला व 
बीिसतरीय िीडासपधेतही प्रथम िमाांकाचे शवजेतेपद पिकावून तो तालुकासतरीय िीडासपधेत सहभागी झाला. 

आज श्रेयस इतर मुलाांप्रमाणे कमी अशधक प्रमाणात सवव उपिमाांत सहभागी होत असून जन्मल्यानांतर वषव- 
दीड- वषव खूप खूप रडणारा श्रेयस आज मात्र सवत:सह सवांना खूप हसवतो, हीच आमच्यासाठी फार मोलाची गोटि 
आहे. सववसामान्य मुलाांप्रमाणेच शदव्याांग मुलाांनाही सक्षम बनशवण्यासाठी त्याांच्याकडे पाहण्याचा दृटिीकोन हा नेहमी 
सकारात्मक असला पाशहजे.  सववसामान्याांना प्रचतन करायला लावेल अिा प्रशतभा व सुप्त गुण शदव्याांग मुलाांमध्ये 
असतात, फक्त त्या िोधून व त्याला पे्ररणा देऊन उजेडात आणणे महत्वाचे आहे.  सववसामान्य मुलाांप्रमाणे शदव्याांग 
मुलाांना समाजात मानाचे सथान शमळावे, त्याांना दजेदार शिक्षण शमळावे,  िालेय व सामाशजक जीवनात शदव्याांगत्व 
अडथळा म्हणून समोर येऊ नये याकशरता शिक्षक वगाने सतत प्रयत्निील असले पाशहजे. इतर मुलाांप्रमाणेच शदव्याांग 
मुलाांनाही प्रवाहात आणण्यासाठी सुलभकाची भूशमका बजावण्याचे कायव सवव शिक्षक वगाने केले पाशहजे. 
             अिाप्रकारे आमच्या िाळेतील श्रेयसचा प्रगतीचा आलेख नक्कीच उांचावत चालला आहे.  सुरुवातीच्या 
त्याच्या अस्सथरतेचां प्रमाण काही अांिी का होईना, वेगवेगळ्या कृतींमध्ये रमण्यामुळे कमी झालां आहे.  या सगळ्यामुळे 
कुठेतरी त्याला िाळेचा लळा लागल्याचे शदसून येत आहे.  
                                                   श्री. दीपक रामचांद्र धामापूरकर. (मुख्याध्यापक) 
                                                   सौ. िुभदा िाशलवाहन पाळेकर. (उपशिशक्षका) 
                                                  श्री. ज्ञानेर्शवर रामचांद्र मगदमू (सहायक शिक्षक) 
                वि.प.पणूव प्राथवमक िाळा सोलगांि नं. २ , तालकुा रािापरू , विल्हा रत्नावगरी. 
                   https://photos.app.goo.gl/A8nUSV7Uyn7oCaJs5 
 

 
यिोगाथा 
प्रिास ..... ियच्या प्रगतीचा 
 दरवषी पशरसरातील शवद्याथी िाळेत प्रवेि घेतात. त्याांना ठरलेल्या 
पद्धतीनुसार आम्ही शिकशवतो. िासनाची उशदटिे, अशधकारी वगाचे मागवदिवन, 
घरचे सांसकार आशण शिक्षकाांचे प्रयत्न याांचा पशरणाम सववसाधारण शवद्यार्थ्यावर 
होत असतो, पण हजारात एक शवद्याथी असा असतो की, तो सवव व्यवसथेला 
आव्हान असतो. तेव्हा आपले परांपरागत ठरावीक ज्ञान पणास लागते. 
सववसाधारण अभ्यासिमासाठी तो नसतो, तर त्याला मान्य असणारा 
अभ्यासिम आपल्याला िोधावा लागतो. अथात चौकिी बाहेर जाऊन 
शिकशवणे थोडे कठीणच असते.  
 आमच्या शज. प. कासारवेली िाळेत सन 2018 मध्ये इयत्ता पशहलीत 
जय समीर जाधव दाखल झाला. शदसायला सवव सामान्याांसारखा असणारा जय हा शदव्याांग आहे. जय जेव्हा दाखल 
होणार हे सस्क्तपात्र दाखल नुसार शनस्र्शचत झाले, तेव्हा िाळेच्या मुख्याध्याशपका श्रीमती ज्योती डोंगरे मॅडमनी  व मी 
जयची पार्शववभूमी जाणून घेतली, असता समजले की जयचा जन्म हा आठव्या मशहन्यातील आहे. वैद्यकीय दृट्ा 
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नवव्या मशहन्यातील बाळाचा जन्म हा योग्य समजला जातो. नऊ मशहने पूणव होण्याआधी जन्मलेले बाळ अनेकवेळा 
सववसामान्य मुलाांसारखे सुदृढ व अरोग्यदृट्ा सक्षम नसते. जयचे आई-बाबा सुशिशक्षत असल्याने डॉक्िरी 
सल्ल्यानुसार बाळाचे सांगोपन करीत होते. तब्येतीने नाजूक व खूप चांचल असणारा हा मुलगा जसा मोठा होत होता तसे 
आईच्या लक्षात येऊ लागले की, आपले बाळ सववसामान्य नाही, मात्र त्याला सववसामान्य बनशवण्यासाठी शतची धडपड 
सुरू झाली. एका जागी जराही स्सथर न बसणारा हा मुलगा व त्याच्या मागून त्याच्या काळजीने धावणारी त्याची आई, 
त्याचे खाणे-शपणे सवच्छता व आरोग्याकडे अशधक लक्ष देऊ लागली. आपल्या मुलाचे हे वेगळेपण शतने मनाने 
सवीकारल्यामुळे खचून न जाता शतने त्याला इतर मुलाांसारखे शकमान वागता तरी यावे यासाठी कां बर कसली. शविेष 
म्हणजे शविेष मुलासाठी शविेष लक्ष देणारी आई त्याला परमेर्शवरानेच योजून पाठशवली आहे. त्याच्या आईच्या 
मदतीनेच तर मला त्याला वगात सामावून घेणे सोपे झाले. 
 जय इयत्ता पशहलीच्या वगात जूनपासून येऊ लागला अन् खऱ्या अथाने माझेही शिक्षण सुरू झाले. तो स्सथर 
बसत नव्हता. एका जागी थाांबत नव्हता. मुलाांची दप्तरे ओढ, कुठे पुसतके फाड, तर कुणाला ढकलूनच दे यासारखे 
त्याचे खोडकर प्रताप सुरू झाले आशण माझ्यासमोर असणाऱ्या आव्हानाची जाणीव झाली. दोन वगव साांभाळत यालाही 
सांयमीपणे आपल्याला साांभाळायचे आहे हे लक्षात आले. जय असा मोकळा राशहला तर तो असाच उड्या  मारत 
राहील, सवांना त्रास देत राहील. यासाठी त्याला गुांतवून ठेवणाऱ्या शिया त्याच्याकडून करवून घेणे िमप्राप्त होते.  
 िाळेच्या मुख्याध्याशपका श्रीम.डोंगरे मॅडम याांच्या मागवदिवनाने, जयची आवड व गरज लक्षात घेऊन मी तिी 
वगवरचना केली. मी त्याच्यािी सांवाद साधण्याचा, त्याला बोलते करण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण तो स्सथर रहातच 
नसल्याने अशजबात प्रशतसाद देत नव्हता. मग त्याला काही ठोकळे देऊन त्यापासून वेगवेगळे आकार करून घेऊ 
लागले. इतर मुलाांच्या सोबत शबया, मणी याांपासून  वेगवेगळे आकार करून घेता घेता तो मुलाांमध्ये बसू लागला, 
त्याांच्या सोबत खेळू लागला. तो तुमचाच शमत्र आहे, त्यालाही तुम्ही सोबत घेतलेत तर तोही हळूहळू शिकेल,  असे  मी 
मुलाांना समजावून साांशगतल्यावर ती त्याला आपल्यात सामावून घेऊ लागली. मी जेव्हा काही कृती करुन घेण्यासाठी 
सवव मुलाांना गोलाकार बसवून कृती करुन घ्यायचे, तेव्हा कधी मध्येच तर, कधी माझ्या बाजूला बसून तो बघू लागला. 
हळूहळू कृतीत सहभाग घेऊ लागला याचे मला समाधान वािू लागले. 
 मी जयकडून मनोरांजक अिा छो्ा छो्ा कृती करून घेऊ लागले. बािलीत मणी िाकणे, पीठ प्रकवा क्लेचे 
वेगवेगळे आकार करून घेणे याांसारख्या कृतींमध्ये जय छान रमू लागला. सुरुवातीला तो अिा कृतीमध्ये फारसा 
रमायचा नाही. परांतु मी ही माझ्या प्रयत्नाांमध्ये सातत्य राखून त्याच्यािी सवाांद साधण्याचा प्रयत्न करीत राशहले.   त्याला 
आपलेपणा वािेल अिा दृटिीने त्याच्या सहभागाने इतर सवव मुलाांसोबत काही कृती करुन घेतल्या. शनरीक्षणाने असे 
लक्षात आले की, त्याला उड्या मारायला, सवांसोबत खेळायला आवडते. तसेच कृशतयुक्त छो्ा बडबडगीताांची ही 
आवड आहे. सोपी बडबडगीते तो सतत बडबडू लागला. घरीही तो गाणी म्हणू लागला. कृती करून दाखवू लागला. 
एकां दर तो आता िाळेत रमू लागला. िाळा त्याला आपलीिी, जवळची वािू लागली आहे, असे त्याच्या आईने मला 
साांशगतल्यावर मी घेत असलेल्या मेहनतीचे चीज  झाल्यासारखे वािले.  
 रांगीत शचते्र व मोबाईलवरील स्व्हशडओ  पाहायला जयला आवडतात. तो या शनशमत्ताने माझ्या िेबलाजवळ येऊ 
लागला, खेळू लागला. वेगवेगळ्या प्राण्याांचे आवाज काढणे, उड्या मारणे, चालणे अिा कृती जय करू लागला. 
गाणी-गोटिी शिकशवताांना जय मधे मधे येऊ लागला व गाणी म्हणू लागला. मला आवाज देऊ लागला. मुलाांना 
ओळखून त्याांची नावे साांगू लागला. सवतःचे नाव साांगू लागला. अचूक वसतू ओळखून त्या देऊ लागला, इांग्रजी ,मराठी 
कशवता म्हणू लागला. शचते्र पाहून त्याांची इांग्रजी ,मराठी नावे साांगू लागला. इांस्ग्लि नाव साांगताना This is a cat असे 
पूणव वाक्यात उत्तरे देऊ लागला. 1 ते 10 अांक म्हणू लागला, 1 ते 3 अांक ओळखू लागला. घरी गेल्यावरही जय पुसतक 
घेऊन शचते्र पाहू लागला. मुलाांसोबत राांगेत बसून जय सवतःच्या हाताने जेवू लागला. सवतःच्या वसतू  ओळखू लागला. 
शविेष  उल्लेखनीय बाब म्हणजे जय पीठ शकवा माती (क्ले) पासून प्राणी, पक्षी याांची हुबेहूब प्रशतकृती बनवू लागला 
आहे.  
 अिा या आमच्या जयच्या प्रगतीचा आलेख नक्कीच उांचावत चालला आहे. सुरुवातीला त्याच्यात असणाऱ्या 
अस्सथरतेचे प्रमाण काही अांिी का होईना कृतींमध्ये रमण्यामुळे कमी झाले आहे. खोड्याही कमी झाल्या आहेत. त्याला 
मुलाांचा, बाईांचा व िाळेचाही लळा लागल्याचे शदसून येत आहे. आपल्या शिक्षकाांच्या कारशकदीत असे जय कधीतरी 
भेितात. त्याांना त्याांच्या कलाने अध्यापन केले तर त्याांच्यात खूप चाांगली आिादायी प्रगती शदसू िकते. असे असामान्य 
शवद्याथी आपल्या आयुटयात येतात आशण आपला शिक्षकीपेिा समृद्ध करून जातात. 



 जयचे निीब चाांगले की, त्याला सुशिशक्षत आई शमळाली. अथातच शतच्या प्रयत्नाांमुळेच  जय िाळेची पायरी 
चढला. जयने आपले वेगळेपण पदोपदी शसद्ध केले. व्यवसथेने शदव्याांग ठरलेला जय हा खरांच असामान्य आहे. जयला 
शिकशवता शिकशवता आपल्या मयादा अशधक ठळक होतात. त्यातून आपण कधीही न घेतलेले अनुभव घेत असतो. 
मूल्यमापन जरी जय पुरतां सीशमत असलां तरी त्याची प्रगती आपल जगणां उत्साही करुन जाते. खरांच हा वेगळ्या 
वािेवरचा प्रवास मन प्रफुस्ल्लत करणारा आहे. 
                                                    श्रीम. वषा सांदेि घाग (वगव शिशक्षका) 

वि. प. प.ू प्रा. िाळा कासारिेली ,  ता. वि. रत्नावगरी 
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चचतनात्मक प्रश्न  
१) श्री. धामापूरकर सर याांच्या यिोगाथेबद्दल तुमचे मत शलहा.  
२) श्रीम. घाग मॅडम याांचे कोणते गुणशविेष आपल्याला शदसतात? 
३) जयला िाळेची आवड किी शनमाण झाली? 
४) शदव्याांग शवद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूणव शिक्षण देताना शिक्षकाांना येणाऱ्या अडचणी/समसयाांची यादी करा. 
५) शदव्याांग शवद्याथी तुमच्या िाळेत/वगात दाखल झाल्यास तुम्ही मुख्याध्यापक/ शिक्षक म्हणून काय कराल? 
 
िालेय विकास आराखडा वनयोिन : आपण कायवरत असलेल्या िाळेची सद्य:स्सथती लक्षात घेऊन िाळेच्या 
सवांगीण शवकासासाठी १ वषाचा िाळा शवकास आराखडा तयार करा.  
 
समािेवित विक्षण के्षत्रात वदव्यांग विद्यार्थ्यांसोबत काम करताना असेही करता येईल-शदव्याांग 
शवद्यार्थ्यांसोबत काम करताना शिक्षक व शवद्याथी याांना अनेक अडचणी येतात. या अडचणींवर मात करण्यासाठी 
असेही करता येईल. 
1) शदव्याांग शवद्याथी िाळेत दाखल होईल यासाठी शविेष प्रयत्न करावेत. 
2) पालक व शवद्याथी याांच्या मनात िाळा व शिक्षक याांच्या शवषयी शवर्श वास शनमाण करावा. 
3) शवद्यार्थ्यांची अध्ययन िैली लक्षात घेऊन आवर्शयक सेवासुशवधा उपलब्ध कराव्यात. 
4) सामान्य शवद्याथी व शदव्याांग शवद्याथी याांतील आांतरशिया वाढवाव्या.  
5) शदव्याांग शवद्याथी अध्ययन- अध्यापन पद्धती आत्मसात कराव्यात. त्या सांबांशधत प्रशिक्षणे पूणव करावीत. 
6) िालेय , सहिालेय उपिमाांतील सहभाग वाढवावा. 
7) अध्ययन िैली नुसार िैक्षशणक साशहत्य शनर्ममती करून गरजेनुरूप अध्यापन करावे व मूल्यमापन करावे. 
8) शवद्याथी प्रगतीसाठी पालक, समाज ,शविेष शिक्षक ,स वयांसेवक, शविेषतज्ज्ञ,समन्वयक, िाळा व्यवसथापन सशमती 
याांचे अशधकाशधक सहकायव घ्यावे . 
9) सामाशजक  कायातील सहभागासाठी शवद्याथी व पालक याांना प्रोत्साशहत करावे . 
10) िासन व समाज सहभागातून  शदव्याांग मुले /पालक याांच्यासाठी मेळावे, उद्बोधन कायविाळाांचे आयोजन करावे. 
 
राष्रीय िैक्षवणक धोरण २०२० च्या अनरंु्गाने समािेवित विक्षण के्षत्रातील विक्षणाच्या 
संदभाने केलेला विचार  
 िालेय आशण उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात पशरवतवनात्मक सुधारणाांना राटरीय िैक्षशणक  धोरण 2020 मध्ये 
मोठा वाव देण्यात आला आहे. सवांना सांधी, शन:पक्षपात, दजा, परवडणारे आशण उत्तरदाशयत्व या सतांभावर याची 
उभारणी करण्यात आली आहे.  

जन्माच्या वेळची पशरस्सथती प्रकवा अन्य पार्शववभूमीमुळे कोणतेही मूल शिकण्याची प्रकवा उत्कृटितेची सांधी 
गमावणार नाही हे 2020 चे उशद्दटि आहे. प्रलग, सामाशजक-साांसकृशतक आशण भौगोशलक ओळख आशण अपांगत्व 
समाशवटि असलेल्या सामाशजक व आर्मथक दृट्ा वांशचत गिावर शविेष भर शदला जाईल.  शदव्याांग मुले प्रशिक्षण, 

https://photos.app.goo.gl/WhyEc8ACebYHWn3i8


सांसाधन कें दे्र, राहण्याची सुशवधा,शविेष उपकरणे ,योग्य तांत्रज्ञान आधाशरत साधने आशण त्याांच्या गरजेनुसार तयार 
करण्यात आलेल्या अन्य साधनाांच्या मदतीने पूववप्राथशमक िप्प्यापासून उच्च शिक्षणापयिंत शनयशमत िालेय शिक्षण  
प्रशियेत पूणवपणे भाग घेण्यास सक्षम असतील. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
समािेवित विक्षण के्षत्रातील नेततृ्िाची भवूमका या मोड्यूलची िालेय नेततृ्ि ि विक्षकांच्या 
दृख्ष्टकोनातून उपयकु्तता 
                सवव समावेशित शिक्षण के्षत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकाांना शदव्याांग शवद्यार्थ्यांना शिकशवताना अनेक आव्हाने 
आहेत. तसेच शदव्याांग शवद्यार्थ्यांना शिकत असताना अनेक अडचणी येतात. सदर मोड्यूल समावेशित शिक्षण के्षत्रात 
काम करणाऱ्या मुख्याध्यापक व शिक्षकाांना मागवदिवक ठरणार आहे. 
 सववसामान्य मुले आशण शदव्याांग मुले याांचा एकमेकाांिी सांबांध येत असल्यामुळे िालेय वातावरणात ते 

एकमेकाांना मदत करायला शिकतात. एकमेकाांपासून ते सांवाद व आांतरशियात्मक कौिल्य शिकतील. 
 शिक्षण हक्क कायदा 2009 यिसवी अांमलबजावणी होण्यास मदत होईल. 
 आऊि ऑफ द बॉक्स जाऊन काम करण्याची पे्ररणा शिक्षकाांना शमळेल. 
 उभय प्रकारची मुले परसपराांिी सकारात्मक वागतील.  पशरणामी भावी नागशरक म्हणून सामान्य मुलाांना शविेष 

गरजा असलेल्या नागशरकाांिी कसे वागावे हे उमजेल. 
 िालेय नेतृत्वाला व शिक्षकाांना समावेशित शिक्षण के्षत्रातील समसया सोडशवण्याचे प्रभावी मागव माहीत होतील. 

 



समारोप 
                समावेशित शिक्षण के्षत्रात काम करणे व त्या के्षत्रातील शवद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता शवकास करणे हे अशतिय 
कठीण काम आहे. शकतीही शवपरीत व प्रशतकूल पशरस्सथती असली तरी त्यावर मात करण्याचे सामर्थ्यव शिक्षक व 
मुख्याध्यापक याांच्यामध्ये असते. 
               सांबांशधत के्षत्रात काम करणारे मुख्याध्यापक आपल्या सहकारी शिक्षकाांची साथ घेऊन त्याांना सतत पे्ररणा व 
प्रोत्साहन देतात. शदव्याांग मुलाांच्या प्रगतीसाठी शिक्षक व मुख्याध्यापक, पालकाांिी शवर्शवास व शजव्हाळ्याचे सांबांध दृढ 
करतात. प्रसांगी  समाजाचीही मदत याकामी मुख्याध्यापक घेतात. रत्नाशगरी शजल्हयात सववसमावेशित शिक्षण के्षत्रात 
शजल्हा समन्वयक  व शजल्हा सतरावरील त्याांची िीम ( शविेष तज्ञ व शविेष शिक्षक) शदव्याांग मुलाांच्या शिक्षणासाठी व 
त्याांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकाांसाठी अत्यांत मोलाची व साहाय्यभूत भूशमका पार पाडताना शदसतात.याांच्यामाफव त 
कोशवड-१९ च्या काळात ‘कोरोनासोबत जगताना, एक शकरण आिेचा इत्यादी उपिम, देवश्री – पापा का YouTube 
channel  व शवशवध ऑनलाइन सपधांचे आयोजन शदव्याांग शवद्याथी व पालकाांसाठी करण्यात आले. तसेच खेड 
तालुक्यात लोकसहभागाच्या माध्यमातून शदव्याांग शवद्यार्थ्यांसाठी थेरपी कें द्र उभारण्यात आले आहे. 
               महाराटरात समावेशित शिक्षण के्षत्रात  श्री. धामापूरकर व श्रीम. घाग याांसारखे अनेक मुख्याध्यापक व 
शिक्षक कायवरत आहेत. त्याांच्या कायाच्या पे्ररणेतून समावेशित शिक्षण के्षत्रातील बालकाांच्या शिक्षणासाठी अनेक 
यिसवी िालेय नेतृत्व  उदयास यावी हीच अपेक्षा. 
https://photos.app.goo.gl/p1wB6bg3451HNaDv7 
https://youtu.be/-zf0_6Up-Us 
https://youtu.be/KmIOA9U7NB0 
https://youtu.be/wYQBt7P8_sc 
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