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दषृ्टीबाधीताांच्या शिक्षणात आधशुिक तांत्रज्ञािाच्या घटकाांचा वापराची 

सद्यशथिती  – एक अभ्यास 
 

1माधव गणपतराव गोरे       2डॉ. जी. टी. खरुप े
1 सांिोधक शवद्यिी,   शिक्षणिास्त्र सांकुल, थवा. रा. ती. म. शवद्यापीठ, िाांदडे   

2 प्राचायय,  जयक्ाांती अध्यापक महाशवद्यालय, लातूर 

   

 

 

 

 

 

 

1. समथया शवधाि : दषृ्टीबाधीताांच्या शिक्षणात आधुशिक तांत्रज्ञािाच्या घटकाांचा वापराची सद्यशथिती – एक अभ्यास. 

 

2. सांिोधिाची उद्दिष्ट े:  

 दषृ्टीबाधीताांच्या शिक्षणात आधुशिक तांत्रज्ञािाचा अभ्यास करणे. 

 दषृ्टीबाधीताांच्या शिक्षणातील आधुिीक तांत्रज्ञािावर आधाररत साशहत्य साधिाांच्या शवद्यार्थयाांिा वापरातील 

अडचणीचा अभ्यास करणे.    

 

3. सांिोधिाची गहृीतके : 

 दषृ्टीकोिाच्या शिक्षणात आधुशिक तांत्रज्ञािाचा वापर  कमी होतो. 

 दषृ्टीबाधीताांच्या शिक्षणासाठी आधुशिक तांत्रज्ञािातील साशहत्याची उपलब्धता कमी आहे. 

 

4. सांिोधि साधि : सदरील सांिोधिात थवशिर्मयत शवद्यार्थयाांसाठी प्रश्नावली वापरण्यात आली. 

 

सांिोधि पद्धती : 

 सदरील सांिोधिात सवेक्षण पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. 

 सदरील सांिोधिात न्यादिय म्हणूििाांदडे शजल्ह्यातील ३ िाळा व ३० शवद्यार्थयाांकडूि प्रश्नावली भरूि घेण्यात 

आली. 

 सदरील सांिोधिासाठी लॉटरी पद्धतीिे शवद्यािीची िमुिा शिवड करण्यात आली. 

सांिोधि मयायदा : 

 सदरील सांिोधि िाांदडे शजल्ह्यातील ३ दषृ्टीबाधीत िाळाांपुरतेच मयायद्ददत आह.े 

 सदरील सांिोधि ३ िाळेतील भौशतक सुशवधाांच्या उपलब्धतेपुरतेच मयायद्ददत आहे. 

 सदरील सांिोधि ह ेदषृ्टीबाशधत शवद्यर्थयाांच्या आधुशिक तांत्रज्ञािातील घटकाांपुरते मयायद्ददत आह.े 

 

सांिोधिाची गरज : 

प्रथताविा : जागशतक शिक्षणात औपचाररक, अिौपचाररक व सद्य शिक्षणाची सांकल्ह्पिा ही सवयसामान्य शवद्यार्ियिा लाग ू

पडते. सवयसामान्य शवद्यार्थयाांबरोबर समाजात शविेष प्रकारची व्यक्ती असतात. समाजात सामान्य शवद्यार्थयाांबरोबरच 

शविेष शवद्यार्थयाांसाठी व त्याांच्या शिक्षणासाठी शविेष िाळा थिापि करण्यात आलेल्ह्या आहते. त्याचबरोबर िाळेतील 

शिक्षणाबरोबरच असामान्य बालकाांच्या अध्ययि प्रकीयेसाठी एकशवसाव्या ितकात फार मोठ्या प्रमाणात बदल झालेल े

आढळतात. त्यातच सामान्य शवद्यार्ियिी शमळणाऱ्या त्याांच्या अध्ययिासाठी िैक्षशणक सुशवधा आशण शविेष शवद्यार्थयाांच्या 

अध्ययिासाठी शविेष प्रकारच्या साधिाांिी मूलभतूरीत्या गरज असते. म्हणूिच शविेष शवद्यार्थयाांसाठीच्या साशहत्याची 

शविेष बालकाांिा असलेली गरज लक्षात घेवूि त्यावर त्याांच्या समथयाांिा केवळ औपचाररकरीत्या ि सोडवता 

सांिोधिाच्या माध्यमातूि सोडवल्ह्यास समथयाांचे शिराकरण ह ेमुलभूत थवरूपातूि होते. शविेष प्रकारच्या शवद्यार्थयाांमध्ये 

मुकबधीर, कणयबधीर, अशथिव्यांग व दषृ्टीदोष अस े चा प्रकार पडतात. सदरील सांिोधिामध्ये दषृ्टीदोष असणाऱ्या 

शवध्यार्थयाांच्या शिक्षणातील येणाऱ्या प्रमुख अडचणीचा िोध घेणे महत्वाच ेठरले. िाांदडे, परभणी, लातरू व हहांगोली 

शजल्ह्यातील दषृ्टीदोष असणाऱ्या शविेष शवद्यार्थयाांसाठीच्या िाळाांचा अभ्यास करण्यात आला. 
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             दषृ्टीबाशधत शवद्यार्थयाांिा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणिे  ह ेअत्यांत महत्वाचे व शजद्दकरीच ेकाम आह ेकारण अख्ख े

जग ह ेदषृ्टीच्या क्षमतेिसुार चालते तर ज्या व्यक्तींिा दषृ्टी िाहीय ेत्याांची अवथिा काय असेल याचा शवकॅह्र करूिच त्याांच्या 

समथयाांची जाणीव होते. एकूणच दषृ्टीबाधीताांच्या अध्ययि व अध्यापि प्रद्दक्यते सातत्यािे बदल होत असिू त्यातील  शविेष 

साशहत्य साधिे, द्रवशमतीय प्रशतकृती, प्रत्येक्ष अिुभव अिायत प्रात्याशक्षके या बाबीचा वापराची शिताांत आवश्यकता आशण 

गरजही आह.े अलीकडील काळात म्हणजेच एकशवसाव्या ितकातील शिक्षणाांची आव्हािे पेलतािा शवशवध समथयाांिा िेहमीच 

तोंड द्यावे लागते. त्यातच शविेष शिक्षण असलेल्ह्या शवद्यार्थयाांिा शमळणाऱ्या िैक्षशणक सुशवधा या  ज्या प्रमाणात अत्यावश्यक 

असतात. त्या प्रमाणात िासि व शवशवध थतरावर आढळत िाहीत. त्यामुळे आधशुिक तांत्रज्ञािातील शविेष असलेल्ह्या 

दषृ्टीबाशधत शवद्यार्थयायिा आधशुिक तांत्रज्ञाि पुरवणे शह त्याांच्या वैयशक्तक व काळाचीही गरज आह.े  

 

सांिोधि महत्त्व : 

             एकशवसाव्या ितकात ऑिलाईि व ऑफलाईि प्रकारच्या माशहती तांत्रज्ञािाच्या माध्यमातूि राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय 

पातळीवर शविेष शिक्षणातील आधुशिक तांत्रज्ञािावर आधाररत बरेच इलेक्ट्रोशिक उपकरणे, साधिे ज्यात िैक्षशणक 

साधिाांचीही समावेि होतो. आांतरराष्ट्रीय पातळीवर सांिोधिाच्या माध्यमातिू शविेष शिक्षण घेणाऱ्या शवद्यार्थयाांिा अशतिय 

सोप्या पद्धतीि ेज्ञािाजयि करण्यासाठी शवशवध थतरावर आधुशिक तांत्रज्ञाि शिर्मयतीसाठी प्रयत्न  होत असतात. त्यातच वेळोवेळी 

आधुशिक िैक्षशणक तांत्रज्ञाि साधिात बदलही होतो. िासि थतरावरूि त्या झालेल्ह्या बदलािुसार दषृ्टीबाशधत शवद्यार्थयाांिा 

योजिाांच ेप्रमाण तर कागदावरच खूप मोठ्या प्रमाणात असते. पण त्यािसुार त्या शवद्यार्थयाांच्या प्रत्यक्ष िैक्षशणक गरजाांची 

पूतयता करणे शततकेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे सदरील सांिोधिाचे महत्व ह े त्या शवद्यार्थयाांिा शिक्षणातील यणेाऱ्या प्रमुख 

अडचणी दरू करण्यामागेही असतात व अध्ययिासाठी असलेल्ह्या आधुशिक उपलब्ध िैक्षशणक साधिाांचाही आधार द्यावा 

लागतो. म्हणूि सांिोधकािे पुढील सांिोधि समथया हाती घेतले असिू यातूि केलले्ह्या सांिोधिाचे महत्त्व ह े दषृ्टीबाशधत 

शवद्यार्थयाांच्या प्रमुख शिक्षणातील व अध्ययिातील समथया दरू होण्यात मदत शमळते. 

 

सांिोधि शवश्लषेण :सदरील सांिोधिासाठी िेकडवेारी ह ेशवशे्लषण तांत्र वापरण्यात आले. 

सांिोधि शिष्कषय : 

 बहुताांि िाळेत दषृ्टीबाधीताांसाठी साशहत्य उपलब्ध आहते. 

 बहुताांि िाळेत दषृ्टीबाधीताांसाठी आधुशिक तांत्रज्ञाियुक्त साशहत्याची कमतरता आहे. 

 बहुताांि िाळेत आधुशिक तांत्र्द्द्यािाच्या अध्यापिासाठी शवद्यािी प्रमाणात प्रशिशक्षत शिक्षकाांची सांख्या उपलब्ध 

िाही. 

 बहुताांि िाळेत व आधुशिक तांत्रज्ञाियुक्त साशहत्यासाठी िासकीय थतरावरूि पाठपुरावा खूप मध्यम प्रमाणात 

होतो. 

 

िकै्षशणक साशहत्य शवद्यािी वापरासांदभायत : 

 शिक्षकाांची कमतरता असल्ह्यामुळे बहुताांि शवद्यार्थयाांिा िैक्षशणक साशहत्य वापरतािा अडचणी जाणवतात . 

 बहुताांि दषृ्टीबाशधत शवद्यार्थयाांिा िैक्षशणक साशहत्य हाताळण्याचे पूणयज्ञाि िाहीये. 

 बहुताांि दषृ्टीबाधीत शवद्यार्थयाांिा प्रत्यक्ष अिुभतूीतिू शिक्षण घ्यावे लागत असल्ह्यािे त्याांिा अध्ययिासाठी 

शिक्षकाांवर व िैक्षशणक तांत्रज्ञािावर अवलांबूि राहावे लागते. 

सांिोधि शिफारिी : 

 दषृ्टीबाधीताांच्या शिक्षणात आधुशिक तांत्रज्ञाि साशहत्यासाठी पूणय शवधी िालेय थतरावर दणे्यात यावा. 

 दषृ्टीबाधीताांच्या शिक्षणात आधुशिक तांत्रज्ञाि सांदभायत शिक्षकाांिा पररपूणय प्रशिक्षण दणे्यात यावे. 

 दषृ्टीबाधीताांच्या शिक्षणातील प्रािशमक व मुलभूत समथया सोडवणुकीसाठी िासिथतरावरूि शविेष प्रकारे 

सहाय्य करावे.  

 शवद्यार्थयाांिी आधुशिक तांत्रज्ञािातील उपलब्ध साशहत्याचा प्रत्यक्षपणे वापर करण्याचा प्रयत्न करावा. 

 शवद्यार्थयाांिी आधुशिक तांत्रज्ञाि उपलब्ध िसल्ह्यास समायोजि साधण्याचा प्रयत्न करावा. 

 शवद्यार्थयाांिी प्रत्यक्ष अिुभूतीद्वारे तांत्रज्ञाि हाताळतािा प्रशिशक्षत शिक्षकाांची मदत घ्यावी. 
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