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आधनुिक ततं्रज्ञािातील घटकाचंा द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांच्या शकै्षनिक प्रगतीिर 

होिारा पररिाम : एक अभ्यास 
 

1 माधि गिपतराि गोरे,    2  डॉ. जी टी खरुप,े 
1 पी.एचडी संधोधक निध्यार्ी, नशक्षिशास्त्र संकुल, स्िामी रामािंद तीर्थ मराठिाडा निद्यापीठ, िांदडे 

2 प्राचायथ, जयक्ातंी अध्यापक महानिधालय, नजल्हा लातरू, महाराष्ट्र भारत 

 
१.१ प्रस्ताििा : 

नशक्षि प्रक्रक्येमध्ये दोि प्रकारचे निध्यार्ी आढळतात एक सामान्य आनि एक अपसामान्य म्हिजेच तयािंा अकायथक्षम 

ककंिा अध्ययि अकायथक्षम असे संबोधल ेजाते साधारिपिे जेंव्हा सामान्य आनि असामान्य निद्यार्थयाथची तुलिा नह िेगिेगळ्या 

स्तरािर करता यतेे अध्ययि अकायथक्षम निध्यार्ी ह ेअिोपचाररक नशक्षि प्रक्रकयते आढळत असतात. तरीही तयाचंे अध्ययि 

सापेक्षपिे करण्यासाठी ि िाढिण्यासाठी आधुनिक ततं्रज्ञािाची मदत होते आधुनिक तंत्रज्ञािामुळे निध्यार्थयाथची अध्ययि 

कायथक्षमता िाढते. निशेष बालकामधील द्रष्टीदोष असिायाथ निद्यार्थयाांिा िेगिेगळ्या समस्यांिा तोंड द्यािे लागते. तयािंा 

तयातील जािििाऱ्या समस्या ह्या आधुनिक तंत्रज्ञािातील उपलब्ध सानहतयामुळे तयांिा प्रतयक्षररतया अध्ययिास मदत नमळत े

ि आधुनिक तंत्रज्ञािातील साधिे हाताळतािा द्रष्टीबानधत निध्यार्थयाथच्या शैक्षनिक प्रगतीत िाढ होते क्रक कमतरता याची 

मीमांसा करिे गरजेचे असते म्हिूि सदरील समस्येिर शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असूि सदरील संशोधि ह े आधुनिक 

तंत्रज्ञािातील द्रष्टीबानधत निध्यार्थयाथच्या शैक्षनिक प्रगतीिर होिारा पररिामाचा अभ्यास केला असूि तयातील काही मुख्य 

घटक सदरील संधोधि पेपरमध्ये क्रदलेले आहते.  
 

१.२ समस्या निधाि : 

आधुनिक तंत्रज्ञािातील घटकांचा द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांच्या शैक्षनिक प्रगतीिर होिारा पररिाम – एक अभ्यास. 
 

१.३ सशोधिाची उक्रदष्ट े: 

    १. आधुनिक तंत्रज्ञािातील घटकांचा द्रष्टीबानधत निद्यार्ी संदभाथत अभ्यास करिे. 

२. आधुनिक तंत्रज्ञािातील घटकांचा द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांच्या शैक्षनिक प्रगतीिर होिारा पररिामाचा अभ्यास करिे.  
 

१.४ सधंोधि पररकल्पिा : 

आधुनिक तंत्रज्ञािातील घटकांचा द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांच्या शैक्षनिक प्रगतीिर सार्थ पररिाम होत िाही.  
 

१.५ सशंोधि साधि : 

सरतील संधोधािामध्ये स्िनिर्मथत पदनिश्चयि श्रेिीचा िापर करण्यात आला आह.े  
 

१.६ सधंोधि पद्धती : 

१. सदरील संशोधिात ििथिातमक ि सिेक्षि संशोधि पद्धतीचा िापर करण्यात आला आहे.  

२. सदरील संशोधिात लातरू नजल्ह्यातील ३० द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांची नििास करण्यात आली आह ेआनि तयांिा दहा 

निधािे निचारण्यात आली.  

३. सदरील संशोधिात लातूर नजल्ह्यातील एकाच द्रष्टीबानधत शाळेचा निचार करण्यात आला आह.े  
 

१.७ सशंोधिाच्या मयाथदा : 

१. सदरील संशोधिात लातूर नजल्ह्यातील एकाच द्रष्टीबानधत शाळेपुरते मयाथक्रदत आह.े  

  २. सदरील संशोधि ह ेएकाच शाळेतील ३० निध्यार्ाथिा पुरते मयाथक्रदत आह.े  
 

१.८ सशंोधिाची गरज : 

 द्रष्टीबानधतांचे नशक्षि नह अतयंत क्रकचकट प्रक्रक्या आह ेतयांच्या अध्ययि प्रक्रक्यते साततयािे निशेष सानहतय साधिे, 

न्व्मतीय ि नत्रनमतीय प्रनतकृती प्रतयक्ष अिुभि अर्ाथत प्रातयनक्षक घटक िापरण्याची नितांत आिश्यकता आह.े अलीकडील 
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काळात राष्ट्रीय ि अंतरराष्ट्रीय स्तरािर निशेष नशक्षिास सहाय्यक आधुनिक तंत्रज्ञािािर आधाररत बरेच इलेक्ट्रोनिक उपकरिे, 

साधिे ि सोफ्टिेअर निकनसत करण्यात आले आहते. या बाबीचा िापर करूि द्रष्टीबानधतांची शैक्षनिक प्रक्रक्या अनधक 

गुिित्तापूिथ पध्दतीिे राबनिता येिे शक्ट्य आह ेका ? यानिषयी निशे्लश्नातमक अभ्यास होिे अनभपे्रत आह ेअदा. अलीकडील 

काळात उदयास आलेल्या ब्रलेी या मशीिमुळे मोठ्या प्रमािात ब्रेल नलपी सामग्रीची निर्मथती होत आहे. याचा लाभ क्रकतपत 

होत आह े या परीनस्र्तीचा अभ्यास होिे अपेनक्षत आहे. RBD – Refreshable Braille Display स्क्ीि डीस्क्ायबर इ. 

सोफ्टिेअरच्या निकासामुळे द्रष्टीबानधतांसाठी लेखि समस्या बयाथपैकी दरू झाली आह.े अशा प्रकारच्या आधुनिक तंत्रज्ञािातील 

घटकांचा द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांच्या शैक्षनिक प्रगतीत सकारातमक पररिाम जािितो याचाही अभ्यास होिे गरजचेे आहे.  
 

१.९ सशंोधि निश्लषेि : 

 सदरील संशोधिात पदनिश्चयि श्रिेीचा िापर केला असल्यामुळे तया श्रिेीच ेनिश्लषेि टी पररक्षीका मार्थ त करण्यात 

आल ेआह.े  

घटक चाचिी संख्या मध्यमाि प्रमाि निचलि मध्यामािातील 

र्रक 

द्रष्टीबानधत 

निद्यार्ी  

पूिथ चाचिी ३० १५.५३  २.२० ०.७ 

उत्तर चाचिी ३० १९.०५  २.२७ 

 

१.१० सशंोधिातील निष्कषथ : 

१. द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांच्या शैक्षनिक प्रगतीिर आधुनिक तंत्रज्ञािातील अिुउपलब्ध सानहतयाचा सार्थ पररिाम होतो.  

२. द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांच्या नमळिायाथ शैक्षनिक ि तंत्रज्ञािातील सुनिधा ह्या कमी प्रमािात उपलब्ध असतात. 

३. द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांच्या तयांच्या शैक्षनिक प्रगतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञािातील सानहतयािर अिलंबूि राहािे लागते.  

४. द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांिा तयांच्या अध्ययिातील निनिध प्रतयक्ष अडचिीचे प्रमाि खूप जास्त असल्याचे आढळूि आले 

आह.े  

५. द्रष्टीबानधत निध्यार्ाांच्या अध्ययिासाठी शाशकीय योजिातील पुरिठ्याचे प्रमाि ह ेकमी असल्याचे आढळूि आले 

आह.े  
 

१.११ सशंोधिाच्या नशर्ाराशी : 

  १. शासिािे ठरनिलेल्या निनिध योजिा ह्या पूिथ स्िरुपात उपलब्ध करूि घ्याव्यात.  

  २. आधुनिक शैक्षनिक सानहतयाची उपलब्धता नह पूिथ स्िरुपात उपलब्ध करूि घ्यािी. 

  ३. आधुनिक तंत्रज्ञाि िापरासाठी पात्र नशक्षकाची भारती करािी.  
 

सदंभथग्ररं् सचूी : 

१ पाटील नप्रयज मुतुज (२०११), मल्टीनमनडया: अट इंिोिेटीि टीचचंग टूल, नशक्षि तरंग.  

२ सदािते उज्िला (२०११), मानहती संपे्रषि तंत्रज्ञािाच्या अध्यापिासाठी िािोपक्माचा पररिामकारक उपयोग: 

एक अभ्यास, नशक्षि तरंग  

३ उपासिी िा के (१९९६) ििे शैक्षनिक मूल्यमापि आनि संख्याशास्त्र, श्रीनिद्या प्रकाशि पुिे  

४ दांडकेर िा िा (१९९४) शैक्षनिक मूल्यमापि आनि संख्याशास्त्र, निद्या प्रकाशि पुिे  

५ डॉ जोशी दिेेंद्र आनि सदािते यु के ( २००७) शैक्षनिक संशोधि ि संख्याशास्त्र, आक्रदतय प्रकाशि, िांदडे  

६ चा प कदम (२००५) शैक्षनिक संख्याशास्त्र, ितूि प्रकाशि, पुिे  

७ के यु घोरमोड े(२००८), शैक्षनिक संशोधिाची मुलततिे, निद्या प्रकाशि, िागपूर  

८ डॉ िी रा चभंताड े(१९८८), शैक्षनिक संशोधि, िूति प्रकाशि, पुिे  


