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  మాడ్యూ�ల్ యొక్క అవలోకనం యొక% అవలోకన�

ఉపాధా�యులకు,       ఉపాధా�య విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విద్యా�బోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో మాడ్యూ�ల్ యొక్క అవలోకనం ఉప్రయోగప్రడే ఉద్దేశ్యంతో ఉద్దే3శ్యం��తో 
రూ7పొం�దిం�చబడిం�దిం.  

    త బోధనావిధానలురూగతిగదులో? నెలకొనB విభినBతాDన్ని పునB పున:సమీక్షిం�చడం�.
       బోధనాభ్య�సన ప్ర�క్రి�య విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం మారూMడాన్ని పునక్రి దోహద్యప్రడే ఉద్దేశ్యంతో బోధనావిధానాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అమలుప్రరూచడం�.

•         ఒక త బోధనావిధానలురూగతిలోన్ని పున విభినB బోధనావసరాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుష్క%ర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈ విధ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుశోధనాత బోధనావిధానలు�క స7చనలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో 
 మాడ్యూ�లో? చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈరాMరు.

“       మన� బోధిం�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈ విధాన�లోవిద్యా�ర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు
 నేరుMకోలేకపోతే,     వారు నేరుMకునేవిధాన�లోమన�
బోధిం�చాలి”

  అ�ద్యరూ7 సమానమే -   అ�ద్యరూ7 విభినB�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉ�టారు.
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       ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో మాడ్యూ�ల్ యొక్క అవలోకనం ఉపాధా�యులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో క్రి�దిం విధ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం సహాయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో � చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈస్తుంf �దిం:

•  విద్యా� విధానాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం,     జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విద్యా�ప్ర�ణాళిక చటాiన్ని పునB అమలు ప్రరూచడం�,     విద్యా�ప్ర�ణాళిక కారూ�కలాపాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం వివిధ
  పాఠ్యాం��శాల మధ� అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంస�ధాన�,  ఆశిం�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈ ఫలితాలు, బోధన,   మధిం�పు గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం వివర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చగలగడం�.

•    జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విద్యా�ప్ర�ణాళికా చట్రం s� - 2005        యొక% భినB ద్య�కtథాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు ఇదిం పాఠ్య�ప్ర�ణాళికా వాచకాలుగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం
  ప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలువరూfన చెం�ద్యడాన్ని పునB వివర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుస్తాf రు. 

•     సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు విద్య�ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం వ�దింzప్రరూచడాన్ని పునక్రి అవసరూమై|న వై|ఖరులను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం,    విభినBతాDన్ని పునB గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం అవగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంహనను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం
పెం�పొం�దిం�చుకొ�టారు. 

•          విద్యా�రు
 లు స్తాధిం�చాలి�న అభ్యా�స ఫలితాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అవసరూమై|న నె|పుణా�ల ద్యాDరా పెం�పొం�దిం�చుకోవడాన్ని పునక్రి సరై|న
  బోధనావ్యూ�హాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అమలు ప్రరుస్తాf రు.

•           సరై|న బోధనావ్యూ�హాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం విన్ని పునయోగిం�చడం� ద్యాDరా విద్యా�రు
 లు స్తాధిం�చాలి�న అభ్య�సన ఫలితాలకు స�బ�ధిం�చి వివరించగలగడంన
   ప్ర�స్తుంf త బోధనావిధానలు నె|పుణా�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం బలోపేత బోధనావిధానలు� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈస్తుంకొ�టారు.

•             త బోధనావిధానలురూగతి గదింలో లి�గ భ్యావన ప్రట్రం ? స్తుంన్ని పునBత బోధనావిధానలుతాDన్ని పునB పెం�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈ వాతావరూణాన్ని పునB వివిధ అభ్య�సన క�తా�ల ద్యాDరా కలిtస్తాf రు.



  పాఠ్య� పుసfకాలు

ప్రద్యబ�ధాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం, విధానాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం,    చటాiల గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం విడంమర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుM చెంప్రtడం�

 అభ్య�సన
 ఫలితాలు

 జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో 
 విద్యా� విధాన�

పాఠ్య�ప్ర�ణాళిక

విద్యా�ప్ర�ణాళిక

 ఉపాధా�యున్ని పునక్రి
  ఉప్రయోగప్రడే ఉద్దేశ్యంతో స్తామగిం�

 జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో 
  విద్యా� ప్ర�ణాళికా

చట్రం s�
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ప్రద్యబ�ధాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం, విధానాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం,    చటాiల గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం విడంమర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుM చెంప్రtడం�

1968, 1986 (POA 1992), Draft NEP 2019
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  జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విద్యా� విధాన�

   జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విద్యా� ప్ర�ణాళికా చట్రం s�

   జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విద్యా� ప్ర�ణాళికా చట్రం s�   జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విద్యా� ప్ర�ణాళికా చట్రం s�
విద్యా�ప్ర�ణాళిక

పాఠ్య�ప్ర�ణాళిక

  పాఠ్య� పుసfకాలు

   ఉపాధా�యున్ని పునక్రి ఉప్రయోగప్రడే ఉద్దేశ్యంతో స్తామగిం�

  అభ్య�సన ఫలితాలు

విద్యా�ప్ర�ణాళిక

1968, 1986 (పి.ఓ.ఎ.  - 1992),
    జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విద్యా�విధాన ముస్తాయిద్యా 2019

 

1975, 1988, 2000, 2005

 అభ్య�సన సDభ్యావ�,    మానవ అభివ�దింz జా�న�
(  ఆమోదిం�చి వివరించగలగడంన సిద్యాz �తాలు,  స్తామాజిక అ�శాలు,  ప్ర�భ్యావ ఆధార్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుత బోధనావిధానలు)

ఇతివ�తాf లు, ప్ర�శ్యంBలు, లక్ష్యా�లు,  స7చి వివరించగలగడం�చి వివరించగలగడంన క�తా�లు, 
   వనరులు మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు ఉపాధా�యులకు స7చనలు

 ప్రరూసtరూ ప్ర�తిచరూ�లు, క�తా�ధారూ,     స్తామజిక అ�శాల ప్రట్రం ? స్తుంన్ని పునBత బోధనావిధానలుత బోధనావిధానలుD�,
  అ�త బోధనావిధానలురూ�త బోధనావిధానలు మ7లా��కన�,  కళలలో సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు�, ఆరోగ��,  శారీరూక విద్య�

 ప్ర�యోగశాల వివరాలు, సమస�లు,  విద్యా�ప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుకరాల పెంట్టె�, 
 స్తా�కేంతిక వనరులు

     ఒక విద్యా�స�వత బోధనావిధానలు�రూ�లో విద్యా�రు
 లు స్తాధిం�చాలి�న జా�న�, 
నె|పుణా�లు, వ�క్రిfగత బోధనావిధానలు,   స్తామాజిక లక్షణాలలో మారుtలకు

     స�బ�ధిం�చి వివరించగలగడంన ప్ర�క్రి�య విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో ఆధారూపూర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుత బోధనావిధానలు వా�ఖ�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అరూ
� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈస్తుంకోవడం�.
    అభ్య�సనాన్ని పునB మైరుగుప్రరూచడాన్ని పునB ఉపాధా�యులు

    అమలుప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుచే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈ బోధనా విధానాలతో కూడిం ఉ�టుం�దిం.



    క్రి�దిం అ�శాల గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం ఆలోచి వివరించగలగడంద్యా3 �
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    క్రి�దిం అ�శాల గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం మన� ఏమను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంకొ�టుంనాB�?

•   విద్యా�ప్ర�ణాళిక ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం�డిం ఆశిం�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈవి
•  అభ్య�సన లక్ష్యా�లు
•  బోధనాశాసf � ప్ర�క్రి�య విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో లు
•  అభ్య�సన ఫలితాలు

       పెం|న తెలిపిన అ�శాలు ఒకద్యాన్ని పునతో ఒకటి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయి ఎలా స�బ�ధ� కలిగింఉనాBయి.



   విద్యా� ప్ర�ణాళిక ఆశ్యంయాలు
•    విష్కయాలవారీగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం లేద్యా త బోధనావిధానలురూగతి వారీగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం

 అభ్య�సన లక్ష్యాలు
•       విద్యా� ప్ర�ణాళిక ఆశ్యంయాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం స్తాధిం�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈలా విష్కయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో స�బ�ధింత బోధనావిధానలు అ�శాలు,   విష్కయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో ప్రరూమై|న

  అభ్య�సన లక్ష్యాలు
 బోధనాశాసf � ప్ర�క్రి�య విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో లు

•    లక్ష్యా�ల ప్ర�కారూ� అభ్యా�సనాన్ని పునక్రి సహాయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో ప్రడుతుం�దిం. 
•         వివిధ అభ్య�సన వనరులను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉప్రయోగిం�చి వివరించగలగడం అభ్య�సన వాతావరూణాన్ని పునB మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంభ్యవాన్ని పునB

కలిt�చడం�
•    విభినB అభ్య�సన అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంభ్యవాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం కలిt�చడం�

 అభ్య�సన ఫలితాలు
•   ప్ర�తే�క�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం విష్కయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో ప్రరూ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉ�డంవు
•      ఏ స�ద్యరూ �లోనె|నా అభ్యా�సకులు ఉప్రయోగిం�చుకోవడాన్ని పునక్రి వీలుగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉ�టుం�దిం.
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  అభ్య�సన ఫలితాల దింశ్యంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం



   అభ్య�సన ఫలితాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం స్తాధిం�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈ దింశ్యంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం
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   అభ్యా�సకులకు క్రి�దిం అవకాశాలు కలిt�చాలి:

• వ�క్రిfగత బోధనావిధానలు�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం, జత బోధనావిధానలులుగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం,   సమ7హాలలో ప్రన్ని పునచే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డం�.

•     త బోధనావిధానలున చుట్రం 7� ఉనB ప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుసరాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుశీలి�చడం�, అనేDషిం�చడం�.

•   వాటి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయిన్ని పున మౌఖిక /  రాసిన /  డాiయి�గ్ల̈ు /     హావభ్యావాలలో ర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుకార్డ్ చేయడం మరియు ª చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డం� మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు
వ�కfప్రరూచడం�

•        తాను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఎ�పిక చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈస్తుంకునB అ�శాల గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం సమాచారాన్ని పునB సేకర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడాన్ని పునక్రి
  వేర్వేDరు ప్ర�ద్దేశాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం స�ద్యర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు®�చడం�,  పెంద్య3లతో చర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుM�చడం�

•    తాను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం తెలుస్తుంకునB విష్కయాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం   సమ7హాలలో చర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుM�చ�డం�.

Learning Outcomes Material is accessible on:  
http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dee/publication/print_material.html

http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dee/publication/print_material.html
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  జ�తుంవుల పాఠ్యశాల -    విశ్లే?ష్కణ కొరకు ఒక కథ కొరూకు ఒక కథ

By George Reavis. Originally written in 1940, when he was superintendent of the Cincinnati Public Schools. Prof Anupam Ahuja, DEGSN, NCERT

●  ఒకానొక కాల�లో  జ�తుంవులు "  న7త బోధనావిధానలున ప్ర�ప్ర�చ�" 
    యొక% సమస�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం తీరూMడాన్ని పునక్రి వీరోచి వివరించగలగడంత బోధనావిధానలు�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం

  ఏదై|నా చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయాలన్ని పున న్ని పునరూ´యి�చుకొన్ని పున,  ఒక
 పాఠ్యశాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం నెలకొలాtయి.

●  ప్రరుగెత బోధనావిధానలుfడం�,  చెంటుం? ఎక%డం�,  ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో త బోధనావిధానలుకొట్రం �డం�
     మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయుఎగరూడం� వ�టి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయి కారూ�కలాపాలతో కూడింన

  పాఠ్య�ప్ర�ణాళికను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అవి స్వీDకర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చాయి.
●     పాఠ్యాం��శాల న్ని పునరూDహణ కొరకు ఒక కథను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంస్తుంలభ్యత బోధనావిధానలురూ� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డాన్ని పునక్రి

    అన్ని పునB జ�తుంవులు అన్ని పునB సబ్̧జెకు� లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం తీస్తుంకునాBయి. 



8

  జ�తుంవుల పాఠ్యశాల -    విశ్లే?ష్కణ కొరకు ఒక కథ కొరూకు ఒక కథ

By George Reavis. Originally written in 1940, when he was superintendent of the Cincinnati Public Schools. Prof Anupam Ahuja, DEGSN, NCERT

● నిజానికి బాతు తన శిక్షకుని కం�టే బాగా ఈదగలదు. కానీ 
తాను ఎగరడం�లో మాత" మే ఉత్తీ& ర' త సాధిం�చిం�ది. 
పరుగెత& డం�లో మాత" � చాల పేలవ ప" దర2న చేసిం�ది. 
పరుగులో వెనుకంబడండం� వల8  పాఠశాల సమయం� 
పూర& యిన తర్వాBత కూడా ఉ�డాల్సిFవచింG�ది. పరుగును 
నేరుGకోవడం� కోస� ఈతను కూడా వదులుకోవాల్సిF 
వచింG�ది.

● ఈ విధం�గా చేయండం� వల8  కాల్సివేళ్ళP మధంQ చరS� కంల్సిగిన 
బాతు పాదాలు పొడంయిQ ఈతలోసగటు మారుXలతో 
ఉత్తీ& ర' త సాధిం�చిం�ది. కానీ పాఠశాలలో సగటు 
మారుXలతో ఉత్తీర' త సాధిం�చిం�ది. 
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By George Reavis. Originally written in 1940, when he was superintendent of the Cincinnati Public Schools. Prof Anupam Ahuja, DEGSN, NCERT

కానీ ఆమోదయోగQ� కావున బాతు తప^ మరెవరూ 
దాని గురిం�చిం ఆ�దోళ్ళన చెం�దలేదు.  
● కు�దేలు పరుగెత& డం�లో తరగతిలో అం�దరింకం�టే పైi  

సాj న�లో ఉ�ది. కానీ ఈతలో చాలా కంష్టింm �చిం
పనిచేయండం� వల8  నాడీ వQవసj  విచింGనpమైంi �ది. 
● " ఉడుత చెంటుm  ఎకంXడం�లో అందుtతమైంi న శకి& ని కంల్సిగి 

ఉ�ది. కానీ దానికి బోధిం�చే ఉపాధ్యాQయుడు చెంటు8  
ఎకంXడం� గురిం�చిం పాఠాలు అంతుQనpత సాj యి  ను�డి 
కాకు�డా పా" ర�భసాj యి ను�డి మొదలు పైట్టm డం� 
వల8  చెంటు8  ఎకంXడం�లోని ఆసకి& ని కోలో^యి�ది. 
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By George Reavis. Originally written in 1940, when he was superintendent of the Cincinnati Public Schools. Prof Anupam Ahuja, DEGSN, NCERT

మరిం�త మానసింకం�గా మరింయు శారీరకం�గా 
ప" భావిత� చేయంబడంట్ట� వల8  చెంటు8  ఎకంXడం�లో 'సిం' 
గ్రే" డును, పరుగు ప�దెం�లో 'డి' గ్రే" డును సాధిం�చిం�ది.
● గద�  ఒకం సమసాQతSకం విదాQరింj  కావడం�వల8  త్తీవ" మైంi న 

కం" మశిక్షణ చరQలు గురెi నాడు. చెంటు8  ఎక్కేX తరగతిలో 
పైi  సాj యికి చేరుకోవడం� దాBర్వా అం�దరింనీ 
జయి�చాడు కానీ, అంతడు అంకంXడికి చేరుకోవడానికి 
తనదెంi న మార్వా� నిp ఉపయోగి�చమని ఆదేశి�చడం�తో 
అంతను ఇష్టm పడంలేదు.

● స�వతFర� చింవరలో ములుగు చేప తమSరిం చేప ఈత 
బాగా కొట్టm గల్సిగి, మరింయు కొ�చెం� పరుగెత& గల్సిగి,
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 కొ�చెం� ఎగురగల్సిగి, కొ�చెం� చెంటు8  ఎకుXవగల్సిగి, 
అంతQధింకం సగటును సాధిం�చిం విజేతగా నిల్సిచిం�ది.
● పే" రీ కుకంXలు పాఠశాల బయంట్ట ఉ�డి, 

విదాQప" ణాళికంలో తవBడం� మరింయు బొరింయంలు 
త్తీయండం� వ�టి అం�శాలను చేరGలేదని 
నిర్వాBహకులతో పోర్వాడాయి.



ఆలోచి వివరించగలగడం�చ�డిం:

10
Prof Anupam Ahuja, DEGSN, NCERT

    క్రి�దిం అ�శాల గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం అభిపాiయాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ప్ర�చుకో�డిం
    జ�తుంవులన్నీ ఒకే ఎందుకు తీసుకున్నాయిB ఒకేం ఎ�దుకు తీస్తుంకునాBయి?    ద్రీన్ని పునవల? వాటి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయిక్రి ప్ర�యోజన� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈకూర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�ద్యా?

     అన్ని పునB విష్కయాలలో ఉ�డంట్రం � పాఠ్యశాలలో? ఆమోద్యయోగ�మే ! కాన్నీ ఒకే ఎందుకు తీసుకున్నాయి,  ఇదిం
 జ�తుంవులన్ని పునB�టి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయికీ సరిపోతుందా సర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుపోతుం�ద్యా?

          ఉడుత బోధనావిధానలు చెంటుం� పెం| ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం�చి వివరించగలగడం క్రి�దింక్రి దింగడాన్ని పునక్రి ఎ�దుకు అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంమతి�చలేద్యన్ని పున మీరు
అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంకు�టుంనాBరు?

     గద్య3ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం సమస్తా�త బోధనావిధానలు�క విద్యా�ర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు
గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఎ�దుకు భ్యావి�చారు?

       కుక%లు త బోధనావిధానలువDడాన్ని పునB మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు బొర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో లు తీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డాన్ని పునB చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈరాMలన్ని పున ఎ�దుకు?



     మీర్వే ఒక అభ్యా�సకున్ని పునగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం క్రి�దిం అ�శాలు పూర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చ�డిం.
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  వ�క్రిfగత బోధనావిధానలు�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం వాకా�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం పూర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చ�డిం.   త బోధనావిధానలురాDత బోధనావిధానలు జట్రం ?లో చర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుM�చ�డిం.       పూర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుf త బోధనావిధానలురూగతి గదింలో అ�ద్యర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుతో పెంద్య3 సమ7హ�తో 
ప్ర�చుకో�డిం.

•              నేను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంనెమ�దింగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంచదువుతాను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఎపుtడం�టే     …………………………………………………………..

•           నేను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం వేగ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం నేరుMకు�టాను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఎపుtడం�టే     -  …………………………………………………………

•    పాఠ్య�పుసfకాల ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం�డిం నేరుMకోవడంమనేదిం  …………………………………………………………

•  గ7�పులు (తో టి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయివారు)    ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం�డిం నేరుMకునBదిం ఏమ్మిట్రం �టే     ……………………………………………..

•      నేను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఒకర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం�డిం చాలా బాగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం నేరుMకునాBను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం.     …………………………………వారు ఎవరూ�టే     .

•   నేను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం నేరుMకోవడాన్ని పున ఆన�దిం�చాను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం.  …………………………………………………ఎపుtడం�టే     

       పెం|న తెలిపిన క�తా�న్ని పునB మీ త బోధనావిధానలురూగతిలోన్ని పున పిల?లతో న్ని పునరూDహిం�చ�డిం.      ద్రీన్ని పునవల? మీకు అభ్యా�సకుల గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం తెలుస్తుంf �దిం
   త బోధనావిధానలుద్యను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంగుణ కొరకు ఒక కథ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం బోధనను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం పా? న్ చేయవచ్చు చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో వచుM.



    అన్ని పునB భేద్యాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఎలా తుండించి వివరించగలగడంపెంటా� లనేదిం  సమస� కాదు,    కాన్నీ ఒకే ఎందుకు తీసుకున్నాయి అన్ని పునB
     భేద్యాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం చెంకు%చెంద్యరూకు�డా ఎలా ఐక�� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయాలి అనేదిం!

-  రూవీ�ద్య�నాథ్ ఠాగూర్ ఠ్యాంగ7ర్డ్ చేయడం మరియు 
12
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ప" త్యేQకం
 పాఠశాలలు

సాధ్యారణ
 పాఠశాలలు

 పాఠశాలలు
అం�దుబాటులో
లేకంపోవడం� 

 ప్రfతే�క అవస్తారాలు
  గల పిల?లు

 ఇత బోధనావిధానలురూ విద్యా�రు
 లు

తరగతి గదులలో వెi విధంQ�,  పిల8 ల�దరిం అంవసర్వాలకు తగినటు8 గా సాధ్యారణ 
పాఠశాలలో8 ని వQవసj ను మారGడం� అంవసర�.

C

  అణ కొరకు ఒక కథగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలున వరా�లకు
  చెం�దింన పిల?లుProf Anupam Ahuja, DEGSN, NCERT 
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Source: Stubbs, S (2002 Inclusive Education: Where there are few resources;The Atlas Alliance, in cooperation with NAD

Indonesian Context Source: Implementation of IE in Indonesia-A persons Disabilities perspective; A presentation material by Didi 
Tarsidi

 పాఠశాలలో వQవసj ల ఏర్వా^టు - ప" త్యేQకం విదQ 

Prof Anupam Ahuja
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•    వ�వస
 అద్దే విధ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం
 ఉ�టుం�దిం (మారూదు)

•   విద్యా�ర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు
 అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంసర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చాలి
  లేద్యా వై|ఫల�� చెం�ద్యాలి

•  వ�వస
కు
 త బోధనావిధానలుగింనటుం? గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం

 పిల?వాడింన్ని పున
మారూMడం�

• ఉద్యా:- 
 చతుంరూస్తాiకారూ

 దింమై�ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం
 స7
ప్ర�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం

మారూMడం�

•చి వివరించగలగడంక్రిత బోధనావిధానలు�
•   పునరావాస�

 పాఠశాలలో వQవసj ల ఏర్వా^టు - సమీకం�త విదQ 

Source: Stubbs, S (2002 Inclusive Education: Where there are few resources;The Atlas Alliance, in cooperation with NAD
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6

•     విద్యా�ర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు
క్రి సర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుపోయే విధంగా వ్యవస్థ విధ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం వ�వస

మారూడం�

• విద్యా�రు
 లు  భినB�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉ�టారు
• విద్యా�రు
 ల�ద్య  రూ7 నేరుMకోగలరు
•  విభినB స్తామరా
 Äలు,  జాతి
సమ7హాలు, ప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుమాణ కొరకు ఒక కథ�, 
వయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో స్తుం�, నేప్రథ��,     లి�గ� వీటి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయిక్రి

   అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంగుణ కొరకు ఒక కథ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం వ�వస
 మారుtలు
 చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈరుtలకు లోనె|�దిం.

  నమ�త బోధనావిధానలుతో కూడింన వ�వస

(   మారుtలు చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈరుtలకు

  అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంగుణ కొరకు ఒక కథమై|న వ�వస
 )  

 పాఠశాలలో వQవసj ల ఏర్వా^టు - సమ్మిSళిత  విదQ 

Source: Stubbs, S (2002 Inclusive Education: Where there are few resources;The Atlas Alliance, in cooperation with NAD
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 సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు విద్య�:     అ�త బోధనావిధానలుర̧ాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో చటా� లు మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో న్ని పునబద్యzత బోధనావిధానలు
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“  ” సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు విద్య� అనగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం:
•         వై|కల�� ఉనB మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు లేన్ని పున విద్యా�రు
 లు కలిసి నేరుMకునే విద్యా�
విధాన�

•        వివిధ రూకాలై|న వై|కల�� కలిగింన విద్యా�రు
 ల�ద్యర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు అభ్య�సన అవసరాలకు
    అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంగుణ కొరకు ఒక కథ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం బోధనాభ్య�సన విధాన� కలిగిం ఉ�డండం�.

(Section 1m of RPwD Act, 2016)

http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf
http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf
http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf
http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf
http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf
http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf
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•     మీ త బోధనావిధానలురూగతుంలో?న్ని పున విభినBతాDన్ని పునక్రి అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంగుణ కొరకు ఒక కథ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం  బోధిం�చడాన్ని పునక్రి
ప్ర�య విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో తిB�చారా?

•      మీ త బోధనావిధానలురూగతిలో విద్యా�రు
 ల�ద్యరూ7 పాల్గొ�నేలా చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డాన్ని పునక్రి
    మీరు ఎలా�టి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయి బోధనా నె|పుణా�లు /  వ్యూ�హాలు / 

 క�తా�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉప్రయోగింస్తాf రు?
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   జాతీయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విద్యా� ప్ర�ణాళికా చట్రం s� 2005

జాత్తీయం విదాQ ప" ణాళికా 
చట్ట" � 2005 యొకంX 
మార� దర2కం సూతా" లు  
ద�ష్టింm లో ఉ�చుకుని, 
భాష్టలు / గణిత� / 
పర్వాQవరణ శాస¢ � / 
సైi న్స్F / సోష్టల్ సైi న్స్F 
కోస� విదాQరింj  క్కే�ద్రీ" కం�త 
సమ్మిSళిత అంభQసన 
అంనుభవానిp 
కంల్సి^�చ�డి.



    వై|విధా�న్ని పునB అ�గీకర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం ప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుష్క%ర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�లో ఉపాధా�యుల పాత బోధనావిధానలు�
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    అభ్య�సన ఫలితాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం స్తాధిం�చడం�లో ఉపాధా�యుల పాత బోధనావిధానలు�:

●   అభ్యా�సకులలో భినBతాDన్ని పునB గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుf�చి వివరించగలగడం,    వార్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలున్ని పున అభిన�దిం�చడాన్ని పునక్రి స్తుంన్ని పునBత బోధనావిధానలుత బోధనావిధానలుD� కలిగింఉ�డండం�
●         వై|కలా�లునB పిల?ల బలాలు మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు బలహీనత బోధనావిధానలుల గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం తో టి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయివార్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుక్రి అరూ
� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయి�చడం�.
●  అభ్యా�సకులలో స్తామాజిక-     స్తా�స%�తిక మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు శారీరూక వై|విధా�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అ�గీకర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�.
●         వ�క్రిfగత బోధనావిధానలు అవసరాలకు అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంగుణ కొరకు ఒక కథ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం పాఠ్య� ప్ర�ణాళిక మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు అభ్య�సన వాతావరూణాన్ని పునB సవర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�.
●        అభ్యా�సకుడింక్రి ఎ�పికలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అ�దిం�చడాన్ని పునక్రి వనరులను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం సమీకర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈ స్తామరూ
Ä� కలిగిం ఉ�డండం�.
●      అభ్యా�స్తానాన్ని పునB బలోపేత బోధనావిధానలు� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయుట్రం కు స్తా�కేంతిక ప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుజా�న� ఉప్రయోగిం�చడం�.
●        అభ్య�సన ప్ర�క్రి�య విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో లో పాల్గొ�నడాన్ని పునB న్ని పునరాz ర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చుకోవడం� మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు పిల?లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం పోలMడం� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో రాదు.
●   మొబిలిటీ ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్ � (  వీల్ యొక్క అవలోకనం చెం|ర్డ్ చేయడం మరియు , క�చెంస్,  వై|ట్ కేన్ కేంన్ చేయవచ్చు)   ఉప్రయోగిం�చునటుం? సౌకరా�లు కలిt�చడం�, సహకర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�.
●  విన్ని పునక్రిడిం ఉప్రకరూణాలు,    క�టి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయి స�బ�ధింత బోధనావిధానలు ఉప్రకరూణాలు, బోధనో  ప్రకరూణాలు (  టే     లర్డ్ చేయడం మరియు ఫ్రే�మ్, అబాకస్, మొద్యలై|నవి)
●        అద్యనపు సమయాన్ని పునB కేంటాయి�చడం� మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంవై|న మదిం�పు విధానలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఎ�చుకోవడం�.
● లి�గ�,    మ7స ధోరూణుల గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం తెలుస్తుంకోవడం�
●    అన్ని పునB లి�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంలు వార్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు కుటుం�బాలు,        స�ఘాలు మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు ద్దేశ్యం�లో పెంద్య3గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం పోషిం�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈ పాత బోధనావిధానలు�లకు గౌరూవి�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈలా పోiత బోధనావిధానలు�హిం�చ�డిం.



      వివిధ విష్కయాల బోధనలో సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు విద్య�ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం బలోపేత బోధనావిధానలు� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డం�
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      ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో క్రి�దిం వాటి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయి గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం సహాయాన్ని పునB అ�దిం�చాలి:

●    స్తాధారూణ కొరకు ఒక కథ ప్రద్యజాల� లేకపోవడం�
●    ప్రద్యజాల� అరూ
� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈస్తుంకోవడం� (       గణిత బోధనావిధానలు సమస�ల అరా
 న్ని పునB వివర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడాన్ని పునక్రి అనేక ప్రద్యాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉప్రయోగిం�చడం�)
●       నానారా
లు కలిగిం ఉనB ప్రద్యాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ప్ర�తే�క ప్రద్యాలతో వివర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�.
●      గణిత బోధనావిధానలు ప్రద్యాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉచాMరూణ కొరకు ఒక కథలో ఇబØ�దులు ఎదుర్కొ%వడం� (ప్రదిం, ప్రద్యవ).
●   ప్ర�త బోధనావిధానలు�క్ష కలిగిం�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈ క�తా�లు,      ప్ర�యోగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంలలో పాల్గొ�నేట్రం పుtడు అవసరూమై|న న్ని పునరూDహణా నె|పుణా�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం
పెం�పొం�దిం�చడం�.

●   భౌగోళిక ప్రరూమై|న ప్రద్యజాల�,  భ్యావనలు (అక్ష్యా�శ్యం�, ర్వేఖాం�శ్యం�), దింశ్యంలు, చి వివరించగలగడంత బోధనావిధానలు�,   శాబి3క వివరూణ కొరకు ఒక కథలు (ప్రటాలు, 
గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంiఫ్ల̈ు, ర్వేఖాంచి వివరించగలగడంతాiలు, చి వివరించగలగడంత బోధనావిధానలు�లేఖన�,    శాసనాలు మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు స�కేంతాలు చద్యవడం�)  చార్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుత బోధనావిధానలు�క కట్రం �డాలు,  

  న్ని పునరా�ణాన్ని పునB అధ�య విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో న� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డం�.



     వివిధ విష్కయాల బోధనలో సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు విద్య�ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం కొనస్తాగిం�చడం�
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-     కొ�త బోధనావిధానలుమ�దిం అభ్యా�సకులకు ఎకు%వ సమయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో � ఇవDడం�:
●ప్రద్యబ�ధాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం,    వాకా�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం గురుf �చుకోవడం� కానపుtడు     బ్జె�యిలీ టెక్స్ట్ ను  చదువడం ట్టెక్స్ట్ ను  చదువడం�à ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం చదువడం�.

-    ద్రీన్ని పునక్రి అవసరూమై|న సహాయాన్ని పునB అ�దిం�చడం�:
●     నానారా
లు కలిగింన ప్రద్యాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అరూ
� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయి�చడం�,  న7త బోధనావిధానలున ప్రద్యజాల�,    ప్రద్యాల మధ� భేద్యాలు గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�.
●  భ్యాషాసౌ�ద్యరూ�� -  జాతీయాలు (ఇడింయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో మ్�), అల�కారాలు,  రూ7ప్రకాలు మొద్యలై|నవి.
●   భ్యాష్క యొక% సరూళీకర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�.
●   సtరూ® స�బ�ధింత బోధనావిధానలు స్తామగిం�,  ర్వేఖాంగణిత బోధనావిధానలు బోధనోప్రకరూణాలు,     సమస�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ప్రర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుష్క%ర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈట్రం పుtడు చి వివరించగలగడంతుంf లైక%లు

  చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డాన్ని పునక్రి స
లాన్ని పునB విన్ని పునయోగిం�చడం�.
●గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంiఫ్ల̈ు, ప్రటి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయి�కలు,    స్తామాచారూ చార్డ్ చేయడం మరియు �ల̈ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం వివర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�లో సహాయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో �.
●    మనో గణిత బోధనావిధానలు సమస�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం స్తాధిం�చడం�,     మౌఖిక ఆద్దేశాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం వివర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�లో సహాయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో �.



  సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు విద్య� -     భ్యాష్క మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు స్తామాజిక వై|విధ�త బోధనావిధానలు
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• పిల8 లు ప" త్యేQకంమైంi న గురిం& �పులతో జనిS�చరు.
• భాషాస�బ�ధింత అం�శాలపైi  జాగ�త� కావడం�.

- మీ భాషా నేపథ్యాQలను తెలుసుకో�డి.
- విదాQరుj ల భాషా నేపథ్యాQలను తెలుసుకో�డి.

• బహుళ్ళ, విభినpమైంi  భాషా ఉపయోగాలకు అంనుగుణ�గా తరగతి గదిని 
మారGడం�.

• ఒకంటి కం�టే ఎకుXవ భాష్టలను ఉపయోగి�చింన చోట్ట, అంతQధింకులు 
మాట్లా8 డే భాష్టకు పా" ధ్యానQత ఇవBడం�.



   సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు వాతావరూణ కొరకు ఒక కథ�లో మదిం�పు వ్యూ�హాలు
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     పాఠ్య� బోధన సమయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో �లో మదిం�పు న్ని పునరూ�త బోధనావిధానలురూ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం జరుగుతుం�దిం.     సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు వాతావరూణ కొరకు ఒక కథ�లో మదిం�పు వ్యూ�హాలు
 క్రి�దింవిధ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉ�టాయి:

●        విబినB స్తామరా
 ÄలునB సమ7హ�లో ప్ర�శ్యంBకు బహుళ సమాధానాలు వచే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈMలా పోiత బోధనావిధానలు�హిం�చడం�.

●   సtష్క�మై|న స�ద్దేశాలు ఇవDడం�
●     ప్ర�శ్యంB అడింగింన త బోధనావిధానలురాDత బోధనావిధానలు విరామ� ఇవDడం�
●    ప్ర�తిసt�దిం�చడాన్ని పునక్రి త బోధనావిధానలుగింన సమయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో � ఇవDడం�.

●       విష్కయాన్ని పునB వివర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడాన్ని పునక్రి చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈసిన క�తా�లు మదిం�పుకు కూడా ఉప్రయోగిం�చాలి.

●    సమాధానాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఎను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంBకోవడం�లో అవకాశాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడంమతి�చ�డిం.

●      జా�ప్రక� తెచుMకోవడం� కనాB గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుf�పునకు అవకాశ్యం� ఇవDడం�.

●    సరై|న సమాధానాన్ని పునక్రి రూ�గులు వేయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డం�.

●  కతిfర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం అతిక్రి�చడంమ�, జత బోధనావిధానలుప్రరూచడం�,   స�బ�ధ� లేన్ని పునద్యాన్ని పునB గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుf�చడం�.

●   విన్ని పునక్రిడిం ప్ర�క్రి�య విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో లు అవసరూ�,    ఏకాక్షరూ ప్రద్యాలలో ప్ర�తిసt�దిం�చడాన్ని పునక్రి అ�గీకర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�.

● చి వివరించగలగడంతాiలు,    స్తా� �పులను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉప్రయోగిం�చి వివరించగలగడం అరూ
� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయి�చడం�.

●  ఫ్లా? ష్ కార్డులు కారుª లు,  ప్రద్యాలు -      చి వివరించగలగడంతాiల కారుª లు మొ॥గు వాటి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయిన్ని పున  ప్ర�తిసt�దిం�చడాన్ని పునక్రి ఉప్రయోగిం�చడం�.

Examples from the workshops conducted by the DEGSN, NCERT involving teachers and 
resource  persons teaching children with disabilities.

  మ7లా��కన�యొక%
  ఉద్దే3శ్యం�� ఇదిం కాదు:

●   పిల?లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం భ్యయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో �తో 
  చదింవేలా ఒతిfడిం చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డం�

●  విద్యా�రు
 లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం
‘ ’  వైనకబడింనవారు లేద్యా
‘ ’ చురుకై|నవారు
వరీ�కర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చరాదు.

●   పిల?లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం వేరు చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డం�

NCF2005



చరూMన్నీ ఒకే ఎందుకు తీసుకున్నాయియా�శాలు
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  చి వివరించగలగడంనB సమ7హాలుగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం విభ్యజి�చ�డిం.      ప్ర�తి జటుం� క్రి�దిం అ�శాల గుర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చి వివరించగలగడం చర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుM�చాలి:

•      మీరు మీ పాఠ్యశాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఎలా మారుస్తాf రు?

•        విద్యా�రు
 లు వార్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు కుటుం�బాలు మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు సమాజ�తో కలిసి ఉ�డంటాన్ని పునక్రి
   సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు విద్య� ఎలా సహాయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో ప్రడుతుం�దిం?

•  విద్యా�రు
 ల�ద్యర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుక్రి      నాణ కొరకు ఒక కథ�మై|న విద్య�ను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అ�దిం�చడాన్ని పునక్రి బోధనా ప్రద్యzతుంలు
    మైరుగుప్రరూచడాన్ని పునక్రి ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విధానాలు ఏమే రూకు తో డంtడంతాయి?

•     ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో విధాన� వివక్షను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం త బోధనావిధానలుగిం��చడాన్ని పునక్రి   ఏ విధ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉప్రయోగప్రడుతుం�దిం?



Inclusivity Beyond Education

What are Audio-Described Films?

Audio description/video description:

• Translates visual information and non-dialogue  
portions of film into spoken words.

• Allows all viewers, including those with visual  
challenges, to access, enjoy and learn from works of  
popular cultural and educational importance.

Accessible via:

• The XL Cinema mobile app by Saksham

• https://library.daisyindia.org

Under its Audio  
Description project,  

the non-profit  
Saksham has  

successfully produced 
 audio-described  

versions of over 30  
films including  

commercial films,  
children’s films,  

documentaries and  
regional films.
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https://library.daisyindia.org/


2
7

Audio-Described Film Adaptation by Saksham: PK (2014)
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ఎన్ చేయవచ్చు. సి. ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో . ఆర్డ్ చేయడం మరియు . టి ఎలా సంబంధం కలిగిఉన్నాయి.     వైబ్ సైట్లో అదనపు వనరులు సై|ట్లో?̈ అద్యనపు వనరులు

      పిల?ల విభినB ప్రఠ్యన అవసరాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఉపాధా�యుడు ఎలా గౌరూవి�చాలి?
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How can we  
facilitate access of 

 each child to  
reading materials?

Barkhaa: A Reading  
Series for 'All' is a  

supplementary 
reading  series 

developed  according 
to the  principles of 

Universal  Design for 
Learning. It  has forty 

stories spread  
across four levels.http://

www.ncert.nic.in/departments/nie/degsn/NCERTBarkhas
eries/Start.html

http://www.ncert.nic.in/departments/nie/degsn/NCERTBarkhaseries/Start.html
http://www.ncert.nic.in/departments/nie/degsn/NCERTBarkhaseries/Start.html
http://www.ncert.nic.in/departments/nie/degsn/NCERTBarkhaseries/Start.html


BARKHAA: A Reading Series for ‘All’

 The print version of Barkhaa features text in printed  
letters as well as in poly braille.

• The digital version can be accessed on computers,  
mobile phones and tablets through this link.

• At the beginning of each story an 'introductory note' is 
 given in video format. This video is also available in  
sign language.

• The key visuals on each page are given in high  
resolution.

• Each story has flash cards with key words to reinforce 
 the word through real images.

29
Prof Anupam Ahuja, DEGSN, NCERT

http://www.ncert.nic.in/departments/nie/degsn/NCERTBarkhaseries/Start.html
http://www.ncert.nic.in/departments/nie/degsn/NCERTBarkhaseries/Start.html
http://www.ncert.nic.in/departments/nie/degsn/NCERTBarkhaseries/Start.html


 ఆశిం�చి వివరించగలగడంన ఫలితాలు
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         ఉపాధా�యులను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం మర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుయు ఇత బోధనావిధానలురులను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో క్రి�దిం అ�శాలు బలోపేత బోధనావిధానలు� చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డాన్ని పునక్రి ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో 
 మాడ్యూ�ల్ యొక్క అవలోకనం ఉప్రయోగప్రడుతుం�దిం:

•   సమ్మి�ళిత బోధనావిధానలు వ్యూ�హాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అమలుప్రరూచడం�,      ప్ర�తి విద్యా�ర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు
 ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో సమ7హ�లో సభ్యు�న్ని పునగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం అ�గీకర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు�చడం�.
•       విభినB వరా�ల విద్యా�రు
 లతో సమరూ
వ�త బోధనావిధానలు�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం ప్రన్ని పునచే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈయ విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో డాన్ని పునక్రి అవసరూమై|న నె|పుణా�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం,  వై|ఖరులను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం

విన్ని పునయోగిం�చడం�.
•      విద్యా�రు
 ల�ద్యర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు అవసరాలను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం తీరూMడాన్ని పునక్రి త బోధనావిధానలురూగతి గదింన్ని పున భౌతిక�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం,   వై|ఖరుల ప్రరూ�గా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం పునర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలుBర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు��చడం�.
•      విద్యా�రు
 ల�ద్యర్థి కేంద్రీకృత బోధనావిధానలు భ్యాగస్తాDమా�న్ని పునB పెం�చే విధంగా పరిశోధనాత్మక సూచనలను ఈలా క�తా�లను సమ్మిళితంగా మార్చడానికి దోహదపడే బోధనావిధానాలను అమలుపరచడం న్ని పునరూDహిం�చడం�.
•        భినBత బోధనావిధానలుD� గల విద్యా�రు
 లు ప్ర�తిసt�దిం�చడాన్ని పునక్రి పాఠ్యశాల ప్ర�క్రి�య విద్యాబోధకులకు ఈ మాడ్యూల్ ఉపయోగపడే ఉద్దేశ్యంతో లపెం| ద్య�షిం� పెంట్రం �డం�.



Recent NCERT Publications
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• Barkhaa: A Reading Series for All: Digital Version

• Barkhaa: A Reading Series for All: Print Version

• Including Children with Autism in Primary Classrooms: Teacher’s Handbook

• Inclusion in Education: A Manual for School Management Committees (Under  
publication )

• Modules for Enhancement of Quality of Education– A Training Package

• Educational Rights of Children with Special Needs - Frequently Asked  
Questions(Under publication)

• Education of Minorities - Policies, Programmes and Schemes - Frequently 
Asked  Questions(Hindi, English and Urdu)

• Including Children with Special Needs: Primary Stage (Hindi and English)

• Including Children with Special Needs: Upper Primary Stage

• Tactile Map Book: Upper Primary Stage



Recent NCERT Publications: Visuals
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Other interesting resources
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• https://www.youtube.com/watch?v=MGPDqzhjtj0&t=6s video-clip (animation) about the  
concept of inclusion and inclusive education

• https://alana.org.br/wp-content/uploads/2016/12  Summary_of_the_evidence_on_inclusive_e
ducation.pdf

• https://www.youtube.com/watch?v=R-IQaN04PF4video clip about listening to children with  
disabilities

• https://www.bristol.gov.uk/documents/20182/239176/Inclusive+teaching+checklist.pdf/c6e312
  4e-bb02-4979-8de4-6d31c66dfd53
inclusive classroom observation checklist

• http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/ilfe-toolkit-in-  
bangla/
 Toolkit UNESCO: getting all children in school and learning

• http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124394e.pdf : Understanding and responding  
to children in inclusive classrooms

• https://www.youtube.com/watch?v=aTXtT05782Y: Inclusive Learning: Everyone's In -  
Overview

• https://www.youtube.com/watch?v=rfWhQUz2J70: Inclusive Education and Children with  
Disabilities | UNICEF

• https://www.youtube.com/watch?v=iyKm_QiNlHo : Inclusive 
Education - Loreto school,  Kolkata

https://www.youtube.com/watch?v=MGPDqzhjtj0&amp;t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=MGPDqzhjtj0&amp;t=6s
https://alana.org.br/wp-content/uploads/2016/12%20Summary_of_the_evidence_on_inclusive_education.pdf
https://alana.org.br/wp-content/uploads/2016/12%20Summary_of_the_evidence_on_inclusive_education.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R-IQaN04PF4
https://www.bristol.gov.uk/documents/20182/239176/Inclusive+teaching+checklist.pdf/c6e3124e-bb02-4979-8de4-6d31c66dfd53
https://www.bristol.gov.uk/documents/20182/239176/Inclusive+teaching+checklist.pdf/c6e3124e-bb02-4979-8de4-6d31c66dfd53
http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/ilfe-toolkit-in-bangla/
http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/ilfe-toolkit-in-bangla/
http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/ilfe-toolkit-in-bangla/
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124394e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124394e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aTXtT05782Y
https://www.youtube.com/watch?v=aTXtT05782Y
https://www.youtube.com/watch?v=aTXtT05782Y
https://www.youtube.com/watch?v=aTXtT05782Y
https://www.youtube.com/watch?v=aTXtT05782Y
https://www.youtube.com/watch?v=aTXtT05782Y
https://www.youtube.com/watch?v=aTXtT05782Y
https://www.youtube.com/watch?v=rfWhQUz2J70
https://www.youtube.com/watch?v=rfWhQUz2J70
https://www.youtube.com/watch?v=rfWhQUz2J70
https://www.youtube.com/watch?v=rfWhQUz2J70
https://www.youtube.com/watch?v=rfWhQUz2J70
https://www.youtube.com/watch?v=rfWhQUz2J70
https://www.youtube.com/watch?v=rfWhQUz2J70
https://www.youtube.com/watch?v=rfWhQUz2J70
https://www.youtube.com/watch?v=iyKm_QiNlHo
https://www.youtube.com/watch?v=iyKm_QiNlHo
https://www.youtube.com/watch?v=iyKm_QiNlHo
https://www.youtube.com/watch?v=iyKm_QiNlHo
https://www.youtube.com/watch?v=iyKm_QiNlHo


Draw on all existing 
 resources

Welcome  
all learners

Enable schools to  
include diverse learners

Celebrate  
Differences!

Poster from: IE making a difference; An international disability and development Consortium Seminar on IE; Agra India, EENET, SC
Prof Anupam Ahuja, DEGSN, NCERT
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