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એકમ : ૧ અપવાદ પ બાળકો 

૧.૧ સામા ય અને અપવાદ પ બાળકો : અથ, યા યા અને તફાવત 

૧.૨ અપવાદ પ બાળકો ુ ંવગ કરણ 

૧.૩ િવિશ ટ િશ ણના લ ણો, િવિશ ટ િશ ણ અને સમાવેશી િશ ણ વ ચેનો તફાવત 

૧.૪ અપવાદ પ બાળકો માટ િવિશ ટ િશ ણ  

એકમ : ૨ શાર રક િવકલાગંતા બાળક 

૨.૧ શાર રક િવકલાગંતાનો અથ, કાર અને કારણો 

૨.૨ ૃ ય િવકલાગંતા ધરાવતા ંબાળક : કારણો, તેની અસરો, ધ વ અને બાળિવકાસ 

૨.૩ વણ અને વાણીની અ મતા ધરાવતા ંબાળક : કારણો, કાર, ઓળખ 

૨.૪ શાર રક િવકલાગં બાળકો માટ ુ ંિશ ણ 

એકમ : ૩ માનિસક િવકલાગંતા અને અ યયન અ મતા 

૩.૧ માનિસક િવકલાગં બાળકનો અથ, યા યા, કારણો અને ઓળખ 

૩.૨ માનિસક િવકલાગં બાળક ુ ંવગ કરણ અને શૈ ણક જોગવાઈઓ 

૩.૩ શૈ ણક ર તે પછાતપ ુ ંઅને મદં અ યેતા : અથ, યા યા, લ ણો અને કારણો 

૩.૪ અ યયન અ મતા : અથ, કાર (Dyslexia, ADD, ADHD) 

એકમ : ૪ િતભાશાળ  અને સ ના મક બાળકો 

૪.૧ િતભાશાળ  બાળક : સકં પના, લ ણો અને તેના િસ ાતંો 

૪.૨ િતભાશાળ  બાળકની ઓળખ અને િશ ણની પ િતઓ 

૪.૩ સ નશીલ બાળક : સકં પના, પાસા,ં લ ણો અને કાર 

૪.૪ સ નશીલતના માપન માટની કસોટ ઓઅને સ ના મકતા ુ ંિશ ણ 
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