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१. प्रस्तावना : 

     कोरोना शवषाणू चा प्रादभुााव िगात होत असतानंा महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रा मधील 

मंुबई, पुणे व पपंपरी पचंचवड या मोठ्या दळणवळणाच्या िहरामध्ये २० माचा २०२० पासून लॉकडाऊन सुरे केले, आशण 

त्या नंतर आपल्या दिेाचे मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ माचा २०२० पासून महाराष्ट्रासह दिेात २१ ददवसाचा 

लॉकडाऊन िाहीर केला. आशण त्या नंतर अनेकदा िासनाने कोरोना शवषाणूचा प्रादभुााव पाहता अनेकदा लॉकडाऊन 

वाढशवला. 

   कोरोना शवषाणून ेआपल्या िीवनपद्धतीत अमुलाग्र बदल घडवून आणला आहे. सध्या िगामध्ये कोरोना महामारी 

थैमान घालत आह.े सरकारने लॉकडाउन केल्यामुळे सवा कामकाि ठप्प झाले असनू, फक्त काही आवश्यक अिा सेवा पुरवल्या 

िात आह.े आपल्याला हव े ककंवा नको असललेे खूप मोठे बदल आपल्या आयुष्यात होत आहते. वका  फ्रॉम होम संस्कृती, 

स्वच्छतेचे शनयम, सावािशनक ठठकाणी वावरण्याचे शनयम ह ेसवा आपल्या अंगवळणी पडत चालले आह.े पण त्यामुळे मुलांच्या 

शिक्षणाचा एक नवीन प्रश्न उभा राशहला आह.े त्यामध्ये काही परीक्षा या रद्द केल्या व काही या ऑनलाईन घेण्यात आल्या. 

कारण कोरोना महामारी मध्ये सामाशिक अंतर ठेवणे ह ेसुरशक्षततेची मानले िाते. सध्याच्या पठरशस्थतीचा शवचार करता 

िाळा बंद असल्या तरी शिक्षण सुरू राशहल ेपाशहिे, राज्य िासनाच्या या धोरणानसुारच आि आपण ऑनलाईन शिक्षण 

पद्धतीने शिक्षण प्रदिया सुरुवात तर केली आहे. मात्र याबाबत शिक्षक शवद्याथी आशण पालक प्रचंड संभ्रमात आहते त्यामुळे 

खरोखर ऑनलाइन शिक्षण पद्धती ही पारंपाठरक शिक्षण पद्धतीला पयााय ठरू िकते का? यावर शवचार करून सकारात्मक 

आशण नकारात्मक दोन्ही बािूने चचाा करणे खूप आवश्यक आहे. 

      अनेकांच्या घरी संगणक नसल्याने लहानगयाचं्या हाती मोबाईल द्यावा लागत आहे. तसेच वका  फ्रॉम होम करणाऱ्या 

पालकांना मुलांच्या अभ्यासासाठीही स्वतंत्र वेळ काढावा लागतो. सोबतच वारंवार खंशडत होणार शवद्युत पुरवठा, नेटवका  

शमळण्यात येणाऱ्या अडचणी, सातत्याने मुलांना मोबाईल समोर बसावे लागत असल्याने त्यांच्या आरोगयाचा प्रश्न अिा 

अनेक समस्या शनमााण होत आहते.  

       कोशवड 19 ची साथ आशण त्यानतंर िाहीर झालेला लााँकडाऊन यामुळे दिेभरातील सवा िैक्षशणक संस्था बंद 

झाल्या,पठरणामी भारतातील िाळा व्यवस्था पारंपठरक वगाामधून शडशिटल प्ताँटफााँमावर आलेली ददसत आह.ेआाँनलाईन 

शिक्षणाच्या ददिेने घाईत घतेलेल्या शनणायामुळे “शडशिटल उपलब्धता “नसलेला एक मोठा वगा या आभासी वगााबाहरे फेकला 

१. सारािं:  कोरोना शवषाणून ेआपल्या िीवनपद्धतीत अमलुाग्र बदल घडवून आणला आहे. सध्या िगामध्य ेकोरोना महामारी थैमान 

घालत आह.े सरकारने लॉकडाउन केल्यामुळे सवा कामकाि ठप्प झाले असून, फक्त काही आवश्यक अिा सेवा परुवल्या िात आह.े 

आपल्याला हवे ककंवा नको असलेल ेखूप मोठे बदल आपल्या आयुष्यात होत आहते. वका  फ्रॉम होम संस्कृती, स्वच्छतेच ेशनयम, 

सावािशनक ठठकाणी वावरण्याचे शनयम ह ेसवा आपल्या अगंवळणी पडत चालले आह.े पण त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा एक नवीन 

प्रश्न उभा राशहला आह.े त्यामध्ये काही परीक्षा या रद्द केल्या व काही या ऑनलाईन घणे्यात आल्या. कारण कोरोना महामारी 

मध्ये सामाशिक अंतर ठेवणे ह ेसुरशक्षततेची मानल ेिाते. सध्याच्या पठरशस्थतीचा शवचार करता िाळा बंद असल्या तरी शिक्षण 

सुरू राशहल ेपाशहिे, राज्य िासनाच्या या धोरणानुसारच आि आपण ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीने शिक्षण प्रदिया सुरुवात तर 

केली आह.े मात्र याबाबत शिक्षक शवद्याथी आशण पालक प्रचंड संभ्रमात आहते त्यामुळे खरोखर ऑनलाइन शिक्षण पद्धती ही 

पारंपाठरक शिक्षण पद्धतीला पयााय ठरू िकत ेका? यावर शवचार करून सकारात्मक आशण नकारात्मक दोन्ही बािूने चचाा करण े

खूप आवश्यक आह.े 

२.  

३. प्रमखु िब्द:  कोरोना, लॉकडाउन, ऑनलाईन शिक्षण. 
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गेला आह.े आाँनलाईन शिक्षण मूठभर शवद्यार्थयाांना शमळत आहे, कारण भारतातील फक्त २४ टके्क कुटंुबाकड ेस्माटाफोन आह.े 

५ ते १८ या वयोगटातील मुले असलेल्या केवळ ११.५ टके्क घरांमध्ये संगणक आशण इंटरनेट कनेक्िन आहे. 

      कोरोना काळामध्ये माणसाची िीवनिैली बदलली प्रत्येकाचे वैचाठरक, व्यावहाठरक, िैक्षशणक, मानशसक सगळ्याच 

स्वरूपाचे बदल झालेत. त्यापकैी एक महत्त्वाचा बदल म्हणिे ऑनलाइन शिक्षण. शिक्षणाचा उद्दिे सवा बािून ेशमळणारे ज्ञान 

आत्मसात करणे व त्यातून आपले उत्तम व्यशक्तमत्व घडवणे आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा िेवढा वापर होऊ िकतो तवेढा अन्य 

किाचाही होऊ िकत नाही. ऑनलाईन शिक्षणामुळे शवकासाची पुढचे पाऊल टाकले िाऊन शवद्याथी व शिक्षकांसाठी ज्ञानाच े

भांडार उघडले गेले आह.े झुम, गूगलशमट, क्लासरूम आशण काहीिण व्हाट्सअप माध्यमातून ऑफलाइन पद्धतीन े

शिकवण्याची ही प्रदिया राबवत आहे. नवीन काहीतरी शिकायला शमळणार म्हणून एक शिज्ञासा शनमााण होत आहे, 

नाशवन्यपूणा तंत्रज्ञान पद्धत सुरुवातीला खूप छान व पठरशस्थतीनरुूप सोयीस्कर दखेील वाटले. कदाशचत शिक्षक-शवद्याथी 

दोघांनाही ही वका  फ्रॉम ची ऑनलाइन एज्यकेुिन पद्धती आवडली असेलही पण ह ेशडशिटल शिक्षण कायमस्वरूपी इलाि 

होऊ िकते का? की आताच्या अडचणीच्या काळात एक पयाायी उपलब्धता म्हणून शस्वकारलेली एक पद्धत आह.े शवद्यार्थयाांच्या 

सवाांगीण शवकासासाठी िैक्षशणक शवकासाबरोबर िारीठरक व मानशसक शवकास दखेील खूप महत्त्वाचा आहे. तो आपण 

ऑनलाईन शिक्षणामध्ये दऊे िकतो का? आशण शिक्षकाचं्या दशृिकोनातनू शवचार केला तर प्रत्येक शिक्षकान ेतंत्रस्नेही बनल े

पाशहिे ही काळाची गरि आह े

   
२. ऑनलाईन शिक्षणाच ेफायद:े  

 मुलांना सकाळी उठून तयार करणे, त्याचं्या साठी िेवणाचा डबा बनवणे, आशण त्यानंा िाळेत वेळेवर सोडणे, ही 

कामे टळली असून त्यामुळे पालकांना भरपूर वेळ शमळत आहे. 
 शवद्यार्थयाांना ऑनलाईन शिक्षणामुळे कम्प्युटर, लॅपटॉप, स्माटाफोन, इंटरनेट, आशण झूम व्यशतठरक्त नवनवीन अॅप्स 

इत्यादी हाताळण्याचे ज्ञान आले असून त्याचा वापर ते आपल्या वैयशक्तक िीवनात दखेील करू लागले आह.े 
 ऑनलाईन शिक्षणामुळे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात दिेाची शस्थती आणखी मिबूत होण्यास हातभार लागेल. 
 िाळेत िातानंा व येतानंा होणारे अपघाताचे प्रमाण नाहीसे झाले आह.े 
 पूवी पाच त े सहा तास िाळा, त्याशिवाय िाण्या येण्यासाठी व िाळेची तयारी करण्यासाठीचा लागणारा वेळ 

वाचला आह.े 
 नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शवद्याथाांमध्ये ज्ञान अर्िात करण्याची गोडी शनमााण झाली आहे. 
 पारंपाठरक पद्धतीने शिक्षण दणेाऱ्या शिक्षकांना ही नवनवीन पद्धतीने तंत्रज्ञान आत्मसात करून शवद्याथाांना शिकवावे 

लागत आह.े ज्यामुळे तेही सगंणक हाताळणी मध्ये पारंगत झाले आह.े 
  
३. ऑनलाइन शिक्षणाच ेतोटे: 

 पालक व मुले अगोदर काही तास सोबत राहत असत पण ऑनलाईन शिक्षणामुळे ते 24 तासात सोबत आहते. त्यामुळे 

काही वेळेस थोडाफार वाद दखेील शनमााण होतो आशण मुलांमध्ये दखेील आळस शनमााण होत आहे, त्यांची सकाळी 

उठण्याची सवय बंद झाली आह.े 

 ऑनलाईन शिक्षणामुळे इंटरनेटचा गैरवापर दखेील मुल े करत आह.े िसे की ऑनलाइन गेम खेळणे, ऑनलाईन 

शव्हशडओ पाहणे इत्यादी. 

 कम्प्युटर व लॅपटॉपच्या स्िीन समोर बसल्यामुळे डोळ्यावर ताण येतो तसेच मान दखुी, पाठ दखुी सुद्धा िाणवत े

यामुळे शवद्याथाांच्या संदभाात या आरोगयाच्या समस्या शनमााण झाल्या आहते. यामुळे त्यांच्या आरोगयावर दखेील 

दषु्पठरणाम होत आह.े 

 शडशिटल शिक्षणामुळे मुले अिून एकलकोंडी होत आहते. कारण ती एकटीच घरून शिक्षण घेत आहते. िर ह ेशिक्षण 

एका वगाात असत ेतर मुलामंध्ये एकोप्याची भावना शनमााण होते. एकत्र शिकल्यामळेु शमळून शमसळून राहण्याची 

वृत्ती तयार होते. त्याचं्यात मैत्री शनमााण होते. तसचे त्यानंा एकमेकांना मदत करण्याची भावना शनमााण होते. पण 

ऑनलाइन शिक्षणामुळे या सवा गोिी घडत नाही. 

 काही शवषय ह े मुक्त वातावरणात शिकवले गेले पाशहिे, िसे की िाठरठरक शिक्षण, पयाावरण इत्यादी ह े शवषय 

ऑनलाइन पद्धतीन ेशिकशवण्यात बऱ्याच अडचणी आहते. 
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 ऑनलाईन शिक्षण पद्धती ग्रामीण भागातील िनतसेाठी शनरुपयोगी ठरणार आह,े ग्रामीण भागात इंटरनेट उपलब्धता 

पाशहिे तेवढ्या प्रमाणात शवकशसत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील शवद्याथी ऑनलाईन शिक्षणापासुन वंशचत राहत 

आह.ेत्यामुळे त्याच ेिैक्षशणक नुकसान होणार आह.े 

 ऑनलाईन शिक्षणामुळे शवद्यार्थयाांचा सामाशिक दरुावा वाढू लागेल. 

 ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणारी अद्यावत आशण आधशुनक तंत्र आशण सामुग्री ही ग्रामीण भागात सहिठरत्या 

उपलब्ध नाही. अिाने िहरी आशण ग्रामीण भाग यामधील िैक्षशणक सामाशिक दरी वाढत िाणार आहे. 

 
४. ग्रामीण भागात ऑफलाईन शिक्षणा सदंभाात काही महत्वपूणा उपाययोिना 

 ग्रामीण भागामधील िाळेमध्ये सवा स्तरातील मुले असतात. त्यामुळे त्यांना ह ेऑनलाईन शिक्षण घेण ेिक्य होईलच 

असे नाही. त्यामुळे िासनाने व िाळेने सवाांना सोयीचे होईल अिा सुशवधा उपलब्ध करून द्याव्यात. 
 ज्या भागामध्ये कोरोना शवष्णूचा प्रादभुााव कमी आह ेअिा भागातील िाळांना काही सामाशिक अंतर च्या संदभाात 

अटी घालून त्या सुरु कराव्यात. 
 खबरदारीचा उपाय म्हणून ग्रामीण भागातील िाळा दररोि सॅशनटाइि कराव्यात. व गरि भासल्यास िासनामाफा त 

ककंवा िाळेमाफा त मुलांना मास्क वाटप करावेत. 
मुलांच्या दिृीनेही ऑनलाईन शिक्षणाने आरोगयावर होणारा पठरणाम खास करून डोळ्यावर होणारा सततचा ताण 

(िी मुलं मोबाईलचा वापर करत असतील) हा गंभीर स्वरूपाचा असणार आह.े या आशण अिा अनेक अडचणी असताना 

ऑनलाईन शिक्षणाचा अट्टाहास करण ेदकतपत योगय आह?े...  
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