
DOI PREFIX 10.22183 
JOURNAL DOI 10.22183/RN 

www.ycjournal.net                           

RESEARCH NEBULA 
An International Refereed, Peer Reviewed & 

Indexed Quarterly Journal in Arts, Commerce, 
Education & Social Sciences 

ISSN 2277-8071 
SIF 5.411 

 

 

 Special Issue, International Online Seminar & Workshop                     May 2020           321 

 

लॉकडाऊन काळात शाळाबंद प रि थतीत अ ययन-अ यापनाचे पयाय’ 
नानासाहेब वाि मक कु हाड े

पीएच.डी. कॉलर, य.च.म.मु त व यापीठ,ना शक 
 

डॉ.संजीवनी राजेश महाल े
सहयोगी ा यापक,य.च.म मु त व यापीठ,ना शक 

सारांश : लॉकडाऊनमुळे व याथ  आप या शाळा आ ण दैनं दन अ ययनासूनपासून दरू रा हलेले शै णक कामाशी 
कायरत राहण ेगरजचेे होते. श कांनी आप या माटफोन या मा यमातून व या याशी ऑनलाईन संपक ठेवला 
जात आहे.Zoom aap, Whatsaap group, Diksha aap, Mitra aap 
,Youtube, नावल (Testmoz) या मा यमातून व याथ  अ ययन-अ यापन येत सहभागी होत 
आहेत.शासन तराहून श णमं ी ना.वषाताई गायकवाड,म.रा.शै णक संशोधन व श ण प रषद पुणे, महारा  
माफत संचालक मा. दनकर पाट ल यांच ेमागदशनाखाल  ‘शाळा नाह  पण श ण आहे’ या सदराखाल    दररोज 
link पाठ व या जातात.परंतु सदर link बाबत अनुधावन जर  होत नसले तर  श कांना आप याला ICT बाबत 
अ धक सा र होणे गरजेचे आहे. क शासनाकडून लॉकडाऊन काळात वशेष आ थक  सवलत जाह र क न  श ण 
े ासाठ  नमाण झाले या सम या सोड व यासाठ  DTH माफत 12 Channels सु  कर यात येणार आहेत. 

नवीन शै णक वषात शाळा सु  कर याबाबतीत काह  नयमावल  तयार कर यात येणार आहे.या संदभाने 
श काला अ धक डिजटल सा र हावे लागणार आहे.मा हती सं षेण तं ानान े शाळांमधील 
शाळा वेश, व या याच ेअ ययन, व या याना येणा या सम या सोडव यासाठ  उपयोगी ठरत आहे. व या याना 
अ ययना या सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  मा हती सं ेषण तं ानाचा वापर करण ेगरजेचे आहे.अस ेअसले 
तर  ICT हे फ त श ण येत सहा यभूत साधन ठरेल, श काचे थान ह दपार न होता याचंी जबाबदार  
अ धक वाढणार आहे. 
Keyword:- ICT,अ ययन-अ यापन,online,Education 

तावना: 
       कोरोना वषाणू या(covid-19) ादभुावामुळे 
संपूण व व या आजारा या व ध लढा देत 
आहे.जगातील सव कारचे उ योगधदें, यवसाय काह  
काळासाठ  बंद झाल ेआहेत.संपूण जग लॉकडाऊन मुळे 
घरात बसून आहे. सवा यासमोर खूप सम या नमाण 
झाले या आहेत. यात काह  ठकाणी संपणू कुटंुबा या 
कुटंुब कोरोना या वळ यात सापडले आहे.सरकार वारे 
सव कार या उपाययोजना के या जात आहेत. 
अ यापपावेतो वषयांसाठ  भावी उपाय सापडलेला नाह  

अशाह  प रि थतीत सरकार  कायालयांम ये 5% ते 10% 
कमचा यां या मदतीने कामकाज सु  आहे.कोरोना 
वषाणू या कारणाने शाळासंमोर सु धा मोठ  सम या 
उभी रा हल  आहे.शै णक सं थाह  या सम याचंा 
सामना करत आहेत.परंतु शासन तराव न आ ण सं था 
पातळीवर आपाप या शालये व या याना ऑनलाईन 
अ ययन दे याची या सु  आहे. थमतः 
ऑनलाइन वारा व या याची आरो य चौकशी बाबत 
सूचना हो या. यानंतर मुलांना ऑनलाईनच अ यास 
यावा अशाह  सूचना आ या.सव मा हती येक दवशी 
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घेऊन शासन तरावर पोहोचवणे,अ यासाम ये मुलांना 
गुंतवून ठेवण े अशा सूचना हो या. कुटंुबातील 
सद यां या,पालकां या माटफोनचा वापर क न मुलांनी 
वतःचा अ यास कर या या सूचना दे यात आ या. 

स यि थतीत बारावी या व या याची जेईई,सीईट ,नीट 
पर ांम ये बाधा नमाण झाल  आहे.काह  मुलांनी माच 
म ह यात बारावीनंतरचा ॅ श कोसला वेश घेतला 
होता.परंतु कोरोना वषाणू या ादभुावामुळे नमाण 
झाले या सम यांवर उपाय शोधणे गरजेचे होते. या 
सम यातंून माग काढणे, येक व याथ  आ ण श क 
श णसं था य नात हो या. ामीण भागातील व याथ  
आ ण श क यांना तर अ धक सम याचंा सामना करावा 
लागत आहे.या सम येतून बाहेर पड यासाठ  श क 
आपाप या तरावर काय उपाययोजना करत आहेत. 
िज हा प रषदे या ामीण भागातील शाळांम ये 
अ यास वषयक व वध उप म सु  आहेत.आपले दैनं दन 
काम, व या याच ेअ ययन कस ेघडून येत आहेत. या 
बाबतीत मा हती सं ेषण तं ानाचा काह  उपयोग होत 
आहे का?जर मा हती सं ेषण तं ानाचा उपयोग होत 
आहे तर तो कसा होत आहे? येणा या काळात श काला 
आपल  भू मका बदलावी लागणार आहे. श काचे थान 
श ण येतून  ह दपार होणार नसून भू मकाबदल 
न क  करावा लागणार आहे.लॉकडाऊन कालावधीत अनेक  
ICT ची online श ण ेसु  होती. यामुळे श कात 
ICT बाबत काह  बदल झाले का ? या सव बाबी जाणनू 
घे यासाठ  सशंोधकाने तुत संशोधन हाती घेतल ेआहे. 
शीषक:लॉकडाऊन काळात शाळाबंद प रि थतीत 
अ ययन-अ यापनाचे पयाय  
उ द टे: 
1) लॉकडाऊन काळात शाळांसमोर नमाण झाले या 
सम यांचा शोध घेणे. 
2) लॉकडाऊन काळात अ ययन-अ यापन येत 
मा हती सं ेषण तं ाना या वापराचा शोध लावणे. 
3) लॉकडाऊन काळात अ ययन-अ यापनात मा हती 
सं ेषण तं ानामुळे झाले या फाय याचंा शोध घेणे. 
4) अ ययन-अ यापन येत मा हती सं ेषण 
तं ाना या वापरा या प रणामांचा अ यास करण.े 

वषयाची गरज व मह व : 
गरज : कोरोना वषाणू या ादभुावामुळे भारत सरकारने 
संपूण भारतभर लॉकडाऊन सु  केल.े याचा प रणाम सव 
े ांवर झाला. या माण े श क आ ण व याथ  

यां याबाबतह  झाला’ यामुळे श क- व या याम ये 
अंतर नमाण झाल.ेअ ययन-अ यापन या ह  सतत 
चालणार  या आहे.काह  मा यमां या शाळांच े एक 
ए लपासून नवीन शै णक वष सु  होते. त काळ याच े
अ ययन अ यापन सु  होते. ह  या ह  सात याने 
चालणार  या आहे. यामुळे या येत खंड पडता 
कामा नये.स या या प रि थतीम ये बहुतेक कामेह  
ऑनलाइन व पात सु  आहे. श ण े ातसु धा 
मा हती सं ेषण तं ानाचा उपयोग मो या माणावर 
सु  आहे. अशा प रि थतीत या तं ाना या मदतीने 
अ ययन अ यापन या सु  ठेवण ेगरजेचे होते. श क 
आ ण व याथ  या तं ाना या मा यमातून 
एकमेका या संपकात रा हले. लॉकडाऊनमळेु श क-
व या यामधील अतंर न क  वाढणार होते. व या याना 
अ ययन येत गुंतवून ठेवण ेहेह  ततकेच मह वाचे 
होते.स यि थतीत ाथ मक तरापासून उ च 
श णापयत शाळांम ये मा हती सं ेषण तं ानाचा 
उपयोग केला जात आहे. ामीण भागातील ाथ मक 
तरातील िज हा प रषदे या शाळांम ये ह  मा हती 

सं ेषण तं ानाचा व या याना फायदा होत आहे. 
शाळेत या तं ानाचा अ धका धक वापर झाला 
पा हजे.मा हती सं ेषण तं ाना या सहा याने श क 
व या यामधील अंतर कमी 
झाले. श क, व याथ ,शाळा,सं था यांना असणा या 
सम यां वषयी उपाय योजना अवलं ब या.मा हती सं ेषण 
तं ान  अनेक अंगांनी फायदेशीर ठरत आहे. या 
तं ानाचा अ धका धक वापर क न चागंल े प रणाम 
मळत आहे.मोबाईल सा रता वाढण े गरजेचे आहे. 
Audio,video संवाद तं ानाचा वापर होणे आव यक 
आहे.स यि थतीत Video conference या वापराने 
संदेश दळणवळण सुकर झाले आहे. 21 या शतकातील 
श काला या गो ट ंची अ धक आव यकता भासणार 
आहे. यामुळे व वध सम या असणा या प रि थतीत 
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मा हती सं ेषण तं ानाचा जा तीत जा त उपयोग होण े
आव यक आहे.  
मह व : संगणक सा र असणा या य तीलाच आज 
सा र य ती हणून ओळख या जात आहे.सगंणकाच े
चागंले ान आज या प रि थतीम ये सवच तरात 
अ यंत गरजचेे आहे. या य ती संगणक सा र नाह त 
यांना आपण अ ानी अस याची जाणीव होत 
असते.यामुळे एक वसा या शतकात संगणका या 
ानासोबत ICT चा खुबीन ेवापर होणे अ यंत गरजेचे 

आहे.शै णक े ात सु धा मा हती सं ेषण तं ानाचा 
वापर के याने अनेक फायदे होत आहे.माच या 
म यावधीपासून संपूण भारतात  लॉकडाऊन सु  आहे. 
यामुळे अनेकजण आपाप या घरात बसून ‘वक ॉम 
होम’ या संक पनेतून काम करत आहे. अनेक सम यांचा 
सामना करत ICT चा  वापर क न काह  माणात काम 
सु  आहे. या ठकाणी मा हती सं ेषण तं ानाचा वापर 
क न काम करणे श य आहे, या ठकाणी अ धक  वेगाने 
काम  पढेु जात आहे.शासन तराव न शाळांबाबत सु धा 
श कांना सचूना कर यात आ या हो या. ‘वक ॉम 
होम’ संक पनेतून व या या या आरो याची 
काळजी,आजाराबाबत चौकशी क न सदर मा हती 
व र ठाकंडे पोहचव याकामी ं उपयोग होत आहे. तसचे 
व या या या शै णक सम या 
सोड व यासाठ ,अ यापनासाठ  ऑनलाइन सपंकात 
अस या या सूचना कर यात आ या.यामुळे श क 
आप याकडील उपल ध तं ान,साम ी वारा 
व या याशी संपक साधत आहेत.अशा प रि थतीत  ICT 
तं ान न क च उपयोगी ठरत आहे. क शासनाकडून 
लॉकडाऊन काळात वशेष आ थक  सवलत जाह र क न  
श ण े ासाठ  नमाण झाले या सम या 
सोड व यासाठ  DTH माफत 12 Channels सु  
कर यात येणार आहेत.शाळा सु  कर याबाबतीत काह  
नयमावल  तयार कर यात येणार आहे.या सदंभाने 
श काला अ धक डिजटल सा र हावे लागणार 
आहे.मा हती सं ेषण तं ानाने शाळांमधील शाळा वेश, 
व या याचे अ ययन, व या याना येणा या सम या 
सोडव यासाठ  उपयोगी ठरत आहे. व या याना 

अ ययना या सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  मा हती 
सं ेषण तं ानाचा वापर करण ेगरजचेे आहे. 
संशोधनाची या ती व मयादा : 
या ती: तुत संशोधन लॉकडाऊन ि थतीत बदं 
असणा या शाळांसबंंधी ामीण भागातील िज हा 
प रषदे या शाळामधील श कासंबधी आहे. श क 
मा हती सं ेषण तं ानाचा वापर क न व या याना 
ऑनलाइन प धतीने अ यापन करत आहेत.ऑनलाइन 
अ ययन-अ यापनाचे फायदे आ ण मा हती सं ेषण 
तं ानाचा अ ययन-अ यापनात होत असणा या 
उपयोगा या प रणामांचा अ यास करण ेगरजचेे आहे.  
1) तुत संशोधन महारा ातील ामीण भागातील 
िज.प. ाथ मक शाळाशी सबंं धत आहे. 
2) तुत संशोधन अ ययन अ यापनासाठ  मा हती 
सं ेषण तं ानाचा उपयोग करणा या श कांसंबधंी आहे. 
3) तुत संशोधन लॉकडाऊन काळातील व या याशी 
ऑनलाइन संपक था पत असणा या श कांसंबं धत, 
2020 शै णक वषापुरत ेमया दत आहे. 
मयादा : तुत संशोधनाम ये खाल ल घटकांवर मयादा 
घाल यात आलेल  आहे 
1) तुत संशोधन ना शक िज यातील येवला 
तालु यातील लॉकडाऊन कालावधीतील मा हती सं ेषण 
तं ानाचा उपयोग करणा या शाळांपुरते मया दत आहे. 
2) तुत संशोधन येवला तालु यातील मा हती सं ेषण 
तं ानाचा वापर करणा या श कांपुरते मया दत आहे. 
संबं धत सा ह य आ ण संशोधनाचा आढावा : 
     श ण े ात अनेक नवीन सम या व सधंी याचंा 
वचार होण े गरजेचे आहे. या संदभाने सदर संशोधन 
वषय आहे. लॉकडाऊन काळात गे या दोन म ह यापासून 
शाळा बंद आहेत.पर ा काळातच शाळा बंद झा या.इं जी 
मा यमां या शाळांचे नवीन शै णक वष एक 
ए लपासून सु  होते. (उदाहरणाथ  सीबीएसई बोड).या 
शाळामधील व याथ  आ ण श क यां याम ये मा हती 
सं ेषण तं ानाचा वापर क न ऑनलाइन संपक सु  
आहे.100% लॉकडाऊन अस याकारणान ेपालक आप या 
पा यासोबत घराम ये थाबंून आहेत. व या याना 
पालकांचे माटफोन उपल ध आहेत.मा हती सं ेषण 
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तं ानाचा वापर क न श कांनी  व या याना शालये 
संपकात ठेवल ेआहे.महारा  शासना या ाथ मक श ण 
वभागा वारे सरकार  शाळा, ामीण भागातील िज हा 
प रषदे या शाळेतील व या यानाह  तं ानाचा वापर 
क न अ ययन-अ यापन येम ये सामील  क न 
घे या या सूचना कर यात आ या आहेत. ामीण 
भागातील िज हा प रषदे या श कांनी मा हती सं ेषण 
तं ानाचा वापर क न व या याना ऑनलाईन संपकात 
ठेवल ेआहे. व वध कारचे डिजटल अ ययन सा ह य 
बनवललेे आहे.zoom meeting app वारा व या याशी 
संबंध संपक था पत केला जात आहे. या ठकाणी अशा 
सु वधा उपल ध आहेत तेथ ेअ ययन-अ यापन या 
घडून येत आहे.सवच शाळामंधून लॉकडाऊन प रि थतीत 
व या याशी संपक असणे गरजेचे आहे.संशोधकाला असे 
वाटते क ,सवच श कांनी मा हती सं ेषण तं ानाचा  
गरजे या ठकाणी अ धका धक वापर करण ेआव यक 
वाटते. 
संशोधन कायप धती : तुत सशंोधनासाठ  सव ण 
प धतीचा वापर केला आहे. 
साम ी एक ीकरणाची साधने:ऑनलाईन नावल , 
google form 
यादश: तुत संशोधनासाठ  सहेतुक नमु याची नवड 

कर यात आल . येवला तालु यातील ामीण भागातील 
िज हा प रषदे या शाळामधील श क शालये 
व या याशी तं ाना या सहा याने जोडल े गेललेे 
आहेत.अशा श कांमाफत ऑनलाइन नावल या 
सहा याने मळाले या  साम ीतून न कष पुढे मांडललेे 
आहेत.संबं धत श कांना य  फोन क न,ऑनलाईन 

नावल  पाठवून यां याकडून त या घे यात आ या 
आहेत.न द वलेल  नर णे पुढे सां गतलेल  आहे. 
नर ण े: 
1) सव सरकार  शाळामं ये मा हती सं ेषण तं ानाचा 
वापर करणारे श क आढळून आले. 2) श क आप या 
व या याशी ICT या मा यमातून संपकात आहेत असे 
आढळून आले.  
3) संगणक, माटफोनचा वापर करणारे श क आढळून 
आले. 

4) श कांकडून व वध उपाय वाप न अ ययन-
अ यापन या सु  आहे.  
5) श क एकमकेांना मदत करताना आढळून येत 
आहेत. 
6) महारा  शासनाकडून द ा अॅप, म ा अॅप न मती 
केलेल  आहे,सदर ॲपचा उपयोग व याथ  करताना 
आढळून येत आहेत.  
7) पालक वगाकडून व या याना ऑनलाइन सु वधा 
उपल ध क न दे यात येत  आहे,काह  पालक सम याह  
ा त झाले या आहेत. 

8) मा हती सं ेषण तं ानाचा वापर कर याकडे कल 
आढळून आला आहे. 
9) पालक आ ण श कां या म ये हा सअप ुप वारा 
संवाद सु  असलले ेआढळून आले. 
10) व या याना येणा या शै णक सम या वैयि तक 
व पात सोड व यात मदत होत अस याचे आढळून 

आले. 
11) ामीण भागातील व या याकडे अ प माणात 
माटफोन उपल ध आहेत. 

12) यां याकडे सु वधा उपल ध नाह त असे व याथ  
या तं ाना या फाय यांना मुकलेले आढळून आले. काह  
वैयि तक सम याह  आढळून आ या आहेत. 
13) Google form, Google classroom, Zoom 
meeting aap, Whatsaap group, Diksha aap, 
Mitra aap ,Youtube यांचा वापर क न व या याच े
अ ययन श कांमाफत सु  आहे. 
न कष : 
    मा हती सं ेषण तं ानाचा वापर क न श क 
आ ण व या याम ये ऑनलाइन व पात संवाद होत 
आहे. व या याना येणा या सम याचंे ऑनलाइन 
नराकरण होत आहे. यावेळी व या याना Google 
form, Google classroom, Zoom aap, Whatsaap 
group, Diksha aap, Mitra aap ,Youtube याचंा 
वापर क न व या याच े अ ययन श कामंाफत सु  
आहे.मा हती सं ेषण तं ान ह  चांगल  उपल धी 
आहे.लॉकडाऊनचा कालावधी मोठा अस याने व याथ  
वगाला एका जागेवर जा त कालावधी बसण े कठ ण 
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होते. हणून श क व या याम ये सु  असणा या 
ऑनलाइन संवादाचा सकारा मक आढळून आला. श क 
ऑनलाइन शकवत असताना व याथ  अ धक काळ 
मोबाईलवर होते.सु यां या कालावधीम ये अ ययन-
अ यापन काय तं ाना या सहा याने सु  
आहे. श कांनी मा हती सं षेण तं ानाचा अ धका धक 
वापर क न अ ययन अ यापनाचे काम करत आहेत. 
.   
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