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સામાન્દ્ય રીિે આપણી શિક્ષણની સાંકલ્પના એવી છે કે શિક્ષક વગવખાંડમાાં ભણાવિા હોય છે અને
એમની સામે બેસીને િાળીસ,પિાસ કે સાાંઠ શવદ્યાથીઓ શિક્ષક ભણાવે એમ ભણિા હોય
છે .બહુમતિ શિક્ષકો,શવદ્યાથીઓ િથા વાલીઓ શિક્ષણની પ્રશક્રયા અને િેના સ્વરૂપને આવા
દૃષ્ટષ્ટ્કોણથી જોવા ટે વાયેલા હોય છે .ખૂબ જ નજીકના ભૂિકાળ સુધી બહુધા શિક્ષણનુાં આવુાં
પ્રિશલિ સ્વરૂપ સવવિ સ્વીકાયવ હિુાં અને અમલી હિુાં ત્યારે દૂરવિી શિક્ષણ િથા ઓનલાઈન
શિક્ષણની વાિો કરવામાાં આવિી હિી. ઓનલાઈન શિક્ષણ ત્યારે પડકારજન્દ્ય જણાિુાં હિુાં અને
એનો અમલ કે વી રીિે કરી િકાય એ માટે જાિજાિની ભલામણો કરવામાાં આવિી હિી અને
શવશવધ ઉપાયો સૂિવવામાાં આવિા હિા.
પ્રણાશલકાગિ શિક્ષણ વ્યવસ્થાના પ્રાબલ્યની વચ્િે સમગ્ર શવશ્વને
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આિનક અકલ્પનીય અને અભૂિપૂવવ પદરશસ્થતિમાાંથી પસાર થવાનુાં બન્દ્યુાં અને કોશવડ-૧૯ ની
મહામારીએ સૌને હિમિાવી દીધા.સ્વાભાશવક રીિે જ િેની સીધી અસર સમગ્ર શિક્ષણ વ્યવસ્થા
પર પણ પડી અને ઓનલાઈન શિક્ષણના શવકલ્પ િરફ ઢળવાનાાં સાંજોગો ઉપશસ્થિ થયાાં.
પ્રણાશલકાગિ શિક્ષણ પ્રશક્રયાની સ્થતગિિાના સાંજોગોમાાં ઓનલાઈન શિક્ષણ એક સિક્િ
માધ્યમ િરીકે આપણી વચ્િે ઉપશસ્થિ થયુાં છે ત્યારે એનો મહત્તમ લાભ લેવાય એ ઇચ્છનીય
છે . આ માટે પૂણવ હકારાત્મક અભભગમ એ અત્યાંિ આવશ્યક પૂવવિરિ બની રહે છે . અત્યાર સુધી
આકાિકુ સુમવિ જણાિુાં ઓનલાઈન શિક્ષણ વાસ્િવમાાં શિક્ષણનાાં પ્રત્યેક િબક્કે સાકાર થઇ
રહે લુાં જણાય છે ત્યારે એ પદરવિવનની નોંધ લીધા શવના િાલે એમ નથી. અલબત્ત, સામા પક્ષે
ઓનલાઈન શિક્ષણ સામેના પડકારો પણ ઓછા નથી.ઓનલાઈન શિક્ષણ માટે ની સાધન
સુશવધાની ઉપલશધધથી માાંડીને એના માટે નો હકારાત્મક અભભગમ જેવાાં અને ક પ્રશ્નોનાાં
સાંિોષકારક ઉત્તરો સુધી પહોિવા માટે હજી આપણે અનેક ગાઉ કાપવાના બાકી છે એ શનર્વવવાદ
છે . ઓનલાઈન શિક્ષણ માટે ના ખિવનો પ્રશ્ન પણ િો ખરો જ ને ....અમુક શવસ્િારની પ્રાથતમક
િાળાઓમાાં શિક્ષકોએ નેટવકવ મેળવવા માટે વૃક્ષ પર િઢવુાં પડે એ શસ્થતિના સૂચિિાથો પણ
વેળાસર સમજવા ઘટે . જે ઘરમાાં બે િણ બાળકો હોય ત્યાાં ઓનલાઈન શિક્ષણ માટે ની સાધન
સુશવધા સાંદભે કે વાાં પ્રશ્નો ઉપશસ્થિ થાય છે એ િો જેઓ આ પદરસ્થતિમાાંથી પસાર થાય છે િેઓ
જ જાણે..... સમગ્રપણે શવિારિા એવુાં કહી િકાય કે ઓનલાઈન શિક્ષણના મહત્તમ લાભો

પ્રાપ્ત થઇ િકે અને એ માટે ની મયાવદાઓ દૂર થઇ િકે એ માટે િક્ય એટલા પ્રયાસો સૌ
સાંબાંશધિ પક્ષકારોએ પોિાની ક્ક્ષાએથી હાથ ધરવાાં જ રહ્ાાં...
કોરોના વાયરસના આિાંક વચ્િે પણ િૈક્ષશણક સાહસો હાથ ધરાિા રહ્ાાં છે એ આવકાયવ અને
અભભનાંદનીય છે .એ જ ન્દ્યાયે આવાાં કપરા કાળમાાં પણ શિક્ષણ દિવનનો પ્રસ્િુિ અાંક પ્રચસદ્ધ થઇ
રહ્ો છે ત્યારે ઊાંડા પદરિોષની અનુભૂતિ થાય છે .પ્રસ્િુિ અાંક માટે જેમણે પોિાનો િૈક્ષશણક
સહયોગ પૂરો પાડ્યો છે એ સૌનો સાનાંદ આભાર માનીએ છીએ. અભ્યાસશનષ્ઠ લેખો ઉપરાાંિ
લવાજમ સ્વરૂપે પણ સૌનો ઉષ્માપૂણવ સહયોગ સાાંપડિો રહે િે એવી પૂણવ શ્રદ્ધા છે .

ISSN: 2319-202X

4

July-Sept-2020 Year-9 Issue-3

