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કોણે શવિાયું હિુ કે આ ૨૦૨૦ માાં કોરોનાનો દુકાળ પડિે અને ધીમે ધીમે કરીને લોકો 

પાયમાલ બની જિે ! આ વૈશ્વશ્વક મહામારી સામે આપણે યુધ્ધની માફક આટલુાં બધુ ઝઝૂમવુાં 

પડિે. આ યુધ્ધના મેદાનમાાં હાજરી આપ્યા વગર જ આપણે આવા ડરના માયાવ યોધ્ધા 
બની લડવુાં પડિે. ઘણા વખિથી િાલિી આ લડિ સામે હવે ક્યાાં સુધી આમ ડરી ડરીને 

જીવ્યા કરીિુાં ! રાષ્ટ્ર નુાં માનવધન આમાાં વેડફાઇ ન જાય એ માટે દેિના પ્રધાનમાંિીશ્રીએ 
િરૂઆિના િબક્કાઓમાાં લૉક ડાઉન જાહેર કરી દીધુાં હિુાં. છિાાં પણ સમય વધુને વધુ 

કપરો બનિો જણાયો. કોરોનાનાાં કેસો ઘટવાને બદલે સિિ વધિાાં જ દેખાયા. આ અરશ્ય 

વાયરસને ન િો પકડી િકાયો કે ન િો રોકી િકાયો. ત્યારે દેિને  વધુ પડિા થયેલા આર્થથક 
નુકિાનને રોકવા માટે સરકારે ધીમે ધીમે અનલૉકના િબક્કા િાલુ કયાવ. જમેાાં ધીમે ધીમે 

ખાનગી વાહનોની અવર જવર િરૂ કરી, નાની દુકાનો િેમજ નાનાાં વેપાર ધાંધા િરૂ કયાવ 

િથા જીવન જરૂદરયાિ માટેની સાધન સામગ્રીઓ બજારમાાં ઉપલધધ કરી. છિાાં મારી વાિ 
અહી અટકિી નથી. કારણ મારે વાિ કરવી છે બાળકોનાાં શિક્ષણની. જ ેશિક્ષણ િેઓ િાળા 

- કૉલેજમાાં હાજર રહીને મેળવિા હિા, દદવસ દરતમયાન મોટાભાગનો સમય િાળામાાં 

શવિાવિા હિા. િાળા - કૉલેજમાાં શિક્ષકો - અધ્યાપકો, સાથે ભણિા િેના સહાધ્યાયી 
તમિો િેમજ િાળા - કૉલેજના એ વગવખાંડો કે જમેાાં બેસીને િેઓ જીવાંિ શિક્ષણ મેળવિા 

હિા. પરાંિુ પદરશસ્થિી અહી કેવી શવકરાળ જોવા મળે છે. 

અટકવાનુાં નામ જ ન લેિી એવી િાલી રહેલી આ વૈશ્વશ્વક મહામારીમાાં ઘરમાાં ગોંધાઈ રહેલા 
અનેક શવદ્યાથીઓનુાં શિક્ષણ એ સૌ માટે એક ચિિાનો શવષય છે. કોઠારી કતમિને કહ્ુાં છે કે 

; ભારિનુાં ભાશવ િેના વગવખાંડમાાં ઘડાઈ રહ્ુાં છે. ત્યારે િાળા - કૉલેજો યાદ આવે, િેનો 

વડવખાંડ યાદ આવે કે જ ેવગવખાંડમાાં બેસીને શવદ્યાથી ભણિો હિો જ્યાાં િેમના શિક્ષકો - 
અધ્યાપકો િેમને રૂબરૂમાાં ભણાવિા હિા. િાળા - કૉલેજનુાં આ આખુાં રશ્ય જ્યારે આમ 

માનસપટ પર િોંટી જાય છે ત્યારે એક અનોખી અનુભૂતિ થાય એ એક સહજ બાબિ કહી 

િકાય. આપણે જોઈએ જ છીએ કે નાનાાં બાળકથી લઈને મોટુાં  બાળક આજ ેઑનલાઈન 
ઍજયુકેિનમાાં સાંપડાઈ ગયુાં છે. એમાાંથી િેણે બહાર નીકળવુાં છે. છિા નીકળી િકાિુાં નથી 

અથવા બીજા િધદોમાાં કહુાં  િો છટકી િકાિુાં નથી. કોઈપણ કક્ષાનો શવદ્યાથી કોઈને કોઈ 

રીિે પોિાને વધારે ગમિા ઓજાર સાથે જોડાયેલો રહેવાનો િેનો અથાગ પ્રયાસ િે પોિે 
જાળવી રાખે છે.  

ઑનલાઈન ઍજ્યકેુિન : શવદ્યાથી અન ેશિક્ષક 
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આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે િાળાએ સમાજની લઘુ આવૃશત્ત છે. જમેાાં બાળક એ પદરવારનુાં 

ફૂલ છે અને િાળા - કૉલેજ માટે િે ફેલાિી સુગાંધ છે. જનેાથી િાળા કૉલેજો સોળે કળાએ 

ખીલી ઊઠે છે. બાળક જ્યારે મોબાઈલના મધ્યમથી શિક્ષણ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે િો િે 
કેટલે અાંિે વ્યાજબી ગણી િકાય ! જો કૉલેજના શવદ્યાથીઓએ વધુ પડિાાં ઑનલાઈન 

ક્લાસથી કાંટાળી જિાાં હોય િો ભલા િાળામાાં ભણિા શકિોરો, િરુણો કે બાળકોની િો 

વાિ જ િી પૂછવી રહી ! સરકારે જારી કરેલા ઑનલાઈન ક્લાસ લેવાનાાં આદેિને બધી 
િાળા - કૉલેજોએ અમલ કરવાની િરૂઆિ કરી દીધી ત્યાાં જ વળી આવી પદરશસ્થતિમાાં 

િાળા - કૉલેજમાાં ભણિા શવદ્યાથીઓ પાસ થયા શવના જ આગળના ધોરણનો અભ્યાસ 

કરવા માાંડ્યા. આમ િાળામાાં અભ્યાસ કરિાાં કેટલાક ધોરણના શવદ્યાથીને માસ પ્રમોિન 
મળવા પાિ હિુાં અને આવી શસ્થતિમાાં િાળાના શવદ્યાથીઓને માસ પ્રમોિન આપવુાં એ 

યોગ્ય ગણી િકાય. પરાંિુ કૉલેજના શવદ્યાથીઓની હાલિ અહી કફોડી બની ગયેલી જોવા 

મળી રહી હિી. કારણ કે આ યુવા શવદ્યાથીઓ માટે પરીક્ષાઓ લેવાિે એવા પદરપિો જાહેર 
થયા અને ફરી પાછી પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામા આવી. જવેા પદરપિો પુનઃ જાહેર થાય ત્યારે 

શવદ્યાથી ભબિારો સિિ ચિિામાાં રહી સમય પસાર કરિો કરિો શવિારિો કે પરીક્ષા લેવાિે 

કે નહીં ? વળી જ ેધોરણમાાં િે ભણિો હિો એની પરીક્ષા યોજાિે કે નહીં ? િે પ્રશ્નનો ઉકેલ 
ન મળ્યો ‘ને પાછો જાણે બઢિી મેળવીને આગલા ધોરણનો અભ્યાસ િીખવા લાગ્યો. 

ઘણાંખરુાં  િીખી ગયા બાદ સરકારનો પદરપિ આવ્યો કે સપ્ટેમ્બર માસમાાં પરીક્ષા લઈ જ 
લેવી. ત્યારે કૉલેજમાાં ભણિા શવદ્યાથીઓએ પેલુાં નવુાં નવુાં ભણવાનુાં બાજુ પર મૂકીને ફરી 

પાછા જ ેધોરણમાાં ભણિા હિા, જનેા માટે િેને ઘણા બધા પ્રશ્નો સિાવ્યા કરિાાં હિા એ 

ધોરણની િારીખ યુશનવર્સસટીએ જાહેર કરી દીધી. આવી પદરશસ્થતિમાાં શવદ્યાથીઓની શસ્થતિ 
કેવી હિે ! આગલા ધોરણનો અભ્યાસક્રમ િીખવાનો છે એવુાં શવિારીને પોિાની સૂઝબૂઝથી 

બધા શવદ્યાથીઓ ઑનલાઈન ક્લાસમાાં જોડાયેલા રહ્ાાં. આ ઑનલાઈન ક્લાસમાાં િે કેટલુાં 

િીખ્યા હિે એ એક સાંિોધનનો શવષય બની રહે છે. 
આગળ જોયુાં એ મુજબ સરકારના ઘણા બધા પદરપિો બહાર પાડવામાાં આવ્યા. એ પૈકીનો 

એક પદરપિ એટલે િાળા - કૉલેજોમાાં ઑનલાઈન ક્લાસ િરૂ કરવો. આ પદરપિ શિક્ષકો 

-અધ્યાપકોની નજરે પડિાાં જ િેમનામા જાિ જાિના સવાલો ઊભા થવા માાંડ્યા. કઈ રીિે 
ભણાવવુાં ? કઈ પદ્ધતિથી ભણાવાવવુાં ? આપણે િો વળી આ રીિે ભણાવ્યુાં જ નથી િો આ 

રીિે ઍજ્યુકેિન આપવાથી આપણને સફળિા મળિે ખરી ? આ બધા સવાલોમાાં અટવાઈ 

રહેલા શિક્ષકો ઑનલાઈન  ઍજ્યુકેિનથી ભણાવવાની પહેલી િરિ એ જ કે દરેક પાસે 
સ્માટવ  ફોન હોવો જરૂરી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આજના આ સ્માટવ  જમાનામાાં દરેક 

પાસે સ્માટવ  ફોન હોય જ એ જરૂરી નથી. કારણ કે હુાં  અહી માિ ઉચ્િિર પગાર ધોરણ 

મેળવનાર સરકારી કે ગ્રાન્દ્ટેડ િાળા કે કૉલેજના શિક્ષકો - અધ્યાપકોની જ વાિ કરિો 
નથી. પરાંિુ એક િોતષિ બનેલ શિક્ષક - અધ્યાપકની ખાસ વાિ કરી રહ્ો છુાં . ઓછા 

પગારમાાં પોિાના પદરવારનુાં ગુજરાન િલાવિા શિક્ષકો - અધ્યાપકોની દિા િરફ એક 
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ડોશકયુાં કરીએ િો િેના જીવન શનવાવહનો પેિીદો બનેલો મુદ્દો આાંખે આવીને િોંટિે. શિક્ષક 

અને અધ્યાપકો પોિે િેમના શવદ્યાથીઓને ઑનલાઈન ઍજ્યુકેિન આપવા માટે િૈયાર િો 

છે જ પરાંિુ વળિરની વાિ સાાંભળવા મળે ત્યારે િેમના ઉપર દયા આવે એ એક સહજ 
બાબિ છે. આ કોરોનાની મહામારીને ધ્યાને લઈ ઘણી બધી ખાનગી િાળા - કૉલેજોનાાં 

ટરસ્ટીશ્રીઓ દ્વારા પોિાના સાંકુલમાાં કામ કરિાાં િૈક્ષશણક અને ભબન િૈક્ષશણક કમવિારીઓને 

િૂકવિા પગાર પર એક નજર મારી લઈએ િો જ્યારથી કોરોનાએ પગપેસારો કયો છે ત્યારથી 
લઈને આજ દદન સુધી િૈક્ષશણક સાંસ્થાઓ બાંધ રહી છે. એવા સમયે શવદ્યાથીઓ િાળા - 

કૉલેજોમાાં જિાાં નથી શિક્ષકો - અધ્યાપકો થોડા થોડા દદવસોના અાંિરે િાળા - કૉલેજોમાાં 

જિાાં હોય છે. કેટલાક િૈક્ષશણક સાંકુલોમાાં અઠવાશડયામાાં 3 દદવસ જવાનુાં અને 3 દદવસ રજા 
હોય છે. જ્યારે બીજી આવી સાંસ્થાઓમાાં ૧ દદવસ જવાનુાં અને ૧ દદવસ રજા આમ કરીને 

આખુાં અઠવાશડયુાં પૂરુાં  કરવાનુાં હોય છે. વળી કેટલીક સાંસ્થાઓમાાં અઠવાશડયામાાં માિ એક 

જ દદવસ જઈને પોિાની હાજરી બિાવીને સાંસ્થાએ નક્કી કરેલા સમય સુધી રોકાઈને પછી 
ઘર ભળી પરિ ફરવાનુાં રહે છે.  

શવશ્વ પર આવી પડેલી આ આફિનો સામનો કરવો એ દરેક રાષ્ટ્ર  માટે એક પડકારરૂપ બાબિ 

કહી િકાય. િેવા વખિે જ આપણાાં દેિનુાં આર્થથક િાંિ પણ પડી ભાાંગ્યુાં. જમેાાં એક િરફ 
સરકારે િાળા - કૉલેજો બાંધ કરવાનો આદેિ આપ્યો. જ્યારે બીજી બાજુ સરકારે 

શવદ્યાથીઓના વાલી િરફથી અત્યારે કોઈપણ પ્રકારની ફી નહીં ભરવાની એવો સાંદેિો 
પાઠવ્યો. આવી શસ્થતિમાાં સાંિાલક  માંડળ અને િૈક્ષશણક સાંકુલમાાં કામ કરિાાં કમવિારીઓ 

માટે એક ચિિાજનક પદરશસ્થતિનુાં શનમાવણ થયુાં. કેટલીક ખાનગી સદ્ધર ગણાિી સાંસ્થાએ 

પોિાના કમવિારીઓને િરૂઆિના ૨ મદહના સુધી પૂરેપૂરો પગાર િૂકવ્યો. ત્યાર બાદ અન્દ્ય 
સાંસ્થાઓને જોઈને પોિે પણ ૫૦% પગાર િૂકવવાનુાં નક્કી કરી કમવિારીઓની જીવન 

શનવાવહની શસ્થતિ બદલી નાખી. વળી બીજી ઘણી ખાનગી સાંસ્થાઓએ પોિાના 

કમવિારીઓને આપિા ૫૦% થી અધોગતિ િરફ જઈને ૨૦% આપવાનુાં નક્કી કયંુ. 
જ્યારેઘણી સાંસ્થાઓમાાં માિવ મદહનાથી આજદદન સુધી ભબલકુલ પગાર િૂકવાયો જ નથી 

એવી સાંસ્થાઓ પણ આમાથી બાકાિ રહેિી નથી. ખરેખર કમવિારીઓ માટે આ 

િક્રવ્યૂહમાથી પસાર થવુાં એટલે લોઢાના િણા િાવવા બરાબર થઈ પડે છે. શવિારો કે આવી 
ખાનગી િાળા - કૉલેજોમાાં નોકરી કરિાાં શિક્ષકો - અધ્યાપકોએ લીધેલી લૉન, જુદા જુદા 

કે્ષિોમાાં ખોલાવેલા ખાિાઓ િેમજ વ્યાજદળે લીધેલા પૈસાની ભરપાઈ કરવાની થાય િો િે 

કેવી રીિે કરી િકે ? હપ્તાઓ કઈ રીિે કપાવ્યા હિે ? પોિાને મળિા પગારમાથી પદરવારનુાં 
ગુજરાન િલાવવુાં , બાળકોને ભણાવવા જવેુ સાહસ કરીને આગળ વધવાના એમના 

સપનાનુાં િુાં ? કહેવાય છે ને કે સૌથી પ્રમાશણક જો કોઈ વ્યવસાય હોય િો િે શિક્ષકનો છે. 

આ પ્રમાશણક્િાનો ગુણ ધરાવિી વ્યશક્િ જ્યારે મુસીબિમાાં હોય ત્યારે ભલા િે િુાં કરી િકે 
? છિાાં શિક્ષક પોિાના કિવવ્યને વળગી રહીને પોિાની જ ેજવાબદારી છે િે શનભાવી કે 
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શવદ્યાથીઓને ઑનલાઈન ભણાવવુાં. િેમાથી િે છટકી જવાનો પ્રયત્ન કરિો નથી. એ 

શિક્ષકની મોટી બહાદુરી ગણી િકાય.  

ઑનલાઈન ઍજ્યુકેિનનુાં મહત્વ (કોરોનાનાાં સાંદભવમાાં)  
 શવદ્યાથીઓન ેઘરે રહીને શિક્ષણ આપવાનો ઉત્તમ પ્રયાસ 

• સાંક્રતમિ થવાનો ભય નહીં રહે 

• માસ્ક પહેરવુાં, હાથને વારાંવાર ધોવામાાંથી મુશક્િ મળે 

• િોક્કસ સમયે ટેક્નોલોજીનો યોગ્ય ઉપયોગ 
• એકી સાથે બધા શવદ્યાથીઓને એક સરખી માદહિી આપવી 

• આખા દદવસ દરતમયાન કોઈપણ સમયે િાસ લઈ િકાય 
• ભાર શવનાનુાં ભણિર કરવી િકાય 

• જરૂરી િાસ માટે પૂરિા સમયનો ઉપયોગ કરી િકાય 

• િાસ દરતમયાન જરૂરી િિાવ કે પ્રશ્નોત્તરી કરી િકાય 
• મુસાફરી કરવી કે બીજા અન્દ્ય ખિાવઓ કરવામાાં રાહિ મળે 

• સમય, િશક્િ અને નાણાનો દુવ્યવય થિો અટકે 

• Any time, Any where Teaching - Learning થઈ િકે. 
ઑનલાઈન એજ્યુકેિનની મયાવદા (કોરોનાનાાં સાંદભવમાાં) 

- શનમ્ન, મધ્યમ િથા અતિ પછાિ વગવના શવદ્યાથીઓ માટે સ્માટવ  ફૉન, લૅપટૉપ 

કે કમ્પ્યુટર       જવેી સુશવધા ઉપલધધ થિી નથી 
- રષ્ટષ્ટ્ ખામીને કારણે નડિી સમસ્યાઓ 

- નેટનો થિો વધુ પડિો વપરાિ 

- અાંિદરયાળ શવસ્િારમાાં વીજળીનો પ્રશ્ન રહે 
- આવા શવસ્િારોમાાં નેટ વકવના પ્રશ્નો પણ રહે 

- સ્માટવ  ફોનની સુશવધા ઊભી કરવી પડે 

- આાંખોને નુકિાની થવાની િક્યિાઓ રહે 
- મોબાઈલનો દુરુપયોગ થિો જણાય 

- ઘરના સભ્યો માટે ક્યારેક કાંટાળાજનક બની રહે 

- શવડીયો ઑફ રાખી અન્દ્ય કાયવમાાં જોડાવાની પ્રયુશક્િ 
- સમગ્ર શવદ્યાથીઓ િરફ ધ્યાન રાખી િકાિુાં નથી 

- શવદ્યાથીઓને જોડવામાાં વધુ સમય માાંગી લે 

- શવદ્યાથીઓ મયાવદદિ સાંખ્યામાાં જ જોડાઈ િકે 
- જરૂરી સૂિના ન અપાઈ હોય િો શવદ્યાથી પકે્ષ અડિણો ઊભી થવાની 

િક્યિાઓ 

- બૉડવવકવ  કરી િકાય નહીં 
- મોબાઈલ િાજવ ન હોય િો ક્લાસમાાં જોડાવુાં મુશ્કેલ 
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- દરેક શવદ્યાથીઓ સાથે Eye Contact માાં રહેવુાં અિક્ય 

- િીખવામાાં નબળા ગણાિા શવદ્યાથીઓ માટે ફરી િીખવવાની વ્યવસ્થા ઊભી 

કરવી મુશ્કેલ 
- પ્રવૃશત્તમય શિક્ષણ કાયવ કરાવવામાાં મુશ્કેલી 

- અધ્યયન અક્ષમિા ધરાવિા શવદ્યાથીને િકલીફ પડી િકે 

 ઉપસાંહાર :              

આમ શિક્ષક અને શવદ્યાથી એક ચસક્કાની બે બાજુ છે. જમે શવદ્યાથીઓ શવના શિક્ષકનુાં 

અશસ્િત્વ નથી. એ જ રીિે શિક્ષક શવના શવદ્યાથીઓનુાં શિક્ષણરૂપી ઘડિર કરવુાં િક્ય નથી. 

િેવા સમયે  ઑનલાઈન ઍજ્યુકેિન એ આવી મુશ્કેલ પદરશસ્થતિમાાં એક શનતમત્ત બની રહે 

છે. ઑનલાઈન ઍજ્યુકેિનનો સ્વીકાર કરીને સરકારે, િૈક્ષશણક સાંસ્થાઓએ, આિાયોએ, 

શિક્ષક - અધ્યાપકોએ િેમજ વાલીઓએ, શવદ્યાથીઓએ અને સમાજ ેઆગળ વધવાનુાં છે. 

લૉકડાઉન અને અનલૉકનાાં શવશવધ િબક્કાઓમાાં શવદ્યાથીએ મેળવેલુાં ઑનલાઈન 

ઍજ્યુકેિન અને શિક્ષકોએ - અધ્યાપકોએ આપેલુાં ઑનલાઈન  ઍજ્યુકેિનનો એક 

અભ્યાસ કરીને અહી ઑનલાઈન ઍજ્યુકેિનનુાં મહત્વ ટાાંકયુાં છે. િેમજ આ ઑનલાઈન 

ઍજ્યુકેિન આપિી વખિે શિક્ષક - અધ્યાપક અને શવદ્યાથીઓને પડિી મુશ્કેલીઓ કે 

સમસ્યાને મયાવદાનાાં સ્વરૂપમાાં રજૂ કરેલ છે. જ ેઑનલાઈન ઍજ્યુકેિનની કેટલીક મયાવદાઓ 

બની રહે છે. 
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