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 जगभरातील शैक्षणिक संस्था कोविड-19 महामारीमुळे 
शैक्षणिक कॅलेंडर धोक्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक उपक्रम सुरू 
ठेिण्यासाठी बहुतांश शैक्षणिक संस्था ऑनलाइन लर्निंग प्लॅटफॉममिर 
िळल्या आहेत. तथावप, ई-लर्निंगची तयारी, रचना आणि 
पररिामकारकता यासंबंधीचे प्रश्न द्ाप स्प्टपपिे समजलेले नाहीत, 

विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी, जेथे उपकरिांची 
उपयुक्तता आणि बँडविड्थ उपलब्धता यासारख्या तांविक दडचिी 
गंभीर आव्हान उभे करतात. या दभ्यासात, आम्ही 307 वि्ार्थयािंच्या ऑनलाइन सिेक्षिाद्वारे कृषी वि्ार्थयािंची 
ऑनलाइन र्शक्षिाबद्दलची धारिा आणि प्राधान्य समजून घेण्यािर लक्ष कें द्रित करतो. आम्ही ऑनलाइन 
िगािंच्या विविध िैर्शष्टयांसाठी वि्ार्थयािंची प्राधान्ये देखील शोधली, जी प्रभािी ऑनलाइन र्शक्षि िातािरि 
तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. र्नकालांनी सूर्चत केले आहे की या महामारीच्या काळात बहुसंख्य 
प्रर्तसादकते (70%) दभ्यासक्रम व्यिस्थावपत करण्यासाठी ऑनलाइन िगािंची र्निड करण्यास तयार आहेत. 
बहुतांश वि्ार्थयािंनी ऑनलाइन र्शक्षिासाठी स्माटम फोनचा िापर करण्यास प्राधान्य द्रदले. सामग्रीचे विशे्लषि 
िापरून, आम्हाला आढळले की वि्ाथश र्शकण्याची पररिामकारकता सुधारण्यासाठी प्रयेयेक िगामच्या शेिटी 
णक्िझसह रेकॉडम केलेले िगम पसंत करतात. ऑनलाइन क्लासेसची लिर्चकता आणि सोय यामुळे तो आकषमक 
पयामय बनतो, दसे वि्ार्थयािंचे मत होते, तर ग्रामीि भागातील ब्रॉडबँड कनेणक्टणव्हटीच्या समस्यांमुळे 
वि्ार्थयािंसाठी ऑनलाइन र्शक्षि उपक्रमांचा िापर करिे आव्हानायेमक होते. तथावप, कृषी र्शक्षि प्रिालीमध्ये 
जेथे दनेक दभ्यासक्रम व्यािहाररक कें द्रित आहेत, पूिमपिे ऑनलाइन मोडमध्ये बदलिे शक्य होिार नाही 
आणि येयासाठी संकररत मोड िापरण्याची आिश्यकता आहे, या लेखातील दतंर्दम्टपी निीन सामान्यांसाठी 
दभ्यासक्रमाची रचना करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. 
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 कोविड-19 - एक निीन कोरोना विषािू रोग जगभरात पसरत दसल्याने, दनेक देशांनी सिम शैक्षणिक 
संस्था बंद करण्याचे आदेश द्रदले आहेत. शैक्षणिक संस्था ठप्प झाल्या आहेत कारि येयांना येयांच्या वि्ार्थयािंचे 
व्हायरल एक्सपोजरपासून संरक्षि करािे लागले, जे बहुधा उच्च सामाणजक वि्ाथश समुदायात आहे. फेबु्रिारी 
2020 च्या सुरुिातीस, पसरिाऱ्या दवूषततेमुळे फक्त चीन आणि काही इतर प्रभावित देशांमध्ये शाळा बंद 
करण्यात आल्या होयेया. तथावप, माचमच्या मध्यापयिंत, जिळपास 75 देशांनी शैक्षणिक संस्था बंद करण्याची 
दंमलबजाििी द्रकंिा घोषिा केली आहे. 10 माचमपयिंत, कोविड-19 मुळे जगभरात शाळा आणि वि्ापीठ बंद 
झाल्यामुळे पाचपैकी एक वि्ाथश शाळाबाह्य झाला आहे.UNESCO च्या मते, एवप्रल 2020 च्या दखेरीस, 186 

देशांनी देशव्यापी बंद लागू केले आहेत, ज्यामुळे एकूि नोंदिी केलेल्या वि्ार्थयािंपैकी सुमारे 73.8% प्रभावित 
झाले आहेत (UNESCO, 2020). लॉकडाऊन आणि सोशल द्रडस्टणन्संग हेच कोविड-19 चा प्रसार कमी करण्याचा 
एकमेि मागम दसूनही संक्रमिाची साखळी खंद्रडत केली जात दसली तरी, शैक्षणिक संस्था बंद झाल्यामुळे 
मोठ्या प्रमािात वि्ार्थयािंिर पररिाम झाला आहे. 
 शाळा आणि महावि्ालये दर्नणित काळासाठी बंद दसल्याने, शैक्षणिक संस्था आणि वि्ाथश दोघेही 
शैक्षणिक द्रदनदर्शमकेच्या दनुषंगाने विद्रहत कालािधीत येयांचे विद्रहत दभ्यासक्रम पूिम करण्याचे प्रयोग करत 
आहेत. या उपायांमुळे र्नणितच काही प्रमािात गरैसोय झाली आहे, परंतु येयांनी द्रडणजटल हस्तके्षपांचा िापर 
करून शैक्षणिक निोपक्रमाची निीन उदाहरिे देखील द्रदली आहेत. शैक्षणिक संस्थांमधील सुधारिेची मंद गती 
लक्षात घेता हे एक काळ्या ढगािर एक चांदीचे दस्तर आहे, जे र्शकिण्याच्या हजारो-जुन्या व्याख्यान-
आधाररत पध्दती, संस्थायेमक पूिामग्रह आणि दप्रचर्लत िगमखोल्यांसह चालू आहे. दसे दसले तरी, जगभरातील 
शैक्षणिक संस्थांना तुलनेने कमी िेळेत सजमनशील र्द्टपीकोनांचा पाठपुरािा करण्यासाठी कोविड-19 एक द्रिगर 
आहे. या काळात, बहुतेक वि्ापीठे ब्लॅकबोडम, मायक्रोसॉफ्ट टीम्स, झूम द्रकंिा इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉममचा िापर 
करून ऑनलाइन मोडिर िळली आहेत. 
 प्रभावित भागातील शैक्षणिक संस्था दध्यापन सुरू ठेिण्यासाठी स्टॉप-गॅप सोल्यूशन्स शोधत आहेत, 

परंतु हे लक्षात घेिे महत्त्िाचे आहे की र्शक्षिाची गिुित्ता द्रडणजटल प्रिेश आणि कायमक्षमतेच्या पातळीिर 
दिलंबून दसते. जेव्हा र्शकिाऱ्याच्या पे्ररिा, समाधान आणि परस्परसंिादाचा विचार केला जातो तेव्हा 
ऑनलाइन र्शक्षिाचे िातािरि पारंपाररक िगामतील पररणस्थतीपेक्षा खूप बदलते (Bignoux&Sund, 2018). 

कम्युर्नटी ऑफ इन्क्िायरी (COI) फे्रमिकम  ऑनलाइन दध्यापन आणि र्शक्षिामध्ये हस्तके्षप करण्यासाठी एक 
सोयीस्कर आधाररेखा प्रदान करते (गॅररसन एट दल., 2001). COI फे्रमिकम नुसार, िेब-आधाररत सूचनांचे यश हे 
र्शकिाऱ्यांचा गट तयार करून र्नणित केले जाते. या गटात (पारंपाररक िगामतील पररणस्थतीशी साधम्यम 
दसलेले), र्शक्षि तीन परस्परािलंबी घटकांद्वारे घडते: (1) सामाणजक उपणस्थती, (2) संज्ञानायेमक उपणस्थती 
आणि (3) र्शकिण्याची उपणस्थती. दॅडम et.al द्वारे दभ्यास. (2012) दसा युवक्तिाद केला की ऑनलाइन र्शक्षि 
आणि समोरासमोर िगम यांच्यात येयांच्या समाधानाच्या संदभामत काही लक्षिीय फरक नाही आणि येयांनी या 
िस्तुणस्थतीचे समथमन केले की ऑनलाइन िगम योग्य प्रकारे द्रडझाइन केल्यास पारंपाररक िगामइतकेच प्रभािी 
होईल. ही िस्तुणस्थती आम्हाला स्प्टपपिे दशमिते की ऑनलाइन र्शक्षि हे पारंपाररक िगामतील र्शक्षिाचा 
योग्य पयामय आहे जर ते योग्य प्रकारे द्रडझाइन केले दसेल. 
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 भारतातील शैक्षणिक संस्थांनी 25 माचम 2020 पासून 21 द्रदिसांसाठी देशव्यापी लॉकडाउन लादण्याच्या 
कें ि सरकारच्या र्निमयानंतर लिकरच ऑनलाइन र्शक्षिाच्या िातािरिात संक्रमि केले आहे, जे नंतर आिखी 
19 द्रदिसांसाठी िाढविण्यात आले. तथावप, मुख्य र्चंता ही र्शक्षिाच्या गिुित्तेची आहे जी सामग्री द्रकती 
चांगल्या प्रकारे द्रडझाइन केली आहे आणि दमंलात आिली आहे याच्याशी जिळून संबंर्धत आहे. ऑनलाइन 
िातािरिात सामग्री कशी क्युरेट केली जाते यािर आणि वि्ार्थयािंना भेडसाििार् या दडचिी समजून घेि े
आणि येयांचे र्नराकरि करिे यािर देखील र्शक्षिाची पररिामकारकता दिलंबून दसते. हा दभ्यास दर्धक 
समपमक आहे कारि भारतात ऑनलाइन र्शक्षिाची प्रिाली इतक्या प्रमािात कधीच िापरण्यात आली नाही 
आणि हा एक मोठा सामाणजक प्रयोग आहे. पुढे, कृषी र्शक्षि के्षिात, कृषी दभ्यासक्रमात व्यािहाररक पैलंूना 
खूप महत्त्ि द्रदले जाते आणि ते ऑनलाइन व्यासपीठािर स्िीकारल्यास पररिामकारकता ठरिता येते. या 
ओळीत, आम्ही भारतीय कृषी वि्ार्थयािंची ऑनलाइन र्शक्षिाविषयीची धारिा आणि ऑनलाइन र्शक्षि दर्धक 
प्रभािी आणि यशस्िी बनििाऱ्या विविध गुिधमािंचे परीक्षि केले आहे. 
 कृषी के्षिातील शैक्षणिक संस्थांसाठी दभ्यासाचे र्नकाल दोन मुख्य कारिांसाठी महत्त्िाचे आहेत. 
सिमप्रथम, कोविड-19 चे व्यिस्थापन करण्यासाठी लादण्यात आलेल्या दभूतपूिम लॉकडाऊनमुळे ऑनलाइन 
मोडमध्ये र्शफ्ट करिे दचानक घडले आणि ऑनलाइन मोडसाठी दभ्यासक्रमाची सामग्री तयार करण्यासाठी 
आणि येयाचा दिलंब करण्यासाठी संस्थांना िेळ र्मळाला नाही. या संदभामत, ऑनलाइन र्शक्षि सोपे, कायमक्षम 
आणि फलदायी करण्यासाठी वि्ार्थयािंचे दनुभि आणि र्शकिे समावि्टप केले जाऊ शकते. दसुरे, लॉकडाऊन 
मागे घेतल्यानंतरही, कोविड-19 साथीच्या आजारानंतरचे जीिन पूिशसारखे राहिार नाही आणि र्नयर्मत 
ऑफलाइन िगािंच्या संयोजनात ऑनलाइन र्शक्षि सुरूच आहे. साथीच्या रोगाची लांबी आणि पुन्हा संसगम 
होण्याची शक्यता याबद्दल दर्नणितता आहे, सामाणजक दंतर एक निीन सामान्य बनू शकते. येयामुळे, सिम 
शैक्षणिक संस्थांनी दभ्यासक्रमातील बहुतांश सामग्री ई-लर्निंग प्लॅटफॉममिर स्थलांतररत करण्यासाठी आणि 
दभ्यासक्रमाची रचना आणि दभ्यासक्रमात योग्य बदल करण्यासाठी तयार दसिे आिश्यक आहे. प्रभािी 
र्शक्षिाला चालना देण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉमममधील र्शक्षिाच्या िातािरिाचा र्निमय घेण्यासाठी आमच्या 
दभ्यासाचे पररिाम महत्त्िाचे दसू शकतात. पुढील विभागात, आम् ही डेटा आणि पधतीती विभागाच् या पाठोपाठ 
साद्रहये यांचे संणक्ष पु पुनरािलोकन देतो जेथे आम् ही दभ्यासात िापरण् याच् या पधतीतीचे ििमन करतो. येयानंतर, 

आम्ही दभ्यासाचे र्नष्कषम काढून पररिाम आणि पररिामांची चचाम करतो. 
 

साकहत््ाची समीक्षा 
 सध्याच्या तांविक प्रगतीमुळे आम्हाला ऑनलाइन सामग्री द्रडझाइन करण्याचे दनेक मागम िापरता 
येतात. र्शक्षि प्रभािी आणि फलदायी करण्यासाठी ऑनलाइन दभ्यासक्रमांची रचना करताना वि्ार्थयािंची 
प्राधान्ये आणि धारिा विचारात घेिे दयेयंत महत्त्िाचे आहे. वि्ार्थयामचे प्राधान्य हे सहयोगी र्शक्षिात 
सहभागी होण्याच्या वि्ार्थयामची तयारी द्रकंिा इच्छेशी आणि ऑनलाइन र्शक्षिाच्या तयारीिर पररिाम 
करिाऱ्या घटकांशी संबंर्धत आहे. दनुसरि करायच्या विभागात, आम्ही संबंर्धत साद्रहयेयाच्या समीके्षतून 
र्शकलेल्या गो्टपींचा सारांश देतो. साद्रहयेयाने विविध मॉडेल्स ठळक केले आहेत जे ऑनलाइन र्शक्षिाविषयी 
वि्ार्थयािंच्या धारिा समजून घेण्यासाठी मूलभूत फे्रमिकम  प्रदान करतात. ऑनलाइन र्शक्षिाच्या यशासाठी 
संभाव्य दडथळ्यांिरही पेपसमने प्रकाश टाकला आहे. तथावप, भारतीय संदभामत वि्ार्थयािंची धारिा आणि 
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प्राधान्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न फारशा पेपसमनी केलेला नाही. हे समजण्यासारखे आहे की कोविड-19 साथीच्या 
आजारापूिश केिळ मयामद्रदत संख्येने दरूर्शक्षि प्लॅटफॉमम ऑनलाइन र्शक्षि पधतीती िापरत होते. पुढे, आमच्या 
माद्रहतीनुसार, कृषी र्शक्षिाच्या के्षिात या धतशिर दभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही, जेथे दभ्यासक्रमात 
व्यािहाररक र्शक्षिाच्या पैलंूचा जास्त िाटा दसल्यामुळे ऑनलाइन र्शक्षि उपक्रम दगदी कमी आहेत. ही 
पोकळी आम्ही आमच्या दभ्यासाने भरून काढण्याचा प्रयत्न करतो, या समस्येची संकल्पना मांडण्यासाठी 
साद्रहयेयातून दंतर्दम्टपी काढतो, कृषी र्शक्षिातील ऑनलाइन र्शक्षिािर आमचे लक्ष कें द्रित करतो. 
 

ऑनलाइन िर्ाांसंबंधी मूलभूत माकहती (तक्ता 2) 

 प्रर्तसादकयेयािंपैकी, केिळ 145 (47.23%) ऑनलाइन िगािंचा पूिशचा दनुभि होता आणि 162 (52.2%) पूिश 
ऑनलाइन िगािंना उपणस्थत नव्हते. आणि 82% प्रर्तसादकयेयािंनी सांर्गतले की ज्या वि्ापीठांनी येयांनी नोंदिी 
केली आहे येयांनी आधीच ऑनलाइन िगम सुरू केले आहेत. या कोविड-19 साथीच्या काळात दभ्यासक्रमाचा 
सामना कसा करायचा दसा प्रश्न विचारला दसता, बहुतांश प्रर्तसादकयेयािंनी (67.1%) दसे सूर्चत केले की 
दभ्यासक्रम कव्हर करण्यासाठी िगमखोल्यातील दध्यापनाचा पयामय म्हिून ऑनलाइन िगािंचा िापर केला जाऊ 
शकतो, तर 29.97% वि्ार्थयािंनी दभ्यासक्रम र्नलंवबत करायचा होता आणि फार कमी (2.93%) र्शक्षकांना फक्त 
दसाइनमेंट आणि िाचन साद्रहयेय पुरिायचे होते. ऑनलाइन क्लासेसच्या बाजूने नसलेल्या 30% 

प्रर्तसादकयेयािंच्या प्रर्तसादामागील कारिे म्हिज े साथीच्या आजाराच्या भीतीमुळे द्रकंिा ऑनलाइन 
र्शक्षिासाठी येिाऱ्या तांविक दडथळ्यांमुळे दभ्यासक्रमािर लक्ष कें द्रित करण्यास दसमथमता दशमविली जाऊ 
शकते. पेपरच्या नंतरच्या भागात आम्ही वि्ार्थयािंना ऑनलाइन र्शक्षिासाठी येिाऱ्या दडचिींचे परीक्षि करू. 
 

शनष्कर्ड 
 कोरोनाव्हायरस या कादंबरीचा प्रसार रोखण्याच्या प्रयत्नांमुळे, ऑनलाइन र्शक्षि हे र्शक्षिाचे प्राथर्मक 
माध्यम बनल्यामुळे र्शक्षि प्रिालीचे रूप बदलत आहे. दभ्यासक्रमाशी जळुिून घेण्यासाठी वि्ापीठे आणि 
संस्था ऑनलाइन प्लॅटफॉममकडे िळत आहेत. वि्ाथश आणि र्शक्षक ऑनलाइन र्शक्षिाचा कसा सामना 
करतील हे सांगिे खूप घाईचे आहे कारि ते दडथळे ओळखतात, येयांचे र्नराकरि करण्यासाठी पुनसिंचर्यत 
करतात परंतु र्शक्षक आणि वि्ार्थयािंची समज आणि तयारी हा एक महत्त्िाचा विचार आहे ज्याचा आम्ही 
दस्तऐिजीकरि करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दभ्यासाच्या र्नष्कषािंिरून दसे द्रदसून आले आहे की बहुसंख्य 
वि्ार्थयािंनी कोरोनाच्या पार्श्मभूमीिर ऑनलाइन क्लासेसबद्दल सकारायेमक र्द्टपीकोन दशमविला आहे. ऑनलाइन 
र्शक्षि फायदेशीर दसल्याचे द्रदसून आले कारि ते र्शकिाऱ्यांसाठी लिर्चकता आणि सोयी प्रदान करते. 
वि्ार्थयािंनी वि्ापीठाच्या िेबसाइटिर दपलोड केलेल्या रेकॉडम केलेल्या णव्हद्रडओंसह सु-संरर्चत सामग्रीला 
प्राधान्य द्रदले. येयांनी र्शकण्याच्या दनुभिाला दनुकूल करण्यासाठी प्रयेयेक िगामच्या शेिटी णक्िझ आणि 
दसाइनमेंटसह परस्परसंिादी सिांची आिश्यकता देखील सूर्चत केली. तथावप, बहुतेक वि्ार्थयािंनी दसेही 
नोंदिले की ऑनलाइन िगम पारंपाररक िगामपेक्षा दर्धक आव्हानायेमक दसू शकतात कारि तांविक दडचिी, 
विलंवबत दर्भप्राय आणि माद्रहती आणि संपे्रषि तंिज्ञान प्रभािीपिे हाताळण्यास प्रर्शक्षकाची दसमथमता. 
येयामुळे, ऑनलाइन दभ्यासक्रम विकर्सत करताना या सिम बाबींचा विचार केला पाद्रहजे जेिेकरून तो 
र्शकिाऱ्यांसाठी दर्धक प्रभािी आणि फलदायी होईल. एकदा का कोविड-19 साथीचा रोग थांबला की, 
दभ्यासासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉममचा िापर करून र्शक्षि प्रिालींमध्ये सतत िाढ होण्याची शक्यता आहे. 
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र्नयर्मत िगािंच्या संयोजनात संकररत मोडमध्ये दसले तरी एड्स. येयामुळे हा दभ्यास ऑनलाइन मोडचा 
समािेश दसलेल्या घटकांसह उच्च र्शक्षिाची पुनकम ल्पना आणि पुनरमचना करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. 
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