
International Journal of Advance                                        ISSN – 2347-7075 

and Applied Research (IJAAR) Impact Factor –7.328 

Vol.9 Issue. 3 Jan-Feb-2022      Peer Reviewed Bi-Monthly        

926 

www.ijaar.co.in 
 

 

 

आभासी शिक्षण : नवीन ततं्र आणि पध्दती 
 

  Vishakha Vijay patil 

Assistant professor 

E-mail Id: - vishakhap046@gmail.com 

Chh. Shivaji College of Education, Rukadi 
 

 

 
सारांश:  

              आभासी शिक्षण ही संगणक आशण नेटवकक  प्रणालीवर आधाररत शवद्यार्थी व तज्ज्ञ मागकदिकक शकंवा अध्यापक संवाद 

साधण्यासाठी ई लशनकग तंत्रञानाच्या सहाय्यान ेशवद्यार्थयाकसाठी अध्यापन केल ेजात.े सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत कोरोनाचे संकट यांचा 

शवचार करता शिक्षण पद्धतीत आभासी शिक्षणाचे महत्व लक्षात येत ेह ेमहत्व पाहता ह ेआभासी शिक्षण घेत असताना शिक्षक व 

शवद्यार्थी यांच े अध्यापन-अध्ययन google Meet, Zoom, Online quizzes, E-Gyankosh, shodhaganaga, Google 

Class Room, WhatsApp, Mobile, laptop, Gmail, Telegram, Facebook, Tab या शवशवध ततं्राच्या सहाय्यान ेकरता 

येते. तसेच या तंत्राच्या सहाय्यान ेपररणामकारक अध्यापन, संशमश्र अध्यापन, सक्रीय अध्यापन, सहयोगातून अध्ययन प्रशक्रयेची 

शनशमकती, स्वयंअध्ययन पद्धती या शवशवध अध्ययन अध्यापन पद्धतीव्दारे आभासी शिक्षण साध्य ठरते.  

प्रस्तावना :  

      आभासी शिक्षण ही संगणक आशण नेटवकक  प्रणालीवर आधाररत शवद्यार्थी व तज्ज्ञ मागकदिकक शकंवा अध्यापक संवाद 

साधण्यासाठी वास्तवभासी वगकखोली सारखे वातावरण शनमाकण करणारी एक शिक्षण प्रशक्रया आह.े या वगाकत ई लशनकग तंत्रञानाच्या 

सहाय्याने शवद्यार्थयाकसाठी अध्यापन केले जात.े ही संकल्पना प्रामखु्याने दरूस्र्थ शिक्षणातील अध्ययनार्थयाांच्या अध्ययनासाठी, 

त्यातील ई-लशनकगच्या शवशिष्ट मागकच्या वापरासाठी उपयोगात आणली जाते. ‘आभासी शिक्षण म्हणजे उपग्रहाच्या माध्यमातनू 

शवद्यार्थयाकच ेशिक्षण घडवनू आणण्यासाठी आशण राबशवललेी एक व्यवस्र्था होय म्हणजचे वगक खोली व व्याख्यानांऐवजी शिक्षक व 

शवद्यार्थी यांच्यात संवाद घडवनू आणण्यासाठी वेब आधाररत शकंवा ऑनलाईन शिक्षण दणे्याच्या पद्धतीला आभासी शिक्षण असे 

म्हणतात. ह ेआभासी शिक्षण घेत असताना शवशवध तंत्र ेव पद्धतीन ेह ेशिक्षण दतेा येते ते पढुीलप्रमाणे.  

उणिष्टे :  

1.आभासी शिक्षणाची संकल्पना समजावनू घेणे.  

2. आभासी शिक्षणाची ततं्र ेव पद्धतीचा अभ्यास करणे.  

आभासी णशक्षि संकल्पना :  

   शनरंतर शिक्षण व दरूस्र्थ शिक्षण यामध्ये उद्दीष्टपतूीसाठी व शवद्यार्थयाांच्या अध्ययनाच्या समस्या दरू व्हाव्यात यासाठी 

आय.सी.टी.च्या साधनांच्या मदतीने ‘आभासी शिक्षण’ संकल्पना उदयास आली. पारंपररक अध्ययन-अध्यापनामध्ये शिक्षक-

शवद्यार्थी प्रत्यक्ष समोर असतात. त्यातून आंतरशक्रया घडतात. मात्र आभासी वगाकमध्ये असे होत नाही. आभासी शिक्षणात अनेक 

शवद्यार्थी जगातील कोणत्याही शठकाणी संगणक, मोबाईल, एल.सी.डी. इत्यादीसमोर शवशवध शठकाणाहंून ऑनलाईन प्रणालीचा 

आधार घेत दसुऱ्या बाजलूा तज्ज्ञ अध्यापक यांच्यािी संवाद साधत असतात. शवद्यार्थी आपल्या समस्यांच ेशनवारण करत असतात. 

तेंव्हा अध्यापक ह ेशवद्यार्थयाांिी माईक, फोन्स, मेसेज इत्यादीद्वारे आंतरशक्रया साधत असतात.  

आभासी णशक्षि नवीन तंत्र :  

          आभासी शिक्षणामध्ये अध्यापन करत असताना, अध्ययन अनुभव दतेाना, संवाद साधताना त्यांचे बोलणे, शलशहणे, 

हावभाव इत्यादी शव्हडीओ कॅमेऱ्याद्वारे ध्वनी शचत्रमशुित केले जात.े हचे शचत्रण त्याच वेळी लाईव्ह सवकदरू पसरलेल्या आभासी 
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कें िावर उपग्रह शिक्वेन्सी व नेट कनेक्टीशव्हटी यांद्वारे पाठशवल ेजाते. ह ेशवशवध तंत्राच्या माध्यमाचे अध्ययन करण्यासाठी अध्यापक 

व अध्ययनार्थी यामध्ये ञानाचे, शवचाराचं ेआदानप्रदान होत असते यासाठी उपयोगात आणली जाणारी तंत्रे पढुीलप्रमाणे.  

1. google Meet 2. Zoom 3. Online quizzes 4. E-Gyankosh 5. shodhaganaga 6. Google Class Room 7. 

WhatsApp 8. Mobile 9. laptop 10. G-mail  

11. Telegram 12. Facebook 13. Tab  

या व इतर तंत्राद्वारे आभासी शिक्षण शदल ेजाते. या आभासी वगाकसाठी शकंवा शिक्षणासाठी अभ्यासकें िावर शकंवा िाळेमध्ये स्वतंत्र 

वगाकची स्टुशडओ म्हणनूही उभारणी केली जाते. याशठकाणी संगणकीय सशुवधा ( Email, Internet, Wi-Fi) phone, 

Headphone, Tablet, Laptop, LCD, OHP, video, Audio, यासाठी कॅमेरा, रेकॉडकर, इलेक्रॉशनक साधने,  

3D चष्म,े कॅसेट, शवशवध software, अप्लीकेिन्स, वातानुकूशलत उपकरण,े अनुकूल वातावरणात बैठक व्यवस्र्था, स्वच्छ पररसर, 

वीजपरुवठा, उपग्रह शिक्वेन्सी इत्यादी सशुवधा उपलब्ध केलले्या असतात. आभासी िाळेमध्ये अध्यापन करीत असताना, अध्ययन 

अनुभव दतेाना, संवाद साधताना त्याचे बोलणे, शलशहणे, हावभाव इत्यादी शव्हडीओ कॅमेऱ्याद्वारे ध्वनी शचत्रमशुित केले जाते. हचे 

शचत्रण त्याच वेळी लाईव्ह सवकदरू पसरलेल्या आभासी कें िावर उपग्रह शिक्वेन्सी व नटे कनेक्टीशव्हटी यांद्वारे पाठशवले जात.े ह ेध्वनी 

शचत्रण शवद्यार्थी त्याच वेळी शकंवा इतर वेळी वरील तंत्राद्वारे अध्यापक व अध्ययनार्थी यांच्यामध्ये ञानाच ेआदानप्रदान होत असते.  

आभासी णशक्षि पध्दती :  

          कोव्हीड 19 मळेु उद्भवलेल्या सद्यपररस्र्थीतीत िाळा बंद असल्या तरी शिक्षण चाल ू ठेवायचे असल्यामळेु बहुसंख्य 

िाळांनी ऑनलाईन अध्यापनाचा अवलंब केला आह.े इटंरनटेची शजरे्थ सोय आह ेअिा कोणत्याही शठकाणी ह ेशिक्षण घेतले जात े

त्यामळेु िाळेत न जाता घरी सरुशक्षत राहून शवद्यार्थी शिक्षण घेऊ िकतात. ह ेशिक्षण घेत असताना अनेक पद्धतीन ेह ेशिक्षण शवद्यार्थी 

घेऊ िकतो. त्या पद्धती पढुीलप्रमाणे. 

पररिामकारक अध्यापन :  

          ऑनलाईन शिक्षणाची पद्धत आशण िाळेतील शिक्षणाची पद्धत सारखीच अस ू िकत नाही त्यामध्य े ऑनलाईन 

शिक्षणाची पद्धत ही वेगळीच हवी आशण याशवषयी पालक आशण शवद्यार्थयाांच्याही ऑनलाईन शिक्षणाबद्दल प्रबोधन झाल ेतर प्रत्यक्ष 

िाळेतील वगाकत शिकण्याची पद्धत आशण ऑनलाईन शिक्षण शिकण्याची पद्धत यातील फरक लक्षात येईल आशण अध्यापन 

शवद्यार्थयाकला गुतंवनू ठेवेल आशण एक पररणामकारक अध्यापन ठरेल यात िकंा नाही.  

संणमश्र अध्यापन :  

             ऑनलाईनशिक्षण अतुल्यकाशलक (anynchronous) समकाशलक (synchronous) असे संशमश्र हवे.  

1. अतुल्यकाशलक ऑनलाईन अध्यापन प्रत्यक्षदिी नसते, ते पवूक ध्वशनमशुित (prerecorded) असते. या पद्धतीत, शिक्षक स्वत: 

पॉवरपॉईट प्रेझेंटेिन शकंवा शव्हशडओच्या शलंक्स दऊेन, एखादी संकल्पना समजावनू दऊे िकतात.  

2. समकालीक पद्धतीत रे्थट प्रक्षेपण असते. परंत ुअिा एकापाठोपाठ एक ताशसका, िाळेत असतात तिा घेणे अशजबात योग्य नाही 

शवद्यार्थयाकबरोबर चचाक घडवनू आणण्यास, त्याचं े िंकाशनरसन करण्यास शकंवा त्यांच े मनोबल वाढशवण्यासाठी, अधनूमधनू 

त्यांच्याबरोबर संवाद साधण्यासाठी समकाशलक पद्धतीचा योग्य प्रमाणात वापर करून, आठवड्यातून मयाकशदत वेळेसाठी ऑनलाईन 

अध्यापन करायला हवे म्हणनू अध्यापन वरील दोन्ही प्रकारान ेह ेसंशमश्र हवे.  

सक्रीय अध्यापन :  

    ऑनलाईन अध्यापन करण्यासाठी शिक्षकांना खपू मेहनत घ्यावी लागेल. दजदेार अध्यापन साशहत्य बनशवण्यासाठी कल्पकता, 

इटंरनेटवर काम करण्याचा सराव व र्थोडे फार प्रभतू्व असायला हवे. मखु्य म्हणजे नवीन अध्यापन पद्धती स्वीकारण्याची मानशसकता 

हवी. नवनव्या कृती कायाकतून शवद्यार्थयाांना आनंदान े शखळवनू ठेव ू िकेल असे िैक्षशणक साशहत्य बनवनू शवद्यार्थयाांच्या सक्रीय 

सहभागातनू अध्ययन अध्यापन व्हायला हवे. असे साशहत्य एखाद ेमायक्रोसॉफ्ट टीम्स, गगुल क्लासरूम इत्यादीच्या माध्यमातून 
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शवद्यार्थी ते डाऊनलोड करू िकतात आशण स्वाध्याय शलहून शिक्षकांच्या पयांत पोहोचव ुिकतात. व शवद्यार्थयाांला अध्ययनामध्य े

सक्रीय करू िकतात.  

सहयोगातून अध्ययन प्रणक्रयेची णनणमिती :  

                   शिक्षक व शवद्यार्थी यांच्या अध्ययन व अध्यापन सहयोगातून अध्ययन प्रशक्रया शनशमकती करू िकतात. शवद्यार्थयाांला 

स्वाध्याय दतेाना शकंवा इतर अध्यापन करताना तो स्वाध्याय शकंवा अध्यापन करणारा आिय शवचार करायला लावणारा, बुद्धीला 

चालना दणेारा हवा. कधी वेबपेज शडझाईन करून, कधी पॉवरपॉईट प्रेझेंटेिन, तर कधी दीघक उत्तर शकंवा शनबंध शलहनू शवद्यार्थी 

इटंरनेटद्वारेच स्वाध्याय शकंवा इतर आिय शिक्षकांच्या अशभप्रायासाठी पाठव ूिकतात. शवद्यार्थयाांचे गट बनवनू त्यांना एकशत्रतपणे 

प्रकल्प करायला सांगता येईल. या सवक ञानाच्या दवेाणघेवाणीतनू शिक्षक व शवद्यार्थी यांच्या आपापसातील सहयोगातनू अध्ययन 

प्रशक्रयेची शनशमकती करता येईल.  

स्वयंअध्ययन पद्धती :  

         ऑनलाईन शिक्षण शवद्यार्थी कें िीत व त्यांना स्वयंअध्ययनाकडे नेणारे ठरू िकत.े पण शवद्यार्थी स्वयंपे्रररत आशण स्वत: 

अध्यायनाची जबाबदारी घेणारा असला तरच त े उपयकु्त ठरू िकते. यासाठी शवद्यार्थयाांला ऑनलाईन साठी असणारी ततं्र े

शवद्यार्थयाांला हाताळायला व अवगत असायला हवे ह ेजर असेल तर या सवक तंत्राद्वारे शवद्यार्थी स्वत:च्या वेळेनुसार स्वयंअध्ययन 

करू िकतो.  

समारोप :  

   आभासी शिक्षण ही संगणक आशण नेटवकक  प्रणालीवर आधाररत आह.े सध्या कोशव्हड 19 मध्य ेउद्धभवलेल्या िकै्षशणक 

समस्या यासाठी ह ेआभासी शिक्षण ह ेव त्याची तंत्र ेव पद्धती या शवद्यार्थयाांला अध्ययनास व शवकासासाठी उपयकु्त आहते तसेच 

सध्य:पररस्र्थीतीत ही शवद्यार्थी अध्ययन करत असताना या तंत्राचा व पद्धतीचा आजही वापर करत आह ेम्हणजेच ह ेआभासी शिक्षण 

आजही उपयकु्त आह.े  
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