
बहुपर्यार्ी, कौशल्यपूर्ा शशक्षर्यवर भर हवय : 

प्रय. ए. के. बक्षी 
सूर्ादत्तय गु्रप ऑफ इन्स्टिटू्यट व 'सीईजीआर'तफे '३६० दृष्टीकोनयतून प्रभयवी 

तंत्रज्ञयनयशभमुख शशक्षर्'वर वेशबनयर 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

शिशजटल शशक्षर्यमुळे नव्यय संधी उपलब्ध : प्रय. 

िॉ. संजर् चोरशिर्य 
सूर्ादत्तय गु्रप ऑफ इन्स्टिटू्यट व 'सीईजीआर'तफे '३६० दृष्टीकोनयतून प्रभयवी 

तंत्रज्ञयनयशभमुख शशक्षर्'वर वेशबनयर 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

शवद्ययर्थ्यांनी स्वरं् अध्यर्नयवर भर द्ययवय : िॉ. 

परयग कयळकर 

सूर्ादत्तय गु्रप ऑफ इन्स्टिटू्यट व 'सीईजीआर'तफे '३६० दृष्टीकोनयतून प्रभयवी 

तंत्रज्ञयनयशभमुख शशक्षर्'वर वेशबनयर 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

तंत्रज्ञयनयमुळे शशक्षर् होतेर् 'ग्लोबली कनेक्ट' : 

दीपक शशकयरपूर 

सूर्ादत्तय गु्रप ऑफ इन्स्टिटू्यट व 'सीईजीआर'तफे '३६० दृष्टीकोनयतून प्रभयवी 

तंत्रज्ञयनयशभमुख शशक्षर्'वर वेशबनयर 

   

पुणे : "विदयार्थ्ाांना स्वयंअध्ययन, तसेच गटागटाने अभ्यासाकरिता प्रोत्सावित किािे. विविटल विक्षण देताना 

विक्षकिी तंत्रज्ञानसे्निी ि विविटल साक्षि असािेत. स्वतः ची सामग्री वनमााण करून िैश्र्विक विक्षक िोण्याची िी 

चांगली संधी आिे. विविटल विक्षणामुळे गं्रथालयांचे भवितव्य काय असेल, तसेच ऑनलाईनच्या िगात विद्याथी 

गं्रथालयात िातील का, असे प्रश्न वनमााण िोत आिेत. अिािेळी विद्यार्थ्ाांनी स्वयं अध्यानािि भि देण्याची गिि आिे," 

असे प्रवतपादन  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील िावणज्य िाखेचे अवधष्ठाता प्रा. िॉ. पिाग काळकि यांनी केले.  
 

सूयादत्ता गु्रप ऑफ इश्र्िटू्यट्स आवण निी वदल्ली येथील सेंटि फॉि एजु्यकेिन ग्रोथ अँि रिसचा (सीईिीआि) यांच्या 

संयुक्त विद्यमाने '३६० दृष्टीकोनातून प्रभािी तंत्रज्ञानावभमुख विक्षण' (इफेश्र्िव्ह टेक एनेबल एजु्यकेिन इन 360 विग्री 

पिसे्पश्र्िव्ह) या विषयािि आयोवित िेवबनािमधे्य िॉ. पिाग काळकि बोलत िोते. या िेवबनािमधे्य प्रवसद्ध संगणक 

तज्ज्ञ िॉ. दीपक विकािपूि, उत्तिांचल विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. िॉ. देिेंद्र पाठक, पीिीएम विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. 

ए. के. बक्षी, सूयादत्ता गु्रप ऑफ इश्र्िटू्यटचे संस्थापक अध्यक्ष ि सीईिीआि'चे िाष्टर ीय उपाध्यक्ष प्रा. िॉ. संिय 

चोिविया, 'सीईिीआि'चे संचालक िविि िोिन, 'सूयादत्ता'चे समूि संचालक ि मुख्य कायाकािी अवधकािी प्रा. िॉ. 

िैलेि कासंिे आदी उपश्र्स्थत िोते. 
 



प्रा. ए. के. बक्षी म्हणाले, "तंत्रज्ञानाधारित विक्षणामुळे ििािो अभ्यासक्रम उपलब्ध िोत आिेत. बहुपयाायी आवण 

कौिल्याचे विक्षण घेण्यािि भि वदला िात आिे. अिािेळी त्ांचे मूल्यांकन आवण विकविण्याच्या पद्धतीतिी बदल 

व्हायला ििेत. ऑनलाईनमुळे मावितीचा साठा मोठा असला, तिी त्ाला पुस्तकांची िोि असणे आिश्यक आिे. ई-

लवनांग आवण पुस्तके याची सांगि घालािी. गुणित्तापूणा विक्षण देण्याकरिता विक्षकांचे सक्षमीकिण व्हायला ििे. 

त्ांना नव्या तंत्रज्ञानाची कौिले्य आत्मसात किायला ििीत. तंत्रज्ञान िी मानिाची वनवमाती आिे. त्ामुळे त्ाचा चांगला 

िापि किणे आपल्या िाती आिे. विद्यार्थ्ाांना स्वयंपूणा बनिण्यासाठी पोषक िाताििण ि २१ व्या ितकाला पूिक 

सिाांगीण ज्ञान देण्याची गिि आिे." 
 

िॉ. संिय चोिविया म्हणाले, "तंत्रज्ञानामुळे िैक्षवणक िाताििण बदलले आिे. विविटल पद्धतीने विक्षण सुरु किताना 

बऱ्याच अिचणी आल्या. ग्रामीण ि िििातील विद्यार्थ्ाांचा विचाि किािा लागला. देिातील प्रते्क भागातून पुण्यात 

विक्षणासाठी विद्याथी येतात. ऑनलाईन विक्षण चालू किताना विविटल पायाभूत सुविधा, विक्षकांचे तांवत्रक ज्ञान ि 

कौिल्य, तसेच विद्यार्थ्ाांचे तांवत्रक कौिल्य या बाबी लक्षात घ्यायला िव्यात. विविटल विक्षणामुळे अनेक नव्या 

संधीिी प्रते्क घटकांसाठी उपलब्ध झाल्या आिेत. ऑनलाईन विक्षणाची समस्या नोकिी किणाऱ्या पालकांना िास्त 

िाणित आिे. नोकिी कित असल्यामुळे ते आपल्या पाल्याला पुिेसा िेळ देऊ िकत नािीत. विद्याथी, विक्षक आवण 

पालक यांचा विचाि करून एक विविष्ट प्रवक्रया सुरु किायला ििी िेणेकरून सगळ्या संस्था, विद्यापीठ आवण 

विद्याथी त्ाचे अनुसिण करू िकतील."  
 

िॉ. दीपक विकािपूि म्हणाले, "आपली संसृ्कती बदलत आिे. स्वच्छ पयााििण, सॅवनटायझेिन आता बंधनकािक 

झाले आिे. कोवििमुळे िैक्षवणक पद्धती बदलली आिे. तसेच निीन आव्हानाना सामोिे िािे लागत आिे. ऑनलाईन 

विक्षणामुळे िगातील कुठल्यािी िक्त्यासोबत आपण संिाद साधू िकतो. िैक्षवणक संस्था आवण विद्यापीठांनी विक्षण 

पद्धतीमधे्य बदल किायला ििा. पदवु्यत्ति विक्षण घेताना प्रात्वक्षक ज्ञान िास्त मित्वाचे आिे. या अभ्यासक्रमधे्य ५० 

टके्क आवण प्रात्वक्षक असायला ििे. विक्षण पूणा झाल्यानंति विद्यार्थ्ाांसमोि िोिगािाचा प्रश्न उभा असतो. प्रात्वक्षक 

ज्ञानामुळे िा प्रिास सुखकि िोऊ िकतो. तसेच विद्यार्थ्ाांना स्वतः  विकता यायला ििं, याप्रकािचा अभ्यासक्रम तयाि 

किायला ििा. विक्षकांसाठी देखील िषाातून एकदा इंटनाविप किायला ििी. इंिस्ट्र ी मधे्य किाप्रकािे काम चालत 

याचा अनुभि त्ांना वमळेल."  
     

प्रा. िॉ. पिाग काळकि म्हणाले, "कोवििमुळे एका िात्रीत विक्षण ऑफलाईन ते ऑनलाईन सुरु किािे लागले. िगाात 

विक्षक आवण विद्यार्थ्ाांमधे्य चचाा िोते, आचाि-विचािांची देिाणघेिाण िोते. ऑनलाईन विकिताना आवण विकताना 

येणाऱ्या समस्यांचे िळू िळू वनिाकिण करून िी विक्षणपद्धती सोपी किण्यासाठी विद्यापीठ काम कित आिे. 

ऑनलाईन तास िा विदयार्थ्ाांना कंटाळिाणा िाटायला नको, प्रात्वक्षके कसे घ्यािेत? अिी बिीच आव्हाने 

आमच्यासमोि िोती. आम्ही त्ाचे वनिाकिण केले आिे. विद्यार्थ्ाांना स्वतः  विक्षण घेणे, यासाठी त्ांना प्रोत्सावित किणे 

गििेचे आिे." 
 

 


