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कोिवड-१९ ा साथीने चांगले काय झाले असेल, तर श ण े ात ‘िड जटल ांती’ झाली. अगदी 
तीन वषा ा चमुर ापासनू पद ु र श ण घेणा या िव ा ापयत सगळे ऑनलाइन शकत होते. 
मािहतीचे चंड भांडारच जणू ेका ा घरात आले आहे. मुले तः ा गतीने शकू शकतात, तेही 
आकषक मांडणी केले ा िडओजमुळे आणखीन आनंददायकही ठरतंय! िवशेषतः  अ यन 
अ मता असलेला मुलांनाही तं ानाची मदत खूपच उपयोगाची होत आहे. परंतु जशी मुले परत 
शाळेत जाऊ लागली, तसे या ऑनलाईन श णाचे दु रणामही जाणवू लागले. 



 

सम ा 

 मुलांना समाजात, िमसळ ाची गरजच जाणवत नाही आहे. मी आ ण माझा संगणक/ मोबाईल 
अशा छो ाशा जगात रहाणे ांना आवडू लागते. 

 िवशेषतः  शशूवयातील मुलांचा िवकासा ा सग याच आघा ांवर (शारी रक, भाषािवषयक, 
सामा जक, भाविनक) िवकास खुं टला आहे. म तेची ल णे अनेक मुलांम े िदसू लागली 
आहेत. िम  नकोस ेझाले आहेत. 

 ऑनलाईन श णात ‘मािहती’ भरपूर िमळतील; पण ान आ ण ातून समज िनमाण होत 
नाही आहे. एका षार मुलाने िव , ह, तारे, आकाशगंगा इतकंच काय, तर कृ िववराब ल 
िव ृत मािहती पटापट सांिगतली; पण या कारात िबचा याला िदवस-रा ीतला फरक 
समजेनासा झालाय. रा ी एक-दोन वाजेपयत ाचे संगणकावर ‘मािहती संकलन’ चालू असते. 

 अनेक श क कळवळून सांगत आहेत, क  या मुलांचे लेखनकौश  िवक सत झालेले नाही 
आहे. शु लेखना ा, े लंग ा चुका वाढ ा आहेत. 

 मुलांचे मोक या हवेत खळेणेच थांबले आहे. ातून शारी रक िवकास, ितकारश , उ ाह 
सग यावरच वाईट प रणाम होतोय! 

उपाय 

 ऑनलाइन श ण आता ‘वा व’ आहे. ाचा ीकार करताना ‘हाय ीड’ मॉडेल (शाळा + 
ऑनलाइन) िवचारपूवक िवक सत केले पािहजेत. 

 मुले मोक या हवेत भरपूर खेळाली पािहजेत. 

 मुलांचा ह कौश ांना जाणीवपूवक ोसाहन िदले पािहजे. 

 फ  ‘मािहती संकलना ा’ क ांपे ा ावर ‘िवचार’ करायला शकवले पािहजे. 

 पिहली पाच वष ऑनलाईन श णाची ‘गरज’ नाही. 

 पालकांनी तः चा ‘ऑनलाइन’ वेळ मयािदत केला पािहजे. 

(लेखक े  बालिवकासत  आहेत.) 
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