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सिोत्तमपररपाटेः शीर्षकम-् 1
कोविड -19 महामारीकाले सद्यस्कवशक्षणाविगमप्रविया

1. सिोत्तमपररपाटेः शीर्षकम-् कोविड -19 महामारीकाले सद्यस्कवशक्षणाविगमप्रविया
2. सिोत्तमपररपाटेः उद्देश्यावि - सार्वभौिमककोिर्दिर्षाणक
ु ारणात् जागरूकताभार्काले पररसरीयाचायावाः
छात्राश्च एकं सार्वभौिमकं कष्टमनभु तू र्न्ताः । अत एर् तत्कालजिनताभार्समस्यािनरसनाथं
शान्तशैक्षिणकर्ातार्रणप्रदानाथवञ्च
के न्रीयसंस्कृ तिर्श्विर्द्यालयाः,
क
.जे
.सोमैयापररसराः,
सद्यस्कशैक्षिणकप्रणालीमङ्गीकृ तर्ान् । एर्ञ्च पररसरे ण िर्श्विर्द्यालयीयशैक्षिणकसत्रिनधावररतपाठ्यक्रमसम्पतू यव े
सद्यस्किशक्षणपररयोजनाप्रारूपं िनिमवतम् । छात्रणां कृ ते च िनयिमतिक्रयाशीलशैक्षिणकर्ातार्रणप्रदानाय च
कोरोनािर्षाणजु िनतकरालकाले पररसरे ण छात्राणामबािधतशैक्षिणकसिु र्धाप्रदानाय त्रीिण उद्देश्यािन िनधावररतािन ।
तािन  पाठ्यिमस्य समावतः
पररसरे ण छात्राणां कृ ते अन्तजावलीयव्याख्यानेन, दृश्यात्मकव्याख्यानेन, शैक्षिणकसामग्रया
पररयोजनाकायेण िनयतकायेण च साकं सिक्रयतया योजनाथं योजना िर्िहता ।
 ऄविगमाय ऄवतररक्तसाहाय्यम्
अन्तजावलीयपाठ्यक्रमसमाधानात्मककक्षाऽन्तजावलीयसगं ोष्ठ्यभ्याससत्रेषु
भागग्रहणाथं
छात्रणामत्ु साहर्धवनमिप पररसरे ण कृ तम् ।
 परामशषः
िनधावररतपाठ्यक्रमानसु ारं िनबावधतया छात्रैस्साकं सम्पकव स्थापनं तेषां मानिसकपीडाप्रशमनाथवञ्च च
शैक्षिणकिशक्षणकाये छात्राणां सिक्रयतया िनमावणञ्च च पररसरे ण िर्िहतम् ।
1. सन्द्दभषः – के न्रीयसस्ं कृ तिर्श्विर्द्यालयाः, क.जे.सोमैयापररसराः छात्रणामध्यापकानाञ्ं च च कृ ते
िनधावररतलक्ष्यसम्पणू तव ाथं स्र्कीयां र्चनबद्धतां िनर्वहित । पररसरोऽयं कक्षायााः अनन्तरं
पाठ्यसहभािगिक्रयाकलापेन छात्राणामत्तु मिर्कासाय िनतान्तं महत्र्ं प्रददाित । पाठ्यक्रमेतरिक्रयाकलापक्रीडाक्षेत्राधाररतिक्रयाकलापस्यािप महत्त्र्ं प्रददाित । पर्ू मव ेर् तेषां समेषां समिु चततया पररकल्पना िक्रयते
। यच्च पररसरीयसमयसारणयां प्राप्यते । यतो िह समयस्यार्श्यकतायााः सम्पतू वये पररसराः िशक्षणस्य
सर्ोत्तमपररपाट्या सह लोके आगच्छित । अनन्तरं सर्ं ादात्मक-जालाधाररतसामग्रीरूपेण मानकीकृ तपररष्कृ तपाठ्यक्रमस्य िर्कासाः िक्रयते ।
4. पररपावटः - क्रमानसु ारं फलप्राप्त्यथं लक्ष्यं िनिमवतमिस्त । अन्तजावलीयाध्यायनिशक्षणयोजनारूपरे खा
िनिमवताऽिस्त । या प्रयज्ु यतेऽस्मत्पररसरे ण ।
 िशक्षणप्रिक्रया
 िशक्षणे छात्राणां िर्िनयोगाः
 प्रदत्तकायवस्य प्रकाराः
 मल्ू याङ्कनस्य प्रारूपम्
 कोरानाकाले छात्रसहयोगाः
 छात्रसहभािगता- िशक्षणािधगमयोाः प्रितपिु ष्टाः ।

वशक्षणप्रविया पररसरस्य सर्वाः प्राध्यापकै ाः िर्िभन्नसैद्धािन्तकानां पाठ्यक्रमाणां प्रायोिगकिर्षयाणाञ्च अध्यापनाथं
िर्िर्धिशक्षणप्रिक्रयााः स्र्ीकृ तााः ।
सैद्धािन्तकपाठ्यक्रमाः – सैद्धािन्तकपाठ्यक्रमाणां िशक्षणािधगमप्रिक्रयायााः सम्पतू वये पररसरे ण
अधोिलिखतप्रिक्रया अनसु तृ ा ।
 गगू लकक्षामञ्चाः , व्हाट्सअॅप र्ीिडयो काल, गगू लमीट इत्यादीनां प्रयोगाः उत्कृ ष्टाध्यापनप्रयोगाय ।
 अथ च पाठ्यक्रमानसु ारं व्हाट्सअॅपसमहू िनमावणं सन्देहिनर्ारणाय उपयोिगनीं सचू नां यौगपद्येन
कालक्षेपं िर्ना प्रदानाय च ।
 पररसरे ण िर्िर्धमल्ू याङ्कनायोजनाथं गगू लफामवस्योपयोगाः
मल्ू याङ्कनाङ्कप्रदशवनाथं गगू लमीट उपयोगो िर्धीयते ।

िक्रयते

अथ

च

 श्रव्याित्मका व्याख्यानसामग्री प्रदीयते ।
 पाठ्यक्रमानसु ारे ण स्लाईडव्यर्स्था एर्ञ्च च िर्चारणीयव्याख्यानस्य सरलीकरणाय िर्र्ेचनात्मकं
व्याख्यानिर्तरणं कृ तम् ।
 मख्ु यपाठ्यक्रमस्य िटप्पणीपत्रस्य च िर्तरणम् ।
 व्हाट्सअॅपसमहू माध्यमेन ईमेलमाध्यमेन च पाठ्यक्रमसामग्रीिर्तरणम् ।
 यटू ् यबू द्वारा सम्बद्धदृश्यसामग्रीणां स्र्िनिमवतसामग्रीणां िर्तरणम् ।
 सामान्यभाषया िर्िर्धमाध्यमेन व्याख्यानप्रदानम् । यत् व्याख्यानकौशलं छात्रान् िर्षयिर्शेषज्ञतायै
उत्प्रेरयित ।
प्रायोवगकपाठ्यिमः – प्रयोगशालाधाररतपाठ्यक्रमाणां कृ ते अन्तजावलमाध्यमेन आभािसकप्रयोगशालायााः
िर्िडयो िशक्षणाय उपयज्ु यते ।
वशक्षणे छात्राणां विवियोगः –
पररसरे पाठ्यसामग्रीणाम् उपलब्िता – पररसरस्य जालपटु -यटू ् यबू ािदस्थलेषु अध्यापकै ाः
िनिमवतपाठ्यसामग्रीणां अन्यदृश्यसामग्रीणां च उपलब्धता ।
समयोवितविर्यािाररतसम्प्रेर्णस्योपयोगः - गगू लकक्षामञ्चाः, व्हाट्सअॅप र्ीिडयो काल, गगू लमीट
इत्यादीनां प्रयोगाः।
समयोवितसंिादात्मककायषिमः - व्हाट्सएपमाध्यमेन र्ैद्यिु तकपत्रमाध्यमेन च सम्पकं साधियतंु छात्रेभ्याः
प्रोत्सािहतम।्
प्रदत्तकायषस्य प्रकारः  व्यििगतप्रदत्तकायं र्ैद्यिु तकपत्रद्वारा प्रेिषतम् ।
 अन्तजावलीयप्रदत्तकायं गगू लफामवद्वारा पररचािलतम् ।
 र्स्तिु नष्ठानां िनबन्धप्रकारकाणां प्रश्नानां मल्ू याङ्कनपद्धिताः ।
 आकषवकपाठ्यक्रमोपयोगाः िक्रयते यत्र छात्राणां स्र्मल्ू याङ्कनं भर्ित ।
 छात्रिलिखतोतरपिु स्तकानाम् उपारोपणम् ।

 अन्तजावलीयप्रितयोिगतानामायोजनम् ।
 िचत्रप्रदत्तकायवम् – प्रदत्तिर्षयमरु रीकृ त्य 5 िनमेषात्मकं िचत्रं मरु ियत्र्ा प्रेषियतंु छात्रेभ्याः सच
ू ना दीयते ।
मूल्याङ्किपद्धवतः ऄिौपिाररकमूल्याङ्किम् .
 अन्तजावलमाध्यमेन प्रदत्तछात्रव्याख्यानाधारे ण मल्ू याङ्कनम् ।
 के षिु चत् िर्षयेषु छात्रैाः साकं िशक्षकै ाः चचाव कृ ता तदनसु ारञ्च च मल्ू याङ्कनं कृ तम् ।
औपिाररकमूल्याङ्किम्
 सद्यस्कव्याख्यानस्य िशक्षणसामग्र्याश्च ज्ञानन्तस्य आकलनाथं र्ैयििकपरीक्षणपत्रमल्ू याङ्कनम् ।
 दृश्यसामग्रीणां मल्ू याङ्कनं कृ त्र्ा तत्संर्धव नाथं सहयोगाः प्रदत्ताः ।
 गृहकायवमाध्यमेनािप मल्ू याङ्कनं िर्धाय िर्षयानरू
ु पं दृश्यसामग्रीिनमावणाय छात्रााः प्रेररतााः ।
 दीघवप्रश्नानां संशोधनपरु स्सरं मल्ू याङ्कनं कृ तम् ।
 मल्ू याङ्कनस्य मानदणडं प्रपरू ियतंु छात्रप्रयि
ु सन्दभावणां समायोजनम् ।
प्रयोगशालापाठ्यिमस्य पररयोजिाकायषस्य ि मूल्याङ्किम् प्रायोिगकपाठ्यक्रमाय समपु लब्धिचत्राधारे ण कायं प्रदीयते, सद्यस्कप्रस्तिु ताः, मौिखकभाषणञ्च समायोज्यते ।
सर्वदा अध्यापकै ाः छात्राणां पररयोजनाकायवस्य प्रगतेाः िनरीक्षणं िक्रयते ।
कोविड-19 काले प्रदत्तसहायता सर्वकारे ण, िर्श्विर्द्यालयेन, पररसरे ण च बहुिर्धाः छात्रेभ्याः प्रदत्ताः । काले काले य.ू सी.जी.
िर्श्विर्द्यालयपररचािलतं र्ेबस्थलं सश
ं ोिधतम् । छात्राणां मनोर्ैज्ञािनकं सहयोगं च प्रदत्तात् ।
नर्ीनशोधिनष्कषावधाररता चचाव कृ ता । अथ च कथं छात्रााः सरु िक्षतााः स्याःु ।
छात्रसहभावगतायां प्रवतपुवटः छात्रसहभािगतायां प्रितपिु ष्टाः अधाः संिस्थतायां तािलकायामिस्त ।
सामग्रीणां वितरणपद्धवतः
लाभप्रवतशतम्
उपारोिपता दृश्यसामग्रय् ाः
गगू ल मीट, गगू लकक्षा, व्हाट्स अॅप, गगू ल
हॅगसआउट.
अध्ययन सामग्री, व्याख्यानं, पी.टी.पी., प्रेषणं, गगू ल
हैक्स आउट, व्यििगत अन्तजावलमाध्यमेन च ।
ईमेल इत्यिस्मन् व्यििगतप्रदत्तकायवसम्प्रेषणम्

शतप्रितशतच्छात्रैाः दृष्टााः 100 प्रितशतम्
65.70 प्रितशतच्छात्रैाः प्राप्तं के षाञ्चन छात्रणां कृ ते
अन्तजावलसमस्यासीत्
शतप्रितशतं िशक्षकै ाः प्रेिषतम् 100 प्रितशतम्
शतप्रितशतच्छात्रााः भागं गृहीतर्न्ताः 100 प्रितशतम्

सिोत्तमपररपाटेः साफल्यस्य प्रमाणम् - अस्माकं पररसराः सर्वकारप्रदत्तायााः सचू नायााः सर्वतोभार्ेन पररपालनं
कृ तर्ान।् छात्रैाः िशक्षकै श्च प्रदत्ताः सर्विर्धोनभु र्ाः सन्ु दराः आसीत् । संकटकाले सद्यस्किशक्षणिर्िधाः
छात्रध्यापकयोरुभयोाः कृ ते प्रभर्ी ज्ञानर्धवकश्चासीत् । उभयोाः कृ ते नर्ीनिशक्षणसंसाधनानामािर्ष्काराथं अर्सराः
सम्प्राप्ताः । सद्यस्ककक्षाप्रकोष्ठाः प्रदत्तकायवप्रदाने, अध्ययनसामग्रीणां िर्तरणे च अत्यन्तं प्रभार्पणू ाःव आसीत् ।

ऄवभमुखीकृताः समस्याः अिश्यकावि संसाििावि िके षिु चत् िर्भागेषु पणू सव हयोगस्याभार्ाः आसीत् । अन्तजावलीया समस्याऽिप आसीत् । िर्शेषरूपेण
ग्रामीणस्थलेषु इयं समस्या दृढतराऽऽसीत् ।
ऄिुशंसा  अन्तजावलीयिशक्षणसंशोधनाय िशक्षकै ाः छात्रैश्च प्रदत्ताऽनश
ु सं ा शैक्षिणकाभ्यासेऽिधकिस्थरता, या
सधु ारात्मकसिं चतज्ञानाधारािश्रता भर्ेत् ।
 मल्ू याङ्कनिनधावरणाय छात्रेभ्याः िशक्षके भ्यश्च प्राथिमकस्तरीयार्श्यकसिु र्धाप्रदानम् । एतदितररिम्
अन्तजावलव्यर्स्था कतवव्या ।
 छात्राणाम् उपिस्थतायै समस्यायै सामान्यरणनीतेाः समार्ेशाः के न्रीकृ तमल्ू याङ्कनरणनीतेाः समार्ेशश्च ।
 छात्रेभ्याः प्रेरणाप्रदानम् - छात्राणां सिक्रयतया भागग्रहणाथं प्रोत्साहनम् । छात्राणां रुचेरुत्साहस्य च
संर्धवनाय समकािलकायोजनम् ।
 अनश
ु ासनिर्िशष्टपाठ्यक्रमाणां प्रयोगशालापाठ्यक्रमाणां च कृ ते सद्यस्किशक्षणानभु र्स्य संर्धवनम् ।
विष्कर्षः
के न्रीयसंस्कृ तिर्श्विर्द्यालयाः, क.जे.सोमैयापररसराः संकटकालेऽिप छात्राणां कृ ते िशक्षणार्सरप्रदानाथं
िशक्षकाणां छात्राणां च उभयोाः शैक्षिणकिहतरक्षणाथं च सहयोगभार्ं प्रदिशवतर्ान् । येन तेषामिधगमप्रिक्रया
सचु ारुरूपेण िनबावधगत्या च प्राभर्त् ।

सद्यस्ककक्षा

सद्यस्ककायषिमाः

छात्राणां सद्यस्ककक्षा

