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कोविड-१९ चा ताळेबंदी परिस्थितीत विद्यािी 
शिक्षकांच्या जाणिि जागतृीचा अभ्यास 

डॉ.सुनिता अनिल िेमाड,े 
सहाय्यक प्राध्यापक, 
के.सी.ई.सोसायटीच,े 

शिक्षणिास्त्र व िारारीररक शिक्षणिास्त्र महाववद्यालय, जळगाव (महाराष्ट्र) 
सािांि 

कोववड-१९ चा ताळेबंदी पररस्स्त्ितीत ववद्यािी शिक्षकांच्या जाणणव जागतृीचा अभ्यास करण्यासाटी संिोधकािे 
वणणिात्मक संिोधि  पद्धतीतील  सवेक्षण पद्धतीचा अवलंब केला आहे.माहहतीच ेसंकलि करण्यासाटी २० 
प्रशिांची प्रशिावली तयार करण्यात आली. ववद्यािी शिक्षक म्हणूि शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील  ८० 
ववद्यािी शिक्षक आणण ५०  माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांिी 
प्रशिावलीतील प्रशिांिा हदलेल्या प्रनतसादांिा गुणदाि करूि त्या  आधारावर शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील  
ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांच्या जाणणव 
जागतृीचा स्त्तर तपासला. संकलीत माहहतीच ेववशलेषण करण्यासाटी िेकडवेारी,मध्यमाि,प्रमाण ववचलि,आणण 
टी-मूल्य या संख्यािास्त्रीय पररमाणांचा उपयोग केला आहे. त्यात शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील  ववद्यािी 
शिक्षकांच्या जाणणव जागतृीचा स्त्तर ८४.५८ % तर माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. 
ववद्यालयातील शिक्षकांच्या जाणणव जागतृीचा स्त्तर ८५.६०%हदसूि आला.तसेच शिक्षणिास्त्र 
महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील 
शिक्षक यांच्या कोववड-१९ चा ताळेबंदी पररस्स्त्ितीत जाणणव जागतृीमध्ये लक्षणीय फरक िसल्याचे आढळले. 

Key Word-  कोववड-१९, ताळेबंदी पररस्स्त्िती, जाणणव जागतृी. 

 

प्रथतािना- 

आज आपण सवण कोववड-१९ सारख्या जागनतक स्त्तरावरील संसगणजन्य आजारास सामोरे जात आहोत. या 
आजारािे सवण जगाला हादरुि टाकले असूि यावर कोणतीही लस उपलब्ध िसल्यािे  ताळेबंदी हाच एकमेव 
पयाणय जगभर अवलंबववला जात आहे.याचा प्रभाव सवण क्षेरावर होत आहे.सवणक्षेर आहे नतिेच िांबले 
आहेत.याचा पररणाम शिक्षणक्षेरावर सुद्धा झाला.त्यामुळे नतिे सुद्धा इतर क्षेरासारखी पररस्स्त्िती निमाणण 
झाली याची आपणास जाणणव आहे.परंतु शिक्षकािा िांबूि कसे चालेल?ते  सतत कायणप्रवीण असावे 
लागतात.कारण शिक्षक समाज पररवतणिाच े  गतीवधणक असतात. त्यािंा सामास्जक स्त्िीत्यतंरे जाण्यासाठी 
आणण शिक्षण गनतमाि होण्यासाठी अद्यायावत असावे लागते. त्यांिा सद्य स्स्त्ितीच े
ज्ञाि,समयसूचकता,सतकण ता,समस्त्येववषयी सखोल ज्ञाि,त्याच्या िोंदी ठेवण्याची सवय  असणे आवशयक 
असते,तसेच िवीि तंरज्ञाि आत्मसात करण्यासाटी ववववध स्त्रोताचा उपयोग करता येणे आवशयक असते. 
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शिक्षकािा माहहती तंरववज्ञािाच्या या युगात आपले ज्ञाि अद्यायावत ठेऊि अत्याधनुिक तंरज्ञािाचा वापर 
करता येणे क्रमप्राप्त ठरते. आज रोजीच्या या  ताळेबंदी पररस्स्त्ितीत कॉववड-१९ या आजाराववषयी  आजचा 
शिक्षक आणण भावी शिक्षक ककती जागरुक आहेत? हे जाणूि घेण्यासाठी िवीि तंरज्ञािाच्या आधारावर गुगल 
फॉमण चा वापर करूि याचा िोध घ्यावा या ववचारािे प्रेररत होऊि प्रस्त्ततु संिोधि कायण हाती घेतले आहे. 

समथया विधान - कोववड-१९ चा ताळेबंदी पररस्स्त्ितीत ववद्यािी शिक्षकांच्या जाणणव जागतृीचा अभ्यास 
करणे. 

उद्ददष्ट- 

१ शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव 
जागतृीचा अभ्यास करणे. 

२ माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी 
पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीचा अभ्यास करणे. 

३ शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. 
ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या  ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीचा तुलिात्मक अभ्यास 
करणे. 

 

परिकल्पना- 

शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. 
ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या  ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीमध्ये सािण फरक आढळत 
िाही. 

संिोधन पद्धती- 

प्रस्त्तुत संिोधिासाठी  वणणिात्मक संिोधि  पद्धतीतील  सवेक्षण पद्धतीचा वापर करण्यात आलेला  आहे. 
शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. 
ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृी या ववषयी जाणूि 
घेण्यासाठी या पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. त्यात त्यांिा शमळालेल्या गुणांच े ववशलेषण करूि 
पररकल्पिा पररक्षण व निष्ट्कषण मांडणी केली आहे. 

जनसंख्या-  

प्रस्त्तुत संिोधिासाठी  जळगाव िहरातील शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षक आणण 
माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षक वगाणचा समावेि आहे. 
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न्यादिश-  

प्रस्त्तुत संिोधिासाठी न्यादिण म्हणुि जिसंख्येत समाववष्ट्ठ ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये 
कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षक यांिा व्हाटस अॅप द्वारे संिोधक निशमणत गुगल फॉमण ची 
शलकं पाठवण्यात आली होती.त्यात एकूण १७२ प्रतीसाध्कािी सदर प्रशिावली भरूि देली त्या सवाांचा प्रस्त्तुत 
संिोधिातील न्यादिाणत समावेि करण्यात आला आहे. 

संिोधन साधने- 

प्रस्त्तुत संिोधिासाठी सिंोधकािे स्त्वनिशमणत कोववड-१९ जाणणव जागतृी प्रशिावली ववकशसत केली. प्रस्त्ततु 
प्रशिावलीत कोववड-१९ आजारा ववणषयी िास्त्रीय माहहती ,या ववषयी घ्यावयाची काळजी ताळेबंदी  काळातील 
राबववलेले कायणक्रम , शिक्षण प्रणालीतील बदल यावर आधाररत एकूण २० प्रशिाचां समावेि केलेला आहे. 

यामध्ये प्रत्येक प्रशिासाठी ०४ पयाणय हदलेले असूि अचकू पयाणयास एक गुण(१)  अिा एकूण २० गुणांची 
आहे.प्रतीसाधकािी हदलेल्या प्रनतसादांच ेववशलेषण करूि संिोधिाच ेनिष्ट्कषण मांडण्यात आले आहे.  

संख्यािाथरीय परिमािे- 

 प्रस्त्तुत संिोधिासाठी संकशलत माहहतीच ेववशलेषण करण्यासाठी प्रतीसादकािा शमळालेल्या गुणांचे मध्यमाि  
व िकेडा प्रमाण काढूि आलेखाद्वारे तुलिात्मक ववशलेषण करण्यात आले आहे.तसेच संिोधिात मांडलेल्या 
परीकाल्पिेच ेटी ( t ) परीक्षेद्वारे परीक्षण करूि त्या बाबत निणणय घेण्यात आले आहे. 

उद्ददष्टननहाय पिीक्षि- 

उद्ददष्ट क्रमांक १-शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी 
पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीचा अभ्यास करणे 

एकूण ववद्यािी संख्या  स्त्तर(टक्केवारी)  

८० ८४.५८ % 

 

ननरिक्षि- वरील कोष्ट्टकावरूि शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी 
पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीच ेप्रमाण ८४.५८ % इतकी हदसूि आले. 

ननष्कर्श- वरील कोष्ट्टकावरूिअसे हदसूि येते कक शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षकांच्या 
कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीचा स्त्तर उच्चप्रतीचा  आहे. 

उद्ददष्ट क्रमांक २- माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ 
च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीचा अभ्यास करणे. 

एकूण शिक्षक संख्या  स्त्तर(टक्केवारी)  

५० ८५.६० % 
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ननरिक्षि- वरील कोष्ट्टकावरूि माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांच्या 
कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीच ेप्रमाण ८५.६०% इतके  हदसूि आले. 

ननष्कर्श- वरील कोष्ट्टकावरूिअसे हदसूि येत े कक माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. 
ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीचा स्त्तर उच्चप्रतीचा  
आहे. 

उद्ददष्ट क्रमांक ३ - शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत 
शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीचा 
तुलिात्मक अभ्यास करणे. 

एकूण प्रनतसादक  संख्या स्त्तर(टक्केवारी) 
एकूण ववद्यािी संख्या ८० ८४.५८% 

एकूण शिक्षक संख्या  ५० ८५.६०% 
 

ननरिक्षि- वरील कोष्ट्टकावरूि शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षकाच्या जाणणव जागतृीच ेप्रमाण 
८४.५८ % इतके  हदसूि आले तर माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील 
शिक्षकांच्या जाणणव जागतृीच ेप्रमाण ८५.६०% इतके  हदसूि आले. 

ननष्कर्श- 

वरील कोष्ट्टकावरूि असे हदसूि येते कक शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक 
िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या 
जाणणव जागतृीमध्ये माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांचा कोववड-१९ 
च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीचा स्त्तर शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षकापेक्षा 
अधधक हदसूि आला आहे 

परिकल्पना पिीक्षि –  

शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. 
ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीमध्ये सािण फरक आढळत 
िाही. 
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अिशननिशचन-  

डी कोष्ट्टका िुसार ०.०५ सािणकता  स्त्तरावर स्त्वाधीिता मारा DF= १२८  साठी संख्या िास्त्रीय टेबल िुसार 
t च ेिमुिा मूल्य १.९६ आहे आणण प्राप्त t मुल्य ०.०५७  आहे. 

प्राप्त t मुल्य हे िमुिा t मुल्या  पेक्षा कमी आहेत्या मुळे दोघातील फरक सािण आहे म्हणूि िून्य 
परीकल्पिेचा स्स्त्वकार करावा लागेल. या वरूि असे म्हणता येईल की शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील 
ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-
१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीमध्ये सािण फरक आढळत िाही. 

ननष्कर्श- 

 शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. 
ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीमध्ये सािण फरक आढळत 
िाही.हह पररकल्पिा स्त्वीकारावी लागेल. 

ननष्कर्श ि चचाश- 

उद्ददष्टननहाय ननष्कर्श- 

१ शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव 
जागतृीच ेस्त्तर ८४.५८ % इतका म्हणजेच उच्चप्रतीचा  हदसूि आला आहे 

२ माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी 
पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीच ेप्रमाण ८५.६०% इतका  म्हणजेच उच्चप्रतीचा  हदसूि आला आहे. 

३ शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षकाच्या कोववड-१९ च्या जाणणव जागतृीचा स्त्तर ८४.५८ % 
असूि माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या जाणणव 
जागतृीच े प्रमाण ८५.६०% इतका आहे.अिाणत ववद्यािी शिक्षकाच्या कोववड-१९ च्या जाणणव जागतृीच्या 
स्त्तरापेक्षा माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या 
जाणणव जागतृीचा स्त्तर तुलिेिे २ िे अधधक आहे व तो संख्यािास्त्रीय दृष्ट्टीिे लक्षणीय िाही. 

 

अ.क्र प्रनतसादक गट  एकूण 
प्रनतसादक 

संख्या (N) 

मध्यमाि 

(M)  

प्रमाण 
ववचलि 

(SD)  

टेबल िमुिा 
“t” मुल्य 

प्राप्त  

“t” मुल्य  
त्याग / 
स्त्वीकार 

 
१ ववद्यािी   संख्या ८० १७.१९ १.४८  १.९६ ०.०५७   

स्स्त्वकार २ शिक्षक   संख्या ५० १७.७३ १.६० 
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परिकल्पना ननष्कर्श- 

 शिक्षणिास्त्र महाववद्यालयातील ववद्यािी शिक्षक आणण माध्यशमक िाळांमध्ये कायणरत शिक्षक,डी.टी.एड. 
ववद्यालयातील शिक्षकांच्या कोववड-१९ च्या ताळेबंदी पररस्स्त्ितीच्या जाणणव जागतृीमध्ये सािण फरक आढळत 
िाही त्यामुळे िून्य पररकल्पिेचा स्स्त्वकार केला आहे. 

संदर्श ग्रंि सूची- 

१ कॉववड -१९ (िवीि कोरोिा ववषाणू आजार–nCov)माहहती पुस्स्त्तका ,सावणजनिक आरोग्य ववभाग,महाराष्ट्र 
िासि) 

२ वीरकर प्र.कृ.,वीरकर प्रनतभा,उदयोन्मुख भारतीय समाजातील शिक्षण व शिक्षक  

(भाग-२),व्दारका प्रकािि,पुणे. 

३ मुळे रा.ि.,उमाठे वव.तु. (१९८७)  िैक्षणणक संिोधि पध्दती, नित्य िूति प्रकािि, पुणे  

४ वेब साईट- 

1 https://www.mathfw.gov.in 

2 https://mygov.in.covid-19  
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