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सू्फर्तकक्षाधिगम े(Smart Class) अधिप्ररेकर्त्त्वानि 

 

शङ्कर वरेा 
 

साराांशः 

वैज्ञानिकयुगेऽस्मिि् मािवाः यन्त्रािाररर्ाः िवस्मि। छात्रकेधिर्धशक्षाव्यवस्थायाां पठिपाठिसमये 

सामान्यकक्षायामुपवेशिे छात्राणामरुधिर्दतश्यर्े। अर्ः कक्ष्ाां रुधिपूण ं कारनयर्ुमुपायः पररकल्पर्े। र्था ि 

अधिप्रेरणमनप दार्व्यां  िवनर्। उपायते्वि यनद सू्फर्तकक्षामाध्यमेि अध्ययिां  िवनर् र्नहत पाठः रुधिपूणो 

िवनर्, सारल्येि छात्राणामधिगमश्च िवनर्। एर्दथतमधिप्रेरणा अपेक्ष्र्े। पुिश्च वर्तमािपररस्मस्थर्ौ सवतत्र ई-

माध्यमेि धशक्षाप्रदािां  प्रिलनर्। कदा स्वािानवकरूपेण पूवतवर्् एकत्र नमधलत्वा पठिपाठिकायं िनवष्यर्ीनर् 

वकु्ां  ि शक्यर्े। अस्ाां पररस्मस्थर्ौ सम्यगू्रपेण कक्षाां िालनयर्ुां  सवेषाां कृर्े अधिप्रेरणा सुर्राां स्ार््। अर्ः 

सू्फर्तकक्षानवषये सम्यक् पररियज्ञािां  िवेर््। कक्ष्ायाां िागग्रहणे रुधिवतितिाय ि कथमधिप्रेरणाां दार्ुां  शक्यर्े, 

इत्यस्मिि् नवषये प्रनर्पादनयष्यर्े। 
 

प्रिािसांसिूकानि – सू्फर्तकक्षा, सू्फर्तकक्षायाः उपकरणानि, अधिप्रेरणा, अधिप्रेरकर्त्त्वानि। 

 

िनूमका 

साम्प्रनर्कसमाजे धशक्षाव्यवस्था छात्रकेधिर्ा िवनर्। प्रिाल्यमािायाां निरसकक्ष्ायाां छात्राणामरूधिः 

िूिां  प्रर्ीयर्े। यर्ोनह पनठष्यमाणः पाठः रुधिपूणतः कदाधिन्न स्ार्।् समसामनयकसमाजे 

सां सृ्कर्ाध्यापकाः यन्त्रािाररर्धशक्षायाम् प्रिाव्यध्यापिे दक्षाः िैवोपलभ्यिे। अपरपक्षे इदािी ां 

कोरोिानवषाणुकारणेि सवतत्र नवद्यालयः स्थनगर्ो वर्तर्े। अध्यापकाः छात्राश्च एकत्र उपनवश्य 

पठिपाठिां  ि नियमाणाः सस्मि। पुिः कदा स्वािानवकरूपेण पूवतवर्् एकत्र उपनवश्य 

पठिपाठिकायं िनवष्यर्ीनर् सने्दहो जायर्े। र्नहत अस्ाां पररस्मस्थर्ौ धशक्षाव्यवस्थायाां 

सू्फर्तकक्षामाधित्य पठिपाठिकायं रुधिपूणतरूपेण िनवर्ुमहतर्ीनर् धिन्त्यर्े। साम्प्रनर्ककाले 

रुधिपूणतर्या अध्यापिस् महर्ी आवश्यकर्ा िवनर्। र्दथं नवनविप्रकाराः धशक्षणमाध्यमाः 

स्वीकर्तव्याः सस्मि येषाां माध्यमेि धशक्षणे छात्राः रुधिां प्रापु्नयुः र्था शीघ्रर्या ि र्ेषाां 

सुषु्ठनवषयाधिगमःजायेर्। छात्राणाां पठिनवषयकां  नवधशष्टाधिरुधिरुत्पादिाय धशक्षणमाध्यमत्वेि 

ध्यार्व्यनवन्दःु िवनर् अधिपे्ररणा। यावत्पयतिां  छात्राणाम् अध्ययिे मिः ि िवनर् र्ावत्पयतिां  

पठिाभ्यासां  र्े कदानप कर्ुं ि प्रिवस्मि इनर् कारणेि पठिे रुिेरुत्पादिाय नवनविाः अधिप्रेरणोपायाः 

धशक्षणे प्रकर्तव्याः एव। र्दा छात्राणाम् अधिगमः सारल्येि िवनर्। अर्ः सवेषाां िागग्रहणां  

कारनयर्ुम् अधिप्रेरणायाः अपेक्षा वर्तर्े। 
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अर्ः सू्फर्तकक्षाधिगमे अधिप्रेरकर्त्त्वानि कानि कानि िवस्मि 

पत्रेऽस्मिि् वर्तर्।े 
 

सू्फर्त-कक्षा 

नवनविः आिुनिकयन्त्राशः र्न्त्राांशः र्था प्रौद्योनगकीसहायेि 

कक्ष्ाधशक्षणां  िवनर् सू्फर्त-कक्षा। अधिगमस् प्रनविीिाां 

एकनत्रर्रूपेण धशक्षणस् र्था अधिगमस् अवसरः िवनर् 

सू्फर्तकक्षा। एषा एका िवीिा व्यूहरििा। यत्र सङ्गणकः, 

नवशेषर्न्त्राांशः, धशक्षणसहायकोपकरणम्, अिजातलः, 

िव्योपकरणम्, र्दश्योपकरणम्, सू्फर्तदरूवाणी प्रिृर्यः िवस्मि। 
 

सू्फर्तकक्षाधिगमः 

यत्र छात्राणाम् अधिगमः सू्फर्तकक्षामाध्यमेि िवनर् सः 

सू्फर्तकक्षाधिगमः। वस्तुर्ः सामान्यकक्षायाां छात्राः पठस्मि, परिु 

र्त्र र्ेषाां रुधिः न्यूिा िवनर्। अििरम् अधिगमे स्मिष्टर्ा 

िवनर्। अर्ः अधिगमे सरलोपायािरां प्रत्यक्षदशतियुक्ाधिगमेव 

सू्फर्तकक्षाधिगमः। 
 

सू्फर्तकक्ष्ायाः प्रयोजिानि  

एषा िूर्िव्यवस्था धशक्षाजगनर् नवप्लवसर्दशमेव। धशक्षक-

छात्रयोः कायतम् अिजातलमाध्यमेि प्रत्यक्षरूपेण अधिगम े

सू्फनर्तप्रदािां  र्था रुधिहीिछात्राणाम् अधिगमे आकषतणां  मुख्यर्या 

र्न्त्राांशसहायेि छात्राणाां मूल्याकिां  ि। अस्ाः सू्फर्तकक्ष्ायाः 

प्रमुखानि प्रयोजिानि - 

 कक्ष्ाां रुधिपूणां अधििवप्रयोगसां वृर्ा िवनर्। 

 सरलरूपेण अधिगमः जायर्े। 

 धशक्षकाणाां िूर्िप्रनर्स्पिातयाः सम्मुखीकरणम।् 

 धशक्षाधथतिाां दक्षर्ानवकासे सहयोगः । 

 
सू्फर्तकक्षायाः वगीकरणम ्

सू्फर्तकक्षा प्रकारद्वयां  िवनर्। 

एकत्र प्रकोषे्ठ उपनवश्य यन्त्राांश-र्न्त्राांशमाध्यमेि छात्रः, 

अध्यापकश्च परस्परां समन्वयां  कुरुर्ः।  

आिुनिकयन्त्र-र्न्त्राधण उपयुज्य नवनविस्थािेषु उपनवश्य 

छात्राध्यापकयोः परस्परां धशक्षणाधिगमस् प्रकल्पिम्। 
 
सू्फर्तकक्षायाः उपकरणानि 
दरूदशतिम(्Television),  

उर्ध्तशीषत-प्रक्षेपकः(Projector),  

सङ्गणकः (Computer),  

अिजातलः(Internet),  

सू्फर्त-दरूवाणी(Smart Phone),  

िव्योपकरणम(्Audio Aid),  

र्दश्योपकरणम(्Visual Aid), 
सामाधजकप्रिारमाध्यमाः (Social Media) यथा- 
ई-मेल(्E-mail),  

आमुखपटलम्(Facebook),  

निटर(्Twitter),  

व्हट्सएप(WhatsApp),  

यूट्यूब(YouTube) प्रिृर्यः। 
 
अधिप्ररेणा 

प्रते्यकां  कायतस् कारणमधिपे्ररणां  वर्तर्े। अधिप्रेरणा एका एर्ार्दशी 

प्रनिया वर्तर्े, यस्ाां मिुष्यस् आिररकशक्यः वार्ावरण े

नवद्यमािनवधिन्नलक्ष्ािाां वस्तूिाां प्रनर् निदेधशर्ाः िवस्मि। प्रत्येकां  

व्यवहारस् र्था कायतस्ािारः प्रेरकवृनतः िवनर्। 
 

प्रिािनवषयः 

 अधिप्रेरकर्त्त्वानि 

वर्तमािपररस्मस्थर्ौ सवतत्र सद्यस्क(Online)माध्यमेि कक्षा 

प्रिलनर्। परिु र्त्र छात्राणाां धशक्षकाणाां ि िागग्रहणां  

प्रत्यक्षकक्षासर्दशां  सम्पूणतरुपेण ि िवनर्। अस्ाां पररस्मस्थर्ौ 

सू्फर्तकक्षायाः नद्वर्ीयिागः एव मुख्यिूनमकाां पालयनर्। अर्ः 

धशक्षाव्यवस्था सम्यग्रूपेण पररिालनयर्ुम् अधिपे्ररकर्त्त्वानि – 

 र्दश्यिव्योपयोगोपायाः 

 िव्योपकरणोपयोगोपायाः 

 र्दश्योपकरणोपयोगोपायाः 

 सामाधजकोपायाः 

 िवण-िाषण-पठि-लेखिािाररर्ोपायाः 

 स्पिातत्मकोपायाः 

 िीडात्मकोपायाः (सां सृ्कर्िीडोत्सवाः) 

 सां गणकात्मकोपायाः 

 उपागमात्मकोपायाः 

 नवध्युपायाः 

 िाषाप्रयोगशाला 

 

र्दश्यिव्योपयोगोपायाः 

धशक्षण े र्दश्योपायािाम् उपयोगेि छात्रेषु सां सृ्कर्ाध्ययिरुधिः 

उत्पादनयर्ुां  शक्यर्े। यस्मचित्रमाध्यमेि िाटकमाध्यमेि 

नियाकलापानदधिश्च अध्ययिां  नविीयर्े र्नहत र् ेरुधिपवूतकां  नवषयम् 
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अवगिुम् अधिप्रेररर्ाः िवस्मि, शिैः शिैः नवषयस् अवगमिां  

कर्ुं शकु्नवस्मि। यथा प्राथतिासिायामनप र्दश्यरुपेण 

बहुनविकायतिमाः कर्ुं शक्यिे। 

यथा – वार्ातिावणम्, महापुरुषस्ोनक्ः, अथतसनहर्सुिानषर्म ्

इत्यानदिाां िलधित्रमाध्यमेि उपस्थापिम्। 

अत्र नह छात्राणाां पुरस्तार्् नवनविप्रकारकोपायािाां धिििेि रुधिः 

उत्पादनयर्ुां  शक्यर्े। र्दथंलघु – लघुधित्राणाां नवषयाणाां ि 

माध्यमेि एकां  धित्रां  निमातणां  र्दि ु र्ेषाां पाठिां , र्ेि छात्राणाां 

साहाय्येि िरू्िर्यानवषयाणाां व्यवस्मस्थर्ीकरणां  िवनर्। 

अधिियपूवतकिाटकानि अनप रुच्युत्पादिाय कश्चि महत्त्वपणूतः 

उपायः िनवर्ुम् अहतनर्। 

 

र्दश्योपकरणोपयोगोपायाः 

पाठ्यनवषयािाररकृत्य नवनविप्रकारकाः उतमधित्राणाां प्रदशतिम्। 

पाठ्यनवषयाणाां नवन्दरुुपेण उपस्थापिम्। यदा छात्राणाां िेत्रपटले 

प्रत्यक्षनवषयः प्रनर्िानर्, स ि नवषयः मिधस अधिकां  नर्ष्ठनर्। 

 

िव्योपकरणोपयोगोपायाः 

कक्षायाः प्रारम्भे गीर्ां  िावणीयम्। कदाधिर्् श्लोकाः कथाः 

इत्यादयः िावणीयाः। 

सामाधजकर्त्त्वानि धशक्षणाय केिि सामाधजकाः उपायाः अनप 

िनवर्ुम् अहतस्मि येषाां माध्यमेि सरलर्या सां सृ्कर्धशक्षणां  कर्ुं 

शकु्नमः। र्त्र समाधजकस्थलेषु नवनविनवषयाणाां माध्यमेि 

सां सृ्कर्धशक्षणस् नवधशष्टां  नकमनप रूपां  साििीयां , यद्द्वारा छात्रेषु 

कश्चि नवधशष्टावसरः कल्पनयर्ुां  शक्यर्े। अत्र ये उतमर्या पठस्मि 

रुधिमि ि िवस्मि र्ेभ्यः पुरस्काराः प्रदेयाः सस्मि। समाज े

प्रनर्ष्ठादािमनप िनवर्ुम् अहतनर्।  

अिजातलव्यवहारर्त्त्वानि सव े मािवाः इदािीम् अिजातलस् 

उपयोगां  कुवतस्मि। परिु र्त्र धशक्षानवषयककायतिमे िागग्रहणां  ि 

कुवतस्मि। अर्ः र्ेषाां पुरर्ः सां गोष्ठीमाध्यमेि अिजातले 

धशक्षणावसरां प्रकल्प्य सूििीयम्। 

सामाधजकप्रिारमाध्यमाः यथा फेसवुक, यूट्यूव, प्रिृनर्िाां 

माध्यमेि धशक्षा प्रसारणम्। 

धशक्षकस् दानयत्वां  पाठ्यनवषयः िलधित्रम्, िीडावर्् रिनयत्वा 

पाठिीयम्। 

 

निष्कषतः 

उपयुक्नववेििेि स्पष्टां  यर्् सवातसु नििास ु नवधिन्ननवियः सस्मि 

येषाां माध्यमेि छात्राणाां पुरस्तार्् सुर्राां योग्यरीत्या बोििां  कर्ुं 

शक्यर्े छात्राः ि र्दथ ं रुधिमिः िूत्वा शीघ्रमेव नवषयम् 

अवगिुां  शकु्नवस्मि। धशक्षण े इधियाणाां सनियत्वां  जायेर् र्दथ ं

रुच्युत्पादकर्ाां साियस्मि। यनद रुच्यानवषयस्ाध्ययिां  ि नियर्े 

र्नहत छात्राः ज्ञािविः ि िवस्मि र्ेषु सनियर्ा ि ि आयानर् 

इनर्। नवषयस् सवतथा दबुोित्वां  िवनर् र्दथ ं सवतत्र 

अधिप्रेरणाप्रदािम् अनिवायतमेव प्रर्ीयर्े। सवातधण इधियाधण यदा 

सनियाधण जायि े र्दा छात्राः शीघ्रमेव नवषयाधिगमां  कर्ुं 

शकु्नवस्मि र्ेषाां नवषयज्ञािेि सवतनविनवषयस् अधिगमः िनवर्ुम् 

अहतनर्। 

अर्ः निष्कषतरूपेण कथनयर्ुां  शक्यर्े यर्् छात्राणाां बोििाय 

सुर्राम् आवश्यकर्ा वर्तर् े अधिप्रेरणा। र्दथतम् इमे उपायाः 

छात्राणाां रुधिां वितनयर्ुां  शक्ष्स्मि इनर् शम्। 
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