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દ્વવદ્યાર્થી કે દ્વન્િત અર્ે અસરકારક દ્વશક્ષણ માટે
ગૂગલ એદ્વલલકે શન્સ
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આચાયન, શ્રીમતી પી. કે . ઇર્ામદાર કોલેજ ઓફ એજયકે શર્, વલ્લભ દ્વવદ્યાર્ગર
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વતનમાર્ યગ મારહતી અર્ે જ્ઞાર્ર્ા યગ તરીકે ઓળખાય છે . દ્વશક્ષણ એ મારહતી
અર્ે જ્ઞાર્ર્ા ઉત્પાદર્, દ્વવસ્તરણ અર્ે ઉપયોગ શીખવવા માટે ર્ી ઉિમ ગોઠવણ છે .
આજર્ા સ્પધાનત્મક સમયમાાં દ્વશક્ષકર્ો ફાળો દ્વવશેિ મહત્વ ધરાવે છે . દ્વશક્ષકે દ્વશક્ષણર્ે
સફળ બર્ાવવા આધદ્વર્ક બર્વાં પડશે. તે માટે દરે ક દ્વશક્ષકર્ી પ્રર્થમ જરૂરરયાત રહે શે
કૉમ્લયટર અર્ે ઇન્ટરર્ેટર્ો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાર્ી કળા જાણવાર્ી. ખૂબ ર્જીકર્ા
ભદ્વવષ્યમાાં સાક્ષર અર્ે દ્વર્રક્ષકર્ી વ્યાખ્યા બદલાઈ જશે. જેર્ે કૉમ્લયટર અર્ે ઇન્ટરર્ેટર્ો
યોગ્ય ઉપયોગ કરતાાં આવડશે તેર્ેજ સાક્ષર કહે વાશે અર્ે જેર્ે આ બાંર્ે ર્ો ઉપયોગ કરતાાં
ર્હીં આવડે તો તે કહે વાશે દ્વર્રક્ષક!
આજર્ી ઇન્ટરર્ેટર્ી આ દદ્વર્યામાાં, આપણે કોઇ પણ સમયે અર્ે સ્ર્થળે કોઈ
પણ વસ્ત પર પષ્કળ પ્રમાણમાાં ઝડપી, સરળ અર્ે ચોકકસ મારહતી અર્ે તે પણ દ્વવદ્વવધ
ભાિાઓમાાં ગગલ ર્ામર્ા સચન એદ્વન્જર્ર્ો ઉ૫યોગ કરી મેળવી શકીએ છીએ. સામાન્ય
બે-ત્રણ કી-વડન ર્ો ઉપયોગ કરવા માત્રર્થી આપણે જે જાણવા માાંગીએ છીએ તે બધાં
આપણા મોબાઇલ અર્થવા કમ્લયટર સ્ક્રીર્ િારા સહજતાર્થી મેળવી શકાય છે . દ્વશક્ષણક્ષેત્રે
વગનખાંડોર્ે પણ ઇન્ટરર્ેટ કર્ેકટીવીટીર્થી જોડી દેવામાાં આવી રહ્ા છે ૫રરણામે દ્વશક્ષણ વધ
સજનર્ાત્મક બન્યાં છે .દ્વશક્ષકો, દ્વવદ્યાર્થીઓ અર્ે સાંસ્ર્થાઓર્ે સમાર્ લલેટફોમન પર લાવવામાાં
મોટી તકર્ીકી કાંપર્ીઓર્ા પ્રયત્ર્ો તર્થા સાંશોધર્ો મહત્વર્ા સાબબત ર્થયા છે . આ
શૈક્ષદ્વણકર્ી તકર્ીકી ક્ષેત્રર્ો સૌર્થી મોટા ખેલાડીઓમાર્ો એક સ્પષ્ટ્પણે ગૂગલ જ છે .
ગૂગલર્ી કે ટલીક એદ્વલલકે શર્ અર્ે ટૂ લસ કે જે દ્વશક્ષણ પ્રણાલીમાાં સધારો લાવવા માટે તર્થા
શૈક્ષદ્વણક કાયો માટે દ્વશક્ષક તેમજ દ્વવદ્યાર્થી એમ બાંર્ે પક્ષે અસરકારક સાબબત ર્થયેલ છે તે
દ્વવશે જાણીએ અર્ે શાળાકીય કાયોમાાં તેર્ો ઉપયોગ કરીએ અર્ે કરાવીએ તો દ્વશક્ષણ ર્થકી
સફળતાર્ી ર્વી ચક્ષતીજો સાર કરી શકાશે.
ગૂગલ સ્કોલર:
આ એલલીકે શર્ િારા તમે એકજ સ્ર્થાર્ેર્થી જ્ઞાર્સભર મારહતી શોધી શકો છો.
એટલાં જ ર્હીં સદર મારહતી વધ દ્વવશ્વસર્ીય હોય છે , કારણ કે તે સાવનજદ્વર્ક વેબ સામગ્રી
બતાવતાં ર્ર્થી જે આપણે સામાન્ય રીતે સચન એદ્વન્જર્ પર મેળવતા હોઇએ છીએ. આમાાં
અભ્યાસર્ા કોઇપણ ક્ષેત્રર્ા એબ્સ્ટરે ક્્સ, લેખ, શૈક્ષદ્વણક જર્નલ, ર્થીસીસ તર્થા પસ્તકો
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જેવા સ્રોતો સરહતર્ી મારહતી સરળતાર્થી મેળવી શકાય છે . તેમાાં મૂળ લેખો અર્થવા સાંપૂણન
ટે કસ્ટર્ી વલકસ પણ આપેલી હોય છે .
ગૂગલ ક્લાસરૂમ:
જે શાળાઓ પેપરલેસ કામગીરી કરવા માાંગે છે તેવી શાળાઓ માટે આ ઉપયોગી
એલલીકે શર્ છે . આ એદ્વલલકે શર્ મારફત દ્વશક્ષક દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે આપવાર્ા ર્થતાાં
એસાઇર્મેન્ટ ખબજ સરળતાર્થી તૈયાર કરી દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે તેર્ાં દ્વવતરણ તેમજ વગીકરણ
કરી શકે છે . આમ, ગૂગલ કલાસરૂમ એ શાળાઓ માટે ર્ાં એક ડીજીટલ લલેટફોમન છે જે
સોં૫ણી, ગ્રેડીંગ અર્ે કાગળર્ા દ્વવતરણર્ે સરળ બર્ાવવા માટે ર્ાં ઉપયોગી સાધર્ છે .
ગૂગલ મેઇલ (જીમેઇલ):
જીમેઈલ એ દ્વવશ્વ ર્ી સોર્થી લોકપ્રીય ઇમેઇલ સેવા છે . ગગલર્ી આ સેવા ૨૦૦૭
માાં શર કરવામાાં આવી હતી. સમય સાર્થે ગગલ કાંપર્ી એ અર્ેક ર્વા દ્વફચર એડ કયાન છે .
અમેરરકા ર્ી ૬૬% કાંપર્ી જીમેઇલ વાપરે છે . જીમેઇલ તમર્ે ૧૫ જીબી સધીર્ી સ્ટોરે જ
સ્પેસ આપે છે . કોઇપણ વ્યદ્વકત સરળતાપૂવનક, ગમે ત્યારે , ગમે ત્યાાંર્થી ચાહે તે સ્વરૂપે
મારહતીર્ાં આદાર્-પ્રદાર્ કરી શકે . દ્વશક્ષક અર્ે દ્વવદ્યાર્થી જયારે જરૂર જણાય ત્યારે
મારહતીર્ાં ખબજ સરળતાર્થી આદાર્-પ્રદાર્ કરી શકે છે . પછી તે એસાઇન્મેન્ટ હોય,
હોમવકન હોય, શૈક્ષદ્વણક ર્ોટીસ હોય કે પછી ૫રરક્ષાર્ાં ટાઇમ ટે બલ હોય. એકજ સમયે એક
સાર્થે અર્ેક દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે, વાલીઓર્ે કે સાંસ્ર્થાર્ા કતાન હતાનઓ સાર્થે ખબજ ઓછા
સમયમાાં મારહતીર્ાં આદાર્-પ્રદાર્ કરી શકાય છે .
ગૂગલ હેં ગઆઉટ:
ગૂગલ હેં ગઆઉટ, ગૂગલ િારા પ્રદાર્ ર્થયેલ સૌર્થી વધ લોકતપ્રય સાઘર્ોમાાંર્ાં
એક છે . જેમાાં દ્વશક્ષકો અર્ે દ્વવદ્યાર્થીઓ માટે મફત દ્વવદ્વડઓ કોન્ફરવન્સગર્ી સદ્વવધાઓ
ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવેલ છે . તેર્ે કે ટલીક દ્વવદ્વશષ્ટ્ સદ્વવધાઓ જેવી કે , યટ્યબ, જીમેલ
અર્ે કે લેન્ડર જેવી અન્ય ગૂગલ સેવાઓ સાર્થે સાાંકળવામાાં આવેલ છે તેમજ એક જ સમયે
દસ જેટલા વપરાશકતાનઓર્ે એક સાર્થે વાતચીત કરવાર્ી સદ્વવધા પણ પૂરી પાડે છે .
દ્વશક્ષકો આ સેવાર્ો ઉપયોગ તેમર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે મદદ કરવા માટે કરી શકે છે અર્થવા
દ્વવદ્યાર્થીઓ તે સમયે દ્વવદ્વવધ સ્ર્થળોએ હોય ત્યારે પણ તેમર્ી શાંકાઓર્ે સ્પષ્ટ્ કરી શકે છે .
શાળાઓ અતતશ્વર્થઓર્ે દ્વવદ્વડઓ કોન્ફરવન્સગ િારા તેમર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે પ્રોત્સારહત કરવા
આમાંત્રી શકે છે તેમજ કોઈ દ્વવિાર્ ફે કલટીર્ે ઓર્લાઇર્ વગન લેવા માટે પણ આમાંતત્રત કરી
શકે છે .
ગૂગલ ડર ાઇવ:
વિન 2012 માાં શરૂ કરાયેલ, આ ફાઇલ સ્ટોરે જ અર્ે ચસન્ક્રોર્ાઈઝ સેવા કે જે
ગૂગલ િારા દ્વવકસાવવામાાં આવી છે તે વપરાશકતાનઓર્ે તેમર્ા સવનસન પર ફાઇલો સાંગ્રરહત
કરવા, દ્વવદ્વવધ ઉપકરણોર્ી ફાઇલોર્ે ચસક્રર્ાઇઝ કરે છે અર્ે ફાઇલો શેર પણ કરે છે ગૂગલ
ડર ાઇવ એ ક્લાઉડ-આધારરત સ્ટોરે જ છે જે વ્યદ્વક્તર્ે પોતાર્ા અગ્ત્યર્ા દસ્તાવેજો,
વ્યાખ્યાર્ો, વીડીઓઝર્ે ૧૫ જીબી સઘી ઓર્લાઇર્ સ્ટોર કરવાર્ી માંજૂરી આપે છે .

Shikshan Darshan

29

Oct-Dec-2019 Year-8 Issue-4

ISSN: 2319-202X

Shikshan Darshan

Peer Reviewed Journal

લગભગ તમામ પ્રકારર્ી ફાઇલોર્ે ઓર્લાઇર્ સ્ટોર કરવા ચસવાય, તે વપરાશકતાનઓર્ે
તેમર્ા ઉપકરણો પર ફાઇલોર્ે ચસક્રર્ાઇઝ કરવાર્ી અર્ે ફાઇલોર્ે શેર કરવાર્ી માંજૂરી પણ
આપે છે . શાળાઓ આ સેવાર્ો ઉપયોગ એક જ જગ્યાએ બધી અધ્યયર્ અર્ે શૈક્ષદ્વણક
સામગ્રી પ્રદાર્ કરવા માટે રાખી શકે છે . દ્વશક્ષકો જદા જદા વગો માટે અલગ ફોલડરોમાાં
દ્વવદ્યાર્થીઓ માટે એસાઇર્મેન્ટ અપલોડ કરી શકે છે અર્ે દ્વવદ્યાર્થીઓ તેમર્ાં સમાપ્ત કરે લાં
હોમવકન પણ સબતમટ કરી શકે છે .
ગૂગલ બકસ:
એક સમય એવો હતો કે જયારે કોઈ પસ્તકર્ો અભ્યાસ કરવા હોય તો તેર્ા
અભ્યાસ માટે તે પસ્તક ખરીદવાં પડતાં અર્થવા તો પસ્તકાલયર્ી સદસ્યતા લેવી પડતી
હતી. જે દરે ક સાંસ્ર્થા, દ્વશક્ષક કે દ્વવદ્યાર્થી માટે શકય ર્હોતાં. ગૂગલ બકસ ર્ામર્ી આ
સદ્વવધાર્થી કોઇપણ બકસ તમે સરળતાર્થી મેળવી શકો છો. ગૂગલ બકસ એક દ્વડદ્વજટલ
લાઇબ્રેરી છે જેમાાં ૨૫ તમદ્વલયર્ર્થી વધ સ્કે ર્ કરે લા પસ્તકો છે . તે તમામ પસ્તકોર્ો
દ્વવદ્યાર્થીઓ તેમજ દ્વશક્ષકો પોત પોતાર્ી જરૂરરયાત મજબ ઉ૫યોગ કરી શકે છે . આમ ગૂગલ
બક્સ ગગલ ર્ી ડીજીટલ બક પૂરી પાડતી સેવા છે . ગગલ કાંપર્ી એ ૨.૫ કરોડ તપ્રન્ટ
બકર્ે ડીજીટલ સ્વરૂપ માાં ફે રવી વેબસાઈટ ઉપર મૂકી છે . આમાાં તમે ઘણી બધી બકસ
ફ્રીમાાં વાાંચી શકો છો.
ગૂગલ શી્સ:
ગૂગલ શી્સ વેબ આધારરત સ્પ્રેડશીટ ટૂ લ છે જે તમર્ે ઓર્લાઇર્ સ્પ્રેડશી્સ
બર્ાવવા અર્ે સાંપારદત કરવાર્ી તેમજ રીઅલ-ટાઇમમાાં સહયોગ કરવાર્ી માંજૂરી આપે છે .
ડે ટા દ્વવશ્લેિણ અર્ે સાંગઠર્ માટે પણ તે ખબ ઉપયોગી સાબબત ર્થયેલ છે .
ગૂગલ ફોમ્સન:
ગૂગલ ફોમ્સન પણ એક વેબ-આધારરત ફોમન ટૂ લ છે જે તમર્ે અલગ અલગ ફોમ્સન,
સવેક્ષણો અર્ે દ્વક્વઝ બર્ાવવાર્ી માંજૂરી આપે છે જે રીઅલ-ટાઇમમાાં પ્રતતસાદર્ી મારહતી
એકતત્રત કરે છે . આમ ફોમન એ ગગલર્ી ઓર્લાઈર્ સવે કરવા માટે ર્ી સગવડ આપે છે
જેમાાં તમે તમારા પોતાર્ા સવે કરી શકો છો. આ ખબ ઉપયોગી સેવા છે અર્ે તમારી
વેબસાઈટ સાર્થે કોમ્બીર્ેશર્ કરી શકો છો.
ગૂગલ સ્લાઇડ્સ:
ગૂગલ સ્લાઇડ્સ પણ એક વેબ આધારરત પ્રસ્તતત સાધર્ છે જે તમર્ે ઓર્લાઇર્
પ્રસ્તતતઓ બર્ાવવા અર્ે સાંપારદત કરવાર્ી માંજૂરી આપે છે . આમ ગગલ સાઈટ એ ગૂગલ
ર્ી ઓર્લાઈર્ વેબસાઈટ બર્વવા માટે છે . જો તમર્ે વેબસાઈટ કે વી રીતે બર્ાવવી એ
ખ્યાલ ર્ા હોય તો ગૂગલ સાઈટ એર્ો જવાબ છે . આર્ી મદદર્થી એક બેચસક વેબસાઈટ તમે
બર્ાવી શકો છો.
ગૂગલ ડર ોઇંગ્સ:
ગૂગલ ડર ોઇંગ્સ એક વેબ-આધારરત આકૃ તત સોફ્ટવેર છે જે વપરાશકતાનઓર્ે
ફ્લોચાટન , ર્કશાતેમજ અન્ય છબીઓ બર્ાવવા માટે ર્ી સદ્વવધા પૂરી પાડે છે .
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ગૂગલ મેપ:
ગૂગલ મેપ એ દ્વવશ્વર્ી લોકપ્રીય મેપ સેવા છે . આર્ા િારા તમે મેપ, સેટેલાઈટ
તસ્વીર, સ્ટર ીટ મેપ, લાઇવ ટર ાદ્વફક અર્ે રસ્તાર્ાં પણ લલાર્ કરી શકો છો. આ સર્શવસ
૨૦૦૫ માાં શરૂ કરવામાાં આવી હતી.
ગૂગલ યટ્યબ:
યટ્યબ એ એક ફ્રી દ્વવડીઓ શેરીંગ વેબસાઈટ છે . જેમાાં તમે ફ્રીમાાં દ્વવડીઓ
અપલોડ કરીર્ે શેર કરી શકો છો તર્થા દ્વર્હાળી શકો છો તેમજ ડાઉર્લોડ પણ કરી શકો
છો. સરળ રીતે ર્વીર્તા સભર દ્વશક્ષણ આપવા માટે ઘણી દ્વવડીયો આ સાઇટ પર મળી શકે
છે . આર્ી શરૂઆત ૨૦૦૫ કરવામાાં આવી હતી. આ દદ્વર્યાર્ી સોર્થી લોકપ્રીય વેબસાઈટ
છે . દ્વવજ્ઞાર્ કે કોઈ પણ દ્વવિય પર સમજી શકાય તેવાં દ્વશક્ષણ આપવા લાખો દ્વવડીઓ
ઉપલબ્ધ છે . જે તમે તમારી જરૂરરયાત મજબ ડાઉર્લોડ પણ કરી શકો છો.
ગૂગલ ટરે ન્ડ:
ટરે ન્ડએ દ્વવશ્વમાાં ર્થતાાં સચનર્ે લગતી મારહતી આપે છે . દ્વવશ્વમાાં શાં સોર્થી વધારે સચન
ર્થાય છે . તેર્ા વોલયમ દ્વવશે અર્થવા ક્યાાં દેશ માાં શાં સચન ર્થાય છે . તેર્ા દ્વવશેર્ી મારહતી પૂરી
પાડે છે .
ગૂગલ સ્કોલર :
દ્વવશ્વર્ી દરે ક મોટી યદ્વર્વસીટીર્ા લેખ અર્ે મેગેઝીર્ તમર્ે અહીં ફ્રીમાાં મળશે.
આ સેવા દ્વવદ્યાર્થીઓ માટે ખબ ઉપયોગી છે .
આમ, ઉપર જોયાં તેમ, ટે કર્ોલોજીર્ી પ્રગતતએ આપણી

દ્વશક્ષણ પ્રણાલીમાાં

ક્રાાંતત લાવવામાાં ર્ોંધપાત્ર યોગદાર્ આલયાં છે અર્ે ગૂગલ શરૂઆતર્થી જ આ તમશર્માાં
મોખરે રહ્ાં છે . દ્વવશ્વભરમાાં ૭૦ તમદ્વલયર્ર્થી વધ સભ્યો ગૂગલર્ી આ દ્વવદ્વવધ
એલલીકે શર્ોર્ા માધ્યમર્થી જોડાયેલા છે . ગૂગલર્ી આ તમામ સદ્વવધાઓ દ્વર્:શલક છે તેર્ા
માટે ફકત તમારાં રે જીસ્ટરે શર્ કરાવવાં આવશ્યક છે . ગૂગલર્ી આ સદ્વવધાઓર્થી દ્વવદ્યાર્થીઓ
અર્ે દ્વશક્ષકોમાાં ર્વીર્તા, ભાગીદારી અર્ે સજનર્ાત્મકતા જોવા મળે છે . ૫રરણામે દ્વશક્ષણ
વધ સજનર્ાત્મક બર્ી રહયાં છે તેમ જણાય છે
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