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જશક્ષણમાાં િેબ 2.0 નો જિજનયોગ
અહમદઅલી એન.ખણુશીયા
એમ.રફલ. જિધાથી, જચલ્ડર ન યુજનિજસાટી ગાાંધીનગર
મો.નાં : ૯૪૨૬૫ ૨૩૦૭૯ E-Mail: khanusiyaa777@gmail.com
•

•

જશક્ષણને અસરકારક બનાિિા માટે જશક્ષકો દ્વારા ટે કનોલોજીનો જશક્ષણમાાં બહોળો
ઉપયોગ કરિામાાં આિી રહ્ો છે . ટે કનોલોજી િૂ ની જશક્ષણ પદ્ધજત સાથે એક ખુબ િ સારો
પુરક સાજબત થઈ છે . િતામાન સમયમાાં તો િળી આખુાં જશક્ષણ િ અમુક સમય માટે
ટે કનોલોજીના આશરે િતુાં રહ્ુાં હોય એિુાં છે . આપણે જ્યારે જશક્ષણમાાં ટે કનોલોજીની િાત
કરીએ તો આપણે મોટે ભાગે િેબસાઇ્સની િ િાત કરતા હોઈએ છીએ. પરાંતુ હકીકતમાાં
િેબસાઇ્સમાાં પણ િેબ 1.0 અને િેબ 2.0 િેિી આિૃજિ હોય છે – જો કે તે જિષે ઘણા
લોકો અજાણ પણ હશે. િેબ 1.0 એ ઈન્દ્ટરનેટનુાં 'રીડ ઓન્દ્લી' પાસુાં છે , િેમાાં િપરાશકતાા
ફક્ત માહીતી િાાંચી કે જોઇ શકે છે , અને બહુ મયાારદતપણે મારહતીની આપ-લે કરી શકે
છે . આ એક એિુાં પાસુાં છે િયાાં િપરાશકતાા પોતે જનજષ્ટ્રિય રહીને માહીતી તો મેળિી શકે છે ,
પણ તેને રીવ્યુ, કમેન્દ્ટ કે ફીડબેક આપિાની તક મળતી નથી.
િેબ 2.0 એ ઈન્દ્ટરનેટનુાં 'રાઈટે બલ' પાસુાં છે , િેમાાં સાઈટ અને િપરાશકતાા િચ્ચે પરસ્પર
મારહતીની આપ-લે થાય છે . યુટ્યુબ, જિરક, ફજલકર, ફે સબૂક િગેરે િેબ 2.0 નાાં કે ટલાાંક
ઉદાહરણ છે . આ લેખમાાં આપણે િેબ 2.0 એટલે શુાં, તેના કે ટલાક ટુ લ્સ જિષે અને તેનાથી
જશક્ષણમાાં કઈ રીતે ફાયદો પહોંચે છે તે જિષે મારહતી મે ળિિાનો પ્રયાસ કરીશુાં.
િેબ 2.0 એટલે શુ?
ાં
િેબ 2.0 શલદનો ઉપયોગ પ્રથમ િખત ડે લ ડોહે ટી દ્વારા િષા ૨૦૦૩માાં કરિામાાં આવ્યો
હતો, િેમાાં તેમણે િેબ 2.0 ને ઇન્દ્ટરનેટનુાં નિુાં સોપાન કહ્ુાં હતુાં.
િેબ 2.0 નાાં ઉદાહરણોમાાં િેબ આધારરત સમૂહ , હોસ્ટ સેિાઓ, િેબ પ્રોગ્રા્સ, સોજશયલ
નેટિરકાં ગ સાઇ્સ, જિરડઓ શેરરાંગ સાઇ્સ, જિકી, લલોગ્સ િગેરેનો સમાિેશ થાય છે .
િેબ 2.0 સાઇ્સ તેના િપરાશકતાાઓને િેબસાઇટની સામગ્રી અન્દ્ય િપરાશકતાાઓ સાથે
જોિા અથિા શેર કરિાની માંિૂરી આપે છે .
િેબ 2.0ના ટુ લ્સ:
િેબ 2.0ના કે ટલાય ટુ લ્સ ઉપલલધ છે , પરાંતુ િેનો જશક્ષણમાાં ઉપયોગમાાં થઈ શકે તેિા
અમુક ટુ લ્સની આપણે મારહતી મેળિિાનો પ્રયાસ કરીશુાં.
1) જિરકપીરડયા:
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જિરકપીરડયા શલદથી તો બધા િાકે ફ િ હશે. જિરકપીરડયાની શરૂઆત જિરકમીરડયા
ફાઉન્દ્ડે શન દ્વારા કરિામાાં આિી છે . જિરકપીરડયા શલદ હિાઇયન ભાષાના શલદ જિરક
(wiki)-કે િેનો અથા ત્િરરત કે ઝડપી એિો થાય છે તેના પરથી જિરક, અને અાંગ્રેજી
ભાષામાાં જ્ઞાનકોશ માટે ના શલદ એન્દ્સાઇક્લોપીરડયા પરથી પીરડયા શલદ મળીને
જિરકપીરડયા શલદ બનેલો છે . િેની શરૂઆત ઈ.સ. 2001માાં જિમી િેલ્સ અને લૈરી સાંગેર
દ્વારા કરિામા આિી હતી. જ્યારે કોઈપણ જિષય પર મારહતી મેળિિાની િાત આિે ત્યારે
પહે લી પસાંદગી જિરકપીરડયાની િ કરિામાાં આિે છે .
સરળ શલદોમાાં કહીએ તો, જિરકપીરડયા એટલે ઇન્દ્ટરનેટ પર રહે લી બધી મારહતીને લોકો
દ્વારા એકઠી કરીને એક િ િગ્યાએ સુલભ કરી આપનાર પ્લેટફોમા. તેમાાં મોટાભાગના
જિષયો આિરી લેિામાાં આિેલા હોય છે , અને તેમનાાં જિષે ટૂાં કમાાં મારહતી આપેલી હોય છે .
અને અાંતમાાં િધારે મારહતી મેળિિી હોય તો તે માટે સાંદભા પણ આપેલા હોય છે .
જિરકપીરડયા મોટે ભાગે સ્િયાંસેિકો દ્વારા પુરી પાડિામાાં આિેલી મારહતી પર આધારરત
હોય છે , અને તેના પર મુકેલ મારહતીનો કોઈ પણ વ્યજક્ત ઉપયોગ કરી શકે છે .
2) લલોગ્સ:
લલોગ િેબલોગ શલદનુાં ટુાં કુ રૂપ છે , િે સામાન્દ્યપણે ઉપયોગકતાા માણસ કે સાંસ્થા દ્વારા
જનયજમતપણે રટપ્પણીઓ, ઘટનાઓનુાં િણાન કે પછી અન્દ્ય પરરજસ્થજત માટે જાહે રાત કે
રટપ્પણી કરિા માટે ઉપયોગમાાં લેિાય છે .
લલોગ જિષયિસ્તુને અનુલક્ષીને અલગ અલગ ભાગમાાં િહેં ચિામાાં આિે છે – િેમાાં જશક્ષણ,
રાિકીય, આજથાક, સામાજિક, ધાજમાક, રમતગમત, િગેરેનો સમાિેશ થાય છે . લલોગ
વ્યજક્ત દ્વારા એમની વ્યજક્તગત ડાયરીની ગરિ સારે છે , જ્યારે સાંસ્થા માટે નોટીસ બોડા ની
ગરિ સારે છે .
3) ટીચર ટ્યુબ:
ટીચર ટ્યુબ એ યુ ટ્યુબ િેિી િ િીરડઓ શેરીંગ િેબસાઈટ છે . ટીચર ટ્યુબ એ એડમ અને
િેસન જસ્મથના જિચારોની ઊપિ છે . આ િેબસાઈટનો મુખ્ય હે તુ જશક્ષણ વ્યિસાય સાથે
જોડાયેલ લોકો ખાસ કરીને જશક્ષકો તેમની અધ્યાપન સામગ્રીને શેર કરી શકે છે , ટીચર
ટ્યુબનાાં િીરડઓ જોઈ શકાય છે અને અપલોડ પણ કરી શકાય છે અને ટીચર ટ્યુબમાાં
િીરડઓ, ઓરડઓ, ડોક્યુમેન્દ્ટ (િડા , એક્સલ, પાિરપોઇન્દ્ટ, પીડીએફ િગેરે),
ફોટોગ્રાલસ, ગૃપ અને ચેનલ િગેરે શેરીંગ સુજિધાઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે . િેની
િેબસાઈટ www.Teachertube.com છે .
4) સ્લાઈડ શેર:
સ્લાઈડ શેર એ એક િેબસાઈટ છે િેને જલાંકઇન (Linked In) દ્વારા તૈયાર કરિામાાં આિી
છે . િેના પર તેનો ઉપયોગકતાા સ્લાઈડને અપલોડ કરે છે , સ્લાઈડને જોઈ શકે છે , અને તેને
અન્દ્ય લોકોને શેર કરી શકે છે . પ્રેઝન્દ્ટે શન અને ડોક્યુમેન્દ્ટને લગતાાં કાયોને શેર કરી શકે છે .
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મૂળ લેખકની પરિાનગી મેળિીને મૂળ પ્રેઝન્દ્ટે શન ડાઉનલોડ કરી શકાય છે . સ્લાઈડ શેરની
િેબસાઇટ www.slideshare.net છે .
5) િન ડર ાઇિ:
િનડર ાઇિ એ માઇિોસોફટ કોપોરે શન દ્વારા ઓનલાઇન સ્ટોરે િ માટે ની સુજિધા પૂરી પાડે
છે . િનડર ાઇિનો ઉપયોગ કરિા માટે માઇિોસોફટ આઈ.ડી. કે એકાઉન્દ્ટનો ઉપયોગ કરિો
પડે છે . િેના િડે લોગીન થઇને િનડર ાઇિમાાં ફાઇલ, ફોલ્ડર કે અન્દ્ય ડે ટાને સાંગ્રહ, એરડટ
અને શેર કરી શકાય છે . િનડર ાઇિ પર િેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને જનઃ શુલ્ક મહિમ 10
GB સુધીનો ડે ટા કે ફાઇલ્સ સાંગ્રહ કરી શકાય છે . િનડર ાઇિનો ઉપયોગ તેની િેબસાઈટ
ક્પ્યુટરમાાં https://onedrive.live.com કે એજપ્લકે શનનો ઉપયોગ કરીને કરી શકીએ
છીએ.
6) ગૂગલ અનુિાદ:
ગૂગલ અનુિાદ અથિા ગૂગલ ટર ાન્દ્સલેટ એક અનુિાદક સોલટિેર છે , િે ગૂગલ ઇન્દ્કોપોરે શન
દ્વારા જિકજસત છે . આ સોલટિેર એક ભાષાના શલદ કે ફકરાનો અન્દ્ય બીજી ભાષામાાં
અનુિાદ કરે છે . િતામાન સમયમાાં આમાાં ગુિરાતીથી અન્દ્ય ભાષાઓમાાં તથા અન્દ્ય
ભાષાઓમાાંથી ગુિરાતીમાાં પણ અનુિાદ કરી શકાય તેિી સુજિધા ઉપલલધ છે . આ માટે
ગૂગલ સ્િયાં પોતાના અનુિાદક સોલટિેરનો પ્રયોગ કરે છે .
7) ગૂગલ કલાસરૂમ:
ગૂગલ ક્લાસરૂમમાાં જિદ્યાથીઓના અસાઇમેન્દ્ટ, કસોટી, હાિરી, િગેરે િેિી મારહતી સાંગ્રહી
શકાય છે . ગૂગલ ક્લાસરૂમ દ્વારા અઠિારડક, એકમ અને િાજષાક કસોટી નુાં આયોિન
કરિાની ક્ષમતા હોય છે . તેમાાં જિદ્યાથીઓ પોતાના પ્રશ્નો સીધા િ જશક્ષકને પૂછી શકે છે અને
જશક્ષક દ્વારા િિાબ પણ મેળિી શકે છે . તેનાથી જિદ્યાથીઓના પ્રદશાનનુાં જશક્ષકને
મૂલ્યાાંકન કરિુાં સરળ રહે છે . ગૂગલ ક્લાસરૂમ દ્વારા આપિામાાં આિતી સુજિધા મુડલ,
એડ્મોડો િેિી કાંપનીઓ દ્વારા પણ પુરી પાડિામાાં આિે છે .
8) ઝુમ:
ઝુમ એપ્લીકે શનની સ્થાપના એરરક યુઆન દ્વારા િષા 2011માાં કરિામાાં આિી હતી. ઝુમ
ક્લાઉડ આધારરત જિડીઓ કો્યુજનકે શનનુાં એક માધ્યમ છે , િેમાાં એક િગ્યાએથી બીજી
િગ્યાએ જીિાંત પ્રસારણ કરી શકાય છે . િેનાથી િેજબનાર, લાઈિ િાતચીત, મોબાઇલ અને
ક્પ્યૂટરની સ્િીનનુાં શેરીંગ, અને અન્દ્ય બીજી કે ટલીક સાંકજલત પ્રવ્રુતીઓ કરી શકાય છે .
અત્યારે કોરોના મહામારીની પરરજસ્થજતમાાં િચ્યુાઅલ ક્લાસરૂમનુાં આયોિન કરિામાાં ઝુમ
િેિી એપ્લીકે શન્દ્સનો મોટો ફાળો રહ્ો છે .
10) કહુત:
કહુત જ્ઞાન સાથે ગ્મતની માનજસકતાને ધ્યાનમાાં લઈને તૈયાર કરિામાાં આિેલી એક િેબ
એપ્લીકે શન છે . તેમાાં બાળકોને રમત સાથે ઓનલાઈન જશક્ષણ આપિામાાં આિે છે . જશક્ષક

Shikshan Darshan

33

Oct-Dec-2020 Year-9 Issue-4

Shikshan Darshan – A Peer Reviewed Journal
એમાાં પ્રશ્નોતરી અપલોડ કરે છે અને બાળકોને તેના િિાબ આપિાના હોય છે . આ પ્રશ્નોિરી
અને અન્દ્ય પ્રિૃજિઓ બાળકોને કાંટાળો ન આિે અને એમના જ્ઞાનમાાં પણ િધારો થાય એ
રીતે રડઝાઈન કરિામાાં આિે છે . આમાાં બાળકોને સાચા િિાબ આપિા બદલ પોઈન્દ્્સ
આપિામાાં આિે છે .
11) ક્િોરા:
ક્િોરા જ્ઞાનની આપલે તેમિ પ્રશ્નો પૂછિાનુાં અને લોકો સાથે જોડાિા માટે નુાં પ્લેટફોમા છે .
જિશ્વમાાં જ્ઞાનના પ્રસારણને સરળ બનાિિાના મકસદથી બનાિિામાાં આવ્યુાં છે . આ
પ્લેટફોમામાાં જિષય અનુસાર અલગ અલગ સમૂહ બનાિિામાાં આવ્યા છે િેથી પ્રશ્નોને
શોધિા સરળ બને. આમાાં િપરાશકતાાઓ પ્રશ્નો પૂછે છે અને લોકો દ્વારા િિાબ આપિામાાં
આિે છે .
આમ શૈક્ષજણક કાયામાાં મદદરૂપ થાય એિા ઘણા ટુ લ્સ ઉપલલધ છે િેમાાંથી અમુક ટુ લ્સ
જિષે આપણે ઉપર મારહતી મેળિી. આ બધા ટુ લ્સના ઉપયોગથી શૈક્ષજણક કાયોમાાં કયા
કયા ફાયદા થઈ શકે છે એ તરફ આપણે નિર કરીએ.
િેબ 2.0 ના ટુ લ્સના ફાયદા:
➢

મારહતીનો પ્રસાર અને પ્રચાર સરળ બને છે . સમાન રુચીિાળા લોકો સાથે જોડાઈ
શકાય છે .

➢

જિદ્યાથીઓની હાિરી, કસોટી િગેરે પર આધાર રાખીને સરળતાથી મૂલ્યાાંકન કરી
શકાય છે .

➢

જિપરીત પરરજસ્થજતમાાં પણ બાળકોનુાં જશક્ષણ ચાલુ રાખી શકાય છે .

➢

જશક્ષકો અને જિદ્યાથીઓ િચ્ચેનુાં અાંતર ઓછુાં કરી શકાય છે .

➢

જિદ્યાથીઓ ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ કરતાાં શીખે છે અને એકબીજાનો સહકાર
આપતા થાય છે . સાંશોધન કાયામાાં મદદરૂપ સાજબત છે .

➢

જશક્ષકો પોતાના જિષય િસ્તુના જ્ઞાનમાાં િધારો કરી શકે છે તેમિ નિી-નિી
શૈક્ષજણક પ્રયુજક્તઓ અપનાિી શકે છે .

➢

21મી સદીમાાં ઉચ્ચજશક્ષણ પ્રાિ કરી રહે લા જિધાથીઓ િેબ ટુ લ્સનો બહોળા
પ્રમાણમાાં ઉપયોગ કરી રહ્ા છે .

પરરિતાન સાંસારનો જનયમ છે , જશક્ષણક્ષેત્રે પરરિતાન આિશ્યક છે અને જશક્ષણના હે તુઓ
જસદ્ધ કરિા િેબ 2.0 સાધનો ખૂબ િ ઉપયોગી પુરિાર થઈ રહ્ા છે . જિધાથીઓ, જશક્ષકો
કે પછી જશક્ષણક્ષેત્રનો કોઈ પણ વ્યજક્ત િેબ 2.0 સાધનોનો ઉપયોગ કરીને શીખી રહ્ો છે .
અને જિશ્વમાાં અનુકૂલન કરી રહ્ાાં છે , િે ઝડપી, સમય બચાિિા અને િધુ અસરકારક છે .
િેબ 2.0 ના સાધનોના ઉપયોગથી જિશ્વમાાં જશક્ષણમાાં િાાંજત લાિિાની ઘણી સાંભાિનાઓ
છે .
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