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સુનીલકુમાર આર જોષી 

અધ્યયન અને અધ્યાપનમાં તકિનકી 

હેડ ટીચર, મ્યુિનસપલ કૂલ બોડર્ , અમદાવાદ. 
 
 

 

પૌરાિણક સમયમાં ગુરુ િશ યને ગુરુકુળમાં ભણાવતા હતા. જમે જમે 
સમય પસાર થતો ગયો તેમ તેમ િશક્ષણ િક્રયામાં ફેરફાર થતો ગયો. િવદ્યાથીર્ઓ 
આશ્રમના બદલે વગર્ખંડમાં ભણવા લાગ્યા. શાળામાં પુ તક, નોટબુક, ચોક, 
યામફલક અને શૈક્ષિણક સાધનોની અિનવાયર્તા સમજાઈ. 

શાળા-કૉલેજ માટે મોટી મોટી આલીશાન ઇમારતો બનવા લાગી. શાળા 
યવ થા સરકાર અને ખાનગી સં થાઓ વચ્ચે વહેંચાઈ ગઈ. ખાનગી સં થાઓમાં 
અત આધુિનક તકિનકીનો ઉપયોગ કરવામાં હરીફાઈ થવા લાગી. તેના સારા 
પિરણામો પણ મ ા. શૈક્ષિણક તકિનકીનંુ મહત્ત્વ સમજતા અને સમજાવતા 
થયા. આજ ેતો ઘણા શૈક્ષિણક સંશોધનો શૈક્ષિણક તકિનકીને ધ્યાનમાં રાખીને 
થવા લાગ્યા છે. મોટા ભાગના સંશોધનના પિરણામો શૈક્ષિણક તકિનકીનો શાળા 
િશક્ષણમાં વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવાની તરફેણ કરતાં જોવા મળે છે. તે ઉપરાંત 
શાળાનો વહીવટ અસરકારક રીતે કરવામાં તકિનકીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવાની 
ણાિલકાનો િશક્ષણમાં તકિનકીનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય તેની ચચાર્ 

કરીશંુ. 
શૈક્ષિણક તકિનકી  

સમાજના િવકાસની સાથે તકિનકીનો િશક્ષણમાં િવિનયોગ કરવાથી એક 
નવી િવકસતી શાખા શૈક્ષિણક તકિનકીની ગંભીરતા નો ખ્યાલ આ યો. આ 
િવકસતી શાખા છે, કારણ કે જ ે તે સમયના સમાજની ભૌતક આવ યકતાઓ 
અને અનુકૂળતાઓની તેની ઉપર અસર પાડવાની જ છે. સમાજનો જમે-જમે 
િવકાસ થતો જશે તેમ-તેમ તકિનકી અને છેવટે શૈક્ષિણક તકિનકીનો િવકાસ 
પણ થતો રહેવાનો. તેથી જ જમે-જમે તકિનકીનો િવકાસ થતો જાય છે તેમ-તેમ 
તેની શૈક્ષિણક ઉપયોગતા અંગેનો વૈજ્ઞાિનક અભ્યાસ વધુ ગંભીરતાપૂવર્ક થાય 
છે. હવે આ શૈક્ષિણક તકિનકી એટલે શંુ તે જોઈએ. આમ તો શૈક્ષિણક તકિનકીની 
ઘણી યાખ્યાઓ િશક્ષણશા ીઓએ આપી છે. સમય અને સામાિજક િવકાસની 
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તરાહને આધારે દરેક યાખ્યા શૈક્ષિણક તકિનકીનો યોગ્ય ચતાર રજૂ કરે છે. 
તેમની એક યાખ્યા અહી રજૂ કરવામાં આવી છે.  
       “Educational Technology is the systematic way of designing, 
carrying out and evaluating the total process of learning-teaching in 
terms of specific objectives, based on research in Human learning 
and communication and employing a combination of human and 
non-human resources to bring about more effective instruction.” 

�માનવ aારા અધ્યયન અને સંદેશા યવહારના ક્ષે માં થતાં સંશોધનો 
પર આધાિરત િવિશ  હેતુઓના સંદભર્માં અધ્યયન-અધ્યાપનની સમગ્ર 
િક્રયાની રૂપરેખા તૈયાર કરવાની, તે િક્રયા અમલમાં લાવવાની અને તેનું 

મૂ યાંકન કરવાની એક યવિ થ રીત એટ્લે શૈક્ષિણક તકિનકી કે જ ે વધુ 
અસરકારક િશક્ષણ માટે માનવ અને માનવેતર ોતોના સંયોજનનો ઉપયોગ 
કરવાની પaત દશાર્વે છે.” 

ઉપરોક્ત યાખ્યા પરથી પ  થાય છે કે શૈક્ષિણક તકિનકીમાં 
માનવેતર ોતોના ઉપયોગની વાત કરવામાં આવી છે. જમેાં િવિવધ તકિનકી 
અને તકિનકી આધાિરત સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.  
અધ્યયન-અધ્યાપન કાયર્મા ંતકિનકી  

અધ્યયન-અધ્યાપન િક્રયા સંપૂણર્પણે હેતુઓ આધાિરત છે. આપણે 
એ િવચારવાનંુ છે કે ભિવ યમાં આ હેતુઓ સa કરવામાં તકિનકી કૌશ યનો 
ઉપયોગ કઈ રીતે થઈ શકે. આ બાબતની ચચાર્ કરવા માટે નીચે મુજબ ના 
મુaાઓ નો અભ્યાસ કરીશંુ. 
1. કમ્પ્યૂટર પર aબેન્ક તૈયાર કરી શકશે. 
2. a બેંકને સમૃa બનાવવા માટે અન્ય શાળાના િશક્ષકો સાથે િવચારોની 

આપ-લે કરે. 
3. સોફ્ટવેર બેન્કની રચના કરશે. 
4. કમ્પ્યૂટર પર જાતે જ aપ  તૈયાર કરી શકશે. 
5. કમ્પ્યૂટર પર પિરણામ પ ક તૈયાર કરી શકશે.  
6. િવદ્યાથીર્ઓના ગતપ ક તૈયાર કરશે.  
7. િવદ્યાથીર્ઓના પિરણામનંુ િવ ેષણ કરી શકશે. 
8. િવ ેષણના આધારે જ આગામી અધ્યાપન કાયર્નું આયોજન કરશે. 
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9. ઇન્ટરનેટ પર શૈક્ષિણક વેબસાઇટની મુલાકાત લેશે. 
10. શૈક્ષિણક વેબસાઇટ અંગે અહેવાલ લખી શકશે. 
11. િવદ્યાથીર્ઓને શૈક્ષિણક વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની ેરણા આપી શકશે. 
12. શૈક્ષિણક સોફ્ટવેરનો અધ્યાપન કાયર્માં ઉપયોગ કરી શકશે. 
13. જાતે શૈક્ષિણક સોફ્ટવેરની રચના કરી શકશે. 
14. િવદ્યાથીર્ઓ પાસે પોતાના િવષયના ોજકેટ કમ્પ્યૂટર aારા તૈયાર કરી શકશે. 
15. કમ્પ્યૂટર aારા ઓનલાઈન િશક્ષણ આપી શકશે.  
16. િવદ્યાથીર્ઓની સમ યા ઇ-મેઈલ અને ચેિટંગ aારા ઉકેલી શકશે. 
17. િવદ્યાથીર્ઓનું મૂ યાંકનકાયર્ કમ્પ્યૂટર aારા કરી શકશે. 
18. કમ્પ્યૂટર પર કમ્પ્યૂટર આધાિરત વ-અધ્યયન સામગ્રી માટે માગર્દિર્શકા 

બનાવશે. 
19. કમ્પ્યૂટર પર કમ્પ્યૂટર આધાિરત વ-અધ્યયન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાનું 

િનદશર્ન કરી શકશે.   
20. િવદ્યાથીર્ઓને અનુિશક્ષણ (ટ્યુટોિરયલ) માં સાંકળી શકશે. 
ઉપસંહાર  
            આમ, ઉપરોક્ત મુaાઓના અભ્યાસ પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ 
કે ભાિવ અધ્યાપક િશક્ષણમાં અધ્યાપકોમાં તકિનકી કૌશ યોના િવકાસથી 
અધ્યાપન િક્રયા ખૂબ જ સરળ, અસરકારક અને ઉપયોગી થઈ શકે છે. 
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