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િશક્ષણમાં વોટ્સએપનો ઉપયોગ 

 
 

 

િશક્ષણના ક્ષે માં િવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીની ભાવી અસર જોવા 
મળી રહી છે. આજના વગર્ખંડમાં િશક્ષક અને િવદ્યાથીર્ઑ તેનો મહત્તમ ઉપયોગ 
કરી રહી છે. કોઇપણ િવષય એવો નથી કે જ ે ટેક્નોલોજીથી સભર ના બન્યો 
હોય. સમય િવતવાની સાથે માિહતીના ોતમાં પણ પિરવતર્ન આવે છે. જમેાં 
િમ્હતીત િવ ફોટ અને જ્ઞાન િવ ફોટને જન્માવે છે. આધુિનક માટર્  ફોનને 
કારણે આજ ે ઇન્ટરનેટના ઉપયોગમાં સતત વૃિa થઈ રહી છે. ઇન્ફોમેર્શન 
ટેક્નોલોજીના આજના યુગ્મ હવે આપણા અનેક નાણાં સબંધી યવહારો, 
ખરીદ- વેચાણ સબંધી યવહારો અને સંદેશા યવહારો માટર્  ફોનની મદદથી 
ખૂબ ઝડપથી અને ગોપીનીય તથા િવaશીનીય રીતે કરી શકાય છે પિરણામે 
વતર્માન સમયમાં લોકો તેમના અને દૈિનક કયોર્ ઓનલાઈન રીતે કરતાં થયા 
છે. સામાિજક મધ્યમો અને નેટવિર્ંકગ સ ટમના િવકાસને કારણે લોકોનંુ 
ઇન્ટરનેટ પરનંુ અવલંબન વધ્યું છે.  

ઇન્ટરનેટ આધાિરત સામાિજક માધ્યમો અને નેટવકર્ની િવિશ તોને 
કારણે િશક્ષણક્ષે ે પણ તેનો ઉપયોગ વધી ર ો છે. હાલમાં WHATSAPP નો 
િશક્ષણમાં ઉપયોગ વધી ર ો છે. અધ્યયનમાં મદદરૂપ એવા ચ ો, િવડીયો, 
ઓિડયો, વેબસાઈડ, બ્લોગ્સ, યાખ્યાન નોંધ વગેરે િવદ્યાથીર્ઓને આપી 
શકાય છે. વોટ્સએપ એક એવી સામાિજક વેબસાઈડ છે જનેા aારા શાિબ્દક, 
શ્રા ય અને િવડીયો સંદેશની િન:શુ ક ધોરણે આપ �  લે કરી શકાય છે. તે 
ઉપરાંત વપરાશ કતાર્ના ઠેકાણાની માિહતી તેના aારા આપી શકાય છે. આ 
સામાિજક નેટવકર્  ણાલી બ્લેકબેરી, આઈફોન, એંડર્ ોઈડ સેલફોન અને 
િવન્ડોઝ સેલફોન પર કામ કરે છે. સેલફોન કે માટર્  ફોન પર વોટ્સએપની  
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એિપ્લકેશન ડાઉનલોડ કરીને તેમાં જોડાઈ શકાય છે. જો કે વોટ્સએપ વેબ  
એિપ્લકેશનનો ઉપયોગ કરીને કમ્પ્યૂટર પર પણ આ સાઈડ પર કામ કરી 
શકાય છે. આજ ે ભારતમાં સૌથી વધુ લોક  ય એવી સેલફોન આધાિરત 
સામાિજક નેટવકર્  ણાલી છે. આજ ેઈન્ટરનેટ સુિવધા ધરાવતાં માટર્  ફોનમાં 
એસ.એમ.એસ. ને થાને આવી ઇન્ ટન્ટ મેસેિંજગ એપ્સે લઈ લીધું છે. આ 
એપ aારા યિક્ત પોતાના ફોનનાં કોંટેક્ટિલ ટમાં રહેલી યિક્ત સાથે સંપકર્માં 
રહી શકે છે. વોટ્સએપમાં મહત્ત્વનું ઘટક છે કે ઈ-મેલ, સોશયલ નેટવકર્ , 
માઈક્રોબ્લોગ વગેરેમાં તમે મુકેલ સંદેશો સામે પહોંચીને વાંચ્યો તે જાણી શકાય 
છે. વળી આવી એપમાં ગ્રુપ બનાવી શકાય છે, જથેી એક જ વારમાં ગ્રુપના 
તમામને તે પહોંચે છે.  
વોટ્સએપનો ઇતહાસ: 

ાયન એક્ટન અને જનેકોમે ૨૦૦૯ માં વોટ્સએપનો િવકાસ કયોર્ 
હતો. આ બંને શરૂઆતમાં YAHOO માં નોકરી કરતાં હતા. તેમણે સપ્ટેમ્બર 
૨૦૦૭ માં આ નોકરી છોડી દીધી હતી ત્યારબાદ FACEBOOK માં નોકરી 
મેળવવા માટે અરજી કરી હતી પરંતુ તેમની અરજી નામંજૂર થઈ હતી. ત્યારબાદ 
રિશયન મૂળના િફશમેન નામના મ  સાથે ચચાર્ કરતાં કરતાં કોમના મનમાં 
એવી એિપ્લકેશન નો િવકાસ કરવાનો િવચાર આ યો કે જનેા aારા કોઇપણ 
યિક્ત પોતાની વતર્માનિ થત અંગેની માિહતી અન્ય લોકો સુધી પહોંચાડી 
શકે. અને આ પિરણામે ફે ુઆરી ૨૦૦૯ માં તેમણે WHATSAPP  INC. નામે 
કંપની ની થાપના કરી અને વોટ્સએફ એિપ્લકેશન લોકો માટે ખુ ી મૂકી.  આ 
એિપ્લકેશનનો ઉપયોગ કરીને વપરાશકાર તેની વતર્માન િ થતની માિહતી 
અપલોડ કરી શકતો હતો. જમેકે, તે જતેે સમયે ક્યાં છે, તે શંુ કરી ર ો છે 
વગેરે વગેરે..  

What’s Up એટલે કે શંુ ચાલી ર ું છે ? શબ્દો પરથી જાનકોમે આ 
એિપ્લકેશનનંુ નામ WHATSAPP નક્કી કયુર્ં હતંુ. આ એિપ્લકેશન અમુક 
ચોક્કસ સમય સુધી કામ કયાર્ બાદ બંધ થઈ જતી હતી, તેથી તેનો મોળો 
તસાદ મ ો પિરણામે જનેકોમે કંપની બંધ કરીને નવી નોકરી શોધવાનો 

િવચાર કયોર્ પરંતુ તે સમતે ાયન એકટને તેને થોડી રાહ જોવાનું ક ું. જૂન 
૨૦૦૯ માં કોમે તેની એિપ્લકેશનમાં સુધારો કયોર્ જનેા aારા શાિબ્દક સંદેશની 
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આપ-લે કરી શકાતી હતી. જોતજોતામાં તેના વપરાશકારોની સંખ્યા વધી ગઈ.  
નવેમ્બર ૨૦૦૯ માં એક્ટન ઔપચાિરક રીતે કોમ સાથે જોડાયા. પછી બંનેએ 
સાથે મળીને આઇફોન અને બ્લેકબેરી માટે વોટ્સએપની એિપ્લકેશનનો િવચાર 
કયોર્. િડસેમ્બર ૨૦૦૯ માં તેમાં ત વીરો મોકલવાની સુિવધાનો ઉમેરો થયો. 
ત્યારબાદ તેમાં િવડીયોની આપ-લે કરવા માટેની સુિવધા ઉમેરાઈ. ૧૪મી 
ફે ુઆરી ૨૦૧૪ ના રોજ વોટ્સએપ ઇનકોપોર્રેશનનંુ સંચાલન ફેશબુક 
ઇનકોપોર્રેશનને સોંપી દેવામાં આ યું. હવે વોટ્સએપની તમામ કાયર્વાહી 
ફેશબુક ઇનકોપોર્રેશન aારા કરવામાં આવે છે. જાન્યુઆરી ૨૦૧૫ માં િન:શુ ક 
ધોરણે તેમાં વૉઇસ કોિંલગિન સગવડ ઊભી કરવામાં આવી, જનેા કારણે તેની 
ઉપયોગતામાં વધારો થયો. એક અંદાજ માણે જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ માં િવaમાં 
વોટ્સએપના ૧.૨ અબજ જટેલા નોંધાયેલા વપરાશકારો હતા.  
વોટ્સએપના શૈક્ષિણક ઉપયોગો :                               
૧. િવદ્યાથીર્ઓને જૂથ િશક્ષણ :  વગર્ િશક્ષક તેના િવદ્યાથીર્ઓનું વોટ્સએપ જૂથ 
બનાવીને સતત તેમના સંપકર્માં રહી શકે છે. આ જૂથ aારા િવદ્યાથીર્ઓને 
અગત્યની નોટસ અને સૂચનાઑ આપી શકાય છે. જૂથ aારા િવદ્યાથીર્ઑ િવષય 
સંબંધી શાિબ્દક, ચ ાત્મક, શ્રા ય અને િવડીયો સામગ્રી એક બીજાને વહેંચી 
શકે છે.  
૨. પરીક્ષામા ંસમયગાળામા ંઅગત્યની સૂચના: પિરક્ષાના સમયગાળા દરમયાન 
િશક્ષક તેના િવદ્યાથીર્ઓને ોત્સાહન અને ેરણા પૂરી પાડે શકે છે. પરીક્ષા 
સંબંધી અગત્યની ચાવી પૂરી પાડી શકે છે.  
૩. િવચારોની યોગ્ય આપ-લે કરી શકાય: જૂથના અન્ય િશક્ષકો અને 
િવદ્યાથીર્ઓિન સમ યાઓ, મંત યો, માન્યતાઓ અને તચારોના સંદભર્માં 
િશક્ષકો પોતાના િવચારો રજૂ કરી શકે છે. 
૪. આચાયર્ � િશક્ષકો:  શાળાના આચાયર્ અને િશક્ષકોના વોટ્સએપ જૂથ aારા જ ે
તે શાળાના િશક્ષકો અને આચાયર્ સતત એક બીજા સાથે સંપકર્માં રહી શકે છે. 
જનેા કારણ ેશાળાકીય વહીવટના સંદભર્માં શાળા સામ્ય દરમયાન અને બાદમાં 
આચાયર્ અને િશક્ષકો વચ્ચે માિહતીની આપ-લે થઈ શકે છે.  
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૫. િશક્ષક-િશક્ષક : િશક્ષક તેના િવષયના અન્ય શાળાના િશક્ષકો સાથે 
વોટ્સએપ જૂથ બનાવી શૈક્ષિણક સંગિરની આપ-લે કરી શકે છે. અને તેમની 
શૈક્ષિણક સમ યાઓના સંદભર્માં એકબીજા સાથે િવચાર-િવમશર્ કરી શકે છે.    
૬. િશક્ષક-િવદ્યાથીર્ : િશક્ષક અને િવદ્યાથીર્ઓ સામૂિહક ઓનલાઈન ચેિટંગ aારા 
શૈક્ષિણક વાતાર્લાપ કરી શકે છે. િશક્ષકોને િવદ્યાથીર્ઓ પોતાના િવષય અંગેની 
નવી માિહતી, સમ યાઓ તેના ઉકેલો અને િવષય વ તુ અંગેના પોતાના િવચારો 
અને અથર્ઘટનો િવશેની માિહતી જૂથના અન્ય િશક્ષકો અને િવદ્યાથીર્ સાથે વહેંચી 
શકે છે.  
૭. િશક્ષક �વાલીઓ :   િશક્ષક િવદ્યાથીર્ઓના વાલીઓ સાથે સતત સંપકર્માં 
રહી શકે છે. િવદ્યાથીર્ની વૃિત્ત અંગેની જાણ કરી શકાય છે. શાળામાં થતી 
િવિવધા કાયર્ક્રમ અંગેની માિહતી વાલીઓ સુધી પહોંચાડી શકાય છે. (દા.ત. 
વાલીમીટીંગ) 
૮. િવદેશી સંપકર્  સાધી શકાય :  દેશ-િવદેશના િશક્ષકો  અને િવદ્યાથીર્ઓ જો 
એકબીજાના સંપકર્માં હોય તો િશક્ષણના સંદભર્માં સતત વાતાર્લાપ કરી 
માિહતીિન આપ-લે કરી શકે છે.             
વોટ્સએપનો િશક્ષણમા ંઉપયોગ કરતા ંસમયે ધ્યાનમા ંરાખવાની બાબતો : 
• એપસના પોતાના સુરક્ષા સેિટંગનો િવગતવાર અભ્યાસ કરવો.  
• કોપી રાઈટનો ભંગ થાય તે કાળજી લેવી.  
• િવદ્યાથીર્ને ગ્રુપ બનાવી તેનો અધ્યયનમા ંઉપયોગ કરતાં સમયે િશક્ષકે જ 

એડમન તરીકે રહેવું અને ગ્રુપમાં જ ેપણ મેસજ મૂકવામાં આવે તેના પર 
સતત ધ્યાન આપવું.  

• ગ્રુપમાં િવદ્યાથીર્ઓને જોડીને ગ્રુપમાં મેસેજ મુકવા માટે ના જરૂરી િનયમો 
બનાવી તે જણાવવા.  

• સરકારશ્રી aારા સાઇબર ક્રાઇમને રોકવા આવી એપ્સ માટે બનાવેલ 
િનયમો, તેનો ભંગ કરનારને થનારી સજાઓ િવશે જાણવુ અને િશક્ષકો, 
િવદ્યાથીર્ઓ અને ગ્રુપના અન્ય સભ્યોને જણાવવું.  

• શાળા કક્ષાએ િવદ્યાથીર્ઓ માટે આવી એપ્સનો ઉપયોગ કરતાં પૂવેર્ તેમના 
વાલીની મીટીંગ કરી લેખતમાં સંમતપ  મેળવવું.  
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• જો વાલીઓ િવદ્યાથીર્ને મોબાઇલ આપવાનંુ પસંદ ના કરે તો વાલીની 
સંમતથી તેમના ફોન નંબરનો પણ ઉપયોગ કરી િવદ્યાથીર્ઓ સુધી માિહતી 
પહોંચાડી શકાય.  

• ઉચ્ચિશક્ષણમાં આ કારની સમ યા ઓછી નડે છે છતા ંતરુણવ થા અને 
યુવાવ થાિન લાક્ષિણકતાઓ ધ્યાનમાં રાખી એપ્સનો િવવેક પૂવર્ક ઉપયોગ 
કરવો.            

સમાપન: 
િશક્ષણમાં વોટ્સએપના ઉપયોગ થકી િવદ્યાથીર્ની જ્ઞાનની ક્ષતજને વધારી 
શકાય છે. િવદ્યાથીર્ઓ ટેક્નોલોજીના સુયોગ્ય ઉપયોગ િવશે માિહતગાર થાય છે. 
તેમજ િવદ્યાથીર્ના સંપકર્માં રહેવાના કારણે િવદ્યાથીર્માં રખડપટ્ટી જો ટેવ હોય તો તે 
િનયં ણ લાવી શકાય છે. િશક્ષકો એપ થકી િવદ્યાથીર્-વાલીઓને યોગ્ય માિહતી 
પહોંચાડી શકાય છે.  
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