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યાસ ખ્યાતબેન ડી 

િશક્ષણમાં ICT ના કાયર્કે્ષ નો િવિનયોગ 

િશક્ષક (English Medium GSEB),  શાન્તનુ િવદ્યાલય, અંકલેaર  
Mo. 9429285235  Email - khyativyas36@gmail.com  

 

 

 વતર્માન સમયમાં ICTનો એટલી ઝડપ ે િવકાસ થઈ ર ો છે કે અમુક સમયાંતરે 

નવી તકનીકો અથવા નવા સાધનો આવતાં રહે છે. આજના બદલાતા યુગમાં િશક્ષણ એ 

મા  પુ તકો અથવા ક્લાસરૂમ પૂરતંુ સમત ર ું નથી. િશક્ષણક્ષે ે તકિનકીકરણ એ 

જરૂિરયાતમંદ માટે એક આશીવાર્દરૂપ બની ર ુ ંછે. જનેાથી િશક્ષણની ગુણવત્તા મહદ અશં ે

સુધરી છે અને જનેા કારણે િશક્ષણક્ષે ે ICT ના કાયર્ક્ષે નો પણ િવકાસ થતો રહે છે. 

િશક્ષણના કાયર્ક્ષે ો જવેા કે મૂ યાંકન અને પરીક્ષણ, અધ્યયન –અધ્યાપન સામગ્રી િવકાસ, 

શાળા સંચાલન અન ે યવ થાપન, સંશોધન, ગં્રથાલય વગેરે જવેા ક્ષે ોમા ં ICT નો 
િશક્ષણમાં િવિનયોગ ઉપલબ્ધ બન્યો છે. 
 ICT ના ક્ષે માં અમુક સમયાંતરે કોઈન ેકોઈ નવી તકિનક અથવા સાધનનો ઉમેરો 
થતો રહે છે, જનેા કારણે આપણા જીવન સાથે સંકળાયેલા તમામ ક્ષે ોમાં તેની ઉપયોગતા 
વધતી રહે છે. િશક્ષણક્ષે ે તેની ઉપયોગતા અને અિનવાયર્તા  દાયકાઓ પહેલાં વીકારી 
લેવામાં આવી હતી. આજ ેપણ ICT ના ક્ષે  ેકોઇ પણ નવી તકિનક કે સાધનનો ઉમેરો થાય 

છે કે તરત જ િશક્ષણ ક્ષે  ેતેનો અસરકારક િવિનયોગ કયા કાયર્ માટે થઇ શકશ,ે તે અગંેના 
યોગો થવા લાગે છે અથવા તેની ઉપયોગતા અંગે અંદાજ કાઢીને ચોક્કસ ક્ષે માં તેનો 

િવિનયોગ શરુ કરવામાં આવે છે. પિરણામે આજ ે િશક્ષણમાં અનેક કયોર્ માટે તેનો 
સફળતાપૂવર્ક ઉપયોગ થઈ ર ો છે. પિરણામે િશક્ષણમાં ICTનું કાયર્ક્ષે  િવ તરતંુ જાય છે. 

િશક્ષણમા ંICT કાયર્કે્ષ   
 એક સમય હતો કે, જયારે ભારત જવેા અનેક દેશોમાં િશક્ષણ ક્ષે ે નવીનીકરણન ે

ઓછો અથવા નહીવત આવકાર મળતો હતો. હવે પિરિ થત બદલાઈ છે. ઈન્ટરનેટ અન ે

ICT માટેના સાધનોની િંકમત ઘટવાને કારણે તથા તેમની ાપ્યતા વધવાને કારણે િશક્ષણ 

ણાલી સાથે સંકળાયેલા એવા નીચે જણા યા મુજબના અનકે ક્ષે ોમાં ICTનો ઉપયોગ 

કરવામાં આવે છે.  

 મૂ યાંકન અને પરીક્ષણમાં ICT નો િવિનયોગ 

 અધ્યયન-અધ્યાપન સામગ્રી િવકાસમાં ICT નો િવિનયોગ 

 શાળા સંચાલન અન ે યવ થાપનમાં ICT નો િવિનયોગ 

 સંશોધનમાં ICT નો િવિનયોગ 

 પુ તકાલયમાં ICT નો િવિનયોગ 
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 મૂ યાંકન અને પરીક્ષણમાં ICT નો િવિનયોગ  
• ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે. 

• aપ ની બ્ યૂ ન્ટ તૈયાર કરવા માટે. 

• aપ ની રચના કરવા માટે. 

• aબેંક તૈયાર કરવા માટે. 

• પરીક્ષા અને મૂ યાંકન િક્રયાનું આયોજન કરવા માટે. 

• પરીક્ષાનાં પિરણામો તેયાર કરવા માટે. 

• પરીક્ષાનાં પિરણામોનું િવ ષેણ કરવા માટે. 

• િવદ્યાથીર્ઓના ગતપ ક તૈયાર કરવા માટે. 

• અનાત્મલક્ષી કસોટીઓ aારા લેવાયેલી પરીક્ષાઓના સંદભર્મા ં િવદ્યાથીર્ઓની 
ઉત્તરવહીઓનંુ મૂ યાંકન કરવા માટે. 

 અધ્યયન‐અધ્યાપન સામગ્રી િવકાસમા ંICT નો િવિનયોગ 
• િવદ્યાથીર્ઓ માટે નોટ્સ તેયાર કરવા માટે. 

• અધ્યાપનમાં ઉપયોગી ેઝેન્ટેશન કાયર્ક્રમો તેયાર કરવા માટે િવિવધ સોફ્ટવેરનો 
ઉપયોગ કરી શકાય છે. 

• પુ તકો અને નોટ્સની  ન્ટ લેવા માટે. 

• પુ તકાલયમાંના પુ તકોન ેિડિઝટલાઈઝ્ડ કરીન ેતેમનો લાંબા સમય સુધી સંગ્રહ 

કરવા માટે. 

• પુ તકો લખવા માટે િવિવધ કમ્પ્યૂટર સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને આકષર્ક, સચ  

અન ેયોગ્ય ફોમેર્ટમાં િવષયવ તુ દાખલ કરી શકાય છે. 

• પુ તકો અને નોટ્સનો સંગ્રહ કરવા માટે. 

• ઈ-બુક્સનો િવકાસ અને સંગ્રહ કરવા માટે. 

• કમ્પ્યૂટર આધાિરત વઅધ્યયન સામગ્રી તૈયાર કરવા માટે. 

• િવaકોષો, શબ્દકોષો અન ેજોડણીકોષો  તૈયાર કરવા અને સંગ્રહ કરવા માટે. 

• શાળાનાં શકે્ષિણક સામાિયકો તૈયાર કરવા માટે 

 શાળા સંચાલન અને  યવ થાપનમાં ICT નો િવિનયોગ 
• િશક્ષકો અને િવદ્યાથીર્ઓનો રેકોડર્  રાખવા માટે. 

• િશક્ષકોની હાજરીની નોંધ રાખવા તથા તેમનું પગારપ ક તૈયાર કરવા માટે. 

• શાળાનું સમયપ ક બનાવવાં માટે. 

• આિર્થક િહસાબોની નોંધ રાખવા માટે. 

• િશક્ષકો, િવદ્યાથીર્ઓ અને વાલીઓ સાથે સંપકર્  રાખવા માટે, જમેાં સામાિજક 

નેટવિર્ંકગ ણાલીનો ઉપયોગ કરી શકાય. 

• સરકાર અન ેઅન્ય સં થાઓ સાથે ઓનલાઈન પ યવહાર કરવા માટે. 
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• ડેડ ટોક, િશક્ષક-રજી ટર, િવદ્યાથીર્-રજી ટર, ગત-પ કો અન ેઅન્ય પ કોનો 
િવકાસ કરીન ેતેમની  ન્ટ લેવા માટે. 

• િશક્ષકો, િવદ્યાથીર્ઓ આન ેવાલીઓને આવ યક સૂચનાઓ આપવા માટે. 

• જરૂરી પ ો તૈયાર કરીને તેમની  ન્ટ મેળવવા માટે. 

• શાળાની િવિવધ શેક્ષિણક અને સહઅભ્યાસક વૃિત્તઓનું આયોજન અને 
અમલીકરણ કરવા માટે. 

• શાળામા ંથતી િવિવધ મિટંગ માટેના એજન્ડા તૈયાર કરવા માટે. 

• CCTV aારા શાળામાં થતી તમામ વૃિત્તઓ પર નજર રાખવા માટે. 

• મિટંગની કાયર્વાહીની નોંધ રાખવા માટે. 

 સંશોધનમાં ICT નો િવિનયોગ 
• સંશોધનનો અહેવાલ તૈયાર કરવા માટે. 

• િશક્ષણ ક્ષે ે થતાં સંશોધનના િવa યાપી વાહ અંગનેી માિહતી મેળવવા માટે. 

• સંશોધન માટેનો ઓનલાઈન દત્ત મેળવવા માટે. 

• કોઇપણ રીતે મેળવેલા દત્તનો સંગ્રહ કરવા માટે તથા મેનુ િવ ષેણ કરવા માટે. 

• સંશોધન અહેવાલને ઓનલાઇન કે  ન્ટ કરીન ે કાિશત કરવા માટે. 

• સંશોધન માટેનાં ઉપકરણ તેયાર કરવા માટે. 

• સંશોધનનાં અભ્યાસપા ો સાથે સંપકર્માં રહેવા માટે. 

• સંશોધન સાિહત્યનો અભ્યાસ કરવા માટે. 

• સંશોધન સાથે સંકળાયેલા િન ણાતો સાથે સંપકર્માં રહેવા માટે. 

 પુ તકાલયમાં ICT નો િવિનયોગ 
• પુ તકાલયના પુ તકોનો િહસાબ રાખવો. 
• પુ તકોની યાદી(Catalouge) બનાવવી. 
• પુ તકાલયના સભ્યોને આપલે અન ેપરત આવેલ પુ તકોની માિહતી જાળવવી. 
• કાશન વષર્, લખેક, કાશક, સાિહત્ય ક્ષે , સાિહત્યના કાર, વગેરેન ેધ્યાનમા ં

રાખીને પુ તકોનુ ંવગકરણ કરીન ેપુ તકોની યાદી તેયાર કરવી. 
• પુ તકાલયના કમ્પ્યૂટરસને ઈ-ગં્રથાલય સાથે જોડીને તેની લાભ િશક્ષકો અન ે

િવદ્યાથીર્ઓને મળી રહે તેવી યવ થા કરવી. 
• પુ તકાલયમાં ઈ-જનર્ સ, ઈ-પુ તકો, ઈ-અખબારો વગરેેની જોગવાઈ કરવા માટે 

ઇન્ટરનટેનો ઉપયોગ કરવો. 
• અ ાપ્ય અન ેખબૂ જૂના પુ તકોને િડિજટલાઈઝ કરીને તેમનો સંગ્રહ કરવા. 
• િડિજટલાઈઝ પુ તકો વાચકોને સરળતાથી મળી રહે તે માટે પુ તાલયમાં કમ્પ્યૂટર 

નેટવકર્ની યવ થા કરવી. 
• નવા પુ તકોના ટાઇટલ  ન્ટ કરીને પુ તકાલયના બુલેિટન બોડર્  પર મુકવા. 
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• સં થાના પોતાના સામાિયકો કે જનર્ સનુ ં કાશન કરવા. 
• સં થાનું પોતાનુ ં કોમ્પટુર નેટવકર્  િવકસાવીને િશક્ષકો અને િવદ્યાથીર્ઓ માટે 

સં થામાં ઉપલબ્ધ પુ તકો માટેનુ ંએક સમત ઈ-ગં્રથાલય થાપવંુ. 

• SMS અને સામિજક નેટવિર્ંકગ ણાલીનો ઉપયોગ કરીને નવા પુ તકો અંગનેી 
માિહતી અન ેઅન્ય અગત્યની માિહતી વાંચકો સુધી પહોંચાડવા. 

• ઈન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલા દેશ-િવદેશના પુ તકાલયો સાથે સતત સંપકર્માં રહેવા. 
• ઈન્ટરનેટ પર ાપ્ય એવા મુકત(Copy Right વગરના) સાિહત્યનો સંગ્રહ કરવા 

માટે તથા તેની  ન્ટ મેળવવા માટે. 

ઉપસંહાર 
 આમ, િશક્ષણમાં ICTના કાયર્ક્ષે  aારા કમ્પ્યૂટર ક્ષે ના િન ણાતો, િવષય 

િન ણાતો અને િશક્ષણશા ીઓનો સહકાર મેળવીને પોતાનું કામ સારી રીતે પણૂર્ કરવાનો 
યત્ન કરે છે. જો કે હવે િશક્ષકો જાતે પણ તેમની ક્ક્ષાએ કમ્પ્યૂટર આધાિરત અધ્યયન 

સામગ્રી તૈયારી કરતાં જોવા મળ ે છે. જ ે િશક્ષકો પાસે સોફ્ટવેર અંગનેુ ં જ્ઞાન અન ે તેનો 
ઉપયોગ કરવા માટેનું કૌશ ય હોય છે તેઓ જાતે જ આવી વ-અધ્યયન સામગ્રી તૈયાર 

કરતાં હોય છે. ઉચ્ચ ગણુવત્તાવાળી આવી સામગ્રી તૈયાર કરી શકાય છે. 

સંદભર્  
શુક્લા, એસ.(૨૦૧૭). ICTની  િવવેચનાત્મક  સમજ.(બીજી આવૃિત્ત). અમદાવાદ: ક્ષત 

કાશન  

પટેલ, આર.(૨૦૧૦). સંશોધનની પાયાની  સંક પનાઓ.(સંશોધનહાથપોથી). અમદાવાદ: 

જય પિબ્લકેશન 

વેબસાઈટ 
https://youtu.be/4ckAxInmCwc 
jivantshixan.blogspot.com/2013/07/blog-post.html 
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