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શક્ષણમ ાં આઈ.સી.ટીન ાં સાંશમશ્રણ  
 

સ ર ાં :  
  આજનો વભાજ નેટલર્કિગ વભાજ તયીકે ઓખામ છે તેભાાં શળક્ષક વભાજભાાં એક ભશત્લરૂ્ણ ભશૂભકા 
બજલે છે તે બશલષ્મના વભાજને આકાય આલાન ાં કાભ કયે છે તેથી તેભની ાવે આઈ.વી.ટી.ન ાં જ્ઞાન શોવ ાં 
જરૂયી છે,તે પ્રભારે્ આધ શનક વાધનો અને તકનીકોન ાં જ્ઞાન શોવ ાં જરૂયી છે.તેથી શારના ય ગભાાં શળક્ષર્-પ્રશળક્ષર્ 
વાથે આઈ.વી.ટી ન ાં વ ાંશભશ્રર્ કયલાની તાત્કાલરક જરૂયી છે.આ વાંળોધન ેય આઈ.વી.ટીનો ખ્માર તેના 
શતે  ઓ,ભશત્લ અને શળક્ષર્-પ્રશળક્ષર્ભાાં આઈ.વી.ટીન ાં ભશત્લ દળાણલે છે તથા આ ાવાઓના અભ્માવ કમાણ ફાદ 
તે ઉયથી તાયર્ો દોયલાભાાં આલે છે જેભકે આઈ વી.ટી વભાજભાાં પ્રફ ભશૂભકા બજલે છે.ભાટે જ વભાજને 
આકાય આલો શોમ તો શળક્ષકો ાવે આઈ.વી.ટી ન ાં જ્ઞાન શોવ ાં જરૂયી છે અને દયેક વ્મલશારૂ શળક્ષર્ તારીભ 
કામણક્રભ ક્પ્યય ટયના ઉમોગ ્ાયા આલો જોઈએ. 

ચ ળીરૂ બ્દો : લૈશિક નેટલકણ , આઈ.વી.ટી.વાંશભશ્રર્, શળક્ષર્-પ્રશળક્ષર્, શળક્ષક તારીભ 
 

પ્રસ્ત ળન  :  

 આજે આરે્ 21 ભી વદીનો આનાંદ ભાર્ી યહ્યા છીએ તે આઈ.વી.ટી ને આબાયી છે.ભાનલજીલનના 
દયેક કે્ષત્ર વાથે આઈ.વી.ટી જોડામેલ ાં છે. અત્માયે આઈ.વી.ટી વભાજની ામાની જરૂયીમાત ફની ગઈ 
છે.શળક્ષર્ એ વભાજનો એક ભશત્લનો બાગ ફની ગમો છે તેથી જ શળક્ષર્ એ વભાજન ાં ગશતળીર ાસ ાં છે.શળક્ષક 
વભાજભાાં એક ભશત્લરૂ્ણ ભશૂભકા બજલે છે તેથી જ કોઈ એ મોગ્મ કહ્ ાં છે કે શળક્ષક એક વાભાજજક ઈજનેય છે.તે 
યાષ્રન ાં શનભાણર્ કયલા ભાટેનો ફાાંધો છે.આ દેળની ગ ર્લત્તા ભાત્ર ભારવાભાન અને વાધનો ય જ નશીં યાંત   
ભાનલીના કૌળલ્મ ય આધાય યાખે છે કે જે દેળ અન વયે છે.શળક્ષક વભાજની ગ ર્લત્તાનો શલકાવ કયલાભાાં 
અગત્મનો પાો આે છે તે મ જફ શળક્ષક ાવે આધ શનક તકનીકો અને કૌળલ્મોની ાણર્કાયી શોલી જોઈએ જે 
આઈ.વી.ટી.વાથે જોડામેરી શોમ. તેથી જ શળક્ષર્ પ્રશળક્ષર્ વાથે આઈ.વી.ટી ન ાં વ ાંશભશ્રર્ કયલાની તાત્કાલરક 
જરૂયી છે. આ વાંવોધન ેય શળક્ષક પ્રશળક્ષર્ વાથે આઈ.વી.ટીના વાંશભશ્રર્ના ભશત્લ ય ધ્માન કેંદ્રીત કયે છે. 
 

હતે  ઓ :  
1. આઈ.વી.ટી નો ખ્માર. 
2. આઈ.વી.ટી ન ાં ભશત્લ. 
3. શળક્ષર્ પ્રશળક્ષર્ વાંશભશ્રર્ આઈ.વી.ટીના શતે  ઓ. 
4. શળક્ષર્ પ્રશળક્ષર્ વાંશભશ્રર્ આઈ.વી.ટીન ાં ભશત્લ. 
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5. શળક્ષર્ પ્રશળક્ષર્ વાંશભશ્રર્ આઈ.વી.ટીના શલશલધ ભાગો 
આઈ.સી.ટીનો ખ્ય  :  
 શલાણણ ાં મ ાંત્રો દ્રાયા થતી ભાર્શતીની આ રે કે લાતાણરા કે વાંદેળાવ્મલશાય .જેભાાં તે ભાશીતી ભાટે 
ભોફાઈર,આઈેડ,ઈન્ટયનેટ જેલા ભાધ્મભોનો ઉમોગ થામ છે.  
 આઈ.વી.ટી એ વભાજના  શલકાવ ભાટેન ાં આધ શનક વાધન અને ટેકનીક છે તે  વભાજના લૈશિક અથણતાંત્ર 
ને આકાય આલાન ાં કાભ કયે છે.  
 

આઈ.સી.ટીન ાં મહત્ળ : 
નીચે જણ ળે આકૃશત મ નળ જીળનમ ાં આઈ.સી.ટીન ાં મહત્ળ બત ળે છે. 

 

ળૈશિકગ મન  આત્મશળિ સમ ાં ળધ રો કરળ  મ ટે  

સમ જ મ ટે આધ શનક તકનીકો આે છે.                      વ્યક્તતગત ક લ વ્યક્તતત્ળ શળક સ  મે છે 

શળિને ળૈશિક ગ મ બન ળળ   સમ જને સ શળધ જનક આધ શનક સાંચ ર                            

                  મ ધ્યમ  રૂ  ડે છે. 

વ્યક્તતગત ન ણ  અને સમયનો બચ ળ                             વ્યક્તતગત સક્ષમત  પ્ર પ્ત થ ય છે. 

શળિ સ થે સહભ ગીત  થળ ની તક આે છે  

શક્ષણ પ્રશક્ષણ સાંશમશ્રણ આઈ.સી.ટીન  હતે  ઓ. :  
1. શળક્ષર્-પ્રશળક્ષર્ ભજબતૂ ફનાલે છે. 
2. શળક્ષર્-પ્રશળક્ષર્ને આધ શનક કૌળલ્મ આે છે. 
3. શળક્ષર્નો વ્મક્તતત્લ શલકાવ ાભે છે. 
4. શળક્ષકને ોતાના શલમભાાં આઈ.વી.ટીનો ઉમોગ કયલા ભાટે ઉત્વાર્શત કયલા ભાટે. 
5. શળક્ષક લૈશિક શળક્ષક ભાટેની પ્રેયર્ા ફની ાણમ છે. 
6. ક્પ્યય ટયના ભાધ્મભથી ભાર્શતીવાંચાયના શલકાવ ભાટે. 

 
શક્ષણ પ્રશક્ષણ સાંશમશ્રણ આઈ.સી.ટીન ાં મહત્ળ.: 
 
 શળક્ષર્ની ગ ર્લત્તા શળક્ષકોની ગ ર્લત્તા સ ધાયર્ા વાથે ળરૂ થામ છે.વ્માલવાશમક શળક્ષકો તૈમાય કયલા 
ભાટે શળક્ષકો ાવે જ્ઞાનના શલશલધ સ્લરૂો, શલશલધ ક ળતા અને જ દી-જ દી વ્માલવાશમક મલૂ્મો કેન્દ્ર સ્થાને શોમ 
છે. 
 આઈ.વી.ટી શળક્ષકોની ગ ર્લત્તાના શલકાવ કયલાભાાં ભશત્લની ભશૂભકા બજલે છે.જેના યીર્ાભે અધ્માન 
કૌળલ્મોભાાં સ ધાયો થામ છે અને તે શળક્ષર્ પ્રશળક્ષર્ને નલા ર્યર્ાભો યૂા ાડ ે છે જે ભાટે શળક્ષર્ 
પ્રશળક્ષર્કાયોને આઈ.વી.ટી ન ાં જ્ઞાન શોવ ાં જ જોઈએ તેને રીધે શલદ્યાથી શળક્ષક લચ્ચેની કૌળલ્મોનો શલકાવ 
વયતાથી થામ છે અને જેના પસ્લરૂે શળક્ષક-શલદ્યાથી લચ્ચેની વ્યશૂ યચના આભેે ળાાના ફાકો ય 

 

આઈ.સી.ટી.ન ાં 
મહત્ળ 
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ઉમોગ કયી ળકે છે અને  શલદ્યાથી આઈ.વી.ટી ય આધાયીત ફની જળે આઈ.વી.ટીન ાં કૌળલ્મો શસ્તગત ્ાયા 
આઈ.વી.ટી લડે શળક્ષક ફાકોના ભગજ ય પ્રકાળ ાડી ળકે છે.ફાકો શાંભેળા નશલનતા ને પે્રભ કયે છે અને 
તે શળક્ષર્ની નશલન દ્ધશતઓ ય ધ્માન કેન્દ્રીત કયે છે અને જે અગાઉ દ્ધશતછે તેના કયતાાં લધ ાં વાયી યીતે 
ળીખે છે. 
 આજકાર ળાાના દયેક શલદ્યાથીઓ ક્પ્યય ટય શલળે ાણરે્ છે.તેઓ શાંભેળા તેભના યોજજિંદા જીલનભાાં 
ક્પ્યય ટયનો ઉમોગ કયે છે.તેઓ ક્પ્યય ટયભાાં શલશલધ યભતો યભે છે,વાંગીત વાાંબવ ાં,ર્પલ્ભો જોલી , અરગ-
અરગ શતે  ાં ભાટે ઈન્ટયનેટ લાયવ ાં લગેયે તેભના યોજીંદા જીલનના વાભાન્મ ાવાઓ છે.એનો અથણ એ છે કે 
શલદ્યાથીઓ ક્પ્યય ટય લાયલાભાાં રૂચી ધયાલે છે. જો ક્પ્યય ટય ્ાયા શળક્ષક ાઠ બર્ાલે તો શલદ્યાથીને  તે 
બાર્લાની ભાણ આલે. જો શળક્ષક શલદ્યાથીને ક્પ્યય ટયનો ઉમોગ કયલાની પ્રેયર્ા આે તો બર્ાલલાભાાં અન ે
ળીખલાની પ્રર્ક્રમાભાાં તે પદામક નીલડે.આ ફાફતભાાં ળીખલાની ર્ક્રમા અથણ ર્ણ ફને આભ આઈ.વી.ટી ની 
ભદદથી ળીખલવ ાં અને ળીખવ ાં એભ ફાંને પ્રર્ક્રમાનો આનાંદ ભાર્ી ળકામ.શળક્ષક તારીભ વાંસ્થાઓ બશલષ્મના 
શળક્ષક તૈમાય કયી યશી છે અને એન.વી.ટી.ઈ ના ભત મ જફ શળક્ષકો ળીખલાની પ્રર્ક્રમાને ઘડલાની ચાલી 
છે.વાંસ્થાએ નલો શલકાવ કયલાની આળા યાખલી જોઈએ અને તેભની બશલષ્મની ભશૂભકા ભાટે શતે  રક્ષી શળક્ષકો 
તૈમાય કયલા જોઈએ.  
 
શક્ષણ પ્રશક્ષણ સાંશમશ્રણ આઈ.સી.ટીન  શળશળધ મ ગો.:  
 
 શળક્ષર્ પ્રશળક્ષર્ વાંશભશ્રર્ આઈ.વી.ટી ્ાયા નીચેના શલશલધ યીતે શળક્ષર્-પ્રશળક્ષર્ના કામણક્રભો કયી 
ળકામ છે. 
 
 

વોંલાભાાં આલેલ ાં કામણ ક્પ્યય ાંટય ્ાયા                               આઈ.વી.ટી આધાયીત ાઠઆમોજન  
    રૂ્ણ થમેલ ાં શોવ ાં જોઈએ                                                       તૈમાય કયલા ભાટે.  
 
 
 
લેફ આધાયીત વાંદબો.                                                     ભાર્શતીના શલશ્રેર્ અને           
                                                                              અથણઘટન ભાટે ક્પ્યય ટયનો                 
                                                                                       ઉમોગ.  
  
 
 
 
અવાઈનભેન્ટની વોંર્ી ઈ-ભેઈર ્ાયા                              ર્યવાંલાદની યજૂઆત ભલ્ટી   
                                                                       ભીર્ડમાના ઉમોગ ્ાયા 
 

શળક્ષર્ પ્રશળક્ષર્ 

વાંશભશ્રર્ આઈ.વી.ટીના 

શલશલધ ભાગો 
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ઉસાંહ ર :  
  આઈ.વી.ટી લૈશિક વભાજભાાં અગત્મની ભશૂભકા બજલે છે. આઈ.વી.ટીના જ્ઞાન લગય વ્મક્તત મ ૂાંગો અને 
ફશયેો ફની ાણમ છે અને આ આધ શનક જગતભાાં ના ટકી ળકે. આઈ.વી.ટી શલશલધ કૌળલ્મોથી શળક્ષકન ાં 
વ્મક્તતત્લ ઘડે છે. તે આઈ.વી.ટીની આલડતથી બાયતન ાં બાગ્મ ઘડી ળકે છે. શળક્ષકન ાં આઈ.વી.ટી શલળેની વાયી 
વભજ શલદ્યાથી કે શળક્ષર્કામણભાાં ભદદરૂ થામ છે.તેભજ ળાાભાાં ફાકોને બર્લાભાાં ઊમોગી ફને છે. શળક્ષક 
શળક્ષર્ વાથે આઈ.વી.ટી ને જોડલાના ઘર્ા ઉામો છે, જેભકે દયેક પ્રમોલગક કામણ ક્પ્યય ટયના ઉમોગ લડે 
શલદ્યાથી ્ાયા યજૂ કયાલો જોઈએ. 
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I. ફાલા.એવ (૨૦૧૧).ઉચ્ચ શળક્ષર્ લૈશિકયર્. ન્ય ૂર્દલ્શી 
II. ર્કળન એન.આય(૨૦૧૦).શળક્ષર્ પ્રશળક્ષર્ના લૈશિકપ્રલાશો. ન્ય ૂર્દલ્શી 
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