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ઉ�ચિશ�ણની �ણુવ�ા �ધુારણામા ંટ��નોલો�ની જ��રયાત

�ણુવ�ા સભર ઉ�ચિશ�ણ માટ� એક અ�યાપક ક� સ�ંથા ક�વી ર�તે સહાય�તૂ બની શક� તે માટ� આ� થોડા િવચારો ર�ૂ કરવાની
ઇ�છા થઇ.કારણ ક�  આ�  �ણુવતા સભર ઉ�ચિશ�ણ માટ�  �વો�લટ� ઇ��વુમે�ટની જ��રયાત  �ગે �યાપક ચચા�  ચાલી રહ�
છે.આમ  તો  આચાય�,િશ�ક  ક�  અ�યાપક  બધા  નામ  ફ�ર  સાથે  કામ  કરતા  ��ુ�ઓ�ું �ળુ�તૂ  કામ  તો  મા�  અને  મા�
િવધાથ�ઓને િશ�ણ આપી ક�ળવવા�ુ ંછે.આપણે �ણીએ છ�એ ક� જમાનો અને સમય બદલાવા છતા ંક�ળવણીની બાબત હમંેશા
િશ�ણના ક���મા ંરહ� છે.પરં�  ુ�મ �મ સમય બદલાતો ગયો તેમ તેમ એની પ�ધિતઓમા ંઆ�લૂ ફ�રફારો આવતા ગયા છે.

�મ �મ �ાનની સીમાઓ િવ��તૃ થતી ગઇ તેમ તેમ એની પ�ધિતઓમા ંપણ ફ�રફાર આ�યો અથવા કરવો પડ�ો છે.ભારતીય
સમાજમાં પહ�લાનાં જમાનામાં વેદ,ઉપિનષદો,�રુાણોના  �ાન  પર  પકડ  ધરાવનાર  �ાની  કહ�વાતો.આ�  નવા  શોધ  અને
સશંોધનોને આિધન નવા �ાનનો �વાહ અિવરત આ�યો. પરંપ�રત અને નવતર �ાન મળ� �ાન િવ�ફોટ થયો. અનેક નવી
��િતજો  ઉઘડ�.પ�રણામે  �ાનની  ચોકકસ  શાખામાં  પારંગતપણાનો  �ગુ  આ�યો.એથી  પણ  આગળ  વધી  પોતાના  �ાનની
સ��ૃ�ધનો લાભ મા� પોતાના િવધાથ�ઓ �રૂતો િસિમત ન રહ�તા ઉપ�હ,ક��ટુર ક� ઇ�ટન�ટના મા�યમ થક� તેના િવતરણ અને
િવ�તરણની શ�તાઓ અનેક ઘણી વધી. �ાચીન સમયમા ંમા� ઝાડ નીચથેી શ� થયેલી આપણી અ�યયન-અ�યાપન ���યા
વગ�ની ચાર �દવલો વટાવી આ� લપેટોપ-ટ�બલટેના મા�યમથી બસમા–ંિવમાનમા ં�સુાફર� �ધુી �સર�.�મ �ાન િવ�ફોટ થયો
એમ એના િવતરણના સસંાધનો પણ વ�યા.િવધાથ� પણ વગ�મા ંઅપાતા અને બીબાઢંાળ પ�ધિતથી પીરસાતા �ાન પર આધાર
રાખવાને  બદલે  �ાન  મેળવવાની  તમામ  શ�તાઓને  તાગતો  અને  ઉપયોગ  કરતો  થયો  છે.આવા  સજંોગોમાં ઉ�ચિશ�ણ
આપતી  સ�ંથાઓમાં �ુની  નો�સને  આધાર�  વષ�થી  ચાલી  આવતી  અ�યાપન  પરંપરા  �ળવી,  બસેી  રહ�વાને  બદલે  નવી
ટ��નોલો�ની સાથે અ�યાપન કાય�ને જોડ�ુ ંએ જ��રયાત જ નહ� પણ આપણી મજ�રૂ� પણ બની છે.

સાચા અથ�મા ંઆપણે �યાવસાિયક �િતબ�ધતા દાખવવી હશે તો નવીન ટ�કનોલો� આધા�રત પ�ધિતઓ િવકસાવી અ�યાપન
કાય�માં ઉપયોગ કર� નવા જ ���ટકોણથી પોતાના િવષયને િવધાથ� સમ� �કૂવો પડશે.કારણ ક� આજના િવધાથ�એ હાઇ ટ�ક
વગ� અને  િશ�ણ પ�ધિત  િવશે  સાભં�� ુ ંછે  અને  વા�ં�ુ ંછે.હવે  એક િશ�ક મા�  િસિમત  િવધાથ�ઓને  ભણાવતો હોય  તેમજ
િવધાથ�  મા�  અ�યાપક�  જ  વગ�માં ભણાવેલા  ક�  ગાઇડ  ક�  સ�ંટુમાં વાચંલેી  વાત  સાચી  માની  લેવાની  મજ�રૂ�  તેની  રહ�
નથી.�નાથી આપણી સમજ ટ�વાઇ ગઇ છે તેવી પરંપ�રત પ�ધિતઓનો સમય �રૂો થવા આ�યો છે.� ર�તે પેપરલસે ક�ચર
િવકસી ર�ુ ંછે તે જોતાં આગામી સમયમાં ચોક-ડ�ટર પણ બધં થાય તો નવાઇ નહ�.�લકે બોડ�� ુ ં�થાન LCD SCREEN ક�
ચોક-ડ�ટર�ુ ં�થાન માઉસ ક�- બોડ�  લઇ લશેે.��ુતકો પણ નેટ પર આવી ગયા ,ઇ-લાઇ�રે�નો જમાનો આ�યો તેમ ઇ-��ુનો
સમય આવશે ,અલબત આવી ગયો છે.આ� કોઇ એક જ િવષય પર અનેક �ય��તઓના િવચારો �યા�યાન નેટ પર પડ�લા મળે
છે.કોઇ એ પણ ન�ુ ં�ણવા લાઇ�રે� �ધુી જવાની જ�ર નથી.� જોઇએ તે મા� બે �ટના �તર�  પડ�લા તમારા ક���ટુરની
���ન પર �લીક કરતા મળ� �ય છે.િવધાથ�ના હાથ પેન ચલાવે છે એના કરતા વ� ુઝડપથી ક���ટુર ચલાવતા થયા છે.આવા
�ાન િવતરણના સ�ંાિંતકાળમા ં� અ�યાપકો કોલજેમા ંશૈ��ણક કાય� કર� ર�ા છે તેમણે સાચા અથ�મા ં�યાસાિયક �િતબ�ધતા
દાખવવી હશે તો નવી ટ�કિનક અપનાવવી પડશે,તેનો છોછ રા�યા િવના તેને શીખવી પડશે અને વગ�ખડંોમાં તેનો ઉપયોગ
કરવો પડશે.જો ક� આ કામ એકલા અ�યાપકો ના કર� શક�.તેમની મા�સૃ�ંથાઓ અને સરકાર�ીએ પણ આ માટ� જ�ર� સગવડો
તેના અ�યાપકો ને ઉપલ�ધ કરાવવી પડશે.જો ક� સરકાર�ી તો �ાથિમક થી માડં� ઉ�ચિશ�ણ �ધુી લગભગ તમામ સ�ંથાઓને
કો��ટુર અને  નેટથી સ�જ  કર� રહ� છે.આપણે આ બધા �ય�નોને  હકારા�મક લવેાની જ�ર છે. ઘણી બધી �ાટં ઇન  એઇડ
કોલજેોમાં તો સચંાલક મડંળે અને આચાય��ીઓએ અ�યાપકોને ��યા�િુનક લપેટોપથી સ�જ કયા� હોવા� ુ ંસાભંળવામા ંઆ��ું
છે.સાબરકાઠંાની તલોદ,શામળા� અને �હ�મતનગરની કોલજેોમા ંતેના આચાય��ીઓએ આ�ુ ં�ુદંર આયોજન પોતાના અ�યાપકો
માટ� ક�ુ� છે ,� નવી �દશાનો સકં�ત છે.નવી ટ�કનોલો�ની અગ�યતા સમ� સ�ંથાના વડાઓનો આવો અ�ભગમ આનદં પમાડ�
તેવો છે.પરં� ુઆનો સાચો અથ� �યાર� જ સર� �યાર� તે મા� ઔપચા�રક ના બને અને �મના માટ� આ ખચ� કરવામા ંઆ�યો છે તે
અ�યાપકો રસથી આ વ��નુી આવનારા સમયના િશ�ણમા ંઅગ�યતા સમ� તેને અપનાવે અને સાચા અથ�મા ંતેનો િવધાથ�
માટ� અને િશ�ણ માટ� ઉપયોગ કર�.નવી ટ�કનોલો�ને આવી પડ�લી સમજવાને બદલે તેને સરળ અ�યાપન કાય� માટ� આવેલ
અવસર તર�ક�  જોવાની ���ટ ક�ળવવાની જ�ર છે.તેનાથી ભાગવાને  બદલે તેને  ભોગવવાની ,શીખી ,ક�  શીખવવાની તૈયાર�
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દાખવવામા ંઆવશે તો સમા� � અપે�ાઓ સાથે તન-મન-�દયમા ંઆપણને ��ુપદ� �થા�યા છે તેને પણ સાથ�ક કર� શક��ું
અને  િવધાથ�  પણ કઇ  નવી  જ  ર�તે  િશખવાનો  આનદં  મેળવી  સાચા  અ�યાપક  તર�ક�  �મા�ણત  કરશે.તો  જ  સમાજ  અને
િવધાથ��ુ ંસા�ુ ંFEEDBACK મેળવવાન� વા�તિવક આનદં પણ મેળવી શક��ુ.ં

�ાન િવ�ફોટના આ સમયમા ંઆપણા િવષયને લગતા તેમજ બ��ુખુી �ાનને આ�મસાત કરવાની �િતબ�ધતા દાખવવી પડશે
જ.એ  �ાન  મેળવવા માટ�  તથા તે  મેળવી તેને  િવધાથ�ઓ સમ� �સાર માટ�  ટ�કનોલો�નો  સહારો  લવેામાં આવે  તો  સરળ
��યાયન થક� િવધાથ�મા ંતેટલી જ સરળતાથી �િતિનધાન થઇ શક�. મોટાભાગની કોલજેમા ંમ�ટ�િમ�ડયા �ો��ટરનો ઉપયોગ
થતો  નથી  અથવા  થતો  હોય  તો  મા�  ગ�યાગાઠં�ા  અ�યાપકો  જ  તેનો  �સગંોપાત  ઉપયોગ  કરતા  હોય  છે.ઘણા  નવી
જનર�શનના અ�યાપકો કો��ટુરનો સરળતાથી ઉપયોગ કરતા દ�ખાય છે પણ �ટલો ઉપયોગ Facebook, youtube, twitter,

blog ના સ�ફ�ગ માટ� વ� ુથતો હોય છે.તેના બદલ ેપોતના િવષયને લગતી અ�યાસસામ�ીની શોધી તેને અપ લોડ –ડાઉનલોડ
કરવા તરફ વળે તે જ�ર� છે.કોલજેમા ંઉપલ�ધ કો��ટુર સસંાધનોનો ઉપયોગ િશ�ણ અને �ાન�સાર કરતા ંવહ�વટ� કાય� માટ�
વ� ુથતો હોય છે.ઘણા સમયથી સરકાર�ી અને માન. ઉ�ચાિશ�ણ કિમ�ર�ીની કચરે� િશ�ણપ�ધિતને આઇ.ટ�.ની દ�શામાં
લઇ જવાનો અ�ભગમ રાખે છે. Bisag, Sandhan , Roobroo �વા સસંાધન અને �ો�ામ �ારા અ�તુ�વૂ� કામ થ� ુછે.પરં� ુ
વા�તિવકતા એ છે ક� ઉપલ�ધ વાનાનંો �ટલો યથાથ� ઉપયોગ થવો જોઇએ તેટલો થયો નથી.ઘણી જ�યાએ મા� ફોટો�ાફ� કર�
ર�કોડ� રાખી મા� ડો�મુ�ટ�શન માટ� જ ઉપયોગ થાય છે. માટ� આ બધાના યથાથ� ઉપયોગમા ંકોલજેના આચાય��ી અને સચંાલક
મડંળ તેમજ �દુ અ�યાપકો �કુાની બની િશ�ણની નૌકાને નવી હવા ��યે સકારા�મકપણે �ય�ન�વૂ�ક વાળ� શક� છે. અ�યાપકો
અને િવધાથ�ઓમા ંનવી ટ�કિનક �ગે �યાપક ��િૃત ઊભી કર� અ�યયન-અ�યાપન ���યાને ખરા અથ�મા ંઆ�િુનક બનાવી
�ૂની ઘર�ડમાથંી બહાર લાવી શક�.

�જુરાતના ઘણા �વિનભ�ર ક��પસની કોલજેો(મોટ�ભગે ટ�કિનકલ એ��કુ�શનની કોલજેોમા)ંમાં આ કામગીર� ખતંથી થતી જોવા
મળે છે.�ને  નજરસમ� રાખી  અ�ય  સ�ંથાઓ પણ આ અ�ભગમ  દાખવી  શક�.સરકાર�  અને  અ�દુાિનત  કોલજેોમાં આ�ું જ
વાતાવરણ ઊ�ુ ંથાય તે ઉ�ચિશ�ણના �હતમાં છે.પરંપ�રત િશ�ણ ��ધિતથી આપણને �કુશાન થ�ુ ંછે એમ કહ�વાનો મારો
ઇરાદો  જરાય  નથી.�  તે  સમયમાં �  ક�  પણ  ઉપલ�ધ  હ� ું તેને  આધાર�  દ�શની  કઇ  પેઢ�ઓ  ભણીગણી  કોઇને  કોઇ  ��ેે
રા��િનમા�ણમા ંપોતા�ુ ંયથે�છ યોગદાન આપી રહ� છે.એ પણ કઇ નાની�નુી ઉપલ�ધી નથી.પરં� ુપરંપ�રત િશ�ણ �યવ�થાને
પકડ�,આળ�ું બની નવતર �યોગો કયા� વગર મા� બસેી રહ��ુ,ં નવી ટ�કનોલો� આ�મસાત નહ� કર�એ અને િવધાથ�ઓને
તેના લાભથી વ�ંચત રાખી�ું તો આવનાર� પેઢ�ઓ આપણને માફ નહ� કર�. તેમજ તેમને વ�ંચત રાખવાથી થનારા �કુશાનની
સઘળ� જવાબદાર� આપણા શીર� રહ�શે.ઉપરાતં નવી ટ�કનોલો�થી ઘડાયેલ નવા અ�યાપકો વ�ચે ગવ� સાથે નોકર� કરવી હોય
અને  �યાવસાિયક  સતંોષ  મેળવવો  હોય  તો  ટ�કનોલો�ને  આશીવા�દ  ઘણી  અપનાવી,  નવા  જમાનાના  અપડ�ટ  અ�યાપક
બનીએ.હાલ આપણી  પાસે  �  ભૌિતક  �િુવધાઓ આઇ.ટ�  બાબતે  ઉપલ�ધ  છે  તેનો  ક�વી  ર�તે  ઉ�મ  ઉપયોગ કર�  આપણી
આટ�સ,સાયસં અને કોમસ� કોલજેોના િશ�ણને �ણુવ�ાસભર બનાવી શક�એ તે જોઇએ.

કોલજેના એક કરતા વ� ુ�મને ઑ�ડયો િવઝ�લુ �િુવધાથી સભર બનાવી મ�ટ� િમ�ડયા �ો��ટરથી �વર�ત ઉપયોગ કર�
શકાય તેવા બનાવવા.

1. 

ઑ�ડયો િવઝ�લુ �મને ઇ�ટરનેટની �ોડબ�ેડ કને�શનથી સ�જ કરવા અને �ુ વે કો��િુનક�શન િસ�ટમ ઊભી કરવી.�થી
�ાન�ુ ં�વતં આદાન�દાન કર� શકાય.

2. 

બાયસેગના �સારણમા ં�સા�રત થતા �યા�યાન િવધાથ� સીધા �સારણથી જોઇ શક� તેવી �યવ�થા �રૂ� પાડવી.3. 

બાયસેગના વાિષ�ક સમયપ�કને  આધાર�  લા�ુ પડતા �યા�યાનને  કોલેજના સમય  પ�કમાં સામેલ કરવા �થી તમામ
િવષયના તજ�ો �ારા ર�ૂ થતા �યા�યાનનો લાભ િવધાથ�ઓને િનયિમત મળ� રહ�.

4. 

�ુદ� �ુદ� કોલજેની વેબસાઇટ પર �કૂવામાં આવેલ સાર� શૈ��ણક અને  સહ અ�યાિસક ��િૃતથી મા�હતગર થ�ુ.ં�થી
આપણ ેપણ આપણી કોલજેને એ તરફ લઇ જવાની નવી �દશા સાપંડ�.

5. 

કોલજેમાં રહ�લી DELLની �િુવધાને સાચા અથ�માં િવધાથ� ઉપયોગી બનાવવી અને તેનો ઉપયોગ િસિમત ન કર� દ�તાં
િવધાથ�ઓને કો���ટુરના પાયા�ુ ંિશ�ણ આપવા પણ કરવો.

6. 

��ુલા  બ�રમાં ક�  સા�હ��યક  ક�  વૈ�ાિનક  સ�ંથાઓમાં ઉપલ�ધ  હોય  તેવી  અ�યાસ�મની  CD/DVD ને  મ�ટ�િમ�ડયા
�ો��ટરથી િવધાથ�ઓ સમ� પહોચતી કરવી.

7. 

�થંાલયની સાથે સાથે CD/DVD, E-BOOK, E-JOURNAL, E-MAGAGIN �લુભ કરાવવા.8. 

અ�યાસ�મના ક�ટલાક ��ુાઓને POWER POINT PRESANTETION થી તૈયાર કર� િવધાથ� સમ� �કૂવા જોઇએ �થી
અ�યાપક અને િવધાથ�ઓની િવષય સામ�ી અને ટ�કનોલો� એમ બનંેની સજજતામા ંવધારો થાય.

9. 

અ�યાપક� નવીન ટ�કનોલો�થી મેળવેલ િવષય સામ�ીને ક� પોતાના �ારા નવ સજ�ત સામ�ીને નેટ પર અપલોડ કર�ને ક�
ઇ-મેઇલ �ારા અ�ય અ�યાપકો �ધુી પહ�ચાડવી અને એજ ર�તે અ�ય પાસેથી મેળવવી �થી તેનો �યાપક �માણમા ંઅને

10. 
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સરળતાથી ઉપયોગ કર� શકાય.

જો ક� ઉપરો�ત સગવડો કોલજેમા ંઊભી કરવી થોડ� ખચા�ર બને રહ� ખર�.�ાકં નવી ભૌિતક �િુવધા પણ ઊભી કરવી પડ� એ�ું
બને.પરં�  ુસાચી વાત એ છે ક� આ� તમામ કોલજેો જ�ર� સગવડો ધરાવે જ છે અને ��થિત એવી પણ નથી ક� ખચ� ન કર�
શકાય.સરકાર�ી, િશ�ણિવદો  ,િશ�ણ�ચ�તકો  વગેર�  �ારા  �  નિવન  પ�ધિતઓ,�યોગો  ,�ચૂનો  આપવામાં આવે  તેને  નજર
�દાજ કયા� િવના હકાર�મક બની �યાવસાિયક ફરજ અને નૈિતક-સામા�જક જવાબદાર� સમ� તેને અપનાવવા. િશ�ણ અને
િવધાથ�ઓના �હતમાં હોય તેવી તમામ ��િૃતઓ �બૂ િન�ઠાથી કરવી. �થી િશ�ણને એક ડગ�ુ ંઆગળ લઇ જવામાં આપણે
પણ િનિમ� બનીએ.િશ�ણથી આપ�ુ ં�ુ ંથ�ુ ં? તેનો િવચાર કર� આપણા થક� િશ�ણને �ુ ંમ��ુ ં? તેનો િવચાર કરવાથી નવી
�ેરણા મળશે.� �યવસાય થક� આપણે ઉજળા છ�એ તે �યવસાયને ઉજળો બનાવવા � કંઇ પણ કર� ુ ંપડ� તે �ઢ આ�મિન�ય
સાથે કર��ુ ંતો ચો�સ પ�રણામ પણ મળશે અને આ�મસતંોષ પણ..

*************************************************** 

ડૉ. પકંજ પટ�લ
સરકાર� િવનયન કોલેજ,
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