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शै णक यव थापनात ICT चा वापर 

                                                                         
  

 ा.सोनुने एस.एस. 
                                                     िश णशा  व ाशाखा 

यशवंतराव च हाण महारा  मू  व ापीठ नािशक 
 

 

ता वक 

            िश णा या सं या मक व ताराबरोबरच ांनाचा वकास  व सार करणार  साधने 
व मा यमे देखील वाढलेली आहे. या सव साधन व मा यमात संगणकचा वापर मो या माणात 
केला जात आहे. आज औ ोिगक े ाबरोबरच इतर े ातह  मो या माणात ICT चा वापर 
यव थापनात केला जात आहे. शै णक े  यास अपवाद नाह ,हे न याने सांग याची गरज 
वाटत नाह .िश णाशी संबधीत बहूतांशी सवच संक पना,अनेक कारचे  ऑनलाइन 
िश ण म,तसेच संपूण जगातील ानाचे भांडार संगणका या एका लक या  उपल ध झाले 
आहे. विश  मा हती बरोबरच,इतर अनेक कार या म हतीचे संकेतीकरण व व ेषण संगणका या 
मा यमातून अ प कालावधीतच होते. व वध कारची दु िमळ मा हती छो याशा जागी जतन 
करता येऊ लाग याने मा हती साठ व यासाठ  ची कागदप े सांभाळणे व यांचे 
उन,वारा,पाऊस,आग यां या पासून संर ण करणे व जतन करणे ा ासा पासून मो या माणात 
मु  िमळाली आहे.त  य या ानाचा फायदा विश  अ ययनाथ नाच न होता ऑनलाइन 
प तीन,े कंवा यांचे या यान रेकाड क न,यु- युब कंवा विश  शै णक संकेत थळावर 
टाक याने यांचा फायदा अनेक अ ययनाथ ना होतो. आज शै णक अशी अनेक या याने व 
काय म व वध शै णक संकेत थळावर उपल ध आहेत.शालेय यव थापनाला आिथक बाबींशी 
संबंिधत जमा खचा या न द  कर यासाठ  यवहारा या कारानुसार सा टवेअर तयार क न 
या या सा ाने संगणीकृत आिथक जमा –खचा या न द  अचूक होतात. व ाथ  संदभातील 

क याण योजना, व वध शासक य योजना व गुणव ा वकासासाठ या व वध बाबीचंी मा हती 
आनलाईन उपल ध होत अस याने शालेय यव थापकाला संगणक कौश यापूवक हाताळ याचे 
कौश ये आ मसात क न, याचा य  यव थापनात वापर करणे गरजेचे आहे.मु या यापक 
शाळेचा मुख व मागदशक अस याने याला इतरांना मागदशन करावे लागते.िशवाय आज 
िमतीला येणारे सव संदेश हे मेल अथवा अिधकृत विश  शासनाने वा शासनाने िनदिशत 
केले या संकेत थळावर येत असतात.ते पाहून, यानुसार अंमंलबजावणी कर यासाठ  
मु या यापकाला संगणक हाताळ याचे ान असणे गरजेचे आहे.िशवाय संगणकाचा वापर 
यव थापणात के यान ेमनु यबळ, वेळ म यांची बचत, होऊन कामाचा दजा देखील सुधारतो व 
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कामाची गती वाढते. भारत सरकारने 1980 म ये class computer literacy and awareness in 

secondary schools ) क प हाती घेऊन ICT िश णाबाबत जागृती कर याचे मह वाचे काय 
केल.े सु वाती या काळात ICT वापरा वापरा संदभातील practice basic कौश या संदभातील 
असली, तर  ती मह वाची अशी होती. शासनाने मा हती तं ाना या मा यमातून सामा य 
जनतेस शासना या सव सेवा माफक दरात पारदशक व जलद गतीने िमळ व यासाठ ,ई- शासन 
क प धोरण डा. वजय भटकर यां या अ य तेखाली नेम यात आले या त  सिमती या 

िशफारशी तयार केले व दनांक 23 स टबर 2011 ई- शासन धोरण जाह र केल.े या या 
तावनेत हटले आहे क ,महारा  शासन भारतात ई शासन व मा हती आ ण संगणक तं ानाचा पाया 

रचणा  या पैक  एक आहे. तसेच नाग रकां या गरजा आ ण उ च तीची सेवा पुर वणा  या ई शासन बाबतचे काय म 
राब व यात आघाड वर आहे. ा ई- शासन धोरणाची येय व उद े प पणे नमूद केली आहे, क  
शासनाचे कामकाज अिधक काय म आ ण कागद वर हत करण,े तसेच नाग रकांना व वध सेवा 
ऑनलाइन प तीने पुर वण,े व ई- शासनाकडून (मोबाइल) शासनाकडे वाटचाल करणे ह  आहेत. 
हे धोरण महारा  रा यातील क  व रा य शासना या काय ानुसार थापना  केले या सं था 
आ ण अशा सं था यां या रचनेत आ ण शासनात सरकारचे िनयं ण मु य असेल. कंवा क  
अथवा रा य शासना या मालक या असतील कंवा यां या िनयं णाखाली असतील व 
शासनाकडून इतर य  व अ य  लाभ िमळाले या सं था तथा सावजिनक हताचे काय 
करणा  या सं था ा सवाना लागू राह ल.  
            सदर ल धोरणाचा वचार करता,शालेय शासन व यव थापन देखील ई- 
शासना या ीने चाल वता ये यासाठ  शासनाने पावले उचलली असून या अनुसंगाने व ाथ  

डाटाबेस, व ाथ  पोटल ऑनलाइन प तीने सु  केले आहे. महारा  शासना या school 

Education and sports Department ने देखील महारा ातील सवच 1 ते 12 पय त अ ययन 
करणा-या अ ययनाथ ची मा हती सं ह त कर यासाठ  व ाथ  डाटाबेस पोटल (सरल) वकिसत 
केले आहे. व ाथ  डाटाबेस पोटल ारे व ाथ ची वैय क मा हती सं ह त केली जात आहे. क  
यामुळे अ यायनाथ ला  एक विश   सांकेतांक देऊन, ती मा हती व ाथ या संपूण शै णीक 

कायकालात वापरता येईल,क  यामुळे पु ढल ट यात अ यनाथ ला द या जाणा  या व वध 
िश यवृती, यांची कौटंु बक मा हती आ ण आरो य घटक यासार या इतर बाबींना संर ण दले 
जाऊ शकते. यात मु या यापक, वगिश क दोघांना देखील व ाथ  संदभात मा हती अपडेट 
भरावी लागते करता येते.अ यापकला फ  या या कामा या संदभातील मा हतीच फ  भरता 
येते.मू या यापकाला व ाथ  व संपुण शाले या संदभात मा हती अपडेट करता येते.ती मा हती 
पोटलवर आन लाईन अचूक भर याची जबाबदार  शाळेचा मूख हणून मु या यापकाचीच 
आहे. यामुळे मु या यापकाला ICT चा वापर येणे गरजेचे आहे.िशवाय ICTखालील बाबीसाठ  
भावीपणे मो या माणात होऊ लागला आहे. सव मा हती एका बटणात उपल ध होते. ICT या 

वापरामुळे िश णाची येय ह  बदलत आहे. यामुळे मु य यापकाला व वध कार या प र थतीत 

िनणय घे यासाठ  व व वध कारची मा हती िमळ व यासाठ  व पाठ व यासाठ  ICT या वापराचे ान 
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असण ेआव यक आहे. ICT म य ेअनेक बाबींचा समावेश होत असला तर ,सदर ल संक पना म पेपर म य े

फ  संगणक व इंटरनेट चा शै णक यव थापनात वापरा या अंगान े वचार केलेला आहे. 
 
१) बायोमॅ क प दतीने कमचार  व व ाथ  उप थती न द – महारा  शासना या ई- शासन 
धोरणाने सव कायालयाम ये बायोमे क हजेर ची प त अिनवाय कर याबाबत मागदशन केले 
आहे. यानुसार इतर कायालयाबरोबरच शाळेत देखाल बायोमॅ क यं  लाव यात आले आहे. 
या या मा यमातून कमचार  उप थती ची न द घेतली जात आहे. याच माणे व ाथ ची सु दा 

बायोमॅ क प दतीने उप थती न द घेता येऊ शकेल व व ाथ  उप थती नोद व यासाठ  
लागणारा वेळ वाचेल व तो अ यापन कायासाठ  वापरता येईल.बायोमॅ क यं  संगणकाला जोडले 
जात अस याने ते जतन आपोआप जतन केले जाते.  
 
2)आन लाईन प दतीने अ ययनाथ चे मू यमापन- शालेय वषयासंदभातील व तूिन   ारे 
ाना मक पातळ वर ल मू यमापन आन लाईन प र े या मा यमातून करता येते.आज व वध 
पधा प र ांचे आयोजन ा प दतीने केले जात आहे. यशवंतराव च हाण महारा  मू  व ापीठ 

चे  व वध िश ण माचे पेपरचे मू यमापन आन न आनलाईन प दतीने मू यमापन केले 
जात आहे.तसेच िनकाल देखील आनलाईन प तीने जाह र केले जातात. याच माण े शालेय 
तरावर िश यवृती प र ेचे िनकाल देखील आनलाईन प दतीने जाह र केले जात आहे. 

 
3)संगणका दारे अ ययनाथ शी संबंिधक व वध कार या मा हतीचे संकलन व यव थापन 
( व ाथी डाटाबेस) - अ ययनाथ शी संबंिधत व वध कार या मा हतीचे उदा. याची शै णक 
गती, याची आिथक प र थती, याची सामा जक वगवार , याचे राह याचे े ,पालक 

इ.बाबीसंदभातील मा हती संगणका ारे जतन करता येते. 
 
4)संगणीकृत ंथालय - आज इंटरनेटवर मा हतीचा खजाना आहे. आपणाला हवी असलेली मा हती 
आपणाला इंटरनेट या मा यमातून िमळवता येते.शालेय अ ययनाथ साठ  आव यक असलेली 
मा हती िमळ यासाठ  व वध कार या शै णक वेबसाईड व न मा हतीचे संकलन क न ंथालय 
संगणीकरण करता येते.आज इटरनेट या मा यमातून आनलाईन ंथालय उपल ध आहेत.तसेच 
अनेक कारचे आनलाईन जनल ,पु तके उपल ध आहेत. याचा वापर अ ययनाथ चे वाचन समृ द 
कर यासाठ  करता येईल. 
 
5)CCTV कॅम-ेया या चा भावी शालेय यव थापनासाठ  वापर- आज जवळपास ब-याच 
कायालयात तसेच दुकानात तसेच सावजिनक वा गद या थळ  देखील CCTV कॅमेरे लावलेले 
आढळतात. यामुळे बाहेर काय घडामोड  घडत आहे. याची मा हती एका जागे व न दसते.व 
काह  कालावधी य त तीचे जतन देखील केले जाते.तसेच वग यव थापनात देखील याचा वापर 
होऊ शकतो.  
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6)आड ओ हड ओ या यानाचे स ंह करण व सादर करण- ICT चा वापर क न व वद त ांचे 
या यान आड ओ हड ओ प दतीने रेकाड क न व ा याना ह या या वेळ  दाख वता येतो 
कंवा ऐक वता येते. यां या त तेचा फायदा  ICT चा वापर क न अनेक व ा यापय त 
पोहच वता येतो. 
 
7)वेबसाईट व न शालेय उप म व कायाची मा हती – आज बहुसं या शै णक सं थां या 
वेवसाईड आहेत. या या मा यमातून शै णक उप म,अ यास म व काय मां या मा हतीचा 
चार व िस द  करता येते. 

 
8)मॅसेज व मेल ारा पालकांशी संपक-शाळे या संदभात चालणा-या व वध कृितंची मा हती- 
पालक आप या पा या या शै णक गती या बाबतीत जाग क होत आहेत. यांमुळे यां या 
पा यां या गतीची मा हती मॅसेज व मेल या मा यमातून पालकांना देता येते. यामुळे आपला 
पा य शाळेत काय क रतो ाची यांना जाणीव होते. 
 
९) व ाथ  वकास- ICT वापरामुळे अ ययनाथ  हे गुंतून रहतात.Technical, practical and critical 
Technical हणजे Technology या वापर या हेतूने गुंतलेले वाटतात. यां या बरोबर अनेक 
ा य क कृती ते करत असतात, यासाठ  स म होत असतात. उदा. संगणकाचा वापर कर त 

अस यान,ेते एखा ा गो ीची अिधक मा हती िमळ व यासाठ  online data चा वापर 
करतात,संशोधन publishing and prediction चे दैन दन कामे करतात. या संदभात 
िच क सकपणे वचार करतात. व ICT वापरासंदभात एक घटना वकिसत करतात. तसेच यातून 
वत:चे मू यमापन देखील करतात. आज ICT चा वापर कलाशाखेतील वषयापासून व ानातील 

वषयापयत केला जात आहे.ICT चा वापर क न वक त असले या अ यायन यसाठ  उ ेशातील सु वधा 
दली जाते. यांचे group वापर क न यांचे अ ययन-अ यापन हे आिधक चांगल ेहोऊ शकते. हणजेच 
अ ययनाथ या य म व वकासासाठ  ICT ची भूमीका मह वाची ठरते. 

१०) व ाथ  वेशासाठ  ICT चा वापर- अ ययनाथ या वेशासाठ  सा टवेअर तयार क न 
आनलाईन वेश केले जातात. वेशासाठ  पा  असले या अ ययनाथ चे गुणव ा याद  नुसार वेश 
िन त करता येते. या शाळात वेशासाठ  जा त वेशा छुक असतात.तेथे या प दतीने वेश 
केले जाऊ शकतात. 
 
११)अ यापनात  ICT चा वापर- पावर पाई ट ,अिनमेशन ारे अ यापन,भाषा योगशाळा तसेच 
संगणीकृत अ ययन-अ यापनाचे काय म िनमाण क न वापर करता येतो. 
१२) शासना या व वध िश यवृ ी संदभ तील अज आनलाईन प दतीने भरले जात आहे. यामुळे 
व ा याचे या संदभातील कागदप ांचे रेकाड सांभाळ याची गरज भासत नाह . 
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यािशवाय ICT चा शाळे या यव थापणात वापर व वध ीकोनातून करता येईल. 
 
१)शाळेचे कामकाज सुरळ त चाल यासाठ  काम यव थत कर यासाठ  करता येईल. 
२)शाळेतील व वध यांचे यव थापन अचुकता आ ण सहजता आण यासाठ  

३) IT-education, ICT in Education and, ICT in Administration संदभात शाळेतील घटक 
एकसंघ एका म बन वण.े 
४)अ यापकां या अ यापनात रंजकता,प रणामकारकता आण यासाठ . 
५)शाळे या संदभातील व वध द तऐवज जतन कर यासाठ . 
६)शाळे या संदभातील व वध आठवणीतील ंसगांचे िच त अथवा मु त जतन कर यासाठ . 
शाळेचा मु या यापक हे शाळेत ICT या एकसंघ वापरासाठ चा मह वाचा दुवा आहे.(शाळे या 
कायप ती ICT चा वापर कर यासाठ  ) यासाठ  यांना यांची एका मका समजने आ ण 
यासाठ ची आव यक कौश य येणे गरजेचे आहे. 

 
शालेय यव थापनात संगणकाचा वापर कर यासाठ  मु या यापकाची भुमीका - 

१)शाळे या मु या यापकावर शाळेम ये ICT या वापराबाबत मागदशन कर याची मह वाची 
जबाबदार  आहे. 
२)ICT वापरा संबधीत शाळेला एक मॅप तयार करण.े 
३)ICT या वापरासंबधीत यो य य ची िनवड करण,ेइतरांना िश ण देणे िनवारण करणे, यांचा 
वेगवेग या जबाबद  या सोड वण.े 
४)आपले वत:चे ICT सांधबत ान अदयावत ठेऊन, व वध अडचणी हाताळ या या बाबत 
मागदशन करण.े 
५)अ यापन व व ाथ  सेवा,तसेच कायालयीन यव थापन व आिथक यव थापन यासाठ  यो य 
सा टवेअर तयार क न घेणे व याचा वापर क न घेण.े  

६)शाळे या बजेट म ये ICT खचाबाबतची तरतूद करण.े 
७)शाळेतील सव कमचा  यारं  ,अ यापक, आ ण अ ययनाथ  यांना ICT चा वापर करायला लावणे 
यासाठ  यांना आव यक अस यास िश ण देणे व वापराबाबत रेणा देण.े 

८)ICT वापरा सांधबत तं ांना या िशफारशी ल ात घेऊन, यांची पुताता आप या शाळेला 
संदभात करण.े 
९)ICT या संदभात आधुिनक बदला या वाहाबरोबर राहून,शाळेला ICT या वापर जा तीत 
जा त फायदा होईल यांचा वचार करण.े 
10)शाळेत कमचार  व व ाथ  यां यासाठ  इंटरनेट ची सु वधा लॅन माफत क न देण.े 
11)अ ययनाथ ना आव यक या मा हतीची ं ट घेणे साठ  ं टरची यव था करण.े 
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मु या यापकाने ICT चा यव थापनात वापर कर यासाठ  खालील बाबी ल ात या या.  
 
ICTचा शाळेत वापर करणे हणजे ह  गो  कपातील चहा संप व या इतपत सोपे नाह  
आहे. यासाठ  मु य यापकांना ल ात या या लागतील. 
१)ICT संदभातील मूलभूत ान असणे गरजेचे आहे. 
2)शालेय यव थापनात ICT या वापराबाबत स य सहभाग घेऊनच ICT वापराचा प रणाम 
मोजावा आ ण समजावून यावा लागेल.  

3)तं ांनातील नेतृ व कर यासाठ  मु य यापकाला कमान खालील बाबी करता येणे व समजणे 
गरजेचे व आव यक आहे.  

A)Word processor आ ण ेझटेशन सॉ टवेरचा  वापर. 
B)e-mail आ ण नेटस फग  

C)शाळेत वापर या जाणा  या बेिसक टे नालोजी  

D)तं ान हे काय वेगळे करतेय कंवा याचे प रणाम काय होतात.  

E) व वध आय.ड .आ ण पास वड यांची गोपनीयनीयता. 
F)अ ट हायरस सा टवेअर बाबत अ ावत मा हती. 
४)शाळेची व ाथ  सं या व कमचार  सं या यानुसार संगणक सं या. 
५)शासनाने बंद  आणले या वेबसाईड कुणीह  पाहणार नाह . 
६)शै णक मा हती असणा-या वेबसाईड वापर यासाठ  ो साहन. 
७) येक अ यापककडून अ यापनात ICT वापर हो यासाठ  ो साहन व मागदशन. 
८) येक कायालयीन कमचार  वगाकडून कायालयीन कामासाठ  ICT वापर हो यासाठ  ो साहन 
व मागदशन. 
९)शाळेची संगणक लॅबचे आव यकतनुसार अ ावतीकरण. 
 
ICT या शालेय यव थापनात वापर कर यासाठ  खालील कारची यव था शाळेत असणे 
आव यक आहे. 
 
१)संगणक  

२)Digital cameras and Digital video cameras  

३)Telephones, fax machines, mobile Telephones. 
४)Video conferencing technologies and closed circuit television. 

५)Data projectors and electronic white boards. 

६)Power supply (smps) 

७)Pen drive/ hard disk and other software 

८)Internal services / ISP- Internet service Provider.  
९)Wll -   Wireless in local loop 
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१०)Wi-Fi – Wireless fidelity  

 
समारोप- आज या पधा मक युगात ICT चे ान नसलेला य ला सवाबरोबर गती करतांना 
अनेक अडचणी येतात. ICT या वापरामुळे कामाची गती वाढते, म,पैसा,वेळ यांची बचत 
होते.िशवाय आपणाला हवे या माणे काम क न घेता येते.आज  अनेक िश ण म आनलाईन 
प दतीने िशकवले जात आहे. ICT या वापरामुळे जग हे अ यंत जवळ आलेले आहे. ाना या 
क ा दांवले या आहेत.आज सवच े ात कामाची गती व दजा उंचाव यासाठ ,तसेच वेळ 
, म,पैसा यांची बचत हो यासाठ  ICT चा वापर केला जात आहे. शै णक यव थापनात याचा 
वापर के यास यांचा वापर िन तच सकारा मक होईल.आज अनेक खाजगी शाळाम ये या 

ीकोनातून ICT चा वापर केला जात आहे.शासक य शाळाम ये ह  याबाबत काय होतांना दसून 
येत आहे.आज जवळपास ब-याच मु या यापकांना शाळे या कामकाजासंदभात शास कय संकेत 
थळावर ल मा हतीचे अवलोकन करावे लागत आहे,िशवाय आनलाईन प दतीने मा हती शासनाला 

पाठवावी लागता आहे.एकंदर त पाहाता ICT या शै णक यव थापनातील वापरामुळे शालेय 
यव थापन गतीमान व पारदशक होऊन कामाचा दजा उंचावतो.कायालय यव थापन, व ाथ सेवा 
क याण व गुणव ा वकास,तसेच आिथक यव थापन,मानवीसंबंधाचे यव थापन या अनुषंगाने 
ICT चा शै णक /शालेय यव थापनात वापर करता येतो. 
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