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CR 15 (MR)EDU364  तंत्रविज्ञान आवि विव्ांगत्ि 
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घटक - १ विक्षि आवि अनिेुिनात तंत्रविज्ञान-  
(डॉ. संजीिनी महाले, सह्ोगी प्राध््ापक आवि श्री. राहुल ढेरे, पीएच.डी. संिोधक)  
 

घटक - २ मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान- 
(डॉ. संजीिनी महाले, सह्ोगी प्राध््ापक आवि श्री. राहुल ढेरे, पीएच.डी. संिोधक)  
 

घटक – ३ विक्षिात बहुमाध््मांचा िापर 
(डॉ. संजीिनी महाले, सह्ोगी प्राध््ापक आवि श्री. राहुल ढेरे, पीएच.डी. संिोधक)  
 

घटक – ४ तंत्रज्ञानावधष्ठीत अनिेुिन  
(डॉ. संजीिनी महाले, सह्ोगी प्राध््ापक आवि श्रीमती. विद्यािेिी बागलु, पीएच.डी. संिोधक)  
 

घटक – ५ तंत्रविज्ञानाचे उप्ोजन 
(डॉ. संजीिनी महाले, सह्ोगी प्राध््ापक आवि श्री. राहुल ढेरे, पीएच.डी. संिोधक)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

घटक १ निक्षण आनण अिदेुििात तंत्रनिज्ञाि 
 

अिकु्रमनणका  
१.०  उनिष्टे  
१.१ प्रस्ताििा  
१.२ निषय नििेचि  
 १.२.१ िैक्षविक तंत्रविज्ञान आवि अनिेुिन तंत्रविज्ञान संकल्पना (अर्थ, स्िरूप, व्ाप्ती, व्ाख््ा), 
  उविष्टे ि महत्त्ि  
 १.२.२ िैक्षविक तंत्रविज्ञान आवि अनिेुिन तंत्रविज्ञान भवूमका आवि निप्रिाह  

१.२.३ िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचे दृष्टीकोन - हाडथिेअर, सॉफ्टिेअर, प्रिाली दृष्टीकोन,                      
 िै्क्ततक आवि जनसंपकथ  माध््म दृष्टीकोन  

 १.२.४ वभन्न अनिेुिन, अध्््नाचा िैक्विक दृष्टीकोन, िै्क्ततक अनिेुिन 
 १.२.५ समािेवित विक्षिात िैक्षविक तंत्रविज्ञान आवि अनिेुिन तंत्रविज्ञानातील घटकांचे  
  उप्ोजन 
१.३ सारांि 
१.४ पानरभानषक िब्द  
१.५ सरािासाठी प्रश्ि  
१.६ अनिक िाचिासाठी पसु्तके  
१.०  उनिष्टे  
 १) िैक्षविक तंत्रविज्ञान आवि अनिेुिन तंत्रविज्ञान संकल्पना, उविष्टे ि महत्त्ि स्पष्ट करता  
      ्ेतील. 
 २) िैक्षविक तंत्रविज्ञान आवि अनिेुिन तंत्रविज्ञान ्ांच््ा भवूमका आवि निप्रिाह सांगता ्ेतील. 
 ३) िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचे विविध दृष्टीकोन स्पष्ट करता ्ेतील. 
 ४) अनिेुिनासाठी िापरण््ात ्ेिारा वभन्न अनिेुिन, अध्््नाचा िैक्विक दृष्टीकोन आवि  
     िै्क्ततक अनिेुिन ्ातील फरक सांगता ्ेईल. 
 ५) समािेवित विक्षिात िैक्षविक तंत्रविज्ञान आवि अनिेुिन तंत्रविज्ञानातील घटकांचे उप्ोजन 
      करता ्ेईल. 
  
१.१ प्रस्ताििा  
 विज्ञान, तंत्रज्ञान आवि विविध विष्ातील संिोधनामळेु ि त््ांच््ा उप्ोजनामळेु िैक्षविक क्षेत्रात 
निनिे विचारप्रिाह आलेले आहेत. विक्षि क्षेत्रात का थ् करिाऱ््ा व्ततींनी ्ा निनिीन तंत्रज्ञानािर 
आधावरत साधने आवि विक्षि पध्ितीचा िापर करिे अपेवक्षत आहे. सध््ा समाजाच््ाही विक्षकांकडून 
अपेक्षा बिलत चालल््ा आहेत, फतत विक्षकच ज्ञान िेिारा नसनू विद्या््नना ज्ञान वमळविण््ासाठी विविध 
माध््मे उपलब्ध आहेत. ्ा सगळ्ांचा विचार िैक्षविक तंत्राविज्ञानात केला जातो. आि्ाचे विविधांगी 
ज्ञान कमीतकमी िेळात आवि कमीतकमी खचात जास्तीत जास्त लोकांप्ंत तंत्रविज्ञानामळेु पोहोचविता 
्ेते. िैक्षविक क्षेत्रातील व्ततींनीही ्ाचा बारकाव्ाने विचार करिे आिव्क आहे.  
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‘मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान’ हा आज परिलीचा विष् झाला आहे. प्रत््ेक व्तती विविध 
माध््मांचा िापर करून आपले अध्््न अचकू, कमीतकमी िेळेत ्ोग्् पद्धतीने करण््ाचा प्र्त्न करत 
आहे. परंत ु हा विकास काही िहा-पंधरा िषातील नाही. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानालाच पिूी ‘िैक्षविक 
तंत्रविज्ञान’ ्ा नािाने ओळखले जात होते. १९६० च््ा समुारास ्ा िाखेला िैक्षविक तंत्रविज्ञान हे नाि 
प्राप्त झाले. काळानरुूप त््ात अनेक बिल होत गेले. त््ाचप्रमािे अनिेुिनाच््ा पद्धतीतही बिल होत गेले 
आहेत. तेच आपि ्ा घटकात समजनू घेिार आहोत. 
 
१.२ निषय नििेचि  
१.२.१ िैक्षनणक तंत्रनिज्ञाि आनण अिदेुिि तंत्रनिज्ञाि - संकल्पिा, अर्थ, स्िरूप, व्याप्ती, व्याख्या  
 िैक्षविक तंत्रविज्ञानाबाबत ऐवतहावसक पाविथभमूीचा विचार केला असता प्लेटो, रुसो ्ांच््ाही 
विचारांचा आढािा घ््ािा लागेल, कारि त््ांनी विक्षिासाठी ज्ञानेंवि्ांच््ा िापराला महत्ि विले. िसुऱ््ा 
महा्दु्धातील सैवनकांना प्रविक्षि िेण््ासाठी दृकश्राव् माध््मांचा िापर करण््ात आला. इंवजनीअरींग, 
इलेतरॉवनक क्षेत्रातील क्ांवतकारक बिलांमळेु विविध दृकश्राव् माध््म सहज उपलब्ध झाली. भारतातही 
प्राचीन काळापासनू वचत्र काढण््ाची पद्धत, बाहुल््ांचे खेळ िाखिून मनोरंजन केले जात असे. स्िातंत्र््ोत्तर 
कालखंडानंतर राष्री् दृकश्राव् विक्षि संस्रे्चे त््ाचप्रमािे िैक्षविक तंत्रविज्ञान कें िाची स्र्ापना करण््ात 
आली. र्ोडत्ात आपल््ा िेिातही त््ाचा िापर १९६० च््ा ििकात सरुु झालेला आहे. 

‘िैक्षविक तंत्रविज्ञान’ हा मळू इंग्रजीतील Educational Technology ्ा िब्िासाठी िापरलेला 
मराठीतील िब्ि आहे. 
 ‘िैक्षविक तंत्रविज्ञान’ ्ा िब्िामध््े ‘विक्षि’ आवि ‘तंत्रविज्ञान’ ्ा िोन िब्िांचा समािेि होतो. 
विक्षि म्हिजे मावहती, ज्ञान, भािना, अनभुि ि कौिल््ांचे पे्रषक ि ग्राहक ्ांच््ामध््े विविध माध््मांद्वारे 
होिारे संपे्रषि हो्. त््ाचप्रमािे विक्षि म्हिजे मलूत: व्ततीला स्ितःमध््े अपेवक्षत बिल घडिून 
आिण््ासाठी हेततू: विलेले औपचावरक अनभुि होत. विक्षिाची ्िस्िीता ही त््ा व्ततीच््ा विक्षिािर 
अिलंबनू असते. 
 ‘टेतनॉलॉजी’ ्ा िब्िासाठी मराठीत प्ा्ी िब्ि ‘तंत्रविज्ञान’ हा िापरला आहे. विविध नैसर्गगक, 
भौवतक आवि सामावजक िास्त्रात निनिीन संिोधन होत आहेत. ्ा संिोधनातनू प्राप्त झालेल््ा ज्ञानाद्वारे 
मानिी जीिन संपन्न सलुभ करण््ाचे का थ् तंत्रविज्ञान करते. विक्षिाचे का थ् अवधक सलुभ सहज साध्् 
पवरिामकारक गिुित्तापिूथ होण््ासाठी तसेच विक्षिात ्ेिारे अडसर िरू करण््ासाठी िैक्षविक तंत्रविज्ञान 
उप्ोग पडू िकते. 
 प्रत््ेक राष्राची सामावजक, राजकी्, आर्गर्क प्रिालीिर ध््े् वनक्वचत केली जातात. ही ध््े् 
साध्् करण््ाची जबाबिारी विक्षि प्रिालीिर ्ेते. विक्षि प्रिालीतनू ध््े् साध्् करण््ासाठी मानिी 
संबंध आवि बौवद्धक / व्ािसाव्क उविष्टे साध्् करण््ासाठी विविध स्तरािरील अभ््ासक्मांची वनर्गमती 
केली जाते. 
क) िैक्षनणक तंत्रनिज्ञािाचा अर्थ 

्ात ‘विक्षि’ आवि ‘तंत्रविज्ञान’ हे िब्ि विसतात. विक्षि म्हिजे औपचावरक आवि अनौपचावरक 
पद्धतीने व्ततीला अनभुि िेिून त््ा व्ततीमध््े अपेवक्षत बिल घडिून आििे हो्. व्ततीच््ा 
विकण््ािर वतच््ा विक्षिाची ्िस्िीता अिलंबनू असते. 

‘तंत्रविज्ञान’ म्हिजे िैनंविन जीिनात, व्िहारात विज्ञानामळेु प्राप्त झालेल््ा ज्ञानाचा उप्ोग करिे 
हो्. संिोधनामळेु भौवतक आवि सामावजक िास्त्राच््ा ज्ञानात अवतवरतत ज्ञानाची भर पडत असते. ्ा 
ज्ञानातनू ती ती विद्यािाखा मानिी जीिनाला उप्तुत अिा विविध घटकांचा िोध घेत असतात. 
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विज्ञानातील आवि सामावजक िास्त्रातील निनिीन ज्ञानाचा विक्षिासंिभात ्ोग्् पद्धतीने िापर करून 
विद्या््नच््ा विक्षिात ्ेिारे अडसर िरू करण््ासाठी उप्तुत ठरते. 
 
 
ख) िैक्षनणक तंत्रनिज्ञािाच्या व्याख्या  
 काळानरुूप िैक्षविक तंत्रविज्ञानाच््ा व्ाख््ेमध््े अनेकविध बिल झालेले विसनू ्ेतात. विविध 
तज्जज्ञांनी िेगिेगळ्ा दृष्टीकोनातनू िैक्षविक तंत्रविज्ञानाच््ा व्ाख््ा केलेल््ा आहेत. त््ातील काही 
महत्िाच््ा व्ाख््ा पढेु विलेल््ा आहेत. 
१) ‘अध््ापनाची ि प्रविक्षिाची का थ्क्षमता ि पवरिामकारकता िाढविण््ासाठी, अध्््न ि 
अध्््नासाठीची पवरक्स्र्ती ्ाविष्ीच््ा िास्त्री् ज्ञानाचे केलेले उप्ोजन म्हिजे िैक्षविक तंत्रविज्ञान 
हो्.’(लेर्, जी. ओ.) 
२) ‘तंते्र, पद्धती ककिा प्रिाली ्ांचा विकास, उप्ोजन ि मलू््मापन म्हिजे िैक्षविक तंत्रविज्ञान असनू ते 
मानिी अध्््नाच््ा क्षेत्रास मित करते.’(निॅनल कौक्न्सल ऑफ एज्ज्केुिनल टेतनॉलॉजी) 
३) मानिी ि भौवतक साधनांचा अिलंब करून संिेि प्रसारि ि मानिी अध्््नािरील संिोधनािर 
आधावरत, विविष्ट उविष्टांच््ा पवरभाषेत संपिूथ अध्््न-अध््ापन पद्धतीचे आरेखन, का थ्िाही ि 
मलू््मापन करण््ाचा पद्धतिीर मागथ म्हिजे िैक्षविक तंत्रविज्ञान हो्.’ (्.ू एस. कवमिन ऑन 
इन्स्रतिनल टेतनॉलॉजी)  
४) ‘मानिी अध्््नाच््ा विविध अंगांिी वनगडीत समस््ांचे विवलेषि करण््ासाठी ि त््ािरील उपा्ांचा 
िोध, का थ्िाही, मलू््मापन ि व्िस्र्ापन करण््ासाठी व्तती, का थ्पद्धती, कल्पना ि संघटना ्ांना 
समाविष्ट करिारी एकाक्त्मक गुंतागुंतीची प्रवक््ा म्हिजे िैक्षविक तंत्रविज्ञान हो्.’(असोवसएिन फॉर 
एज्ज्केुिनल कम््वुनकेिन्स अॅण्ड टेतनॉलॉजी-एइसीटी) 
ग) िैक्षनणक तंत्रनिज्ञािाचे स्िरूप  

सन १९६० च््ा समुारास िैक्षविक तंत्रविज्ञान एक स्ितंत्र ज्ञानिाखा म्हिनू अक्स्तत्िात आली. 
ज्ज्ािेळी विक्षि हे औपचावरक पध्ितीने द्याि्ास सरुुिात झाली. त््ाच िेळेला िैक्षविक तंत्रविज्ञानािी 
वनगडीत कृती विक्षक करू लागला. लेखनकलेचा विकास, मिुिकलेचा िोध, प्रक्षेवपत साधनांमळेु 
दृकश्राव् विक्षि, क्माक्न्ित अध्््नाचा विक्षिात िापर केला जाऊ लागला. विज्ञान तंत्रज्ञानात 
विक्षििास्त्र, मानसिास्त्र, समाजिास्त्र, मानििंििास्त्र अिा विविध िाखा एकवत्रत आल््ामळेु दृकश्राव् 
साधनांचा अध््ापनात िापर ही संकुवचत संकल्पना मागे पडली आवि अध््ापन का थ्क्मांची वनर्गमती ही 
कल्पना उि्ास आली, का थ्क्माची वनर्गमती मलू््, विकिाऱ््ांकडून त््ाचा होिारा उप्ोग, ्ंत्र, 
उपकरिे, भौवतक साधने, विक्षक आवि मानिी साधनाचा परस्पर संबंध, बिलाचे व्िस्र्ापन असे अनेक 
प्रवन उपक्स्र्त झाले. 

संगिक आवि जनसंपकथ  माध््मांमळेु िैक्षविक आकाििािी, िरूििथन ्ाद्वारे विक्षि,औपचावरक 
बंवधस्त विक्षि आले. विक्षिाचे निे प्ा् उपलब्ध झाले. मतुत विद्यापीठे आवि िरू विक्षि ्ा संकल्पना 
उि्ास आल््ा. िैक्षविक तंत्रविज्ञानाच््ा परीपतितेमधील पढुील पाच घटक अत््ंत महत्त्िाचे आहेत ते 
असे – 

१) दृकश्राव् साधनाद्वारे समधृ्िअनभुि 
२) मानिी अध्््नाच््ा िास्त्री् तत्त्िांिी घातलेला मेळ 
३) अध््ापन का थ्क्माच््ा कल्पनेचा उि्  
४) विद्या््ननसुार विक्षिाची संकल्पना  
५) समस््ा वनराकरिासाठी प्रिाली उपागम 



5 
 

िैक्षविक तंत्रविज्ञानाने विद्यार्ीकेन्िी, मानितािािी तत्िज्ञानाची बैठक स्िीकारली आहे. त््ामळेु 
अध्््न प्रवक््ेचे वन्ंत्रि विद्या््नकडे आहे, असे अवभपे्रत आहे. प्रत््ेक मािसू स्ितःसाठी विकतो 
त््ामळेु व्ततीच््ा मलूभतू पे्ररिेला प्रवतसाि िेिारे िातािरि िैक्षविक तंत्रविज्ञानाने वनमाि केले पावहजे. 
प्रत््ेकाला स्ितःच््ा गतीने, स्ितःच््ा पिूथ क्षमता िापरून विकण््ाची व्िस्र्ा तंत्रविज्ञानाने केली पावहजे. 
कारि िैक्षविक तंत्रविज्ञान हे बहुज्ञानिाखी् आहे.  
घ) िैक्षनणक तंत्रनिज्ञािाचे महत्तत्ति  
 िैक्षविक तंत्रविज्ञान हे बहुज्ञानिाखी् विद्यािाखा आहे. विक्षििास्त्र बाल््ािस्रे्त असताना 
िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचा विकास झालेला आहे. कारि िैक्षविक तंत्रविज्ञानात ज्ज्ा ज्ञानाचे उप्ोजन केले 
जाते, त््ात मानसिास्त्र, समाजिास्त्र, अवभ्ांवत्रकी, व्िस्र्ापन, विज्ञान, गवित, नैसर्गगक ि भौवतक 
विज्ञान इत््ािींनी अवधक भर टाकलेली आहे. िैक्षविक तंत्रविज्ञानामळेु विक्षि क्षेत्रात आमलुाग्र बिल 
झालेले विसनू ्ेतात. प्राचीन काळी गरुुगहृी राहून प्रत््क्ष अनभुिातनू विक्षि ते आजच््ा काळात आभासी 
पवरक्स्र्तीतील विक्षि असा प्रिास विसनू ्ेतो. लेखनकलेचा विकास, मिुिकलेचा विकास, प्रक्षेवपत ि 
अप्रक्षेवपत, दृक, श्राव्, दृकश्राव् साधनांमळेु विद्या््नना प्रत््क्ष ि अप्रत््क्ष अनभुि िेता ्ेिे आवि 
त््ातनू अध््ापन का थ्क्माची वनर्गमती ही संकल्पना विकवसत झाली. ्ा संकल्पनेच््ा विकासात 
का थ्क्माचे वनर्गमती मलू््, त््ाचा विकण््ासाठी उप्ोग आवि त््ासाठी विविध साधनांचा िापर अिा 
विविध घटकांचा संबंध आल््ामळेु काही प्रवन उपक्स्र्त झाले. प्रवन सोडविण््ासाठी प्रिाली मागथ ्ा 
संकल्पनेचा उि् झाला. त््ाबाबत सविस्तर मावहती पढेु पाहिारच आहोत. 
 संगिक ि जनसंपकथ  माध््मांच््ा प्रसारामळेु औपचावरक विक्षिाला अनेक प्ा् उपलब्ध झाले 
आवि त््ातनूच िरू विक्षि आवि मतुत विक्षि ्ा प्रिाली उि्ास आल््ा. त््ामळेुच अनौपचावरक, सहज 
विक्षि ्ाही संकल्पना िैक्षविक क्षेत्रात आल््ा. जनसमिुा्ाचे विक्षिही एकाच िेळी करता ्ेिे ित् 
झाले. अध्््न प्रवक््ेचे वन्ंत्रि हे विद्या््ाकडे आहे. ्ा मलूभतू पे्ररिेला प्रवतसाि िेिारे िातािरि 
िैक्षविक तंत्रविज्ञानाने वनमाि केले. आजीिन विक्षि ही संकल्पना िैक्षविक तंत्रविज्ञानामळेु सहज ित् 
झाली आहे. 
कोष्टक क्रमांक - १ निनिि िास्त्रांिी िैक्षनणक तंत्रनिज्ञािात घातलेली भर    
अ.क्र.               िाखा  िैक्षनणक तंत्रनिज्ञािात घातलेली भर  
१. रसा्निास्त्र (Chemistry) कागि (Paper), िाई (Ink), छा्ावचत्रि (Photography), 

विलामिुि (Lithography) 
२. भौवतकिास्त्र  

२.१ ्ांवत्रक अवभ्ांवत्रकी 
(Mechanical engineering) 

छपाई (Printing Press), िाहतकू (Movable type),  
मकूवचत्रपट (Silent Movies), ध्िनीमिुि (Sound 
Recording) 

३. 
 

प्रकाििास्त्र (Optics), 
विद्यतु अवभ्ांवत्रकी 
(Electrical engineering), 
इलेतरॉवनतस (Electronics) 

Projected Still Pictures, मकूवचत्रपट ध्िनीमिुि (Silent 
Movies), ध्िनीमिुि (Sound Recording), Sound Films 
– Television Complex Teaching Machines (Optical, 
Electronic, Computerized) 

४.  गवित (Mathematics) 
संभाव्ता आवि गविती् 
संख््ािास्त्र 

प्रा्ोवगक अवभकल्प, अनिेुिन माध््म संिोधन आवि 
चाचण््ा  
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५.  मानसिास्त्र (Behavioral 
Sciences) 

िै्क्ततक फरक, गरज, विवलेषि, अध्््न उपपत्ती, 
ितथनात्मक प्र्ोग   

 
 र्ोडत्ात िैक्षविक तंत्रविज्ञानाने िेगिेगळ्ा विद्यािाखांमध््े विकवसत झालेल््ा ज्ञानाचे व्ततींचे 
ककिा मनषु्् प्राण््ांचे िै्क्ततक जीिन ससुह्य करण््ासाठी त््ांचे उप्ोजन केले आहे. 
स्ियं - अध्ययिासाठी प्रश्ि 
१. िैक्षविक तंत्रविज्ञान बहुज्ञानिाखी् कसे आहे ते स्पष्ट करा.  
 
च) िैक्षनणक तंत्रनिज्ञािाची व्याप्ती दोि पध्दतीिे ठरनिता येते. 
 १) िैक्षविक तंत्रविज्ञानाच््ा अंवतम उविष्टानसुार  
 २) िैक्षविक तंत्रविज्ञानात समाविष्ट होत गेलेल््ा, विकवसत झालेल््ा ज्ञानिाखेनसुार  
 िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचे अंवतम उविष्टे हे सिनसाठी गरजेनसुार सहज साध््, वनरंतर प्रभािी विक्षि 
िेण््ाच््ा मागातील अडसर िरू करिे आवि ्ा का्ातील समस््ा सोडवििे हो्. िरूगामी उविष्ट साध्् 
करण््ासाठी िैक्षविक तंत्रविज्ञानाला अनेक कृती कराव्ा लागतील तसेच अनेक घटकांचाही विचार 
करािा लागतो. त््ातील महत्त्िाचा घटक म्हिजे अध्््न अध््ापनाची पवरक्स्र्ती, साधने / उपकरिे, कृती 
ि का थ्क्म इत््ािींविष्ी मावहती घेऊन त््ाच््ा विकासासाठी पिूथ संिोधने विचारात घेऊन आराखडा 
त्ार करून कृती राबिून त््ाचे मलू््मापन, संघटन, परुिठा, िापर ि प्रसार करिे िरील सिथ कृती ्ोग्् 
पध्ितीने होण््ासाठी त््ांचे संघटन ि व्िस्र्ापन करािे लागते. मानिी प्रविक्षि, प्रिाली मागथ विविध 
माध््मांचा अध्््न - अध््ापन प्रवक््ेसाठी िापर, स्ि्ं-अध्््नास चालना िेिाऱ््ा पध्िती, ज्ञान ककिा 
संिेि प्रसारि प्रवक््ा त््ासाठी िापरली जािारी विविध माध््मे इत््ािींचा समािेि होतो. एकविसाव्ा 
ितकातील कृवत्रम बवुद्धमते्तचाही विचार िैक्षविक तंत्रविज्ञानात करिे गरजेचे आहे.   
 
छ) िैक्षनणक तंत्रनिज्ञािाची उनिष्टे    
  िैक्षविक तंत्रविज्ञान हा विष् व्ापक असल््ामळेु त््ाची िरूगामी उविष्टे आवि विविष्ट उविष्टे 
अिा िोन पद्धतीने मांडिी करता ्ेईल. 
i) दरूगामी उनिष्टे –  
 १) तत्त्िज्ञान, अर्थिास्त्र, समाजिास्त्र, मानसिास्त्र ्ातील मलूभतू वसद्धांताचे उप्ोजन  
                 करून विक्षिाची ध््े्, आकृवतबंध ि संरचना वनक्वचत करिे. 
 २) विक्षिाची संपिूथ प्रिाली ठरिून त््ा आधारे उप्ोजन करून प्रिालीच््ा मलू््मापनाची  
                 व्िस्र्ा करिे. 
 ३) िैक्षविक िजा उंचािण््ासाठी विक्षिाचा प्रसार करून विक्षिातील विविध समस््ा  
                 सोडविण््ासाठी निीन प्रिाली पद्धती, तंत्र ्ांचा विकास करिे हो्. 
 ४) विविध तंत्रज्ञानाचा िापर करून विक्षिासाठीचा खचथ कमी करिे. 
 ५) अध्््न आवि विक्षिप्रवक््ेचा िेग िाढिून सिथ वठकािच््ा विद्या््नना त््ात  
                  सहभागी करून घेिे. 
 ६) विद्या््ाच््ा दृष्टीने अध्््न प्रवक््ेला हेतपूिूथ ि अर्थपिूथ बनवििे. 
 ७) निीन आवि जनु््ा पद्धतीचा मेळ घालनू त््ा पद्धतींचा आवि तंत्राचा पिूथग्रह न ठेिता  
                  ्ोग्् दृष्टीकोनातनू िापर करिे. 
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िगथ अध््ापनासाठी िैक्षविक तंत्रविज्ञानाची विविष्ट उविष्टे सांगता ्ेतील कारि ही विविष्ट उविष्टे 
विक्षकाला िगथअध््ापन करताना मागथििथक ठरतात. 
 
ii) निनिष्ट उनिष्टे -   
 १) विविध स्तरािरील विद्या््ाच््ा िै्क्ततक गरजांचा िोध घेिे. 
 २) िगाध््ापनाच््ा उविष्टांची  विद्या््ाच््ा िगथबिलाच््ा स्िरुपात मांडिी करिे. 
 ३) अध््ापन कराि्ाच््ा पाठ्यिस्तुंची क्मबद्ध मांडिी ि विवलेषि करिे.   
 ४) अध्््न अध््ापनासाठी लागिाऱ््ा सावहत््ाचा िोध घेिे. 
 ५) अध््ापन प्रवक््ेिरम््ान चालिाऱ््ा विक्षक-विद्यार्ी, अध्््न-अध््ापन, सावहत््, पाठ्यिस्तु, 
       पद्धती ्ामधील घडिाऱ््ा आंतरवक््ांचे स्िरूप विचारात घेिे.  
      ६) अध््ापन का थ्वनतीच््ा वन्ोजनामळेु विविष्ट उविष्ट प्राप्तीसाठी सजीि ि वनजीि घटकांचा  
                  उप्ोग करून घेिे. 
 ७) अध्््न अध््ापन पद्धती, साधनांच््ा विकासासाठी ि मलू््मापनासाठी ्ंत्रिा विकवसत  
                   करिे. 
 ८) कमीत कमी खचात जास्तीत जास्त लोकांप्ंत संिेि पोहोचविण््ासाठी निनिीन माध््मांची  
                  वनिड, वनर्गमती करिे.   
 
ज) अिदेुिि तंत्रनिज्ञाि (Instructional Technology) 
 ‘अनिेुिन तंत्रविज्ञान’ म्हिजे अध्््न कृतींचे पद्धतिीरपिे विवलेषि करून अनिेुिनात्मक 
ककिा िैक्षविक समस््ा सोडविण््ाची प्रवक््ा हो्. सरुुिातीच््ा काळात पारंपवरक पद्धतीनेच ्ाची व्ाख््ा 
केलेली होती. त््ात अध्््नाच््ा प्रवक््ेसाठी संिेिांचे आरेखन करिे हो्, ्ामध््े वन्ोजन, विकसन, 
वनिड, उप्ोजन आवि व्िस्र्ापन ्ा घटकांचा समािेि होतो. Reizer, 2007 ्ांनी अनिेुिन 
तंत्रविज्ञानाची निीन व्ाख््ा केली. त््ात “अध्््नाचे विवलेषि, सािरीकरिातील अडचिी, आराखडा 
विकसन, उप्ोजन, मलू््मापन आवि व्िस्र्ापन हे अनिेुिनात्मक आवि अनिेुिनात्मक नसलेल््ा 
प्रवक््ा आवि स्त्रोतांच््ा संिभात विचार केला जातो.” 
 अॅवरस्टॉटल, र्ॉडथनाईक, वसडने ्ांनी बोधात्मक प्रिाली दृष्टीकोनाचा विचार केला. परंत ु१९४० ते 
१९६० ्ा कालािधीमध््े अनेक घटना घडल््ा, आकािात स्फुटवनक सोडण््ात आले. ्ा प्रगतीमळेु संपिूथ 
जगातील विक्षिात अनिेुिन विकसनाच््ा प्रवक््ेत बिल घडून आले. बी. एफ. स्कीनर ्ांनी िैक्षविक 
समस््ा सोडविण््ासाठी क्मन्िीत अनिेुिन (Programmed Instruction) ही संकल्पना मांडली तर रॉबटथ 
गे्रसल ्ांनी िै्क्ततक वनधावरत अनिेुिन (Individually Prescribed Instruction (IPI)) ही संकल्पना 
मांडली. त््ानंतर गनेॅ आवि ब्लमु ्ांनी िैक्षविक प्रिालीमध््े त््ांच््ा प्रवतमानांची भर घातली. १९७० ते 
१९९० च््ा िरम््ान आसबेुल, ब्रनुर, मेवरल, गनेॅ ्ांनी अनिेुिन का थ्वनती विकसन करण््ासाठी तंत्रज्ञाना 
िापर कसा करता ्ेईल हा विचार मांडला. त््ातनूच ‘विद्या््नची गरज मलू््वनधारि’ ही संकल्पना उि्ास 
आली. 
  १९८० च््ा िरम््ान संगिकाधारीत अनिेुिन आवि संगिकाधारीत प्रविक्षि ्ा िोन संकल्पना 
उि्ास आल््ा. ्ातनू अनिेुिन आवि तंत्रज्ञानातील नाविन््पिूथ कृतींचे सहका्ात्मक संबंध स्पष्ट 
करण््ात आले. 3 R छोट्या संगिकामळेु िाचिे, ऐकिे आवि आठििे (3R) (Read, Recite, Recall) 
करण््ासाठी तंत्रज्ञान उप्तुत ठरले. १९९० मध््े World Wide Web उि्ास आल््ामळेु अनिेुिन 
प्रिाली विकसन प्रवक््ेमध््े ज्ञानरचनािािाच््ा दृष्टीकोनातनू स्िीकार झाला. त््ामळेु कमी खचात 
अनिेुिन कसे करता ्ेईल ्ा संकल्पनेचा उि् झाला. 
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 अनिेुिन तंत्रविज्ञानाची सध््ाची व्ाख््ा म्हिजे, अचकू तंत्रज्ञान, प्रवक््ा आवि स्त्रोतांचा िापर 
करून विद्या््नच््ा अध्््नाला नैवतकतेचा सराि िेऊन त््ांची प्रगती ्ोग्् वििेने घडिून आििे हो्. ्ा 
व्ाख््ेसाठी अनेक अध्््न उपपत्तीच््ा आधारे अध्््न का थ्क्म विकवसत करण््ात आलेले आहेत. 
मानिाच््ा प्रगतीत सधुारिा करण््ासाठी, ्ोग्् अनिेुिन साधण््ासाठी, त््ांचे सामावजक, सांस्कृवतक प्रवन 
विचारात घेऊन मलू््मापन करिे हो्. आजच््ा काळात अनिेुिन विकसकांना आभासी साधने आवि 
आंतरवक््ात्मक माध््मे उपलब्ध आहेत त््ांचा िापर करता ्ेिे गरजेचे आहे. बोधात्मक आवि 
मेंिवूिज्ञानाधारे अनिेुिन विकसनाच््ा विविध उपपत्ती उि्ास ्ेत आहेत. तंत्रज्ञानािर आधावरत विविध 
साधने, अनिेुिन विकसनात मितनीस ठरत आहेत. अनिेुिन तंत्रविज्ञानाला अध्््नाच््ा तत्िज्ञानाचा 
आधार असनू ते आपल््ाला माध््मांचा तलुनात्मक िापर, अभ््ासक्म विकसन, अध्््न उपपत्ती, 
तंत्रविज्ञानातील बिलानसुार अनिेुिनात्मक होिाऱ््ा बिलाबाबत मागथििथक ठरत आहेत.    
 
ज-१) अिदेुिि तंत्रनिज्ञािाचा अर्थ 

अनिेुिन तंत्रविज्ञानात ‘अनिेुिन’ आवि ‘तंत्रविज्ञान’ ्ा िोन िब्िांचा समािेि होतो. इंग्रजीतील 
Instruction ्ा िब्िाला मराठीत अनिेुिन हा प्रवतिब्ि िापरला जातो. िेगिेगळ्ा क्षेत्रातील व्ततींनी 
अनिेुिन तंत्रविज्ञानात भर घातलेली आहे. त््ात ब्रनुर १९६६, गनेॅ १९७४ संक्ांती विज्ञान िास्त्रज्ञ लांडा 
१९७६, १९६९ मधील वगलबटथ ्ा प्रात््वक्षक का्ािर भर िेिाऱ््ा व्ततीने ्ातील मलूभतू तत्त्ि आवि 
प्रात््वक्षक कृतींसाठी भर घातलेली आहे. अध्््न कोित््ा पवरक्स्र्तीत पवरिामकारक होऊ िकेल ्ाचे 
स्पष्टीकरि िरील उपपत्तीत ्ेते. विकण््ाची क्षमता आवि अध्््नाचे मतूथ स्िरूप ्ात ्ेते. अनिेुिनात 
कृती उविष्टांचा विचार आवि पिूथवन्ोवजत प्रवक््ेचा समािेि होत असल््ामळेु ध््े् साध्् करण््ासाठी 
आिव्क असिाऱ््ा अनेक बारीक सारीक गोष्टींचा विचार केला जातो.  

कोित््ाही िेिाची प्रगती त््ा िेिाच््ा सामावजक, आर्गर्क, राजकी् ि सांस्कृवतक पवरक्स्र्तीिर 
अिलंबनू असते. ही सामावजक, आर्गर्क, राजकी् ि सांस्कृवतक पवरक्स्र्ती त््ा त््ा िेिाच््ा राज्ज्घटनेत 
्ेते. राष्राची ध््े् साध्् करण््ाची जबाबिारी विक्षि प्रिालीिर ्ेते. ्ा विक्षि प्रिालीमध््े विविध 
स्तरािरील अभ््ासक्म विकवसत केले जातात. ्ा अभ््ासक्माचे उविष्टे वनक्वचत केले जातात. ही उविष्टे 
साध्् करण््ासाठी आि्, अनिेुिन आवि कृती उविष्टे ठरविले जातात. ्ा अनिेुिनाद्वारे विद्या््नमध््े 
ितथन बिल अपेवक्षत असतो. अनिेुिन हा अध््ापनाचा उच्च मागथ असनू त््ाचा मखु्् हेत ूज्ञान संक्मि 
करिे असा आहे. अनिेुिन ही वन्ोजनपिूथक ध््े् साध्् करण््ाची प्रवक््ा आहे. ती विचारपिूथक 
चालिारी प्रवक््ा आहे. अनिेुिनाचा संबंध व्तती विकासातील बोधात्मक क्षेत्रािी ्ेतो. त््ाचे फवलत हे 
ज्ञान आवि मावहतीचे संक्मि असे असते. अनिेुिनामध््े विचार, तकथ , अनमुान सामान््ीकरि ्ा 
मानवसक प्रवक््ेचा समािेि होतो. अनिेुिन तंत्रविज्ञान हा िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचा महत्िाचा भाग आहे. 
विक्षिातनू व्ततीचा सिनगीि विकास वहािा ही अपेक्षा असते. ज्ञानात्मक, भािात्मक आवि वक््ात्मक ्ा 
वतन्ही क्षेत्राचा विकास अपेवक्षत आहे. ्ा प्रत््ेक क्षेत्राची उविष्टे वनक्वचत केलेली असतात. ही उविष्टे साध्् 
करण््ासाठी विक्षिात विविध अनभुतूींची ्ोजना करािी लागते. 

्ा उविष्टांच््ा प्राप्तीसाठी विक्षि प्रिालीत अचकू व्हूरचनांची वनर्गमती केली जाते. उविष्ट 
प्राप्तीसाठीच््ा ्ा व्हूरचना वकती ्िस्िी अर्िा अ्िस्िी ठरल््ा ्ाची पडताळिी केली जाते त््ालाच 
अनिेुिन तंत्रविज्ञान म्हटले जाते. 
 
ज-२) अिदेुिि तंत्रनिज्ञािाचे महत्ति 
 विद्या््नप्ंत ज्ञान, मावहती विचार सहजपिे पोहोचविण््ासाठी त््ाचप्रमािे मावहतीचे आकलन 
सहजपिे होण््ासाठी अनिेुिन तंत्रविज्ञान महत्िाची भवूमका बजाित आहे. 
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१) पंचज्ञानेंवि्ाद्वारे अध्््न - व्तती ८५ % ज्ञान दृक ज्ञानेंवि्ाद्वारे (डोळा), ११% ज्ञान श्रिि इंवि्ाद्वारे 
(कान) तर उिथवरत ४% ज्ञान त्िचा, जीभ, नाक ्ाद्वारे स्पिथ, चि, गंध घेता ्ेतो. त््ानसुार अध्््न 
अनभुिांची ्ोजना केली जाते. 
२) अनिेुिन तंत्रविज्ञानामळेु अर्थपिूथ संिेि त्ार करून ते विद्या््नना जसेच््ा तसे पोहोचविता ्ेतात. 
३) व्तती संख््ेनसुार मावहती पोहोचविण््ासाठी विविध पध्ितींचा िापर करता ्ेतो. - अनिेुिन 
तंत्रविज्ञानामळेु िै्क्ततक, लहान, मोठा गट, िगथ ककिा एखाद्या समिुा्ाप्ंतही त््ाचप्रमािे लक्षािधी 
लोकांप्ंत एकाच िेळेला समान ज्ञान पोहोचविता ्ेते. 
४) मावहतीची साठििकू - अनिेुिन तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु मावहतीची साठििकू करून आिव्क 
त््ािेळी वतचा पनु्हा पनु्हा िापर करिे सहज ित् झाले आहे. 
५) अनिेुिन तंत्रविज्ञानामळेु अध्््न अध््ापन प्रवक््ेमध््े पढुीलप्रमािे मित झाली आहे. 

 आियज्ञाि  
    १) संकल्पनेचे सखोल ज्ञान िेण््ासाठी 
    २) क्तलष्ट आवि गुंतागुंतीचे ज्ञान अप्रत््क्षवरत््ा िेण््ासाठी 
    ३) विद्या््नच््ा विचार प्रवक््ेत आवि वचवकत्सक ितृ्तीला चालना िेण््ासाठी 
    ४) विद्या््नच््ा मनात ज्ञानाबाबत ्ोग्् प्रवतमा वनमाि करण््ासाठी 
    ५) ज्ञान ग्रहि क्षमता िाढविण््ासाठी 
    ६) आि्ाबाबत कें िीकरि करण््ासाठी 
 

 मािनसक आिार  
     १) विद्या््नच््ा अध्््नात अवभरुची वनमाि करण््ासाठी 
     २) विद्या््नचे आि्ाकडे अिधान कें िीकरि करण््ासाठी  
     ३) अध्््नासाठी पे्ररिा आवि आनंििा्ी  िातािरि वनमाि करण््ासाठी 

 
१.२.२ िैक्षनणक तंत्रनिज्ञाि आनण अिदेुिि तंत्रनिज्ञाि यांची भनूमका ि ििप्रिाह 
 
क) िैक्षनणक तंत्रनिज्ञाि आनण अिदेुिि तंत्रनिज्ञािाची भनूमका 

काळानसुार िैज्ञावनक आवि सामावजक िास्त्रात संिोधनांची भर पडली त््ातनू प्राप्त झालेली 
विविध साधने, तत्त्ि, उपपत्तींचे उप्ोजन िैक्षविक त््ातनूच त््ांच््ा भवूमकेत बिल होत गेला. िैक्षविक 
तंत्रविज्ञान १९६० साली उि्ास आले. आज एकविसािे ितक चाल ूआहे. साधारित: पन्नास िषनमध््े ्ा 
िैक्षविक तंत्रविज्ञानामध््े अनेक बिल झालेले विसनू ्ेतात. सरुुिातीच््ा काळात िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचा 
िापर करून आि्ाची मांडिी किी कराि्ाची आवि त््ा आि्ातनू समान अध्््न वनष्पती अपेवक्षत 
होती. ्ा काळात रॉबटथ गनेॅ ्ांनी ज्ञान प्राप्ती श्रेिीबद्ध पद्धतीत केली जाते, हा विचार मांडला. ्ात पिूथज्ञान 
हे निीन उच्च प्रतीचे ज्ञान प्राप्त करण््ासाठी आिव्क असते, असा विचार मांडला. त््ांनी अनिेुिनासाठी 
कृतींची एक क्मबध्ि  रचना सांवगतली आहे. 
 १) अिधान कें िीकरि (gaining attention) 
 २) अध्््न कत््ाला उविष्टांबाबत मावहती िेिे (informing the learner about the objective) 
 ३) पिूथ अध्््न आठिण््ासाठी पे्ररिा िेिे (stimulating recall of prerequisite learning) 
 ४) प्रक्षेवपत सावहत्् सिर करिे (presenting the stimulus material) 
 ५) अध्््न मागथििथन िेिे (providing learning guidance) 
 ६) सािरीकरि व्तत करिे (eliciting the performance) 
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 ७) सािरीकरिाच््ा अचकूतेबाबत प्रत््ाभरि िेिे (providing feedback about performance 
      correctness) 
 ८) सािरीकरिाचे मलू््वनधारि करिे (assessing performance) 
 ९) धारिा आवि संक्मिात िाढ (enhancing retention and transfer) 
   ्ा पा्ऱ््ांमधनू विद्या््नचे वकमान अध्््न वनष्पती तपासता ्ेत होती. ्ा प्रकारातनू 
विद्या््नची बौवद्धक क्षमता, बोधात्मक का थ्वनती, िाक्ब्िक मावहती, अवभितृी, का्ात्मक क्षमता इत््ािींचे 
मापन केले जात होते. ्ा कालखंडात अध््ापन आि्ाचे संघटन करताना का थ् विवलेषि हे एक महत्िाचे 
साधन मानले गेले. ्ा कृतींमळेु का थ् विवलेषिाची श्रेिीबद्ध रचना, कौिल्् आवि उपकौिल््ांचा िोध, 
वनम्न कौिल््ािर उच्चतम कौिल्् प्राप्त करिे अपेवक्षत असते. त््ामळेुच ्ा काळामध््े संगिक 
सहाक्य्त अनिेुिन हे िैक्षविक सॉफ्टिेअर विक्षक िगात त््ापद्धतीने विकवितो, त््ापद्धतीने विकवसत 
करण््ात आले. विद्या््नच््ा अध्््न प्राप्तीिर संगिक साहक्य्त अनिेुिनाद्वारे विद्या््नची अध्््न 
प्रगती वकती होते. ्ाबाबत प्रार्वमक, माध््वमक आवि उच्च माध््वमक तसेच महाविद्याल्ीन स्तरािरील 
विद्या््नचा अभ््ास करण््ात आला, त््ािेळी संगिक सहाक्य्त अनिेुिनातनू सरासरी िैक्षविक संपािन 
होते असे आढळून आले. 
   र्ोडत्ात ्ा कालखंडात विद्या््नच््ा ितथन पवरितथनाचा अभ््ास करण््ात आला त््ािर 
ितथनिािाचा प्रभाि विसनू ्ेतो. िेगिेगळ्ा क्षमता आवि कौिल्् िेगिेगळ्ा पद्धतीने विकली जातात. 
अनिेुिनातनू अवभितृ्ती आवि िै्क्ततक फरक विचारात घेतले जात नाहीत. पि प्रत््ेक विद्या््ाची 
िैविष्टे िेगिेगळी असतात. तो आि्ािी िेगिेगळ्ा पद्धतीने आंतरवक््ा करतो, त््ामळेु सिथ 
विद्या््नसाठी आि्ाची मांडिी एकाच पद्धतीने करता ्ेिार नाही, हा विचार पुढे आला. अनिेुिन 
विकसन प्रवक््ा ही स्ितंत्रपिे विकवसत न करता त््ापिूी अध्््न कत््ाची िैविष्टे, का थ् आवि अध्््न 
पवरक्स्र्तीचे विवलेषि करिे गरजेचे आहे. असा विचार मांडण््ात आला. बोधात्मक क्षेत्राचे चार घटक 
सांवगतले. 
१) अििाि कें द्रीकरण - ्ात अध्््नकता ककिा विद्यार्ी आवि अनिेुिक ्ा िोघांच््ाही अिधानाचा 
विचार केला होता. 
२) आकलि - विद्या््नचे आि् आकलन वकती झाले आहे. 
३) अध्ययि - अनिेुिन कत््ाने जे विकविले आहे त््ाचे विद्या््ननी वकती अध्््न केले आहे, ्ाचा 
विचार प्रामखु््ाने ्ात केला आहे. 
४) संकल्पिा निर्ममती – संकल्पना वनर्गमतीसाठी उच्च बौवद्धक प्रवक््ेची गरज असते, त््ामळेु अनिेुिन 
कत््ाला विद्या््ाना स्मरिाकडून संकल्पना वनर्गमती प्रवक््ेकडे न््ािे लागते. 
स्ियं - अध्ययिासाठी प्रश्ि 
१. िगात अध््ापन करण््ासाठी अनिेुिन कृतींची क्मबध्ि रचना किी उप्तुत ठरते ते वलहा.  
 
ख) िैक्षनणक आनण अिदेुिि तंत्रनिज्ञािातील ििप्रिाह  
१) आंतरनक्रयािर कें द्रीकरण  
          सन १९८० च््ा ििकात मावहतीचे सािरीकरि कसे केले आहे. त््ािरचा भर जाऊन विद्यार्ी 
विविध माध््मांद्वारे त््ा आि्ाचे आकलन कसे करतो, ्ािर भर विला गेला आहे. रचनािािामध््े 
अध्््न हे कृतीिील, स्ि्ंवनिेिीत, ध््े्ावधक्ष्ठत आवि विमषथिील अध्््नार्ी बनिून विद्या््ाने 
अध्््न िातािरिातनू स्ितःचे ज्ञान िोधिे अपेवक्षत होते. ्ा रचनात्मक पवरक्स्र्तीमध््े आंतरवक््ात्मक 
तंत्रज्ञानाचा िापर करून विद्या््ाने बौवद्धक दृष्ट्या प्रवतसाि िेऊन आपल््ा अध्््न गरजा भागवििे 
अपेवक्षत होते. माध््मांचा अध्््नािर पवरिाम होतो का, ्ािरही बरेच संिोधने करण््ात आले. तलकथ  
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(Clark) ्ांनी माध््म, आि्, पद्धती ्ाबाबत गोंधळ आहे असे विचार मांडले. ज्ञानप्राप्ती ही फतत 
माध््मांद्वारे होत नाही, तर अनिेुिन पद्धतीमळेु ज्ञानप्राप्ती होते. अनिेुिन पद्धतीमळेु मावहतीला आकार 
िेऊन ती कृवत्तुत आवि बोधात्मक प्रवक््ा आवि पे्ररिेद्वारे प्राप्त केले जाते. 
 र्ोडत्ात माध््म आवि पद्धतीचे एकात्मीकरि केल््ास अध्््न प्रवक््ा अवधक चांगल््ा 
पद्धतीने घडून ्ेते. Kozma ्ांनी माध््मांचे अनिेुिन का थ् म्हिजे विद्यार्ननी त््ांच््ािी संिाि साधनू 
अध्््न िातािरिाची वनर्गमती करून स्ितःचे ज्ञान स्ितः वमळविण््ाची प्रवक््ा आहे असा विचार मांडला 
आहे. आभासीकरिामध््े विद्या््ाने फतत वनरीक्षि, प्रत््क्ष कृती करून एखािे तत्त्ि िोधनू काढिे 
अपेवक्षत आहे. ्ात विद्या््ाला मावहती असलेल््ा संकल्पना आवि क्षमतांचा िापर करून अनभुिाच््ा 
आधारे निीन ज्ञानाची रचना करण््ाची संधी वमळते. परंत ु ्ात कौिल््ावधक्ष्ठत विद्यार्ी स्ि्ंवनिेवित 
पद्धतीने संगिकाच््ाआधारे अवधक चांगल््ा पद्धतीने विकू िकतात, परंतु ज्ज्ा विद्या््ाकडे कमी कौिल्् 
आवि पिूथज्ञान कमी असेल तर त््ांचे अध्््न कमी होते. 
 
२) अध्ययि िातािरण कें द्रस्र्ािी 
 ्ात संगिकाचा आधार प्रिाली म्हिनू कमी स्िरवचत आवि कमी वनिेवित अिा पद्धतीने 
विद्या््नना विकविण््ापेक्षा मागथििथन करिे, ्ािर भर विला जातो. अध्््न िातािरिामध््े साधने आवि 
मागथििथक का थ्वनती ्ांचे एकात्मीकरि केले जाते. Saloman १९९१ ्ांनी अध्््न िातािरिाची व्ाख््ा 
पढुीलप्रमािे केले आहे. “अध्््न िातािरि एक अिी प्रिाली आहे की, ज्ज्ात आंतरवक््ात्मक घटक, 
संबंवधत घटक विद्या््नच््ा िै्क्ततक अध्््न आंतरवक््ा आवि सांस्कृवतक विवभन्नतेसाठी पवरिाम 
करतात. 
 कृवत्रम िातािरिातनू बोधात्मक उविष्टे, अध्््न उविष्टे काही प्रमािात साध्् करता ्ेतात. 
तंत्रज्ञानािर आधावरत अध्््न रचना करताना विद्या््ाचा िै्क्ततक आवि विविष्ट संिभथ लक्षात घेऊन 
ज्ञानाचे विवलेषि कृती पद्धतीने करािे ्ालाच पवरक्स्र्तीजन्् विक्षि (Situated Learning) असे म्हटले 
जाते. ्ा अध्््न पवरक्स्र्तीमध््े विद्यार्ी कृती ्ा अर्थपिूथ पद्धतीने, हेतपूिूथक करतो. ्ात का् मावहती 
आहे आवि ते कसे मावहती आहे. ्ा िोन वक््ा संिभनपासनू आवि मावहती वमळविण््ापासनू िेगळ्ा 
केलेल््ा नाहीत. र्ोडत्ात िैक्षविक तंत्रविज्ञानाद्वारे विद्या््नच््ा गरजेनसुार अध्््न िातािरि वनमाि 
करिे, हे सहज ित् झाले आहे. बोधात्मक क्षेत्राबरोबरच सामावजक आवि आंतरवक््ात्मक क्षेत्रांचा 
विकास करण््ासाठीही िैक्षविक तंत्रविज्ञान उप्तुत ठरत आहे. आभासी पद्धतीने विद्यार्ी अनेक गोष्टी 
विकण््ाचा प्र्त्न करत आहेत. बौवद्धक अक्षम विद्या््ननाही िैक्षविक तंत्रविज्ञानाच््ा आधारे आपि 
आभासी पद्धतीने अनेक कृती करा्ला विकिू िकतो. ्ा विद्या््ाची बौवद्धक क्षमता कमी असते त््ामळेु 
त््ा त््ा विद्या््ाबाबतचे विविष्ट संिभथ लक्षात घेऊन तंत्रज्ञानाच््ा आधारे आपि त््ाला प्राप्त करता 
्ेतील अिा ज्ञानाच््ा विविध कृती त्ार करू िकतो. अनिेुिन तंत्रविज्ञान हा िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचाच 
एक भाग आहे. तो प्रामखु््ाने विद्या््ाचे अध्््न कसे घडते ्ाबाबत मागथििथन करतो. िैक्षविक 
तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु अनिेुिन तंत्रविज्ञानामध््े ही अनेक बिल झालेले आहेत ते आपि पढुील भागात 
अभ््ासिार आहोत.   
 
१.२.३ िैक्षनणक तंत्रनिज्ञािाचे दृष्ष्टकोि  
क) कठीण सानहत्तय (हार्थ िेअर) 

विक्षि प्रवक््ेतील विविध उपकरिे, साधने ्ांचा ‘हाडथिेअर’ मध््े समािेि होतो. टी .वही , 
रेडीओ, ओवहेरहेड प्रोजेतटर इत््ािी साधनांचा ्ात विचार केला जातो. ही साधने जड ककिा अचल 
का्मस्िरूपी असतात. ्ा सिथ साधनांचे उगमस्र्ान प्रामखु््ाने भौवतक विज्ञान आवि तंत्रविज्ञानामध््े 
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आहे. ्ा साधनांचे अनेक प्रकार आहेत. निनिीन िोधातनू त््ात भर पडतच आहे. ही तंत्रविज्ञानातील 
क्ांती असनू मानिी जीिन बिलनू टाकण््ाची क्षमता ्ा साधनांमध््े आहे. एकविसाव्ा ितकात तर ्ा 
विविध साधनांच््ा मितीने संपिूथ जगातील त््ा त््ा क्षेत्रातील व्ततीिी संिाि साधिे सहज ित् झाले 
आहे. ्ा सावहत््ाचे वन्ोजन, हाताळिी , त््ांचा ्ोग्् प्रकार िापर करण््ाची क्षमता विक्षिात वनमाि 
करिे आिव्क आहे. 

 िैक्षविक तंत्रविज्ञानात हाडथिेअरला प्रर्म िजा विलेली आहे. कारि ्ात उपकरिांचा िापर 
अध्््नाची सहाय्क साधने म्हिनू करण््ात ्ेतो. कमी िेळ आवि कमी खचात अवधक विद्या््नना 
प्रभािीपिे विक्षि आवि प्रविक्षि िेऊन िैक्षविक उविष्टांची जास्तीत प्राप्ती करण््ासाठी ही साधने 
उप्तुत ठरतात. िैक्षविक क्षेत्रात ्ा उपकरिांचा िापर अनिेुिनासाठी केला जातो. त््ामळेु मानिाच््ा 
ज्ञान प्राप्ती, ज्ञान संग्रह साठििकू, ज्ञान संक्मि आवि ज्ञानाचा प्रसार ्ा चारही बाज ू अत््ंत सदृढ 
झालेल््ा आहेत. ही साधने सिथिरू िगुथम आवि डोंगराळ भागातही पोहोचली आहेत. त््ामळेु ज्ञानप्राप्तीची 
प्रवक््ा सलुभ झाली आहे. उपग्रहाच््ा साहाय्ाने एकाचिेळी मोठ्या समहूाला विवक्षत करिे ित् झाले 
आहे. डेविज ह्यांच््ामते ‘हाडथिेअर उपागम’ म्हिजे िैक्षविक प्रवक््ेचे क्माक्माने ्ांवत्रकीकरि, जास्तीत 
जास्त विद्या््नना कमीत कमी खचात विवक्षत अर्िा प्रविवक्षत करण््ाचा अत््ंत स्तुत्् प्र्त्न आहे. 
 
ख) मदृ ूसानहत्तय (सॉफ्टिेअर) 

वचत्रपट (वफल्म), सरकवचते्र (स्लाईड) टेप इत््ािी साधने सॉफ्टिअेरमध््े ्ेतात. िैक्षविक 
का्ासाठी आकाििािी , िरूििथन , संगिक आवि इंटरनेट , ्टु्युबद्वारे त््ाचप्रमािे आभासी पद्धतीने 
विद्या््नसाठी जे विविध का थ्क्म आखले जातात. त््ा सिथ का थ्क्मांना ‘सॉफ्टिेअर’ असे म्हितात. 
सॉफ्टिेअरचा आधार हा मानसिास्त्र, सामावजकिास्त्र आहे. विद्या््नच््ा ितथनात अपेवक्षत बिल घडिून 
आििे. विक्षिाची उविष्टे साध्् करण््ासाठी मानसिास्त्रातील वसद्धांत, वन्म, तत्ि इत््ािींचा िापर केला 
जातो. विविष्ट उविष्टानसुार, विविष्ट आि् विद्या््नप्ंत पोहोचविण््ासाठी विक्षक हाडथिेअरच््ा आधारे 
विविध अध््ापन पद्धतीचा, तंत्राचा आवि विविध अध््ापन सतू्रांचा िापर करून विद्या््ाला िैक्षविक 
अनभुि िेत असतो.  

‘हाडथिेअर’ आवि ‘सॉफ्टिअेर’ हे एकमेकांना परूक आहेत. सॉफ्टिेअर त्ार करण््ासाठी 
विक्षकाला प्रर्म विक्षिाचे प्रार्वमक, माध््वमक, महाविद्याल्ीन विद्यापीठी् असे विविध स्तर लक्षात  
घेऊन पे्ररक सावहत्् त्ार करािे लागते. हे सावहत्् त्ार करण््ासाठी तज्जज्ञांकडे आि्ज्ञान, भाषाप्रभुत्ि, 
भाषाकौिल््, स्पष्टीकरि कौिल्् आवि प्रभािी आिाज इत््ािी घटकांची गरज असते. त््ासाठी 
िेगिेगळे प्रविक्षि का थ्क्म आ्ोवजत केले जातात. त््ासाठी िेगिेगळ्ा प्रकारचे हाडथिेअर आवि 
सॉफ्टिेअर उपलब्ध आहेत. परंत ुत््ाच््ा िापरासाठी िातािरि अनकूुल नसेल म्हिजेच गडबड ि गोंधळ 
असलेल््ा िातािरिात ते उप्तुत ठरत नाही. िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचा हा ्ंत्र संच पाठात कोित््ा 
अिस्रे्त िापरा्चा ्ाचा विचार विक्षकाने पिूथवन्ोजनात केल््ास त््ा साधनांची पवरिामकारकता िाढते. 

‘हाडथिेअर’ आवि सॉफ्टिेअरच््ा एकवत्रत िापरामळेु विक्षकाला विद्या््नकडून अभ््ास िस्तूंचा 
सराि करून घेिे, उजळिी करिे, त््ांच््ा चकुांची िरुूस्ती करून अध्््नासाठी पे्ररिा िेिे, ित् झाले. 
त््ांच््ा चकुा आवि बलस्र्ाने लक्षात घेिून त््ांना प्रत््ाभरि िेिे आवि विद्यार्ीगविक अध्््नाचे 
मलू््ांकन करिे सहज ित् झाले आहे. बौवद्धक अक्षम क्षेत्रात विद्या््नच््ा बाबतीत िारीवरक, मानवसक 
क्षमतेनसुार विविध हाडथिेअर-सॉफ्टिअेरचा िापर करून त््ांना त््ांच््ा क्षमतेनसुार विविध अनभुि िेिे 
सहज ित् झाले आहे. हाडथिेअर आवि सॉफ्टिअेर मधील फरक कोष्टक क्. िोनमध््े विलेले आहे. 

 
 



13 
 

 
 
 
कोष्टक क्र. ०२.  हार्थ िेअर आनण सॉफ्टिेअर मिील फरक 

हार्थ िेअर तंत्रज्ञाि सॉफ्टिेअर तंत्रज्ञाि 
 
१. हाडथिेअर तंत्रज्ञानाचे मळू हे भौवतकिास्त्र आवि 
उप्ोवजत इंवजवनअरींग मध््े आहे. 
 
२. विक्षकांनी दृकश्राव् साधने त्ार करिे आवि 
विद्या््नना त््ांचे का थ् करण््ासाठी परूक ठरते. 
 
 
३.अध्््न - अध््ापन पवरिामकारक करण््ासाठी 
हाडथिेअर त्ार करिे ्ािर भर विला जातो. 
 
४. हाडथिेअर तंत्रज्ञान हे विक्षिातील तंत्रज्ञानाचा 
विचार करिे. उिा. टेलीफोन  
५. उिा. रेवडओ, टेवलवहीजन, संगिक इत््ािी 
 
६. हाडथिेअर तंत्रज्ञान हे जनसामान््ांच््ा 
विक्षिासाठी उप्तुत ठरू िकते. 
७. हाडथिेअर तंत्रज्ञानामळेु विक्षिाची वकमंत कमी 
होऊन पवरिामकारकता िाढली कारि एक विक्षक 
मा्क्ोफोन, स्लाईड वफल्म प्रक्षेपिाचा  िापर करून 
मोठ्या समिुा्ाप्ंत एकाच िेळी पोहचिे ित् 
झाले. 

 
१. सॉफ्टिेअर तंत्रज्ञानाचे मळू हे ितथनात्मक िास्त्र 
आवि उप्ोजनात्मक अध्््नाचे मानसिास्त्र 
्ाच््ािी संबंवधत आहे. 
२. िैक्षविक तंत्रविज्ञान हे अध्््न सावहत्् 
विकसन, अध्््न - अध््ापन का थ्वनतीसाठी 
उप्तुत ठरते. ज्ज्ामळेु अध्््न अध््ापन का थ् 
सरुळीतपिे होण््ास मित होते. 
३. ही प्रवक््ा आधावरत तंत्रज्ञानािर आधावरत असनू 
त््ात अध्््न - अध््ापन सावहत्् आवि का थ्वनती 
विकासनाचा विचार करते. 
४. सॉफ्टिेअर सावहत्् हे हाडथिेअरचे विक्षकांनी ि 
विद्या््ननी उप्ोजन करण््ासाठी केले जाते. 
५. उिा. क्मक्न्ित अध्््न सावहत््, वचत्र, प्रवतकृती, 
ऑडीओ क्वहडीओ, कॅसेट, स्लाईड वफल्म, बोलकी 
पसु्तके इत््ािी 
६. सॉफ्टिेअर तंत्रज्ञान हे जनसामान््ांच््ा 
विक्षिासाठी उप्तुत ठरेलच असे नाही. 
७. विविध  सॉफ्टिेअरमळेु िै्क्ततक तसेच 
गरजेनसुार मोठ्या समिुा्ाप्ंत मावहतीची िेिाि 
घेिाि करता ्ेते. 

 
स्ियं - अध्ययिासाठी प्रश्ि 
१. िैक्षविक तंत्रविज्ञानाच््ा उप्ोजनासाठी हाडथिेअर आवि सॉफ्टिअेर िोघेही सारखेच महत्त्िाचे कसे 
आहेत ते स्पष्ट करा. 
 
ग) प्रणाली उपागम (नसस्टीम अॅप्रोच) 

‘प्रिाली उपागम’ ही कल्पना अवभ्ांवत्रकी उद्योग व्िस्र्ापनाकडून विक्षिक्षेत्रात आलेली आहे. 
वसक्स्टम ्ा िब्िाचा अर्थ इंग्रजी िब्ि कोिामध््े (System - An assemblage of objects united by 
some form of regular interaction or interdependence; as organic or organised whole as the 
solar system or new telegraph system.)  

िेतटरच््ा िब्िकोिामध््े प्रिालीचा अर्थ – ‘A Group of objects related or interacting so 
as to form an unity’ असा विलेला आहे.  
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हे िोन्ही अर्थ एकमेकांिी ससंुगत आहेत. प्रिाली उपागम (वसक्स्टम अॅप्रोच) ्ातनू जिळ जाण््ाचा 
मागथ असा अर्थ सवूचत होतो. प्रिाली दृष्टीकोनाचा विक्षिात िापर करताना त््ांचा अर्थ टेरीपेज आवि 
र्ॉमस ्ांनी सांवगतलेला आहे. System Approach in Education : conscious use of systems 
analysis and systems design technique in an endeavour to identify and solve complex 
problems in learning of institutional systems. The components of the approach include the 
establishment of system boundary the identification of all actual possible inputs and 
outputs to the system and examination of their interaction. 

प्रिाली ही संकल्पना जसजिी विकवसत झाली तसतिी वतची उप्तुतता विविध क्षेत्रात आहे हे 
विचारिंतांच््ा लक्षात आले. प्रिाली उपागमाच््ा साहाय्ाने कोित््ाही लहान मोठ्या प्रवक््ेचा सखोल 
अभ््ास करून ती प्रवक््ा जास्त पवरिामकारक ि फा्िेिीर करता ्ेते, हे विक्षिक्षेत्रातील तज्जज्ञांच््ा 
लक्षात आले. त््ामळेु ्ा क्षेत्रात ्ा संकल्पनाचा िापर होऊ लागला. िगात विक्षक विद्या््नना पिूथत्ारी 
करून विकवितो. व्ािहावरक उिाहरिे िेतो, आि्ानरुूप िैक्षविक साधने आवि विविध िस्त ुकी ज्ज्ा 
मलुांना सहज हाताळािा ्ेतात अिा िापरतो, विविध कृतीत विद्यार्ी सहभागी होतो, परंतु पाठाच््ा िेिटी 
विद्या््नना प्रवन विचारले असता सिथच विद्या््नना ्ोग्् उत्तर िेता ्ेत नाहीत. फतत िगथअध््ापनातील 
कृती विद्या््नच््ा विकण््ासाठी परेुिा ठरत नाहीत तर इतरही घटकांचा पवरिाम त््ांच््ा विक्षिािर होतो. 
र्ोडत्ात विक्षक, विद्यार्ी, पाठ्यविष् ्ांच््ातील आंतरवक््ा ही समग्र विक्षिप्रवक््ेतील लहानसा भाग 
आहे. मलेु, िाळा, समाज, सरकार, प्ािरि इत््ािी सिथ घटकांच््ा आंतरवक््ामधनू विक्षि प्रवक््ा साध्् 
होते. 

्ा विविध घटकांचा पवरिाम विद्या््नच््ा विक्षिािर होतो. प्रिालीमध््े विविध घटक हे परस्परांिी 
वनगडीत ि परस्परािलंबी असतात. त््ांचे संघटन हे अत््ंत ससुतू्रवरत््ा करून विविष्ट उविष्टे साध्् केली 
जातात. िरील वििेचनािरून प्रिाली उपागमाच््ा पढुील िोन व्ाख््ा करता ्ेतील. 

“अध्््न पातळीिरील ककिा संस्र्ात्मक पातळीिरील वबकट समस््ांचे वनराकरि करण््ासाठी 
विस्तबद्ध रीतीने एकवत्रतपिे का थ् करीत असलेल््ा ि ज्ज्ांची रचना आंतरभरि (Input), प्रवक््ा 
(Process) ि बाह्यउत्पत्ती (Output) अिा स्िरुपात असते. अिा रचनेला ककिा अिा रचनेच््ा विचार 
पद्धतीला प्रिाली उपागम म्हितात. प्रिाली उपागमाची व्ाख््ा ्ििंतराि चवहाि महाराष्र मतुत 
विद्यापीठाच््ा िैक्षविक तंत्रविज्ञान ्ा पुस्तकामध््े पढुीलप्रमािे विलेले आहे. “उविष्टे स्पष्ट करून 
एकमेकांिी आंतरवक््ा असलेल््ा ि एकमेकांिर अिलंबनू असलेल््ा घटकांमधील प्रवक््ेचे सिथ 
घटकांिी सतत संपे्रषि साधनू, त््ांच््ाकडून प्रत््ाभरि वमळिून वन्ंत्रि ि (गरज असेल तेरे् ि तेंवहा) 
तात्काळ समा्ोजन करण््ाचा प्र्त्न म्हिजे प्रिाली उपागम”. 
प्रणाली उपगामाच्या प्रमखु पायऱ्या  
१. विविष्ट अनिेुिनात्मक ध््े् आवि उविष्ट ठरवििे. 
२. ही ध््े् साध्् करण््ासाठी अचकू माध््म ठरवििे. 
३. अध्््न कत््नच््ा िैविष्ट्यांचा आवि त््ांच््ा गरजांचा िोध घेिे. 
४. पवरिामकारक अध्््न घडून ्ेण््ासाठी अचकू अध््ापन पध्ितीची वनिड करिे. 
५. उपलब्ध प्ा्ी अध्््न अनभुिातनू ्ोग्् अनभुिाची वनिड करिे. 
६. अचकू सावहत्् ि साधनांची वनिड करिे. 
७. विक्षक, विद्यार्ी आवि आधार िेिाऱ््ा व्ततींची ्ोग्् भवूमका वनक्वचत करिे. 
८. विक्षिक्म प्रत््क्षात राबवििे. 
९. विद्या््नच््ा प्रगतीचे मापन करून मळू ठरविलेल््ा उविष्टांिी त््ाचा पडताळा पाहिे. 
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१०. विद्या््नच््ा अध्््नात प्रगती होण््ासाठी प्रिालीची पवरिामकारकता िाढविण््ासाठी त््ात 
आिव्कतेनसुार बिल करिे. 
 
 
प्रणाली उपगामाचे फायदे  
 १. विविष्ट ध््े् साध्् करण््ासाठी स्त्रोत, सावहत््ाची उप्तुतता ्ांचा िोध घेता ्ेतो. 
२. विविष्ट उवद्धष्ट साध्् करण््ासाठी मिीन, माध््म आवि व्ततींचे एकत्रीकरि करिे ित् होते. 
३. स्त्रोत, सवुिधा, िेळ आवि इतर घटकांच््ा मापनासाठी ते मितनीस ठरते. 
४. विद्या््नचा अध्््नासाठी प्रिालीच््ा ्िस्िीतेबाबत मागथििथन करते. 
प्रणाली दृष्ष्टकोिाच्या मयादा  
१. बिलाला विरोध करते. 
२. जनु््ा गोष्टी विसरिे अिघड जाते. 
३. निीन पध्िती ककिा दृक्ष्टकोनाला विरोध करते. 
४. प्रिाली दृक्ष्टकोनात अवतश्रम आवि सातत््पिूथ का्ाची गरज असते परंतु िाळेतील काही व्तती हे 
श्रम घेण््ास त्ार नसतात. 
५. विक्षक आवि िाळेतील प्रिासकी् व्तती उपगमािी पवरवचत नसल््ामळेु िाले् पातळीिर त््ांचा 
पवरिामकारक िापर होत नाही.  
स्ियं - अध्ययिासाठी प्रश्ि 
१. प्रिाली उपागम अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेसाठी कसे मागथििथक ठरते ते वलहा. 
 
घ) जिसंपकथ  माध्यम (Mass Media) 
 जनसंपकथ  माध््मांद्वारे वभन्न वभन्न तंत्रज्ञानाच््ा साहाय्ाने मोठ्या जनसंख््ेप्ंत मावहती एकाच 
िेळी पोहोचवििे ित् होते. वलवखत सावहत््ाद्वारे उिाहरिार्थ - ितथमानपत्र, मावसके आवि प्रपत्राद्वारे   
मावहती जनतेप्ंत एकाच िेळी पोहोचविता ्ेते. एखाद्या ितत््ाचे भाषिही ्ा माध््मांद्वारे समाजाप्ंत 
पोहोचविता ्ेते. रेडीओ, टीवही, वफल्म ्ा इलेतरॉवनतस माध््मांद्वारे मावहती जनसामान््ांप्ंत पोहोचविली 
जाते. तर वडवजटल माध््मांमध््े इंटरनेट आवि मोबाईलद्वारे मावहती इतरांप्ंत पोहोचविली जाते. 
इंटरनेटच््ा माध््मातील सेिांमध््े ईमेल, सामावजक माध््मे, िेबसाईटस् इंटरनेट, रेडीओ, िरूििथन ्ाचाही 
उप्ोग होतो.  
जिसंपकथ  माध्यमांचे काळािरुूप िगीकरण सात निभागात केले जाते ते असे  
 
अि.ु  क्र. जिसंपकथ  माध्यमे काळ 

1) वलवखत सावहत्् (पसु्तक, प्रपत्र, ितथमानपत्र, मावसके) पंधराव्ा ितकाच््ा िेिटी 
2) रेकॉवडंग  

(ग्रामोफोन रेकॉडथ, मगॅ्नेटीक टेप्स, कॅसेट, सीडी, डीवहीडी) 
एकोविसाव्ा ितकाच््ा 
िेिटी  

3) वसनेमा  1900 
4) रेवडओ 1910 
5) टेलीक्वहजन 1950 
6) इंटरनेट 1990 
7) मोबाईल फोन  2000 
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Blogs - ब्लॉग्ज ह्या िेबसाईटस् आहे. त््ािर ज्ज्ा व्ततींचा Blog असेल ती व्तती आपले विचार 
मांडते. त््ािर इतर व्तती आपआपले अवभप्रा् िेतात. 
व्हॉट्सप अॅप्् - आजकाल जनसामान््ांप्ंत मावहती तात्काळ पोहोचवििारे वहॉट्सप अॅप्स् एक प्रभािी 
माध््म झालेले आहे.  
 िरील सिथ माध््मे िै्क्ततक, त््ाचप्रमािे जनसंपकथ  माध््म म्हिनू ओळखले जातात.    
स्ियं - अध्ययिासाठी प्रश्ि  
१. जनसंपकथ  माध््मांद्वारे तमु्ही कसे विकता ते वलहा. 
 
१.२.४ नभन्ि अिदेुिि, अध्ययिाचा िैष्श्िक दृष्टीकोि, िैयष्ततक अिदेुिि 
क) नभन्ि अिदेुिि  

  कोित््ाही िगामध््े विद्या््नची गरज, क्षमता आवि आिडीमध््े विविधता असते. वभन्न 
अनिेुिन ही अिी का थ्वनती आहे की ज्ज्ात िै्क्ततक वभन्नतेचा विचार करून विद्या््नना 
विकण््ासाठी आधार विला जातो. वभन्न अनिेुिनामध््े प्रत््ेक विद्या््ाचा स्ितंत्रपिे संस्कृतीचा 
आवि अध्््निैलीचा विचार केला जातो. ्ा विक्षकाने अिी अध्््न पवरक्स्र्ती वनमाि करािी की 
ज्ज्ात विद्या््नच््ा सध््ाच््ा क्षमता आवि प्राधान््ाने असलेल््ा अध्््निैलीची जळुििी केली 
जाते. परंत ु विद्या््नच््ा क्षमतांना िाि िेऊन त््ांना नविन प्रकारच््ा अध्््नाला प्रितृ केले जाते. 
वभन्न अध्््न वन्ोजनात विक्षकाला अनेक घटकांबाबत वनिथ् घ््ािे लागतात. त््ात अध्््न 
िातािरि, अनिेुिन िेळ, आि्, सावहत्् आवि स्त्रोत, अनिेुिन का थ्वनती आवि मलू््मापन 
प्रवक््ा इत््ािी घटक आहेत. विद्या््नचे कमाल अध्््न होण््ासाठी विद्यार्ीकें वित विक्षि आवि 
विक्षिात लिवचकता ठेिण््ात ्ेते. 
 
(१) अध्ययि िातािरण  
  ्ात िगाच््ा रचनेचा समािेि होतो. जागेचा िापर, तेरे् ्ेिारा प्रकाि हाही विचारात 
घेतला जातो. अध्््न िातािरिातील काही घटक विक्षकांच््ा हातात नसतात. त््ािेळी विक्षकाने 
काही प्ा्ी व्िस्र्ा करून सिथ विद्या््नना अध्््नासाठी सो्ीस्कर ि सलुभ असे िातािरि 
त्ार करािे. उिा. १. जागेत बिल करून अध्््न घडिून आििे. २. प्रा्ोवगक संकल्पना प्र्ोग 
िाळेत विकवििे ककिा िगाच््ा बाहेर विकवििे. ३. िगाच््ा िांत कोपऱ््ात जािून काम करिे. ४. 
हेडफोनचा िापर, प्रकाि ्ोजनेत बिल, बसण््ाच््ा जागेत बिल करून अध्््नाची संधी उपलब्ध 
करून िेिे. ज्ज्ा विद्या््ाला जास्त मितीची गरज असेल त््ाला जिळ बसिून घेिे. 
 
(२) अध्ययि कृती  
  संकल्पना समजािून घेण््ासाठी विद्या््नच््ा क्षमतेनसुार अध्््न कृतीत विविध बिल 
करून त््ांना विकण््ाची ्ोग्् संधी उपलब्ध करून िेिे. ्ात विद्या््नच््ा सहभाग, सावहत्् ि 
साधने ककिा कृतीमधील मतुतपिाचा विचार करािा लागतो. सह्ोगात्मक अध्््न कृती, अध्््न 
कें िी, िै्क्ततक ध््े् वनक्वचती, अनिेुिन करण््ाची गती, आवि दृक आवि श्राव् तलपु्त््ा िेऊन 
िगातील सिथ विद्या््नचा कृती्तुत सहभाग घेता ्ेतो. प्रत््ेकाची आिड आवि गरजेनसुार 
आधारात्मक वभन्न अनिेुिन िेिून िेगिेगळे विद्यार्ी िेगिेगळ्ा गतीने का थ् करू िकतील.  
१. िै्क्ततक, जोडीने, छोटा गट ककिा संपिूथ िगथ असे िेगिेगळे एकत्रीकरिाचे प्रकार िापरािेत.  
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२. विविध कौिल्् त््ामध््े चचा, लेखन, वचत्र काढिे,वचत्र पाहिे अिा कौिल््ाची संधी उपलब्ध 
करून द्यािी.  
३. कृती्तुत िेळ आवि बाहेर पडण््ाचा प्ा् उपलब्ध असिे.  
४. एका कृतीकडून िसुऱ््ा कृतीकडे जाता ्ेण््ाचे वन्ोजनअसािे.  
५. हुिार विद्या््नना र्ोड्या िेळासाठी स्िाध््ा् िेिून त््ांना निीन कृतीकडे िळििे. परंतु इतर 
विद्या््नचे समाधान होईप्ंत त््ांना स्िाध््ा् सोडविण््ासाठी िेळ िेिे.  
६. लेखी स्िाध््ा् वलवहण््ासाठी काही विद्या््नना जास्त िेळ िेिे.  
७. ज्ज्ा विद्या््नना मितीची जास्त गरज आहे. त््ांचा िोध घेिून त््ांना सविस्तर िेळापत्रक िेिे 
आवि त््ांच््ा िैनंविन कामातील बिलाबाबत अगोिरच मावहती िेिे.  
८. विद्या््नच््ा िेळेत ि गरजेनसुार प्रवतसाि िेिे.  
९. समाजात गािात िहरात आवि जगात उपलब्ध असिाऱ््ा संधी त््ांना उपलब्ध करून िेिे.  
१०. िाळेतील िेळापत्रक आंतरविद्यािाखी् करून जास्तीत जास्त विद्यार्ी आवि विक्षकांना 
सहभागी होण््ाची संधी उपलब्ध करून िेिे.  
११. विद्यार्ाचे पिूथज्ञान जागतृी करून नविन ज्ञान आवि पिूथज्ञानाची जोडिी करिे.  
१२. विद्या््ननी प्राप्त केलेल््ा ज्ञानाचे उप्ोजन विविध संिभाने करण््ाची संधी उपलब्ध करून िेिे.  
१३. विद्या््नची गती आवि लक्ष कें वित करण््ासाठी प्ा्ी कृती उपलब्ध करून िेिे. 
 
(३) सादरीकरण  
१. अध््ापनाचा आि् आवि कल्पना सािरीकरि करिे, हा महत्िाचा भाग आहे. विद्या््नचे 
आकलन आवि आिडीमध््े िाढ करण््ासाठी विविध सािरीकरिाच््ा पद्धती िापरल््ास 
िेगिेगळ्ा अध्््निैली आवि क्षमता असिाऱ््ा विद्या््नना ते उप्तुत ठरते.  
२. िोन ककिा तीन विक्षकांना एकत्रीत करून सांवघक अध््ापन पद्धतीचा िापर करिे. कृतीपवत्रका, 
हस्तपवत्रका त्ार करून विद्या््नचे वलखािाचे काम कमी  करिे.  
३. विद्यार्ी  कृती करू िकतील एिढे एक िोन प्रवन एका पानािर ि्ािेत, िाचनासाठी मागथििथक 
म्हिनू काही विविष्ट प्रवन ि्ािेत ककिा अग्रत संघटक िेण््ात ्ािा, सचूना िेगिेगळ्ा पद्धतीने 
सांगण््ात ्ाव्ात. उिा. तोंडी, लेखी सचूना पनु्हा पनु्हा सांगण््ात ्ाव्ात. आकृत््ा, स्पष्टीकरि 
सावहत््, बहुमाध््म संचाचा िापर करून संकल्पना स्पष्ट कराव्ात.  
४. ओवहरहेड प्रोजेतटर, वफल्म चाटथ, रंगीत खडू, पेन आवि तलपृ्त््ा काडथचा िापर करािा विद्या््नना 
सािरीकरिात सहभागी  करून द्यािे.  
५. िै्क्ततक सरािासाठी संगिक सावहत्् अनिेुिन आवि संगिकािरील स्िाध््ा् उपलब्ध करून 
द्यािेत. महत्िाचे िब्ि, संकल्पना आवि प्रवनांचा िोध घेिून, ्ा कल्पना समजनू सांगण््ासाठी 
विविध पद्धतीचा िापर करािा. उिा महत्िाचे िब्ि फळ्ािर वलवहिे, फळ्ािरील आकृतीला नािे 
िेिे. पसु्तकांतील ककिा पवरच्छेिातील महत्िाचे िब्ि ठळक करिे. 
 
(४) स्त्रोत आनण सानहत्तय 
  संिोधनातनू असे आढळून आले आहे की, विद्या््नच््ा गरजेनसुार विविध अध््ापन 
साधनांचा िापर केल््ास त््ांचे अध्््न अवधक चांगले होते. उिा. विविध िाचन पातळीसाठी समांतर 
स्त्रोतांचा िापर करािा, छापील आवि दृकश्राव् सावहत््ाचे ्ोग्् एकत्रीकरि करून िापर करािा. 
वचत्रवफती, श्राव् वफती, नाट्यात्मक सािरीकरि करताना विक्षक वनर्गमत आवि विद्यार्ी वनर्गमत 
सावहत््ाचा िापर करािा. सामावजक स्त्रोत उपलब्ध करून द्यािेत. उिा. स्र्ावनक ितथमान पत्र, 
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स्र्ावनक आकाििािी, स्र्ावनक ऐवतहावसक स्र्ळे, विद्या््नच््ा िै्क्ततक अध्््नासाठी प्ा्ी 
सावहत्् उपलब्ध करून िेिे. संगिकातील िल्डथ, एतसेल, ग्रावफतस िापरण््ाची संधी उपलब्ध करून 
िेिे. ई- बतुस ककिा सीडी रोममधील बकु डाउनलोड करून विद्या््ाला त््ाच््ा गवतनसुार िाचनाची 
संधी उपलब्ध करून िेिे. विविकोषातील मावहती अद्याक्षरानसुार िोधण््ाची  क्षमता वनमाि करिे. 
(५) स्िाध्याय आनण मलू्यनििारण - विद्या््ननी केलेले अध्््न सािरीकरि करण््ासाठी  
िेगिेगळ्ा पद्धतीने स्िाध््ा् िेण््ात ्ािेत. ज्ज्ा विद्या््नची अध्््न पातळी कमी असेल 
त््ांच््ाकडून इतर सहकारी विद्या््नपेक्षा कमी अपेक्षा ठेिण््ात ्ाव्ात. विद्या््नच््ा क्षमता, 
आिड, अध्््न िैलीनसुार आत्मसात केलेल््ा ज्ञानाचे सािरीकरि करण््ाची संधी उपलब्ध करून 
िेिे. प्रवनांच््ा संख््ेपेक्षा विद्या््ननी सोडविलेले स्िाध््ा् आवि कृती ्ांना जास्त महत्ि द्यािे. 
स्िाध््ा्ामध््े बिल उिा. रेवडओिर बोलिे, लेखकाला पत्र वलवहिे, अपिूथ गोष्टीचा िेिट िेगिेगळा 
करिे, वचवकत्सा करिे, सािरीकरि करिे, बाहुली नाट्य करिे, लेखी स्िाध््ा् पिूथ करण््ासाठी 
विद्या््नना गरजेनसुार जास्त िेळ िेिे, लेखी परीक्षेऐिजी विद्या््नच््ा मौवखक परीक्षा घेिे, 
विद्या््नना कमी प्रवन सोडविण््ाची संधी िेिे, विद्या््नना गटांमध््े क्वहडीओ ककिा जे अध्््न 
झालेले आहे ते िेगिेगळ्ा प्रकारे सािरीकरि करण््ाची संधी उपलब्ध करून िेिे. विद्या््नना 
स्िाध््ा् पिूथ करण््ासाठी संगिक िापराची परिानगी / मान््ता द्यािी. 
 

ख) अध्ययिासाठी िैष्श्िक आराखर्ा (Universal Design of Learning) 
विक्षि हतक का्ि्ामळेु प्रत््ेक विद्या््ाला विक्षिाची संधी उपलब्ध करून िेण््ाची जबाबिारी 

िासनािर आहे. बौवद्धक अक्षम विद्या््ालाही विक्षिाची संधी उपलब्ध करून द्यािी लागते. बौवद्धक 
अक्षमतेचे मापन वसवहील सजथन आवि मनोसोपचार तज्ञ हे िोघे वमळून करतात. बालकाच््ा बौवद्धक 
अक्षमतेचे मापन केल््ानंतर त््ाला सामान्् ककिा वििेष िाळेत प्रिेि द्याि्ाच््ा बाबत मागथििथन केले 
जाते. सिथ विद्या््नना विक्षिाची समान संधी वमळण््ासाठी अध्््नाचा िैक्विक आराखडा विकवसत 
करण््ात आलेला आहे. ह्या आराखड्यात विद्या््नने मावहतीचे सािरीकरि कसे करािे, विद्यार्ी प्रवतसाि 
कसा िेतात ककिा ते ज्ञान आवि कौिल््ांचे कसे सािरीकरि करतात, तसेच विद्या््नना अध्््नात कसे 
गुंतिून ठेिािे ्ाबाबत विविध प्ा् विलेले आहेत. 

्ा प्ा्ामळेु विद्या््नच््ा िैक्षविक का्ातील अडर्ळे कमी ककिा िरू करून त््ांना ्ि प्राप्त 
करिे सहज ित् होते. अध्््नाच््ा िैक्विक आराखड्यातनू ध््े्, सावहत््/सामग्री, पद्धती आवि 
मलू््ांकन ्ांचा समािेि होतो. अध्््नाच््ा िैक्विक अराखड्ामध््े एकूि चार तत्िे सांवगतलेली आहेत. 

तत्तिे - 
(१) प्रिेिाचे बहुप्ा्ी माध््म 
(२) कृती आवि अवभव्ततीसाठी बहुप्ा्ी माध््म 
(३) व्स्ततेकवरता बहुप्ा्ी माध््म 
(४) मलू््मापनाकवरता बहुप्ा्ी माध््म 
तत्ति १. प्रिेिाचे बहुपयायी माध्यम  
  समािेवित विक्षिामध््े अक्षम बालकासह सिथ बालकांच््ा िैक्षविक गरजांची पतूथता 
करण््ासाठी पवरिामकारक िगथ खोली विकवसत केली जाते. दृष्टीबावधत आवि श्रििबावधत 
बालकांची आकलन क्षमता ही सामान्् बालकांप्रमािे असते. त््ांना पाठ्यक्मातील बिल आवि 
साहाय्क साधनांचा िापर करून अक्षमतेिर मात करू िकतात. ्ा वठकािी बालकांमधील भेि 
लक्षात न घेता सिथ बालकांना प्रिेि विला जातो. त््ांच््ा अक्षमतेनसुार िातािरिात अनकूुलनात्मक 
बिल केला जातो. परंतु बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नची आकलनक्षमता ही सामान्् 
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मलुांप्रमािे असत नाही. त््ामळेु ्ा विद्या््नना सामान्् िाळेत प्रिेि विल््ास िगामध््े त््ाचे 
आकलन ्ोग्् प्रकारे होण््ासाठी विक्षकांना वििेष प्र्त्न करािे लागतात. बौवद्धक अक्षमतेचे प्रमाि 
कमी असल््ास ्ा बालकांना सामान्् िाळेत प्रिेि िेऊन अक्षमतेच््ा पातळीनसुार अनकूुल 
िातािरि उपलब्ध करून विल््ास त््ांनाही अध्््न करिे सहज ित् होते. 
तत्ति - २ : कृती आनण अनभव्यततीसाठी बहुपयायी माध्यम  
  बौवद्धक अक्षमतेच््ा पातळीनसुार विद्या््नच््ा अभ््ासक्मात बिल करािे लागतात. 
विद्यार्ीगविक िै्क्ततक िैक्षविक आराखडा त्ार करून विद्यार्ीवनहा् विष् कोित््ा 
पातळीप्ंत विकिाि्ाचा हे ठरविले जाते. विद्या््नना केिळ िाक्ब्िक मावहती न िेता कृती ककिा 
िरूििथनिर िाखविल््ा जािाऱ््ा वचत्रवफती (त््ांच््ा बौवद्धक अक्षमतेच््ा क्षमतेनसुार वचत्रवफतीची 
गती ठेििे) अॅवनमेटेड वचत्रवफती ककिा वचत्रवफती त्ार करून आि् विद्या््नप्ंत  पोहचविता 
्ेतो. विज्ञान हा प्रा्ोवगक विष् आहे. त््ातील विविध प्र्ोग विक्षकाने प्रर्म करून िाखविले आवि 
त््ानंतर विद्या््नना स्ित: करण््ाची संधी उपलब्ध करून विल््ास विद्या््नना आि्ाचे आकलन 
होऊन, कृती करण््ाचे कौिल््ही प्राप्त होईल. इवतहास ककिा भाषेतील एखािा पाठ विक्षक 
नाट्यीकरि पद्धतीद्वारे विकिू िकतो. िगातील विद्या््नच््ा बौवद्धक अक्षमतेचा विचार करून 
नाटकातील एखािे पात्र त््ा विद्या््ाला िेिून, त््ाला अवभव्ततीची संधी िेता ्ेईल. भगूोलातील 
एखाद्या प्रिेिाची मावहती िेण््ासाठी विद्या््ाची क्षेत्री् सहल काढता ्ेईल. ककिा िगात काही 
वचत्रवफती आवि इतर प्रत््क्ष अनभुतूीद्वारे विद्या््नना त््ा विष्ाच््ा आकलनासाठी मित करता 
्ेईल. गवितासारख््ा विष्ात विविध आकार विकविण््ासाठी त््ा त््ा आकाराच््ा िस्त ू प्रत््क्ष 
िाखविता ्ेतील. हल्ली खेळण््ांमध््े विविध आकाराच््ा लहान मोठ्या िस्त ू्ेतात. ्ा खेळण््ांचा 
िापर गवितातील आकारातील लहान मोठेपिा विकविण््ासाठी करता ्ेईल. 
तत्ति - ३ व्यस्तते कनरता बहुपयायी माध्यम  
  सामान्् बालकांसोबतच अक्षम बालकांनाही िाळेतील विविध कृती आवि उपक्मात 
गुंतिून ठेििे हे अध्््नाच््ा िैक्विक आराखड्याचे महत्िाचे तत्ि आहे. एखािी कविता अक्षम 
बालकांना विकवििे अिघड जात असेल तर त््ाच िेळी ही कविता गाण््ाच््ा स्िरुपात ऐकण््ाची 
संधी उपलब्ध करून विल््ास ते त््ात गुंतनू राहतील. विज्ञानातील िनस्पतीची रचना विकिीत 
असताना ्ा मलुांना विविध आकाराची पाने िेऊन समान आकाराची पाने िेगळी करा. असा प्रकल्प 
ही िेता ्ेईल. गवितातील ‘च््ापेक्षा कमी’ आवि ‘च््ापेक्षा जास्त’ हे विकित असताना िोन विविध 
आकारातील वत्रकोि आवि चौकोन त््ांना िेऊन कोिते आकार छोटे आहेत ककिा मोठे आहेत ्ाचा 
िोध घेण््ास सांगिे. बौवद्धक अक्षम विद्या््नच््ा अिधानात सातत्् राहण््ासाठी त््ांच््ा सामान्् 
विद्या््नबरोबर जोड्या करून िेऊन छोट्या गटात कृती करण््ास सांगिे. त््ा सामान्् विद्या््ाला 
्ा अक्षम विद्या््ाला अध्््नात मित किी करािी हे समजािून सांगनू त््ांच््ा मितीने अक्षम 
विद्या््नचे अध्््न घडिून आििे. 
तत्ति - ४ मलू्यमापिाकनरता बहुपयायी माध्यम  
  अध्््नाच््ा िैक्विक आराखड्ामध््े मलू््मापन म्हिजे विविध पद्धती आवि सामग्रीचा 
िापर करून अध्््नार्ीच््ा प्रगतीबाबत मावहती एकवत्रत करण््ाची प्रवक््ा हो्. ्ा मलू््मापनात 
विद्या््नच््ा ज्ञान आवि कौिल््ाचे मापन केले जाते. बौवद्धक अक्षम असिारे विद्यार्ी स्ितंत्रपिे 
स्ित:च््ा अध्््न गरजा ओळख ूिकत नाहीत. स्ित:च््ा प्रगतीची स्िवनक्वचती त््ांना करता ्ेत 
नाही. अिािेळी विक्षकाला प्रत््ेक विद्या््नच््ा वनरीक्षिात्मक मलू््मापनातील मावहतीिरून त््ा 
विद्या््नची आिड िोधता ्ेऊ िकते. बौवद्धक अक्षम विद्या््ाला एखाद्या का्ात पारंगत केल््ास हे 
विद्यार्ी ते काम सातत््ाने करण््ाची क्षमता त््ांच््ात असते. बौवद्धक अक्षम विद्या््नना 
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आत्मसन्मानाने जगण््ासाठी आवि त््ांना कामात गुंतिून ठेिण््ासाठी मलू््मापनाचे बहुप्ा्ी 
माध््म अत््ंत उप्तुत आहे. 
 
 

ग) िैयष्ततक अिदेुिि (Individualized Instruction) 
  कोित््ाही िगामध््े िेगिेगळ्ा क्षमतेचे गरजेचे आवि आिड असिारे विद्यार्ी असतात. 
बौवद्धक अक्षमता क्षेत्रात तर हे प्रमाि जास्तच विसनू ्ेते. त््ामळेु ्ा विद्या््ाच््ा अध्््नात फरक 
विसनू ्ेतो. ्ा कारिास्ति अिा विद्या््नना िै्क्ततक अनिेुिन हे खपु महत्त्िाचे ठरते. प्रत््ेक 
विद्या््ाच््ा िै्क्ततक अध्््न, गरजा, अध्््नाची त्ारी आवि अध्््न का्ाची िैविष्ट्ये ककिा 
अध्््न िैलीचा विचार आवि विक्षिक्माचे वन्ोजन करून त््ानसुार प्रोग्राम राबवििे. इंग्रजीतील 
मळू व्ाख््ा पढेु विलेली आहे. Individualized Instruction consists of any steps taken in 
planning and conducting programs of studies and lessons that suit them to the 
individual students learning needs, learning readiness, and learner characteristics or 
“learning style.” िै्ततीक अध्््नामध््े िोन महत्िाचे प्रवन विचारात घ््ािे लागतात. िै्ततीक 
का् कराि्ाचे आहे ? ि ते कसे कराि्ाचे आहे ? 
अ. िैयततीक अिदेुिि निष्श्चत करण्यापिूीच्या कृती 
१. विद्यार्ी कोित््ा इ्ते्तत विकत आहे. 
२. कोित््ा विष्ाचे आवि आि्ाचे अध््ापन करिार आहोत. 
३. त््ा आि्ातनू कोिकोिती ज्ञान ि कौिल्् प्राप्त वहािीत अिी अपेक्षा आहे. 
्ा तीन कृती विक्षकाने डोळ्ासमोर ठेिून बौवद्धक अक्षमता असिारा विद्यार्ी आवि सामान्् 
विद्यार्ी ्ांच््ा अध्््नातील िरी िोधण््ासाठी पढुील टप्प््ांनी का थ् करािे. 
१. विविष्ट ज्ञान ि कौिल्् प्राप्तीच््ा पा्ऱ््ा वनक्वचत करा. 
२. प्रत््ेक विद्या््ाच््ा ज्ञान आवि कौिल््ाच््ा पातळीत वकती फरक आहे ते ठरिा. 
३. फरकाच््ा पातळीची खोली वकती आहे हे ठरिा. 
४. विद्यार्ीगविक पातळीत वकती फरक आहे ते ठरिा. 
५. प्रत््ेक विद्या््ाच््ा फरकाच््ा पातळीनसुार त््ाला विविष्ट अनिेुिनाच््ा गरजेनसुार त््ा 
घटकाचा आि् वनक्वचत करा. 

 ब. िैयष्ततक अिदेुििात मचाि Scaffolding चा िापर 
  मचान म्हिजे विक्षकांकडून विद्या््नकडे का थ्क्षमतेने ज्ञान संक्वमत करण््ासाठी सलुभ 
करिारे तंत्र हो्. व्ाख््ा - It’s a technique for facilitating the transfer of knowledge 
from the teacher to the student in an efficient manner. हे तंत्र प्रवनोतर प्रवक््ेला जोडिी 
करिारे समस््ा वनराकरि करिारे आवि विद्या््नने त््ाच््ा स्ित:च््ा अभ््ासाची जबाबिारी हळू 
हळू घेण््ासाठी विक्षकाला उप्तुत ठरते. ्ाचा संक्मि (Transfer) िब्िािी संबंध आहे. ्ा 
पध्ितीने अनिेुिन करताना विक्षकाने विद्या््नना नविन मावहती द्यािी. विद्यार्ी ज्ज्ा िेळेला ती 
मावहती ग्रहि करतो त््ािेळी अध्््न होते. 
 विद्या््नने नविन ज्ञान प्राप्त केले ककिा नाही ्ाचा िोध घेण््ासाठी विक्षक प्रवन ककिा समस््ा 
उपक्स्र्त करतो . 

1. प्रवनाला विद्या््नने विलेल््ा उत्तरािरून विक्षकाला त््ा विद्या््नने तो आि् प्रभुत्ि पातळी प्ंत 
विकला आहे ककिा नाही आवि त््ाच््ात समस््ा सोडविण््ाची क्षमता वनमाि झाली आहे का 
्ाचे ज्ञान होते. 
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2. संक्मि वचवकत्सक असते. ते सिथच विद्या््नना साध््ा पद्धतीने होत नाही. Scaffolding च््ा 
संक्मिातील हेत ू आि् सोपा, अचकू आवि विविसनी् करण््ासाठी होतो. ते ्ोग्् पद्धतीने 
झाल््ास विद्यार्ी अवधक ्िस्िी होतो. कारि त््ातनू चकुांचे प्रमाि कमी केले जाते. 
 पिूीच््ा व्ततीच््ा विचार प्रवक््ेत मी करतो, आपि करू, तमु्ही करा अिा पद्धतीने अध्््नाची 
प्रवक््ा केली जात असे. ‘तमु्ही करा’ ्ा प्रवक््ेमध््े विद्या््ननी ती कृती स्ितंत्रपिे करिे अपेवक्षत 
आहे. हे संक्मि करण््ासाठी तीन पा्ऱ््ांचा िापर केला जातो. 
१. विक्षक विद्यार्नना ि्ाि्ाचे ज्ञान सािर करतो.  
२. विक्षक विद्या््नना विविष्ट ज्ञानाचे वकती आकलन झाले हे विविष्ट प्रवनोत्तराच््ा साहाय्ाने 
तपासनू पाहतो. 
३. विद्या््नना काही कृती स्ितंत्रपिे सोडविण््ासाठी िेतो. 

 
स्ियं - अध्ययिासाठी प्रश्ि 
१. वभन्न अनिेुिन आवि िै्क्ततक अनिेुिन ्ातील फरक स्पष्ट करा. 

 
१.२.५ समािेनित निक्षणात िैक्षनणक तंत्रनिज्ञाि आनण अिदेुिि तंत्रनिज्ञािातील घटकांचे  
  उपयोजि 
 विक्षिाच््ा प्रिाहात सिाना सामािून घेिे म्हिजे ‘समािेवित विक्षि’ हो्. विविष्ट िैक्षविक 
गरजा असिारे विक्षि हा समािेवित विक्षिाचा अविभाज्ज् कसा बनला आहे. विव्ांग विद्या््नच््ा 
प्रार्वमक गरजा लक्षात घेऊन इतरांप्रमािेच त््ांना िैक्षविक सवुिधा उपलब्ध करून िेिे ि वन्वमत 
िाळेच््ा इतर विद्या््नसोबत बसिून विक्षिाची रुची वनमाि करािी लागते. ्ा विद्या््ाच््ा िारीवरक, 
मानवसक, सामावजक काम करून घेण््ाची जबाबिारी  विक्षकािर ्ेते. प्रत््ेक विव्ांग बालकांच््ा गरजा 
ह्या वभन्न-वभन्न असतात. संसाधन विक्षकाच््ा मितीने वन्वमत िाळेतील विक्षकांनी विद्यार्ी वनहा् 
अध्््न गरजांचा िोध घेिे अपेवक्षत आहे.  
 विद्या््नचा िै्क्ततक िैक्षविक आराखडा त्ार केल््ानंतर त््ाला विष्वनहा् ्ेिाऱ््ा 
अडचिी, व्ाप्ती प्रगती ्ा सिनचा विचार करून िैक्षविक तंत्रविज्ञानाच््ा साहाय्ाने  विक्षक विव्ांग 
बालकांना त््ांचा बौवद्धक क्षमतेनसुार विविध साधनांच््ा मितीने अध्््न- अध््ापन प्रवक््ा पवरिामकारक 
घडिून आि ूिकतो. िैक्षविक तंत्रविज्ञानातील विकवसत झालेल््ा विविध हाडथिेअर आवि सॉफ्टिअेरच््ा 
साहाय्ाने विव्ांग विद्या््नचा गरजेनसुार तो इतर विक्षकांिी त्ार केलेले अध्््न सावहत््ही िापरू 
िकतो. 
 
१.३ सारांि 
 विज्ञान आवि सामावजक िास्त्रांमध््े सतत संिोधने होत असतात. ्ा संिोधनांमधनू उपलब्ध 
झालेली विविध साधने तत्त्ि उपपत्ती ह्यांचा िापर िैक्षविक तंत्रविज्ञानात केला जातो. म्हिनूच त््ास 
बहुज्ञानिाखी् असे म्हटले जाते. िैक्षविक तंत्रविज्ञान म्हिजे मानिी अध्््नाच््ा विविध अंगांिी वनगडीत 
समस््ांचे विवलेषि करण््साठी ि त््ािरील उपा्ांचा िोध, का थ्िाही ‘मानिी अध्््नाच््ा विविध 
अंगांिी वनगडीत समस््ांचे विवलेषि करण््ासाठी ि त््ांिरील उपा्ांचा िोध, का थ्िाही, मलू््मापन ि 
व्िस्र्ापन करण््ासाठी व्तती, का थ्पद्धती, कल्पना ि संघटना ्ांना समाविष्ट करिारी एकाक्त्मक 
गुंतागुंतीची प्रवक््ा म्हिजे िैक्षविक तंत्रविज्ञान हो्.’(असोवसएिन फॉर एज्ज्केुिनल कम््वुनकेिन्स अॅण्ड 
टेतनॉलॉजी-एइसीटी) िैक्षविक तंत्रविज्ञान विद्यार्ीकें िी मानितािािी आहे. ्ात दृकश्राव् साधनांद्वारे समदृ्ध 
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अनभुि, मानिी अध्््नाचा िास्त्री् तत्त्िांिी घातलेला मेळ, विद्यार्ीनसुार विक्षिाची संकल्पना समस््ा 
वनराकरिासाठी प्रिाली उपागम, विविध अध््ापन का थ्क्माच््ा कल्पनेचा उि् झाला. 
 अनिेुिन तंत्रविज्ञान हे िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचा एक भाग आहे. अनिेुिन तंत्रविज्ञान म्हिजे 
अध्््न कृतींचे पध्ितिीरपिे विवलेषि करून िैक्षविक समस््ा सोडविण््ाची प्रवक््ा हो्. अनेकविध 
मानसिास्त्रज्ञांनी मांडलेल््ा उपपत्तींचा िापर अनिेुिन िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचा केला जातो. विविध 
ज्ञानेंवि्ांद्वारे अध्््न कसे करािे ्ाबाबत अनिेुिन तंत्रविज्ञान मागथििथन करते. अनिेुिन िैक्षविक 
तंत्रविज्ञानामळेु आि्ज्ञान आकलन आवि विद्यार्ी मानवसक आधार ्ाबाबत विक्षकाला मागथििथन प्राप्त 
झाले आहे. विविध क्षेत्रांतील िोधांचे एकात्मीकरि करून उप्ोवजत तंत्रज्ञान विकवसत झाले त््ामळेु 
अध्््न अध््ापन प्रवक््ा विक्षक कें िीकरिाकडून विद्यार्ी कें िीकरिाकडे झकुला. विक्षक आवि 
विद्या््नमधील आंतरवक््ांना महत्त्ि प्राप्त झाले. िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचा कठीि सावहत््, मिृ ू सावहत्् 
प्रिाली दृष्टीकोन, िै्क्ततक आवि जनसंपकथ  माध््म दृष्टीकोन विकवसत होत आहे. ्ा प्रत््ेकाने िैक्षविक 
तंत्रविज्ञानाच््ा विकासाला हातभार आहे. काळानरुूप अनिेुिनाचे वभन्न अनिेुिन िैक्विक दृष्टीकोन 
आवि िै्क्ततकअनिेुिन असे प्रकार विकवसत झालेले आहे. कोित््ाही िगात वभन्न वभन्न क्षमता 
असलेले विद्यार्ी असतात. विक्षकाला प्रत््ेक विद्या््ाची क्षमता विचारात घेऊन अध््ापनासाठी विविध 
दृष्टीकोन उप्तुत ठरतात.  
 प्रत््ेक बौवद्धक अक्षम विद्या््नच््ा क्षमता ह्या वभन्न वभन्न असतात. ्ा विद्या््नना त््ांच््ा क्षमता 
लक्षात घेऊन विक्षकाला आपले अध््ापन करािे लागते. समािेवित विक्षिामध््े िैक्षविक आवि 
अनिेुिन तंत्रविज्ञान महत्त्िाचे का थ् करते.  
१.४ पानरभानषक िब्द  

िैक्विक आराखडा (Universal Design) 
समािेवित विक्षि ( Inclusion Education) 
कठीि सावहत्् (Hardware) 
मिृ ूसावहत्् (Software) 
प्रिाली उपागम (System Approach) 

१.५ सरािासाठी प्रश्ि  
१) िैक्षविक तंत्रविज्ञान आवि अनिेुिन तंत्रविज्ञान संकल्पना, उविष्टे स्पष्ट करा. 
२) िैक्षविक तंत्रविज्ञान आवि अनिेुिन तंत्रविज्ञान ्ांच््ा विक्षि प्रवक््ेतील भवूमका तमुच््ा िब्िात वलहा. 
३) िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचे विविध दृष्टीकोन स्पष्ट करा. 
४) अनिेुिनासाठी िापरण््ात ्ेिारा िैक्विक दृष्टीकोन आवि िै्क्ततक अनिेुिन ्ातील फरक 
 स्पष्ट करा. 
५) समािेवित विक्षिात िैक्षविक तंत्रविज्ञान आवि अनिेुिन तंत्रविज्ञानातील घटकांचे उप्ोजन कसे 
कराल. 
१.६ अनिक िाचिासाठी पसु्तके 

 चवहाि, वक., महाले, सं. ि पाटील, स.ु (२००३). मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञान आवि िैक्षविक 
मलू््मापन, प्रज्ञा प्रकािन, नाविक. 

 जोिी, अ. (२००३). िरूविक्षिाद्वारे विक्षक प्रविक्षि, प्रकािन ्.च.म.म.ुविद्यापीठ, नाविक.  
 जगताप, ह. (२००७). विक्षिातील निप्रिाह ि निप्रितथने, वनत्् नतून प्रकािन, पिेु. 
 बरिे, मीनाक्षी ि धारिकर, माधिी (२०१०). मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान, वनत्् नतून प्रकािन, पिेु. 
 कडू, न., महाले, छा्ा ि घघुसु्कर, कविता (२०११), िैक्षविक तंत्रविज्ञान, इनसाईट पक्ब्लकेिन्स, 

नाविक.  
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 जाधि, र., गा्किाड, गौ. (२०१५). विक्षिातील आधवुनक विचारप्रिाह, कैलाि पक्ब्लकेिन्स, 
औरंगाबाि. 
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घटक - २ मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञाि 

अिकु्रमनणका  

२.०  उनिष्टे  

२.१ प्रस्ताििा 

२.२ निषय नििेचि 

२.२.१  मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा अर्थ, व्ाख््ा, व्ाप्ती आवि महत्ि (ICT – Meaning, 
Definition, Scope and Significance)  

२.२.२ विक्षक आवि विद्या््नसाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाबाबत मानसिास्त्री् पा्ा (Psychological 
bases for ICT among teachers and learners) 

२.२.३ मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान विकासाच््ा पा्ऱ््ा, गरज आवि प्रवक््ा (Development of ICT – 
Stages, Requirement and Process) 

२.२.४ मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा िापर करून मावहती आिानप्रिानासाठी सह्ोगात्मक जाळे - ई मेल, 
िरूपवरषि, िरूस्र् अध््ापन (Use of ICT in developing collaborative networks for sharing and 
learning such as Internet – E-mail, Tele-teaching, Tele-conference) 

२.२.५ मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा वििेष आवि समािेवित पवरक्स्र्तीत मावहतीची साठििकू आवि 
िैक्षविक प्रिासनातील मावहतीच््ा व्िस्र्ापनासाठी िापर  (Use of ICT to simplify record keeping, 
information management in education administration in special and inclusive settings) 

 

२.३ सारांि 

२.४ पानरभानषक िब्द  

२.५ सरािासाठी प्रश्ि  

२.६ अनिक िाचिासाठी पसु्तके  

२.०  उनिष्टे  

 १. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा अर्थ, व्ाख््ा, व्ाप्ती आवि महत्ि स्पष्ट करता ्ेईल. 
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 २. विक्षक आवि विद्या््नसाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाबाबतचा मानसिास्त्री् पा्ा स्पष्ट 
करता ्ेईल. 

 ३. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान विकासाच््ा पा्ऱ््ा, गरज आवि प्रवक््ा स्पष्ट करता ्ेईल. 

 ४. अध्््नासाठी मावहती संपे्रषिाद्वारे सह्ोगात्मक जाळे त्ार करून िेिाि-घेिाि करता ्ेईल.  

 ५. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा वििेष आवि समािेवित पवरक्स्र्तीत मावहतीची साठििकू आवि 
िैक्षविक प्रिासनातील मावहतीच््ा व्िस्र्ापनासाठी िापर करता ्ेईल. 

 ६. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा वििेष आवि समािेवित पवरक्स्र्तीतील प्रिासकी् का्ासाठी 
िापर करता ्ेईल. 

२.१ प्रस्ताििा 

मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान ्ात मावहती तंत्रविज्ञान आवि संपे्रषि तंत्रविज्ञान ्ा िोघांचे एकत्रीकरि 
झालेले विसते. ‘मावहती तंत्रविज्ञान’ म्हिजे मावहतीचा िापर, मावहतीची साठििकू त््ाचप्रमािे मावहती 
पाठविण््ासाठी प्रामखु््ाने उप्ोगात आिल््ा जािाऱ््ा इलेतरॉवनक उपकरिांमध््े संगिकाचा अभ््ास 
हो्. ‘संपे्रषि तंत्रविज्ञान’ म्हिजे मावहती पाठवििे, मावहतीचा क्स्िकार करिे आवि मावहतीची िेिाि घेिाि 
करिाऱ््ा प्रवक््ांचा अभ््ास करिे हो्. सरुुिातीच््ा काळात मावहती तंत्रविज्ञान आवि संपे्रषि तंत्रविज्ञान 
्ा िोघांनीही आपआपली प्रगती स्ितंत्रपिे केली होती. मावहतीची िेिाि घेिाि िेगिेगळ्ा जाळ्ांमधनू 
केली जात होती. ्ा िोन्ही विष्ांचे एकत्रीकरि होऊन ‘मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा’ उि् झाला. 
एकविसाव्ा ितकात तर मावहतीची वनर्गमती, साठिि, विवलेषि आवि िेिाि घेिाि करण््ासाठी 
संगिकाला महत्िाचे स्र्ान वमळालेले आहे. 

२.२ निषय नििेचि 

२.२.१  मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञािाचा अर्थ, व्याख्या, व्याप्ती आनण महत्ति (ICT – Meaning, 
Definition, Scope and Significance)  

क) मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञािाचा अर्थ (ICT – Meaning) 

मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा अर्थ समजािून घेण््ापिूी तंत्रज्ञान संकल्पना समजािून घ््ािी 
लागेल. कारि तंत्रज्ञान ही संकल्पना मावहती आवि संपे्रषि ्ा िोन्ही िब्िांिी वनगडीत आहे. त््ामळेु प्रर्म 
आपि तंत्रज्ञान म्हिजे का् हे अभ््ास.ू ‘िास्त्रज्ञांनी िैज्ञावनक क्षेत्रात लािलेल््ा मलूभतू िोधाचे 
व्ािहावरक पातळीिर उप्ोजन करिे म्हिजे तंत्रज्ञान हो्.’ र्ोडत्ात तंत्रज्ञान म्हिजे उप्ोवजत विज्ञान 
हो्. विज्ञानातील विविध िोधांमळेु मानिी जीिनात अनेक सधुारिा झालेल््ा विसनू ्ेतात. ‘मावहती’ ्ाचे 
प्रार्वमक स्िरूप डेटा असे आहे. डेटा म्हिजे एखाद्या गोष्टीविष्ी विविध मागननी जमा केलेली मावहती 
ककिा वनरीक्षि हो्. ही मावहती कच्च््ा स्िरुपाची असते, त््ािरून आपल््ाला कोिताही अर्थ काढता ्ेत 
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नाही. ्ा मावहतीचे रुपांतर अर्थपिूथ करण््ासाठी त््ा मावहतीिर संगिकाच््ा साहाय्ाने विवलेषि 
(Analysis), समान ि सारख््ा स्िरूपाच््ा सामग्रीचे एकत्रीकरि (synthesis) ि त््ा संकवलत मावहतीचा 
अन्ि्ार्थ काढिे, अन्ि्ार्ाच््ा आधारे वनष्कषथ मांडिे अिा वक््ा कराव्ा लागतात. विविध मावहती 
िेगिेगळ्ा स्िरुपात संग्रवहत केली जाते. जसे िाक्ब्िक ककिा ििथनात्मक मावहती, आलेखात्मक मावहती, 
संख््ात्मक मावहती आवि दृकश्राव् मावहती, र्ोडत्ात मावहती तंत्रविज्ञान म्हिजे एखाद्या विष्ािर िा 
समस््ेबाबत सिथसमािेिक अभ््ास करून ससुतू्रपिे व्िक्स्र्त, रचनात्मक पद्धतीने मांडिी करून 
विलेली मावहती म्हिजेच डेटा हो्. त््ा डेटािर िास्त्री् पद्धतीने प्रवक््ा केल््ानंतर त््ा डेटाला मावहती 
तंत्रविज्ञानाचे स्िरूप ्ेते. 

संपे्रषण तंत्रनिज्ञाि 
 इगं्रजीतील कम््वुनकेिन (Communication) ्ा िब्िासाठी मराठीमध््े संपे्रषि, संिेििहन, 
िळििळि असे िब्ि िापरले जातात. ्ात एका व्ततीकडून िसुऱ््ा व्ततीकडे मावहतीची िेिाि घेिाि 
विविध संपकथ  साधनांचा ककिा माध््मांचा िापर करून केली जाते. ज्ज्ा व्ततीद्वारे मावहती परुविली जाते, 
त््ाला पे्रषक असे म्हितात आवि ज्ज्ा व्ततीद्वारे मावहती क्स्िकारली जाते, त््ा व्ततीला ग्राहक असे 
म्हितात. संिेि ज्ज्ा माध््म ककिा साधनाद्वारे पाठविल््ा जातो त््ाला संिेििाहक माध््म असे म्हितात. 
आजचे ्गु हे तंत्रविज्ञानाचे असल््ामळेु टेवलफोन, मोबाईल, फॅतस ककिा ई-मेल अिा विविध माध््मातनू 
एकमेकांकडे मावहती पाठविता ्ेते. मावहती, संपे्रषि, तंत्रविज्ञान वतन्ही िब्िाच््ा एकत्रीकरिातनू मावहती 
संपे्रषि तंत्रविज्ञान विकवसत झालेले आहे. 
 
ख) मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञािाच्या व्याख्या (ICT Definition) 
 UNESCO ने पढुीलप्रमािे व्ाख््ा केलेली आहे. “मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान म्हिजे िैज्ञावनक 
तंत्रज्ञान आवि अवभ्ांवत्रकी ज्ञान िाखेद्वारे मावहतीचे व्िस्र्ापन करिे हो्”. ज्ज्ात मावहती 
हाताळण््ासाठी िापरले जािारी विविध व्िस्र्ापकी् तंत्र, मावहतीचे उप्ोजन आवि मावहतीच््ा 
सामावजक, आर्गर्क ि सांस्कृवतक अंगाचा समािेि होतो. 
 Mourund ्ांनी केलेली आ्.सी.टी. ची व्ाख््ा - आ्.सी.टी. मध््े हाडथिेअर, सॉफ्टिेअर 
आवि टेलीकम््वुनकेिन ्ा सिथ सवुिधांचा समािेि होतो. त््ामळेु ्ात आकडेमोड करिाऱ््ांसाठी हातात 
धरून िापरल््ा जािाऱ््ा तलतॅ्लेुटर पासनू सपुर संगिकाप्ंतच््ा सिथ उपकरिांचा समािेि होतो. 
्ामध््े जी संगिकाचा आऊटपटु बघण््ासाठी िापरली जातात त््ा सिथ प्रकारच््ा नेटिकथ चा समािेि 
होतो, ज्ज्ामळेु संगिक आवि इतर उपकरिे परस्पर संपकथ  साध ूिकतात. ्ातच वडजीटल कॅमेरा, संगिक 
खेळ, सी.डी., डी.वही.डी., सेलफोन्स टेलीकॅम््वुनकेिन, सटेॅलाइट ्ांचाही समािेि होतो, तसेच 
संगिकावधष्ठीत ्ंते्र आवि ्ंत्रमानिाचा समािेि होतो. 
 
ग) मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञािाची व्याप्ती (ICT Scope) – एकविसािे ितक हे मावहती संपे्रषि 
तंत्रविज्ञानाचे ितक मानले जाते. कारि ्ा ितकात िैज्ञावनक प्रगतीमळेु झालेल््ा ज्ञानाचा प्रस्फोट 
सिथसामान्् जनतेप्ंत सहज उपलब्ध झालेला आहे. प्रत््ेक क्षेत्रात काम करिाऱ््ा व्ततीला 
आपआपल््ा क्षेत्रातील अद्य्ाित ज्ञान इंटरनेटच््ा साहाय्ाने सहज उपलब्ध झाले आहे. क्षेत्रवनहा् अनेक 
िेबसाईट विकवसत होत आहेत आवि ्ा िेबसाईटिर त््ा त््ा विष्ाची अद्य्ाित मावहती उपलब्ध तर 
आहेच. परंत ुएखाद्या िाचकाला अवधक मावहती हिी असल््ास त््ाच िेबसाईटिर इतर िेबसाईटचा पत्ता 
(Address) विलेला असतो आवि हा्परकलक केलेले असते. त््ामळेु संबंवधत व्ततीला अवधक मावहती 
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उपलब्ध होते. आज िैनंविन जीिनातील प्रत््ेक क्षेत्रात मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा िापर लोक करू 
लागले आहेत. विक्षकांनाही आपली अध्््न अध््ापन प्रवक््ा घडिून आिण््ासाठी विविध संिभाचा 
िोध घेण््ासाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान उप्तुत ठरत आहे. 
 बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नच््ा अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेतही मावहती संपे्रषि 
तंत्रविज्ञानाच््ा साहाय्ाने विक्षकांना अनेकविध मावहती उपलब्ध आहे. मकू, ऑनलाईन ्ा विक्षिाच््ा 
विविध प्रिालीमळेु विद्यार्ी कोित््ाही वठकािी कोित््ाही विष्ाचा आवि कोित््ाही िेळी अभ््ास करू 
िकतो. 
 र्ोडत्ात असे म्हिता ्ेईल वक मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाने आपले जीिन व्ापनू टाकलेले 
आहे. 
 
घ) मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञािाचे महत्तत्ति (ICT Significance) 
      सन १९८० मध््े पवहला व्क्ततगत संगिक बाजारात आला. परंत ु्ा संगिकाद्वारे फतत वलवखत 
मावहती पाठविता ्ेत होती. त््ानंतरच््ा एक िषात ग्रावफतस पाठविता ्ेऊ लागले. तेंवहापासनू आजप्ंत 
संगिकाची प्रगती सतत चाल ू आहे. इंटरनेट आवि बहुमाध््मांच््ा विकासामळेु संगिकाद्वारे विविध 
माध््मांचा िापर करून संपकथ  साधता ्ेतो. आज वलवखत मजकूर, ग्रावफतस, अॅवनमेिन आवि क्वहडीओ 
्ाद्वारेही व्तती िेिाि घेिाि करू िकतात. प्रत््ेक क्षेत्रात मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा िापर केला जात 
आहे. बस, रेल्िे वतकीट तसेच िकुानांमध््ेही बील्स त्ार करिे, स्टॉक तपासिी करिे ्ासाठीही िापर 
केला जात आहे. 
 प्रत््ेक का थ्क्षेत्रािी संबंवधत आिव्क, अद्य्ाित मावहती संबंवधत व्ततींप्ंत 
पोहचविण््ासाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान महत्त्िाचे आहे. कारि जगातील कोित््ाही 
कान््ाकोपऱ््ातील मावहती तात्काळ सिनप्ंत पोहोचविण््ाचे का थ् मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान करते. 
विक्षिात अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेतही बिल झालेले आहे. विद्या््नना पंचज्ञानेंवि्ांद्वारे अनभुतूी िेिे 
ित् झाले आहे. प्रत््ेक विद्या््ाच््ा गतीने ि क्षमतेनसुार विकण््ाची संधी उपलब्ध झालेली आहे. 
 मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञाने सिथ क्षेत्रािर आपला ठसा उमटिला आहे त््ातील काही क्षेत्रांविष्ी 
आपि अभ््ास करू. 
 

 िाहतूक के्षत्र - मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु िाहतकूीच््ा क्षेत्रातही अनेक बिल झाले आहेत. 
विमान, हेवलकॉप्टर हे हिाई मागथ तर जहाज, बोटी हे जल मागथ, रेल्िे, एसटी, मोटार जवमनीिरील 
िाहतकूीची साधने ्ा सिथ साधनांचे आरक्षि आपि घरबसल््ा संगिकाच््ा आधारे तपासनू पाहू 
िकतो. िाहतकू का्ात काही अडचि असल््ास ही अडचि समजािून घेण््ासाठी िेखील 
मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान उप्ोगी पडते. त््ात काही बिल झाल््ास तात्काळ मसेॅजद्वारे मावहती 
वमळते. 

 िैद्यनकय के्षत्र - मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु निनिीन िोध लागले आवि ्ा 
िोधाच््ा आधारे वसटीस्कॅन, एमआरआ् काढण््ासाठी ्ंत्र सामग्री विकवसत झाली. ्ा विविध 
साधनांद्वारे वमळालेल््ा नोंिीिरून डॉतटरांना रोगाचे अचकू वनिान करता ्ेिे आवि रोगाच््ा 
तीव्रतेनसुार त््ाला कोिते उपचार िेता ्ेतील हे ही ठरविता ्ेते. रोगाच््ा / आजाराच््ा 
तीव्रतेनसुार इतर तज्जज्ञ डॉतटरचा सल्लाही घेता ्ेतो. मोठमोठ्या हॉक्स्पटलमध््े तर विविध 
मिीनमधनू ्ेिारी मावहती एकवत्रत करून त््ाचा वचवकत्सक अभ््ास करून िैद्यवक् इलाज केला 
जातो. रोग््ाबाबतची संपिूथ मावहती संगिकात साठिली जाते. ती मावहती इतर तज्जज्ञांकडे, 
पवरषिांमध््े सािर करता ्ेते. त््ाचप्रमािे संबंवधत रोग््ांच््ा नातेिाईकांना िेखील मावहती िेता 
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्ेते. काही अिघड ि वकचकट िस्त्रवक््ा रोबोट आवि िबुीनद्वारे करता ्ेतात. रोगाची ऑपरेिन 
पिूीची क्स्र्ती आवि नंतरची क्स्र्ती संबंवधत रुग्िास विली जाते. 

 कृषी के्षत्र - मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु आज कृषी क्षेत्रात क्ांती झालेली आहे. 
जवमनीचा पोत, क्षमता विचारात घेऊन कोित पीक घ््ािे, कोिते खत, वकती प्रमािात द्यािे, पािी 
वकती द्यािे ्ाबाबत अविवक्षत िेतकऱ््ांनाही िरूध्िनीद्वारे मावहती विली जाते. घरी बसनू िेतकरी 
आपल््ा िेतातील वठबक कसचन संच चाल ू बंि करू िकतो. अिा पध्ितीने मावहती संपे्रषि 
तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु िेताला पािी आवि फिारिी ्ोग्् प्रमािात आवि िेळेत पिूथ करिे 
सहज ित् होते. िेतमालाचा बाजार भाि िेखील िेतकरी घरी बसनू पाहू िकतो आवि आपला 
माल बाजारात घेऊन जा्चे ककिा नाही ्ाबाबतचा वनिथ् घेतो. 

 आर्मर्क के्षत्र - िैनविन आर्गर्क व्िहार, बकेँचे व्िहार, िेअर बाजार, इन्िरुन्स अिा 
िेगिेगळ्ा वठकािी व्ततीला आर्गर्क व्िहार करिे सहज ित् ि सोपे झाले आहे. के्वडट 
आवि डेवबट काडथच््ा साहाय्ाने व्िहार करिे सहज ित् झाले आहे. त््ाचप्रमािे भीम अॅप, 
पेटीएम ्ांच््ा साहाय्ाने ऑनलाईन पद्धतीने आपल््ा बकँ खात््ातील एका वठकािाहून िसुऱ््ा 
वठकािी पाठवििे सहज ित् झाले आहे. प्रत््ेक व्ततींच््ा आधार काडथिरील मावहती ही 
डोळ्ांच््ा ि हाताच््ा बोटांचे ठसे घेिून त््ा व्ततीला विविष्ट क्मांक विलेला आहे. आर्गर्क 
व्िहार व्ततींच््ा आधार काडथिी जोडले गेल््ामळेु आधार काडथ सिथ वठकािी कलक केलेले 
असल््ामळेु व्ततीची ओळख पटवििे सहज ित् झाले आहे. 

 नर्झाईि के्षत्र - पिूी फतत पांढऱ््ा कागिािर काळ्ा रंगाने छपाई केली जात असे परंत ुमावहती 
संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा िोधामळेु विविध रंगांचा िापर करून रंगीवबरंगी छपाई करिे सहज उपलब्ध 
झाले आहे. उद्योग क्षेत्रात िेखील ्ाचा िापर करून िस्त्र कसे विसेल ्ाचा अंिाज वडझा्नरला 
पाहता ्ेऊ िकेल. 
  आकीटेतचर प्रत््क्षात घर कसे विसेल हे प्रत््क्षात कोितेही मॉडेल त्ार न करता घर 
(बंगला/इमारत) कसे विले हे संगिकाच््ा साहाय्ाने पाहता ्ेईल. इंवजवनअर क्षेत्रात िेखील ्ाचा 
िापर केला जातो. 

 िैक्षनणक के्षत्र – िैक्षविक क्षेत्रातही मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाने महत्िाची भर घातलेली आहे. 
मलू जन्माला ्ेण््ापासनू ते व्ततीच््ा मतृ््पू्ंत िेगिेगळ्ा स्िरूपातील मागथििथन केले जाते. 
लहान मलुांसाठी संगिकािर ककिा मोबाईलद्वारे विविध प्रकारचे गेम्स उपलब्ध आहेत, ्ा गेम्सच््ा 
माध््मातनू विद्या््ाला विचार प्रवक््ा विकविली जाते. त््ातनूच त््ांच््ा कामाचे कें िीकरि 
होण््ास मित होते. िाले् पातळीिर विविध कंपन््ांनी िेगिेगळे सॉफ्टिेअर विकवसत केलेले 
आहेत. ्ा सॉफ्टिेअरद्वारे विद्या््नना स्ि्ं अध्््न पद्धतीने विकिे सहज ित् झाले आहे. 
त््ाचप्रमािे िेगिेगळ्ा वठकािी असलेल््ा व्तती एकमेकांच््ा संपकात राहून, विकून विचारांची 
िेिाि घेिाि करिे सहज ित् झाले आहे. महाविद्याल्ीन पातळीिर विद्या््नना स्ितंत्रपिे 
अवतवरतत विष्ांचे अध्््न अध््ापन करण््ासाठी विविध प्रकारचे ऑनलाईन कोसथ उपलब्ध 
आहेत. विष् विकिाि्ाच््ा आि्ानसुार इंटरनेटच््ा साहाय्ाने विविध संिभथ सहज उपलब्ध 
आहेत. पिव्तु्तर आवि संिोधनात्मक पातळीिर त््ा त््ा विष्ातील सखोल, अद्य्ाित ज्ञान 
प्राप्त करण््ासाठी आवि जगभरातील त््ा त््ा विष्ातील तज्जज्ञांिी संपकथ  साधनू त््ांच््ाकडून 
मागथििथन घेण््ाची संधीही उपलब्ध झालेली आहे. काही व्तती नोकरीसाठी आपला िेि सोडून 
परिेिात स्र्ाईक होतात. आपल््ा कुटंुबापासनू िरू जातात अिािेळी आपल््ा कुटंुबासोबत 
क्वहवडओ कॉल, चकॅटगद्वारे संपकथ  साधता ्ेतो. त््ातनू इतरांना विक्षिाबाबत मागथििथन करता ्ेते. 
घरातील ज्ज्ेष्ठ व्ततींनाही मलेु िसुऱ््ा िेिात असले तरी त््ांच््ािी वन्वमत संपकात 
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असल््ामळेु एकटेपिा जािित नाही. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान हे प्रत््ेक व्ततीच््ा जीिनाचा 
अविभाज्ज् घटक झाल््ामळेु लहानपिापासनू ते ि्ोिदृ्धाप्ंत प्रत््ेक व्तती त््ासाठी लागिारे 
आिव्क कौिल्् सहज विकताना विसतात आवि आपले ज्ञान अवधकावधक अद्य्ाित 
ठेिण््ाचा प्र्त्न करतात.   

स्ियं अध्ययिासाठी प्रश्ि  
१. तमुच््ा सभोिताली कोिकोित््ा क्षेत्रात मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानाचा िापर कसा केला जातो ते वलहा.     
 
२.२.२ निक्षक आनण निद्यार्थ्यांसाठी मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञािाबाबत मािसिास्त्रीय पाया 
(Psychological bases for ICT among teachers and learners) 

 पारंपावरक िैक्षविक पद्धतीमध््े अध््ापनाचा मागथ हा एकमागी होता. विक्षक विद्या््नना त््ाच््ा 
अनभुिातनू आवि ज्ञानातनू अध््ापनातनू ज्ञानिानाचे का थ् करीत होता. हेच आकृती क्. २.१ मध््े 
िाखविण््ात आले आहे. 

 

  

 

 

 

आकृती क्. २.१ ज्ञानिानाची एकमागी प्रवक््ा 

 मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा विक्षिात िापर होऊ लागल््ानंतर त््ाचा संिभथ आवि आि्ातही 
बिल झाला. ्ा प्रवक््ेत ही विक्षक हा विक्षिात कें िस्र्ानी होता परंतु तो आता मावहतीचा स्त्रोत म्हिनू ही 
भवूमका करू लागला. ्ा प्रवक््ेमध््े विक्षक आवि विद्यार्ी िोघेही एकमेकांना पे्ररक ठरू लागले आवि 
िैक्षविक प्रवक््ा ही एक मागाकडून वद्वमागाकडे िळली. 

  

 

 

 

आकृती क्. २.२ ज्ञानिानाची वद्वमागी प्रवक््ा 

  अनभुि  
   ज्ञान  

    विक्षक 

      विद्यार्ी  

विक्षक 

विद्यार्ी 

विद्यार्ी 

विद्यार्ी 
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   मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु विद्या््ाला सातत््पिूथ अध्््नात गुंतिून ठेिण््ासाठी ते 
उप्तुत ठरत आहे. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु ज्ञानाची वनर्गमती, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान इतरांप्ंत िेिे, 
एकमेकांना आधार िेिे, ज्ञानाचा स्िीकार करिे ्ा कृती होऊ लागल््ा. त््ामळेु विक्षि प्रवक््ा ही अवधक 
लिवचक झाली. विद्या््ाकडून विक्षकांना सततचे प्रत््ाभरि वमळत असल््ामळेु त््ाला आपल््ा 
अध््ापन प्रवक््ेत बिल करता ्ेिे सहज ित् झाले. तंत्रविज्ञानामळेु बौवद्धक आवि कारक कौिल्् 
सामावजक आवि ितथनात्मक घटक, अवभितृ्ती, भािना, मलू््, पे्ररिा इत््ािी घटकांचा विचार करिे सहज 
ित् झाले. 

 भारतासारख््ा विकसनिील िेिामध््े ICT चा िापर करून सामावजक, आर्गर्क, तांवत्रक घटकात 
बिल करून विक्षि आवि प्रविक्षि िेिे सहज ित् झाले आहे. िैक्षविक अध्््न प्रवक््ा आवि मानिी 
ितथन ककिा बौवद्धक ककिा बोधात्मक मानसिास्त्रामध््े मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञाने एक िेगळा पा्ा वनमाि 
केला आहे. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाने अनिेुिन आराखडा आवि संपे्रषिाची साधने उपलब्ध करून 
विली, ज्ज्ातनू विद्या््नचे दृष््ात्मक अध्््न आवि आकलन सहज ित् झाले.   

 ितथनिािी मानसिास्त्राकडून मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानासाठी अनिेुिन आराखडा Instructional 
Design ही संकल्पना प्राप्त झाली. अनिेुिन आराखडा म्हिजे िैक्षविक अध््ापनिास्त्र आवि विद्या््नचे 
ितथनात्मक बिल ्ांची अनिेुिनात्मक प्ािरिािी घातलेली सांगड आहे. बोधात्मक मानसिास्त्रानसुार 
विक्षिात मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञान म्हिजे विद्या््नच््ा क्षमतांचा िोध बोधात्मक का थ्वनतीद्वारे बौवद्धक 
कौिल्् विकवसत करिे त््ाचप्रमािे कारक कौिल्् विकवसत करिे हो्. तंत्रज्ञानामळेु अध्््न 
प्रवक््ेतील अनिेुिनात बिल झालेला आहे. पिूी विकलेले ज्ञान ि कौिल्् आठिून निीन कौिल्् 
विकिली जात होती. ितथनिािी मानसिास्त्रातनू वमळालेली तत्त्िे ही प्रामखु््ाने प्राण््ांिर केलेल््ा 
प्र्ोगातनू प्राप्त झालेली आहेत. ितथनिाि उप्तुत आहे परंत ुआधवुनक िैक्षविक प्रिालीमध््े अध्््न 
प्रवक््ेचा एकाक्त्मक (Holistic) पद्धतीने विचार केला जातो.  

 बोधात्मक मानसिास्त्र हे ितथनाच््ा पढेु जािून अध्््नात मानिी मेंि,ू स्मतृी का् का थ् करतो 
्ािर भर विला जात आहे. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानािर बोधात्मक उपपतींचा प्रभाि विसतो. बोधात्मक 
क्षेत्रातील का थ्स्मतृी (Working Memory) आवि विघथस्मतृी (Long Term Memory) च््ा संिोधनाचा 
उप्ोग संगिक विज्ञानामध््ेही केलेला आहे. 

 ज्ञानरचनािािामध््े विद्यार्ी सभोितालच््ा प्ािरिातनू आवि इतर विद्या््नच््ा सहका्ाने 
मावहतीला स्ितःच््ा भाषेत अर्थ लािण््ाचा प्र्त्न करतो. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानात ज्ञानरचनािािा 
नसुार अध्््न प्रवक््ेचे िातािरि वनमाि केल््ास विद्यार्ी त््ाच््ा पिूथज्ञानाचा आवि अनभुिाचा िापर 
करून निनिीन संकल्पना आत्मसात करतो. ्ा वठकािी विक्षकाच््ा भवूमकेत बिल होतो. तो पे्ररक 
(Facilitator) म्हिनू का थ् करतो. विद्या््नना स्ितः ज्ञान प्राप्ती करण््ासाठी मित करतो. विद्यार्ी 
कृतीिील अध्््न िातािरिात समस््ा वनराकरि पद्धती, प्रकल्प आधावरत अध्््न प्रवक््ा ्ा विविध 
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पद्धतीने ज्ञान आत्मसात करतो. विद्या््नसमोर प्रत््क्ष अनभुिजन्् पवरक्स्र्ती वनमाि केली जाते. विद्यार्ी 
कृवत्तुत सहभागी होऊन वचवकत्सक विचार ि कृती करतो.  

 
 
स्ियं अध्ययिासाठी प्रश्ि  
१. ितथनिाि आवि बोधात्मक मानसिास्त्रातील िोधांमळेु मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा मानसिास्त्री् 
पा्ा कसा विकवसत झालेला आहे ते स्पष्ट करा.  

२.२.३ मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञाि निकासाच्या पायऱ्या, गरज आनण प्रनक्रया (Development of 
ICT – Stages, Requirement and Process) 

क) मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञाि निकासाच्या पायऱ्या 

 अध्््नात सधुारिा होण््ासाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे अध््ापनिास्त्रात एकत्रीकरि होिे 
गरजेचे आहे. हे प्रवतमान आंतरराष्री् आवि राष्री् अभ््ासातनू ्नुोस्कोने (UNESCO) २००५ साली 
विकवसत केले आहे. 

आकृती क्र. २.३ 

A) Stages of ICT Usages  B) Pedagogical of ICT Usages 
Specializing in the use of 
Understanding (वििेष तज्जज्ञता) 

Transforming 
- संक्मि  

Creating innovative & open and Free 
learning environments (नाविन््पिूथ मतुत 
आवि वन:िलु्क अध्््न िातािरि वनर्गमती) 

How and when to use ICT 
(ICT कुठे ि कसा िापर) 

Applying - 
उप्ोजन  

Facilitate learning using multi-modal 
instruction (बहुसाधनांद्वारे अनिेुिनातनू 
अध्््नास मितनीस) 

Learning how to use ICT in 
subject teaching (विष् 
अध््ापनात ICT िापर 
करण््ासाठीची अद्य्ाितता) 

Infusing  
- एकत्रीकरि  

Enhancing traditional teaching (पारंपावरक 
अध्््न पवरिामकारकतेत िाढ) 

Becoming aware of ICT 
(मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान 
जािीि) 

Transforming 
- संक्मि  

Applying productivity tools (साधनांचे 
उप्ोजन) 

 

्नुोस्कोने एकूि चार पा्ऱ््ांमध््े त््ांची मांडिी केली आहे. सिरची मावहती ही मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान 
िापराच््ा पा्ऱ््ा आवि मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे अध््ापन िास्त्री् उप्ोजन ्ािर आधारलेल््ा 
आहेत. ्ा चार पा्ऱ््ांची नािे पवुढलप्रमािे -   

उि् / िोध (Emerging) 
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उप्ोजन (Applying) 

एकत्रीकरि (Infusing) 

संक्मि (Transforming) 

   विकवसत आवि अविकवसत िेिांमध््े ्ा पा्ऱ््ांमध््े बिलही आहेत. परंतु पा्ऱ््ांची सलगता 
विचारात घेता ्ा चार पा्ऱ््ांमध््े सिथ घटकांचा समािेि होतो. 

१. Emerging stage - उि् / िोध टप्पा ककिा पा्ऱ््ा  

 ्ा टप्प््ांमध््े संस्रे्कडून मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा विकासासाठी भौवतक सवुिधा विकवसत 
केल््ा जातात. संस्रे्तील प्रिासकी् व्तती आवि विक्षक मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा िापर प्रिासनात 
ि अभ््ासक्मात कसा करता ्ेईल ्ांचा िोध घेतात. ्ा पा्रीमध््े विक्षककें िी पारंपावरक पद्धतीने 
अध््ापन केले जाते. ्ा टप्प््ात संगिकाच््ा मलूभतू वक््ा, इमेल, ऑवफस अॅटोमेिन विकले जाते. 
उप्ोजन पा्रीची त्ारी म्हिनु ्ा पा्रीकडे पावहले जाते. 

 र्ोडत्ात ्ा पा्रीमध््े मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे तांवत्रक का थ् आवि संपिूथ प्रिालीमध््े 
वतच््ा िापरासाठी ज्ञान वमळवििे इतकेच म्ावित राहते. विक्षकही िै्क्ततक कामासाठी मावहती संपे्रषि 
तंत्रविज्ञानाचा िापर करतो. उिा. एखािा मजकूर त्ार करिे, आकडेमोडीचा ततता त्ार करिे, इंटरनेट 
ककिा सीडीिरून मावहतीचा िोध घेिे, वमत्र आवि कुटंुबातील व्ततींना संपकथ  साधिे, ्ातनू विक्षकांमध््े 
मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाबाबत साक्षरता विकवसत होईल. त््ांच््ा िै्क्ततक आवि व्ािसाव्क 
का्ासाठी त््ाचा िापर कसा करािा, ्ाचा अनभुि वमळतो. भविष््ातील अध््ापनासाठी ्ा विविध 
साधनांचे उप्ोजन कसे करािे ्ाबाबतची जािीि जागतृी वनमाि होते. 

२. उपयोजि 

 ्ा िसुऱ््ा पा्रीत मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा विविध साधनांचे िाले् विष्ािी एकत्रीकरि 
केले जाते. संस्रे्तील व्िस्र्ापक, प्रिासक आवि विक्षक विविध का्ासाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा 
िापर करतात. ्ा पा्रीमध््े अध्््न िातािरिािर विक्षकांचा प्रभाि असतो. िाले् िेगेिेगळ्ा 
विष्ांमध््े मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाची विविध साधने ि सॉफ्टिेअरचा िापर करिे अपेवक्षत असते. उिा. 
वचत्रकला, प्रवतकृती, वडझाईन इत््ािी. विक्षक व्ािसाव्क हेत ू साध्् करतो म्हिजे विष्ाच््ा 
अध््ापनासाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे उप्ोजन करतो. ्ात विक्षक विविष्ट विष्ाचे ज्ञान आवि 
कौिल्् मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा आधार घेऊन त््ांच््ा िगातील अध््ापन पद्धतीत बिल करतो. ्ा 
टप्प््ामध््े विक्षकाला विष् अध््ापनासाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा िेगिेगळी साधन िापराचा 
आत्मविविास वनमाि होतो. पंरतु ्ा पा्रीत विक्षक मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा उपलब्ध असिाऱ््ा 
स्त्रोतांचा िापर करतो. 

३. एकत्रीकरण पायरी  
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 ्ा वतसऱ््ा पा्रीमध््े मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे संपिूथ अभ््ासक्मािी एकत्रीकरि केले जाते. 
संस्रे्तील सिथ व्तती संगिकाआधावरत तंत्रज्ञानाचा िापर विविध प्र्ोगिाळा, िगथखोल््ा आवि 
प्रिासकी् का्ाल्ात करतात. विक्षकही स्ितः िै्क्ततक आवि व्ािसाव्क सरािासाठी निनविन 
कृती िोधण््ाचा प्र्त्न करतो. विष् ज्ञानाचे प्रत््क्ष अनभुिजन्् जगामध््े उप्ोजन करण््ाबाबत 
सरुुिात केली जाते. ्ा एकत्रीकरि पा्रीमध््े विक्षक विद्या््नचा अध्््नात प्रगती घडिून आिनू 
अध्््न प्रवक््ेचे व्िस्र्ापन करतात. कृतीिील आवि नाविन््पिूथ विक्षक त््ांचे ध््े् साध्् करण््ासाठी 
मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे एकत्रीकरि करून विद्या््नच््ा अध्््नाला चेतना िेऊन त््ांचे व्िस्र्ापन 
करतात. ्ा पा्रीमध््े विक्षक विविध विष्ांमध््े ज्ञान आवि कौिल््ांचे एकत्रीकरि प्रकल्प आधावरत 
अभ््ासक्मासाठी करतात. ्ाचा विक्षक स्ितःच््ा व्ािसाव्क विकासासाठी िापर करतात. प्रत््ेक 
विद्या््ाला स्ितःचे अध्््न तपासनू पाहण््ासाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा िापर कसा करािा 
्ाबाबत मागथििथन करतात आवि इतर विक्षकांबरोबर समान समस््ा सोडविण््ासाठी त््ांचे अध््ापनाचे 
अनभुि इतरांना सांगतात. इतरांच््ा अनभुिाचाही सह्ोगात्मक पद्धतीने का थ् करून प्रवन सोडवितात. 

४. संक्रमण पायरी 

 ्ा पा्रीमध््े िैनंविन व्ािसाव्क का्ामध््े मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे एकात्मीकरि होऊन 
अदृव्ात्मक स्िरुपात िैनंविन कृतींमध््े िापरले जाते. अभ््ासक्म हा विद्यार्ी कें वित होऊन विष् ज्ञानाचे 
िैनंविन का्ाचा उप्ोजनासाठी त््ाचे एकात्मीकरि केले जाते. व्ािसाव्क पातळीिर मावहती संपे्रषि 
तंत्रविज्ञान (ICT) हा स्ितंत्र विष् म्हिनूही विकविला जातो. त््ात सिथ क्षेत्रांचा समािेि होतो. संस्र्ा ह्या 
त््ांच््ा समाजाच््ा अध्््नाचे कें ि बनतात. विक्षक आवि इतर व्तती त््ांच््ा िैनंविन का्ात नैसर्गगक 
पद्धतीने मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा िापर करतात आवि अध्््न अध््ापन प्रवक््ेचाही निीन 
दृष्टीकोनातनू विचार होतो. ही प्रवक््ा विक्षक कें िीकरिाकडून विद्यार्ी कें िीकरिाकडे िळते. विक्षक 
विद्या््ाबरोबर राहून प्रत््ेक विद्या््ाची अध्््न उविष्टे साध्् करण््ासाठी अध््ापन पद्धतीत सतत बिल 
करत राहतात. 

स्ियं अध्ययिासाठी प्रश्ि  

१. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा अध््ापनिास्त्री् उप्ोजनाबाबत तमु्ही कोित््ा पा्रीिर आहात ते 
सोिाहरि स्पष्ट करा. 

२.२.४ मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञािाचा िापर करूि मानहती आदािप्रदािासाठी सहयोगात्तमक जाळे 
- ईमेल, दरूपनरषद, दरूस्र् अध्यापि (Use of ICT in developing collaborative 
networks for sharing and learning such as Internet – Email, Tele-teaching, 
Tele-conference) 

क) ई-मेल 
 आज इंटरनेटचा िापर सिथच व्तती करताना विसनू ्ेतात. त््ाचे प्रमखु कारि म्हिजे 
आपल््ाला उपलब्ध असलेली ई-मेल सेिा हो्. आपि आपले वमत्र, नातेिाईक, िैक्षविक संस्र्ा, सरकारी 
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का्ाल्, असरकारी का्ाल् ्ांच््ािी संपकथ  साधण््ासाठी ई-मेलचा िापर करतो. ई-मेल हे  
Electronic Mail ्ा िब्िांचे संवक्षप्त रूप आहे. ई-मेल  द्वारे संिेिाचे िाहन तात्काळ होते आवि ई-मेल  
अपेवक्षत व्ततीला वमळते. ्ा ई-मेल  च््ा सहाय्ाने आपि मजकूर, वचत्र, प्रवतमा, फोटो, ध्िनी ककिा श्राव् 
मावहती, क्वहवडओ इत््ािी गोष्टी ही त््ाला जोडून पाठविता ्ेतात. आजकाल अँनड्राईड फोनमध््े व्तती ई-
मेल पाहता ्ेतो, िाचता ्ेतो आवि इतरांना ई-मेल पाठविताही ्ेतो. त््ामळेु पिूीसारखे ई-मेल  
पाठविण््ासाठी आवि पाहण््ासाठी संगिकाची गरज उरलेली नाही. कारि सिथ बाबी आपि एका 
क्तलकिर आपल््ा मोबाईल फोनिर पाहू आवि करू िकतो.  
ई-मेल  साठी आिश्यक बाबी 
१. ई-मेल पाहण््ासाठी ि पाठविण््ासाठी इंटरनेटची जोडिी आिव्क असते. 
२. इंटरनेट ची सवुिधा उपलब्ध करून िेण््ासाठी अनेक कंपन््ा उपलब्ध आहेत. 
३. व्ततीला ककिा संस्रे्ला ्ा कंपन््ाकडे स्ित:चे खाते उघडािे लागते. 
४. ई-मेल पत्ता - प्रत््ेक व्ततीचा ई-मेलचा पत्ता एकमेि अवद्वती् असतो. त््ाचे िोन भाग असतात ते 
म्हिजे Username Host - Domain. Username मध््े प्रत््ेक व्ततीची ओळख पटािी म्हिनू त््ाचे 
भाग त््ांनी ठरिलेले आहेत. 
५. संस्र्ावनहा् त््ांचे extension िेगिेगळ्ा पद्धतीने िाखविले जाते. 
 User name म्हिजे ग्राहकाने ओळख वहािी म्हिनू ठरविले नाि हो्. Host ह्याचा अर्थ ISP 
च््ा डोमेनचे नाि असनू ही नािे इंटरवनक नािाच््ा आंतरराष्री् संस्रे्ने विलेले असतात. काही 
संस्र्ावनहा् डोमेन पढुीलप्रमािे असतात - Edu. (िैक्षविक संस्र्ा), Govt. (िासकी् संस्र्ा), Org 
(खाजगी संस्र्ा), net (नेटिकथ  उिा. वमवलटरी VSNL net. Mil) हे वचन्ह username आवि host च््ा मध््े 
असते. 
६. ई-मेल  पत्ता हा इगं्रजीतील लहान वलपीचा िापर करून वलवहला जातो. 
७. ई-मेल  पाठविण््ासाठी ई-मेल  सॉफ्टिेअर ची आिव्कता असते उिारिार्थ Mozilla Thunderbird, 
Opera Mail इत््ािी. 
८.Voice mail - वलवखत स्िरूपाऐिजी मौवखक स्िरुपात ही मेल पाठविता ्ेते.  
 
ई-मेल  चे फायदे - 
१. जगभरात ई-मेलमळेु तात्काळ संिाि साधिे ित् होत आहे.  
२. ई-मेल  सवुिधा कोठेही उपलब्ध करून घेता ्ेते.  
३. आपि आपल््ा सो्ीनसुार ज्ज्ांचे ई-मेल  पते्त आपल््ाकडे उपलब्ध असतील त््ांना कधीही कोिालाही 
ई-मेल पाठिू िकतो.  
४. ई-मेल  सेिा ही वनिलु्क आहे तसीच ती चोिीस तास उपलब्ध आहे.  
५. ई-मेलद्वारे िेगिेगळ्ा प्रकारची मावहती पाठविता ्ेते.  
६. आपल््ा का्ािी संबंवधत तज्जज्ञांकडून आिव्क ती मावहती ई-मेलद्वारे घेता ्ेते.  
७. प्रत््ेकाच््ा ई-मेलला username आवि password असतो. त््ाचावििा् ई-मेल  ओपन करता ्ेत 
नाही. 
 
ई-मेल चे तोटे :-  
१) ई-मेलिरील मावहती ज्ज्ांच््ाकडे username आवि password आहे अिी कोितीही व्तती िाच ूिकते 
त््ामळेु खाजगी ि गपु्त मावहती ई-मेलद्वारे पाठविता ्ेत नाही. 
२) काही व्तती ई-मेलद्वारे वहा्रस पाठवितात त््ामळेु संगिक हाडथिेअरचे नकुसान होते. 
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३) अनेक वठकािी ई-मेल Address विचारला जातो, आपि त््ाची नोंिही करतो. त््ामळेु काही 
अनािव्क जावहराती करिारे मेल सतत ्ेत राहतात. 
४) मेलची सवुिधा उपलब्ध झाल््ामळेु व्तती – व्तती मधील प्रत््क्ष संिाि कमी झालेला आहे. 
 
ख) Tele teaching (दरूध्ििीद्वारे अध्यापि)  
 एकविसाव्ा ितकात मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु विद्या््नना विविध साधनांद्वारे 
ज्ञान िेिे ित् झाले आहे. तंत्रज्ञानाधावरत विक्षिामध््े संगिक आवि मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञान महत्त्िाची 
भवूमका करीत आहे. विद्या््निी औपचावरक, अनौपचावरक आवि सहज विक्षि पध्ितीने संिाि साधला 
जात आहे. विक्षक आवि विद्यार्ी िगात आवि िगाबाहेरही िरूस्र् पध्ितीने विक्षि घेत आहेत. िैक्षविक 
प्रवक््ेत Tele teaching ्ा प्रवक््ेत अनेकविध बिल घडिून आिले आहेत. Tele teaching ्ा 
माध््मात अनेक तंत्रज्ञानाचा समािेि होतो. उिा. संगिकाधावरत संपे्रषि तंत्रविज्ञान, आंतरवक््ात्मक टी. 
वही., टेलीफोन, टेलीफॅतस, टी.वही., रेडीओ, बहुमाध््म जाळे, क्वहडीओ, स्माटथ बोडथ, तंत्रज्ञान ई - आि्, ई 
- बकु, ई - प्रवतमा कोिालाही आवि कोठेही सहज उपलब्ध करून िेता ्ेतात.  

पिूीच््ा काळी अध्््न अध््ापन प्रवक््ा िगनमध््े बंवधस्त होती. त््ा अध्््न अध््ापन 
प्रवक््ेमध््े विक्षकांची भवूमका महत्िाची होती. विद्यार्ी हा कृवत्तुत श्रििकता बननू विक्षकाने विलेल््ा 
कृती िेळेत करिे इतकेच त््ाला काम िेण््ात आलेले होते. टेलीवटकचग हा एक असा अनिेुिन दृष्टीकोन 
आहे की, ज्ज्ात एक मागीदृष्टीकोनातनू बहुमागी दृष्टीकोि क्स्िकारलेला आहे. बहुमागी ज्ञानाचे आवि 
कौिल््ाचे संक्मि हे केिळ विक्षक आवि विद्यार्ी ्ांच््ातच न होता, विद्यार्ी - विद्यार्ी ि विक्षक - 
विद्यार्ी ्ांच््ात होते. ्ा वठकािी विक्षकाची भवूमका ही मागथििथकांची असनू विविध का थ्वनती कौिल्् 
आवि पद्धतींचा िापर करून विद्या््नमध््े ज्ञानाचे संक्मि करिे असा आहे. विक्षक हा विद्या््नना मागथ 
िाखवििाऱ््ा असनू विद्या््नकडे परेुसे पिूथज्ञान आहे का ? ्ाची तपासिी करिारा मागथििथन आवि 
प्रत््ाभरि िेऊन विद्या््नना ्ोग्् वििेिर नेिारा असतो. ्ासाठी तो विविध का थ्वनती, विविध पद्धती 
आवि विविध कौिल््ांचा िापर करतो. एकमागी आवि बहुमागी अध््ापन पद्धतीची प्रवतमाने पढुीलप्रमािे 
मांडता ्ेतील. 

   एकमागी       बहुमागी 

 

 

 

 

 

 

मावहतीची िेिािघेिाि मागथििथन आवि प्रत््ाभरि 

   विक्षक
 
  

  विक्षक  

विद्यार्ी  विद्यार्ी  

 

विद्यार्ी  

 

विद्यार्ी  

 
  विद्यार्ी  

 

विद्यार्ी  
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टेलीवटकचग म्हिजे क्वहवडओ पाहून ऑनलाईन परीक्षा िेिे आवि सर्गटवफकेट वमळवििे हो्. ही सेिा 
पवरिामकारक लिवचक आवि कधीही उपलब्ध आहे. रेकॉडथ केलेली मावहती कधीही उपलब्ध होऊ िकते. 

टेलीनटचचगचे काही फायदे ि मयादा आहेत 

अ) फायदे         ब) मयादा  
लिवचक गटका थ्       िेळेची अडचि  

ई- अध्््न प्राधान््       सािरीकरि संिभातील बिल  

संपे्रषि कौिल््ात सधुारिा      Milestone 

स्ि्ं मलू््वनधारि ि मलू््मापन      तांवत्रक अडचिी 

कधीही कुठेही उपलब्ध        प्रविवक्षत तज्जज्ञ 

 

 

बहुमागी टेलीवटकचगमध््े सहका्ात्मक आवि सह्ोगात्मक पद्धतीने गट का थ् केले जाते. त््ामळेु होिारे 
फा्िे पढुीलप्रमािे  

अ) टेलीनटचचगचे फायदे -  
 लिनचक गटकायथ – सह्ोगात्मक पद्धतीने गटका थ् करिाऱ््ाला प्राधान्् विले जाते. गटाच््ा 

दृष्टीने सहका थ्, सखोल ज्ञान प्रत््ाभरि आवि ्ोग्् अिी उिाहरिे सािर केली जातात. 
 ई-अध्ययि प्रािान्य – व्ाख््ान चाल ू असताना त््ांचे रेकॉडथ करून विद्या््नना ऑनलाईन 

पद्धतीने उपलब्ध करून विले जाते. मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानाच््ा साहाय्ाने विद्या््नना आि् 
सहज त््ांच््ा सो्ीनसुार उपलब्ध होतो. 

 संपे्रषण कौिल्यात सिुारणा – विद्यार्ी - विद्यार्ी आवि विद्यार्ी - विक्षकांमध््े सकारात्मक 
आंतरवक््ा होत असल््ामळेु विद्या््नच््ा दृष्टीकोनात िाढ होते. भौगोवलक आंतर कमी होऊन 
विविध दृष्टीकोन, कल्पना आवि संकल्पनाची िेिािघेिाि करता ्ेते. 

 स्ियं मलू्यनििारण आनण मलू्यमापि - प्रत््ेक विद्यार्ी आपल््ा गती आवि क्षमतेनसुार 
क्वहवडओ क्तलप ककिा व्ाख््ाने ऐकू िकतो. त््ाचप्रमािे गरजेनसुार त््ा गोष्टी पनु्हा पाहू ककिा 
ऐकू िकतो. त््ातनूच तो स्ितःचे मलू््वनधारि करू िकतो आवि विक्षकांकडून वमळिारे 
प्रत््ाभरि आवि सचूना ्ाधारे त््ाला त््ाचे मलू््मापन होते.  

 किीही कोठेही उपलब्ि - एकमागी ककिा वभन्न मागी संपे्रषि तंत्रज्ञानाचा िापर करून 
विद्या््नना कोठेही आवि कोिालाही अध्््न करिे सहज ित् होते. 
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ब) टेलीनटचचगच्या िापरात येणारे अर्र्ळे -  

 िेळेची अर्चण – आि्ामध््े काही िेळेला अनेकविध भाग असतात काही भाग पिूथ 
झाल््ावििा् पढुचा भाग सरुु होत नाही. काही िेळेला व्ाख््ानामध््े इतर आि् ककिा 
वचत्राबाबत चचा केली जाते. परंत ु ही चचा नंतर ऐकिाऱ््ा विद्या््नना उपलब्ध होत नाही. 
विक्षकांचे जास्त िेळ चालिारे व्ाख््ान हे कृवत्तुत िै्क्ततक प्रत््ाभरि आवि 
मलू््वनधारिासाठी उप्तुत ठरत नाही. 

 सादरीकरणासंदभातील बदल – आि् बहुमागी पद्धतीने उपलब्ध असल््ामळेु विविध तंत्र 
संकल्पना समजािून सांगताना बिल करतात. आि्ात झालेल््ा ह्या बिलाबाबतची ्ोग्् 
अ्ोग््ता विद्या््नना ठरविता ्ेत नाही. इंटरनेटिर अनेक गट आपआपली मावहती सािर 
करतात, त््ािर आपआपल््ा सचूनाही िेतात. त््ामळेु आि्ाबाबत िेगिेगळ्ा कलकही उपलब्ध 
होतात. 

 Milestone – सेवमनार मध््े आि् पवरिामकारकवरत््ा सािर न झाल््ास त््ािर कोित््ाही 
सचूना ्ेत नाहीत, ते एकमागी टेलीवटकचग सारखेच होते. त््ािेळी विक्षकाला विद्या््नच््ा 
प्रत््ाभरािासाठी र्ांबािे लागते आवि विद्या््नकडून प्रत््ाभरि आल््ानंतर पढुील सचूना िेता 
्ेतात. टेलीवटकचगमध््े आि्ाची वनिड ते प्रत््ाभरि प्रवक््ेप्ंतचे अचकू वन्ोजन नसल््ास 
अपेवक्षत वनकाल वमळत नाही. 

 तांनत्रक अर्चणी – टेलीवटकचगमध््े संपे्रषि प्रवक््ा ही नेटिकथ  आवि िा्रलेस तंत्रज्ञानाधारे 
होते. एखाद्या छोटीस््ा तांवत्रक त्रटुीमळेु आि् पोहोचविण््ात अडचिी ्ेतात.   

 प्रनिनक्षत तज्ञ – प्रविवक्षक विक्षक ककिा तांवत्रक व्तती उपलब्ध नसल््ास अपेवक्षत वनकाल 
वमळत नाहीत. तंत्रज्ञान िापराबाबतचे कौिल्् अिगत न केलेल््ा व्तती टेलीवटकचग 
िापरण््ाबाबत सहका थ् करू िकत नाहीत. 

 

टेलीनटचचग प्रभािी होण्यासाठी पढुील पाच घटकांचा एकनत्रत निचार करणे गरजेचे आहे. 

१. Proper Infrastructure (्ोग्् भौवतक/पा्ाभतू सवुिधा) 
२. Co- operation from government and non - government organizations (िासकी् आवि 

वनमिासकी् संस्र्ांकडून सहका थ्) 
३. Supportive attitudes of all stakeholders (आधार िेिाऱ््ा व्ततींची सकारात्मक ितृ्ती) 
४. Good technical Assistance (्ोग्् तांवत्रक सहाय्) 
५. Teacher’s expertise (विक्षकांची कौिल््) 
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ग) दरुसंिाद (Tele Conferencing) 

 Tele Conferencing ्ा इगं्रजी िब्िासाठी ्ेरे् िरूसंिाि हा िब्ि िापरण््ात आलेला आहे. 
मतुत आवि िरूविक्षि प्रिालीमध््े िैक्षविक िरूसंिाि ्ा माध््माचा नाविन््पिूथ पद्धतीने िापर केला जात 
आहे. िरूसंिािाद्वारे एकाच िेळी अनेक व्तती विविध वठकािच््ा तज्जज्ञ मागथििथकांकडून मागथििथनाचा 
लाभ घेऊ िकतात. ्ा कालािधीमध््े तज्जज्ञांिी चचा करून आपल््ा िंकांचे वनरसनही करता ्ेते. 
र्ोडत्ात विकवििारी आवि विकिारी व्तती  तात्काळ एकमेकांिी संिाि साध ूिकते. 
दरूसंिाद पढुील तीि पध्दतीिे केला जातो 
१. श्राव् िरूसंिाि प्रिाली  
२. दृकश्राव् िरूसंिाि प्रिाली  
३. संगिकी् िरूसंिाि प्रिाली  
 
१. श्राव्य दरूसंिाद प्रणाली 
 ्ा पद्धतीमध््े विद्यार्ी तज्जज्ञ मागथििथकांचे बोलिे ऐकू िकतो ि त््ांच््ािी मौवखक पद्धतीने 
संभाषि करून स्ित:च््ा िंकांचे वनरसन करून घेतो. ्ात एकाच िेळी अनेक टेलीफोन परस्परांिी 
जोडण््ाची संपकथ  व्िस्र्ा त्ार करािी लागते. घरगतुी टेलीफोनद्वारे सदु्धा हा संिाि साधला जाऊ िकतो. 
 
२. दृकश्राव्य दरूसंिाद प्रणाली  
 ्ात तज्जज्ञ मागथििथक आवि विद्यार्ी एकमेकाला पाहू िकतात आवि संिािही साधता ्ेतो. 
तज्जज्ञ मागथििथकाला विद्या््नच््ा िाक्ब्िक आवि िारीवरक हालचाली िरूनही त््ांना आि्ाचे वकती 
प्रमािात आकलन झाले आहे हे समजते ि स्ित:च््ा व्ाख््ानाच््ा मांडिीमध््े बिल करता ्ेतो. 
 
३. संगणकीय दरूसंिाद प्रणाली  
 Skype, Google duo, Webinar ्ा संगिक आधावरत प्रिालीच््ा सहाय्ाने विद्या््निी 
िरूसंिाि करता ्ेतो. ्ातही तज्जज्ञ आवि विद्यार्ी एकमेकाला पाहू िकतात. विविध कें िािरील विद्यार्ीही 
एकमेकािी संिाि साध ूिकतात. ्ा प्रिालीमध््े विक्षक Power Point, आि्ानसुार क्वहवडओ तलीप, 
चलत वचत्र ्ांचाही िापर अध््ापनामध््े करू िकतात. विद्या््नच््ा िंकांचे वनरसनही करता ्ेते. विद्यार्ी 
एकमेकांना ि तज्जज्ञांना पाहू िकतात. 
 

२.२.५ मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञािाचा नििेष आनण समािेनित पनरष्स्र्तीत मानहतीची साठिणकू 
आनण िैक्षनणक प्रिासिातील मानहतीच्या व्यिस्र्ापिासाठी िापर  (Use of ICT to simplify 
record keeping, information management in education administration in 
special and inclusive settings)  

प्रिासकीय कामासाठी मानहती संपे्रषण तंत्रनिज्ञािाचा िापर 

१. मानहतीची साठिण - प्रत््ेक बौवद्धक अक्षम बालकांच््ा अक्षमतेचे प्रमाि वभन्न-वभन्न असते. ्ा 
अक्षमतेचे वनिान झाल््ानंतर ते मलू सामान्् िाळेत ककिा वििेष िाळेमध््े प्रिेवित केले जाते. ्ा मलुांना 
िासनाकडून आवि स्ि्ंमसेिी संस्र्ांकडुन िेगिेगळ्ा प्रकारची मित वमळत असते म्हिनु ्ा मलुांची 
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मावहती काळानरुूप ठेिण््ाची गरज असते. बौवद्धक अक्षम मलुांचा िाळेत प्रिेि झाल््ानंतर त््ांची 
बौवद्धक क्षमता, िारीवरक क्षमता, समा्ोजन करण््ाची क्षमता आवि इतर काही अपंगत्ि असल््ास त््ांची 
ही नोंि करिे गरजेचे असते. िाळेतील मलुांसंिभात केलेल््ा विविध कृतीची नोंि. उिाहरिार्थ - डॉतटरानी 
केलेली तपासिी, स्पीचरे्रवपस्ट (िाचा उपचार तज्जज्ञ) वफवजओरे्रेवपस्टने विलेले उपचार ्ाबाबतची 
मावहती नोंििून ठेिता ्ेते. िासन आवि अिासकी् संस्र्ांमाफथ त ्ा विद्या््नना जी मित वमळालेली आहे 
त््ाबाबत ची मावहती ही ठेिता ्ेते. 

ख) िैक्षनणक प्रिासिासाठी मानहतीचे व्यिस्र्ापि - विव्ांग बालकांबाबत िासन आवि समाज 
जागतृी िाढत आहे. िासनामाफथ तही विव्ांगाबाबत विविध ्ोजना राबविल््ा जात आहेत. समाजातील 
काही िानिरू व्ततीही िाळांना विविध स्िरूपाची मित िेत असतात. ही मित घेण््ासाठी आपली संस्र्ा 
ककिा िाळेबाबतची सविस्तर मावहती संबवधत व्तती ला द्यािी लागते. िाळेतील सिथ विव्ांग विद्या््नच््ा 
मावहतीचे व्िस्र्ापन ्ोग्् पद्धतीने संगिकाचा िापर करून केलेले असल््ास त््ा त््ा सबंवधत संस्र्ाच््ा 
ि बालकांच््ा गरजेनसुार तात्काळ मावहती िेिे सहज ित् होते. ही विव्ांगबाबत ची मावहती साठिून 
ठेिण््ासाठी तमु्ही एतसेल ्ा सॉफ्टिेअरचा िापर करू िकता. हे सॉफ्टिेअर कोष्टक स्िरुपात आहे 
आवि त््ात हजारोंच््ा पटीने स्तंभ (Column) असल््ामळेु तमु्हाला प्रत््ेक विद्या््ाच््ा विव्ांग प्रकाराची 
मावहती एकाच फाईल मध््े ठेिता ्ेिे ित् आहे. ्ा सॉफ्टिेअर मध््े आिव्कतेनसुार काही गोष्टी 
झाकुन (Hide) आवि स्तंभ आवि आिव्कतेनसुार ठेिता ्ेतात. त््ामळेु विविध प्रकारची मावहती असेल 
तरी सदु्धा आिव्कतेनसुार अचकु स्तंभाची वनिड करता ्ेते ि आिव्क मावहती सािर करता ्ेते. एक 
मळू फाईल त्ार झाल््ानंतर त््ात िेगिेगळे sheet घेता ्ेतात त््ामळेु विष्वनहा् मावहती ही स्ितंत्रपिे 
ठेिता ्ेिे सहज ित् होते. 

विविध संस्र्ांिी पत्रव्िहार, विव्ांग बालकासंिभात विक्षकांना विविध संस्र्ांच््ा तज्जज्ञांिी संपकथ  
साधािा लागतो. ्ा साठी पत्रव्िहाराऐिजी संगिकाच््ा आधारे संपकथ  साधण््ासाठी पत्राचे टंकलेखन 
करिे आवि संगिकास पाठिून ठेििे. तसेच आिव्कतेनसुार त््ांच््ा पनु्हा कप्रट काढिे सहज ित् होते. 
्ा विविध कृतीचा िापर विक्षकाला त््ाच््ा गरजेनसुार कामाच््ा िेळी करता ्ेतो. संगिकात विविध 
प्रकारची मावहती ठेिता ्ेते. परंत ुही मावहती व्िक्स्र्त न साठिल््ास विक्षकाला ती िेळेिर उपलब्ध होत 
नाही. त््ामळेु संगिकातील फाईलीचे व्िस्र्ापन करिे गरजेचे आहे म्हिनु विक्षंकानी जसे आपि 
वन्वमत ज्ज्ा धावरका त्ार करतो आवि त््ा धावरकेच््ा नािानसुार संबंवधत मावहती त््ा धावरकेत लाितो. 
त््ाचप्रमािे संगिकामध््ेही िेगिेगळ्ा का्ाचे फोल्डर करता ्ेतात. ्ा फोल्डरला त््ा-त््ा का्ाचे नाि 
िेता ्ेते आवि संबंवधत का्ाच््ा फाईल त््ा त््ा फोल्डर मध््े ठेिता ्ेतात. अचानकपिे संगिक कधी 
नािरुुस्त झाल््ास ्ा फोल्डर ककिा फाईल करप्ट होतात. त््ामळेु तमु्ही अंवतम केलेले काम पेन ड्राईवह िर 
ककिा हाडथवडस्क िर त््ाच प्रमािे गगुल ड्राईवहिरही टाकता ्ेते. 

१) फाईल व्यिस्र्ापिाचे फायदे - संगिकामध््े C ड्राईवहिर प्रोग्रामच््ा फाईल असतात म्हिनु संगिक 
िापरकताने आपल््ा वन्वमत कामाचे फाईल D ड्राईवह िर सेवह करािे. 
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२) फाईलमिील संग्रनहत मानहतींचे स्र्लांतर करणे - एका प्रोग्राममध््े केलेली मावहती िसुऱ््ा 
प्रोग्राममध््े जिीच््ा तिी िापरता ्ेते. उिाहरिार्थ - एतसेलमध््े विद्या््नचे सिंकष सातत््पिूथ 
मलू््मापन केल््ाचा अहिाल word मध््े जसाचा तसा घेता ्ेतो. 

३) फाईलमिील मानहती अद्ययाित करणे - कोित््ाही फाईलमध््े निीन मावहतीची भर घालता ्ेते. 
आिव्कतेनसुार मावहतीत बिल करून मावहती अद्य्ाित ठेिता ्ेते, भर घातलेली निीन मावहती ककिा 
मावहतीत केलेला बिल लक्षात ्ेण््ासाठी िेगिेगळ्ा रंगाने ते िाखविता ्ेते. 

४) एकाच मानहतीिरूि अिेक अहिाल तयार करणे - विव्ांग विद्या््नच््ा िै्क्ततक िैक्षविक 
आराखडानसुार त््ांचे विविध पद्धतीने मलू््मापन करािे लागते. त््ांच््ा प्रगत आवि अप्रगत कृतीच््ाही 
नोंिी ठेिाव्ा लागतात. पालकांना त््ांच््ा मलुांबाबतची मावहती द्यािी लागते तर िाले् प्रिासनाला त््ा 
त््ा इ्ते्तची विष्िार मावहती एकवत्रत वनकालपत्रकही द्यािे लागते. मळू सामग्री संगिकात साठिून 
ठेिलेली असल््ास प्रिासनाला आिव्क असलेली मावहती तात्काळ काढून िेता ्ेते. 

५) कामाची पिुराितृ्ती टाळणे - विक्षकांना विद्या््नची रोजची हजेरी, त््ांच््ाकडुन आलेले िलु्क, 
त््ांना केलेली मित (सहा्क साधने) डॉ. चे मागथििथन आवि उपचार केल््ानंतर त््ांच््ात झालेले बिल 
इत््ािी मावहती विद्यार्ीवनहा् ठेिता ्ेते. पढुच््ा मवहन््ासाठी तीच फाईल कॉपी करून घेतल््ास 
विद्या््नचे, नािे, त््ांचे क्मांक ्ांचे पनु्हा टंकलेखन करािे लागत नाही. 

६) कायथिाहीचा आढािा - विव्ांग बालकांच््ा प्रगतीचा मवहनावनहा् तीन मवहने, सहा मवहने आवि 
िरिषी केलेल््ा का थ्िाहीचा आढािा सहज घेता ्ेतो.   

२.३ सारांि 

 मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान ही संकल्पना मावहती तंत्रविज्ञान आवि संपे्रषि तंत्रविज्ञान ्ा िोघांच््ा 
सं्ोगातनू वनमाि झालेली आहे. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान म्हिजे िैज्ञावनक तंत्रविज्ञान आवि अवभ्ांवत्रकी 
ज्ञानिाखेद्वारे मावहतीचे व्िस्र्ापन करिे हो्.  

 मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाद्वारे वलवखत मजकूर, ग्रावफतस अॅवनमेिन आवि क्वहडीओ 
्ाद्वारेहीव्तती िेिािघेिाि करतात. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाने िाहतकू, िैद्यकी्, कृषी, आर्गर्क, 
वडझाईन इत््ािी सिथ क्षेत्रांमध््ेही भर घातलेली आहे. िैक्षविक क्षेत्रातही मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु 
आमलुाग्र बिल झालेले आहेत. ्टु्युबिर विविध क्वहडीओ विद्या््नना अभ््ासासाठी उपलब्ध आहेत. 
जगभरातील कोित््ाही तज्जज्ञांिी ते ईमेलद्वारे संपकथ  साधनू का थ् करू िकतात.विक्षकांनाही आपली 
अध्््न, अध््ापन प्रवक््ा प्रभािी करण््ासाठी त््ाचा उप्ोग होतो.  

 मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु विक्षि प्रवक््ा एकमागी न राहता ती बहुमागी झालेली आहे. 
विद्या््नना तात्काळ प्रत््ाभरि िेिे ित् झालेले आहे. ितथनिािी मानसिास्त्राकडून मावहती संपे्रषि 
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तंत्रविज्ञानासाठी अनिेुिन आराखडा ही संकल्पना वमळाली. विद्या््नच््ा बौवद्धक क्षमतेचा िोध घेऊन  
त््ानसुार अनिेुिनात बिल करिे अपेवक्षत आहे.  

 बोधात्मक मानसिास्त्रातील का थ्स्मतृी आवि विघथस्मतृी ्ा संकल्पनांचा उप्ोग संगिक िास्त्रात 
केलेला आहे. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु विद्या््नच््ा पिुाज्ञानािर आधावरत अध्््न िातािरि 
वनमाि करता ्ेते. ्ामळेु विक्षकाच््ा भवूमकेतरी बिल झालेला आहे. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे 
अध््ापन िास्त्री् उप्ोजन करताना चार पा्ऱ््ांमधून का थ् करािे लागते. त््ा चार पा्ऱ््ा म्हिजे 
उि्/िोध, उप्ोजन, एकत्रीकरि, संक्मि. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु संपिूथ विविात सह्ोगात्मक 
जाळे विकवसत झालेले आहे. ईमेलद्वारे व्तती िाक्ब्िक, अिाक्ब्िक, वचत्रात्मक क्वहडीओ, फोटो पाठि ू
िकतो. ईमेलचे काही फा्िे तर काही तोटेही आहेत. टेलीवटकचग ्ात मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानातील 
अनेक तंत्रज्ञानाचा िापर अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेत केला जातो. अध्््न-अध््ापन प्रवक््ा ही बहुमागी, 
लिवचक आहे. टेलीवटकचग करण््ासाठी विक्षकांना अनेकविध घटकांचा विचार करािा लागतो. 

 मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु िरूसंिाि पध्ितीने संपकथ  साधिे ित् झाले आहे. िरूसंिाि, श्राव् 
दृकश्राव् आवि संगिकी् अिा तीन प्रिालीद्वारे केले जाते. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा िैक्षविक 
कामाबरोबरच प्रिासकी् का्ासाठीही उप्ोग होतो. िैक्षविक प्रिासनासाठी मावहतीचे व्िस्र्ापन, 
फाईलमधील मावहती अद्य्ाितकरून कामाची पनुराितृ्ती टाळता ्ेते.    

२.४ पानरभानषक िब्द 

मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान – Information and Communication Technology 

उि् – Emerging 

उप्ोजन – Applying 

एकत्रीकरि – Infusing  

संक्मि -  Transformation  

िरूसंिाि – Teleconferencing 

२.५ सरािासाठी प्रश्ि  

१) बौवद्धक अक्षम विद्या््नना ितथनिािी मानसिास्त्रातनू प्राप्त झालेल््ा अनिेुिन आराखड्याचा िापर 
मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा आधार घेऊन कसा कराल ? 

२) मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे कोित््ाही पाच क्षेत्रातील िापर सोिाहरि स्पष्ट करा. 

३) मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु अध्््न-अध््ापन प्रवक््ा बहुमागी किी आहे ते स्पष्ट करा. 
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४) तमु्ही मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा कोित््ा पा्रीिर आहे ते सोिाहरि स्पष्ट करा. 

५) तमुच््ा विद्या््नच््ा िैक्षविक प्रगतीसाठी तमु्ही ईमेलचा कसा उप्ोग कराल. 

६) िरूसंिाि पध्ितीचा तुमच््ा विद्या््नच््ा समस््ा सोडविण््ासाठी तमु्ही कसा िापर कराल ? 

७) मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा प्रिासकी् का थ् सरुळीत होण््ासाठी कसा िापर कराल ? 

२.६ अनिक िाचिासाठी पसु्तके 

 चवहाि, वक., महाले, सं. ि पाटील, स.ु (२००३). मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञान आवि िैक्षविक 
मलू््मापन, प्रज्ञा प्रकािन, नाविक. 

 बरिे, मीनाक्षी ि धारिकर, माधिी (२००६). विक्षिात संगिक आवि मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान, 
वनत्् नतून प्रकािन, पिेु. 

 बरिे, मीनाक्षी ि धारिकर, माधिी (२०१०). मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान, वनत्् नतून प्रकािन, पिेु. 
 कडू, न., महाले, छा्ा ि घघुसु्कर, कविता (२०११), िैक्षविक तंत्रविज्ञान, इनसाईट पक्ब्लकेिन्स, 

नाविक.  
 जाधि, र., गा्किाड, गौ. (२०१५). विक्षिातील आधवुनक विचारप्रिाह, कैलाि पक्ब्लकेिन्स, 

औरंगाबाि. 
ऑिलाईि संदभथ चलक  
https://docplayer.net/29644278-Teacher-education-in-a-new-paradigm-of-ict-integrated-
constructivist-learning-abstract.html 
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_3_February_2012/8.pdf 

http://www.ijiet.org/vol6/704-E30028.pdf 

https://www.cs.colorado.edu/~ralex/papers/PDF/CSCL95.pdf 

http://www.ijip.in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docplayer.net/29644278-Teacher-education-in-a-new-paradigm-of-ict-integrated-constructivist-learning-abstract.html
https://docplayer.net/29644278-Teacher-education-in-a-new-paradigm-of-ict-integrated-constructivist-learning-abstract.html
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_3_February_2012/8.pdf
http://www.ijiet.org/vol6/704-E30028.pdf
https://www.cs.colorado.edu/~ralex/papers/PDF/CSCL95.pdf
http://www.ijip.in/
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घटक - ३ 
निक्षणात बहुमाध्यमांचा िापर 

अिकु्रमनणका  
३.० उविष्टे  
३.१ प्रस्तािना  
३.२ विष् वििेचन  
 ३.२.१ बहुमाध््म अर्थ, स्िरूप, व्ाप्ती आवि दृष्टीकोन 
 ३.२.२ अनिेुिन सावहत््ाचे प्रकार 
 ३.२.३ विक्षिात बहुमाध््म संचाचे फा्िे, म्ािा आवि आवहाने 
 ३.२.४ बहुमाध््मांचे निप्रिाह 
 ३.२.५ बहुमाध््मांचा अध्््न-अध््ापनात िापर 
३.३ सारांि  
३.४ पावरभावषक िब्ि  
३.५ सरािासाठी प्रवन  
३.६ अवधक िाचनासाठी पसु्तके  
 
३.० उनिष्ये  
 १) बहुमाध््म अर्थ, स्िरूप ि दृष्टीकोन स्पष्ट करता ्ेईल. 
 २) अनिेुिन सावहत््ाचे विविध प्रकार सांगता ्ेतील. 
 ३) विक्षिात बहुमाध््म िापराचे फा्िे, म्ािा आवि आवहाने सांगता ्ेतील. 
 ४) बहुमाध््मांचे निप्रिाह स्पष्ट करता ्ेतील. 
 ५) बहुमाध््मांचा अध्््न-अध््ापनात िापर करता ्ेईल. 
 
३.१ प्रस्ताििा  
 मावहती तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु आज सिथ जग एक िैक्विक खेडे झाले आहे. तंत्रविज्ञानाच््ा ्ा 
प्रगतीमळेुच विक्षिात आमलुाग्र असे बिल झाले आहेत. एकोिाविसाव्ा ितकापासनू विक्षि प्रवक््ेमध््े 
दृकश्राव् साधनांचा िापर, अनिेुिन तंत्रविज्ञान, क्मक्न्ित अध्््न, िै्क्ततक संगिक ्ा ितथनिािी 
उपपत्तीिर आधावरत बहुमाध््म संचाची वनर्गमती झाली. सध््ा िैक्षविक क्षेत्रात ज्ञानरचनािािाच््ा आधारे 
अध्््न - अध््ापन केले जाते. ्ात विद्यार्ी हा कें िस्र्ानी आहे. विद्या््नने स्ित: ज्ञान आत्मसात करािे, 
अिी अपेक्षा आहे. प्रत््ेक विद्या््ाची बौवद्धक क्षमता िेगिेगळी असते, त््ामळेु त््ाला त््ाच््ा 
विकण््ाच््ा पद्धतीनसुार विविध माध््म उपलब्ध होिे आिव्क आहे. एकविसाव्ा ितकात हे सहज 
साध्् झाले आहे. तंत्रविज्ञानाच््ा ्ा क्ांतीमळेुच ज्ञान प्राप्तीसाठी स्र्ळ, काळ आवि िेळ ह्या म्ािा 
रावहलेल््ा नाहीत. 
 
३.२ निषय नििेचि  
३.२.१ बहुमाध्यम- अर्थ, स्िरूप, व्याप्ती आनण व्याख्या 
 बहुमाध््म म्हिजे विविध माध््मांचे (दृकश्राव् आवि इतर) एकत्रीकरि हो्. व्ततींनी 
एकमेकांिी संपकथ  साधण््ाचे साधन म्हिनू त््ाचा िापर केला. अनेकविध प्रकारची मावहती विविध 
माध््मांचा िापर करून सािर केली जाते. छापील मजकूर, आलेख, चलतवचत्र (अॅवनमेिन), ध्िनी, दृक ्ा 
माध््मांचे अर्थपिूथ एकत्रीकरि करून िेगिेगळ्ा कल्पना स्पष्ट करिे, मावहती िेिे ्ासाठी िापरले 
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जािारे संगिकािर आधावरत तंत्रविज्ञान म्हिजे बहुमाध््म संच हो्. विक्षि िेिे, मावहती िेिे, करमिकू 
करिे अिा बहुविध कारिांसाठी ते िापरले जािारे एक प्रभािी माध््म हो्.  
१) मजकूर २) आलेख ३) चलतवचत्र (अॅवनमेिन) ४) ध्िनी ५)वचत्रवफत (क्वहडीओ) हे बहुमाध््माचे प्रमखु 
घटक आहेत. (वि.प्रा.२०००)  
 ्ा घटकांव्वतवरतत  बहुमाध््माच््ा साहाय्ाने अवभरुपता आवि प्रवतमाही वनमाि करता ्ेऊ 
िकतात. त््ाचप्रमािे पढुील काळात अर्ात भविष््ात स्पिथ, िास, चि ्ा संिेिनाही आपल््ाला 
बहुमाध््माच््ा साहाय्ाने अनभुिता ्ेतील. म्हिजेच एक ‘आभासी िास्ति’ वनमाि करता ्ेईल. हेच 
पढुील आकृतीक्. ३.१ मध््े िाखविले आहे. 

 
 

 
आकृती क्. ३.१ बहुमाध््मांद्वारे विविध अनभुतूी 

 
क) बहुमाध्यमाचे स्िरूप - बहुमाध््मात आि्, हा्परटेतस्ट आवि इंटरअॅक्तटक्वहटी ्ा तीन पैलूंचा 
समािेि होतो. 
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१) आिय- आि्ाच््ा गरजेनसुार वलवखत मजकूर, प्रवतमा, ध्िनी, चलतवचत्र (अॅवनमेिन), वचत्रवफत 
(क्वहडीओ) अिा विविध माध््मांचा समतोल साधनू संिेि त्ार केला जातो.त््ाचप्रमािे आिव्क त््ा 
विविध साधनांचा गरजेनसुार िापर केला जातो. 
२) हायपरटेतस्ट -ही संकल्पना १९६० च््ा समुारास उि्ास आली. ्ा सवुिधेमळेु इंटरनेटिर उपलब्ध 
आि्ाला ससंुगत असिारी विविध प्रकारची मावहती जोडली जाते. मळू सािरीकरि आि्ामध््े वतची 
कलक विली जाते. त््ाचबरोबर व्ततीला अवतवरतत आि्ाची आिव्कता असल््ास ती मावहती िाच ू
िकते. िब्िांबरोबरच प्रवतमा, वचत्रवफत (क्वहडीओ), ध्िनी (ऑडीओ), हे हा्पर कलकच््ा साहाय्ाने जोडले 
जातात. आि्ाच््ा गरजेनसुार त््ाची मांडिी केलेली असल््ामळेु ती रेषात्मक स्िरुपात न राहता ती 
अरेषात्मक स्िरुपाची राहते. 
३) आंतरनक्रया (इंटरअॅष्तटष्व्हटी) -व्ततीला बहुमाध््मांचा िापर करून अध्््न - अध््ापन प्रवक््ेत 
गुंतिून ठेिण््ासाठी आंतरवक््ा घडिून आििे गरजेचे असते. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु 
ह्या आंतरवक््ा घडिून आििे सहज ित् झाले आहे. आंतरवक््ाह्या विविध प्रकारच््ा असतात. 
उिाहरिार्थ प्रवनांची उत्तरे िेिे, आि् एका वठकािाहून िसुऱ््ा वठकािी ओढिे (ड्रॅग) करिे, पवरक्स्र्ती 
लक्षात घेऊन कृती करिे, समस््ा सोडविण््ाचा प्र्त्न करिे.  
 
ख) बहुमाध्यम  संचाची व्याप्ती 
 बहुमाध््म संचामळेु विक्षि प्रिालीत अनेकविध बिल झालेले विसनू ्ेतात. विक्षि हे अनेक 
लोकांना अवधकावधक खलेु होत गेले आहे. 
 
िैक्षनणक के्षत्रातील दृष्टीकोिात बदल  
 तंत्रविज्ञानाच््ा विकासामळेु विक्षिप्रिालीत अनेक बिल होत आहेत. ज्ञानाजथनासाठी पिूी गरुुकुल 
पद्धती होती. ही पद्धती पिूथतः गरुुकें िी होती. िाळा आवि महाविद्याल्ांच््ा औपचावरक स्र्ापने नंतर 
अध्््न - अध््ापन प्रवक््ेच््ा बिलाला सरुुिात झाली. विक्षि हे अवधकावधक लोकांना खलेु होत गेले. 
ज्ञानिानाचे का थ् ही विविष्ट लोकांची मततेिारी न राहता कोितीही प्रविवक्षत व्तती ते का थ् करू लागली. 
मात्र तरीही प्रार्वमक भर ज्ञानाचे ककिा आि्ाचे संक्मि ह्यािरच होता. विज्ञानातील, तंत्रविज्ञानातील 
अनेक िोधांमळेु समाजात विविध प्रकारची का्े करिाऱ््ा मानिी साधन संपत्तीची गरज वनमाि झाली. 
त््ामळेु विक्षि प्रवक््ेचा लंबक िसुऱ््ा कबिकूडे हलला ि मलूभतू स्िरूपाच््ा बिलाची आिव्कता भास ू
लागली ती अिी - 
१) विद्या््नना आि्ावधष्ठीत ज्ञानाबरोबरच कौिल््ावधष्ठीत ज्ञान िेिे. (आि्ाकडून - कौिल््ाकडे) 
२) विद्या््ाला विक्षकाकडून ज्ञान प्राप्त करण््ाबरोबरच अनेकविध माध््मांतनू ज्ञान प्राप्त करिे ित् ि 
आिव्क ठरले. (विकिण््ाकडून - विकण््ाकडे) 
३) विद्या््ाला ज्ञानाजथनासाठी िगाबरोबरच अन््त्र िै्क्ततकवरत््ा ज्ञान प्राप्त करण््ाची संधी उपलब्ध 
झाली. (िगापासनू - विद्या््ाकडे) 
४) विद्या््ाच््ा दृष्टीने परीक्षेद्वारे वमळिाऱ््ा प्रमािपत्रापेक्षा जीिनािव्क क्षमतांच््ा विकासाला अवधक 
महत्ि प्राप्त झाले.(परीक्षा / प्रमािपत्रापासनू - जीिनािव्क क्षमतांकडे) 
५) ठराविक काळात विक्षि पिूथ करण््ाऐिजी वनरंतर विक्षिाची गरज वनमाि झाली. (ठराविक विक्षि 
काळ - आजीिन विक्षि). ताकिले, आर.जी.(२०००)महाले सं. (२००४) ्ािरून उिधतृ 
 ह्या सिथ बिलांमळेु विक्षि हे अवधक विद्यार्ीकें िी झालेले आहे. प्रत््ेक व्तती आपल््ा गतीनसुार, 
क्षमतेनसुार आवि कालािधीनसुार विक्षि प्राप्त करीत आहे. ह्या नव्ा प्रवक््ेला मावहती तंत्रविज्ञानामळेु 
मोठीच चालना वमळालेली आहे. ‘विक्षक हाच विक्षि प्रवक््ेतील एकमेि माध््म’ अिी एकेकाळी 
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पवरक्स्र्ती होती. त््ात छापील सावहत््, िैक्षविक साधने, ध्िनी ि वचत्रवफती, रेडीओ ि टी.वही. िरील 
प्रसारिे ह्या नव्ा माध््मांची भर पडली. परंत ुह्या नव्ा माध््मांतही विद्या््ाला फतत श्रोत््ाची भवूमका 
करािी लागते. त््ानंतरच््ा िोधांमळेु िरू पवरषि (Tele Conferencing) सारख््ा संकल्पना उि्ास 
आल््ा. ्ा तंत्रात तज्जज्ञांचे व्ाख््ान चाल ूअसताना विद्या््ाला काही िंका, अडचिी असल््ास त््ांचे 
वनरसन तो रे्ट त््ा तज्जज्ञांिी िरूध्िनीद्वारे ककिा ई-मेल, फॅतससारख््ा माध््मातनू संपकथ  साधनू करू 
िकतो. आज संगिक आवि इंटरनेटच््ा साहाय्ाने विद्यार्ी अनेकविध तज्जज्ञांिी संपकथ  साधनू ककिा अन्् 
अनंत स्त्रोतांकडून मावहती वमळिू िकतो. 
स्ियं अध्ययिासाठी प्रश्ि 

१. बहुमाध््म संचामळेु िैक्षविक क्षेत्रातील अध्््न - अध््ापन प्रवक््ेत कोिकोिते बिल झाले ? 
 
३.२.२ अिदेुिि सानहत्तयाचे प्रकार 
 अध्््न – अध््ापन प्रवक््ा प्रभािी घडून ्ेण््ासाठी िाक्ब्िक ज्ञान परेुसे नसते. प्रत््ेक िेळी 
प्रत््क्ष अनभुतूी िेिे हे उपलब्धता, िेळ ि खचाचा विचार करता ित् होत नाही म्हिनूच अध्््नात 
विविधता आिण््ासाठी दृकश्राव् साधने िापरिे आिव्क ठरते. अध्््न अध््ापन प्रवक््ेत िापरल््ा 
जािाऱ््ा सिथ साधनांना आवि माध््मांना दृकश्राव् साधने असे म्हितात.  
 अर्थपिूथ अध्््नासाठी दृकश्राव् साधनांचे का थ् मोलाचे आहे. प्लेटोने  संकल्पनांचे ििथन 
करण््ासाठी ज्ञानेंवि्ाचा िापर, कोमोवन्स ्ांनी अध्््नासाठी वचत्रम् पसु्तक त्ार केले होते, रुसो, 
पेस्टॉलॉझी, मॉन्टेसरी, ताराबाई मोडक, अनतुाई िाघ ्ांनी सदु्धा इंवि् विक्षिाचे महत्ि स्पष्ट केले आहे. 
आजच््ा काळात िगातील मलुांची िाढती संख््ा, मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु ज्ञानात पडत जािारी भर, 
अिा विविधांगी समस््ांमधून मागथ काढण््ासाठी दृकश्राव् साधने उप्तुत ठरतात. दृकश्राव् साधने हे 
कालानरुूप विकवसत होत गेली. त््ाचे प्रामखु््ाने पाच टप्पे सांगता ्ेतील ते कोष्टक क्. ३.१ मध््े विलेले 
आहे. 

कोष्टक क्. ३.१ काळानरुूप माध््मात झालेले बिल 
टप्पा पनरष्स्र्ती  माध्यम / साििे  
पवहला  ्ंत्रपिूथ साधनांचा समािेि  विग्ििथन, मानिवनर्गमत प्रवतकृती, ततते, नकािे, 

आलेख आवि हस्तवलवखते  
िसुरा  मिुिकलेचा िोध  पसु्तके, हस्तपकु्स्तका, कसोट्या छापिे, वलखाि, 

आरेखन प्रती  
वतसरा  छा्ावचत्रि, ध्िवनमिुि ्ांचा 

िोध  
प्रर्म मकू वचत्रपट आवि ध्िवन्तुत चलत वचत्रपट 
विकसन ित्, आकाििािी आवि िरूििथनचे प्रसारि 
ित्  

चौर्ा  मानि आवि ्ंत्र ्ात आिान 
प्रिान  

संगिक ्ंत्रद्वारा क्माक्न्ित अध्््न, भाषा प्र्ोगिाळा 
्ांचा िापर  

पाचिा  मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा 
विकासामळेु विविध माध््मांची 
उपलब्धता  

श्राव् / दृकश्राव् वद्वमागी पवरषि (टेली कॉन्फरन्स), 
श्राव् वचत्र संपे्रषि, ऑनलाईन आंतरवक््ात्मक 
बहुमाध््म संच, इंटरनेटद्वारे विविध स्त्रोतांची 
उपलब्धता, संगिक आधावरत संपे्रषि आवि तात्काळ 
प्रवतसाि प्रिालीचा विकास  
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िरील कोष्टकािरून ्ा दृकश्राव् माध््मांचे / साधनांचे प्रामखु््ाने चार प्रकार पडतात.तेच आकृती क्. 
३.२ मध््े िाखविलेले आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
आकृती क्. ३.२ दृकश्राव् साधने 

क) प्रके्षनपत दृक साििे 
 प्रक्षेवपत साधने ही अप्रक्षवेपत साधनांपेक्षा र्ोडे खर्गचक असतात. परंत ुअनिेुिकाला अनिेुिनातील 
अिघड, क्तलष्ट आवि गुंतागुंतीची मावहती विद्या््नप्ंत सहजतेने पोहोचविता ्ेते. 
ख) अप्रके्षनपत दृक साििे  
 अप्रक्षेवपत साधने ही प्रक्षेवपत साधनांपेक्षा कमी खर्गचक असतात. प्रक्षेवपत साधनांच््ा तुलनेत 
अनिेुिकाला िापरण््ासाठी सोपी असतात. परंत ुविद्या््नना अिघड ि कठीि मावहती अपेवक्षत प्रमािात 
आि् समजत नाही. 
ग) श्राव्य साििे  
 श्राव् साधने हे प्रामखु््ाने आकाििािीद्वारे (रेडीओ) विविध का थ्क्म प्रसावरत केले जातात 
्ाबाबतची सविस्तर मावहती पढेु विलेली आहे. 
घ) दृकश्राव्य साििे 
 अनभुतूीच््ा प्रकारानसुार प्रत््क्ष अनभुि आवि अप्रत््क्ष अनभुि असे िोन प्रकार पडतात. प्रत््क्ष 
अनभुिामध््े विद्या््नना िैक्षविक सहलीद्वारे विविध क्षेत्री् अनभुि िेता ्ेतात. तसेच अनेक िैक्षविक 
प्रििथने िाले्, वजल्हा, राज्ज्, राष्री् स्तरािर आ्ोवजत केली जातात. ्ा प्रििथनात सािर केलेल््ा विविध 
मावहतीतनू विद्या््नना िाले् विष्ाचे उप्ोजन कसे करािे ्ा बाबतचे ज्ञान प्राप्त होते. उिा. विज्ञान 
प्रििथन, अप्रत््क्ष अनभुि -टी.वही., वचत्रपट, सोवि्ल वमडी्ाद्वारे वचत्रवफती असे विविध अप्रत््क्ष अनभुि 
िेता ्ेतात. 
च) िस्तू संग्रहालय 
 विविष्ट ऐवतहावसक काळातील िापरात ्ेिाऱ््ा िस्तूंचा संग्रह केला जातो. ्ा िस्त ूसंग्रहाल्ाला 
भेट विल््ानंतर त््ा त््ा काळातील िस्त,ू विलालेख, चलन-िलनासाठीची नािे, िस्ते्र, ताम्रपट इत््ािी, 
इवतहास विष्ािी संबंवधतमावहती वमळते. पिूीच््ा कालखंडातील मतृ प्राण््ांचे जतन पेंढा भरून केले जाते. 
्ािरून त््ा त््ा कालखंडातील प्राण््ांची मावहती वमळविता ्ेते. 
छ) प्रयोग नदग्दिथि आनण प्रात्तयनक्षके 
 विज्ञानातील आि्ाबाबत विद्या््नना ज्ञान िेण््ासाठी प्र्ोग विग्ििथन ककिा प्रा्ोवगक पध्ितीचा 
िापर केला जातो. ्ातनू विद्या््नना प्रत््क्ष अनभुतूी वमळतात. िरील विविध घटकांद्वारे विद्या््नना 
आि्ाबाबत प्रत््क्ष अनभुि वमळाल््ामळेु ज्ञानाची साठििकू अवधक चांगल््ा पध्ितीने होते. परंतु प्रत््ेक 

     दृकश्राव्य साििे 
 
 दृक साधने   श्राव् साधने  दृकश्राव् साधने   बहुमाध््म साधने 
 
प्रक्षेवपत साधने अप्रक्षेवपत साधने उिा.-ध्िवनमुिक, प्रत््क्ष अनभुि अप्रत््क्ष अनभुि    आभासी अनभुि  
उिा.पारििी     उिा.फलक,           आकाििािी       उिा. िैक्षविक   उिा. चलत   उिा. संगिक-  
प्रक्षेपक,प्रवतकृती,   सहली,वचत्रपट,सी.डी.रोम, 
वचत्रपविका,ततते,  िैक्षविक प्रििथन,िरूििथन,सीआ्एफ,  
प्रक्षेपक,   आलेख,     िस्तसंुग्रहाल्ेटेपरेकॉडथइत््ािी.      सीएएल,  
िीषथ प्रक्षेपक   नकािे, वचते्र,       टीएएल,  
एवपडा्ास्कोप  बाहुली नाट्य               पीबीएल का थ्क्म 
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िेळेला हे प्रत््क्ष अनभुि िेिे ित् होत नाही त््ािेळी विक्षकाला अप्रत््क्ष अनभुिाचाच विचार करािा 
लागतो. अप्रत््क्ष अनभुिात, िरूििथन, वचत्रपट ्ा पध्ितीने अनभुि िेता ्ेतात. त््ाबाबतची सविस्तर 
मावहती पढेु विलेली आहे. 
 एकोिीसाव्ा ितकापासनू मावहती संग्रहि प्रवक््ा, मावहतीचे प्रसारि प्रवक््ा विविध माध््मांद्वारे 
केली जात होती. अगिी सरुुिातीच््ा कालखंडामध््े प्रक्षेवपत आवि अप्रक्षेवपत साधने विकवसत झाली. ्ा 
साधनाद्वारे विविध प्रकारच््ा मावहतीचा समाजाच््ा उबोधोधनाकरीता िापर करण््ात आला. इ.स. १८८५ ला 
रेडीओची वनर्गमती झाली आवि ्ा श्राव् माध््माद्वारे संिेििहन ित् झाले. रेडीओद्वारे फतत श्राव् 
स्िरुपात मावहती प्रसावरत केली जात होती. त््ा नंतरच््ा काळात टेपरेकॉडथरचा  िोध लागल््ामळेु ही 
मावहती कॅसेटद्वारे साठवििे सहज ित् झाले. त््ामळेु कोित््ाही व्ततीला त््ाच््ा गरजेनसुार ते कें वहा ही 
कुठेही ऐकिे सहज ित् झाले. 
 िसुऱ््ा महा्दु्धाच््ा िरम््ान दृकश्राव् साधनांचा विकास झाला. त््ातनूच आिाज आवि वचत्रांचा 
एकवत्रत िापर संिेि पोहोचविण््ासाठी करण््ात ्ेऊ लागला. समाजाच््ा उिबोधनासाठी अनेकविध 
प्रकारचे वचत्रपट वनर्गमतीचे का थ्ही केले गेले. १९७५-८५ च््ा िरम््ान िै्क्ततक संगिकाचा विकास 
झाल््ानंतर अध्््न अध््ापन प्रवक््ेत अनेकविध बिल झाले.  
ज)प्रके्षपक (Projectors) 

 प्रक्षेपकाच््ासाहाय्ाने लहान वचते्र आवि इतर मावहती प्रक्षेवपत केल््ामळेु त््ाचा आकार मोठा 
होतो. प्रक्षेपक हे हाडथिेअर असनू वचत्र ककिा पारिर्गिका प्रक्षेवपत करण््ाचे सावहत्् म्हिजे सॉफ्टिेअर 
आहे. ्ा साधनाचे फा्िे पढुीलप्रमािे आहेत -  

1) एकाच िेळी अनेक विद्या््नना वचत्र ि मावहती प्रक्षेवपत करून िाखविता ्ेते. 
2) प्रक्षेवपत साधनाबरोबरच ध्िनी मवुित कर्न ऐकून दृकश्राव् का थ्क्म करता ्ेतो. 
3) सावहत््ाची साठििकू करता ्ेत असल््ामळेु त््ाचा पनु्हा पनु्हा िापर करता ्ेतो. त््ामळेु िेळही 

िाचतो. 
4) सावहत््ाच््ा क्मात आिव्क तेरे् बिल करता ्ेत असल््ामळेु त््ात लिवचकता आहे. 
5) विद्या््नच््ा गरजेनसुार वन्ोजनबद्ध सावहत्् विकवसत केल््ामळेु अचकू मावहती पोहोचवििे 

ित् होते. 

पिूीया प्रके्षपकाचेतीि प्रकार िापरात होते - 
१)वचत्रपट पट्ट्या (Film Strips) 
२)उध्िथिीषथ प्रक्षेपक  (Over Head Projector) 
३)स्लाईड प्रोजेतटर (Slide Projector)  
 काचेिरील छोटे वचत्र पडद्यािर मोठे करून िाखविण््ाचे तंत्र ्ा प्रोजेतटरमध््े िापरले होते. 
स्लाईड्स तसेच वफल्म क्स्क्प्ट ्ा प्रोजेतटरमधनू प्रक्षेवपत करता ्ेत होते. स्लाईड ्ा िोन प्रकारे बनविल््ा 
जात. हाताने बनवििे ककिा फोटोग्रावफक स्लाईड्स बनवििे.हाताने बनिा्च््ा स्लाईड्समध््े काचेिर 
ककिा प्लाक्स्टकिर विविष्ट प्रकारच््ा िाईने ककिा पेन्सीलने वचत्र काढली जात. तर फोटोग्रावफक 
स्लाईडिर िस्तचूा फोटो काढून त््ाच््ा वनगेवटवह िरून स्लाईड त्ार केली जात असे.ओवहरहेड 
प्रोजेतटरचा िापर क्स्र्र आवि हालिारी दृक वचते्र िाखविण््ासाठी होतो. तसेच िगातील फळ्ाचा िापर 
ज्ज्ाप्रमािे केला जातो. त््ाचप्रमािेप्रक्षेपकाचाही िापर करता ्ेतो. ्ासाठी पारििथक वचते्र िापरािी 
लागतात. त््ालाच पारििथक (रान्स्फरन्सी ) असे म्हितात. परंत ुआज बहुतांची िाळांमध््े LCD प्रोजेतटर 
उपलब्ध असल््ामळेु ्ा प्रक्षेपकांचा िापर अत््ंत कमी प्रमािात केला जातो. 
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 LCD चा िापर अनेक व्ािसाव्क व्तती त््ाच प्रमािे िाले् स्तरािर प्रोजेतटर ककिा प्रक्षेपक 
म्हिनू केला जातो. हा प्रोजेतटर संगिकाला जोडल््ामळेु संगिकािरील विविध सवुिधांचा िापर केला 
जातो आवि विद्या््नना दृकश्राव् अनभुि िेता ्ेतात.   

झ)रेनर्ओ (Radio) 

 अनिेुिनाचे प्रभािी माध््म म्हिनू रेवडओ (आकाििािी) चा िापर केला जातो. रेवडओचे खास 
िैविष्टे म्हिजे ्ा ध्िनी लहरी विद्यतु चुंबकी् लहरी, धळू, धकेु इत््ािीचे अडर्ळे पार करून िरू 
अंतराप्ंत पोहच ू िकतात. श्राव् प्रकारची मावहती एकाच िेळी अनेक व्ततींप्ंत ्ा माध््माद्वारे 
पोहचविली जाते. संपे्रषिातील ही एकमागी प्रवक््ा आहे. सरुुिातीच््ा काळात बातम््ा आवि करमिकुीचे 
साधन म्हिनू ्ाचा िापर केला जात होता, परंतु आजच््ा काळात त््ाचा िापर िाढला आहे. कारि काही 
खाजगी रेवडओ िावहन््ाही आलेल््ा आहेत, त््ामळेु त््ांच््ात स्पधा सरुु झाली आहे. ्ा िेगिेगळ्ा 
रेवडओ िावहन््ांमाफथ त सामावजक प्रबोधन, आरोग््, राजकी् मावहती, करमिकूीसाठी गािे, नाटक, 
एकांवकका, तज्ञांच््ा मलुाखती, व्िसा् मागथििथन इत््ािी समाजप्ोगी मावहती प्रसावरत केली जाते. 
व्ािसाव्क आपल््ा उत्पािनाच््ा जावहराती ्ा माध््माद्वारे करतात.तसेच नावटका, पवरसंिाि, चचासत्र, 
विविध संिािाचे समालोचन केले जाते. FM चनॅलच््ा माध््मातनू स्र्ावनक का थ्क्मािर अवधक लक्ष िेता 
्ेते. आज रेवडओ घराघरात पोहचला असल््ामळेु समाज प्रबोधनाचे विविध का थ्क्म ्ािर प्रक्षेवपत 
होतात. 
 मवतमंित्िासंिभातील विविध प्रकारची मावहती रेवडओ माध््मातनू िेता ्ेईल, जसे त््ांची काळजी, 
त््ांच््ा उिीिा, त््ा विष्ातील तज्जज्ञांच््ा मलुाखती समाजाप्ंत पोहचविता ्ेतील. तसेच समाजातील 
काही व्तती स्ि्ंसेिी संस्र्ांमाफथ त अिा मवतमंि मलुांसाठी िाळा, का थ्िाळा चालितात, त््ांच््ासाठीचे 
काही विक्षिक्म, अिासकी् संस्र्ांची मावहती िेखील रेवडओद्वारे विली जािू िकते. 
त्र) टेपरेकॉर्थर (Tape Recorder) 
 कॅसेटिर गािे, कर्ा-कर्न, नाटकीकरि, पोिाडे रेकॉडथ केली जात असत. व्तती त््ाच््ा 
फुरसतीच््ा िेळी िरील सगळ्ाबाबी ऐकत असत. काळानसुार झालेल््ा बिलामळेु इतर अनेक साधने 
बाजारपेठेत उपलब्ध आहेत. त््ामळेु टेप रेकॉडथर हे साधन आता कालबाह्य झालेले आहे. 
ट)दरूदिथि (Television) 
 १९५९ साली भारतात विल्ली ्ेरे् िरूििथनची सरुुिात झाली, तर १९७२ मध््े मुंबईत िसुरे कें ि सरुु 
झाले. १९८२ साली विल्ली आवि इतर कें ि सटॅलाईटच््ा साहाय्ाने जोडली गेली. िरूििथन हे दृक आवि 
श्राव् संपकथ  साधन असल््ामळेु ते विक्षिाचे प्रभािी माध््म झाले आहे. िरूििथनिरही काही सा्न्स 
क्तिज, काटूथन िो, जीऑग्रावफकल चनॅल, वहस्टॉवरकल चनेॅल, वडस्कवहरी, बातम््ांचे स्ितंत्र चनेॅल उपलब्ध 
आहेत. ्जुीसीचे का थ्क्म, समाजात घडलेल््ा घटनांची अद्य्ाित मावहती िरूििथनद्वारे दृकश्राव् स्िरुपात 
लोकांना वमळत आहे, त््ामळेु लोक िरूििथनकडे अवधक आकर्गषत झाले आहेत. औपचावरक, 
अनौपचावरक विक्षि प्रिालीत हे माध््म मध््स्र् म्हिनू भवूमका पार पाडत आहे. 
 विविध क्षेत्रातील तज्ञांच््ा मलुाखती, िरु्गमळ िस्त,ू प्रसंग, िास्त्रज्ञ, कलािंत, विचारिंत ्ांचे 
मागथििथन, साक्षरता प्रसार, अंधश्रध्िा वनमूथलन , कृषी विक्षि, कलाविक्षि ्ांच््ासाठीही हे वद्वमागी माध््म 
उप्तुत आहे. ्ा माध््माची िैविष्टे पढुीलप्रमािे... 

 दृकश्राव् माध््म आहे. 
 कमीत कमी िेळात मोठ्या समहूास अनिेुिन करता ्ेते. 
 विविष्ट क्षेत्रातील तज्ञांच््ा ज्ञानाचा फा्िा विविध वठकािच््ा विद्या््नना एकाच िेळी घेता ्ेतो. 
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 दृकश्राव् माध््मामळेु डोळे आवि कान ्ा िोन ज्ञानेंवि्ाचा अध्््नासाठी िापर केल््ामळेु 
अिधान कें िीकरि अवधक पवरिामकारक होते. 

 मवतमंि विद्या््नना ि त््ांच््ा पालकांना िरूििथन हे साधन खपू उप्ोगी आहे. िरूििथनिर 
मवतमंिांसाठी का थ् करिाऱ््ा विविध व्ततींच््ा मलुाखती, संस्र्ांची मावहती, िासनाच््ा ्ोजना प्रक्षेवपत 
केल््ा जातात. मवतमंि मलुांसाठी का थ् करिाऱ््ा व्तती, संस्र्ा ि िासनाच््ा विविध ्ोजनामळेु मवतमंि 
मलुांमध््े कसे सकारात्मक बिल घडतात ्ाच््ा वचत्रवफती िाखविल््ा जातात. त््ामळेु मवतमंि मलुांच््ा 
पालकांचा आत्मविविास िाढतो. ही मलेु आिव्क तेिढे विक्षि घेऊ िकतात. त््ांच््ासाठीच््ा प्रविक्षि 
का थ्िाळा असतात तेरे् त््ांना व्िक्स्र्त प्रविक्षि विले गेले तर ते स्िािलंबी जीिन जग ू िकतात ि 
पालकांिरचा भार हलका होिास मित होते. हे िरूििथनच््ा माध््मातनू समाजाप्ंत पोहोचविण््ास मित 
होते. 
ठ) नचत्रनफत (Films) 
 विविध विष्ािरील वचत्रवफती वनमाि केल््ा जातात आवि त््ा समाज प्रबोधनासाठी िापरल््ा 
जातात. त््ा वचत्रवफती सामावजक माध््ामाद्वारे जसे वहॉटस्अॅप, फेसबकु ्ाद्वारे प्रसावरत केल््ा 
जातात.मवतमंित्िाबाबतच््ा विविध विष्ािरील वचत्रवफती त्ार करून समाज प्रबोधन करता ्ेते. उिा. 
‘्लो’ ्ा वचत्रपटातनू एक मवतमंित्ि मलुगी आवि वतच््ा आईने वतला सक्षमपिे उभे राहण््ासाठी केलेली 
धडपड ्ा वचत्रपटामळेुच समाजाप्ंत पोहचली आहे. ्ा वचत्रपटामळेु मवतमंि मलुांच््ा ि सिथ सामान्् 
मलुांच््ा पालकांना मागथििथन वमळाले.  
र्)कॉम्पप्यटूर व्हाईट बोर्थ (Computers White board) 
 इंटरनेटिर आज विविध प्रकारची िैक्षविक मावहती उपलब्ध आहे. िाले् विद्या््नना एखािा 
पाठ्यांि विकिा्चा असेल. तर इंटरनेटिर एखािी िेबसाईट िोधनू ती मावहती स्माटथ बोडथच््ा माध््मातनू 
संपिूथ िगाला सहज िाखविता ्ेते. माउस ऐिजी हाताच््ा बोटाने ही मावहती खालीिर करता ्ेते. स्माटथ 
बोडथिर पेन, पेन्सील असे विविध आ्कॉन्स असतात. ्ा पेनच््ा साहाय्ाने आपि वहाईट बोडथिर लेखन 
करिे, वचत्र काढिे, ठळक करिे अिा कृती िेब पेजिर करता ्ेतात. पेन उचलल््ा बरोबरच एक 
अपारििथक  पडिा िेबपेजिर त्ार होतो. त््ािर ्ा सिथ कृती केल््ा जातात. त््ामळेु मळू िेबसाईटिरील 
मावहतीत कोिताही बिल होत नाही. िसुऱ््ा िेबपेजिर जाण््ापिूी अगोिरचे िेबपेज सेवह केल््ानंतर स्माटथ 
बोडथ िरील  मजकूर ि मळु िेबपेज असे िोन्ही सेवह होते. ्ात एका प्रोग्राममधनू िसुऱ््ा प्रोग्राममध््े ही 
मावहती घेता ्ेते. हस्त वलवखत मजकूर, दृव् ककिा िब्ि स्िरुपात ही रुपांतरीत करता ्ेतो. तसेच काही 
अनािव्क अक्षरे खोडरबरच््ा साहाय्ाने खोडताही (वमटविता) ्ेतात.  
ढ)स्माटथ बोर्थ (Smart Board) 
 आजकाल बहुतांिी िाळांमध््े स्माटथ बोडथद्वारे अध्््न अध््ापन प्रवक््ा घडिून आिली जाते. 
स्माटथ बोडथविारे मध््े विक्षक विद्या््नना एखािी समस््ा ककिा प्रवन िेतात. स्माटथ बोडथचे सॉफ्टिेअर हे 
किडोज ऑपे्रकटग वसस्टीम मध््ेच चालतात. कंरोल बॉतसिरील बटन पे्रस केल््ानंतर स्माटथ बोडथच््ा 
तळािी उजव्ा बाजलूा वहरिा लाईट लागल््ास तो सरुु होतो. स्माटथ बोडथिर जास्त मावहती झाल््ास 
त््ातील अनािव्क गोष्टी बंि करून ठेिाव्ात वहरिा लाईट चाल ूबंि होत असेल तर प्लग काढून पनु्हा 
लािािा. 
 मवतमंि विद्या््नना ्ा स्माटथ बोडथचा िापर करून त््ांच््ा गती आवि क्षमतेनसुार विविध िैक्षविक 
कृती, वचत्र, िब्ि, हालचाली ्ाद्वारे विकविता ्ेईल. परंत ु त््ासाठी विक्षकाने स्माटथ बोडथ िापरण््ाचे 
प्रविक्षि घेऊन ्ा विद्या््नसाठी तो कसा िापरािा (अध्््न गती, अध्््न क्षमता, मानवसक ि्ोगट) 
इत््ािी घटकांचा विचार करिे आिव्क आहे.स्माटथ बोडथचे वचन्ह (आ्कॉन) वचत्र आवि त््ािर 
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असिाऱ््ा सवुिधेची आकृती पढेु विली आहे. ्ा विविध वचन्हांच््ा खाली िब्ि रुपात ते वचन्ह जे का थ् करते 
त््ाबाबत मावहती आकृती क्. ३.३ मध््े विलेली आहे. 

 
 

आकृती क्. ३.३ स्माटथ बोडथिरील आ्कॉन आवि त््ाआधारे करता ्ेिाऱ््ा कृती 
 
ि)ई-फ्लिॅ कार्थ (e-Flash Cards) 
 फ्लिॅकाडथ हे साधे, सोपे बहुउप्ोगी असे अध्््न अध््ापनाचे माध््म आहे. लहान मलुांसाठी 
उप्ोगाचे असेल तरी ते मवतमंि मलुांसाठी ही अत््ंत उप्ोगाचे आहे, म्हिनू त््ाबाबतची सविस्तर मावहती 
पढेु विलेली आहे. 
 हािडथ गाडथनर ्ांनी बहुविध बवुद्धमत्ता उपपत्तीमध््े विविध प्रकारच््ा बवुद्धमत्ता सांवगतलेल््ा 
आहेत. त््ाचप्रमािे बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्यार्नमध््े कोिती तरी एक विविष्ट बवुद्धमत्ताअवधकची 
असते. बहुतांि विद्यार्ी हे दृक बवुद्धमते्तचे असतात. फ्लिॅ काडथ हे कागिािर केले जातात. हे फ्लिॅ काडथ 
रंगीबेरंगी केल््ास विद्या््नच््ाअध्््नािर त््ाचा चांगला पवरिाम होतो. फ्लिॅ काडथिर एका बाजलूा प्रवन 
आवि िसुऱ््ा बाजलूा उत्तर असते. फ्लिॅ काडथिर िब्ि संग्रह, ऐवतहावसक नावटका, गविती सतेू्र, विष्ांि-
पाठ्यांि जो प्रवनोत्तर पद्धतीने विकिा्चा आहे त््ासाठी िापरले जाते. 
 फ्लिॅकाडथ हे प्र्त्नप्रमाि पध्ितीने गोष्टी लक्षात ठेिण््ासाठी ककिा स्मतृीत ठेिण््ासाठी िापरले 
जातात. फ्लिॅ काडथ िापरून सराि केल््ास ि ्ोग्् प्रत््ाभरि विल््ास अध्््नार्ींच््ा िीघथ स्मतृीत िाढ 
होते. िोन िेगिेगळ्ा भाषा विकण््ासाठी िेखील ्ा काडथचा िापर केला जातो. तीन बाज ूअसिारे काडथ ही 
भाषा विकण््ासाठी िापरले जाते. जसे एका बाजलूा त््ाला विकाि्ाच््ा भाषेचा िब्ि तर िसुऱ््ाबाजलूा 
त््ाला अिगत असलेल््ा भाषेतील समानार्ी िब्ि असतो, तसेच वतसऱ््ा बाजलूा त््ाचा उच्चार 
विकाि्ाचा असल््ास त््ाची मांडिी केली जाते. फ्लिॅ काडथ हे िगात िापरण््ासाठीचे अत््ंत सोपे 
माध््म आहे. िब्ि संग्रहाचा सराि ि पनुराितृ्ती करण््ासाठी त््ाचा िापर केला जातो. विद्या््नना एकिा 
त््ाची कृती कळल््ास त््ांना छोट्या-छोट्या गटात विभागनू त््ांना काडथ त्ार करा्ला सांगािे ि ्ा 
काडथच््ा माध््मातनू विविध खेळ खेळाि्ास सांगता ्ेतील. काही अध्््न सावहत््ाबरोबर त्ार फ्लिॅ 
काडथ वमळतात. तमु्हाला सावहत््ाबरोबर फ्लिॅ काडथ वमळाले नसल््ास आवि तमुच््ाकडे वचत्रकार 
नसल््ास िेखील तमु्ही फ्लिॅकाडथ त्ार करू िकता. त््ासाठी पढुील कृती करा. तुमच््ा विष्ािी 
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वनगडीत वन्तकावलकातनू अपेवक्षत वचत्र िोधा, त््ाचप्रमािे अिी वचते्र इंटरनेटच््ा साहाय्ाने क्तलप आटथ 
मध््े उपलब्ध होतील. ते वचत्र ित्तो सारख््ा आकाराचे असतील अिा वचत्रांच््ा कप्रट काढून त््ाला 
लवॅमनेिन करा. त््ामळेु ते जास्त काळ वटकतील ि खराब होिार नाहीत. 
 फ्लिॅकाडथच््ा मितीने तमु्ही मवतमंि विद्या््नसाठी विविध कृती करू िकाल. तमु्ही तमुच््ा 
िगातील विद्या््नच््ा गतीनसुार, क्षमतेनसुार ि गरजेनसुार फ्लिॅकाडथ त्ार करू िकता. ही फ्लिॅकाडथ 
तमु्ही िेगिेगळ्ा आकाराची ि रंगाची केल््ास त््ाकडे विद्या््नचे लिकर लक्ष कें वित होईल. 
 फ्लिॅ काडथच््ा साहाय्ाने तमु्हाला पढुील चार प्रकारच््ा कृती करता ्ेतील. १) स्मतृी कृती २) 
सराि कृती ३) िोध कृती ४) आंतरवक््ात्मक कृती ्ाची सविस्तर मावहती पढुीलप्रमािे..  

१) स्मतृी कृती- विद्या््नचे गोल ितुथळ करा. त््ात फ्लिॅकाडथ ठेिा ते विद्या््नना व्िक्स्र्त पाहा्ला 
सांगा, नंतर वचत्रातील प्राण््ांची नािे िोधा्ला सांगा. मवतमंि मलुांसाठी फ्लिॅकाडथिरील वचत्र 
आवि त््ाचा िाक्ब्िक उच्चार सोबत सांगा आवि त््ांचा सराि करून घ््ा. 

२) सराि कृती- विद्या््नच््ा मनामध््े वचत्र पटकन साठिली जातात. मवतमंि मलुांना िब्ि 
विकण््ासाठी वचत्र िब्ि काडथचा िापर करता ्ेईल. तीन ते चार वचत्र असलेले फ्लिॅ काडथ बोडथिर 
वचटकिा आवि त््ांच््ा भोिती चौकट करा. वचत्र खुिेने िाखिताना िब्िांचे उच्चार स्पष्ट ि 
मोठ्याने करा, अिा पध्ितीने प्रत््ेक फ्लिॅकाडथिरील वचत्र आवि िब्ि ्ांचा सराि करून घ््ा. 
 बोडथ िरील वचत्र असलेले फ्लिॅकाडथ काढून घ््ा परंत ुत््ा त््ा चौकटीकडे खिु करून तो 
िब्ि उच्चारा ि त््ाचा सराि करा, असे केल््ामळेु फ्लिॅकाडथ जरी वतरे् नसले तरीही विद्यार्ी 
त््ाच््ा मनातील वचत्रािी त््ा िब्िांचा संबंध जोडतात. त््ानंतर विद्या््नना फ्लिॅ काडथिरील वचत्र 
िाखिा ि त््ा वचत्रांची नािे वलहा्ला सांगा. मवतमंि विद्या््नसाठी त््ांच््ा क्षमतेनसुार 
फ्लिॅकाडथची संख््ा तमु्हाला कमी जास्त करािी लागेल. 

३) िोि कृती- विविध प्राण््ांच््ा, िस्तचू््ा विविधआकारातील फ्लिॅकाडथ एकत्र करा आवि मवतमंि 
विद्या््नना त््ातील एक प्रािी ककिा िस्त ू विकिून ि त््ाचा सराि करून त््ा एकत्र केलेल््ा 
फ्लिॅ काडथमधनू नाि उच्चारलेल््ा प्राण््ांचे विविध आकारातील वचत्र िोधाि्ास सांगा. 

४) आंतरनक्रयात्तमक कृती- िगामध््े सिथ फ्लिॅकाडथ वचकटिा आवि त््ातील एका फ्लिॅकाडथ विष्ी 
बोला (मावहती सांगा)ि विद्या््नना ते िाखविण््ास सांगािे, नंतर त््ा विद्या््ानी िगातील इतर 
विद्या््नना त््ा फ्लिॅकाडथ विष्ी मावहती सांगािी. अिा पध्ितीने फ्लिॅकाडथचा िापर करून 
विविध खेळ घेता ्ेतील. उिा. ओळखा पाहू मीकोि. 
संगिकाचा िापर करून फ्लिॅकाडथ त्ार करता ्ेतील. परंतु मवतमंि विद्या््नना ते 
िापरण््ासाठी खपूच सराि द्यािा लागेल.   

 
त)िैक्षनणक खेळणे (Education Toys) 
 बाजारामध््े अनेक िैक्षविक खेळिी उपलब्ध आहेत. मवतमंि विद्या््नचा विचार करता त््ातील 
काही खेळिीच््ा साहाय्ाने त््ांच््ा विविध क्षमता विकवसत करता ्ेतील. काही खेळिी आवि त््ा आधारे 
क्षमता विकासाबाबतची र्ोडत्ात मावहती पढेु विलेली आहे. 

1) नचत्र-जळुिणे -लाकडािर एखािे वचत्र काढून त््ाचे विविध तकुडे केलेले असतात. मलुांनी ्ा 
तकुड्यांचे िेगिेगळे आकार लक्षात घेऊन त््ांची अचकू जोडिी करून संपिूथ वचत्र त्ार करिे 
अपेवक्षत असते. ्ा खेळिीतनू त््ा विद्या््नची दृक संिेिना विकवसत होऊ िकते. 

2) निनिि आकार आनण रंगांची खेळणी - बाजारात प्लाक्स्टकची िेगिेगळ्ा आकाराची आवि 
रंगांची खेळिी उपलब्ध आहेत. ्ा खेळिीद्वारे मवतमंि मलुांना विविध आकाराचे ज्ञान िेण््ासाठी 
मित होऊ िकते. त््ाचप्रमािे विविध रंग ओळखण््ाचेकौिल्् ते विकतील. ्ा खेळिीतनू 
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समान िैविष्ट्ये असिाऱ््ा िस्तचेू िगीकरि करण््ाची क्षमता विकवसत होऊ िकेल त््ाच प्रमािे 
त््ांना विविध रंगांचाही पवरच् होईल. 

3) तले (माती) - बाजारात खेळण््ाच््ा िकुानात मातीस्िरुप ओलसर विविध रंगांच््ा तले (माती) 
वमळतो. ्ा तलेचा िापर करून मलुांकडून विविध आकाराच््ा िस्त ूही बनविता ्ेऊ िकतात. ्ा 
खेळिीमळेु विद्या््नच््ा िारीवरक हालचाली त््ाच प्रमािे दृक-संिेिना विकवसत होतील. स्पिथ 
ज्ञानात िाढ होईल. 

4) व्यापार - मवतमंि मलुांना (व्ापाराचे) वहिोब कौिल्् विकविण््ासाठी व्ापार हा खेळ अत््ंत 
उप्तुत आहे. त््ा खेळात खोट्या नोटा ि नािी ्ांच््ा सहाय्ाने मलुांना खरेिी, विक्ी, गवित 
कौिल्् विकविता ्ेतात. 

5) बोलकी खेळणी - काही खेळण््ांमध््े गािे, गोष्टी असतात. ही खेळिी बटॅरीिर चालतात. ्ा 
खेळण््ाच््ा आधारे (सहाय्ाने) मलुांमध््े संिाि कौिल्् विकवसत होऊ िकेल. 

6) टूल कीट -ज्ज्ा विद्या््नचे हात, डोळे ्ांचा समन्ि् साधण््ासाठी आवि िस्तूंची जोडिी 
करण््ाची क्षमता विकवसत होते. ्ा खेळिीच््ा सटु्ट्या भागाच््ा जोडिीतनू विविध आकाराच््ा 
िस्त ूत्ार करता ्ेतात. 

7) बैठेखेळ आनण मैदािी खेळ – मवतमंि विद्या््नसाठी वििेष ऑलंवपक असते. बास्केट बॉल 
खेळताना गोल झाल््ास मवतमंि  लक्षात ्ेण््ासाठी लाईट लािलेला असतो.धािण््ाच््ा स्पधेत 
रंगांच््ा पट्ट्या ि लाईट्स लािलेले असतात. बैठे खेळांमध््े बदु्धीबळ,कॅरम असे खेळ खेळले 
जातात.   

स्ियंअध्ययिासाठी प्रश्ि  
१. बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नमध््े अध्््न-अध््ापन प्रवक््ा पवरिामकारक घडिून 

आिण््ासाठी तमु्ही कोिकोित््ा माध््मांचा िापर करीत आहात ते वलहा ? 
 

३.२.३ निक्षणात बहुमाध्यमाच्या िापराचे फायदे, मयादा आनण आव्हािे 
 प्रत््ेक माध््माचे अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेत महत्िाचे स्र्ान आहे. परंत ु त््ाचे काही फा्िे, 
म्ािा आवि िापराबाबतची आवहाने असतात. बहुमाध््मांचे फा्िे अनेकविध प्रकारचे आहेत. सिथ 
सामान्् फा्िे, अध््ापनप्रक्ी्ेसाठीचे फा्िे, विद्या््नच््ा दृष्टीने फा्िे, िै्क्ततक अध्््नासाठीचे 
फा्िेि अनिेुिक,मागथििथक आवि प्रिासकी् दृष्टीने होिारे फा्िे पढेु विलेले आहेत.  
 
नििेषनदव्यांग निक्षणात बहुमाध्यमाबाबतची मानहती 

१. अगोदरचे निक्षण- िगात विक्षकाला ज्ज्ा गोष्टी उपलब्ध असत त््ानसुार तो अध््ापन प्रवक््ा 
घडिून आित असेल. 

२. आजचा िानिन्यपणूथ निक्षक- संगिकाधावरत विविध बहुमाध््मे उपलब्ध असल््ामळेु अध्््न-
अध््ापन प्रवक््ेत बिल झाले आहेत.  

 
क) निक्षणात बहुमाध्यमाच्या िापराचे फायदे, 

 बहुमाध्यमाच्या िापरामळेु होणारे सिथसामान्य फायदे 
१) चकमत - बहुमाध््माची ककमत छापील पसु्तकांच््ा १/३ (एक ततृींि:) आवि वचत्ररूपी रंगीत 
पसु्तकाच््ा १/१० (एक ििांि) कमी असते. 
२) कालाििी - कमी कालािधीत त्ार करता ्ेते आवि कमीत कमी खचात त््ात बिल ककिा 
अद्य्ाितपिा आिता ्ेतो. 
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३) िापर - एकाच िस्तचूा विविध बाबींसाठी िापर करता ्ेतो. 
४) िजि- बहुमाध््म संचाचे िजन अत््ंत कमी असते. त््ामळेु त््ाच््ा िाहतकुीचा खचथही कमी 
्ेतो. 
५) पयािरण संरक्षण- बहुमाध््म संचासाठी कागिाचा िापर न केल््ामळेु प्ािरिाचे संरक्षि 
होते. 
६) तात्तकाळ आिय- तात्काळ आि् िोधण््ासाठी सो्ीस्कर आहे. 
७) पिुरािलोकि- बहुमाध््मामध््े त््ा पसु्तकातील एखािा िब्ि, िात्, िाक्-प्रचार पटकन 
िोधता ्ेतो आवि त््ाचा संिभथ तसेच पनुरािलोकन ही करता ्ेते. 
८) साठिण क्षमता- बहुमाध््मांचीजाडी ही अत््ंत कमी असते, त््ामळेु ते कपाटातील जागाकमी 
व्ापते आवि त््ाचे िजन ही कमी असते. 
९) आदाि प्रदाि क्षमता- मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा ्गुात बहुमाध््मसंच हे विविष्ट 
आकृतीबंधात विकवसत केले जातात जेिे करून ते िेगिेगळ्ा स्र्ळ, काळातसारख््ाच 
आि्ासाठी िापरता ्ेतात ि घेिून जाता ्ेतात. 
१०) िब्दांिा परूक म्पहणिू निनिि संिेदिांचा िापर- बहुमाध््मामध््े िब्िाबरोबर आिाज, 
वचत्र, हालचाल, वचत्रवफती ्ांचाही समािेि करता ्ेतो. 
११) करमणकू- बहुमाध््म हे दृक संिेिनात्मक असल््ामळेु िैक्षविक आवि करमिकूीचे साधन 
म्हिनू ही िापरले जाते. 
१२) उपयतुतता- ज्ज्ा व्ततींना संगिक िापराबाबत भीती असते, संगिकाच््ा की-बोडथ आवि 
गुंतागुंतीच््ा सचूना समजनू घेण््ासाठी अडचिी ्ेतात त््ांना स्ि्ंचवलत सीडीरोमद्वारे सहज िापर 
करता ्ेतो. 
१३) बहुप्रतीकरण- बहुमाध््माच््ा बहुप्रती करिे आवि त््ाचे वितरि करिे सहज ित् होते. 
१४) अििाि कें द्रीकरण- बहुमाध््म संच िापराबाबत आिड वनमाि होते, कारि त््ात िब्ि, 
श्राव् मावहती, आलेख ्ांचा अचकू िापर केलेला असतो. संपे्रषिात्मक संिोधनातनू असा 
वनष्कषथ वनघाला आहे की, बहुमाध््ामात दृक आवि श्राव् घटकाचे एकत्रीकरि केल््ामळेु 
मावहतीचे आकलन आवि त््ाची मनामध््े साठििकू झाल््ामळेु आंनि वनमाि होतो. 
१५) बहुसंिेदिात्तमक- बहुमाध््मात अनेक अध्््न का थ्नीतीचा िापर करता ्ेतो. (दृक, श्राव्, 
कारक) विविध अध्््न िैली असिाऱ््ा विद्या््नना एकाच िेळीिापर करता ्ेतो. बहुमाध््मात 
आंतरवक््ा असल््ामळेु कृतीतनू विक्षि घेिे सहज ित् होते, बहुमाध््मामळेु विद्यार्ी अवधक 
का थ्रत होतो त््ामळेु त््ाचे अध्््न अवधक पवरिामकारक होते. 
१६) भाषा- परिेिी भाषेमधील बहुमाध््मामळेु त््ा त््ा भाषेतील ितत््ांचे उच्चार ऐकिे सहज 
ित् होते. 
१७) नटकािपूणा- सीडीरॉमला पाण््ापासनू भीती नसते, त््ाचप्रमािे ते स्िच्छ करिे ित् असते 
आवि पनु्हा-पनु्हा िापरता ्ेते. मुंगी, मािांचा कोिताही पवरिाम त््ांच््ािर होत नाही. 

 बहुमाध्यम संचाचे अध्ययि-अध्यापि प्रनक्रयेतील फायदे- 
१) बहुमाध््मामळेु आंतरवक््ा करता ्ेते. 
२) व्तती वतच््ा गरजेनसुार मावहती वमळिू िकते. 
३) आिव्कतेनसुार मावहती आवि गरज असल््ास अवतवरतत मावहती ही प्राप्त करता ्ेते. 
४) बहुमाध््माद्वारे स्ि्ं अध्््न सावहत््, िगथ अध््ापन, जन अध््ापनासाठी  उप्ोग करता ्ेतो. 
५) बहुमाध््माचा िापर व्तती आपल््ा गती, कुितीनसुार आवि आिडीनसुार करू िकतो. 
६) माध््माचा िापर पनु्हा पनु्हा करता ्ेतो. 
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७) बहुमाध््माद्वारे मावहती वमळविताना त््ा मावहतीची गती, मावहतीचे स्िरूप, वििा आवि प्रगती 
्ासिनिर त््ा व्ततीचे वन्ंत्रि असते. त््ामळेु अप्रगत घटक आवि कच्चे ििुे िोधनू व्तती 
त््ा घटकाला अवधक िेळ िेऊ िकते. 

८) बहुमाध््मामळेु वनरवनराळे संिभथ सहजतेने उपलब्ध होतात. 
९) बहुमाध््माद्वारे िेि वििेिातील अद्य्ाित मावहती घरबसल््ा वमळविता ्ेते. 

 
 बहुमाध्यम संचाचे निद्यार्थ्यांच्या दृष्टीिे सिथसामान्यफायदे 

 बहुमाध््माद्वारे िै्क्ततक अनिेुिन ककिा अध््ापन झाल््ामळेु विद्यार्ी पढुील कृती करू िकतात. 
१) विद्या््ाला स्ितःच््ा गतीनसुार, िेळेनसुार विकिे, स्ितःचा अध्््नाचा मागथ वनक्वचत करिे 

आवि आिव्क त््ािेळी आढािा घेता ्ेतो. 
२) विद्या््नच््ा िै्क्ततक क्षमता आवि पाविथभमूी लक्षात घेिून मावहतीचे सािरीकरि विविध 

पद्धतीने केलेले असल््ामळेु त््ाला त््ाच््ा पध्ितीने िांततेत विक्षि सहज ित् होते. 
३) विद्या््ाला कृवत्तुत अध्््न ि तात्काळ प्रत््ाभरि वमळते. 
४) विद्या््ाचे विविष्ट वनकषाच््ा आधारे िस्तवुनष्ठ मलू््मापन केले जाते. 
५) विद्या््ाच््ा चकूा झाल््ा तरी तो अनभुि म्हिनू विकण््ाचा िै्क्ततक आनंि घेता ्ेतो. 
६) विद्या््ाला गरजेनसुार (अपेवक्षत िेळी) विक्षि घेता ्ेते. 
७) विद्या््ाकडे आिव्क ती साधने आवि सवुिधा उपलब्ध असतील तर स्ितःच््ा िेळेनसुार 

वििसा ककिा रात्री अभ््ास करता ्ेतो. 
८) सहध््ा्ी बरोबरची स्पधा कमी होते (अध्््नातनू आनंि वमळतो आवि वमळिारे गिु 

िै्क्ततक राहतात). 
९) उच्च पे्ररिा आवि होकारात्मक ितृ्तीमळेु विद्यार्ी बहुमाध््माद्वारे होिाऱ््ा अनिेुिनातनू 

आनंवित होतात. 
 निद्यार्थ्यांिा िैयष्ततक अिदेुिि प्रात्तयनक्षक कायासाठीचेफायदे 

१) िै्क्ततक अभ््ासामळेु अध्््नात, स्मतृीत आवि एकूिच ्िस्िीतेमध््े ५०% िाढ होते. 
२) िै्क्ततक घटकाच््ा अभ््ासामळेु अध्््न िेळ कमी लागतो आवि अिधान कें िीकरि होते 

त््ामळेु तो जास्त िेळ कृती करण््ासाठी घालितो. 
३) प्रत््ेक विद्यार्ी अनिेुिन का थ्नीतीमध््े सहभागी होतो, की जे पारंपावरक पवरक्स्र्तीत ित् 

होत नाही. 
४) जे विद्यार्ी नेहमीच््ा पध्ितीने ्िस्िी होत नाहीत, त््ांना अध्््न कौिल्् विकण््ासाठी 

प्ा्ी पध्िती उपलब्ध असतात. 
५) पारंपावरक पध्ितीपेक्षा लिवचकसािरीकरिामळेु आंतरवक््ेला (वन्वमत प्रवन) जास्त संधी 

वमळते. 
६) विद्यार्ी िोघे ककिा वतघे एकवत्रत विकत असल््ास आंतरवक््ा अवधक फा्द्याच््ा ठरतात 

कारि त््ातनू प्रभािी चचा आवि संकल्पना एकमेकांना समजािून सांगिे आवि सारांिीकरि 
केले जाते. 

 बौनिक अक्षमतेच्या निद्यार्थ्यांिा होणारे फायदे 
१) होकारात्मक ितृ्तीमळेु निनिीन बहुमाध््म साधने िापरण््ास उत्सकू असतात त््ामळेु त््ांना 

अध्््नासाठी कमी िेळ लागतो. 
२) विक्षक विद्या््नच््ा बौवद्धक कुितीनसुार विविध माध््मांचा एकवत्रत िापर करू िकतो. 
३) प्रत््ेक विद्यार्ी आपल््ा गतीनसुार, कुितीनसुार विकू िकतो. 
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४) विद्या््नना तत्काळ प्रत््ाभरि वमळाल््ामळेु त््ांच््ामध््े निीन अध्््नाची पे्ररिा वनमाि 
होते. 

५) िारीवरक इजा होण््ाची ित्ता नाही त््ामळेु संपिूथ िेळ िै्क्ततक लक्ष िेण््ाची आिव्कता 
नाही. 

६) ितथन समस््ा कमी होण््ास मित वमळते. 
७) डोळे, हात ्ांचा समन्ि् साधण््ास मित होते. 
८) विकण््ाची आिड वनमाि होऊन अिधान विकवसत होते. 
९) संकल्पना समजण््ास मित होते. 
१०) आत्मविविास िाढतो. 

 
 निक्षक, अिदेुिक, मागथदिथक आनण पयथिेक्षकांच्या दृष्टीिे फायदे 
  पारंपावरक पध्ितीला प्ा् म्हिनू अनिेुिन बहुमाध््माद्वारे अध्््न कृती ्ा आभासी 
(Simulation), चलतवचत्र (Animation) आवि खेळ ्ाद्वारे अध्््न कृती अवधक पवरिामकारक 
करता ्ेतात. 

१) बहुमाध््म संचामळेु पिूथत्ारी, अध््ापन, परीक्षिासाठीचा िेळ कमी होतो. िेळ िाचल््ामळेु 
पैिाची बचत होते. अनिेुिक जास्त िेळा विद्या््निी संपकात राहू िकतात. 

२) बहुमाध््म तंत्रविज्ञानामळेु मानिी अनिेुिकाऐिजी बिल विचारात घेिून त््ानसूार बिल 
करून विकविता ्ेते. 

३) प्रकल्पामध््े निीन कौिल्् विकिाि्ाचे असल््ास बहुमाध््म संचाच््ा साहाय्ाने 
विकविता ्ेते. 

४) नाविन््पिूथ प्रोत्साहनपर िेगिेगळ्ा अध््ापन पध्ितीचा िापर अनिेुिक करू िकतो. 
 बहुमाध्यम संचाचे प्रिासकीय फायदे 

१) बहुमाध््माच््ा िापरामळेु िेळ, खचथ, प्रिास कमी करािा लागतो. 
२) व्िस्र्ापकाला आर्गर्क खचा व्वतवरतत काही फा्िे होतात ते पढुीलप्रमािे.... 
 ज्ञािाची साठिणकू- एखाद्या नोकरिार प्रविक्षक वनितृ्त झाला ककिा करार संपल््ामळेु 

उपलब्ध नसला तरी बहुमाध््म संचामळेु त््ाच््ा ज्ञानाचाफा्िा होऊ िकतो. 
 तज्ज्ज्ञ उपलब्िता- एखाद्या तज्जज्ञाकडे प्रविक्षिासाठी िेळ कमी असेल ककिा प्रत््क्ष 

अनिेुिन करिे ित् नसेल तरी बहुमाध््माद्वारे त््ाच््ा ज्ञानाचा फा्िा घेता ्ेतो. 
 अिदेुििात समािता- अनिेुिन वकतीही िेळा आवि कुठेही झाले तरी त््ात समानता 

असते. 
 स्र्ावनक बहुमाध््म संच त्ार करण््ासाठी प्रविक्षि िेिून तज्जज्ञ त्ार करता ्ेतात त््ाचा 

िापर भविष््ात होऊ िकतो. 
 व्ततीला संगिक आवि तंत्रविज्ञानाचा िापर करण््ासाठी पे्ररिा िेता ्ेते. त््ामळेु व्तती 

कृतीिील पध्ितीने, सक्षमपिे संगिक िापरा्ला सरुुिात करते. 
 समाजातील इतर घटकांनाही आिव्कता असल््ास बहुमाध््म संचाची विक्ी करता ्ेते. 

 
ख) बहुमाध्यम संचाच्या मयादा  

 बहुमाध््म अत््ंत उप्तुत आहे, मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु बहुमाध््म संच 
विकवसत करिे अत््ंत सोपे झाले आहे. परंत ु त््ाच््ा काही म्ािा आपल््ाला लक्षात घ््ाव्ा 
लागतील. 
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१) बहुमाध््म संच विकवसत करण््ासाठी विविध विष्ातील तज्जज्ञांनी एकवत्रत ्ेिून काम करिे 
अपेवक्षत असते. (आि् तज्जज्ञ, तंत्रविज्ञान तज्जज्ञ, क्वहडीओ िटुींग करिारी व्तती, अनिेुिन 
तंत्रविज्ञान तज्जज्ञ) 

२) बहुमाध््म संच त्ार करण््ासाठी भौवतक सवुिधा लागतात, त््ा उपलब्ध नसल््ास बहुमाध््म 
संचाची गिुित्ता ि िजा कमी असतो. 

३) प्रर्म बहुमाध््म संच विकसनाचा खचथ हा जास्त असतो. 
४) बहुमाध््ामाद्वारे कसे विकािे ्ाचे प्रविक्षि विद्या््नना नसते. विक्षकांनाहीते कसे िापरािे 

त््ाबाबतही फारिे मागथििथन केले जात नाही. 
५) बहुमाध््मासाठी विकवसत केलेला आि्, पे्रक्षकांची गिुिैविष्टे विचारात न घेता केलेला 

असल््ास तो उप्तुत ठरत नाही. 
६) आि्ानरुुप विविध माध््मांचा समतोल िापर केलेला नसल््ास अध्््नात अडचिी ्ेतात. 
७) आि्ाची मांडिी सु् ोग्् (्ोग्् मिुा, उप मिुा) अिा पद्धतीने केलेली नसल््ास आि् 

आकलनात अडर्ळे वनमाि होतात. 
८) बहुमाध््म िापराबाबतचे तांवत्रक कौिल्् अिगत नसल््ास त््ाबाबतीत अनेक अडचिी वनमाि 

होतात. 
९) बहुमाध््मासाठी संगिक आवि इंटरनेट सवुिधा उपलब्ध नसल््ास त््ाचा िापर करता ्ेत नाही. 

 
ग) निक्षणात बहुमाध्यम संच िापराबाबतची आव्हािे 
 बहुतांिी विक्षक हे िैक्षविक आवि व्ािसाव्कदृष्ट्या पात्र असतात. परंतु बहुमाध््म संच 
िापराबाबतचे प्रविक्षि त््ांना म्ावित स्िरुपात असते ककिा झालेले नसते. 

१) बहुतांिी विक्षकांना बहुमाध््म संचाचा िापर करू अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेत अडचिी ्ेतात. 
त््ामळेु अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेत बहुमाध््म संच िापराबाबतचे स्ितंत्र प्रविक्षि असिे गरजेचे 
आहे. 

२) बहुमाध््म संच गिुित्तापिूथ नसल््ास विद्या््नचे अध्््न होत नाही ि त््ांचा िेळ जातो. 
३) सिथच िाळांमध््े बहुमाध््म संचाचा िापर करून अध्््न-अध््ापन प्रवक््ा पवरिामकारकवरत््ा 

घडिून आििे आवहानात्मक आहे. 
४) बहुमाध््म संचाद्वारे अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेसाठी आिव्क भौवतक सवुिधा प्रिासनाकडून 

उपलब्ध करून घेिे आवहानात्मक आहे. 
५) जगभरात विविध क्षेत्रातील तज्ञ,आपल््ा विष्ातील विविध आि्ाबाबत बहुमाध््म संच 

विकवसत करत असतात. त््ातील काही माध््मे हे विनामलू्् आहेत तर काही माध््मांसाठी मलू्् 
द्यािे लागते. ‘्-ुट्यूब’िर अनेकविध िैक्षविक क्वहडीओ उपलब्ध आहेत. नेटिरून ्ा 
बहुमाध््माच््ा उपलब्धतेचा िोध घेण््ासाठी विक्षकाला स्ित:ला काही वनिथ् घ््ािे लागतात. 
उिाहरिार्थ इंटरनेटिर गेल््ानंतर एखािा विष् टाकल््ानंतर अनेकविध बहुमाध््म उपलब्ध 
झाल््ानंतर त््ातील आपल््ा िगासाठी कोिते उप्तुत आहे ्ाबाबतचा वनिथ् विक्षकाला घ््ािा 
लागतो, हे एक आवहानात्मक काम आहे. 

६) बाजारामध््ेही अनेक सीडी, डीवहीडी उपलब्ध आहेत. ्ा सीडी, डीवहीडीचा िापर करून अध्््न 
अध््ापन प्रवक््ा घडिून आिण््ासाठी विक्षकाला वन्ोजन करािे लागते. त््ासाठी सीडी, 
डीवहीडीतील आि् त््ाची मांडिी, आंतरवक््ा संिभातील असलेले मिेु ्ा सिनचा विचार करून 
त््ाच््ा िापर कें वहा ककिा वकती करिार ्ाचा वनिथ् विक्षकाला घ््ािा लागतो. 
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७) अध्््न अध््ापनात बहुमाध््माचा िापर करताना विद्या््ननी कोित््ा कृती कराव्ात, अध्््न 
प्रवक््ेचे प्रत््ाभरि कसे घ््ािे. वन्ोजनाप्रमािे कृती झालेल््ा नसल््ास त््ात बिल करून पनु्हा 
अध््ापन कसे करािे. 

 िरील सिथ आवहाने विक्षिात बहुमाध््माचा िापर करताना विक्षकांना आहेत. 
 
३.२.४ बहुमाध्यमांचे ििीि प्रिाह  

 मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु अनेक माध््मे अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेसाठीउपलब्ध झाली 
आहेत. त््ातील एक महत्त्िाचे माध््म म्हिजे सामावजक माध््म (Social Media) हो्. ्ा सामावजक 
माध््मांचा िापर विक्षकांपेक्षा विद्यार्ी अवधक चांगल््ापद्धतीने करताना विसतात. विद्यार्ी इंटरनेटच््ा 
माध््मातनू इतर विद्या््निी जोडले जातात. ्ा माध््मातनू फोटो, क्वहडीओ, विविध का थ्क्मांचे संघटन, 
तसेचऑनलाईनसंिाि ्ासाठी करताना विसतात. विद्या््नमध््ेअसिाऱ््ा ्ा क्षमतांचा विचारात घेता 
विक्षक म्हिनू आपि ्ा माध््मांचा अध्््न अध््ापन िापर केल््ास त््ाचा फा्िा विद्या््नना ि 
अध्््न अध््ापन प्रवक््ेसअवधक होईल. 

The term “Social media” refers to the wide range of Internet - based and mobile 
services that allow users to participate in online exchanges, contribute user-created 
content, or join online communities. The kinds of Internet services commonly associated 
with social media (sometimes referred to as “Web 2.0”). 

क) ब्लॉग (Blog) - ऑनलाईन पद्धतीने आपल््ाला मतुतपिे िेबसाईटिर ब्लॉग्जत्ार करता ्ेतात. 
ब्लॉग हे िेबबेस्ड डा्री ककिा इंटरनेट्जुसथद्वारे त्ार केलेले जनथल असते. ्ामध््े इंटरनेटच््ा मितीने 
विविध विष्ाबाबतची मावहती, बातम््ा, कल्पना, उद् घोषिा, विचार, आरेखने ककिा क्वहडीओ इत््ािीचा 
समािेि करता ्ेतो. ब्लॉग हे िै्क्ततक, सामवुहक ककिा एखाद्या संस्रे्चे ही असतात. ्ात तमु्ही विक्षक 
म्हिनू िेखील मावहती परुिू  िकता तसेच त््ाब्लॉग्जमधील सिस््ांची एखाद्या विष्ािर चचा घडिून आि ू
िकतात. आवि त््ा विष्ातील अद्य्ाित मावहती ब्लॉग्जच््ा माध््मातनू विद्या््नप्ंत, त््ांच््ा 
पालकांप्ंत िसमाजातील इतर लोकांप्ंतपोहोचिता ्ेते.  

प्रकार : १) िै्क्ततक ब्लॉग २) सामवुहक ब्लॉग ३) संस्रे्चे ब्लॉग   
कायथ : 1)“Scribe blogging”(पाठपरुािा करिे) 

2) Explanation of concepts (संकल्पनेचे स्पष्टीकरि) 
3) Embed PowerPoint or other slides and notes from class (िगातील अध््ापनाच््ा 
नोट्स आवि पे्रझेन्टेिन)  
4) Announcements (सचूना िेिे) 
5) Practice of solve the Examples (उिाहरिे सोडिण््ाचा सराि करिे) 

ख) चचॅटग (Chatting) -एकाचिेळी अनेक व्ततींिी ऑनलाईन वहच््ुथअल वमकटगद्वारे संपकथ  साधता 
्ेतो. संगिकाच््ा पडद्यािर कोि संिेि टाईप करत आहे ते चटॅरला विसते, अिा रीतीने संिाि पडद्यािर 
विसत राहतो. चकॅटग ओपन फोरम स्िरुपात ककिा िै्क्ततक स्िरुपात करता ्ेते. 

ग) निनकज (Wikipedia) –विवकपीवड्ा हा अनेक व्ततींनी वमळून त्ार केलेला आहे.विवकज 
म्हिजे ते एक िेबपेज आहे ज्ज्ािर अनेक व्तती आपले स्ितःचे लेखनऑनलाईन पद्धतीने प्रकावित करू 
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िकतात. त््ा व्ततीने प्रकावित केलेला मजकूर िसुरी व्तती पाहू िकते, संपावित करू िकते. संपािन 
करताना तो मजकूर काढून टाकिे, त््ात भर घालिे ककिा त््ात त््ाला िाटतील तसे बिल करिे ्ा 
सगळ्ा बाबी ित् असतात. वििेष विक्षिात कालानरुूप विविध बिल झाले आहेत. अनेक निनिीन 
संकल्पनांचा समािेि वििेष विक्षिात झालेला आहे. ्ा संकल्पनांची मलूभतू ि अद्य्ाित मावहती 
तमु्हाला विवकवपडी्ािर वमळू िकते. 

कायथ : 1) Problem Solving (समस््ा वनराकरि) 
2) Problems of the Week (आठिड्याचा प्रवन) 
3) Explanation of various Words (विविध सज्ञांबाबतचे र्ोडत्ात स्पष्टीकरि) 
4) Collaborate with other Schools (इतर िाळांबाबतचा सह्ोग) 
5) Visual arts (दृकश्राव् स्िरुपात मावहती मांडिे) 
6) Case Studies (व्ष्टी अभ््ास) 

घ) आभासी िगथ (Virtualclassroom) -मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानामळेु विक्षक आभासी (वहच््ुथअल) 
पद्धतीने एकमेकांिी आंतरवक््ा करूिकतात. त््ाच पद्धतीने विद्यार्ी आंतरवक््ा अर्ात सहध््ा्ी 
आंतरवक््ा घडतात.्ा माध््माचा िापर एकाच िेळेला अनेक विद्या््नप्ंत पोहोचण््ासाठी होऊ िकतो. 

च) य-ुयूब (YouTube) - एखािा क्वहडीओ सिथसामान्् व्ततीला उपलब्ध होिारी ही साईट आहे. ही 
साईट िरूििथन पेक्षाही अवधक प्रमािात िापरली जाते. ्ातनू विली जािारी मावहती ही दृकश्राव् स्िरुपात 
विली जाते. ्ातील क्वहडीओ वनिलु्क असतात. ्ा साईटिर कोितीही व्तती आपला क्वहडीओ अपलोड 
करू िकते. हे क्वहडीओ ऑनलाईन पद्धतीने पाहता ्ेतात, पि आपल््ाला आपल््ा िेळेनसुार पहा्चे 
असल््ास ते जतन (साठिून) ठेिता ्ेतात.त््ा संिभातील मावहती तेरे् विलेली असते.हे क्वहडीओ विविध 
विष्ानरुूप सिनसाठीउपलब्ध असतात. 

छ) ष्ट्िटर (Twitter) -क्ट्िटर हे स्ितः विष्ी अर्िा िसुऱ््ांविष्ी चांगली-िाईट बातमी तसेच 
प्रवतवक््ा समजाप्ंत पोहोचिण््ाचे एक माध््म आहे. ्ा माध््माद्वारे आपि िसुऱ््ांच््ा बातमीिर 
प्रवतवक््ा िेखील िेऊ िकतो. ्ा माध््माचा िापर कोिीही, कधीही करू िकतो. हेऑनलाईन पद्धतीने 
सिनसाठी खलेुअसलेले संिाि माध््म आहे. 

ज) फेसबकु (Facebook) -आजच््ा जगात प्रत््ेक व्तती फेसबकु ्ा सोिल साईटिी पवरवचत आहे. 
्ा माध््मातनू आपि इतर व्ततींिी अभासी पद्धतीने मैत्री करू िकतात. तमु्ही सध््ा का् करता ककिा 
तमुच््ा जीिनात सध््ा का् चाल ू आहे ्ाची मावहती तेरे् तमु्ही िेअर करू िकता. फेसबकुिर तमु्ही 
िेगिेगळे फोटो ि क्वहडीओ तसेच एखािी मावहती िेखील िेअर करू िकतात.ऑनलाईन पद्धतीने 
आपल््ासामावजकभाि-भािना, मते प्रवतवक््ा व्तत करता ्ेिारे माध््म आहे. 

झ) ई-मेल (e-mail) -ई-मेल द्वारे विद्यार्ी एकमेकांिी आंतरवक््ा ि संिाि साधू िकतात. एकमेकांिी 
मावहतीची िेिािघेिाि करू िकतात. तसेच सचूनाही िेऊ िकतात. का्ाल्ीन वठकािी ्ा माध््माचा 
जास्त उप्ोग होतो.ही सिथ ताक्त्िक मावहती सिथसामान्् विद्या््नसाठी उप्तुत आहे. परंत ुबौवद्धक अक्षम 
असिाऱ््ा विद्या््नमध््े ्ा निीन तंत्रज्ञानाचा िापर अत््ंत काळजीपिूथक करािा लागतो. 

बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा प्रत््ेक विद्या््नचे िैविष्ट्य हे वभन्न असतात. त््ांच््ा िैविष्ट्यांचा 
िोध विक्षक म्हिनू तमु्हाला घ््ािा लागेल. ्ा क्षेत्रात का थ् केलेल््ा तज्ञांिी चचा करण््ासाठी ्ा 
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माध््मांचा िापर करता ्ेईल. स्माटथ फोनमळेु तमु्ही बौवद्धक अक्षम विद्या््नसाठी छोटे - छोटे क्वहडीओ 
त्ार करू िकताि त््ाद्वारे त््ांना अध््ापन केले जाऊ िकते.    

३.२.५ बहुमाध्यमांचा अध्ययि-अध्यापिात िापर 
 बहुमाध््मांबाबतची ताक्त्िक मावहती आताप्ंत आपि अभ््ासली त््ाचा िापर आपि अध्््न 
अध््ापन प्रवक््ेत केल््ास विद्या््नची अध्््न प्रवक््ा अवधक चांगली होऊ िकते परंतु त््ाचा िापर 
करताना पढुील गोष्टी लक्षात घेिे गरजेचे आहे. 

१) पारंपावरक पध्ितीने जे घटक विकविता ्ेत नाहीत असे घटक बहुमाध््मांच््ा साहाय्ाने सहज 
विकविता ्ेतात. उिा. रततावभसरि प्रवक््ा, नैसर्गगक/मानिवनर्गमत आपत्ती आल््ास 
कराि्ाच््ा उपा््ोजना, िनस्पतीच््ा िाढीचे टप्पे, अन्नसाखळी, कालबाह्य झालेले प्रािी 
इत््ािी. 

२) संगिकाद्वारे सराि चाचिी पवरिामकारकवरत््ा एकाच िेळी अनेक विद्या््निर राबविता ्ेते 
ि कमी कालािधीत मलू््मापन करता्ेते. 

३) विद्या््नकडून हे बहुमाध््म संच प्रकल्पाद्वारे विकवसत करता ्ेतात आवि त््ांना स्ि 
वनर्गमतीचा आनंििेता ्ेतो. 

४) साधन सामगु्रीची साठििकू िगीकृत पध्ितीने करता ्ेते. 
५) विक्षकाला अध््ापनात िापरता ्ेतील अिा अनेक सीडी, डीवहीडी बाजारात उपलब्ध आहेत, 

परंत ु त््ांचा िगथ अध््ापनात िापर करण््ाची ्ोजना त्ार करािी लागते. विद्या््ाला 
बहुमाध््म संच िाखविण््ापिूी त््ाला त््ा बहुमाध््म संचातील आि्, वचत्र, भाषा, प्रवतमा 
्ाचा िापर विद्यार्ी ि्ोगटानसुार आहे का ्ाचा पडताळा घ््ािा लागतो. त््ाचप्रमािे 
बहुमाध््माचा िापर कें वहा वकती ि कसा करिार ्ाचे वन्ोजन अगोिर करािे लागते. 
बहुमाध््मसंचाद्वारे अध्््न झाल््ानंतर विद्या््ननी कोित््ा कृती कराव्ात ्ाचे वन्ोजन ि 
आ्ोजन करािे लागते आवि अंमलबजाििी झाल््ानंतर त््ाचे प्रत््ाभरि घेऊन बहुमाध््म 
संचाची उप्ोवगता तपासता ्ेते. 

६) ज्ञानरचनािािानसुार विद्यार्ीजेंवहा एखािे ज्ञान स्ित: प्राप्त करतो, अर्थ लाितो, मावहती वनमाि 
करतो म्हिजे मावहतीचा नसुता िोध घेण््ाच््ा कृतीपेक्षा त््ामावहतीची स्ित: वनर्गमती करतो. 
त््ािेळेला तो जास्त चांगल््ा पद्धतीने विकतो. ्ा कृतीमधनू विद्या््ाच््ा ज्ञानात, कौिल््ात 
आवि ममथदृष्टीत बिल होतो. ह्या कृतीकरत असताना विद्यार्ी त््ाच््ा आिडीप्रमािेपिूथ 
करतो. 

७) मावहतीचे स्िरूप, मावहतीची रचनावनरवनराळ्ा कल्पनांमधील जोडिी आि्ाच््ा गरजेनसुार 
िेगिेगळे वडझाईन आवि ज्ज्ांच््ासाठी ते कराि्ाचे आहे. त््ांच््ाप्ंत ते पोहोचविण््ासाठी 
्ोग्् कौिल्् ्ा विद्या््नमध््े विकवसत होतात. 

८) वडवजटल इंवड्ा ्ा संकल्पनेमळेु विविध प्रकारच््ा िाळांमध््े ्ा बहुमाध््म संचाचा िापर 
केला जातो. िाले् पातळीिरील विक्षक, विद्यार्ी िेखील असे छोटे छोटे बहुमाध््म 
आि्ानसुार त्ार करण््ाचे का थ् करतात. ही आि् वनर्गमती एका विविष्ट पद्धतीने केल््ास 
तो आि् ज्ज्ा व्ततीप्ंत पोहोचिा्चा आहे, त््ाच््ाप्ंत पोहोचतो ककिा नाही ्ाचा विचार 
विक्षकाला करािा लागतो. 

९) बहुमाध््म त्ार करण््ासाठी हाडथिेअर आवि सॉफ्टिेअरची आिव्कता आहे. परंत ु
आजच््ा काळात अॅनड्रॉइड, मल्टीवमवड्ा मोबाईलचा िापर करून इतर बहुमाध््म त्ार 
करून त््ाचा िापर आपल््ा िगात करिे सहज ित् झाले आहे. 
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१०) बहुमाध््म त्ार करून अनेक विक्षक आपल््ा सहकारी विक्षकांना WhatsApp, e-mail, 
youtube, फेसबकुिरून पाठितात. म्हिनू त््ांनी त्ार केलेल््ा बहुमाध््माचा प्रचार आवि 
प्रसार जलिगतीने होतो. 

 िरील सिथ मावहती सामान्् िाळेतील त््ाचप्रमािे वििेष िाळेतील का थ् करिाऱ््ा विक्षकांना 
उप्तुत आहे. उपलब्ध साधनांचा बौवद्धक अक्षमता मलुांच््ा अध्््न अध््ापन प्रवक््ेसाठी िापर कसा 
करािा ्ाबाबतचे र्ोडत्ात वििेचन पढेु विलेले आहे. 
 विविध बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा िाळांमधील विक्षक आपल््ा विद्या््नच््ा गरजेनसुार 
बहुमाध््म संच विकवसत करतात. हेच संच सोवि्ल वमडी्ािर इतरांना पाठविल््ास त््ाचा उप्ोग 
इतरही विक्षक अध्््न - अध््ापनात करू िकतात. इंटरनेटिर उपलब्ध असिाऱ््ा बहुमाध््म संचाची 
मावहती विल््ास इतर विक्षक कमी िेळात अवधक पवरिामकारक अध्््न – अध््ापन प्रवक््ा घडिून 
आि ूिकतात. 
 
३.३ सारांि 
 मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु संपिूथ जग हे िैक्विक खेडे झाले आहे. अध्््न-अध््ापन 
प्रवक््ेतही काळानरुूप बिल होत आहे. विद्या््नना बहुमाध््मांद्वारे विविध ज्ञानेंवि्ांद्वारे अनभुतूी िेिे सहज 
ित् आहे. बहुमाध््मात िाक्ब्िक, आलेख, चलतवचत्र, ध्िनी ि वचत्रवफत अिा विविध घटकांचा समािेि 
होतो. बहुमाध््मांमळेु विविध स्िरुपात आि्ाची मांडिी, संिभथ आि्ाची जोडिी आवि आंतरवक््ा 
घडिून आििे ित् झाले आहे. बहुमाध््मांमळेु िैक्षविक क्षेत्रात आमलुाग्र बिल झालेले आहेत. 
काळानरुूप लागलेल््ा िोधांमळेु अनिेुिन सावहत््ातही बिल झालेले आहेत. साधनांचे प्रक्षेवपत, 
अप्रक्षेवपत, िाक्ब्िक ि अिाक्ब्िक असेही प्रकार आहे. 
 विक्षिातही बहुमाध््म संचामळेु अनेकविध फा्िे विक्षकांना, विद्या््नना होत आहेत. ह्या 
माध््मांचा िापर करून अध््ापन कौिल्् विकसनाबाबत विक्षकांना स्ितंत्र प्रविक्षिाची आिव्कता 
आहे. सामावजक माध््मांचाही िापर औपचावरक, अनौपचावरक अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेसाठी केला जात 
आहे. बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नच््ा अध्््न-अध््ापन प्रवक््ा पवरिामकारक घडिून 
आिण््ासाठी बहुमाध््म संच हे त््ांच््ा िैविष्ट्यांमळेु उप्तुत ठरत आहेत. 
 
३.४ घटकातील पानरभानषक िब्द 
 बहुमाध््म (multimedia) 
 अनिेुिक (Instructor) 
 आभासी (Simulation) 
 चलवचत्र (Animation) 
 वचत्रपट पट्ट्या (Film Strips) 
 आंतरवक््ा (Interactivity) 
 
३.५ घटकांतगथत प्रश्ि / परीक्षा 
 १) बहुमाध््माचा अर्थ ि स्िरूप स्पष्ट करा. 
 २) अनिेुिन सावहत््ाचे प्रकार वििि करा. 
 ३) बहुमाध््मांचे विक्षिातील फा्िे वलहा. 
 ४) बहुमाध््माचे निप्रिाह कोिते ? 
 ५) बहुमाध््मांचा अध्््न अध््ापनात िापर कसा करता ्ेईल ते स्पष्ट करा. 
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३.६ अनिक िाचिासाठी पसु्तके  

 चवहाि, वक., महाले, सं. ि पाटील, स.ु (२००३). मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञान आवि िैक्षविक 
मलू््मापन, प्रज्ञा प्रकािन, नाविक. 

 जोिी, अ. (२००३). िरूविक्षिाद्वारे विक्षक प्रविक्षि, प्रकािन ्.च.म.म.ुविद्यापीठ, नाविक.  
 जगताप, ह. (२००७). विक्षिातील निप्रिाह ि निप्रितथने, वनत्् नतून प्रकािन, पिेु. 
 बरिे, मीनाक्षी ि धारिकर, माधिी (२०१०). मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान, वनत्् नतून प्रकािन, पिेु. 
 कडू, न., महाले, छा्ा ि घघुसु्कर, कविता (२०११), िैक्षविक तंत्रविज्ञान, इनसाईट पक्ब्लकेिन्स, 

नाविक.  
 गलु्हाने, ग., धांडे, वकरि (२०१२). अध्््न अक्षमता, नभप्रकािन, अमरािती. 
 जाधि, र., गा्किाड, गौ. (२०१५). विक्षिातील आधवुनक विचारप्रिाह, कैलाि पक्ब्लकेिन्स, 

औरंगाबाि. 
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घटक – ४ 
तंत्रज्ञािानिष्ठीत अिदेुिि  

अिकु्रमनणका  
४.० उविष्टे   
४.१ प्रस्तािना  
४.२ विष् वििेचन  
 ४.२.१ विक्षकांमध््े मैत्रीपिूथ तंत्रज्ञान िापर क्षमतेचे विकसन 

४.२.२ संगिक सहाक्य्त आवि संगिक व्िस्र्ापकी् अनिेुिन, संक्ांवतविज्ञान 
(सा्बरनेटीतस), ई-अध्््नासाठी नेटचा िापर  

 ४.२.३ अपंगत्िांसाठी मैत्रीपिूथ तंत्रज्ञान 
 ४.२.४ िै्क्ततक आवि सांवघक पाठ विकसनात तंत्रज्ञानाचे एकाक्त्मकीकरि 
 ४.२.५ तंत्रज्ञानावधक्ष्ठत अनिेुिनाचे समािेवित विक्षिातील पवरिाम   
४.३ सारांि  
४.४ पावरभावषक िब्ि  
४.५ सरािासाठी प्रवन  
४.६ अवधक िाचनासाठी पसु्तके  
 
४.० उनिष्टे   

 १) विक्षकांमध््े मैत्रीपिूथ तंत्रज्ञानाचा िापर क्षमतेबाबतचे विविध क्षेते्र सांगता ्ेतील. 

२) संगिक आधावरत विविध प्रिालींचा अध्््न-अध््ापनासाठी िापर करता ्ेईल. 

 ३) अपंगत्िानसुार मैत्रीपिूथ तंत्रज्ञानाचा िापर करता ्ेईल.  

 ४) िै्क्ततक आवि सांवघक पाठ विकसनात तंत्रज्ञानाचे एकाक्त्मकरि करता ्ेईल.  

 ५) तंत्रज्ञानावधक्ष्ठत अनिेुिनाचा समािेवित विक्षिात पवरिाम स्पष्ट करता ्ेईल. 

४.१ प्रस्ताििा  

 आजचे ्गु हे तंत्रज्ञानाचे ्गु म्हिनू ओळखले जाते. वििेष गरजा असिाऱ््ा विद्या््नच््ा 
अध्््निैली ्ा ईतर सिथसामान्् विद्या््नपेक्षा वभन्न असतात. ही मखु्् बाब लक्षात ठेिून ्ा विद्या््नचे 
अवधकावधक अध्््न घडिून आिण््ासाठी आवि त््ाचा सिथ दृष्टीकोनातनू समािेिन करण््ासाठी 
विक्षकांनी विक्षि क्षेत्रातील निनिीन तंत्राबाबत अद्य्ाित मावहती ठेििे आिव्क असते. ्ा 
दृष्टीकोनातनू विक्षकांनी आपल््ा विद्या््नच््ा प्रगतीसाठी प्र्त्निील रावहले पावहजे. ्ासाठी विक्षकांनी 
तंत्रज्ञान िापरासाठी आिव्क असलेली कौिल्् अंगी बािले पावहजेत. ्ा पाठात तमु्हाला 
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तंत्रज्ञानावधष्ठीत अनिेुिन करण््ासाठी आिव्क आलेल््ा बाबींची मावहती होईल ि तमु्हाला त््ाचे 
उप्ोजन करता ्ेईल.  
४.२ निषय नििेचि  

४.२.१) निक्षकांमध्ये मैत्रीपणूथ तंत्रज्ञाि िापर क्षमतेचे निकसि 

 जीिनाच््ा प्रत््ेक क्षेत्रात तंत्रज्ञानामळेु विविध गोष्टी करिे ित् झाले आहे. विक्षकांनी सदु्धा 
तंत्रज्ञानाचा िापर आपल््ा िैनंविन का्ामध््े केल््ास प्रत््ेक काम अचकू ि सखुकर होिार आहे. विक्षक 
िेगिेगळ्ा कामांसाठी तंत्रज्ञानाचा िापर करू िकतात. ते घटक पढुीलप्रमािे - 
(क) तंत्रज्ञािाचा निक्षणात उपयोग  

१) अध्््न  
२) अध््ापन  
३) मलू््मापन  
४) व्िस्र्ापन  
५) संिोधन  
६) प्रविक्षि  

 प्रत््ेक विक्षकाने संगिकाचे मलूभतू ज्ञान आवि कौिल्् वमळविल््ानंतर त््ाला त््ाचा िापर 
िैनंविन का्ामध््े अवधक पवरिामकारकवरत््ा करता ्ेिे सहज ित् आहे.  
१) अध्ययि - विद्या््नना स्ि्ं अध्््न, गटका्ासाठी ्ा तंत्रज्ञानाचा िापर करता ्ेतो. ्ा कृतीमळेु 
अध्््नासाठी पे्ररिा िेिे, अध्््नात आिड वनमाि करिे आवि विद्या््नना  केलेल््ा का्ाची तपासिी 
करून तात्काळ प्रत््ाभरि िेता ्ेिे ित् होते. ्ा प्रत््ाभरिामळेु विद्या््नना अवधक आि् विकण््ाची 
पे्ररिा वमळते. 
२) अध्यापि - विक्षकांनी त््ांना विकिाि्ाच््ा विष्ािी संबंवधत िेगिेगळे उिाहरिे त्ार करिे आवि 
संिभथ वमळविण््ासाठी उप्ोग होतो. प्रवक््ेच््ा स्िरुपात आि् असल््ास ् ुट्युबिर त््ासंिभात काही 
क्वहडीओ उपलब्ध असल््ास त््ाचा अध््ापनामध््े िापर करता ्ेतो. उिा. रततावभसरि संस्रे्च््ा का्ाचा 
क्वहडीओ त््ाचप्रमािे त््ा-त््ा विष्ातील ईतर तज्ञांची व्ाख््ानेही इंटरनेटिर उपलब्ध असतात. त््ांचा 
िापर करून ते आपले ज्ञान अद्य्ाित करून अध््ापनात िापर करू िकतात.  
उिा. रततावभसरि संस्रे्चे का्ाचा क्वहडीओ 
३) मलू्यमापि - अध्््न - अध््ापन सरुु असताना संगिकाच््ा साहाय्ाने मलू््मापन करिे सहज ित् 
होते. वनरवनराळ्ा प्रकारच््ा परीक्षा घेिे ि त््ाचे तात्काळ मापन करिे संगिकाच््ा आधारे सहज ित् 
होते. मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानामळेु स्पधात्मक परीक्षांमध््े  ऑनलाईन मलू््मापन केले जाते. िाले् स्तरािर 
विक्षकांनी विष्वनहा् आवि काही सॉफ्टिेअर त्ार केलेली आहेत. त््ा सॉफ्टिेअरद्वारे विद्या््नचे 
अचकू ऑनलाईन मलू््मापन करता ्ेते. विव्ांग मलुांच््ा सातत््पिूथ मलू््मापनासाठी संगिक अवधक 
उप्ोगी ठरतो. 
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४) संिोिि - विक्षकाने कृतीसंिोधनाच््ा आधारे स्ितःच््ा िैनंविन का्ातील समस््ांची उत्तरे िोधािीत 
असे अपेवक्षत आहे. संिोधन हाती घेतल््ानंतर त््ाबाबतचे का थ्, मावहती िोधनू आराखडा त्ार करिे, 
सांक्ख््की् विवलेषि करिे, अहिाल लेखन करिे ईत््ािींसाठी संगिकाचा िापर करता ्ेतो.  
 
 
५) व्यिस्र्ापि - 
 विक्षकाला अध्््न - अध््ापन प्रवक््ेव्वतवरतत अनेक प्रिासकी् कामे करािी लागतात. ही 
प्रिासकी् कामे करताना मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानाचा उप्ोग होतो. उिा. प्रिेि प्रवक््ेसाठी आलेल््ा 
विद्या््नची अचकू मावहती भरण््ासाठी संगिकाचा िापर केला जातो. त््ाचप्रमािे विद्यार्ीवनहा् प्रगती 
अहिालही एकवत्रत ठेिता ्ेतात. विद्यार्ी, पालक, िाले् प्रिासनाला प्रगती अहिाल तात्काळ िाखवििे 
सहज ित् होते. विद्या््नबाबतच््ा िै्क्ततक नोंिी बरोबरच त््ाला िाले् िलु्काबाबत िेण््ात आलेल््ा 
सिलतीची िा िलु्काची नोंि करता ्ेते. िाळेच््ा गं्रर्ाल्ातील पसु्तकांची िेिािघेिाि करिेही ित् 
होते. त््ाचप्रमािे वनरवनराळ्ा कामासाठी विक्षकांना जो पत्रव्िहार करािा लागतो त््ाचे टंकलेखन ि 
बहुप्रती, साठििकू करण््ासाठी मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानाचा उप्ोग करता ्ेतो.  
६) प्रनिक्षण -  
 मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानामळेु इंटरनेटचा िापर िाढलेला आहे. आजकाल अनेक विक्षकांकडे 
अॅनड्रॉईड फोन असल््ामळेु फोनद्वारेही ते ईतरांिी संपकथ  साधू िकतात. अनेक संस्र्ा आपल््ा 
कमथचाऱ््ांच््ा प्रविक्षिासाठी क्वहडीओ कॉन्फरन्स, िकथ िॉप, सेवमनारचा िापर करतात. एकविसािे ितक 
हे मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानाचे असल््ामळेु प्रत््ेक विक्षकाने तंत्रस्नेही असिे ही आजच््ा काळाची गरज 
झालेली आहे.  
स्ियं अध्ययिासाठी प्रश्ि 

तमु्ही तमुचे िैनंविन का थ् करताना कोि-कोित््ा कृती करण््ासाठी संगिकाचा िापर करू 
िकाल त््ाची ्ािी करा. 

४.२.२ संगणक सहाष्ययत आनण संगणक व्यिस्र्ापकीय अिदेुिि, संक्रांनतनिज्ञाि 
(सायबरिेटीतस), ई अध्ययिासाठी िेटचा िापर  

 तंत्रज्ञानाच््ा विकासामळेु विविध पद्धतीने विक्षकांना अध्््न-अध््ापन प्रवक््ा करिे सलुभ झाले 
आहे. संगिकाचा अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेत विविध पद्धतीने िापर करता ्ेतो.  
(क) संगणक सहाष्ययत अिदेुिि (Computer Assisted Instration) 
 बौक्ध्िक अक्षमता असिाऱ््ा प्रत््ेक विद्या््ाची गती ही वभन्न-वभन्न असते. विद्या््नची िैविष्ट्ये 
ही व्ततीगविक वभन्न असतात. त््ांना त््ांच््ा गतीनसुार विकण््ासाठी संगिक सहाक्य्त अनिेुिन 
अवति् उप्तुत आहे. संगिक सहाक्य्त अनिेुिन ्ा तंत्रामध््े पाठाचे वििेचन करताना विविष्ट 
कल्पनांचा िापर केला जातो. विद्या््नना पाठाचा अभ््ास ककिा अध्््न करताना आवि विद्या््नना तो 
वकती कळला आहे हे पाहण््ासाठी प्रत््ेक टप्प््ािर छोटे-छोटे प्रवन विचारले जातात. विद्या््नना प्रवनांची 
उत्तर िेता न आल््ास त््ाला पनु्हा त््ा आि्ाकडे जाण््ाची संधी वमळते. विद्या््नने प्राविण्् संपावित 
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करेप्ंत ही वक््ा पनु्हा-पनु्हा केली जाऊ िकते. विक्षकांच््ा गैरहजरीतही विद्या््नना स्ि्ंगतीने विकता 
्ेते. ्ा तंत्रामळेु उजळिी, स्िाध््ा्, आभासी अभ््ास, संिाि, प्रवन उपक्स्र्त करता ्ेतात. 
संगणक सहाष्ययत अिदेुििाचा उपयोग 

१. बौक्ध्िक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नच््ा क्षमतेनसुार िा कुितीनसुार स्ितःच््ा गतीने अध्््न 
करण््ाची संधी उपलब्ध होते. 
२. प्रत््ेक बौक्ध्िक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नची बौवद्धक क्षमता ही िेगिेगळी असते. ्ा 
प्रकारचा विद्यार्ी टप्प््ा-टप्प््ाने विकत असल््ामळेु त््ाचे अध्््न अवधक चांगल््ा प्रकारे होते. 
कोित््ाही प्रकारची िखुापत होण््ाची ित्ता नसल््ाने अभ््ासात भीतीिा्क िातािरि राहत 
नाही. 
३. विज्ञानातील प्र्ोग, प्र्ोगाचे विग्ििथन, अवभवक््ा, विविध रासा्वनक प्रवक््ा विद्या््नना 
आभासी पद्धतीने समजािून सांगता ्ेतात. 
४. भावषक उच्चार विकविण््ासाठीही उप्ोग होतो. 
५. बौक्ध्िक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नना एकच कृती अनेक िेळा करा्ला आिडते. त््ामळेु 
्ा तंत्राद्वारे त््ांच््ाकडून अपेवक्षत असलेल््ा कृतींचा सराि करून घेिे सहज ित् होते. 
गविताच््ा सरािासाठी चांगला िापर होऊ िकतो. 
६. मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु सामान्् विक्षकालाही बौक्ध्िक अक्षमता असिाऱ््ा 
विद्यार्नच््ा गरजेनसुार िैक्षविक का थ्क्म विकवसत करता ्ेिे ित् आहे.  

संगणक सहाष्ययत अिदेुििाच्या मयादा 
१. तंत्र खर्गचक आहे कारि अध्््न ि संज्ञापनासाठी िै्क्ततक संगिक सिनना घेिे ित् होत 
नाही त््ाचप्रमािे बौक्ध्िक अक्षमता असिाऱ््ा  विद्या््नच््ा िाळेत संगिकाची सवुिधा उपलब्ध 
नसते. 
२. संगिक सहाय्क अनिेुिन का थ्क्माचा िापर करण््ासाठी काही विविष्ट कौिल््ांची गरज 
असते. त््ाचप्रमािे संगिक संिभातील विविष्ट कौिल््ांची गरज असते. 
३. ्ा तंत्रज्ञानामळेु गट अध्््न करता ्ेत नाही. 

स्ियं अध्ययिासाठी प्रश्ि  
 तमु्ही बौवद्धक अक्षम विद्या््नच््ा अध्््नासाठी संगिक सहाक्य्त अनिेुिनाचा कसा िापर 
कराल.  
(ख) संगणक व्यिस्र्ापकीय अिदेुिि (Computer Managed Instruction)  
 विक्षक संगिकाचा उप्ोग त््ाच््ा िैनंविन का्ाच््ा व्िस्र्ापनाचे साधन म्हिनू िापरू िकतो. 
संगिकामध््े विविध सॉफ्टिेअरच््ा आधारे िाळांमध््े नोंिी केल््ा जातात. बौक्ध्िक अक्षमता असिाऱ््ा 
विद्या््ाचा िाळेच््ा प्रिेिापासनू तर तो िाले् विक्षि पिूथ करून बाहेर पडेप्ंतच््ा सिथ नोंिी करता 
्ेतात. 

१. बौक्ध्िक अक्षम विद्यार्ी िाळेत प्रिेवित होताना त््ांची कौटंुवबक पाविथभमूी, बौक्ध्िक अक्षमतेची 
तीव्रता, िाळेत त््ाला आिव्क असलेला आधार, कौिल््, विविध चाचण््ांच््ा आधारे केलेले वनिान, 
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िाळेतनू आिव्क असलेले आधार, का थ् व्िस्र्ापन, भौवतक सवुिधा, विविध उपचारांची गरज अिा 
विविध नोंिी करता ्ेतील.  

२. िै्क्ततक िैक्षविक आराखडा विकवसत करून एका आठिड्यामध््े त््ाची का् प्रगती झाली, 
कोि-कोित््ा गोष्टींचे अनकूुलन/ बिल करण््ाची गरज आहे, ्ांच््ाही नोंिी करता ्ेतील, मवहन््ाचा 
प्रगतीचा अहिाल पालकांना िेता ्ेईल. 

३. बौक्ध्िक अक्षमता विद्या््नसाठी त््ांच््ा तीव्रतेनसुार चाचिी ककिा प्रवनपवत्रका त्ार करािी 
लागते. ही विकवसत केलेली प्रवनपवत्रका संगिकाच््ा साहाय्ाने छापताही ्ेते आवि विद्यार्नचे मलू््मापन 
करिेही ित् होते. 

४. बौक्ध्िक अक्षम विद्यार्नना चाचिी ककिा प्रवनपवत्रका संगिकाच््ा स्क्ीनिरही िाखविता ्ेते. 
विद्यार्ी स्ितःच््ा गतीनसुार चाचिी ककिा प्रवनपवत्रका सोडिू िकतो. विद्या््ाची उत्तरे संगिक तपासनू 
संबंवधत मावहती एकत्र करून विद्या््ाच््ा प्रगतीचा अहिालही बनिू िकतो. कालानरुूप आलेखाच््ा 
आधारे प्रगती तपासता ्ेते. 

५. विद्यार्नच््ा वनरीक्षि, नोंिी आवि संगिकाआधारे आलेला अहिाल ्ािरून पालक, विद्यार्ी 
आवि िाले् व्िस्र्ापन ्ांना अचकू स्िरुपात मावहती िेता ्ेते. 

६. संगिकाच््ा आधारे िेगाने मलू््मापन होते ि प्रत््ाभरि तात्काळ विले जाते. मलू््मापनात 
चकूा नसल््ामळेु त््ात व्ततीवनष्ठता ्ेत नाही.  

७. एतसेल ्ा सॉफ्टिेअरचा उप्ोग विक्षकाला पसु्तकांच््ा नोंिी ि िेिािघेिाि, त््ाचप्रमािे 
वनकालपत्र त्ार करण््ासाठीही होतो. 

८. पेंट ्ा सॉफ्टिेअरिरून विद्या््नसाठी विविध िैक्षविक साधने त्ार करून साठिू िकतो. 
९. आभासी तंत्राचा िापर करून वनरवनराळ्ा प्रकारचे िैक्षविक खेळ विक्षक विकवसत करून 

त््ांची साठििकू करू िकतो. 
१०. संगिकाचा िापर करून ध्िनीमिुि त्ार करून, विविध प्रकाराची मावहती एकत्र करून 

त््ांची साठििकू करिे ित् होते. विद्या््ाची संपिूथ मावहती एकवत्रतच संगिकात साठिून त््ाला 
आिव्क त््ािेळी ्ा मावहतीचा िापर करता ्ेतो. 

११. वििेष गरजा असिाऱ््ा मलुांकवरता जगातील राष्री् स्तरािरील ्ोजना, ्ा विद्या््नसाठी 
निनिीन विकवसत झालेल््ा तंत्रज्ञानाबाबतची मावहती विक्षकांना वमळू िकते. ्ा मावहतीचा उप्ोग करून 
आपल््ा विद्या््नच््ा विविध गरजा पिूथ करू िकतात. 

१२. आंतरराष्री्, राष्री् स्तरािरील वििेष गरजा असिाऱ््ा विद्यार्नच््ा संिभात मावहतीची 
िेिाि-घेिाि करिे सहज ित् होते. विविध वठकािाच््ा विक्षकांनी वनमाि केलेली संसाधन आवि 
निोपक्माचा  पवरच् करून िेिे सहज ित् होते. 

१३. वििेष गरजा असिाऱ््ा मलुांच््ा प्रगतीसाठी सहका्ात्मक पद्धतीने संिोधन हाती घेिे सहज 
ित् आहे. 
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स्ियं अध्ययिासाठी प्रश्ि  
 संगिक व्िस्र्ापकी् अनिेुिनाचा बौवद्धक अक्षम विद्या््नच््ा प्रगतीचा आढािा घेण््ासाठी 
कसा िापर कराल?   
(ग) संक्रांनतनिज्ञाि (Cybernetics) 
 संक्ांवतविज्ञान हा आंतरविद्यािाखी् दृष्टीकोन असनू त््ात प्रिाली संरचना, अडचिी आवि 
दृक्ष्टकोनांचा विचार केला जातो. Nobert Wiener ्ांनी सन १९४८ मध््े त््ाची व्ाख््ा पढुीलप्रमािे 
‘प्रािी आवि मविन ्ांच््ामधील वन्ंत्रि आवि संपे्रषिाचा िास्त्री् अभ््ास’ अिी केली होती. 
तंत्रज्ञानाचा िापर करून प्रिालीचे वन्ंत्रि करिे. र्ोडत्ात संक्ांवतविज्ञान म्हिजे एखाद्या प्रिालीचे का थ् 
पवरिामकारक पद्धतीने कसे चालते त््ाचे परीक्षि करिे हो्. िेगिेगळ्ा विद्यािाखांनी ्ात भर घातलेली 
आहे. ्ात ्ंत्रांद्वारे पवरक्स्र्तीचा आढािा घेतला जातो. सकू्ष्म प्रिालीच््ा प्रवक््ांबाबत प्रत््ाभरि घेिून ्ा 
प्रत््ाभरिाचा उप्ोग करून सकू्ष्म आंतरवक््ांचे वन्ंत्रि करिे, आंतरवक््ांिर सतत लक्ष ठेििे आवि 
त््ातनू तात्काळ समा्ोजन करिे ही तत्िे प्रिाली उपगामास संक्ांवतविज्ञानातनू वमळाली आहेत.  
 जहाजािरील कप्तान होका्ंत्रिेच््ा साहाय्ाने बोट ्ोग्् वििेने जाते आहे ककिा नाही हे पाहतो. 
बोट विलेल््ा मागापेक्षा िेगळ्ा मागाने जात असल््ास संबंवधतांना सचूना िेिून पनु्हा ठरलेल््ा मागािर 
बोट आिण््ाचा प्र्त्न करतो. ्ात प्रत््ाभरि व्िस्रे्चे तीन प्रमखु का थ् विसनू ्ेतात. 
 १) प्रिालीचे लक्ष््ाकडे ककिा ठरविलेल््ा मागाने िाटचाल सरुु करून िेिे. 
 २) मागथक्मांची वििा ि ठरविलेला ्ोग्् मागथ ्ांची तलुना करून त््ातील फरक िोधनू काढिे. 
 ३) फरकांचा ककिा चकुांचा उप्ोग करून त््ाचा िापर प्रिाली पनुवनििथनासाठी करिे.  
सा्बरनेवटतसमध््े केिळ वििाििथक ककिा सधुारिा करण््ाचे अपेवक्षत आहे. कोित््ाही सजीिांचे 
संचलन आंतवरक ि बाह्य ्ािोन्ही िततींिर अिलंबनू असते. सा्बरनेवटतसच््ा उपपत्तीनसुार अध्््न 
प्रवक््ा पढुील गोष्टींमळेु सरुुळीत चालते. 
१) अध्््नकृती विद्या््ाच््ा िारीवरक ि बौवद्धक िाढीिी ससंुगत असेल तर  
२) ज्ज्ा ध््े्ाच््ा वििेने विद्यार्ी िाटचाल करतो त््ा ध््े्ाच््ा विविध घटकांमधनू अर्थपिूथ संबंध 
पाहण््ाची संधी विक्षकाने विद्या््नना उपलब्ध करून विली तर 
३) विद्यार्ी किापध्ितीने प्रगती करीत आहे हे त््ाला समजण््ासाठी प्रत््ाभरिाची व्िस्र्ा केली तर  
४) विद्यार्ीसमोर अध्््न कृती विविध पवरक्स्र्ती ि िाक्ब्िक तसेच अिाक्ब्िक संिभथ सािर केले तर  
 बौक्ध्िक अक्षम विद्या््नच््ा दृष्टीने सा्बरनेवटतस ही संकल्पना अत््ंत महत्त्िाची आहे. प्रत््ेक 
विद्या््ाची िारीवरक ि मानवसक िाढ ही वभन्न-वभन्न असते. त््ांच््ा क्षमतेनसुार अध्््नकृती विल््ा 
जाव्ात. बौक्ध्िक अक्षम विद्यार्ी ज्ज्ा ध््े्ाच््ा वििेने िाटचाल करत आहे, त््ा ध््े्ातील विविध 
घटकांमधील अर्थपिूथ संबंध पाहण््ाची संधी विक्षकाने विद्या््नना उपलब्ध करून विल््ास आवि 
विद्या््ाच््ा प्रगतीचे प्रत््ाभरिाची व्िस्र्ा केल््ास विद्यार्ी अवधक चांगल््ा पद्धतीने विकू िकतो. 
बौक्ध्िक अक्षम विद्या््नसमोर अध्््न कृती ्ा विविध पवरक्स्र्ती िाक्ब्िक, अिाक्ब्िक आवि कृवत्तुत 
पद्धतीने सिर केल््ास विद्या््ाचे अध्््न अवधक चांगल््ा पद्धतीने घडून ्ेऊ िकेल.  
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बौक्ध्िक अक्षम विद्या््नसाठी सा्बरनेवटतस प्रवतमानाचा िापर पढुील आकृतीत िाखविल््ाप्रमािे 
करता ्ेिू िकेल.  
 
 
 
 
  
   प्रत््ाभरि 
 

आकृती क्. ४.१ बौवद्धक अक्षम विद्या््नच््ा अध्््नासाठी सा्बरनेवटतसचा िापर  
(घ) ई -अध्ययि (E-Learning) 

मावहती संपे्रषि ्गुात विक्षि, प्रविक्षि, संिोधन अिा विविध कारिांसाठी ई-अध्््न हा एक 
प्रभािी मागथ म्हिनू िापरला जात आहे. E-Learning मधील E हे अद्याक्षर Electronic ्ा अक्षरासाठी 
िापरलेले आहे. तो एक अध्््न मागथ आहे. ज्ज्ामध््े अनेक िेळा electronic माध््मांचा आवि साधनांचा 
िापर केला जातो. E-Learning म्हिजे मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाद्वारे आधार (Support) आवि पे्ररिा 
(Facilitation) घडिून आििारे अध्््न हो्.  E-Learning साठी अनेक प्ा्ी िब्ि आताप्ंत 
िापरले गेले आहे. उिा. Web-based Learning, Online Learning ई. E-Learning च््ा व्ाख््ेत 
Digital Virtual Classroom (बरिे २००५) आवि िरील विविध संज्ञांचा ही समािेि केलेला आहे. 
मावहती इंटरनेट, इंरानेट, क्वहडीओ, ऑवडओ, टेप्स, सटेॅलाईट, ब्रॉडकास्ट, इंटरअॅतटीवह, टी.वही. आवि CD 
ROM ककिा वनरवनराळ्ा मागाने विद्या््नप्ंत पोहचिले जाते. 
ई-अध्ययि (e-Learning) व्याख्या 
विविध तज्ञांनी E-Learning विविध व्ाख््ा केलेल््ा आहेत. त््ा पढुीलप्रमािे 

1. E-Learning is the use of electronic media; educational technology and 
information and communication technologies (ICT) in Education E-Learning includes 
numerous types of Media that deliver text; audio, images, animation and streamlining 
video and includes technology applications and Processes such as audio or video tape 
satellite TV, CD-Rom and Computer based Learning as well as local internet extranet and 
web based learning  information and communication systems whether free standing or 
based on either local network or the internet in networked learning underlay many E-
learning processes. 

2. E-Learning is commonly referred to the intentional use of networked information 
and communication technology in teaching and teaching such as. E-learning comprises a 
lot more than online leaning, virtual learning network or web based learning. 
 

(Input आिान) 
आि् संिेि िेिे  

(Process प्रवक््ा) 
विद्या््नना विविध कृती िेिे   

अपेवक्षत कृती आवि प्रत््क्ष 
कृती ्ामधील फरक  

(Output वनष्पत्ती) 
विद्या््नचे आि् आकलन  
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ई-अध्ययिाचे िैनिष्टे 
 हॉिर गॉडथनर ्ांनी बहुविध बवुद्धमत्ता ही संकल्पना मांडलेली आहे. ्ात एकूि आठ प्रकारच््ा 
बदु्धीमते्तची मावहती त््ांनी विलेली आहे. मवतमंि विद्या््नमध््ेही ्ापैकी एखािी बदु्धीमत्ता अवधकतम 
असते. ्ा सिनचा विचार अध्््न प्रवक््ेत करिे गरजेचे आहे.  

१. प्रत््ेक बौक्ध्िक अक्षम विद्या््नची विकण््ाची पद्धत ही िेगिेगळी असते. ्ा विद्या््नसाठी 
प्रामखु््ाने विकण््ासाठी ज्ञानेंवि्ांचा िापर केल््ास ते अवधक चांगल््ाप्रकारे विकू िकतात. ज्ञानेंवि्ांच््ा 
िापरानसुार अध्््निैलीचे तीन प्रकार पडतात. श्राव् (ऐकूि विकिारे), दृक (पाहून विकिारे) आवि 
हाताने कृती करून विकिारे ई. माध््मांच््ा साहाय्ाने असे अनभुि विद्या््नना विल््ास त््ांचे अध्््न 
अवधक चांगले होते. हे E-learning मधनू होिे ित् आहे. 

२. प्रत््ेक बौक्ध्िक अक्षम विद्या््नच््ा गरजा, त््ांची कौटंुवबक, िैक्षविक पाविथभमूी वभन्न वभन्न 
असते. त््ामळेु प्रत््ेक विद्या््नच््ा गरजेनसुार विक्षक विविध माध््मांद्वारे त््ांचा विकण््ाच््ा गरजा पिूथ 
करू िकतात. 

३. प्रत््ेक बौक्ध्िक अक्षम विद्या््नची अध्््न गती ही वभन्न वभन्न असते. E-learning मळेु 
प्रत््ेकाला आपल््ा गती नसुार विकण््ाची संधी वमळते. 
ई-अध्ययिचे फायदे आकृती क्र. ४.२ दाखनिता येतील 
 
    Every Content (सिथ आि्) 
      
 
      Everytime       Everyone  
       (कोित््ाही िेळी)           (सिनसाठी) 
  
  
               Easy   Enagining 
       (सलुभ)      (गुंतिून ठेििे) 

आकृती क्र. ४.२ : ई-अध्ययिाचे फायदे  
मावहती संपे्रषि तंत्राविज्ञानामळेु E-Learning चा उप्ोग विविध पातळीिर केला जात आहे. 
विद्या््नबरोबरच विक्षकांनाही ते उप्तुत ठरत आहे.  
ई-अध्ययिाचे बौनिक अक्षम निद्यार्थ्यांच्या दृष्टीिे फायदे 

१. बौक्ध्िक अक्षम विद्या््नना स्ि्ं अध्््नाला ि स्ितःच््ा गतीने विकण््ाची संधी आहे. 
२ बौक्ध्िक अक्षम विद्यार्नचा सक्ी् सहभाग िाढविता ्ेतो. 
३. ईतर विक्षकांनी विकवसत केलेल््ा सावहत््ाचा िापर करण््ाची संधी वमळते. 
५. तज्ञ मागथििथकांचा लाभ घेता ्ेतो. 
६. कृतीचा सरािही करून घेता ्ेतो. 

E 
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७.विद्या््नला तात्काळ प्रत््ाभरि वमळाल््ामळेु त््ांच््ामध््े अध्््नासाठी आत्मविविास 
वनमाि होतो. 

ई-अध्ययिचा मागथ/ प्रकार 
 रॉवमझॉबॉस्की (Romiszowski 2004) ्ांनी ई-अध्््नाचे चार मागथ (E-Learning Modalities) 
सांवगतले आहेत. ई-अध्््न हे िेगिेगळ्ा माध््मांद्वारे आवि प्रत््क्ष पवरक्स्र्ती, उपक्स्र्त आवि 
अनपुक्स्र्त ्ा पद्धतीने हे करता ्ेते. त््ामळेु त््ाचे प्रामखु््ाने एककालीन माध््म आवि वभन्नकालीन 
माध््म असे िोन प्रकार विसनू ्ेतात. एककालीन माध््माच््ा सहाय्ाने अध्््न-अध््ापन प्रवक््ा घडून 
्ेत असताना विक्षक आवि विद्या््नची उपक्स्र्ती एकाच िेळी असिे अवनिा थ् असते तर वभन्नकालीन 
माध््माच््ा साहाय्ाने अध्््न- अध््ापन प्रवक््ा घडत असताना विक्षक आवि विद्या््नची उपक्स्र्ती 
अवनिा थ् नसते. 
एककालीि आनण नभन्िकालीि माध्यमांचे िैनिष्ये  
एककालीि माध्यमाची िैनिष्ये  

1. आि्ामध््े विद्या््ाच््ा प्रत््ाभरिानसुार बिल करता ्ेतात. 
2. तात्काळ आवि वद्वमागी संपे्रषि आहे. 
3. माध््माचा पनु्हा पनु्हा िापर करता ्ेत नाही. 
4. स्र्ळ ि काळाचे बंधन आहे. 

नभन्िकालीि माध्यमाचे िैनिष्ये  
1. आि्ामध््े विद्या््ाच््ा प्रत््ाभरिानसुार लगेचच बिल करता ्ेत नाहीत.  
2. अंितः वद्वमागी संपे्रषि आहे. 
3. माध््माचा पनु्हा पनु्हा िापर करता ्ेतो. 
4. स्र्ळ ि काळाचे बंधन नाही. 

पारंपावरक िगथरचना आवि ई िगथरचना ्ातील फरक कोष्टक क्. ४.१ मध््े िेण््ात आलेला आहे.  
कोष्टक क्र. ४.१ पारंपानरक िगथरचिा आनण ई-अध्ययि िगथरचिा यातील फरक 
 

िैनिष्ये 
 

पारंपानरक 
 

ई-अध्ययि 
 

बैठक व्यिस्र्ा 
 

म्ावित आकार 
 

आकारात लिवचकता 
 

स्र्ळ ,काळ स्र्ळ ,काळाचे बंधन आहे. स्र्ळ ,काळाचे बंधन नाही. 
(कोिीही ,कोित््ाही िेळी ,कोठेही, 

अध्््न करिे ित्) 

आिय िैक्षविक साधने, पाठ्यपसु्तक, 
दृकश्राव्, साधनांच््ा आधारे सिथ 

विद्या््नप्ंत पोहचविता ्ेतो. 

बहुमाध््म, आभासीकरि करून आि् 
िेता ्ेतो. 

Digital गं्रर्ाल्ाचा िापर,  
अध्ययि मागथ सिथ विद्या््नसाठी एकाच प्रकारचा अध्््नार्ीच््ा प्रभािी अध्््निैलीनसुार 
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अध्््न मागथ िापरला जातो. ्ोग्् माध््मांचा िापर केला जातो. 
मलू्यमापि िगात पेपर पेक्न्सलद्वारे मलू््मापन 

तात्काळ प्रत््ाभरि नाही. 
विविध माध््मांद्वारे मलू््मापन तात्काळ 
प्रत््ाभरि ित् , मागिी नसुार परीक्षा 

 
(च)आंतरजाल आनण िेब संकेतस्र्ळचा मानहती िोिण्यासाठी उपयोग  
 इंटरनेटच््ा माध््मामळेु अनेकविध संिभथ आपल््ाला उपलब्ध होत आहेत. आजच््ा काळात बरेच 
विक्षक छापील पसु्तकांऐिजी  E-Book प्रकावित करीत आहेत. मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानामळेु मावहती 
स्त्रोतांमध््ेही बिल होत आहेत. कोितीही व्तती आपल््ा संिभातील मावहती इंटरनेटद्वारे समाजाप्ंत  
पोहचिू  िकतो. इंटरनेटच््ाद्वारे मावहतीचा िोध घेण््ासाठी Google अिा ब्राऊझरद्वारे मावहती िोधता ्ेते. 
इंटरनेटमळेु संपिूथ जग हे एक िैक्विक खेडे झालेले आहे. परंत ुत््ाचा िापर अचकूपिे करण््ासाठी त््ात 
िापरल््ा जािाऱ््ा विविध संकल्पना समजािून घेिे गरजेचे आहे. 
ब्राऊझर 
 ब्राऊझर करिे म्हिजे  चाळिे/ िोधिे. इंटरनेटिर लक्षािधी संकेतस्र्ळ उपलब्ध आहेत. 
आपल््ाला आपल््ा का्ासाठी ्ोग्् संकेतस्र्ळ िोधण््ासाठी ब्राऊझरचा िापर करािा लागतो. इंटरनेट  
एतस्पोरर आवि मेटस्केप नेवहीगेटर असे िोन ब्राऊझर लोकवप्र् आहेत. किडोजच््ा प्रिालीसोबत एतस्पोरर 
आपोआप ्ेतो. ब्राऊझरिर क्तलक केल््ािर टूल बारच््ा खाली अॅड्रेस बॉतस असतो. त््ात  
http://mns.com/home.htm असा एक पत्ता विसेल. त््ालाच िेब अॅड्रेस ककिा ्आुरएल असे म्हितात. 
्आुरएल म्हिजे ‘्वुनफामथ वरसोसथ लोकेटर’  
सचथ इंनजन्स 
 इंटरनेटचा िापर करताना तुम्हाला जी मावहती िोधाि्ाची आहे. त््ाचा ्ोग्् पत्ता संगिकाला 
इंटरनेटच््ा भाषेत मावहती असिे आिव्क असते. मात्र अिा िेळी तमु्हाला सचथ इंवजन्स मित करतात िा 
्ोग्् संकेत स्र्ळािर तमु्हाला घेऊन जातात.(्आुरएल मावहती असिे) गरजेचे असते. सचथ इंवजन्स म्हिजे 
संकेत स्र्ळांची इंटरनेटिरील वडरेतटरी हो्. 

http://www.yahoo.com  
http://www.google.com  
http://www.exc.com 
http://altavista.com 

 मावहती िोधताना वचन्हांचा िापर जर तमु्ही िैक्षविक ्ा विष्ािरील साईट िोधत असाल तर 
तमु्ही ‘Education’ हा प्रवतिब्िही िेऊ िकता, जेिे करून काही साईटिर Education िापरला गेला 
असेल तर ती साईटही तुमच््ा िोधातनू सटुिार नाही.  
 एकापेक्षा अवधक िब्ि विले तर त््ाच््ाही फा्िा होतो.  “Education and Indian Education” 
असा िब्ि समहू विला असेल तर त््ानसुार तमु्हाला साईटस काढून वमळतात. 
इंटरिेटच्या साहाययािे संदभाचा िोि 
 विव्ांगांबाबत जगातील पातळीिर अनेकविध प्रकारचे कामे चाल ू आहेत. ्ा संिभातील का थ् 
करिारे तज्जज्ञही आपआपले अनभुि, प्रकल्पाचे अहिाल इंटरनेटिर टाकत असतात. त््ांच््ा  तज्जज्ञतेचा 

http://mns.com/home.htm
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.exc.com/
http://altavista.com/
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फा्िा तमु्हालाही तमुच््ा िैनंविन का थ् करण््ासाठी होऊ िकेल. इंटरनेटिर संिभथ िोधताना सचथ इंवजनचा 
िापर केल््ास तमु्हाला मावहती लिकर वमळते. परंत ुकमी श्रमामध््े अचकू मावहतीचा िोध घेण््ासाठी त््ा 
मावहतीतील मखु्् िब्ि (Key Words) ठरिािेत. िोन ककिा िोनपेक्षा जास्त मखु्् िब्ि असल््ास ते िब्ि 
जोडण््ासाठी and, or असे िब्ि िापरािेत. इंटरनेटद्वारा मावहतीचा िोध घेण््ासाठी तमु्ही पढुील कृती 
केल््ास तमु्हाला अचकू मावहती वमळू िकेल. इंटरनेट कसे िापरािे हे प्रर्म विकू द्यािे. बौक्ध्िक अक्षम 
विद्यार्नच््ाबाबतची िेबसाईट मावहती असल््ास त््ा िेबसाईट िरून मावहती वमळिािी. सचथ इंवजनाच््ा 
साहाय्ाने मावहतीचा िोध घेण््ासाठी महत्त्िाचे िब्ि एकवत्रत अितरि “ ” वचन्हात द्यािेत.  
४.२.३) नदव्यांगांसाठी मैत्रीपणूथ तंत्रज्ञाि 

C-DAC ने विव्ांगांसाठी अनेक अध्््न आकृतीबंध विकवसत केलेले आहेत.(Centre for 
Development of Advanced Computing) 

(क) C-DAC िे निकनसत केलेला ई-अध्ययिाचा आराखर्ा  

C-DAC ही संस्र्ा मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञान मंत्राल्ाच््ा (Ministry of Communications & 
Information Technology (MCIT)) अंतगथत संिोधन आवि विकासासाठी नऊ क्षेत्रातील विकवसत 
करण््ात आलेली आहे. ्ा संस्रे्कडे एकूि ९ क्षेत्रांमध््े का थ् केले जाते. हे का थ् िेगिेगळ्ा पातळीिर 
संधीचा िोध घेिून, िेगिेगळ्ा िेळी विकवसत करण््ात आलेले आहे. त््ाचे एकूि ९ घटकांबाबत का थ् 
चाल ूआहे. ते घटक पढुील प्रमािे सांगता ्ेतील. 

1. High Performance Computing, Grid and Cloud Computing 
2. बहुभावषक संगिकी् (Multilingual Computing)  
3. व्ािसाव्क ईलेतरॉवनतस (Professional Electronics) 
4. सॉफ्टिेअर तंत्रज्ञान  (Software Technologies)  
5. सा्बर सरुवक्षतता  (Cyber Security)  
6. आरोग्् मावहती  (Health Informatics)  
7. सिथव्ापी संगिकी् (Ubiquitous Computing)  
8. ई अध्््न  (E-Learning)  
9. विक्षि आवि प्रविक्षि (Education and Training)  

त््ात विक्षिािी संबंवधत ‘ई-अध्््न’, ‘विक्षि आवि प्रविक्षि’ असे िोन घटक महत्त्िाचे आहेत. 
त््ातील एक विक्षि हे C-DAC हैिाबािने संगिकािर आधावरत बहुभावषक E-Learning असलेला एक 
आराखडा आहे. C-DAC िै्क्ततक भारतातील आवि भारताबाहेतील अनेक संस्र्ा आवि प्रविक्षि 
संस्र्ांचा िापर करत आहेत. C-DAC कडून E-Learning साधने हे अवभरुची असिाऱ््ा संस्र्ांना 
आकषथक व्ािसाव्क गुंतििकूीसाठी उपलब्ध करून विले जाते. तंत्रविज्ञानामध््े अनेकविध बिल होत 
आहेत. त््ामळेु अध्््न हे आजीिन विकिे असे झाले आहे. आजच््ा जगामध््े लिवचक आवि 
अध्््नासाठी पवरिामकारक माध््माची उपलब्धता ही गरज लक्षात घेिून विकवसत केल््ास अध्््ानार्ी 
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कोठेही, कधीही, स्ि्ं अध्््न करू िकतो. Internet आवि Web Techology च््ा क्ांतीमळेु मावहतीची 
िेिाि-घेिाि, आंतरवक््ा आवि उपभोतत््ाच््ा सह्ोगाच््ा स्िरुपात बिल होत आहेत. 

 E-Learning या बहुभानषकत्ति आराखड्याची पढुील िैनिष्ये आहेत. 

1. पवरिामकारक Online अध्््न िातािरि वनमाि करण््ासाठीचे E-Learning चे घटक उिा. 
उपभोगत््ाचे व्िस्र्ापन, विष् आवि आि् सािरीकरि, प्रवन सोडविण््ाची क्षमता, 
मलू््वनधारि, विविध माध््मांद्वारे सह्ोग  

2. प्रमािकांचा स्िीकार- आंतरराष्री् Web आि्ाचे प्रमािक  SCORM 2004 version 3 आवि 
IMS Question and Test interoperability ver 2.1 (IMS QT1) 

3. एकाच पद्धतीने स्िंतत्रपिे साठविण््ाची क्षमता 
4. आठ भारती् भाषांमधनू आधार – कहिी, तेलग,ु मल््ाळम, कन्नड, मराठी, संस्कृत, आसामी, 

बंगाली आवि गजुरार्ी  
5. संमंत्रि आवि आभासी िगथ उपलब्ध करून Video Conferencing  ची सवुिधा उपलब्ध करून 

विलेली आहे.  
6. मोबाईल माफथ त आंतरवक््ांची तरतिू  

्ा क्षेत्रात E-Learning द्वारे ७५०० हून अवधक अध्््नार्ी ि ६० पेक्षा जास्त Online 
अभ््ासक्मातनू अभ््ास केला आहे. काही संस्र्ांना ्ाबाबत आिड वनमाि झाल््ामळेु खाजगी 
पद्धतीने त््ांनी ते िेिून विद्या््नना विविध अभ््ासक्म उपलब्ध करून विलेले आहेत.  

उपभोतत्तयाच्यािसुार िैनिष्यांचे िगीकरण  

प्रिासक अिदेुिक अध्ययिार्ी 
अभ््ासक्म संघटक विष् अध्््न सावहत्् विष् अध्््न सावहत्् 
उपभोतता संघटक प्रवन हाताळिी प्रवन हातळिी 

मतुत संिाि मलू््वनधारि मलू््वनधारि 
ई मेल मतुत संिाि मतुत संिाि 

Web Album चचेची खोली चचेची खोली 
Reset Database Settings ई मेल ई मेल 

E-Mail & SMS Notification सचूना सचूना 
 विकी विक्षक विकीविक्षक 
 बॉल्ग बॉल्ग 
 RSS Reader RSS Reader 
 User Profile User Profile 
 Web Album Web Album 
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E-Learning Software मध््े पढुील पद्धतीने आधार विला जातो. Online पद्धतीने विद्या््ाची नोंििी 
करून त््ांची मावहती अद्य्ाित ठेिली जाते. मावहतीचा अहिाल अनिेुिक आवि विद्या््ाला विला जातो. 
अभ््ासक्माचे संघटन गरजेनसुार विष् काढून टाकिे, त््ात भर घालिे, अद्य्ाितता आिली जाते. 
Online Course वकती काळाप्ंत असािेत हेही ठरविले जाते. अभ््ासक्माचा अहिाल काढला जातो 
आवि SCORM आधारे विविध विक्षिक्म उपलब्ध करू विले जातात. विद्या््ाचे Online पद्धतीने 
मलू््वनधारि केले जाते. ्ात प्रवन पेढी विकसन, बहुप्ा्ी, बहुउत्तर, चकू की बरोबर प्रवन, स्िाध््ा् 
आवि विद्या््ाच््ा प्रगतीचा अहिाल त्ार केला जातो.  

सहयोग- अनिेुिक आवि विद्या््ामध््े Whiteborad बलेुट, मतुत संिाि आवि email अिा सवुिधा 
उपलब्ध करून आंतरवक््ा घडिून आिल््ा जातात  

i. White Board – विद्यार्ी आवि अनिेुिकांमध््े एककालीन संपे्रषि  
ii. खडू फळाला चेतक म्हिनू दृक श्राव् साधनांची उपलब्धता  

iii. विविध तंत्राचा िापर करून वचत्र काढण््ाची सवुिधा  
iv. विविष्ट तंत्रांचा िापर करू आि्ाची मांडिी  
v. विद्यार्ी आवि विक्षकांमध््े चचेचे क्षेत्र White Board िापर सत्रामध््े अनिेुिक आवि 

विद्या््ामध््े मतुत चचेचे एकात्मीकरि  

(ख) पिुजथिी/ पिुरजािी संस्र्ा (Punarjani) 

C-DAC का्ाल् विविध िहरांमध््े का थ्रत आहे. ्ा संस्र्ांना काही विविष्ट क्षेत्रासंिभात का थ् 
सोपविण््ात आले आहेत. हैिाबाि ्ेर्ील C-DAC ला बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््ाचे 
मलू््वनधारिाच््ा साधनांचे विकसन करण््ाचे का थ् िेण््ात आले होते. ्ा संस्रे्ने हे मलू््मापन साधन 
त्ार केले आहे. त््ाला त््ांनी ‘पनुरजनी/ पनुजथन्म’ असे नाि विले आहे. ्ा प्रिालीमध््े बौक्ध्िक अक्षम 
असिारे विद्या््ाबाबत अनेकविध प्रकारची मावहती एकवत्रत केली जाते. उिा. त््ांच््ा जन्मापासनूचा 
ईवतहास, कौटंुवबक िातािरि, सामावजक िातािरि आवि िाळेतील विकास ्ा विविध प्रकारच््ा 
मावहतीचा विविध अंगांनी विवलेषि केले जाते आवि विव्ांग विद्यार्ी का् करू िकेल ्ाबाबतचे मोठ्या 
कालािधीच््ा ध््े्ाबाबतची मावहती विली जाते. ्ा विविष्ट बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नची 
विविधांगी मावहती विक्षकाला झाल््ास संबंवधत विद्या््ाची गती ि  कुितीनसुार तो ्ोग्् का थ्वनतीचा 
िापर करू िकतो.  

४.२.४ िैयष्ततक आनण सांनघक पाठ निकसिात तंत्रज्ञािाचे एकाष्त्तमनककरण  

बौक्ध्िक अक्षम विद्या््नना अर्थपिूथ अध्््न अनभुि िेण््ासाठी तंत्रज्ञानाद्वारे आि्ाचे 
एकाक्त्मकरि केल््ास ते अवधक उप्तुत ठरेल. परंत ु त््ासाठी पाठाचे वन्ोजन करताना संगिकाचा 
कोिकोित््ा कृतींमध््े िापर करता ्ेईल ्ाबाबतचा विचार विक्षकाला अगोिर करािा लागतो. 
संगिकाआधावरत कृतीचे विकसन करताना तंत्रज्ञानाचा िापर करून मावहती वमळवििे, त््ांचे संघटन 
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करिे, विग्ििथन करिे आवि मावहतीचे संपे्रषि कसे करता ्ेईल ई. घटकांचा विचार करािा लागतो. 
नेहमीच््ा घटक वन्ोजनाप्रमािेच तंत्रज्ञानाचे एकाक्त्मकरिाविारे वन्ोजन करतानाची प्रवक््ा ही सारखीच 
आहे. परंतु फरक हा आहे की विद्यार्ी ज्ञान ि कौिल्् कसे वमळवििार आहे, त््ाचे सािरीकरि कसे 
करिार आहे, ज्ञान, कौिल््ाचे उप्ोजन कसे करिार आहे आवि अध्््न केलेल््ा घटकाचे मलू््मापन 
कसे केले जािार आहे. ्ा घटकांचा विचार करून पाठवन्ोजन त्ार करािे लागते. ज्ञान, 
कौिल््ाव्वतवरतत ईतरही काही घटक विकिाि्ाचे असतात. ते विद्या््ाच््ा कसे विकिार ्ाचाही 
विचार विक्षकाला करािा लागतो. तंत्रविज्ञानाच््ा एकाक्त्मकीकरि करण््ासाठी विक्षकाला पाठामध््े 
वन्ोजन करािे लागते. त््ाला पढुील चार पा्ऱ््ांमधनू जािे लागते.  

पायरी १ आियाचे/ घटकाचे/ िड्याचे/ पाठाचे  

१.१ आि्ातील घटक-उपघटकाची वनक्वचती करिे/ वनिड करिे. 

१.२ विष्ातील त््ा घटकांची अध्््न उविष्टांचा िोध घेिे. 

पायरी २ ज्ञाि, कौिल्याबाबत नििारीत करणे/ घेणे  

२.१ विद्या््ाचे पिूथज्ञान आवि सध््ाचे तांवत्रक कौिल््ांबाबत वनक्वचती करिे. 

२.२ विद्यार्ी निीन ज्ञान ि कौिल््े कसे आत्मसात करतील हे वनक्वचत करिे. 

२.३ अनिेुिन उविष्ट्ये साध्् करण््ासाठी आिव्क स्त्रोतांचे एकत्रीकरि करिे. 

पायरी ३ अध्ययि निष्पत्तीसाठी तंत्रज्ञािातील स्त्रोताची नििर्  

३.१ तंत्रज्ञानािर आधावरत स्त्रोतांची वनिड करिे. 

३.२ आि्ाची अनकु्मविका ठरवििे.  

३.३ आिव्क त््ा Software ची वनक्वचती करिे. 

३.४ विविष्ट का थ् पिूथ करण््ासाठी लागिाऱ््ा तांवत्रक कौिल््ांची ्ािी करिे.  

पायरी ४) मलू्यनििारणाची पिती आनण मलू्यमापिाच्या निकषांची नििर् करणे. 

४.१ मलू््वनधारिाची पद्धती ठरवििे.  

४.२ तंत्रविज्ञानािर आधावरत स्त्रोतांचे मलू््मापन करण््ासाठी काही वनकष ठरवििे.  

त््ात पुढील गोष्टी कें िी् स्र्ानी असाव्ात. 

 आि्  
 मावहतीची गिुित्ता 
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 आि्ाची मांडिी 
 तांवत्रक कौिल््ाचे विग्ििथन 

िरील पा्ऱ््ा सिथसामान्् विक्षकांसाठी उप्तुत आहेत. परंत ु बौवद्धक अक्षम असिाऱ््ा 
विद्या््ासाठी काही गोष्टी गटात तर काही गोष्टी स्ितंत्रपिे विद्या््नना विकिाव्ा लागतील. कारि 
प्रत््ेक विद्या््ाची बौक्ध्िक क्षमता ही वभन्न-वभन्न असते. त््ादृष्टीने विक्षकाला िरील पा्ऱ््ां 

४.२.५ तंत्रज्ञािानिष्ष्ठत अिदेुििाचे समािेनित निक्षणात उपयोजि 

प्रत््ेक विद्या््नची क्षमता आवि अध्््निैली ही वभन्न वभन्न असते त््ामळेु अनभुि एकच 
असेल तरीही विद्या््नच््ा गरजेनसुार विक्षकाला त््ात बिल करािे लागतात. विद्या््नची गरज, विक्षकाचे 
ज्ञान आवि िाले् पातळीिर वमळिाऱ््ा आधारानसुार बिल करािे लागतात.  

समािेिनासाठी विक्षक पढुील १० घटकांमध््े गरजेनसुार बिल करू िकतात. 

िेळ- कृतीचा कालािधी, वििस, आठिडा, मवहना आवि वििसातील कोित््ा िेळेला कृती 
कराि्ाची. 

स्र्ळ – िगातील बैठक व्िस्रे्त बिल करिे, िातािरिामध््े बिल करिे ( लाईट बंि/चाल ू
करिे वखडत्ा उघडिे) कृती करण््ाची जागा बिलिे उिा. गं्रर्ाल्ात ककिा िगाबाहेर कृती घेिे, 
िोन-तीन विद्या््नना एकवत्रत बसवििे. 

पिती – पाठ घेण््ाच््ा पद्धतीत बिल करिे. चाटथ, संगीत, पसु्तके, क्वहडीओ, पोस्टरचा िापर 
करिे, िगासमोर िगाच््ा िेिटी विद्या््नच््ा आजबूाजलूा उभे राहून बोलिे, विद्या््नना 
िै्क्ततक गटात संगिकािर आधावरत कृती िेिे. 

सानहत्तय – विद्या््नना कृती करण््ासाठी सावहत्् परुवििे. उिा. रंग, माडेकलगसाठी माती, संगिक 
सॉफ्टिेअर, रंगीत कागि संगिकािर पेंटच््ा साहाय्ाने विविध वचत्र रंगवििे ि काढण््ास 
विकवििे.  

सानहत्तयनिर्ममती – विद्या््नच््ा स्िाध््ा्ात बिल करिे. लेखनाऐिजी वचत्र काढिे, गािे म्हििे, 
नाट्य करिे, विद्या््ननी स्ित: विद्या््नकडून पेंटमध््े पोस्टर त्ार करून घेिे ककिा पािर  पाईँट 
त्ार करून घेिे.  

संख्यात्तमक बदल – प्रवनांच््ा संख््ा, ग्रह अभ््ास, स्िाध््ा्ाच््ा लांबीमध््े बिल करिे. 

गटकायथ – विक्षक विद्यार्ी ककिा ईतर आधार व्तती आवि विद्यार्ी ककिा विद्या््नचे गट त्ार 
करिे, िोघािोघांची जोडी छोटे गट ककिा स्ितंत्रही का थ् द्यािे. 
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शे्रणी – विद्या््ाला कृतीसाठी कोिती श्रेिी वमळािी ककिा पातळीतही बिल करािेत. 
विद्या््ाच््ा क्षमतेनसुार श्रेिी कमी जास्त करािी. 

निक्षक – आि्ाच््ा गरजेनसुार विक्षकात बिल करािा, वििेष विक्षक, सहविक्षक, प्राचा थ्, 
पालक, ईतर विद्या््ाला पाठ घेण््ास सांगािे. 

स्त्रोत – िगथ कृतीसाठी िापरल््ा जािाऱ््ा स्त्रोतांमध््ेही बिल करािा. निनिीन पसु्तके 
िेबसाईटस, ऑनलाईन अध््ापक आवि तज्ञ उपलब्ध असल््ास त््ांचा सहभाग घ््ािा.  

 विद्या््नना सिथ विष् विकण््ासाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे साधनांचा िापर आवि विकसन 
करण््ाची संधी उपलब्ध करून द्यािी. मावहती  संपे्रषि स्त्रोतांमळेु विद्या््नच््ा अध्््नातील अडर्ळे िरू 
होतात. िाले् प्रगतीत िाढ होते. स्ितंत्रपिे काम करण््ाच््ा क्षमतेत िाढ होते.  

 संिोधनाचे वनष्कषथ असे आहेत की, समािेवित विक्षिामध््े मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाची मित 
होते. विद्या््नना संिािासाठी आधार वमळतो. विद्या््नना अध्््नात मित वमळण््ासाठी साहाय् वमळते. 
कमी संपाििकू असिाऱ््ा विद्या््नना आि् छोटे-छोटे विभाग करता ्ेत असल््ामळेु त््ांच््ा संपािनात 
िाढ होते. त््ांच््ा सामावजक विकासात िाढ होते. िैक्षविक प्रगतीत िाढ होते, त््ांच््ा सारखीच िैविष्ट्ये, 
क्षमता ि आिड असिाऱ््ा विद्या््निी आंतरवक््ा करण््ाची संधी त््ांना वमळते. समािेवित िगात अपंग 
आवि सिथसाधारि विद्यार्ी एकत्र विकत असल््ामळेु त््ांच््ात सकारात्मक दृष्टीकोनात िाढ होते. 
त््ांच््ातील विविधतेचाही ते स्िीकार करतात.  

 मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु विव्ांग विद्या््नना पढुील घटकांबाबत जास्त मित होते.  

1. आि्ाची साठििकू, प्रवक््ा, सािरीकरि मावहतीची िेिाि-घेिाि तंत्रज्ञानाद्वारे ित् होते. 
2. िाळा आवि का थ्क्षेत्रात तात्काळ मावहती पोहचविण््ासाठी उप्तुत आहे. 
3. विद्या््नच््ा आिव्कतेनसुार अध्््न माध््म वमळाल््ामळेु त््ांच््ात पे्ररिा वनमाि होते. 
4. विद्या््नना संगिकाचे आकषथि िाटते त््ामळेु त््ांना विकण््ाची पे्ररिा वमळते.  
5. सॉफ्टिेअरमध््े िापरण््ात आलेले रंग, वचत्र, चलवचत्र आिाजामळेु विद्या््ामध््े आिड वनमाि 

होऊन त््ांना अध्््नात गुंतिून ठेिण््ासाठी उप्ोगी ठरते.  
6. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानामळेु विविध साहाय्भतू साधनेही उपलब्ध झालेली आहेत. 
7. िारीवरक, सांिेिवनक आवि अध्््न अडर्ळे िरू करण््ासाठी मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा 

आधार वमळतो. 
8. विद्या््नचे चलनिलन आवि भौगोवलक अंतर कमी झालेले आहे.  

४.३ सारांि  

 एकविसािे ितक हे मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञानाचे आहे. जीिनातील प्रत््ेक क्षेत्रात त््ाने विरकाि 
केलेला आहे. विक्षकही अध्््न, अध््ापन, मलू््मापन, संिोधन, व्िस्र्ापन आवि प्रविक्षिासाठी 
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संगिकाचा अचकू िापर करू िकतो. अध्््न-अध््ापन प्रवक््ेसाठी संगिकाचा सहाक्य्त अनिेुिन 
म्हिजेच आि्ाचे छोटे-छोटे भाग करून विकवििे सहज ित् होते. संगिक व्िस्र्ापकी् 
अनिेुिनाआधारे विद्या््नची प्रार्वमक मावहती िेळोिेळी त््ाने केलेल््ा प्रगतीची नोंि करता ्ेते. 
विद्या््नचे िेगाने मलू््मापन करता ्ेते. मावहतीची िेिाि-घेिाि करिे सहज ित् होते.  

 संक्ातीविज्ञान म्हिजे एखाद्या प्रिालीचे का थ् पवरिामकारक पद्धतीने कसे चालते त््ाचे पवरक्षि 
करिे हो्. बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नसाठी अपेवक्षत कृती आवि प्रत््क्ष कृती ्ातील फरक 
िोधनू प्रत््ाभरि विल््ास विद्यार्ी अवधक प्रगती करू िकतो. ई अध्््न म्हिजे मावहती संपे्रषि 
तंत्रविज्ञानाचा िापर करून अध्््न-अध््ापन प्रवक््ा घडिून आििे. ई अध्््न एककालीन आवि 
वभन्नकालीन अिा िोन माध््मांद्वारे केले जाते. बौवद्धक अक्षमतेबाबत इंटरनेट अनेक संिभथ उपलब्ध आहे. 
विक्षक महत्त्िाच््ा िब्िांचा िापर करून अचकू मावहतीचा िोध घेऊ िकतो. C-DAC ने विकवसत 
केलेल््ा पनुरजानी मलू््मापन साधनांमळेु बौवद्धक अक्षम विद्या््नबाबतची विविध मावहती वमळू िकते. 
िै्क्ततक आवि सांवघक पाठ विकसनासाठी तंत्रज्ञानाचा िापर करण््ासाठी विविष्ट पा्ऱ््ांनी का थ् करािे 
लागते. समािेवित विक्षिात तंत्रज्ञानाचा िापर करताना विक्षकाच््ा विविध घटकांमध््े बिल करता ्ेतात.  

४.४ पानरभानषक िब्द  

संगिक सहाय्क अनिेुिन – Computer Assisted Instruction 

संगिक व्िस्र्ापकी् अनिेुिन – Computer Managed Instruction  

एककालीन माध््म -  Synchronous Media  

वभन्नकालीन माध््म – Asynchronous Media  

संक्ांवतविज्ञान – Cybernetics 

बहुभावषक संगिकी् - Multilingual Computing 

व्ािसाव्क ईलेतरॉवनतस - Professional Electronics 

सॉफ्टिेअर तंत्रज्ञान - Software Technologies  

सा्बर सरुवक्षतता  - Cyber Security  

आरोग्् मावहती  - Health Informatics  

सिथव्ापी संगिकी् - Ubiquitous Computing  

ई अध्््न  E- Learning  

विक्षि आवि प्रविक्षि Education and Training  

४.५ सरािासाठी प्रश्ि 
१. विक्षक आपल््ा िैनंविन कोिकोित््ा का्ात तंत्रज्ञानाचा िापर करतील ते स्पष्ट करा. 
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२. संगिक सहाय्क अनिेुिन संकल्पना स्पष्ट करा.  

३. संगिक व्िस्र्ापकी् अनिेुिन संकल्पना स्पष्ट करा. 

४. विव्ांगत्िासाठी तंत्रज्ञानाचा मैत्रीपिूथ िापर कसा करता ्ेईल ते वलहा. 

५. िै्क्ततक ि सांवघक पाठांमध््े तंत्रज्ञानाचे एकाक्त्मकीकरि कसे करता ्ेईल ? 

६. तंत्रज्ञानाचा िापर करून समािेवित विक्षि कसे िेता ्ेईल?  

४.६अनिक िाचिासाठी पसु्तके   

१.Igniting minds through e-learning Centre for Development of Advance Computing 
CDAC, Hyderabad. 

२.जाधि र., गा्किाड गौ. (२०१५), विक्षिातील आधवुनक विचारप्रिाह, औरंगाबाि, कैलाि 
पक्ब्लकेिन. 

३. महाले सं. (२००५), अध््ापन प्रवतमाने आवि अध्््निैली औरंगाबाि, ्वुनक पक्ब्लकेिन. 

४. बरिे मी., धारिकर मा. (२०१०), मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान, पिेु, वनत््नतून प्रकािन. 

५. जगताप ह. (२००७) विक्षिातील निप्रिाह ि निप्रितथने ,पिेु, वनत््नतुन प्रकािन 

६. कुळकिी ि., कामत ि., (१९९४), िैक्षविक तंत्रविज्ञान, मबंुई, ऑल इंवड्ा फॉर एज्ज्केुिन 
टेतनोलॉजी. 
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घटक पाच 
तंत्रनिज्ञािाचे उपयोजि 

अिकु्रमनणका  
५.० उविष्टे  

५.१ प्रस्तािना  

५.२ विष् वििेचन  

५.२.१ तंत्रविज्ञानाचे पाठवन्ोजन, कृवतपवत्रका विकसन, अहिाल लेखन, उप्ोजन आवि 
मलू््मापनासाठी उप्ोजन  

 ५.२.२ सहाय्भतू साधनांच््ा िापरासाठी तंत्रविज्ञान 

 ५.२.३ अनिेुिनासाठी तंत्रविज्ञानाचा िापर 

 ५.२.४ तंत्रविज्ञानाचे फा्िे, गिुिोष ि साक्षरता  

 ५.२.५ तंत्रविज्ञानाचा समािेिनािरील पवरिाम  

५.३ सारांि  

५.४ पावरभावषक िब्ि  

५.५ सरािासाठी प्रवन  

५.६ अवधक िाचनासाठी पसु्तके  

५.०) उविष्टे  

 १) विक्षकांना िाळेतील विविध कृतींमध््े तंत्रविज्ञानाचा उप्ोग करता ्ेईल. 

 २) तंत्रविज्ञानाधारे िापरात ्ेिाऱ््ा सहाय्भतू साधनांचे उप्ोजन करता ्ेईल. 

 ३) अनिेुिनासाठी तंत्रविज्ञानाचा िापर करता ्ेईल. 

 ४) तंत्रविज्ञानाचे फा्िे गिु ि िोष सांगता ्ेतील. 

 ५) तंत्रविज्ञानाचा समािेिनािर झालेला पवरिाम सांगता ्ेईल. 

 

५.१ प्रस्ताििा  
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 एकविसाव्ा ितकात विविध क्षेत्रांमध््े तंत्रविज्ञानाचा िापर केला जात आहे. विक्षि क्षेत्रही त््ात 
मागे नाही. ्ा क्षेत्रातही छापील सावहत््, दृकश्राव् आवि ई-लवनंगच््ा माध््मातनू विद्या््नप्ंत आि्, 
विद्या््नना कळेल अिा िब्िात पोहोचििे सहज ित् झाले आहे. विविध खाजगी कंपन््ाही िाले् 
अभ््ासक्मािर आधावरत विविध स्फॉटिेअर विकवसत करत आहेत. बौवद्धक अक्षमता असिारे 
विद्या््नसाठी तंत्रविज्ञानाचा िापर करून अध््ापन करिे सहज ित् झाले आहे.त््ासाठी केलेले विविध 
प्र्त्न ्ा घटकात आपि अभ््ासिार आहोत. 

५.२ निषय नििेचि 

५.२.१ तंत्रनिज्ञािाचे पाठनियोजि, कृनतपनत्रका निकसि, अहिाल लेखिआनण मलू्यमापिासाठी 
उपयोजि  

वििेष िाळेत ककिा सामान्् िाळेत बौवद्धक अक्षमता असिारे विद्यार्ी आहेत त््ांच््ासाठीविक्षक 
िेगिेगळ्ा कृती करताना तंत्रज्ञानाचा िापर करू िकतो. 

क. पाठनियोजि (Lesson Planning) 

 विक्षकाला विद्या््नच््ा बौवद्धक क्षमतेनसुार आपल््ा पाठवन्ोजनाची  पिूथत्ारी  करािी लागते. 
तमुच््ा िगातील विद्यार्ी ज्ज्ाबौवद्धक स्तराचे आहेत त््ानसुार तमु्हालाही पाठवन्ोजन करािे लागेल. हे 
पाठवन्ोजन करताना प्रत््ेक विद्या््ाचा िै्क्ततक िैक्षविक आराखडा विचारात घेतल््ास हे वन्ोजन 
करिे तमु्हाला सोपे जाईल. विद्यार्ी एकमेकांच््ा मितीने अवधक चांगले विकू िकतात. त््ामळेु 
पाठवन्ोजन करताना विद्या््ाच््ा क्षमतांचाही तमु्हाला विचार करािा लागेल. 

 अध््ापनासाठी एखाद्या पाठ्यांिाची वनिड केल््ानंतर त््ा पाठ्यांिाच््ा गरजांना अनसुरून, 
विद्या््नच््ा क्षमतेचा विचार करािा. विद्यार्ीवनहा् वकती सराि द्यािा लागेल हेही ठरिािे लागेल. प्रत््ेक 
विद्या््ाच््ा पिूथज्ञानाचा विचार करून प्रस्तािनेमध््े कोिकोित््ा मदु्यांचा समािेि करािा लागेल हेही 
वनक्वचत करािे. पाठ्यांिाचे छोट्या-छोट्या भागात विभाजन करून प्रत््ेक आि्ासाठी तमु्ही 
विद्या््नकडून कोिती कृती करून घेिार आहात. तसेच कोिती िैक्षविक साधने िापरिार आहात त््ाची 
नोंि करािी. विद्या््ननी गटामध््े कराि्ाच््ा कृतींची नोंि करािी. विद्या््ननी आि् आत्मसात केला 
आहे ककिा नाही हे पाहण््ासाठी तमु्ही कसे प्रवन विचारिार आहात त््ा बाबतचे प्रवन काढािेत. ह्या सिथ 
कृती तमु्ही MS OFFICE WORD मध््े पढुीलप्रमािे कोष्टकात मांडल््ास तमु्हाला तमुच््ा कृतींबाबत 
अवधक ससु्पष्टता ्ेईल. 

अ.क्र. आिय  निक्षक कृती  िैक्षनणक साििे  निद्यार्ी कृती  िेळ  मलू्यमापि प्रश्ि  
 घटक /उपघटक       
 

अिा पध्ितीने पाठवन्ोजन त्ार करून त््ानसुार अध््ापन केल््ानंतर तमु्हाला विद्यार्ीवनहा् िै्क्ततक 
िैक्षविक आराखड्यात नोंिी करण््ासाठी त््ाचा उप्ोग होऊ िकेल. 
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तमु्ही विद्यार्ीवनहा् पाठवन्ोजनाचा हा आराखडा करून घेतल््ानंतर प्रत््ेक पाठ घेण््ापिूी तमु्ही 
विद्या््ाचा िै्क्ततक िैक्षविक आराखडा विचारात घेऊन कृती केल््ास तुमच््ा अध्््न अध््ापन 
प्रवक््ेत ससंुगती ्ेईल. तमुचे वलखािाचे काम कमी होईल. कमी बधु््ांक असिाऱ््ा विद्या््नकडून एकच 
कृती अनेक िेळा करून घ््ािी लागते. ्ा पाठवन्ोजनाच््ा िेिटी  तमु्ही  विद्यार्ी वनहा् कराव्ा 
लागिाऱ््ा कृती अिी नोंि केल््ास विद्यार्ीवनहा् तमु्हाला त््ाच््ा आि् आकलनाचा पडताळा  घेता 
्ेईल. 

ख. कृतीपनत्रका निकसि (Worksheet Preparation) 

बौवद्धक अक्षमता असिारे असिाऱ््ा विद्या््नना आि् समजािून सांगण््ाकवरता त््ांच््ाकडून 
एकच कृती अनेक िेळा करून घ््ािी लागते. त््ासाठी कृतीपवत्रका विकवसत केल््ास तमु्हाला 
त््ांच््ाकडून ते काम करून घेिे अवधक सोपे होईल. उिा. तंत्रविज्ञानाच््ा साहाय्ाने विद्या््ाला 
सभोिताली असिारे प्रािी आवि त््ांचा आिाज ्ाप्रमािे जोड्या लािा अिी कृतीपवत्रका तमु्हाला त्ार 
करता ्ेईल. विद्या््ननी ही कृतीपवत्रका सोडविण््ापिूी त््ा त््ा प्राण््ांची िैविष्टे आवि आिाज ्ाबाबत 
तमु्हाला त््ांचा सराि करून घ््ािा लागेल. त््ानसुार संगिकािर प्रािी आवि त््ांचा आिाज असा खेळ 
िेता ्ेईल. भाषेतील िब्िांच््ा उच्चारासाठी तमु्हाला तंत्रविज्ञानाचा िापर करता ्ेऊ िकेल. विविष्ट 
विद्या््ाला एखाद्या विविष्ट िब्िाचा उच््ार ऐकिून त््ाला त््ा िब्िाच््ा उच्चाराप्रमािे सराि िेता ्ेईल. 
सरािाची संख््ा ही विद्यार्ीवनहा् वभन्न वभन्न अस ू िकेल. विज्ञानातील मानिी िरीररचना त््ासाठी 
आिव्क िस्त ू ककिा साधने ्ांचा पवरच् करून िेण््ासाठी एक कृवतपवत्रका त्ार करता ्ेऊ िकेल. 
त््ाचा नमनुा पढेु विलेला आहे.  

गट अ         गट ब  

माििी िरीराचे अियि (नचत्र)     िस्तू चकिा साििांचा िापर (नचत्र) 

1) पा्        अ)चष्मा 

2) डोळे        ब)बटू  

3) हात         क) ब्रि  

4) िात         ड) घड्याळ 

संगिकािर मानिी िरीराचे वचत्र िेऊन त््ाखाली अि्िांची नािे विल््ास ड्रग अॅण्ड ड्रा् पध्ितीने 
अि्िांच््ा पढेु अि्ि नाि जोडण््ाची कृती िेता ्ेईल. पेंट ्ा स्फॉटिेअरमध््े एखािे वचत्र काढून िेऊन 
विद्या््नना ते िेगिेगळ्ा रंगांनी रंगवििे ककिा  िेगिेगळे रंग भरण््ाची कृतीही तमु्हाला िेता ्ेऊ िकेल. 
कमी बधु््ांक असिाऱ््ा प्रत््ेक विद्या््नना संगिकाद्वारे विकण््ाची सि् लागल््ानंतर िाले् 
विष्ातील विविध आि् आकलनासाठी तमु्ही तमुच््ा विद्या््ाच््ा बौवद्धक क्षमतेनसुार विविध 
कृतीपवत्रका त्ार करू िकाल. 
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ग) अहिाल लेखि (Report Writing) 

 प्रत््ेक िैक्षविक संस्रे्स िर िषाचा संस्रे्चा अहिाल त्ार करािा लागतो. हा अहिाल त्ार 
करण््ासाठी तंत्रविज्ञानाचा िापर करता ्ेऊ िकेल.आर्गर्क स्िरुपातील मावहरी एतसेल्ा स्फॉटिेअरमध््े 
त्ार करता ्ेते. त््ाचप्रमािे विद्यार्ी वनहा् झालेल््ा प्रगतीची मावहती एतसेलमध््े असेल तर आलेख 
स्िरुपात िाखविता ्ेते. एम.एस.िडथ मध््े अहिालाचे टंकलेखन करिे सोपे होते. मखु््ध््ापक ककिा अन्् 
प्रिासकी् व्ततींना ्ा अहिालात काही बिल सचुविल््ास तेही िरुुस्त करिे सहज ित् होते. 

 िरील िैक्षविक कामाबरोबरच कामाबरोबर अन्् प्रिासकी् कामासाठीही तंत्रविज्ञानाचा िापर 
करता ्ेईल. उिा. बौवद्धक अक्षमता असिारे िाळेत िाखल झाला त््ािेळी त््ांची िारीवरक तपासिी, 
विविध चाचण््ांच््ा नोंिी, तज्ञांनी त््ा विद्या््नविष्ी मागथििथन केलेली मावहती त््ा विद्या््ाच््ा िै्क्ततक 
िैक्षविक आराखड्यात तमु्हाला विद्यार्ीवनहा् एकवत्रत साठिून ठेिता ्ेऊ िकेल. विद्या््नकडून 
आलेल््ा िलु्काचा वहिोब ठेििे. विद्यार्ी उपक्स्र्तीच््ा नोंिी करिे. विद्यार्ीवनहा् प्रगतीबाबत तज्ञांनी 
विलेल््ा सचूनांच््ा नोंिी करता ्ेतात. िेळोिेळी विद्या््ात झालेले बिलही नोंिविता ्ेतील. 

घ) मलू्यमापि (Evaluation) 

 बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा प्रत््ेक विद्या््नचा िै्क्ततक िैक्षविक आराखडा त्ार करािा 
लागतो. विद्या््नच््ा बौवद्धक कुितीनसुार मलू््मापन कृतींमध््े त््ांच््ा सराि संख््ेमध््ेही बिल करािा 
लागतो. त््ासाठी िै्क्ततक िैक्षविक आराखड्याचा आधार घेता ्ेईल. ्ा आराखड्यामध््े िर 
आठिड्याला विद्या््ाने विष्वनहा् केलेल््ा प्रगतीची नोंि करण््ासाठी तमु्हाला तंत्रविज्ञानाचा िापर 
करता ्ेऊ िकेल. िर िोन वकिा तीन मवहन््ांनी पालक सभेमध््े त््ा विद्या््ाच््ा पालकाला त््ाने 
कोित््ा विष्ात वकती प्रगती केलेली आहे ्ाची मावहती िेण््ासाठी िरील कोष्टकाचा िापर करता ्ेऊ 
िकेल. त््ाचप्रमािे विद्या््ाचा सहामाही आवि िार्गषक प्रगती अहिाल िेण््ासाठीही ्ा नोंिी  एकवत्रत 
करता ्ेतील. गिुात्मक नोंिीमधनू विद्या््ाला स्ितःची कामे आवि स्िक्षमतेिर कसे उभे राहता ्ेईल, 
्ाबाबत मागथििथन करता ्ेईल. 

स्ियं अध्ययिासाठी प्रश्ि  

१. तमु्ही तमुच््ा िाले् विविध कृतींसाठी तंत्रज्ञानाचा कसा िापर करीत आहात ते वलहा.  

५.२.२ सहाययभतू साििांच्या िापरासाठी तंत्रनिज्ञाि (Application of Technology in 
Assistive Devices) 

 विव्ांग विद्या््ाचे विक्षि अवधक पवरिामकारक आवि अवधक सो्ीचे होण््ासाठी तंत्रज्ञानाचा 
िापर करता ्ेतो. त््ापिूी सहाय्क साधने म्हिजे का् हे समजनू घेिे गरजेचे आहे. सहाय्क साधने 
म्हिजे बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््ाच््ा का थ्क्षमतेत िाढ करण््ासाठी एखािा घटक ककिा 
उपकरिाचा एखािा भाग ककिा एखािी प्रिाली ्ात बिल ककिा विद्या््ानसुार आिव्क घटकाचा 
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समािेि करिे हो्. ्ा स्फॉटिेअर आवि हाडथिअेरमध््े केलेल््ा बिलामळेु हे विद्यार्ी आपले िैनंविन 
का थ् करून आपले आ्षु्् स्ितंत्रपिे जग ूिकतात. सरुुिातीच््ा काळातही साधने आकाराने मोठी, जड 
आवि स्ितंत्रपिे काम करिारी होती ककिा ती संगिकाला स्ितंत्रपिे जोडता ्ेत होती. परंतु तंत्रविज्ञानाच््ा 
प्रगतीमळेु सहाय्भतू साधने संगिकातच एकाक्त्मक पध्ितीने िेिे सहज ित् झाले आहे. lewis 1998 
्ांच््ा मते ्ा सहाय्क साधनामळेु िोन मखु्् हेत ूसाध्् झाले आहेत. 

१) िै्क्ततक क्षमतेत िाढ करून विव्ांगत्िािर मात करिे. 

२) कृतींचे सािरीकरि करण््ासाठी प्ा्ी साधने उपलब्ध करून िेिे. 

    ्ा सहाय्भतू साधनांच््ा िापरामळेु विव्ांग विद्या््नना पढुीलप्रमािे फा्िे होतात. 

१) िैक्षविक संपाििकूीत िाढ होते. उिा. लेखन,िाचन, गविती् कौिल्् इत््ािी  

 २)  संघटनात्मक का्ात सधुारिा होते आवि सामावजक दृष्ट्या स्िीकारात बिल होतो. 

३) अनेक विद्या््नच््ा अडचिी, अडर्ळे िरू करण््ास मित होते. 

४) िारीवरक, सांिेिवनक आवि अध्््न अडचिी िरू करण््ासाठी मित होते  

५) सहाय्क साधनामळेु विद्या््नचे स्ितंत्रपिे राहिे, िगातील कृतींमध््े सहभागी होिे आवि िाळेतील 
िातािरिात सहभागी होण््ाची समान संधी िेता ्ेते. 

६) सहाय्भतू तंत्रज्ञानाच््ा पातळीनसुार उच्च, मध््म, वनम्न असे तीन प्रकार पडतात. वनम्न तंत्रज्ञान 
असिारी सहाय्भतू साधने िापरण््ासाठी सोपे, कमीखचाची आवि विजेची आिव्कता नसते .परंतु 
मध््म आवि उच्च सहाय्भतू साधनांच््ा िापरासाठी विजेची ककिा बटॅरीची आिव्कता असते. 
विव्ांगानसुार विविध प्रकारची सहाय्भतू साधने विकवसत करण््ात आलेली आहेत. त््ाबाबतची मावहती 
आपिास असल््ास आपि त््ाचा ्ोग्् पध्ितीने उप्ोग करू िकतो. 

 

क) JAWS  

 JAWS हे किडोज मधील सहाय्भतू तंत्रज्ञान असनू त््ात संगिकाच््ा स्क्ीनिर ्ेिारी मावहती 
िाचनू िाखविली जाते.  

JAWS चे निद्यार्थ्याला होणारे फायदे  

१. JAWS मळेु अंध विद्या््नना स्क्ीनिरील मावहतीतोंडी स्िरुपात वमळतेच त््ाचप्रमािे संगिकािर 
कामही करता ्ेते.  
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२. Keystroke commands च््ा िापरामळेु प्रोग्राम उघडिे, मावहतीचे संपािन करिे आवि िेब पेजचे 
िाचन करिे ित् होते. 

ख) स्माटथ फोि (Smartphone’s) 

 सध््ा बाजारात  कंपनीचे स्माटथ फोन उपलब्ध आहेत. स्माटथ फोनमळेु जागवतक अंतर कमी झाले 
असनू िेि वििेिातील लोकांिी आपि ऑडीओ ि क्वहडीओ स्िरुपात बोल ू िकतो. बकँांचे आर्गर्क 
व्िहार कुठेही, कधीही करू िकतो. सामावजक ि राजकी् िैचावरक िेिाि घेिाि करू िकतो. स्माटथ 
फोन हे सामावजक संिेििहनाचे प्रमखु माध््म झाले असनू ्ाचा उप्ोग िैक्षविक क्षेत्रात िेखील होताना 
विसतो आहे. पालकांिी संिाि साधिे, पालकांना त््ांच््ा पाल््ाचे गिुपत्रक घरी पाठििे सहज ित् झाले 
आहे. 

ग) स्क्रीि रीर्र  

 संगिकातील हे असे स्फॉटिेअर आहे की अंध व्ततीला संगिकाच््ा स्क्ीनिरील मावहती स्पीच 
कसरे्साईस (Speech Synthesized) मळेु वमळते. 

घ) संयोग (Sanyog) 

 प्ा्ी संपे्रषिाच््ा िाढीसाठी विकवसत करण््ात आलेले स्फॉटिेअर आहे. ्ा स्फॉटिेअरचा 
िापर बहुअपंगत्ि असलेल््ा व्ततीिेखील करू िकतात. संपे्रषिाचे साधन म्हिनू वचन्हांचा 
(आ्कॉन्सचा) सचूना िेण््ासाठी िापर केला आहे. ज्ज्ा विद्या््नना माऊस िापरता ्ेत नाही. अिा 
विद्या््नसाठी विविष्ट बटनाची सवुिधा विलेली आहे. हे स्फॉटिेअरभावषक प्रवक््ेिर आधावरत आहे. 
अिघड संिािात्मक कौिल्् विकवसत करण््ासाठी आवि भाषेचा विकास मितनीस ठरते. विद्या््ाला 
त््ाने उच्चार केलेला संिेि ऐकता ्ेतो. हे स्फॉटिेअर बंगाली, कहिी आवि इंग्रजी भाषांमध््े ्ोग्् िात् 
रचना करण््ासाठी विकवसत केलेले आहे. ्ा स्फॉटिेअर विकसनात पढुील संस्र्ांचा समािेि आहे. 
Indian Institute of Cerebral palsy (IICP) Kolkata, IIT Kharagpur and Media Lab Asia. 

च) काठमाला आनण गपुिुप (Kathamala and Gupshup)  

 Indian Institute of Cerebral palsy (IICP) Kolkata ्ांनी संपे्रषि ्ोग्् पध्ितीने घडिून 
आिण््ासाठी कमी तंत्रज्ञान लागिारे संपे्रषि सािरीकरि आवि सांस्कृवतकदृष्ट्या अचकू संकेत िापरून 
व्ततीच््ा अिघड संपे्रषिात ्ेिाऱ््ा समस््ांिर मात करण््ासाठी स्फॉटिेअर विकवसत केले आहे. 
Webel Mediatronics and Micro Solutions Ltd ्ा संस्रे्ने Voice Output Communication Aids 
(VOCA) ्ाप्रकारची िोन संपे्रषि साधने विकवसत केलेले आहेत. त््ांची नािे काठमाला आवि गपुिपु ही 
आहेत. ही साधने िाक्ब्िक वनष्पती िेिारे संपे्रषिात्मक साधने आहेत. ्ा साधनामध््े िाचन आवि िाक्ब्िक 
संिेि रेकॉडथ केले जातात. काठमालामध््े िब्ि रेकॉवडंग आवि ते पनु्हा ऐकण््ाची संधी उपलब्ध आहे. 
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गपुिपु हे िाक्ब्िक अल्बम असनू ते वडजीटाईजला जोडलेले असल््ामळेु अध्््न अक्षमता असिाऱ््ा 
विद्या््नसाठी त््ाचा िापर करता ्ेतो. 

छ) ITCP 

 हे बहुमाध््म स्फॉटिेअर असनू त््ाचा िापर लेखनासाठी केला जातो हे स्फॉटिेअर Indian 
Institute of Cerebral palsy (IICP) Kolkataand Webel Multi Media Ltd. ्ांनी एकवत्रतपिे 
विकवसत केलेले आहे. ज्ज्ा विद्या््नची बौवद्धक क्षमता कमी आहे, त््ा विद्या््नना वचत्र आवि लेखनासाठी 
हे स्फॉटिेअर मितनीस ठरते. ्ा स्फॉटिेअरच््ा मांडिीमध््े विविष्ट बटन विल््ामळेु ज्ज्ा विद्या््नना 
कीबोडथ आवि माऊस िापरता न ्ेिाऱ््ा विद्या््ननाही हे स्फॉटिेअर िापरता ्ेईल. बौवद्धक अक्षमता 
असिाऱ््ा विद्या््नसाठीही हे स्फॉटिेअर उप्ोगी ठरू िकेल कारि आपि ८० % ज्ञान पाहण््ाने आवि 
लेखनाने विकतो. 

ज) Indian Picture Symbols for Communication (IPSC) 

 ज्ज्ा मलुांना मज्जजासंस्रे्िी संबंधीत अपंगत्ि असते. अिा विद्या््नना आि् िाचनात अडचिी 
असतात म्हिनू त््ांच््ासाठी वचत्र संकेत डाटाबेस त्ार करण््ात आलेला आहे. हे स्फॉटिेअर Indian 
Institute of Cerebral palsy (IICP) Kolkata and IIT Kharagpur ्ांनी विकवसत केलेले आहे. तसेच 
Indian Picture Symbols for Communication (IPSC) मध््े संपे्रषिासाठी सांस्कृवतक आवि भावषक 
अचकू िब्िांचे गं्रर्ाल् विकवसत करण््ात आलेले आहे.  

झ) Shiskak 

 स्ि्ंचलीत िब्ि आवि उच्चाराचे स्फॉटिेअर असनू त््ाचा िापर भारती् भाषांमध््े केला जातो 
आवि त््ाच््ा संबंधीत हाडथिेअरला विविष्ट बटिे विकवसत करण््ात आलेली आहेत. ह्या स्फॉटिेअरमध््े 
क्माक्माने कृती ्ेत असल््ाने बौवद्धक अक्षम विद्या््नना हे स्फॉटिेअरउप्तुत आहे. हे स्फॉटिेअर 
Indian Institute of Cerebral palsy (IICP) Kolkata and IIT Kharagpur ्ांनी सं्तुतपिे विकवसत 
केलेले आहे. 

त्र) Punarjani - Assessment Tool for the Mentally Retarded 

 C-DAC Trivandrum ्ांनी हे स्फॉटिेअर विकवसत केलेले आहे. ्ा प्रिालीत बौवद्धक अक्षमता 
असिाऱ््ा विद्या््नचा विकासात्मक इवतहास, कौटंुवबक, िाले् आवि सामावजक िातािरि इत््ािी 
संिभातील मावहती एकवत्रत केली जाते. ्ा मावहतीिरून संबंधीत विद्या््नचा िीघथकालीन ध््े् वनक्वचत 
करण््ासाठी मित होते. विक्षकालाही संबंधीत विद्या््नच््ा विव्ांगत्िाच््ा पातळीनसुार ्ोग्् का थ्वनतीच््ा 
वनिडीसाठी ्ा स्फॉटिेअरचा उप्ोग होतो.  

ट) Kavi and Aditi 



88 
 

 विद्यासागर आवि आ् आ् टी चेन्नई ्ांनी सं्तुतपिे प्ा्ी आवि संपे्रषि प्रिालीत िाढ 
करण््ासाठी Kavi and Aditi हे अत््ंत महत्िाचे संपे्रषिात्मक साधन विकवसत करण््ात आलेले आहे. हे 
साधन मकूबवधर व्तती आवि भावषक अक्षमता असिाऱ््ा व्ततीचे आ्षु्् बिलासाठी  उप्तुत ठरले 
आहे. त््ा साधनाचा मनोरंजनाच््ा गोष्टीसाठीही स्ितंत्रपिे िापर करू िकतात. संगिकाचा िापर करून 
ते खेळ खेळू िकतात आवि संगीत िेखील ऐकू िकतात. 

५.२.३ अिदेुििात तंत्रनिज्ञािाचे उपयोजि (Application of Technology in Instruction)  

 तंत्रविज्ञानामळेु विक्षकांना विविध प्रकारचे ज्ञान सहज उपलब्ध होत आहे. ्ा उपलब्ध 
असलेल््ा ज्ञानाचा बौवद्धक अक्षम विद्या््नच््ा अध््ापनासाठी िापर करिे सहज ित् होते. बौवद्धक 
अक्षम विद्या््नच््ा गरजेनसुार विक्षकाला तंत्रविज्ञानाचा िापर करिे सहज ित् झाले आहे. मात्र 
विक्षकाने अध्््न अध््ापन प्रवक््ेसाठी संगिक कसा िापरता ्ेईल हे समजनू घेिे आिव्क आहे. 
तमुच््ा िगातील बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््ाचा िै्क्ततक िैक्षविक आराखडा तमु्ही त्ार केला 
असेलच, ्ा िै्क्ततक िैक्षविक आराखड्यामध््े त््ा विद्या््नच््ा क्षमतांची नोंििी केलेली असेल ्ा 
विद्या््नना जास्तीत जास्त ज्ञानेंवि्ाचा िापर करून एखािा आि् विकविल््ास तो आि् त््ांना अवधक 
चांगल््ा पद्धतीने आकलन होऊ िकेल. 

बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नसाठीच््ा पढुील कृतींसाठी विक्षकाला संगिकाचा िापर करता ्ेईल. 

 गविती कृतींसाठी भावषक िाक्ब्िक सरािासाठी  
 वनरवनराळ्ा विष्ांच््ा अध्््नासाठी 
 डेटा बकँ - वनरवनराळी मावहती वमळविण््ासाठी  
 िब्ि संपत्ती िाढविण््ासाठी  
 िाचन, लेखन िेग िाढविण््ासाठी  
 प्रवनपेढ्या बनविण््ासाठी  
 मनोरंजक खेळ खेळण््ासाठी  

 संगिकातील कोित््ाही स्फॉटिेअरचा िापर करण््ापिूी विक्षकांने काही मलूभतू कृती करिे 
आिव्क आहे. 

1. आि्ाचे छोट्या छोट्या भागात विभाजन करिे. 
2. आि्ाला अनरुूप विद्यार्ी िैविष्ट्यानरुूप कोिकोिते अध्््न अनभुि द्यािे लागतील त््ाची 

्ािी करािी. 
3. विद्यार्ी वनहा् वकती प्रमािात अध्््न अनभुतूीचा सराि द्यािा लागेल ्ाचे वन्ोजन करािे. 
4. कृती सरुु करण््ापिूी त््ाकृतीचा हेत ूस्पष्ट करािा. 
5. संगिकाच््ा स्फॉटिेअरमध््ेही प्रत््ेक विद्या््ाला त््ाच््ा गतीनसुार विकण््ासाठी परेुसा िेळ 

वमळेल अिी मांडिी करािी.  
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6. विक्षकांने अध््ापनासाठी / अनिेुिनासाठी अनेक पद्धतीने संगिकाचा आधार घेता ्ेतो.  

 रॉबटथ टेलर (१९८१) ्ांनी मिृ ू सावहत््ाचे तीन गट सचुविले आहेत ते असे ट्युटर (Tutor) 
विकििारा, टूल (Tool) साधनिजा आवि ट्युटी (Tutee) विकिारा ट्युटर ्ात संगिकातील 
स्फॉटिेअर विक्षकाचे का थ् करतो. टूल ्ात विद्या््नच््ा अध्््निैलीनसुार आि्ाचे विविध 
माध््मांद्वारे (दृक/श्राव्/ िब्ि रुपात) सािरीकरि केले जाते. ट्युटी ्ा स्फॉटिेअरमध््े विकिाऱ््ाला 
महत्िाचे स्र्ान आहे. प्रत््ेक विद्यार्ी बौवद्धक क्षमतेनसुार स्ितःच््ा गतीने विकू िकतो. ्ात प्रत््ेक 
गटात ्ेिाऱ््ा मिृ ूसावहत््ाची िैविष्टे आवि उप्ोग स्पष्ट केलेले आहेत. आि्ाच््ा छोट्या छोट्या 
वचत्रवफती त्ार करून संगिकाद्वारे पनु्हा पनु्हा िाखविल््ानंतर तो आि् बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा 
विद्या््नना लिकर समजेल. उिा. चारचाकी मोटार, िचुाकी, सा्कल अिा िाहनांची मावहती वचत्र 
स्िरुपात िाखविता ्ेईल. एखाद्या वचत्राचे सिेु भाग असतात. त््ा भागांच््ा मागील भागािर १, २, 
३,....असे नंबर असतात, ते नंबर क्माने लाि्ाला सांगिे ते नंबर क्माने एका रेषेत लागले की, एक 
सुंिर वचत्र त्ार होते. असे संगिकािरील मनोरंजनात्मक आनंिा्ी खेळ िाखिता ्ेतील. त््ाचप्रमािे 
आि्ािर आधावरत कोिी कोिास का् म्हटले ? कोिता प्रािी आहे ? तो का् खातो ? अिा 
प्रवनांच््ा माध््मातनू त््ांना तो आि् वकतपत समजला आहे. ्ाची िहावनिा करता ्ेईल आवि 
त््ांच््ा प्रगतीनसुार त््ांना पुढील सराि िेता ्ेईल. 

 साधारित: एकाच पातळीिरील बदु्ध््ांक असिाऱ््ा विद्या््नना गट अनिेुिन करता ्ेते. 
छोट्या गटातील विद्यार्ी संख््ा तीन ते पाच असािी. विक्षकाने कृती वनक्वचत करताना प्रत््ेक 
विव्ांगाला संधी वमळेल अिी मांडिी करािी. छोट्या गट अनिेुिन पध्ितीमळेु मलेु एकमेकांना मित 
करा्ला विकतात. एकमेकांविष्ी आत्मी्ता वनमाि होते. इंटरनेटिर अिाप्रकारचे विविध खेळ 
उपलब्ध आहेत. विक्षकांनी त््ाचा िोध घेऊन िापर करािा.  

क) िैयष्ततक अिदेुििासाठी तंत्रानिज्ञािचा िापर (Application of Technology for 
Instruction of Individual) 

 प्रत््ेक बौक्ध्िक अक्षम विद्या््ाची बौक्ध्िक क्षमता िेगिेगळी असते. त््ाच््ा िै्क्ततक 
िैक्षविक आराखड्यातील नोंिीनसुार विद्या््ाला ज्ज्ा कृती अवजबात करता ्ेत नाहीत. त््ा कृती 
विकविण््ासाठी िै्क्ततक अनिेुिनाचा िापर करािा लागतो. त््ासाठी विक्षकाला विद्यार्ीगविक 
िेगिेगळी पिूथत्ारी करािी लागते.  

ख) छोया गटाच्या अिदेुििासाठी तंत्रज्ञािाचा िापर (Application of Technology for 
Instruction of Small Group) 

 साधारित: एकाच पातळीिरील बदु्ध््ांक असिाऱ््ा विद्या््नना छोट्या गटात अनिेुिन 
करता ्ेते. छोट्या गटातील विद्यार्ी संख््ा तीन ते पाच असािी. विक्षकाने कृती वनक्वचत करताना 
प्रत््ेक विव्ांगाला संधी वमळेल अिी मांडिी करािी. छोट्या गट अनिेुिन पध्ितीमळेु मलेु एकमेकांना 
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मित करा्ला विकतात. एकमेकांविष्ी आत्मी्ता वनमाि होते. इंटरनेटिर अिाप्रकारचे विविध 
खेळ उपलब्ध आहेत. विक्षकांनी अिा खेळांचा िोध घेऊन अध््ापनात िापर करािा. ज्ज्ा विद्या््नची 
जी क्षमता चांगली असेल त््ाला इतरांकडून कृतींचा सराि करून घेण््ासाठी गटाचा प्रमखु करािे. 
त््ाला कृती वनक्वचत करून द्याव्ात आवि विक्षकांनी स्ितः वनरीक्षक म्हिनू का थ् करािे. वििेष 
िाळांमध््े विव्ांगांना प्रिेि िेताना त््ांचा बदु्ध््ांक तपासला जातो. मितनीस म्हिनू इतर 
सहकाऱ््ांचेही तमु्हाला मित घ््ािी लागेल. मलुांसमोर कृती करण््ापिूी सहकारी विक्षक/ 
मितनीसांचे प्रविक्षिही घ््ािे लागेल. विद्यार्ी संख््ेनसुार आि्, िेळ ्ानसुार इंटरनेटिर सावहत्् 
उपलब्ध आहे का ? ह्याचा िोध घ््ािा लागेल. ते िसुऱ््ा भाषेत असल््ास मलुांना समजिार नाही. 
त््ामळेु तुमच््ा भाषेत त््ाचा ऑवडओ त्ार करािा लागेल. CDAC हैिाबाि ्ांनीही विविध सावहत्् 
त्ार केलेले आहे. त््ांचाही िापर तमु्हाला करता ्ेईल. 

ग) मोठ्या गटासाठी तंत्रनिज्ञािािारे अिदेुिि(Application of Technology for 
Instruction of 

 बौवद्धक अक्षम विद्यार्ी असिाऱ््ा िाळेतील मोठा गट हा िहा ते पंधरा मलुांचा असतो. ्ात 
विविध स्तरातील बदु्ध््ांक असिारे विद्यार्ी अस ू िकतात. एलसीडी प्रोजेतटरचा िापर करून 
विक्षकाला अनिेुिन करता ्ेईल. ज्ज्ा विद्या््नचे अध्््न अगोिर होईल त््ांना वनम्न बदु्ध््ांक 
असिाऱ््ा मलुांना मित करण््ाबाबत मागथििथन केल््ास िगात गोंधळ होिार नाही. िै्क्ततक, छोटा 
गट ककिा मोठा गटासाठी तंत्रविज्ञानाचा िापर करताना तमु्हाला पिूथत्ारी करािी लागेल. विद्यार्ी 
संख््ेनसुार तांवत्रक सावहत्् उपलब्ध आहे का ? प्रत््ेक बौवद्धक अक्षम विद्या््ाच््ा क्षमता ि म्ािा 
वभन्न वभन्न असतात. त््ामळेु विक्षकाला विविध पध्ितीने अध्््न - अध््ापन प्रवक््ा घडिून आिािी 
लागते. 

 बौवद्धक अक्षम विद्या््नना िाळेत ्ेण््ाची आिड वनमाि करण््ासाठी िै्क्ततक 
अनिेुिनाचा िापर करता ्ेईल. त््ांच््ा क्षमतेनसुार आवि अपंगत्िानसुार विविध खेळ त्ार केल््ास 
आवि त््ाचा सराि विद्या््नना विल््ास ते स्ितः संगिकािर खेळ खेळू िकतात. खेळ खेळताना 
विद्या््ाने ्ोग्् कृती केल््ास त््ाला िाबासकी वमळण््ाची व्िस्र्ा करािी जेिेकरून विक्षक 
आपल््ा बरोबर आहे. आपि अचकू कृती केल््ास ते िाबासकी िेतात म्हिजेच त््ांचे आपल््ाकडे 
लक्ष आहे, ही जािीि वनमाि होईल. िै्क्ततक अध्््नामळेु प्रत््ेक मलू आपआपल््ा गतीने विकू 
िकेल. इतरांिी असलेली स्पधा ्ाचा लिलेिही राहिार नाही. विक्षकालाही िै्क्ततक िैक्षविक 
आराखड्यामध््े विद्या््ाने केलेल््ा प्रगतीची नोंि करता ्ेईल. 

स्ियं अध्ययिासाठी प्रश्ि  

१. तमुच््ा िगात विविध गटपध्ितीने अध्््न – अध््ापन प्रवक््ा घडिून आिण््ासाठी तमु्ही 
कोिकोिती पिूथत्ारी कराल ते वलहा.  
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५.२.४ तंत्रनिज्ञािाचे फायदे, गणुदोष (Technology Advantage, Merits and 
Demerits) 

 एकविसािे ितक हे मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचे ककिा वडजीटल ्गु आहे असे म्हटले जाते. 
तंत्रविज्ञानाच््ा प्रगतीमळेु जग हे िैक्विक खेडे झाले आहे. जगाच््ा पाठीिर कोिािीही, कधीही संपकथ  
साधने सहज ित् झाले आहे. बौवद्धक अक्षमता क्षेत्रात तंत्रविज्ञानाची प्रगती अत््ंत उप्ोगी ठरत 
आहे. परंत ु ्ा तंत्रविज्ञानाचा िापर जािीिपिूथक करण््ाची गरज आहे. तंत्रविज्ञानाचे काही गिु तर 
काही िोषही आहेत. बौवद्धक अक्षम क्षेत्रात का थ् करिाऱ््ा विक्षकांना ्ा तंत्रविज्ञानाचा िापर समजनू 
घेऊन करण््ासाठी त््ाच््ा काही म्ािा ही समजनू घेिे गरजेचे आहे.  

क) तंत्रनिज्ञािाचे फायदे (Technology Advantage) 

१. बौवद्धक अक्षम क्षेत्रातील तज्जज्ञांिी संपकथ  साधने सहज ित् झाले आहे. 

२. विद्यार्ीवनहा् काळानसुार त््ांच््ा प्रगतीच््ा नोंिी ठेिता ्ेतात. 

३. विविध वठकािी का थ्रत विक्षकांना िरूपवरषिेद्वारे, ईमेलद्वारे एकमेकांिी संपकथ  साधता ्ेतो. 

४. बौवद्धक अक्षमता क्षेत्रात का थ्रत असिाऱ््ा संस्र्ांिी संपकथ  साधनू आपल््ा विद्या््नबाबत 
मागथििथन घेता ्ेते. 

५. ्टू्यूबिर क्वहडीओ विनामलू्् उपलब्ध असतात आवि ते सहज उपलब्ध होतात. 

६. विद्या््नबाबत अडचि असल््ास पालकांिीतात्काळ संपकथ  साधिे ित् होते.  

ख) तंत्रनिज्ञािाचे गणु (Technology Merits) 

 १. तंत्रविज्ञानामळेु िगथ आंतरवक््ा तसेच तंत्रविज्ञानाच््ा आधारे सराि केल््ामळेु बौवद्धक अक्षम 
विद्या््नना विलेले ज्ञान, मावहती स्मरिात राहण््ास मित होते. 

२. विविध माध््मे उपलब्ध असल््ामळेु विद्या््नच््ा ज्ञानेंवि्ांच््ा क्षमतानअुचकू माध््माची वनिड 
करता ्ेते. 

३. प्रत््ेक विद्या््ाला स्िगतीने ि स्िकुितीने विकण््ाची संधी वमळते. त््ामळेु त््ांच््ा विकण््ात 
आिड वनमाि होते आवि आि् संपािन पातळीतही िाढ होत्र. 

४. बौवद्धक अक्षम क्षेत्रामध््े तंत्र प्रविवक्षत विक्षकांची कमतरता आहे. तज्जज्ञ विक्षकांचे क्वहडीओ त्ार 
करून िाळेतील इतर विक्षकही त््ा क्वहडीओच््ा सहाय्ाने पवरिामकारक अध््ापन करू िकतात. 
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५. प्रत््ेक बौवद्धक अक्षम विद्या््ाच््ा बौवद्धक क्षमता ही िेगिेगळी असते. त््ामळेु ्ा विद्या््नच््ा 
क्षमतांचा विचार करून जो विद्यार्ी स्ितंत्रपिे काम करू िकतो. त््ाला संगिकािर काम िेऊन इतर 
विद्या््निर विक्षकांना लक्ष िेिे सहज ित् होते. 

६. ऑनलाईन पध्ितीने विद्या््ाचे मलू््मापन केल््ास त््ांच््ा प्रवतसािाची नोंि करिे, संपािनाची नोंि 
आपोआप होते. गिुिान आवि विविध कालािधीतील संपािनाची तलुना करून पालकांना प्रत््ाभरि 
िेिे सहज ित् होते. िगातील विद्या््नच््ा बौवद्धक पातळीनसुार विविध कावठण््पातळीचे स्िाध््ा् 
आवि अध्््न कृती उपलब्ध करून िेता ्ेतात. 

७. अध्ययि सानहत्तयाची सहज उपलब्िता-िेबसाईटिर अध्््न सावहत्् सहज उपलब्ध 
असल््ामळेु विद्या््ी त््ांच््ा िेळेनसुार आवि स्र्ळानसुार ते पाहू िकतो. 

८. पे्ररणा- संगिक आधावरत अनिेुिनातनू विद्या््ाला तात्काळ प्रत््ाभरि वमळते आवि अचकू 
उत्तराचे स्पष्टीकरि िेता ्ेते. संगिक हे मिीन असल््ामळेु त््ात व्ततीवभन्नता ्ेत नाही. त््ामळेु 
विद्या््ाच््ा अध्््नात सातत्् राहते. 

९. सहभागी व्यततींची संख्या- विविध वठकािच््ा व्तती एकाचिेळी त््ाचा िापर करू िकतात. 

१०. निद्यार्थ्यांच्या लेखिात सिुारणा-विद्या््ननी वलवहलेल््ा सावहत््ात आिव्क तेरे् बिल करिे 
ित् असल््ामळेु त््ांच््ा लेखन क्षमतेत प्रगती विसनू ्ेते. 

११. निषय अध्ययि सलुभ-विविष्ट घटक/विष्ांसाठी विविध स्फॉटिेअर विकवसत केले जातात. 
त््ामळेु विद्या््नना त््ांच््ा आिडीनसुार त््ाचा िापर करता ्ेतो. 

ग) दोष/मयादा (Technology Demerits) 

१. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानासाठी संगिक, इंटरनेट, िीज अिा भौवतक साधनांची गरज असते. 
भारतात काही ग्रामीि भागात ्ा सवुिधा परेुिा प्रमािात उपलब्ध नाहीत. 

२. तंत्रज्ञानात सतत बिल होत राहतात. िाळांमधील तंत्रज्ञानावधष्टीत सावहत्् िरिेळेला बिलिे ित् 
होत नाही. 

३. िाळांमधील संगिक आवि इतर साधने अद्य्ाित ि सकु्स्र्तीत ठेिण््ासाठी तांवत्रक सहाय्काची 
गरज असते परंत ुिाळेत ते उपलब्ध होत नाहीत. 

४. इंटरनेटिर आपल््ा प्रािेविक भाषेतील का थ्क्म उपलब्ध नसल््ास विक्षकांना त््ाचा िापर करता 
्ेत नाही. अिा का थ्क्म प्रािेविक भाषेत करण््ाचे कौिल्् विक्षकांमध््े नाही. 

५. मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञानाचा बौवद्धक अक्षम विद्या््ासाठी िापर कसा करािा ्ा बाबतचे प्रविक्षि 
विक्षकांना विले जात नाही. त््ामळेु त््ांना त््ाचा पवरिामकारकवरत््ा िापर करता ्ेत नाही. 
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५.२.५ तंत्रनिज्ञािाचा समािेििािरील पनरणाम (Implications for Inclusion) 
  ज्ञानात्मक समाज वनमाि करण््ासाठी वडजीटल साक्षरताच उप्ोगी ठरू िकेल. ्ातनूच 
समान संधीचे तत्त्ि साध्् करता ्ेिे सहज ित् आहे. बौवद्धक अक्षम विद्यार्ी आवि विक्षकांमध््े 
वडजीटल साक्षरता वनमाि करण््ासाठी िैक्षविक तंत्रविज्ञानाचा महत्िाची भवूमका आहे. िैक्षविक 
तंत्रविज्ञानाचा अभ््ासक्म विक्षकांना व्ािसाव्कवरत््ा सक्षम करण््ासाठी त््ात सतत बिल करिे 
गरजेचे आहे, हे बिल करताना स्िातंत्र््, पचृ्छा, सजथनिीलता आवि नाविन््पिूथता हे घटक 
विक्षकांमध््े कसे वनमाि होतील ्ािर वििेष भर िेिे गरजेचे आहे. सेिापिूथ प्रविक्षिातही ताक्त्त्िक 
आवि प्रात््वक्षक भागात त््ाची सांगड घालिे गरजेचे आहे.  
  निनिीन ज्ञानाचा िापर करून आपल््ा िैनंविन पाठवन्ोजनात त््ाची सांगड घालिे 
त््ाचप्रमािे अध्््न उविष्टे, कृती आवि वनष्पती ्ाचाही संबंध जोडिे गरजेचे आहे. विद्यार्ी विक्षक 
अध््ापन िास्त्री् का्ासाठी तंत्रविज्ञानाचा िापर कराि्ाचे कौिल्् विकवसत करू िकतात. परंतु ्ा 
विक्षकांना बौवद्धक अक्षम विद्या््नच््ा अध्््ना-अध््ापनासाठी त््ांच््ातील वभन्नता आवि समानता 
्ा बाबी विचारात घेऊन तंत्रविज्ञानाचा िापर करिे विक्षकांना विकिािे लागेल. िैक्षविक 
तंत्रविज्ञानाची समािेवित िगात बौवद्धक अक्षम विद्या््नना सामािून घेण््ासाठी मित होते. िैक्षविक 
तंत्रविज्ञानामळेु विद्यार्ी कें वित विक्षि आवि त््ांच््ा प्रगतीच््ा नोंिी करिे सहज ित् झाले आहे. 
िैक्षविक तंत्रविज्ञानामळेु विक्षक-विद्यार्ी, विक्षक-विक्षक, विक्षक-संस्र्ाचालक, विक्षक-पालक 
्ासिनची समोरासमोर भेट होत नसेल तरीपि त््ांच््ामध््े विचारांची िेिाि-घेिाि होते. ्ा िेिाि-
घेिािीतनू विद्या््नच््ा प्रगतीसंिभात ऑनलाईन पध्ितीने मावहती परुविता ्ेते. उिा. ई मेलद्वारे, हॉट्स 
अप, ट्युटर, फेसबकु इत््ािीच््ा माध््मातनू मावहती परुविली जाते. ्ामळेु विक्षक, विद्यार्ी, 
संस्र्ाचालक ि पालक ्ा सिनचा िेळ आवि पैसा तर िाचतो, परंत ु आपल््ा गरजेनसुार पावहजे 
त््ािेळेला ते ्ामाध््मातनू चांगल््ाप्रकारे िैचावरक िेिाि-घेिाि करता ्ेऊ िकेल. 
सारांि - 
  एकविसाव्ा ितकात तंत्रविज्ञानाने िैक्षविक क्षेत्रातही भर घातलेली आहे. वििेष 
िाळेतील विक्षकांना आपले िैनंविन का थ् करताना अध््ापनाचे पाठ वन्ोजन करण््ासाठी कृवतपवत्रका 
विकसन, अहिाल लेखन आवि मलू््मापनासाठी तंत्रविज्ञानाचा िापर करता ्ेईल. सहाय्भतू साधने 
म्हिजे बौक्ध्िक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नच््ा का थ्क्षमतेत िाढ करण््ासाठी उपकरिाचा एखािा 
भाग / घटक विद्या््ननसुार बिल करून त््ाचा िापर करिे हो्. सहाय्भतू साधनांमळेु बौक्ध्िक 
अक्षम असिाऱ््ा विद्या््नना अनेक प्रकारचे फा्िे होतात. भारतात विविध संस्र्ांनी विव्ांगत्िानसुार 
सहाय्भतू साधने विकवसत केलेली आहेत. विक्षक ्ा सहाय्भतू साधनांचा िापर करून िै्क्ततक, 
छोटा गट आवि मोठ्या गटाच््ा अध्््न – अध््ापन प्रवक््ेसाठी िापर करू िकतो. आजचे ्गु हे 
वडवजटल ्गु आहे. वडवजटा्झेिनमळेु अनेकविध फा्िे झालेले आहेत. परंत ुग्रामीि भागात अजनूही 
िीज ि इतर सवुिधा उपलब्ध नसल््ामळेु तंत्रविज्ञानाचा पावहजे तेिढा िापर केला जात नाही. बौक्ध्िक 
अक्षम विद्या््नना िाले् प्रिाहात वटकिून ठेिण््ासाठी तंत्रविज्ञान उप्तुत ठरू िकेल. 
तंत्रविज्ञानामळेु विद्यार्ी – विक्षक, विक्षक – प्रिासन ि विक्षक – पालक ह्यांच््ािी विविध 
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माध््मांच््ा सहाय्ाने संपकथ  साधिे सहज ित् झाले आहे. बौक्ध्िक अक्षम विद्या््नच््ा िाले् 
समािेिनासाठी तंत्रविज्ञान उप्तुत ठरते.  
 

५.३ घटकातील पानरभानषक िब्द  
 १. तंत्रविज्ञान (Technology) 
 २. अनिेुिन (Instruction) 
 ३. समािेिन (Inclusion) 

४. सहाय्भतू साधने (Assisstive Devices) 

५.४ घटकांतगथत प्रश्ि / परीक्षा  

१. अनिेुिन तंत्रविज्ञानाने बौवद्धक अक्षम विद्या््नच््ा अध्््न अध््ापन प्रवक््ेत कोित््ा स्िरुपाची 
भर घातली ते वलहा. 

२. अनिेुिन तंत्रविज्ञानाच््ा सहाय्ाने लहान गटाला अध््ापन करताना कोिती काळजी घ््ािी लागते 
ते वलहा. 

 ३. बौवद्धक अक्षमता असिाऱ््ा विद्या््नसाठी तंत्रविज्ञानाचे फा्िे वलहा. 

 ४. सहाय्भतू साधनांच््ा िापरामळेु विव्ांग विद्या््नना होिारे फा्िे कोिते ते वलहा. 

 

५.५ अनिक िाचिासाठी पसु्तके  

 चवहाि, वक., महाले, सं. ि पाटील, स.ु (२००३). मावहती संपे्रषि तंत्रज्ञान आवि िैक्षविक 
मलू््मापन, प्रज्ञा प्रकािन, नाविक. 

 जोिी, अ. (२००३). िरूविक्षिाद्वारे विक्षक प्रविक्षि, प्रकािन ्.च.म.म.ुविद्यापीठ, नाविक.  
 जगताप, ह. (२००७). विक्षिातील निप्रिाह ि निप्रितथने, वनत्् नतून प्रकािन, पिेु. 
 बरिे, मीनाक्षी ि धारिकर, माधिी (२०१०). मावहती संपे्रषि तंत्रविज्ञान, वनत्् नतून प्रकािन, पिेु. 
 कडू, न., महाले, छा्ा ि घघुसु्कर, कविता (२०११), िैक्षविक तंत्रविज्ञान, इनसाईट पक्ब्लकेिन्स, 

नाविक.  
 गलु्हाने, ग., धांडे, वकरि (२०१२). अध्््न अक्षमता, नभप्रकािन, अमरािती. 
 जाधि, र., गा्किाड, गौ. (२०१५). विक्षिातील आधवुनक विचारप्रिाह, कैलाि पक्ब्लकेिन्स, 

औरंगाबाि. 
 


