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gkm BzL 1H1     b/fyek L vkH o'jhBh 
nB[tkde L vkH Powhbk d/th 

 
;{uBk ns/ ;zuko seBheh (ICT) 

gkm dh pDso  
1H1 T[d/P 
1H2 G{fwek 
1H3 ICT dk noE ns/ gfoGkPktK 
1H4 ICT dh ftP/PsktK 
1H5 ICT dh wjZssk 
 1H5H1 f;Zfynk Bkb i[VQ/ b'eK bJh wjZssk 
 1H5H2 f;Zfynk d/ y/so *u eqKsh b? e/ nkT[D bJh fJ; dh  wjZssk 
1H6 ICT *u ewhnK 
1H7 ;koKP 
1H8 ;[Mkt/A gqPB 
1H9 ;[MkT[ ;kwroh 
 
1H1 T[d/P (Objetives) 

 fJ; gkm Bz{ gVQB T[gozs f;ZfynkoEhL  
 1H ;{uBk ns/ ;zuko seBheh dh XkoBk B[z{ :kd eo ;eDr/. 
 2H ;{uBk ns/ ;zuko seBheh dk noE pko/ ikD ;eDr/. 
 3H ;{uBk ns/ ;zuko seBheh dh ftP/PsktK dh fJZe ;{uh pDk ;ed/ jB. 
 4H ;{uBk ns/ ;zuko seBheh dh wjZssk pko/ ft;Eko *u dZ; ;eDr/. 
 5H ;{uBk ns/ ;zuko seBheh dh ewhnK dh ;{uh pDk ;eDr/. 
1H2 G{fwek 
  ;{uBk ns/ frnkB ;zuko fJe fGzB ;w{j d/ seBheh ;kXB ns/ ;z;kXB dk fwPoD j? 
i' fe ;zuko ns/ ;{uBk d/ f;oiD, gq;ko, ;N'o ns/ ;zukbB eoB ftZu wdd eod/ jB. fJBQK 
seBheK ftZu ezfgT{No, fJzNoB?FZN, gq;koB seBhehnK (o/vhU ns/ N?bhftIB) ns/ N?bh|'Bh th 
Pkwb jB. 
  fgSb/ e[M ;kbK s'A ezfgT{No ns/ fJzNoB?FZN dh wdd Bkb f;Zfynk d/ ;ko/ gZXoK ns/ 
o;wh s/ }?o o;wh ftt;Ek (formal and non-formal settings) *u fBg[zBsk ns/ gqGktg{oDsk 
nkJh j?. go ICT fJjBK seBhehnk s'A e[M tZX e/ j?, g[okDhnK seBheK fit/A fe N?bhc'B, 
o/vhU ns/ N?bhftIB B{z nZi xZN fXnkB fdZsk iKdk j?. fw;kb d/ s"o s/ d[{otosh f;ZyD bJh 
o/vhU ns/ N?bhftIB dk fgSb/ 40 ;kbK s'A gq:'r ehsk ik fojk j?, T[AM ;G s'A ;;sk ns/ 
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nk;kBh Bkb gj[zu gqkgs eoB tkbk dZf;nk frnk j?. ftek; eoB tkb/ d/PK *u nZi th 
ezfgT{No ns/ fJzNoB?N dh tos'A ehws ns/ xZN wksok eoe/ pj[s jh E'Vh j?. 
  pbfe, eJh irQK s/ tZy^tZy seBhehnK d/ w/b dh tos'A ehsh iKdh j?. fit/A fe 
fJzdok rKXh B?PBb n'gB :{Bhtof;Nh *u Sg/ B'N;, Pqt^fdqP ;kXBK, gq;kfos o/vhU, 
N?bhftIB ns/ nkvhU^thvhU ekB|ozf;zr seBhehnK dh tos'A jz[dh j?. nkX[fBe ICT 
“ftPkb fgzv” tork EK pDk fdZsk fi; Bkb b'eh fJZe d{i/ Bkb ed/ th rZb eo ;ed/ jB. 
1H3 ICT dk noE ns/ gfoGkPktKL 
  fgSb/ e[M djkfenK s'A ;{uBk ns/ ;zuko seBheh pj[s jh ;kohnK ;zuko d/ wkfXnwK 
Bkb ;zg{oB j'Jh j?. T[dkjoB d/ s"o s/ nZi b'e tZy^tZy d/PK *u fJe d{;o/ Bkb fJNoB?AN 
w?;/fizr, thvhU ekB|ozf;zr ns/ c?;p[e torhnK seBhehnK Bkb i[VQ/ j'J/ jB. 
  :{B?;e' nB[;ko ftfrnkBe, fPbg^ftfrnkB ns/ fJzihfBnoh ftfPnK dh wdd ;{uBk 
B{z pDkT[D *u ;N'o (store), tzvD ns/ nkdkB^gqdkB ftZu tZy^tZy seBhehnK dh tos'A ehsh 
rJh j?. fJjBK dk fJB;kB, wPhBK ns/ ;wkfie, nkofEe ns/ ;fGnkuko Bkb j' ojh 
rZbpks *u th fJ;dk :'rdkB j?.  
  n'H JhH ;hH vhH (OECD) d/ nB[;ko ;{uBk ns/ ;zuko dh wdd Bkb ;{uBk B[z{ fJeZmk, 
gq;ko ns/ ;zukfbs ehsk iKdk j?. fJ; *u wkJhe'qfJb?eN'qfBe ns/ fJB|'^fJb?eNq'fBe (Info-

electronic) seBhehnK w"i{d jB fi; Bkb jo y/so *u ckfJdk j'fJnk j?. fJ; ftu 
ezfgT{No, fJb?eNq'fBe nkf|; ;kXB, N?bh;zuko ns/ ezfgT{No ofjs ubD tkbhnK wPhBK, 
fJb?eNq'fBe ns/ ;k|Nt/no T[sgkdB j[zd/ jB. 
  ;fwE ns/ e?wgp?b nB[;ko seBhehnK, T[sgkdB ns/ seBhe d/ fwPoD Bkb ;{uBk 
*u BthnK fJb?eNq'fBe spdhbhnK nkJhnK jB. fJ; w/I?e B{z ;{uBk ns/ ;zuko seBheh fejk 
frnk j?. fJjBK ;kohnK gfoGkPktK s'A fJj gsk ubdk j? fe ICT dh wdd Bkb ;{uBk B{z 
;zukfos, ;N'o, gq;kfos ehsk iKdk j? fi; Bkb frnkB *u tkXk eoB dk we;d g{ok jz[dk j? 
ns/ frnkB ;zuko, fBoD?̂ Pesh d/ Bkb^Bkb fe;/ ;wZf;nk B{z jZb eoB dh ;"Mh gqkgs j[zdh 
j?. 
  fJ; bJh ;kv/ bJh ;{uBk seBhehnK d/ e'wg'B?BN ns/ ;zuko seBhehnK d/ f;XKs, 
seBhe ns/ seBhehnK d/ foPs/ B{z th ;wMDk th Io{oh j?. fJj ;G gVQB s'A pknd n;hA 
fJ; Bshi/ s/ gj[zud/ jKL 
 1H fJj ;{uBk ns/ frnkB Bkb iVQhnK j'JhnK jB. 
 2H fJj ;{uBk d/ f;oiD *u fJeZmk eoB, ;zuko ns/ ;zukbD dhnK seBhehnK Bkb i[VQ/ 

jB. 
 3H fJ; *u ;{uBk ns/ frnkB B{z fJeZmk ns/ gq:'r eoB bJh BthnK seBhehnK dk 

ftek; j[zdk j?. 
 4H fJ; *u f;Zfynk d/ wkfXnw s'A ;kwroh gkmeqw s/ fXnkB fdZsk frnk j? ns/ ;zuko 

seBheh *u ;{uBk ns/ frnkB B{z tzvD dh rZb ehsh rJh j?. 
 5H fJj ;zuko, ;zukbB ns/ gqkgs eoB dhnK seBheK Bkb nZyoh ns/ }?o^nZyoh gZXoK 

Bkb i[fVnk j'fJnk j?. 
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 6H fJj fJB;kB dh ;'u, GktBktK edoK ehwsK, e"PbK ns/ fdqPNhe'D Bkb th ;zpzfXs 
j?. fJ;dk c'e; j? fe tZy^tZy b'eK d/ ftukoK, XkoBktK B{z ;zd/P d/ okjhA gqkgs ehsk 
ik ;e/. 

 7H f;ZyD, ;zuko ns/ ;{uBk dh ;kwroh B[z{ BthA seBheK Bkb ftef;s eoBk. 
 8H f;Zfynk d/ y/so *u, f;ZyD, w'Nht/PB, Gkt[e p[ZXh, ;wkfie wB'ftfrnkB d/ ;zdoG *u 

gozgok, edoK^ehwsK ns/ fdqPNhe'D bJh BthnK seBheK B{z ezw *u b? e/ nkT[Dk. 
 9H fJj nkjwD/ ;kjwD/ iK n;bh iK nkZBbkJhB th j' ;edk j?. 
  Gkos d/P *u tXhnk f;Zfynk bJh tZy^tZy gZXoK s/ ;{uBk ns/ ;zuko seBhehnK dh 
tos'A tZv/ gZXo s/ eoBh pj[s Io{oh sK i' ;koh iB;zfynk sZe fJ;dk bkG gj[zu ;e/. 
1H4 ICT dh wjZssk L e[M fJ; gqeko jBL 
 1H ftfdnkoEh e/Adfos L nZi ICT ;woZE Pq/DhnK Bkb f;ZyD ftfdnkoEhnK dh G{fwek 

B{z gqGktPkbh pDkfJnk j? ns/ nfXnkgeK B{z f;oc rkJhv dk ;EkB fdZsk frnk j?. 
nfXnkgeK B{z f;ZyD dh gqfefonk B{z ;[ykbk eoB tkbk ;wfMnk frnk j?. fi; Bkb 
ftfdnkoEhnK *u nkb'uBkswe ;'u Pesh th tXdh j? ns/ T[j ezw eod/ j'J/ uhIK B{z 
f;ZyD *u wkfjo j' iKd/ B/. fJ; Bkb f;ZfynkoEhnK d/ P"Ae B{z gfjb fwbdh j? ns/ 
jo fJe pZu/ d/ P"Ae, Io{osK, :'rsktK ns/ gVQB d/ sohfenK B{z e/Ado fpzd{ pDkfJnk 
iKdk j?. 

 2H fj;kp brkT[D tkbhnK wPhBK L 21thA ;dh s'A jh ezfgT{No B/ nkgDh fJZe nfjw 
irQK pDkJh ns/ g?B ns/ ekrI dh tos'A B{z xNk fdZsk j?. ftfdnkoEhnK d/ Bkb^Bkb 
nfXnkgeK B[z{ th ezfgT{No dh ek|h wdd fwbh j?. 21thA ;dh *u ezfgT{No B{z 
ubkT[Dk fJZe nfjw e"Pb j?. fj;kp eoB tkbhnK wPhBK dk gVQkT[Dk ns/ f;ZyD B{z 
j'o pfjso ns/ o[fMnk j'fJnk pDkfJnk j?. 

 3H gqGktPkbh f;ZyD L nkX[fBe Pq/DhnK *u ftfdnkoEh gqGktPkbh sohe/ Bkb f;Zyd/ 
jB. ftfdnkoEh fJe d{;o/ Bkb ;w{j *u ezw eoe/ nkgD/ gq'i?eN ns/ j'o Bt/A e"PbK 
B{z f;Zy b?Ad/ jB. pZu/ p'b, ;[D, fby, gVQ e/ finkdk tXhnK f;Zy ;ed/ jB. 

 4H nB[e[{bD f;ZyD L  ICT dh wdd Bkb tZy^tZy soQK dhnK f;ZyD gqfefonk *u ;[Xko 
b? e/ nk ;ed/ jK. fJ; Bkb ftfdnkoEh nkgDh ;fEsh nB[;ko ns/ nkokwdkfJe 
Yzr Bkb gVQ ;ed/ jB. nB[e{bD f;ZyD bJh tZy^tZy ;k|Nt/no w"i{d jB fi; Bkb 
nfXnkge pZfunK dh f;ZyD Pesh B{z th tXk ;ed/ jB. 

 5H T[s;kj tkbk tksktoB L ICT B/ nfXe ;zfynk tkbhnK Pq/DhnK B[z{ s'fVnk j?. 
nkX[fBe P/qDhnK *u gVQkJh Io{oh ;kwroh fit/A fe tkJhNp'ov (Whiteboard) ns/ 
LCD gq'i?eNo j'D/ Io{oh jB. BYOD (Bring-Your-Own-Devine) seBhe Bkb, 
ftfdnkoEh nkgD/ b?gNkZg ns/ N?pbN B{z ebk; ftZu b? e/ ik ;eDr/ *s/ tXhnk f;Zy 
;eDr/. 

 6H nkg;h fJZIs L ICT dh wdd Bkb nfXnkge ns/ pZfunK d/ foPs/ ftZu th th 
spdhbh nkJh j?. nZi d/ nfXnkge dk T[j ;EkB BjhA fojk j? go c/o th pZfunK B{z 
nkgDh edoK^ehwsK B{z Bk G[bd/ j'J/ jw/Pk f;ZyD bJh fsnko ofjDk ukjhdk j?. 
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nfXnkge B{z th pZfunK B{z ft;kj Bkb p'bDk f;ZyDk ukjhdk j? ns/ ftfdnkoEhnK B{z 
th nkgD/ ;kEhnK Bkb fwb e/ ofjDk ukjhdk j?. 

 7H ftfdnkoEh nkgD/ f;ZyD dh nkg fIzw/tkoh b?Ad/ j'J/ L ICT dh wdd Bkb 
ftfdnkoEhnK dk gVQkJh tZbQ o[MkD tXhnk j? ns/ T[j nkg fIzw/dko jB. ;t?^f;ZyD 
Bkb pZfunK ns/ nfXnkgeK B[z{ tX/oh wdd fwbh j? fi;/ Bkb T[j nekdfwe ns/ 
ftjkfoe T[d/P B{z g{ok ehsk iKdk j?. nfXnkgeK B{z pZfunK *u fBPu? b?D ns/ ;t? 
fBoGo pDkT[D bJh th fwjBs eoBh ukjhdh j?. 

 8H ;fj:'r f;ZyD L ICT dh wdd Bkb f;ZyDk th gqGktPkbh pD frnk j?. fJeks *u 
gVkT[D ns/ f;ZyD dh gqfefonk *u pj[s ;kohnK ewhnK ;kjwD/ nkT[AdhnK jB. 
;w{fje f;ZyD Bkb nb'uBkswe ;'u g?dk j[zdh j?. fJ; *u ;kw{fje fbyDk, g'qi?eN, 
GkPB nkfd th w"i{d jB. ;fj:'rh f;ZyD Bkb nfXnkge ns/ ftfdnkoEh d/ foPs/ 
ftZu th spdhbh nkJh j?. 

j'o ftP/PsktKL 
 f;ZfynkoEhnK B{z T[sPkj d/Dk. 
 ftPk^t;s{ pko/ g{oh s/ rfjoh ;wM gqdkB eod/ jB. 
 gkmeqw B{z pDkT[D tkb/ e"PbK *u th wdd eodh j?. 
 nkb'uBkswe ns/ ;'u Pesh B{z B?Ntoe okjhA tXkT[Adk j?. 
 ;wkfie tksktoB B{z th tXhnk pDkT[Adk j? i' gkozgfoe tksktoB *u Pkfwb BjhA ;h. 
 pZfunK *u Gkr b?D ekoB ns/ jZE Bkb ezw eoB eoe/ ;t?^fBoGo ns/ ;t?^Pesh 

tZXdh j?. 
 gfotosB d/ Bkb^Bkb r[Dk *u spdhbhnK nkJhnK jB. 
 ftneshrs f;ZyD B{z th tXkT[Adk j?. 
 xZN gVQ ;eD tkb/ ftfdnkoEhnK *u th f;ZyD B{z th tXkT[Adk j?. 
 tZyo/ f;fynkoEhnK bJh th b'VQwzd j?. 
 ;wM Pesh, fBPu? b?D *u rsh j'D d/ Bkb^Bkb Ppdktbh th tZXdh j?. 
 ;fjD Pesh, fIzw/dkoh ns/ ftfrnkBe ;'u B{z g?dk eodk j?. 

1H5 ICT dh wjZssk 
  ICT dh wdd Bkb nZi jo y/so *u eqKsh nkJh j? Gkt/A T[j e'Jh th y/so j't/. fJ; 
B/ ;kv/ ;'uD d/ sohe/ B{z, rZb^pks ns/ ezw eoB dh sohe/ B{z th pdb fdZsk j?. n;hA ICT 
dh wjZssk B{z d' GkrK ftu tzv ;ed/ jK fit/A feL 

(A) f;Zfynk Bkb i[V/ b'eK bJh fJ;dh wjZssk  
(B) f;Zfynk d/ y/so *u eqKsh b? e/ nkT[Dk. 

1H5H1 f;Zfynk Bkb i[VQ/ b'eK bJh fJ;dh wjZssk 
 1H pZfunK bJh bkGdkfJe L pZfunK B{z ;t?^fBoGo d/ Bkb^Bkb ;t?̂ T[FZBsh *u th wdd 

fwbh j?. fi; Bkb T[j nkgDh go/PkBhnK B{z P"Ae Bkb \sw eod/ jB. ;{uBk ns/ 
;zuko seBheh dh wdd Bkb T[j fJb?eNqkfBe :zsoK, ;k|Nt/no ns/ seBhehnK B{z 
th ubkT[D *u wkfjo jkf;b eo b?Ad/ jB. 
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 2H nfXnkgeK bJh bkGdkfJe L nfXnkgeK B{z th f;Zfynk d/ y/so *u ICT Bkb ek|h 
wdd fwbh j?. fJ; Bkb T[jBK B{z ;[{uBk d/ ;q'sK (Sources) Bkb ikDekoh fwb iKdh j? 
fit/A fe feskpK, o;kb/, ioBb, nkvhU^thvhU ;kwroh, N?bh;zuko, whvhnk. 
ekoieqw f;ZyD ;kwroh, Nhfuzr wPhBk ns/ ezfgT{No Bkb ek|h spdhbh nkJh j?. 

 3H eKT{;bo bJh bkGdkfJe L ;e{bh eKT{;bo iK pkjoh eKT{;boK B{z th ICT dh 
ek|h wdd fwbh j?. fi; Bkb T[j ;{uBk dhnK seBhehnK sZe nkokw Bkb gj[zu 
;ed/ jB. ICT dh tos'A Bkb T[j nkgD/ w[tZeb Bkb rZbpks ns/ T[jBK B{z f;Zfynk 
;zpzXh, feZs/ ns/ ftneshrs nrtkJh eo ;ed/ jB. 

 4H ftZfdnk ;zpzXh gqpzXeK bJh bkGdkfJe L fJe T[jBK B{z ftZfdnk ;zpzXh ;koh ;{uBk 
fwbdh j? ns/ d{;o/ gk;/ nkgDh ;z;Ek d/ vkNk dh, nfXnkgeK dh fog'oN, pZfunK 
dhnK gqkgshnK pko/ ;koh ikDekoh fwb iKdh j?. 

 5H f;Zfynk ;zpzXh y'ikoEhnK bJh bkGdkfJe L ftfdnk d/ y/so *u ezw eoB tkb/ 
y'ikoEhnK bJh th ICT dh pj[s wjZssk j?. T[jBK B[z{ Go';/:'r ns/ fGzB soQK dh 
;{uBk dh Io{os j[zdh j? ns/ fJj f;oc ICT okjhA jh ;zGt j?.   

1H5H2  ftZfdnk d/ y/so *u nkJh eqKsh ekoB wjZsskL ICT dh o;wh ns/ }?o o;wh 
ftZfdnk *u tX/ok :'rdkB gkfJnk j? L 

 1H fJ; Bkb ftZfdnk d/ y/so B{z fJZe fdPk fwbh j? fi; Bkb frnkB^Gog{o ;wki dh 
f;oiDk j'Jh j?. 

 2H ICT dh wdd Bkb nkX[fBe XkoBktK, ftukoK, gVQkJh d/ sohfenK *u th fw;kbh 
spdhbh nkJh j?. 

 2H1 ICT Bkb ftfdnkoEh frnkB B{z b?D dh gqfefonk *u fJe d{;o/ Bkb ezw eod/ jB 
ns/ ;fj:'rh f;ZyD eod/ jB. 

 2H2 ICT dh wdd Bkb f;ZfynkoEh ;t?̂ fBoGo ns/ ;t?̂ fBod/fPe pDd/ jB. ICT Bkb 
ftZfdnkoEh frnkB ns/ ;{uBk d/ Gzvko Bkb i[VQ/ ofjzd/ jb ns/ ;fj:'r f;ZyD *u 
th P"Ae Bkb Gkr b?Ad/ jB. 

 2H3 ICT B/ f;Zfynk s'A b? e/ f;ZyD sZe gfotosB b? e/ nkT[Adk j? ns/ nfXnkge s/ 
ftfdnkoEhnK bJh T[s;kj tkbk tksktoB g?dk eod/ jB. 

 2H4 fJ; Bkb nfXnkge d/ o{g B{z Bk f;o|, f;Zfynk gqdkB eoB tkbk pbfe rkJhv, 
fdPk^fBod/Pe ns/ pZfunK Bkb pZu/ pD e/ f;ZyD tkbk pDkfJnk j?. 

 3H ICT B{z sohe/ Bkb ;ko/ ftZfdne gq'rokw (Teacher Education Programme) 
(nfXnkge pDB s'A gfjbK ns/ pknd ftZu) *u b? e/ nkT[D dh Io{os j? fi; Bkb Bk 
f;o| nfXnkge d/ bJh pbfe ftfdnkoEhnK dh gVQkJh bJh ouBkswe sohe/ Bkb 
j' ;e/rh. fJ; ;G Bkb fJe tXhnk nfXnkge dh ewh g{oh jz[dh j? i' fe nkX[fBe 
;wki dh Io{os j?. 

1H6 ICT dhnK ewhnK 
  gfotosB Bkb, seBheh d/ d' gZy ;kjwD/ nkT[Ad/ jB, bkG ns/ jkBhnK iK ewhnK. 
fJ; *u e'Jh Pe BjhA fe ICT dh wdd Bkb f;ZyD ns/ f;ZyD tkb/ dh Pwsk tXh j? go fJ; 
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dhnK e[M ewhnK th jB. fJj ewhnK e[M ekoDk sZe ;hws j? fit/A fe ;kXB, ;wkB, 
fJB;kBh Pesh, f;Zy/ j'J/ g/Pkto ns/ j'o gZyK eoe/ th. e[M ewhnK ;kv/ d/P dh tZX ojh 
nkofEe ;fEsh eoe/ e[M fJ; gqeko jBL 
 1H Gkosh ;e{bK *u xZN ;wkB eoe/. 
 2H ;e{bK dh tZX ;zfynk ekoB th ;wkB dh xkN nk iKdh j?. 
 3H seBheh g/PktoK dh th ewh j? i' ICT Bkb i[VQ/ nfXnkgB B{z gVQk ;eD. 
 4H gkmeqw ns/ Jh^;kwroh (Electronic Content) pDkT[D tkb/ ;Kfunk dh th ewh j?. 
 5H g/Av{ ns/ tyo/ fJbkfenK *u fpibh dh xkN eoe/ th ICt ;e{bK *u T[g;fEs BjhA j?.  
 6H gfotosB nB[;ko ;e{b d/ w[yh$gqPk;B s'A ICT B{z tX/o/ tXhnk BjhA pDkfJnk frnk. 
 7H toeP'g dh th pj[s ewh fi; Bkb jkovt/no dh ;KG *u n"yh nk ojh j?. 
 
1H7 ;koKP  
  fJ; gkm *u ICT d/ noE, ftP/PsktK ns/ wjZssk B{z ;KMk ehsk frnk j?. ICT 
seBheh ;zXk ns/ ;kXBk dk w/b j? fi; okjhA ;{uBk B{z f;ofink, tzfvnk, ;KG e/ oZfynk 
iKdk j? ns/ vkNk ns/ ;{uBk B{z f;Zfynk d/ y/so *u ;zukfbs ehsk iKdk j?. ICT B{z gVQkJh 
dhnK ;z;EktK *u fJe ;kXB ti'A iK ftP/ nB[;ko iK c/o g{o/ f;Zfynk d/ y/so *u ;kXBk 
nB[;ko b'VQ *u b? e/ nk ;ed/ jB. ICT *u j' ojhnK soZehnK nB[;ko ns/ fJjBK dk 
f;Zfynk, ;e'bok, feZsk eoB tkb/, f|bk;|oK s/ fJ;dk fe gqGkt j? T[;B{z th fXnkB *u oZyDk 
j?. nyho *u ;kB{z fJB;kBh S'j B{z r[w Bh j'D d/Dk ukjhdk. fJe ;fGne ns/ wB[Zyh ;wki B{z 
pDkT[Dk ;kvk caoI j?. 
 
1H8 ;[Mkt/ gqPB 
 1H ICT s'A eh Gkt j?< fJ;dh XkoBk B{z ft;Eko *u ;wMkT[. 
 2H ICT dh f;Zfynk d/ y/so *u wjZssk B{z ;KMk eo'. 
 3H ICT dhnK ftP/PsktK s/ fJe B'N fby'. 
 4H ICT dhnK ewhnK eh jB< 
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phHn?v ^ Gkr^I (;w?;No d{ik)        g/go ^ u'dtQK 
ICT d/ wkfXnw Bkb f;ZyD B{z tXkT[Dk  

 
gkm BzL 1H2     b/fyek L vkH o'jhBh 

nB[tkde L vkH Powhbk d/th 
 

ICT dk o'b ns/ n"eVK 
gkm dk Ykuk  
2H1 T[d/P 
2H2 ikD^gSkD 
2H3 fJBckow/PB N?eBkb'ih dk nfXnkgB f;ZyD gqfefonk ftZu o'b  
2H4 ;e{b f;Zfynk ftZu ICT B{z Pkfwb eoB ;pzXh w[PfebK  
 2H4H1 f;Zfyne Bhsh ns/ :'iBk bJh ICT tkbh f;Zfynk d/ ckfJd/ 
 2H4H2 ICT tkbh f;Zfynk B{z nkT[D tkbhnK YKukrs w[;hpsK 
 2H4H4 GkPk ns/ ;wZroh d/ y/so ftZu nkT[D tkbh w[;hpsK s'A ikD{ eotkT[D dh  
 b'V 
 2H4H5 ICT dh tos'A ;pzXh nkT[D tkbhnK nkofEe w[;hpsK 
2H5 ;ko 
2H6 ;[Mkt fjZs gqPB 
2H7 ;[Mkt fjZs feskpK 
 
2H1 T[d/P^ fJ; gkm B{z gVQB T[gozs f;ZfyneL^ 

(i.) nfXnkgB f;ZyD gqfefonk ftZu ICT d/ o'b B{z ;wMD ;eDr// 
(ii.) nfXnkgB f;ZyD gqfefonk ftZu ICT d/ o'b B{z bVhpZX eo ;eDr// 
(iii.) nfXnkgB f;ZyD gqfefonk ftZu ICT B{z tofDs eo ;eDr/// 
(iv.) ;e{b f;ZyD ftZu ICT B{z fbnkT[D ;pzXh w[PfebK ikDBk pko/ ikD ;eDr// 

2H2 ikD^gSkD 
 ICT B/ ihtB d/ jo gZy *s/ nkgDk gqGkt gkfJnk j?. ICT B/ g{o/ ;z;ko B{z S'Nk eo e/ 
fJZe v?;e sZe fbnKdk j?. fJj ;G e[M jo/e y/so ftZu ICT d/ ckfJfdnK eoe/ jh j' fojk 
j?. ICT f;Zfynk d/ y/so ftZu th nkgDk :'rdkB gk ojh j?. ICT dh G{fwek T[; jo pzd/ 
bJh j? fijVk f;ZX/ iK nf;ZX/ s"o s/ f;Zfynk Bkb i[fVnk j'fJnk j?. 
2H3 fJBckow/PB seBkb'ih dh nfXnkgB^f;~yD gqfefonk ft~u G{fwek 

1) ;ob ;zuko^ ICT dh ;jkfJsk Bkb ftfdnkoEh nkgD/ nfXnkgeK, ;kEhnK, d';sK 
ns/ j'o ;zpzfXs ftneshnK Bkb ;'y/ sohe/ Bkb rZb^pks eo ;ed/ jB. ibdh j'D 
tkbk ;zuko ftfdnkoEhnK dh ubdh f;ZyD ns/ f;ZyD dh r[DtZsk tXkT[D ftZu 
;jkfJsk eodk j?. 
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2) nfXnkgB dh r[Dt~sk^ ICT nfXnkge B{z nfXnkgB dh r[DtZs pDkJh oZyD ftZu 
wZdd eodh j?. nfXnkge ICT dh ;jkfJsk Bkb nkgD/ ftfdnkoEhnK Bkb ;"y/, 
;[zdo ns/ gqGktPkbh sohe/ Bkb rZb^pks eo ;ed/ jB. 

3) ikDekoh dk ibdh frnkB^ ICT d/ ftfGzB sohfenK d[nkok ftfdnkoEh e[M e[ 
;fBzdk ftZu ;ko/ ;z;ko dh ikDekoh fJZemh eo ;ed/ jB. fJ; soQK f;ZyD ftZu 
;jkfJsk eodh j? ns/ ftfdnkoEh f;Zfynk d/ y/so ftZu eh j' fojk j?, T[; Bkb i[V/ 
ofjzd/ jB. 

4) ftPk ;w~roh b~GD ft~u w~dd^ nkBbkJhB bkfJpo/oh ns/ Jh^feskpK dh wZdd Bkb 
ftfdnkoEh ns/ nfXnkge nkgDh gj[zu s'A pkjo d/ f;b/p; Bkb ;zpzfXs ;wZroh bZG 
;ed/ jB. 

5) wkfjoK dh ;bkj^ ICT dh ;jkfJsk Bkb nfXnkge ns/ ftfdnkoEh nkgD/ ftP/ d/ 
wkfjo s'A nkgD/ nfXnkge ;pzXh ;bkj th b? ;ed/ jB. 

6) ;jkfJe dh soQK ezw eoBk^ ICT nfXnkge ns/ ftfdnkoEhnK bJh ;jkfJe ti'A 
ezw eoBk j?. T[j nkgD/ nB/ek ezwK B{z ;jh sohe/ Bkb eoB bJh rovt/no ns/ 
;k|Nt/no dh ;jkfJsk Bkb nfijh ikDekoh B{z ;jh sohe/ Bkb foekov ehsk ik 
;edk j?. nfijh ikDekoh B{z r[gs oZfynk ik ;edk j?. 

7) f;;Nw ftu ;[Xko^ fJj d/fynk ik ;edk j? fe ICT dh ;jkfJsk Bkb f;Zfynk 
f;;Nw ;[Xo fojk j?. 

2H4 ICT B{z ;e{bh f;Zfynk ftu ;zwfbs eoB bJh nkT[D tkbhnK n"eVK 
 ICT B{z f;Zfynk f;;Nw ftu ;zwfbs eoB dk e'Jh fJe sohek BjhA j?. nfijhnK 
nB/eK n"eVK, gqpzXe ns/ ;N/i j'bvoK B{z fXnkB ftu oZyD dh Io{os j?, T[BQK ftu f;Zfyne 
Bhsh ns/ :'iBk, G"fse ;j{bsK, GkPk nkfd ;j{bsk nkT[AdhnK jB. 
2H4H1 f;~fyne Bhsh ns/ :'iBk bJh ICT ;zwfbs f;~fynk dh fttjkfoesk 
 ICT dh ;jkfJsk Bkb f;Zfynk B{z ;[XkoB bJh ;kc ns/ ;gZPN T[d/PK dh Io{os j?, 
fJ; bJh jdkfJsh ns/ ;wKpZX Nhu/, Io{oh ;'fwnK dh g{osh ns/ ;ko/ gZXoK *s/ okiBhfse 
tknfdnK dh Io{os g?Adh j?. ICT dh :'iBk bJh e[M Io{oh sZs j/m fby/ jBL^ 

 ICT  nXkfos pdbktK B{z ;z;Ek dhnK rshftXhnK ns/ gqpzXK B{z fXnkB ftu oZyDk 
ukjhdk j?. ftP/P s"o s/ ICT Bkb ;zpzfXs gq/oeK ns/ o"eK B{z gSkDB dh b'V j? fi; 
ftu gkmeqw, G"fse ;j{bsK, GkPk ns/ ftZs nkfd Pkwb jB. 

 nbZr^nbZr f;Zfynk ns/ f;ybkJh gZXoK s/ f;Zfyne pzfdnK dh ftP/;heoB ns/ ICT 

d/ ftfGzB wkvbK dh tos'A fJzBQK NhfunK dh gqkgsh bJh ehsh iK ;edh j?. fJ; bJh 
gkfb;h pDkT[D tkfbnK B{z nbZr^nbZr ICT's dh ;wM j'Dh ukjhdh j? ;jkfJsk b?Ad/ 
jB. 

 feZskekoh ;bkj^ nZi d/ ;w/A ftZu B"eoh gqkgs eoBk fJZe pVh ;wZf;nk j?. ICT 

;kvh ftZfdne w"fenk ;pzXh ikDekoh gqdkB eoB ftZu ;jkfJsk eodk j?. 
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 gqGktPkbh gqdoPB^ ICT tXhnK sohe/ Bkb ikDekoh B{z g/P eoB ftZu ;jkfJsk 
eodk j?. ftfGzB jkovt/no ns/ ;k|Nt/no fJ; ezw ftZu nfXnkge dh ;jkfJsk 
eod/ jB. 

 ikDekoh dh tXhnK n?fvfNzr^ ikDekoh B{z fJZSs nkeko d/D bJh gfjbk fdZshnK 
seBheK dh wdd Bkb n;kBh Bkb n?fvN ehsk ik ;edk j?.  

 ;;sk^ fJj ikDekoh B{z c?bkT[D ns/ ;zukfos eoB dk ;;sk sohek j?. fJj ;wK 
g?;k ns/ ftfdnkoEhnK dh Pesh dh pZus eodk j?.  

 nkX[fBe ikDekoh^ ICT dh ;jkfJsk Bkb ftfdnkoEh ns/ nfXnkge nkX[fBe 
ikDekoh Bkb i[V/ ofjzd/ jB ns/ f;Zfyne rshftXhnK ftu fJ;dk bkG T[mk ;ed/ 
jB. 

 ;t? f;~yD B{z T[s;kfjs eoBk^ ICT ;t? f;ZyD dh nkds fte;s eoB ftu ;jkfJsk 
eodh j?. 

 ftfdnkoEhnK B{z gq/fos eoBk^ ICT nfXnkgB B{z gqGktPkbh pDkT[Adh j? ns/ pZfunK 
dh gVQkJh ftu o[uh tXkT[Adh j?. 

 d[jokJhnK ikD tkbhnK gqfefonktK B{z xNkT[Dk^ nfXnkgB ns/ f;Zfyne gqfeqnk 
ftu pj[s ;kohnK feqnktK d[jkokJhnK iKdhnK jB. ICT dh ;jkfJsk Bkb nfijhnK 
feqnktK fpBK fe;/ d[jokJh s'A nk:'fis ehshnK ik ;edhnK jB. nfijhnK feqnktK 
ftu GkPD, gqhfynktK ns/ w[bKeD nkfd nkT[AdhnK jB. 

 ibdh c?;bk b?Dk^ ikDekoh dh n;kBh Bkb gj[zu eoe/ gqpzXe ibdh ns/ gqGktPkbh 
c?;b/ b? ;edk j?. 

 foekov o~yDk^ pj[s ;ko/ foekov ns/ ikDekoh B{z ;jh sohe/ Bkb foekov eoBk 
Io{oh j[zdk j? sK fe b'V ;w/A n;kBh ns/ s/ih Bkb fJ;B{z gqkgs ehsk ik ;e/. ICT 

f;Zfynk dh u/sBk, wB[Zyh ns/ ftZsh ;'w/ ns/ nbZr^nbZr fdPk dhnK b'VK nB[;ko 
ftfGzB rshftXhnK ngDkJhnK ik ;edhnK jB. 

 ;N/ej'bvoK dh gSkD ns/ ftfGzB o[uh ro[~gK d/ :sBK B{z fJ~em/ eoBk. 
 u[D/ rJ/ ICT nXkfos wkvb B{z goyDk Gkt/A fe ;G s'A uzr/ wkvb fijV/ fe fe;/ j'o 

;zdoG ftu ezw eoB bJh ;jh ;kfps j' u[Ze/ j'D. T[BQK B{z th gofynk ikDk Io{oh j?. 
fJBQK B{z gSkDBk ;jh eoBk pj[s Io{oh j? sK fe fJBQK dh :'rsk ns/ gqGktPhbk dk 
gsk brkfJnk ik ;e/. 
 

2H4H2 ICT nXkfos f;Zfynk ftu G"fse ;j{bsK Bkb ;zpzfXs n"eVK 
 fJe d/P dhnK f;Zfyne seBheh ;j{bsK pj[s wjssk oZydhnK jB fe;/ ICT 

nkXkfos gq'rokw B{z P[o{ eoB s'A gfjbk gkfb;h (Policy) pDkT[D tkfbnk ns/ fB:'ieK B{z j/m 
fbyhnK rZbK dk fXnkB oZyDk ukjhdk j?L^ 

 eh seBkb'ih B{z tosD bJh ;jh ewo/ ns/ fpbfvzrK w'i{d jB ns/ fijV/ d/PK ftZu 
pj[s ;kohnK g[okDhnK ;e{bh fJwkosK w"i{d jB T[E/ fJb?eN'qfBe skoK dh fcfNzr, 
jtkdko ewo/, pZus ns/ ;[oZfynk dh Io{os gt/rh. 
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 d{ih tZvh Io{os fpibh dh j?, pj[s ;ko/ ftek;Phb d/PK ftu nZi/ th fpibh dh 
;gbkJh dh xkN j? ns/ N?bhc'B th ekch d{oh s/ fwbd/ jB. tkfJob?; seBheK ftu 
VSAT (very small aperture terminal) dh tos'A ehsh ik ;edh j? go fJj gj[zu pj[w 
wfjzrh j?. 

 gkfb;h pDkT[D tkbhnK B{z d/P ftu w"i{d ftfGzB ICT's dh :'rsk B{z d/yDk ukjhdk j?. 
T[dkjoB d/ s"o s/ ezfgT{No nXkfos iK nkBbkfJB f;ZyD bJh ;e{bK ftu ezfgT{No 
ns/ fJzNoB?N ;/tktK dk j'Dk nkfd Io{oh j?. nkw s"o s/ f;Zfynk ftu ICT dh tos'A 
B{z w[Zy o'b fBGkT[D dh tikJ/ r"D jh ofjDk ukjhdk j? fijV/ f;Zfyne gq'rokw 
seBkb"ih dh fInkdk tos'A eod/ jB T[j ;EkJh ;cbsk gqkgs BjhA eo gkT[Ad/. 
;oeko iK gqkJht/N ;?eNo d[nkok fiE/ f;Zfynk s/ fXnkB e/Adfos ehsk ik fojk j't/. 
T[E/ f;Zfynk ftu seBkb"ih B{z b? e/ nkT[Dk pj[s jh ;"yk ns/ ;;sk j?. N?bhftiB B{z 
f;Zfynk bJh tofsnk iKdk j?. id'A fe N?bhftiB wB'oziB dk th ;'wk j? fJ;/ soQK 
ezfgT{No B{z tgkfoe ezwK bJh tofsnK ik ;edk j? id'A fe fJ;dh gqkJht/N tos'A 
d[nkok th nB/eK ;/tktK w[jZJhnk eotkJhnk ik ;edhnK jB. 

2H4H3 ;wo~Ek dh T[;koh Bkb ;zpzfXs n"eVK 
nfXnkge^ nfXnkge dh gq'|?PBb soZeh bJh gzi uhiK dk j'Dk Io{oh j?. 1H ftP/P e"Pb 
2H w"i{dk gkmeqw Bkb fJe;kosk, 3H IT dh tos'A Bkb ;zpzfXs gkmeqw spdhbhnK 4H 
nfXnkge d/ o'b ftu pdbkt 5H f;Zfyne f;XKsk dh tos'A. fJBQK B{z gqh^;oft; f;ybkJh 
ftu ftef;s ehsk ikDk ukjhdk j? e[M d/PK ftu fit/A fe Gkos ftu nfXnkgB B{z wkBsk d/D 
bJh ICT dh f;ybkJh Io{oh Pos j?. ICT ftu nB/eK seBheK Pkwb jB. ICT Bkb ;zpzfXs 
nfXnkge B{z brksko nkgDhnK e"PbK B{z ngrq/v eod/ ofjDk ukjhdk j?. 
 Gkt/A fe ftP/P feqnktK dk e"Pb Io{oh j?. pkeh uko th pokpo dh wjZssk oZyd/ jB. 
ICT dh tos'A ;zpzXh ekch ;kbK s'A j' ojhnK y'iK ftu nfXnkge dh n:'rsk fJe nVuB 
pDe/ ;kjwD/ nkT[Adh j?. nfXnkgeK d[nkok ICT dh tos'A fet/A eoBh j?< fJj ikBDk nfs 
Io{oh j?. pdfe;wsh Bkb gq'|/PBb ftek; ftu ;zdK B{z gVQkT[D *s/ T[BQK dh gVQkT[D bJh tos'A 
Bkb'A fInkdk I'o fdZsk iKdk j?. nfXnkge d[nkok ebk;o{g ftu seBkb'ih dh wjZssk T[; 
Bkb tX ikD ns/ f;Zfynk d/ f;Zfyne e/Ado j' ikD B{z ;wMD bJh nfXnkge d[nkok nkgD/ 
pdbd/ o'b B{z ;wMDk nfs Io{oh j?. 
f;~fyne gqpzXe^ ICT B{z f;Zfynk ftu fbnkT[D bJh bhvofPg dk w[Zy o'b j?. pj[s ;ko/ 
nfXnkgeK ns/ ftfdnkoEhnK d[nkok P[o{ ehs/ ICT gq'i?eN f;Zfynk gqpzXeK dh ;jkfJsk 
ekoB nDr'jb/ ofj iKd/ j?. ICT J/ehfeqs gq'rokwK gqGktPkbh pDkT[D bJh gqpzXeK dk 
seBkb"ih dh tos'A ftu fBg[zB j'Dk nfs Io{oh j? T[BQK B{z ICT d/ y/so ftu seBheh, gkmeqw, 
gqpzXeh, ftZsh ns/ ;wkfie gZyK dh ;wM j'Dh Io{oh j?. 
seBheh ;jkfJe^ ;e{b ftu ICT B{z fbnkT[D bJh seBheh ;jkfJeK dh pj[s b'V j? Gkt/A 
fe seBheh ;jkfJsk dh Io{os fe;/ ;z;EK d[nkok seBkb'ih dh tos'A fet/A j[zdh j?, ;XkoB 
:'rsktK, seBheh ns/ ;wkB dh ;KG ;zGkb, B?Ntoe gqpzXB ns/ B?Ntoe ;[oZfynk s/ fBoGo 
eodh j?. seBheh ;jkfJsk s'A fpBK pj[s ;kok ;wK ns/ XB dh popkdh j' ;edh j?. 
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 Gkos ftu T[dkjoB d/ seBheh ;jfJsK d/ ekoB xN jkJh ;e{bK ftu ezfgT{No dh 
tos'A eoBk fJe ;zpzfXs tZvh w[;hps j?. d{o d[okv/ g?Ad/ fJbkfenk ftu yokp ezfgT{NoK dh 
fog/no bJh wjhB/ bZr iKd/ jB feT[Afe T[E/ fe;/ tXhnk Ne;hBhnb dh xkN j[zdh j?. 
;w~roh pDkT[D tkb/^ ICT nkXkfos f;Zfynk ;wZroh dk nzro/ih ftu j'Dk ns/ ftek;Phb 
d/Pk Bkb n;zpzfXs j'Dk fJe tZvh ;wZf;nk j?. fJE/ n;bh f;Zfynk ;wZroh (fit/A o/vhU 
gq'rokw, ;hHvhH o'w, vhHthHvhH ns/ ns/ t?p nXkfos e'o; nkfd) B{z fbnkT[D dh Io{os j?. 
pj[s ;ko/ ezwK fit/A jdkfJs fvikfJBo, ;efogN b/ye, nkvhU ns/ thvhU pDkT[D d/ 
;g/;fb;N gq'rokwo ns/ t?p fvtb?goK dh Io{os j?. pj[s ;kohnK :{Bhtof;NhnK B/ nkgD/ 
f;Zfyne gq'rokwK ftZu N?eBheb ;jkfJsk ns/ ;wZroh ftek;eosk :{fBNk ;Ekfgs ehshnK 
jB. 
2H4H4 GkPk ns/ ;w~roh d/ y/so ftu g/P nkT[D tkbhnK n"eVK 
 nzro/Ih GkPk fJzNoB/N dh ;G s'A fInkdk tos'A ftu nkT[D tkbh GkPk j?. fJe nzdki/ 
nB[;ko 80# nBbkfJB ;wZroh nzro/Ih ftu j?. Gkos ftu fiZE/ nzro/ih GkPk dh ikDekoh 
ekch xZN j?, fJj fJe tZvh ;wZf;nk j?. 
 pj[s ;ko/ d/PK fiE/ nzro/ih d{ih GkPk j?. T[FZE/ nfXnkgB ns/ f;ZyD ;wZroh dk 
y/soh GkPk fJj j'Dk Io{oh j?. fJ; soQK tobv tkJhv t?p dh r'bpb tos'A B{z :ehBh 
pDkfJnk ik ;edk j?, fi; ftu g/Av{ b'e, ;ZfGnkukoe xZN frDsh ns/ n"osK th Pkwb j'D, 
T[BQK dhnK ftP/P b'VK tZb fXnkB d/Dk nfs Io{oh j?. 
 okPNoh ns/ y/soh ;e{b B?Ntoe dh j'Ad ftZu nkT[Dk ikDekoh B{z ;KfMnK eoB (fi; 
ftu nfXnkgB ns/ f;ZyD ;'w/, ;e{b vkfJo?eNohnK, f;ybkJh ;wZroh, fo;ou ns/ gkfb;h 
g/go nkfd nkT[Ad/ jB) bJh tofsnk iKdk j?. t?p nXkfos f;ZyD ftu seBheh 
;N?AvovkJhi/PB fJe Io{oh w[Zdk j?. ;N?AvokvkJhI/PB nbZr^nbZr n?gbhe/PBK B{z f;ZyD 
;wZroh ;KMh eoB dh nkfrnk fdzdk j?. ;N?Avov fJzB/ ;XkoB j'D/ ukjhd/ jB, fiBQK d[nkok 
jo soQK d/ f;ZyD f;;Nw ns/ ;wrZoh dh ;jkfJsk j' ;e/. 
2H4H5 ICT dh tos'A Bkb ;zpzfXs ft~sh n"eVK 
 ICT dh f;Zfynk ftZu tos'A Bkb ;zpzfXs n"eVK ftu f;Zfyne NhfunK dk nkofEe 
n;bhnsK Bkb sbw/b fpmkT[Dk tZvh ;wZf;nk j?, f;Zfyne gq'rokwK ftZu ICT B{z fbnkT[D 
bJh tZv/ g{zih fBt/P dh Io{os j?. ftekP;hb d/Pk B{z ICT d/ wkvbK ;jh c?;bk b?D bJh 
nkgDh nkofEesk B{z fXnkB ftu oZyDk Io{oh j? Gkt/A fe ICT nXkfos f;Zfynk fJZfSs 
f;Zfyne T[d/PK dh gqGktPkbh gZXsh j? fJ; bJh tkfJN B/ ICT gq'rokwK dh tos'A Bkb ;zpzfXs 
;'fwnk pko/ dZf;nk j? 

1) rqkN 
2) gpfbe ;pf;vh 
3) gqkJht/N dkB, czv tXkU rshftXhnK 
4) ;jkfJsk (;ki' ;wkB) 
5) ;w[dkfJ ;jkfJsk (eokfJnk ofjs fpbfvzr) 
6) w?Apof;Zg ch; 
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7) fpiB; s'A fJZem/ ehs/ eo 
 ;zgoe (c'B, c?e;, fJzNoB?N, t?p g/i) 
 T[gG'rhnK bJh ezfgT{No dh gj[zu 
 d|so ;/tktK (c'N'ekghnK, ;e?fBzr, nkvhU^thvhU J/vK) 

8) j'o rshftXhnK s'A ewkJh nkwdB 
 fpiB; ;/tktK (tov gq';?f;zr, ;go?v PhNK, piN dh fsnkoh, gqhfNzr, fo;/gPB 

;/tktK) 
 f;Zfyne ;/tktK (d{otosh f;Zfynk, f;ybkJh e'o;) 
 ;w[dkfJ ;/tktK (whfNzr o{w, ;wkfie rshftXhnK y/soh ikDekoh) 
 N?bhtoe ns/ ;bkj 
 ftP/Prs rshftXhnK (N?bhw?vhPB) 
 t/uDk (;N/PBoh, ;N?AgK nkfd) 

 ftek;Phb d/PK ftu ICT nXkfos gq'i?eNK d/ wkw/ ftu gqkJht/N ;?eNo ns/ gpfbe 
;?eNo dh ;KM/dkoh f;Zfynk d/ y/so ftu gqw[Zy G{fwek fBGk ojh j?. nfijh ;KM/dkoh ftu 
gqkJht/N ;?eNo B{z HHH d/Dk, ftfGzB ekg'o/PBk d[nkok oki d[nkok ubkJ/ ik oj/ ;e{bK B{z 
;ki'^;wkB ns/ f;Zfynk Bkb ;zpzfXs ;wZroh wZdJhnk eotkT[Dk, fB:'iB bJh seBheh 
;jkfJsk gqdkB eoBk ns/ wB[Zyh ;'w/ fte;s eoBk nkfd nkT[Ad/ jB. ftek;Phb ;z;ko ftu 
nzsokPNoh ;jkfJsk J/iz;hnK B/ f;Zfynk d/ y/so ftu ICT B{z fbnkT[D bJh w[Zy G{fwek 
fBGkJh j?. 
 pj[s ;ko/ ICT nXkfos f;Zfynk gq'rokw, fizBQK B{z ftfGzB ekog'o/PBk iK ;jkfJsk 
J/iz;hnK d[nkok ftZsh ;jkfJsk fdZsh iKdh j/, ;EkJh BjhA j[zd/ feT[Afe ;oeko fJj b'VK 
g{ohnK BjhA eo gkT[Adh iK nfij/ gq'rokwK dh g{osh bJh y/soh ;w[dkfJ dh rshPhbsk d'B'A 
Io{oh jB. 
2H5 ;ko 
 f;Zfynk d/ y/so ftu ICT dh tos'A d/ fJfsjk; s'A fJj f;ZNk fBefbnk j? fe f;o| 
seBkb'ih BjhA, pbfe s[;hA fJ;B{z fe; soQK tosd/ j'< fJj fInkdk wjZstg{oB j?. i/eo 
n;hA ;e{b ftu nkT[D tkbhnK spdhbhnK nB[;ko ebk;o{g ftu ICT B{z ftef;s BjhA eod/ 
sK nfijh seBkb'ih d/ fBt/P dk e'Jh ckfJdk BjhA j't/rk. 
 fJ; bJh seBkb'ih d[nkok f;Zfynk B{z gq/fos eoB dh pikJ/ f;Zfyne NhfunK, b'VK 
ns/ nkofEesk d[nkok seBkb'ih dh tos'A B{z gq/fos ehsk ikDk ukjhdk j?. f;oc fJ; sohe/ 
Bkb jh ftek;Phb e'PK ftu f;Zfyne ;z;EktK iBsk dhnK b'VK dh gqGktPkbh sohe/ Bkb 
g{osh eo ;edhnK jB sK fe T[j rb'pb nkofEesk ftu nkT[D tkb/ Bt/A w"fenk dk ckfJdk 
T[mk ;eD. fJ; soQK fte;Phb ;z;ko ftu f;oc ICT d[nkok f;Zfyne ;wZf;nktK dk jZb 
BjhA j' ;edk feT[Afe nfijhnK ;wZf;nktK ftu rohph, ;wkfie n;wkBsk ns/ n;EkJh 
ftek; dh w[Zy w[Zd/ jB. i/eo ICT dh tos'A f;Zfyne ;'fwnk ti'A ehsh ikt/ sK fJj f;Zfynk 
dh r[Dtsk tXkT[D ftu bkGekoh ;kfps j' ;edh j?. ICT B{z ;e{b ftu fbnkT[D bJh e[M 



phHn?v ^ Gkr^I (;w?;No d{ik)  14  g/go ^ u'dtQK 
 

 

 

uhiK fit/A gfb;h ns/ okiBhsh, G"fse ftek;, wB[Zyh Pesh, GkPk ;wZroh, ;ZfGnkuko, 
ehwsK, gkmeqw nkfd B{z fXnkB ftu oZfynk ikDk Io{oh j?. 
2H6 ;[Mkt fj~s gqPB 

1) nfXnkgB f;ZyD gqhfeqnk ftu fJBckow/PB seBkb"ih dh G{fwek dh ftnkfynk eo'< 
2) ICT B{z ;e{b f;Zfynk ftu ;zwfbs eoB bJh nkT[D tkbhnK n"eVK dh uouk eo'. 
3) ICT B{z ;e{bh f;Zfynk B{z fet/A ftef;s ehsk j?< 

2H7 ;[Mkt fjZs feskpK 
Carnoy, Martin(2005). ICT in Education: Possibilities and Challenges. Universitat Oberta 

de Catalunya,. 

Denning, T. & Fisher, T. (2002). Exploring the Characteristics of Effective ICT Teaching. 

In D. Willis, J. Price & N. Davis (Eds.),Proceedings of Society for Information 

Technology & Teacher Education International Conference. 

Kozma, R., and Johnson, J.(1992) "The Technology Revolution Comes to the 

Classroom."Change, Jan.–Feb, pp. 10–23. 

Mangal .S.K. (2010), Information Communication and Education Technology: Ludhiana, 

Tandon Publication. 

Morrison, J. L.( 1998) "The Role of Technology in Education Today and Tomorrow: An 

Interview with Kenneth Green." On the Horizon,  6(5), 2–4. 

Oberoi, S.C.(2007). Educational Technology. New  Delhi: Arya Book Depot. 

Oliver, Ron., (2002)"The Role of ICT in Higher Education for the 21st Century: ICT as a 

Change Agent for Education." University, Perth, Western Australia. 

Rogers, E.( 1995) The Diffusion of Innovation. (4th ed.) New York: Free Press. 
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ਪਾਠ ਨੰਬਰ   1    3.                                                                                      ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ  

                                                                                          ਲਰਿਨੰਗ ਨੰੂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ 
                                                                                                    ਲੇਖਕ :ਿਪੰਕੀ ਮਿਲਕ 
                                                                                             ਅਨੁਵਾਦਕ- ਰੁਿਪੰਦਰ ਕੌਰ                        

 
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਕੰਪੂਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ 
ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇ©ਨ ਚ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਟੀ 

 

ਪਾਠ ਦੀ ਬਣਤਰ  

3.1 ਉਦੇ©  

3.2 ਜਾਣ -ਪਛਾਣ  

3.3 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਕੰਿਪਊਟਰ  

3.3.1 ਐਜੂਕੇ©ਨ ਿਵਚ ਕੰਿਪਊਟਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ  
3.4 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਇੰਟਰਨă {ਟ  

3.4.1 ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇੰਟਰਨă {ਟ ਦੇ ਲਾਭ 
3.5 ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ 
3.6 ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. 

3.6.1 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨĄ ਲੋਜੀ  ) ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ(.  

3.6.2 ਆਈਸੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪੈਡੋਗੋਜੀਕਲ ਇਨĄ ਵੇ©ਨ  

3.7 ਸਾਰ  

3.8 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ�©ਨ  

3.9 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪਾਠ     
 
3.1 ਉਦੇ© 

ਇਸ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸਿਖਆਰਥੀ-  
i. ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਤ ੇਵਰਤ� ਦੀ ਪਿਰਭਾ©ਾ ਿਦਓ । 

ii. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸਮਝ ੋ 

iii. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ  ) ਆਈਸੀਟੀ (ਦੀ ਪਿਰਭਾ©ਾ ਿਦਓ । 

iv. ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਆਈਸੀਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਜਾਣੋ  

v.  ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕਰਨਾ. 
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3.2 ਜਾਣ- ਪਛਾਣ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਪ�ੋਗਰਾਮੇਬਲ ਮ©ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਾਰਜ� ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈ । ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਤੀ ਅਤੇ ©ੁੱ ਧਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨ� ਦੀ ਦ ੋ ©�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖੁਦ ਮ©ੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਨੀਟਰ, ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਉਸ ਆਿਦ ਹਨ । 

ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਈ ਕਾਰਜ� ਲਈ ਕਰਦਾ ਹ ੈ । 

ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਮੱੁਖ ਟੀਚਾ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਨਵ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਅਤ ੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇ©ਕ ਇਹ 

ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕ�, ਜਾਣਕਾਰੀ-ਆਡੀਓ ਿਵਜ਼ਅੂਲ ਉਪਕਰਣ� ਅਤ ੇ ਿਵ©ੇ© ਪੈਡੋਗੋਿਜਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਵੀ ਆਧਿੁਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਹਨ� ਿਵਲੱਖਣ ਮੌਿਕਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । 

3.3 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ 

ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਨĂ  ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਘੱਟੋ 

ਘੱਟ ਮੁਢਲ� ਿਗਆਨ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ । 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨĂ  ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ �ਤੇ ਡੰੂਘਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸ� ਕੰਿਪਊਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕਰਦ ੇਹ�, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣਾ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ�  ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਦਲਚਸਪ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ 
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ਯਾਦਦਾ©ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਿਵੱਚ 

ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਸੰਭਵ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ । ਕੰਿਪਊਟਰ� 

�ਤੇ ਸੋਫਟ ਕਾੱਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ । 

ਆਧੁਿਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਮੱੁਖ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ । ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਤਾਬ� 

ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਇੰਟਰਨă ਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ� ਤ� ਿਸੱਖਣ ਤ� ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ । ਇੰਟਰਨă {ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਅਤ ੇ

ਅਸਾਨ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਸਟੋਰਹਾਊਸ ਹੈ । ਜਦ� ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ, 

ਤ� ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਹੱਥੀ ਿਲਖਤੀ ਨĄ ਟ� ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੌਖਾ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱਸੇ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ- 

1. ਇੰਟਰਨă {ਟ 

2. ਈ-ਮੇਲ 

3. ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ 

4. ਿਵੱਕੀ ਐਜੂਕੇਟਰ 

3.3.1 ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ- 

1. ਕੰਿਪਊਟਰ� ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ- 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨĂ  ਦੂਰੀ ਿਸੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਆਨ-ਲਾਈਨ ਿਵਿਦਅਕ 

ਕੋਰਸ ਹਨ, ਿਜਸਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸ� ਿਵਚ ©ਾਮਲ ਹੋਣ ਜ� ਭਾ©ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਤ� ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ� ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
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2. ਕੰਿਪਊਟਰ� ਨĂ  ਦੂਰੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ-  

ਕੰਿਪਊਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਭਾ©ਣ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਅਿਧਆਪਕ� 

ਲਈ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇ©ਨ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਵਰਗੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕੰਿਪਊਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਡੀਓ-ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ� ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਤਰ�� ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ । ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਰਾਹ� ਅਿਧਆਪਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਇਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ । ਅਿਧਆਪਕ ਅੱਜ ਚਾਕ ਅਤੇ 

ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇ ਹਨ । ਘੱਟ ਿਦਲਚਸਪ ਸਬਕ ਆਡੀਓ-ਿਵਜ਼ਅੂਲ ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿਦਲਚਸਪ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ । ਦਰ©ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਮੁ©ਕਲ ਿਵਿ©ਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

3. ਕੰਿਪਊਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਅਿਧਆਪਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ- 

ਇੰਟਰਨă {ਟ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਿਵਿ©ਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੋਵ� ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੰਟਰਨă ਟ ਤ� ਲਾਭ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ । ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿ©ਆਂ ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਲਈ 

ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਿਵਿ©ਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈ{ਬ ਸਰੋਤ� ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇੰਟਰਨă ਟ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਸੈਟ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ� ਲਈ ਪ�©ਨ ਫਰੇਮ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਵਿ©ਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਿਧਆਪਕ ਖੇਡ 
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ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿਹ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ� ਲਈ ਵੈਬ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ । 

4. ਕੰਿਪਊਟਰ ਇੰਟਰਨă ਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹਨ- 

ਦੋਵ� ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾ�ਦੇ ਹਨ । 

ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ, ਨĄ ਟ� (notes) ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਪੇਪਰ� ਨੰੂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਿਡਵਾਈਿਸਸ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ 

ਅਤ ੇਟ��ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ�� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਮਵਰਕ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮ�ਟ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਆਂ 

ਵਜ� ਜਮ�ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਫਾਰਮੈਟ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਾਧਨ� ਨਾਲ ਈਰੇਸੇਬਲ ਮੈਮੋਰੀ ਉਪਕਰਣ ਵਾਰ –ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ । ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੀ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਾਟਾ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਪੇ©ਕ© ਕਰਦੇ ਹਨ । 

5. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ�, ਸਲਾਹਕਾਰ�, ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਬੰਧਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ�- 

ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਿਪਊਟਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਸੱਿਖਅਕ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਖੋਜ� ਦੀਆ ਂਵੱਖ- ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ 

ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ । 

3.4 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਇੰਟਰਨă {ਟ 

ਇੰਟਰਨă ਟ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ� ਦੀ ਸਭ ਤ� ਉਪਯੋਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ� 

ਬਲਿਕ ਪੇ©ੇ ਿਵਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ©� ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ 

ਕਰਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਜ� ਵੱਖ- ਵੱਖ ਿਵਿ©ਆਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ।  ਇੰਟਰਨă {ਟ ਿਸੱਿਖਆ 

ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ©ੱਕ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ 

ਿਵਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ, ਸਮੱਿਸਆਵ� ਜ� ©ੰਿਕਆਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਯਾਹੂ 

(yahoo), ਗੂਗਲ ਆਿਦ ਪ�ਿਸੱਧ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਲੋਕ� ਦੀ ਪਿਸੰਦਦਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਨ । ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਕੁਝ 
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ਸਿਕੰਟ� ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵ©ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਪੇ©ਕ© ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਿਗਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  ਇੰਟਰਨă {ਟ ਨĂ  

ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤ ੇਆਨ-ਲਾਈਨ ਮਨĄ ਰੰਜਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਏ ਹਨ । 

3.4.1 ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇੰਟਰਨă {ਟ ਦੇ ਲਾਭ 

1. ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਸੱਿਖਆ 

ਇੰਟਰਨă {ਟ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੈ । ਇਹ 

ਿਵਡੀਓਜ਼ (ਿਜਵ� ਿਕ ਯੂ-ਿਟਊਬ ਿਟਉਟੋਿਰਯਲ ਵੀਿਡਓਜ਼) ਅਤੇ ਵੈ{ਬ ਿਟਉਟੋਿਰਯਲਸ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਿਕਫਾਇਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਵੀ ਲਾਗਤ-

ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਹੈ । 

2. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ 

ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਸਿਹਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 

ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਾਪ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ�ਦਰ©ਨ ਬਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤ ੇਸਕੂਲ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਮਾਨ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨਵ� ਿਵਚਾਰ� 

ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਗਆਨ ਭੰਡਾਰ ਨੰੂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

3. ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਟੀਿਚੰਗ ਅਤੇ ਲਰਿਨੰਗ ਟੂਲ 

ਇੰਟਰਨă {ਟ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਿਧਆਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਟੂਲ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ । ਅਿਧਆਪਕ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜ� ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਿਸੱਖਣ ਦੀ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਿਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਿਭੰਨ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ । ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
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ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀਮੇ©ਨ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡ� ਅਤ ੇਿਚੱਤਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪੜ�ਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ । 

4. ਕੁਆਲਟੀ ਐਜੂਕੇ©ਨ ਤਕ ਅਸਾਨ ਪਹੰੁਚ 

ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਅਿਧਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਿਜਵ� ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਸਬਕ, ਿਵਿਦਅਕ 

ਕੁਇਜ਼ (quiz) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਟਉਟੋਿਰਯਲ ਦੇ ਕੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੇ 

ਭਾ©ਣ� ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨĄ ਟ� 

(notes)  ਤ� ਪੜ�ਨ ਨਾਲ�  ਵਧੀਆ ਹਨ । 

5. ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਵਰਤ� ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਜਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । ਿਡਜੀਟਲ ਬੁਲੇਿਟਨ 

ਬੋਰਡ ਕਾਗਜ਼ ਬਚਾ�ਦੇ ਹਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਪ�ਦਰ©ਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟ� ਹਨ, ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਰੋਤ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਣ� ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ । 

6. ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁਚਾਉਣਾ 

ਇੰਟਰਨă ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੰੁਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਿਵ©ੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਿਵਿ©ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ । 

7. ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣਾ 

ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਸਰਲ 

ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵਚ 
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ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸ� ਅੰਤਮ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 

ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਇੰਟਰਨă ਟ ਰਾਹ� ਵੀਡੀਓ ਿਟਉਟੋਿਰਯਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

। ਇੰਟਰਨă ਟ ਲੋਕ� ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਚੰਗੇ ਉਦੇ© ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵ 

ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਢੁਕਵ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦ ੇ

ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇੰਟਰਨă ਟ ਤ� ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਸਕਦ ੇਹਨ । ਸਭ ਦ ੇ

ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ । 

3.5 ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ 

 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿਦਨĄ  ਿਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦ� ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ 

ਿਨਰੰਤਰ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਨ� � ਸਾਧਨ� �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ । ਿਜਨ� � 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਗਿਣਤ ਕਦ ੇਵੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤ� ਿਬਨ� ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ� 

ਗਿਣਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਗਭਗ 

ਹਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ । 

 ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂਅੱਖ� 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਿਖਚਾਅ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ । 

 ਕੰਿਪਊਟਰ 'ਤੇ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੈਠਣਾ ਿਸਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ । 

 ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀ (memory) ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੇ ਹਨ । 
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 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਲਟੀਟਾਸਿਕੰਗ (ਇਕ� ਸਮ� ਕੰਿਪਊਟਰ 'ਤੇ  ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨĂ ) ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹ� ਹੈ 

ਅਤ ੇਇਹ 'ਤੇ ਘੱਟ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ । 

 ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਅਸ� ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਸ ਦੁਆਰਾ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹ� । ਇਹ ਡੇਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁ©ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ{ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਖਾਿਤਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਜ� ਹੋਰ ਖਾਿਤਆ,ਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬੇਿਕੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬ�ਿਕੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 

ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਆਿਦ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

 ਇੰਟਰਨă ਟ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਪੋਸਟ� ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ । 

 ਇੰਟਰਨă {ਟ ਹੈਕਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ । ਹੈਕਰ ਿਵ©ਾਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ{ਜੀ ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ । 

 ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ “ਚੀਿਟੰਗ ਸਾਈਟ� ਹਨ । ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟ� ਜ� ਿਲੰਕ 

'ਤੇ ਿਵ©ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਿਵਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ । 

 ਇੰਟਰਨă {ਟ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਉਹਨ� 

ਦੇ ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਮੁਸਕਲ� ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । 

3.6  ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤ� ਆਧੁਿਨਕ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤ� ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ 

ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਿਸੱਿਖਆ ਬੱਚੇ 'ਤੇ 
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ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਾਧਨ� ਨੰੂ ਸਾਭਣ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਟੈਕਨĄ ਲੋਜੀ ਕੱੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਿਚਤ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ । ਆਈਸੀਟੀ 

ਨĂ  �ਤਮ ਅਤ ੇਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਤ ੇਢੰੁਕਵ� 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁ©ਲ ਸੰਦ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 

3.6.1 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨĄ ਲੋਜੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) 

ਇਨਫਰਮੇ©ਨ ਕਿਮਉਨੀਕੇ©ਨ ਟੈਕਨĄ ਲੋਜੀ ©ਬਦ ‘ਇਨਫਰਮੇ©ਨ ਟੈਕਨĄ ਲੋਜੀ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ‘ਕਿਮਉਨੀਕੇ©ਨ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ 

ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ©ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੰੂ ਪਰੂ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੋਮੇਨ ਵਜ� ਪਿਰਭਾ©ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ 

ਨă ਟਵਰਿਕੰਗ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਦੂਜ ੇਪਾਸ,ੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ©ਬਦ ਿਵਚ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ©ਾਮਲ ਹਨ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਯਨ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਕੰਿਪਉਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, 

ਵਰਤਣ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲੀ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ । ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ 

ਗਰਾ�ਡ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵ©ੇ© ©ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਿਵੱਚ 

ਆਂਦੀ ਹ ੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਿਠਤ, ਅਰਥਪਰੂਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਿਧਤ ਡੇਟਾ ਹੈ । ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । 

3.6.2 ਆਈਸੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪੈਡੋਗੋਜੀਕਲ ਇਨĄ ਵੇ©ਨ 
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ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਪੇਡਾਗੌਜੀਕਲ ਨਵੀਨਤਾਵ�, ਿਵਿਦਅਕ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਕਸਮ� ਦੀਆ ਂ

ਕਾਢ� ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀਆ ਂਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤ ੇਿਸੱਿਖਅਕ� 

ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ, ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਢੰਗ�, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਗਤੀ©ੀਲ ਕਲਾਸਰੂਮ� 

ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ�, ਈ-ਿਸਖਲਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸੋ©ਲ ਨă ਟਵਰਿਕੰਗ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ �ਭਰ ਰਹੀਆਂ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਧੁਿਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ�ੀ ਿਵਚ ਪ�ਿਸੱਧ ਹੋ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੂਚਨਾ 

ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹੰੁਚ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਪੇਡਾਗਜੌੀਕਲ ਨਵੀਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਵਿਦਅਕ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦ©ੇਕ 

ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਿਡਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਇੱਥ ੇ

ਅਸ� ਕੱੁਝ ਿਡਜੀਟਲ ਸਾਧਨ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ�ਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਚੁਅਲ ਿਸੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਧਨ: 

ਲਰਿਨੰਗ ਮੈਨĂ ਜਮ�ਟ ਪ�ਣਾਲੀ: ਜਦ� ਿਸੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤ ੇਿਸੱਖਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਜ� ਵੈਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੰੂ ਲਰਿਨੰਗ ਮੈਨĂ ਜਮ�ਟ ਿਸਸਟਮ 

ਅਤ ੇ ਕੰਟ�ਟ ਲਰਿਨੰਗ ਮੈਨĂ ਜਮ�ਟ ਿਸਸਟਮ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਐਲਐਮਐਸ (LMS) ਦੀਆ ਂ ਮੱੁਖ 

ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਹਨ ਰੁਬਿਰਕਸ, ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ, ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਦਾ ਬੋਰਡ, 

ਿਵਿਦਅਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ©ੀਲਤਾ ਦੀਆ ਂਕਈ ਿਕਸਮ� ਹਨ । ਇਹ ਦੋਵ� ਿਕਸਮ� ਦੀ ਹ,ੈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ । 

ਉਦਾਹਰਣ: 

� ਮੂਡਲ 

� ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ 
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� ਿਜ਼ਲਾਰਨ 

� ਕੈਨਵਸ 

� ਓਪਨ ਐਡਐਕਸ 

� ਚੈਿਮਲੋ 

� ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਬੱਦਲ 

ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸ� ‘ਮੂਡਲ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� । ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

“ਮਾਡਯੂਲਰ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਟਂਡ ਡਾਇਨă ਿਮਕ ਲਰਿਨੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮ�ਟ। ਮੂਡਲ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਿਦਅਕ� 

ਨੰੂ ਆਨ- ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਮੂਡਲ ਇੱਕ "ਲਰਿਨੰਗ ਮੈਨĂ ਜਮ�ਟ 

ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲਾ ਸਰੋਤ" ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਜਨਤਕ ਲਾਇਸ�ਸ ਹਨ । ਮੂਡਲ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਫਿਲੱਪਡ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਿਮ©ਿਰਤ ਿਸਖਲਾਈ, ਦੂਰੀ ਿਸੱਖਣ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ�, ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤ ੇ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੈਕਟਰ� ਿਵਚ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ । ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਟ�ੇਨਰ� ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਨ{ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਮੂਡਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੰਸਕਰਣ 20 ਅਗਸਤ 2002 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਿਵਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । 

ਲੈਕਚਰ ਕੈਪਚਰ ਟੂਲ: ਲੈਕਚਰ ਕੈਪਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਆਪਕ ©ਬਦ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹ ੈ

ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਭਾ©ਣ� ਨੰੂ ਵੀਡੀਓ ਵਜ� ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ । ਕਲਾਸ ਤ� 

ਬਾਅਦ, ਇਨ� � ਵੀਡੀਓ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਹੱਲ, ਐਪਲੀਕੇ©ਨ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਲੈਕਚਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ 

ਵਰਚੂਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇਕ ©ਾਨਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹ ੈਜੋ ਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਤ� ਬਾਹਰ 
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ਭੇਜਦਾ ਹੈ । ਲੈਕਚਰ ਕੈਪਚਰ ਟੂਲ ਇੰਸਟ�ਕਟਰ� ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਲੈਕਚਰ� ਜ� ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂ

ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ� ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਿਜਵ� ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਕ�ੀਨ ਸਮਗਰੀ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ 

ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ । ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ: 

� ਸਕ�ੀਨਕੈਸਟੀਫਾਈ 

� ਸਕ�ੀਨਕਾਸਟ-ਓ-ਮੈਿਟਕ 

� ਕੈਮਸਟੂਡੀਓ 

� ਪੇ©ਕਾਰੀ ਿਟਊਬ 

� ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਵੈ{ਬ ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ: ਇਹ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਿਡਵਾਈਸ ਤੇ ਪੜ�ਨਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ । ਹੇਠ� ਈ-ਿਕਤਾਬ� ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਾਈਟ�:  

� ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਿਕਤਾਬ� 

� ਮੁਫਤ- ਈਬੱੁਕਸ.ਨă {ਟ 

� ਫ�ੀਟੈਕਬੱੁਕ 

� ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� 

� ਇੰਟਰਨă {ਟ ਆਰਚੀਵ 

� ਸਕ�ੀਨ ©ੇਅਿਰੰਗ 

� ਿਵਕੀਬੱੁਕ 

� ਉਡਾਿਸਟੀ 

� ਪਰੇਜੀ 

ਸੋ©ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲਜ਼: ਸੋ©ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲ ਿਵੱਿਦਅਕ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤ©ਾਹਤ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਿਕ�ਿਕ 21ਵ� ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਪੇਡੋਗੌਜੀਕਲ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਲਾਜ਼ਮੀ 
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ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਪੇਡੋਗੌਜੀਕਲ 

ਨਵੀਨਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਵ� ਯੱੁਗ ਿਵਚ, ਿਜਥੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਡਜੀਟਲੀ ਿਜਆਦਾ ਿਸੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਸੋ©ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਇਕ ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਰਫ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਤ� ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਦ ੇ ਬਲਿਕ ਿਵ©ਾਲ 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਨਾਲ ਸ�ਝੇ, ਸਿਹਯੋਗੀ, ਪ�ਤੀਿਬੰਿਬਤ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ । ਸੋ©ਲ 

ਮੀਡੀਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਿਵਚਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਿਰ©ਿਤਆ ਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ: 

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਿਜਥ� ਅਿਧਆਪਕ 21ਵ� ਸਦੀ ਦੇ 4 ਸੀ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਆਲੋਚਕ ਸਮਝ, ਸੰਚਾਰ, 

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਆਿਦ ਤੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ� � ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹੇਠ� ਹਨ: 

� ਫੇਸਬੁਕ 

� ਟਿਵੱਟਰ 

� ਬਲੂਗਰ 

� ਯੂ-ਿਟਊਬ 

� ਇੰਸਟਾਗ�ਾਮ 

� ਅਿਧਆਪਕ ਿਟਊਬ 

� ਿਪੰਟਰੈਸਟ 

� ਪੋਡਕਾਸਟ 

� ਐਡਬਲੱਗਜ਼ 

ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਸਰੋਤ: ਿਡਜੀਟਲ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� 

ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ 
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ਗ�ੇਡ ਦੀਆ ਂ ਿਕਤਾਬ�, ਿਡਜੀਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਖੇਡ�, ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਫੀਡਬੈਕ ਿਸੱਖਣ ਨੰੂ ©ਕਤੀ©ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

। ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਸਰੋਤ� ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਇਹ ਹਨ । 

ਪੇ©ਕਾਰੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ: ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ©ੋਅ ਜ� ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ�ਦਰ©ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ, ਗ�ਾਿਫਕ ਿਚੱਤਰ, ਿਮਊਿਜ਼ਕ ਿਟਊਨ 

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮੱੁਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਹਨ ਜੋ ©ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ, ਪ�ੈਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਸਲਾਈਡ ©ੇਅਰ, ਕੀਨĄ ਟ, ਆਿਦ । 

ਯੂ-ਿਟਊਬ ਵੀਿਡਓਜ਼- ਿਵਿਦਅਕ ਸਰੋਤ� ਵਜ� ਯੂ- ਿਟਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਅਸ� ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਿਵਿ©ਆਂ 

ਅਤ ੇਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਵ� ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� । 

ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ: ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਗਰਾਿਫਕ ਮੈਨĂ ਜਰ ਹੈ ਜੋ ਗਤੀ ਤਸਵੀਰ, ਐਨੀਮੇ©ਨ, ਮੋ©ਨ ਗ�ਾਿਫਕ ਜ� 

ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਮੀਡੀਆ ਸੀਨ ਨੰੂ ਪੂਰਵ-ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇ© ਨਾਲ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਰ©ਤ ਿਚੱਤਰ� ਜ� ਿਚੱਤਰ� 

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਰਿ©ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਫਰੇਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਸਿਕ�ਪਟ ਵੀ ਬਾਹਰ 

ਆ�ਦੀ ਹੈ । ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਸਧਾਰਣ ਜ� ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਅਸ� ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹ� । 

3.7 ਸਾਰ 

ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਿਪਉਟਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ ਕ��ਤੀ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਆਈਸੀਟੀ ਅਧਾਰਤ 

ਪੇਡਾਗੌਜੀਕਲ ਨਵੀਨਤਾਵ� ਿਵਿਦਅਕ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢ� ਿਲਆਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨ� 

ਇਨਕਲਾਬ� ਦਾ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ©ੀਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਿਨਰਦੇ©ਕ ਅਗਵਾਈ, ਮੁਲ�ਕਣ 
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ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਾਏ ਗਏ ਸਬੰਧ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਗਤੀ©ੀਲ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ 

ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

7.7 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ�©ਨ- 

ਪ� .1. ਕੰਿਪਊਟਰ� ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾ©ਤ ਕਰੋ । 

ਪ� .2. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ । 

ਪ� .3. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ? 

ਪ�. 4. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੇ ਮਾੜ ੇਕੰਮ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ । 

ਪ� .5. ਆਈਸੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਕਵ� ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ । 

ਪ� .6. ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੈਡੋਗੋਜੀਕਲ ਇਨĄ ਵੇ©ਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਪ� .7. ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਕੱੁਝ ਭਾ©ਣ ਕੈਪਚਰ ਟੂਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ । 

3.9 Suggested Readings  
                        

 https://wikieducator.org/%5CRole_of_Computer_in_Education%5C 

 https://www.livemint.com/Politics/z6GEKQZEXvce6VL3Ef4TRK/NCE

RT-launches-revised-studentteacher-ICT-curricula.html 

 http://www.dictionary.com/browse/pedagogy, 2017 

 http://cct.edc.org/publications/integrating-web-20-tools-classroom-

changing-culture-learning 

 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/virtual-learning-

environment 

 https://edtechmagazine.com/k12/article/2012/04/three-tools-every-

virtual-learning-environment-needs 
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 https://www.jisc.ac.uk/full-guide/technology-and-tools-for-online-

learning 

 https://learningportal.iiep.unesco.org/en/issue-briefs/improve-

learning/curriculum-and-materials/information-and-communication-

technology-ict  

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131511001461 

Difference between Games and Simulations | Difference Between 

 http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-

games-and-simulations/#ixzz5xVBdHHtf 

 https://www.theclassroom.com/disadvantages-computers-education-

6562938.html 

 Online refresher course “pedagogical innovations and research 

methodology” conducted by GJU of S&T, Hisar. 

https://www.livemint.com/Politics/z6GEKQZEXvce6VL3Ef4TRK/NCERT-

launches-revised-studentteacher-ICT-curricula.html 
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ਪਾਠ ਨੰਬਰ  4                                                                                            ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ  

 
                                                                                                              ਲਰਿਨੰਗ ਨੰੂ ਵਿਧਆ ਬਣਾਉਣਾ 
 
                                                                                                                        ਲੇਖਕ :ਿਪੰਕੀ ਮਿਲਕ 
                                                                                              ਅਨੁਵਾਦਕ- ਰੁਿਪੰਦਰ ਕੌਰ                       
 
 

ਤਕਨੀਕੀ -ਪੈਡੋਗੋਿਜਕ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਅਤ ੇਇੰਟਰਨă {ਟ ਦੇ ਸਰੋਤ 

 
ਪਾਠ ਦੀ ਬਣਤਰ 

4 .1   ਉਦੇ© 

4.2  ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

4.3  ਟੈਕਨĄ  ਪੈਡਾਗੋਿਜਕ ਹੁਨਰ� ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪਿਰਭਾ©ਾ 

4.4  ICT ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. 

4.5  ਅਿਧਆਪਕ� ਿਵਚ ਟੈਕਨĄ -ਪੇਡਾਗੋਿਗਕ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ  ਦੀਆ ਂਿਸਫਾਰ©� 

4 .6  ਟੈਕਨĄ -ਪੈਡੋਗੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� 

4 .7  ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੋਰਸਵੇਅਰ 

4 .8  ਇੰਟਰਨă {ਟ ਸਰੋਤ 

4 .9  ਸਾਰ 

4 .10 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ�©ਨ 

4.11 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪਾਠ 

4.1  ਉਦੇ© 

ਇਸ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਿਕ-  

i. ਆਈਸੀਟੀ ਦੀਆ ਂਯੋਗਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 

ii. ਤਕਨੀਕੀ-ਪੈਡਾਗੋਜੀਕ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ । 

iii. ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ-ਪੈਡੋਗੋਿਗਕ ਹੁਨਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ । 
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iv. ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਸਰੋਤ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ । 

v. ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕਰਨਾ । 

 

4.2 ਜਾਣ ਪਛਾਣ  

ਟੈਕਨĄ  ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਹੁਨਰ ਅਿਧਆਪਨ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਇਕ ਅਨੰਦਮਈ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਬਹੁਤ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਏਗਾ । 

ਟੈਕਨĄ  ਪੈਡੋਗੌਜੀ ਿਵਚ ਪੈਡੋਗੋਜੀਕਲ ਸੋਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਟੈਕਨĄ ਲੋਜੀ ਤ� ਿਬਨ� ਪੈਡੋਗੌਜੀ ਮੌਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ �ਚ 

ਿਸਿਖਅਕ ਨਤੀਜੇ ਿਲਆਉਣ ਿਵਚ ਪੈਡੋਗੌਜੀ ਤ� ਿਬਨ� ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹ�ਦ ਨਹ� ਹੈ । ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ 

ਨਵੀਨਤਾਵ� ਦੇ ਸਰਵਤੋਮ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪੈਡੋਗੌਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨĄ ਲੋਜੀ ਦਾ ਿਗਆਨ 

ਿਮਲ ਕੇ ਚੱਲੇ । ਇਸ ਉਦੇ© ਲਈ ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਖਣ ਅਤ ੇ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਵਟਸਐਪ, 

ਟਿਵੱਟਰ, ਫੇਸ ਬੱੁਕ, ਮੈਸ�ਜਰ ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ-ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ 

ਹੁਨਰ� ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ ਟੂਲਜ਼ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਟੈਕਨĄ -ਪੈਡੋਗੌਜੀ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿ©ਲਪਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਣਣਾ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਪ�ਸਾਰਣ ਿਵਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸੌਖ ਅਤ ੇਸਪ©ਟਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੈ।  ਅਿਧਆਪਨ ਅਤ ੇਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਤਕਨੀਕੀ-ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਹੁਨਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ । 

4.3 ਅਰਥ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਪੈਡੋਗੋਿਗਕ ਹੁਨਰ� ਦੀ ਪਿਰਭਾ©ਾ 

‘ਪੈਡਾਗੌਜੀ’ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਕਲਾ-ਿਵਿਗਆਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ‘ਟੈਕਨĄ ’ ਲੈਿਟਨ ਦੇ ‘ਟੇਕਸੀਅਰ’ (ਬੁਣਾਈ ਜ� 

ਮਨਘੜਤ) ਤ� ਿਲਆ  ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੱਥ ਿਲਖਤੀ ਚ ਕਲਾ-ਹੁਨਰ ਤ� ਹੈ। ਇੱਥ,ੇ 'ਟੈਕਨĄ ' ਇੱਕ 

ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ 'ਪੈਡੋਗੌਜੀ' ਦੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਿਮਲ�ਦਾ ਹੈ । ਟੈਕਨĄ -ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਹੁਨਰ ਉਹ 

ਹੁਨਰ ਹੈ  ਜੋ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਨ ਿਵਚ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਤਕਨੀਕੀ-ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਹੁਨਰ� 

ਦੀ ਵਰਤ� ਪਾਠ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ । ਟੈਕਨĄ  ਪੈਡੋਗੌਜੀ 

ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਵਧੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ । 

4.4 ICT ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. 
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ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਬਹ-ੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤ ੇਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਵਜ� ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਯੋਗਤਾਵ� ਨਾਲ 

ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਆਈਸੀਟੀ ਯੋਗਤਾਵ� ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਲੋੜ�ਦੇ ਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ, ਰਵੱਈਏ ਅਤ ੇਰੁਚੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�: 

 ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਕੰਿਪਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਧਾਰਤ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਚ ਕੁ©ਲਤਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹ� । 

 ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ, ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ, ਭਾ©ਾ ਪ�ਯੋਗ©ਾਲਾ, ਈ-ਮੇਲ, ਇੰਟਰਨă {ਟ, ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ, www ਅਤੇ ਈ-ਿਸਖਲਾਈ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਿਸੱਿਖਆ ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਚ 

ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� । 

 ਵੱਡ ੇਸਮੂਹ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਸੀਡੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣਾ । 

 ਵੀਡੀਓ ਟੈਕਸਟ, ਟੈਲੀ ਟੈਕਸਟ, ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਵੀਡੀਓ ਟੈਕਸਟ ਆਿਦ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ । 

4.5 ਤਕਨੀਕੀ-ਪੇਡਾਗੋਜੀਕਲ ਸਿਕੱਲ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਿਦ©ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼-  

 ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨĂ  ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਚ ਤਕਨੀਕੀ-ਪੈਡੋਗੋਿਗਕ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦ©ਾ ਿਨਰਦੇ© 

ਿਦੱਤੇ ਹਨ । ਨਵ� ਪਾਠਕ�ਮ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ 

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਨੰੂ ਪੈਡੋਗੌਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨă ©ਨਲ ਕ�ਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇ©ਨਲ 

ਿਰਸਰਚ ਐਡਂ ਟ�ੇਿਨੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਨĂ  ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ� ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ©ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਿਵ©ੇ ਵਜ� 

ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜ� ਆਈਸੀਟੀ ਸਾਧਨ� ਨੰੂ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। 

ਨਵ� ਪਾਠਕ�ਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ 

ਿਵ©ੇ ਵਜੋ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ । ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਸ�ਕੜੇ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤ ਗੇਮਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਕੰਿਪਊਿਟੰਗ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਅੂਲਾਈਜ਼ੇ©ਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਨă ਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । 
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• ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਰਾਡਬ�ਡ ਇੰਟਰਨă ਟ ਕਨă ਕ©ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਤ� 

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਪਣੇ ਿਵਿ©ਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ / ਿਗਆਨ / 

ਰੁਝਾਨ� ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਰਣਗੇ । 

• ਅਿਧਆਪਕ�, ਮਾਿਪਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

• ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ©ਗਨ ਸਾਈਟ' ਤੇ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵ� �ਤੇ ਕਈ ਿਵਡੀਓਜ਼ ©ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਨ� � 

ਿਵੱਚ ਦੇ© ਭਰ ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ ਿਵਡੀਓਜ਼, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਿਦ ©ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਈਟ ਇਕ 

ਿਰਪਿਜਟਰੀ ਹੈ ਿਜੱਥ� ਅਿਧਆਪਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਿਵਚ 

ਮਹੱਤਵ ਜੜੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਈਟ https: // repository.seshagun.nic.in/ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਇੱਕ ਪਿਹਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ‘©ਾਲਾ ਦਰਪਣਜ ੋਿਕ ਈ-ਗਵਰਨĆ ਸ ਪ�ਤੀ ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ 

ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ।  

• ©ਾਲਾ ਦਰਪਿਨਸ ਨĂ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ 

ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਹਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਪ�ਬੰਧਨ, 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਪ�ਬੰਧਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਛੱੁਟੀ ਪ�ਬੰਧਨ, ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, 

ਪਾਠਕ�ਮ ਟ�ੈਿਕੰਗ ਿਰਵਾਜ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ / ਪ�©ਾਸਕ� ਲਈ 

ਐਸਐਮਐਸ ਿਚਤਾਵਨੀ ਵੀ ©ਾਮਲ ਹੈ । 

ਸੀਬੀਐਸਈ ਨĂ  ਆਈ ਟੀ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ www.cbse.nic.in 'ਤੇ 

ਪਹੰੁਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਜ ੋਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੁ©ਲ ਕਾਰਜ©ੀਲਤਾ ਲਈ ਜ� 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ- 

 

 ਈ-ਪ�ੀਿਖਆ (ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟ�ੇ©ਨ / ਐਲਓਸੀ, ਐਡਿਮਟ ਕਾਰਡ, ਦਸਵ� / ਬਾਰ�ਵ� ਜਮਾਤ ਲਈ ਸ�ਟਰ 

ਮਟੀਰੀਅਲ) 

 ਈ-ਆਈਜੀ (ਬਾਰ�ਵ� ਜਮਾਤ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨਲ ਗ�ਡੇ) 

 ਈ-ਪਰਾਕ (ਆਨਲਾਈਨ ਪ�ੈਕਟੀਕਲ ਮਾਰਕਸ ਅਪਲੋਿਡੰਗ ਿਸਸਟਮ) 

 ਈ-ਿਥਉਰੀ (ਆਨਲਾਈਨ ਿਥਉਰੀ ਅਵਾਰਡ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਅਪਲੋਿਡੰਗ ਿਸਸਟਮ)  

 ਆਈਏਪੀਐਕਸ (ਕਲਾਸ -10 ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਮਾਰਕਸ ਸੰਗ�ਿਹ) 
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 ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਕਰ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਐਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ, ਪਾਸ 

ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਈਗ�ੇ©ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ । ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸਵ� / ਬਾਰ�ਵ� ਜਮਾਤ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ । ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉਨ� � ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ 

ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ । ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜ ੇਨੰੂ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

4.6 ਟੈਕਨĄ -ਪੈਡੋਗੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਟੈਕਨĄ -ਪੈਡੋਗੌਜੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਿਸੱਿਖਆ ਤਕ ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ 

ਕਰਨ, ਿਮਆਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਪੇ©ਵੇਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤ ੇ ਵਧੇਰੇ 

ਕੁ©ਲ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਨ, ©ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ�©ਾਸਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ  ਟੈਕਨĄ -

ਪੈਡੋਗੌਜੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਲਾਭ ਹਨ: 

 ਅਿਧਐਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਟੈਕਨĄ -ਪਡੋੈਗੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਭਾ©ਾਈ ਕਾਬਲੀਅਤ� ਅਤੇ ਖੋਜ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ-ਿਵਿਦਅਕ ਕੁ©ਲਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

  ਅਿਧਆਪਕ ਜ ੋਟਕੈਨੀਓ-ਪੈਡਗੌੋਜੀਕਲ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

©ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । 

 ਤਕਨੀਕੀ-ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ ਹੁਨਰ� ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ� 

ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪ�ੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ । 

 ਟੈਕਨੀਓ-ਪੈਡੋਗੋਿਜਕ ਹੁਨਰ� ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਮਾਰਗ-

ਦਰ©ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮ©ਵਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੂਡਲ, ਮੂਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ� ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ । 

 ਟੀਪੈਕ  ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਟੈਕਨੀਓ-ਪਡੋੈਗੌਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

4.7 ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੋਰਸਵੇਅਰ 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੋਰਸ� ਅਤ ੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਕਾਰਜ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ । ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਇੱਕ 

ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇ© ਅਿਧਆਪਕ� ਜ� ਟ�ੇਨਰ� ਲਈ ਿਕੱਟ� ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
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ਿਟਊਟੋਿਰਅਲ ਵਜ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਕੋਰਸਵੇਅਰ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ©ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਿਵ©ੇ ਆਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਅਕਸਰ ਿਨ{ਜੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤ� ਪ�ਿਸੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਪਲੀਕੇ©ਨ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਵਰਡ 

ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤ ੇਸਪ�ੈਡ©ੀਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ । ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਿਸਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਿਟੰਗ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏ©ਨ 

ਪ�ੀਿਖਆ । 

ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਇੱਕ ਫਲੈ© ਡਰਾਈਵ, ਕੰਪੈਕਟ ਿਡਸਕ ਜ� ਸਮਗਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ©ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਇੰਸਟ�ਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ� ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ । 

 ਸਵੈ-ਿਨਰਦੇ©ਤ ਕੰਿਪਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ.) । 

 ਵੈਬਸਾਈਟ� ਜੋ ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਿਟਊਟੋਿਰਅਲ ਪ©ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਦੂਰੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ 

ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ� । 

 ਵੀਡੀਓ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਕਲਾਸ� ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਵਰਤਣ ਲਈ । 

ਸੀਡੀ-ਰੋਮ ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ© ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ । 

ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤ ੇਟ�ੇਨਰ� ਲਈ, ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਸਮਗਰੀ ਿਵੱਚ ਸੈ{ਟ-ਅਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਯੋਜਨਾ, ਉਪਦੇ© 

ਨĄ ਟ ਅਤ ੇਅਿਭਆਸ ©ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਟਰਮ ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਉਹਨ� ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਅਕ ਕੋਰਸ ਜ� ਕਲਾਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ । ਹਾਲ�ਿਕ ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਅਤ ੇਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਵਜ� ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ©ਬਦ ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਪੈਕੇਜ� ਜ� ਆਈ ਟੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੋਰਸਵੇਅਰ 

ਸਾਧਾਰਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਏ ਗਏ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਥ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਜ� ਖੁਦ ਇਕੱਲੇ ਕੋਰਸ ਵਜ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

। 

4.8 ਇੰਟਰਨă {ਟ ਸਰੋਤ 
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ਇੰਟਰਨă ਟ ਸਰੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰ ੇਡੋਮੇਨ ਨ�, ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਪਤੇ, ਇਕਸਾਰ ਸਰੋਤ ਲੋਕੇਟਰ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ) 

ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ । ਅਜੋਕੇ ਯੱੁਗ ਿਵਚ ਇਹ ਸਪੱ©ਟ ਹੈ ਿਕ ਇੰਟਰਨă ਟ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ, 

ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ, ਪ�ਕਾ©ਤ ਨਤੀਜੇ ਆਿਦ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨă ਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ 

ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨă {ਟ ਤੇ ਵੈ{ਬ ਪੰਨĂ  ਅਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ । ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਰੂਚੀ ਵਾਲੇ 

ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਈ-ਸਰੋਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ 

ਸਰੋਤ (ਜ� ਈ-ਸਰੋਤ) ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿਡਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ । ਈ-ਸਰੋਤ� 

ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਰਸਾਿਲਆਂ (ਈ-ਜਰਨਲ), ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਿਕਤਾਬ� (ਈ-ਬੱੁਕ) ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 

ਿਡਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ� ਿਵਚ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਅਡੋਬ ਐਕਰੋਬੈਟ ਡੌਕੂਮ�ਟ (ਪੀਡੀਐਫ), ਵੈ{ਬ ਪੇਜ਼ 

(ਐਚਟੀਐਮਐਲ, ਆਿਦ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ । 

ਸਾਰ ੇਇੰਟਰਨă ਟ ਸਰੋਤ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਪਛਲੇ ਅਿਧਆਇ 3 ਿਵਚ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ । 

4.9 ਸਾਰ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ - ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰ ੇਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ

ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਟੈਕਨĄ  ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਹੁਨਰ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਦੀ ਘਾਟ, 

ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਰਵੱਈਆ, ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਹੂਲਤ� ਅਤ ੇਸਮ� ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਕੱੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ� ਹਨ । ਇਨ� � ਰੁਕਾਵਟ� ਿਵਚ� ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਿਦਅਕ 

ਿਗਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵਚ ਇਹ ਮੁਡਲੀਆਂ 

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਿਵਚ� ਇਕ ਹੈ । ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਸਰੋਤ ਅਿਧਆਪਨ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਕ��ਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਆਈਸੀਟੀ 

ਸਮਰਿਥਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । 

"ਟੈਕਨĄ ਲੋਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਥ� ਨਹ� ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ 

ਟੈਕਨĄ ਲੋਜੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ।" 

                                                                                                   ਦੁਆਰਾ: ਜਾਰਜ ਕੋਰਸ 
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4.10 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ�©ਨ- 

ਪ� .1. ਟੈਕਨੀਓ- ਪੈਡੋਗੋਿਜਕ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ । 

ਪ� .2. ਆਈਸੀਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਯੋਗਤਾਵ� ਕੀ ਹਨ? 

ਪ�. 3. ਅਿਧਆਪਕ� ਿਵਚ ਤਕਨੀਕੀ ©ਾਸਤਰ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ । 

ਪ�. 4 ਟੈਕਨĄ - ਪੈਡੋਗੋਿਜਕ ਹੁਨਰ� ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਰੁਰਤ� ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ । 

ਪ� .5. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਪ� .6. ਅਿਧਆਪਨ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱੁਝ ਇੰਟਰਨă ਟ ਸਰੋਤ� ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ । 

 

4.11   ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪਾਠ 

 http://www.dictionary.com/browse/pedagogy, 2017 

 http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/Handbook_for_Teachers.p

df 

 http://cct.edc.org/publications/integrating-web-20-tools-classroom-

changing-culture-learning 

 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/virtual-learning-

environment 

 https://edtechmagazine.com/k12/article/2012/04/three-tools-every-virtual-

learning-environment-needs 

 https://www.jisc.ac.uk/full-guide/technology-and-tools-for-online-learning 

 https://learningportal.iiep.unesco.org/en/issue-briefs/improve-

learning/curriculum-and-materials/information-and-communication-

technology-ict  

 Enhancing Learning and Teaching Through the Use of Digital Technology: 

A Digital Learning and Teaching Strategy for Scotland2/ 44 
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 https://www.researchgate.net/publication/220139837_Design_characteristics

_of_virtual_learning_environments_State_of_research 

 http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-games-

and-simulations/#ixzz5xVBdHHtf 

 https://www.theclassroom.com/disadvantages-computers-education-

6562938.html 

 Online refresher course “pedagogical innovations and research 

methodology” conducted by GJU of S&T, Hisar. 

 https://www.livemint.com/Politics/z6GEKQZEXvce6VL3Ef4TRK/NCERT-

launches-revised-studentteacher-ICT-curricula.html 

 http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/Handbook_for_Teachers.p

df 

 https://www.igi-global.com/dictionary/disruptive-technologies-and-

education/6098 

 

 
 
 
 

 

 



phHn?v Gkr gfjbk (;w?;No d{ik)           41  g/go^u'dtQK 

phHn?v Gkr gfjbk (;w?;No d{ik)          g/go^u'dtQK 
ICT d/ wkfXnw Bkb f;ZyD B[z{ tXkT[Dk  

 
gkm BzL 1H5        b/ye L ;qhwsh ohNk ;?Dh 

nB[tkde L vkH Powhbk d/th 
 

nkJhH;hHNhH(ICT) *u Bt/A o[MkB L ;wkoN ebk;o{w, n?i{;?N (EDUSAT), f;ZyD d/ 
nkZB^bkJhB ;z;kXB 

gkm dh pDso L 
5H1 T[d/P 
5H2 ;wkoN ebk;o{w () 

5H2H1 ;wkoN ebk;o{w d/ T[geoD  
5H2H2 Gkosh f;Zfynk dh o{go/yk *u ;wkoN ebk;o{w 
5H2H3 ;wkoN ebk;o{w dk torheoD 
5H2H4 ;wkoN ebk;o{w d/ bkG ns/ jkBhnK 
5H2H5 ;wkoN ebk;o{w *u tos/ ikD tkb/ T[geoDK bJh ;ktXkBhnK 

5H3 Mobile Learning  
5H4 f;ZyD *u nkZB^bkJhB ;z;kXB 
 5H4H1 nkw nkZB^bkJhB ;z;kXB 
 5H4H2 f;ZyD d/ nkZB^bkJhB ;z;kXB 
5H5 ;koK; 
5H6 ;[Mkt/A gqPB 
5H7 ;[MkT[ ;kwroh 
 
5H1 T[d/P  
 fJ; gkm B{z gVQB s'A f;ZfynkoEhL    
1H ;wkoN ebk;o{w dk wsbp ikD ;eDr/. 
2H ;wkoN ebk;o{w d/ T[geoDK dh ;{uh pDk ;eDr/. 
3H ;wkoN ebk;o{w d/ bkG pko/ ft;Eko *u dZ; ;eDr/. 
4H nkZB^bkJhB f;ZyD d/ ;z;kXBK d/ wsbp B{z :kd eo ;eDr/. 
5H ;wkoN ebk;o{w dh XkoBk pko/ rzGho ftPb/PD eo ;eDr/. 
5H2 ;wkoN ebk;o{w 
 nZi seBheh B/ ;kvh fIzdrh d/ jo fjZ;/ *u :'rdkB gkfJnk j? fit/A fe ;zuko s'A b? e/ 
f;Zfynk sZe. nZi w[ekpb/ d/ tksktoB *u r[Dkswe f;Zfynk fJe Io{oh nzr j?. gqkuhB ;w/A 
ftfdnkoEhnK B{z r[o{ d/ okjhA gVkfJnk iKdk ;h. c/o fJ; f;;Nw B{z nkX[fBe fto;/ B/ pdb 
e/ oZy fdZsk. nfXnkgB bJh Bt/A sohe/ nk rJ/ jB fit/A fe ;wkoN ebk;. nZi ;wkoN 
ebk; dh wdd Bkb f;ZfynkoEh tXhnk Yzr Bkb XkoBk B{z ;wM, ft;Eko *u dZ; ns/ nkgD/ 
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gVQB *s/ nekdfwe gqkgsh B[z{ ;[Xko ;ed/ jB. fJ; ftZu ;{uBk ;kwroh, 3D n?Bhw/fNv 
w'fvT{b (3D Animated Modules) tos'A eod/ jB. ;ko/ ftfdnkoEh fJ; ekY ns/ n;odko 
f;ZyD gqfefonk B{z pj[s g;zd eo oj/ jB. fJ; XkoBk B/ f;oc f;Zfynk B{z wI/dko pDkfJnk 
go ftfdnkoEhnK dh soZeh *u th tkXk ehsk j?. nfXnkge B{z th nkgDh rZb ;wMkT[D *s/ 
efjD dk w"ek fwbdk j?. ;wkoN ebk;o{w B{z seBheh gqGkfts ebk;o{w fejk iKdk j? fi; B/ 
nfXnkgB ns/ f;ZyD gqfefonk B{z tX/o/ w"e/ fdZs/ jB fit/A fe ezfgT{No, ;kZcNt/no, n'vhn?A; 
fo;g'A; seBheh, ;[DB tkb/ :zso, B?Ntofezr ns/ nkvhU, thvhU ;[ftXktK. 
5H2H1 ;wkoN ebk;o{w d/ T[geoD     
 ;wkoN ebk;o{w fJe gozgokrs sohe/ dk nfXnkgB j? fi; *u seBheh T[geoDK 
dh wdd Bkb e'o; dh ;{uBk ftZu tkXk j'fJnk j?.  
 ;wkoN ebk;o{w *u fJj T[geoD w"i{d B/L 
 SZs Bkb i[fVnk LCD g'qi?eNo ns/ gq'i?ePB ;eohB 
 Maintosh ns/ PC Bkb b?gNkg i'VB dh ;[ftXk 
 nktkI nkT[D dk f;;Nw 
 NZu ;eohB ezNo'b f;;Nw 
 wkJhe'qc'B 
 d;skt/i e?wok 
 ;NhohU ;kT{Av 
 tkfJob?; wkT{; 
 USB Extension Drive 

5H2H2 Gkosh f;Zfynk dh o{go/yk *u ;wkoN ebk;o{w 
 ;wkoN ebk;o{w fJe nfijk ebk;o{w fi; *u gVQkT[d tkb/ e'b ezfgT{No ns/ j'o 
tX/o/ nkvhU^thvhU :zso j[zd/ jB. fJ; ftZu White Board, DVD's ns/ ghHghHNhH th Pkfwb 
jB. vkN/ (Data) B{z t?p s'A ezfgT{No *s/ vkT{Bb'v ns/ fJzB;Nkb th ehsk ik ;edk j?. ;e{b 
d/ gkmeqw Bkb ;wkoN ebk;o{w seBheh nfXnkgeK bJh fJe todkB pD rJh j?. ;wkoN 
ebk;o{w B/ ebk;o{w B{z fpbe[b jh pdb e/ oZy fdZsk j?. fJ; Bkb nfXnkge ftfdnkoEhnK 
dh o[uh pDkJ/ oZyd/ jB ns/ ebk; \sw j'D s'A gfjbK w[bzeD th eo b?Ad/ jB.  
5H2H3 ;wkoN ebk;o{w dk torheD 
 ebk;o{w B{z T[geoDk dk nkXko s/ torheoD ehsk frnk j?L 
 p[fBnkdh seBheh L b?gNkZg, gq'i?eNo, DVD/VCR Player, ;eohB ns/ OHP th j' 

;edk j?. 
 ftef;s ;wkoN seBheh L NZu nkXkfos ;wkoN g'fvnw (Podium), PC ns/ b?gNkg 

dh ;[ftXk DVD/VCR Player, gq'i?eNo, ;eohB. 
 ftubh ;wkoN seBheh L b?gNkZg, gq'i?eNo, DVD/VCR Player, ;eohB ns/ OHP. 

5H2H4 ;wkoN ebk;o{w d/ bkG ns/ jkBhnK 
 fe;/ th XkoBk B{z Bt/A ns/ i'Phb/ sohe/ Bkb ;wMk ;ed/ jK. 
 fJ; Bkb nfXnkge dh nktkI ns/ fbZy/ B'N; (Notes) B{z th ;KG ;ed/ jK. 
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 nfXnkge d/ gVQkT[D *u th spdhbh nkJh j? ns/ nfXnkge d/ e'PbK B{z th tXkfJnk 
frnk j?. 

 nfXnkge B{z tZy^tZy seBhehnK B{z i'VQ e/ gkm B{z g/P eoB dk w"ek fwfbnk j?. 
 fJ; B/ n"y/ gkmeqw dhnK XkoBktK B{z th pdb fdZsk j?. 
 ftfdnkoEhnK bJh f;ZyD B{z pj[s jh wI/dko nB[Gt gqdkB ehsk j?. 
 nekdfwe gqkgsh B{z th ;[Xkfonk j?. 
 fJ; Bkb nfXnkgeK e[M jh gbK *u ftfdnkoEhnK d/ f;ZyD dk w[bKeD eo ;edk 

j?. 
;wkoN ebk;o{w dhnK jkBhnKL 
 wfjzrk L P[o{nks *u pj[s jh g?;/ brd/ jB. 
 f;Zfynk *u goikszsq B[z{ xZN EK fwbdh j?. 
 fJ; *u ftfdnkoEhnK dh nkgDh e'Jh woIh BjhA j[zdh. 
 eJh tko ftfdnkoEhnK e'b xZN ;wK j'D eoe/ ns/ ;wM Bk nkT[D ekoB f;ZyD s/ 

n;o g?Adk j?. 
 g/Av{ y/soK *u seBheh T[geoDK dh ewh nZi th j?. 
 seBheh Bkb o{po{ j'D d/ xZN nt;o fwbd/ jB. 

fJzNoB?FZN ;[ftXk ftu go/PkBhnKL 
5H2H2 ;wkoN ebk;o{w *u tos/ ikD tkb/ T[goeDk bJh ;ktXkBhnK 
 ;ko/ jh T[geoDk B{z pzd eoD dh fIzw/tkoh th tos'A eoB tkb/ s/ j?. 
 jo T[geoD B{z ubkT[D ns/ pzd eoB d/ nbZr^nbZr Yzr jB. 
 ebk;o{w ezfgT{No ;dk jh uZbd/ ofjzd/ jB, fJ; *u tos'A eoB tkb/ B{z "Log off" 

ns/ "Restart" eoBk g?Adk j?. 
5H3 Mobile Learning 

5H4 f;ZyD *u nkZB^bkJhB ;z;kXB 
 nkZB^bkJhB f;ZyD *u e'Jh th XkoBk iK ;{uBk ezfgT{No s/ jw/Pk jh gj[zu *u jz[dh 
j?. XkoBk B[z{ t?p iK fJzNoB?N iK CD-ROM iK ezfgT{No jkov fv;e s'A th gqkgs ehsh ik 
;edh j?. fJ; Bkb ;koh jh f;Zfynk *u spdhbh nkT[D d/ ekoB fJZe eqKsh nk rJh j? fi; 
Bkb nfXnkgB ns/ f;ZyD gqfefonk *u o{uh tZX rJh j? ns/ f;ZyD th ek|h :kdrko j' frnk 
j?. fJzNoB?N s/ w"i{d t?p g/i ns/ d;skt/iK Bkb Io{oh ;{uBk fwb iKdh j? ns/ fJBQK B{z jh 
nkZB^bkJhB ;z;kXB fejk iKdk j?. fJ; dh ;G s'A tZvh ;[ftXk fJj j? fe fJ; B{z e'Jh tZesk 
fe;/ th ;w/A nkgDh b'V nB[;ko e[M th ;[D ns/ gVQ ;edk j?. fJ; *u w[cs ns/ g?;/ d/ e/ 
th ;{uBk fwb ;edh j?. jo ftfdnkoEh nkgDh o{uh ns/ f;ZyD d/ nB[;ko tZy^tZy ;z;kXBK 
sZe gj[zu gqkgs eo ;edk j?. fJ; *u w"i{d j'o th thvhU ns/ g'vek;N (Podcasts) s'A 
gkmeqw s'A nbZr j' e/ th ;{uBk fwb iKdh j?. b?gNkg, N?pbN iK ;wkoN |'B dh wdd Bkb 
f;Zfynk d/ y/so *u th ;w/A dk g{ok ckfJdk fbnk iKdk j?. 
5H4H1 nkw nkZB^bkJhB ;z;kXB 
 thehghvhnkL fJ; *u nekdfwe ftfPnK pko/ ;koh ikDekoh fwb iKdh j?. 
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 c[NB'N L fJfsjkf;e d;skt/iK sZe th ;{uBk fwb iKdh j?. fit/A fe B?PBb nkouht, 
eKro?; bkJhpq/oh Bkb ;KM gk e/. 

 r{rb ;e'bo L ;kfjs B{z nk;kBh Bkb bZfGnk ik ;edk j?. 
 o?|v?;e L fJ; *u w[|s ftZu e'Jh th ;{uBk gqkgs ehsh ik ;edh j?. 
 Xooxle Answer y'iL S'N/ gq'i?eNo bJh w[|s ftZu y'i ehsh ik ;edh j?. 
 Deepdye : fJj ;kfjs ns/ ioBb dh ftPkb Gzvko j? ns/ gzi fwzN bJh g{o/ 

d;skt/i B[z{ d/fynk ik ;edk j?. 
5H4H2 f;ZyD d/ nkZB^bkJhB ;z;kXB L fit/A fe  

 Jh^feskpK (E-textbooks) 
 Jh^bkJhpq/oh ;[ftXktK 
 t?p nkXkfos nfXnkgB 
 nkB^bkJhB ebk; L pj[s ;kohnK ;z;EktK *u fe;/ th ftP/ *s/ nkB^bkJhB ebk;K 

gqdkB ehshnK iKdhnK jB. 
 f;ZyD d/ ;w{j L ftfdnkoEhnK d/ ;w{j okjhA s[;hA tZy^tZy :{Bhtof;Nh d/ bhvo 

ns/ pZfunK Bkb i[V ;ed/ j'. 
 e'o; ezwgk; (Course Compass) L fJ; *u nzvo rq/i{J/N GkPk d/ w[bKeD bJh 

tos'A ehsh iKdh j? ns/ fj;kp, noE^Pk;so nkfd. 
 ;feb;'|N bkJhpq/oh L fJ; Bkb s[jkv/ nkgD/ f;ZyD d/ e'PbK *u tkXk j[zdk j?. fJ; 

Bkb s[;hA nkgD/ ;ko/ ezw d/ gb?B (plan) B{z fJe nkeko d/ ;ed/ j'.  
 e'o; fJok (Courseera) L fJ; dh wdd Bkb ;ko/ ;z;ko d/ ftPtftfdnkfbnK d/ 

w[|s nkZB^bkJhB e'o; sZe gj[zfunk ik ;edk j?. fit/A fe iht ftfrnkB, fj;kp, 
ezfgT{No ;kfJz; nkfd. i' th b'e nkgD/ frnkB *u tkXk eoBk ukj[zd/ jB, T[j fJ; 
s'A bkG b? ;ed/ B/.  

 Curruculmbits.com: fJ; *u T[jBK ;z;kXBK pko/ dZf;nk iKdk j? fi; okjhA s[;hA 
fe;/ th ;kwroh B{z d/y ns/ vkT{Bb'v th eo ;ed/ j'. 

 tou{nb ekBco?Af;zr L fJ; Bkb f;ZyD ns/ nfXnkgB dh gqfefonk *u fJZe BtK 
w'V nkfJnk j?. fJ; Bkb nkgD/ s'A d{o p?m/ b'eK Bkb th rZbpks eo ;ed/ B/. 

 n?i{pb'r L n?i{pb'r okjhA s[;hA Nhuo, ;e{b$ekbi ns/ ftfdnkoEh bkT T[mk ;ed/ 
B/. fJe Nhuo nkgD/ f;ZfynkoEhnK B{z pb'r fsnko eoBk f;yk ;edk j?. n?i{pb'r 
Bkb ekbi n\pko B{z pdb fdZsk j?. 

 
5H5 PkoK; 
 ;wkoN ebk;o{w Bkb ftfdnkoEh dh o{uh *u tkXk j'fJnk j?. fJ; Bkb T[j fInkdk 
f;Zy ;ed/ jB. fJ;dh bkG ns/ jkBhnK d/ j'D s/ th fJj ftfdnkoEhnK bJh ckfJd/wzd j?. 
seBheh *u j' ojhnK ekYK ekoB th nfXnkgB^f;ZyD gqfefonk *u spdhbh nkJh j?. fJ; 
Bkb nfXnkge o'I dh u[D'shnK Bkb nk;kBh Bkb ;[bMk ;ed/ jB. nfXnkge wbNhwhvhnk 
;kwroh ns/ ;{uBk B[z{ ftfdnkoEhnK bJh tos'A *u b? e/ nk ;edh j?. 
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 nkZB^bkJhB f;Zfynk nkgD/ nkg *u jh fJZe fw;kb j? go fJ; s/ ezw eoB bJh 
fXnkB, ;wK ns/ f;ZyD nB[;ko ;jh ;zdK dh b'V j?. fJj w[cs ns/ g?;/ d/ e/ f;ZyD tkbh 
gqfefonk j?. 
5H6 ;[Mkt/A gqPB 
 1H ;wkoN ebk;o{w s'A eh Gkt j?<  
 2H ;wkoN ebk;o{w *u fejV/^fejV/ T[geoD Pkfwb B/< 
 3H ;wkoN ebk;o{w fet/A f;ZyD ns/ nfXnkgB B[z{ tXk ;ed/ jB< 
 4H nkZB^bkJhB ;z;kXBK s'A eh Gkt j?< 
 5H fszB nkZB^bkJhB ;z;kXB d/ Bkw dZ;'. 
5H7 ;[MkT[ ;kwroh 
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