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पररचय 

िातहिी आतण संपे्रषण िंत्रज्ञान (आयसीटी) एक िक्ती आहे ज्याने िानिी प्रयत्ांचे अनेक पैलू बदलले आहेि. दोन-िीन 

दिकांिील औषध, पययटन, व्यिसाय, कायदा, बँतकंग, अतभयांतत्रकी आतण आतकय टेक्चर या िानिी प्रयत्ांच्या तितिध के्षत्रांिर 

आयसीटीचा प्रभाि प्रचंड आहे. परंिु जेव्हा एखाद्याने तिक्षणके्षत्र पातहले िर असे तदसिे की आयसीटीच्या प्रभािाची एक 

तिलक्षण अभाि आहे आतण इिर के्षत्रांपेक्षा तकिीिरी किी बदल झाले आहेि. दुसर्या िब्ांि सांगायचे िर आयसीटीने 

तिक्षणाि उपस्थििी सुरू केली असली िरी त्याचा प्रभाि इिर के्षत्रांइिका तििका व्यापक नननन. तिक्षण हा एक 

अतििय सािातजकदृष्ट्या तियाकलाप आहे आतण दजेदार तिक्षण हे पारंपाररकपणे िजबूि तिक्षकांिी संबंतधि आहे ज्याि 

उच्चतिक्षकांिी िैयस्क्तक संपकय  आहे. जग तडतजटल िीतडया आतण िातहिीच्या िेगाने िेगाने जाि असिाना, तिक्षणाि 

आयसीटीची भूतिका अतधकातधक िहत्त्वपूणय होि चालली आहे. 

 

असे सुचतिले गेले आहे की िातहिी ि दळणिळण िंत्रज्ञान (आयसीटी) िातहिी सिाजाि आिश्यक असलेले पदिीधर 

आतण नागररक तिकतसि करण्यासारख्या िैक्षतणक के्षत्राि बरीच भूतिका बजािू िकिे; िैक्षतणक तनकालाि सुधारणा आतण 

अध्यापनाची गुणित्ता िाढतिणे आतण सुधारणे आतण तिकिणे-प्रतियेि आयसीटी िापरणे तिकणे यािुळे अनेक प्रकारे 

तिक्षणाची गुणित्ता िाढू िकिे जसे की तिकाऊ पे्ररणा आतण प्रतिबद्धिा िाढतिणे, िूलभूि कौिल्ये संपादन करणे सुलभ 

करणे आतण तिक्षक ितधयि करणे. प्रतिक्षण. इतिहासा हा दुय्यि आतण िृिीय स्तरािरील िुख्य तिषयांपैकी एक आहे, 

कारण 21 व्या ििकािील त्याची प्रासंतगकिा आतण तटकून राहणे यासाठी स्व्हतडओ टेप, टेतलस्व्हजन आतण ितल्टिीतडया 

संगणक सॉफ्टिेअर सारख्या आयसीटीचा पुरेसा िापर करणे आिश्यक आहे ज्यािधे्य िजकूर, ध्वनी आतण रंगीबेरंगी 

हलतिणार्या प्रतििा एकतत्रि केल्या आहेि. आव्हानात्मक आतण अस्सल सािग्री प्रदान करण्यासाठी िापरले जाऊ िकिे 

जे केिळ तिद्यार्थ्ाांना तिक्षण प्रतियेि गंुििून ठेिेलच असे नाही िर तिक्षणाचे ठोस देखील करेल. 

 

 

तिक्षणािील आयसीटीची संकल्पना आतण आव्हाने 

िातहिी आतण संपे्रषण िंत्रज्ञान (आयसीटी) हा िब् संगणकाद्वारे देण्याि येणाऱ्या संपे्रषण क्षििा आतण सुतिधांच्या 

अनुषंगाने िातहिी िंत्रज्ञान (आयटी) च्या जागी 1990 च्या उत्तराधायि सुरू करण्याि आला असे म्हणिाि. ििातप, 

बहुिेक लोकांनी आयसीटी हा िब् स्वीकारला, त्याच संकल्पनेचा संदभय देण्यासाठी उच्च तिक्षणािील लोकांनी संपे्रषण 

आतण िातहिी िंत्रज्ञान (सी आतण आयटी) हा िब् िापरला. आयसीटी या िब्ािधे्य अनुप्रयोग, िंत्र आतण प्रणालीची 

संपूणय शे्रणी सिातिष्ट आहे. आयसीटी "संगणक, संपे्रषण उपकरणे आतण त्यांच्यािी संबंतधि सेिांचा सिािेि असलेल्या 

तिसृ्ति फील्डचा संदभय देिे." याचा अिय असा की आयसीटी केिळ अनुप्रयोग आतण प्रणाली म्हणूनच िानली जाि नाही 

िर जीिनासाठी कौिल्य देखील आहे. आधुतनक अिायने तकंिा सिकालीन सिाजाि “आत्मतिश्िासाने, प्रभािीपणे आतण 
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स्विंत्रपणे जगण्यासाठी प्रते्यक व्यक्तीला आिश्यक असणारी िूलभूि कौिल्य या अिायने साक्षरिा आतण अंक या 

अनुषंगाने पातहले जािे. 

आयसीटीला िेगिेगळ्या तिषयांचे के्षत्र तिकण्यासाठी िुख्य कौिल्य म्हणून देखील पातहले जािे. आयुष्यािील कौिल्य 

म्हणून आयसीटीची ही ओळख तिकतसि राष््टांिील िालेय अभ्यासििाि तिची ओळख सांगि होिी. आयसीटीच्या 

अभ्यासििाि िीन थिान आहेि आतण याि आयसीटी तिकणे, आयसीटी सह तिकणे आतण आयसीटीद्वारे तिकणे सिातिष्ट 

आहे. आयसीटी तिषयी तिकणे म्हणजे आयसीटी संकल्पना म्हणजे िालेय अभ्यासििाि तिकण्याचा तिषय म्हणून िर 

आयसीटीबरोबर तिकणे म्हणजे सूचना सुलभ करण्यासाठी आयसीटीचा िाध्यि म्हणून िापर करणे. असे असूनही, बहुिेक 

िाळा अध्यापनासाठी िातहिी ि संपे्रषण िंत्रज्ञान पुरतिि नाहीि. आयसीटी एक तिकिण्याचे िाध्यि तकंिा तिक्षणाचे 

स्त्रोि असू िकिे. हे तिकण्याच्या प्रतियेिधे्य देखील सिाकतलि केले जाऊ िकिे जेणेकरुन सुतिधा तिक्षणाद्वारे 

तिद्यार्थ्ाांच्या परस्परसंिादाद्वारे तिकले जािे. म्हणूनच तिक्षणािील आयसीटीला तिस्त, संसाधन आतण िुख्य कौिल्य िानले 

जािे. या िीन तिसृ्ति के्षत्रांिधे्य, आयसीटी सिाजाला प्रचंड लाभ देिे. 

 

21 व्या ििकािील इतिहास तिक्षण आतण इतिहासािील आयसीटीची भूतिका 

21 व्या ििकािील संथिांिधे्य इतिहासाचे तिक्षण आतण तिकणे सिायि िहत्त्वाचे म्हणजे तसद्धांि आतण अभ्यासाच्या 

चौकटीि तिकतसि झाले आहे. या िंत्रज्ञानाच्या युगाि, कक्षाच्या सूचनांिधील संपे्रषणाच्या प्रभािी िाध्यिांसाठी संपे्रषण 

िंत्रज्ञानाचा िापर आिश्यक आहे. 

२१ व्या ििकाि तिक्षणािधे्य आयसीटी िापरण्यािधे्य चार िूलभूि सिस्या आहेि. िे प्रभािीपणा, खचय, सिानिा आतण 

तटकाि आहेि. अतलकडच्या िषाांि, सिय स्तरांिर आतण औपचाररक आतण अनौपचाररक अिा दोन्ही प्रकारच्या सेतटंग्जिधे्य 

तिक्षणाची काययक्षििा आतण पररणािकारकिा सुधारण्यासाठी आयसीटी सिायि िहत्त्वाचे म्हणजे संगणक आतण इंटरनेटचा 

कसा उपयोग केला जाऊ िकिो याबद्दल स्वारस्य िाढले आहे. 

21 व्या ििकािील इतिहासाच्या अध्यापनाि आतण तिकिण्यािधे्य आयसीटीची भूतिका चार प्रिुख कोनािून पातहली जाऊ 

िकिे, म्हणजेच, तिक्षक, तितक्षका आतण इतिहासाच्या प्रतििेिर होणारा पररणाि. आजही आिच्या िाळांिधे्य पारंपाररक 

तिक्षण सािग्रीिर जोर देिे. बर्याच लोकांसाठी, तििेषि: इतिहासाच्या तिक्षकांनी व्याख्याने आतण सादरीकरणाद्वारे 

तिकिलेल्या गोष्टी तिकिल्या आहेि. दरम्यान, सिकालीन सेतटंग्ज आिा अभ्यासििांना अनुकूल आहेि जी सक्षििा 

आतण काययक्षििेस प्रोत्साहन देिे. तिकतसि देिांिधे्य, अभ्यासिि क्षििांिर जोर देण्यास सुरूिाि करि आहे आतण 

िातहिी काय आहे यापेक्षा िातहिी किी िापरली जाईल यािर अतधक तचंिेि आहे. सक्षििा आतण काययक्षििा-आधाररि 

अभ्यासििाच्या हालचाली उदयोनु्मख प्रतिक्षण िंत्रज्ञानाद्वारे चांगल्या प्रकारे सितियि आतण प्रोत्सातहि केल्या आहेि. 

बर्याच िषाांपासून, सक्षििा आतण काययक्षििा-आधाररि अभ्यासिि अिलंबण्याची इच्छा असणार्या तिक्षकांना त्यांची संसाधने 

आतण साधने ियायतदि आहेि परंिु सिकालीन आयसीटीच्या प्रसारािुळे आतण तिपुल उपलब्धिेिुळे, पूिीचे अनेक तनबांध 

आतण अडिळे आिा दूर केले जाऊ िकिाि. जसजसे तिद्यािी आतण तिक्षक उच्च बँडतिड्ििधे्य प्रिेि करिाि, 

संपे्रषणाचे अतधक िेट प्रकार आतण सािातयक करण्यायोग्य संसाधनांिधे्य प्रिेि प्राप्त करिाि, अिा गुणित्ता तिक्षण 

सेतटंग्जचे सिियन करण्याची क्षििा िाढि जाईल. 

२१ व्या ििकािील इतिहासाच्या अध्यापनाि आतण तिकतिण्याि आयसीटीची आणखी एक भूतिका म्हणजे िातहिी 

साक्षरिेची गरज. २१ व्या ििकाि, िैक्षतणक संथिांनी याची खात्री करुन घेणे आिश्यक आहे की पदिीधर िातहिी 

साक्षरिेची योग्य पािळी दियिू िकिाि, “एखादी सिस्या ओळखण्याची क्षििा आतण त्यानंिर संबंतधि िातहिी ओळखणे, 

िोधणे आतण त्याचे िूल्यांकन करणे” तकंिा त्यािून उद्भिणार्या सिसे्यचे तनराकरण करण्यासाठी. ” अिा प्रकारच्या 

तिकासास चालना देण्याची िोहीि त्यांच्या पदिीधरांना केिळ त्यांच्या तिषयािील डोिेनिधील कौिल्य आतण ज्ञानच नाही 

िर सािान्य गुणधिय आतण सियसािान्य कौिल्ये आत्मसाि करण्यासाठी देखील हे सुतनस्श्चि करण्यासाठी संथिांिधे्य 
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सािान्य हालचालीदं्वारे उद्भिली आहे. पारंपाररक जेनेररक कौिल्यांिधे्य औपचाररकपणे िकय  करण्याची क्षििा, सिस्यांचे 

तनराकरण करणे, प्रभािीपणे संिाद साधणे, तनकालांिर बोलणी करण्यास सक्षि असणे, िेळ व्यिथिातपि करणे, प्रकल्प 

व्यिथिापन आतण सहकायय आतण काययसंघ कौिल्य यासारख्या क्षििांचा सिािेि आहे. दैनंतदन जीिनाची साधने म्हणून 

आयसीटीचा िाढिा िापर अतलकडच्या िषाांि िातहिी साक्षरिेचा सिािेि करण्यासाठी सियसािान्य कौिल्यांचा िलािाचा 

तिस्तार पातहला आहे. 

  

तिद्यािी इतिहास कसा तिकिाि यातिषयी आयसीटीची भूतिका िहत्त्वपूणय आहे. िंत्रज्ञान ज्याप्रिाणे िाळा आतण 

तिद्यापीठांिधे्य तिकि असलेल्या गोष्टीिंर प्रभाि पाडि आहे आतण त्यास पातठंबा देि आहे, त्याचप्रिाणे हेदेखील 

तिद्यार्थ्ाांच्या तिकण्याच्या पध्दिीि बदल घडिून आणणारे आहे. सािग्री-कें द्रीि अभ्यासििापासून दक्षिा-आधाररि 

अभ्यासििापयांिच्या हालचाली तिक्षक-कें तद्रि फॉियिधून तिद्यािी-कें तद्रि फॉियपयांि पोहोचण्याच्या हालचालीिंी संबंतधि 

आहेि. िंत्रज्ञानाद्वारे सुलभ दृतष्टकोनांद्वारे, सिकालीन तिक्षण सेतटंग्ज आिा तिद्यार्थ्ाांना त्यांच्या स्विः च्या तिक्षणाची 

जबाबदारी घेण्यास प्रोत्सातहि करिाि. पूिी, ट्ान्सतितझव्ह पद्धिीदं्वारे तिद्यार्थ्ाांना तिकण्यास खूपच आरािदायक िाटले. 

 

तिद्यार्थ्ाांना अभ्यासिि ियार करणारी िातहिी इिरांना सांगू देण्याचे प्रतिक्षण देण्याि आले आहे. तिक्षणाचे िाध्यि 

म्हणून आयसीटीचा िाढिा िापर बदलि आहे आतण कदातचि तिक्षण प्रतियेिील तिक्षक आतण तिद्यार्थ्ाांद्वारे तनयुक्त 

केलेल्या बर्याच धोरणांिधे्य बदल होि राहील. िंत्रज्ञानािधे्य तिक्षणाच्या पररिियनास प्रोत्सातहि करण्याची आतण तिक्षकांना 

प्रोत्सातहि करण्याची क्षििा आहे जे एका अतधक तिक्षक-कें द्रीि िॉडेलचे सिियन करिे जे सिस्या-आधाररि तिक्षणाच्या 

तदिेने प्रगट होिे आतण िातहिी स्त्रोि म्हणून िेबचा िापर िाढििे. िैक्षतणक सेतटंग्जिधे्य आयसीटीचा िापर स्विः  या 

डोिेनिधील बदलासाठी एक उते्प्ररक म्हणून काि करिो. त्यांच्या स्वभािािील आयसीटी ही अिी साधने आहेि जी 

स्विंत्र तिक्षणाला प्रोत्साहन आतण सिियन देिाि. आयसीटीचा िापर तिकण्याच्या उदे्दिाने करणारे तिद्यािी तिकण्याच्या 

प्रतियेि िग्न होिाि आतण अतधकातधक तिद्यािी िातहिीचे स्रोि आतण संज्ञानात्मक साधने म्हणून संगणकाचा िापर 

करिाि. तिद्यािी कसे तिकिाि या आधारािर िंत्रज्ञानाचा प्रभाि िाढिच जाईल. 

 

िहत्त्वाचे म्हणजे, तिक्षण िंत्रज्ञान म्हणून आयसीटीचंा उदय हा िाढत्या जागरूकिा आतण तिक्षणासाठी िैकतल्पक 

तसद्धांिांना िान्यिा देणारा आहे. िास्त्रीय कालािधीि तिक्षणाचे तितिध तसद्धांि िालेय अभ्यासििाि आयसीटी सुरू 

करण्याच्या िारखेपासून आहेि. आजच्या काळाि तिकतिल्या जाणा .््या तसद्धांिांिधे्य त्या रचनात्मक ित्त्वांिर आधाररि 

आहेि. या ित्त्वांिधे्य असे म्हटले आहे की अियपूणय संदभायि तितिध दृष्टीकोन सितियि ज्ञानांच्या सतिय बांधणीद्वारे तिक्षण 

प्राप्त केले जािे. रचनात्मक तसद्धांिांिधे्य, सािातजक संिाद तिकणे आतण आकलन करण्याच्या प्रतियेि िहत्त्वपूणय भूतिका 

बजािलेले पातहले जािाि. पूिी, अध्यापनाची पारंपाररक प्रतिया तिक्षकांचे तनयोजन आतण तिद्यार्थ्ाांना अग्रगण्य 

तिद्यार्थ्ाांभोििी तफरि आहे ि इस्च्छि तिक्षणाचा पररणाि प्राप्त करण्यासाठी अनेक अनुदेिात्मक अनुििांद्वारे तिकििे. 

िोडक्याि ज्ञानाचे अतधग्रहण एकत्रीकरण करण्याच्या हेिूने या प्रकारच्या तिक्षणाद्वारे ज्ञानाच्या िरीराच्या तनयोतजि 

संपे्रषणाच्या आसपास तफरले आहे. सिकालीन तिक्षण तसद्धांि ही तिकिण ज्ञान घेण्याऐिजी ज्ञान तनतियिीची एक सतिय 

प्रतिया आहे या कल्पनेिर आधाररि आहे आतण ही सूचना म्हणजे ज्ञान प्रसारणाच्या प्रतियेऐिजी हे ज्ञान बांधकाि 

सितियि आहे. रचनात्मकिेची सािरे्थ् िैयस्क्तक सिजण्याची प्रतिया म्हणून तिकण्यािर आतण सतिय आतण अियपूणय अिा 

अिायने अिायच्या तिकासािर भर देिाि. 
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तनष्कषय 

तिक्षण आतण प्रतिक्षणािील िातहिी ि दळणिळण िंत्रज्ञानाचे थिान ओलांडले जाऊ िकि नाही. तिक्षणािधे्य त्याचे 

संपूणय एकीकरण तिक्षणाच्या तितिध स्तरांिर गुणित्तापूणय तिक्षण सुतनस्श्चि करण्यास िदि करिे. काही तिक्षक िालेय 

अभ्यासििाि आयसीटी लागू आतण स्वीकारण्यास पातठंबा देि नाहीि हे असूनही, बहुिेक तिक्षकांना असे िाटिे की 

अध्यापन-तिक्षण प्रतियेि येणा problem््या सिसे्यिर िाि करण्यासाठी आयसीटी हे सिायि िौल्यिान साधन आहे. 

आयसीटी हे तििेषिः  २१ व्या ििकाि पुरेसे ज्ञान आत्मसाि करणे, प्रतिया करणे आतण प्रसाररि करण्याचे प्रिुख साधन 

बनले आहे. एकतिसाव्या ििकािील एखाद्या देिाच्या तिकासाचे िोजिाप करण्यासाठी त्याचा प्रभािी िापर एक 

अत्यािश्यक साधन बनला आहे. आज, िल्टीिीतडया, इंटरनेट, डब््लयूडब््लयूडब््लयू आतण इिर आभासी संगणक िंत्रज्ञानांच्या 

िेगाने िाढणार्या निीन िातहिी िंत्रज्ञानांद्वारे िैक्षतणक संथिांना आिा आव्हान केले जाि आहे, जे िातहिी हािाळणी आतण 

प्रसार करण्याच्या िैली, दृष्टीकोन आतण कौिल्य बदलण्याची िागणी करिाि. म्हणूनच, आपण २१ व्या ििकाि पुढे जाि 

असिाना, िगायिील सूचनांिधे्य आयसीटी स्वीकारण्यािर अनेक घटक जोरदार सैन्य आणि आहेि. िर युस्क्तिाद 

केल्यानुसार, इतिहासाच्या पारंपाररक अध्यापनाने आियािर जोर तदला आहे. अिा प्रकारे, सिकालीन सेतटंग्ज आिा 

अभ्यासििांना अनुकूल आहेि जे आयसीटीचा योग्य िापर आिश्यक असलेल्या दक्षिा आतण काययक्षििेस प्रोत्सातहि 

करिाि. कारण आयसीटी एक िस्क्तिाली एजंट म्हणून कायय करिे जे बर्याच िैक्षतणक पद्धिी बदलू िकिे. 

संदभय  

[1]Adesote, S. A; Fatoki, O. R ‘he Role of ICT in the Teaching and Learning of History in the 21st Century’ 

Educational Research and Reviews, v8 n21 p2155-2159 Nov 2013 https://eric.ed.gov/?id=EJ1017635 

   

[2]Carroll, K. (2010). Using ICT in history for engaging learning. Teaching History, 44(2), 56–60. 

https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.731465735852103 (Original work published June 2010) 

https://search.informit.org/doi/10.3316/INFORMIT.731465735852103 

 

[3]Hillis P, Munro B. ICT in History Education— Scotland and Europe. Social Science Computer Review. 

2005;23(2):190-205. doi:10.1177/0894439304273268 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894439304273268#articleCitationDownloadContainer 

[4]Pamouktsoglou A., Antonopoulos J., Kalouri O. (2008) Applications and Exploration of ICT in Teaching 

History and Foreign Languages: Students and Teachers Attitudes, Perceptions and Evaluation. In: Lytras M.D. et 

al. (eds) The Open Knowlege Society. A Computer Science and Information Systems Manifesto. WSKS 2008. 

Communications in Computer and Information Science, vol 19. Springer, Berlin, Heidelberg. 

https://doi.org/10.1007/978-3-540-87783-7_35 

[5]https://terryhaydn.wordpress.com/pgce-history-at-uea/ict-in-history-teaching/ 

[6]https://www.researchgate.net/post/What_is_the_the_important_of_using_ICT_to_teach_history_in_South_Af

rican_schools 

http://www.ijcrt.org/
https://eric.ed.gov/?id=EJ1017635
https://doi.org/10.1177/0894439304273268
https://terryhaydn.wordpress.com/pgce-history-at-uea/ict-in-history-teaching/

