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ગિણતમા ંઅ યાપન અને વઅ યયનનુ ંઅસરકારક મા યમ ક યટૂર 
રાધાબહને બૈજનાથ યાદવ 

સારાશં 

રોિજંદા જીવન યવહારમા ં ડગલેને પગલે ગિણત િવષયનુ ંઅનેરંુ મહ વ છે. ગિણત િશક્ષણમા ં બાળકોની રસ-

અિભરુિચ જળવાઈ રહ ેઅને આનદંદાયક રીતે શીખે તે માટે રસપ્રદ િશક્ષણ થાય તે આવ યક છે. ગિણતની 

સકં પનાઓનુ ં પ ટીકરણ થાય તો જ િવધાથીર્ તેનો યવહારમા ંઉપયોગ કરવા સક્ષમ બને. મોટે ભાગે એકમને 

અંતે પણ પ ટીકરણ થઇ શકતુ ંનથી અને બાળકની મ ૂઝંવણ એમની એમ જ રહ ે છે. ચચંળ મનોવિૃ  ધરાવતા ં

બાળકોને  સતત કંઇક નવીન,આકષર્ક અને રસપ્રદ વ તઓુ જોવી, જાણવી અને માણવી ગમે છે. તેમને માિહતી 

ગોખા યા િસવાય યાદ રાખવા માટે તેમને વધમુા ંવધ ુ રસ  પડે અને એકાગ્રતા જળવાઈ રહ ે તેવા સાધનોનો 

ઉપયોગ કરવો પડે. ક યટુર ારા  િશક્ષણમા ંબાળકની ભાગીદારી થતી હોવાથી તેની એકાગ્રતા િવકસે છે, સમજ 

પડે છે અને રસ કેળવાય છે.  
 
ક યટુર આધાિરત િશક્ષણ એ અ યેતા અને ક યટુર વ ચેની આંતરિક્રયા પર રચાયેલ શૈક્ષિણક અિભગમ છે. 

ક યટુર માિહતી રજૂ કરે અને અ યેતા તે માિહતી ગ્રહણ કરે છે. અ યેતા માિહતી સાથે આંતરિક્રયા કરે છે. 

પાવરપોઇ ટ પે્રઝ ટેશનમા ંએિનમેશન, ઓડીઓ, વીિડઓ, રમત, પઝલ, પ્ર ોતર વગેરેની  રચના કરતા ં િવ ાથીર્ને 

વઅ યયન  માટે તે ઉપયોગી નીવડે છે. વળી ગિણત વા િવષય પર વે  િવ ાથીર્ઓમા ં રુિચ જ માવે છે. માટે 

ગિણત િશક્ષણમા ં અસરકારક મા યમ તરીકે ક યટુરનો  ઉપયોગ કરવો ર ો.  
 

તાવના 

અ યાપનની જૂની િવભાવના અં યત સીિમત અને સકુંિચત હતી. મા ંવીસમી સદીમા ંબદલાવ આ યો. સો, ફ્રોબેલ, 

પે ટોલોજી, હોન ડ ઈુ, મો ટેસોરી ,ગાધંીજી,રવી દ્રનાથ ટાગોર, વામી િવવેકાનદં, .કૃ ણમિૂતર્ વા િશક્ષણના 

દાશર્િનકોએ પ્રણાલીગત, િઢચુ ત, જડ અને યતં્રવત કેળવણી સામે હાદ જગાડીને કેળવણી િવષયક નતુન 

િવચારધારાની ભેટ આપી. તેઓએ કેળવણીના હતેઓુ, કાય , િશક્ષણ પ િતઓ, િશક્ષણ યવહાર, માપન અને 

મ ૂ યાકંન િવશે નવિવચાર આ યા. િશક્ષણની નતૂન સકં પનામા ંબાળક એ કે દ્રિબંદુએ છે. બાળકોનો સવાર્ંગી િવકાસ 

એ િશક્ષણનો હતે ુમનાયો. 
 
બાળકો ચચંળ મનોવિૃ  ધરાવે છે. તેમને સતત કંઇક નવીન, આકષર્ક અને રસપ્રદ વ તઓુ જોવી, જાણવી અને 

માણવી ગમે છે. તેમને માિહતી અને જ્ઞાન ગોખા યા િસવાય યાદ રાખવા માટે તેમને વધમુા ંવધ ુરસ પડે અને 
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એકાગ્રતા જળવાઈ રહ ે તેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરવો પડે. ક યટુર ારા િશક્ષણમા ંબાળકની ભાગીદારી થતી 

હોવાથી તેની એકાગ્રતા િવકસે છે, સમજ પડે છે અને રસ કેળવાય છે. 
 
ગિણત રોિજંદા જીવન સાથે સકંળાયેલો િવષય છે. ગિણતની સકં પનાઓનુ ં પ ટીકરણ થાય તો જ િવધાથીર્ તેનો 

યવહારમા ંઉપયોગ કરવા સક્ષમ બને. મોટે ભાગે એકમને અંતે પણ પ ટીકરણ થઇ શકતુ ંનથી અને બાળકની 

મ ૂઝંવણ એમની એમ જ રહ ે છે. વતર્માન સમયમા ં િવ ાથીર્ને જાતે શીખવામા ં ઉપયોગી થઇ શકે તેવી અનેક 

શૈક્ષિણક ટેક્નોલોજીઓ ઉદભવ થયો છે. મા ંએવુ ંસાિહ ય તૈયાર કરવામા ંઆવે કે, ને સમજવા માટે િશક્ષકની 

જરુર ના પડે. િવ ાથીર્ વતતં્ર રીતે પોતાની ઝડપે અને પોતાની અનકુળૂતાએ શીખી શકે છે. િવ ાથીર્ ગિણતના 

વઅ યયનમા ંક યટુરના મા યમથી પોતાના અ યાસને રસપ્રદ બનાવી શકે છે. 
 
ક ટુર સહાયક િશ ણ હ ઓુ  

રોિજંદા જીવન યવહારમા ં ડગલેને પગલે ગિણત િવષયનુ ંઅનેરંુ મહ વ છે. ગિણત િશક્ષણમા ં બાળકોની રસ-

અિભરુિચ જળવાઈ રહ ેઅને આનદંદાયક રીતે શીખે તે માટે રસપ્રદ િશક્ષણ થાય તે આવ યક છે. 

• બાળકોને ક યટુર આધાિરત અ યયન સામગ્રી વડે શીખવુ ંગમે.   

• ક યટુર આધાિરત અ યયન સામગ્રીના લીધે બાળકોની સહભાિગતા વધે. 

• િવધાથીર્ જાતે શીખશે અને સમજશે તો જ્ઞાન િચર થાયી થાય. 

• ક યટુર આધાિરત અ યયન સામગ્રી િવધાથીર્ની શીખવાની ઉતેજનાને વધારશે. પિરણામે બાળકની 

શિક્તનો મહતમ ઉપયોગ કરી શકાય. 

• િવધાથીર્ના પ્રિતભાવને સિક્રય બનાવી શકાય.  

• િવધાથીર્ના પવૂર્ અ યયનની મિૃતઓ જગાડી શકાય. 

• િવધાથીર્ને પે્રરણાના ઉ ચ તરે લઇ જઈ શકાય. 

• િવધાથીર્ને મહાવરાની સગવડ પરૂી પાડી શકાય, થી શીખેલી ગિણતની િવષયવ તનેુ દ્રઢ કરી શકાય. 

• િશક્ષક  મુ ો કે ઘટના વણર્વીને સમજાવી ના શકે તેને ક યટુરની મદદથી સરળતાથી સમજાવવા પે્રરાય. 

• િવધાથીર્ઓની િજજ્ઞાસાવિૃ ને વધારી શકાશે.  િવષયવ તનુા િશક્ષણ માટે તેમને પ્રો સાિહત કરે. 

• ક યટુર આધાિરત અ યયન સામગ્રીના ક્રિમક તબક્કામાથંી પસાર થતા ંિવ ાથીર્ પોતાને સફળ 

• થતો જોઈ તેનો ઉ સાહ વધે.ગિણત િવષય પર વે રસ કેળવાય અને  રુિચમા ંવધારો થાય. 

• ગિણત િવષયની સકં પનાઓના પ ટીકરણ માટે ક યટુર આધાિરત અ યયન સામગ્રીની સરંચના તથા 

વગર્ખડંમા ંતેનો ઉપયોગ કરવા િશક્ષક પે્રિરત થાય. 

• ક યટુર આધાિરત અ યયન સામગ્રી વડે રસપ્રદ રીતે સકં પનાનુ ંઅસરકારક રીતે પ ટીકરણ થવાથી 

રોિજંદા જીવન યવહારમા ંતેનો ઉપયોગ સરળતાથી કરી શકાય.    
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ક ટુર આધા રત િશ ણ માટની અગ યની શૈ ણક િવિધઓ  

ક યટુર આધાિરત િશક્ષણિવિધમા ં ક યટુર િવિવધ પ્રકારની શૈક્ષિણક પ્રિવિધઓનો િવિનયોગ કરે છે. માનંી 

કેટલીક અગ યની પ્રિવિધઓ નીચે મજુબ છે. 

1. ુ ઢકરણ અને મહાવરો 

 આ પ્રિવિધમા ંક યટુર અ યેતાઓ માટે ેણીબ  મનોય ન રજૂ કરે છે અને અ યેતાઓ તેનો જવાબ આપે 

તેવી અપેક્ષા ઓ સેવવામા ંઆવે છે. સાચા જવાબ માટે અ યેતા ને પ્રિતપોષણ પરંુૂ પાડે છે અને ખોટા જવાબ 

માટે સધુારા સચૂવે છે. 

2. ય તગત િશ ણ િવિધ 

 આ પ્રિવિધમા ંમાિહતીને અિભક્રિમત અ યયનના  નાનામા ંનાના અંશોમા ંરજૂ કરવામા ંઆવે છે. તે િવશે પ્ર ો 

પછૂવામા ંઆવે છે. અ યેતાના પ્ર ોનુ ંક યટુર િવ લેષણમા ંકરે છે ને તે માટે જ રી સદુ્રઢકો પરૂા પાડે છે. 

3. શોધિવિધ  

 પ્ર  કે સમ યા રજૂ કરવામા ંઆવે છે. અ યેતા પ્રય ન અને ભલૂ ારા તેના ઉકેલ માટે પ્રયાસ કરે છે. 

4. વાતાલાપ ક સવંાદ 

 અહીં અ યાપન અને અ યેતા બનેં સિક્રય રહ ેછે. 

5. િસ લેુશન 

 આ પ્રિવિધમા ંઅ યેતાને જીવનની વા તિવક પિરિ થિત અંગે કૃિત્રમ અનભુવો પરૂા પાડવામા ંઆવે છે. 

6. રમત  

િવિવધ ક યટુર રમતોના મા યમથી િશક્ષણ આપવાનો પ્રયાસ કરવામા ંઆવે છે. બાળકો ક યટુર પર િવિવધ 

રમતો રમે છે. તેમા ંગિતને લીધે તે બાળકોમા ંઅિત િપ્રય છે. 

7. મા હતીના આધારો  

 અ યેતાના અ યયનમા ંસહાયક માિહતીના આધારો પરૂા પાડે છે. 

8. િુતકરણ માટ  

 ક યટુરનો ક્રીન ઇલેકટ્રોિનક કાળા પાિટયાની મ સિૂચત આકારમા ંસામગ્રી રજૂ કરવામા ંવપરાય છે. શાિ દક 

સામગ્રીની સાથે એનીમેશન અને સગંીતનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. 
 
ક ટુર સહાયક િશ ણ ુ ં મહ વ 

રા ટ્રીય અ યાસક્રમની પરેખા -2005 ના માગર્દશર્ક િસ ાતં અનસુાર જ્ઞાનને શાળા બહારના જીવન સાથે જોડવાનો, 

ભણતરને ગોખણપ ી પ્રણાલીથી અલગ કરવાનુ ંતેમજ બાળકોને ચતમુુર્ખી સવાર્ંગી િવકાસના અવસર પ્રા ત થાય તે 

મુ બ પાઠયચયાર્નુ ંસવંધર્ન કરવાનુ ંસિુનિ ત કરવામા ંઆ યુ ં છે. એટલે કે બાળકના સવાર્ંગી િવકાસમા ંગણુા મક 

િશક્ષણ આપવુ ંજરુરી છે. િવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીનો િવકાસ  થતા ંતેના ારા  નવી – નવી િશક્ષણ પ િતઓ અને 

નવા ં - નવા ં શૈક્ષિણક સાધનો પ્રા ય છે તેનો ઉપયોગ આ પ્રકારના િશક્ષણ માટે કરવો જોઇએ. ક યટુર એ એક 
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આવી જ િવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીની દેન છે. તેનો શૈક્ષિણક સાધન તરીકે  ઉપયોગ કરવો જોઇએ. ક યટુરનો 

બહમુા યમ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય. મ કે, લેિખત વ પે(Print media), ઓડીયો વ પે(Audio  media), 

એનીમેશન વ પે (Animation media)પણ ઉપયોગ કરી શકાય. એક જ સાધનનો લેકબોડર્, િડસ લેબોડર્, 

ટેપરેકોડર્ર, િવડીઓ કેસેટ લેયર, મોડેલ તેમજ િત્રપિરમાણીય વ તઓુ-ઘટનાઓ એનીમેશન વ પે દશાર્વવામા ં

ઉપયોગ થઇ શકે છે. પ્રાયોિગક કાય ના િનદશર્ન માટે પણ ઉપયોગી છે. 
  
ક યટુર આધાિરત િશક્ષણ એ અ યેતા અને ક યટુર વ ચેની આંતરિક્રયા પર રચાયેલ શૈક્ષિણક અિભગમ છે. 

ક યટુર માિહતી રજૂ કરે અને અ યેતા તે માિહતી ગ્રહણ કરે છે. અ યેતા માિહતી સાથે આંતરિક્રયા કરે છે.C.A.L. 

એટલે કે Computer Assisted Learning.C.A.L. એક એવી પ્રવિૃ  છે કે કોઈપણ ભાગમા ં અ યયન અને 

અ યાપનમા ંક યટુરના થોડા ઉપયોગ ારા સહાયક બને છે અને િશક્ષણના સાધન તરીકે  તે અ યેતાકે દ્રી બની 

શકે છે. C.A.L.મા ંિશક્ષકની હાજરી જ રી નથી.િવ ાથીર્ ના સમજાય તો પ્રોગ્રામ પાછો ફેરવીને ફરીથી જોઈ શકે છે. 

અહીં વઅ યયનની સપંણૂર્ તકો છે.જો કે શૈક્ષિણક કાયર્ક્રમ તૈયાર કરવાનુ ંકાયર્ િશક્ષકે કરવુ ંજ રી છે. 
 
ગણત િવષયમા ંક ટુર સહાયક િશ ણ ુ ંમહ વ 

ગિણત િવષયનો રોિજંદા જીવન સાથે અતટૂ નાતો છે. ગણતરી એ ગિણતનુ ંમહ વનુ ંપાસ ુ છે. ઝડપી અને સરળ 

ગણતરી માટે સતત પ્રય નો થતા ંર ા છે. એબેક્સ નામનુ ંગણતરીનુ ંસાધન બેબીલોન સમયથી જાણીત ુ ંછે. પા કલ 

(ફ્રચ 1623-1662), લાઈ બી સ (જમર્ન 1646-1716)  અને ચા સર્ બેબીજ નામના ગિણતશા ીઓએ એક યા બીજા 

વ પમા ંગણતરી માટે યાિંત્રક સાધન િવકસાવવાના પ્રય ન કયાર્ હતા. વીસમી સદીના પાચંમા ંદાયકામા ંક યટુર 

અને ગણતરી માટેના સાધનોના ક્ષેતે્ર ક્રાિંત સજાર્ઈ. ક યટુરના િવકાસમા ંગિણતજ્ઞ નોન એવીસનનો ફાળો મહ વનો 

છે. એપેલ અને કેન નામના ગિણતજ્ઞોએ સો વષર્ જૂના ચાર રંગોના કોયડાનો ક યટુરની મદદથી ઉકેલ આ યો. 
  
ગિણતની સકં પનાઓનુ ં પ ટીકરણ થાય તો જ િવધાથીર્ તેનો યવહારમા ંઉપયોગ કરવા સક્ષમ બને. મોટે ભાગે 

એકમને અંતે પણ પ ટીકરણ થઇ શકતુ ંનથી અને બાળકની મ ૂઝંવણ એમની એમ જ રહ ે છે. ગિણત િશક્ષણમા ં

ક યટુરની મદદ લઇ શકાય છે. કોઈ ખાસ િવગતનુ ં િનદશર્ન ક યટુર ારા કરી શકાય છે. માઈક્રોસો ટ ઓિફસ 

પ્રોગ્રામ મ કે પાવરપોઇ ટ આ ઉદે યને યાનમા ંરાખીને તૈયાર કરવામા ંઆવેલ  છે. ગિણતની જ રી િવગતોને 

આધારે પાવરપોઇ ટમા ં તેની લાઈડ બનાવી તેનુ ં િનદશર્ન ક યટુરની મદદથી કરી શકાય છે. િવ ાથીર્ જાતે 

વારંવાર જોઈ  શકે છે અને સમજી શકે છે. 
 
દા.ત. િત્રકોણની એક પતાની શરતોની લાઈડ બનાવી તેનુ ંક યટુર  ારા િનદશર્ન કરી અ યાપન કરી શકાય. આ 

ઉપરાતં પાવરપોઇ ટમા ંગિણત િવષયના ઘણા બધા એકમો માટે લાઈડ બનાવીને િવ ાથીર્ને વ અ યયન માટે 

આપી શકાય. મ કે ખણૂાના પ્રકાર, િત્રકોણ અને તેના પ્રકાર, િન યસમોના ઉકેલની રીતો, અવયવોની જુદી જુદી 

રીતો, ગણુો ર અને  પ્રમાણના િનયમો, વતુર્ળનો પિરઘ અને ક્ષેત્રફળ, ચોરસ અને લબંચોરસની પિરિમિત અને  
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ક્ષેત્રફળ, અપણૂાર્ંક, ગણ પિરચય, આલેખ, સમાતંરરેખાઓ અને તેની છેિદકા વડે રચાતા ંખણૂાઓ અને તેના વ ચેના 

સબંધંો વગેરે. 
 
આ બધી સકં પનાના પ ટીકરણના વઅ યયન માટે ક યટુર પ્રોગ્રામ બનાવી શકાય. અિભક્રિમત અ યયનના 

અિભગમથી અિભક્ર્મોના પમા ંઅ યયન માટે િવષયવ તનુો ક યટુર ાર પ્રોગ્રામ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. અહીં 

અિભક્ર્મોને રજૂ કરવા માટેના અસરકારક મા યમ તરીકે ક યટુર કાયર્ કરે છે. દા.ત. અપણૂાર્ંકની સકં પના મ કે-

શુ  અપણૂાર્ંક, અશુ  અપણૂાર્ંક, સમ અપણૂાર્ંક, િવષમ અપણૂાર્ંક, સમ છેદી અપણૂાર્ંક, િવષમછેદી અપણૂાર્ંક, 

અપણૂાર્ંકના સરવાળા, બાદબાકી, ગણુાકાર, ભાગાકાર વગેરે  િવ ાથીર્ને કઠીન લાગે છે. તેના પ ટીકરણ માટે 

તબક્કાવાર ક યટુર પ્રોગ્રામ તૈયાર કરી શકાય. મા ંશીખનાર ક યટુર સાથે આંતરિક્રયા કરે છે. પાવરપોઇ ટ 

પે્રઝ ટેશનમા ંએિનમેશન, ઓડીઓ, વીિડઓ, રમત, પઝલ, પ્ર ોતર વગેરેને રચના કરતા ં િવ ાથીર્ને વઅ યયન 

માટે તે ઉપયોગી નીવડે. જો િવ ાથીર્ને ના સમજાય તો વારંવાર જોઈ શકે છે. તેના સમયે અને તેની ગિતએ શીખી 

શકે. તેમા ંસમયનુ ંબધંન નથી. અઘરા મુ ાને િવ ાથીર્ સરળતાથી સમજી શકે છે. ક યટુર ારા િવ ાથીર્ િચત્રો, 

આકૃિતઓ, િનયમો વગેરે િવશે  પ ટ સમજ મેળવી શકે છે. 
 
મયાદા  

1. િશક્ષક અ તન ટેકનોલોજીના નવા ંઅિભગમોથી પિરિચત હોવો જોઈએ. 

2. ક યટુરમા ંગિણતના દાખલા ગણવા માટે િવશેષ પ્રકારના પ્રોગ્રામ ની રચના કરવી પડે. 

3. ગિણતના દાખલાની ટેપ બાય ટેપ ગણતરી માટે િવિશ ટ પ્રકારનુ ંપ્રોગ્રાિમંગ તથા ટચપેડ ઇ ટરફેિસંગ જ રી 

છે.  ખચાર્ળ છે વળી તે તૈયાર કરનારા િરસોિસર્સ મયાર્િદત હોવા છતા ંનજીકના ભિવ યમા ંતેને પ્રિતપણૂર્ કરી 

શકાય છે. 

4. “ક યટુર” મળૂ સસંાધન હોવુ ંજ રી છે. જો કે મોટાભાગની સરકારી તથા ખાનગી શાળાઓમા ંઉપલ ધ છે. 
 
વઅ યયન સામ ી િનમાણના પડકારો  

િશક્ષક ગિણતમા ં િન ણાત હોવાની સાથે ક યટુરનો જાણકાર હોવો જ રી છે.  બાળકની સકં પના પ ટીકરણની 

મ ૂઝંવણ સમજીને તે પ્રકારે અ યયન સામગ્રીનુ ં િનમાર્ણ કરી શકે તેમજ ક યટુરના ટેકનીકલ પાસા તેમજ 

ઉપયોગનો સારી રીતે િવિનયોગ કરી શકતો હોવો જોઈએ. 
 
ગિણત િશક્ષણમા ંસકં પના માટે અ યયન સામગ્રીનુ ંબનાવવી સરળ નથી. પુ તક લખવુ ંસરળ છે પરંત ુકોઈ એક 

સકં પના પર અ યયન સામગ્રીનુ ંિનમાર્ણ કરવુ ંમહનેત માગી લે તેવુ ંઅને ઊંડાણ પવૂર્કનો અ યાસ માગંી લે તેવુ ં

છે. મ કે દરેક બાળક એક જ ઉદાહરણ કે એક જ પ્રકારના ઉદાહરણથી શીખી શકતુ ંનથી. તેથી તેને િવિવધ 

પ્રકારના અ યયન અનભુવો પરૂા પાડવા માટે િવિવધ પ્રકારે પરૂતી તબક્કાવાર અ યયન  સામગ્રી િનમાર્ણ કરવી 

જ રી બને છે.   
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ઉપસહંાર  

આમ,જો ગિણત િશક્ષણમા ંક યટુર સહાયક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે તો િવ ાથીર્ઓને કિઠન સકં પનાઓ 

સમજવામા ંસરળતા રહ.ે જો િવ ાથીર્ને ના સમજાય તો વારંવાર જોઈ શકે છે. તેના સમયે અને તેની ગિતએ શીખી 

શકે.તેમા ંસમયનુ ંબધંન નથી. વળી ક યટુર ારા મ ૂ યાકંન વિરત થતુ ંહોઈ િવ ાથીર્ તેની સફળતાને જાતે જાણી 

શકે છે.  બાળકને પ્રો સાહન પરંુૂ પાડી ગિણત િશક્ષણ મા ંરુિચ જ માવે છે.   
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