
बी.एड. अभ्यासक्रमाच्या काययवाहीत शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या मिकमका बाबत कशक्षक 
प्रकशक्षकांच्या दृष्टिकोनाचा अभ्यास 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

एकविसािे शतक ‘अततिैज्ञातिक आणि अततऔद्योगिक’ अशा प्रकारच ेआहे.  बदल आणि 
िततमािता हाच एकविसाव्या शतकाचा स्थायीभाि आहे. तोच त्यातील समाजाचाही आहे. 
त्याच े प्रततबबिंब शशक्षिात योग्य प्रकारे उमटिे अत्यािश्यक ठरते, कारि येिाऱ्या काळात 
ििििीि माहहती िेिािे साठत राहील आणि जुिी माहहती तततक्याच िेिािे कालबाह्य होत 
राहील. याची दखल शशक्षकािंिी घेिे िरजेच े आहे. यासाठी शशक्षकाला शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच े
ज्ञाि अतििायय आहे.  सदर सिंशोधिात सिंशोगधकेिे िऊ शशक्षिशास्त्र महाविद्यालयाची तििड 
करूि सिंशोगधकातिशमिंत पदातिश्चयि शे्रिीचा िापर करूि माहहती िोळा केली. सदर माहहतीच े
विश्लेषि करण्यासाठी टी परीक्षक्षकेचा िापर केला िेला. सदर अभ्यासातूि असे लक्षात आले 
की ग्रामीि भािातील शशक्षक प्रशशक्षकािंचा शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाकड ेपाहण्याचा दृष्टीकोि शहरी 
भािातील शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या तुलिेत मािासलेला आहे. 

 

 

प्रस्तावना 
 

शशक्षि हा तीिच अक्षरी शब्द ! पि तीि पािलात तै्रलोक्य जजिंकिाऱ्या िामिाच े
सामर्थयय त्या शब्दात आहे. 
 

शशक्षिाचा परीसस्पशय झाला की माििी जीििाला सोन्याच ेमोल येते.  शशक्षिाची ही 
शक्ती विचारििंतािी ओळखली आणि समाजपररितयिाच े एक प्रभािी साधि या दृष्टीि े
शशक्षिाचा विचार केला जाऊ लािला. शशक्षि आणि समाज यािंचा परस्पर सिंबिंध जसजसा 
अतूट होत िेला, तसतशा शशक्षिाच्या कक्षा अगधकागधक विस्ततृ होत िेल्या. 

 

सौ.अष्ववनी अमय राऊत 

सौ. स्वाती अष्ित सरंबळकर 

सहाय्यक प्राध्यावपका 
आर.बी.टी. कॉलेज ऑफ एज्युकेशि, 

डोंबबिली 
 



मिुष्य आपल्या बुविमत्तेच्या जोरािर ज्ञािाची के्षत्र े एकामािूि एक काबीज करू 
लािला आणि बघता बघता आज आपि विज्ञाि आणि तिंत्रज्ञाि यािंच्या अदभूत शक्तीच े
साक्षीदार बिलो आहोत. विज्ञािाच्या या घोडदौडीच ेपडसाद शशक्षिात उमटिे अपररहायय ठरले. 

 

भारतासारख्या प्रितीशील देशापुढे दोि समस्या आ िासूि उभ्या आहेत.  पहहली 
समस्या म्हिजे येथील मािास, अशशक्षक्षत जितेस सुशशक्षक्षत करिे ि दसुरी म्हिजे शास्त्रीय 
ि तिंत्रज्ञािाच्या के्षत्रात पाश्यात्यािंइतकी प्रिती करिे. या दोि समस्यािंची विगचत्र िुिंतािुिंत 
झालेली आहे कारि जिता अशशक्षक्षत असे पयिंत िैज्ञातिक प्रिती होि े कठीि ि तािंबत्रक 
आणि िैज्ञातिक प्रितीच्या अभािी जितेस सुशशक्षक्षत करिे त्याहूि कठीि. यातूि मािय 
काढायचा म्हिजे शैक्षणिक के्षत्रातच मोठया प्रमािािर तिंत्रज्ञािाचा उपयोि करायला हिा 
आणि या बाबतीत शशक्षकािंिाच जाितृ करिे अत्यिंत िरजेच ेठरते.  

 

ही जािकृता आपल्याला शशक्षकािंच्या प्रशशक्षिातूिच आिता येईल. यासाठी 
शशक्षिशास्त्र महाविद्यालयािंची महत्िाची भूशमका आहे. 
 

संशोधनाची चला: 

शशक्षक प्रशशक्षकािंचा दृष्टीकोि. 
 

कायायत्मक व्याख्या: 
 

कशक्षक प्रकशक्षकांचा दृटिीकोन :- शशक्षक प्रशशक्षकािंचा दृष्टीकोि म्हिजे शैक्षणिक 
तिंत्रज्ञािातील विविध अध्यापि पिती, प्रततमािे आणि तिंत्रज्ञािाच्या काययिाहीबाबत अिुकूल िा 
प्रततकूल प्रततक्रिया देण्याची ितृ्ती. 

 

 
उद्दिटिा : 
 

१  बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत शशक्षक 
प्रशशक्षकािंच्या दृजष्टकोिाचा अभ्यास करिे. 

२  बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत ग्रामीि ि 
शहरी शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या दृजष्टकोिाचा तुलिात्मक अभ्यास करिे. 

३  बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत इिंग्रजी ि 
मराठी माध्यमाच्या शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या दृजष्टकोिाचा तुलिात्मक अभ्यास करिे. 

 



पररकल्पना: 
 

१  बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत ग्रामीि ि 
शहरी शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या दृजष्टकोिात लक्षिीय फरक आढळिार िाही. 

२  बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत इिंग्रजी ि 
मराठी माध्यमाच्या शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या दृजष्टकोिात लक्षिीय फरक आढळिार िाही. 

 
 
 

व्याप्ती/ मयायदा: 
 

 प्रस्तुत सिंशोधि ठािे जजल्ह्यातील शशक्षिशास्त्र महाविद्यालयातील ६० शशक्षक 
प्रशशक्षकािंपुरते मयायहदत आहे.  

 

 प्रस्तुत सिंशोधिात अभ्यासिमाच्या काययिाहीत केिळ शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या 
भूशमकेबाबत शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या फक्त दृजष्टकोिाचा अभ्यास केला आहे. 
 
 
 

सदर संशोधनातील पद्धती: 
 

 प्रस्तुत सिंशोधिासाठी िियिात्मक सिंशोधि पितील सिेक्षि पध्दतीचा अिलिंब केला 
आहे. 
 
 

सदर संशोधनाचा नमुना: 

 प्रस्तुत सिंशोधिासाठी िमुिा म्हिूि िऊ शशक्षिशास्त्र महाविद्यालयािंची तििड सुिम 
यादृजच्िक पध्दतीिे केली िेली. तसेच त्यातील साठ शशक्षक प्रशशक्षकािंची तििड करण्यात 
आली. 
 

 

संशोधनाची साधना: 
  

 प्रस्तुत सिंशोधिासाठी सिंशोगधकातिशमयत पदतिश्चयि शे्रिीचा िापर केला िेला. प्रस्तुत 
पदतिश्चयि शे्रिी आशय सप्रमाितेसाठी तीि तज्ञािंिा देण्यात आली. ििंतर पथदशयक अभ्यास 



करूि विधािािंच ेभेदि मूल्य काढुि उरलेल्या विधािािंची विश्िसिीयता अधयविच्धेदि पितीि े
काढण्यात आली.  

 

 सदर  पदतिश्चयि शे्रिीची विश्िसिीयता ०.९१ इतकी आहे. 
 

माद्दहती वववलाषिाची सांष्ख्यकीय तंत्रा : 
 

१  िियिात्मक सािंजख्यकी  

अ) मध्यमाि 

ब) प्रमािाविचलि 

२  अिुमािात्मक सािंजख्यकी तिंत्रातील टी पररक्षक्षकेचा िापर केला िेला. 
 
  

माद्दहतीचा वववलाषि: 
 

१  बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत ग्रामीि ि 
शहरी शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या दृजष्टकोिात लक्षिीय फरक आढळिार िाही. 

 

िरील पररकल्पिेच ेपरीक्षि करण्यासाठी टी पररक्षक्षकेचा िापर केला िेला. 
 
 

क्षात्रानुसार  नमुना 
संख्या 

स्वाधीनता 
मात्रा 

मध्यमान प्रमाि 
ववचलन 

िी 
पररक्षक्षका 
गुिोत्तर 

सार्यकतास्तर  

ग्रामीि  ३० २९  ८६.८३  ९.१४ 
५.०९  

लक्षिीय 
फरक आहे. शहरी ३०  २९  ९९.५३  १०.१६  

 

िरील सारिीिरूि असे हदसूि येते की टी च ेसारिीमूल्य ०.०५ स्तरािर २.००  
आहे, तसेच ०.०१ स्तरािर २.६० आहे.  परिंतु टी च ेप्राप्त मूल्य हे ५.०९  हे ०.०१ 
तसेच ०.०५ स्तरािर लक्षिीय आहे, म्हिूि पररकल्पिा “बी.एड. अभ्यासिमाच्या 
काययिाहीत शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत ग्रामीि ि शहरी शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या 
दृजष्टकोिात लक्षिीय फरक आढळिार िाही” ही त्याज्य ठरते.  

 
 

शहरी भािातील शशक्षक प्रशशक्षकािंचा बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत 
शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत सकारात्मक दृजष्टकोि हदसूि येतो. 

 



 

२  बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत इिंग्रजी ि 
मराठी माध्यमाच्या शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या दृजष्टकोिात लक्षिीय फरक आढळिार िाही. 

 

माध्यामानुसार  नमुना 
संख्या 

स्वाधीनता 
मात्रा 

मध्यमान प्रमाि 
ववचलन 

िी 
पररक्षक्षका 
गुिोत्तर 

सार्यकतास्तर  

इिंग्रजी  ३० २९  १००.०० ९.९४   
१.५१  

लक्षिीय 
फरक िाही. मराठी  ३०  २९  ९५.९३  १०.८३ 

 

िरील सारिीिरूि असे हदसूि येते की टी च ेसारिीमूल्य ०.०५ स्तरािर २.०० 
तसेच ०.०१ स्तरािर २.६० आहे.  परिंतु टी च ेप्राप्त मूल्य १.५१ हे ०.०१ तसेच ०.०५ 
स्तरािर लक्षिीय िाही म्हिूि पररकल्पिा “बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत 
शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत इिंग्रजी ि मराठी माध्यमाच्या शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या 
दृजष्टकोिात लक्षिीय फरक आढळिार िाही” ही स्िीकारिीय ठरते.  

 

 

  इिंग्रजी माध्यम तसेच मराठी माध्यमाच्या बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत 
शैक्षणिक तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत कोिताच फरक हदसूि येत िाही. 
 

 

शोधधता: 
 

१  ग्रामीि ि शहरी विभािािुसार बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक 
तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या दृष्टीकोिात लक्षिीय फरक 
आढळला. 

२  इिंग्रजी ि मराठी माध्यमािुसार बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक 
तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या दृष्टीकोिात लक्षिीय फरक 
आढळला िाही. 

 

ननटकषय: 
 

१  ग्रामीि ि शहरी विभािािुसार बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक 
तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या दृष्टीकोिात लक्षिीय फरक आहे. 

२  इिंग्रजी ि मराठी माध्यमािुसार बी.एड. अभ्यासिमाच्या काययिाहीत शैक्षणिक 
तिंत्रज्ञािाच्या भूशमकेबाबत शशक्षक प्रशशक्षकािंच्या दृष्टीकोिात लक्षिीय फरक िाही. 

 



कशफारशी: 
 

१  ग्रामीि भािातील शशक्षकािंमध्ये शैक्षणिक तिंत्रज्ञािविषयक सकारात्मक दृष्टीकोि 
तिमायि करण्यासाठी शासिाद्िारे सेिािंतियत उद्बोधि ििय, प्रशशक्षि ििािंच े
आयोजि करण्यात यािे. 

२  Reliance, Infosys यािंसारख्या तिंत्रज्ञािाच्या के्षत्रात उल्लेखिीय कामगिरी करिाऱ्या 
समूहािंच्या मदतीिे ग्रामीि भािात प्रशशक्षि कें दे्र स्थापि करािीत. 

३  Mobile ICT Lab उभारण्यात शासिािे पुढाकार घ्यािा.  
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