कसरी डिजिटल शिक्षा र शसकाइ ले परम्परागत शिक्षा र शसकाइ को आकार बदल्दै छ?

प्रविधिले एक्दमै फट्को मारििहे को अहहलेको यो समयमा
पिे को छ । विध्यालय

सबै क्षेत्रमा यस्को

प्रभाि ्

उत्तिकै

ि् शिक्षा शसकाइ मा पनि यस्को उत्तिकै प्रभाि ् पिनु हाम्रो लाधि कनिै

आश्चाियको कनिा होईि । कक्षा कोठामा शिक्षा ि शसकाइ मा प्रविधिको प्रयोि ििे ि विध्यािधिहरु
लाई शिक्षहदिन डित्िटल शिक्षा ि शसकाइ हो । िए नि हदि हरु िहााँ विध्यािधिहरुले कावप, कलम
बोकेि स्कनल आउं िे ि शिक्ष्यक हरुले कालोपािी सेिोपािी मा पढ्औंिे । अब बबस्िािै नय कनिा हरु
लाई डित्िटल प्रविधिले बदल्दै छ ।

विध्याििी हरु अब ल्यापटप, तयाब्लेट बोकेि पढ्ि आउिेछि

ि शिक्षक हरु पनि प्रोिेक्टि्, ल्यापटप ि अरु डित्िटल सन्चाि का मध्यम बाट शिक्षा प्रदाि ििेछि
।
आिकालका बालबाशलकाहरु सािै उमेि दे खििै डित्िटल प्रवििी साँि परिधचि हनन्छि । आफ्िो
िनतिा को िनिा बांध्ि ि आए पनि डित्िटल प्रविधिको प्रयोि ििु भिे पक्कै आउछ । अहहले का

बालबाशलका हरु प्रािशमक शिक्षा भिाु हनिन अिािी िै कम्प्यट
न ि शिक्षक्षि भैसकेका हनन्छि । डित्ििल
शिक्षा ि शसकाइ ले पिम्पपिािि शिक्षा ि शसकाइ को अकाि बदल्दै छ । आि कल को िेिै िसो
विद्यालय ि क्याम्पपसका कक्षा कोठाम प्रोिेक्टि ििाि िरिएको हनन्छ, कनिै विद्यालयहरुले पढाईका

लाधि भिेि प्रि ्एक विध्यािधिलाई तयाब्लेट ि ईन्टििेट को सनवििा प्रदाि िरििहे को छ । शिक्षिरु
पनि आफ्िो ल्यापटपमा स्लाईद्स बिाएि प्रोिेक्टि ििि ििे ि विध्याििी हरु लाई शसकै िहे क छि
।
शिक्षा ि शसकाइ म डित्िटल प्रवििी को प्रयोि ले शिक्षा आदाि प्रदाि ििे िरिका िै फिक
पारिहदन्छ, यस्लाई एक ियााँ िै उचाइंमा पनिाउाँ ि मद्धि ििे को छ । डित्िटल शिक्षले सािा सस
्ं ाि
को ज्ञाि िै हदि सक्च, तयिी वििाल resources छ । ईन्टििेटको प्रयोि ििे ि पनि विध्याििी
ि अरु ले पनि डित्िटल शिक्षा ि शसकाइ को लाभ उठहनाँदै छि । डित्िटल शिक्षा ले एिटा ियााँ
बाटो िोल्ि पनि मदि पनयए
ु को छ, ि तयो हो "Distance learning", यो भिेको सस
्ं ाि को एक

कनिा म बसेि अको कनिा को सस््ं िा या यनन िभशसुटी बाट तयहााँंंको शिक्षा ि degree हाशसल ििनु
हो । यो पनि सम्पभि भएको छ डित्ििल शिक्षा ले ।

िि अहहले डित्िटल शिक्षा ि शसकाइ िहिी क्षेत्रमा मात्र परिधचि छि । दि
ु क्षेत्रमा अहहले पनि िाम्रो शिक्षको
न म
अभाि छ । यदी डित्िटल शिक्षा तयस्िा दि
ु विद्यालयमा पनिाउाँ ि सक्यौं भिे उनि हरुलाई िहि कै शिक्षा
न म
पाउि सक्छि ि िाम्रो शिक्षा पाउि सक्छि । कक्षा कोठामा ईन्टििेट, स्माटु बोिु, इन्िेित्क्िि स्रीि हरु को
प्रयोि बाट डित्िटल शिक्षा को फाइदा उठाउाँ ि सककन्छ । डित्िटल शिक्षा ि यस्को भविष्यका लाधि िेपाल
सिकािले िहिी क्षेत्र मा मात्र होइि ्, दि
ु क्षेत्र का विद्यालयमा पनि ईन्टििेट ि डित्िटल शिक्षको सनवििा
न म
प्रदाि ििप
नु छु ।
नेपाल मा चलेका केहि डिजिटल शिक्षा प्रविधििरु
- Kullabs smart school िसले e-learning प्रवििी माफुि विद्यालय ि विध्यािधिलाई डित्िटल शिक्षा प्रदि
िरििकेको छ
- MiDas eCLASS ले पनि animations, images ि interactive exercises हरु को माफुि डित्िटल शिक्षा प्रदि
िरििहे को छ
- OLE Nepal ले िेपाल भि free डित्िटल शिक्षा प्रदाि ििे उद्धेश्य शलएि काम िदै छ

डित्िटल शिक्षले शिक्षा आदाि प्रदाि ििे स्िाि िै िेिै माधि पय
न ाुएको छ ि भविश्यामअ सबै विद्यालय ले
डित्िटल शिक्षलाई अपिाउिेछि । डित्िटल शिक्षा िहिी विद्यालयमा मात्र िभाइ ग्रामीण क्षेत्रका
विद्यालयमा समेि अपिाउिप
न छु ि विध्याििी हरु लाई ज्ञािको ियााँ िोका िोल्ि मदि ििप
नु छु ।

