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વર્તભાન સભમ ભાાં ઇ-રર્નિંગ ન ાં ભહત્વ 
સાયાાંશ (Abstract) :  

 કમ્પ્યટુય અને ટેરી કોમ્પયનુનકેળન જેલી આધનુનક સનુલધાજનક ટેકનોરોજીઓના ઉમોગથી ઘયભાાં જ 
લગગખાંડો ઉબા થામ છે અને એલા રોકોને બણલાની સ્લામતત્તા ભી છે કે જેઓએ કદી યનુનલનવિટીના દ્વાય ણ 
જોમા નથી. ઇ-રનનિંગ એ એક વાંકલરત અને વતત પ્રલાશ છે. જેના લડ ે સ્ધાગત્ભક તારીભી જ્ઞાનને લેફ 
આધારયત ટેકનોરોજી લડે પ્રા્ત કયી ળકામ છે. 
      ઇ-રનનિંગ ટેકનોરોજીએ શારની ટેકનોરોજીગત અદ્યતનતા અને આધારયતતાની અદભતૂ બેટ છે. આના 
ઉમોગથી આજે અભેરયકન નલદ્યાથી અભેરયકાભાાં જ યશી રદલ્શીભાાં ફેઠેરા નળક્ષકો દ્વાયા અામેર ગલણતના ાઠો 
ગ્રશણ કયી યહ્યો છે.  
      ઇ-રનનિંગ નો વૌપ્રથભ પ્રમોગ લગ-૧૯૬૦ભાાં અભેયીકાભાાં થમો શતો જમાાં નળકાગો યનુનલનવિરટ ઓપ 
લરનનઓવ ના ક્રાવરૂભ ભાાં ફધા કમ્પ્યટુય ને એક વલગય થી કનેક્ટ કયલાભાાં આવ્મો શતો જમાાં ફધા 
નલધ્માથીઓ તે કમ્પ્યટુય ને એક્વેવ કયી રેકચય વાાંબડી ળકે તેલી વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલી.  

નળક્ષણ ક્ષેતે્ર ઇ-રનનિંગ નલી ટેકનોરોજી છે. તેણે યાંયાગત નળક્ષણ વાભે ોતાની ઓખ ઉબી કયી છે.  
ઇ-રનનિંગ નળક્ષણ દ્વાયા નલદ્યાથીને નલનલધ રાબ છે, જેભકે – 
- ગભે તે સ્થે ઇરેક્રોનનક વાંળોધનોનો ઉમોગ વય ફને છે. 
- મોગ્મ વભમે ઉબોક્તાને કોવગ રડરીલયી લધાયી આલી ઉમોગરક્ષી ફનાલે છે. 
- પ્રકાળકોની વાઈડો ય વાભાનમકોના ણૂગ ાઠની લરન્કવ ણ પ્રા્ત થામ છે.  

આજના નળક્ષણ જીલનભાાં ઇ-રનનિંગ અતાંગગત ભશત્લણૂગ બાગ બજલી યહ્યા છે. ઇ-રનનિંગના 
રીધે નળક્ષણના સ્તયના પ્રભાણભાાં લધાયો જોલા ભળયુાં છે.  

 

પ્રસ્ર્ાવના :  
 નળક્ષણની નલચાયધાયાને લધ ુભજબતૂ કયલા ભાટે કમ્પ્યટુય દ્વાયા નળક્ષણની કલ્ના કયલાભાાં આલી છે. 
કમ્પ્યટુય દ્વાયા નળક્ષણએ ઇન્પોભેળન એઇજની નળક્ષણને આેરી અદ્યતન બેટ છે.કમ્પ્યટુય અને ઇન્પભેળન 
ટેકનોરોજીએ અધ્મમન-અધ્માનની નલચાયધાયા ને નવુાં જોભ ફક્ષયુાં છે. ળૈક્ષલણક ભનોનલજ્ઞાનના અધ્માન 
ભાટે કમ્પ્યટુય અને ઇન્પભેળન ટેકનોરોજી પ્રમોજીત ઇ-રનનિંગનુાં જ્ઞાન અનત આલશ્મક છે કાયણ કે કમ્પ્યટુય કે 
કમ્પ્યટુય ટેકનોરોજીનો અધ્મમન-અધ્માનભાાં કેલી યીતે નલનનમોગ કયી ળકામ તેની ભારશતી ભે છે. 
 

 ઇ-રર્નિંગ [E-Learning] 

 લીવભી વદીના અંતભાાં ‘ઇ’ પ્રત્મમ ખફૂ પ્રચલરત ફન્મો છે. ‘ઇ’ એટરે ઇરેક્રોનનક્વ નલજાણળુાસ્ત્રભાાં 
આલતા વતત પેયપાયોની વીધી અવય ભાનલજીલન ય જોલા ભે છે. કમ્પ્યટુયએ ઇરેક્રોનનક્વ વાધન 
છે.કમ્પ્યટુય દ્વાયા ઇન્પભેળન ટેકનોરોજીની ભદદથી અધ્મમન થઈ ળકે તેલી વાંકલ્નાને ઇ-રનનિંગ (E-
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Learning) કશી ળકામ. ઇ-રનનિંગ એટરે ઇરેક્રોનનક્વ વાધનોના ભદદથી થત ુાં અધ્મમન યાંત ુપ્રચલરત અથગભાાં 
ઇ-રનનિંગ એટરે કમ્પ્યટુયની ભદદથી નેટલકગ દ્વાયા પ્રોમજીમેલુાં અધ્મમન 
 ઇ-રનનિંગને લધ ુસ્ષ્ટ કયતી વ્માખ્માઓ – 

“ઇ-રનનિંગ એટરે અધ્મમનની એક એલી દ્ધનત કે જેભાાં ઇરેક્રોનનક્વ વાધનોનો ઉમોગ અને પ્રરિમાને 
વભાલી રે છે.” જેભાાં લેફ-ફેઈઝડ રનનિંગ કમ્પ્યટુય-ફેઈઝડ રનનિંગ, લર્ચયુગઅર ક્રાવરૂભ અને રડલઝટર 
ટેકનોરોજીનો ઉમોગ થામ છે. ઇ-રનનિંગ અધ્મેતાની આઝાદી છે. ઇ-રનનિંગ એટરે “Anyone can learn 
Anywhere, Anytime.”  

ટ ાંકભાાં ઇ-રર્નિંગ એટરે “કોઈણ ક્ાાંમ અને કાંઇ ણ ળીખી ળકે”  
 

 ઇ-રર્નિંગનો પ્રથભ ર્ફક્કો 1994-1999 – 
          ઇન્ટયનેટ અને લેફ બ્રાઉઝયની ળોધ થતાાં ઇ-ભેઈર, ભીરડમા ્રેમયો, ભલ્ટીનભરડમા લગેયે આધાયો 
લડે ઇ-રનનિંગભાાં નલકાવ વધામો.  

 
 ઇ-રર્નિંગનો દ્વિર્ીમ ર્ફક્કો 2000 સ ધી – 
 આ વભમ દયનભમાન ઉર્ચચ ગણુલત્તાલાા ફેન્ડલીથ અને નલકનવત લેફવાઈટ રડઝાઈન લડે જીલાંત 
નળક્ષકો લડે ઓનરાઈન નલનલધ રયભાણાત્ભક રયસ્સ્થનત અસ્સ્તત્લભાાં આલી. 
 

 ઇ-રર્નિંગની ર્વબાવના – 
 ઇ-રનનિંગભાાં કમ્પ્યટુય નેટલકગના ઉમોગ લડે અધ્મમન વાભગ્રીને અન્મ સધુી શોંચાડલી કે અન્મ 
ાવેથી ભેલલી, અધ્મતેા-અધ્માક કે અધ્મેતા-અધ્મેતા લર્ચચે આંતયરિમા લધાયલી તથા અધ્મમન 
વાભગ્રીનુાં વમરૂશકયણ જેલી ફાફતો પ્રમોજીમ છે.  
  એક અંદાજ પ્રભાણે શારભાાં 1 રાખથી લધ ુઓનરાઈન અભ્માવિભો પ્રા્ત છે. જેભાાંના 30,000 થી લધ ુ

અભ્માવિભો ઇ-રનનિંગની વ્માખ્માભાાં ફાંધફેવતા છે – WWW ના નલકાવથી ઇ-રનનિંગભાાં વદૃ્ધદ્ધ થઈ છે.  
 

 

   ઇ-રર્નિંગ પ્રકાય – 
1. ર્શડ્ય ર આધારયર્ પ્રસાયણ ભાધ્મભ –  

તેભ ભલ્ટીકાસ્ટ નેટલકો જેલા કે નલરડમો બ્રોડ-કાસ્ટ, ઓલય નેટલકો, દૂયલતી પ્રમોગળાા અલબગભ, 
લર્ચયુગઅર લગગખાંડો (જીલાંત લેફ આધારયત લગગખાંડો, પ્રામોલગક સ્તયે પ્રમોગળાા) લગેયે દ્વાયા પ્રા્ત કયામ 
છે.  
2. ઓન-રડ્ભાન્ડ્ પ્રસાયણ ભાધ્મભ –લેફ આધારયત તારીભ, લગગખાંડો, ભારશતી વાંળોધનો તથા ઈન્ટયેક્ક્ટલ 

CD-ROM વેલાનો ઓન-રડભાન્ડભાાં વભાલેળ કયલાભાાં આલે છે.  
 બાયર્ ભાાં ઇ-રર્નિંગ ન ાં ભહત્વ: 

નળક્ષણ ક્ષેતે્ર ઇ-રનનિંગ નલી ટેક્નોરોજી છે.જેને બાયત ના યાંયાગત નળક્ષણ વાભે ઓડખ ફનાલી 
છે.બાયતભાાં આજે રગબગ 12 રાખ નળક્ષકો ની કભી છે.તેથી ઇ-રનનિંગ ના ભધ્મભ થી આ કભી યૂી 
કયી ળકામ છે.આજે એક-એક ક્રાવરૂભ ભાાં 100 થી લધાયે નલધ્માથીઓ ને કમ્પ્યટુય અને ોતાના 
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ાઠમિભય ધ્માન આલાનો ઓછો વભમ ભે છે, તેભાાં ઇ-રનનિંગ નળક્ષણ ની નલી ધ્ધનત જે ભાત્ર 
એક ફટન દફાલી દયેક નલમ થી ોતાની જરૂયીમાત ના પ્રભાણે બણી ળકે છે. આજે બાયત ભાાં ઇ-
રનનિંગ નો ઉમોગ કયનાય ૧૬૪ નભલરમન કયતાાં લધાયે નલધ્માથીઑ છે. આજે ઇ-રાઇબ્રેયી ભાાં ૫૦ 
શજાય થી લધાયે સુ્તકો ઉરબ્ધ છે. 
 

૧૯૮૪ભાાં બાયત વયકાયે નલનળષ્ઠ પ્રોજેકટ ળરૂ કમાગ જેભનુાં નાભ CLASS ( COMPUTER LITERACY 
AND STUDYS SCHOOLS ) શત ુાં. આ પ્રોજેકટ ના અંતગગત ધોયણ ૧૧ અન ે૧૨ ભાાં કમ્પ્યટુય નળક્ષણને 
પયજજમાત કયલાભાાં આવ્યુાં.જેનાથી બાયત ભાાં ઇ-રનનિંગ ને પ્રાથનભક આધાય ભળમો, લગ ૨૦૦૩ભાાં 
બાયત વયકાય દ્વાયા ઇ-રનનિંગ ગલનેવ પ્રોજેકટ ળરૂ કમાગ.એભના ભાટે ડોરય ૨૬૬૦ નભલરમન ૪ લગ 
ભાટે ખચગ કયલાની મોજના ફનાલી, આ પ્રોજેકટ ના અંતગગત બાયત ના ૬ રાખ ળાાઓ નો વભાલેળ 
કયલાભાાં આવ્મો. 

- બાયર્ સયકાય િાયા ર્વર્વધ પ્રોજેકટ રાગ  કયવાભાાં આવ્મા, 
 યનુનલનવિરટ ગ્રાન્ટ કનભવન શામય એજયકેુળન પ્રોજેકટ  
 IGNOU દૂયદળગન પ્રવાયણ 
 GYAN DARSHAN ળૈક્ષલણક ચેનર 
 EDUSAT  

 

 ઇ-રર્નિંગના ઉકયણો –  
1. ઇન્ટેયનેટ 
2. ઓરડમો ટે, નલડીમો ટે અને ટેલરનલઝન 
3. ક્મ્પ્યટુય 
4. ટેલરટેક્ષ 
5. CD-ROM અને DVD 
રડજીટર ગ્રાંથારમના મખુ્મ આકગણો નીચે મજુફ છે. 

 ભારશતી રડજીટર સ્લરૂે વાંગ્રશામેર શોમ છે. ભારશતી સ્ત્રોતો કમ્પ્યટુયભાાં ઉમોગી થામ તે મજુફ સધુાયેર 
શોમ છે. 

 ભલ્ટી યઝુય વચગનીની સનુલધા યૂી ાડે છે.  
 બ્રાઉઝય વાંદગી, નુઃપ્રાપ્્ત, ડાઉનરોડ જેલી સનુલધા યૂી ાડે છે. 

 ઇ-રર્નિંગના પામદા – 
1) ઓછાં ખચાગ 
2) ઝડી ફદરાલ 
3) સવુાંગત વાંદેળ યૂો ાડે છે. 
4) ઝડી સધુાયો 
5) વમશુ ભાટે ઉમોગી 
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6) ફદરાલ અને નલનલધતા  
7) ટેકનનકર કૌળલ્મ ળીખલા ભે છે. 
8) બૌગોલરક ભમાગદા નડતી નથી. 
 

 ઇ-રનતયો સાભેના ડ્કાયો – 
 ઇ-ટેક્ટના ઉમોગને રીધે કોીયાઈટ અને TPR સધુીના ઘણા પ્રશ્નો ઇ-રનનિંગના નલકાવની વાથે ઉબા 
થમા છે. ઇન્ટયનેટ ભટીયીમર, સચૂના, યચના અને કામગકાયણ ગણુલત્તા નલળે કોઈણ ભાનાાંકો ઉરબ્ધ નથી. 
 કોવગ ભટીયીમર પક્ત નલનળષ્ટ નલદ્યાથીઓ યૂત ુાં જ ભમાગરદત કયવુાં જોઈએ. જેથી રાઈવન્વના પ્રશ્નો 

નડતયરૂ ન ફની ળકે. 
 દેળની વયશદો ાય દૂયલતી નળક્ષણ વાંસ્થાઓ તકગણૂગ અને વાંસ્થાકીમ પ્રશ્નો ેદા કયે છે. જેભકે 

યયુોનમન જેલા નલકનવત દેળના નલદ્યાથીઓ અને અન્મ નલકાવળીર દેળોના નલદ્યાથીઓને પ્રા્ત 
સનુલધાના સ્તયો અરગ-અરગ શોમ છે.  

 આંતયયાષ્રીમ સ્તયે ભારશતી આદાન-પ્રદાનભાાં આંતયયાષ્રીમ દ્વાયા નલનનભમ દયો, નલદેળી-હૂાંરડમાભણભાાં 
પ્રનતફાંધ, દેળના કામદાકીમ નાણાાં પ્રનતફાંધો, યાજકીમ દફાણો, નાગરયકોનુાં લરણ તથા યદુ્ધ જેલી 
ફાફતો ભશત્લની ફની યશ ેછે.  
 

ઉસાંહાય :  
  

નળક્ષણ ભેલલા ભાટે અત્માયે જુદી-જુદી દ્ધનતઓ ઉરબ્ધ છે. તેભાાં ઇ-રનનિંગ ણ એક દ્ધનત છે. ઇ-
રનનિંગ દ્વાયા નળક્ષણ ભેલવુાં આભ તો નલદ્યાથીઓ ભાટે અમકુ અલાદો ફાદ કયતાાં મોગ્મ ગણી ળકામ. તેભાાંમ 
ખાવ કયીને જે ઉભેદલાયો ધાંધો-યોજગાયી કયતા શોમ અને વાથે-વાથે તેને બણવુાં ણ શોમ તો તે ઉભેદલાયો 
ભાટે ઇ-રનનિંગ પદામી નનલડે છે. ઇ-રનનિંગ અતગગત PC ની ભદદથી કોઈ ણ વભમે અને સ્થે નલમલસ્ત ુ
વયતાથી લાાંચી ળકામ છે, પ્રા્ત કયી ળકામ છે.   
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