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Continuous issue-14 |April – May 2016 

 

MOOC: અદ્યતન અધ્યયન  
 

શુું તમે કલ્પના કરી શકો? કે ગજુરાતનાું કોઈ એક ખણુામાું બેસી તમે અન્ય દેશની યનુીવર્સિટી માુંથી મફત 
ર્શક્ષણ લઈ શકો! આ ર્વચાર જ મનને આનુંદદત કરનારો છે અને માત્ર એટલુું જ નહી પરત ુું તમે તમારો પોતાનો 
આવો કોઈ કોસસ પણ ચાલ ુ કરી શકો છો! અદ્ભુત અને અશક્ય લાગે છે ને આ વાત! પણ આવુું શક્ય છે. આ 
શક્યતા એટલે MOOC, Massive Open Online Course.  

 
દૂરવતી ર્શક્ષણ વર્ષોથી અધ્યયનનુું પ્રચલલત માધ્યમ રહ્ુું છે. દૂરવતી ર્શક્ષણનાું જુના સ્વરૂપમાું પત્રાચાર દ્વારા 

ર્શક્ષણ કાયસ થત ુું હત ુું. ર્શક્ષણકાયસની આ પ્રદિયામાું, પત્રાચાર દ્વારા સ્વાધ્યાયકાયસ, ટૂુંકાગાળાના વકસશોપનુું આયોજન 
તેમજ પરીક્ષાનો સમાવેશ રહતો હતો (Casey, 2008).  ત્યારબાદનાું તબક્કામાું માત્ર પત્રાચાર પર આધાદરત ન 
રહતેા નવા માધ્યમ તરીકે પત્રાચારનુું  સ્થાન રેડીઓ, ટીવી પર પ્રસાદરત થતા કાયસિમોએ લીધુું. તાજેતરમાું આ 
બધા જ સાધનોને બદલી તેનુું સ્થાન ઈન્ટરનેટ દ્વારા થતા અધ્યયનએ લીધુું છે. આ ઈન્ટરનેટ દ્વારા દૂરવતી 
ર્શક્ષણ એટલે MOOC એવી એક સામાન્ય સમજ MOOC ર્વર્ષે આપી શકાય. 

 
 MOOCનો અર્થ અને ઈતતહાસ  
MOOC એટલ ેમેસીવ ઓપન ઓનલાઈન કોસસ. MOOC ની શરૂઆત કેનેડામાું થઇ હોવાનુું માનવામાું આવે છે. 
Dave Cormier અને Bryan Alexander દ્વારા આ શબ્દને પ્રચલલત કરવામાું આવ્યો હતો. આ શબ્દ સૌ પ્રથમ 
Manitoba યનુીવર્સિટીના જ્યોર્જ સીમેન અને સ્ટીફન (Fini, 2009) દ્વારા બનાવેલ કોસસ માટે વાપરયો હતો. આ 
કોસસમાું કુલ ૨૫ ર્વદ્યાથી રેગ્યલુર હતા જયારે બાકી ૨૩૦૦ ર્વદ્યાથી સામાન્ય પબ્બ્લક માુંથી હતા. આ કોસસન ુું નામ 
જ તેનો હતે ુ સ્પષ્ટ કરે છે. ‘મેસીવ’ મતલબ જેમાું બહુ મોટો સમદુાય જોડાય છે. ઉદાહરણ સ્વરૂપે જોઈએ તો 
આટીફીસીયલ ઈન્ટેલીજન્સના એક કોસસમાું MOOCમાું જોડાનાર ર્વદ્યાથીઓની સુંખ્યા ઈ.સ. ૨૦૧૧માું ૧૬૦૦૦૦ 
કરતા પણ વધી ગઈ હતી. આ કોસસ સ્ટેનફોડસ યનુીવર્સિટી દ્વારા ચલાવવામાું આવ્યો હતો. (Rodriguez, 2012). 
‘ઓપન’ અથાસત જે બધા માટે હોય અને ‘ઓનલાઈન કોસસ’ એટલે કે ઈન્ટરનેટ દ્વારા ઉપલબ્ધ કોસસ હોય. આ 
કોસસમાું ઈન્ટરનેટ પર અધ્યયન કાયસ થાય છે. સામાન્ય કોસસની જેમ સરુ્નર્િત અભ્યાસિમ, અધ્યાપનકાયસ માટે 
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ર્શક્ષક, ર્વદ્યાથીનુું રજીસ્રેશન કે પ્રવેશ, મલૂ્યાુંકન, સ્વધ્યાયાય વગેરે જેવી પ્રદિયા ઓનલાઈન, મફત (મોટાાાગ)ે 
અને સાવસજર્નક રૂપે થાય તેવી વ્યવસ્થા એટેલે MOOC.  
 
 MOOC માટે આવશ્યકતાઓ :- 
ભૌતતક આવશ્યકતાઓ :- MOOCમાું અધ્યયન કાયસ માટે કમ્પ્યટુર, ઈન્ટરનેટ જોડાણ, ર્વડીયો જોવા, ર્વડીયો ચેટ 
કરવા તથા સાથે ઓદડયો સુંાાળવા માટે સ્પીકર, માઈક, વેબ કેમેરા, જેવા અન્ય સાધનોની આવશ્યકતા રહ ેછે.  
MOOC પર અધ્યયન માટેની આવશ્યકતાઓ:- MOOCમાું રજીસ્રેશન માટે, યોગ્ય કોસસને લગતી વેબસાઈટની 
જાણકારી, કોસસનાું ર્વર્ષયવસ્ત ુઅને હતે ુઅંગેની માદહતી, કોસસ શરુ થવાનો સમય, કુલ સમયગાળો, સટીફીકેટની 
ઉપલબ્ધતા, સટીફીકેટ માટેની ફી (અમકુ સુંજોગોમાું જો હોય તો) વગેરે જેવી બાબતોથી પદરલચતતા આવશ્યક છે. 
આટલી આવશ્યકતા સાથે MOOC પર અધ્યયન કાયસ શક્ય છે.  
 

MOOC પર અધ્યાપન માટનેી આવશ્યકતાઓ:-  MOOC પર અધ્યાપન કાયય માટે જોડવા માટે પણ સગવડતા પૂરી પાડવામાાં આવે છે.  

આ માટે અધ્યાપકે રચેલ પદ્ધતતસરનો કોસય, આ કોસયને ઓનલાઈન મુકવા માટેનુાં આવશ્યક તકનીકી જ્ઞાન, કોસયનાાં તવષયવસ્તુની ડીઝીટલ 

રજૂઆતને લગતી સામગ્રી, કોસય મુકવા માટેના યોગ્ય પ્લેટફોમયની (વેબસાઈટ) જાણકારી વગેરે બાબતો આવશ્યક છે. MOOC પર કોઈપણ 

વ્યતતત પોતાનો અભ્યાસક્રમ મૂકી તવ્વના કોપપણ ૂૂણાનાાં તવ્ા્થીનનો તિક્ષક બની િકે.  
 
 MOOC ની લાક્ષતણકતાઓ  
 MOOC ની તવતવધ લાક્ષતણકતાઓ નીચે પ્રમાણે છે.  
બહોળો સમદુાય :- પ્રચતલત દૂરવતથીન તિક્ષણનાાં તવ્ા્થીનઓ કરતા MOOCનાાં તવ્ા્થીનઓની સાંયાયા અનેક ગણી વધારે છે. MOOCમાાં 

તવ્વના દરેક ૂૂણા માાં્ી તવ્ા્થીન આવતા હોવા્ી બહોળો સમુદાય જોડાય િકે છે. માટે જ તેને મેસીવ િબ્દ તેના નામકરણમાાં જોડાયેલ 

છે. મેસીવ અ્ાયત: જેમાાં મોટો mass, group અ્ાયત સમુદાય જોડાય તે.  
સાવયજતનક :- આ કોસય સાવયજતનક છે. કોસયમાાં જોડવા માટે કે પ્રવેિ માટે કોઈ અઘરા તનયમો કે ફી હોતી ન્ી. કયારેક નજીવી ફી હોઈ િકે 

પરાંતુ ૂુબ જ મોટી રકમની ફી અને પ્રવેિ માટેના કઠીન ધોરણો કે તનયમો MOOC માાં હોતા ન્ી.   
ઓનલાઈન :- આ કોસય ઓનલાઈન હોઈ છે. તવ્વના કોઈપણ દેિનાાં તવ્ા્થીન ઘરે બેઠા અન્ય દેિમાાં પ્રવેિ લઈ અધ્યયન કરી િકે છે. 
સામાન્ય નાગરરક ગમે તે ઉમરનો હોય, ગમે તે વ્યવસાય કે રોજીંદા કાયયક્રમમાાં વ્યસ્ત હોય પણ ઓનલાઈન કોસય હોવા્ી તે ગમે તે સમયે 

અધ્યયન કરીને તિક્ષણ મેળવી િકે છે. આ તસવાય ઓનલાઈન કોસયના અન્ય ફાયદાઓ જેવા કે સમય અને સ્્ળ્ી મુતત, પરરક્ષાની 

અનુકૂળતા , અાંતરરયાળ તવસ્તાર માટે સુગમ વગેરે અનુકૂળતા ઓનો સમાવેિ પણ ્ાય છે.   
અધ્યાપનકાયયનો અતિગમ:- મોટાિાગના MOOCની રચના એવી રીતે કરવામાાં આવી હોય છે કે જેમાાં વ્યવતસ્્ત અભ્યાસક્રમ હોય. જેમાાં 

એક પદ્ધતતને અનુસરીને કાયય ્યુાં હોય. અભ્યાસક્રમની જેમ અધ્યયનનાાં હેતુઓ, સુતનત્ચત તવ્ા્થીનની ક્ષમતાઓ, યોગ્ય તવષયવસ્તુ, 
સ્વાધ્યાય, વૈત્વક વગય ાૂંડમાાં અભ્યાસ કરતા સહાધ્યાયી સા્ે વાતચીત, તિક્ષક સા્ેની ચચાય, મૂલયાાંકન, તવતવધ પ્રવૃતતઓ, પ્રોજેતટ કાયય, 
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અભ્યાસનો સમયગાળો અને અમુક MOOCનાાં અાંતે સટથીનફીકેટ આવી તમામ બાબતો કે જે સામાન્ય તિક્ષણ કાયયમાાં હોય છે તે દરેકનો 

સમાવેિ MOOCમાાં ્યેલો છે.  
સમય્ી મતુત :- કોસયનો સમયગાળો તનત્ચત હોય છે એટલે કે કોસય િરુ ્વાની તારીૂ અને પૂણય ્વાની તારીૂ તનત્ચત હોય છે પરાંતુ 

તેમાાં કયા સમયે અધ્યયન કરવુાં તે નતકી હોતુાં ન્ી. આ કોસય પૂણય ્વાની તારીૂ તનત્ચત હોવા છતાાં તેના તવડીયો લેકચર, અન્ય અધ્યયન 

અધ્યાપન સામગ્રી ઈંટરનેટ પર કોસય પૂણય ્યા બાદ ઉપલબ્ધ હોય છે.  આમ MOOC સાચા અ ય્માાં સમય્ી મુતત હોય છે.  
વગયવ્યવહારમાાં વતૈવધ્ય:- MOOCમાાં તમામ પ્રકારના વગયવ્યવહાર િતય છે.  

તિક્ષક-તવ્ા્થીન :- MOOCમાાં  અધ્યાપન કાયય માટે તિક્ષક ઓનલાઈન તવડીયો લેકચર દ્વારા તવષયવસ્તુની રજૂઆત કરે છે. ઘણી 

વૂત સૂચનો, માતહતી, માગયદિયન, વગેરે લેતૂત સ્વરૂપે પણ તિક્ષક દ્વારા આપવામાાં આવે છે. આમ MOOCની લાક્ષણીકતામાાં તિક્ષક 

તવ્ા્થીન વ્યવહાર િતય છે 
તવ્ા્થીન-તિક્ષક :- સ્વઅધ્યયન માટે નોટ (નોંધ) આપીને અ્વા અન્ય સ્વરૂપે અધ્યયન કાયય આપીને ત્યારબાદ માત્ર માગયદિયક 

તરીકે કાયય કરે છે. આ દરમ્યાન તિક્ષક તવ્ા્થીનના પ્ર્નોનુાં, જીજ્ઞાષાનુાં, મૂાંઝવણનુાં સમાધાન પણ કરે છે. આમ તવ્ા્થીન તિક્ષક વગયવ્યવહાર 

િતય છે. આ માટેનુાં માધ્યમ ચેટીંગ, હેંગઆઉટ, તવડીયો કોલલગ કે અન્ય હોય િકે. આમ તવતવધ માધ્યમો દ્વારા તવ્ા્થીન તિક્ષક વગય 

વ્યવહાર િતય છે.  
તવ્ા્થીન-તવ્ા્થીન :- તવ્વના તમામ ૂૂણાનાાં તવ્ા્થીનઓ એકબીજા સા્ે વાતચીત કરી િકે. કોઈએ આપેલા પ્ર્ન કે જવાબ પર 

પોતાનો તવચાર, જ્ઞાન, પ્રતતિાવ, અનુિવ રજુ કરી િકે, ઘણી વાર માત્ર ફેસબૂક પર મળતા લાઈકની જેમ કોઈ તવ્ા્થીનના જવાબ પર માત્ર 

લાઈક આપીને સૌ્ી સારા જવાબનુાં કે રડસ્કિનનુાં તનરરક્ષણ પણ ્પ િકે તેવી વ્યવસ્્ા MOOCમાાં હોય છે. આમ તવ્ા્થીન તવ્ા્થીન 

વચ્ચેના વગય વ્યવહાર્ી સહઅધ્યાયી દ્વારા ્તુાં તિક્ષણ (તપયર ગ્રુપ લર્નનગ) પણ િતય બને છે. આ માટેનુાં માધ્યમ મોટાિાગે ચેટીંગ જ 

હોય છે. અને આ વાતચીતને વગયના તમામ તવ્ા્થીન તેમજ તિક્ષક અને અન્ય સાંચાલકો જોઈ િકતા હોવા્ી માત્ર અભ્યાસને લગતી જ 

વાતોની િતયતાઓ રહે છે. કોઈક કોસયમાાં પસયનલ ચેટની પણ સુતવધા હોય િકે.  
તવ્ા્થીન-અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રી :-  મોટાિાગે MOOCમાાં પરરક્ષા ઓનલાઈન ઓબ્જેતટીવ પ્રકારની હોય છે. જેમાાં 

તવ્ા્થીનએ પોતાની અનુકૂળતા એ પ્રતતચાર આપવાના હોય છે. ઘણી વૂત તવતવધ પન્ટરએતટીવ મીરડયા પણ જોડી િકાય છે જેના દ્વારા 

તવ્ા્થીનએ સીધુાં જ સાધન સા્ે વ્યવહાર કરવાનો હોય છે અને તેનો પ્રતતચાર પણ સાધન મારફત મળે છે. આમ સાધન-તવ્ા્થીન વ્યવહાર 

િતય છે.  
મને્ટરીંગ ( મોનીટર) :- દરેક વૂતે માત્ર તિક્ષક જ વૈત્વક સમુદાયને પહોચી ન વળે માટે ઘણી વૂત કોસય સા્ે અન્ય મેન્ટર કે માગયદિયક 

જોડતા હોય છે. આ મેન્ટર મુયાય તિક્ષક સા્ે જોડાયને કાયય કરતા હોય છે. તવ્ા્થીન મેન્ટરને પસાંદ(સોસીયલ મીરડયામાાં જેમ ફોલો કરવામાાં 

આવે છે તેમ ) કરી િકે છે અને તેમનુાં માગયદિયન મેળવી િકે છે. 
 
 MOOCsનાાં પ્રકારો :- 
 MOOCનાાં બાંધારણ, કોસયની રજૂઆતનો પ્રકાર અને માધ્યમ ત્ા અન્ય બાબતોનાાં કારણે તેના કેટલાક પ્રકારો પડે છે. આ પ્રકારોમાાં 

xMOOC, cMOOC અને quasi-MOOCs છે. આ ઉપરાાંત special online courses SPOc પણ એક પ્રકાર છે જે ઓનલાઈન 

કોસયનુાં ઉદાહરણ છે પણ ઓપન ( સાવયજતનક )ન્ી હોતુાં.  
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xMOOC:- xMOOC માાં X એટલે extended અ્ાયત તવસ્તરલેુાં  
 xMOOC એ સામાન્ય િાળેય અભ્યાસક્રમ જેવુાં બાંધારણ ધરાવે છે. xMOOC માાં ઓનલાઈન ડીઝાપન કરેલ કોસય હોય છે. જેમાાં 

અધ્યયનના હેતુઓ કોસય રચતયતા દ્વારા નતકી કરવામાાં આવ્યા હોય છે. અધ્યેતાઓનુાં એકબીજા સા્ેનુાં કોમ્યુનીકેિન ઓછુાં હોય છે. 
(Littlejohn) તેમાાં સામાન્યત: તવડીયો લેકચર, અસાપન્મેન્ટ, ઓનલાઈન તવીઝ, રીઝલટ અને તયારેક સટથીનફીકેટ તવતરણ હોય છે. 
Coursera અને edX જેવા સોસય xMOOCનાાં ઉદાહરણો છે. xMOOC જ્ઞાનાત્મક વતયનવાદી તસધ્ધાાંત પર આધારીત છે. (Daniel 
2012) અહી તિક્ષક જ્ઞાન આપનાર હોય છે. જયારે તવ્ા્થીન જ્ઞાન મેળવનાર હોય છે. અહી દરેક અભ્યાસક્રમને અઠવારડયામાાં તવિાજીત 

કરેલ હોય છે. દરેક એકમ માટે તિક્ષકે તૈયાર કરેલ પૂવય રેકોડેડ તવડીયો લેકચર તવ્ા્થીન સાંિાળે છે. આ લેકચર ૩૦ તમનીટ સુધીના હોય છે. 
લેકચરના અાંતે પ્ર્નોતર આપેલ હોય છે જે મોટાિાગે ઓનલાઈન તવીઝ સ્વરૂપના હોય છે. xMOOC, extended હોવા્ી મોટા 

સમુદાયને પહોચી વળવાનુાં હોય છે માટે વ્યતતતગત સ્વરૂપમાાં કોપપણ વ્યવહાર લગિગ િતય બનતો ન્ી.   
cMOOC:- cMOOC માાં C એટલે Connectivist  અ્ાયત જોડાયેલ  
 cMOOCમાાં સહઅધ્યયનનાાં તસધ્ધાાંત પર કાયય કરે છે. આ તસધાાંત ડીજીટલ લર્નનગ માટે ઉપયોગી તસદ્ધાાંત છે. જે Stephen 
Downes અને George Siemens દ્વારા આપવામાાં આવેલો. અહી જ્ઞાન કોઈ એકનો ઈજારો ન્ી. અધ્યેતા ગમે ત્યાાં્ી, ગમે તે સમયે, 
ગમે તે વ્યતતત દ્વારા જ્ઞાન ગ્રહણ કરી િકે છે. મોટાિાગે સોસીઅલ મીરડયા તેમજ તવતવધ પ્રકારની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે 

છે.કોઈ સામાન્ય તવડીઓ લેકચર, લાઈવ રડસ્કિન પણ હોય િકે. એક તવષય પર ્તી ચચાયના અાંતે ઉત્પન ્યેલ મટીરીયલ અન્ય પ્રતતિાગી 

માટે જ્ઞાનનો સ્રોત બની રહે છે. આ બધી બાબતોની વ્યવસ્્ા માટે જુદી જુદી ટેકનોલોજી, પદ્ધતત અને પ્રયુતતત વાપરવામાાં આવે છે. આમ 

cMOOCએ વધારે ઓપન છે.  
 
quasi-MOOC :-  quasi અ્ાયત અાંિત:  
 આ પ્રકાર સેમી MOOC કહી િકાય અહીં માત્ર કોસય કે અભ્યાસના તવષયને અનુરૂપ િૈક્ષણીક તવષયવસ્તુનો સાંગ્રહ ઉપલબ્ધ છે. 
જેમાાં તવડીયો લેકચર, એનીમેટેડ તચત્રો, રફલમ અને અન્ય અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રી. આનુાં એક ઉદાહરણ ૂાન એકેડમીને કહી િકાય. 
અહી કોઈ કોસય ન્ી હોતો પણ કોસયના  િાગ બની િકે તેવી સામગ્રી ઉપલબ્ધ હોય છે.  
 
SPOCs :-Special Online Courses 
 આ કોસય િુદ્ધ MOOC ન કહી િકાય કારણકે અહી ઓપન િબ્દ ન્ી અ્ાયત અહી એડમીિન માટેના તનત્ચત ધોરણો નતકી 

કરેલા હોય છે. ્ોડી ફી પણ રાૂવામાાં આવેલ હોય છે. સટથીનફીકેટ અને ક્રેડીટની પણ વ્યવસ્્ા હોય છે. તવ્ા્થીનને એડમીિન માટેની 

લાયકાતો પણ અમુક વૂતે રફક્ષ હોય છે. આવા કોસય મોટા િાગે અમુક ઉચ્ચકક્ષાના અને સ્પેસીઅલ તવષય માટે રચાતા હોય છે. મોટાિાગે 

સામાન્ય તવષય માટે આવા કોષયની આવશ્યકતા હોતી ન્ી કેમકે તે અન્ય માધ્યમો પર પણ ઉપલબ્ધ હોય છે.  
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 MOOCનાાં ફાયદાઓ :- 
 MOOC બધાના માટે ઉપલબ્ધ છે અ્ાયત સમય અને સ્્ળનુાં બાંધન ન્ી.અધ્યયન માટે સ્વતાંત્રતાની તક MOOC આપે છે. આમ 

જીવનપયંત તિક્ષણ જો વ્યવહારુ બનાવવુાં હોય તો MOOC એક અમોઘ હત્યાર છે. વ્યવસાય સા્ે તિક્ષણ લેવાનુાં િતય બને છે. 
અાંતરરયાળ તવસ્તારો તેમજ પછાત તવસ્તારો, પછાતજૂ્ (મતહલાઓ, અમુક િારીરરક અક્ષમતા ધરાવતા જૂ્) માટે આિીવાયદરૂપ છે. વળી 

નાણાકીય દ્રતિએ નહીવત ૂચાયળ છે. તસતદ્ધપ્રેરરત વ્યતતત માટે વધુ અધ્યયનની તક પૂરી પાડે છે. વૈત્વક સાંસ્્ામાાં અધ્યયનની તક મળે છે. 
ત્ા વૈત્વક ગ્રૂપ રડસ્કિન િતય બને છે. અધ્યયન અને અધ્યાપન માટે વૈતવધ્ય મળી રહે છે આમ અધ્યયન રસપ્રદ બની રહે છે. સ્વ 

અધ્યયનને વધુ અવકાિ હોવા્ી દરેક પ્રકારની અધ્યયન ઝડપ વાળા બાળકો માટે અનુકૂળ છે.  
 
 MOOCનો વ્યવહારુ ઉપયોગ : એક વ્યતતત અભ્યાસ (ઓનલાઈન કોસય) 

ઉપરોતત ચચાય બાદ MOOC ને ૂરા અ ય્માાં સમજવા માટે અતે્ર એક ઓનલાઈન કોસયનો ઉદાહરણ સ્વરૂપ વ્યતતત અભ્યાસ મુકવામાાં 

આવ્યો છે. જે અાંતગયત : કોસયનુાં નામ, વેબસાઈટનુાં નામ, અભ્યાસની પદ્ધતત, સમયગાળો, કોસય સા્ે સાંકળાયેલ અન્ય બાબતોની ચચાય 

કરવામાાં આવી છે.  
- કોસયનુાં નામ : A beginners guide to writing in English for university   
- વબેસાઈટનુાં નામ : Future learn  
- વબેસાઈટનુાં એડ્રસે : www.futurelearn.com 
- યુનીવર્નસટી : યુનીવર્નસટી ઓફ રીડીંગ  
- કોસયનુાં બાંધારણ :  

ઉપરોતત કોસય પાાંચ અઠવારડયાનો બનાવવામાાં આવ્યો છે. અધ્યાપન માટે તવડીયો લેતચસય આપવામાાં આવ્યા છે. આ 

કોસયમાાં જો પૂરો તવડીયો જોવાનો સમય ન હોય તો તે તવડીયોમાાં રજુ ્તી માતહતીને લેતૂત સ્વરૂપે આપવામાાં આવી છે. 

સમયાાંતરે ટેસ્ટ પણ આપવાની રહે છે. કોસય કોપપણ સમયે પૂણય કરી િકાય છે. કોસયમાાં સટથીનફીકેટ જોઈએતો તેના માટે પેમેન્ટ 

કરવાનુાં રહે છે.   
અધ્યયનની પદ્ધતત: લેૂન િીૂવા માટે જુદા જુદા નાના લેૂો લૂવા આપવામાાં આવે છે. આ લેૂને ટાઈપ કરી સબતમટ 

કરવાની હોય છે. કોઈ તવ્ા્થીનનાાં લૂેલા લેૂમાાં અન્ય સહાધ્યાયી તમત્રો કોમેન્ટ કરી િકે છે. અન્ય સહાધ્યાયીનાાં લેૂો પર 

કોમેન્ટ કરવાની પણ આપેલ હોય છે. સૌ્ી સારા લેૂ પર સૌ્ી વધારે લાઈક મળે છે. ઉદાહરણ સ્વરૂપ એક લેૂ આપવામાાં 

આવેલ હોય છે. તેમાાં રહેલ િૂલને િોધી કમેન્ટ કરવાની હોય છે. ત્યારબાદ સમયાાંતરે લેૂના ટેસ્ટ પણ આપવામાાં આવેલ હોય 

છે. આ ટેસ્ટમાાં મળેલ માતસય અનુસાર કોમેન્ટ આપવાની રહે છે. આ રીતે સમગ્ર કોસયનાાં અાંતે ઈંગ્લીિ િાષા લૂવાનુાં કૌિલય 

અધ્યેતાને િીૂવવામાાં આવે છે.  
અધ્યાપક :સમગ્ર કોસય દરમ્યાન કેટલાક મેન્ટર પણ છે. આ મેન્ટર માાં્ી યોગ્ય મેન્ટર પસાંદ કરી તેમનુ માગયદિયન મળી િકે છે. 

આ ઉપરાાંત મુયાય માગયદિયકને ્યુટર કહે છે. જે કોસયને બનાવનાર અને મુયાય બાબત રજુ કરનાર હોય છે.   
એનરોલમને્ટ : કોસયમાાં એનરોલ ્વા માટે ઉપરોતત વેબસાઈટ પર પોતાનુાં એકાઉન્ટ ૂોલાવી નાૂવાનુાં રહે છે. એનરોલ ્યા 

બાદ તનત્ચત સમયગાળામાાં કોસય પૂણય કરવા્ી સા્ે રહેનાર સહાધ્યાયી તમત્રોના માગયદિયન નો મોટો લાિ મળે છે. અલબત 

કોસય સમયસર દરેક કાયય ન કરી િકનારનુાં એનરોલમેન્ટ કોસય પૂણય ન ્ાય ત્યાાં સુધી રદ ્તુાં ન્ી.  
નીચેનાાં ફોટોગ્રાફમાાં ઉપરોતત કોસયનો સ્ક્રીનિોટ આપવામાાં આવેલ છે.  
 

http://www.futurelearn.com/
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આકૃતત ૧  

A beginner’s guide to writing in English for university કોસયનો સ્ક્રીન િોટ 
 અન્ય ઉદાહરણો:  

MOOC પરનાાં ઉપરોતત તવિેષ ઉદાહરણ ઉપરાાંત MOOC સ્વરૂપનાાં અન્ય કોસયનાાં ઉદાહરણોમાાં સૌ્ી જુનુાં કહી િકાય તેવી 

વેબસાઈટ ઈડીએક્ષ છે. આ ઉપરાાંત ૂાન એકેડમી, NPTEL, Stanford Online, Peer to Peer University, Academic Earth 

ત્ા અન્ય ઘણા માધ્યમો છે. આ તવતવધ પ્રકારના MOOCનાાં પ્લેટફોમય છે પરાંતુ અતે્ર દિાયવેલ ઉદાહરણો મફતમાાં કોસય પૂરો પડે 

છે. આ દરેક વેબસાઈટ નવા લોન્ચ ્તા કોસયની તવગતો ઈ મેઈલ મારફત આપતી રહે છે.   
 
 સમાપન ત્ા ચચાય  

દરેક પરરવતયન કોઈક પડકાર લઈને આવે છે. તિક્ષણક્ષેત્રે આવેલા MOOC સ્વરૂપનાાં પરરવતયનના પડકારોને પાર કરી 

લેવામાાં આવે તો તિક્ષણ એક નવા સ્વરૂપે દરેક વ્યતતત સુધી પહોચાડી િકાય. આ પડકારોની ચચાયમાાં કેટલાક મુદ્દાઓ સમાવી િકાય. 
MOOC એ ઓનલાઈન છે. ઓનલાઈન લર્નનગને લગતી િૌતતક સુતવધાઓનાાં અિાવ્ી એતિયા અને આરિકા માાં્ી MOOCમાાં 

જોડાનાર વ્યતતતઓની સાંયાયા ઘણી ઓછી હોય છે.  (deWaard, Abajian, Gallagher, 2011; Kop, 2011; Koutropoulos, 
et al., 2012; Liyanagunawardena, 2012). વળી એવુાં પણ જોવા મળયુાં છે કે  મોટાિાગે કોસયમાાં િાગ લેતા લોકો િરૂઆત તો કરે 

છે પરાંતુ કોસય પૂણય કરતા ન્ી. (Koutropoulos, 2012). તેનુાં એક કારણ એ પણ હોય િકે કે કોસય િરુ ્તા પહેલા કોસય કેટલો જરૂરી છે. 
અધ્યેતાની અપેક્ષા મુજબનો છે કે કેમ તે પણ જાણવામાાં મયાયદાઓ રહેલી છે. જેના કારણે ડ્રોપ આઉટ વધી જાય છે. કોસય દરમ્યાન પૂરે પૂરી 

હાજરી અને દરેક એકમનુાં પૂણય અધ્યયન પણ ્તુાં ન્ી. પ્રતતબદ્ધતાનો અિાવ તવ્ા્થીન પક્ષે વધારે રહે છે. આમ, સામાન્ય કોસયની માફક 

કોસય પૂણય ્તો ન્ી. કોસયના અાંતે ક્રેડીટ આપવાની વ્યવસ્્ા ન્ી હોતી. Liyanagunawardena, Adams, and Williams (2012). 
અન્ય એક બાબત પણ ધ્યાન પર લેવા જેવી છે તે છે MOCC પૂણય કરનારની સટથીનફીકેટ માટેની વ્યવસ્્ા ત્ા સટથીનફીકેટને માન્યતા. 
MOOC દ્વારા મળેલ સટથીનફીકેટને માન્યતા અપાવવા માટે ઉચ્ચ સ્તરીય બોડીએ આગળ આવવુાં આવશ્યક છે. મૂલયાાંકન પણ ઓનલાઈન 

હોવા્ી અન્ય સાંદિય માાં્ી કોપી કરીને ત્ા અન્ય ઘણા પ્રકારની ગેરનીતત ્વાની િતયતાઓ રહેલી છે.  
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મોટાિાગે MOOCની રચના જયારે કોઈ અભ્યાસક્રમના િાગ સ્વરૂપે ્ાય ત્યારે તેમાાં મયાયરદત તવષયવસ્તુનો જ સમાવેિ ્તો 

હોય છે. આમ તેનો ઉપયોગ પણ મયાયરદત ્ઈ જાય છે. આ મયાયદાના કારણે કોઈ તવ્ા્થીન કે તિક્ષક તેનો સરળતા્ી ઉપયોગ કરી િકતા 

ન્ી. (Liyanagunawardena, 2012; Weller, 2007). પૂરો કોસય MOOC દ્વારા મુકાય તે બાબત આવશ્યક છે. િાષાકીય ત્ા 

સાંસ્કૃતતક મયાયદાઓ વૈત્વક સ્તરે ્તા અધ્યયનનાાં કારણે રહેલી છે. આમ MOOCને સરળ વૈત્વક અધ્યયનનુાં માધ્યમ બનાવવા માટે હજુ 

્ોડા પ્રયત્નો આવશ્યક છે.   
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