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ડૉ. ભરત પરમાર  
એમ.રફલ., સ્કોલર,  જચલ્ડર ન્દ્સ યુજનિજસાટી, ગાાંધીનગર 

   મો : ૯૪૨૭૧૭૩૭૪૭ Email:- chilmanbk@gmail.com  

પારાંપરરક જશક્ષણ ના જિકલ્પ માાં િષા ૧૯૬૦ ની આસપાસ તકનીકી જશક્ષણ નો ઉદય થયો. 

પરાંપરાગત જશક્ષણ માાં એક જશક્ષક થોડા ઘણા ઘણા લોકોને િ ભણાિી શકતો હતો િયારે 
તકનીકી જશક્ષણ દ્વારા મેન્દ્ફ્રેમ અને મીની ક્પ્યુટર ના ઉપયોગ થી ઘણા લોકોને ભણાિી 

શકાતા હતા. પરાંતુ આિના આ ડીજીટલ યુગે જિશ્વને અને જિશ્વના જ્ઞાન ને આાંગળીના ટેરિે 
મૂકી દીધુાં છે. દરેક કે્ષત્ર ડીજીટલ બનિા થનગની રહયુાં છે. જશક્ષણ ના કે્ષત્રે માાં પણ ડીજીટલ 

િાાંજત ના કારણે નિા નિા અજભગમો આિી રહીયા છે તેમાાં લલેન્દ્ડેડ જશક્ષણ પણ એક નિો 

અજભગમ જોિા મળી રહીઓ છે. લલેન્દ્ડેડ જશક્ષણ નો જિચાર ઘણા િષો થી અજસ્તત્િમાાં છે 
પણ તેનો અમલ એક િીસમી સદીના શરૂઆત માાં િધારે થિા લાગ્યો . લલેન્દ્ડેડ જશક્ષણ 

ની સાચી વ્યાખ્યા  િષા ૨૦૦૬ માાં બાક અને ગ્રાહમ નામના જિદ્વાનો એ લખેલી પુસ્તકમાાં 

પ્રથમ પ્રજસદ્ધ થઇ હતી.  
BLENDED LEARNING (જમજશ્રત જશક્ષણ) એટલ ેશુાં ?  

BLENDED LEARNING-સમિતા પેહલા BLEND શલદ નો અથા સમજીએ –  

BLEND- એટલે –To Mix (જમક્ષણ કરિુાં ), To Combined (જોડાણ કરિુાં)  
કોઈ પણ બે કે તેથી િધુ િસ્તુઓ ને આપણે જમક્ષ્ કે જમક્ષરણ કરીએ તેને BLEND કેહિામાાં 

આિે છે તો તેિી રીતે જશક્ષણ ના કે્ષત્ર માાં પણ બે જશક્ષણ ની પ્રણાલી કે શૈલી કે અજભગમ 

ને ભેગા કરીને કે જમશ્રણ કરીને િ ેનિો અજભગમ બનાિામાાં આવ્યો છે તેને BLENDED 
LEARNING કહેિાય છે. BLENDED LEARNING-- ને Hybrid learning, e-learning , 

Technology Instruction, Mix made Instruction, Web Enhanced learning પણ 

કેહિાય છે . 
BLENDED LEARNING ને  PHYGITAL LEARNING પણ કહેિાય છે.  

PHYGITAL – શલદ  

PHYSICAL+DIGITAL – પરથી બન્દ્યો  છે 
PHYSICAL – એટલે  કોઈ પણ જિદ્યાથી જશક્ષક પાસે આિી ને રૂબરૂ જશક્ષણ મેળિે તેને 

PHYSICAL જશક્ષણ કહેિાય. DIGITAL- એટલે કોઈ પણ  જિદ્યાથી Online જશક્ષણ પ્રાિ કરે 

તેને DIGITAL જશક્ષણ કહેિાય. 
આમ PHYSICAL+DIGITAL  બને્નને જમક્ષ્ /લલેન્દ્ડ કરીને PHYGITAL શલદ બન્દ્યો છે. અને 

તેને િ BLENDED LEARNING (જમજશ્રત જશક્ષણ) કહેિાય છે. 

‘BLENDED LEARNING -એક શકૈ્ષજણક અજભગમ’ 

mailto:chilmanbk@gmail.com


 Shikshan Darshan – A Peer Reviewed Journal 
 

 

 

 

 

Shikshan Darshan                          46                Oct-Dec-2020   Year-9 Issue-4 

BLENDED LEARNING (જમજશ્રત જશક્ષણ) ની વ્યાખ્યા  
“A Style of Education in Which Students learn via Electronic and Online Media 

as well as traditional Face-to-Face Teaching.” –   Oxford Dictionary  

“આ જશક્ષણ ની એક એિી શૈલી છે િમેાાં જિધાથીઓ ઈલેક્ટર ોજનક અને ઓનલાઈન માધ્યમ 
ની સાથે સાથે પરાંપરાગત જશક્ષણ થી જ્ઞાન મેળિે છે.”  

“A teaching practice that combines, or blends, classroom and online learning. 
The Instruction of a lesson occurs with both teacher Interaction and computing 
devices. Also known as ‘Hybrid learning’.”  

“Blended learning is an approach to education that combines online educational 

materials and opportunities for interaction online with traditional place-based 
classroom methods. It requires the physical presence of both teacher and 

student, with some elements of student control over time, place, path, or 

place.”  

समथित सशक्षा प्रिाली र्ा ब्लेंडेड शिक्षा एक औिचारिक सशक्षा कार्यक्रम हैं जजसमे पवद्र्ािी 
िाठ्र्क्रम का एक भाग कक्षा में िूिा किता हैं औि दसूिा भाग डिजजटल एवं ऑिलाइि 

संसाधािो का प्रर्ोग किके ससद्ध किता हैं। ब्लेंिेि सशक्षा में समर्, जगह, पवथध तिा गतत 

का तिरं्त्रि पवद्र्ािी के हाि में है।  ब्लेंिेि सशक्षा में ईंट औि चुिे स ेबिे पवद्र्ालर् में 
िढारे् गरे् िाठ के साि कंप्रू्टि समथियत पवद्र्ा का समिि होता है। ब्लेंिेि सशक्षा के 

समियकों का कहिा है कक र्ह कार्यक्रम द्वािा िेटा संग्रह तिा व्र्जततगत अिुदेश एवं 
मूलर्ांकि का लाभ समलता है।. 

ઉદાહરણ:-  

કોઈ જિદ્યાથી તેના જશક્ષક પાસે થી બીિગજણત શીખે છે પછી તે બીિગજણત ના પ્રશ્નો ના 
અભ્યાસ /સ્િાધ્યાય માટે Computer િઈને  Online  ગજણત ના Programme થી િધુ 

શીખે છે તો આ Blended learning કહેિાય.  

સરળ શલદો માાં Blended Learning (જમશ્રીત જશક્ષણ) સમજીએ  તો – 
કોઈ એક જિદ્યાથી આિી ને જશક્ષક ને કહે કે તમે િ ેિગાખાંડ માાં મુદ્દો સમજાવ્યો તે મને હિુ 

સમિતો નથી તો જશક્ષકે  ફરીથી તેની પાછળ મેહનત કરિી પડે અને તેમનો  સમય બગડે 

અને જો બીજા જિદ્યાથીઓ પણ આિે તો િારાંિાર સમજાિામાાં સમય બગડે પણ  તે તેમણે 
Material Record mode માાં Digital (Online)  માાં કરેલુાં હોઈ તો તેને Online  તે જોિાનુાં 

કહી શકો અને તમારો સમય શજક્ત નો બચાિ કરી શકો 

Blended Learning  ના પ્રકારો : 

https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4&action=edit&redlink=1
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Blended Learning ની વ્યાખ્યા પર હિુસુધી જિદ્વાનોમાાં સિા સાંમજત સધાય નથી પરાંતુ 
સાંશોધકો અને જિદ્વાનો દ્વારા Blended Learning ના જિશેષ પ્રકારો િણાવ્યા છે. 

Blended Learning ન ેછ પ્રકારો માાં િગીકૃત કરિામાાં આિલે છે. 

(1) રૂબરૂ સાંચાલન (Face-to-Face Driver)- આ મોડેલ માાં જશક્ષક પોતાની સુચના 
અને માગાદશાન ડીજીટલ સાધનો િડે આપે છે. 

 (2) જનયજમત આિતાન (Rotation)- આ મોડેલ માાં દરેક જિદ્યાથીઓ એક જનજિત 

Schedule પ્રમાણે Internet પર ઓનલાઈન જશક્ષણ/સ્િ અધ્યયન કરે છે  અને જનયાંજત્રત 
િગાખાંડ માાં પણ જશક્ષક દ્વરા ભણે છે.  

(3) લલકે્ષ્(Flex) -આમાાં જિદ્યાથીઓ મોટા ભાગે તમામ અભ્યાસ િમ નુાં જશક્ષણ Internet 

અને Digital સાધનો ના ઉપયોગથી િ મેળિિાનુાં હોઈ છે. અહી જશક્ષક િરૂર હોઈ તો િ 
માત્ર સુચના અને માગાદશાન આપિા માટે િ ત્યાાં ઉભા હોઈ  છે  

(4) પ્રયોગશાળા(Laboratory)- અહી જિદ્યાથીઓ પોતાનુાં જશક્ષણ એક     ચોક્કસ સ્થાન 

પર Online અને Digital માધ્યમ િડે  મેળિે છે અને સાથે સાથે જશક્ષક પાસેથી િગાખાંડ નુાં 
જશક્ષણ પણ પ્રાિ કરે છે. 

(5) સ્િ લલને્દ્ડ (Self Blen)- અહી જિદ્યાથીઓ પોતાની પ્રેરણા થી Online  સાધનો િડે 

પોતાના જશક્ષણ/પાઠ્યિમ નુાં પુનરાિતાન (Self Study) કરે છે 
(6) ઓનલાઈન સાંચાલન (Online Driver)-  આ મોડેલ માાં જિદ્યાથીઓ Online સાધનો 

િડે પોતાના જશક્ષણ/પાઠ્યિમ ભણે છે જશક્ષક િચ્ચે િચ્ચે આિી ને ચેક કરે છે કે કોઈ 

મુશ્કેલી પ્રશ્ન નથી ને ? ત્યાર બાદ જિદ્યાથીઓ બીજા મુદ્દા પર િઈ ને શીખિાનો પ્રયત્ન કરે 
છે.  

Blended Learning ની િરૂરરયાત અન ેમહત્િ 
Blended learning-આિના ડીજીટલ અને મોબાઈલ યુગ માાં ખુબ િ િરૂરી છે. અને સાાંપ્રત 

પણ છે.Blended learning થી જિદ્યાથીઓને  િચુાઅલ પયાાિરણ ના માધ્યમથી સાચી 

દુજનયાની ઓળખ કરાિે છે. જિષય સાંબાંધી બાબતો અને ખ્યાલોનુાં સચોટ યથાદશાન 
જિદ્યાથીઓમાાં જિષય પ્રત્યે અધ્યયન નો રસ ઉત્પન્ન કરે છે. 

જિદ્યાથીઓ પાસે આિ ે Smartphone અને Tablet િિેા સાધનો ઉપલલધ છે તેથી તે 

મનફાિે ત્યારે જિષય અાંગે નુાં જ્ઞાન મેળિી અને શીખી શકે છે. જિષય ને તકનીકી સાથે 
જોડિાથી જિદ્યાથીઓ જિષય પ્રત્યે િધુ ધ્યાન કેજન્દ્રત કરે છે. 

જિદ્યાથીઓને ઓનલાઈન સ્ત્રોતો થી ઘણી બધી મારહતી અને સાંસોધન દ્વારા િગા માાં 

ભણાિામાાં આિે છે. િથેી જિધાથીઓ પણ જાતે ઓનલાઈન સ્ત્રોતો નો ઉપયોગ કરી જિષય 
નુાં ઊંડુાં  જ્ઞાન પ્રાિ કરી શકે છે.  

િાસ્તિમાાં Blended learning જિદ્યાથીઓને સ્િાયિતા(Autonomous) આપે છે િથેી તે 

પોતાની રીતે અધ્યયન કરે છે અને અધ્યયન ના હેતુઓ પણ નક્કી કરી શકે. 
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આિ જ્ઞાન માત્ર જશક્ષકો કે િગાખાંડ પૂરતુાં સીજમત નથી રહયુાં એટલે Blended learning  
જિદ્યાથીઓ ને કોઈ પ્રોિકે્ટ આપણે િગા ની બહાર પણ કોઈ કાયા કરિા માટે મોકલી 

અધ્યયન કરાિા પર ભાર મુકે છે. ટૂાંકમાાં , learning by doing નો ખ્યાલ જસદ્ધ કરે છે.  

પરાંપરાગત જશક્ષણની સૌથી મોટી ખામી એ છે કે જિદ્યાથીઓની અધ્યયન અને ધારણ 
ક્ષમતાને ધ્યાને લેિાતી નથી િયારે Blended learning માાં િ ેજિદ્યાથીઓમાાં ઉણપ હોઈ તો 

તેને ઓનલાઈન સ્ત્રોતો િડે મારહતી પૂરી પાડિામાાં આિે છે. િયારે હોજશયાર જિદ્યાથીઓને 

પણ તેના ઉચ્ચ સ્તરે પોહ્ચાડિામાાં આિે છે. તેથી Blended learning જિદ્યાથીઓમાાં 
તણાિ ઓછો કરિામાાં અને સાંતોષ અને ધારણ ક્ષમતા િધારિામાાં મદદરૂપ બને છે.   

Blended learning  ના ફાયદા   

જિદ્યાથીઓની અધ્યયન ની રસ -રુજચ િધોરો કરે છે તેમેિ તે ડીજીટલ હોિાથી ગજણત 
અને જિજ્ઞાન િિેા અઘરા જિષયો ની સાંદભા મારહતી પ્રાિ કરી આનાંદદાયી જશક્ષણ મેળિે 

છે. 

પરાંપરાગત જશક્ષણ માાં જશક્ષક ઘણી િાર બોજારૂપ લાગે છે અને Online માાં હોતો િ નથી 
િયારે અહી જશક્ષક નુાં કાયા Facilitator નુાં હોઈ છે. િથેી જિદ્યાથીઓ મુક્ત મને જશક્ષા પ્રાિ 

કરે છે. 

જશક્ષક પોતાની સુચના સુવ્યિજસ્થત  રીતે આપી શકે છે િથેી તમામ જિદ્યાથીઓ પોતાની 
ક્ષમતાઓ યોગ્ય રીતે પ્રાિ કરી શકે. 

ICT નો  ઉપયોગ અધ્યયન સાથે જોડિામાાં આિે તો શીખિાની પ્રરિયા ઝડપી બને છે અને 

ICT ના ઉપયોગ થી જિદ્યાથીઓ નુાં શીખિા પ્રત્યે નુાં િલણ સુધરે છે. 
લલેન્દ્ડેડ જશક્ષણ માાં જિદ્યાથીઓને પોતાના જશક્ષક અને સાથી જમત્રો સાથે િાતચીત કરિાનો 

અિકાશ મળિાથી જિદ્યાથીઓનુાં સમાજીકરણ પણ થાય છે. 
રૂબરૂ જશક્ષણ અને ઓનલાઈન જશક્ષણ ના જમક્ષણ થી જશક્ષણ ખુબ િ અસરકારક બને છે.  

જિદ્યાથીઓનુાં જિકાસ અને કૌશલ્ય પ્રાજિ ની મારહતી જાણીશકાય છે. 

જિદ્યાથીઓ ને પોતાની સ્િ ગજત થી શીખિાની તક મળે છે. 
શૈક્ષજણક સાંસોધનના િણાવ્યાપ્રમાણે – જમજશ્રત જશક્ષણ થી જિદ્યાથીઓ પોતાના 

અભ્યાસિમ ને સિાગ્રાહી રૂપે સમજી શકે છે. 

Blended learning  ના ગરેફાયદા 
Blended Learning માાં તકનીકી સાધનો પર િ આપણે જનભાર રહીએ છે જો સાધનો 

વ્યિજસ્થત કામ ના આપે તો તમે યોગ્ય રીતે કામ ના કરી શકો. 

જો જશક્ષકો અને જિદ્યાથીઓ ડીજીટલ જશક્ષણ થી અજ્ઞાન હશે તો Blended Learning નો 
લાભ ઉઠાિી નહી શકે. 
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Blended Learning માાં વ્યજક્તગત એક બે જિદ્યાથીઓ ને શીખિામાાં મુશ્કેલી નથી પડતી 
પણ જો કોઈ મોટા િૂથ માાં કોઈ Project work કે Assignment work આપો છો ત્યારે 

management માટે Online Setting કરિુાં અઘરુાં  થઇ જાય છે.  

અહી પરાંપરાગત જશક્ષણ કરતા સમય નો બગાડિધુ થાઇ છે કેમ કે તમારે કોઈ મારહતી કે 
જિરડઓ બનાિી ને મુકિો હોઈ તો તમારે e-process કરિી પડે છે તેમિ  Hardware અને  

Software નો ખચા થાય છે. 

“The roots of Education is bitter but the fruit is Sweet.” 
                                                                          - Aristotle  
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