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ત્યાયન ટે િલકોમ અને તેમાં પણ િવશેષ તો મોબાઈલ ફોન aારા
જબરજ ત ક્રાંત આવી છે . મોબાઈલ ફોન aારા યિક્ત ગમે તે થળેથી એકબીજા
સાથે સંપકર્ માં રહી શકે છે . કમ્પ્યૂટર-લેપટોપ કરતાં િંકમતમાં સ તાં છતાં પણ
તેના જેટલા જ કાયોર્ કરી શકવાનાં કારણે, ઇન્ટરનેટ સુિવધાયુક્ત હોવાથી અને
ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકાતો હોવાથી મોબાઈલનો
ઉપયોગ અધ્યયન માટે હાલમાં વધતો જાય છે . મોબાઈલ ઉપકરણ અત્યંત નાનાં
કદનું અને બેટરીથી કાયર્ કરતું હોવાથી યિક્ત તેને પોતાની સાથે ગમે ત્યાં લઈ
જઈ શકે છે , પિરણામે તેની મદદથી ગમે તે

થળેથી અધ્યયન થઈ શકે છે .

િવદ્યાથીર્એ મોબાઈલ પર ફક્ત માિહતી મેળવવા જ નથી, પરંતુ તેની સાથે
આંતરિક્રયા કરે છે . ચેિટંગ, ઓિડયો-વીિડયો કોલ વગેરે અહીં શક્ય છે .
મોબાઈલની મદદથી િશક્ષક-િવદ્યાથીર્, િવદ્યાથીર્-િવદ્યાથીર્

ત્યાયન કરી

સહાયકારી ઢબે અધ્યયન કરી શકે છે . મોબાઈલ લિર્ંનગમાં મોબાઈલ િડવાઈસનાં
નાનાં કદની મયાર્દાનાં કારણે તેની મદદથી પરંપરાગત વગર્ખંડની અવેજીમાં
િશક્ષણ ન કરાવી શકાય, પરંતુ પરંપરાગત િશક્ષણની સાથે સાથે મશ્ર વરૂપે
તેનો ઉપયોગ થઈ શકે . િફ્લપ્ડ ક્લાસરૂમના ટર્ ક્ચરથી િવદ્યાથીર્ વગર્ખંડમાં થતી
વૃિત્તઓ, શૈક્ષિણક કાયર્ને િવદ્યાથીર્ મોબાઈલ પર અધ્યયન કરી શકે છે . તે
પોતાના સમયે , કોઈપણ થળે એમ. લિર્ંનગ કરી શકે છે . િશક્ષણ ક્ષે ે મોબાઈલ
લિર્ંનગ િશક્ષણની જરૂિરયાતો સુધી પહોંચવા માટે નું એક માધ્યમ છે . એક મજબૂત
મોબાઇલ લિર્ંનગ પ્લાન, પાઠને ક્રોલ કરવા સારી એિપ્લકે શન્સ વગર કાયર્ કરી
શકતું નથી. િશક્ષકોએ સારી સામગ્રી અને સાધનો કે વી રીતે શોધવી તે સમજવું
જોઈએ અને તેને કે વી રીતે અભ્યાસક્રમ અને પાઠ યોજનાઓમાં સામેલ કરવું તે
સમજવું જરૂરી છે . સારી શૈક્ષિણક એિપ્લકે શન્સ મોબાઇલ લિર્ંનગ માટે ખૂબ જ
ઉપયોગી સા�બત થાય છે . દૂરવતીર્ િશક્ષણ અથવા િવદ્યાથીર્ઓ સાથે
અભ્યાસક્રમને લગતા યવહાર માટે જરૂરી છે . ખાસ કરીને પિરણામો, થળના
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ફે રફારો સિહતની માિહતી

દાન કરવા માટે જરૂરી છે . મોબાઈલ િડવાસીસ િશક્ષક

અને િવદ્યાથીર્ વચ્ચેની ઓનલાઈન િક્રયા

તિક્રયા અને િવદ્યાથીર્ઓ માટે પણ

સુિવધા આપે છે . િશક્ષકો મોબાઈલ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને િવદ્યાથીર્ની ગત
પર વા તિવક સમયમાં સુધારાઓ પુરા પાડે છે . નવી ટે ક્નોલોજીને વગર્ખંડમાં
લાવવી એ મહત્ત્વનું છે , પુ તકો અને પીસી કરતાં મોબાઈલ ઉપકરણ હલકું છે ,
મોબાઈલ લિર્ંનગ શીખવાની

િક્રયાને ટે કો આપે છે . મોબાઈલ ઉપકરણની િંકમત

માણમાં સ તી છે , પીસી કે લેપટોપ કરતાં ઓછી િંકમત. મિ ટમીિડયા કન્ટે ન્ટ
િડિલવરી અને સજર્નાત્મકતાના િવક પો, િશક્ષણ સહાયક. પરંપરાગત શૈક્ષિણક
સં થાઓ માટે નવી તકો.પાઠ્યપુ તક ખચર્માં ઘટાડો જેવા લાભો થાય છે . જ્યારે
ટે કિનકલ પડકારો, કનેિક્ટિવટી અને બેટરીની સમ યા, િ ક્રનનું કદ નાનું અને
કીનું કદ પણ નાનું હોવાથી મા એક યિક્ત જ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે . સંગ્રહ
કરવા માટે મેમરી પણ મયાર્િદત હોય છે .
એમ લિર્ંનગ એટલે મોબાઈલ લિર્ંનગ. વતર્માન યુગ એ આધુિનક
તકિનકીનો યુગ છે . જેમ જેમ તકિનકીનો આિવ કાર થાય છે તેમ તેમ િશક્ષણમાં
તેનો ઉપયોગ થવા લાગે છે . િશક્ષણની અધ્યન-અધ્યાપન પaતઓ પર
આધુિનક તકિનકી અસર જોવા મળી રહી છે . િશક્ષણની અધ્યયન-અધ્યાપનની
પaતઓમાં પિરવતર્ન આવવાનું મૂળ કારણ છે આધુિનક તકિનકી. મોબાઇલ
ફોન આજે શૈક્ષિણક ક્ષે ે રોકાયેલા દરે ક યિક્ત માટે જરૂિરયાત બની ગયું છે .
આજે શૈક્ષિણક માિહતી મોબાઈલ ફોન પર વહે લી ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે . પહે લાં
કોઈ પણ શૈક્ષિણક સં થા કે યુિનવસટીની મુલાકાત લીધા બાદ જ જરૂરી માિહતી
મળતી હતી. િશક્ષણ ક્ષે ે વગર્ખંડથી બહાર પણ અધ્યયન શક્ય બન્યું છે તે
આધુિનક ટે ક્નોલોજીના કારણે જ. જે કોઈપણ સમયે, કોઈપણ

થળે

ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી મોબાઈલ લિર્ંનગ શક્ય બન્યું છે . શાળા કે કૉલેજમાં
િવદ્યાથીર્ઓથી માંડીને શૈક્ષિણક કમર્ચારીઓ મોબાઈલ ફોન પર શાળા કે કૉલેજની
ગતિવિધઓ જાણ શકે છે . િવદ્યાથીર્ઓ માટે અધ્યયનમાં ગુણવત્તાસભર માિહતી
મોબાઈલ પર ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે . િશક્ષક-િવદ્યાથીર્ઓ મોબાઈલ પર
સો યલ માધ્યમો aારા િશક્ષણને લગતી બાબતો િવશે ચચાર્ કે જરૂરી માિહતી
શેિરંગ કરી શકે છે . તે મોબાઇલ લિર્ંનગનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બને છે . મોબાઇલ
લિર્ંનગ હાલના સમયે

ચિલત થઈ રહે લું માધ્યમ છે . જેના પર ઓિડયો-વીિડયો

અને લખાણ સિહતની માિહતી ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે . જ્ઞાન અને માિહતીને
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શીખવા, િશક્ષણ આપવા માટે મોબાઇલ ટે કનોલોજી ઉપયોગી છે .એમ-લિર્ંનગ જે
પોટેર્ બલ ઉપકરણો પર થાય છે , જેમ કે ‘ટે બ્લેટ્સ, આઈપેડ્સ, મોબાઇલ વગેરે
M‐Learning (મોબાઈલ લિર્ંનગ) :
માલી(2015)ના મતે ત્યાયનક્ષે ે ટે િલફોન અને તેમાં પણ િવશેષ તો મોબાઈલ
ફોન aારા જબરજ ત ક્રાંત આવી છે . મોબાઈલ ફોન aારા યિક્તઓ ગમે તે
થળેથી એકબીજા સાથે સંપકર્ માં રહી શકે છે . મોબાઈલ ફોનમાં પણ એન્ડર્ ોઈડ
ઓપરે િટંગ સ ટમ ધરાવતાં માટર્ ફોન કે એપલનાં આઇફોન aારા મોબાઈલ ફોન
એ હથેળીમાં રહે લાં કમ્પ્યૂટર જેવા શિક્તશાળી ઉપકરણો બન્યાં છે . હવે તો
મોબાઈલ સિર્વસ પૂરી પાડતી કંપનીઓ ફોનમાં જ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ થઈ શકે
તેવી સુિવધા પુરી પાડે છે . તેમાં પણ અત્યંત ઝડપી (વાયર aારા મળતા
ોડબેન્ડ

કારના ઇન્ટરનેટ જેવી) 4જી ઇન્ટરનેટ સિર્વસ મોબાઈલમાં મળે છે .

કમ્પ્યૂટર-લેપટોપ કરતાં િંકમતમાં સ તાં છતાં પણ તેના જેટલાં જ કાયોર્ કરી
શકવાનાં કારણે, ઇન્ટરનેટ સુિવધાયુક્ત હોવાથી અને ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે
ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકાતો હોવાથી મોબાઈલનો ઉપયોગ અધ્યયન માટે
હાલમાં વધતો જાય છે .
મોબાઈલ લિર્ંનગની યાખ્યા
મેકમલન ડીક્શનેરીએ મોબાઇલ લિર્ંનગ
¨મોબાઈલ

યાખ્યાને આ મુજબ આલેખી છે .

ફોન અને હાથમાં રાખી શકાય તેવા કમ્પ્યૂટરની મદદથી

અધ્યયનસામગ્રી

ાપ્ત કરી તેની મદદથી કરવામાં આવતું અધ્યયન એટલે

મોબાઈલ લિર્ંનગ.©
ઓઝદામલી અને કે વસ (2011) મોબાઇલ લિર્ંનગની યાખ્યા આપતાં જણાવે છે
કે , મોબાઈલ ટે ક્નોલોજી અને ઇન્ટરનેટની મદદથી અધ્યેતા ગમે તે થળેથી, ગમે
તે સમયે અધ્યયનસામગ્રી મેળવી અધ્યયન કરી શકે તેવું અધ્યયન

તમાન

એટલે મોબાઈલ લિર્ંનગ.
મોબાઈલ લિર્ંનગની લાક્ષિણકતાઓ:
માલી(2015)ના મતેમોબાઈલ લિર્ંનગ લાક્ષિણક્તાઓ નીચે મુજબ છે
સવર્ યાપક્તા :- મોબાઈલ ઉપકરણ અત્યંત નાનાં કદનું અને બેટરીથી કાયર્ કરતું
હોવાથી યિક્ત તેને પોતાની સાથે ગમે ત્યાં લઈ જઈ શકે છે , પિરણામે તેની
મદદથી ગમે તે થળેથી અધ્યયન થઈ શકે છે .

Shikshan Darshan

18

Oct‐Dec‐2018 Year‐7 Issue‐4

ISSN: 2319‐202X
આંતરિક્રયાત્મક :- િવદ્યાથીર્ મોબાઈલ પર ફક્ત માિહતી મેળવવા ઉપયોગ કરતાં
નથી, પરંતુ તેની સાથે આંતરિક્રયા કરે છે . ચેિટંગ, ઓિડયો-વીિડયો કૉલ વગેરે
અહીં શક્ય છે .
ખાનગી :- મોબાઈલની મદદથી સામાન્યતઃ એક સમયે એક જ યિક્ત અધ્યયન
કરી શકે છે .
સહાયકારી :- મોબાઈલની મદદથી િશક્ષક-િવદ્યાથીર્, િવદ્યાથીર્-િવદ્યાથીર્
ત્યાયન કરી સહાયકારી ઢબે અધ્યયન કરી શકે છે .
મોબાઈલ લિર્ંનગમાં મોબાઈલ િડવાઈસનાં નાનાં કદની મયાર્દાનાં કારણે
તેની મદદથી પરંપરાગત વગર્ખંડની અવેજીમાં િશક્ષણ ન કરાવી શકાય, પરંતુ
પરંપરાગત િશક્ષણની સાથે સાથે મશ્ર વરૂપે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે . જોકે હવેનાં
અધ્યતન મોબાઈલ ફોનમાં

ાઉઝર સોફ્ટવેર આવે છે જેની મદદથી કોસર્

મેનેજમેન્ટ સ ટમની મદદથી રજૂ થતી વેબસાઇટ પણ ઉપયોગમાં લઇ શકાય
છે . મૂડલ કોસર્ મેનેજમેન્ટ સ ટમથી બનાવેલ ઓનલાઇન લિર્ંનગ વેબસાઇટનો
ઉપયોગ કરવા માટે ની મોબાઈલ એપ ઉપલબ્ધ છે . આવા સંજોગોમાં મોબાઈલ
લિર્ંનગનો ઉપયોગ વધી ર ો છે .
મોબાઇલ લિર્ંનગ : આજના બાળકો સુધી પહોંચવું :
કોટ મેકિક્વગગન અને અન્યો (2015)ના મત મુજબ તેમનું સંશોધન
 કોણ હાઈ કૂ લ, ડરહામ, ઉત્તર કે રોિલનામાં ચાટર્ ર

કૂ લના નવમી ગ્રેડ

અંગ્રેજીના વગર્ખંડમાં કયુર્ં છે . જેમાં એક િફ્લપ્ડ ક્લાસરૂમનું ટર્ ક્ચર બના યું હતું
કે િવદ્યાથીર્ રા ે એક વખત વગર્ખંડમાં થયેલી

વૃિત્તઓને પોતાના ટે બલેટ અને

લેપટોપમાં ઉપયોગ કરે . જે િવદ્યાથીર્ ઘરે જુ દી અવ થામાં અધ્યયન કરી શકે છે .
ચાલતાં ચાલતાં, બેઠાં બેઠાં પોતાના મોબાઈલમાં શૈક્ષિણક સામગ્રીને વીિડયો
જોઈ શકે છે ઓિડયો સાંભળી શકે છે લખાણ વાંચી શકે છે . તે વગર્ખંડમાં નથી
અને ઘરે અધ્યયન કરે છે ત્યારે તેમના પર િશક્ષકની જેમ ધ્યાન આપનાર કોઈ
નથી. જ્યારે િશક્ષક િવદ્યાથીર્ઓને સમજવા માટે સવેર્ કરે છે ત્યારે તેમને ખબર પડે
છે કે બધાં િવદ્યાથીર્ઓ ધ્યાન તો આપે જ છે . પરંતુ જે શાળામાં તબંિધત
ઉપકરણોમાં મોબાઈલ પણ છે . જેનો ઉપયોગ કરવાથી મિ ટટા ક, સહયોગ અને
અન્ય િવદ્યાથીર્ઓને શીખવા માટે
િશક્ષણ આપવાથી કે ટલાંક

ોત્સાિહત કરી શકાય છે . જેથી મોબાઈલ aારા

તમાનોની તુલનામાં વા તિવક દુિનયાનું િશક્ષણ

આપવું યોગ્ય છે .
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મોબાઈલ aારા િશક્ષણની પહે લના મૂ ય પર િવચારણા કરવામાં આવે
ત્યારે િવદ્યાથીર્ઓ માટે સૌથી શ્રે

અને સૌથી મૂ યવાન શું તે ધ્યાન પર લેવું

મહત્ત્વપૂણર્ છે . શું ટે ક્નોલોજી ખરે ખર િવદ્યાથીર્ને અસરકારક રીતે શીખવામાં
મદદરૂપ થશે. તે જાણવું જરૂરી છે . 2001માં લેખક માકર્ પેને કીને aારા િડિજટલ
વતની તરીકે ક્રાઇ ટ કયાર્ હતા. "આજના િવદ્યાથીર્ઓ હવે અમારી શૈક્ષિણક
ણાલીને શીખવવા માટે િડઝાઇન કરવામાં આ યા નથી." જો કંઇ પણ હોય, તો
મોબાઈલ િડવાઇસના આગમનથી જ અલગ-અલગ જરૂિરયાતો પૂણર્ કરી શકાય
છે . તેમજ િશક્ષણ ક્ષે ે મોબાઈલ લિર્ંનગ િશક્ષણની જરૂિરયાતો સુધી પહોંચવા
માટે નું એક માધ્યમ છે . જેના પર િશક્ષણ મેળવી શકાય, શીખવામાં સરળતા રહે .
જેમાં શીખનારી પેઢી તેમાં િવaને એક વગર્ખંડની દૃિ એ જૂ એ છે .
સારી એિપ્લકે શન :
કોટ મેકિક્વગગન અને અન્યો (2015)ના મત મુજબ એક મજબૂત
મોબાઇલ લિર્ંનગ પ્લાન, પાઠને ક્રોલ કરવા સારી એિપ્લકે શન્સ વગર કાયર્ કરી
શકતું નથી. િશક્ષકોએ સારી સામગ્રી અને સાધનો કે વી રીતે શોધવી તે સમજવું
જોઈએ અને તેને કે વી રીતે અભ્યાસક્રમ અને પાઠ યોજનાઓમાં સામેલ કરવું તે
સમજવું જરૂરી છે . તેવી જ રીતે, એિપ્લકે શન ડે વલપસેર્

ેક્ષકોની જરૂિરયાતોને

પહોંચી કરવા અને એિપ્લકે શન માકેર્ ટને શૈક્ષિણક બજાર પર ધ્યાન આપવું
જોઈએ. શ્રે

શૈક્ષિણક એિપ્લકે શન્સ જરૂરી માિહતી રજૂ કરે છે . સારી શૈક્ષિણક

એિપ્લકે શન્સ મોબાઇલ લિર્ંનગ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સા�બત થાય છે .
દૂરવતીર્ િશક્ષણ :
િવિકપીિડયા મુજબ શીખવાના અનુભવોને વધારવા માટે ઓનલાઈન
ઉપકરણોમાં મોબાઈલનો ઉપકરણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે .
•

મોબાઈલ ફોન(ટે ક્સ એસએમએસ aારા)નો ઉપયોગ કરીને દૂરવતીર્ િશક્ષણ
અથવા િવદ્યાથીર્ઓ સાથે અભ્યાસક્રમને લગતા યવહાર માટે જરૂરી છે . ખાસ
કરીને પિરણામો, થળના ફે રફારો સિહતની માિહતી

દાન કરવા માટે જરૂરી

છે .
•

મોબાઈલ

િડવાસીસ

િશક્ષક

અને

િવદ્યાથીર્

વચ્ચેની

ઓનલાઈન

િક્રયા તિક્રયા અને િવદ્યાથીર્ઓ માટે પણ સુિવધા આપે છે . મોબાઈલ
ઉપકરણ વા તિવક સમયમાં િક્રયા તિક્રયા સુિવધા શક્ય બનાવે છે .
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•

મોબાઈલ ઉપકરણો વા તિવક રીતે િક્રયા તિક્રયા સુિવધા શક્ય બનાવે છે ,
િવદ્યાથીર્ઓને તાત્કાિલક

તસાદ મેળવવા માટે પરવાનગી આપે છે . િશક્ષકો

મોબાઈલ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને િવદ્યાથીર્ની

ગત પર વા તિવક

સમયમાં સુધારાઓ પુરા પાડે છે .
મોબાઈલ લિર્ંનગનું મૂ ય :
િવિકપીિડયા મુજબ એમ લિર્ંનગ

ોગ્રામ અને તકિનકીનો ઉપયોગ કરનારે એમ

લિર્ંનગની તરફે ણમાં નીચે મુજબના મૂ યો રજૂ કયાર્ છે .
•

નવી ટે ક્નોલોજીને વગર્ખંડમાં લાવવી એ મહત્ત્વનું છે .

•

પુ તકો અને પીસી કરતાં મોબાઈલ ઉપકરણ વજનમાં હલકું છે .

•

મોબાઈલ લિર્ંનગનો ઉપયોગ િવદ્યાથીર્ઓને શીખવવાની

વૃિત્તઓમાં મશ્ર

િશક્ષણ તરીકે પણ કરી શકાય છે .
•

મોબાઈલ લિર્ંનગ શીખવાની િક્રયાને ટે કો આપે છે .

•

િવશેષ જરૂિરયાતોવાળા િવદ્યાથીર્ઓ માટે મોબાઇલ િશક્ષણ ઉપયોગી એડઓન સાધન બની શકે છે .

એમ-લિર્ંનગના લાભ :
િવિકપીિડયા મુજબ એમ-લિર્ંનગના લાભ નીચે મુજબ છે .
•

મોબાઈલ ઉપકરણની િંકમત

માણમાં સ તી છે , પીસી કે લેપટોપ કરતાં

ઓછી િંકમત.
•

મિ ટમીિડયા કન્ટે ન્ટ િડિલવરી અને સજર્નાત્મકતાના િવક પો, િશક્ષણ
સહાયક.

•

તાલીમ ખચર્માં ઘટાડો.

•

સંભિવત રીતે વધુ લાભદાયી િશક્ષણ અનુભવ.

•

પરંપરાગત શૈક્ષિણક સં થાઓ માટે નવી તકો.
પાઠ્યપુ તક ખચર્માં ઘટાડો

•
•

યિક્તગત સામગ્રી એક્સેસ થઈ શકે .

•

જ્ઞાન માટે દૂર થ વેશ

•

સાક્ષરતાનું તર સુધાવા.

એમ-લિર્ંનગના પડકારો :
િવિકપીિડયા મુજબ એમ-લિર્ંનગના પડકારો નીચે મુજબ છે .
•

ટે િક્નકલ પડકારો
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•
•
•

કનેિક્ટિવટી અને બેટરીની સમ યા
ક્રીનનું કદ નાનું અને કીનું કદ પણ નાનું

•

ઓથોિરંગ જૂ થમાંથી સામગ્રી સુરક્ષા અથવા કોપરાઈટનો મુaો
બહુિવધ માનંકો, બહુિવધ ક્રીન કદ, બહુિવધ ઓપરે િટંગ સ ટમ.

•

મોબાઈલ પ્લેટફોમર્ માટે વતર્માન ઇ-લિર્ંનગ સામગ્રીઓનો ફરીથી ઉપયોગ
કરવો.

•

મયાર્િદત મેમરી

•

સુરક્ષા, રોકાણની િંકમત વગેરે.

ઉપસંહાર :
આમ, દરે ક ક્ષે ે આધુિનક ટે ક્નોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે . પરંતુ િશક્ષણના
ક્ષે ેમાં જેમ જેમ નવીન ટે ક્નોલોજીનો આિવ કાર થાય છે તેનો મહત્તમ ઉપયોગ
થવા લાગે છે . મોબાઈલ આજે દરે ક યિકત પાસે છે અને ઇન્ટરનેટની સુિવધાઓ
ધરાવતા માટર્ ફોન પણ ઉપલબ્ધ છે . ઇન્ટરનેટનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ િશક્ષણ
ક્ષે ે કરવામાં આવે તો મોબાઈલ લિર્ંનગ સફળ થઈ શકે . િવદ્યાથીર્ઓ, િશક્ષકો
અને વાલીઓએ મોબાઈલ લિર્ંનગને સારી રીતે સમજી-િવચારીને ઉપયોગમાં લેવું
જોઈએ.
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