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MOOC : અદ્યતન અને મુક્ત અધ્યયન
પટે લ ખુ બુ ડી.
િશક્ષણાથીર્ : એમ.એડ્. િશક્ષણ િવભાગ, VNSGU, , સુરત.
Mo.9687883006 Email:‐ patelkhusbu161@gmail.com
MOOC એ Massive Open Online Course છે . આ કોસર્ aારા કોઇપણ
યિક્ત, ગમે તે થળેથી, અનુકૂળ સમયે ઉંમર અને લાયકાત જેવા િનયમોના
બંધન િવના અધ્યયન કરી શકે છે . MOOC એ પરંપરાગત વગર્ખંડનું જ
ઓનલાઈન ઈન્ટરનેટના માધ્યમમાં રૂપાંતર એવું કહી શકાય. િવદ્યાથીર્
ઓનલાઈન ઈન્ટરનેટના માધ્યમ વડે કોસર્માં

વેશ મેળવે, િશક્ષકોના રે કોડર્

િવડીયો લેકચર, વેબસાઈટ પર મૂકેલી માિહતી વડે અધ્યયન કરી શકે છે . ફોરમ
અને ચેટ વડે પોતાની મૂંઝવણ દૂર કરી શકે છે . તેમાં ઓનલાઈન કવીઝ,
સબમીશન

સબમીટ

કરીને,

સોફ્ટવેર

તથા

સહઅધ્યાયીઓ(Peer

Assessment)aારા પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે . આ કોસર્માં િનિ ત કરે લ સમય
અને અભ્યાસક્રમ પૂણર્ કરી
MOOC

માણપ

અને ડીગ્રી મેળવી શકે છે . મ દઅંશે આ

કારના કોસર્ િન:શુ ક હોય છે . વૈિaક

તરનું જ્ઞાન મેળવવા અને

અધ્યયનની ભૂખ સંતોષવા માટે આ કારના કોસર્ આશીવાર્દરૂપ છે .
કોઈ િદવસ િવચાયુર્ં છે ? કોઇપણ પરંપરાગત રીતે ચાલતાં વગર્ખંડમાં
િનયમત રીતે હાજર ન રહીને પણ ભણી શકાય છે . દુિનયાના કોઇપણ ખૂણે
બેઠેલી યિક્ત કોઇપણ દેશની યુિનવસટીમાંથી મફત િશક્ષણ મેળવી શકે છે ! આ
િવચાર યિક્તને ઉત્સુક અને આનંિદત કરી દે છે . ખરે ખર એ શક્ય છે . જે િશક્ષણ
માટે ની સુિવધા MOOC (Massive Open Online Course) aારા મળે છે .
MOOC નો અથર્
MOOC નું પૂરું નામ Massive Open Online Course છે . MOOCમાં
પરંપરાગત િશક્ષણમાં િવિવધ અભ્યાસક્રમો ચાલે છે તેજ વરૂપે અભ્યાસક્રમો
ઈન્ટરનેટ પર ઓનલાઈન ચલાવવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને આ કોસર્માં
જોડાવાનું િન:શુ ક હોય છે .
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MOOC નો ઉaભવ અને ઈતહાસ
MOOC ની શરૂઆત કે નેડામાં થઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે . Dave
Cormier અને Bryan Alexander aારા આ શબ્દને
હતો. આ શબ્દ સૌ

ચિલત કરવામાં આ યો

થમ Manitoba યુિનવસટીના જ્યોજર્ સીમેન અને ટીફન

aારા બનાવેલ કોષર્ માટે વપરાયો હતો. (જાડે જા,૨૦૧૬)
અમેિરકાની

િવaિવખ્યાત

એવી

મેસે યુસેટ્સ

ઈિન્સટ્યૂટ

ઓફ

ટે કનોલોજી (MIT) aારા વષર્ ૨૦૦૧માં ઓપન કોસર્વેર અંતગર્ત ચાલતા િવિવધ
કોસર્ને સહુકોઈના માટે ઈન્ટરનેટ પર િન:શુ ક મૂકવામાં આ યા. ત્યારબાદ તેમાં
િવaની ઘણી બધી ખ્યાત યુિનવસટીઓ જોડાઈ. આમ, કોસર્ ઓનલાઈન
માધ્યમે શરૂ થયો. આ ચળવળથી MOOC ચિલત થયો.
ઉદા. મુજબ આટીર્ફીસીયલ ઈન્ટે લીજ્ન્સના એક કોસર્માં MOOCમાં
જોડાનાર િવદ્યાથીર્ની સંખ્યા ઈ.સ. ૨૦૧૧માં ૧૬૦૦૦૦ કરતાં પણ વધી ગઈ
હતી. આ કોસર્

ટે નફોડર્ યુિનવસટી aારા ચલાવવામાં આ યો

હતો.

(માલી,૨૦૧૫)
MOOC aારા અધ્યયન
પરંપરાગત વગર્ખંડમાં િવદ્યાથીર્ જેમ જ MOOCના અધ્યયનમાં

વેશ

મેળવવા માટે ઓનલાઈન ફોમર્ ભરી રજી ટર્ે શન કરવાનું હોય છે . િવદ્યાથીર્
અભ્યાસક્રમ

માણે િશક્ષકોના િવડીયો લેકચર, િંલક વડે વેબસાઈટ પર મૂકેલી

અધ્યાપન સામગ્રીને વાંચી, સાંભળી, જોઈને

વગતએ અધ્યયન કરે છે .

અધ્યયન દરમયાન અનુભવતી મૂંઝવણ ફોરમ, ચેટ કે ચોક્કસ સમયે ગોઠવેલા
હેં ગઆઉટ િવડીયો કોન્ફરન્સ aારા ત્યાયન કરી દૂર કરે છે .
આ કોસર્માં નક્કી કરે લ એકમ બાદ અને કોસર્ પૂણર્ થતાં ઓનલાઈન
િક્વઝ, એસાઈમેન્ટ સબમટ કરવાના હોય છે . જેનું પરીક્ષણ સોફ્ટવેરથી અને
સહાધ્યાયી(Peer Assessment)ઓ aારા થાય છે . આ રીતે િનિ ત કરે લા
સમયગાળા સુધી ઓનલાઈન લિર્નગ કરે , સબમીશન પૂણર્ કરે , ફોરમમાં સિક્રય
રહીને

ત્યાયન કરે તથા ઓનલાઈન કસોટી અને િક્વઝ aારા મેળવેલા ગુણ આ

તમામને આધારે કોસર્ પૂણર્ થયાનું

માણપ

મળે છે . આ રીતે િવદ્યાથીર્ MOOC

વડે અધ્યયન કરી શકે છે . આ કોસર્માં િશક્ષકની ભૂમકા સંચાલક તરીકે ની હોય
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છે . િશક્ષક તમામ કાયર્નું િનયં ણ રાખી શકે છે . િવદ્યાથીર્ઓ ફોરમમાં ચચાર્ કરે ,
સાચાં ઉત્તરો આપે અને જરૂરી મદદ પૂરી પાડે છે .
MOOC ની લાક્ષિણકતાઓ
(૧) Massive (િવશાળ) :
MOOC માં અભ્યાસ માટે જોડાનાર િવદ્યાથીર્ઓની સંખ્યા ખૂબ િવશાળ
હોય છે . MOOC

કારના ઓનલાઈન કોસર્માં િવaનાં કોઇપણ ખૂણે બેઠેલો,

કોઇપણ ઉંમરનો, કોઇપણ શૈક્ષિણક યોગ્યતા ધરાવતો િવદ્યાથીર્ આ કોસર્માં
જોડાઈ શકે છે . ઘણાં કોસર્માં જોડાનાર િવદ્યાથીર્ની સંખ્યા લાખોની હોય છે .
મેસીવ અથાર્ત: જેમાં મોટો સમુદાય,સમૂહ જોડાય તે.
(૨) Open (મુક્ત / સાવર્જિનક) :
આ કોસર્ સાવર્જિનક છે . આ

કારના કોસર્માં કોઈ ફી કે અઘરાં િનયમો

હોતા નથી. કોસર્માં જોડાનાર સહુકોઈ અભ્યાસ સામગ્રીનો િન:શુ ક ઉપયોગ કરી
શકે છે . અમુક

કારના MOOCમાં નજીવી ફી હોઈ શકે છે અને નજીવી ફી મેળવી

માણપ મેળવી શકાય છે .
(૩) Online (ઓનલાઈન / ઈન્ટરનેટના માધ્યમ વડે ) :
MOOC એ ઓનલાઈન કોસર્ છે .તેમાં અધ્યયન કરવા માટે ઈન્ટરનેટ હોવું
અિનવાયર્ છે . આ કોસર્માં

વેશથી લઈને પરીક્ષા જેવી તમામ

િક્રયા ઈન્ટરનેટ

aારા જ થાય છે .િવaમાં કોઈપણ દેશના િવદ્યાથીર્ ઘરે બેઠા, અન્ય દેશની
યુિનવસટીમાં અધ્યયન કરી શકે છે . િવદ્યાથીર્ ગમે તે યવસાય કે રોિંજદા કાયોર્માં
ય ત હોય તો પણ અનુકૂળ સમયે, ગમે તે થળેથી અધ્યયન શકે છે .
(૪) Course (કોસર્ / અધ્યાપન કાયર્નો અ�ભગમ) :
MOOCની રચનામાં અભ્યાસક્રમ હોય છે . આ કોસર્ શરૂ થવાનો અને
પૂણર્ થવાનો ચોક્કસ સમય અને તારીખ હોય છે . ઘણાં કોસર્માં એવું હોતું
નથી.અધ્યયન માટે િવિડયો લેકચર, ઓિડયો, ચ ો, માિહતી લખાણ વરૂપે કે
PPT વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . અભ્યાસ દરમયાન િનિ ત િવષયવ તુના કે
અભ્યાસના અંતે એસાઈમેન્ટ ઓનલાઈન જ સબમટ કરવાના હોય છે . વૈિaક
વગર્ખંડમાં અભ્યાસ કરતા સહાધ્યાયીઓ સાથે ચચાર્, િવિવધ
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કાયર્, અભ્યાસનો સમયગાળો, મૂ યાંકન તેમજ

માણપ ક આ તમામ

MOOC કારના કોસર્ના ઘટકો છે .
(૫) Distributed (િવતિરત):
MOOCની આ મહત્ત્વની લાક્ષિણકતા છે . આ

કારના કોસર્માં અધ્યયન

માટે ના િવષયવ તુ તરીકે લખાણ, ચ , િવડીયો તથા કોસર્માં િવદ્યાથીર્એ
અપલોડ કરે લ સબમીશનની ફાઈલ શેરીંગ વેબસાઈટ પર અપલોડ કરી MOOCની
વેબસાઈટ પર િંલક મૂકવામાં આવે છે . તેનો સંગ્રહ કરવા અન્ય વેબસાઈટ કે
સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે . જેથી વેબસવર્ર ઉપર વધારાનું ભારણ ટાળી શકાય
છે . ઉદા. તરીકે , MOOCમાં મોટાભાગે િશક્ષણકાયર્ અધ્યાપકોના રે કોડર્ કરે લાં
િવડીયો લેકચર aારા થાય છે . આ લેકચરના િવડીયો MOOCના સવર્રને બદલે
કોઈ િવડીયો શેરીંગ વેબસાઈટ પર અપલોડ કરવામાં આવે છે .દા.ત.
http://www.youtube.com પર અપલોડ કરી MOOCની અંદર તેની િંલક
મૂકવામાં આવે છે . આમ, અભ્યાસક્રમનું િવષયવ તુ ઈન્ટરનેટની િવિવધ
વેબસાઈટ ઉપર િવતિરત થયેલું કે વહે ચાયેલું હોય છે .
MOOC ના કારો
MOOC ના બંધારણ, કૉસર્ની રજૂ આત, માધ્યમ તથા અન્ય બાબતોને
કારણે MOOC ના કે ટલાંક

કાર પડે છે . આ

કારોમાં xMOOC, cMOOC અને

quasi-MOOCs છે . આ ઉપરાંત special online courses SPOc પણ એક
કાર છે જે ઓનલાઇન કોસર્ છે પણ તે open(સાવર્જિનક/મુક્ત) નથી.
MOOC નો ઉપયોગ
MOOC માટે ભારત સરકારના MHRDનો એક ોજેક્ટ ચાલી ર ો છે , જે
અંતગર્ત ભારતની િશક્ષણ સં થાઓ

ાદેિશક ભાષામાં MOOCની રચના કરી શકે

તે માટે SWAYAM (Study Webs of Active - Learning for Young Aspiring
Minds) નામની વેબસાઈટ પૂરી પાડે છે તથા MOOC માટે નાં સોફ્ટવેરનું કાયર્
IIT-Bombay aારા હાથ ધરાયું હતું. આ યોજનાની જાહે રાત માનનીય ધાનમં ી
શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી aારા ઓગ , ૨૦૧૪માં કરવામાં આવી હતી.
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જયારે અન્ય વૈિaક

તરના જ્ઞાન માટે ખ્યાતનામ યુિનવસટી MIT,

હાવર્ડર્ યુિનવસટી, કોલં�બયા યુિનવસટી અને અન્ય ઘણી યુિનવસટીઓ
MOOC

માટે ની

વેબસાઈટ

અને

edx(http://www.edx.org),

સોફ્ટવેર

પૂરા

પાડે

છે .

coursera(http://www.coursera.org),

udacity ખૂબ જ જાણીતા પ્લેટફોમર્ છે . જયારે અન્ય NPTEL, Stanford Online,
xuetangt, Futurelearm, Alison વગેરે પણ MOOC માટે ની સુિવધાઓ પૂરી
પાડે છે . આ વેબસાઈટ નવા શરૂ થતાં કોસર્ની િવગતો ઈ-મેઈલ મારફતે આપતી
રહે છે .
MOOC ના ફાયદાઓ
•
•

MOOC aારા અધ્યયન માટે કોઈ થળ કે સમયનું બંધન નથી.
વઅધ્યયન કરતાં િવદ્યાથીર્ઓને

વગતએ, એકથી વધુ વખત

અધ્યયન કરી શકે છે તથા ફોરમમાં ચચાર્ કરીને મૂંઝવણ દૂર કરી શકાય
છે .
•

અધ્યયન અધ્યાપનમાં વૈિવધ્યતા મળી રહે છે . કૌશ યના િવકાસ માટે ,
જ્ઞાનના સમૃિaકરણ MOOC બાપાની લાકડી સમાન છે .

•

પરંપરાગત વગર્ખંડમાં જોડાઈ ન શકે એવાં લોકો માટે
પણ િશક્ષણ મેળવવું શક્ય બને છે .

•

આજનાં પધાર્ત્મક યુગમાં સતત અધ્યયન કરવા માટે MOOC મદદરૂપ

યવસાય સાથે

થઈ શકે છે . તથા MOOC નાણાંકીય દૃિ એ નહીવત ખચાર્ળ છે .
•

િવa તરનું

અદ્યતન

જ્ઞાન,

િવa તરના

તજ્જ્ઞો,

વૈિaક

તરે

ગ્રુપિડ કશન, વૈિaક સં થામાં અધ્યયનની તક MOOC aારા શક્ય બને
છે .
MOOC ની મયાર્દા
ભૌતક સાધન સામગ્રીનો અભાવ હોય તથા ICTના કૌશ યોનો ઉપયોગ
કરવાની ક્ષમતા ન ધરાવનાર યિક્તઓ MOOC માં જોડાય શકે નિહ. આ કોસર્
વૈિaક તરે હોવાથી અધ્યયનમાં ભાષાકીય રીતે પણ મયાર્દાઓ રહે લી છે . આ
કોસર્માં યિક્તગત તપોષણ મળતું નથી.
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ઉપસંહાર
યવસાય સાથે જ્ઞાન મેળવવા, વૈિaક ક્ષે નું જ્ઞાન

ાપ્ત કરવા MOOC

એ અગત્યની ભૂમકા ભજવે છે . આ કોસર્ માટે અતગંભીર બાબત એ છે કે ઘણાં
લોકો કોસર્માં જોડાય છે પણ મોટાભાગના લોકો તે પૂણર્ કરતાં નથી. તેનું કારણ
એ પણ હોય શકે કે કોસર્ શરૂ થતા પહે લાં કોસર્ કે ટલો જરૂરી છે , અધ્યેતાની
અપેક્ષા મુજબનો છે કે કે મ? તે જાણવામાં મયાર્દાઓ રહે લી છે .આ કોસર્માં િનિ ત
સમયની પૂરેપૂરી હાજરી અને દરે ક એકમનું પૂણર્ અધ્યયન કરવામાં આવે તો
િવદ્યાથીર્ ગુણવત્તા સભર જ્ઞાન ાપ્ત કરી, અધ્યયનની ભૂખ સંતોષી શકે છે .
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