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Teaching through e-learning is mostly based 

on computer and internet. E-learning Interpre-

tation - To provide student/employee training 

and development through various electronic 

means like internet, audio, video etc. Web-

based learning ranges from e-learning in gen-

eral to electronic learning as well as virtual 

learning. Today, people's books are researched 

as well as konalatari questions and internet 

first questions. The importance of e-learning 

has increased. Various topics, interactive clas-

ses and courses as well as programs fullpane 

network dili jataat. E-mail, live lectures and 

video conferencing enables a lot of partici-

pants to participate on specific topics and to 

discuss and discuss. Video conferencing like 

live chatcha madhyatun vegweganya topic dis-

cussion honyachi dat sakty aahe. All the par-

ticipants participated in the printed exercises, 

the literature, the books, the stable pages were 

available to see. 
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प्रस्तावना 

ई-लर्निंगमधे्य अध्यापन हे वगाात र् िं वा बाहेर, सिंगण  आर्ण इिंटरनेटचा वापर यावर आधाररत असू 

श ते. ई-लर्निंग व्याख्या म्हणजे- इिंटरनेट, ऑर्िओ, व्हिर्िओ इत्यादी र्वर्वध इलेक्ट्र ॉर्न  माध्यमािंद्वारे 

र्वद्यार्थी/ माचार्यािंना प्रर्शक्षण आर्ण र्व ास प्रदान  रणे. वेब-आधाररत र्शक्षण म्हणजे ई-लर्निंग ज्याला 

सामान्यतः  इलेक्ट्र ॉर्न  लर्निंग र् िं वा िर्च्याअल लर्निंग म्हणतात. आज लो  पयस्त े शोधण्यापेक्षा र् िं वा 

 ोणालातरी र्वचारण्यापेक्षा इिंटरनेटवर प्रर्थम त्या प्रश्ािंचा शोध घेतात. त्यामयळे र्शक्षणात ई-लर्निंगचे महत्त्व 

वाढले आहे. र्वर्वध र्वषयािंवर परस्परसवादी वगा आर्ण अभ्यासक्रम र् िं वा  ायाक्रम पूणापणे नेटवर र्दली 

जातात. ईमेल, लाइि लेक्चसा आर्ण व्हिर्िओ  ॉन्फरव्हसिंग ही  ाही माध्यमे आहेत जी सहभागी िंना 

र्वर्शष्ट र्वषयावर त्यािंचे र्वचार मािंिण्यास आर्ण निंतर त्यािंर्च्ाशी चचाा  रण्यास सक्षम  रतात. व्हिर्िओ 

 ॉन्फरव्हसिंग र् िं वा लाइि चॅटर्च्ा माध्यमातून वेगवेगळ्या र्वषयािंवर चचाा होण्याची दाट शक्यता आहे. 

सवा सहभागी िंर्च्ा फायद्यासाठी मयर्ित अभ्यासक्रम सार्हत्यासारखी व्हथर्थर पृषे्ठ देखील उपलब्ध  रून र्दली 

जातात.   

की शब्द - ई-लर्निंग, र्शक्षण, भारत 

संशोधन पद्धती- सदरचे अध्ययनात ई-लर्निंग या अद्यावत तिंत्राचा र्शक्षणावर  ाय आर्ण  ोणता प्रभाव 

पिेल याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न  ेला आहे. या ररता दयय्यम साधनािंचा वापर  रून त्या आधारावर 

र्नष्कषा  ाढण्यात येणार आहेत. 

संशोधन सार्ित्याचा आढावा  

Kalaivani A., Role of E-Learning in the Quality Improvement of Higher Education, ह्या आपल्या 

सिंशोधन लेखात म्हणतात र् , ई-लर्निंग प्रणाली र्श ण्यार्च्ा प्रगतीचे मूल्यािं न  रते. इिंटरनेट 

एखाद्यार्च्ा वतामान उर्िष्टािंवर आधाररत र्श ण्याची परवानगी देते. ई-लर्निंग हे नैसर्गा ररत्या दूरथर्थ 

र्शक्षण आर्ण लवर्च  र्शक्षणासाठी अनय ूल आहे. परिंतय समोरासमोर र्श वण्यार्च्ा सिंयोगाने देखील 

वापरले जाऊ श ते. र्वद्यार्थ्ािंना सिंवाद साधण्याची आवश्य ता असते आर्ण ई-लर्निंग, एम-लर्निंग, 

िर्च्याअल लर्निंग आर्ण वेब लर्निंग यासारख्या आधयर्न  तिंत्रज्ञानाचा अध्यापन तिंत्र म्हणून वापर  ेल्याने 
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 ही परस्पर र्क्रया घिू श ते. सोशल नेटवर् िं ग, ब्लॉर्गिंग आर्ण यू टू्यबर्च्ा उदयामयळे र्वद्यार्थ्ािंना प्रते्य  

गोष्टीशी जोिण्यासाठी आधयर्न  तिंत्रज्ञानाचा वापर  रता येईल अशी अपेक्षा आहे.   

Wani Hilal, The Relevance of E-Learning in Higher Education, ह्या आपल्या सिंशोधन लेखात 

म्हणतात र् ,  ई-लर्निंग ही ए  मोठी आर्ण वाढणारी बाजारपेठ आहे, ज्यामधे्य उच्च र्शक्षणाला 

सामावण्याची मोठी क्षमता आहे. र्वद्यार्थी आता र्नव्हिय ग्राह  रार्हलेले नाहीत. शैक्षर्ण  वातावरणात 

र्िर्जटल तिंत्रज्ञानाचा समावेश  रण्यासाठी नवीन तिंत्रज्ञानाचा र्व ास आर्ण ई-लर्निंगचा अध्यापन आर्ण 

र्शक्षणामधे्य वापर  रणे खूप फायदेशीर आहे, ज्यामयळे र्शक्षण प्रणालीची  ायाक्षमता आर्ण गयणवत्ता 

वाढू श ते. 

ई-लर्निंगचा अर्थ आर्ि संकल्पना  

 ई-लर्निंग ही ई-पयस्त े, सीिी, वेर्बनार आर्ण बरेच  ाही यािंसारख्या र्वर्वध माध्यमािंद्वारे ज्ञान 

सामार्य   रण्याची प्रर्क्रया आहे. र्वद्यार्थ्ािंना र्श र्वण्यार्च्ा पारिंपारर  पद्धतीत खिू आर्ण बोिा 

शैलीमधे्य क्रािंती झाली आहे. यार्च्ा र्वपरीत ई-लर्निंग र्शक्षण देणे आर्ण घेणे सोपे, फलदायी आर्ण 

उत्पाद  बनवते. टू्यटर अत्याधयर्न  तिंत्रज्ञानाद्वारे पूणापणे र्श वण्याची पद्धत लागू  रतात. आज ई-

लर्निंगला अभ्यासक्रम म्हणून पररभार्षत  रतात, जे र्वशेषत: र्शक्ष  र्श वत असलेल्या पारिंपारर  

वगााव्यर्तररक्त सवात्र इिंटरनेटद्वारे र्वतररत  ेले जातात. अशा प्र ारे  र्श वणे आर्ण र्श णे दोन्ही सोपे 

आर्ण अर्ध  प्रभावी बनतात. 

ई-लर्निंगचे मित्त्व  

१) र्वद्यार्थ्ािंना मूलभूत शालेय र्शक्षण र्मळावे आर्ण  ौशले्य वाढावीत यासाठी ई-लर्निंग सयरू  रण्यात 

आले आहे. तसेच ते प्रत्यक्षात शाळा र् िं वा र्वद्यापीठ र् िं वा इतर  ोणत्याही सिंथरे्थत न जाता पदवी 

प्रमाणपत्र र्मळवू श तात. 

२) र्शक्ष ािंसाठी हे उत्पन्नाचे ए  उत्तम साधन आहे, ज्यामधे्य ते त्यािंर्च्ा पसिंतीर्च्ा वेळेत  य ठूनही र्श वू 

श तात. 

३) शालेय र्शक्षणार्च्ा सवा स्तरािंवर ई-लर्निंग लागू  ेल्याने र्वद्यार्थ्ािंना जलद गतीने धिे पयरेसे समजू 

श तील याची खात्री  रण्यात मदत होते. 

४) मानसशास्त्रानयसार र्श वण्यार्च्ा दृ श्राव्य पद्धतीमयळे र्शस्तबद्ध र्शक्षणाचे वातावरण र्नमााण होते.  

५) र्शक्षणातील ई-लर्निंगचे महत्त्व म्हणजे र्शक्ष  आर्ण सहभागी दोघेही प्रगत र्शक्षण  ौशले्य र्व र्सत 

 रू श तात. उदा.  ई-पयस्त े तयार  रणे आर्ण र्वक्री  रणे. 

६) ई-लर्निंगने र्श णारे, र्शक्ष , तज्ञ, अभ्यास  आर्ण इतर स्वारस्य गटािंना ए ाच र्ठ ाणी आणण्याचे 

 ाम  ेले आहे. अशा प्र ारे  वेगवेगळ्या ऑनलाइन पॅ्लटफॉमाद्वारे ज्ञानाची देवाणघेवाण  रण्याचा ए  

चािंगला सराव होतो.  
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 सध्यार्च्ा  ाळात ई-लर्निंग हे महत्त्वाचे साधन  आहे  ारण स्पधाा वाढत आहे आर्ण जगही वाढत आहे. 

म्हणून  ियत मार्हती एखाद्या व्यक्तीर्च्ा चािंगल्या वाढीस मदत  रते. 

ई-लर्निंग चे प्रकार  

ई-लर्निंग एज्यय ेशन हे अष्टपैलू आर्ण सवा र्शक्षण पद्धती िंनयसार सयसज्ज असल्यामयळे र्श ण्यार्च्ा शोधात 

भट ण्याची गरज नाही. ई-लर्निंग आयोर्जत  ेले जाते आर्ण अने  प्र ारािंत घिते.  ाही वेळा खालील 

पद्धती आर्ण पद्धती िंचे र्मश्रण असते: १) पूणा ऑनलाइन. २) र्मश्र - ऑनलाइन आर्ण रे्थट सिंवादाचे र्मश्रण 

१) र्सिंक्रोनस- प्रदाता आर्ण प्राप्त ताा यािंर्च्ातील सिंवाद रे्थट चॅट रूम र् िं वा व्हिर्िओ-ऑर्िओ 

 ॉन्फरव्हसिंग प्रमाणेच होतो. 

२) अर्सिंक्रोनस- मार्हती मिंच, ईमेल, इत्यादी िंद्वारे र्दली जाते. 

र्शक्षिात ई-लर्निंगचे फायदे  

ऑनलाइन र्शक्षणार्च्ा फायद्यािंचा र्वशे्लषणात्म  दृष्टी ोन आपल्याला आजचे र्शक्ष , र्वद्यार्थी आर्ण 

सिंथर्थािंना सिंबिंर्धत आर्ण सहज प्रवेशयोग्य सामग्री  शी र्मळवायची आहे याचा र्वचार  रण्यास प्रवृत्त 

 रते.  

१) ऑनलाइन र्शक्षण प्रते्य ार्च्ा गरजा पूणा  रू श ते. 

२) वगा  ोणत्याही र्ठ ाणाहून आर्ण र्वद्यार्थी र् िं वा र्शक्ष ािंर्च्ा पसिंतीर्च्ा वेळी घेतले जाऊ श तात. 

३) ई-लर्निंग तयम्हाला आधयर्न  र्श णाऱयािंशी समक्रर्मत होऊ देते आर्ण सध्यार्च्ा टर ेंिसह अद्ययावत 

होऊ देते. 

४) ई-लर्निंग हे धिे जलद र्वतररत  रते. पारिंपारर  वगाखोल्यािंमधे्य  ाही ना  ाही प्र ारचा र्वलिंब होतो. 

तर,ई-लर्निंग धिे जलद गतीने र्वतरण प्रदान  रते. 

५) घेतलेली र्श ण्याची क्षमता, सामग्री आर्ण  ालावधी वाजवीपणे मोजली जाऊ श ते. 

६) ई-लर्निंग पद्धत खूपच  मी खचाात उपलब्ध  रून र्दली जाते. ई-लर्निंग र्शक्षणाचे महत्त्व हे आहे  ी, 

ते जलद आहे आर्ण त्यासाठी जास्त खचा लागत नाही. प्रदीघा प्रर्शक्षण  ालावधी, पायाभूत सयर्वधा, 

से्टशनरी, प्रवास खचा इ.  मी होतो. 

७) हस्तािंतररत र् िं वा प्रदान  ेलेल्या ज्ञानाची आर्ण र्शक्षणाची प्रभावीता उच्च आर्ण शव्हक्तशाली असते. 

मार्हती समजून घेणे आर्ण आत्मसात  रणे सोपे  रते. ऑर्िओ-व्हिज्ययअल्स ज्ञान दीघा ाळ लक्षात 

ठेवण्यास मदत  रतात. तसेच र्शक्ष  जे अभ्यासक्रम तयार  रतात ते सयर्नयोर्जत असतात. ८) 

खात्रीशीर गर्तशीलता हा ए  अर्तशय परविणारा पयााय आहे. पारिंपारर  वगािंमधे्य पयनरावृत्ती  रणे 

https://tumbe.org/


                                      

                                                Group of International Journals 
                                   

 
 39  

 https://tumbe.org/   

T  u  m  b  e 
ISSN: 2581-8511 

 
Volume-5(2)2022 

 आर्ण वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमािंना हाताळणे इत े सोपे नाही. त्याउलट चय लेले धिे नेहमी ऑनलाइन 

पयन्हा घेतले जाऊ श तात. यामयळे र्शक्ष ािंना योग्य मार्हती देणे सोपे जाते. 

९) हे स्वयिं-गती र्श ण्यार्च्ा प्रर्क्रयेस प्रोत्साहन देते. 

र्वद्यार्थ्ािंसाठी ई-लर्निंगचे फायदे  

बोिा आर्ण खिूने र्श वण्यार्च्ा पारिंपारर  पद्धतीर्च्ा र्वपरीत, ई-लर्निंग हे ऑनलाइन  

र्शक्षण पद्धतीद्वारे पूणा  ेले जाते  ारण र्वद्यार्थी त्यािंर्च्ा सोयीनयसार आर्ण आवश्य तेनयसार र्श ू 

श तात. 

१) र्वद्यार्थी अमयाार्दत वेळा अभ्यास सार्हत्यात प्रवेश  रू श ता. 

२) र्वद्यार्थी अभ्यासक्रमािंचा  धीही आर्ण  य ठेही अभ्यास  रू श ता. 

३) र्वद्यार्थी त्यािंना पार्हजे तेिा अद्ययावत सामग्री ऍके्सस (वापरू)  रू श तात.  

४) अध्यापनार्च्ा पारिं पारर  पद्धतीर्च्ा र्वपरीत, ई-लर्निंगमधे्य जलद र्वतरणाची पद्धत आहे. त्यामयळे 

र्श ण्याची वेळ  मी झाली आहे. 

५) ई-लर्निंगद्वारे सवा र्वद्यार्थ्ािंना समान प्र ारचा अभ्यासक्रम, अभ्यास सार्हत्य आर्ण प्रर्शक्षण र्मळते. 

७) ई-लर्निंगद्वारे, आपण वेळ, पैसा आर्ण वाहतू  खचा वाचवू श तो. त्यामयळे, पारिंपारर  र्शक्षणार्च्ा 

तयलनेत ई-लर्निंग र् फायतशीर आहे. 

८) ई-लर्निंग ऑनलाइन र्दले जाते त्यामयळे पारिंपारर  र्शक्षणासारख्या पेपरची गरज नाही. त्यामयळे या 

माध्यमातून आपण पयाावरणाचे रक्षण  रू श तो.  

 जगभरातील र्शक्ष ािंसाठी ई-लर्निंग हे ए  महत्त्वाचे साधन बनले आहे. पूवी सवााना ज्ञान र्मळणे 

शक्य निते. भौगोर्ल  सीमािंमयळे र्शक्ष  आर्ण र्वद्यार्थ्ािंना इतर देशािंमधे्य प्रवास  रणे  ठीण झाले 

होते. या नवीन प्र ारामयळे सातत्यपूणा र्शक्षण देण्यात मदत झाली आहे. ई-लर्निंग हे र्श णारे आर्ण 

र्शक्ष ािंना अर्ध  सह ाया आर्ण जागर्त  सिंधी देखील देते. र्िर्जटल क्लास वर्ल्ा , अने  अँिर ॉइि 

अँव्हप्ल ेशन आर्ण र्वर्वध ऑनलाइन साइट्स आहेत जे र्श वणाऱयािंना अभ्यासक्रम तयार  रून र्वक्री 

 रून  माई  रण्यास मदत  रतात. र्शक्ष ािंना त्यािंचे अभ्यासक्रम तयार  रण्यात आर्ण प्रोत्साहन 

देण्यासाठी पूणा सह ाया र्मळते. र्वद्यार्थी त्यािंना र्श ू इव्हित असलेल्या शे्रणी र् िं वा र्वषय र्नविू 

श तात. आज अने  वेबसाइट्स आर्ण अँव्हप्ल ेशन र्शक्ष  आर्ण र्वद्यार्थ्ािंची गरज लक्षात घेऊन 

र्व र्सत  ेली आहेत. आजर्च्ा र्िर्जटल जगात  ोणीही ई-लर्निंग र्शक्षणार्च्ा महत्त्वा िे दयलाक्ष  रू 

श त नाही. वेब-आधाररत र्शक्षण आर्ण आभासी वगाखोल्या ररमोट अध्यापनाचा नवीन मागा बनत आहेत. 

त्यामयळे अर्ध ार्ध  लो ािंनी ई-लर्निंग र्शक्षणाचा अवलिंब  रावा, असे म्हणणे योग्य आहे.  
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  ई-लर्निंगला भारतासाठी र्वलक्षण प्रासिंर्ग ता आहे  ारण देशातील बहुसिंख्य लो सिंखे्यमधे्य 

तरुणािंचा समावेश आहे. तिंत्रज्ञानार्च्ा हस्तके्षपार्शवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर र्शक्षण घेण्याचा दयसरा 

 ोणताही मागा नाही. उच्च र्शक्षणासह र्शक्षण व्यवथरे्थर्च्ा प्रते्य  स्तरावर ई-लर्निंगचा वापर र्दसून आला 

आहे. ई-लर्निंगसाठी धोरण ते/ ायदे त्यािंनी इिंटरनेटर्च्ा के्षत्रात पयढा ार घेतला पार्हजे जेणे रून र्  

सवािंसाठी उपलब्ध होऊ श ेल. ई-लर्निंगचा अर्ध  चािंगला वापर  रण्यासाठी सिंथर्थािंनी हे सिंशोधन, 

व्यवथर्थापन आर्ण प्रशासन, र्वत्त इत्यादी के्षत्रािंमधे्य  ायााव्हित  ेले पार्हजे. सर ार आर्ण सिंथर्थािंनी 

र्वद्यार्थ्ािंना ई-लर्निंग पॅ्लटफॉमाचा वापर  मी र् मतीर्च्ा तिंत्रज्ञानाद्वारे आर्ण इिंटरनेटर्च्ा माध्यमातून 

र्श ण्यार्च्ा वातावरणात प्रभावीपणे  रण्यासाठी प्रोत्सार्हत  ेले पार्हजे.  
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