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ಹ ೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020
2030ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಗುರಿ 4 (SDG4) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಬಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಂತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2030ನ್ುು 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು, 2030ರ ವೆೀಳೆಗೆ " ಸಮಾನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ, ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಜೀವಮಾನದ ಕಲ್ಲಕೆರ್
ಅವಕಾಶಗಳನುು ಉತೆತೀಜಸುವ" ಗುರಿಯಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿತು. ಇತಹ ಒಂದು ಉನುತ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತಯವಿರುತತದೆ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು
ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವಂತೆ ಮತುತ ಉತೆತೀಜಸುವಂತೆ ಸಂಪೂಣಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸ್ೆಿರ್ನುು ಮರುಸಂರಚಿಸಬೆೀಕು, ಇದರಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2030ರ
ಕಾರ್ಯಸೂಚಿರ್ ಗುರಿಗಳನುು (SDGs) ಸ್ಾಧಿಸಬಹುದು.
ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸ್ೆಿರ್ ಹೆಚಿಿನ ಆದಯತೆರ್ು 2025 ರ ವೆೀಳೆಗೆ ಸ್ಾವಯತಿಿಕ ಅಡಿಪಾರ್ ಸ್ಾಕ್ಷರತೆರ್ನುು ಮತುತ
ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಾಯಶಾಸರ ಸ್ಾಧಿಸುವುದು. ಹೊಸ ನೀತಿರ್ು 2030 ರ ವೆೀಳೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 100 % GER ನೊಂದ್ಧಗೆ
ಪ್ರಿಸೂೂಲ್ನಂದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಸ್ಾವಯತಿಿೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿರ್ನುು ಹೊಂದ್ಧದೆ ಮತುತ ಶಾಲೆಯಂದ ಹೊರಗುಳಿದ 2
ಕೊೀಟಿ ಮಕೂಳನುು ಮತೆತ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಗೆ ತರುತತದೆ.
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ರ ಸಾರಾಾಂಶ
ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ರ ಮೂಲ್ಕ ರೂಪ್ರಸಲಾದ ಪಿಮುಖ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
• ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಲ್ಯದ್ಆರಂಭಿಕ ಆರೆೈಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ.
• ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕಿಮ ಮತುತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಚನೆ: ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕಿಮದ 10+2 ರಚನೆರ್ನುು 5+3+3+4 ಪಠ್ಯಕಿಮದ್ಧಂದ ಬದಲಾಯಸಲಾಗುವುದು
ರಚನೆರ್ು ಅನುಕಿಮವಾಗಿ 3-8, 8-11, 11-14 ಮತುತ 14- 18 ವರ್ಯ ವರ್ಸ್ಥಿನವರಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ.
• ಪದವಿಪೂವಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಗಿ ಬಹುಶಿಸ್ಥತೀರ್ ಶಿಕ್ಷಣ
• ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕೆಿಡಿಟ್ (ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಿಗಳಿಂದ (HEIs) ಗಳಿಸ್ಥದ್ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಗಳನುು ಡಿಜಟ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗಿಹಿಸಲ್ು
ABC ವಿವಿಧ್ ಮಾನಯತೆ ಪಡೆದ ಡಿಜಿಟಲ್ಅಂಕಣವನ್ುು ಸ್ಾಿಪ್ರಸಲಾಗುವುದು)
ಡ್ಾಾಪ್ಔಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗ ೊಳಿಸನವುದನ ಮತನು ಎಲ್ಾಾ ಹಾಂತಗಳಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ ೆ ಸಾವವತಿಾಕ ಪ್ಾವ ೀಶವನ್ನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸನವುದನ
ಶಾಲೆಯಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕೂಳನುು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರಲ್ು ಮತುತ ಮುಂದ್ಧನ ಮಕೂಳು ಹೊರಗುಳಿರ್ುವುದನುು ತಡೆರ್ಲ್ು ಒಟ್ಾಟರೆ ಎರಡು
ಉಪಕಿಮಗಳು ಕೆೈಗೊಳಳಲಾಗಿದೆ:
• ಪೂವಯ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಂದ 12 ನೆೀ ತರಗತಿರ್ವರೆಗೆ ಎಲಾಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತುತ ಸ್ಾಕರ್ುಟ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕರ್ಯಗಳನುು
ಒದಗಿಸಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಯನ್ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕೊಳುಳವಂತಹ ಪ್ರಿಸರ ನರ್ಮಿಸುವುದು.
• ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಮತುತ ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಮಟ್ಟವನುು ಎಚಿರಿಕೆಯಂದ ಟ್ಾಿಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಅವರು:
a) ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖ್ಲಾಗಿದಾಾರೆ ಮತುತ ಹಾಜರಾಗುತಿತದಾಾರೆ ಎಂಬುದನುು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೊಳಳಲ್ು, ಮತುತ
b) ಅವರು ಓದಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದಾರೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆರ್ನ್ುು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೀಗಲ್ು ಮತುತ ಮರು-ಪಿವೆೀಶಿಸಲ್ು ಸೂಕತವಾದ
ಅವಕಾಶಗಳನುು ಕಲ್ಲಿಸುವುದು.
ಶಾಲ್ಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಾೆಗಿ ಹ ೊಸ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸರ ಮತನು ಪ್ಠ್ಯಕಾಮ
ರ್ೂನವಸಯಲೆೈಸ್ೆೀಶನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಯ ಚೆೈಲ್ುಹುಡ್ ಕೆೀರ್ ಎಜುಕೆೀಶನ್ (ECCE) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಸ್ಥತತವದಲ್ಲಿರುವ
10 + 2 ವರ್ಯಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರಚನೆರ್ನುು 3+2+3+3+4 ವರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರುವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತತದೆ:
ಅಡಿಪಾಯದ ಹಾಂತ (5 ವರ್ವಗಳು):
• 3 ರಿಂದ 6 ವರ್ಯಗಳ ವರ್ಸ್ಥಿನ್ಮಕೂಳಿಗಾಗಿ 3 ವರ್ಯಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ/ ಬಾಲ್ವಾಡಿ/ ಆಶಿಮಶಾಲೆ/ ಪ್ರಿಸೂೂಲ/ ಪೆಿೀಸೂೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹು
ಹಂತದ ಆಟ್ ಮತುತ ಚಟ್ುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲ್ಲಕೆ.
• 6 ರಿಂದ 8 ವರ್ಯ ವರ್ಸ್ಥಿನ ಮಕೂಳಿಗೆ 1 ಮತುತ 2 ನೆೀ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಯಗಳ ಬಹು ಹಂತದ ಆಟ್ ಮತುತ
ಚಟ್ುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲ್ಲಕೆ
ಪ್ೂವವಸಿದಧತಾ ಹಾಂತ (3 ವರ್ವಗಳು):
• 8 ರಿಂದ 11 ವರ್ಯ ವರ್ಸ್ಥಿನ ಮಕೂಳಿಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ನೆೀ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ
• ಚಟ್ುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಮತುತ ಸಂವಾದಾನಾತಮಕ ತರಗತಿರ್ ಕಲ್ಲಕೆ
ಮಧ್ಯಮ ಹಾಂತ (3 ವರ್ವಗಳು):
• 11 ರಿಂದ 14 ವರ್ಯ ವರ್ಸ್ಥಿನ ಮಕೂಳಿಗೆ 6 ರಿಂದ 8 ನೆೀ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ
• ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಮತುತ ಮಾನವಿಕ ವಿರ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಜನ್ಯ ಕಲ್ಲಕೆ
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ದ್ವಿತಿೀಯ ಹಾಂತ (4 ವರ್ವಗಳು):
• 9 ರಿಂದ 12 ನೆೀ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 14 ರಿಂದ 18 ವರ್ಯ ವರ್ಸ್ಥಿನ ಮಕೂಳು
• ಬಹುಶಿಸ್ಥತೀರ್ ಅಧ್ಯರ್ನ, ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿರ್ರ್ಗಳ ಆಯ್ಕೂಯ ಅವಕಾಶ, ವಿಮಶಾಯತಮಕ ಚಿಂತನೆ
• ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು 10 ನೆೀ ತರಗತಿರ್ ನಂತರ ನಗಯಮಿಸಬಹುದು ಮತುತ ಮುಂದ್ಧನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿ ವಿಶೆೀರ್ವಾದ
ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ ವೃತಿತಪರ ಅಥವಾ 11- 12 ನೆೀ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಇತರ ಕೊೀರ್್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನಾುದರೂ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ು ಮರುಪಿವೆೀಶಿಸಬಹುದು.
ಭಾಷಾವಿಷಯಗಳು:
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ನೀತಿರ್ ಪಿಮುಖ್ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
• ಯಾವುದೆೀ ಭಾಷೆರ್ನುು ಯಾವುದೆೀ ರಾಜಯದ ಮೀಲೆ ಹೆೀರಲಾಗುವುದ್ಧಲ್ಿ
•5 ನೆೀ ತರಗತಿರ್ವರೆಗೆ ಮತುತ ಮೀಲಾಗಿ 8 ನೆೀ ತರಗತಿರ್ವರೆಗೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆರ್ು ಬೊೀಧ್ನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರುತತದ್ೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಾದರೆ
ಖ್ಾಸಗಿ ಮತುತ ಸ್ಾವಯಜನಕ ಶಾಲೆ ಎರಡರಲ .ಿ
• 3-ಭಾಷೆರ್ ವಯವಸ್ೆಿ ಇದುು,ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡುವ ಭಾಷೆಯ ಜೆ ತೆಗೆ ರಾಜಯ, ಪಿದೆೀಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 2 ಭಾಷೆಗಳು ಭಾರತದ ಸಿಳಿೀರ್ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿರಬೆೀಕು
• ಶಾಲೆ ಮತುತ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲಾಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸೃತವನುು ಆಯ್ಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
• ಇತರ ಶಾಸ್ಥರೀರ್ ಭಾಷೆಗಳನುು ಹೆಚಾಿಗಿ ಆನ್್ಲೆೈನ್ ಮಾಡೂಯಲ್ಗಳಾಗಿ ಲ್ಭಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತತದೆ
• ದ್ಧವತಿೀರ್ ಹಂತದ್ಧಂದ ವಿದೆೀಶಿ ಭಾಷೆಗಳನುು ನೀಡಲಾಗುವುದು
• ಆಯಾ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು-ಭಾಷಾ ಸೂತಿವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಲು ರಾಜಯಗಳು ಪರಸಪರ ಶಿಕ್ಷಕರನುು ನೆೀಮಿಸ್ಥಕೊಳಳಲ್ು ದ್ಧವಪಕ್ಷಿೀರ್
ಒಪಪಂದಗಳನುು ಮಾಡಿಕೊಳಳಬಹುದು
• ದೆೀಶದ ಪಿತಿಯೊಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯರ್ು ‘ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶೆಿೀರ್ಠ ಭಾರತ್’ ಉಪಕಿಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತಾತರೆ.
• ಭಾರತಿೀರ್ ಸಂಕೆೀತ ಭಾಷೆ (ISL) ಅನುು ದೆೀಶದಾದಯಂತ ಪಿಮಾಣಿೀಕರಿಸಲಾಗುತತದೆ
ಬ ೊೀರ್ಡವ ಪ್ರೀಕ್ಷ ಗಳು:
10 ನೆೀ ತರಗತಿ ಮತುತ 12 ನೆೀ ತರಗತಿರ್ ಬೊೀಡ್ಯ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಮುಖ್ ಮುಖ್ಾಯಂಶಗಳು:
• ಬೊೀಡ್ಯ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳನುು ಸಂಗತಿಗಳ ಕಂಠ್ಪಾಠ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥಯಿದ ಬದಲ್ು ಮ ಲ ಸ್ಾಮಥಯಯಗಳನುು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ
ಮರುವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತತದೆ.
• ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಸರಳ ಮತುು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆ ಂದುಕೆ ಳುುವಂತೆ ಬೆ ೀರ್್ಿ ಪ್ರಿೀಕೆಗಳನ್ುು ಮರುವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
• ವಿವಿಧ್ ಹಂತದ ಕಠಿಣತೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ್ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರಬಹುದು
• ಆಬೆೆಕ್ಟಟವ್ ಮತುತ ಡಿಸ್ಥೂಿಪ್ರಟವ್ ಮಾದರಿರ್ ಪಿಶೆುಗಳು ವಿಭಿನು ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳನುು ಹೊಂದ್ಧರಬಹುದು
• ಕೆೀವಲ್ ಒಂದು ಬೊೀಡ್್ಯನ ಬದಲ್ಲಗೆ ಮಾಡುಯಲ್ರ್ ಮಾದರಿರ್ು 2023 ರ ವೆೀಳೆಗೆ ಜಾರಿರ್ಲ್ಲಿರಬಹುದು- ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಬರ್ಸ್ಥದಲ್ಲಿ
ಮತೆ ಂ
ು ದು ಬೊೀಡ್ಯ ಪರಿೀಕ್ಷೆರ್ನುು ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬಹುದು.
ಶಾಲ್ಾ ಶಿಕ್ಷಣ:
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಪಿಮುಖ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ:
• 2030 ರ ಹೊತಿತಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಾವಯತಿಿೀಕರಣವನುು 3 ನೆೀ ತರಗತಿಯಂದ 10 ನೆೀ ತರಗತಿರ್ವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
•್ಪಿಮುಖ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನುು

3, 5, ಮತುತ 8 ನೆೀ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
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• ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ವಿರ್ರ್ಗಳನುು ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಶೆೀರ್ವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಮತುತ ಕರಕುಶಲ್, ವೃತಿತಪರ
ಕೌಶಲ್ಯ ಮತುತ ದೆೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ೆೀರಿವೆ
• 2025 ರ ಹೊತಿತಗೆ, ವಗಯ 3 ಹಂತದ ಮಕೆಳು ಮೂಲ್ಭೂತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದಿರುತಾುರೆ ಎಂದು ಫೌಂಡೆೀಶನಲ ಸ್ಾಕ್ಷರತೆ ಮತುತ
ಸಂಖ್ಾಯಶಾಸರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಮಿರ್ನ್

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತತದೆ

• 6 ನೆೀ ತರಗತಿಯಂದ, ಕೊೀಡಿಂಗ್ ಮತುತ ವೃತಿತಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ತರಬೆೀತಿರ್ನುು ಪಠ್ಯಕಿಮದಲ್ಲಿ ಸಂಯೊೀಜಸಲಾಗುತತದೆ
• ಸಿಳಿೀರ್ ಮತುತ ಬುಡಕಟ್ುಟ ಜ್ಞಾನ ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ಭಾರತಿೀರ್ ಜ್ಞಾನ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತುತ ಸಂಸೃತಿಯನ್ುು ಪಠ್ಯಕಿಮದಲ್ಲಿ ಸಂಯೊೀಜಸಲಾಗಿದೆ
• ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನಯತೆಯ

ಚೌಕಟ್ುಟ ಇರುತತದೆ

• ಖ್ಾಸಗಿ ಮತುತ ಸ್ಾವಯಜನಕ ಶಾಲೆಗಳ ಎರಡರ ನರ್ಂತಿಣಕೊ ಸವತಂತಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವಿರುತತದೆ
• ಪ್ಠ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ುು ಕಡಿಮಮಾಡಿ, ಸುಲಭ ಪ್ಠ್ಯಕರಮವನ್ುು ತರಲಾಗುವುದು ಮತುು ಪ್ಠ್ಯಕರಮದ ಗಮನ್ವು ಮೌಖಿಕ ಕಲ್ಲಕೆಗಿಂತ
ರಚನಾತಮಕ ಕಲ್ಲಕೆಯ್ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಾಾಗಿರುವುದು .
ಪ್ದವಿಪ್ೂವವ ಶಿಕ್ಷಣ:
ಪದವಿಪೂವಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಮುಖ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
• ಪದವಿಪೂವಯ ಪದವಿಗಳು 4 ವರ್ಯಗಳ ಅವಧಿರ್ನುು ಹೊಂದ್ಧರುತತವೆ
• ಪದವಿಪೂವಯ ಪದವಿಗಳು ಬಹು-ಶಿಸ್ಥತನ, ಸಮಗಿ ಮತುತ ಸುಲಭವಾಗಿರಲ್ಲವೆ.
• ಪಿತಿ ನಗಯಮನದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸೂಕತವಾದ ಪಿಮಾಣಿೀಕರಣಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಬಹು ನಗಯಮನ ಆಯ್ಕೂಗಳು ಇರುತತವೆ:
 ವೃತಿತಪರ ಕ್ಷೆೀತಿದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಯವನುು ಪೂಣಯಗೊಳಿಸ್ಥದ ನಂತರ ಪಿಮಾಣಪತಿ
 2 ವರ್ಯಗಳ ನಂತರ ಡಿಪ್ಲಿಮಾ
 3 ವರ್ಯಗಳ ನಂತರ ಬಾಯಚುಲ್ರ್ ಪದವಿ
• 4-ವರ್ಯದ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕಿಮವನುು ಪೂಣಯಗೊಳಿಸುವ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಸಂಶೆ ೀಧ್ನಾ ವಿರ್ರ್ವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯರ್ನ
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿದುರೆ, ಸಂಶೆ ೀಧ್ನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಪದವಿರ್ನುು ಪಡೆರ್ಬಹುದು
• ಸ್ಾವಯಜನಕ ಮತುತ ಖ್ಾಸಗಿ ವಿಶವವಿದಾಯನಲ್ರ್ಗಳು ಪದವಿಪೂವಯ ಕಾರ್ಯಕಿಮಗಳಿಗೆ ಪಿವೆೀಶಾತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ್ಅಹಯತೆ ಆಧಾರಿತ
ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನುು ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಮತುತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಒಲ್ಂಪ್ರಯಾಡ್್ಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಕಾರ್ಯಕಿಮಗಳಿಂದ
ಬಳಸಲ್ು ಪ್ಲಿೀತಾಿಹಿಸಲಾಗುತತ̧ದ್ೆ.
ಉನ್ುತ ಶಿಕ್ಷಣ:
ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಮುಖ್ ಅಂಶಗಳು:
• ಸ್ಾುತಕೊೀತತರ ಕಾರ್ಯಕಿಮಗಳು 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಯಗಳ ಅವಧಿರ್ನುು ಹೊಂದ್ಧರುತತದೆ
• ಎಂ.ಫಿಲ ಇರುವುದ್ಧಲ್ಿ.
• 15 ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೆೀಜು ಅಂಗಸಂಸ್ೆಿ ವಯವಸ್ೆಿರ್ನುು (affiliation system) ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು
• ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಿಗಳನುು 2030 ರ ವೆೀಳೆಗೆ ದೊಡಹ ಬಹುಶಿಸ್ಥತೀರ್ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ರ್ಗಳು, ಕಾಲೆೀಜುಗಳು ಮತುತ HEI ಕಿಸಟರ್್ಗಳು/ಜ್ಞಾನ
ಕೆೀಂದಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿಯಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಘಟ್ನೆರ್ನುು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಕಾನೂನು ಮತುತ ವೆೈದಯಕ್ಟೀರ್ ಕೊೀರ್್ಯಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸ್ಥ ಎಲಾಿ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊೀರ್್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ನರ್ಂತಿಣ ಸಂಸ್ೆಿ ಇರುತತದೆ
• ಸಂಸ್ೆಿಗಳ ನಡುವೆ ಸುಗಮ ವಗಾಯವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುವಂತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕೆಿಡಿಟ್ ಅನುು ಸ್ಾಿಪ್ರಸಲಾಗುವುದು
• ಎಲಾಿ ಸವತಂತಿ ತಾಂತಿಿಕ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ರ್ಗಳು, ಕಾನೂನು ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ರ್ಗಳು, ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ರ್ಗಳು ಮತುತ ಆರೊೀಗಯ ವಿಜ್ಞಾನ
ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ರ್ಗಳು ಬಹು-ಶಿಸ್ಥತನ ಸಂಸ್ೆಿಗಳಾಗುತತವೆ.
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• ತಜ್ಞರಿಂದ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲಾದ ಅತುಯತತಮ ಸಂಶೆ ೀಧ್ನೆಗಳ ಧ್ನಸಹಾರ್ಕಾೂಗಿ ಮತುು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಂಶೆ ೀಧ್ನೆಯ ಬಿೀಜವನ್ುು
ವಿಶವವಿದಾಯನಲ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತುಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಸಂಶೆ ೀಧ್ನಾ ಪಿತಿಷಾಠನವನ್ುು ಸ್ಾಿಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
NIOS ಮತನು ಓಪನ್ಸ್ಟೀಟ್ಸ್ಕೂಲ್:
ನಾಯರ್ನಲ ಇನ್್ಸ್ಥಟಟ್ೂಯಟ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಸೂೂಲ್ಲಂಗ್ (NIOS) ಮತುತ ಓಪನ್ ಸೂೂಲ್ಗಳಿಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಪಿಮುಖ್ ಅಂಶಗಳು:
• ಶಾಲಾ ವಯವಸ್ೆಿಗಳ 3, 5 ಮತುತ 8 ನೆೀ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ A, B, ಮತುತ C ಹಂತಗಳನ್ುು ಅನ್ುಕರಮವಾಗಿ
ನೀಡಲಾಗುವುದು.
• 10 ಮತುತ 12 ನೆೀ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರರಢ ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ುು ನೀಡಬಹುದು
ಶಿಕ್ಷಕರನ:
ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಗಾಯವಣೆ ಪದಿತಿ ಸಿಗಿತಗೊಳಳಲ್ಲದೆ
• ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಹಯತಾ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳನುು (TET) ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಸ್ಾಮಗಿಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಬಲ್ಪಡಿಸಲಾಗುತತದೆ
• ಮುಂಬರುವ 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ವಿರ್ರ್ವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ೆುಗಳ ಬಗೆೆ ಮುನೂಿಚನೆರ್್ಕರಮವನ್ುು ಪಿತಿ ರಾಜಯದಿಂದಲ
ನ್ಡೆಸಲಾಗುತುದ್ೆ.
• ಶಾಲೆಗಳು/ಶಾಲಾ ಸಂಕ್ಟೀಣಯಗಳು ಸಿಳಿೀರ್ ಪಿಖ್ಾಯತ ವಯಕ್ಟತಗಳು ಅಥವಾ ತಜ್ಞರನುು 'ಮಾಸಟರ್ ಬೊೀಧ್ಕರು' ಎಂದು ವಿವಿಧ್ ವಿರ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ
ನೆೀಮಿಸ್ಥಕೊಳಳಲ್ು ಪ್ಲಿೀತಾಿಹಿಸಲಾಗುವುದು
• ಪಿತಿ ವರ್ಯ ನರಂತರ ವೃತಿತಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(CPD)್ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮಮ ವೃತಿತಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪಾಿಂಶುಪಾಲ್ರು ಮತುತ ಶಾಲಾ
ಸಂಕ್ಟೀಣಯದ ಮುಖ್ಯಸಿರು ಕನರ್ಠ 50 ಗಂಟ್ೆ ಭಾಗವಹಿಸುತಾತರೆ
ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ಬೆೀಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕಾೂಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು ಪಿಸ್ಾತಪ್ರಸಲಾಗಿದೆ:
• ಬೊೀಧ್ನೆಗೆ ಕನರ್ಠ ವಿದಾಯಹಯತೆ ಆಗಿರುತತದೆ. ಪದವಿ
• B.Ed ಪದವಿ 4 ವರ್ಯಗಳ ಸಮಗಿ ಕೊೀರ್ಯ ಆಗಿರುತತದೆ
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನ್ಗಳು:
ತಂತಿಜ್ಞಾನದ ಏಕ್ಟೀಕರಣದ ಮೀಲೆ ಒತುತ ನೀಡುವ NEPರ್ ಕೆಲ್ವು ವೆೈಶಿರ್ಟಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
• ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತಿಜ್ಞಾನ ವೆೀದ್ಧಕೆ (NETF), ಸ್ಾವರ್ತತ ಸಂಸ್ೆಿರ್ನುು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೀತಿದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ುು ಹೆಚ್ಚಾಸಲು
ತಂತಿಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆರ್ ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಮರ್ಕಾೂಗಿ ಸ್ಾಿಪ್ರಸಲಾಗುವುದು.
• ಡಿಜಟ್ಲ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕರ್ಯ, ಸ್ಾಮಥಯಯ ನಮಾಯಣ ಮತುತ ಡಿಜಟ್ಲ ವಿರ್ರ್ ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ಡಿಜಟ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನೂಮಲ್ಗಳನುು ರಚಿಸಲ್ು ಹೊಸ
ಘಟ್ಕವನುು ಸ್ಾಿಪ್ರಸಲಾಗುವುದು.
• ತರಗತಿರ್ ಪಿಕ್ಟಿಯ್ಕಗಳನುು ಸುಧಾರಿಸಲ್ು ತಂತಿಜ್ಞಾನದ ಏಕ್ಟೀಕರಣವನುು ಎಲಾಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಿರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಪಿಗತಿರ್ನುು ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ು ಸವರ್ಂ, ದ್ಧೀಕ್ಷಾ ಮುಂತಾದ ಸೂಕತ ಅಸ್ಥತತವದಲ್ಲಿರುವ ಇ-ಕಲ್ಲಕೆ ವೆೀದ್ಧಕೆಗಳನುು
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
• ವಚುಯವಲ ಲಾಯಬ್ಗಳನುು ರಚಿಸಲ್ು ಇ-ಲ್ನಯಂಗ್ ಪಾಿಟ್ಫಾರ್್
್
ಯಗಳನುು ಸಹ ಬಳಸ್ಥಕೊಳಳಲಾಗುತತದೆ
• ಮಿಶಿಿತ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ವಿವಿಧ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾದರಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತತದೆ.
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