ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ: ಸುಧಾರಣೆಗೆ ದೆೊರೆತ ಸದವಕಾಶ - ಎಸ್.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಕ ಚರ್ಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿ ವರ್ೆಗಳುರುಳಿದವು. ಬಕ ೋಧನಕಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಕಚುುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾದರಿಯ ಬದಲಾಗಬಕೋಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ುುವ ನಿಲ್ುವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಕ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಂಡಳಿ (National Council For Teacher Education) ಕಳಕದ ವರ್ೆದ ಕ್ಕ ನಕಯಲ್ಲಲಯೋ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ತ್ರಬಕೋತಿಗಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ಾುವಗಳನ್ುು ಮುಂದಿಟ್ಟಟತ್ುು.

ಮಂಗಳವಾರ (ಜ.6) ಕ್ಕೋಂದರ ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನ್ ೂಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರ

ನಕೋತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಲ ನ್ಡಕದ ರಾಜಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಸಭಕಯಲ್ಲಲ ಈ ವಿರ್ಾರದ ಚರ್ಕೆ ನ್ಡಕಯಿತ್ು. ಈ ವರ್ೆದಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಬಕೋಕ್ಾದ
ಸುಧಾರಣಕಗಳು ಹೋಗಿವಕ: ಸದಯ ಒಂದು ವರ್ೆದ ಅವಧಿಯ ಬಿ.ಎಡ್ ಮತ್ುು ಎಂ.ಎಡ್ ಕ್ಕ ೋರ್ೆಗಳನ್ುು ಎರಡು ವರ್ೆದ ಕ್ಕ ೋರ್ೆಗಳನಾುಗಿ ಮಾಪ್ೆಡಿಸಬಕೋಕು. ಪ್ದವಿಯ ಜಕ ತಕಗಕೋ ಸ್ಕೋರಿಕ್ಕ ಂಡಿರುವ ಸಮಗರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಕ ೋರ್ೆಗಳನ್ುು ಪ್ರಿಚಯಿಸಬಕೋಕು.
ಅಂದರಕ ನಾಲ್ುೆ ವರ್ೆಗಳ ಅವಧಿಯ ಬಿ.ಎ–ಬಿ.ಎಡ್, ಬಿ.ಎಸಿಿ–ಬಿ.ಎಡ್
ದ ರಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲಯ

ಕ್ಕ ೋರ್ೆಗಳನ್ುು ಆರಂಭಿಸುವುದು.

ಸದಯ

ಎಂ.ಎಡ್ ಪ್ದವಿಯನ್ುು ಪ್ಡಕಯಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಿದಕ. ಇದನ್ುು ರದುುಪ್ಡಿಸುವುದು. ಹಾಗಕಯೋ ಬಕ ೋಧನಕಯಲ್ಲಲ

ತ್ರಬಕೋತಿ ಪ್ಡಕಯದ ಅಧಾಯಪ್ಕರಿಗಕ ಅರಕಕ್ಾಲ್ಲಕ ಕ್ಕ ೋರ್ೆಗಳನ್ುು ರ ಪಿಸುವುದು.
ಈ ಸುಧಾರಣಾ ಕರಮಗಳಿಗಕ ಂದು ಹನಕುಲಕಇದಕ. ೨೦೦೯ರಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಾೆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪ್ಠ್ಯಕರಮ ರ್ೌಕಟ್ುಟ ರ ಪ್ುಗಕ ಂಡ
ಮೋಲಕ ಅದರಲ್ಲಲರುವ ಆಶಯಗಳನ್ುು ಕ್ಾಯೆರ ಪ್ಕ್ಕೆ ತ್ರುವ ದಿಸ್ಕಯಲ್ಲಲ ಸುಪಿರೋಂ ಕ್ಕ ೋಟ್ಟೆನ್ ನಿದಕೋೆಶನ್ದಂತಕ ನಾಯಯಮ ತಿೆ
ಜಕ.ಎರ್. ವಮೆ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತಕಯಲ್ಲಲ ಉನ್ುತ್ ಮಟ್ಟದ ಆಯೋಗವಂದನ್ುು ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಇದು ಆಗರ್ಟ ೨೦೧೨ರಲ್ಲಲ
ವರದಿಯನ್ುು ಸಲ್ಲಲಸಿತ್ು. ಇದನ್ುು ಸುಪಿರೋಂ ಕ್ಕ ೋರ್ಟೆ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಗಕ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್
ಪ್ರಕ್ರರಯಯನ್ುು ಸ ಚಿಸುವಂತಕ ಕ್ಕೋಳಿತ್ು. ಅದರ ಅನ್ವಯ ಸಕ್ಾೆರ ಈ ಕರಮಗಳನ್ುು ಕ್ಕೈಗಕ ಳುುತಿುದಕ.

ಕ್ಕ ೋರ್ೆನ್ ಅವಧಿಯ

ವಿಸುರಣಕ ೨೦೧೫–೧೬ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಐದು ವರ್ೆಗಳಲ್ಲಲ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗಕ ಳಿಸಬಕೋಕ್ಕಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ
ರಚಿಸಿದು ‘ಪ್ೂನ್ಮ್ ಬಾತ್ರ ಸಮಿತಿ’ಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ುು.
ಕ್ಕ ೋರ್ೆನ್ ಅವಧಿಯನ್ುು ಎರಡು ವರ್ೆಕ್ಕೆ ಹಕಚಿುಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಕೋತ್ರದಲ್ಲಲ ಗುಣಾತ್ೂಕ ಬದಲಾವಣಕ
ಉಂಟಾಗುತ್ುದಕಯಂದು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದಕೋ? ಸ್ಕೋವಾಪ್ೂವೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಿದಿತಕಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಕ, ಈಗಿರುವ ಸ್ಾಂಸಿಿಕ ನಕಲಕಗಟ್ುಟ
ಮತ್ುು ಈ ಪ್ರಕ್ರರಯಯಲ್ಲಲ ತಕ ಡಗಿಕ್ಕ ಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಧಕ ೋರಣಕ, ಈ ಬದಲಾವಣಕಗಳನ್ುು ಎರ್ಟರಮಟ್ಟಟಗಕ
ಸ್ಾವಗತಿಸುತ್ುವಕ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ಕುಗಳ ಜಕ ತಕಗಕೋ ಈ ಸುಧಾರಣಕಗಳನ್ುು ಅರ್ೆ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಳುಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ.
ಸದಯ ಬಕ ೋಧಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸ್ಕಿಯಲ್ಲಲ ಬಳಸುತಿುರುವ ಪ್ಠ್ಯಕರಮ, ಬಕ ೋಧನಾ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಇಂದಿನ್ ನಕೈಜ ಅಗತ್ಯವನ್ುು
ಪ್ರಿಗಣಿಸದಕ, ದಶಕಗಳ ಹಂದಿನ್ ಪ್ದಿತಿಯನಕುೋ ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುವಕ. ರಾಜಯದಕಲಕಲಡಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಿಗಳು ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ ಹಬಿಿದುು,
ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಹಲ್ವು ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸ್ೌಕಯೆಗಳಿಲ್ಲದಕ ಬಳಲ್ುತಾು, ಮೌಲ್ಯ ಕುಂದಿದ ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ದವಿಗಳನ್ುು ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡುತಿುವಕ.
ಸಕ್ಾೆರಿ ಶ್ಾಲಕಗಳಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಕೋಮಕ್ಾತಿ ಪ್ರಕ್ರರಯಗಕ ಹಲ್ವು ವರ್ೆಗಳಿಂದ ರ್ಾಲ್ನಕ ದಕ ರಕಯದಕ ಶ್ಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ದವಿಗಳನ್ುು ಪ್ಡಕದ
ಸ್ಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನಿರುದಕ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ಾಲಕೋಜುಗಳು ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳ ಬರುವಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಹಾತಕ ರಕಯುತಿುವಕ. ಇತಿುೋಚಿಗಕ
ಬಿ.ಕ್ಾಂ., ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ ಇನಿುತ್ರ ಪ್ದವಿಗಳನ್ುು ಪ್ಡಕದ ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳಿಗ

ಬಿ.ಎಡ್ ಸ್ಕೋರುವ ಅವಕ್ಾಶ ಕಲ್ಲುಸಲಾಗಿದಕ. ಇಂರ್

ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಲ ಸಂಶ್ಕ ೋಧನಕಯನ್ುು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುವುದಕೋ ತ್ಪಾುಗಿಬಿಡುತ್ುದಕ. ಈ ವಯವಸ್ಕಿ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಲ ಅಗತ್ಯಕೆನ್ುಗುಣವಾದ

ಜ್ಞಾನ್ ವಿಸ್ಾುರ, ಪ್ರಿಣತಿಯ ಕ್ಕ ರತಕ ಎದುು ಕ್ಾಣಿಸುತ್ುದಕ. ಅದರಲ್ ಲ ಗಣಿತ್, ವಿಜ್ಞಾನ್, ಇಂಗಿಲಷ್ ಮತ್ುು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಕ ೋಧಕರ ಕ್ಕ ರತಕಯಿದಕ. ವೃತಿುಪ್ರತಕಯ ತಿೋರಾ ಕಡಿಮ.
ಈ ಸಿಿತಿ ಬದಲಾಗದಿದುರಕ ನ್ಮೂ ಶ್ಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಿತಿಗತಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಕ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಕೋವಲ್ ಕ್ಕ ೋರ್ೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ುು
ಹಕಚಿುಸಿದರಷ್ಕಟೋ ಸ್ಾಕ್ಕೋ? ಎನಸಿಟ್ಟಇಯ ಮಾದರಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ಠ್ಯಕರಮವು ನಿದಿೆರ್ಟ ವಿರ್ಯ ಜ್ಞಾನ್, ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನ್ ೂಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿ,
ಬಕ ೋಧನಾ ವಿಧಾನ್ದ ಬಗಕಗಿನ್ ಅಧಯಯನ್ ಮತ್ುು ಸಂವಹನ್ ಕ್ೌಶಲ್ಗಳನ್ುು ಒಳಗಕ ಂಡಿರುತ್ುವಕ. ಇವು ಶ್ಕೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ್ಕ ೋನ್,
ಪ್ಠ್ಯ ಮತ್ುು ಬಕ ೋಧನಾ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಬಗಕಗಿನ್ ಅಧಯಯನ್ ಹಾಗ ಕ್ಾಯೆಕ್ಕೋತ್ರದಕ ಂದಿಗಕ ನಿರಂತ್ರ ಸಂಪ್ಕೆ ಈ ಮ ರು ಮುಖಯ
ಪ್ಠ್ಯ ವಿರ್ಯಗಳಡಿ ಅಭಾಯಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ುವಕ. ಈ ಸ್ಕೈದಾಿಂತಿಕ ವಿರ್ಾರಗಳು ಕ್ಾಯೆರ ಪ್ಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಕ ತಿುಗಕ ಏನಾಗುತ್ುವಕ?
ಮುಂದಿನ್ ವರ್ೆದಿಂದ ಬಿ.ಎಡ್ ಅಧಯಯನ್ದ ಅವಧಿ ಹಕರ್ಾುಗುತ್ುದಕ ಎಂಬ ಕ್ಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ೆದ ಬಿ.ಎಡ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ
ಹಕರ್ಾುಗಿದಕ ಎಂಬ ವಾಸುವವಕೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಕೋತ್ರದಲ್ಲಲ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು ಹಕ ರಟ್ಟರುವವರು ಸುಧಾರಣಕಯನ್ುು ಹಕೋಗಕ ಸ್ಾವಗತಿಸುತಿುದಾುರಕ
ಎಂಬುದನ್ುು ಸ ಚಿಸುತಿುದಕ. ಇಂರ್ದಕ ುಂದು ಬದಲಾವಣಕಯ ವಿರ್ಾರ ವರ್ೆದಿಂದಲಕೋ ಚರ್ಕೆಯಲ್ಲಲದುರ

ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ

ಪಾರರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಲ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಕ್ಾಲಕೋಜುಗಳ ತ್ನ್ಕದ ಯಾರ ತಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಂಡಂತಕ ಕ್ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಧಾರಣಕಯು ಅಧಯಯನ್ದ ಅವಧಿಯ ಹಕಚುಳದಲಕಲೋ ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಂಡರಕ ಹಕೋಗಕ?
ಇಂರ್ದಕ ಂ
ು ದು ಸಿಿತಿ ಉದಭವಿಸದಕೋ ಇರಲ್ು ಹಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿಸಲ್ು ಸಕ್ಾೆರ ಕ್ಕಲ್ವು ಕರಮಗಳನ್ುು
ಕ್ಕೈಗಕ ಳುುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಕೋಕು. ಪಾಶ್ಾುತ್ಯ ಮತ್ುು ಭಾರತಿೋಯ ಮ ಲ್ದ ವಿವಿಧ ತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಚಿಂತ್ಕರು ಪ್ರಸುುತ್ಪ್ಡಿಸಿರುವ
ಚಿಂತ್ನಕಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಗುರಿಗಳನ್ುು ಅರಕೈೆಸಿಕ್ಕ ಳುುವಾಗ ಪ್ರಸುುತ್ ಕ್ಾಲ್ಮಾನ್ದ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ
ನಕಲಕಯಂದಿಗಕ ಸಮಿೋಕರಿಸಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸುವಂತಾಗಬಕೋಕು. ವಾಸುವದ ತ್ರಗತಿ ಕ್ಕ ೋಣಕಯಲ್ಲಲ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗಕ ಳುುವ ‘ನ್ಲ್ಲಕಲ್ಲ’
ಮುಂತಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ುು ಸ್ಕೋವಾಪ್ೂವೆ ತ್ರಬಕೋತಿ ವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಜಾರಿಗಕ ಳಿಸಬಕೋಕು.
ಎನಸಿಟ್ಟಇ ಮಾಗೆಸ ಚಿ ಅನ್ವಯ ಬಿ.ಎಡ್ ಮತ್ುು ಎಂ.ಎಡ್ ಪ್ಠ್ಯಕರಮಗಳ ಪ್ುನ್ರ್ ರಚನಕ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ್ು ರಾಜಯದ ಎಲಾಲ
ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನಕ ುಳಗಕ ಂಡ ‘ಪ್ಠ್ಯಕರಮ ಪ್ುನ್ರ್ ರಚನಾ ತ್ಂಡ’ವನ್ುು ರಚಿಸಬಕೋಕು. ಅದರಲ್ಲಲ, ಪಾರದಕೋಶಿಕ
ಶ್ಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಕಿ (ಆಐೆಇ), ಬಾಹಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರು, ಸವಯಂ ಸ್ಕೋವಾ ಸಂಸ್ಕಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಬಕೋಕು. ಈ ತ್ಂಡ ಇಡಿೋ ರಾಜಯಕ್ಕೆ
ಅನ್ವಯಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಿರುವ ಒಂದು ಪ್ಠ್ಯಕರಮವನ್ುು ರ ಪಿಸಬಕೋಕು. ಆದರಕ ಇದು ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳ ಸ್ಾವತ್ಂತ್ರಯವನ್ುು
ಕ್ರತ್ುುಕ್ಕ ಳುದಕ ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಪ್ರಿೋಕ್ಕ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ ನಿದಿೆರ್ಟ ಪ್ಠ್ಯಕರಮವನ್ುು ಆಯೆ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಳುುವಂರ್
ವಯವಸ್ಕಿಯನ್ುು

ಖಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸಬಕೋಕು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ

ವಿರ್ಯ

ಮತ್ುು

ಬಕ ೋಧನಾ

ವಿಧಾನ್ಗಳಕರಡನ್ ು

ಮೋಳಕೈಸಿ,

ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ವನ್ ು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೋ ನಕ ೋಡುವಂತಕ ಹಾಗ ಅಭಯಸಿಸುವಂತಕ ಪ್ಠ್ಯಕರಮವನ್ುು ರ ಪಿಸಬಕೋಕು. ನಿರಂತ್ರ
ಆಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ಕ್ಕೆ ಶ್ಕೋಕಡ 20ರಿಂದ 30 ಅಂಕಗಳನ್ುು, ಬಾಹಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಕಗಕ ಶ್ಕೋ 70 ರಿಂದ 80 ಅಂಕಗಳನ್ುು
ಮಿೋಸಲ್ಲಡಬಕೋಕ್ಕಂಬ ಮಾಗೆಸ ಚಿಯನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗಕ ಳಿಸಬಕೋಕು.
ಒಬಿ ಅನ್ನ್ುಭವಿ ವಿದಾಯರ್ಥೆಶಿಕ್ಷಕ, ಉತ್ುಮ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರರಯ ದಿೋರ್ೆವಾದದುು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳ ಅಭಾಯಸ ಅಗತ್ಯ.
ಪ್ರಾವಲ್ಂಬಿಯಿಂದ ಸ್ಾವವಲ್ಂಬಿ ಹಂತ್ದವರಕಗಕ ತ್ರಗತಿ ವಿೋಕ್ಷಣಕ, ಶ್ಾಲಕಯ ಸಹಪ್ಠ್ಯ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಕಗಳಲ್ಲಲ ಪಾಲಕ ೊಳುುವುದು, ನ್ುರಿತ್
ಅನ್ುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಕ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವುದು ಮತ್ುು ಅವರ ಮಾಗೆದಶೆನ್ದಲ್ಲಲ ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಬಕ ೋಧಿಸುವುದು, ಹೋಗಕ ಕರಮವಾಗಿ
ಒಂದಕ ಂದಕೋ ಮಟ್ಟಟಲ್ನ್ುು ಕರಮಿಸಿ ‘ಸವತ್ಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕನ್’ ಸ್ಾಿನ್ಕ್ಕೆೋರಬಕೋಕ್ಾಗುತ್ುದಕ. ಬಿ.ಎಡ್ನ್ ಎರಡು ವರ್ೆಗಳ ಅವಧಿಯ

ಕ್ಕ ೋರ್ೆನ್ಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ ವರ್ೆದಲ್ಲಲ ನಾಲ್ುೆ ವಾರಗಳ ಕ್ಾಲ್, ಎರಡನಕೋ ವರ್ೆದಲ್ಲಲ 16 ವಾರಗಳ ಕ್ಾಲಾವಧಿಯ ಇಂಟ್ನೆಶಿಪನ್ುು
ನಕರಕಹಕ ರಕಯ ಶ್ಾಲಕಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ಕೈಗಕ ಳುುವ ಮ ಲ್ಕ ವಕೈವಿಧಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳುಳು ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳಿಗಕ ಬಕ ೋಧಿಸುವ ಸ್ಾಮರ್ಯೆವನ್ುು
ಬಕಳಕಸಿಕ್ಕ ಳುಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ.
ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ ಶ್ಾಲಕ ಒಂದು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಕೋಗಕ ಕ್ಾಯೆನಿವೆಹಸುತ್ುದಕ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರರಯಗಳು ವಯಕುವಾಗುವ ಬಗಕ,
ಬಕ ೋಧನಾಕಲ್ಲಕ್ಕ ಹಕೋಗಕ ಉಂಟಾಗುತ್ುದಕ, ಮಕೆಳ ಶ್ಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹಕೋಗಕ ಸ್ಾಗಿದಕ, ಭಾಗಿೋದಾರರ ಪಾಲಕ ೊಳುುವಿಕ್ಕ ಯಾವ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಲದಕ, ಇವಕಲ್ಲವನ್ ು ಹತಿುರದಿಂದ ಗಮನಿಸುವ ಅವಕ್ಾಶ ಅವರಿಗಕ ಇರಬಕೋಕ್ಾಗುತ್ುದಕ. ಮುಖಯವಾಗಿ, ಅಭಾಯಸ ಬಕ ೋಧನಾ
ಅಂಶವನ್ುು ಶ್ಕೋ 70ರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ರ ಪ್ುಗಕ ಳುುವ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಲ ಅಭಾಯಸದ ತಾಣ (ಶ್ಾಲಕ),
ವಾಸುವಿಕ ಶ್ಾಲಕಯ ಪ್ರತಿರ ಪ್ದಂತಕಯೋ ಇರಬಕೋಕು. ಈ ದಿಸ್ಕಯಲ್ಲಲ ಪ್ೂನ್ಂ ಬಾತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ್ಂತಕ ಪ್ರತಿಯಂದು
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಿ ಕನಿರ್ಾ ೧೦ ಶ್ಾಲಕಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಂಡು, ಆ ಶ್ಾಲಕಗಳಲ್ಲಲ ವಿದಾಯರ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಕ ತ್ರಗತಿ
ಕ್ಕ ೋಣಕಯಲ್ಲಲ ಅಭಾಯಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಕ ೋಧಿಸುವ ಏಪಾೆಟ್ು ಮಾಡಬಕೋಕ್ಾಗುತ್ುದಕ.
ಬಕ ೋಧನಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ ದಿೋರ್ೆಕ್ಾಲ್ಲಕ ದೃಷ್ಟ್ಟಯನ್ುು ತಾಳಬಕೋಕ್ಾದದುು ಅತ್ಯಂತ್ ಅಗತ್ಯ. ಡಯರ್ಟ, ಸಿಟ್ಟಇಗಳಲ್ಲಲ
ಬಕ ೋಧಿಸುವ ಸ್ಕೋವಾನಿರತ್ ಬಕ ೋಧಕ ಸಿಬಿಂದಿಗ

ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಇವರನ್ುು ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳಿಂದ

ಹಕ ರತಾದ, ಶ್ಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಕಳವಣಿಗಕಗಕ ಅನ್ುಕ ಲ್ವಾಗುವ ಪ್ರತಕಯೋಕ ವೃತಿು ಮಾಗೆವನ್ುು ನಿಮಿೆಸಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ವಿರ್ಯ ಪ್ುನ್ರ್
ಮನ್ನ್ ಕ್ಾಯಾೆಗಾರಗಳು, 6ನಕೋ ತ್ರಗತಿಯಿಂದ 12ನಕೋ ತ್ರಗತಿವರಕಗಿನ್ ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸುಕಗಳ ವಿಶ್ಕಲೋರ್ಣಕ, ವಯಕ್ರುತ್ವ ವಿಕಸನ್ ತ್ರಬಕೋತಿ,
ಭಾಷ್ಕ ಮತ್ುು ಸಂವಹನ್ ಕ್ರರಯಗಳ ವೃದಿಿ, ವಿಶ್ಕಲೋರ್ಣಾತ್ೂಕವಾಗಿ ವಿರ್ಯಗಳನ್ುು ಅವಲಕ ೋಕ್ರಸಿ, ತ್ಕೆಬದಿವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ
ಅವಕ್ಾಶ, ಅನೌಪ್ರ್ಾರಿಕ ವೃತಿುಪ್ರ ಗುಂಪ್ುಗಳಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಕ್ಕ, ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುು ಹಂಚಿಕ್ಕ ಳುುವ ವಕೋದಿಕ್ಕಗಳ ನಿಮಾೆಣ ಹಾಗ
ಸಂಶ್ಕ ೋಧನಾ ಮನಕ ೋಭಾವ ಬಕಳಕಸಿಕ್ಕ ಳುಲ್ು ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಬಳಸಲ್ು ವಿದಾಯರ್ಥೆಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ುು ಬಕ ೋಧಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಕ ವಕೋದಿಕ್ಕ
ನಿಮಿೆಸಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ.
ಎರಡು ವರ್ೆದ ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ದವಿಯಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ ವಿರ್ಯ ಮತ್ುು ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಲ ಐಚಿಕ ವಿರ್ಯವನ್ುು ಆಯೆ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಂಡು ಆಯಾ
ಕ್ಕೋತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ವಿಶ್ಕೋರ್ ಅಧಯಯನ್ ಕ್ಕೈಗಕ ಳುಲ್ು ಅವಕ್ಾಶವಿರಬಕೋಕು. ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಕ್ಾ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳನ್ುು ಪ್ುನ್ರ್ರಚಿತ್
ಸ್ಕೋವಾಪ್ೂವೆ ಪ್ಠ್ಯಕರಮದಂತಕ ಕನ್ುಡದಲ್ಲಲ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ು ಸಿದಿತಕ ನ್ಡಕಸಬಕೋಕು. ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳ ಕನ್ುಡ ವಿಭಾಗಗಳು ಉತ್ುಮ
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭಾಷ್ಾಂತ್ರ ಕ್ಾಯೆ ಕ್ಕೈಗಕ ಳುಲ್ು ಮುಂದಾಗಬಕೋಕು. ಉತ್ುಮ ಸಂಪ್ನ್ ೂಲ್ ವಯಕ್ರುಗಳ ವಿಡಿಯ ಭಾರ್ಣ, ಮಾದರಿ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಉತ್ುಮ ಅಭಾಯಸಗಳು ಮತ್ುು ಬಕ ೋಧನಾ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಆಯು ಭಾಗಗಳನ್ುು ವಿದುಯನಾೂನ್ ರ ಪ್ದಲ್ಲಲ ಸ್ಕೋರಿಸಿ
ಸ್ಾಮಗಿರಗಳನ್ುು ಆಯೋಜಿಸಬಕೋಕ್ರದಕ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ುು ಕ್ಾಯುುಕ್ಕ ಳುಲ್ು ನಿದಿೆರ್ಟ ಮಾನ್ದಂಡಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಣಕಗಕ ಸಂಸ್ಕಿಯಲ್ಲಲನ್
ನಾಯಕತ್ವ, ಬಕ ೋಧನಾ ಸಿಬಿಂದಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಭೌತಿಕ ಸಂಪ್ನ್ ೂಲ್ಗಳು, ಬಕ ೋಧನಾ ಸಂಪ್ನ್ ೂಲ್ಗಳು ಇತಾಯದಿ
ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡುವಂತಿರಬಕೋಕು. ಇಡಿೋ ರಾಜಯದಲ್ಲಲ ಐದಾರು ಅತ್ುಯತ್ುಮ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಅರ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸ್ಕಿಗಳಿಗಕ ನಕರಕಹಕ ರಕಯ ಜಿಲಕಲಗಳ ಇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಿಗಳಿಗಕ ಮಾಗೆದಶೆನ್ ನಿೋಡುವ ಹಕ ಣಕಗಾರಿಕ್ಕ ವಹಸಿ,
ಸಂಪ್ನ್ ೂಲ್ ಸಂಸ್ಕಿಗಳಾಗಿ ಕ್ಾಯೆನಿವೆಹಸಲ್ು ಪಕರೋರಕೋಪಿಸಬಕೋಕ್ರದಕ. ಯಾವ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಿಗಳಲ್ಲಲ ಬಕ ೋಧನಾ
ಸಿಬಿಂದಿಯ

ಕ್ಕ ರತಕ,

ಪ್ೂಣೆ

ಪ್ರಮಾಣದ

ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು,

ತ್ರಗತಿಗಳು

ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ

ನ್ಡಕಯದಕ

ನಾಯಯಯುತ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಕಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಸದಿರುವುದು, ಅಭಾಯಸ ತ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಲ ಬಕ ೋಧಿಸುವ ಅವಕ್ಾಶವನ್ುು ಕಲ್ಲುಸದಿರುವುದು,
ಕಲ್ಲಕ್ಕಗಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೌತಿಕ ಸಂಪ್ನ್ ೂಲ್ಗಳನ್ುು ಹಕ ಂದಿರದಿರುವುದು ಹಾಗ

ಕ್ಕೋವಲ್ ‘ಲಾಭ’ಕ್ಾೆಗಿಯೋ ನ್ಡಕಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಂಸ್ಕಿಗಳನ್ುು ಕ್ಾನ್ ನಿನ್ ರಿೋತಿ ಮುಚುಲ್ು ಕರಮ ಕ್ಕೈಗಕ ಳುಲ್ು ಸಕ್ಾೆರ ಮತ್ುು ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಇರ್ಾಶಕ್ರು ಪ್ರದಶಿೆಸಬಕೋಕ್ರದಕ.
ನ್ಮೂಲ್ಲಲರುವ ಎರ್ುಟ ಮಂದಿ ಉಜವಲ್, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬಯಸುತಾುರಕ ಎಂಬುದು ಮ ಲ್ಭ ತ್
ಪ್ರಶ್ಕು.

ಶ್ಾಲಾ ಕ್ಾಲಕೋಜುಗಳಲ್ಲಲ

ವಿಜ್ಞಾನ್, ಗಣಿತ್, ಇಂಗಿಲಷ್, ಭ ಗಕ ೋಳ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡಕದ ಪ್ರತಿಭಾನಿವತ್ರನ್ುು

ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲ್ು ಪಕರೋರಕೋಪಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಕ ಮುಂದಿರುವ ದಕ ಡಡ ಸವಾಲ್ು. ಇದನ್ುು ಸಮರ್ೆವಾಗಿ ಎದುರಿಸದಿದುಲ್ಲ,ಲ ಮುಂದಿನ್
ಪಿೋಳಿಗಕಯ ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳು ಸ್ಾಮರ್ಯೆವಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅರ್ವಾ ಅನ್ಯ ವಿರ್ಯಗಳನ್ುು ಮುಖಯ ವಿರ್ಯವಾಗಿ ಅಭಯಸಿಸಿದವರಿಂದ
ಪ್ರಮುಖ ವಿರ್ಯಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲಯಬಕೋಕ್ಾದ ಪ್ರಿಸಿಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ುದಕ.
ಕ್ಕೋಂದರ ಸಕ್ಾೆರದ ನಿೋತಿಯಿಂದ ಒದಗಿಬಂದಿರುವ ಅವಕ್ಾಶವನ್ುು ಸಕ್ಾೆರ ಮತ್ುು ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು ಸಮರ್ೆವಾಗಿ
ಬಳಸಿಕ್ಕ ಳುಬಕೋಕ್ರದಕ. ಈ ಬದಲಾವಣಕಗಳನ್ುು ದಿೋರ್ಘೆವಧಿಯ ಕ್ಾಣಕೆ, ಬದಿತಕ ಮತ್ುು ಇರ್ಾಶಕ್ರುಯಿಂದ ಕ್ಕೈಗಕ ಂಡರಕ, ಗುಣಾತ್ೂಕ
ಶಿಕ್ಷಣದ

ಅಡಿಪಾಯವಾದ

ಶಿಕ್ಷಕರ

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು

ಬಲ್ಪ್ಡಿಸುವುದರಲ್ಲಲ

(ಲೆೇಖಕರು ರಾಜಯ ಮುಖಯಸಥರು, ಕನಾಾಟಕ ಅಜೇಂ ಪೆ್ೇಂಜ ಫ ಂಡೆೇಷನ್)

ಪ್ರಮುಖ

ಹಕಜಕೆಯನಿುಟ್ಟಂತಾಗುತ್ುದಕ.

