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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3499 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �തന സാധ�തകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

േകാവിഡ്  കാല�് വ�ാപകമായ ഓൺൈലൻ
വിദ�ാഭ�ാസ രീതി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�്

�ടർ�ം �േയാജനെ���ി �ണിേവ�ി�ികളിൽ
�തിയ േകാ�ക�ം നിലവി�� ഡി�ി, പിജി
േകാ�ക�ം ഓൺൈലനായി ആരംഭി��തിന്

സ�ീകരി�ിരി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്

സൗകര�ം ഒ��ാൻ ഉേ�ശി�െ�ാ�് "Let's go
digital” എ� ക�ാ�യിന് സർ�ാർ �ട�ം �റി�.
േകരള�ിെല ��വൻ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളിേല�ം അ��യനം (Teaching),
പഠനം (Learning), വിലയി��ൽ (Assessment),
പരീ� (Examination) ഇവെയ�ാം െപാ�വായ
Moodle േലണിംഗ് മാേനെ�ൻറ്  സി��ിൽ

െകാ�വരികയാണ് ഡിജി�ൽ എേനബിൾെമൻറ്
ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ പ�തിയി�െട
ഉേ�ശി��ത്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസി�ം
ഡിജി�ൽ സർ�കലാ ശാല�ം േയാജി�്
ത�ാറാ�ിയ പ�തിയാണിത്.

(ബി) വിദ�ാർ�ിക�െട േജാലിേയാെടാ�ം പഠനം �േ�ാ�
െകാ�േപാ�ക എ� ആ�ഹം

സാധ�മാ��തിന് ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം
ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് �േയാജനെ���ാൻ

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ികൾ�്  പഠനേ�ാെടാ�ം േജാലി�ം
എ� ല��േ�ാെട േകാേളജ്   വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ െതാഴിൽവ��മായി
േചർ�്  "EARN WHILE YOU LEARN” എ�
പ�തി േകരള�ിെല സർ�ാർ േകാേള�കളിൽ
നട�ിലാ��തി�� �ാരംഭ നടപടികൾ
ആരംഭി�ി��്. േകാേളജിെല െറ�ലർ �വർ�ി

സമയ�ിന്  േശഷ�� സമയമാണ്  േജാലി
െച��തി�� സമയമായി
കെ��ിയിരി��ത്. ആദ� ഘ�മായി േകാേളജ് ,
േഹാ�ൽ ക�ാംപസിനകെ� വർ�കൾ
താ�ര��� ��ികൾ�്  നൽ�ക�ം െതാഴിൽ
വ��്  നി�യി�ി�� നിര�ിൽ �ക നൽ�ക�ം
െച�ം. �ടാെത െതാഴിൽ വ��ിെ�
സഹായേ�ാെട െതാഴിൽ ന�ാൻ കഴി��വെര
കെ��ക�ം ��ികൾ�്  പാർ�്  ൈടം േജാലി
നൽക��വിധ�ി�� പ�തി കൾ
ആ��ണം െച� വ��. ഓൺൈലനായി
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െച�ാൻ കഴി�� െതാഴി�ക�ം
ഉൾെ���ിയി��് .

(സി)

വിവിധ ഡി�ി, പിജി േകാ�ക�െട ��വൻ
പാഠഭാഗ��ം ഉൾെ�ാ�� വീഡിേയാകൾ
ഉൾെ��� െമാൈബൽ ആ�കൾ

�പീകരി�വാൻ �ണിേവ�ി�ികൾ�് നിർേ�ശം
നൽ�േമാ; െവളിെ���േമാ?

(സി) പഠനസാമ�ിക�െട സംഭരണി (Repository of
Online Learning Materials):- സം�ാനെ�

സർ�കലാശാലകളിെല വിവിധ വിഷയ�ളി��
�.ജി/പി.ജി േ�ാ�ാ�ക�െട പഠനസാമ�ികൾ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിൻെറ
െവബ്േപാർ�ലിൽ "ഓൺൈലൻ �ഡി
െമ�ീരിയൽസ്" എ� ശീർഷക�ിൽ

ലഭ�മാ�ിയി��്. സർ�കലാശാലകളിെല�ം
അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളിെല�ം അ��ാപകർ
ത�ാറാ�� �ഹ�ായ സംഭരണിയിൽ നി�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ�ാ�സരണം വളെര
ലളിതമായി പഠനസാമ�ികൾ
െതരെ���ാ��താണ്. നിര�രം അപ്േഡ�്
െച�െ����ം ദിനം�തി വികാസം േന���മായ
ഈ സംഭരണിയിൽ, ഇതിേനാടകം, 130 ൽ�രം
അ��ാപകർ ത�ാറാ�ിയ വിവിധ �.ജി./പി.ജി
േ�ാ�ാ�ക�െട 2000 ലധികം pdf, word, audio,
video, ppt, e-content കൾ ലഭ�മാ�ിയി��്.
ഇവയിൽ ഒ�മി� e-content ക�ം You Tube
ചാനലിേല�് കണ�് െച�ി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


