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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6372 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈക�്-െ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി െക �ശാ�്,
�ീ എം നൗഷാദ് , 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീമതി െദലീമ 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) ഇൻഫർേമഷൻ ആ�് ക��ണിേ�ഷൻ

െടേ�ാളജി, ക�ാസി�ി ബിൽഡിംഗ്, ഉ�ട�

വികസനം, കണ�ിവി�ി, ഇ-േലണിംഗ്, സാ�ൈല�്

അധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം, ഇ-ഗേവണൻസ് ,
��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര� വികസനം എ�ീ

േമഖലകളിൽ േകരള ഇൻ�ാ��്ചർ ആ�്

െടേ�ാളജി േഫാർ എഡ�േ�ഷൻ എെ��ാം

�വർ�ന�ളാണ് നട�ിവ��െത�ം ��ത

�വർ�ന�ൾ പഠന േബാധന രംഗ�ം

വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് െപാ�വാ�ം എെ��ാം

മാ��ൾ ഉ�ാ�ിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഒ� �തൽ പ�വെര �ാ�കളിൽ പഠി��

��ികൾ�് ഇൻഫർേമഷൻ ആ�് ക��ണിേ�ഷൻ

െടേ�ാളജി�െട (ഐ.സി.ടി.) ഫല�ദമായ

ഉപേയാഗ�ം �േയാഗ�ം ഉറ�വ���തിന്

�േത�ക പാഠ��ക��ം പഠന �വർ�ന��ം

ഡിജി�ൽ ക�� ും ഐ.ടി. ഭൗതീക സൗകര���ം

ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�ൽ �ട�ിയ

�വർ�ന�ൾ േകരള ഇൻ�ാ��ർ ആ�്

െടേ�ാളജി േഫാർ എഡ�േ�ഷെ� (ൈക�്)
േന�ത��ിൽ നട�ിലാ���്. ക�ാസി�ി

ബിൽഡിംഗിെ� ഭാഗമായി ഒ� �തൽ പ��്

വെര �ാ�കളിെല അധ�ാപകർ�ം അധ�ാപേകതര

ജീവന�ാർ�ം വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസർമാർ�ം

കാലാകാല�ളിൽ �േത�ക ഐ.ടി/ഐ.സി.ടി.
അധി�ിത പരിശീലന�ം പി�ണാ

സംവിധാന��ം ൈക�് ഉറ�വ����്. ഒ�്

�തൽ പ�് വെര �ാ�കളിൽ ഐ.സി.ടി. ഒ�

�േത�ക ��കമായി തെ� ഉൾെ���ിയി��്.
�േത�ക അധ�ാപകെര നിേയാഗി�ാെത

നിലവി�� അധ�ാപകർ�് നിര�ര പരിശീലനം

നൽകിയാണ് ഐ.സി.ടി. പഠനം നട�ിലാ��ത്.
ഒ�് �തൽ പ��് വെര �ാ�കളിെല

പാഠഭാഗ�ൾ�് അ�േയാജ�മായ ഡിജി�ൽ പഠന

വിഭവ�ൾ തയാറാ�ി എ�ാ വിഭാഗം

അധ�ാപകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം

െപാ�ജന�ൾ�ം ഒ�േപാെല �േയാജനെ���

വിധ�ിൽ 'സമ�’ ഡിജി�ൽ വിഭവ േപാർ�ലിൽ

ഉൾെ���ക�ം േപാർ�ലിെ� പരിപാലനം

ഉറ�വ��ക�ം െച���്. ഡിജി�ൽ

വിഭവ�ൾ ലഭ�മാ�ിയതിേനാെടാ�ം വിഭവ�ൾ

സ�യം നിർ�ി��തിനാവശ�മായ സാേ�തിക
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പരിശീലന�ം അധ�ാപകർ�് നൽകിയി��്. ഇേമജ്

എ ഡി�ിംഗ്, ഓഡിേയാ -വീഡിേയാ

െറേ�ാർഡിംഗ്&എഡി�ിംഗ്, ഇ�റാ�ീവ്

വിഭവ��െട നിർമാണം എ�ീ േമഖലകളിൽ

അധ�ാപകർ�് ൈക�് പരിശീലനം നൽകിയി��്.
പാഠാ��ണ��ം ��ാ��ണ��ം

സാേ�തികവിദ�ാ സൗ�ദമായി സമർ�ി��തി�ം

അവ പരിേശാധി��തി�ം ഓേരാ �ാസ് �റിയി�ം

വിഭവ�ൾ ഉപേയാഗി�  ്പഠന �വർ�ന�ൾ

നട�ിയേശഷം റി��ൻ േനാ�്

ഉൾെ����തി��� സംവിധാന��ം സമ�

വിഭവ േപാർ�ലിൽ നൽകിയി��്. 5.5 ല�ം

സമ�ാ��ണ േരഖക�ം 8.89 ല�ം

��ാ��ണ േരഖക�ം 32678 ഡിജി�ൽ

റിേസാ�ക�ം സമ�യിൽ നിലവി��്.
സം�ാനെ� എ�ാ സർ�ാർ, എയ്ഡഡ്

വിദ�ാലയ�ൾ�ം േ�ാഡ്ബാ�് ഇ�ർെന�്

കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ���്. ൈക�് നട�ാ��

േകരള�ിെല ഏ��ം വലിയ ഓൺൈലൻ

പരിശീലന പ�തിയാണ് KOOL (KITEs Open
Online Learning). �ൾ അധ�ാപക�െട

െ�ാേബഷൻ വിജയകരമായി �ർ�ിയാ��തിന്

45 മണി�ർ ൈദർഘ��� ക���ർ േകാ�്

പാസായിരി�ണെമ�് സർ�ാർ ഉ�ര��്.
KOOL ��ത േകാ�ായി അംഗീകരി�ക�ം

അധ�ാപകർ�് ലഭ�മാ�ിെ�ാ�ിരി�ക�മാണ്.
ൈക�ിെ� േന�ത��ിലാണ് വിദ�ാഭ�ാസ

�വർ�ന�ൾ�് മാ�മാ�� ൈക�് വിേ��്

വിദ�ാഭ�ാസ ചാനൽ �വർ�ി��ത്. വിദ�ാഭ�ാസ

പരിപാടികൾെ�ാ�ം േകാവിഡ്  കാലയളവിൽ

സം�ാനെ� എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം

ഒ�േപാെല �േയാജനെ���വിധം 'ഫ�്െബൽ’
എ�േപരിൽ �േത�ക ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ

ആരംഭി�ക�ം ഇേ�ാ�ം അത് �ട�ക�മാണ്.
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല �ാൻ�ർ &
േപാ�ി�്, വിവിധ േ�ാളർഷി�കൾ, ഐ.ടി.
പരീ�, �ൾ കേലാ�വം, �ൾ  കായിേകാ�വം,
�ൾ ശാേ�ാ�വം, െട�്�് ��് ഇ��ി�്

�ട�ി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

�വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ േസാഫ് �് െവയർ

വികസി�ി���ം സാേ�തിക സഹായം

ലഭ�മാ���ം ൈക�ാണ്. ഓേരാ

േസാഫ് �് െവയറിേ��ം ഉപേയാഗം അ�മായി

ബ�െ���ാ�� സംശയ നിവാരണം

�ട�ിയവ�ായി �േത�ക േകാൾ െസ�ർ

സംവിധാന�ം ഏർെ���ിയി��്. സർ�ാർ
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വിദ�ാലയ�ളിെല ഭൗതീക സൗകര� വികസനം

ഉറ�വ���തിന് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ

യ��ിെ� ഭാഗമായി �േത�ക സംവിധാനമാണ്

ൈക�ിെ� േന�ത��ിൽ ഒ��ിയി��ത്. ��ത

നിർമാണ �വർ�ന�ൾ�് എസ് .പി.വി. യായി

ൈക�ിെന �മതലെ���ിയി��്. ഓേരാ

അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ിേല�ം

െതരെ��� ��കെള മികവിെ�

േക��ളാ��തിന് ഓേരാ �ളി�ം 5 േകാടി �പ

െചലവഴി�  ്നിർമാണ �വർ�ന�ൾ നട��

141 ��കളി�ം അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിനായി 3 േകാടി �പ വീതം െചലവഴി�്

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട��

പ�തിയി�ൾെ�� 96 ��കളി�ം ൈക�ിെ�

േന�ത��ിൽ ���ികൾ നട�ിയി��്.
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ സർ�ാർ സ�ീകരി�

നടപടിക�െട ഫലമായി കഴി� 5 അ�ാദമിക

വർഷ�ളി�ം ല��ണ�ിന് ��ികൾ

െപാ�വിദ�ാലയ �ളിേല�് ��തായി

എ�ിയി��്. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ

യ��ി�െട നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട

ഭാഗമായി ��ിക�െട പഠന നിലവാര�ി�ം

�ഹണപാഠവ�ി�ം �ത�മായ െമ���ായി��്.
െപാ� പരീ�കളിെല വിജയശതമാനം ഇത്

വ��മാ��. ൈക�് വിേ��് വിദ�ാഭ�ാസ

ചാനലിെ� �വർ�ന�ൾ, അ�ര��ം,
ഫ�്െബൽ, ഓൺൈലൻ അധ�ാപക പരിശീലനം

�ട�ിയ �വർ�ന�െള�റി�  ്സമ�മായ

�റി�് േക� സർ�ാരിെ� വിദ�ാഭ�ാസ

മ�ാലയ�ിെ� Remote Learning Initiatives
across India എ�തിൽ ഉൾെ���ിയി��്.
ൈഹെടക് �ൾ പ�തി�െട ഫല�ാ�ി

സംബ�ി�  ്Intel െ� സഹായേ�ാെട

അേമരി�യിെല ഒഹാേയാ (OHIO)
�ണിേവ�ി�ി�ം േകരള �ണിേവ�ി�ി�ം

സം��മായി നട�ിയ പഠന�ിൽ പ�തി

നട�ിലാ�ിയത് ��ിക�െട അ�ാദമിക നിലവാരം

െമ�െ����തിന് സഹായകമാെയ�ം 92
ശതമാനം അധ�ാപക�ം ൈഹെടക്

സംവിധാന�ൾ പഠന �വർ�ന�ളിൽ

ഉപേയാഗി��െ��ം കെ��ിയി��്. േക�

സർ�ാരിെ� നിതി ആേയാഗ് HRD Section-െ�

Best Practices-ൽ േകരള ഇൻ�ാ��ർ ആ�്

െടേ�ാളജി േഫാർ എഡ�േ�ഷെ� (ൈക�്)
േകാവിഡ്  കാലെ� �വർ�ന�ൾ

െമ�െ��താെണ�് അഭി�ായെ��ി��്.
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േകാവിഡ്  കാലയളവിൽ �ൾ എഡ�േ�ഷൻ

േമഖലയിൽ ൈക�് നട�ിലാ�� ‘ഫ�്െബൽ’
�വർ�ന�ൾ മാ�കാപരമാെണ�് UNICEF
െ� ഔേദ�ാഗിക െവൈ��ിൽ 2020 ആഗ�് 18 ന്
�സി�ീകരി�ി��്.

(ബി)

അ��ാപക�െട പരിശീലന�ം സ�യം നവീകരണ

�വർ�ന��ം സാ��മാ��തി�ത��

�േത�ക �വർ�ന�ൾ ൈക�് നട��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. ഒ� �തൽ പ��വെര �ാ�കളിെല

അധ�ാപകർ�ം അധ�ാപേകതര ജീവന�ാർ�ം

വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസർമാർ�ം കാലാകാല�ളിൽ

�േത�ക ഐ.ടി/ഐ.സി.ടി. അധി�ിത

പരിശീലന�ം പി�ണാ സംവിധാന��ം ൈക�്

ഉറ�വ����്. ഒ�് �തൽ പ�് വെര

�ാ�കളിൽ ഐ.സി.ടി. ഒ� �േത�ക ��കമായി

തെ� ഉൾെ���ിയി��്. �േത�ക അധ�ാപകെര

നിേയാഗി�ാെത നിലവി�� അധ�ാപകർ�്

നിര�ര പരിശീലനം നൽകിയാണ് ഐ.സി.ടി.
പഠനം നട�ിലാ��ത്.

(സി)

വിദ�ാർ�ിക�െട ഐ.ടി. �ബ് �ംഖലയായ

ലി�ിൽ ൈക�്സിെ� �വർ�നം

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാനെ� സർ�ാർ, എയ്ഡഡ്

ൈഹ��കളിെല വിദ�ാർ�ിക�െട ഐ.ടി.
��ാ�യാണ് ലി�ിൽ ൈക�്സ് .
െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല എ�ാം �ാസ്

വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�ക പരീ� നട�ിയാണ്

��ിേല�് അംഗ�െള െതരെ����ത്.
നിലവിൽ 1.72 ല�ം ��ികൾ അംഗ�ളാണ്.
പ�തി�െട ഭാഗമായി അംഗ�ൾ�് അനിേമഷൻ,
േ�ാ�ാമിങ് , െമാൈബൽ  ആ�് നിർ�ാണം,
�ാഫി�് ഡിൈസനിങ് , മലയാളം ക���ിങ് ,
ഹാർഡ്   െവയർ, ഇലേ�ാണി�്, േറാേബാ�ി�്,
െവബ് ടി.വി, ൈസബർ �ര� എ�ീ േമഖലകളിൽ

വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽ���്. �ൾതല�ിൽ

അധ�ാപകരായ ൈക�് മാ�ർ/മി��ിെ�

േന�ത��ിൽ �ണി�് തല പരിശീലനം,
വിദ��െട �ാ�കൾ, ഫീൽഡ്  വിസി�കൾ/
ഇൻഡ�ിയൽ വിസി�് �ട�ിയവ�ം ��ിെ�

�വർ�ന�ളാണ്. ലി�ിൽ ൈക�്സ്

അംഗ��െട �വർ�ന�ൾ, പ�ാളി�ം,
ഉ���ൾ �ട�ിയവ�െട അടി�ാന�ിൽ എ,
ബി, സി േ�ഡ്  സർ�ിഫി��കൾ നൽ�ക�ം

േയാഗ�ത േനടിയ അംഗ�ൾ�്

എസ് .എസ് .എൽ.സി.�് 5% േ�സ്  മാർ�്

അ�വദി����്. ഇ��യിെല ഏ��ം വലിയ

��ിക�െട ഐ.സി.ടി. ��ാ�യായി ലി�ിൽ

ൈക�്സ്  മാറിയി��്.
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