
VIDYA PRAVESH 2022: Teleconference Highlights 

ದಿನಾಂಕ 10.06.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕನಫ ರೆನ್್ಸ  ನಲಿಿ  D.S.E.R.T ಸಮಗ್ರ  ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕನಾಟಕ ಬಾಂಗ್ಳೂರು. ಕಿರಿಯ ನಿರ್ದಾಶಕಿ ಶಿರ ೀಮತಿ ಗುಣವತಿ ಎಸ್ ಮೇಡಂ  ಅವರು 

ವಿದ್ಯಾ  ಪ್ರ ವೇಶ ಕಯಾಕರ ಮದಡಿ ಒಾಂದರಿಾಂದ ಮೂರನೇ ತರಗ್ತಿ ಬೀಧಿಸುವ ಎಲಿ್ಲ  

ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು  ಅನು ಪಾಲಿಸಬೇಕದ ಮುಖ್ಾ ಾಂಶಗ್ಳು...                                                      

▪ ವಿದ್ಯಾ  ಪ್ರ ವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು  ನಾಲ್ಕು  ವರ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ವಾಗಿರುವುದರುಂದ ಎಲ್ಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮಿತ್ರ ರು ತ್ಮಮ  ತ್ಮಮ  ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಾ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ಒತ್ತು  ನೀಡುವುದು.                                                                   

▪ ಇನ್ನು  ಒುಂದು ವಾರದಲ್ಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಕೈಪಿಡಿ    ಹಾಗೂ ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಹಾಳೆಗಳು ತ್ಮಗೆ ಬಂದು 

ಸೇರಲ್ಲದುು , ಬರುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಖೆಯುಂದ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ದ  ಅಧಿಕಾರಗಳ  ಪ್ರ ಗತಿ 

ಪ್ರಶಿೀಲನೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ  ಶಾಲೆಗಳ ಮಖ್ಾ  ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ವಿದ್ಯಾ  ಪ್ರ ವೇಶ ಹಾಗೂ 

ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಚೇತ್ರಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ  ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಕೈಪಿಡಿರ್ ಒುಂದು 

ಪ್ರ ತಿರ್ನ್ನು  ಕ್ಚೇರ ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ ಇಡಲ್ಕ ತಿಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ್ರುಗಳಿಗೆ  15ದಿನಗಳ 

ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಕೈಪಿಡಿರ್ನ್ನು  ಪಿರ ುಂಟ್ ತೆಗೆಸಿಕುಂಡು, ಕೈಪಿಡಿರ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಬೀಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ 

ತಿಳಿಸಲ್ಕ ಸೂಚ್ಚಸಲ್ಲಗಿದೆ.                      

▪ ವಿದ್ಯಾ  ಪ್ರ ವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು ಜೂನ್ ಒುಂದರುಂದ ಆಗಸ್್ಟ  31ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಾ  ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಕ್ತ್ಯವಾ ದ ದಿನಗಳು ಕೇವಲ 72.                                                                     

▪ ಈ ಹುಂದೆ ಒುಂದರುಂದ ಮೂರನೇ ತ್ರಗತಿ ಬೀಧಿಸುವ ವಿದ್ಯಾ  ಪ್ರ ವೇಶ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನ್ನು  ಗುತಿು ಗೆಯಾಗಿ ಒಬಬ ರೇ ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ನವಯಹಸಬೇಕೆುಂದು ಹೇಳಲ್ಲಗಿತ್ತು . 

ಆದರೆ ಈಗ ಆ ನರ್ಮವನ್ನು  ಸವ ಲಪ  ಸಡಿಲ್ಲಸಿ,ಮುಂಜಾನೆರ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  4 

ಅವಧಿಗಳನ್ನು  ಒಬಬ  ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾ ಹು  ಗಣಿತ್ಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ4 ಅವಧಿಗಳನ್ನು  

ಮತ್ತು ಬಬ  ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ನವಯಹಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ಯು ರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕು  

ರೊಟೇಶನ್ ಪ್ದಧ ತಿರ್ಲ್ಲಾ  ತ್ರಗತಿರ್ನ್ನು  ನಡೆಸುವಂತಿಲಾ .                                            

▪ ವಿದ್ಯಾ  ಪ್ರ ವೇಶದ ಎರಡನೇ  ಅವಧಿ ನನು  ಸಮರ್ ಇದರಲ್ಲಾ  ಎುಂಟು ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಮೂಲೆಗಳು 

ಇರುವುದರುಂದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳನ್ನು  ಕೇವಲ ಒುಂದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಸಿೀಮಿತ್ಗೊಳಿಸದೆ, ಎಲ್ಲಾ  

ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಾಯೂ ಕ್ಲ್ಲಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತು ಯುಂದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಸಕ್ತರ ರ್ವಾಗಿ 

ತ್ತಡಗಿಸಿಕಳುು ವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಜವಾಬ್ದು ರ 

▪ ಕ್ಲ್ಲಕೆರ್ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಬಳಸಿದ ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು  ಕೃತಿ 

ಸಂಪುಟದಲ್ಲಾ  ತ್ರಗತಿವಾರು ವಿರ್ರ್ವಾರು ಬೇಪ್ಯಡಿಸಿ, ಸಂಗರ ಹಸಿಡಲ್ಕ ತಿಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.                                               

▪ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮಮ  ನಡೆಸುವ ನನು  ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ತಿುಂಗಳಿಗೊಮ್ಮಮ  ನಡೆಸುವ 

ಸಮಗರ  ಮೌಲಾ ಮಾಪ್ನ ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನ್ನು  ಮಗುವಿನ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಾ  ಇಡತ್ಕ್ು ದುು .                                           

▪ ವಿದ್ಯಾ  ಪ್ರ ವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಾ  ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ್ಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ತ್ರಗತಿವಾರು ಮೂರು ಗುುಂಪುಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದು 

▪ ಪ್ರ ತಿ ವಾರಕೆು  ಒುಂದು ಸಲ ಮಗುವಿನ ಫೈಲನ್ನು   ಮಗುವಿನ ಪಾಲಕ್ರಗೆ ತ್ತೀರಸಿ, ಅವರ 

ಸಹ ಮಾಡಿಸಿಕುಂಡು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು 

▪ ವಿದ್ಯಾ  ಪ್ರ ವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಾ  ನಲ್ಲಕ್ಲ್ಲರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಡು೯ಗಳನ್ನು  ಬಳಸದೆ 

ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾ  ಪ್ರ ವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದು. 


