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ಕುರಿತು ಒೀಂದ್ು ಅಧ್ಾಯನ 

 
ರವ ೀಂದ್ರಕುಮಾರ ಪಿ. ಬಣಕಾರ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸ   ಗಿ 
 
ಪಿಠ ಕ   
ಮತಂಬರತವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಹ ೂಸ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನವನತು ಕಾಣಬಹತದ್ತ. 
ಹಳ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತ್ರಗ  ಪಿಬಲ ಸಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹ ೂರಹ ೂಮ್ಮಿವಿಕ ಯತ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ 
ಕಂಡತಬರತತ್ರುದ್ . ಹಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಹಲವು ವಿಫಲಗಳ ಕಾರಣಕಾಾಗಿ ಹ ೂಸ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ್ 
ಪಿಗತ್ರಯಂದ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ವಿಭಿನುವಾದ್ ಬದ್ಲಾವಣ ಗಳನತು ವಿಭಿನುವಾಗಿ ಕಾಣತತ್ರುದ್ . ಆದ್ದರಂದ್ 
ಇವತ್ರುನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣವನತು ನಡ ಸಲಾಗತತ್ರುದ್ . ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಸಾವಿರಾರತ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಭಿನು ರೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯತತ್ರುರತವುದ್ನತು 
ಕಾಣಬಹತದ್ತ. ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ್ ಮಾನವ ಅನತಭವಗಳ ಬದ್ಲಾವಣ  ಆಗತ್ರುದ್  ಮತ್ತು 
ಯಾವುದ್ ೋ ಸಮಸ ಾಗಳನತು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ವಿದ್ತಾನಮಾನಗಳಂದ್ ಪರಹರಸಿ 
ಕ ೂಳಳಬಹತದ್ಾಗಿದ್ . ಹಾಗ ೋಯೋ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನವು ಎಲಾಿ ಸಮತದ್ಾಯವನತು ತ್ಲತಪಿ ತ್ನುದ್  
ಶ ೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡತತ್ರುರತವುದ್ನತು ಕಾಣಬಹತದ್ಾಗಿದ್ . ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನವು ಒಂದ್ತ 
ಪಿಮತಖ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ . ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲ ಿತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನವು ಜನರ ಜೋವನದ್ಲ್ಲ ಿಒಂದ್ತ 
ಅವಿಭಾಜಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಹ ೂರಹ ೂಮ್ಮಿದ್ . ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಭಾರತ್ದ್ಂತ್ಹ ದ್ ೋಶ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ ೋತ್ಿದ್ ಅಭಿವೃದಿಧಗ  ಹಾಗೂ ಬದ್ಲಾವಣ ಗ  ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಒಂದ್ತ ಪರಣಾಮಕಾರ 
ಸಾಧನವಾಗಿದ್ .  
ಹಂದಿನ ವಷ್ಿಗಳನತು ನ ೂೋಡಿದ್ರ  ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡತವ ಪದ್ಧತ್ರಯ ಪಿಕ್ರಿಯಯತ ಬಹಳ ವಿಭಿನು 
ರೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರ  ಪಿಸತುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ ಗಳು ವಿಭಿನು ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳನತು 
ನಿೋಡತತ್ಾು ಸಾಗಿದ್  ಹಾಗ ೋ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಪಿತ್ರಯೊಬಬರ ಜೋವನದ್ಲ್ಲಿ ಒಂದ್ತ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಟದ್  
ಹಾಗೂ ಈ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನವು ಹಲವಾರತ ಕ್ ೋತ್ಿಗಳನತು ಸಾವರ್ಧೋನ ಪಡ ಸಿಕ ೂಂಡಿದ್ . 
 ಭಾರತ್ರೋಯ ಸಂವಿಧ್ಾನದ್ಲ್ಲಿ 45ನ ೋ ವಿರ್ಧ ಪಿಕಾರ ಭಾರತ್ದ್ ಪಿತ್ರಯೊಬಬ ಪಿಜ ಯತ ಪ್ಾಿಥಮ್ಮಕ  
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ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಹ ೂಂದ್ತವುದ್ತ ಅವರ ಹಕಾಾಗಿದ್ . ಹಾಗ ಯೋ 
ಭಾರತ್ರೋಯ ಸಂವಿಧ್ಾನದ್ಲ್ಲಿ 14 ವಷ್ಿದ್ವರ ಗಿನ ಎಲಾ ಿ
ಮಕಾಳಗ  ಪ್ಾಿಥಮ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ನಿೋಡಬ ೋಕತ 
ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದ್ . ಆದ್ದರಂದ್ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆನ ಲ ೈನ 
ಗತಣಮಟ್ಟವು ಹ ಚ್ತುತ್ರುದ್  ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನವನತು 
ಬಳಸತವುದ್ನತು ಪಿಚ ೂೋದಿಸತತ್ರುದ್  ಏಕ ಂದ್ರ  ಆನ ಲ ೈನ 
ಕಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚುನ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಪಡ ಯಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು 
ಇಲ್ಲಿ ಸ ೋವ ಗಳಗ  ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ್ ಸಂಯೊೋಜನ ಯಾಗಿ ಇತ್ರ 
ರಾಷ್ರಗಳಗ  ಹ ೂೋಲ್ಲಸಿ ನ ೂೋಡಿದ್ರ  ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಡಿಜಟ್ಲ್ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಹ ೂಸಹಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ತದ ಯಾವುದ್ಕತಾ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿದ್  
ವ ೋಗವಾಗಿ ಬ ಳ ಯತತ್ರುದ್  ಮತ್ತು ಒಂದ್ತ ಹ ೂಸ ಯತಗವನತು 
ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ್  ಮತ್ತು ಇದ್ತ ಜನರ ಜೋವನದ್ಲ್ಲಿ 
ಬಿಟ್ತಟಇರಲಾಗದ್ ಕಗಂಟ್ಾಟಗಿದ್  ಎಂದ್ತ ಅಂದ್ಾಜಸಬಹತದ್ತ.  
 
ಅಧ್ಾಯನದ್ ಉದ್ ದ ಶ  
1. ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಪರಕಲಪನ ಯನತು 

ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳುಳವುದ್ತ 
2. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಪಿಸತುತ್ ಸಿಥತ್ರ ಮತ್ತು 

ಭವಿಷ್ಾವನತು ಅಧಾಯನ ಮಾಡತವುದ್ತ. 
 
ಸೀಂಶ   ಧ್ನಾ ವಧಾನ  
ಈ ಸಂಶ  ೋಧನಾ ಪಿಬಂಧವು ಪರಕಲಪನಾ ಮತ್ತು 
ಪರಶ  ೋಧನಾತ್ಿಕ ಸವರೂಪದ್ಲ್ಲಿದ್ . ಇಲ್ಲ ಿ ವಸತುನಿಷ್ ಿ ಮತ್ತು 
ದಿವತ್ರೋಯ ವಿಧ್ಾನವನತು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಳಳಲಾಗಿದ್ . ಇಲ್ಲಿ 
ದಿವತ್ರೋಯ ದ್ತ್ಾುಂಶ್ಗಳಾದ್ ಪುಸುಕಗಳು, ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ ಗಳು 
ಮತ್ತು ಜನಿಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹತ್ರಯನತು ಸಂಗಿಹಸಲಾಗಿದ್ . 
ಅಧಾಯನ ವಿಷ್ಯಕ ಾ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ್ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಲ ೋಖ್ನಗಳನತು 
ತ್ ಗ ದ್ತಕ ೂಳಳಲಾಗಿದ್ . 
 
ಡಿಜಿಟಲ್ ನ ಬ ಳವಣಿಗ್  ಮತುು ಕಲಿಕ   
ಭಾರತ್ ದ್ ೋಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸರ ಸತಮಾರತ 193 ಕ ೂೋಟ್ಟ 
ಜನಸಂಖ್ ಾಯಲ್ಲಿ 74.9 ಕ ೂೋಟ್ಟ ಜನರತ ಮೊಬ ೈಲ್ ಗಳನತು 
ಹ ೂಂದಿದ್ಾದರ  ಮತ್ತು 74.4 ಕ ೂೋಟ್ಟ ಜನರತ ಇಂಟ್ರ  ುಟ್ 
ಸಂಪಕಿವನತು ಹ ೂಂದಿದ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪಕಿದಿಂದ್ ಡಿಜಟ್ಲ್ 
ಕಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ಏರಕ  ಕಂಡತಬರತತ್ರುದ್  ಎಂದ್ತ ತ್ರಳಯ ಬಹತದ್ತ. 

ಡಿಜಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ್ ಉತ್ುಮ ದ್ಜ ಿಯ ವಿಷ್ಯ ನ ೈಜ 
ಸಮಯದ್ ಕಲ್ಲಕ  ಮತ್ತು ಪಿತ್ರಕ್ರಿಯ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಹಾಗೂ 
ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಳಕ ಗ  ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಕ ಗ  ಉತ್ ುೋಜನ 
ನಿೋಡತತ್ುದ್ . 
ಡಿಜಟ್ಲ್ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದಿಂದ್ ಯಾರತ ಬ ೋಕಾದ್ರತ 
ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರತ ಕಲ್ಲಕ ಯನತು ನ ೋರವಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಂವಾದ್ಾತ್ಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಲಯ ಬಹತದ್ತ ಎಂದ್ತ ಏಜತಟ್ ಕ್ 
ಸಂಸ ಥಗಳು ಆನ ಲ ೈನ ಕಾಯಿಕಿಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ 
ಡಿಜಟ್ಲ್ ಸವರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಸೌಕಯಿವನತು 
ಒದ್ಗಿಸತತ್ರುರತವುದ್ರಂದ್ ಜನರತ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಕಲ್ಲಕ ಯತ್ು ಹ ಜ ೆ 
ಹಾಕತತ್ರುದ್ಾದರ . ಏಕ ಂದ್ರ  ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಟ್ಲ್ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ್ಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ಆನ ಲ ೈನ ಕ ೂೋಸಿಗಳು ಕ ೈಗ ಟ್ತಕತವುದ್ರಂದ್ 
ಸತಲಭವಾಗಿ ಪಿವ ೋಶಿಸಬಹತದ್ಾಗಿದ್ . 
ಹಳ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತ್ರಯತ ಭೌತ್ರಕವಾಗಿ ತ್ರಗತ್ರಗಳು ನಾಲತಾ 
ಗ ೂೋಡ ಗಳ ಮದ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಗತಣಮಟ್ಟದ್ 
ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಪಡ ಯತತ್ರುದ್ದರತ. ಆದ್ರ  ಹಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಹಲವಾರತ ಅಡ ತ್ಡ ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರತ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಕ ೂರತ್ ಯನತು ಕಾಣಬಹತದ್ಾಗಿದ್  ಆದ್ರ  ಡಿಜಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ ಾ 
ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ್ಂತ್ ಎಲಾ ಿ ತ್ರಹದ್ ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಪಡ ಯಲತ 
ಹಾಗೂ ಯಾವುದ್ ೋ ಅಡ ತ್ಡ ಗಳು ಇಲಿದ್  ಹಳ ೋಯ 
ಪದ್ಧತ್ರಯನತು ಮ್ಮೋರಸತವ ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ನುದ್  ಆದ್ 
ಸವರೂಪವನತು ಮೂಡಿಸತತ್ಾು ಬರತತ್ರುದ್ . 
 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಆನ  ೈನ ಕಲಿಕ  ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಹ  ಗ್  
ಬದ್ಾಯಿಸುವುದ್ು 
 ಡಿಜಟ್ಲ್ ಕಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ನ ೋರ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ್ಾತ್ಿಕ 
ಕಲ್ಲಕ ಯನತು ಯಾವುದ್ ೋ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲಯ 
ಬಹತದ್ಾಗಿದ್  ಹಾಗೂ ಗತಣಮಟ್ಟದ್ ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಪಡ ಯಲತ 
ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ್ಗಳವ , ವೃತ್ರು ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಲ್ಲ 
ಅಥವಾ ಯೊೋಜನಾ ಆಧ್ಾರತ್ ಕಲ್ಲಕ ಯಾಗಲ್ಲ 
ಕಲ್ಲಯತವವರಗ  ಕಲ್ಲಕ  ಮತ್ತು ಮೌಲಾಮಾಪನಕ ಾ ಹ ಚ್ತು 
ಸಂವಾದ್ಾತ್ಿಕ ವ ೋದಿಕ ಯನತು ನಿೋಡತತ್ುದ್ .  
ಡಿಜಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ದ್ ೂರ ಯತತ್ುದ್  ಹಾಗೂ 
ಡಿಜಟ್ಲ್ ಪ್ಾಿಟ್ ಫಾರ್ಮ ಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಹಲವಾರತ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಮಾಗಿದ್ಶ್ಿನ ಮತ್ತು ಹಲವಾರತ ವ ೋದಿಕ ಗಳನತು ಇಲ್ಲಿ 
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ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ಕಲ್ಲಯಲತ ಅವಕಾಶ್ಗಳವ .  
ಈ ವ ೋದಿಕ ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಪಡ ಯಲತ ಹ ಚ್ತು 
ವಿಶಾವಸವನತು ಹ ೂಂದಿದ್ಾದರ  ಹಾಗೂ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ್ 
ಅತ್ತಾತ್ುಮ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶ್ವನತು ಪಡ ಯಬಹತದ್ತ. ಈ ವ ೋದಿಕ ಗ  
ಜನರತ ಹ ಚ್ತು ಹಣವನತು ಪ್ಾವತ್ರಸಲತ ಹಂಜರಯತವುದಿಲ.ಿ 
ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಯತವ ಪಿತ್ರಭ ಗಳಗ  ವ ೋಗವಾಗಿ 
ಕಲ್ಲಯಲತ ಮತ್ತು ತ್ಮಿ ಮತಂದಿನ ಭವಿಷ್ಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣವನತು 
ಆಯಾ ಮಾಡಿಕ ೂಳಳಲತ ಹಲವಾರತ ಅವಕಾಶ್ಗಳನತು ಸದ್ಾ 
ತ್ ರ ದ್ತ ಕ ೂಂಡತ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಸಿ 
ಸಹಕರಸತತ್ುವ . ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಥಗಳು ಸಮಗಿ ಮತ್ತು 
ವಿಶ ೋಷ್ ಜ್ಞಾನವನತು ಪ್ಾರದ್ಶ್ಿಕವಾಗಿ ನಿೋಡತತ್ುವ  ಹಾಗೂ 
ಚ್ಚ ಿಯೊಂದಿಗ  ಮಕಾಳು ಮತ್ತು ಯವಕರಲ್ಲಿ ಸಮಯ 
ಪಿಜ್ಞ ಯನತು ಹ ಚ್ಚುಸಲತ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ  ಹತಟ್ಟಟಹಾಕಲತ 
ಆನ ಲ ೈನ ಕಲ್ಲಕ  ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಇವ .  
  
ಆನ  ೈನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಬ   ಧ್ನ ಗ್  ಒೀಂದ್ು ಶಕ್ತುಯಾಗಿದ್   
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸನಿುವ ೋಶ್ಗಳಲ್ಲ ಿಹ ೂಸ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪಿಭಾವವು 
ಹ ಚಾುಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಿಕವಾಗಿದ್ . ಏಕ ಂದ್ರ  ಹ ೂಸ 
ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರಗ  ತ್ಮಿ ಜ್ಞಾನ ಕೌಶ್ಲಾವನತು 
ಹ ಚ್ಚುಸಲತ ಅವಕಾಶ್ಗಳನತು ನಿೋಡಿವ . ಡಿಜಟ್ಲ್ ನಿಂದ್ 
ರಚ್ನಾತ್ಿಕ ಕಲ್ಲಕ  ವಾತ್ಾವರಣದ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ್ 
ಗತಣಮಟ್ಟವನತು ಹ ಚ್ಚುಸತತ್ುದ್ . 
ಈ ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಹಲವಾರತ ಸಾಧನಗಳನತು 
ಬಳಸಿಕ ೂಳಳವುದ್ರಂದ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ಸತಲಭವಾಗಿ 
ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳಳಲತ ಸಹಕಾರಯಾಗಿದ್ . ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ದ್ವನಿಸತರಳ, ವಿೋಡಿಯೊಗಳು, ಸಂವಾದ್ಾತ್ಿಕ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಉತ್ುಮವಾದ್ ಕಲ್ಲಕ ಯನತು ಮಾಡಿಕ ೂಳಳಲತ 
ಹಾಗೂ ಪರಕಲಪನ ಗಳನತು ಸಿದ್ಾದಂತ್ಗಳನತು ವ ೋಗವಾಗಿ 
ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳಳಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ುದ್ . 
ಡಿಜಟ್ಲ್ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದಿಂದ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಹ ಚ್ಚುನ 
ಜ್ಞಾನವನತು ಪಡ ಯತತ್ಾುರ . ತ್ಮಗ  ಇಷ್ಟವಾದ್ ವಿಶ್ವ ಧಜ ಿಯ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳಂದ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ ಥಗಳಂದ್ ವಿಷ್ಯದ್ 
ಮಾಹತ್ರಯನತು ಪಡ ಯತತ್ಾುರ  ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬ ೋಕಾದ್ರೂ 
ಯಾವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರತ ಕಲ್ಲಯ ಬಹತದ್ಾಗಿದ್ . 
ಈ ವ ೋದಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಪಿಖ್ಾಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜಷರಂದ್ ಶಿಕ್ಷಣವನತು 

ಪಡ ಯಬಹತದ್ತ ಹಾಗೂ ವಾವಹಾರ ಉಧಾಮದ್ ತ್ಜ್ಞರಂದ್ 
ಕಲ್ಲಯತವುದ್ರ ಮೂಲಕ ತ್ಮಿ ಜ್ಞಾನವನತು 
ಹ ಚ್ಚುಸಿಕ ೂಳುಳತ್ಾುರ . ಇಲ್ಲಿ ತ್ಜ್ಞರತ ತ್ಾವು ತ್ರಳದ್ತ 
ಕ ೂಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಮಾಹತ್ರ ವಿಷ್ಯ ಪ್ಾಿಯೊೋಗಿಕ ಅಂಶ್ಗಳ 
ಅಮೂಲಾವಾದ್ ಒಳ ನ ೂೋಟ್ದ್ ಬಗ  ೆ ಹಂಚ್ಚಕ ೂಳುಳತ್ಾುರ . 
ಇದ್ರಂದ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ಸಮಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ ೋಷ್ ಜ್ಞಾನವನತು 
ಪಡ ಯಲತ ಅನತವು ಮಾಡಿಕ ೂಡತತ್ುದ್ . 
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಾಮ ಕಲಿಕ ಯ ಒೀಂದ್ು ಸಾಧ್ನವಾಗಿದ್   
ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧಾಮದ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಲನಿಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಿ 
ಅನತಭವವನತು ಹಂಚ್ಚಕ ೂಳಳ ಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು ಇತ್ರರಂದ್ 
ಹಂಚ್ಚಕ ೂಳಳಲಾದ್ ವಿಷ್ಯವನತು ಒಂದ್ತ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸ 
ಬಹತದ್ತ.  
ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು 
ಸತಲಭವಾಗಿ ಎಲಿರೂ ಪಿವ ೋಶಿಸಬಹತದ್ತ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಯವನತು ಪಡ ಯಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷ್ಯದ್ ಬಗ ೆ 
ಪರಸಪರ ತ್ಮಿ ಕಾಯಿ ಯೊೋಜನ ಗಳ ಬಗ ೆ ವಿಮಶ ಿ ಮತ್ತು 
ಪಿತ್ರಕ್ರಿಯಯನತು ಪಡ ಯಲತ ಮತ್ತು ಹಂಚ್ಚಕ ೂಳಳಲತ ಇಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರಗೂ ಅವಕಾಶ್ ದ್ ೂರ ಯತತ್ುದ್ .  
ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗ  ಬ ೋಕಾದ್ 
ಮಾಹತ್ರಯನತು ಪಿಶ ುಗಳನತು ಕ ೋಳುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಹತ 
ಜನರಂದ್ ಪಿತ್ರಕ್ರಿಯಗಳನತು ಪಡ ಯಲತ ಹಂಚ್ಚಕ ೂಳಳಲತ ಇಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರಗೂ ಅವಕಾಶ್ ದ್ ೂರ ಯತತ್ುದ್ . ಸಾಮಾಜಕ 
ವ ೋದಿಕ ಯಂದ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ಉದ್ ೂಾೋಗ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ್ 
ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಅರವು ಮೂಡಿಸಲತ ಬಹಳ 
ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ . ಆಧತನಿಕ ಜಗತ್ರುನಲ್ಲಿ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ 
ವ ೋಗವಾಗಿ ಚ್ಲ್ಲಸತವಲ್ಲಿ ತ್ರಗತ್ರ ಆಧ್ಾರತ್ ಕಲ್ಲಕ  ಮತ್ತು 
ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧಾಮಗಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧವು 
ಮಹತ್ವದ್ಾಗಿದ್ . 
 
ಗ್ಾರಮ ಣ ಪ್ರದ್  ಶಗಳಲಿಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಈ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಮಾಧಾಮ ಶಿಕ್ಷಣವು ಗಾಿಮ್ಮೋಣ ಭಾರತ್ದ್ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ಭೌತ್ರಕ ಗತಣಮಟ್ಟದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಭಿನು 
ವಿಷ್ಯವನತು ಪಡ ಯಲತ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ . ಡಿಜಟ್ಲ್ 
ಶಿಕ್ಷಣಕ ಾ ಹ ೂೋಲ್ಲಸಿದ್ರ  ಹಳ ೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತ್ರ ವಿಭಿನುವಾಗಿದ್  
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ಆದ್ದರಂದ್ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ಗಾಿಮ್ಮೋಣ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದ್ಲಾವಣ ಯಾಗತವುದ್ನತು ನಾವು 
ಕಾಣಬಹತದ್ಾಗಿದ್ .  
ಇ-ಕಲ್ಲಕ ಯಂದ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ಸಮಯ ಹಣ ಹಾಗೂ ಅವರ 
ಆಸಕ್ರುಯ ಮೆೋರ ಗ  ಯಾವುದ್ ೋ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ 
ಒಳಳಯ ಗತಣಮಟ್ಟದ್ ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಸವಯಂ ಪ್ ಿೋರತ್ವಾಗಿ 
ಮತಕುವಾಗಿ, ಸವತ್ಂತ್ಿವಾಗಿ ಪಡ ಯಲತ ಪಿತ್ರಯೊಬಬ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಯತ ಅವಕಾಶ್ವನತು ಹ ೂಂದಿರತತ್ಾುನ . ಹಾಗೂ 
ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಹಲವಾರತ ವ ಚ್ುವನತು ಉಳತ್ಾಯ ಮಾಡ 
ಬಹತದ್ಾಗಿದ್ . ಗಾಿಮ್ಮೋಣ ಪಿದ್ ೋಶ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ಕ ಲಸ 
ಮಾಡಲ ೋ ಬ ೋಕಾಗಿರತವುದ್ರಂದ್ ಅವರಗ  ನಿದಿಿಷ್ಟ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಪಡ ಯಲತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗತತ್ುದ್ . ಇಲ್ಲಿ 
ದಿನ ಪೂಣಿ ತ್ರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕತಡತವುದ್ರಂದ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  
ಆರ್ಥಿಕ ಹ ೂರ ಯಾಗತತ್ುದ್  ಆದ್ದರಂದ್ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಆ 
ತ್ರಹ ನಿದಿಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಬ ೋಕಾಗಿಲ ಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಕ ಲಸ 
ಮಾಡತತ್ಾು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ ಯ ಬಹತದ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರತ 
ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಇರತವುದ್ರಂದ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ತ್ಮಿ ಸಮಯಕ ಾ 
ತ್ಕಾಂತ್  ಪ್ಾಠಗಳನತು ಕಲ್ಲಯ ಬಹತದ್ಾಗಿದ್ , ಹಲವಾರತ 
ಅವಕಾಶ್ಗಳರತವುದ್ರಂದ್ ಗಾಿಮ್ಮೋಣ ಪಿದ್ ೋಶ್ದ್ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ . 
ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಸವಯಂ ವಿಷ್ಯವನತು 
ಆಯಾ ಮಾಡಿಕ ೂಳುಳವ ಅವಕಾಶ್ವಿರತವುದ್ರಂದ್ ಕಲ್ಲಯಲತ 
ಹ ಚ್ತು ಆಸಕುರನಾುಗಿ ಮಾಡತತ್ುದ್ . ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  
ಹ ಚ್ಚುನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನತು ಉಳತ್ಾಯ ಮಾಡಲತ 
ಇದ್ತ ಸಹಕಾರಯಾಗಿದ್ . ಆದ್ದರಂದ್ ಗಾಿಮ್ಮೋಣ ಪಿದ್ ೋಶ್ದ್ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ಇ-ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಂಬರತವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಉಪಯತಕುಕರವಾಗಿರತತ್ುದ್ . 
 
ಭಾರತದ್ಲಿಿ ಇ-ಕಲಿಕ ಯ ಪ್ರಸುುತ ಸ್ಥಿತಿ  
ಭಾರತ್ ದ್ ೋಶ್ವು ಗಾಿಮ್ಮೋಣ ಪಿದ್ ೋಶ್ಗಳಂದ್ ಕೂಡಿದ್ . 
ಹಾಗಾಗಿೋ ಪಿತ್ರಯೊಂದ್ತ ಪಿದ್ ೋಶ್ಗಳಗ  ಇ-ಕಲ್ಲಕ  
ತ್ಲತಪಿಸತವುದ್ತ ಕ ೋಂದ್ಿ ಸಕಾಿರದ್ ಪಿಯತ್ುಗಳು 
ನಡ ಯತತ್ುವ ,  
ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ ೋತ್ಿವು ಕ ೋವಲ ತ್ರಗತ್ರ ಕ ೂಠಡಿಗಳಗ  
ಮಾತ್ಿ ಸಿೋಮ್ಮತ್ವಾಗಿಲಿ ಯಾಕ ಂದ್ರ  ಅಂತ್ಜಾಿಲ ಮತ್ತು 

ಸಾಿಟ್ಿ ಪ್ೋನ ಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ  ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ್ 
ಆಾಪ್ ಗಳಂದ್ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆನ ಲ ೈನ ಕಲ್ಲಕ ಗ  ಹಲವಾರತ 
ಅವಕಾಶ್ಗಳೂ ಹ ಚಾುಗತತ್ುದ್ , ಭಾರತ್ದ್ ಮಾರತಕಟ್ ಟಯಲ್ಲಿ 
ಮ್ಮೋಲ್ಲಯನಷ್ತಟ ಇ-ಲನಿಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಪಡ ಯತತ್ರುದ್ಾದರ  
ಎಂದ್ತ ಅಂದ್ಾಜಸಲಾಗಿದ್ . ಪಿಸತುತ್ ದ್ ೋಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆನ ಲ ೈನ 
ಸಪಧ್ಾಿತ್ಿಕ ತ್ರಬ ೋತ್ರ ಕ ೋಂದ್ಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ 
ಕಾಲ ೋಜತಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂರ್ಧತ್ ತ್ರಬ ೋತ್ರಯನತು 
ನಿೋಡತವುದ್ರ ಜ ೂತ್ ಗ  ವೃತ್ರುಪರ ಶಿಕ್ಷಣವನತು 
ಕ ೋಂದಿಿಕರಸತತ್ುವ . 
 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕ ಯ ಭವಷ್ಾ 
ದ್ ೋಶ್ವನತು ಡಿಜಟ್ಲ್ ಸಬಿಲ್ಲೋಕೃತ್ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ 
ಆರ್ಥಿಕತ್ ಯನಾುಗಿ ಪರವತ್ರಿಸತವ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಕಾಯಿಕಿಮದ್ ದ್ೃಷ್ಠಟ ಕ ೂೋನದ್ ೂಂದಿಗ  ಭಾರತ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕ್ ೋತ್ಿವು ಮತಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಿ ಪಿಮತಖ್ 
ಬ ಳವಣಿಗ ಯಾಗತವುದ್ರಂದ್ ಜೋವನದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಕ ಆರ್ಥಿಕ 
ವಾತ್ಾಾಸವನತು ತ್ರತತ್ುದ್ . 
 
ಸವಾಲುಗಳು  
ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಾಯಾಗತವುದ್ತ ಮೂಲ 
ಸೌಕಯಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ ಿ ವ ೋರ್ ಸೌಲಭಾಗಳ ಕ ೂರತ್ , 
ಅಂದ್ರ  ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ಕ ಟ್ಟರ  ಸರ ಮಾಡಿಸಿ ಕ ೂಳಳವುದ್ತ ಮತ್ತು 
ತ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಆಗದ್  ಇರತವಂತ್ಹದ್ಾಗಿದ್ . ಇಲ್ಲಿ ಗಾಿಮ್ಮೋಣ 
ಪಿದ್ ೋಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸಥ ಜನರಗ  ತ್ರಬ ೋತ್ರ ನಿೋಡಲತ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಕ್ರು ಬ ೋಕಾಗತತ್ುದ್  ಇಲ್ಲಿ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ್ ಬಗ ೆ 
ಸಂಪೂಣಿ ಜ್ಞಾನವನತು ಹ ೂಂದಿರತವ ವಾಕ್ರುಗಳ ಸಮಸ ಾ 
ಕಾಣತತ್ುದ್ . 
ಗಾಿಮ್ಮೋಣ ಪಿದ್ ೋಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ 
ಇರತವುದ್ರಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಕಲ್ಲಕ ಯನತು ಕಲ್ಲಸತವುದ್ತ 
ಕಷ್ಟಕರವಾಗತತ್ುದ್ . ಏಕ ಂದ್ರ  ಪ್ಾಿಥಮ್ಮಕ ಹಂತ್ದಿಂದ್ 
ಗಾಿಮ್ಮೋಣ ಪಿದ್ ೋಶ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನತು 
ನಿೋಡತವುದ್ರಂದ್ ಜ್ಞಾನದ್ ಮಟ್ಟವನತು ಹ ಚ್ಚುಸ ಬಹತದ್ತ ಹಾಗೂ 
ಪ್ಾಿಥಮ್ಮಕ ಶಾಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ಕಲ್ಲಸತವುದ್ರಂದ್ 
ಕೌಶ್ಲಾಗಳನತು ಹ ಚ್ಚುಸಬಹತದ್ತ ಆದ್ರ  ಗಾಿಮ್ಮೋಣ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಿದ್  ಇರತವುದ್ರಂದ್ ಅವರಲ್ಲ ಿ ಕಡಿಮೆ 
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ಕೌಶ್ಲಾ ಇರತವುದ್ರಂದ್ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಅಳವಡಿಕ  
ಕಷ್ಟಕರವಾಗತತ್ುದ್ . 
 
ಸಾರಾೀಂಶ  
ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದ್ ೂಂದ್ತ ಹ ಜ ೆ ಹ ಜ ಯೆಾಗಿ 
ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಲಡತತ್ಾು ಬರತತ್ಾು ಇದ್ . ಆದ್ದರಂದ್ ಹಳ ಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತ್ರಯಲ್ಲಿರತವ ಕಟ್ತಟಪ್ಾಡತಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ 
ಏಕ ಂದ್ರ  ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರತ ಹ ೋಗ  
ಬ ೋಕಾದ್ರತ ಕಲ್ಲಯ ಬಹತದ್ತ ಇದ್ತ ನಾಲತಾ ಗ ೂೋಡ ಯ ಮದ್ ಾ 
ಸಿೋಮ್ಮತ್ವಾಗಿರತವುದಿಲಿ. ಹೋಗಾಗಿ ಕಾಮ್ಮಿಕ ವಗಿದ್ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗ  ವಿದ್ ಾಯ ಜ ೂತ್ ಗ  ತ್ಮಿ ಆದ್ಾಯವನತು 
ಕಲ್ಲಪಸಿಕ ೂಂಡತತ್ುದ್ . ನಾವು ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಒಂದ್ತ 
ವಿಷ್ಯಕ ಾ ಹ ೂಲ್ಲಸತವುದ್ಕ ಾ ಆಗತವುದಿಲಿ ಏಕ ಂದ್ರ  ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ 
ತ್ರಹದ್ ವಿದ್ ಾಯನತು ತ್ಮಿ ಇಚಾಾಶ್ಕ್ರುಯ ಮೆೋರ ಗ  ಕಲ್ಲಯ 
ಬಹತದ್ತ. ಹೋಗ  ಮತಂದ್ತವರ ದ್ರ  ಆನ ಲ ೈನ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಮಾಜದ್ ಒಂದ್ತ ಅಂಗವಾಗತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ೋ 
ಅನತಮಾನವಿಲಿ.  
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