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                                                                     ಡಾ. ಶೇಖರ್. ಆರ್್  

ಸಹ ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಚ ವಿಭಾಗ,  

 ಅಲಯನ್ಸ ಚ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ಆನೇಕಲಚ 

ಬಂಗಳೂರು 562 106 

                         

                                    ಆನ್ ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ   

ಪೀಠಿಕೆ  

                ಹೆಮಾಾ ರಿ  ಕೊರೀನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ದಂದ ವಿಶ್ವ ಕೆಕ ೀ ಸಾ ಶಾನ  ಮೌನ 

ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೆಳೆತಕೆಕ  ಹಲವಾರು ಸಮಸೆಾ ಗಳು ಉದಭ ವಗಂಡಿವೆ. ಅದರಲಿಿ  

ಶಕ್ಷಣದ ಸಮಸೆಾ ಯೂ ಒಂದು. ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ – ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ತ್ರೆದು ಅಲಿಿ  

ಶಕ್ಷಣವನ್ನು  ನಿೀಡಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟ ೀ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗೆಷಈ ವೈರಾಣು ಹಬ್ಬ ಬ್ಹುದು 

ಎಂಬ್  ಭಯ ಮೂಡಿದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಇದಕೆಕ  ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರ್ಯ್ಯ ವಾ ವಸೆೆ  

ಎಂದರೆ ಈ ಆನ್ಚ ಲೈನ್ಚ ಶಕ್ಷಣ. ಈ ಸಂದಗಧ  ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಯಲಿಿ   ಆನ್ಚ ಲೈನ್ಚ ಶಕ್ಷಣವೇ 

ಅತ್ರ ಮುಖ್ಾ  ಎಂಬುದನ್ನು  ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು.  

 ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ  

            “ಪರ ತಾ ಕ್ಷವಾಗಿ  ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿನಲಿಿ  ಶಕ್ಷಣ ನಿೀಡಲು ಅಸಾಧ್ಾ ವಾದ್ಯಗ, 

ಅದರ ಪರ್ಯ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಜ್ಞ್ಲದ ಮುಖೇನ ಶಕ್ಷಣ ನಿೀಡುವ ಪದಧ ತ್ರಯೇ ಆನ್ಚ 

ಲೈನ್ಚ ಶಕ್ಷಣ”.ಚಚಲಾಕಚ ಡೌನ್ಚ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳನ್ನು  ಸಕ್ರರ ಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ  ಪ್ರಲ್ಗೊಳುು ವಂತ್ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕಕ  ಎಂದರೆ 

ಆನ್ಚ ಲೈನ್ಚ ಬೀಧ್ನೆ.  

   ಆನ್ಚ ಲೈನ್ಚ ತರಗತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಜ್ಞ್ಲ ಆಧ್ರಿತ ಶಕ್ಷಣಕೆಕ  ಎಲಿ  

ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು  ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ಗಳು ತ್ರೆದುಕೊಳುು ತ್ರು ವೆ. ಇದರಿಂದ್ಯಗಿ 

ಆನ್ಚ ಲೈನ್ಚ ಶಕ್ಷಣ ಭವಿಷ್ಾ ದ ಶಕ್ಷಣದ ವಿಧ್ಯನವಾಗುವುದು ಮತು ಷ್ಟಟ  

ದೃಢವಾಗುತ್ರು ದೆ.  ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರವು ಆನ್ಚ ಲೈನ್ಚ ಶಕ್ಷಣಕೆಕ  ಉತ್ು ೀಜನ ನಿೀಡುತ್ರು ದೆ. 

ಈ ಸಂಬಂಧ್ “ಚದೀಕಾಾ ”ಚಪೀಟ್ಲಚ ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸಿದುದ , ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ 

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿ ಪೀಟ್ಲಚ ನಲಿಿ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.   

         ಪರ ತ್ರಯೊಬ್ಬ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಯಷಮೊಬೈಲಷ ಸಂಖ್ಯಾ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ, ಸಂದೇಶ್ಗಳನ್ನು  

ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಯೂಟೂಬಚ ಚಾನೆಲಚ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಸ ಪಚ ಗೂರ ಪಚ ಗಳಲಿಿ  

ಶಕ್ಷಣಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ವಿದೇಶ್ಗಳಲಿಿರುವಂತ್ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಆಧ್ಯರಿತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಕ್ಷಣ ನಿೀಡುವ ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ಇಲಾಖ್ಯ 

ನಡೆಸುತ್ರು ದೆ.  
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                     ಆನ್ ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು  

• ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು   ಓದ, ಅಭಾ ಸಿಸುವುದಕ್ರಕ ಂತ ಆನಿೆ ೈನ್ಚ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತ್ರ 

ಪಡೆಯುವುದು ಆಧುನಿಕ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾಗುತು ದೆ.  

• ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ನಾವು  ಹಂದರುವ ಮೊಬೈಲಚ, ಕಂಪ್ಯಾ ಟರಚನಂತಹ 

ಸಾಧ್ನಗಳಿಗೆ ಇಂಟನೆ್ಟಚ ಸಂಪಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ವೆಚಚ ದಲಿಿ  

ಶಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬ್ಹುದು.  

• ಮನೆಯಲ್ಲ ೇಷಕಲಿಯಬಹುದ್ಯದ್ದ ರಿಂದ್ ಸಂಚಾರದ ಅವಶ್ಾ ಕತ್ ಇರುವುದಲಿ . 

ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಾ .  

• ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಯ ಸವ ಯಂ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪುನಮ್ನನಕೆಕ   ಹೆಚ್ಚಚ  ಅವಕಾಶ್ 

ದೊರೆಯುತು ದೆ. 

   ಆನ್ ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನನುಕೂಲತೆಗಳು  

 

• ನೆಟಚ ವಕಚ್ ಸಮಸೆಾ ಯಂದ  ಗಾರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶ್ದ ಜನರು ಅಂತಜ್ಞ್ಲ 

ಸೌಲಭಾ ವಿಲಿದೆ ಆನ್ಚ ಲೈನ್ಚ ಶಕ್ಷಣದಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬ್ಹುದು. 

• ಹೆಚಿಚ ನ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಕಂಪ್ಯಾ ಟರಚ, ಲಾಾ ಪಚ ಟ್ಸಪಚ, ಮೊಬೈಲಚ ನಂತಹ 

ಸಾಧ್ನಗಳನ್ನು  ಹಂದಲಿದರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಗತಾ ವಿರುವ 

ಅಪಿಕೇಶ್ನ್ಚ ಬ್ಳಕೆ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದರುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಸಮಪ್ಕವಾಗಿ 

ಆಗುವುದಲಿ .  

•  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತಾವೇ ಕಲಿತ್ತ ಅಸೈನ್ಚ ಮೆಂಟಚ ಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವ ಬ್ದಲು 

ಆನ್ಚ ಲೈನ್ಚ ಸೌಲಭಾ ಗಳನ್ನು  ಬ್ಳಸಿ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್. ಆನ್ಚ ಲೈನ್ಚ 

ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ವಂಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ್.  

• ಕಂಪ್ಯಾ ಟರಚ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಚಗಳನ್ನು  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟಟ ಲೇ 

ಬ್ಳಸಿದರೆ ಮಕಕ ಳ ಸೃಜನಾತಾ ಕತ್ ಕರ ಮೇಣ ಕ್ರಾ ೀಣಿಸುತು ದೆ.  

• ತರಗತ್ರಗಳಲಿಿ  ಸೆು ೀಹಿತರ ಸಮೂಹದೊಂದಗೆ ಸೇರಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಕ  

ಏಕಾಂಗಿರ್ಯಗಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಕ  ವಾ ತಾಾ ಸವಿದುದ , ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ 

ಸಮಸೆಾ ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು ಬ್ಹುದು.  

 

ಉಪಸಂಹಾರ  

     ಡಿಜಿಟಲಚ ಯುಗದಲಿಿ  ಶಕ್ಷಣವನ್ನು  ಡಿಜಿಟಲಿೀಕರಣಗಳಿಸುವುದು 

ಅನಿವಾಯ್. ಲಾಕಚ ಡೌನ್ಚ ನಂತಹ ತ್ತತ್ತ್ ಸಂದಭ್ದಲಿಿ   ಸಮಯದ 

ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳನ್ನು  ಕ್ರರ ರ್ಯಶೀಲರಾಗಿರಿಸಲು ಆನಿೆ ೈನ್ಚ 

ಬೀಧ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ  ಹರತ್ತ ಇದನೆು ೀ ಮುಖ್ಾ  ಬೀಧ್ನಾ ವಿಧ್ಯನವಾಗಿ 

ನೀಡಬಾರದು.  ದೇಶ್ದ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಹಳಿು ಗೂ ಮೊಬೈಲಚ ನೆಟಚ ವಕಚ್ 

ಮತ್ತು  ಇಂಟನೆ್ಟಚ ಸೌಲಭ್ಾ , ಕಂಪ್ಯಾ ಟರ/ಲಾಾ ಪಚ ಟ್ಸಪಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕು  

ಸಾಫ್ಟ ವೇರಚಗಳು ಪರ ತ್ರಯೊಬ್ಬ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗೂ ಸಿಗುವಂತಾದ್ಯಗ ಮಾತರ  ಆನ್ಚ 

ಲೈನ್ಚ ಶಕ್ಷಣ ಯಶ್ಸಿವ ರ್ಯಗಲು ಸಾಧ್ಾ . 
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