ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಯ ಪಂಚತಾರಾ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಳು
ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗಾಗಿ ಐ.ಎಫ್.ಎಲ್.ಏ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳು: ತತವ ರ್ಳು ಹಾಗು ಉತಿ ಮ ಅಭ್ಯಾ ಸರ್ಳು

ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಗರ್ಳು
ವಯಕ್ತಿ ಕ ವೃತ್ತಿ ಪರರು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸದಾ ಸನ್ನ ದ್ಧ ರಾಗುವ ಮುಖಾಂತರ:
● ತಮಮ ವಯಕ್ತಿ ಕ ವೃತ್ತಿ ಯಲಿಿ ವಿಕಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಹಾಗು ಉನ್ನ ತ್ತ ಸಾಧಿಸುವದು.
● ತಾವು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿ ರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಗರಿತ ಗುರಿ ತಲುಪುವಲಿಿ ಹಾಗು ಉತಕ ೃಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸುವಲಿಿ
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವದು.
● ತಮಮ ವೃತ್ತಿ ಯ ಸವಗತೋಮುಖ ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ಯೋರ್ಾ ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡುವದು.

ಉದ್ಾ ೋರ್ದಾತರು
ಉದ್ಾ ೋರ್ದಾತರು ತಮಮ ಸಾಾಂಸ್ಥೆ ಕ ಬದ್ಧ ತೆ ಹಾಗು ನಾಯಕತವ ಮೌಲಾ ರ್ಳ ಪರ ದ್್ಗನ್ದ್ ಮುಖಾಂತರ:
● ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಥಬಬ ಾಂದ್ದ ನಿೋತ್ತ ಹಾಗು ವಿರ್ಧನ್ರ್ಳನ್ನನ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಪಡಿಸುವದು.
● ಸ್ಥಬಬ ಾಂದ್ದ ಕಲಿಕಾ ಮುಾಂದುವರಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಹಾಗು ನಿಧಿಯ ಸೂಕಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವದು.
● ಉತಕ ೃಷ್ಟ ತರಬೇತ್ತ ಕಾಯಗಕರ ಮ ಹಮ್ಮಮ ಕೊಳುು ವದು ಹಾಗು ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾ್ ಒದ್ಗಿಸ್ಥಕೊಡುವದು.

ರ್ರ ಾಂಥಾಲಯ ಸಂಘರ್ಳು
ರ್ರ ಾಂಥಾಲಯ ಸಂಘರ್ಳು ಸ್ಥಬಬ ಾಂದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಯ ಪ್ರರ ಮುಖಾ ತೆಯನ್ನನ ಪರ ತ್ತಪ್ರದ್ದಸುವ ಮುಖಾಂತರ:
● ಉತಕ ೃಷ್ಟ ವಾದ್ ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಗಾಗಿ ನಿೋತ್ತ, ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಹಾಗು ತಂತರ ರ್ಳನ್ನನ ಸಮನ್ವ ಯಗೊಳಿಸುವುದು.
● ಲಭ್ಾ ವಿರುವ ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಅವಕಾ್ರ್ಳ ಬಗೆೆ ಸೂಕಿ ಮಾಹಿತ್ತ ಒದ್ಗಿಸುವುದು.
● ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಗಾಗಿ ರ್ರ ಾಂಥಾಲಯ ಹಾಗು ಮಾಹಿತ್ತ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ ವೃತ್ತಿ ಪರರಿಗೆ ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹ ನಿೋಡುವುದು.

ರ್ರ ಾಂಥಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು
ಎಲ್.ಅಯ್.ಎಸ್. ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಸ್ಥ.ಪಿ.ಡಿ. ಪ್ರರ ಮುಖಾ ತೆಯನ್ನನ

ಪರ ಚಾರಗೊಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ:

● ವೃತ್ತಿ ಪರರಿಗೆ ಸಾನ ತಕೊೋತಿ ರ ಪದ್ವಿ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆಕ ಅವಕಾ್ ಕಲಿಿ ಸ್ಥಕೊಡುವುದು.
● ವೃತ್ತಿ ಪರ ಹಾಗು ಸರಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆರ್ಳಿಗೆ ಸ್ಥ.ಪಿ.ಡಿ. ಅವ್ಾ ಕತೆ ಹಾಗು ಅಭ್ಯಾ ಸರ್ಳ ಕುರಿತು ಸೂಕಿ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು.
● ವಿದಾಾ ರ್ಥಗ ಹಾಗು ವೃತ್ತಿ ಪರರನ್ನನ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಅಭ್ಯಾ ಸರ್ಳಲಿಿ ತಡಗಿಸ್ಥಕೊಳುು ವುದು.

ತರಬೇತುದಾರರು
ಎಲ್.ಅಯ್. ಎಸ್. ತರಬೇತುದಾರರು ಉತಕ ೃಷ್ಟ ಸ್ಥ.ಪಿ.ಡಿ. ಚಿಟುವಟಿಕೆರ್ಳನ್ನನ ಲಭ್ಾ ವಾಗಿಸುವ
ಮುಖಾಂತರ:
● ಹೊಸ ವಿಷ್ಯರ್ಳ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗು ಕೌ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದ್ದಿ ಗೆ ಅವಕಾ್ ನಿಮ್ಮಗಸ್ಥಕೊಡುವುದು.
● ವಯಸಕ ರ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ತತವ -ಸ್ಥದಾಧ ಾಂತ ಹಾಗು ಸೂಚನಾ ವಿನಾಾ ಸರ್ಳ ಅನ್ನಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು
● ಸೂಕಿ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್, ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಹಾಗು ಸೌಲಭ್ಾ ರ್ಳನ್ನನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಥಕೊಳುು ವುದು.

ಐ.ಎಫ್.ಎಲ್.ಏ. ಸ್ಥ.ಪಿ.ಡಿ. ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ .ಎಲ್. ನ್ ರಚನೆ: ಗಿಲಿಯನ್ ಹಲಿ ಮ್ ಹಾಗು ಜನ್ ಹರ್ಲಗಜ್ ; ಕನ್ನ ಡಕೆಕ ಅನ್ನವಾದ್ :ಆನಂದ್ ದ್ಡಮನಿ ಹಾಗು ಸುಕನಾಾ ದ್ಡಮನಿ

