Cabinet Approves National Education Policy 2020, paving way
for transformational reforms in school and higher education
systems in the country

New Policy aims for Universalization of Education from preschool to secondary level with 100 % GER in school education
by 2030 ; GER in higher education to be raised to 50 % by 2035

NEP 2020 will bring back 2crore out of school children into the
main stream and add 3.5 crore seats in higher education

New 5+3+3+4 school curriculum with 12 years of schooling and
3 years of Anganwadi/ pre-schooling

Emphasis on Foundational Literacy and Numeracy, no hard
separation between academic streams, extracurricular,
vocational streams in school ; Vocational Education to start
from Class 6 with Internships

Assessment reforms with 360 degree Holistic Progress Card,
tracking Student Progress for achieving Learning Outcomes

Higher Education curriculum to have Flexibility of Subjects,
Multiple Entry / Exit, and transfer of credit through an
Academic Bank of Credits

Affiliation System to be phased out in 15 years with graded
autonomy to colleges

Light but Tight Regulation of Higher education, single regulator
with four separate verticals for different functions

National Research Foundation to be established to foster a
strong research culture

NEP 2020 advocates increased use of technology with equity;
National Educational Technology Forum to be created

New Policy promotes Multilingualism in both schools and HEs;
Teaching upto at least Grade 5 to be in mother tongue/
regional language ; National Institute for Pali, Persian and
Prakrit , Indian Institute of Translation and Interpretation to be
set up

NEP 2020 emphasizes setting up of Gender Inclusion Fund,
Special Education Zones for disadvantaged regions and
groups.
***
Nội các phê duyệt chính sách giáo dục quốc gia năm 2020, mở
đường cho cải cách chuyển đổi trong trường học và hệ thống giáo
dục đại học trong nước

Chính sách mới nhằm mục đích phổ cập giáo dục từ mẫu giáo đến
trung học cơ sở với tỷ lệ ghi danh 100% trong giáo dục học đường
vào năm 2030; tỷ lệ ghi danh trong giáo dục đại học sẽ được nâng
lên 50% vào năm 2035

Chính sách Giáo dục Mới 2020 sẽ cho 20 triệu học sinh không được
đi học đến trường và bổ sung 35 triệu chỗ ngồi trong giáo dục đại
học

Chương trình học mới 5 + 3 + 3 + 4 với 12 năm học và 3 năm học
Anganwadi / mầm non

Nhấn mạnh vào Trình độ Đọc-viết và Toán học Cơ bản, không có sự
tách biệt cứng giữa các luồng học thuật, ngoại khóa, các luồng nghề
nghiệp trong trường học; Giáo dục nghề nghiệp bắt đầu từ lớp 6 với
chương trình thực tập

Đánh giá cải cách với Thẻ tiến bộ toàn diện 360 độ, theo dõi tiến bộ
của học sinh để đạt được kết quả học tập

Chương trình giáo dục đại học có sự linh hoạt của các môn học,
nhiều đầu vào/đầu ra và chuyển điểm tín chỉ thông qua một ngân
hàng tín dụng học thuật

Hệ thống liên kết sẽ được loại bỏ trong 15 năm với quyền tự chủ
được xếp loại vào các trường cao đẳng

Quy định nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ của giáo dục đại học, bộ điều
chỉnh duy nhất với bốn chiều dọc riêng biệt cho các chức năng khác
nhau

Quỹ nghiên cứu quốc gia được thành lập để thúc đẩy văn hóa nghiên
cứu mạnh mẽ

Chính sách Giáo dục Mới 2020 ủng hộ việc tăng cường sử dụng công
nghệ với sự công bằng; Diễn đàn công nghệ giáo dục quốc gia được
thành lập

Chính sách mới thúc đẩy đa ngôn ngữ trong cả trường học và bậc đại
học; Dạy tới tối thiểu lớp 5 để được nói tiếng mẹ đẻ / ngôn ngữ khu

vực; Viện quốc gia về tiếng Pali, tiếng Ba Tư và tiếng Prakrit, Viện
dịch thuật và phiên dịch Ấn Độ sẽ được thành lập

Chính sách Giáo dục Mới 2020 nhấn mạnh việc thành lập Quỹ hòa
nhập giới, các khu giáo dục đặc biệt cho các khu vực và nhóm có
hoàn cảnh khó khăn.

