
     കസര തല കടിയിരപ് ഒോകോബര 2011
യ.   പി മലയോളം ഡി.ആര.  ജി ോഡോകയെമോനഷന

  സരവശിക അഭിയോന &  ഡയറ്
പോലകോട്

യ.പി.   വിഭോഗം മലയോളം ഡി.ആര.   ജി പരിശീലനം 27/10/2011    ന് ഒറപോലം ജി.എസ്. 
ബി.   എസില െവച് നടന.      കസര തല കടിയിരപില എന് നടകണം എനതിെന 

      മോരഗോരഖ വികസിപിചത് വിശകലനം െചയ് തോെഴ പറയന നിഗമനങളിെലതി.
 െപോതവോയ പശങള

•        അഭിമഖതിലെട ലഭയമോയ വിവരങള ോകോഡീകരിച് ഒര പത വോരത രചികോന 
     ആവശയെപടോപോള കടികളക് പതവോരതോ രചനയെട ധോരണകള ോനടിയില 

  എന് ോബോധയെപട
•  ോചോമെന ദ:      ഖം എന പോഠഭോഗത് പതവോരത രചിോകണത് കഥയിെല 

     സംഭവെത അടിസോനമോകിയോണ് ഇത് പതവോരതോ രചനക് ഉചിതമോയ 
പവരതനമല

•     ദിനോചരണങെള ഭോഷോോശഷീ വികോസതിന് പോയോജനെപടതോോനോ എലോ 
   അധയോപകരെടയം പങോളിതോതോെട നടതോോനോ കഴിയനില

•       കടികളക് അധിക വോയനോ സോമഗികള വോയികോോനോ അതിോനോട് പതികരിച് 
  രചന നടതോോനോ കഴിയനില.

(ൈശലജ, ചനന,       അരവിനന എനീ െടയര മോരെട കളരി അനഭവമോയി
   ബനെപട് ഉയരന വന പശങള.)

•      കഥോപോത നിരപണം രണ സനരഭങളില മോതം വരന.  ആതകഥ ജീവചരിതം 
      എനിവയിെല യഥോരത മനഷയരെട കഥോപോത നിരപണം നടതനത് ആറോം 

  കോസിോലക് അനോയോജയമോയ പവരതനമല.   നെലോര കഥയിെല പോധോനയമള 
     കഥോപോതതിെന കഥോപോത നിരപണം നടതോന അധികം അവസരമില.

•     പഭോഷണം അനഭവങള നലകോന അധികം ഉദോഹരണങളില.പസംഗതില 
   നിനം അത് ഉയരച ോനടനമില.

(ഡി.ആര.    ജി മോര ഉനയിച പശങള)
◦

       ഇതരം പശങള മറികടകോനള പവരതനങള ആസതണം െചയലോയിരികം ഈ 
  കസര കടിയിരപിെന ലകയം

     നമെട സളകളിെല അസംബികളിെല പതവോരതോവോയന നിങള
ശദിചിടോണോ?      എനോണ് കടികള വോയികനത് യോെതോര ഇടെപടലം

      നടതോെത കടികളക് ോതോനിയ ോപോെല ആവശയമളതം അനോവശയ
      മോയതമോയ ചില തലെകടകള മോതം വോയികനതെകണ് എന്

  പോയോജനമോണ് കടിക് കിടക.
     വിദയോഭയോസ ഉപഡയറകര സള സനരശനോനഭവം എഡോകഷണല

     ഓഫീസരമോരെട ോയോഗതില പങെവച് പറഞ ഒര പശം



      കോസ് മറിയിെല പശങള പരിഹരിചതിെന ചില മോതകകള
         കളരി അനഭവ പരിപോടിയെട ഭോഗമോയി മന െടയരമോര നടതിയ ചില പവരതനങള 

   ഇതരം പശനങെള മറികടകന തരതിലോയിരന.   അവയില ചിലത് തോെഴ 
െകോടകന

  പതവോരത ഫലപദമോകല        (   ചനന തതോല ബി.ആര.സി)
•    ദിവസവം പതം കോസിോലക്
•     െതരെഞടത ഒര വോരത വോയന വിശകലനം
•     തലെകട് നലകല മതരം ,ഔചിതയചരച,    ഒോര വോരതയെട പല തലെകട് 
പരിോശോധന

•   പതോലഖകന കോസിോലക് ോനരനഭവം
•    സള അനഭവങള സംഭവങള വോരതയോകല
•   കടികളെട രചനകളെട എഡിറിങ്

 വോയനോ ോപോതോഹനപരിപോടി (   ൈശലജ പോലകോട് ബി.ആര.സി)
•       പലപസകങളില നിനം െചറ ഭോഗങള എടത് ഡി.ടി.പി/  ോഫോോടോസോറ് െചയ് 

  െചറ വോയനോകോരഡകള നലകന.
•       ഓോരോകടികം വോയനകോശഷം െചയോനള ഒര പവരതന നിരോദശവം അതില 
ഉണോകം

•       വോയനയിോലക് ോപരിപികോനം എഴതില ശദ കടോനം ഈ പവരതനതിന 
കഴിഞ

  ചങമഴ ദിനം കടോയോയോെട (   അരവിനന പടോമി ബി.  ആര സി)
•      ചങമഴ കവിതോലോപനം കവിതോലോപനതില കഴിവള മഴവന അധയോപകോരയം 

 പെങടപിച് നടതി.
•      കടികളം അധയോപകരം ോചരനള കവിതോലോപന പരിപോടി എലോവരകം 

   നെലോര അനഭവ മോകിമോറോന കഴിഞ.
 നല കതകള (   അരവിനന പടോമി ബി.  ആര സി)
•    കടികളക് കെതഴതിന് വോയനോനഭവം നലകന.
•     എലോ അധയോപകരം അവരവരെട സവനവം പരിചയതിലളവരോടയം 

  പഴയകതകള ോശഖരിച െകോണവന
•       പഴയകോല കതിെല ഭോഷ ആശയങള എനിവ കടികളക് പതമയോയ 

 അനഭവങള നലകി.   കെതഴതിെന പോധോനയമളെകോളോനം കഴിഞ.
•   കതകളെട ൈവവിധയമോരന ോശഖരമണോയി.
•      മലയോളം അധയോപകരെകോപം മറ് അധയോപകരകം കടികെള ഭോഷോപരമോയി 

  സഹോയികോന കഴിയെമന തിരിചറിവണോയി.
  വോയനോോപോതോഹനം സരഗമോസികയിലെട  (    രോജി ടീചര എയപിഎസ് ചമകളം

•      വിദയോരംഗം കലോസോഹിതയോവദിയെട ആഭിമഖയതിലസിരം മോസിക ഇറകന
•      ഇതിെല ഒര പംകി ഇതവണ കവിതോശകലങെള ആസദമോകിയോയിരന
•       ഓോരോ കവിതോഭോഗവം വോയിച് അതിെന രചതിതോകെള കണതന പവരതനം 

  വോയനോയയം അോനവഷണമോനോഭോവോതയം വളരതന.
(     മോസികയെട ഈ ലകം അനബനമോയി നലകന)



 ചരചകളെട ോകോഡീകരണം
 വോരതയോകല പവരതനം

•    അനോയോജയമോയ വോരതകള െതെരഞടകോന ോപരിപികണം.
•      വോരതകള കോസിലസിരം ചരചെചയനത് കടിയെട െപോതവിവരം 
വരദിപികം

•      അസംബി വോരതോവോയനയില മലയോളം അധയോപകരെട ഇടെപടല ോവണം.
•    അനോയോജയമോയ സംഭവങെളയോണ് ആദയഘടതില വോരതയോോകണത്.

 കഥോപോത നിരപണം
•         ജീവസറ കഥകളിെല പധോന കഥോപോതതിെന കഥോപോത നിരപണം ആദയം 
നടതണം

•      ആതകഥ ജീവചരിതം എനിവയിെല യഥോരത കഥോപോതങളെട നിരപണം 
 ആദയഘടതില ഒഴിവോകണം.

•       വോയനോകോരഡകള വഴി കടതല കഥോപോത നിരപണതിെന വോയനോ സനരഭം 
ഒരകണം

•     സിനിമോ കഥോപോതങളെട ചരച പിോനോകകോെര സഹോയികോന 
ഉപോയോഗികോം

പഭോഷണം
•      ഹരിശീ പദതിയെട ഭോഗമോയി സോഹിതയകോരനോെരകറിചള പഭോഷണ പരമര 

    പോലകോട് ജിലയില ഭോഷോധയോപകരെട ോനതതവതില നടകണം
•     ഇത് പഭോഷണം ോകളകനതിനള സോധയത വരദിപികം
•   ോബോഗിലെട ഇത് പങെവകം

           കളരി നടതിയ ോമോയന ൈഹസളിെല ആറ് സി യിെല ശിശിര ആര ശങര എന 
       കടിയെട രചനകളിെല ഈ വരികള ശദിക ഇതോപോെല ചില രചനകെളപറി 

 നിങളകം പങെവകോനിോല?  
"    എോനോ പറയോന ബോകിയോകി

    ഒര കിനോവോപോെല മറഞ നീ "

"      ശീരഷകതിന് എെന മനെസന് പതിയ അരതസോഫലയം തിരിചറിഞോപോഴോണ് 
    ഞോനഈ ഭോവനോവിവരണം എഴതനത് "

 “  കമികണം
   ഞോന ഇത് ഇവിെട തീരകകയോണ്.    ഇനി എഴതിയോല എെന െചടികെള 

  കണനീരെകോണ് നനോകണി വരം"
     ഇതരതിലള കടിയെട ഭോവനോോലോകെത വികസിപികോന ഒര ൈകതോങോകോന 

  അധയോപികക് എങെന കഴിയണം.
"      മിനനെതലോം എന പോഠഭോഗത് ഉപോയോഗികോന വിദയോരംഗം മോസികയിെല 

   ഈവരികള ഞോന ഉപോയോഗികോറണ്" 
  പഴയെട െനോമരം ഞോനറിഞോപോോഴകോ-

 പഴയോെക വറികഴിഞിരന
  മഴയെട സോനവനം ഞോനറിഞോപോോഴകോ-

 മഴയോെക മോറികഴിഞിരന



 ആസതണ സചനകള
  കോസ് -5

 യണിറ് -  ഭമിയിെല നകതങള
പശോമഖല-  പോരശവവതകരണം ഉപപശം-   ദോരിദയതിെന ോപരിലള ഉപപശം
രചനകള

•  വോങയെട കത്
•  പോൈലസ് കവിത
•    കോഞടനോരെട ോലോകം കവിത
•  ൈദവതിെന കപോയം
•  ദരനങളില ബോകിയോകനവര

  യണിറില അവതരിപിോകണ വയവഹോരരപങള
•  കത് ,കറിപ്,  കഥോപോത നിരപണം(കടപന),  പതവോരത (കടപന 

 സതയസനനോയ ബോലന)
• മദോഗീതങള,ോപോസറകള,കോരടണ,ഡയറികറിപ്

  അധിക വയവഹോര രപങള
• വിടോരണെമോടകള,     കരിയനെമോടകള എന വിഷയെത അടിസോമോകി ഒര 

  ലഘ ഉപനയോസം തയോറോകോം
•        ബോല ോവലയെട വോരതകളം ചിതങളം ഉളെപടതി ഒര പദരശനം നടതോം
•    മഴവില വരകനവര എന സി.   ഡി പദരശിപിചെകോണ് യണിറിോലക 
പോവശികോം
  അധിക വോയനോ സോമഗികള

•    ആമല പ വിലകന െപണകടി
•   ഒര പരോജയതിെന കഥ

 കോസ് 6
 പകോശ ോഗോപരങള

    ആോരോഗയരംഗത് പവരതികന മികച വയകിതവങെള പരിചയെപടതന
    ഇനെത ദഷ് പവണതകള തിരിചറിവ നലകന.

 കോരടണ പരിചയെപടതല
     ഭിന നിലവോരകോരം ഇഷെപടന പവരതന മോയതിനോല ഇതരതിലള 

   ധോരോളം കോരടണകള ോശഖരിച് പരിചയെപടതം.   കോരടണില ഡയോലോഗ് ോചരകന 
   പവരതനം ോലഖനതിെല പിോനോകകോെര സഹോയികം

തോരതമയകറിപ്
   വോരതകളിെല ോഡോകര അനഭവങള (  വയതയസം )

കഥോപസംഗം
     കതിയം മരളിയം എന പോഠഭോഗതിെന കഥോപസംഗ ആവിഷോരം 

 ആശയഗഹണ പവരതനമോണ്
     ോനോവികോല എന സഗതകമോരിയെട കവിത കഥോപസംഗമോകി അവതരിപികോം

അനോമോദനപസംഗം
    അനോമോദനകറിപ് തയോറോകണം തടരന് പസംഗം നടതോം

       ആോരോഗയരംഗത് ഇന കോണന പശങള ഉളെപടതി ഒര പഭോഷണം നടതിയോോലോ
    ഈപോഠം ൈകകോരയം െചയോമോള ോഡോ- വി.     പി ഗംഗോധരനമോയി ഒര ോഫോണ ഇന 

   പരിപോടി ആസതണം െചയിടണ് (     ഹരിപിയ െസന് പീോറഴ് യ.പി.  എസ് എരതമതി)
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   മിനനെതലോം എന യണിറ്
  ഭോഷയറിയോെത

  മറത പകച കിടന
 പകളെത ോനോകി

  കിണറിന കരയില
 അബദതില വിരിഞ

  മകറി ഒന ചിരിച
  അങെന ഓണം

 ഓടി വനോപോയി
   ഇടിോതയി എന കവിത െചോലോം
     പഴെയോഴകം വഴി എന യണിറില പഭോഷണം ഉളെപടതോം

 –  ഗംഗ മധസദനന നോയര
തിരിെകയോത-  മരകന കോടോകട

 പഴ 2030  ല - മോതഭമി
  കനിടിച നിരതന യനോമ-  ോമോഹനകഷന കോലടി

 നിളെയോഴകം വഴി
    പല പോഠഭോഗതിോനയം ോവണത ആസതണം ഡി.ആര.  ജിയില നടനില.  എനോലഈ 

    പകിയകളിലെട കസറിെല ഓോരോ അധയോപകരം കടനോപോകണം. പോനിങിന 
    ോശഷമള ചരചകളിലെടയോണ് പോഠഭോഗതിന സമഗോസതണം നടകനത്

       ഓോരോ അധയോപികയം സവനം കോസില ോനരിട പശങളം അതിന പരിഹോരമോയി 
    െചയ പവരതനങളം പങെവകന െവന് ഉറപോകണം. 

തീരമോനങള
•  ഓോരോ ഡി.ആര.      ജി അംഗവം ഉപോയോഗികന പഠന സോമഗികള ോബോഗിലെട 
പങെവകണം

•   അവോലോകനോഫോരമോറ് പരിപിച് അയകണം

തയോറോകിയത്-    രോമചനന ഡയറ് പോലകോട്
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