
 ഡയറ് പാലകാട്
  എഡേകഷന ഓഫീേസഴ് മീറ്-  ജണ 2012
േമാഡയള

 െസഷന 1    വിദയാഭയാസ ഓഫീസരമാരെട അവേലാകനേയാഗം പസകി
10.30-10.40  (M.  േസതമാധവന Sr  ലകചറര ഡയറ്) 

      എഡയേകഷണല ഓഫീസരമാരെട പതിമാസ കടിേചരല ജിലയിെല വിദയാഭയാസ 
      പവരതനങളക് എങെന ദിശാഗതി നലകെമന് വിശദീകരിചെകാണ് പാനിങ് & 

     മാേനജെമന് ഫാകലറി ആമഖം അവതരിപിചെകാണ് സവാഗതം ആശംസികന

 െസഷന 2  റിേപാരട് അവതരണങള
10.40 - 11-10    (   ഡയറ് പിനസിപല,  ഡയറ് , SSA  േപാജക് ഓഫീസര,DDE 
പാലകാട്,  ഹരിശീ േകാ-ഓരഡിേനറര)

ഡയറ്,എസ്.എസ്.എ,ഡി.ഡി.      ഇ ജിലാ പഞായത് എനീ ഏജനസികള കഴിഞ 
     മാസം നടതിയ പധാനവം പസകവമായ പവരതനങള 10   മിനറ് സമയം എടത് 

അവതരിപികന.      ജിലാ തലതില വകപ് തലവനാര നടതിയ പവരതനങളെട 
  റിേപാരടിങ് മാതമാണ് നടേതണത്.    തടര പവരതനങള നിരേദശങള എനിവ 

   ആസതണ സമയത് വിശദീകരിചാല മതി.

െസഷന-3     സബ് ജിലാ തല പവരതനങള അവേലാകനം
11-10    - 12.30 

എ.ഇ.ഒ,  ഡയറ് ഫാകലറി,ബി.പി.   ഒ എനിവര േചരനിരികന.ചാരടില 
      പദരശിപിച േമഖലകളില സബ് ജിലയില നടന പവരതനങള അവതരിപികന. 

      പവരതനങളെട േനടങള നതനതവം എനിവ പങെവകാനം പരിപാടിയില വന 
    േപാരായകള കെണതാനം മാതമാണ് ഈ റിേപാരടിങ്.   സബ് ജിലാ തലതില 

     എഴതിതയാറാകന റിേപാരടകള ഡയറ് പിനീട് വിശദമായി പരിേശാധികനതാണ്, 
   പസകഭാഗം മാതം അവതരിപിചാല മതി.
പകിയ- 12  േമഖലകള പദരശിപികന

    സബ് ജിലാ തല ചരച ,   റിേപാരട് തയാറാകല (10 മിനറ്)
     ഒര സബ് ജില ഒര േമഖല അവതരിപികന.  മറളവര

       അവരെട സബ് ജിലയില ഈ േമഖലയില നടന നതനതവം
 മാതം കടിേചരകന.

േമഖലകള
പേവശേനാതവം,  ഗാന് വിതരണം,ഐ.ഇ.ഡി.  സി പവരതനം,  പാഠപസക
വിതരണം,  ഉചഭകണ പരിപാടി.    പരിസിതി ദിനം വകൈത വിതരണം, 

 സമഗവിദയാഭയാസ പരിപാടി.  പധാനാധയാപക പരിശീലനം,  പാേകജ്
പരിശീലനം,ശചിതവദിനം,എസ്.എസ്.എല.   സി റിസളട് വിശകലനം,  സംയക

 സനരശനം

 െസഷന 4   പവരതന േരഖ 2012 -13 

    പവരതന േരഖ വയകിഗതമായി വായനക നലകന.  ഇതിെല 1,8,10,11,12 
17,20,21  പസാവനകള ചരചെചയന.    പവരതന നിരേദശങള എഴതി വാങന.



ka{K hnZymeb hnIk\ ]²Xn, em_v sse{_dn \hoIcWw.A´mcmjv{S  

KWnX hÀjw,kvIqÄ ipNnXz BtcmKy ]cn]mSn, IvfºpIÄ, Zn\mNcW§Ä, 

tafIÄ, D¨`£Ww,kmaqly ]¦mfn¯w,tamWnädnwKv

      ഈ േമഖലകളില ധാരണകള പധാനാധയാപക പരിശീലനതില നലകാനള കറിപകള 

    രപെപട വരം വിധം ചരച നടകണം.    ഗപകളെട കെണതല എഴതി വാങന.കറിപിന 

      മാതകയായി സീമാറ് േകരള തയാറാകിയ ഉചഭകണ പരിപാടി ,   ഗണിത വരഷ കറിപകള 

 എനിവ പദരശിപികന.

 െസഷന 5           ജണ മാസെത പധാന പവരതനങള 2 -  3pm

      ഓേരാ ഏജനസികളം ജണ മാസതില നടതന പധാന പവരതനങള 

വിശദീകരികന.

 അധയാപക സംഗമം.   പധാനാധയാപക പരിശീലനം ,  ജിലാ പഞായത് 

പരിപാടി.SSLC   അവസാ പഠനം ,   ഐഇഡി.    സി െമഡികല കയാമ് എനിങെന 

     പധാന പവരതനങള അതാത് ചമതലകാര വിശദീകരണം നലകന.

   തടരന് ജിലാ കലണര രപെപടതന.

 െസഷന 6      സബ് ജിലാ തല പാനിങ്

• ഡി.ആര.      ജി യിേലക് പതിനിധികെള നിേയാഗികല ലിസ് തയാറാകി 

നലകണം.

•  അധയാപകസംഗമം ഡി.ആര.    ജി മാരെട ലിസ് സമരപികണം

•    പധാനാധയാപക പരശീലനം തിയതി തീരമാനികണം.

ramdietpalakkad@gmail.com


