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  വിദയാഭയാസ സംഗമം 2012



  

ലകയം
   ജിലയിെല വിദയാഭയാസ ഗണനിലവാര

  പവരതനങള അവോലാകെന െചയ്
    ഈവരഷം ഓോരാ വിദയാലയവം
   ഏെറടകന പധാനപവരതന പദതി
പഖയാപികക

    സമഗ വിദയലയ വികസനതിന് സാമഹയ
 പങാളിതം ഉറപാകക

     ഒര പഞായതിെല എലാ വിദയലയങളം തമിലള
  കടായയം സഹകരണവം വരദിപികക



  

ആമഖം
എസ്.എസ്.എല.      സി റിസളട് ശതമാനം ഓോരാ വരഷവം

     ഉയരനെണങിലം സംസാന തലതില നമെട നില
െമചെപടോതണതണ്.     വിജയ ശതമാനം മാതമല അതിെന

  ഗണപരതയം നാം ലകയമിടന.    ഒോരാ വിദയാലയവം സിതി
    െചയനത് അതിെന സവിോശഷ സാമഹയ പരിസരതാണ്.  ഈ

       സാഹചരയങളില അതീവ ജാഗതോയാെട ഇടെപട മാതോമ സമഗ
   വിദയലയവികസനം എന ആശയം നടപിലാവ.   പതാം കാസിെല

          റിസളട് ൈഹസളിെന പവരതനങെള മാതം ആശയിചല മറിച്
   ചറപാടിെല വിദയലയങെളകടി ആശയിചാണ് നിലെകാളനത്.

      ഓോരാ വിദയാലയവം ഗണനിലവാരം ഉയരതന സമഗ വിദയാലയ
     വികസന പദതികള ഏെറടത് വിജയിപികോമാള മാതോമ
 ഗണോമന ഉറപാകാനാവ.   ഇോതാര കടായ യതമാണ്.  പാോദശിക

     ജനാധിപതയസാപനങളം ജനങളം അധയാപകരം ഒനികോമാള
     ഈ ോനടം ൈകവരികെമനതിന് നിരവധി െതളിവകള

കെണതാനാവം.     ഇതരം കടായ ശകമാകലാണ് അധയാപക
  സംഗമതിെന പധാന ലകയം.



  

നിരോദശങള

●  ജണ 14  മതല 20     വെര തിയതികളിലാണ് പഞായത് തല സംഗമം
പഞായത്/      മനസിപല പസിഡനമാരായി ആോലാചിച് ദിവസം
നിശയികണം.
●      കഴിയനത ജനപതിനിധികള മഴവന സമയവം പെങടകെമന്
ഉറപാകണം
●      പഞായതിെല ഹയരെസകണറി സളാണ് വിദയാഭയാസ സംഗമം

 നടോതണ ോകനം.   പിനസിപളിനായിരികം സംഘാടന ചമതല
●       ഒര സബ് ജിലയിെല വിവിധ പഞായതകളില വയതയസ

    ദിവസങളില വിദയാഭയാസ സംഗമം നടതനതാണ് നലത്
●       ഒര ദിവസം മഴവന നീണ നിലകന പവരതനങളാണ്

  വിദയാഭയാസ സംഗമതില നടകക



  

●SSLC, HSS  റിസളട് ,    ൈപമറി വിദയലയങളെട െടരമിനല
    കാസിെല കടിയെട ഭാഷയിോലയം ഗണിതതിോനയം

    അടിസാനോശഷികളെട അവസ എനിവ വിശകലനം നടതണം
●       പഞായതിെല ൈപമറി മതല ഹയരെസകണറി വെരയള എലാ

    അധയാപകരം മഴവന സമയവം വിദയഭയാസസംഗതില
പെങടകണം
●  വിദയാലയങളിെല പി.ടി.  എ എം.ടി.    എ പസിഡനമാര ഇതിെല
പങാളികളാണ്.     അവരക് അറിയിപ് അതാത് പധാനാധയാപകര
നലകണം
●      ഒറപാലം സമഗവിദയഭയാസ പദതിക കീഴിലള വിദയലയങളില

    അവിടെത പാന അനസരിചള തിയതികളിലാണ് നടകക

നിരോദശങള....



  

 െസഷന ഒന്
 ഔപചാരിക ഉദഘാടനം. 30   മിനറ് അതാത്

  പഞായത് പസിഡന്/   മനസിപല െചയരമാെന
 അധയകതയില നടതണം.    ആ പോദശെത എലാ

      ജനപതിനിധികളം ഈ പരിപാടിയില മഴവന സമയവം
 പെങടകെമന് ഉറപാകണം.   ചരചകളില ഇടെപടെകാണ്

    എലാവരകം അഭിപായം പറയാം എനതെകാണ്
 ഉദഘാടനെസഷന നീടിെകാണോപാകരത്.



  

 െസഷന 2
   SSLC ,HSS    റിസളട് അവോലാകനം



  

2011



  



  



  



  



  

SLNO SCHOOL ATTENT PASS FAIL MAL2 ENG HINDI SS PHY CHE BIO MATHS

1 CHALISSERY 330 277 53 2 2 3 14 17 5 0 45
2 VETTENAD 624 602 22 0 2 0 5 7 2 0 16
3 KUMARANELLUR 432 402 30 0 5 0 3 12 2 0 20
4 GGHS KUMARANELLUR 220 209 11 1 2 2 4 2 1 0 10
5 ANAKKARA 282 270 12 0 0 0 4 3 1 0 7
6 TRITHALA 465 409 56 0 1 0 9 31 6 1 28
7 MEZHATHUR 158 145 13 0 1 0 5 5 2 0 5
8 PERINGODE 372 346 26 0 2 0 10 7 9 0 13
9 CHATHANUR 429 362 67 1 3 1 22 26 11 5 39

10 MRHS 33 32 1 1
11 KUDALLUR 30 30 0

3375 3084 291 4 18 6 76 110 39 6 184

     ഒര സബിലയെട റിസളട് അനാലിസിസ് നടതിയത് ശദിക
     ഇതോപാെല ഓോരാ വിദയലയവം തയാറാകിെകാണവരാനള നിരോദശം നലകിയിടണ്

ഡി.ആര.         ജി ഗപ് അതാത് സബ് ജില വിശകലനം നടതി വിശദാംശം നലകണം



  

 െകാടമണ HSS    െല െഹഡാസറെട ഡയറിയിെല ോപജകള



  



  

SL NO NAME OF SCHOOL TOTAL 
STUDEN

TS

ELIGIBLE 
FOR 

HIGHERS
TUDIES

%  
EHS 
2012

%  
EHS 
2011

2010 2009 2008 2007

1 GHS CHALISSERY 330 277  83.94   91.4 96.1 92 94.8 94.6

2 GVHSS VETTENAD 624 602 96.47 92.6 95.5 93.9 92.1 81.7

3 GHS 
KUMARANELLUR

432 402 93.6 87.1 85.8 89.1 87.8 73.2

4 GGHS 
KUMARANELLUR

220 209 95 95.6 95.3 90.1 93 74.8

5 GHS ANAKKARA 282 270 95.74 93 90 88.5 87.6 71.8

6 HS TRITHALA 372 346 87.96 83.1 83 79.1 88.8 55.7

7 GHS MAEZHATHUR 158 145 91.77 86.8 89.5 88.8 96.7 71.9

8 HS PERINGODE 372 346 93.01 90.1 85 87.7 92.8 82.2

9 GHS CHATHANUR 429 362 84.38 88.7 91 87.8 88.6 77.2

10 MRHS TRITHALA 33 32 96.97 100 100 97.1 100 97.1

11 GHS KUDALLUR 30 30 100 - -

       അഞ് വരഷെത റിസളട് അവോലാകനം തതാല സബ് ജില



  

100    ലധിെക കടികള പരാജയെപട സളകള- 13
  ജിലാ ശരാശരിോയകാള (86.91)   കറവള സള 67

75%    വിജയം ോനടാനാവാെത ോപായ സകളകള- 24
65%   വിജയം ോനടാനാവാെത ോപായസളകള   - 02

  പരാജയെപട 70%    ലധികം കടികള പായകടതല ഉളവരാണ്. 
       അതായത് ഒോനാ അധിലധികോമാ വരഷം പല കാസിലം ഇരനവരാണ്

ഇവര.
    കടികള സളില എതാതത് പധാന പശമാണ്

    ചില സളകളസിരത നിലനിരതന
       രണ വശോതകം മാറിമാറി വരന ചാഞാടം ചില സലങളില

കാണാം
   കടതലോപെര പെങടപിച് വിജയശതമാനം ഉയരതനവര

     കടതല കടികള പരാജയെപട് ജിലയെട വിജയശതമാനെത
സവാധീനികനവര

     ഉയരചയിോലക് പടിപടിയായി ഉയരന് ഗാഫ് ഉയരനോപാകന
സള

  താോഴാട് റിസളട് ോപാകനത്.
   ഒറ വിഷയം മാതം ോപാകനവര



  

   നിങളെട വിദയാലയതിെന ോനടതിെന /  ോപാരായയെട
   കാരണങെള വിശകലനം െചയ പറയാോമാ?

ഹയരെസകണറി
     ൈപമറി െടരമിനലകാസിെല പശം എനിവ വിശകലനം െചയന

      പതാം കാസിെല വിജയശതമാനം ഒര സളിെന മാതം പശമല
      സളിെല ആഭയനര ഇടെപടലകള ഫലപദമാകനതിന പറെമ മറ്

   ഘടകങളിലം ഇടെപടല നടോതണതണ്
 സമഹം എനെചയണം?

 ജനപതിനിധികള എനെചയണം?
പി.ടി.  എ എനെചയണം?

  ൈപമറി വിദയാലയങള എനെചയണം?
ചരച



  

 ചില വിജയകഥകള
    ജിലയ് മാതകയായി െപാലപളി ൈഹസ്കള

പാലകാട്:        വയാഴാഴ െപാലപളി വിഷമിചത് പതാംകാസ്പരീകയില ഉപരിപഠനതിന് അരഹതോനടാനാവാെതോപായ
ഒരാെളകറിോചാരതാണ്.

       ആറവരഷംമമ് പതാംകാസ്പരീകയില ോതാറോപായ ഭരിപകെതകറിച് ോവവലാതിെപടതിോനകാള ഏെറയായിരന
വയാഴാഴോതത്.   ഇതവണ പരീകെയഴതിയ 70  ല 69   ോപരം ഉപരിപഠനതിന് അരഹരായി. എനാല,     ഒന് എന അകതിെന വില

    ഇന് െപാലപളി പഞായത്സ്കള ഏെറ തിരിചറിയന. പോക,     നിരാശയപകരം ഒനകടി ശമിചിരനെവങില എന
     തിരിചറിവിലനിന് അടത അധയയനവരഷോതകളശമം തടങകയാണ് സ്കള.     ഒപം തണയമായി െപാലപളി പഞായത്

ആെകയണ്.

      സവനമായി ൈഹസ്കളിെലന െപാലപളി പഞായതിെന പരാതി പരിഹതമായത് 2002ലാണ്. 2005   ല ആദയ എസ്.എസ്.എല ്
.സി.  ബാച് പരീകെയഴതി. 47  ശതമാനംോപര വിജയിച.    െതാടടതവരഷം സകലരം നിരാശയെട പടകഴിയിലായി. 28 

 ശതമാനംോപരമാതമാണ് വിജയിചത്. 

2007  ല 63.8, 2008  ല 91.8, 2009  ല 82.5, 2010  ല 89.6, 2011  ല 95.6  എനിങെനയായിരന പരീകാഫലം.   ഇതവണ ഒരാളെട
     കറവാണ് സമരണ വിജയതിന് തടസമായെതങിലം വിജയശതമാനം 98.5 ആണ്.

2006        ല വിജയശതമാനം കറഞോതാെട വിദയാഭയാസ ഗണനിലവാരം വരധിപികാനള പദതിയില ഉളെപടതിയിരന. 2010  ല
  സ്കള സരകാര ഏെറടകകയംെചയ.

    െപാലപളി ചരികാട് പടികജാതി ോകാളനികകതാണ് സ്കള.     എടാംകാസില വനോചരന കടികളില നെലാരപങിനം
 അകരമാലമതല പഠിപിചതടങം.    എലാവിഷയതിനം ഓോരാ അധയാപകര മാതമാണളത്.    ഈവരഷം വനിതാ അധയാപകര

 മാതമായിരന സ്കളില.    ഇതമലം പതാംകാസിന് രാതികാസകള നടതാനായില.      ഈകറവ് പരിഹരികാന രാവിെല ഒമതമതല
5      വെര പതാംകാസകാരക് കാസ് നടതിയതായി പധാനാധയാപിക പി.  മിനി പറഞ.   ഫിബവരിമതല അവധിദിവസം ഉണായില. 

     പരീകാദിവസം രാവിെല ഏഴരയ് അധയാപകരം വിദയാരഥികളം സ്കളിെലതിയിരന.

       സരകാരിലനിനം തോദശസാപനങളിലനിനം ലഭികന ആനകലയങെളാെക കതയമായി ഉപോയാഗിചതാണ് സ്കളിെന
 പവരതനങളക് തണയായത്.     ഒപം ഒോരമനോസാെട പവരതിച അധയാപകരം രകാകരതസമിതിയം.   ജിലയിെല ഏറവംനല

  സ്കളൈലബറികളിെലാന് ഇന് െപാലപളിയിലാണ്. 12   ലകതിോലെറരപയെട പസകങള ഇനിവിെടയണ്.
  



  

 രണ്

     ഏറവം കടതല കടികള പെങടതിടം കടായയെട കരതപകരനവ

      എം ഇ എച് എസ് എസ് മണാരകാട് 489 489 100%

ഡി.   ബി എച് എസ്.  എസ് തചമാറ  612 607 99%

ജി.വി.    എച് എസ് എസ് വോടനാട്  624  602 96.47%

  പരതര എച എസ്  718 676 94.15%

 ോമായന ജി.  എച് എസ്  820 721  88%

   കമരമതര കലടി എച് എസ്.  എസ് 899 762  85%



  

മന്

     ആത വിശവാസം പകരന നിരവധി പവരതനങളില
 അവസാനോതത് .....

    പരീകാ ദിവസങളില മഴവന കടികളം 1   മണിക് വിദയലയ
 ഓഡിോറാറിയതില ഒതോചരന.      ദിവസം ഒര മധരം എന നിലക് 10 

     ദിവസവം അധയാപകരെട അനഗഹം ോതനം കലകണവം
   മനിരിയമായി കടി കളക നലകന.

 െകാടമണ എച്.എസ്.എസ്

     ഇതോപാെല നിങളെട സള സമഹതിന നലകന സോനശെമനാണ്?

ചരച......



  

   ജിലാ പഞായത് പരിപാടികളെട തടരച
2012--  13      വരഷെത പവരതന നിരോദശങള (കരട്)

2012  െല എസ്.എസ്.എല.      സി പരീകയില ഏെറ പിോനാകം നിലകന 37   സളകള ോകനീകരിച പവരതനം.
   മികച നിലവാരമളകടികെള സഹായികന പവരതനങള.

    സളകളെട അകാദമികവം ഭൗതികവമായ സാഹചരയങള വരദിപികനവ.

പവരതനങള.
എസ്.എസ്.എല.        സി ല ഊനി വാരഷിക അകാദമിക കലണര തയാറാകല

   ഗാമപഞായത് തല അധയാപക സംഗമം
ഗാമപഞായത്,    സള തലങളില വിദയാഭയാസ സമിതികള

        ഓോരാ സളിോനയം സാഹചരയങള െവച് അവിോടകള പോതയക അകാദമിക് പരിപാടികള തയാറാകല.
   ഗാമപഞായത് തല ോമാണിററിങ് സമിതികള

ധനസഹായം,    അധിക സമയ കാസകളില ലഘഭകണം,   ഭൗതിക സാഹചരയങള െമചെപടതല,  അകാദമിക
 അനരീകം െമചെപടതല

    കടികളെട കാസ് അറനഡനസ് ോമാണിററിങ്
  കടികളെട പഠനം ടാകിങ്

 ഇടകാല പരീകകള,  നിലവാര പരിോശാധന - -വിശകലനം
കലാമോനറം,കായികമോനറം,     െപഡോഗാജി ലാബ് എനിവയെട തടര പരിപാടികള

  ജിലാതല ശാസ ,  ഗണിത ഭാഷാ, കയാമകള
     ഉയരന നിലവാരമള ഗണിത പഠനം കാസകളില ഉറപാകല(   അനാരാഷ ഗണിതവരഷ പവരതനം)

 മാസതിെലാരികല ഡി.ഇ.     ഒ തലതില െഹഡാസര മാരെട ോയാഗം
(   അകാദമിക് ോമാണിററിങ് അജണ)

   മാസതിെലാരികല ഉപജിലാതല ോമാണിററിങ് ോയാഗം
   വിവിധ വിഷയങളില പോതയക പരിശീലനങള -  വിദഗധ സഹായം

 ഇ --    ോലണിങ് െമറീരിയലസ് സംഘാടനം
  ഹരിശി െവബൈസറ് െമചെപടതല
    ഹരിശീ സനദ പവരതകരായി റിടയരെചയ 5-6    മികച അധയാപകരെട ോസവനം ഉറപാകല
  ടാരജക് ഗപ് ഗഹസനരശനം
 പീെടസ് -   വിവിധ രീതികള അവലംബിച്.

 ടിചര Exchange  ോപാഗാമകള
 ോമാടിോവഷണല കാസകള

 
 വായനയം ചരചയം



  

 അനബനം 3
Ubäv ]me-¡mSv , B\-¡c

{]hÀ¯\ \nÀt±i§Ä
Hcp ]pXnb A[y-b\ hÀjw IqSn Bcw-`n-¡p-¶p. Ip«nIfpsS IfnIfmepw IpkrXnIfmepw 
hnZymeb§Ä DWcp¶p.hnZym`ymk AhImi \nba¯nsâ ]Ým¯e¯nÂ Ip«nIfpsS AhIm 

i§Ä kwcകി¨psIm   ണ് KpWta·bpÅ hnZym`ymkw Hmtcm Ip«n¡pw \ÂIpI F¶ henb 
D¯chmZn¯amWv \½psS ap¶nepÅXv. CXn\mbn 
          2012 -þ 13 A¡mZanI hÀj¯nÂ hnZym`ymk hIp v̧ 
apt¶m«psh¡p¶ {][m\ {]hÀ¯\ \nÀt±i§fmWnXv.  _Ôs¸« thZnIfnÂ 
Ch hniZambn NÀ¨ sNbvXv, Bhiyamb aps¶mcp¡§Ä \S¯n kab _ÔnXambn\S¸nem¡n 
apt¶dphm³ CXnse \nÀ±i§Ä -klmbIcamIpsa¶v {]Xymin¡p¶p.

ka{K hnZymeb hnIk\ ]²Xn (Whole School Development Plan)
hnZymeb¯nsâ ka{K hnIk\w eകyam¡nsImpÅ {]hÀ¯\ ]²Xn tcJ.
ZoÀLIme ]²XnIfpw {lkzIme ]²XnIfpw DÄs¸Sp¯mw. 
kvIqÄ `uXnI kmlNcy hnIk\w
   ASnØm\ kuIcy§Ä hnIkn¸n¡Â
  sI«nSw, ^ÀWo¨À , sshZypXn,IpSnshÅw, tSmbveäv, IfnØew…

 അനബനം 3  വായന ചരച
      ഈചരചകളെട അടിസാനതിലഅടതവരഷം ഓോരാ വിദയലയവം

ഗണനിലവാരം,    സള ഭൗതിക സാഹചരയ വികസനം,  സാമഹയ
 പങാളിതം ഉറപാകല,    ോമാണിററിങ് എനിവകായി തയാറാകന

  പവരതനപദതി പഖയാപിപകന.
     പഞായത് തല ോമാണിററിങ് എങെന നടതണം ചരച.



  

നനി
 ഡയറ് പാലകാട്

ramdietpalakkad@gmail.com
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