
  ഡയറ് പാലകാട്
   പധാനാധയാപക ശാകീകരണം ആഗസ് 2012 

ോമാഡയള
      ഒനാം ോടമിെന അവസാനഘടതിലാണ് ഈ പധാനാധയാപക ോകാണഫറനസ് നടകനത്.

        ഒര ോടമില സളില നടതിയ പവരതനങളെട വിലയിരതലം തടര പവരതന സാധയാതകളം 
  ഈപരിശീലനതില ചരചെചയെപടണം.

 െസഷന 1     ജലായ് മാസെത പധാന പവരതനങള അവോലാകനം

   കാസ് ോമാണിററിങ് കെണതലകള അവതരണം
     സള തലതില നടതിയ നതന പവരതനങള അവതരണം.
•  ഗണനിലവാരം വരദിപികാനളവ
•   പിോനാകകാെര പരിഗണികാനള പവരതനങള
•    ലാബ് ൈലബറി ശാകീകരണ പവരതനങള
•  ഗാന് ഉപോയാഗം

 സംയക സനരശനം,എ.ഇ.  ഒ ബി.പി.      ഒ െടയര എനിവരെട സള സനരശനങളില കെണതി 
   യ ഗണപരമായ കെണതലകള അവതരണം.

 െസഷന 2  ഗണനിലവാരതിോലക്
      ോടം മലയ നിരണയങെള എങെന സമീപികണം മാരക നലകി 

അവസാനിപികാനളതാോണാഅത്?      അോതാ കടിയെട പരീകാ ോപപറിെല പകടനം വിശകലനം 
        െചയ് ഓോരാ കടിയം ോനരിടന പയാസങള മറികടകാന നമെകനെചയാനാവം എന 

 അോനവഷണമാോണാ ോവണത്?
•       ഒറപാലം ോബസ് ൈലന സഡി റിോപാരട് പസകഭാഗം കാണികന.
•       ഇങെന ോചാദയങളെട വിശകലനം ഓോരാ അധയാപികയം സവനം വിഷയവമായി 

 ബനെപട് നടോതണതോണാ?
•   എലാ വിഷയതിലം ോവണതോണാ?
•   എലാ കാസിലം നടോകണതോണാ?
•  തടരപവരതനം എനാണ്?
•          സബ് ജില യില ആെക ചില ോമഖലകളില പയസം അനഭവെപടനെവങില എന് 

 സമീപനം സവീകരികാം?
    ചരചയെട അടിസാനതില താെഴ പറയന ധാരണയിെലതന

        എലാ അധയാപകരം ഇതരെമാര അോനവഷണം നടതി ഓോരാ കാസിോലയം കടിയെട പകടനം 
     വിലയിരതി തടര സഹായ പരിപാടികള ആസതണം െചയണം.   നാല് ഏഴ് കാസകളില 

   ഇതവണ പോതയകം പഠനതിന വിോധയമാകാം.    സാമിള എന നിലക് െതരെഞടകന 
        വിദയാലയങളില നിനം നാം ഉതരകടലാസകള സഷ വിശകലനം നടതി പോതയകം പഠന 

 റിോപാരട് തയാറാകം.      കെണതലകളകനസരിച് തടര പവരതനങള സബ് ജിലാ തലതില 
 ആസതണം െചയം.(       ോനരെത നടതാറള കവാളിറി ടാകിങ് പവരതനം കെറകടി സഷമായി 

െചയന)
 െസഷന 3    സളകളില നടോകണ പധാന പവരതനങള

 െസപ് പവരതനങള
  ഡിസനസ് ോമാഡ് പരിശീലനം

 നമാറ് പവരതനം
ഗണിതവരഷപവരതനം

 വായനാകടം എഴതകടം
 വിശദീകരണം ചരച

 െസഷന 4
 കലണര -ദിനാചരണങള



 ഡയറ് പാലകാട്
    എഡോകഷണല ഓഫീോസഴ് മീറ് ആഗസ് 12
ോമാഡയള

     ജിലയില നടന പധാനപവരതനങള പസോനഷനായി സീനില കാണികന.ഈ 
    പവരതനങളെട ലകയം ,തടരച,  എനിവ ,  ചമതലെപടവര അവതരിപികന.

DDE  റിോപാരട് െചോയണത്
•    വിദയാഭയാസ സമിതി ോയാഗ തീരമാനങള

DIET  റിോപാരട് െചോയണത്
•     ഗണിത വരഷം ഏകദിന വരക് ോഷാപ്
•     സമഗ വിദയാഭയാസ പദതി ഒറപാലം ( SADHANA)ഉദഘാടനം
•     സമഗ വിദയാലയ വികസന പദതി തതാല( SMILE)    പറളി വിഷണിങ് വരക് ോഷാപ്

SSA  റിോപാരട് െചോയണത്
• LEP   പരിശീലനം (   കസര ോകാ ഓരഡിോനറര,ബി.ആര.  സി െടയര)
•     മാ ോബടി സംസാന തല പരിശീലനം
•   ോചാദയോപപര നിരമാണ ശിലശാല
•   അധയാപക പരിശീലനം (  സംഘടനാ പതിനിധികളക്)
•    എഴതകടം സംസാന ശിലശാല

IT@school
•   പധാനാധയാപകരകള കമയടര പരിശീലനം

 സാകരതാ മിഷന
•    തലയത ോപരക് മാരെട പരിശീലനം

 െസഷന 2
       സബ് ജില കളിെല കഴിഞമാസെത പവരതനങള സബ് ജിലാ ഓഫീസരമാര 

റിോപാരടെചയന
•   സംയക സനരശന റിോപാരട്
•   പധാനാധയാപക പരിശീലനം -   നടന തിയതി ഹാജര,  പോതയക ോമനകള
•      ഗണിതവരഷം സബ് ജിലാ തല തനത പരിപാടികള

 െസഷന 3
       പരീകകെള ഗണനിലവാര സചകമാകി തടര പവരതനങള ആസതണം െചയാന കഴിയോമാ

പകിയ
       ഒറപാലം നിോയാജക മണലതിെല പരീകാ വിശകലനവം കെണതലകളം അവതരിപികന.

      അഞാം കാസിെല കടികളെട ഉതരകടലാസകള സഷമായി പരിോശാധിച് 50% ലധികം 
       കടികളക് ഉയരന നിലവാരം ലഭികാത ോചാദയങള അതിെന കാരണങള എനിങെന 
         വിശകലനം െചയ് അതരം ോമഖലകളില കടിെയ മോനാട നയികാന ഇനി എെനാെക 

    പവരതനങള നടോതണി വരെമന് തീരമാനികന പകിയയാണത്.  ഇതോപാെല വരന 

     പരീകയില ഓോരാ കാസിലം ഇതരം വിശകലനം നടോകണതോല?  നാലിലം ഏഴിലം 
      കടികളെട നിലവാരം സഷമായി പഠികാന പദാനാധയാപക ോകാണഫറനസില നിരോദശം 

നലകണം?
    എങില ഏെതലാം കാസില പഠനം നടതണം?

     സബ് ജിലയില നിനം ഇതരം പഠനറിോപാരട് തയാറാകാണം.സാമിള 

തീരമാനികണം.  ോഫാരമാറ് രപെപടതണം.    സള തലതില റിോപാരട് ഉണാകണം
   തടരന് സബ് ജിലയില റിോപാരടാകണം

   സള തലതല എെനാെക പവരതനം
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   സബ് ജില തയാറാകന പവരതനങള?
ചരച
രണ്

      ജിലാ പഞായത് നിരോദശിച ോമാണിററിങ് എങെന ഫലപദമാകാം
    ടള പരിചയെപടെകാണ് ആസതണം നടതന.

 മന്
   െസപ് വിഷന ോപപര അവതരിപികന

  ഇതവണ രകാകരത ശാകീകരണം,ഐ.   ടി അനബന പഠനം,ശചിതവം,ഗണിതവരഷം 
          ലാബ് ൈലബറി വികസനം ഇവ പോതയകം പരഗണികന ഒര സള വികസന പരിപാടി ഡയറ് 

മോനാടെവകന.
നാല്

എസ്.എസ്.എല.      സി പഠനറിോപാരട പരിോശാധന പതാം കാസ് വിജയശതമാനം 
  ഉയരതാനള പവരതനങള ചരച

അഞ്
   ഡിസനസ് മാതകയിലള പരിശീലനം

എസ്.എസ്.      എഈ മാസം നടതന പധാന പവരതനങള
 ഹരിശീ പവരതനങള

ഐ.ടി.@  സള പവരതനങള
 െസഷന 4

 കലണര അവതരണം


