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18. Duties to be performed by Head Teacher and Teachers.— (1) The Head
Teacher shall be a person having a minimum of twelve years of teaching
experience ................

(iv) assess the learning ability of every child and shall ensure that he
attains the learning outcomes specified by the academic authority for 
each subject throughout the academic year;



  

    ഗണനിലവാരമള വിദയാഭയാസം എലാ കടികം ...
  ഇത് സാധയമാകാന എനെചയാം? 

     േടം മലയ നിരണയങെള എങെന സമീപികണം
  മാരക നലകി അവസാനിപികാനളതാേണാഅത്?
     അേതാ കടിയെട പരീകാ േപപറിെല പകടനം

      വിശകലനം െചയ് ഓേരാ കടിയം േനരിടന
   പയാസങള മറികടകാന നമെകനെചയാനാവം

  എന അേനവഷണമാേണാ േവണത്?

   ഒര പഠന റിേപാരട് പരിേശാധിക....



  

 പഠനതിെന
 കെണതലകള

 അധയാപികക്
 എങെന

പേയാജനെപടതാം?



  



  



  



  



  



  



  

   ഇങെന േചാദയങേളയം കടിയെട
     ഉതരകടലാസിെല പകടനേതയം ഓേരാ

    അധയാപികയം സവനം വിഷയവമായി ബനെപട്
 വിശകലനം നടേതണതേണാ?

   ഇത് എലാ വിഷയതിലം േവണതേണാ?
  എലാ കാസിലം നടേകണതേണാ?

 തടരപവരതനം എനാണ്?
       സബ് ജില യില ആെക ചില േമഖലകളില
    പയാസം അനഭവെപടനെവങില എന് സമീപനം

സവീകരികാം?



  

     ഈ പരീകയമായി ബനെപട് നാല് ഏഴ്
  കാസകളില അടിസാന പാഠാവലി,    ഇംഗീഷ് ഹിനി

സയനസ്,ഗണിതം,   സാമഹയശാസം എനീ
     വിഷയങളമായി ബനെപട് നാല് ഏഴ് കാസകളില

 ഡയറം എസ്.എസ്.      എ യം സംയകമായി ഒര പഠനം
നടതന.

ലകയം
    പഠനേനടം ൈകവരികനതില തടസമായി വരന

    വസതകള ശാസീയമായി വിശകലനം െചയ്
  പരിഹാരപവരതനങള ആസതണം െചയക.



  

 സള െചേയണത്
●    നാല് ഏഴ് കാസിെല 30%   കടികെള റാനം

  സാമിളിങ് നടതി കെണതക
●      ഇതിന് നിശിത ഇനരെവല വരം വിധം

 എടതാല മതി
●     അവരെട േചാദയേമഖലകളിെല േഗഡ് പേതയക

  േഫാരമാറില എഴതി നലകക



  

  േഫാരമാറില േവണത് (  കരട് രപം)
 സളിന േപര്:
  ആെക കടികള (  കാസ് 4,/7) B+G    T

 സാമിള എണം B+G T
 േമഖലകളം േഗഡം

ഉദാ
സാമഹയശാസം
 േമഖല

വിവരേശഖരണം
A േഗഡ്
B  േഗഡ്
C  േഗഡ്
D  േഗഡ്

   േഫാരമാറ് പിനീട് േകാപി നലകനതാണ്.



  

     ഓേരാ സബ് ജിലയിലം സപംബര മാസതില
  െതരെഞടകന അധയാപകരം ബി.   ആരസി ഡയറ്

     എനിവയെട പതിനിധികളം േചരന് സബ് ജിലാ
  പഠന റിേപാരട് തയാറാകം

    ഇതനസരിച് പയാസം േനരിടന േമഖലകളില
    കടതല സഹായസാമഗികള കടികളക് നലകി

 മേനറാന സഹായികം

ramdietpalakkad@gmail.com
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