
 പധാനാദയാപക പരിശീലനം

 നിരനര മലയനിരണയം  ,  ോമാണിററിംഗ്  

  മനാം കാസില 42      കടികള ഉള ഒര വിദയാലയതില കാസ് ടീചര 
       പധാനാധയാപികോയാട് ഉനയിച ഒര പശം ഇതയം കടികെള ഓോരാ പഠനപവരതിയം 

        വിലയിരതി പതികരണ ഭാഗത് എങിെന ോരഖെപടതം എനാണ് .എലാ 
     പഠനപവരതനതിലം മഴവന കടികോളയം വിലയിരതി ോരഖെപടതല പയാസമള 

    ഒര കാരയമായി ടീചര ഉനയികോമാള HM    എന നിലയില എങിെന ോമാ
  ണിററിംഗ് നടതാന കഴിയം?     ടീചറെട പയാസെത മറികടകാന എന് തനമാണ് 

നിരോദശികക?
•      കാസ് ോമാണിററിംഗില ടീചര ഇതരം പശിനങള അവതരിപികാറോണാ?
•     ഇതിന് പരിഹാരം കെണതല എനത് HM  െന ഉതരവാദിതവമാോണാ?
•   ഓോരാ കാസിലം /  വിഷയതിലം CCE  എന് ?എങിെന?എന് 

Hm അറിോയണതോണാ?  ഇെതങിെന നിരവഹികം?
• CCE   യെട നടതിപ് ,   ോരഖെപടതല എനിവ SRG  യില ചരച 

െചയാറോണാ?
  ഫലപദമായ ോമാണിററിംഗ്  ,CCE  

ലകയം
•     എെനലാം ഘടകങളാണ് ോമാണിററിംഗിന് വിോധയമാോകണത് 

   എനതിെന കറിച് ധാരണ ഉണാകന
•   ോമാണിററിംഗ് ആര്?എോപാള?  എങിെന നടതണം 

  എനിവെയകറിച് ധാരണ ഉണാകന
• CCE      ഉളപെട യളവയെട ോമാണിററിംഗ് എങിെന നടതാം എന് 

ഘാരണയാകന.
•  CCE   യെട ോരഖെപടതല ,   പനരപോയാഗം എനിവ എങിെന 

മനസിലാകന.

  ോമാണിററിംഗ് ടളകളെട പോയാഗം

HM     െന കാസ് ോമാണിററിംഗ്  

1.    എെനലാം ഘടകങളാണ് ോമാണിററിംഗിന് വിോധയമാോകണത്
◦  ടീചറെട ആസതണം
◦  പവരതന നടതിപ്,  ഉപോയാഗികന തനങള
◦   കാസ് അനരീകം (BALA)   യെട ഉപോയാഗം
◦  സാമഗാകളെട ഒരകല,ഉപോയാഗികല
◦   നിരനരവിലയിരതല ഘടങള പോയാജനെപടതല

2.  മെനാരകം എങിെന?
• SRG     യിെല ചരചകളില നിനം ോമാണിററിംഗിന് വിോധയമാോകണ 

 കാസ് /   ടീചര എനിവ തീരമാനികന.
•    പസത കാസിെന ടീചറെട TM പരിോശാധനയിലെട 



 ആസതണെതകറിച് മനസിലാകന.ോരഖെപടതന.
• ദിവസം/  പിരീഡ് HM  പാനറില ോരഖെപടതന

3.   ോമാണിററിംഗ് െഡ (  ആഴയില 1 ദിവസം,2 കാസ്)
•      തീരമാനിച ോമാണിററിംഗ് ദിവസം ആസപണം െചയട കാസകളില 

    പിന ബഞില ഇരന് നിരീകണം നടതന.  ആവശയമായ ടളില 
ോരഖെപടതന.(20  മിനട് വീതം)

4.തടരപവരതനം
•      ടളില നിരീകിച കാരയങള ടീചറമായി ചരച െചയന.
•   സൗഹാരദപരമായ ചരച ,   കിയാതക നിരോദശങള എനിവ 

ഉറപവരതന.
•     സംശയങള തീരകാന ആവശയമായ വിശദീകരണങള ടീചറില 

 നിന് സവീകരികന.
•   െപാതവായ കാരയങള /  നിരോദശങള SRG  യില അവതരിപികന.

 സള ോമാണിററിംഗ്
• എനിന്  ?  

◦    സളിെന സമഗവികസനതിനള പവരതന പരിപാടിയെട 
വിലയിരതലിന്

◦     പതിമസ കലണര പവരതനങളെട നടതിപ് ,ോപാരായ,മികവ് 
കണതാന

◦   ആവശയമായ സഹായഘടകങള ഉറപവരതാന

ആര്  ?  എോപാള  ?  
•    ഒര ടീം നടതനതാണ് നലത്
• HM/   സീനിയര ടീചര ,SRG കണവീനര,PTA  പസിഡണ് എനിവര 

ടീമിലണാവാം
•  മാസതിെലാരികല PTA /  കാസ് PTA  ോയാഗതിെന മോനാടിയി 

നടതണം.
•     ടളില ഗണാത കമായ സചകങളായി ോരഖെപടതണം.

 തടരച എന്  ?   എങിെന  ?
•  പതിമാസ PTA   ോയാഗതിെല വിലയിരതലിന് ഉപോയാഗികണം.
•   പതിമാസ പധാനാദയാപകോയാഗതില അവതരിപികണം

HM     െന സവയം വിലയിരതല  
•    പതിമാസ പധാനാദയാപോയാഗതിെന മോനാടിയായി HM സവയം 

െചോയണത്
•     ഇത് ഒര െചകിസ് ോപാെല ഉപോയാഗികാം.
• SRG      യിെല ചരചക് വിോധയമാകി കടതല വയകത വരതാം
•    പതിമാസ പധാനാദയാപക ോയാഗതില അവതരിപികണം.

  ടളകളെട വികസനം  ,  പരിഷരണം  
•    പതിമസ പധാനാദയാപകോയാഗതില ടളകളെട ോനടം/ോപാരായ 

 വിലയിരതലിന് വിോധയമാകണം
•   ആവശയെമങില പരിഷരിച് ഉപോയാഗികണം



  നിരനര വിലയിരതല എന്  ?  എങിെന  ?  
• എല.  പി .    യില കാസ് അദയാപകരകം യ.പി.  യില വിഷയാടിസാനതിലം 

  പരിശീലനം നലകി കഴിഞ.   ചില ധാരണകള വികസിപിച.ോരഖെപടതല 
       എങിെന എന് കതയമായി ധാരണ ഉണായില എന അഭിപായ മണ്.ഇതിെന 
  കറിചള ധാരണകള ''   പടവകള ''   എന ോരഖയില സചിപിചിടണ്.

•    പരിശീലതില രപെപട ധാരണകള SRG   യില ചരച ക 
വിോധയമാകകയണാോയാ?

•   വിവിധ കാസകളില /  വിഷയങളില എന്?   എങിെന എനത് HM 
ോരഖെപടതകയണാോയാ?(     െചറകറിപകളായി ടീചര മാരില നിനം എഴതി 
വാങികാവനതാണ്.)

  ടീചിംഗ് മാനവലില എെനലാം?
• ആസതണഭാഗത്.-    പഠനപവരതനതിെന ഏെതലാം ഘടങളില എന് 

  നിലയിരതണം എനതിെന സചന
• പടികരണഭാഗത്.-     നിലയിരതല ോമഖലയില ഓോരാ കടിയം എവിെട 

  നിലകന എനതിെന ഗണാതകസചന
•   സവയം വിലയിരതല ,    പരസര നിലയിരതല എനിവയെട സാദയതകള 

പോയാജനെപടതല
•    പവരതനെതകറചള ടീചറെട വിലയിരതലിെന അടിസാനതില 

  ആവശയമായ മാറങോളാെട അവതരിപികല

  ഓോരാ പവരതനതിലം എലാകടികളോടയം 
 വിലയിരതാന കഴിയോമാ  ?    

•     പോയാഗതിലെട ൈവദഗയം ോനോടണ ഒനാണ് ഇത്.
•     കടതല കടികളെട കാസില ആരംഭതില കഴിഞിെലനവരാം.
•    എനാലം സവയം വിലയിരതല ,   പരസര വിലയിരതല സാദയതകള 

പോയാഗികണം.     സവയം തിരിചറി യാനം െമചെപടതാനം ഇത് 
സഹായികം.

•      ഒര പോതയക ോമഖലയിെല കടികളെട വിലയിരതല ,   അോത ോമഖല യിെല 
    വീണമള വിലയിരതല എനിവ താരതമയം െചയോമാള 

 വളരചോബാദയെപടതാന കഴിയം.
 എെനലാം  ,   എങിെന വിലയിരതാം  ?  

•    പഠനപകിയയിെല മോനറല ,പഠോനാലപനതിെന 
നിലവാരം,    പകടനാതകമായ പവരതനങള എനിവ നിലയിരതാം.

•  കടികളെട ോപര്,/     നമര എനിവക ോനെര ഗണാതകസചകങള ആകാം.
( A,B,C   ോഗഡിംഗ് അെലങില 1,2,3........  െറയറിംഗ് െസയില) അെലങില 

 െചറ കറിപകളാകാം.
 ോകാഡീകരണ പസകം

•   കാസ് ടീചര /     വിഷയാദയാപികയെട ൈകവശം ഓോരാ ോമഖലയില കടികെള 
     രോണാ മോനാ ഘടതില വിലയിരതലിെന ോകാഡീകതരപം ഇതില 

ോരഖെപടതാം.



•         ഓോരാ കടികം ഓോരാ ോപജ് എന വീതം മാസതില ഓോരാ 
     ോമഖലയിോലയം ഗണാതക സചകളെട വളരച എന രീതിയിലം 

ോകാഡീകരികാം
•      ഇതിെന െചറിയ സചനകള കാസ് അദയാപകന് നലോകണിവരം.കാസ് 

        ടീചര ഒര കടിയെട വിവിധ വിഷയങളിെന നിലവാരസചകങളം പാരട് 3 
   െന ഭാഗമായി വരന (സഹകരണമോനാഭാവം 
,ജനാധിപതയോബാധം........  മതലായ മലയങള)   വിവരങളം അതാത് 

      കടികളെട ോപെരഴതിയ ോപജില വരഷതില രോണാ മോനാ തവണ 
ോരഖെപടതണം.

•      വരഷാനയതില ഇവയെട ോകാഡീകതരപം െതാടടത കാസ് ടീചരക് 
/  സളിന് നലകാം.    ഇതിനള ഒരോഫാരമാറ് രപം െകാളണം.

  ോരഖെപടതല അധികമാോണാ  ?  
•    ോരഖെപടതലിന് ഒര ധാരണയം അടിോചലപിചിടില.   ഇവ പോയാഗതിലെട രപം 

 െകാണ് വളോരണതാണ്.
•        ഓോരാ ടീചറം എങിെന യാണ് ോരഖെപടതനത് എന് നിരീകിച് നിരോദശങള 

 നലകിയം SRG     യിെല ചരചയിലെട വളരതിെയടതം െചറിയ ശമങെളോപാലം 
 ോപാതാഹിപികാന HM  ന കഴിയണം

•    അദയാപനം എനത് അതിവിദഗെതാഴിലായി 
പരിഗണികെപടന.     പോയാഗതിലെട മാതോമ നമള ൈവദഗയം ോനട.

• SRG  ോയാഗങള ,   ോമാണിററിംഗ് തതമയ പിനണ,ഉോദയാഗസരെട 
സനരശനം,HM     ോകാണഫറനസ് എനിവയിലെട ഇവയ് സജീവത ഉണാകാനം 

  നിരനരം വളരതാനം സാധികം.

     പധാനാദയാപക പരിശീലനതില ഈ െസഷന ഉളെപടതല

മെനാരകം
•      പരിശീലനതിന മമ് കസര െഹഡ് പധാനാദയാപകോയാഗം ോചരന.
•    തയാറാകിയ വിഷന ോപപര നലകന.  ചരച നടതന.
•    ോമാണിററിംഗ് ടളകളെട പോയാഗം ,CCE  യെട നടതിപം 

ോമാണിററിംഗം,ോരഖെപടതല,  കാസ് PTA   യിെല അവതരണം എനിവകള 
    ചമതലകള ഈ പധാനാദയാപകരക് വീതിച നലകന.

•   പോയാഗതിെന അനഭവങള ,ഉലനങള,   നല മാതകകളെട ോശഖരണം 
,     െചറകറപിലള റിോപാരട് എനിവ തയാറാകി പധാനാദയാപക 

 പരിശീലനതിസ െകാണവരണം.

 െസഷന പകിയ
1.   ചില ോകസകശളെട അവതരണം(RP).......5 മിനട്

   മനാം കാസ് അദയാപികയെട പയാസം



◦     ോമാണിററിംഗ് ടളിെന കറിച് ഉയരന വിമരശനം.
◦ …..............

2.   വിഷന ോപപര ചരച-  കസര ഗപകളില........(30 മിനട്)
•   ചരചാ സചകങള നലകന.
•   ഗപ് അവതരണം
•  െപാത ോകാഡീകരണം

3.  അനഭവങള പങെവകല........(15 മിനട്)
•     കസര െഹഡ് പധാനാദയാപകര കസര ഗപില 

അവതരിപികന.
•  ഗപ് ചരച,അവതരണം,ോകാഡീകരണം

4.    െപാത ധാരണ കളെട രപീകരണം....(10 മിനട്)
•    വരം മാസതിെന ഊനല ോമഖലകളായി 

പഖയാപികന.
•    അടതോയാഗതില ഇവയെട അനഭവം ോരഖെപടതി 

  വരാനള ോഫാരമാറ് ഇ.   െമയില െചയ് നലം.




