
ഡയറ് പാലകാട്
പധാനാധയാപക പരിശീലനം നവംബര 2013

ോമാഡയള
കഴിഞ  രണമാസെത  പധാനാധയാപക  പരിശീലനതില  നിരനര  മലയനിരണയം 

ോമാണിററിങ് എനീ ആശയങള നാം വിശദമായി ചരച െചയകയണായി.ഈ പരിശീലനതില 
ോമാണിററിങ്  എങെന  ശാസീയമാകാം  എന  അോനവഷണമാണ്  നാം  നടതനത്.ഓോരാ 
പധാനാധയാപകോന  യം  അകാദമിക  പഠനം  നടതാന  പാപനാകക  എനതാണ്   ഈ 
പരിശീലനതിെന പധാന ലകയം.
ഉപലകയങള

• അകാദമിക പഠനതിെന അടിസാന ധാരണകള വികസിപികക

• എലാവരകം  ഗണനിലവാരമള  വിദയാഭയാസം   എന  പഖയാപിത  ലകയം  ോനടനതിന് 
നിലവിലള തടസങള സഷ തലതില തിരിചറിയക.

• ഫലപദമായ റിോപാരടിങ് രീതി പരിചയെപടതക.റിോപാരട്  തയാറാകനതിനായി ഒര 
ഗിഡ് പരിചയെപടതക.

• സബ്  ജിലയിെല  ഓോരാ  വിദയാലയതിലം  നടപാകന  നതന  പവരതനങളെട 
അവതരണവം വയാപനവം.

• നവംബരമാസം  നടോതണ  പധാന  പവരതനങളെട  വിശദാംശങള 
തിരിചറിയക.സമയബനിതമായി നടതാനായി കലണര രപെപടതക

െസഷന ഒന്  (10-am to 11-30am)
ഈ െസഷനിലെട ോനോടണത്

• ഒോകാബറില  നടതിയ   പധാനാധയാപക  പരിശീലനതില  മോനാടെവച  ആശങള 
നടപാകാന കഴിോഞാ എന് വിലയിരതല

• ഒോകാബര   മാസതില  നടന  പവരതനങളെട  അവോലാകനവം  നതനങളായ 
പവരതനങെള അംഗീകരികലം വയാപനവം

• പധാനാധയാപകരെട  ോഡാകയെമോനഷന  സില  ,റിോപാരടിങ്  സില  എനിവ 
െമചെപടതാനള ധാരണയം,പാോയാഗിക പരിശീലനവം

പകിയ
അനബനം 1 നലകന
വയകിഗതമായി പരിപികന
പഞായത് തലതില ഗപാകന,ോകാഡീകരണം എഴതിതയാറാകി  അവതരിപികന.
(കസരെഹഡ്/ ഗപ് ലീഡര)
ോകാഡീകരികാനള സചകങള

1. പഞായതില എത വിദയാലയങളില ോമാണിററിങ് ോഡ നടതാന കഴിഞ
2. അനഭവങളെട െതളിവകള(ടി.എം etc..) അവസ
3. പരിഹരികാന കഴിയാത അകാദമിക പശങള
4. ഐ.ടി ഉപോയാഗിച് ോഡാകയെമന് െചയാന ോനരിടന പയാസങള
5. സാമഹയ ഇടെപടലകള വഴി ോനടിയ മികവകളം ഈ രംഗെത പയാസങളം
6. നിരബനമായം വിദയാഭയാസ ഓഫീസരമാരെട സനരശനം ആവശയമായ വിദയാലയം

ഈ രീതിയില അനബനതില നലകിയ പവരതനങളം പതികരണങോളയം ോകാഡീകരിച് 
അവതരിപികാന നിരോദശികന.
അതാത്  സി.ആരസി  ോകാ  ഓരഡിോനറരമാര  ഈ  ോകാഡീകരണങള  ോരഖെപടതകയം 
അവോലാകന  ോഫാരമാറകളം  ോകാഡീകരണങളം  ോശഖരിച്  സബ്  ജിലയെട  ോകാഡീകരണം 
അവതരിപികകയം െചയന.
അകാദമിക പശങള പരിഹരികാനള നിരോദശങള  ഡയറ് ഫാകലറി/ എ ഇ ഒ/ ബി.പി ഒ 



അവതരി പികന 
െസഷന 2 അകാദമിക പഠനം (11-30to 12-30)

 പധാനാധയാപക പരിശീലനതില ഓോരാ പധാനാധയാപകനം ഗോവഷണസവഭാവോതാെട 
ോമാണിററിങിെന  സമീപികം  വിധം  വിവിധ  ോമഖലകളിലായി  അോനവഷണവിഷയം 
കെണതാനം  ഒര  പശെത  അടിസാനമാകി  വിവരങളോശഖരിച്  വിശകലനം  നടതാനം 
അത വഴി നിലവിെല ചില അടിസാന പശങളക് പരിഹാരം കെണതാനം  ധാരണോനടണം. 

ഉപലകയങള

• അകാദമിക പഠനതിെന അടിസാന ധാരണകള ൈകവരികക

• എലാവരകം  ഗണനിലവാരമള  വിദയാഭയാസം   എന  പഖയാപിത  ലകയം  ോനടനതിന് 
നിലവിലള തടസങള സഷ തലതില തിരിചറിയക.

• പഠന റിോപാരട് തയാറാകനതിനായി ഒര ഗിഡ് പരിചയെപടതക.
പകിയ 
ഗണനിലവാരമള  വിദയാഭയാസം  എലാവരകം  എന   ലകയം  ോനടാന  നിലവിലള 
പഠനാനരീകം അനകലമാോണാ?
ഈ പശം െപാതവായി ഉനയികന.സചകങളെട അടിസാനതില ചരച െചയന.

1.  ഗണനിലവാരം,പഠനാനരീകം എനിവ വിശദീകരികാോമാ?
2. ഗണനിലവാരം അറിയാന എെനലാം വഴികളണ്?
3. ോടം  മലയനിരണയതിെന  അടിസാനതില  ഏെതലാം  വിഷയ  ോമഖലകളിലാണ് 

മികവെണന് കരതനത്?
4. നമെട ഇടെപടല ോവണെമന കരതന വിഷയങള/ ോമഖലകള
5. പഠനാനരീകവമായി ബനെപട നിലവിെല പശങള 

ോകാഡികരണം
ഗണനിലവാരം െപാതവായി കണകാകനത് പരീകയെട ോഗഡ് പരിഗണിചാണ് . 

എലാകടികളകം B+ or above എനതാണ്  നമെട ലകയം.CE കടി 
പരിഗണിചാണ് ഗണനിലവാരം കണകാോകണത് .

സി.ഇ. ടി.ഇ  ഇവ പരിോശാധിചാല കടിയെട ആ വിഷയവമായി ബനെപട നിലവാരം ലഭികം
ആവശയെമങില  ചില  നിലവാരനിരണയ  പവരതനങള  കടി  നലകാം.പഠനാനരീകെത 
ബാധികന  െപാതവായ  ഘടകങള  എെനാെകയാണ്  (Physical  Environment,Psychological 
Environment.)
ഭൗതികമായ അനരീകതില വരന ഘടകങളം മാനസികാനരീകതില വരന ഘടകങളം 
ചരചെചയ്  ോകാഡീകരികന.

ഭൗതിക സാഹചരയങള മാനസിക അനരീകം

• പരീകണം െചയോനാകാനള 
സാഹചരയം

• റഫറനസിനള പസകങളെട 
ലഭയത

•   

•

• നിരഭയമായി സംശയങള 
ോചാദികാം

• കാസകള 
പോചാദനാതകമാണ്

•   

•

ഭൗതിക  സാഹചരയങളെട  കറവ്  പറഞ്  മറ്  പധാന  പശങള  ചരചക്  വിോധയമാകാതി 
രികരത്.



ഒര പഠന റിോപാരട്  (അനബനം  2) എലാവരകം  വായനക നലകന.  ചരച  ഈ റിോപാരട് 
തയാറാകിയതിെന ോപാസസ് എനായിരികം? ചരച 

• പഠനതിെന ോമഖല നിശയികന

• ഏെതലാം കാസകളാണ് പഠനതിന് വിോധയമാകനത് എന് തീരമാനികന

• ഏെതലാം വിഷയങളിെല പഠന മികവാണ് പരിോശാധികനത്  എന തീരമാനികന.
(ഒോനാ രോണാ വിഷയം മാതം)

• TE ോഗഡകള/ CE ോഗഡകള എനിവ ോശഖരികന.പടികെപടതന.

• ലഭയമായ വിവരങള താരതമയം െചയന.

• മികവകള  അടയാളെപടതന

• പരിമിതികള കെണതി ോരഖെപടതന.

• കാരണങള വിലയിരതന
1. കാസ് റം/ പവരതനങള
2. കടികളെട രചനകള/ ോനാടബക് 
3. TM (ബനെപട അധയാപകരെട)
4. കാസ് നിരീകണം(ബനെപട അധയാപകരെട)
5. കടികളമായി അഭിമഖം

• കെണതലകള

• പരിഹാര നിരോദശങള
എലാവരകം ഗിഡ് വിതരണം െചയന.
പഠനതിെന ോമഖലകള വിശദമായി ചരച െചയണം അടത പധാനാധയാപക പരിശീലനതില 
ഇതരോമാര പഠനം ഓോരാ പധാനാധയാപകനം ഏറടത് ോപാകംവിധം ധാരണകള നലകലാണ് 
ലകയം  .ഓോരാരതരകം സാധയാമായതം താലരയവമള വിഷയങളാണ് െതരെഞടോകണത്. 
പഠനതിെന റിോപാരട് െകാണവരാന നിരോദശം നലകന.
െസഷന 3 നവംബര മാസെത പധാന പവരതനങള
നവംബര 1 ോകരളപിറവി,മലയാളം ോശഷഭാഷാ ദിന പതിജ,
നവംബര14 ശിശദിനം
നവംബര 16 NTSE,NMMSE പരീകകള 
ൈപമറി അധയാപകരക് കമയടര പരിശീലനം(order)
പകരം അധയാപകെര നിയമികല (ഉതരവ്)
ഓോരാ ഏജനസിയം നടപാകന പവരതനങളെട വിശദാംശങള ചരച െചയന.ഇതനസരിച് 
കലണര രപെപടതന.



 അനബനം 1 
അവോലാകനോഫാരമാറ്

   സള .............................................................

പവരതനങള പതികരണം
ോമാണിററിങ്

1. ഒോകാബരമാസതില  ോമാണിററിങിന 
വിോധയമാകിയ കാസ് 

2. നിരനര  നിലനിരണയം  നടതന  ടി.എം 
ശദികെപട  സവിോശഷത

3. ോരഖെപടതലിെല  പയാസം  ടീചര 
അറിയിചത്

4. നിരനര  വിലയിരതല  നടതിപം 
തടരപവരതനവം -ശദയില െപടത്

ഐ.ടി സാധയത
1. ഐ.ടി  ഉപോയാഗിച്  ോഡാകയെമന്  െചയ 

പരിപാടി 
2. ഐ  ടി  ഉപോയാഗെപടതാന  ോനരിടന 

തടസങള

മാോനജെമന്
1. എസ്.ആര.ജി യില ചരച െചയ ഇനങള
2. സള തലതില പരിഹരികാന കഴിയാത 

ഒര അകാദമിക പശം
3.    ഒോകോബര മോസതില സോമഹയ ഇടെപടല 

     വഴി മികവോരന നടതിയ ഒര പരിപോടി
4. സള  തലതില  പരിഹരികാന 

കഴിയാതിരന ഒര പശം

തനത് പരിപാടികള
1. വിദയാലയതിെന ഗണനിലവാരം 

ഉയരതാന 
2. ഭൗതിക സൗകരയം വികസിപികാന
3. ആര.ടി.ഇ വിദയാലയമാകാന
4. സളിെന സമഹതില അടയാളെപടതാന

സിസതിെന ഇടെപടല
1.  വിദയാഭയാസ ഓഫീസരമാരെട  വിദയാലയം 

സനരശനം
2. ജിലാ പഞായത്/  എം.എല.എ ോപാജക്/ 

ഗാമപഞായത് പദതികള വിദയാലതില 
നടതിയ ഇടെപടല

ആവശയങള/ നിരോദശങള



റിോപാരട്  തയാറാകനതിനായള ഗിഡ്

പഠനതിെന ൈടറില .......

പഠനതിന് െതരെഞടത കാസ് 
 
പഠനതിന് വിോധയമാകിയ വിഷയങള

TE ോഗഡ് / CE ോഗഡ്
പടിക

അപഗഥനം

• മികവകള

• പരിമിതികള
പരിമിതിയെട കാരണങള  

1. കാസ് റം പവരതനങള
  

2. കടികളെട രചനകള /ോനാടബക് അവസ
 

3. ടി.എം  വിലയിരതല

4. കാസ് നിരീകണതിെന അടിസാനതിലളത് 
 

5. കടികളമായി അഭിമഖം നടതി ോശഖരിചത് 
കെണതലകള 

പരിഹാര നിരോദശങള 




