
   പധാനാധയാപക പരിശീലനം െസപംബര 2013
 ോമാഡയള

ആമഖം
RTE    വിഭാവനം െചയന  "    ഗണനിലവാരമള വിദയാഭയാസം കടിയെട അവകാശം' എന 
      ലകയം ോനടാന നിരനര നിലനിരണയം കാസ് മറികളില ഫലപദമായി 

നടപാോകണതണ്.    ഏെതലാം ോമഖലകളാണ് ഇതരതില വിലയിരോതണത്? ഏെതാെക 
  രീതികളാണ് ഇതിനായി സവീകരിോകണത്?    ഇതരെമാര മലയനിരണയം കാസില എങെന 

പാവരതികമാകാം?     ഈ കെണതലകള എങെന ോരഖെപടതണം ? എനിങെന 
    അധയാപകരക് പാോയാഗികമായി നിരവധി പയാസങള ോനരിടനണ്.  സവാഭാവികമായം ഈ 

 പശങള എസ്.ആര.    ജി ോയാഗതിലം കടന വരാം.   കാസ് ോമാണിററിങ് സമയതം 
എസ്.ആര.         ജി കളിലം ഉനയികെപടന ഇതരം പശങളക് സള തലതില തെന ചില 

 പരിഹാരമാരഗങള കെണതനാോയകം.    ഇതിന് ഫലപദമായ ചരച എസ്.ആര.  ജി കളില 
 നടതാന കഴിയണം.     ഇതരം പവരതനങളക് പധാനാധയാപകരെട ശാകീകരണം 

      അനിവാരയമാെണന ലകയംെവച് പാലകാട് ഡയറ് മോനാടെവച പരിശീലന പരിപാടിയെട 
    ഒനാം ഘടം ആഗസ് മാസതില നടന.   ോമാണററിങ് ഉളെപെടയള ൈവവിധയമാരന 

      പവരതങളക് ോനതതവം നലകാന പധാനാധയാപകെന പാപനാകക എനതായിരന ഒനാം 
   ഘട പരിശീലനതിെന ലകയം.     ഈ പരിശീലനതിന ഭാഗമായി ഏതാനം കാസകള 

     ോമാണിറര െചയാനം അധയാപകരെട ോരഖെപടതല തനങള ,  നതന പവരതനങള 
    എനിവ റിോപാരട് െചയാനം നിരോദശം നലകിയിരന.  അവയെട സഷതലതിലള 

        അവോലാകനവം മറ ചില ോമഖലകളില ധാരണ നലകലമാണ് ഈ പരിശീലനതിെന പധാന 
ഉോദശയം.

 പധാന ഉോദശയങള
1.       ആഗസ് മാസെത പരിശീലനതിന ഭാഗമായി മോനാടെവച ആശയങള നടപാകാന 

  കഴിോഞാ എന് വിലയിരതക
2.       െസപംബരമാസതില സബ് ജിലയില നടന പവരതനങള വിശകലനം െചയ് 

  മികവകളം ോപാരായകളം തിരിചറിയക.

3.      ഗണനിലവാരം ഉറപാകനതില നിരനര നിലനിരണയതിനള പങ് തിരിചറിയക,ോടം 
    മലയനിരണയപവരതനങെള വിലയിരതി രകിതാകളക് മടകാധാരണകള നലകക 

      തടരപവരതനം ആസതണം െചയക എനിവക് പധാനാധയാപകെര പാപരാകക

4.      ഒോകാബരമാസെത പധാന പവരതനങള തിരിചറിഞ് കലണര രപെപടതല
െസഷന ഒന്
ഈ െസഷനിലെട േനേടണത്

• ആഗസ്  മാസെത  പധാനാധയാപക  പരിശീലനതില  മേനാടെവച  ആശങള 
നടപാകാന കഴിേഞാ എന് വിലയിരതല

• െസപംബര  മാസതില  നടന  പവരതനങളെട  അവേലാകനവം  നതനങളായ 
പവരതനങെള അംഗീകരികലം വയാപനവം

• പധാനാധയാപകരെട  േഡാകയെമേനഷന  സില  ,റിേപാരടിങ്  സില  എനിവ 
െമചെപടതാനള ധാരണയം,പാേയാഗിക 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 ഉപേയാഗിച് േ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 പതികരണങേളയം േകാഡീകരിച് 
അവതരിപികാന നിരേദശികന.
അതാത്  സി.ആരസി  േകാ  ഓരഡിേനറരമാര  ഈ  േകാഡീകരണങള  േരഖെപടതകയം 
അവേലാകന  േഫാരമാറകളം  േകാഡീകരണങളം  േശഖരിച്  സബ്  ജിലയെട  േകാഡീകരണം 
അവതരിപികകയം െചയന.
അകാദമിക പശങള പരിഹരികാനള നിരേദശങള  ഡയറ് ഫാകലറി/  എ ഇ ഒ/ ബി.പി ഒ 
അവതരി പികന 
െസഷന രണ്
ഈ െസഷനിലെട േനേടണത്

1. േമാണിററിങം തടര പവരതനങളം ധാരണകള
2. നതന പവരതങള ആസതണവം വയാപനവം
3. അകാദമിക പവരതനങളക് ഊനല നലകന സമഗ വിദയാലയ വികസനം

കഴിഞ മാസം ഊനല നലകിയ ആശയങള നടപിലാേയാ എന് അവേലാകനം നടതണം
• താെഴ പറയന േചാദയങള ചാരടില പദരശിപികന.
• ഏതാനം േപര ഈ േചാദയങേളാട് വയകിഗതമായി പതികരികന.
• തടരന് കഴിഞമാസതില േമാണിററിങ് ഫലപദമായി നടതിയ പധാനാധയാപകര 

അനഭവങള അവതരിപികന
േമാണിററിങ് േഡ എന ആശയം നടപാേയാ?
എെനലാം ഘടകങളാണ് േമാണിററിങിന വിേധയമാേകണിയിരനത്?

1. ടീചറെട ആസതണം? എനാണ് ഈ രംഗെത നിലവിെല അവസ?
2. നടതിപം ഉപേയാഗികനതനങളം 
3. കാസ് അനരീകം പഠേനാപകരണം മതലായവ
4. േമാണിററിങ് പവരതങള പതിഫലനങള
5. നിരനര നിലനിരണയം േരഖെപടതാന ടീചര ഉപേയാഗിച തനങള
6. ഇതിെന അടിസാനതില നടതിയ തടര പവരതനങള

 
നിരനര നിലനിരണയം വായനാ സാമഗി സബ് ജിലാ തല ഗപില  വായികന.(അനബനം2)
സചകങളെട അടിസാനതില ചരചെചയകയം നിലവിെല ധാരണകള പതകകയം െചയന.

• നിരനരം സമഗം എനതിെന ആശയം
• പിേനാകകാര ആരാണ്? ഈ പേയാഗതിെല അനൗചിതയം
• വായനയെട അടിസാനതില േടം മലയനിരണയെത എങെന വിലയിരതണം

കാസകളിെല കടികളെട   ഭാഷയിെല രചനകള പസേനഷനായി കാണികന.അനബനം3
     ഇതരതില എഴതന കടികളെട രചനകളില ഇടെപടനില.
      എഡിറിങിന് വിോധയമാകാതതെകാണ് ഭാഷയില എഴതി പകടിപികാനള കഴിവ് കറയന.

      കാസില ധാരാളം പവരതനങള അധയാപിക നടതനണ് എനാല അരതപരണമായ 
     ഇടെപടല നടതി കടിയെട രചനയിെല െതറകള ോബാധയെപടതനില.  വായന എഴത് 

      എനിങെന അടിസാന ോശഷികള ഉറപികല താഴ കാസകളിെല പധാന 
കടമയാണ്.    ഇകാരയതില എങെന മാറം വരതാം
െസഷന മന് 

  ഒോകാബരമാസെത പധാന പരിപാടികള
  വിശദീകരണം ആവശയമളവ ചരചെചയന.

 കലണര രപീകരണം
പധാന അറിയിപകള നലകല



അനബനം 1 
അവേലാകനേഫാരമാറ്

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

പവരതനങള പതികരണം
േമാണിററിങ്

1. െസപംബരമാസതില  േമാണിററിങിന 
വിേധയമാകിയ കാസ് 

2. നിരനര  നിലനിരണയം  നടതന  ടി.എം 
ശദികെപട  സവിേശഷത

3. േരഖെപടതലിെല  പയാസം  ടീചര 
അറിയിചത്

4. നിരനര  വിലയിരതല  നടതിപം 
തടരപവരതനവം -ശദയില െപടത്

ഐ.ടി സാധയത
1. ഐ.ടി  ഉപേയാഗിച്  േഡാകയെമന്  െചയ 

പരിപാടി 
2. ഐ  ടി  ഉപേയാഗെപടതാന  േനരിടന 

തടസങള

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

ഒര അകാദമിക പശം
3. െസപംബര മാസതില സാമഹയ ഇടെപടല 

വഴി മികവാരന നടതിയ ഒര പരിപാടി 
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/ നിരേദശങള

േപര്................................................................
പധാനാധയാപക പരിശീലനം 
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