
ഗണനിലവാരം ഉയരതാന േടം വിലയിരതലിെന കെണതലകള എങെന 
വിദയാലയം പേയാജനെപടതണം

നിരനരവം  സമഗവമായി   നിരവഹികന വിലയിരതലിെന ഒര സപധാന ഘടമാണ്   േടം 
വിലയിര തല.  ഒര േടമിെന അവസാനതില പഠിതാവ് േനടിയിടള ധാരണകളം േശഷികളം 
ഏെതലാമാെണനം  പഠിതാവിന്   എതേതാളം  പഠന  പേരാഗതി  ൈകവരികാനായി  എനം 
അളകാനള  അവസരമാണ്  അധയാപികക്/  അധയാപകന്  ഇതിലെട  ൈകവരനത്.പഠന 
പേരാഗതിെകാപം  പഠന തടസങളം നമക്  കെണതാനാവം.ഗണനിലവാരമള വിദയാഭയാസം 
എലാവരകം എന ലകയം േനടാന ഓേരാ കടിയേടയം ഇതരം പഠന തടസങെള പരിഗണിേച 
മതിയാവ.ബാലാവകാശ കമീഷനം െപാത വിദയാഭയാസ വകപം പഠനേവഗത കറഞ ഇതരം 
കടികളക്  അവരെട  പഠനതടസം  കെണതി  തടരപവരതനങള  ആസതണം  െചയാന 
നിരേദശികനണ്.  കടിയെട  പഠനപേരാഗതി  സഷമായി   വിലയിരതാന  കടിയെട 
ഉതരകടലാസകള വിശകലനതിന് വിേധയമാകണം.അങെന വിലയിരതേമാള ലഭികന 
കെണതലകള   എസ്.ആര.ജി  യില  ചരചെചയകയം  കടികെള  ഗണനിലവാരതിേലക 
നയികാന ചില പവരതനങള ഓേരാ വിദയാലയവം കെണതി നടപാകകയം േവണം.
ഇേപാള നടകനത്
ഉതരകടലാസകള  പരിേശാധിച്   േഗഡകള  നിരണയിച്  കടികളക്  ഉതരകടലാസകള 
തിരിച നലകന.  ചില കാസകളില എങെന യാണ് പവരതനങള െചേയണിയിരനെതന 
ചരച നടതന.
സി.പി.ടി.എ േചരന്  കടികളെട േഗഡ് പങെവകന.
കാളിറി േമാണിററിങ് േഫാരമാറില എ ,ബി,സി. ഡി േഗഡകളെട എണം എഴതി നലകന.
ചില  േമഖലകളില  വളെര  കറച  കടികളക്   മാതേമ  ഉയരന  േഗഡ്  ലഭികനള  എന് 
തിരിചറിയന.
ഇതരതിലള േടം മലയ നിരണയ പവരതനം ഏത തരതിലാണ് കടികം അധയാപകരകം, 
രകിതാകളകം, സിസതിനം  പേയാജനകരമായി മാറാന കഴിയക.കഴിഞ നാല് വരഷെത 
േടം  മലയനിരണയ  ഫലങള  പരിേശാധിചാല  എ  േഗഡിെന  ശതമാനം   മപതില 
താെഴതെനയേല?  ബി.സി േഗഡകളില മാതമേല  മാറം പകടമാകനത്.ഒനകില ബി േഗഡ് 
കടിയിരികം  അെലങില   സി  കടിയിരികം.  എന  െകാണാണ്  പല  േമഖലകളിലം  കടികള 
ഇേപാഴം പിറകിലതെന നിലകനത്.എഴതി പതിഫലിപികാന കഴിയാത കടികള ഇേപാഴം 
കാസകളില  ഇരികനത്  എനെകാണാണ്?  ഓേരാ  കടിേയയം  പരിഗണികാനം  കാസിെന 
െപാത പശങെള മനനിരതി അനഭവെമാരകാനം നാം എെനാെക െചയ.
ചിലകാസകളിലം,വിദയാലയങളിലം  ഇതരം  ചിനകള  നിരനരം  നടതനണ്.അവിടങളില 
ഗണനിലവാരതില മാറം പകടവമാണ്.എനാല ഇത് വയാപകമായ അനഭവമല.ഇതരതിലള 
അകാദമിക  ചരചകള  എസ്.ആര.ജി  യിലം  പി.ടി.എ  കളിലം  വിദയാഭയാസ  ഓഫീസരമാരെട 
േയാഗങളിലം എങെന വയാപകമാകാം?
പവരതന പദതി
എലാ അധയാപകരകം താെഴ നലകന  േഫാരമാറ്   വിതരണം െചയക.അടത എസ്.ആര.ജി 
േയാഗതില ഇതില നലകിയിരികന  സചകങളകനസരിച് എലാ അധയാപകരം േനരെത 
തെന  തയാറാകന  േപപറകളെട  അവതരണമാണ്  നടേകണത്.ഓേരാ  വിഷയതിലം  ഈ 
േടമില  കടി  േനേടണിയിരന  േശഷികള  േനടനതിന്  തടസമായ  എലാ  ഘടകങളം 
അവതരിപികകയം  ചരചക്  വിേധയമാകകയം  േവണം.  കടിയെട  ധാരണകെള  എങെന 
വിശകലനം െചയണം എനത് അനബനമായി നലകന.



േടം വിലയിരതലിെന കെണതലകള

(കടിയെട ഉതരകടലാസകള പരിേശാധിചതിെന അടിസാനതില ഓേരാ അധയാപികയം 
എസ്.ആര.ജി യില അവതരിപിേകണത്)

1. ഈ േടമില കടി േനേടണ ഉയരന േശഷികള (വിവിധ വിഷയങള,ഭാഷ) ഏെതലാം?

2. അവ അളകനതിന് മലയനിരണയ പവരതനങള പരയാപമാേണാ?

3. ഈ േനടങള 1) ഏതാണ് പരണമായം 2) ശരാശരിയില 3) വളെര കറച് േനടിയ കടികള 

ആെരലാമാണ്?  കടിയെട പകടനം,അധയാപകെന നിരീകണം,അരദ വാരഷിക പരീക 

എനിവെയ അടിസാനമാകി)

4.  േടം  മലയനിരണയ  പവരതനങളില   കടികളെട  മികവാരന  പകടനങളെട  ചില 

മാതകകള .  

5. ഇതരം  മികവാരന  പകടനം  കാഴെവകാന   കടിക്  സഹായകമായ  ഘടകങളം  , 

പവരതനങളം എെനലാം?

6. ശരാശരി  നിലവാരതിലം  ,  വളെര  കറഞ  അളവിലം  മാതം  പഠനേനടങള  േനടിയ 

കടികളക്  എനിെനലാം  കഴിയനണ്?  അവരെട  പരിമിതികളം  അവര  േനരിടന 

െവലവിളികളം   എെനലാമാണ്?  (പഠനെതളിവകളം,പകടനങളം  വിലയിരതി 

പടികെപടതക.)

7. മകളില  പറഞ  കടികളെട  കഴിവകള  കടതല  െമചെപടതാനം  ,പരിമിതികെള 

മറികടകാനം  േവണി  കടികളക  പിനണ  നലേകണ  േമഖലകള(  അതാത്  വിഷയം, 

ചിനാേശഷികള, പഠനേശഷികള ഉളെപെട എെനലാം)

8. ഈ പിനണ നലകാന കാസിലം,സളിലം  ലഭിേകണ പഠനപിനണാ പവരതനങള, 

പഠന വിഭവങള,രകിതാകെള ശാകീകരികല,പഠന സമയം,പഠനാനരീകം എനിവ 

എനാണ്?(ഇവേയാേരാനിലം െചേയണ പവരതനങള/  കാരയങള അവതരിപികക)

9. പവരതന  വിശദാംശങള,  സമയം,രീതികള  എനിവ  വിശദമാകന  ഒര  പവരതന 

പദതി തയാറാകി അവതരിപികണം



പധാനാധയാപകര െചേയണത് 

ഇതരതില കടിയെട ഉതരകടലാസിെല പകടനങെള ഗണപരമായി സഷതലതില 
വിലയിരതി  കടിയെട  അകാദമിക  മികവകളം  പഠനപയാസങളം    ഓേരാ  അധയാപികയം 
തിരിചറിയണം.അതിനായി  മകളില  നലകിയ  േഫാരമാറ്  അധയാപികക്  നലകക.ഈ 
േഫാരമാറിെല സചനകളകടി പരിഗണിച് ഓേരാ അധയാപികയം  തയാറാകന പഠന വിശകലന 
കറിപകള   എസ്.ആര.ജി  േയാഗതില   അവതരിപികെമന്  ഉറപാകക.ഈ  എസ്.ആര.ജി 
േയാഗം  ജനവരി  15  ന്  മമ്   നടതണം.ഈ  എസ്.ആര.ജി  യില  കടിയെട  ഇതരം  പഠന 
പയാസങെള  മറികടകാനള  ചില  ആേലാചനകളം  നടകമെലാ?  ഈ    കെണതലകള 
പഞായത്  തലതില  സി.ആര.സി.സി  യെട  സഹായേതാെട  േകാഡീകരിച്  ആ 
പഞായതിെന   കെണതലകള അടത പധാനാധയാപക േയാഗതില അവതരിപികണം.ഒര 
പഞായത് ഒര വിഷയം  /  കാസ് എന നിലകാണ് അവതരണം നടേതണത്.ഇതിന്  കസര 
െഹഡം ,സി.ആര.സി.സിയം േനതതവം വഹികണം.
സമയകമം
ജനവരി 15- സള എസ്.ആര.ജി യില കാസ് തലതിലള/ വിഷയ അടിസഥാനതിലള 

അവതരണം
ജനവരി 16 -സി.ആര.സി തല വരക് േഷാപ് 

ജനവരി  17 മതല സള തല പവരതനങള (പശ പരിഹരണം) ആരംഭികന.

കാസിെല   കടികളെട  യഥാരത  പശങെള  മനനിരതി  അധയാപിക  നലകന  തടര 
പവരതനങളം   അത്  കടികളിലണാകന  മാറങളം  തടരന  വരന  പധാനാധയാപക 
പരിശീലനങളില ചരചക് വിേധയമാകണം.

ഈ പവരതനങള നടകേമാള തെന  ഓേരാ ബി ആരസിയം ചില പേതയക വിഷയങളില 
കവാളിറി പഠനം നടതം.ചമതലെപട െടയിനര/ സി.ആര.സി.സി യെട േനതതവതില ഒര സബ് 
ജില യില നിനം  ഒര വിഷയതിെന  100 ഉതരകടലാസകള പഠനവിേധയമാകകയം 
ഇതിെന കെണതലകള കനസരിച് ആ കടികളില കാണന പഠനതടസങെള മറികടകാനള 
പവരതന പദതി രപെപടതി കടികളക് അധയാപകരെട സഹായേതാെട പവരതനങള 
നലകി മാറം തിരിചറിഞ്  കെണതലകള അടത എഡേകഷണല ഓഫീസരമാരെട  
േകാണഫറനസില അവതരിപികകയം െചയം.
തടര പവരതനങള

• ബി.ആര.       സി തലതില പേതയക പരിശീലന പരിപാടികള (  പരീകണ ഉപകരണങള 
  വികസിപികനതിനള പരിശീലനം , േപാലളവ

• സള തലതില ഇംഗീഷ് െഫസ് േപാലള പേതയക കയാമകള.

• പശേമഖലകളില ആകന റിസരച്  െചയാന പരിശീലനവം സാമതിക 
സഹായവം

• അറിവതവങള രകിതാകളക മനില കടി േനടിയ അകാദമിക മികവകള 
അവതരിപികാനം രകിതാകളക് പഠന പേരാഗതി േനരിടകാണാനം അവസരം

• േമാണിററിങിലെട  ഇതരം   പവരതനങളക് തതമയ പിനണ നലകല

•  

•  
ഇതരതില സള തലം മതല ജിലാ തലം വെര  നടകന േയാഗങളക് അകാദമിക പിനണ 



നലകാനം  അതവഴി അധയാപകരക് ആതവിശവാസവം  പവരതനങളക് അംഗീകാരം 
നലകാനം കഴിയണം
ഈ പവരതനതിെന ഘടങള 

ഒനാം ഘടം (സള എസ്.ആര.ജി)  ജനവരി 15 ന് 
 എലാ  വിദയാലയങളിലം  എസ്.ആര.ജി  ഫലപദമാകാന  േവണ  നിരേദശങളം  അധയാപകര 
കള  േഫാരമാറ് വിതരണവം പഠനകാലയളവ് േബാധയെപടതലം
രണാം ഘടം (സി.ആരസി വരക് േഷാപ്) ജനവരി 16

സള  തലതില  കെണതിയ  വസതകള  (എഴതിതയാറാകിയ  പഠന  റിേപാരടകള) 
പഞായത്  തലതില  േകാഡീകരികല,പധാനാധയാപക  പരിശീലനതില  െസമിനാര 
രപതില അവതരിപികാന തയെറടകല
മനാംഘടം

അടത  പധാനാധയാപക  പരിശീലനം  െസമിനാര  രപതിലാവണം.ഓേരാ  പഞായത് 
/സി.ആര.സി അടിസാനതിലം ഒര കാസിെന / വിഷയെത അടിസാനമാകി അവതരണം.ഒര 
പഞായത് ഒര വിഷയം  /  കാസ് മാതേമ അവതരിപികാവ.ഒനമതല നാലവെര കാസകളെട 
ഓേരാ  അവതരണവം.യ.പി  ൈഹസള  വിഭാഗതില  വിഷയാടിസാനതിലള  ഓേരാ 
അവതരണവം മാതം മതിയാവം
നാലാം ഘടം 

സള തലതില ൈവവിധയമാരന തടരപവരതനങള നടതല
അഞാം ഘടം

പതിയ പവരതനങളെട ഫലമായി ഉണായ േനടങളെട അവതരണം

ഈ  പവരതനതിനേവണ  മാരഗ  നിരേദശങളം  ,സചനകളം  ഡയറ്  െവബ്  ൈസറില 
നലകിയിടണ്(www.dietpalakkad.org  സനരശികക)

http://www.dietpalakkad.org/

