
ഡയറ് പാലകാട്  
പധാനാധയാപക പരിശീലനം-ജനവരി 2015

ോമാഡയള 

 KpW-\n-e-hmcw sa¨-s -̧Sp-̄ m³ Ht«sd {]hÀ¯-\-§Ä \mw \S-̄ p-¶p-s-¦nepw hnhn-[-X-e-

§-fn-ep-ff  IrXy-amb      ഇടെപടലിേനയം േമോണിററിങിേനയം t]mcm-bva-IÄ  Hcp  {]iv\-ambn 

\ne-\nÂ¡p-¶p.  amdnb  ]mTy  ]²-Xn-¡-\p-k-c-W-ambn  Hmtcm  ]Tn-Xm-hn-t\bpw  tI{µo-I-cn-̈ p-ff 

tamWn-«dnwKv  kwhn-[m\w  iàn-s -̧Sp-t¯--Xpണ്.  ]T-\-hp-ambn  _Ô-s¸«v  AXmXp  hnj-b-§-fnÂ 

\nÝnX  Bi-b-§fpw  tijn-Ifpw  Hmtcm  ]Tn-Xm-hn\pw  e`y-am-Ip¶p  F¶p-d-̧ m-t¡ണ Npa-Xe 

A[ym-]-I-cp-tS-Xm-Wv. 

kvIqÄXew apXÂ  ജിലോ Xew hsc \ne-hn-ep-ff tamWn-«-dnwKv kwhn-[m\  വം ഇടെപടലകളം 

IqSpXÂ  Imcy-£-a-am-¡p-കയം,    അകോദമിക ചരചകള സള എസ്.ആര.   ജി മതല ജിലോ 

      അവേലോകനേയോഗം വെര തടരചയോയി നടകന ഒര രീതി \S-̧ m-¡p-¶-Xn-eqsS  യം Cu taJ-e-bnÂ 

henb t\«-§Ä ssIh-cn-¡m³ Ign-bpw. ¢mkv apdn-I-fn-  െല A[ym-]-I-cpsS ]cnan-Xn-IÄ I െണ-¯p-I-

bÃ ]Icw ,Ip«n-IÄ ssIh-cn-t¡  ണ ]T\ e£y-§Ä F{X-am{Xw km£m-XvI-cn-¡-s¸«p F¶p-d-¸m-

¡-emWv Cu  ]cn-]m-Sn-bpsS e£yw.     ഇതിനോയി േടം മലയനിരണയേതയം അധയോപികയെട നിരനര 

        വിലയിരതലിേനയം എങെന പേയോജനെപടതോെമന് സള തലം മതല ജിലോ തലം വെര 

 ആേലോചനകള നടതകയം.     ഈ വിശകലങളെട അടിസോനതില അനേയോജയമോയ തടര 

     പവരതനങള അതോത് തലങളില തയോറോകി അവതരിപികകയം േവണം. A[ym-]-Icpw {][m-\m-

[ym-]-Icpw  hnZym-̀ ymk  Hm^o-kÀam-cp-saÃmw  Cu  IÀ½  ]cn-]m-Sn-bnse  kp{]-[m\  I®n-I-fm-Wv. 

       അതിനോല ജനവരിമോസെത പധോനോധയോപക പരിശീലനം ഈ പവരതന പദതിക് ഊനല 

നലകന.

പധാന ലകയങള

1. സള എസ്.ആര.ജി കളില കടിയെട പഠനോനടങളം ,പഠന പയാസങളം വിശകലനതിന് 

വിോധയമാകം വിധം എസ്.ആര.ജി കള സംഘടിപികാന പധാനാധയാപകെര പാപരാകക.

2. എലാ കടികം ഗണനിലവാരമള വിദയാഭയാസം എന ലകയം ൈകവരികാന  തടസമായ 

ഘടകങള കെണതി അവ പരിഹരികനതിന് സള തലതില  പവരതന പദതികള 

ആസതണം െചയാനള ധാരണകള വികസിപികക

3. കടിയെട പകടനങെള രകിതാകളക് ോബാധയെപടം വിധം അവതരിപികാനം ോകവലം അളവ 

പരമായ അവതരണങളാലാെത ഗണപരമായ കെണതലകള അവതരിപികാനം പാപരാകക

4. ഈ വരഷെത എല.എസ്.എസ് യ.എസ്.എസ്  പരീകകളെട രീതി തിരിചറിഞ് കടതല 

ോപരക് അവ ലഭികാന സഹായകമായ പവരതനപദതി രപെപടതക.

പവരതനം ഒന്

പതാം കാസിെല റിസളട് വരദിപികാനായി ഓോരാ വിദയാലയവം ഇോപാള  നടപാകി വരന 

പവരതനങള ഒന് ലിസ് െചയാോമാ?



െമയ് മതല അവധികാല കാസ് ആരംഭികന.

കടികെള പകടനതിെന അടിസാനതില വിവിധ ടാരജറ് ഗപാകന.

രകിതാകളെട ോയാഗങള ജണ മതല,വരാതവരെട ഗഹസനരശനം 

ടീചര അഡാപറഡ് ഗപകള -ഒരധയാപികക് 5 കടി (എണം വയതയാസം വരാം) 

ോമലോനാടചമതല

അതിഥി കാസ്

കൗണസലിങ് ,ോമാടിോവഷണല കാസകള

എലാ മാസവം സള തല വിലയിരതല

വിജയശി പരീകകള ഇടോവളകളില

ോടം വിലയിരതല ഇവയെട മാരക്  െപാത െവബ് ോപാരടലില പസിദീകരികല,പരസയ 

വിലയിരതല

ഇതെവച് സള തലം മതല ജിലാ തലം വെര നിരനര അവോലാകനം

അവധികാലങളില ൈവവിധയമാരന കയാമകള(സബ് ജക് കിനിക് etc....)

പതാം കാസ് റിസളടിനായി നാം നടതന പവരതനങളെട  വയാപി ശദയില െപടതന.ഇതിെന 

എത ശതമാനം പവരതനങള താെഴ ഒന മതല ഒമതാം കാസവെര  നടകനണ്.

ചരചാ സചകം

ജിലയെട  പതാം  കാസ്  റിസളട്  പതാം  കാസിെല  പവരതനങളില   മാതം  ഇങെന 

ശദെചയതിയതെകാണമാതം  വരദിപികാനാവില.അതിന്  താെഴ  തലം  മതല  ഗണനിലവാരതി 

ലനിയ പവരതനങള നടോതണതണ്.

പവരതനം രണ്

അനബനമായി നലകിയ രണ് ൈസഡകള പദരശിപികന.

ചരചാ സചകങള

1.  അകാദമിക പഠനം എനിന് ോവണിയാണ്?

2. ഈ  പഠന  റിോപാരട്  പാദ  വാരഷിക  പരീകയെട  മലയാളം  ോചാദയോപപറിോനയം 

ഉതരകലാസിെല  കടിയെട  പകടനോതയം  അടിസാനമാകിയാണ്?  ഇത്  ആരകാണ് 

പോയാജനെപടത്? കാസ് എടകന അധയാപികക് ഇത് എങെന പോയാജനെപട?



3. ഇതരതില  അളവ  പരമായ  കെണതലകള  അധയാപികക്  തടര  പവരതനതിന് 

സഹായകമാോണാ?

4. ഓോരാ ോടമിലം നടതന മലയനിരണയ പവരതനങളം,അധയാപികയെട നിരനര വിലയിരതല 

കെണതലകളം എങെനയാണ് ഗണനിലവാരം ഉയരതാന പോയാജനെപടോതണത്?

ചരച-  അകാദമിക പഠനങള യഥാരത്തതില അധയാപിക തെനയാണ് നടോതണത്.ഇത ശതമാനം 

കടികളക്  എ  ോഗഡ്,  X  %  ബി  ോഗഡ്  എന്  കെണതിയതെകാണ്  പോതയകിച് 

കാരയമില.ഗണനിലവാരം ഉയരതാന കവാളിറി അടിസാനമാകിയ പഠനം ആവശയമാണ്.കെണതലകെള 

പരിഹരിോകണ  പശങളായി  കണ്.  അവക്  പരിഹാരമായി  പവതി(Action)  നടനാല  മാതോമ 

പരിഹാരം കാണാന കഴിയ.

പവരതനം മന്

നാലാം കാസിെല രണാം ോടമിെല പരിസര പഠനതിെന ചില പകടനങള പദരശിപികന.ഈ 

പകടനെത എങെന യാണ് ഗണ പരമായി വിലയിരതക(PPT കാണികക)

ൈസഡില കാണന കടിയെട പകടനെത എങെനെയാെക വിലയിരതാം?

സചകങളെട അടിസാനതില ോഗഡ് നലകാം-അത് ഏറവം കറഞ ോഗഡ് ആയിരികം

ഈ കടിക് എനിനാണ് കഴിയനത്?

• തലെകട് നലകണെമന ധാരണയണ്

• പല പദങളം െതറാെത എഴതാനറിയാം

• പടികയാകി എഴതതാന  കളികള  ോവണെമനം അത് വരകാനം അറിയാം

• ഏെറകെറ  മനസിലാവം വിധം ലജിബിള ആയി എഴതാന കഴിയന.

•  

•

കടിയെട ോപാരായകള

• ഇല ,തണ് ,ോവര് ഇവയെട ധരമങള എനാെണന ആശയം ഉറചില.

• മാനദണം തിരിചറിഞില.

• ഈ പവരതന തിന് എങെനയാണ്  ഉതരം എഴോതണത് എന ധാരണയില.

•  

•  

ഇതരം വിശകലനം നടതാന ഒരധയാപികെയ എങെന യാണ്  സഹായിോകണത്?

പവരതനം നാല് 

ോഫാരമാറ് പരിചയെപടതന.(ppt) വായനയം ചരചയം 



1. ോഫാരമാറിെല സചകങളകനസരിച്  ഓോരാ  അധയാപികയം തെന കാസിെല കെണതലകള 

അവതരിപികണെമങില അവരക് എന് നിരോദശം നലകണം?

2. ഉതരകടലാസ്  നലകി  ഇനി  എങെന  ഇെതാെക  കെണതിപറയം  എനാണ്  അധയാപിക 

പറയനെതങില  ഇതരം  വിശകലനതിന്  സഹായകമായ  എെനാെക  ോരഖകള 

അധയാപികയെട കയില  ഇോപാള ഉണ്? (TM, പതികരണോപജ്,റിഫകന ോനാട്)

3. സമയബനിതമായി  എസ്.ആര.ജി  യില  ഇെതങെന  അവതരിപികാം?  വയതയസ 

ഡിവിഷനകളിെല കെണതലകെള ോകാഡീകരികല എങെന?

4. ഇങെന ഒര എസ്.ആര.ജി നടതാന പധാനാധയാപകെന തയാെറടപ് എനായിരികണം?

എസ്.ആര.ജി യിെല ഇതരം കെണതലകെള സള തല തടരപവരതന സാധയതകളാകനെതങെന?

ചരച

മാനദണം നിശയികാന കഴിയാത കടികളള കാസില പരിസര പഠനവമായി ബനെപട ോപാസസ് 

സില ോനടന എെനാെക പവരതനം നലകാം?

ഇലയം തണം ോവരം െചയന പവരതനങള എന ആശയം ഒനകടി വയകമാകാന സള പചകറി 

ോതാടെത കടി പോയാജനെപടതികെട?  ഐ.സി.ടി സാധയത ഉപോയാഗിചാോലാ?  ഇതരം പരിഹാര 

പവരതന നിരോദശങള എസ്.ആര.ജി യില ചരച നടതണെമങില  ആ എസ്.ആര.ജി യില ഏത് 

രീതിയില ഇടെപടണം.

സള തല തടര പവരതനം ഉറപാകനതിന് ഈ െസഷന പോയാജനെപടതണം.

പവരതനം അഞ്

പധാനാധയാപകരെട പങ് - ppt അവതരണം 

കതയമായ  ആസതണവം  തടര  നിരീകണവം  ആവശയമള  പവരതനമാണ്  ഇത്  എലാ  തലതിലം 

വിലയിരതലം  ആവശയമാണ്.സമയകമം  ഉളെപെട  ആസതണം  നടതാന  ഈ  രണ്  ൈസഡിെല 

ആശയങള പോയാജനെപടതക

പവരതനം ആറ്  2  4 pm –

എല.എസ്.എസ് ,യഎസ് എസ് 

പതിയ ോനാടിഫിോകഷന വനിടണ്  

ൈടം െഷഡള പരിചയെപടന.

യ.എസ്.എസ് മാറം ോബാധയെപടതന

ോചാദയ ോപപര പരിചയെപടന.


