
പ്രധധാന അധധധാപക പരരിശശീലനനം -ജൂണ് 2015
മമധാഡഡ്യൂള് ഫഫ്രെയരിനം(കരടട)

ആമുഖനം:
ജൂണ് മധാസതരില,
• ജരില്ലയരിഫല  വരിദധധാഭധധാസ  പ്രവര്തനങ്ങഫളെ  ഏമകധാപരിപരികനം  വരിധനം  വരിദധധാഭധധാസ  സനംഗമനം  സനംഘടരിപരിചട

ജരില്ലയുഫട മരികവുകളനം അതരില ഓമരധാ വരിദധധാലയതരിമന്റേയുനം പങനം തരിരരിചറരിഞ.  
• സുസരിര  ഗുണനരിലവധാരതരിഫന്റേ   ഘടകങ്ങള്  ചര്ചഫചയട  അതട  മനടധാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണനം

ഫചയ്തു തുടങ്ങരി.
• ജരില്ലധാ  പഞധായതട  തമദ്ദേശ  സസ്വയനംഭരണസധാപനങ്ങള്  സമഗ്ര  വരിദധധാഭധധാസ  പദ്ധതരികള്,ഡരിപധാര്ട്ടഫമന്റേട

പരരിപധാടരികള്   ഇവയുഫട  പ്രവര്തനങ്ങളനം  സ്കൂള്  തനതു  പ്രവര്തനങ്ങളനം  ഉള്മചര്തട  സ്കൂള്
വരികസനപദ്ധതരിയരില മവണ്ട മധാറ്റങ്ങള് വരുതരി.

• എസട.ആര്.ജരി കളെരില അകധാദമരിക ചര്ചയുനം സുസരിര ഗുണമമന്മ എന്ന ആശയവുനം ചര്ചഫചയ്തു.
• ഫകധാളെധാമബ്രേറ്റശീവട ഫടക്സട മപധാഫല അതധധാധുനരിക സഹധായ സനംവരിധധാനങ്ങള് നരിലവരില വന.
• ഗുണമമന്മകമവണ്ടരിഇമന്റേണല സമപധാര്ട്ടട മരിഷന് രൂപരികരരിചട  പ്രവര്തനങ്ങള് തുടങ്ങധാന് മപധാകുന.

ഈ സധാഹചരധതരിലധാണട ഈ പ്രധധാനധാധധധാപക പരരിശശീലനനം നടകന്നതട.അതുഫകധാണ്ടുതഫന്ന  ജൂണ് മധാസഫത
വരിദധധാഭധധാസ സനംഗമനം ഉള്ഫപഫട പ്രധധാന പ്രവര്തനങ്ങഫളെ അവമലധാകനനം ഫചയധാനുനം ഐ.എസട.എനം മപധാലുള്ള
സഹധായ  സനംവരിധധാനങ്ങള്  ഫലപ്രദമധായരി  എങ്ങഫന  പ്രമയധാജനഫപടുതണനം  എന്നട  ആമലധാചരികലുമധാണട  ഈ
പ്രധധാനധാധധധാപക പരരിശശീലനതരിഫന്റേ മുഖധ ലകധനം
പരരിശശീലനലകധങ്ങള്

i. ജൂണ്മധാസതരില നടതരിയ വരിദധധാഭധധാസ സനംഗമനം ഉള്ഫപഫട പ്രധധാനപ്രവര്തനങ്ങളഫട അവമലധാകനനം

ii. ഇമന്റേണല സമപധാര്ട്ടട മരിഷന് വരിശദധാനംശങ്ങള്  തരിരരിചറരിഞട വരിദധധാലയഫത അതരിനട സജ്ജമധാകധാനുള്ള  ധധാരണ മനടുക

iii. സരിര ഗുണമമന്മയരിമലകട  നയരികന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് ആസൂത്രണവുനം ഏഫറ്റടുതട നടപധാകധാനുള്ള പ്രകരിയയുനം ചര്ച

iv. ജൂലധായട മധാസഫത വരിവധ ഏജന്സരികളഫട പ്രവര്തനങ്ങളനം പ്രകരിയയുനം തരിരരിചറരിഞട കലണ്ടര് രൂപഫപടുതല

ഫസഷന് ഒന്നട (10 -11.30)  അവമലധാകനവുനം നൂതന പ്രവര്തന വരിനരിമയവുനം

രജരിമസ്ട്രേഷന്  സമയതട  ഫചകട  ലരിസട  (അനുബനനം1  )വരിതരണനം  ഫചയ്യുന.പൂരരിപരിച്ചുവധാങ്ങുന(  മനരഫത  ഇ  ഫമയരില  വഴരി

അജണ്ടയുനം മഫധാര്മധാറനം അയച്ചുഫകധാടുകന്ന രശീതരി പരശീകരികധാനം.

ജൂണ് മധാസഫത പ്രവര്തനങ്ങള് ഫചകട ലരിസട ഉപമയധാഗരിചട വരിലയരിരുത്തുന.പരി.ഇ.സരി തലതരില ഗ്രൂപധാവുന.മകധാഡശീകരരി

ച റരിമപധാര്ട്ടട അവതരരിപരികന.വരിദധധാലയങ്ങളെരില നടന്ന നൂതന പ്രവര്തനങ്ങള് ആര്.പരി ചധാര്ട്ടട ഫചയണനം.പ്രധധാനധാധധധാപക

പരരിശശീലനതരിഫന്റേ റരിമപധാര്ട്ടട സബട ജരില്ലധാ തലതരില തയധാറധാകമമധാള് അതരില ഈ നൂതന പ്രവര്തനങ്ങള് ഉള്ഫപടുത

ണനം.സധാധധാരണ നടമകണ്ട പ്രവര്തനങ്ങള് നൂതനപ്രവര്തനമധായരി അവതരരിപരിമകണ്ടതരില്ല.സബട ജരില്ലയരിഫല  വരിദധധാലയ

ങ്ങളെരിഫല ഏറ്റവുനം നൂതനമധായ ചരില പ്രവര്തനങ്ങള് പ്രസമന്റേഷന് രൂപതരില ഫഹഡട മധാസര്/ബരി.ആര്.സരി/ എ.ഇ.ഒ/ ഡയറ്റട

ഫകലറ്റരി അവതരരിപരികന.

ഫസഷന് രണ്ടട (11.30-12) ( ഇമന്റേണല സമപധാര്ട്ടട മരിഷന്)

ഇമന്റേണല  സമപധാര്ട്ടട  മരിഷന്  വരിശദധാനംശങ്ങള്  വധായനകട  നലകുന.(അനുബനനം  2)  വധകരിഗത  വധായനകമശഷനം.  4

മപരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപരില വരിദധധാലയങ്ങളഫട പ്രതശീകകള് എഫനധാകഫയനനം ഇതരനം ഒരു ടശീനം വരിദധധാലയനം സന്ദര്ശരികമമധാള്

എങ്ങഫന  തയധാഫറടുകണഫമനനം    അവതരരിപരികന.ഇമന്റേണല  സമപധാര്ട്ടട  മരിഷന്  സ്കൂളെരില  ഫചയ്യുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്

പ്രസമന്റേഷന് രൂപതരില അവതരരിപരികന.

ഫസഷന് മൂന്നട (12 - 1pm) ( ഗുണനരിലധാരനം ഉയര്തധാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്)

വരിദധധാലയങ്ങളഫട  ഗുണനരിലവധാരതരിഫന്റേ അടരിസധാനനം  അവരിടഫത അകധാദമരിക  പ്രവര്തനങ്ങളെധാണട.  ആധുനരിക

വരിദധധാഭധധാസതരിനട അനുമയധാജധങ്ങളെധായ ഉപകരണങ്ങള് വരിദധധാലയയതരില ഉണ്ടധാവണനം.അധധധാപകര് അനുദരിനനം അവരുഫട

അറരിവുകള്  നവശീകരരിച്ചുഫകധാണ്ടരിരരികണനം.രകധാകര്തധാകള്  വരിദധധാലയ  പ്രവര്തനങ്ങളെരില   സജശീവമധായരി

ഇടഫപടണനം.വരിദധധാലയതരിഫന്റേ ചുറമുള്ള സമൂഹനം സ്കൂള് പ്രവര്തനങ്ങള്കട ദരിശധാഗതരി നലകരിഫകധാണ്ടരിരരികണനം.ഇഫതല്ലധാനം

സധാധധധാമധാവണഫമങരില ഗുണനരിലവധാരതരിഫന്റേ അടരിസധാനഘടകങ്ങളെരില ഇടഫപടണനം. നമുകട എന്തുഫചയധാനധാവുനം?



.  കസ്വധാളെരിറ്റരി  സ്കൂളെരിഫന്റേ  ഘടകങ്ങള്  ഉള്ഫകധാള്ളുന്ന  വധായനധാ  സധാമഗ്രരി  (അനുബനനം  3)  എല്ലധാവര്കനം  വധായരികധാന്

നലകുന.ഓമരധാരുതര്കനം  നലകുന്ന  വധായനധാസധാമഗ്രരിയരില  എട്ടട  ഇനതരില  ഒഫരണനം  മധാര്കഫചയരിരരികണനം.വധകരിഗത

വധായനകമശഷനം ഒമര മമഖല മധാര്കടഫചയവര്  മചര്ന്നട ഗ്രൂപട രൂപശീകരരികന.ഇപ്രകധാരനം എട്ടട ഗ്രൂപ്പുകള് ഉണ്ടധാകുനം  .അവര്

മധാര്കട ഫചയ മമഖലയരില എഫനധാഫക പ്രവര്തനങ്ങള് ഏഫറ്റടുതട നടപധാകധാഫമന്നട കഫണ്ടതരി അവതരരിപരികന.

ഫസഷന് നധാലട  ( 2- 3.30  pm)- ജൂലധായട മധാസഫത പ്രധധാന പ്രവര്തനങ്ങള്

 വരിവരിധ  ഏജന്സരികളഫട  ജൂലധായട  മധാസതരില  നടത്തുന്ന  പ്രവര്തന  പരരിപധാടരികള്  അവതരരിപരികന.എ.ഇ.ഒ

അറരിയരിപ്പുകള്  ,എസട.എസട.എ ഡയറ്റട,  വരിജയശരി,  ഹരരിശരി,  ഐ.ടരി  @  സ്കൂള്,സമഗ്ര വരിദധധാഭധധാസ പദ്ധതരികള് എന്നരിവ

നടത്തുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള്  എന്നരിവ അവതരരിപരികണനം.

ഫസഷന് അഞട  (3.30-4  pm) കലണ്ടര് രൂപശീകരണനം

എല്ലധാ പ്രവര്തനങ്ങളനം ഉള്ഫപടുതരി ജൂലധായട മധാസഫത കലണ്ടര് രൂപഫപടുത്തുന.ചധാന്ദ്ര ദരിനനം,ബഷശീര് ദരിനനം എന്നരിവകട

എഫനധാഫക   പ്രവര്തനങ്ങളെധാകധാനം?  കലണ്ടര്  രൂപഫപടുതധാന്  ആര്.പരി  കരടു  രൂപതരില  കമഡ്യൂട്ടറരില   കലണ്ടര്

രൂപഫപടുതരിഫവകകയുനം പങധാളെരികള് പറയുമമധാള് അതരിമലകട മചര്തട അനരിമ രൂപനം തയധാറധാകകയുനം മവണനം.

എചട എനം മഫധാറനം ഫസകട്ടറരികട പറയധാനുള്ള കധാരധങ്ങള് അവതരരിപരികല .സമധാപനനം 



അനുബനനം ഒന്നട
ജൂണ് മധാസതരില നടന്ന പ്രധധാന പ്രവര്തനങ്ങളഫട അവമലധാകനനം-ഫചകട ലരിസട 

 വരിലയരിരുതധാന് മസധാര് ഉപമയധാഗരികധാനം (മരികച നരിലയരില സനംഘടരിപരിച്ചു 3, ഒരു വരിധതരില 2, ഇനരിയുനം 
ഫമചഫപടണനം1

പ്രധധാന പ്രവര്തനങ്ങള്
വരിലയരിരുതല

ഈ പ്രവര്തനതരില
നൂതനമധായതട തുടര് പ്രവര്തനങ്ങള്മരികച
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Ctâ-WÂ kt¸mÀ«v anj³ 2015

Dt±-iy-§Ä

1) hnZym-e-b-an-I-hn-\mbn  X§Ä¡v  sN¿p-hm³  Ign-bp¶  {]hÀ¯-\-§Ä  Hmtcm  DtZym-KØcpw

Xnരര¨-dnªv {]À¯n-¡p-¶-Xn-\v.

2) A[ym-]-\-̄ nÂ X§Ä ]peÀ¯p¶ anI-hp-IÄ AwKo-I-cn-¡-s¸-Sp-¶-Xn-epsS A[ym-]-IÀ IqSp-XÂ

sa¨-s -̧Sp-¶-Xn\pw DÕp-I-cm-Ip-¶-Xn-\pw.
3) CXc hnZym-e-§-fnse  {]hÀ¯\ coXn-IÄ anI-hp-IÄ F¶nh ]c-kv]cw  ]¦p-h-bv¡p-¶-Xn\pw

A\p-tbmPyambh \S-̧ n-em-¡p-¶-Xn-\pw.
4) `c-W-]-c-amb {i²bpw ]n´p-Wbpw kwhn-[m\§Ä \ÂIp¶p F¶v kaqlw Xncn-¨-dn-bp-¶-Xn\pw

kaqlw hnZym-ebw {]hÀ¯-\-§-fnÂ Xev]-c-cm-Ip-¶-Xn\pw
5) hnZym-eb hnI-k\ ]²-Xn-IÄ, {]hÀ¯\ Ie-À XpS-§n-bh X¿m-dm-¡p-hm³ Bib§fpw Bß-

hn-izm-khpw hfÀ¯p-¶-Xn-\v.

{]hÀ¯\ hni-Zmw-i-§Ä

        PnÃ-bnse  hnZym-̀ ymk  DtZym-K-ØÀ,  Ub-äv  ^m¡Âän-IÄ,  {Sbn-\ÀamÀ,  tImÀUn-t\-

äÀamÀ,sFSn@kvIqÄ tImþ-HmÀUn-t\-äÀamÀ  XpS-§nb AwK-§Ä Bh-iy-amb aps¶m-cp-¡-t¯msS  \S-

¯p¶ Hcp hnZym-eb kµÀi\ ]cn-]m-Sn-bmWv PnÃm Ctâ-WÂ kt¸mÀ«v anj³ . Hmtcm amkhpw cv Xh-

W-I-fnÂ (H-¶m-a-s¯bpw ap¶m-at¯bpw hymgm-NvIÄ) C¯cw kµÀi-\-§Ä Dd-̧ m-¡pw.

        kµÀi\ Znhkw cmhnse 9.45 \v Xs¶ hnZymeb¯nÂ kµÀi\ Sow F¯n-t¨-cp-Ibpw \co-£W

taJ-eIÄ  hne-bn-cp-¯p-Ibpw  \nÝnX  t^mÀam-änÂ  tcJ-s -̧Sp-̄ n-¯p-S-§pIbpw  sN¿pw  A[ym-]-I-cp-

sSbpw c£n-Xm¡fp-sSbpw  A`n-{]m-b-§fpw \nÀt±-i-§fpw IqSn  ]cn-K-Wn¡pw hnh[ tcJ-Ifpw  CXc

kuI-cy-§fpw \nco-£W hnt[-b-am-¡pw. XpSÀ¶v D¨¡p tijw Fkv.-BÀ.Pn tbmKw tNÀ¶v \nco-£-W-

§fpw \nÀt±-i-§fpw ]¦p-sh-bv¡pw. hnZym-eb anI-hn\v sN¿m³ Ign-bp¶ {]hÀ¯-§Ä Nn«-s¸-Sp-¯pw.

kvIqÄXew aps¶m-cp-¡w.

 ¢mkv      þ Øm\-{I-ao-I-c-Ww, kuI-cy-§Ä, Ccn- v̧, {]ZÀi-\-§Ä XpS-§n-bh

 A[ym-]\w      þ B-ß-hn-izm-kw, ]T\w Dd-̧ m-¡Â, D]-I-cWw ssIImcyw sN¿Â
                        XpS-§n-bh.

 Ip«n-bpsS {]I-S-\w-þ-D-Õm-lw, ]T\ {]hÀ¯-\-]-¦m-fn-¯w, ]T-\-\n-e-hmcw XpS-§n-bh

 {]tXyI ]cn-K-W-\þ X¿m-sd-Sp-¸v, Ah-kcw \ÂIÂ, t{]mÕm-l\w XpS-§n-b-h.

 Iem-Im-bnI {]hÀ¯-\w-þ -ta-f-IÄ, aÕ-c-§Ä, AXYn ¢mkp-IÄ XpS-§n-b-h.

 Hm^o-kv-þ -{]u-Un, {]ZÀi-\-§Ä, cPo-Ì-dp-IÄ Øm\w XpS-§n-bh

 Ìm^v dpwþ Øew, kuI-cy-§Ä, D]-I-c-W-§Ä, Øm\w XpS-§n-b-h.

 em_vþ {]hÀ¯-\w, ka-b-{I-ao-I-c-Ww, kuI-cy-§Ä XpS-§n-b-h.

 sse{_-dnþ Npa-X-e, hnX-c-Ww, ]T-\-_-Ôw, ]pkvXIw XpS-§n-b-h.

 ipNn-ap-dnþ F®w, hr¯n, Pe-e-`y-X, ]cn-]m-e\w XpS-§n-b-h.

 IpSn-sh-Åwþ tkmgvkv, ipNn-Xzw, e`y-X, Npa-Xe XpS-§n-bh

 So¨nwKv am\zÂþ Icp-Xp-¶p, DÅ-S-¡w, XpSÀ¨v, hne-bn-cp-̄ Â XpS-§n-b-h.

 Fkv.-BÀ.-Pn. an\pSvkvþ DÅ-S-¡w, \S-¸n-em-¡Â, ØncX XpS-§n-b-h.

 t]mÀ«v t^mfn-tbmþ Dev]-¶-§Ä, t\m«v_p-¡v, t{]mPIvSv XpS-§n-b-h.

 ssSwtS-_nÄþ 8 ]ocn-Uv, Npa-X-e, ¢mkv ]ncnUv ¢ºnw-Kv.

 hnZym-eb hnI-k\ ]²-Xnþ {]hÀ¯-\-§Ä, [\-tiJcWw, Npa-Xe Gsä-Sp-¡Â XpS-§n-b-h.

 CXc tcJ-IÄþ kµÀi\ Ub-dn, ]n.-Sn.F/Fkv.-Fw.kn tcJ, Aäâ³kv XpS-§n-b-h.

 Akw-»nþ Øm\w, ka-bw, ssZÀLyw, coXn Npa-Xe XpS-§n-b-h.

 hnZym-eb A´-co-£wþ hr¯n, kpc-£n-X-Xzw, kÔy-]-cn-]m-e-\w, BIÀj-Wo-bXn XpS-§n-b-h.



 kmaqly ]¦m-fn-̄ wþ km¶n-[yw, CS-s]-S-ep-IÄ, t{]mÕm-l\w XpS-§n-b-h.

 D¨-̀ -£-Wwþ hn`-hw, ]mN-Iw, hnX-c-Ww, cPo-ÌÀ XpS-§n-b-h.

 Zn\m-N-c-Wwþ Ie-À X¿m-dm-¡Â, {]hÀ¯-\w, Npa-X-e, X¿m-sd-Sp- v̧ XpS-§n-b-h.

 {Kmâv hn\n-tbm-Kwþ Npa-X-e, hn\n-tbm-Kw, XpI XpS-§n-b-h
{]Y-am-[ym-]-I-tbmKw sF.-F-kv.Fw tijw(-F-C-H, -_n-]n-H, -sF-F-kvFw Sow AwK-§Ä)

 sF-F-kvFwþkµÀi\w \S¶ hnZym-eb F¨v.Fw \nÀ_-Ô-ambpw Dണണ-h-Ww.

 kµÀin¨ hnZym-eb anI-hp-IÄ FÂ.-kn.Un Ah-X-c-Ww.

 ]cn-an-Xn-IÄ¡v ]cn-lmcw cq]-s -̧Sp-̄ Â-þ-NÀ¨

 \nÀt±-i-§Ä \S-̧ n-em¡Âþ\-S-]Sn \nivN-bn-¡Â

 sF-F-kvFw Â DÄs -̧Sm-̄ -hÀ kzhn-Zym-eb {]iv\-§Ä¡v ]cn-lmcw cq]o-I-cn-¡Â

 IcSv Ieണ -À cp]o-I-cn-¡Â/\ne-hnse Ieണ-റരല DÄt¨À¡Â

 XpSÀ¶v kµÀi-\§Ä \nÝ-bn-¡Â

 hnZym-eb hnI-k\ tcJ-bnÂ Iq«n-t¨À¡-ep-IÄ hcp¯Â

 dnhyq aoäv
XpSÀ kµÀi-\-§Ä

 sF-F-kvFw eqsS Isണ- -̄ nb ]cn-an-Xn-IÄ¡v cq]-s -̧«h \nÀt±-i-§-fpsS \S-¸n-em-¡Â
Dd-̧ m-¡Ww AXn-\mbn XpSÀk-µÀi-\-§Ä.

 {]hÀ¯-\-§-fnÂ ]¦m-fn-bm-IWw (hn-I-k\ ]²-Xn, A-¡m-Z-anIw XpS-§n-b-h)

 ]qÀW Znhkw sNe-hn-«p-sIm  ണണ anIhv Dd-¸m-¡-Ww.
anI-hp-IÄ tUm¡p-saâ sN¿-Ww, dnt¸mÀ«v sN¿-Ww.



വരിദധധാലയ മരികവട
(1)  അകധാദമരിക പ്രവര്തനങ്ങള്
എല്ലധാ കുട്ടരികനം ഏതട ആശയങ്ങളനം എഴുതരി പ്രകടരിപരികധാന് കഴരിയുക.ക്ലധാസട നരിലവധാരതരിനട മയധാജരിച വധായനധാ സധാമഗ്രരികള്
വധായരികധാനുനം ആശയങ്ങഫളെ സനംഗ്രഹരിച്ചു പറയധാനുനം,വധതധസ്ത രശീതരിയരില ആഖധധാനനം നടതധാനുനം കഴരിയുക.ഗണരിത പ്രശ്നങ്ങഫളെ
ചതുഷരിയകള് ഉപമയധാഗരിചട നരിര്ദ്ധധാരണനം ഫചയധാനധാ വുക എന്നരിങ്ങഫന ഓമരധാ കുട്ടരിയരിലുനം വളെര്മതണ്ട മശഷരികള്അതധാതട
സമയതട മനടരി എന്നട ഉറപധാകല .പുതരിയതധായരി പഠരികന്ന മറ്റട ഭധാഷകളഫട അടരിസധാനമശഷരി  ഉറപരികല എന്നരിവ ഓമരധാ
ക്ലധാസരിമന്റേയുനം  ലകധമധാവണനം.ഇതു  കൂടധാഫത  സര്ഗധാത്മകമധായരി  ഭധാഷ  ഉപമയധാഗരികധാനുനം,ആഴതരിലുള്ള  വധായന
പരരിമപധാഷരിപരികധാനുനം പ്രവര്തനങ്ങള് ഉണ്ടധാവണനം.
വധായനധാ പരരിമപധാഷണനം,സര്ഗധാത്മക എഴുതട  എന്നരിവകള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്
ഗണരിത ഗുണമമന്മയുനം,യുകരി ചരിനയുനം  വര്ദ്ധരിപരികന്ന പ്രവര്തനങ്ങള്
ശധാസ്ത്ര തധാല്പരധവുനം പ്രകരിയധാമശഷരികളനം ഉയര്തധാന് സഹധായകമധായ പ്രവര്തനങ്ങള് 
എലഎസട.എസട യു.എസട.എസട തുടങ്ങരിയ ഉയര്ന്ന മൂലധനരിര്ണയ പ്രവര്തനങ്ങള്കട പരരിശശീലനനം
എന്നരിങ്ങഫന ഈ മമഖലയരില എഫനധാഫക പ്രവര്തന സധാധധതകള് ഉണ്ടട.ഓമരധാ വരിദധധാലയവുനം അകധാദമരിക മരികവരിനധായരി
ഈ വര്ഷനം ഏഫറ്റടുകന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് കഫണ്ടതലുനം അവതരണവുനം.
(2) അധധധാപക നവശീകരണനം
ആധുനരിക വരിദധധാഭധധാസനം നലകധാന് മവണ്ട വരിധനം ഓമരധാ അധധധാപകരുനം സസ്വയനം നവശീകരരിമകണ്ടതുണ്ടട. ഫകധാളെധാമബ്രേറ്റശീവട  ഫടകട
സട ക്ലധാസരില ഉപമയധാഗരികല,സധാര്ട്ടട മബധാര്ഡട ഉപമയധാഗനം,ഫമധാബബല ആപട കളെരില പധാഠഭധാഗനം,ഓമരധാ യൂണരിറ്റരിലുനം ഐ.ടരി
സധാധധത  പ്രമയധാജനഫപടുതല  ,മരഖകള്  തയധാറധാകധാനുനം  സൂകരികധാനുനം  മപ്രധാഗ്രധാമുകള്,ഉചഭകണകണകകളഫട
മധാമനജ്ഫമനനം,  ഫടക്സട  ബുകട  മധാമനജ്ഫമന്റേട  ,ക്ലസട  ബലബ്രേററരി  മധാമനജ്ഫമന്റേട  എന്നരിങ്ങഫന  കമഡ്യൂട്ടര്  ഉപമയധാഗരിച്ചു
നടതധാവുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്  മസധാഫട  ഫവയര്  ഉപമയധാഗരിചട  ഫചയധാന്  കഴരിയുന്നവരധാകണനം  അധധധാപകര്.  ഇതരനം
ഫടകമനധാളെജരിയരില  അധരിഷരിതമധായ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതധാന്  പധാകതരില  വരിദധധാലയതരിഫല  മുഴുവന്  അധധധാപകരുനം
സജ്ജരധാമയധാ? സസ്വയനം വരികസരിപരിച പധാഠഭധാഗങ്ങളനം അനുബന സഹധായസധാമഗ്രരികളനം ,കുട്ടരികളഫട മരികവധാര്ന്ന പ്രകടനങ്ങളനം
എത്രമപര്കട പങഫവചട നലധാന് കഴരിഞ? അതുമപധാഫല മറ്റഉള്ളവര് ഫചയ പ്രവര്തനങ്ങള് നരിങ്ങള്കട ലഭധമധാമയധാ? ഐ.ടരി
യരില  അധരിഷരിതമധായ  ഇതരനം  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഫചയധാന്  ഓമരധാ  അധധധാപമരയുനം  പ്രധാപ്തമധാകധാന്  വരിദധധാലയതലതരില
എഫനധാഫക ഫചയനധാകുനം?
(3) ആധുനരിക കധാലഘട്ടതരിനട മയധാജരിച ടൂള്സട
സ്കൂളെരില  ഒരു  എല.സരി.ഡരി  ,ഒരു  സധാര്ട്ടട  മബധാര്ഡട  ,ഡരിജരിറ്റല  ബലബ്രേററരി  ,സ്കൂള്  ഓണ്ബലന്  ബലബ്രേററരി,എന്നരിങ്ങഫന
ആധുനരിക കധാലഘട്ടതരിനട അനുമയധാജധമധായ ടൂള്സട ഓമരധാ ക്ലധാസരിലുനം രൂപഫപടുതധാന് എഫനധാഫക ഫചയധാനധാ വുനം 
(4) രകധാകര്ത വരിദധധാഭധധാസനം
ഒരു  വര്ഷനം  നശീണ്ടു  നരിലകനം  വരിധനം  രകരിതധാകള്കട  വരിവരിമധധാമദ്ദേശധങ്ങളെധായ  പരരിശശീലനങ്ങള്  എങ്ങഫന  നടതധാനം?
പരരിശശീലനതരിനുമവണ്ടരി  പരരിശശീലനനം  എന്നതരിനപ്പുറതട  കുട്ടരികള്കധായരി  നടത്തുന്ന  വരിവരിധ  കധധാമ്പുകളെരില  അവരുഫട
രകരിതധാകളനം  പഫങടുതട  പ്രവര്തനങ്ങളെരില  ഏര്ഫപടുനം  വരിധനം  പങധാളെരിത  പരരിശശീലനഫതകറരിചട  ചരിനരികധാനധാവുമമധാ?
ഓമരധാ രകരിതധാവരിമന്റേയുനം കഴരിവുകള് വരിദധധാലയതരിഫന്റേ അകധാദമരിക മരികവരിനധായരി എങ്ങഫന പ്രമയധാജനഫപടുതധാനം? 
(5) എല്ലധാവമരയുനം ഉള്ഫകധാള്ളുന്ന വരിദധധാഭധധാസനം
പ്രമതധക  പരരിഗണന  അര്ഹരികന്ന  കുട്ടരികള്കട  അനുമയധാജധമധായ  ഫഭഭൌതരിക  സധാഹചരധങ്ങള്,  പഠമനധാപ  കരണങ്ങള്,
കരരികലനം അനുരൂപശീകരണനം.സ്കൂള് പ്രമദശഫത ഇതരനം കുട്ടരികള്കട സ്കൂള് നലകുന്ന മസ്നേഹ സ്പര്ശനം.ഇതരനം കധാരധങ്ങളെരില
ഇനരി എനധാണട ഫചമയണ്ടതട?
(6) സധാനംസധാരരിക ബവവരിധധനം പരരിഗണരികല
ഓമരധാ  വരിദധധാലയവുനം  സരിതരി  ഫചയ്യുന്നതട  അതരിഫന്റേ  സവരിമശഷമധായ  സധാനംസധാരരിക  പരരിസരതധാണട.സ്കൂള്  പരരിസരഫത
ചരരിത്രസധാരകങ്ങള്,ഭൂ  സവരിമശഷതകല,കലധാ  പധാരമരധനം,പുരധാതന  ജശീവരിത  രശീതരികളഫട  അവമശഷരിപ്പുകള്  ഇവ
പരരിഗണരികധാത  വരിദധധാഭധധാസനം  പൂര്ണമല്ല.കലമയയുനം  ,സധാനംസധാരരികതനരിമകമളെയുനം  സനംരകരികന്ന  വരിധനം  സ്കൂളെരിനട
ഇടഫപടധാന് കഴരിയുനം .എങ്ങഫനഫയധാഫക ഇടഫപടണനം?
(7) ഫഭഭൌതരിക ഫസഭൌകരധങ്ങള്
പതരിറ്റധാണ്ടുകള്  പഴകമുള്ള  സ്കൂള്ഫകട്ടരിടങ്ങള്,ക്ലധാസനം  ചുമരുനം  ഉണ്ടധാകരിയ  കധാലത്തു  രൂപഫപട്ട  അവസ.മലധാകതട  ഏറ്റവുനം
ആകര്ഷകമധാമവണ്ട  വരിദധലയങ്ങളെരില  ഫസഭൌന്ദരധവലകരണനം  വരധാതതട  എന്തുഫകധാണ്ടധാണട.പുതരിയ  ബരിലഡരിങ്ങട
നരിര്മരികന്ന  സലങ്ങളെരില  മപധാലുനം  അതട  കുട്ടരികട  മധാനസരിമകധാല്ലധാസനം  നലകുനം  വരിധനം  കധാഴ്ചയരില  സുന്ദരമല്ലധാതതട
എന്തുഫകധാണ്ടധാണട? കുട്ടരിയുഫട അറരിവട ഉയര്ത്തുന്ന വരിദധധാലയ പരരിസരനം നരിര്മരികധാന് എന്തുഫചയധാനം?
(8) സധാമൂഹധ ഇടഫപടല
അയലപക  വരിദധധാലയനം  എന്ന  ആശയനം  ഉറപരികനം  വരിധനം  രകരിതധാകഫളെ  എങ്ങഫന  മബധാധധഫപടുതധാനം.കുട്ടരിയുഫട  സ്കൂള്
ഹധാജര്,  എന്നരിവയരില  ജനപ്രതരിനരിധരികള്കട  എന്തുഫചയധാനധാവുനം?  എസട.എനം.സരി  എങ്ങഫന  സ്കൂള്  പ്രവര്ത  നങ്ങളെരില
ഇടഫപടണനം.സ്കൂളെരിഫന്റേ  ഫഭഭൌതരിക  വരികസനതരിനട  സമൂഹഫത  എങ്ങഫന  പ്രമയധാജനഫപടുതധാനം  ?   സധാമൂഹധ  ഇടഫപടല
വര്ദ്ധരിപരികന്നതരിനട എഫനധാഫക ഫചയണനം?


