
യ. പപി  മലയയാളളം ക്ലസ്റ്റര് ശപില്പശയാല-നവളംബര് 2015
മമയാഡഡ്യൂള് ഫഫ്രെയപിളം 

തഫന്റെ  ക്ലയാസപിഫല   മപികവയാര്ന്ന  പഠനമന ട്ടങ്ങള്  മറ്റുള്ളവര്കക്ക്  കൂടപി  പ്രമയയാജനഫപ്പെടളം  വപിധളം
അവതരപിപ്പെപിക്കുക,  അതപിമലകക്ക് നയപിച്ച പ്രകപിയ വപിശകലനളം ഫചെയ്യുക.  ഇനപിയളം പൂര്ണമയായപി മനടയാന
കഴപിയയാത്ത  പഠനമനട്ടങ്ങളളം   ,അതപിഫന്റെ  കയാരണങ്ങളളം  പങപിടക.  ഇത്തരളം  പ്രയയാസങ്ങള്  മറപികടന്ന
അനുഭവങ്ങള് പങ്കുഫവക്കുക.ഭൂരപിപകളം കുട്ടപികള്കക്ക് മനടയാനയാവയാത്ത പഠനമനട്ടങ്ങള് തപിരപിച്ചറപിഞക്ക് ഈ
മപയാരയായ്മകള്  പരപിഹരപിക്കുന്നതപിനക്ക്  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വരളം  യൂണപിറ്റുകളപില്  ഉള്ഫപ്പെടത്തപി
ആസൂത്രണളം ഫചെയ്യുക.  ഇവ ക്ലയാസപില് നടപ്പെയാകയാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള് കൂട്ടയായപി രൂപഫപ്പെടത്തുക  ഇവയയാണക്ക്
ഈ ശപില്പശയാലഫകയാണക്ക്  ലകക്ഷ്യമപിടന്നതക്ക്.

ഫപയാതുലകക്ഷ്യളം
കൂട്ടയായ ചെര്ച്ച,റഫറനസക്ക്,  ക്ലയാസക്ക്  റളം  അനുഭവങ്ങള്  പങ്കുഫവകല് ഇവയഫട അടപിസയാനത്തപില് പഠന
മനട്ടങ്ങളഫട വക്ഷ്യയാപപിയളം പരപിമപിതപിയളം തപിരപിച്ചറപിഞക്ക്  തുടര് യൂണപിറ്റുകളപിഫല ഉള്ളടകളം ,ഭയാഷയാ വസ്തുതകള്,
സവപിമശഷ ഭയാഷയാ മശഷപികള് എന്നപിവ ഓമരയാ കുട്ടപിക്കുളം മനടയാന പ്രയാപമയാക്കുളം വപിധളം പ്രവര്ത്തനങ്ങളളം
,ഭയാഷയാ പഠനസയാമഗപികളളം രൂപഫപ്പെടത്തല്.
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഒറ്റമനയാട്ടത്തപില്

1. മുഴുവന  കുട്ടപികളളം  കകവരപിച്ച  ഒര  പഠനമനട്ടളം  പ്രകപിയ  ഉള്ഫപ്പെഫട  മകസക്ക്  രൂപത്തപില്
പങ്കുഫവകലളം സമയാന അനുഭവങ്ങള് കകമയാറലളം (ഐ.എസക്ക്.എളം സന്ദര്ശനത്തപിഫല മപികവയാര്ന്ന
ഒര അനുഭവളം)

2. കഴപിഞ യൂണപിറ്റപിഫല പഠനമനട്ടങ്ങള് ഒര മററ്റപിങ്ങക്ക് ഫസ്കെയപില് ഉപമയയാഗപിച്ചക്ക് വപിലയപിരത്തല്
3. ക്ലയാസപിഫല  ഒര  കുട്ടപിമയയാ  ,ഒര  കൂട്ടളം  കുട്ടപികമളയാ,ഭൂരപിപകളം  കുട്ടപികമളയാ  പഠനനപിലവയാരവുമയായപി

ബന്ധഫപ്പെട്ടക്ക് മനരപിടന്ന പ്രശ്നങ്ങള് മകയാഡഡീകരപികല്.
4. അടത്ത  യൂണപിറ്റപിഫല  പ്രധയാന  പ്രധയാന  പഠനമനട്ടങ്ങള്  അവക്കുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,അതക്ക്

നടപ്പെയാകയാന മവണ ഭയാഷയാ പഠനസയാമഗപികള് എന്നപിവയഫട ധയാരണ വപിപുലഫപ്പെടത്തല്.
5. അടപിസയാന  ഭയാഷയാ  മശഷപികഫളക്കുറപിച്ചക്ക്  നപിലവപിലള്ള  ആശങകള്  പരപിഹരപിക്കുളം  വപിധളം

തുടര്പ്രവര്ത്തനസയാധക്ഷ്യതകള് വരളംയൂണപിറ്റുകളപില് ഉദ്ഗഥപിച്ചക്ക് ആസൂത്രണളം ഫചെയ്യല്
6. വപിദക്ഷ്യയാരളംഗളം ശപില്പശയാല മയാറ്റളം സളംഘയാടനളം എന്നപിവഫയക്കുറപിചക്ക് ധയാരണരൂപ്പെഫപടത്തല്

ഫസഷന ഒന്നക്ക് 
• മകയാവപിലഫന്റെ  റ എന്ന കഥ (അനബന്ധളം 1) എലയാവരളം വയായപിക്കുന.

കഥയപിഫല ഓമരയാ കഥയാപയാത്രവുളം  കഥയഫട  മുമന്നയാട്ടുമപയാകപിനക്ക് എത്രകണക്ക് പങ്കുവഹപിക്കുന.?
കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെ വക്ഷ്യകപിതതളം ചെപില സൂചെനകള് നല്കയാമമയാ ?

• ചെപില പ്രതപികരണങ്ങള് അവതരപിപ്പെപിക്കുന.
• കഥയാപയാത്രനപിരൂപണളം എഴുതുന.
• കഥയാപയാത്ര  നപിരൂപണത്തപിഫന്റെ  സൂചെകങ്ങള്  ചെര്ച്ച,റഫറനസക്ക്  എന്നപിവയപിലൂഫട  രൂപഫപ്പെടത്തപി

ചെയാര്ട്ടക്ക് ഫചെയ്യുന.
• തഫന്റെ രചെനയളം സൂചെകങ്ങളമയായപി തട്ടപിചമനയാക്കുന.
• മൂനമപര് വഡീതളം ഗ്രൂപ്പെയാകുന,ഗ്രൂപ്പെപിഫല മപികച്ച രചെന ഫപയാതുവയായപി അവതരപിപ്പെപിക്കുന.
• കുട്ടപികള് തയ്യയാറയാകപിയ ചെപില കഥയാപയാത്ര നപിരൂപണങ്ങള്  (കുട്ടപിയഫട  മനയാട്ടക്ക്ബുകപില് നപിമന്നയാ/

മൂലക്ഷ്യനപിര്ണയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളപില്  നപിമന്നയാ/  കട്രൈഔട്ടപില്  നപിമന്നയാ/ഐ.എസക്ക്.എളം
സന്ദര്ശനത്തപിഫന്റെ ഭയാഗമയാമയയാ മശഖരപിച്ചതക്ക്) പ്രദര്ശപിപ്പെപിക്കുന.

കഥയാപയാത്രങ്ങളഫട  മയാനസപികയാവസയളം  കഥയപിഫല/കവപിതയപിഫല  അവരഫടസയാനവുളം  കഫണത്തപി
വയാചെപികമയായളം ലപിഖപിതമയായളം കഥയാപയാത്ര നപിരൂപണളം നടത്തുന. എന്ന പഠന മനട്ടളം പൂര്ണമയായപി മനടപിയ
കുട്ടപികള് നപിങ്ങളഫട ക്ലയാസപിലമണയാ? 
ഇത്തരളം  പഠനമനട്ടങ്ങള് കകവരപിച്ചതപിഫന്റെ മപികച്ച ഒര ഉദയാഹരണവുളം ,അതപിമലക്കു നയപിച്ച പ്രകപിയയളം
വക്ഷ്യകപിഗതമയായപി എഴുതുന അവതരപിപ്പെപിക്കുന.
കുട്ടപികളഫട മനയാട്ടുബുകപിഫല  കഥയാപയാത്ര നപിരൂപണളം -ചെപിലതക്ക് പ്രദര്ശപിപ്പെപിക്കുന.(അനുബന്ധളം 2 അശതതപി



എന്ന കഥയാപയാത്ര നപിരൂപണളം)
ഈ കുട്ടപിയഫട കഥയാ പയാത്ര നപിരൂപണളം  വയായപിക്കുമമയാള് എത്തപിമച്ചരയാനപിടയള്ള നപിഗമനങ്ങള്
വക്ഷ്യകപിഗത പ്രതപികരണങ്ങള് ,അവയഫട മകയാഡഡീകരണളം
 

എന്നയാല്  കഥയാ  പയാത്ര  നപിരൂപണളം  എന്ന  വക്ഷ്യഹഹയാര  രൂപത്തപിഫന്റെ  സൂചെകങ്ങള്  മയാത്രളം  ഫവച്ചക്ക്  ഇതക്ക്
വപിലയപിരത്തപിയയാല് എന്തു സളംഭവപിക്കുളം?
ഈ കുട്ടപികക്ക് കഥയാപയാത്ര നപിരൂപണളം ഫലപ്രദമയായപി എഴുതയാന കഴപിയയാത്തതപിഫന്റെ കയാരണളം?
ഈ കുട്ടപിഫയ അതപിമലകക്ക് നയപികയാനുളം മഫറ്റയാര വക്ഷ്യവഹയാര രൂപമയായ അഭപിമുഖളം തയ്യയാറയാക്കുമമയാള് ഈ
കുട്ടപിയഫട  രചെനയഫട ഏമതതക്ക്  ഘടകങ്ങള്  അതപിനക്ക്  സഹയായകമയാവുളം  ?  എനക്ക്   സഹയായളം  കൂടതല്
നല്കണളം?
വപിവപിധ ഭയാഷയാ കനപുണപികളഫട മമഖലയപില് കുട്ടപി എവപിഫടനപില്ക്കുന?
എന്തുഫകയാണയാണക്ക്  ഭയാഷയാ മശഷപികള് കകവരപികയാന കുട്ടപികള്കക്ക് കഴപിയയാത്തതക്ക്? 

മനരഫത്ത  അവതരപിപ്പെപിച്ച  മപികച്ച  കഥയാപയാത്ര  നപിരൂപണത്തപിമലത്തപിച്ച   പ്രകപിയകള്  /
അനുഭവങ്ങള്  ഒരയാള് അവതരപിപ്പെപിക്കുന.മകയാഡഡീകരപിക്കുന

കവവപിധക്ഷ്യമയാര്ന്ന കഥകളഫട വയായനയാനുഭവളം

നല ഭയാഷ
ഉയര്ന്ന ആശയധയാരണ
ആസതയാദനക്കുറപിപ്പെക്ക് രൂപഘടന
പ്രമയയാഗങ്ങളഫട മമനയാഹയാരപിത
ശ്രമദ്ധേയവുളം ,കുറപിക്കുഫകയാള്ളുന്നതുമയായ വയാകക്ഷ്യളം ഫതരഫഞടകയാനുള്ളഔചെപിതക്ഷ്യളം
രചെനയപില് ദയാര്ശനപികഭയാവളം
സതതന്ത്രത ഇഷ്ടഫപ്പെടന്ന രചെനയാകശലപി
അധക്ഷ്യയാപപികകക്ക് കുട്ടപിഫയ നപിര്വ്വചെപികയാനുളം,അടത്തഘട്ടത്തപിഫല പ്രവര്ത്തനത്തപിനക്ക് 
ദപിശയാഗതപിനല്കയാനുമുള്ള കരത്തക്ക്
വക്ഷ്യകപിഗത ശ്രദ്ധേ ആവശക്ഷ്യഫപ്പെടന്ന ഇടങ്ങള്
മനര്വഴപിയയാണക്ക് എന്ന പ്രമയയാഗത്തപില് കഥയാപയാത്രഫത്ത ജഡ്ജ്ഫചെയ്യുന്ന രഡീതപി കഥയാ 
പയാത്ര നപിരൂപണത്തപിഫന്റെ സൂചെന നല്കുന.



കഥയാപയാത്ര ചെര്ച്ച  ,   കഥയാപയാത്രളം രൂപഫപ്പെട്ട സയാഹചെരക്ഷ്യളം തപിരപിച്ചറപിയല്
ചെപില  കഥയപിഫല  കഥയാപയാത്രങ്ങള്  രൂപഫപ്പെട്ട  സയാഹചെരക്ഷ്യളം  കഥയാകയാരനയാര്  വപിശദമയാകപിയതക്ക്  വയായന
വപിശകലനളം 
വപിവപിധ കഥകളപിഫല കഥയാപയാത്രങ്ങഫള പരസ്പരളം തയാരതമക്ഷ്യളം ഫചെയ്യല്
ഇത്തരളം അനുഭവങ്ങള് നയാളം എത്രമയാത്രളം നല്കയാറുണക്ക്?
ഒര  കഥയാപയാത്രഫത്ത  എങ്ങഫന  വപിശകലനളം  ഫചെയ്യണളം?  നപിരൂപണത്തപില്  എഫനയാഫക  ഘടകങ്ങള്
ഉള്ഫപ്പെടത്തണളം? 
ഫപയാതു ചെര്ച്ച മകയാഡഡീകരപികല്

വരയാന മപയാകുന്ന യൂണപിറ്റപില് (യൂണപിറ്റക്ക്  3-  ഉണര്വ്വപിഫന്റെ പയാതയപില്) കറന നദപിയപിഫല ഓളങ്ങള് എന്ന
പയാഠഭയാഗത്തപില്  കഥയാപയാത്ര  നപിരൂപണളം  എന്ന  പ്രവര്ത്തനളം  നടത്തുമമയാള്  എഫനലയാളം  കയാരക്ഷ്യങ്ങള്
ശ്രദ്ധേപികണളം?

ഫസഷന രണക്ക്
കഥയാപയാത്ര  നപിരൂപണളം  മപയാഫല  മഫറ്റഫനയാഫക  ഭയാഷയാ  കനപുണപികളപില്  ഇത്തരത്തപില്  മപയാരയായ്മ
വന്നപിരപിക്കുളം ?
ഏഴയാളംക്ലയാസപിഫല മകരളപയാഠയാവലപി   രണയാമഫത്ത യൂണപിറ്റപിഫല മുഴുവന പഠനമനട്ടങ്ങളളം ഉള്ഫകയാള്ളുന്ന
വര്കക്ക്  ഷഡീറ്റക്ക്   നല്കുന.വക്ഷ്യകപിഗതമയായപി  ആ  ഭയാഷയാമശഷപികള്  കകവരപിക്കുന്നതപില്  മനടപിട്ട  പ്രശ്നളം
കുറപിക്കുന.

വര്കക്ക് ഷഡീറ്റക്ക് 

നമര് ഭഷയാ കനപുണപി/പഠനമനട്ടളം ഈ പഠനമനട്ടളം കകവരപിക്കുന്നതപില് മനരപിട്ട
പ്രധയാന പ്രശ്നളം 

1
ഫചെറുകഥയഫട രചെനയാരഡീതപി കവവപിധക്ഷ്യളം തുട 
ങ്ങപിയ സവപിമശഷതകള് തപിരപിച്ചറപിഞക്ക് 
ആസതദപിക്കുന.

2
കഥയാപയാത്രങ്ങളഫട മയാനസപികയാവസയളം 
കഥയപിഫല അവരഫട സയാനവുളം കഫണത്തപി 
വപിശകലനളം ഫചെയ്യുന

3
വപിഷയത്തപിനുളം സന്ദര്ഭത്തപിനുളം മയയാജപിച്ച 
പ്രമയയാഗങ്ങള്കശലപികള്,എന്നപിവഎഴുത്തപില്
ഉപമയയാഗപിക്കുന.

4
കവപിതകളപിഫല സവപിമശഷമയായ ആശയതലളം
,ബപിളംബകല്പന, പ്രതഡീകങ്ങള് എന്നപിവ 
കഫണത്തുന.

5 കവപിതയഫട രചെനയാരഡീതപിയളം സവപിമശഷമയായ 
പ്രമയയാഗങ്ങളളം തപിരപിച്ചറപിയന.

6 കവപിതകള് ആശയത്തപിനുളം ഭയാവത്തപിനുളം തയാള 

കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെസൂക്ഷ്മഭയാവങ്ങള്കഫണത്തപിഅവതരപിപ്പെപികല്
ഇതരകഥയാപയാത്രങ്ങളമയായള്ളബന്ധളംകഫണത്തല്
കഥയപില്കഥയാപയാത്രളം വഹപിക്കുന്നപങക്ക് വക്ഷ്യകമയാകല്
 കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെ വക്ഷ്യകപിതതളം ഉദയാഹരണസഹപിതളംഅവതരപിപ്പെപികല് ( വയാക്കുകള്, 
പ്രവൃത്തപി, പ്രതപികരണങ്ങള്, വപികയാരങ്ങള്, ചെലനളം, ചെപിന, കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെ 
മയാനറപിസളം)
കഥയാപയാത്രഫത്തകുറപിചള്ളസതനളംനപിലപയാടകള്അവതരപിപ്പെകല്
കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെസമകയാലപികപ്രസകപികഫണത്തണളം.



ത്തപിനുളം അനുസരപിച്ചക്ക് ഈണത്തപില് ഫചെയാലപി 
അവതരപിപ്പെപിക്കുന.

7 അഭപിമുഖളം നടത്തയാനയാവശക്ഷ്യമയായ മചെയാദക്ഷ്യയാവലപി 
നപിര്മപിക്കുന

8
മറ്റക്ക് വക്ഷ്യവഹയാരരൂപങ്ങളപിലൂഫട ആവപിഷ്കരപിച്ച 
ആശയങ്ങള് മകയാഡഡീകരപിച്ചക്ക് 
എഴുതപിത്തയ്യയാറയാക്കുന.

നപിങ്ങളഫട ക്ലയാസപിഫല ഒര കൂട്ടളം കുട്ടപികമളയായഭൂരപിഭയാഗളം കുട്ടപികമളയാ പഠന നപിലവയാരവുമയായപി ബന്ധഫപ്പെട്ട ഒര
പ്രശ്നളം ?  ഈ പ്രശ്നഫത്ത നപിങ്ങള് മനരപിട്ടഫതങ്ങഫന? 
പ്രശ്നകയാരണളം?  മറപികടകയാന  ഉപമയയാഗപിച്ച  തന്ത്രങ്ങള്?  പ്രവര്ത്തനത്തപിഫന്റെ  ഫലളം    ഇവ
എഴുതപിത്തയ്യയാറയാക്കുന.
വക്ഷ്യകപിഗതരചെനക്കുമശഷളം ഒമന്നയാ രമണയാ മപര് അവതരപിപ്പെപിക്കുന.
ഏഫറക്കുഫറ സമയാനമയായ പ്രശ്നങ്ങള് എഴുതപിയവര് ഗ്രൂപ്പെയാകുന
ഒര  കൂട്ടളം  കുട്ടപികള്കക്ക്  ഒര  പഠനമനട്ടളം  കകവരപികയാനയായപിഫലങപില്  അതക്ക്  ക്ലയാസപിഫല  ഒര  ഫപയാതു
പ്രശ്നമയാണക്ക്.  എനയായപിരപിക്കുളം  അതപിഫന്റെ  കയാരണങ്ങള്?  ഈ  പ്രശ്നഫത്ത  മറപികടകയാന  എഫനയാഫക
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നല്കയാളം?
ഓമരയാ ഗ്രൂപളം അവരഫട പ്രശ്നളം മറപികടകയാനുള്ള പ്രവര്ത്തനപദ്ധേതപി തയ്യയാറയാക്കുന.
പദ്ധേതപിയപില് 

പ്രശ്നളം, പ്രശ്നകയാരണങ്ങള്,പരപിഹയാര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നപിവ ഉണയാവണളം?
ഒമന്നയാ രമണയാ പ്രശ്നങ്ങളളം അവയഫട പരപിഹയാരപ്രവര്ത്തനങ്ങളളം ഫപയാതുവയായപി അവതരപിപ്പെപിക്കുന.
മയാതൃകയാപദ്ധേതപി അവതരണളം
ഫസഷന മൂന്നക്ക്
Tip activity 1
ഒര സതപ്ന അനുഭവളം വക്ഷ്യകപിഗതമയായപി എഴുതുന.(ഏഴയാളം ക്ലയാസപിമലകക്ക് ടഡീച്ചര്മവര്ഷന ആയപി നല്കയാന)
ഒമന്നയാ രമണയാ മപര് വയായപിച്ചവതരപിപ്പെപിക്കുന.

ഭയാവനയപില് എഴുതുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളപില് കുട്ടപികള്കക്ക് മവണത്ര പ്രതപികരപികയാനയാവുന്നപിമല?
ഭയാവനയഫട വപികയാസഫത്ത സഹയായപിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്? എഫനയാഫക? ഫപയാതുചെര്ച്ച 
എനപികക്ക്  ഒര സതപ്നമുണക്ക്  എന്ന പയാഠഭയാഗത്തപില് അധക്ഷ്യയാപപിക മനരപിടയാനപിടയള്ള ഒര പ്രശ്നമയാണക്ക്  ഇതക്ക്
ഇഫതങ്ങഫന മനരപിടണളം ? ഫപയാതു ചെര്ച്ച
കുട്ടപികള്കക്ക്   സതപ്നളം  കയാണയാനുളം  ഭയാവനയപില്  അഭപിരമപികയാനുളം  കഴപിയയാത്തതക്ക്  എഫനയാഫക
കയാരണങ്ങളയാലയാഫണന്നക്ക്  തപിരപിച്ചറപിഞയാഫല  അതക്ക്  മറപികടകയാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണളം
ഫചെയ്യയാന കഴപിയൂ. ഇത്തരളം കയാരക്ഷ്യങ്ങള് പരപിഗണപിക്കുന്ന ആസൂത്രണളം എങ്ങഫന മവണളം?

Tip activity 2
നറുകക്ക്  രൂപത്തപിലള്ള  മപപ്പെര്കഷ്ണത്തപില്   മനരഫത്ത  തയ്യയാറയാകപിയ  ഒര  മചെയാദക്ഷ്യളം  ഓമരയാരത്തര്ക്കുളം
വപിതരണളം ഫചെയ്യുന.  അഞ്ചുമപരഫട മചെയാദക്ഷ്യങ്ങള് ഒമര വക്ഷ്യകപിമയയാടക്ക്  മചെയാദപികയാനുള്ളതയാണക്ക്.അതയായതക്ക്
അഭപിമുഖളം നടത്തയാന മവണ മചെയാദക്ഷ്യങ്ങളയാണക്ക്? ഒമര വക്ഷ്യകപിമയയാ ടക്ക് മചെയാദപികയാനുള്ള  മചെയാദക്ഷ്യളം ലഭപിച്ച അഞക്ക്
മപര് മചെര്ന്നക്ക് ഗ്രൂപ്പെയാകുന.വക്ഷ്യകപിഫയ കുറപിച്ചക്ക് വക്ഷ്യകമയാക്കുന.( മചെയാദക്ഷ്യങ്ങള് അനുബന്ധളം 6)
ഓമരയാ ക്ലയാസപിമലയളം മകരളപയാഠയാവലപി,അടപിസയാനപയാഠയാവലപി  എന്നപിവയഫട  മൂന്നയാളം യൂണപിറ്റപിഫല പ്രധയാന
പഠനമനട്ടങ്ങള്  അവക്കുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്?  ഈ  നപിലവയാരത്തപിമലക്കു  നയപികയാന  ശ്രമപിക്കുമമയാള്
ഉണയാകയാനപിടയള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  ,അവക്കുള്ള  കയാരണങ്ങള്  അവ  പരപിഹരപികയാനുള്ള  മയാര്ഗങ്ങള്  എന്ന
രഡീതപിയപില് വരളം യൂണപിറ്റുകള് ആസൂത്രണളം ഫചെയക്ക് അവതരപിപ്പെപിമകണതുണക്ക്.
ഇതപിന്നയായപി 
അഞക്ക് ആറക്ക്,ഏഴക്ക് ക്ലയാസക്ക് അടപിസയാനത്തപില് ആദക്ഷ്യളം മൂന്നക്ക്  ഗ്രൂപകളയായപി പപിരപിയന.തുടര്ന്നക്ക് 



ഓമരയാ  ഗ്രൂപളം  അതയാതക്ക്  ക്ലയാസപിഫല  അടപിസയാന  പയാഠയാവലപി  ,മകരളപയാഠയാവലപി  എന്നപിവയപിഫല  മൂന്നയാളം
യൂണപിറ്റക്ക് ഇത്തരത്തപില് ആസൂത്രണളം ഫചെയ്യുന.
ഗ്രൂപകളഫട അവതരണളം
അവതരപിപ്പെപിചകഴപിഞയാല് വപിശദയാളംശങ്ങള് ചെര്ച്ച ഫചെയ്യണളം 
ഫസഷന നയാലക്ക് 
ഇത്തരത്തപില് തയ്യയാറയാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തന പദ്ധേതപികള് എങ്ങഫന വപിലയപിരത്തയാളം 
ക്ലയാസക്ക് തല മബയാധന പ്രകപിയയഫട ഫചെകക്ക് ലപിസ്റ്റക്ക്  പരപിചെയഫപ്പെടത്തുന (അനുബന്ധളം 7)

യൂണപിറ്റക്ക് ..................(ഉണര്വ്വപിഫന്റെ പയാതയപില്)
യൂണപിറ്റപില് നപിനളം പ്രതഡീകപിക്കുന്ന പ്രധയാന പഠനമനട്ടങ്ങള് 

1. പ്രയാമദശപിക ഭയാഷയാ വഴകങ്ങള് തപിരപിച്ചറപിഞക്ക്  ഗദക്ഷ്യഭയാഷയപിഫല തയാളളം കഫണത്തുന
2. കഥകള് ഉചെപിതമയായ ഭയാവമത്തയാഫട വയായപിച്ചക്ക് അവതരപിപ്പെപിക്കുന.
3. മകരളഡീയ  കലയാരൂപങ്ങളഫട  സവപിമശഷതകള്  മനസപിലയാക്കുകയ  അവ  നമ്മുഫട  ഭയാഷയപിലളം

സളംസ്കെയാരപിക ജഡീവപിതത്തപിലളം ഫചെലത്തപിയ സതയാധഡീനളം കഫണത്തുകയളം ഫചെയ്യുന.
4. ഭയാഷയപിഫല സവമശഷമയായ പ്രമയയാഗങ്ങള് കശലപികള് എന്നപിവയഫട പ്രമതക്ഷ്യകത തപിരപിച്ചറപിഞക്ക്

അവ സതയായത്തമയാക്കുന. 
5. .....   

പഠന മബയാധന പ്രകപിയയഫട സൂചെകങ്ങള് 

നമ
ര്

സൂചെകങ്ങള്
നടപ്പെയാകപിയതപിഫന്റെ ഫലപ്രയാപപി

ഉയര്ന്നതക്ക് ഇനപിയളംഫമച്ച
ഫപ്പെടണളം

തഡീഫര
ഫലപ്രദമല

1

കഥകളപില് നപിനളം മനയാവലകളപില് നപിനളം എടത്ത 
തയാളയാത്മകമയായ വരപികള് കുട്ടപികള് ക്ലയാസപില് തയാളയാ 
ത്മകമയായപി പറഞക്ക് അവതരപിപ്പെപികന.

2 തയാളയാത്മകമയായ വരപികള് പയാഠഭയാഗത്തപില് നപിനളം 
കഫണത്തപി പറഞവതരപിപ്പെപിക്കുന, വയായപിച്ചവതരപിപ്പെപി 
ക്കുന

3 ഐ.സപി.ടപി സഹയായമത്തയാഫട മകരളത്തപിഫല 
കലയാരൂപങ്ങള് പ്രദര്ശപിപ്പെപിച്ചക്ക് ആ കലയാരൂപങ്ങളഫട 
സവപിമശഷതകള് ചെര്ച്ച ഫചെയ്യുന.

4 വയായന,തയാരതമക്ഷ്യളം ,ചെര്ച്ച ഇവയപിലൂഫട വയാകക്ഷ്യങ്ങള്കക്ക് 
തയാളളം ലഭപിച്ചതക്ക്  അകരങ്ങളഫട  ആവര്ത്തനളം, 

പദങ്ങളഫട ആവര്ത്തനളം,പരസ്പരളംബന്ധപിപ്പെപിച്ച വയാകക്ഷ്യ 
ങ്ങള് ആഫണന്നക്ക് കഫണത്തപി അത്തരളം വയാകക്ഷ്യങ്ങള് 
സതനമയായപി രൂപഫപ്പെടത്തപിഫയഴുതുന.

5 സതനളം പ്രമദശഫത്ത കലയാരൂപഫത്തക്കുറപിച്ചക്ക് അതക്ക് 
അവതരപിപ്പെപിക്കുന്ന കലയാകയാരനുമയായപി അഭപിമുഖളം നടത്തപി
മചെയാമദക്ഷ്യയാത്തര രൂപത്തപില് എഴുതപിത്തയ്യയാറയാക്കുന

6 ഏഫതങപിലളം കലയാ രൂപഫത്തക്കുറപിച്ചക്ക് മപ്രയാജകക്ക് 
റപിമപ്പെയാര്ട്ടക്ക് മപയാര്ട്ടക്ക് മഫയാളപിമയയാവപില് എഴുതുന.

7

8



ഇത്തരത്തപില്  ഒര  ഫചെകക്ക്  ലപിസ്റ്റക്ക്  രൂപഫപ്പെടത്തുന്നതക്ക്  മബയാധന  പ്രകപിയയഫട  ഫലപ്രയാപപി  അളകയാന
പരക്ഷ്യയാപമയാമണയാ?
ഈ ഫചെകക്ക് ലപിസ്റ്റപില് കൂട്ടപിമച്ചര്കലകള് എങ്ങഫന നടത്തയാളം?
ഇത്തരഫമയാര ഫചെകക്ക് ലപിസ്റ്റക്ക് അധക്ഷ്യയാപകര്കക്ക് കൂടതല് ദപിശയാഗതപി നല്കുമമയാ?
ഇതക്ക് ഉപമയയാഗപിച്ചക്ക് അടത്ത ക്ലസ്റ്ററപില് നപിങ്ങളഫട ക്ലയാസക്ക് റളം പ്രകപിയയഫട ഫലപ്രയാപപി നപിങ്ങള്ക്കുതഫന്ന
വപിശദഡീകരപികയാനയാവുമമയാ?
നപിങ്ങള് പ്രതഡീകപിച്ച മപയാഫല ഈ മബയാധനപ്രകപിയയപിലൂഫട കുട്ടപികള് കടന മപയാകുമമയാ?
ഐ.എസക്ക്.എളം മറ്റക്ക് ഏജനസപികള് എന്നപിവയപില്നപിനളം എനക്ക് സഹയായളം ഇതപിനക്ക് പ്രതഡീകപിക്കുന?
അടത്ത ക്ലസ്റ്ററപില് നപിനളം എനക്ക് പ്രതഡീകപിക്കുന?
ഫപയാതു ചെര്ച്ച -മകയാഡഡീകരണളം
ഫസഷന  അഞക്ക്

വപിദക്ഷ്യയാരളംഗളം സയാഹപിതക്ഷ്യശപില്പശയാല മമയാഡഡ്യൂള് ഗ്രൂപ്പെപില് വയായപിക്കുന.നപിര്മദ്ദേശങ്ങള് അനുബന്ധങ്ങള്
എന്നപിവ പരപിചെയഫപ്പെടന.(അനുബന്ധങ്ങള് 4.5.6) 
ക്ലയാസക്ക്  തല  ശപില്പ  ശയാല  സളംഘയാടനളം  ചെര്ച്ച-ഫസഷനുകള്  ഉപമയയാഗപിമകണ  സയാമഗപികള്,  വക്ഷ്യകത
വരത്തുന.
ക്ലയാസക്ക് തല ശപില്പശയാല ഉല്പന്നങ്ങള് പുസ്തക രൂപത്തപിലയാകല്
സ്കൂള് തല ശപില്പശയാല സളംഘയാടനളം etc........

........................................



അനുബന്ധളം ഒന്നക്ക്



അനുബന്ധളം 3
കഥയാപയാത്രനപിരൂപണളം
വയായപിച്ച കഥയപിഫല കഥയാപയാത്രങ്ങഫള പഠപിതയാവക്ക് എങ്ങഫന മനസപിലയാകപി എന്നറപിയയാനുള്ള 
പ്രവര്ത്തനമയാണക്ക് കഥയാപയാത്രനപിരൂപണളം.കഥ വയായപിച കഴപിയമമയാള് അതപിഫല കഥയാപയാത്രഫത്തക്കുറപിച്ചക്ക് 
കുട്ടപിയഫട മനസപില് ഒരഭപിപ്രയായളം രൂപഫപ്പെടളം. ഈ അഭപിപ്രയായത്തപിഫന്റെ വപികയാസമയാണക്ക് കഥയാപയാത്ര 
നപിരൂപണളം.
 കൃതപി,രചെയപിതയാവക്ക്,വപിഭയാഗളം,കൃതപിയഫട പ്രയാധയാനക്ഷ്യളം എന്നപിവ ആമുഖമയായപി എഴുതണളം.കഥയഫട സളംഗഹളം 
ഖണപിക തപിരപിച്ചക്ക് എഴുതണളം.കഥയാപയാത്രത്തപിനക്ക് കഥയപിലള്ള സയാനളം,മട്ടു കഥയാപയാത്രങ്ങളമയായള്ള ബന്ധളം 
എന്നപിവ കഫണത്തപി എഴുതണളം.കഥയാപയാത്രഫത്തക്കുറപിചള്ള  നപിലപയാടകള് കഥയപില്നപിനള്ള 
ഉദയാഹരണങ്ങള് സഹപിതളം അവതരപിപ്പെപികണളം.
കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെ സതതത്തപിമലക്കുള്ള കുട്ടപിയഫട യയാത്രയയാണക്ക് കഥയാപയാത്ര നപിരൂപണളം.

കഥയാപയാത്രനപിരൂപണളംതയ്യയാറക്കുമമയാള്  ................
*ആമുഖത്തപില്എഴുത്തുകയാരമനയളംകൃതപിഫയയളംപറ്റപിഎഴുതണളം
*കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെസൂക്ഷ്മഭയാവങ്ങള്കഫണത്തപിഅവതരപിപ്പെപികണളം.
*ഇതരകഥയാപയാത്രങ്ങളമയായള്ളബന്ധളംകഫണത്തണളം.
*കഥയപില്കഥയാപയാത്രളം വഹപിക്കുന്നപങക്ക് വക്ഷ്യകമയാകണളം.
* കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെ വക്ഷ്യകപിതതളം ഉദയാഹരണസഹപിതളം അവതരപിപ്പെപികണളം( വയാക്കുകള്, പ്രവൃത്തപി, 

പ്രതപികരണങ്ങള്, വപികയാരങ്ങള്, ചെലനളം, ചെപിന, കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെ മയാനറപിസളം)
*കഥയാപയാത്രഫത്തകുറപിചള്ളസതനളംനപിലപയാടകള്അവതരപിപ്പെകണളം
*ആകര്ഷകമയായഭയാഷയാപ്രമയയാഗളം.
*കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെസമകയാലപികപ്രസകപികഫണത്തണളം.
*ആശയങ്ങള്ഖണപികകളയായപിമവണളംഎഴുമതണതക്ക്.

കഥയാപയാത്രനപിരൂപണത്തപിനുണയായപിരപിമകണസവപിമശഷതകള്

*കഥയാപയാത്രഫത്തവപിശകലനളംഫചെയ്ത്കഫണത്തലകള്നടത്തപിയപിട്ടുണക്ക്.
* സതനളം കഫണത്തലകളളം അഭപിപ്രയായങ്ങളളം ശകമയായളംആകര്ഷകമയായളം അവതരപിപ്പെകയാന പറ്റപിയ 
ഭയാഷപ്രമയയാഗപിച്ചപിട്ടുണക്ക്.
* കഥയാപത്രത്തപിഫന്റെ ശകപിദദൗര്ബലക്ഷ്യങ്ങള് ജഡീവപിതവഡീകണളം സതഭയാവളം,ഫപരമയാറ്റളം തുടങ്ങപിയവ 
ഉദയാഹരണസഹപിതളംവക്ഷ്യകമയാകപിയപിട്ടുണക്ക്.
കഥയാപയാത്രത്തപിഫന്റെ സമകയാലപിക പ്രസകപി കഫണത്തപിയപിടണക്ക്.
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അനുബന്ധളം 7
ഒന്നക്ക് 

അമലചമരപില് പ്രതപിമഷധ സൂചെകമയായപിക്കുറപിച്ച  നയാലക്ക്  വരപികളയാണക്ക് ആദക്ഷ്യരചെന എന്നക്ക് അങ്ങക്ക് തഫന്ന
പറഞപിട്ടുണക്ക്.   ആദക്ഷ്യളം  കുറപിച്ച  വരപികള്   ആദക്ഷ്യളം  അച്ചടപിച്ച  രചെന   ഇവഫയക്കുറപിച്ചക്ക്  ഇമപ്പെയാള്
എന്തുമതയാനന.

എഫന്റെയഫലന്റെയലപിഫകയാമനയാനകള്
എഫന്റെയലഡീ  മഹയാമകത്രവുളം  മകമള  .    .......ഈ  വരപികളപിലൂഫട  മലയാകമത്തയാടക്ക്  പറയയാന  അങ്ങക്ക്
ആഗഹപിച്ചഫതനയാണക്ക്  ? 

ഫപയാന്നയാനപികളരപിയയാണക്ക് അങ്ങയഫട കയാവക്ഷ്യ നഡീതപികക്ക് മയാനവപികത പകര്ന്നതക്ക് ശരപിയയാമണയാ?

ഫവളപിച്ചളം  ദുഖമയാണുണപി  തമസമലയാ  സുഖപ്രദളം  ഏഫറ  ചെര്ച്ചഫചെയ  ഈ  വരപികളപിലൂഫട  അങ്ങക്ക്  ഏഫറ
വപിമര്ശനളം ഏറ്റു വയാങ്ങപിയമലയാ? എങ്ങഫന പ്രതപികരപിക്കുന.

മദവയായനത്തപില്  എത്തുന്നവമരയാടക്ക്  അങ്ങയഫട പുതപിയ രചെനകഫളക്കുറപിച്ചക്ക്  എനയാണക്ക് പറയയാനുള്ളതക്ക്.

രണക്ക്
പട്ടപിണപിയളം പരപിവട്ടവുമയായപി നടന്ന കയാലത്തക്ക് പുഴയപില്ച്ചയാടപി ആത്മഹതക്ഷ്യ ഫചെയ്യണളം എനവഫര 
മതയാന്നപിയപിട്ടുണക്ക്.. കഥ കളപി അഭക്ഷ്യസനകയാലഫത്ത അനുഭവങ്ങള് പങ്കുഫവകയാമമയാ?

വയാനപ്രസളം,ശയാനളം,ഫലദൗഡ്സ്പഡീകര് -എന്നപിവയപില് സപിനപിമയാനടന നളചെരപിതത്തപിഫല നളന സപിനപിമയളം
അരങളം തയാരതമക്ഷ്യളം ഫചെയ്യുമമയാള് എന്തുമതയാനന?

കഥകളപി സയാധയാരണകയാരനക്ക് ആസതയാദക്ഷ്യകരമയാകയാന  അഭപിനയത്തപില് അങ്ങക്ക്  ഉള്ഫപ്പെടത്തുന്ന   തനതക്ക് 
കശലപികഫളകഫളക്കുറപിച്ചക്ക് വപിശദമയാകയാമമയാ?

സപതപിയപിഫലത്തപിനപില്ക്കുന്ന അങ്ങക്ക് കഥകളപിയഫട വക്ഷ്യയാപനത്തപിനുളം വളര്ച്ചക്കുളം നല്കന്ന നപിര മദ്ദേശങ്ങള്

ആശയാഫന്റെ നളനുളം മകയാട്ടകല് ശപിവരയാമഫന്റെ ദമയനപിയളം നസഡീറുളം ഷഡീലയളം എന്ന പ്രമയയാഗത്തപിനക്ക് 
ഇടവരത്തപി സഹനടഫനക്കുറപിച്ചക്ക് അനുസമപികയാനുള്ളഫതനയാണക്ക്?

മൂന്നക്ക്
കഥകള് മയാത്രമമ എഴുതൂ എന്ന തഡീരമയാനളം ശരപിയയായപിരന എന്നക്ക് ഇമപ്പെയാഴുളം കരതുനമണയാ? 
നഷ്ടമബയാധളം മതയാനന്നപിമല?

സയാഹപിതക്ഷ്യവുളം ഫതയാഴപിലളം ഒരമപിച്ചക്ക് ഫകയാണ്ടുമപയാകയാന  അമങ്ങക്കു കഴപിമഞയാ? എഫക്ക് എ.സപി.ടപിയപിഫല 
ഉമദക്ഷ്യയാഗകയാലളം സയാഹപിതക്ഷ്യ മലയാകത്തപിനക്ക് നഷ്ടളം വരത്തപിമയയാ?

നപിരയാകരപിച്ച പുരസയാരങ്ങളപിലൂഫട അങ്ങക്ക്  സമൂഹമത്തയാടക്ക് ഫവല്ലുവപിളപിക്കുകയയായപിരമന്നയാ? എനപിമനയാടയാണക്ക് 
കലഹപിക്കുന്നതക്ക്?

കവപിതയഫട വരമത്തുകൂടപി സഞരപിക്കുന്നതയാണക്ക് അങ്ങയഫട കഥകള് എന മകട്ടപിട്ടുണക്ക്? കഥയഫട ഈ 
കയാവക്ഷ്യത്മകതകയായപി കൂടതല് ശ്രദ്ധേഫചെലത്തയാറുമണയാ?

അങ്ങയഫട കഥ വയായപിക്കുമമയാള് പുതപിഫയയാര ഉമനഷഫത്ത നയാളം ആശ്ചരക്ഷ്യമത്തയാഫട അനുഭവപിക്കുന. കഥയാ
പയാത്രങ്ങള് മനസപില് ഫനയാമരളം പടര്ത്തുന-കഥയാപയാത്ര സൃഷ്ടപിയഫട പ്രമചെയാദനഫമനയാണക്ക്?



നയാലക്ക്
മകരളത്തപിഫല നപിരവധപി സപിനപിമയാനടനയാര് അങ്ങയഫട നയാടകകളരപിയപിലൂഫട ഫതളപിഞവരയാണക്ക്-
അഭപിനയത്തപിനക്ക്  സപിനപിമമയകയാള് സയാധക്ഷ്യത നയാടകത്തപിലയാണക്ക് ശരപിയയാമണയാ?

തനതു നയാടകമവദപി എന്ന ആശയളം രൂപഫപ്പെട്ട സയാഹചെരക്ഷ്യളം വപിശദമയാകയാമമയാ?

പടയണപിമപയാലള്ള നയാടനകലയാരൂപങ്ങള് അങ്ങയഫട നയാടക ദര്ശനഫത്ത സതയാധഡീനപിമച്ചയാ?

കുട്ടപികളഫട നയാടകമവദപി എന്ന ആശയമത്തയാടക്ക് തയാങള് എങ്ങഫന പ്രതപികരപിക്കുന? ജപി ശങരപ്പെപിള്ളയഫട 
സളംഭയാവനകഫള എങ്ങഫന മനയാകപികയാണുന.

നയാടപിഫന്റെ അകമയാണമലയാ നയാടകളം -സയാമൂഹക്ഷ്യഇതപിനക്ക്  സളംസ്കൃത നയാടകപയാരമരക്ഷ്യമത്തകയാള് നയാമടയാ ടപി 
നയാടക പയാരമരക്ഷ്യമയാമണയാ തയാങഫള സതയാധഡീനപിച്ചതക്ക്?
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യൂണപിറ്റക്ക് ..................(ഉണര്വ്വപിഫന്റെ പയാതയപില്)
യൂണപിറ്റപില് നപിനളം പ്രതഡീകപിക്കുന്ന പ്രധയാന പഠനമനട്ടങ്ങള് 

1. പ്രയാമദശപിക ഭയാഷയാ വഴകങ്ങള് തപിരപിച്ചറപിഞക്ക്  ഗദക്ഷ്യഭയാഷയപിഫല തയാളളം കഫണത്തുന
2. കഥകള് ഉചെപിതമയായ ഭയാവമത്തയാഫട വയായപിച്ചക്ക് അവതരപിപ്പെപിക്കുന.
3. മകരളഡീയ കലയാരൂപങ്ങളഫട സവപിമശഷതകള് മനസപിലയാക്കുകയ അവ നമ്മുഫട ഭയാഷയപിലളം

സളംസ്കെയാരപിക ജഡീവപിതത്തപിലളം ഫചെലത്തപിയ സതയാധഡീനളം കഫണത്തുകയളം ഫചെയ്യുന.
4. ഭയാഷയപിഫല  സവമശഷമയായ  പ്രമയയാഗങ്ങള്  കശലപികള്  എന്നപിവയഫട  പ്രമതക്ഷ്യകത

തപിരപിച്ചറപിഞക്ക് അവ സതയായത്തമയാക്കുന. 
5. .....   

പഠന മബയാധന പ്രകപിയയഫട സൂചെകങ്ങള് 

നമ
ര്

സൂചെകങ്ങള്
നടപ്പെയാകപിയതപിഫന്റെ ഫലപ്രയാപപി

ഉയര്ന്നതക്ക് ഇനപിയളംഫമച്ച
ഫപ്പെടണളം

തഡീഫര
ഫലപ്രദമല

1

കഥകളപില് നപിനളം മനയാവലകളപില് നപിനളം എടത്ത 
തയാളയാത്മകമയായ വരപികള് കുട്ടപികള് ക്ലയാസപില് തയാളയാ 
ത്മകമയായപി പറഞക്ക് അവതരപിപ്പെപികന.

2 തയാളയാത്മകമയായ വരപികള് പയാഠഭയാഗത്തപില് നപിനളം 
കഫണത്തപി പറഞവതരപിപ്പെപിക്കുന, വയായപിച്ചവതരപിപ്പെപി 
ക്കുന

3 ഐ.സപി.ടപി സഹയായമത്തയാഫട മകരളത്തപിഫല 
കലയാരൂപങ്ങള് പ്രദര്ശപിപ്പെപിച്ചക്ക് ആ കലയാരൂപങ്ങളഫട 
സവപിമശഷതകള് ചെര്ച്ച ഫചെയ്യുന.

4 വയായന,തയാരതമക്ഷ്യളം ,ചെര്ച്ച ഇവയപിലൂഫട വയാകക്ഷ്യങ്ങള്കക്ക് 
തയാളളം ലഭപിച്ചതക്ക്  അകരങ്ങളഫട  ആവര്ത്തനളം, 

പദങ്ങളഫട ആവര്ത്തനളം,പരസ്പരളംബന്ധപിപ്പെപിച്ച വയാകക്ഷ്യ 
ങ്ങള് ആഫണന്നക്ക് കഫണത്തപി അത്തരളം വയാകക്ഷ്യങ്ങള് 
സതനമയായപി രൂപഫപ്പെടത്തപിഫയഴുതുന.

5 സതനളം പ്രമദശഫത്ത കലയാരൂപഫത്തക്കുറപിച്ചക്ക് അതക്ക് 
അവതരപിപ്പെപിക്കുന്ന കലയാകയാരനുമയായപി അഭപിമുഖളം നടത്തപി
മചെയാമദക്ഷ്യയാത്തര രൂപത്തപില് എഴുതപിത്തയ്യയാറയാക്കുന

6 ഏഫതങപിലളം കലയാ രൂപഫത്തക്കുറപിച്ചക്ക് മപ്രയാജകക്ക് 
റപിമപ്പെയാര്ട്ടക്ക് മപയാര്ട്ടക്ക് മഫയാളപിമയയാവപില് എഴുതുന.

7

8



വര്കക്ക് ഷഡീറ്റക്ക് 

നമര് ഭഷയാ കനപുണപി/പഠനമനട്ടളം ഈ പഠനമനട്ടളം കകവരപിക്കുന്നതപില് മനരപിട്ട
പ്രധയാന പ്രശ്നളം 

1

ഫചെറുകഥയഫട രചെനയാരഡീതപി കവവപിധക്ഷ്യളം 
തുട ങ്ങപിയ സവപിമശഷതകള് തപിരപിച്ചറപിഞക്ക് 
ആസതദപിക്കുന.

2 കഥയാപയാത്രങ്ങളഫട മയാനസപികയാവസയളം 
കഥയപിഫല അവരഫട സയാനവുളം കഫണത്തപി 
വപിശകലനളം ഫചെയ്യുന

3 വപിഷയത്തപിനുളം സന്ദര്ഭത്തപിനുളം മയയാജപിച്ച 
പ്രമയയാഗങ്ങള്കശലപികള്,എന്നപിവഎഴുത്തപില്
ഉപമയയാഗപിക്കുന.

4

കവപിതകളപിഫല സവപിമശഷമയായ ആശയതലളം
,ബപിളംബകല്പന, പ്രതഡീകങ്ങള് എന്നപിവ 
കഫണത്തുന.

5 കവപിതയഫട രചെനയാരഡീതപിയളം സവപിമശഷമയായ 
പ്രമയയാഗങ്ങളളം തപിരപിച്ചറപിയന.

6 കവപിതകള് ആശയത്തപിനുളം ഭയാവത്തപിനുളം തയാള 
ത്തപിനുളം അനുസരപിച്ചക്ക് ഈണത്തപില് ഫചെയാലപി 
അവതരപിപ്പെപിക്കുന.

7
അഭപിമുഖളം നടത്തയാനയാവശക്ഷ്യമയായ മചെയാദക്ഷ്യയാവലപി 
നപിര്മപിക്കുന

8
മറ്റക്ക് വക്ഷ്യവഹയാരരൂപങ്ങളപിലൂഫട ആവപിഷ്കരപിച്ച 
ആശയങ്ങള് മകയാഡഡീകരപിച്ചക്ക് 
എഴുതപിത്തയ്യയാറയാക്കുന.


