
കക്ലാസസ് രണസ്
ഉദ്ഗ്രഥനന

അവധധികക്ലാല പരധിശശീലനന - ഊന്നല് മമേഖല/
ധക്ലാരണകള/ ആശയങ്ങള

കക്ലാസസ് റന പ്രതധിഫലനന

ഭക്ലാഷ
1. ആശയഗ്രഹണ വക്ലായന ശകധിപപ്പെടുത്തല്
• രണക്ലാന കക്ലാസസ് കുടധിയുപടെ നധിലവക്ലാരത്തധിനസ് 

അനുമയക്ലാജജ്യമേക്ലായ വക്ലായന സക്ലാമേഗ്രധികള 
മശഖരധികല് / നധിര്മേധികല്

• കുടധി വക്ലായന ഏപറ്റെടുക്കുന്നതധിനക്ലാവശജ്യമേക്ലായ 
പ്രമചക്ലാദനക്ലാത്മമേക സന്ദര്ഭന സൃഷധികല്

• വക്ലായനസക്ലാമേഗ്രധികള വക്ലായധിച്ചു ഗ്രഹധിക്കുന്നതധിനസ്
പധിന്തുണ നല്കല്

• യൂണധിറ്റെധിനസ് / നധിലവക്ലാരത്തധിനസ് അനുമയക്ലാജജ്യമേക്ലായ വക്ലായനസക്ലാമേഗ്രധികള മശഖരധിച്ചുന നധിര്മേധിച്ചുന 
ലഭജ്യമേക്ലാകധിയധിട്ടുണസ്. -പകക്ലാച്ചു പുസ്തകങ്ങള, ചധിത്രപുസ്തകങ്ങള, ചധിത്രചക്ലാര്ട്ടുകള, വക്ലായനകക്ലാര്ഡുകള 
തുടെങ്ങധിയവ

• ഒന്നക്ലാന യൂണധിറ്റെധിനസ്  അനുമയക്ലാജജ്യമേക്ലായ വക്ലായന സക്ലാമേഗ്രധികമളക്ലാടുകൂടെധിയ വക്ലായനക്ലാമൂല ആകര്ഷകമേക്ലായ 
രശീതധിയധില് സജശീകരധിചധിട്ടുണസ്

• ഓമരക്ലാ കുടധിയുന ഏതക്ലാനുന പുസ്തകങ്ങള വക്ലായധിചധിട്ടുണസ് -(കുടധികളുമേക്ലായധി അഭധിമുഖന നടെത്തക്ലാന)
• വക്ലായനപയ പ്രമചക്ലാദധിപ്പെധികക്ലാന് അധജ്യക്ലാപധിക വധിവധിധ തന്ത്രങ്ങള ഉപമയക്ലാഗധിചധിട്ടുണസ് - മറക്ലാളമപ, സധിറ്റെസ്,

പുസ്തകത്തധിപല അകന പുറന ചധിത്രങ്ങള, പുറനതക്ലാള കുറധിപ്പെസ്, സന്ദര്ഭങ്ങള വക്ലായധിച്ചു മകളപ്പെധികല്, 
പുസ്തക കകധിസസ് മുതലക്ലായവ

• വക്ലായനയുപടെ ഭക്ലാഗമേക്ലായ മരഖപപ്പെടുത്തലുകള ഉണസ് - ടെധി എന ല്, കുടധിയുപടെ മനക്ലാട്ടുബുകധില്, ചുമേര് 
പത്രധികയധില്

• വക്ലായനയുപടെ ഭക്ലാഗമേക്ലായധി ചധിത്രങ്ങള, വക്ലായനക്കുറധിപ്പുകള, മമേക്ലാഡലുകള എന്നധിവ തയക്ലാറക്ലാകധിയധിട്ടുണസ്
• മേധികച ഉല്പ്പെന്നങ്ങള എസസ് ആര് ജധി, കക്ലാസസ് പധി ടെധി എ, അസനബധി എന്നധിവയധില് 

അവതരധിപ്പെധിചധിട്ടുണസ് (എസസ് ആര് ജധി, സധി പധി ടെധി എ മേധിനുട്സസ് )
• വശീടധില് നധിന്നുള്ള വക്ലായന പധിന്തുണ ലഭധിചധിട്ടുണസ്

2. മലഖന പ്രവര്ത്തനങ്ങള പമേചപപ്പെടുത്തല്
• മലഖന പ്രശ്നങ്ങള തധിരധിചറധിയല്
• പ്രശ്നകക്ലാരണങ്ങള അപഗ്രഥധികല്
• പരധിഹക്ലാര പ്രവര്ത്തനങ്ങള കപണത്തധി 

പ്രമയക്ലാഗധികല്

• കുടധികളുപടെ മനക്ലാട്ടുബുകസ് പരധിമശക്ലാധധിചസ് എഴുത്തധില് വരുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങള തധിരധിചറധിഞസ് 
മരഖപപ്പെടുത്തധിയധിട്ടുണസ് - ആമലഖനത്തധില് വരുത്തുന്ന പതറ്റെസ്, അക്ഷരങ്ങള ഒട്ടുന എഴുതക്ലാനറധിയധില, 
ചധില അക്ഷരങ്ങള മേക്ലാത്രന അറധിയക്ലാന, ചധിഹ്നങ്ങള മചര്പത്തഴുതുമമക്ലാള വരുന്ന പതറ്റുകള, ചധില 
പദങ്ങള മേക്ലാത്രന പതറ്റു വരുത്തുന്നു (വധിജക്ലാരധിച്ചു, ബക്ലാലന് (വക്ലാലന്), ഭരണധി (വരണധി), 
വക്ലാകജ്യഘടെനയധില് പതറ്റുവരുത്തുന്നു, വജ്യവഹക്ലാരരൂപങ്ങളുപടെ എഴുത്തു ഘടെന പക്ലാലധികക്ലാന് കഴധിയുന്നധില

• എഴുത്തധിപല പ്രശ്നങ്ങള കുടധിപയയുന രക്ഷധിതക്ലാവധിപനയുന മരഖപപ്പെടുത്തധിയുന പറഞന 
മബക്ലാധജ്യപപ്പെടുത്തധിയധിട്ടുണസ് - കുടധിയുപടെ മനക്ലാട്ടുബുകധില് -സധി പധി ടെധി എ വഴധി - വജ്യകധിഗതമേക്ലായധി-ഡയറധി 
വഴധി

• ടെധി എന പന്റെ പ്രകധിയ, വധിലയധിരുത്തല്, റധിഫ്ലക്ഷന് എന്നധിവയധില് മലഖനവുമേക്ലായധി ബന്ധപപ്പെട 
മരഖപപ്പെടുത്തലുകള ഇനന തധിരധിചസ് മരഖപപ്പെടുത്തധിയധിട്ടുണസ് - അക്ഷരന, ചധിഹ്നന, വക്ലാകജ്യഘടെന, 



വജ്യവഹക്ലാരരൂപന...
• മലഖന പ്രശ്നങ്ങള പരധിഹരധിക്കുന്നതധിനുതകുന്ന വക്ലായനകക്ലാര്ഡുകള, വര്കസ് ഷശീറ്റുകള , ചക്ലാര്ട്ടുകള 

തുടെങ്ങധിയവ തയക്ലാറക്ലാകധിയധിട്ടുണസ്
• വജ്യകധിഗതമേക്ലായ പധിന്തുണ നല്കധിയധിട്ടുണസ് / നല്കുന്നുണസ്
• കഠധിന പദങ്ങള, വക്ലാകജ്യഘടെന, പ്രക്ലാമദശധിക ഭക്ലാഷക്ലാസകക്ലാധശീനന എന്നധിവ കക്ലാരണന വരുത്തുന്ന 

പപക്ലാതുവക്ലായ മലഖന പ്രശ്നങ്ങല് അധജ്യക്ലാപധിക ശ്രദധിക്കുന്നുണസ്
• എഴുത്തധില് വരുന്ന പ്രധക്ലാന പ്രശ്നങ്ങള എസസ് ആര് ജധിയധില് അവതരധിപ്പെധിചസ് പരധിഹക്ലാരങ്ങള 

മതടെധിയധിട്ടുണസ്  - അക്ഷരഘടെന പക്ലാലധിചസ് എഴുതുന്നതധിനുള്ള അനുഭവങ്ങള നല്കല്, സകര വജ്യഞ്ജന 
ബന്ധന തധിരധിചറധിയുന്നതധിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള , അക്ഷര കളധികള, ആഭരണമേണധിയധികല്..), 
വക്ലാകജ്യവവചധിത്രജ്യങ്ങള തധിരധിചറധിയല് കളധി ( ഹക്ലായസ്. എന്തു മേമനക്ലാഹരന ഈ ചധിത്രശലഭന - ഈ 
ചധിത്രശലഭന എന്തു മേമനക്ലാഹരമേക്ലാണസ്? ചധിത്രശലഭമമേ നധിപന്നകക്ലാണക്ലാന് എന്തു മേമനക്ലാഹരമേക്ലാണസ്.)

• രക്ഷധിതക്ലാവധിപന സധി പധി ടെധി എയധിലുന അലക്ലാപതയുന പ്രശ്നങ്ങള മബക്ലാധജ്യപപ്പെടുത്തുകയുന 
പരധിഹക്ലാരപ്രവര്ത്തനങ്ങള വശീടധില് പചയ്യുന്നതധിനസ് നധിര്മദശങ്ങള നല്കുകയുന പചയധിട്ടുണസ്

പരധിസരപഠനന

3. പരധിസരപഠന കക്ലാസധിപല പഠനപ്രകധിയ 
പമേചപപ്പെടുത്തല്

• പഠനമനടങ്ങപള വജ്യക്ലാഖജ്യക്ലാനധിചസ് 
കൃതജ്യതപപ്പെടുത്തല്

• പ്രകധിയക്ലാമശഷധികളുപടെ വധികക്ലാസന 
(നധിരശീക്ഷണന, പരശീക്ഷണന, തരനതധിരധികല്, 
അപഗ്രഥധികല്, നധിഗമേനന രൂപശീകരധികല്) 
മബക്ലാധജ്യപപ്പെടെല്

• നധിരശീക്ഷണക്കുറധിപ്പെസ് പമേചപപ്പെടുത്തല്

• ഓമരക്ലാ പഠനമനടവുന ടെശീചര് പടെക്സധിപന ആധക്ലാരമേക്ലാകധി വജ്യക്ലാഖജ്യക്ലാനധികക്ലാന് അധജ്യക്ലാപധികയസ് 
കഴധിയുന്നുണസ് (ടെധി എന ല് ദൃശജ്യമേക്ലാണസ്)

• വജ്യക്ലാഖജ്യക്ലാനത്തധിനനുമയക്ലാജജ്യമേക്ലായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സൂക്ഷ്മ പ്രകധിയ പക്ലാലധിചസ് മരഖപപ്പെടുത്തധിയധിട്ടുണസ്
• പ്രകധിയക്ലാമശഷധികള വധികസധിക്കുന്ന രശീതധിയധില് കക്ലാസസ് റന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വധിനജ്യസധിചധിട്ടുണസ്
• യൂണധിറ്റെധിനസ് അനുമയക്ലാജജ്യമേക്ലായ പടധികകള, നധിരശീക്ഷണ പരശീക്ഷണക്കുറധിപ്പുകള, ചധിത്രങ്ങള , 

തക്ലാരതമേജ്യക്കുറധിപ്പെസ്... കുടധികളുപടെ മനക്ലാട്ടുബുകധില് ദൃശജ്യമേക്ലാണസ് 
• ചക്ലാര്ട്ടുകള പഠനസക്ലാമേഗ്രധികള എന്നധിവ പ്രദര്ശധിപ്പെധിചധിട്ടുണസ്
• നധിരശീക്ഷണന സൂക്ഷ്മമേക്ലാകുന്നതധിനുള്ള ചര്ചകള കക്ലാസധില് നടെന്നധിട്ടുണസ്. ഉദക്ലാ -പചറധിയ പചറധിയ 

മചക്ലാദജ്യങ്ങള മചക്ലാദധിക്കുന്നു. വജ്യകധിഗത കുറധിപ്പുകളുന പമേചപപ്പെടുത്തധിയ കുറധിപ്പുകളുന മനക്ലാട്ടുബുകധില് 
മരഖപപ്പെടുത്തധിയധിട്ടുണസ്. നധിരശീക്ഷണക്കുറധിപ്പെസ് പമേചപപ്പെടുത്തുന്നതധിനുതകുന്ന ചര്ചകള (സൂചകങ്ങള, 
ഭക്ലാഷ, എഴുത്തു രശീതധി) നടെത്തധിയധിട്ടുണസ്. ((കുടധികളകസ് നല്കധിയ നധിര്മദശങ്ങള എപനക്ലാപക? 
എപനക്ലാപകയക്ലാണസ് നധിരശീക്ഷധിമകണതസ്? നധിരശീക്ഷധിചവയുപടെ സവധിമശഷതകള എപനക്ലാപക? 
എമപ്പെക്ലാഴക്ലാണസ് നധിരശീക്ഷധിചതസ്?)

4. മനക്ലാട്ടുബുകസ് പമേചപപ്പെടുത്തല്
• മനക്ലാട്ടുബുക്കുമേക്ലായധി ബന്ധപപ്പെട പ്രശ്നങ്ങള 

• നധിലവധിലുള്ള മനക്ലാട്ടുബുകധിപല പ്രശ്നങ്ങള തധിരധിചറധിഞസ് പരധിഹരധിക്കുന്നതധിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള 
കമേശീകരധിചധിട്ടുണസ്. - ആകര്ഷകമേല, കൃതജ്യമേക്ലായ മരഖപപ്പെടുത്തല് നടെത്തുന്നധില, അധജ്യക്ലാപധികയുപടെ 



തധിരധിചറധിയല്
• കക്ലാരണങ്ങള തധിരധിചറധിയല്
• പരധിഹക്ലാര പ്രവര്ത്തനങ്ങള തധിരധിചറധിഞസ് 

പ്രമയക്ലാഗധികല്
• എസസ് ആര് ജധി, സധി പധി ടെധി എ എന്നധിവയധില് 

പഠനപത്തളധിവുകപളന്ന നധിലയധില് 
ഉപമയക്ലാഗധികല്

വധിലയധിരുത്തല് കുറവസ്, പ്രകധിയ തധിരധിചറധിയുന്നധില, പ്രകധിയക്ലാനുബന്ധ മരഖപപ്പെടുത്തലുകള നമന്ന 
കുറവസ്, തലപകടധില, മചക്ലാദജ്യങ്ങളധില, ആശയപൂര്ണതയധില, മപജസ് നമര് , തശീയതധി എന്നധിവയധില

• അധജ്യക്ലാപധികയുപടെ ടെധി എന ല് കുടധിയുപടെ മനക്ലാട്ടുബുകധിമലകസ് വമരണ കക്ലാരജ്യങ്ങളുപടെ സൂചന 
മരഖപപ്പെടുത്തധിയധിട്ടുണസ്

• വജ്യകധിഗതന, ഗ്രൂപ്പെസ്, അധജ്യക്ലാപധികയുപടെ ഇടെപപടെല് എന്നധിവയുപടെ മരഖപപ്പെടുത്തലുകള ഉണസ്
• ഗുണക്ലാത്മക വധിലയധിരുത്തല് മനക്ലാട്ടുബുകധില് നടെത്തധിയധിട്ടുണസ്
• മനക്ലാട്ടുബുകധിപന്റെ സവധിമശഷത കുടധികളുമേക്ലായധി ചര്ച പചയസ് സകനന മനക്ലാട്ടുബുകസ് പമേചപപ്പെടുത്തധിയധിട്ടുണസ്
• കുടധികളുപടെ സഹകരണമത്തക്ലാപടെ വധികസധിപ്പെധിച മനക്ലാട്ടുബുകസ്
• മേക്ലാതൃക ചക്ലാര്ടധില് പ്രദര്ശധിപ്പെധിചധിട്ടുണസ് - മപജസ് നമര്, തശീയതധി, തലപകടസ്, ള്ളടെകന (ആശയന, 

പ്രകധിയക്ലാബന്ധധിത മരഖപപ്പെടുത്തല്,എഡധിറ്റു പചയ്തു പമേചപപ്പെടുത്തല്), ചധിത്രങ്ങള, ആവശജ്യമേക്ലായ നധിറന,
ഗുണക്ലാത്മക വധിലയധിരുത്തല്...

• എസസ് ആര് ജധി , സധി പധി ടെധി എ എന്നധിവയധില് കുടധികളുപടെ പഠനപത്തളധിവസ് എന്ന നധിലയധില് 
മനക്ലാട്ടുബുക്കുകള പ്രമയക്ലാജനപപ്പെടുത്തധിയധിട്ടുണസ്- എസസ് ആര് ജധി യധില് പങ്കുപവകല്, ചര്ച, സധി പധി ടെധി 
എയധില് പ്രദര്ശധിപ്പെധിചസ് ചര്ച നധിര്മദശങ്ങള

വട്രൈ ഔടസ്
ഭക്ലാഷ

1. കുടധികപള പുസ്തകന വക്ലായധികക്ലാന് മപ്രരധിപ്പെധിക്കു വധിധന വധിവധിധ തന്ത്രങ്ങള ഉപമയക്ലാഗധിചസ് (ചധിത്രവക്ലായന, മറക്ലാളമപ, സധിറ്റെസ്, കകധിസസ്, സന്ദര്ഭ സൂചന നല്കല്, 
മചക്ലാദജ്യങ്ങള മചക്ലാദധികല്...) പ്രമചക്ലാദനക്ലാത്മക സന്ദര്ഭങ്ങള സൃഷധികല്

2. കുടധികളുപടെ നധിലവക്ലാരത്തധിനസ് അനുമയക്ലാജജ്യമേക്ലായ വധിവധിധതരന വക്ലായനകക്ലാര്ഡുകള തയക്ലാറക്ലാകധി വക്ലായന പമേചപപ്പെടുത്തല്
3. അക്ഷരങ്ങള, ചധിഹ്നങ്ങള, പദങ്ങള എന്നധിവയധില് വരുന്ന പതറ്റുകള കപണത്തധി പരധിഹക്ലാര പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടെപ്പെധിലക്ലാകല് -മലഖനങ്ങളധില് മേധികവുമനടെല്

പരധിസരപഠനന
1. ശക്ലാസ്ത്ര പഠനത്തധിപന്റെ രശീതധി ഉളപകക്ലാണസ് വസ്തുനധിഷ്ഠമേക്ലായധി നധിരശീക്ഷണക്കുറധിപ്പുകള തയക്ലാറക്ലാകല്
2. പഠനപ്രകധിയ ഉളപകക്ലാള്ളുന്ന രശീതധിയധില് മനക്ലാട്ടുബുക്കുകള ആകര്ഷകമേക്ലായധി തയക്ലാറക്ലാകല്
3. കലക്ലാപഠനവുമേക്ലായധി ഉദ്ഗ്രഥധികല്


