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( അകക്കാദമമിക മക്കാനനേജപ്പ്ഹമനപ്പ് ഫലപ്രദമക്കാക്കുന്നതമിനുളള പമിന്തുണക്കാസക്കാമഗമി)

അധധധ്യാപകപരരിശശീലനതരില് വരിനരിമയയം ചചെയ്ത ആശയങ്ങളയം എതരിചച്ചേര്ന്ന ധധ്യാരണകളയം അവചയ പ്രചയധ്യാജനചപ്പെടുതരി പഠനമരികവരിനധ്യായരി പ്രവര്തരിക്കുന്ന
കധ്യാസരില്  പഠനചബധ്യാധനചതളരിവധ്യായരി കധ്യാണധ്യാവുന്ന പ്രകരിയയം ഉല്പന്നങ്ങളമധ്യാണണ് ഇതരില് നല്കരിയരിട്ടുളളതണ്.   ഓചരധ്യാ കധ്യാസരിലയം വരിഷയതരിലയം വരിദധധ്യാലയതരില് ടട
ഔടണ്  ചചെയ്യണചമന്നു  ധധ്യാരണയധ്യായ  കധ്യാരധങ്ങളയം  ഉള്ചപ്പെടുതരിയരിട്ടുണണ്.  പരരിശശീലനതരില്  ചെര്ച്ചേ  ചചെയ്ത  കധ്യാരധങ്ങളചടെ  പ്രധ്യാചയധ്യാഗരികതയയം  ഫലപ്രധ്യാപരിയയം
കചണത്തുന്നതരിനധ്യാണണ് ടട ഔടണ് നരിര്ചദശരിച്ചേരിട്ടുളളതണ്.  പല പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുമുളള ഉതരയം കചണത്തുന്നതരിനണ് ചകരളതരിചല അധധധ്യാപകരുചടെ ഗചവഷണധ്യാത്മകമധ്യായ ഇടെ
ചപടെല് ആവശധമധ്യാണണ്. അതരിനധ്യാല് ഏചതലധ്യായം കധ്യാസുകളരില് ഏചതലധ്യായം ടടഔട്ടുകള് നടെതണചമന്നുണ് എസണ് ആര് ജരിയരില് തശീരുമധ്യാനരിചക്കേണതുണണ്. പ്രഥമധ്യാധധധ്യാപരിക
ഇക്കേധ്യാരധതരില്  ചനതൃതതയം  വഹരിചക്കേണതധ്യാണണ്.  വരിദധധ്യാലയതരിചല അക്കേധ്യാദമരിക മധ്യാചനജ്ചമനണ്  ചമച്ചേചപ്പെടുത്തുന്നതരിനു ലകധയം ചവച്ചേണ്  തയ്യധ്യാറധ്യാക്കേരിയ ഈ സധ്യാമഗരി
പ്രഥമധ്യാധധധ്യാപകര്ക്കേണ്-

• അധധധ്യാപനക്കുറരിപ്പെണ് വരിലയരിരുത്തുന്നതരിനുയം
• കധ്യാസണ് ചമധ്യാണരിറ്ററരിയംഗണ് നടെത്തുന്നതരിനുയം
• എസണ് ആര് ജരി ആസൂത്രണതരിനുയം
• കധ്യാസണ് പരി ടെരി എയചടെ ഉളളടെക്കേയം തശീരുമധ്യാനരിക്കുന്നതരിനുയം
• വരിദധധ്യാലയതരിചല പഠനമരികവണ് ഉയര്ത്തുന്നതരിനുയം

ഏചറ  പ്രചയധ്യാജനയം  ചചെയയം.  ജൂണ്  ജൂടല  മധ്യാസങ്ങളരിചല  പ്രഥമധ്യാധധധ്യാപകപരരിശശീലനങ്ങളരിലയം  അവചലധ്യാകന  ചയധ്യാഗങ്ങളരിലയം  ഇതണ്  ചെര്ച്ചേ  ചചെയ്യചപ്പെടുയം.  കസ്റ്റര്
പരരിശശീലനതരിചല അവചലധ്യാകനതരിചലക്കേണ് ഈ കധ്യാരധങ്ങള് പരരിഗണരിച്ചേണ് നരിര്വഹണധ്യാനുഭവങ്ങളയം ചതളരിവുകളയം സഹരിതയം തയ്യധ്യാറധ്യായരി വരുന്നതരിനണ് അധധധ്യാപ കചരധ്യാടെണ്
പ്രഥമധ്യാധധധ്യാപരിക നരിര്ചദശരിചക്കേണതുണണ്.

ഐ എസണ് എയം ടെശീയം, മറ്റണ് അക്കേധ്യാദമരിക പരിന്തുണധ്യാസയംഘങ്ങള് എന്നരിവര്ക്കുണ് വര്ഷധ്യാരയംഭതരില് ഫലപ്രദമധ്യായരി ചുമതല നരിറചവറ്റുന്നതരിനണ് ഈ പരിന്തുണധ്യാസധ്യാമഗരി
ദരിശധ്യാചബധ്യാധയം നല്കയം
കധ്യാസണ് അടെരിസധ്യാനതരിലളള വരിശദധ്യായംശങ്ങള് ചുവചടെ നല്കന്നു.
ഒന്നക്കാന്നാം കക്കാസപ്പ് 

അധധധ്യാപകപരരിശശീലനതരില്
എതരിചച്ചേര്ന്ന ധധ്യാരണകള്

ഒന്നധ്യായം കധ്യാസരില് കധ്യാചണണതണ്/ ചചെചയ്യണതണ്/ചതളരിവധ്യായരി കരിചടണതണ്.

1. വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരി
1.  ആദധ കധ്യാസണ് മുതല് വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരികള് ഉപചയധ്യാഗരിക്കേധ്യായം 

( പധ്യാടണ്. ചെരിത്രകഥ..)
2. വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരി അതതണ് തശീമുമധ്യായരി ബന്ധചപ്പെടുതരി രൂപശീകരരിക്കേണയം

( വശീടെണ്)
3. വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരി ഗധ്യാഫരികണ് റശീഡരിയംഗണ് തലതരിലയം ഉപചയധ്യാഗരിക്കേധ്യായം (

പ്രകരിയധ്യാപരമധ്യായ അനുചയധ്യാജധവത്കരണയം നടെതണയം

1.പഠനപ്രചമയവുമധ്യായരി (ഉദധ്യാ വശീടുമധ്യായരി )ബന്ധചപ്പെട കവരിതകള് (ഉചണധ്യാരു ചകധ്യാച
കളരിപ്പെന്തല്, തധ്യാരക്കുചഞ്ഞേ വധ്യാ വധ്യാ വധ്യാ..), ചെരിത്ര കഥകള്, വരിവരണങ്ങള്
,ചെരിത്രങ്ങള് തുടെങ്ങരിയവ കധ്യാസരില് പ്രദര്ശരിപ്പെരിച്ചേരിട്ടുണണ്.
2. ടെശീച്ചേര് സതന്തമധ്യായയം കടരികളചടെയയം രകരിതധ്യാക്കേളചടെയയം പങധ്യാളരിതചതധ്യാചടെ 
നരിര്മരിച്ചേതുമധ്യായ വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരികള് ഉപചയധ്യാഗരിക്കുന്നുണണ്
3. വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരിയരില് നരിന്നുയം നരിശരിത ആശയയം വരുന്ന വധ്യാകധങ്ങള്, 
തധ്യാളധ്യാത്മകമധ്യായതുയം മനസരില് പതരിയന്നതുമധ്യായ പദങ്ങള് എന്നരിവ 



4. വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരിക്കേണ് തയ്യധ്യാറധ്യാക്കുചമധ്യാള്, കചണത്തുചമധ്യാള് ചെരിത്രയം, 
അകര വലരിപ്പെയം, വരരികളചടെ വരിനധധ്യാസയം, തധ്യാളയം, ലഘുവധ്യാകധയം, 
ഭധ്യാവന, പുതുമ, ആശയകമശീകരണയം, അകര, പദ ആവര്തനയം, 
നരിറയം, അഭരിനയസധ്യാധധത എന്നരിവ പരരിഗണരിക്കേണയം 

5. അകരങ്ങള് മനസരില് പതരിയന്നതരിനു സഹധ്യായകമധ്യായ രശീതരിയരില് 
പദങ്ങളചടെ തധ്യാളതരിലളള ആവര്തനയം വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരികളരില് 
ചവണയം .

കചണത്തുന്നതരിനു അവസരയം ( ഗധ്യാഫരികണ് റശീഡരിയംഗണ്)
4. പദങ്ങളരില് നരിന്നുയം അകരങ്ങള് തരിരരിച്ചേറരിയധ്യാന് സഹധ്യായകമധ്യായ പ്രവര്തനയം
5. വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരിചയ അടെരിസധ്യാനമധ്യാക്കേരിയളള ചെര്ച്ചേ നടെക്കുന്നുണണ്. 
6. ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതലരില് വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരിയചടെ ഉപചയധ്യാഗപ്രകരിയ വധക്തമധ്യാണണ്. 
7. വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരിയചടെ ഉപചയധ്യാഗയം സയംബന്ധരിച്ചേണ് പ്രതരികരണചപ്പെജരില് 
കറരിപ്പുകള്.

2. ആഴതരിലളള വധ്യായന
1. സൂക്ഷ്മവധ്യായന നടെതണയം. (നരിരശീകണയം,ബന്ധയം കചണതല്, 

അനുഭവവുമധ്യായരി ബന്ധരിപ്പെരിക്കേല്, തരയംതരിരരിക്കേല് തുടെങ്ങരി  
വരിശകലനചെരിന്തയണ് ഇടെയം നല്കയം വരിധമധ്യാകണയം വധ്യായന.)

2. ചെരിത്ര വധ്യായനയരിചലക്കേണ് നയരിക്കേധ്യാന് പ്രചചെധ്യാദകമധ്യായ അന്തരശീകയം 
സൃഷരിക്കേണയം( ഉദധ്യാ പധ്യാടരില് നരിന്നുയം ചെരിത്രതരിചലക്കേണ് )

3. ചെരിത്ര വധ്യായന പഠനചനടവുമധ്യായരി ബന്ധരിപ്പെരിക്കേണയം- ( ഉദധ്യാഹരണയം, 
ആഴതരിലളള വധ്യായന, പരരിസരപഠനയം)

4. ആഴതരിലളള വധ്യായനയണ് സഹധ്യായകമധ്യായ ചചെദധങ്ങള് ടെശീച്ചേരിയംഗണ് 
മധ്യാനതലരില് ചവണയം

വരിശകലനചെരിന്തയണ് സഹധ്യായകമധ്യായ ചചെധ്യാദധങ്ങള് ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതലരില് ഉണണ് (
ഉദധ്യാഹരണയം 

• കധ്യാക്കേ എന്തരിനധ്യായരിരരിക്കുയം വരുന്നതണ്? (ജശീവരിതധ്യാനുഭവവുമധ്യായരി ബന്ധരിപ്പെരിച്ചേണ്
വധ്യായന)

• മഴ ചപയ്തധ്യാല് ആചരലധ്യായം എവരിചടെലധ്യായം ചപധ്യാകയം? ( കധ്യാരധകധ്യാരണബന്ധയം)
• നരിങ്ങളചടെ വശീടരില് കധ്യാണുന്ന എചന്തലധ്യായം കധ്യാരധങ്ങള് ചെരിത്രതരില് 

കധ്യാണധ്യായം? ( അനുഭവവുമധ്യായരി ബന്ധരിപ്പെരിക്കേല്)
• എന്തുചകധ്യാണധ്യാണണ് കധ്യാക്കേ ചതധ്യാഴുതരില് മുടയരിടെധ്യാതതണ്? ( യക്തരി ചെരിന്ത)

• അച്ഛന് എന്തരിനധ്യായരിരരിക്കുയം ചവളളയം ചകധ്യാരുന്നതണ്? ( സധ്യാധധതധ്യാചെരിന്ത)

• കടരികചള സതതന്ത്ര വധ്യായനക്കേധ്യാരധ്യാക്കേല്. 
◦ അനുചയധ്യാജധമധ്യായ പുസ്തകങ്ങള് ഒന്നധ്യായം മധ്യാസതരില് തചന്ന 

കചണതണയം.
◦ അധധധ്യാപരിക പുസ്തകങ്ങള് ആസതധ്യാദധകരമധ്യായരി വധ്യായരിചചകധ്യാടുക്കേണയം
◦  പ്രവചെനയം, ഭധ്യാവന, ചെരിന്ത എന്നരിവ പരരിഗണരിക്കുന്നതരിനുളള 

തന്ത്രങ്ങളയം ചചെധ്യാദധങ്ങളയം അനരിവധ്യാരധമധ്യാണണ്
◦ നരിരന്തരയം അധധധ്യാപരികയചടെ ചനതൃതതതരില് വധ്യായനധ്യാനുഭവയം 

ലഭരിക്കുന്ന കധ്യാസരില് കടരികള് പുസ്തകക്കുറരിചപ്പെഴുതുയം
◦ വധ്യായനചമച്ചേചപ്പെടുതധ്യാന് രകരിതധ്യാക്കേളചടെ പരിന്തുണ ചതടെണയം.

• കധ്യാസണ് നരിലവധ്യാരതരിനനുസരരിച്ചേ പുസ്തകങ്ങള് കധ്യാസരില് 
പ്രദര്ശരിപ്പെരിച്ചേരിട്ടുണണ്.

• അധധധ്യാപരിക, രകരിതധ്യാവണ്  പുസ്തകയം വധ്യായരിചചകള്പ്പെരിച്ചേതരിചന അനുഭവയം 
കടരികള് പറയന്നു ( സധ്യാരധ്യായംശയം, കധ്യാസണ് വധ്യായനധ്യാ രശീതരി, ഇഷചപ്പെട ഭധ്യാഗയം)

• വധ്യായരിച ചകട പുസ്തകങ്ങളചടെ ലരിസ്റ്റണ് ചെധ്യാര്ടരില്  പുസ്തകതരിചന പുറയം ചെട 
ചനധ്യാക്കേരി കടരികള് എഴുതരിയരിട്ടുണണ് 

• പുസ്തകതരിചല ആശയചത ചെരിത്രശീകരരിച്ചേരിട്ടുണണ്
• കധ്യാസണ് പരി ടെരി എയരില് വധ്യായനധ്യാനുഭവയം പങരിടുന്നുണണ്
• അമ്മമധ്യാര്ക്കേണ് പരരിശശീലനയം നല്കരിയരിട്ടുണണ്. ( കധ്യാസണ് പരി ടെരി എ മരിനരിറ്റണ്സണ് )

3. മചനധ്യാചെരിത്ര രൂപശീകരണയം
1. മചനധ്യാചെരിത്രയം രൂപചപ്പെടുയം വരിധമധ്യാണണ് കഥധ്യാപധ്യാത്രങ്ങചളയയം 

വസ്തുക്കേചളയയം അവതരരിപ്പെരിചക്കേണതണ്
2. കടരി  കഥകള് പറയചമധ്യാള്, വസ്തുക്കേള് വരിവരരിക്കുചമധ്യാള് ഇങ്ങചന 

• ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതലരില് സൂചെനകളണണ്.
• കടരികളചടെ രചെനയരിലയം വധ്യാചെരികപ്രകടെനതരിലയം വരിശദധ്യായംശങ്ങള് 

ഉള്ചപ്പെടുത്തുന്നതരിനുളള പരിന്തുണ നല്കന്നുണണ്.



പ്രധധ്യാനസവരിചശഷതകള് പറയരിക്കേണയം

4. ചലഖനയം
1. അഭരിനയയം, പദസൂരധനരിര്മധ്യാണയം, പടരിക , ചെരിത്രശീകരണയം, പദചകളരി 

എന്നരിവ ചലഖനചത ചമച്ചേചപ്പെടുത്തുയം.
2.  ചലഖനപ്രവര്തനതരിചലക്കേണ് കടരിചയ നയരിക്കുന്നതണ് പ്രചചെധ്യാദകമധ്യായ

പ്രവര്തനധ്യാവതരണതരിലൂചടെ ആകണയം.
3. കടരികളചടെ രചെനകചള, അവതരണങ്ങചള ചമച്ചേചപ്പെടുതധ്യാന് 

സഹധ്യായകമധ്യായ വരിധയം നരിരശീകരിക്കേണയം.
4.  ഓചരധ്യാ ചലഖന പ്രവര്തനതരിലയം ഓചരധ്യാ കടരിയയം ഫശീഡണ് ബധ്യാക്കേണ് 

ലഭരിക്കേണയം.
5. ഫശീഡണ് ബധ്യാക്കുകള് കടരിയണ് ഉള്ക്കേധ്യാഴ്ച ലഭരിക്കുയം വരിധമധ്യാകണയം
6. കടരി എങ്ങചന ചെരിന്തരിക്കുന്നു എന്നു മനസരിലധ്യാക്കേരി ചവണയം ഫശീഡണ് 

ബധ്യാക്കേണ്
7. ചനധ്യാടണ് ബുക്കേണ് ആകര്ഷകമധ്യാക്കുന്നതരിനണ് സഹധ്യായകമധ്യായ ഇടെചപടെല് 

നരിരന്തരയം നല്കണയം.

• തശീമുമധ്യായരി ബന്ധചപ്പെടണ് ചനധ്യാടണ് ബുക്കേരില് ചെരിത്രയം വരച്ചേണ് കളര് നല്കരി 
അടെരിക്കുറരിചപ്പെഴുതരിയരിട്ടുണണ് ( ഉദധ്യാഹരണയം വശീടെണ് നല വശീടെണ് ഞധ്യാന് വരച്ചേ 
വശീടെണ് )

• പങധ്യാളരിതചതധ്യാചടെ തയ്യധ്യാറധ്യാക്കേരിയ പദസൂരധന് - ചെധ്യാര്ടരില് ബുക്കേരില്
• ചെരിത്ര ആല്ബയം ( ഉദധ്യാ.പലതരയം വശീടുകള്)
• ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതലരില് സൂക്ഷ്മധ്യാസൂത്രണയം പ്രതരിഫലരിക്കുന്നു
• ആധരികധ്യാരരികമധ്യായ ചതളരിവുകള്, ഉദധ്യാഹരണങ്ങള്, കധ്യാസണ് ചെര്ച്ചേ 

എന്നരിവയരിലൂചടെ രചെനധ്യാപ്രശ്നങ്ങള് പരഹരിരരിക്കുന്നതരിനുളള ഇടെചപടെല് 
നടെക്കുന്നു

• ഓചരധ്യാ കടരിക്കുയം ഫശീഡണ് ബധ്യാക്കേണ് നല്കരിയതരിചന തരിരരിച്ചേറരിവുകളയം 
രശീതരികളയം വരിലയരിരുതല് ചപജരില്

• ചനധ്യാടണ് ബുക്കേരിചല ചരഖചപ്പെടുതല് സയംബന്ധരിച്ചേണ് കൃതധമധ്യായ ധധ്യാരണചയധ്യാചടെ
അധധധ്യാപരിക കടരികചള സഹധ്യായരിക്കുന്നു ( സല വരിനധധ്യാസയം, ചപജണ് 
കമശീകരണയം, തലചക്കേടണ്, തരിരുതല് രശീതരി, ആകര്ഷകതതയം )

5. കടരികളമധ്യായരി ചചെര്ന്നുളള കധ്യാസണ് പ്രതരിഫലന പ്രകരിയ ചമച്ചേചപ്പെടെലരിനു 
വഴരിചയധ്യാരുക്കുയം

ദരിനധ്യാന്തധചെര്ച്ചേ കധ്യാസരില് നടെക്കുന്നുണണ്. (എചന്തലധ്യായം ചചെയ, ചരഖചപ്പെടുതരി, 
ഇഷചപ്പെട്ടു, മനസരിലധ്യാക്കേരി , തുടെര്ന്നു ചചെചയ്യണതണ് എചന്നലധ്യായം) ഇതു സയംബന്ധരിച്ചേ 
വരിലയരിരുതല് ചപജരില് കറരിപ്പെണ്.

6. ഓചരധ്യാ പഠനചനടചതയയം വധധ്യാഖധധ്യാനരിച്ചേധ്യാല് മധ്യാത്രചമ എത്രചതധ്യാളയം 
ആഴതരില് സമശീപരിക്കേണചമന്നു വധക്തത ലഭരിക്കൂ 

ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതലരില് പഠനചനടങ്ങള് വധധ്യാഖധധ്യാനരിച്ചേണ് ചരഖചപ്പെടുതരിയധ്യാണണ് 
ആസൂത്രണയം.

7. ചെരിത്രകലധ്യാപരരിശശീലനവുയം ഭധ്യാഷധ്യാപധ്യാഠവുയം
1. പ്രവര്തനതരില് ചെരിത്രശീകരണ സധ്യാധധതയചണങരില് അതണ് 

ചെരിത്രകലധ്യാപരരിശശീലനയം കൂടെരിയധ്യാക്കേണയം
2. വശീടെണ് വരയചമധ്യാള് ചപധ്യാലയം ടെശീച്ചേര് ചവര്ഷന് ആവശധമധ്യാണണ്
3. ആശയപ്രകധ്യാശനതരിനുയം ചെരിത്രശീകരണയം ( വശീടെരിചന ഉപചയധ്യാഗയം)

• ചനധ്യാടണ് ബുക്കേരില് ചെരിത്രശീകരണസഹരിതരചെനകള് ഉണണ്.
• ചെരിത്രശീകരണചതധ്യാചടെയളള വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരികള്, ചെധ്യാര്ട്ടുകള് എന്നരിവ 

അധധധ്യാപരിക തയ്യധ്യാറധ്യാക്കേരി മധ്യാതൃകധ്യാനുഭവയം നല്കന്നുണണ്.
• ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതലരില് ചെരിത്രരചെനയചടെയയം മറ്റു രചെനകളചടെയയം  ടെശീച്ചേര് 

ചവര്ഷന് ഉണണ്

8. പ്രവൃതരിപരരിചെയധ്യാനുഭവയം
1. തശീമുമധ്യായരി ബന്ധചപ്പെട നരിര്മധ്യാണപ്രവര്തനചത 

പ്രവൃതരിപരരിചെയധ്യാനുഭവതലതരിചലക്കു കൂടെരി ഉയര്തണയം

ഒറരിഗധ്യാമരി, തശീചപ്പെടരി ക്കേമണ്, കവര്, ഈര്ക്കേരില് , ചസധ്യാ, മറ്റണ് വരിവരിധ സധ്യാധനങ്ങള് 
എന്നരിവ ചവചളള വശീടെണ് നരിര്മധ്യാണയം തുടെങ്ങരിയവ കധ്യാസരില് നടെന്നരിട്ടുണണ്. ( ദതരിമധ്യാന, 
ത്രരിമധ്യാന രൂപങ്ങള്)



9. കടരികള്ചക്കേലധ്യായം പറഞ്ഞുചകധ്യാടുക്കുന്നതരിനു പകരയം അചനതഷരിച്ചേറരിയധ്യാനുയം 
അവസരയം നല്കണയം ( വശീടെരിചന ഉപചയധ്യാഗയം)

കടരികള് അചനതഷരിച്ചേറരിചയണ കധ്യാരധങ്ങള് ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതലരില്  
ചരഖചപ്പെടുതരിയരിട്ടുണണ്. 
കടരികളചടെ കചണതലകചള പ്രചയധ്യാജനചപ്പെടുത്തുന്നുണണ്. 

10. പധ്യാഠവുമധ്യായരി ബന്ധരിപ്പെരിച്ചേണ് ടവവരിധധമുളള പ്രവര്തനധ്യാനുഭവയം 
ആസതധ്യാദധകരമധ്യായരി നല്കകയധ്യാചണങരില് അതണ് സന്നദ്ധതധ്യാ പ്രവര്തനയം
കൂടെരിയധ്യായരി മധ്യാറയം

11.  കടരികള്ക്കേണ് അയംഗശീകധ്യാരയം നല്കണയം ചചെറരിയ കധ്യാസുല്പന്നങ്ങള് , 
നരിര്മധ്യാചണധ്യാല്പന്നങ്ങള്, ചെരിത്രങ്ങള് തുടെങ്ങരിയവ സമ്മധ്യാനയം നല്കണയം. 

12. പ്രകരിയധ്യാധധ്യാരണ, പരരിശശീലനധ്യാശയതരിചന ടട ഔടണ്, 
ഗചവഷണധ്യാത്മകത, അധധധ്യാപന സര്ഗധ്യാത്മകത തുടെങ്ങരിയവ 
പ്രതരിഫലരിക്കുന്നതധ്യാകണയം ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതല് .

പ്രചമയവുമധ്യായരി ബന്ധചപ്പെടുതരി കളരികള്, കൂടപ്പെധ്യാടണ്, ചെരിത്രയം വര, 
നരിര്മധ്യാണപ്രവര്തനയം, നധ്യാടെകശീകരണയം, ചശഖരണപ്രവര്തനയം, കഥപറയല്, 
പുസ്തകയം വധ്യായരിചചകള്പ്പെരിക്കേല്, ചെരിത്രവധ്യായന തുടെങ്ങരിയവ നല്കരി 
സന്നദ്ധതധ്യാപ്രവര്തനതരിനുയം ഒപ്പെയം പ്രചമയധ്യാടെരിസധ്യാനതരിലളള 
അനുഭവങ്ങള്ക്കുയം അവസരയം സൃഷരിക്കുന്നുണണ്.
ഓചരധ്യാ കടരിയചടെയയം വരിവരിധങ്ങളധ്യായ കഴരിവുകചളയയം ചചെറതുയം വലതുമധ്യായ 
ചനടങ്ങചളയയം കചണതരി ചപ്രധ്യാതധ്യാഹനയം പ്രചചെധ്യാദനയം എന്നരിവ നല്കന്നുണണ്.
ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതലരില് ടട ഔടണ് നടെതരിയതരിചന ചതളരിവുകള് ഉണണ്. 
പരരിശശീലനതരില് സൂചെരിപ്പെരിച്ചേ ആശയമുള്ചക്കേധ്യാണണ് നരിരന്തരയം ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതല് 
ചമച്ചേചപ്പെടുത്തുന്നുണണ്.

ടട ഔടണ്
ആദധമധ്യാസയം ഒചന്നധ്യാ രചണധ്യാ എണയം. മുന്ഗണന ടെശീച്ചേര് നരിശയരിക്കേണയം. തശീരുമധ്യാനയം എസണ് ആര് ജരിയരില് മരിനരിറ്റണ്സണ് ചചെയ്യണയം.

1. ആഴതരിലളള വധ്യായന
2. പുസ്തകയം വധ്യായരിച ചകധ്യാടുക്കേല്
3. അമ്മമധ്യാരുചടെ പരിന്തുണയയം വധ്യായനയയം
4. വധ്യായനധ്യാസധ്യാമഗരി നരിര്മധ്യാണവുയം ഉപചയധ്യാഗവുയം
5. ഫശീഡണ് ബധ്യാക്കേണ് നല്കല്
6. സൂക്ഷ്മധ്യാസൂത്രണയം
7. കൂടധ്യായ പ്രതരിഫലനയം
8. ചനധ്യാടണ് ബുക്കേണ് ചമച്ചേചപ്പെടതധ്യാക്കേല്
9. കലയയം പ്രവൃതരിപരരിചെയവുയം ഭധ്യാഷധ്യാപഠനചതധ്യാചടെധ്യാപ്പെയം.
10. പഠനചനട വരിലയരിരുതലയം രകരിതധ്യാക്കേളയം.

ഗണമിതന്നാം
പ്രധധ്യാന ആശയങ്ങള് ഒന്നക്കാന്നാം കക്കാസമില് കക്കാനണണ്ടതപ്പ്, ഹചെനയ്യേണ്ടതപ്പ്,ഹതളമിവക്കായമി കമിനട്ടേണ്ടതപ്പ്.

1. ഗണരിതകളരികള് പഠനതധ്യാല്പരധയം വര്ധരിപ്പെരിക്കുയം. 2.പരിന്നധ്യാക്കേമധ്യായരിചപ്പെധ്യായവര്, 
ദൃശധപരവുയം ചെലനപരവുമധ്യായ പ്രവര്തനങ്ങളരിലൂചടെ ചമച്ചേചപ്പെട രശീതരിയരില് 
പഠരിക്കേധ്യാന് കഴരിവുളളവര് എന്നരിവര്ക്കേണ് ഏചറ സഹധ്യായകയം

അധധധ്യാപരിക വളരുന്ന ഗണരിതചകളശീചശഖരതരില് നരിന്നുയം അനുചയധ്യാജധമധ്യായ 
കളരികള് പ്രചയധ്യാജനചപ്പെടുതരി ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതല് തയ്യധ്യാറധ്യാക്കുന്നുണണ്.
കടരികള് വരിവധ ഗണരിതചകളരില് ഏര്ചപ്പെടുന്നുണണ്



3.ഫലപ്രദമധ്യായ ആശയരൂപശീകരണതരിനുയം തതമയ പ്രചയധ്യാഗതരിനുയം കളരികള് 
സഹധ്യാകയമധ്യാണണ്.
4.ഗണരിതചകളരികള് വശീഡരിചയധ്യായരില് റരിക്കേധ്യാര്ഡണ് ചചെയന്നതണ് സതയയം 
വരിലയരിരുത്തുന്നതരിനണ് സഹധ്യായകമധ്യാണണ്. 
5.ഡരിജരിറ്റല് ചപധ്യാര്ടണ് ചഫധ്യാളരിചയധ്യാ തയ്യധ്യാറധ്യാക്കുന്നതണ് കധ്യാസണ് മരികവുകള് സമൂഹയം , 
രകരിതധ്യാവണ് , അധധധ്യാപകര്  എന്നരിവരുമധ്യായയം മരികവുതവങ്ങളരില് പങരിടുന്നതരിനുയം 
സഹധ്യായരിക്കുയം

ഗണരിതകളരികളചടെ അനുഭവയം കടരികള്ക്കേണ് വരിശദശീകരരിക്കേധ്യാന് കഴരിയന്നുണണ്
ഗണരിതകളരിയരിചലര്ചപ്പെടതരിനു ചശഷയം അതണ് വരിശകലനയം ചചെയന്നുണണ്.
ഗണരിതചകളരിക്കുളള സധ്യാമഗരികള് കധ്യാസരില് ദൃശധമധ്യാണണ്
കധ്യാസണ് പരി ടെരി എയരില് ഗണരിതചകളരി ഉപചയധ്യാഗരിക്കുന്നതരിചന പ്രധ്യാധധ്യാനധയം ചെര്ച്ചേ 
ചചെയ്തരിട്ടുണണ്. ( മരിനരിറ്റണ്സണ് )
ചനധ്യാടണ് ബുക്കേരില് ഗണരിതകളരിയമധ്യായരി ബന്ധചപ്പെടണ് ആവശധമധ്യായ ചരഖചപ്പെടുതല് 
നടെതരിയരിട്ടുണണ്.
ഡരിജരിറ്റല് ചപധ്യാര്ടണ് ചഫധ്യാളരിചയധ്യാ യധ്യാഥധ്യാര്ഥധമധ്യാക്കുന്നതരിനുളള നടെപടെരികള് 
സതശീകരരിച്ചേരിട്ടുണണ്.

ഗണരിതപഠനതരില് സൂക്ഷ്മത, കൃതധത എന്നരിവ ചരഖചപ്പെടുതലരിലയം 
പധ്യാലരിചക്കേണതധ്യാണണ്. തുടെക്കേയം മുതല് ഇതണ് പരരിശശീലരിക്കേണയം. അതരിനധ്യാല് ചനധ്യാടണ് 
ബുക്കേണ് സമഗവുയം ആകര്ഷകവുമധ്യാക്കേണയം.

കടരിയചടെ ചനധ്യാടണ് ബുക്കേരില് അധധധ്യായതരിചന ചപരണ് ( ടെശീച്ചേചറഴുതരി നല്കധ്യായം. 
കടരികള്ക്കേണ് പകര്തരി എഴുതധ്യായം), ചപജുകള്ക്കേണ് കമനമര്  (ഒന്നു മുതല് ഇരുപതണ്
വചര ആദധയം. കധ്യാസണ് പഠനപ്രവര്തനയം എന്ന നരിലയരില്. ഘടയം ഘടമധ്യായരി 
ബധ്യാക്കേരി.)
പ്രവര്തനതരിചന തലചക്കേടണ് , മധ്യാര്ജരിന് ,
പടരിക, കരിയ, ചെരിത്രശീകരണയം എന്നരിവ
ഒടരിച്ചേതണ്, കടട്ടൗട്ടുകള് ചവച വരച്ചേതണ്, സ്റ്റധ്യാമണ് ചെരിത്രങ്ങള് നരിറയം നല്കരിയതണ്  
എന്നരിവയണണ്. ഓചരധ്യാന്നുയം ബുക്കേരില് ഏതു ഭധ്യാഗതണ് എഴുതണചമന്നു നരിര്ചദശരിച്ചേതണ്
പധ്യാലരിചച്ചേഴുതരിയരിട്ടുണണ്
ചനധ്യാടണ് ബുക്കേരില് അധധധ്യാപരികയചടെ ഫശീഡ്ബധ്യാക്കേണ്  ( അയംഗശീകധ്യാരയം ( നകത്രയം, 
സ്റ്റധ്യാമണ് ഇറ്റണ് ചെരിത്രയം പതരിപ്പെരിച്ചേതണ്, ) ചമച്ചേചപ്പെടെലരിനുളള ഇടെചപടെലകള് ) ദൃശധമധ്യാണണ്.
സയംഖധധ്യാചെരിത്രശീകരണയം, സതന്തമധ്യായരി പ്രശ്നപരരിഹരണതരില് ഏര്ചപ്പെടതരിചനയയം 
തചനതധ്യായ രശീതരികള് അചനതഷരിച്ചേതരിന്ചറയയം ചതളരിവുകള് പ്രകടെമധ്യാണണ്.

രണണ് ഒരക്കേ സയംഖധകളചടെ തുകകധ്യാണുന്നതരിനണ് സട്ടൗഹൃദസയംഖധകള് 
ആധധ്യാരമധ്യാക്കേധ്യായം ( ഉദധ്യാ പതരിചന ആധധ്യാരധ്യാമധ്യാക്കേരിയളള ചെരിന്ത- ചടെന് ചഫ്രെയരിയം)

ചടെന് ചഫ്രെയരിമരില് ചരഖചപ്പെടുതലകള് നടെത്തുന്നുണണ്
ചടെന് ചഫ്രെയരിയം ഐ സരി ടെരി സധ്യാധധത പ്രചയധ്യാജനചപ്പെടുത്തുന്നുണണ്
സയംഖധധ്യാബന്ധങ്ങള് കടരികള് കചണത്തുന്നുണണ്.

{]mtbm-KnI {]iv\-§-fpsS km[y-X-Ifpw {]m[m-\yhpw 

1. {]iv\m-h-X-c-Ww, {]iv\-hn-i-I-e-\w, {]iv\-\nÀ[mcWw F¶n-h-

bv¡pÅ hnhn[ X{´-§-ള് പ്രചയധ്യാജനചപ്പെടുതണയം.

2. ]T-\-{]-hÀ¯-\-̄ nsâ FÃm khn-ti-j-X-Ifpw DÅ-h-bm-bn-cn-

¡Ww {]mtbm-KnI {]iv\-§-ള്.(IuXp-I-ap-WÀ¯p-¶-Xv, ]cn-Nn-X-

H¶mw ¢mÊnse Ip«n-IÄ¡v \ÂtI {]mtbm-KnI {]iv\-§Ä 

പ്രവര്തന]mt¡Pv A[ym]Icpw cq]oIcn¨n«pണണ

kqN-I-§Ä
$ Ip«n-IÄ Gsä-Sp-¡p¶ hn[-¯nÂ {]iv\s¯ Ah-X-cn-̧ n-¡p-hm³ Ign-

tªm?



am-b-Xv, Ip«n-bpsS {]IrXw DÄs¡m-Åp-¶Xv XpS-§n-b-h) ,\nXy-Po-

hn-X-hp-ambn _Ô-s -̧«-Xm-I-Ww. Ip«n-I-fpsS \ne-hmcw ]cn-K-Wn-¨p-

sIm-m-hWw. \nÀ±njvS ]T-\-t\«w Däs¡m-Åp-¶-Xv. hyXykvX X{´-

§Ä¡v km[yX (IY, Ihn-X, ]«n-I, kw`m-j-Ww, 

3. {]iv\ hni-I-e-\-̄ n\v hyXykvX amÀK-§-fp-v.

4. {]mtbm-KnI {]iv\-§Ä I icn-bmb \nK-a-\-¯nÂ F¯n-t¨-cm ന് 
കടരികള് ക rXy-ambn hni-I-e\രശീതരി പരിന്തുടെരണയം.

þ {]iv\-\nÀ[m-c-W-¯n\v hyXykvX coXn-I-fp-v.

-þ {]mtbm-KnI {]iv\-§Ä \nÀ[m-cWw sN¿p-¶-Xn-eqsS Ip«n-IÄ¡v 

{]iv\-]-cn-l-c-W-ti-jnbpw Bß-hn-izm-khpw hÀ[n-¡pw.

þ {]iv\-cq-]o-I-cWw {]iv\-]-cn-l-c-Ws¯ klm-bn-¡p-¶p.

$ Ah-X-c-W-¯n\v hyXykvX X{´-§Ä kzoI-cn-̈ n-«p ണണ
$ {]iv\-hn-i-I-e-\-̄ n\v hyXykvX coXn-IÄ kzoI-cn-¡m³ Ip«n-IÄ 

ശ്രമരിച്ചേരിട്ടുണണ്?
$ {]iv\-hn-i-I-e-\-̄ n\v klm-bn-¡p¶ tNmZy-§Ä ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതലരില് 

ഉണണ്

$ {]iv\-hn-i-I-e-\-coXn Ah-X-cn-̧ n-¡m³ Ip«n-IÄ¡-h-k-രരം ലഭരിക്കുന്നുണണ്

$ ]nt¶m-¡-¡m-cmb Ip«n-I ള് നരില ചമച്ചേചപ്പെടുതരിയരിട്ടുണണ്

$

• ടെശീച്ചേരിയംഗധ്യാനതല് തയ്യധ്യാറധ്യാക്കുചമധ്യാള് സൂക്ഷ്മപ്രകരിയ പധ്യാലരിക്കേണയം (മുന്നറരിവണ് 
കചണതധ്യാനുളള പ്രവര്തനസൂചെന, പ്രശ്നധ്യാവതരണയം,പ്രശ്നവരിശലകലന 
ചചെധ്യാദധങ്ങള്, കടരികളചടെ ചെരിന്തപങ്കു ചവക്കേല്, 
പ്രശ്നപരരിഹരണഘടങ്ങളരിചല പരിന്തുണധ്യാസന്ദര്ഭങ്ങളയം രശീതരികളയം, 
അനുരൂപശീകരണയം, പഠനസധ്യാമഗരികളചടെ ഉപചയധ്യാഗയം, ഐ സരി ടെരി 
ഉപചയധ്യാഗരിക്കുന്ന രശീതരി, ചനധ്യാടണ് ബുക്കേരിചല ചരഖചപ്പെടുതല് 
ചമച്ചേചപ്പെടുതധ്യാന് സഹധ്യായകമധ്യായ സൂചെനകള്, ഓചരധ്യാ കടരിക്കേമുളള 
പരരിഗണന, സയംഘപ്രവര്തനതരിചല ചുമതലധ്യാവരിഭജനവുയം പങരിടെല് 
രശീതരിയയം, കധ്യാസണ് തല ചെര്ച്ചേയയം ചകധ്യാഡശീകരണവുയം കൂടുതല് ചതളരിവുകളയം 
പ്രചയധ്യാഗസന്ദര്ഭങ്ങളയം അചനതഷണങ്ങളയം, ഫശീഡണ് ബധ്യാക്കേണ് നല്കല്, 
വരിലയരിരുതല് )

• പ്രവര്തനധ്യാനനുരൂപശീകരണയം ന ടെതരിയ ടെശീച്ചേരിയംഗണ് മധ്യാനതല് . അതരിചന 
ഫലവരിശകലനമുളള വരിലയരിരുതല് ചപജണ്

• ഐ സരി ടെരി സധ്യാമഗരികള്, അതരിചന പ്രകരിയ വധക്തമധ്യാക്കുന്ന ടെരി എയം, 
• പ്രശ്നപരരിഹരണഘടങ്ങളരില് തതമയപരിന്തുണയയം ഫശീഡണ് ബധ്യാക്കുയം 

ലഭരിക്കുന്നുണണ്
• കടരികളചടെ ചെരിന്തധ്യാതടെസ്സങ്ങള് മറരികടെക്കേധ്യാന് പരധധ്യാപമധ്യായ വരിശകനധ്യാത്മക

ചചെധ്യാദധങ്ങള് ഉന്നയരിക്കുന്നുണണ്
• കടരികള് അധധധ്യാപരികയചടെ പരിന്തുണചയധ്യാചടെ പ്രശ്നപരരിഹരണചശഷരി 

ചനടുന്നതരിനു ശ്രമരിക്കുന്നുണണ്
• സയംഘപ്രവര്തനയം ചമധ്യാണരിറ്റര് ചചെയന്നുണണ്. എലധ്യാവരുചടെയയം 

പങരിളരിതയം ഉറപ്പെധ്യാക്കുന്നുണണ്, ഫശീഡണ് ബധ്യാക്കേണ് നല്കന്നുണണ്. 
• ചപധ്യാതുചെര്ച്ചേയരില് വധതധസ്തമധ്യായ രശീതരികചള മധ്യാനരിക്കുന്നുണണ്. കടരികളരില് 

നരിന്നുയം കൂടുതല് സധ്യാധൂകരണങ്ങളയം ചതളരിവുകളയം ചതടുന്നുണണ്. എലധ്യാ 
കടരികളയം ആശയരൂപശീകരണയം  നടെത്തുന്നതരിനു സഹധ്യായകമധ്യായ 
ടവവരിധധമുളള ഇടെചപടെലകള് ഉണണ്

• ചനധ്യാട്ടുബുക്കേരിചല ചരഖചപ്പെടുതല് സയംബന്ധരിച്ചേണ് കൃതധമധ്യായ നരിര്ചദശയം 
നല്കന്നുണണ്. ചരഖചപ്പെടുതല് ആകര്ഷകമധ്യാക്കുന്നതരിനുയം 
ചമച്ചേചപ്പെടുത്തുന്നതരിനുയം കടരികള് ശ്രദ്ധരിക്കുന്നുണണ്.



 Areas addressed Classroom reflection / Learning evidences

1. Teachers prepare specific learning outcomes  for each unit as a part
of classroom planning.for example: genaral LO – Reading with 
comprehension.Specific LO

• Who are the characters ?
• What  is the theme ?
• The relation between each characters
• The events and characters related to each  event

 Evidences in TM for connecting issues to the specific learning 
outcome in the reflection note

2. ICT integrated classroom . 
• Teachers utilizes the possibility of ICT for classroom interaction, 

eliciting text,picture discription etc
The possibility of different slots for using ICT

• As an entry activity
•  As a tool for enriched interaction
• As an accelerator for collaborative reading/ activity

 Slots of ICT are mentioned in TM
 Teachers are  interacting  in the classroom using ICT 
 Infra structure has changed for the apt utilisation of ICT 

 - How to elicit ideas in the text ?
- How to evolve events from the children through interaction ?
- How can it be used to create situations to predict  the next events ?

•

3. Producing Children's literature
Teachers prepare children's literature based on themes considering 
the classroom needs.

 Evidences of using children's literature for every unit (Theme 
based) keeping the salient features of children's literature such as 
dynamics, brevity,and attractive physically in teaching manaul 
and..

 Displayed children's literature in the reading corners.

4. Preparation of reading  cards 
Teachers prepare and write  reading cards needed for different 
units with the help of parents

 Slots for using reading cards in TM
 Decision taken Preparing reading cards with the help of parents 

( lay out / picture pasting )
 Collection of reading cards in reading corners.
 Children are able to read the reading cards displayed ( Graphic 

reading)

5. Puppetry as a pedagogic tool  Presentation of puppetry based on units



Teachers prepare  puppets of characters  chick, duckling, rat, bat, 
cat, hat, bat etc.

 Evidences of incorporating puppets in TM
 Different puppets are displayed in class rooms
 Children enjoy in preparing  puppets 

Try out areas:
           1. Children's literature
           2. Reading cards
           3. Integrating Puppetry in classroom process.


