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പ്രധപാനപാധധപാപക പരരിശശീലനന-  ജൂലല 2017 മമപാഡഡ്യൂള

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

പപപാതു വരിദധപാഭധപാസ സനരക്ഷണയജന  മപ്രപാജകറ്റ്ടരിപന്റെ  ഉണര്വറ്റ് വരിദധപാഭധപാസ മമഖലയരില
പ്രതരിഫലരിച്ചുപകപാണരിരരിക്കുന്ന സമയതപാണറ്റ്  ഈ പ്രധപാനപാധധപാപക പരരിശശീലനന  നടക്കുന്നതറ്റ്.
സനസപാന തലതരില  ,എസറ്റ്.എസറ്റ്.എ ,എസറ്റ്.സരി.ഇ.ആര്.ടരി  ,സശീമപാററ്റ് എന്നശീ  സപാപനങ്ങളന
വരിദധപാഭധപാസ വകുപന സനയുക്തമപായരി തയപാറപാകരിയ പ്രവര്തന കലണറന , കുടരികളപട പഠനസ
മയന  നഷ്ടപപ്പെടുത്തുന്ന   പരരിശശീലനങ്ങള  നടതരുപതന്ന  നരിര്മദ്ദേശവന   വരിദധഭധപാസരനഗപത
നയന  മപാറതരിപന്റെ  പതളരിവപാണറ്റ്.പപപാതു  വരിദധപാഭധപാസസപാപനങ്ങളപട  ഗുണനരിലവപാരവന  ,
പഭഭൌതരിക  പസഭൌകരധങ്ങളപട  പമച്ചപപ്പെടലരിനന   അനപാരപാഷ്ട്ര  നരിലവപാരമുള്ള   ലഹൈപടകറ്റ്
സറ്റ്കൂളകള എന്ന ലക്ഷധതരിമലകറ്റ് ഒരു സബറ്റ് ജരില്ലയരില മൂന്നറ്റ് ലഹൈസറ്റ്കൂളകപളങരിലന ഉയരുക
എന്ന തശീരുമപാനവന നടപ്പെരിലപായരി വരുന.  ഗുണനരിലവപാര വര്ദ്ധനവരിനപായരി ജരില്ലപാ പഞപായതറ്റ്
നടപ്പെപാക്കുന്ന  പദ്ധതരികള  വരിശദമപാകപാനപായരി  ജരില്ലയരിപല  95  പഞപായതരിലന,  നപാലറ്റ്
മുന്സരിപ്പെപാലരിറരികളരിലന  അധധപാപക  സനഗമവന  നടനകഴരിഞ.  നടകപാന്  മപപാകുന്ന  ക്ലസ്റ്റര്
പരരിശശീലനതരില  പ്രധപാനപാധധപാപകര്  വഹൈരിമകണ  പങറ്റ്  തരിരരിച്ചറരിയപാനന,  മപാറന്ന  കപാലപത
വരിദധപാലതരിപന്റെ മനതൃതതന വഹൈരികപാന് പ്രധപാനപാധധപാപകര്കറ്റ് മവണ പരിന്തുണയുന ധപാരണകളന
നലകപാനമപാണറ്റ് ഈ പരരിശശീലനന

പപപാതുലക്ഷധന-  പപപാതു  വരിദധപാഭധപാസ  സനരക്ഷണയജന  വരിജയരിപ്പെരികപാനന  ഗുണനരിലവപാരന
ഉയര്തപാനന   വരിദധപാലയങ്ങളപട  മമലധരികപാരരി  എന്ന  നരിലകറ്റ്  ലവവരിധധമപാര്ന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള  ആസൂത്രണന  പചെയറ്റ്തറ്റ്  നടപ്പെപാകപാനന  വരിവരിധ  ഏജന്സരികപള
ഏമകപാപരിപ്പെരികപാനന പ്രധപാനപാധധപാപകര്കറ്റ് ധപാരണയുന  പരിന്തുണയുന നലകുക.
ഉപലക്ഷധങ്ങള

1. ഗുണനരിലവപാര വര്ദ്ധനവരിനപായരി വരിദധപാലയതരില നടത്തുന്ന പ്രധപാന പ്രവര്തനങ്ങള,
പതളരിവകള അവതരണന (  മഫപാര്മപാറററ്റ് പൂരരിപ്പെരിക്കുകയുന ഏതപാനന  അവത രണങ്ങളന.
(വപായനമപാത്രന)  ദരിര്ഘ പ്രസനഗങ്ങളന  ,  പപപാതു പ്രവര്തനങ്ങളപട വരിശദശീകരണങ്ങളന
ഒഴരിവപാകരി  ഗുണനരിലവപാരന  ഉയര്ത്തുന്നതുന പതളരിവകളപട പരിന്ബലന  ഉള്ളതുന മപാത്രന
അവതരരിപ്പെരിപ്പെരികപാന് നരിര്മദ്ദേശരികണന)

2. ആഗസറ്റ്ററ്റ്  5  ന  നടക്കുന്ന  ക്ലസ്റ്റര്  പരരിശശീലനതരിപന്റെ  സറ്റ്കൂള  തല  പ്രതരിഫലനങ്ങള
തരിരരിച്ചറരിയുക.അവ  ഫലപ്രദമപായരി  നടപ്പെപാകപാന്  മവണ  തന്ത്രങ്ങളന  ,വരിലയരിരുതല
രശീതരിയുന ധപാരണമനടല. (ആസൂത്രണന, നരിര്വഹൈണന,വരിലയരിരുതല)

3. എസറ്റ്.എസറ്റ്.എ  നടപ്പെപാക്കുന്ന  മലയപാളതരിളകന,  ഹൈമലപാ  ഇനഗശീഷറ്റ്,  സുരശീലരി  ഹൈരിനരി
എന്നരിങ്ങപനയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  ഏപറടുകപാനന  നടപ്പെപാകപാനമുള്ള  ധപാരണകള
വരികസരിപ്പെരികല

4. ആഗസറ്റ്ററ്റ് മപാസപത പരശീക്ഷ  ,  സരി.പരി.ടരി.എ ഉളപപ്പെപട സറ്റ്കൂള പ്രവര്തന കലണര്
രൂപപപ്പെടുത്തുക

പസഷന് ഒന്നറ്റ്

മഫപാര്മപാററ്റ് വരിതരണന പചെയ്യുന. അതരില മരഖപപ്പെടുതലകള നടതരി അതരില എഴുതരിയ
ഏപതങരിലന പ്രവര്തനന വപായരിച്ചറ്റ് അവതരരിപ്പെരിക്കുന.(മഫപാര്മപാററ്റ് അനബനന ഒന്നറ്റ്)



അനബനന ഒന്നറ്റ് മഫപാര്മപാററ്റ്
ലലബ്രറരി  വപായന വര്ദ്ധരിപ്പെരികപാനന കുടരികപള മരികച്ച വപായനകപാരപാകപാനന വരിദധപാലയന 
ഏപറടുത പ്രവര്തനങ്ങള.

ക്ലപാസറ്റ് തല ലലബ്രറരി എല്ലപാ ക്ലപാസരിലന ഉമണപാ? എത്ര പുസ്തകങ്ങള ? ക്ലപാസറ്റ് തല വരിതരണ 
രജരിസ്റ്റര് ഉമണപാ? ക്ലപാസറ്റ് ലലബ്രറരിയരിമലകറ്റ് പുസ്തകന സനഘടരിപ്പെരിച്ച രശീതരി.  ക്ലപാസറ്റ് ലലബ്രറരിയരില
പുസ്തകന സൂക്ഷരികപാനള്ള സനവരിധപാനന.

ഹൈരരിതമകരളന പദ്ധതരിയുപട ഭപാഗമപായരി വരിദധപാലയന നടപ്പെരിലപാകരിയ പ്രവര്തനങ്ങള. (ലജവ 
ലവവരിധധപപാര്കറ്റ്, നക്ഷത്ര വനന. പച്ചകറരിമതപാടന..........) 



പസഷന് രണറ്റ്
തതാഴഴെ പറയുന്ന പ്രവര്ത്തനമതാണണ്  പരരിശശീലനത്തരില് നടക്കുക (ചര്ച്ച ഴചയ്യുക ).എങരില് 
പരരിശശീലനത്തരിനു പപതാകുന്ന അധധതാപകര്  പരരിശശീലനത്തരിനു പപതാകുപമതാള് എഴന്തെലതാല്ലാം 
ഒരുക്കങ്ങള് നടത്തണല്ലാം?

 H¶mw  tSanÂ  ¢mÊvXe  {]hÀ¯\§fpsS  `mKambn  cq]s¸«  anI¨
t]mÀ«vt^mfntbmIÄ tiJcn¡p¶Xn\pw ]¦p shbv¡p¶Xn\pw.

• ക്സസ്റ്ററരിനു പപതാകുന്ന അധധതാപകര്ക്കണ് എന്തെണ് നരിര്പദ്ദേശങ്ങളതാണണ് എസണ്.ആര്.ജരിയരില് 
നല്പകണ്ടതണ്

• മരികച്ച പപതാര്ടണ് പഫതാളരിപയതാകള് എസണ്.ആര്.ജരിയരില് അവതരരിപരിക്കണല്ലാം ഓപരതാ 
കതാസ്സുകതാരുല്ലാം ഒരു മരികച്ച പപതാര്ടണ് പഫതാളരിപയതാ എസണ്.ആര്ജരിയരില് അവതരരിപരിക്കതാന് എന്തെണ് 
ഴസസൌകരധല്ലാം ഒരുക്കണല്ലാം ( നരിര്പദ്ദേശല്ലാം, സമയക്രമശീകരണല്ലാം. അവതരരിപരിക്കതാനുള്ള രശീതരി(
കുടരിയുഴട പുസ്കകപപജണ് പഫതാപടതാസ്റ്റതാറണ് എടുത്തണ് പ്രദര്ശരിപരിക്കല്/ സ്കതാന് ഴചയണ്തണ് 
എല്.സരി.ഡരി പപ്രതാജകണ്ടറരിഴന്റെ സഹതായപത്തതാഴട അവതരരിപരിക്കല്)

 aqey\nÀ®bkao]\w  t_m[ys¸Sp¶Xn\pw  aqey\nÀ®b{]hÀ¯\§Ä
X¿mdm¡p¶Xn\papÅ tijn hnIkn¸n¡Xn\pw. 

എസണ്.ആര്.ജരി  കഴെരിഞ്ഞു  വന്നതാല്  ഓപരതാ  കതാസരിലല്ലാം  മൂലധനരിര്ണയ  സമതാഹതാരല്ലാം
രൂപഴപടുത്തതാനുല്ലാം  കുടരികള്ക്കണ്  അവ  ഉപപയതാഗരിച്ചണ്  പ്രവര്ത്തനല്ലാം നല്കതാനുല്ലാം കുടരികളുഴട
പ്രതരികരണങ്ങള്,  മരികവുകള്  പരരിമരിതരികള്  ?  തുടര്പ്രവര്ത്തന  സതാധധതകള്  എന്നരിവ
എസണ് ആര്ജരിയരില് ചര്ച്ച ഴചയതാന് 
മുഴന്നതാരുക്കല്ലാം എഴന്തെതാഴക്ക?
സമതാഹതാരല്ലാം  രൂപഴപടുത്തതാനുള്ള  നരിര്പദ്ദേശവുല്ലാം  ?  സമതാഹതാരല്ലാം  വരിലയരിരുത്തതാനുള്ള
പമതാണരിററരിങല്ലാം എങ്ങഴനയതായരിരരിക്കണല്ലാം?

 ‘ka{K’ t]mÀ«Â  ]cnNbs¸Sp¶Xn\pw  A]v  temUv  sN¿p¶  coXn
a\Ênem¡p¶Xn നണ്  പരരിശശീലനല്ലാം നല്കുന. എങരില് 

വരിദധതാലയത്തരിഴല  മരികച്ച  പ്രവര്ത്തന  സതാമഗരികള്  (ടരി.എല്ലാം,  പചതാദധബതാങണ്,  തയതാറതാക്കുന്ന
പരിപരി.ടരികള് എന്നരിവ എങ്ങഴന ഇതരിപലക്കണ് അപണ് പലതാഡണ് ഴചയ്യുല്ലാം?  ഇതരിനുപവണ്ട മുപന്നതാരുക്കല്ലാം?
നരിര്പദ്ദേശങ്ങള്യ ചുമതല നല്കല്

 kn  ]n  Sn  F  samUyqÄ  ]cnNbs¸Sp¶Xn\pw  sa¨s¸Sp¯p¶Xn\papÅ  [mcW
ssIhcn¡p¶Xn\pw.

ഒന്നതാല്ലാം പടല്ലാം മൂലധനരിര്ണയല്ലാം  വരിലയരിരുത്തല് സമയബനരിതമതായരി പൂര്ത്തരിയതാക്കരി പ്രപതധക
സരി.പരി.ടരി.എ പമതാഡഡ്യൂള് ഴവച്ചണ് നടത്തണല്ലാം
എലതാ രകരിതതാക്കപളയുല്ലാം പഴങടുപരിക്കതാന് എഴന്തെതാഴക്ക ഴചയതാല്ലാം?
കതാസണ്  പരി.ടരി.എ  എലതാ  അധധതാപകരുല്ലാം  ഫലപ്രദമതായരി  നടത്തുനഴവന്നണ്  എങ്ങഴന
വരിലയരിരുത്തതാല്ലാം?

പരരിശശീലനത്തരിനു മുമ്പുള്ള എസണ്.ആര് ജരിയരില് എഴന്തെതാഴക്ക കതാരധങ്ങള് ചര്ച്ചഴചയണല്ലാം?
പരരിശശീലനല്ലാം  കഴെരിഞ്ഞു  വരുന്ന  അധധതാപകരുഴട  ധതാരണകള്  പങ്കുഴവക്കതാനുല്ലാം,  ഓപരതാ
കതാസരിലല്ലാം  നടക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനല്ലാം  പരസ്പരല്ലാം  അറരിയതാനുല്ലാം  സണ്കൂള്  ഏഴറടുപക്കണ്ട
ഴപതാതുവതായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ചര്ച്ചഴചയതാനുല്ലാം  പരരിശശീലനല്ലാം  കഴെരിഞ്ഞുള്ള
എസണ്.ആര്.ജരിയരില് എന്തെണ് നടക്കണല്ലാം?
പരരിശശീലന ആശയങ്ങള് കതാസരില് നടപതാവുന എന്നണ് ഉറണ്പപതാക്കതാനുള്ള പമതാണരിററരിങ്ങണ്
എപ്രകതാരല്ലാം?



പസ ഷന് മൂന്നറ്റ് 
 hnZym`ymk  hIp¸v,  Fkv  Fkv  F  XpS§nb  GP³knIÄ  \S¸m¡p¶

{]hÀ¯\§Ä ]cnNbs¸Sp¯p¶Xn\v. 

ഡയറണ് നടത്തുന്ന  Action Research  അധധതാപകഴര അറരിയരിക്കുക  ?  തതാല്പരധമുള്ളവഴര
ഴതരഴഞ്ഞെടുക്കുക
 മലയതാളത്തരിളക്കല്ലാം  പപതാലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വരിദധതാലയത്തരില്  നടപതാക്കതാനുള്ള
സതാധധതകള് 
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