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െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണയ ം 
വിഷൻ 100 aക്കാദമിക മാർ േരഖ 

 
ആമുഖം 
 
 നവേകരളമിഷെ  ഭാഗമായി സർക്കാർ പ്രഖയ്ാപി  െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസസംരക്ഷണ 
യ ം ജനപ ാളി േ ാെട മുേ ാ േപാകുകയാണ്. േകരള ിെല 
െപാതുവിദയ്ാലയ ൾ ാപിക്കെ തും വളർ തും ജനകീയമായ കൂ ാ േയാടും 
പ ാളി േ ാടും കൂടിയാണ്. ഈ oെ ാരുമയും പ ാളി വും വർധി ിേക്ക   
സാഹചരയ്ം i ് നിലനിൽക്കു ്. െപാതുവിദയ്ാലയ ളിൽ സമൂഹ ിന് വലിയ 
പ്രതീക്ഷയാണ് u ത് e തിെ  പ്രതിഫലനമാണ് ഈ വർഷെ  Bdmw പ്രവൃ ി 
ദിവസെ  കണക്കുകൾ പുറ വ േ ാൾ വയ്ക്തമായത്. 2016-17 വർഷെ  
aേപക്ഷി ് 1,45,208 വിദയ്ാർ ികൾ ഈ aക്കാദമിക വർഷം കൂടുതലായി െപാതു 
വിദയ്ാലയ ളിൽ e ിേ ർ ി ്.  

 ന െട നാടിെ  ന െയ ് aംഗീകരിക്കെ  മതനിരേപക്ഷ  നിലപാടും 
ബഹുസവ്രതെയ uെൾക്കാ  മേനാഭാവവും സഹി തയും കൂ ായി പ്രവർ ിക്കാനു  
മേനാഭാവവുെമാെക്ക വികസി വ ത് െപാതുവിദയ്ാലയ ളിലൂെടയാണ്. iതിന് 
യാെതാരു േകാ വും വരാെത iനിയും നിലനിേർ തു ്.     

 േദശീയതല ിൽ നിലനിൽക്കു  o ാംതലമുറ പ്ര ൾ േകരള ിൽ 
സമൂഹപ ാളി േ ാെട നാം iതിനകം പരിഹരി കഴി . ൾ പ്രാപയ്തയും 
പഠന ടർ യും േകരള ിൽ i ് oരു പ്രധാന വിദയ്ാഭയ്ാസപ്ര മ .  i ് നാം 
േനരിടു  െവലല്ുവിളികളിൽ പ്രധാനമായവ താെഴ റയു . 

• വിദയ്ാഭയ്ാസരംഗെ  ര ാംതലമുറ പ്ര ളായ തുലയ്ത, ഗുണത e ിവ 
uറ ാക്കൽ. 

• ഗുണേമ യു  വിദയ്ാഭയ്ാസം uറ ാക്കാൻ കു ികളുെട aവകാശമായ വിദയ്ാഭയ്ാസ 
aവകാശനിയമം നി ർഷിക്കു  സാധയ്ായദിന ൾ (1000 മണിക്കൂർ - 200 

ദിന ൾ) ലഭയ്മാക്കൽ 

• ഓേരാ പ്രായഘ ിലും കു ിേനടണെമ ് കരിക്കുലം വിഭാവന െചയയ്ു  
aക്കാദമിക ലക്ഷയ് ൾ  മികവാർ  തല ിൽ  േനടി e റ ാക്കൽ.   

• ൾ വിദയ്ാഭയ്ാസ ിലൂെട കട വരു  കു ികളിൽ  ജനാധിപതയ്മൂലയ് ൾ, 
ഭരണഘടന വിഭാവനം െചയയ്ു  മൂലയ് ൾ, പാരി ിതികാവേബാധം, 
ലിംഗാവേബാധം, വിമർശനാവേബാധം e ിവ uളവായി ് e റ ാക്കൽ.   
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• കു ികളുെട സർവേതാ∑pഖമായ വികാസ ിനു േവ  പഠനാ രീക്ഷം 
oരുക്കു തിെ  ഭാഗമായി ആധുനിക സാേ തികസാധയ്തകൾ പ്രേയാജന 
െ ടു ൽ. 

• ഐകയ്രാ സഭയടക്കമു  േലാക സമൂഹം aംഗീകരി ി  മനുഷയ്ാവകാശ 
ളും ബാലാവകാശ ളും പാലിക്കു  e ് uറ ാക്കൽ 

• നാ ിൽ ലഭയ്മായ ൈവദഗ്ധയ്െ  കു ിയുെട ഗുണേമ ാ വിദയ്ാഭയ്ാസ ിന് 
മുതൽക്കൂ ാക്കൽ. 

• iവെയ ാം പ്രേയാജനെ ടു ാൻ കഴിയുംവിധം ൾ പഠനാ രീക്ഷെ യും 
പഠനപരിസരെ യും മാ ിെയടുക്കൽ. 

• പുതിയ െവലല്ുവിളി ഏെ ടുക്കു തിന് aധയ്ാപകസമൂഹെ  പരിവർ ി ിക്കൽ. 
• രക്ഷിതാക്കളിൽ ഗുണേമ ാ വിദയ്ാഭയ്ാസെ ക്കുറി  കാഴ്ച ാട് സൃ ിക്കൽ. 
• iതിെന ാം aനുേയാജയ്മായി വിദയ്ാഭയ്ാസസംവിധാന ിെ യും ഭരണനിർവ-

ഹണ പ ാളികളുെടയും മേനാഭാവം മാ ിെയടുക്കൽ, പു ൻ കടമാേബാധം 
സവ്ാംശീകരിക്കൽ 

• ൾവിദയ്ാഭയ്ാസ ിൽ iടെപടു  e ാ സംവിധാന െളയും 
ഏേകാപി ിക്കൽ.  

  

 സമഗ്രമായ കാഴ്ച ാടും പ്രവർ നപ തികളും iതിനു േവ ി വരും. ഈ 
ദിശയിേലക്കു  ബഹുജന കൂ ാ യാണ് െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണയ ം. 
ഭരണകർ ാക്കളും ഭരണനിർവാഹകരും െപാതുസമൂഹവും oരുമി  േചർ ് 
ഗുണേമ യു  വിദയ്ാഭയ്ാസം കു ികളുെട aവകാശം e  കാഴ്ച ാടിനനുഗുണമായി 

ളുകെള മികവിെ  േക ളാക്കി മാ തിനു  കൂ ായ aേനവ്ഷണമാണു േവ ത്. 
iതാണ് െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണ യ ിലൂെട വിഭാവനം െചയയ്ു ത്.  

 iതിെ  ഭാഗമായി ഓേരാ ാപനവും ഗുണേമ ാ വിദയ്ാഭയ്ാസം 
oരുക്കു തിനായു  aക്കാദമിക പ തി തയാറാേക്ക തു ്. ഈ aക്കാദമിക പ തി 
സാർഥകമാക്കു തിനനുകൂലമായ  `uതികസuകരയ്വികസനാസൂത്രണവും u ാകണം. 
aേതാെടാ ം പ്രധാനമാണ് സമൂഹെ  e െന aർഥപൂർണമായി പ ാളികളാക്കാം 
e ത്. iതിന് സഹായകമായ സാമൂഹികപ ാളി  പ തി തയാറാക്കണം.  
iെത ാം uദ്ഗ്രഥി താകും ഓേരാ ാപന ിെ യും സമഗ്ര വിദയ്ാഭയ്ാസ വികസന 
പ തി aഥവാ മാ ർ ാൻ തയാറാക്കു ത്. 

 ഈ മാ ർ ാനിനനുസരി ് സർ തലസ്പർശിയായ പ്രവർ ന ൾ 
സാമൂഹികമായി വലിയ പ ാളി േ ാെട aനിവാരയ്മാണ്. aത് േകരള ിെല 
ഏതാനും വിദയ്ാലയ ളിൽ മാത്രം oതു ി . സർക്കാരായാലും e ഡഡ് ആയാലും 
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e ാ െപാതുവിദയ്ാലയ േളയും മികവിെ  േക ളാക്കി മാ ണം. iതിനനുസൃതമായ 
aക്കാദമികപ തി e ാ വിദയ്ാലയ ളിലും u ാകണം. 

 െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണയ ം െകാ ് ലക്ഷയ്മിടു  കാരയ് ൾ ചുവെട 
െകാടുക്കു . 

1. പ്രീ ൾ വിദയ്ാഭയ്ാസം ശാ ീയമായി പുനരാവി രിക്കും: a ണവാടികളടക്കം 
e ാ പ്രീ ൾ വിദയ്ാഭയ്ാസ േക ളും മിക  പ്രീ ളി ് aനുഭവ ൾ oരുക്കു  
iട ളായി മാറണം. 

2. a ാരാ  നിലവാര ിലു  വിദയ്ാഭയ്ാസം ലഭയ്മാക്കിെക്കാ ് aനനയ്മായ  
േകരള മാതൃക സൃ ിക്കും. 

1 മുതൽ 12 വെര ഓേരാ ക്ലാസിലും കു ി aതത് പ്രായഘ ിൽ േനടാവു  
പരമാവധി  ധാരണകളും കഴിവുകളും േനടിയി ് e ് uറ വരു ം. e ാ 
കു ികൾക്കും പഠന ിനും വികാസ ിനും തുലയ് aവസര ൾ u ാകും.  
aവരവരുെട കഴിവുകൾ കെ ി aവ ഏ വും uയർ  തല ിേലക്ക് 
e ിക്കാനും പരിമിതികൾ മറികടക്കാനുമു  aവസര ൾ സൃ ിക്കും.  
മ രാധി ിത േലാക ിൽ aതിജീവിക്കാൻ ആവശയ്മായ ആ വിശവ്ാസവും 
aറിവും പ്രാ ിയും ആർജിക്കു േതാെടാ ം മതനിരേപക്ഷത, ജനാധിപതയ്േബാധം, 
തുലയ്ത, സഹവർ ിതവ്ം, സഹകരണം, aനുതാപം തുട ി oരു ജനാധിപതയ് 
സമൂഹ ിെ  മുേ ാ ് േപാക്കിനാവശയ്മായ മൂലയ്േബാധ ൾ uളവാകാൻ 
സഹായകമായ പഠനപ്രക്രിയയും പഠനാ രീക്ഷവും oരുക്കും.  iേതാെടാ ം 
പാരി ിതിക aവേബാധം, സാമൂഹിക aവേബാധം, മാലിനയ്നിർ ാർ ന 
aവേബാധം, ലിംഗാവേബാധം, ശാ ാവേബാധം, വിമർശനാവേബാധം e ിവ 
uളവാകാൻ ആവശയ്മായ aനുഭവ ൾ പ്രദാനം െചയയ്ും.   

3. കാ സ് oരു പാഠപു കം e  കാഴ്ച ാടിൽ ഓേരാ കാ സും ൈജവൈവവിധയ് 
uദയ്ാനമാക്കി മാ ം. 

പഠനെ  പരിസരബ ിയും ജീവിതഗ ിയും ആക്കുവാൻ ആവാസ പരിസര 
സാധയ്തകൾ പരമാവധി പ്രേയാജനെ ടു കയും ൾ കാ സിെനയും ചു മു  
പ്രകൃതിേയയും aറിവിെ  നിർ ിതിക്കു  ഏ വും ന  േസ്രാത ാക്കി മാ ം.  

4. വായനശാല, ലേബാറ റി e ിവ ആധുനികവത്കരിക്കും 

aേനവ്ഷണാ ക പഠനരീതിയിൽ ൾ വായനശാലകൾക്കും ലേബാറ റികൾക്കും 
aതിനിർ ായകമായ ാനമാണ് u ത്.  aതുെകാ തെ  aവ 
വിപുലെ ടു തിനും ആധുനികവത്കരിക്കു തിനും മു ിയ പരിഗണന നൽകും. 

-3- 



5. േവാ വകാശം ലഭിക്കു  പ്രായ ിൽ െതാഴിൽ െച ാനു  കഴിവ് വികസി ിക്കും. 
ൾ ഘ ം കഴി  േപാകു  മുഴുവൻ കു ികളുേടയും ൈനപുWyവികസനം 

uറ ാക്കാൻ കഴിേയ തു ്. 

6. കuൺസിലിംഗ് സ◌ൗകരയ്ം ലഭയ്മാക്കും 

 കുടുംബഘടനയിലും ജീവിതരീതിയിലും വ  മാ ൾ, aണുകുടുംബ ളിൽ 
കു ികൾക്ക് ലഭിക്കു  aമിത പരിരക്ഷ, കuമാരപ്രായ ിൽ സവ്ാഭാവികമായി 
u ാകു  a x ംഘർഷ െള മറികടക്കാൻ ആവശയ്മായ സവ്യംപ്രതിേരാധ 
േശഷികളുെട aഭാവം, ആധുനിക സാേ തിക വിദയ്കളിൽ a ർലീനമായു  
പ്ര ൾ, ശരിയായ ൈലംഗിക വിദയ്ാഭയ്ാസ ിെ  aഭാവം, കു ികളുെട 
കഴിവിെനയും മികവിെനയും aംഗീകരിക്കുകയും േപ്രാ ാഹി ിക്കുകയും െച ാൻ 
സംവിധാന ൾ കാ  വിമുഖത iെത ാം കു ികളുെട മാനസിക 
സംഘർഷ ിനും പിരിമുറുക്ക ിനും iടയാക്കു .  ഈെയാരു aവ െയ തരണം 
െച ാനാവശയ്മായ ക◌ൗൺസിലിംഗ് സuകരയ്ം ളുകളിൽ u ാകും. 

7. സർ പരമായ e ാ കഴിവുകളും വികസി ിക്കു താകും സമഗ്ര വിദയ്ാഭയ്ാസം. 

 വിദയ്ാർ ിയുെട കഴിവിെ  സമ  േമഖലകളുെടയും വികാസം ലക്ഷയ്മിടും.  ഓേരാ 
വിദയ്ാർ ിയുെടയും സർഗപരമായ കഴിവുകൾ കെ ി വളർ ാനും 
വികസി ിക്കാനും ആവശയ്മായ aവസര ൾ പഠനപ്രവർ ന ളുെട ഭാഗമായും 
സവിേശഷ സ ർഭ ൾ oരുക്കിയും വികസി ിക്കും. കലാ-കായിക 
വിദയ്ാഭയ്ാസ ിന് പ്രാധാനയ്ം നൽകും. കലാ കായിക സാം ാരിക പാർക്കുകൾ 
നിർ ിക്കും.  

8. പി ാക്കം നിൽക്കു വർക്ക് പ്രേതയ്ക പരിഗണന uറ ാക്കും. 

9. ൾ തല ിൽ െകാഴി േപാക്ക് i ാ  aവ  സൃ ിക്കും 

10. ഭuതിക മാനവിക സാം ാരിക സuകരയ് ൾ - സർഗാ ക പ്രവർ ന ൾക്ക് 
ആയി വികസി ിക്കും.  

11. വിദയ്ാഭയ്ാസ ിൽ ജനാധിപതയ്വത്ക്കരണം aർ പൂർ മാക്കും 

12. ലഹരി വിരു  മേനാഭാവം വളർ ം 
 ൾ കു ികളിലടക്കം കാണു  മയക്കുമരു െൾ െടയു  വ ക്കേളാട് കാ  

താൽപരയ്ം വലിെയാരു സാമൂഹിക പ്ര മാണ്. ഈ പ്ര െ  aഭിമുഖീകരിക്കാനും 
ലഹരിവിരു  മേനാഭാവം കു ികളിലും സമൂഹ ിലും വളർ ാനുമു  
െപാതുiട ളായി വിദയ്ാലയ ൾക്ക് മാറാൻ കഴിയണം. 

13. ാ ിക് മുക്ത, കീടനാശിനി മുക്ത, ലഹരി മുക്ത കാ സ് യാഥാർ യ്മാക്കും. 

-4- 



 ന െട സാമൂഹിക വളർ യിലും വികാസ ിലും a ർലീനമായ ദuർബലയ് ിെ  
േനർസാക്ഷയ്മാണ് െപരുകിവരു  ാ ിക് Dƒs∏െടയു  മാലിനയ് ൾ. ഈ 
പ്ര െ  ക്രിയാ കമായി aഭിമുഖീകരിക്കാനു  iട ളായി വിദയ്ാലയ ൾ 
മാറും. 

14. കാർഷിക സം ാരം വളർ ിെയടുക്കും 
 ന െട സാമൂഹിക മുേ  പ്രക്രിയയിൽ േവ ത്ര ശ്ര ിക്കാെത േപായ o ാണ് 

കൃഷിേയാടു  aനുകൂല മേനാഭാവം വളർ ക e ത്. aതുെകാ ് തെ  ൾ 
ഘ ിൽ കു ികൾക്ക് കൃഷിേയാടു  aനുകൂല മേനാഭാവം വളർ  പ്രേയാഗ 
ശാലകളായി വിദയ്ാലയ ൾ മാറും. 

15. ക്ലാസ് മുറികൾ ൈഹെടക് ആക്കും 

16. പാർശവ്വൽക്കരണം oഴിവാക്കു തിന് േവ ി ഓ ിസംപാർക്ക് തുട ിയ 
സംവിധാന ൾ u ാക്കും.  

17. ളുകളുെട ഭuതിക സuകരയ്ം െമ െ ടു ം, ആകർഷകമാക്കും 

18. e ാ ളുകളും സമഗ്രവിദയ്ാലയ വികസന രൂപേരഖ ത ാറാക്കും.  

19. നിലവാരമു  aധയ്ാപക പരിശീലനം oരുക്കും.  
 
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണ യ ിലൂെട പ്രതീക്ഷിക്കു  aക്കാദമിക-േന ൾ 

• 1 മുതൽ 12 വെരയു  ഓേരാ ക്ലാസിലും കു ി പ്രതീക്ഷിത നിലവാര ിലു  
ധാരണകളും േശഷികളും േനടിയി ് e ് uറ വരു ക.  o ം, മതനിരേപക്ഷ 
ജനാധിപതയ് സം ാരം വികസിക്കാനാവശയ്മായ മൂലയ്േബാധം സൃ ിക്കെ ടും. 

• 1 മുതൽ 12 വെര ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കു  കു ികളുെട aറിവും കഴിവും ധാരണകളും 
eത്രമാത്രം പ്രായാനുസൃതമായി വികസിക്കണം e ത് ശാ ീയമായി 
തി െ ടു ി നി ിതവും സമയബ ിതവുമായ പ്രവർ ന ളിലൂെട aവെര 
uയർ  നിലവാര ിെല ിക്കുക.   

• e ാ കു ികൾക്കും പഠന ിനും വികാസ ിനും തുലയ് aവസര ൾ oരുക്കുക.  
സവ് ം  കഴിവുകൾ കെ ി aവ ഏ വും uയർ  തല ിേലക്ക് 
e ിക്കാനും പരിമിതികൾ മറികടക്കാനുമു  aവസര ൾ സൃ ിക്കുക.  

• മിക  മാനസിക-ൈവകാരിക-ശാരീരിക ആേരാഗയ്ം uറ ാക്കുക.  

• മിക  പഠനാനുഭവ ൾ oരുക്കു തിനായി വിദയ്ാലയ ളുെട േമേൽനാ വും 
നട ി ം െമ െ ടു ക.  

• മാതൃഭാഷെക്കാ ം iംഗ്ലീഷ്, ഹി ി ഭാഷകളിൽ uയർ  േശഷി 
ൈകവരിക്കാനാവശയ്മായ രീതിശാ ം വികസി ിക്കുക. 
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• ആേരാഗയ്കരമായ ീ-പുരുഷ ബ െ ക്കുറി ം തുലയ്തെയക്കുറി ം 
ലിംഗസമതവ്െ ക്കുറി ം കാഴ്ച ാട് ൾ ഘ ിൽ തെ  കു ികൾക്കു ാക്കാ-
നാവശയ്മായ പ്രവർ ന ൾ രൂപെ ടു ക. 

• വിദയ്ാലയ പ്രവർ ന ൾക്കു പി ണയും ശ്ര യുമുറ ാക്കാൻ ജനകീയ 
സംവിധാന ൾ രൂപെ ടു ക.  

• സംഘപഠനമുƒs∏െടയു  ൈവവിധയ്മാർ  മാർഗ ളിലൂെട ആർജിക്കു  
aറിവുകെളയും കഴിവുകെളയും വയ്ക്തിഗതമായി വിലയിരു  രീതി 
aവലംബിക്കുക. 

• തുടർ യായതും സമഗ്രവുമായ മൂലയ്നിർ യ പ്രക്രിയ വിലയിരു ലിെ  
aവിഭാജയ് ഭാഗമാക്കി മാ ക.  

• പഠനെ  പരിസര ബ ിയും ജീവിത ഗ ിയും ആക്കുവാൻ ആവാസ പരിസര 
സാധയ്തകൾ പരമാവധി പ്രേയാജനെ ടു കയും aതുവഴി ൾ കയ്ാ ിെന 
oരു പാഠപു കമായി വികസി ിക്കുകയും െചയയ്ു തിെ  ഭാഗമായി ഓേരാ ൾ 
കയ്ാ ം ൈജവ ൈവവി യ് uദയ്ാനമാക്കി മാ ക.  

• പാരി ിതിക aവേബാധം,  സാമൂഹികാവേബാധം, മാലിനയ് നിർ ാർ ന  
aവേബാധം, ശാ ാവേബാധം, വിമർശനാവേബാധം e ിവ uളവാകാൻ 
ആവശയ്മായ aനുഭവ ൾ പ്രദാനം െചയയ്ുക. 

• പ്രേതയ്ക പരിഗണന aർഹിക്കു  വിദയ്ാർ ികൾക്കുെ െട ആധുനിക ശാ -
സാേ തിക വിദയ്ാസാധയ്തകൾ പഠനപ്രവർ ന ിനായി വിനിേയാഗിക്കുക.   

• സമയബ ിതമായ uേദയ്ാഗ തല നിരീക്ഷണ സംവിധാനം uറ ാക്കുക. 

 
 ഈ ലക്ഷയ് ൾ സാർ കമാക്കു തിന് സമഗ്രമായ aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ 
ആവശയ്മാണ്.   
 
aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ e ് ? e ിന് ?  

 െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണ യ ിെ  പ്രധാനമായ ലക്ഷയ്ം ഗുണേമ ാ 
വിദയ്ാഭയ്ാസം uറ ാക്കി വിദയ്ാലയ െള മികവിെ  േക ളാക്കി മാ ക e താണ്. 
iതിെ  ഭാഗമായി ഓേരാ കു ിയുേടയും aറിവും കഴിവും aതത് 
പ്രായഘ ിനനുസൃതമായും കരിക്കുലം വിഭാവനം െച പ്രകാരവും ഏ വും മികവാർ  
തല ിേലക്ക് വികസി ിേക്ക തു ്. iക്കാരയ് ൾ uറ ാക്കാൻ aക്കാദമികമായി 
eെ ാം െച ണെമ ് കൃതയ്മായ ആസൂത്രണം ആവശയ്മാണ്. aക്കാദമിക 
ആസൂത്രണ ിെ  ഭാഗമായി മാത്രേമ കു ികളുെട െപാതുവായതും ഓേരാകു ിയുെട 
സവിേശഷമായതുമായ കഴിവും പരിമിതിയും തിരി റി ് മുഴുവൻ കു ികൾക്കും 
പഠനമുേ ിന് തുലയ്മായ aവസര ൾ oരുക്കാൻ കഴിയൂ. i െന oരു 

ാപന ിെല മുഴുവൻ കു ികളുേടയും aക്കാദമിക വളർ ് േവ ി ത ാറാക്കു  
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ത ാറാക്കു  aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ :   

1. വിദയ്ാലയ ിെ  ദർശനം സംബ ി  ധാരണ പ്രതിഫലി ിക്കും. 
2. വിദയ്ാലയ ിെല മുഴുവൻ കു ികളുെടയും aക്കാദമിക മികവിനു  വഴികൾ 

വര കാ ം. 
3. വിദയ്ാലയം മുേ ാ  വ  ലക്ഷയ് പൂർ ീകരണ ിനായി സവ്ീകരിേക്ക  

വഴികളും ത ളും  eെ ാമാെണ ് വയ്ക്തമാക്കും.  

4. aക്കാദമിക പുേരാഗതിയിേല  പടവുകൾ വയ്ക്തമാക്കും. 

5. aക്കാദമിക വിഭവ വിനിേയാഗം, സാേ തിക വിദയ്യുെട uപേയാഗം, വിദയ്ാലയ 
aക്കാദമിക സൂക്ഷ്മാസൂത്രണം, കു ികൾക്ക് ലഭിക്കു  സവിേശഷ aവസര ൾ 
തുട ിയവെയ ാം സംബ ി ് തീരുമാനെമടുക്കു തിനു  മാർ േരഖയായി 
വർ ിക്കും. 

6. വിദയ്ാലയ ിെ  സമഗ്ര വികസന ിനു  aയവു  ച ക്കൂടായി 
പ്രവർ ിക്കും. പുതിയ ആശയ ളും ത ളും ഏതവസര ിലും 
uƒt®ർക്കാനു  iട ൾ u ാകും. 

 
 aതായത് വിദയ്ാലയ ിെ  കാഴ്ച ാട്, aക്കാദമിക ലക്ഷയ് ൾ, മുൻഗണനകൾ, 
വിഭവ വിനിേയാഗം, പ്രവർ ന പരിപാടികൾ iവെയ ാം യാഥാർ യ് േബാധേ ാെട 
uƒt®ർ തായിരിക്കും aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ.   
 
 
 

aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ ത ാറാക്കുേ ാൾ aഭിമുഖീകരിേക്ക  സമസയ്കൾ. 

1. aക്കാദമികമായി നിലവിൽ വിഭാവനം െചയയ്ു  ലക്ഷയ് ൾ േനടിെയടുക്കു തിൽ 
നാം aവലംബിക്കു  ത ൾ വിജയിക്കു േ ാ? iേതനില തുടർ ാൽ 
aേ ാ പേ ാ വർഷം കഴി ാൽ e ായിരിക്കും ിതി.  

 2. ൾ കാെ ്മ ് ഏരിയായിെല മുഴുവൻ ജനവിഭാഗ ളുെടയും കു ികെള  
ആകർഷിക്കു തിന് തട ം നിൽക്കു  ഘടക ൾ eെ ാമാണ്. iേ ാഴു  
നില തുടർ ാൽ മതിേയാ ? േപാെര ിൽ ൾ കയ്ാെ ്മ ് ഏരിയയിെല മുഴുവൻ 
കു ികെളയും ളിേല ാകർഷിക്കാൻ e ാണ് െചേ ത്. 

3. iേ ാൾ സവ്ീകരിക്കു  േബാധന രീതി, മൂലയ്നിർ യ പി ണാ പ്രവർ ന ൾ, 
പഠന സാമഗ്രികൾ, aധയ്ാപക േശഷീ വികസന പരിപാടികൾ, aക്കാദമിക 
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േമാണി റിംഗ് e ിവ iേതേപാെല തുടരുകയാെണ ിൽ aക്കാദമിക             
നിലവാരം നാം ആഗ്രഹിക്കു  വിധം മികവാർ  (a ാരാ ) തല ിേല ് 
uയർ ാൻ കഴിയുേമാ ? 

4. നിലവിലു  േബാധ രീതിയിലും, പഠനാനുഭവ ൾ oരുക്കു തിലും oരു മാ വും 
വരു ാതിരു ാൽ oരു ജനാധിപതയ്സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കു  മൂലയ് ളും 
നിലപാടുകളും aറിവിെ  പ്രേയാഗ േശഷിയും പ്രതികരണ േശഷിയും െപരുമാ  
രീതികളുെമ ാം കു ികൾ ൈകവരിക്കുേമാ ? 

5. ന െട വിദയ്ാലയം ഭാവിയിൽ e െനയായി ീരണം. e െനയാണ് ഈ 
വിദയ്ാലയെ  സമൂഹം ഏെ ടുക്കു  സമൂഹ ിേ തായ വിദയ്ാലയമാക്കി മാ ക. 

6. ഈ വിശാല ലക്ഷയ് ിേല ് വിദയ്ാലയെ  വളർ ിെയടുക്കാൻ eെ ാം 
മാർ ൾ aവലംബിക്കണം.  

 
aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ ത ാറാക്കുേ ാൾ സവ്ീകരിേക്ക  െപാതു ധാരണകൾ iവയാകാം    
 
1. പ്രതീക്ഷയുണർ തും പ്രേചാദനാ കവുമാകണം ന െട വിദയ്ാലയ ിെ  

aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ.  
2. മുഴുവൻ കു ികളുെടയും aറിവിെനയും കഴിവിെനയും താ രയ്േ യും 

uƒs°m തും മുേ ാ ് നയിക്കാൻ വഴികാ തുമാകും aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ.  

3. വ നി  യാഥാർ യ് െള uƒs°m ായിരിക്കണം മുൻഗണനകൾ നി യിക്കുക.  

4. ഹ്രസവ്കാല, മധയ്മകാല, ദീർഘകാല, പ്രവർ ന പ തികൾ aട ിയതായിരിക്കും 
aക്കാദമിക മാ ർ. 

5. ത ാറാക്കിയ aക്കാദമിI ാൻ a ിമേരഖയായിരിക്കി . aനുഭവ ളുെട 
aടി ാന ിൽ, സാധയ്തകളുെട aടി ാന ിൽ ഓേരാ ഘ ിലും 
uയർ വരു  aക്കാദമിക ആവശയ്കതയുെട aടി ാന ിൽ നവീകരിക്ക- 
െ ടു തും ശാ ീയമാക്കെ ടു തും ആയ േരഖയായിരിക്കും. പെക്ഷ 
കൂ ിേ ർക്കലുകൾ ൾ  മുേ ാ ് െവ  െപാതു കാ ാടിനും െപാതുഘടനക്കും 
aക ് നിൽക്കു താകണം. 

 
aക്കാദമിക മാ ർ ാനിെ  െപാതുഘടന 
   
 ഓേരാ ളിെ യും  സവിേശഷതക്കു ിൽ നി െകാ ാണ് ആ 

ളിനാവശയ്മായ aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ വികസി ിേക്ക ത്. ഓേരാ ളിെ യും 
ആവശയ്കത, സാധയ്ത, പരിമിതി e ിവ ആ ളിേ ത് മാത്രമായ സവിേശഷതയാണ്. 
aതുെകാ ് തെ  ഓേരാ ളിെ യും വികസി ിക്കു  മാ ർ ാൻ മ ് ളുകളിൽ 
നി ് സൂക്ഷ്മാംശ ളിൽ ൈവവിധയ്മു തായിരിക്കും. ഈ ൈവവിധയ്െ  
േപ്രാ ാഹി ിക്കുകയാണ് േവ ത്. aതുെകാ ് തെ  aക്കാദമിക മാ ർ ാനിെ  
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iവിെട നൽകിയ ഘടനയും വിവരണ ളും oരു െപാതുധാരണ ് േവ ി 
നൽകിയതാെണ ് കരുതിയാൽ മതി. ളിെ  തനത് ആവശയ് ൾ uƒs°m ാൻ 
oരിക്കലും ഈ െപാതുഘടനാ നിേർ ശം തട മാകരുത്.  
 
1) ആമുഖം 

i. ളിെന ചുരു ിയ വാക്കുകളിൽ സമഗ്രമായി പരിചയെ ടു കയും ളിെല 
െമാ ം വിദയ്ാർ ികൾ, aധയ്ാപകരുൾ െടയു  ജീവനക്കാർ e ിവരുെട 
e ം, ആെക ക്ലാസുകൾ e ിവെയ ാം ഈ ഭാഗ ് പ ികെ ടു ാം. 
കൂടാെത ൾപരീക്ഷാഫലം, േനടിയ മ ് േന ൾ e ിവയും പ ികെ ടു ാം. 

ii. ൾ aഭിമുഖീകരിക്കു  പ്രധാന പരിമിതിയും ആമുഖ ിൽ േരഖെ ടു ാം. 
 

 
2) െപാതുലക്ഷയ് ൾ 

െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണയ ിലൂെട സാർ കമാക്കാൻ uേ ശിക്കു  
െപാതുവായ കാരയ് ൾ െപാതുലക്ഷയ് ളായി aവതരി ിക്കാം. uദാഹരണ ിന് 

1) ളിൽ e ിേ രു  e ാ കു ികൾക്കും aതത് ക്ലാസിൽ േനേട  
പഠനേശഷികൾ ൈകവരി  e ് uറ വരു ം. 

2) ഓേരാ ഘ ം പൂർ ിയാകുേ ാഴും (േലാവ¿ ss{]മറി, a ¿ ss{]മറി, 
ൈഹ ൾ, ഹയ¿ sk°‚dn/െവാേക്കഷണൽ lb¿ sk°‚dn) കു ി േനേട  
aറിവും കഴിവും മുൻകൂ ി ത ാറാക്കി a ടി ് രക്ഷാകർ ാക്കടക്കമു  
സമൂഹെ  aറിയിക്കും. 

3) കു ികളുെട സർ പരവും aക്കാദമികപരവും കായികവുമായ കഴിവ് പരമാവധി 
േപ്രാ ാഹി ി ് സം ാന, േദശീയ, a േർ ശീയ തല ിൽ ശ്രേ യമായ 
പuര ാെര വളർ ം. 

4) e ാ കു ികൾക്കും മലയാളം, iംഗ്ലീഷ്, ഹി ി ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാനും, 
വായിക്കാനും eഴുതാനുമു  കഴിവ് uറ വരു ം.  

 
iതുേപാെല െപാതുലക്ഷയ് ൾ പ ികെ ടു ാം.  

 
ന െട ആഗ്രഹ ളും സവ് ളും പ ികെ ടു ാനു  േരഖയ ിത്. 
നട ാക്കണെമ ് തീരുമാനിക്കു  കാരയ് ൾ സമയബ ിതമായി ക്രമെ ടു  oരു 
േരഖയാണിത്. 

 
 ഓേരാ ളിേ യും സാധയ്തക്കനുസരി  മ ് ലക്ഷയ് ളും പ ികെ ടു ാം. 

uദാഹരണ ിന്, 
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1)  ഈ aക്കാദമിക വർഷാവസാന ിന് മു ് ൾ കയ്ാ ിെന പൂർ മായും 
ാ ിക് മുക്തമാക്കും.  

2) മദയ്ം, മയക്കുമരു ് മുക്ത കയ്ാ ാക്കും.  
3) ഗ്രീേൻപ്രാേ ാേക്കാൾ നട ിലാക്കും. 
4) പുകയിലമുക്ത  കയ്ാ ാക്കി മാ ം (തുട ിയവ) 

 
 ഈ െപാതുലക്ഷയ് ളടക്കം സാർ കമാകു  സമഗ്രഗുണേമ ാ വിദയ്ാലയ-

വികസന പ തിയുെട വിശദാംശ ളാണ് തുടർ ് eഴുേത ത്. iതിൽ ആദയ്മായി 
aക്കാദമിക പ്രവർ ന ൾ സംബ ി  ആസൂത്രണമാകാം. 
 
aക്കാദമിക പ്രവർ ന ൾ 

 e ാവിധ aക്കാദമിക പ്രവർ ന ളും iവിെട േരഖെ ടു ണം. 
വിഷയബ ിതമായി േരഖെ ടു ത് സൂക്ഷമതല ിലു  ആസൂത്രണ ിന് 
സഹായകമാവും. i െന ത ാറാക്കുേ ാൾ േലാവ¿ ss{]മറി, a ¿ ss{]മറി, 
ൈഹ ൾ, ഹയ¿ sk°‚dn, െവാേക്കഷണൽഹയർ െസക്ക റി ഘ ളുെട 
സവിേശഷതകൾക്കൂടി പരിഗണി ാകണം ലക്ഷയ് ൾ നിർ ചിേക്ക തും aതനുസരി  
പ്രവർ ന പ തികൾ ആവി രിേക്ക തും. i ിെന െചയയ്ുേ ാൾ ഈ ഓേരാ 
ഘ ളും പ്രേതയ്കം പ്രേതയ്കം aധയ്ായ ളായി ൾതല മാ ർ ാനിൽ 
uെൾക്കാ ിക്കാവു താണ്. മാ ർ ാൻ രൂപക ന െചയയ്ുേ ാൾ സവിേശഷകഴിവു  
കു ികളുെട പഠനാവശയ് ൾ പ്രേതയ്കം ഓ¿t° തു ്. ഓേരാ പ്രവർ ന പ തിയും 
ആസൂത്രണം െച വിധം സമയബ ിതമായും uേ ശി  ലക്ഷയ്ം സാധിതമാകു  
e തും uറ ാക്കാനവശയ്മായ സവ്യം വിലയിരു ൽ രീതിശാ വും പ തിയും 
iേതാെടാ ം േരഖെ ടു ണം.   
 
ഭാഷാവികാസം 

I.  വിഷയം - മാതൃഭാഷ 
    ലക്ഷയ് ൾ (സാധയ്മായത്) 

1) e ാ കു ികളും aർ പൂർണമായി വായിക്കു  e ം eഴുതു  e ം 
uറ ാക്കുക.  

2) e ാ കു ികളും ഓേരാ പ്രായഘ ിനും aനുേയാജയ്മാം വിധം മിക  
നിലയിൽ ആശയവിനിമയം നട തിനു  േശഷി േനടി e റ ാക്കുക.  

3) കു ികളുെട സാഹിതയ് aഭിരുചി വളർ ക. 

4) സർ ാ ക രചന  aവസരം സൃ ിക്കുക. 

5) ആശയ ൾ വിവിധതര ിൽ ആവി രിക്കു തിനു  കഴിവുേനടുക. 
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6) ഭാഷാേശഷി വികാസ ിനായി ആധുനിക സാേ തികവിദയ്ാസാധയ്തകെള 
പ്രേയാജനെ ടു ക. 

 iതുേപാെല കൂടുതൽ പ്രവർ ന ൾ ഏെ ടുക്കാൻ താൽപരയ്മുെ ിൽ aത് 
ലക്ഷയ് ളുെട കൂെട കൂ ിേ ർക്കാവു താണ്. 

 ലക്ഷയ്പ്ര ാവന നട ിയാൽ aവ േനടിെയടുക്കു തിനു  പ്രവർ ന ൾ 
വിശദമാക്കണം. (uദാഹരണമായി ഏതാനും പ്രവർ ന ൾ iവിെട േചർക്കു . iത് 
oരു മാതൃകാ e രീതിയിൽ aവതരി ിക്കു താണ്. ഓേരാ ളും iതിൽ 
െകാടു പ്രവർ ന ളിൽ മാത്രമായി പരിമിതെ ടുേ തി . aവരവരുെട 
സാധയ്ത നുസരി ് ഓേരാ പ്രവർ ന ളും വിപുലെ ടു കേയാ കൂടുതൽ 
പ്രവർ ന ൾ കൂ ിേ ർക്കുകേയാ ആകാം.) 

പ്രവർ ന ൾ (uദാഹരണം) 

1. aർ പൂർണമായു  വായന 
i. പത്രവായനയും വിശകലനവും ആഴ്ച തി കൾ/മാസികകൾ വായനയും 

വിശകലനവും (പ്രതിദിനം ക്ലാസുകളിൽ ഗ്രൂ ായി വായന - വാർ കേളാടു  
പ്രതികരണ ൾ, u ാരണശു ിേയാെട വായിക്കാൻ പരിശീലിക്കൽ തുട ി 
സാധയ്ത നുസരി  പ്രവർ ന ൾ ആസൂത്രണം െച ാം. i െന 
ആസൂത്രണം െചയയ്ു  പ്രവർ ന ൾ കൃതയ്മായി േരഖെ ടു ണം.) 

ii. ൈലബ്രറി പു ക ൾ വായിക്കൽ (ആഴ്ചയിെലാരുപു കം - കു ികളുെട 
പ്രായ ിനനുസരി ് aനുബ പ്രവർ ന ളാകാം uദാഹരണ ിന് 
പു കകുറി ് ത ാറാക്കൽ, പു ക ിെല ആശയ െള ആധാരമാക്കി 
ആവി ാര ൾ, ദിനാചരണ ളുമായി ബ െ  പു ക ളുെട വായന, ചർ  
തുട ി ഭാവനാ കമായ പ്രവർ ന ളാകാം) 

iii. വായനാക്കൂ ം. പു ക ൾ െതരെ ടു ് ഓേരാ കു ിയും വായി ് േനാെ ഴുതി 
മ വെര േകൾ ിക്കുക. 

 
2. സാഹിതയ്കാരൻമാർ/eഴു കാർ/കലാകാര ാർ തുട ിയ പ്രതിഭകളുമായു  
സംവാദം. 

i. സംവാദ ിനായു  ത ാെറടു ്  

ii. aവെര ളിേലക്ക് ക്ഷണിക്കൽ  

iii. സംവാദ ിനു േശഷം aത് സംബ ി  കുറി ് ത ാറാക്കൽ 

 (ന ായി വായി വതരി ിക്കു വേരയും സംവാദ ിന് വിളിക്കാം) 
 
3. പതി കൾ ത ാറാക്കൽ 

i. കു ികളുെട പതി കൾ  
ii. ക്ലാസ് പതി കൾ 
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iii. iവയുെട eഡി ിംഗ് പരിശീലനം 
iv. iതുേപാെല കവിതാസവ്ാദനം, കഥപറ ിൽ, കഥാകഥനം തുട ി കു ികളുെട 

ൈവവിധയ്മാർ  താ രയ് െള ലക്ഷയ്ം വ െകാ  കയ്ാ കളും ആസൂത്രണം 
െച ാവു താണ്. 

 
4. കു ികളുെട രംഗേവദികൾ 

i. പാഠഭാഗ ളുെട ദൃശയ്ാവി ാരം, നാടകാവി ാരം,  
ii. കവിതാലാപനം. 
iii. കഥാരൂപ ിലു  ആവി ാരം തുട ി e മാകാം. 
iv. വിദഗ്ധെര പെ ടു ി  ശി ശാലകൾ. 

പരമാവധി കു ികൾക്ക് പെ ടുക്കാനു  aവസരമു ാകണം. 
 

5. കു ികളുെട ആകാശവാണി 
i. വിേശഷദിന ൾ, ദിനാചരണ ൾ e ിവയുമായി ബ െ  

പ്രേതയ്കപരിപാടി 
ii. നാ വാർ കൾ, രാജയ്വാർ കൾ, േലാകവാർ കൾ, കuതുക വാർ കൾ, 

കായികവാർ കൾ 
iii. വി ാനവീഥി  
iv. പ്രഭാഷണ ൾ, aറിയി കൾ, സർ പരിപാടികൾ. 
v.   കാവയ്ാലാപനം 
vi.  മലയാള ിളക്കം േപാലു  നിലവിെല പ തികൾ െമ െ ടു ൽ തുട ിയവ 

6. സംവാദസദ കൾ 
7. സർഗാ ക നാടക പ്രവർ ന ൾ 
8.  ബാലസഭ/ സാഹിതയ്സമാജം 
9.  കു ികളുെട ചലചിത്ര ൾ - ആസവ്ാദനം  
10. മലയാളം കംപയ്ൂ ിംഗ് 

i. മുഴുവൻ കു ികേളയും മലയാളം കംപയ്ൂ ിംഗ് പരിശീലി ിക്കാം 
ii. ഭാഷാവികാസ ിനായി ആധുനീക സാേ തിക വിദയ്ാസാധയ്തകൾ 

പ്രേയാജനെ ടു ാം 
iii. മലയാള ിെല സാഹിതയ്കാര ാരുെട ജ ദിനം aവരുെട സംഭാവനകൾ 

uƒs°m  േപാ റുകളിലൂെട ഓർമപുതുക്കലിന് പ്രേയാജനെ ടു ാം. 
 

II   വിഷയം - iംഗ്ലീഷ് 
 ലക്ഷയ് ൾ 

1) iംഗ്ലീഷിൽ ആ വിശവ്ാസേ ാെട ആശയവിനിമയം നട തിന് e ാ 
കു ികേളയും പ്രാ രാക്കുക 

2) iംഗ്ലീഷിലു  ആവി ാര ൾക്ക് aവസരെമാരുക്കുക 
3) സവ്ത വായന ് സ രാക്കുക 
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4) സവ്ത മായ eഴു ിന് സ രാക്കുക 
5) സാേ തികവിദയ്ാസാധയ്തകൾ iംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ വികാസ ിന് പ്രേയാജന-

െ ടു ക.  

6) നാടകീകരണം. 

7) കവിതാലാപനം. 

8) സംവാദ സദ കൾ. 
ഈ ലക്ഷയ് ൾ നിറേവ ാൻ േവ  കൃതയ്മായ പ്രവർ ന ൾ ആസൂത്രണം 
െച ണം. uദാഹരണ ിന് കു ികൾക്ക് ആ വിശവ്ാസേ ാെട iംഗ്ലീഷ് 
പറയാനു  aവസരെമാരുക്കൽ, വായിക്കാനു  aവസരെമാരുക്കൽ, iംഗ്ലീഷ് 
തിേയ ർ, iംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കാണാനു  aവസരം, ചിത്രവായന  
aവസര ൾ, iംഗ്ലീഷ് പത്രം, മാഗസിനുകൾ e ിവ കു ികെളെക്കാ ് 
ത ാറാക്കാനു  പ്രവർ ന ൾ, iംഗ്ലീഷിൽ സർഗാ കരചന, iംഗ്ലീഷ് െഫ ്, 
iംഗ്ലീഷ് േഡ, iംഗ്ലീഷ് േ ാഗ് തുട ി ധാരാളം സാധയ്തകളു ്. ആസൂത്രണം 
െചയയ്ു  ഓേരാ പ്രവർ ന ളുേടയും കൃതയ്മായ വിശദാംശ ൾ ത ാറാക്കുകയും 
aത് പ്രവർ ന കല റിെ  രൂപ ിേലക്ക് മാ കയും േവണം. 

 
III. വിഷയം - ഹി ി 
 ലക്ഷയ് ൾ 

1) ഹി ിയിൽ ആശയവിനിമയ ിനു  േശഷി വികസി ിക്കുക 
2) ഹി ിയിലു  ആവി ാര ൾക്ക് aവസരെമാരുക്കുക 
3) സവ്ത വായന ് സ രാക്കുക 
4) സംവാദ ിന് ത ാറാക്കുക. 
5) തീ റുകൾ. 
6) കവിതാസവ്ാദനം. 
7) സാേ തികവിദയ്ാസാധയ്തകൾ ഹി ി ഭാഷാ വികാസ ിന് പ്രേയാജന 

െ ടു ക. മുഴുവൻ കു ികേളയും ഹി ി കംപയ്ൂ ിംഗ് പരിശീലി ിക്കാം 

 
ta¬s°mSpØ ലക്ഷയ് ൾ നിറേവ ാൻ േവ  പ്രവർ ന ൾ ആസൂത്രണം 

െച ണം. ഹി ിയിൽ സംസാരിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും കഥപറയാനും 
കവിതെചാ ാനും േറാേൾ / ി ് ത ാറാക്കാനും aഭിമുഖം നട ാനും വായിക്കാനും 
ചുമർപത്രിക ത ാറാക്കാനും aസം ിയിൽ ഹി ിയിൽ aവതരി ിക്കാനും u  
പ്രവർ ന ൾ കൃതയ്െ ടു ണം. i െന സൂക്ഷമതല ിൽ ആസൂത്രണം െച  
പ്രവർ ന ൾ പ്രവർ ന കല റിേലക്ക് uെൾ ടു ണം. 

 ഭാഷാവിഷയ ൾക്ക് െപാതുവായ പ്രവർ ന ളാകാം. ആ വിശവ്ാസേ ാെട 
ആശയവിനിമയ ിനും oേരാ സ ർഭ ിലും േവ തല ിൽ പ്രേയാഗിക്കാനും 
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േമൽപറ  ഭാഷകള ാെത മ  ഭാഷകൾക്കും iതിൽ സൂചി ി  സമാന പ്രവർ ന-

ളും പ്രവർ ന ത ളും ആകാവു താണ്. 

IV.  വിഷയം - ശാ ം 
 ലക്ഷയ് ൾ 

1) ശാ പഠന ിൽ താൽപരയ്ം വളർ ക, ശാ ാവേബാധം, ശാ ീയ 
മേനാഭാവം  e ിവ വികസി ിക്കുക. 

2)  ശാ ിെ  രീതി സവ്ായക്തമാക്കാനു  aനുഭവ ൾ oരുക്കുക.  
3) ശാ പ്രക്രിയാേശഷികൾ വികസി ിക്കുക. ആധുനിക ശാ uപകരണ ൾ 

പ്രേയാജനെ ടു ാനു  കഴിവ് വർ ി ിക്കുക 
3) iതിന് uXകുംവിധം ആധുനിക സuകരയ് േളാെടയു  ലാബ് സ മാക്കുക 
4) ശാ രംഗെ  നൂതനാശയ ൾ കു ികെള പരിചയെ ടു ക 
5) ആധുനികശാ  സാേ തിക വിദയ്ാസാധയ്തകൾ ശാ പഠന ിനായി 

പ്രേയാജനെ ടു ക 
 ഭuതികശാ ം, ജീവശാ ം, രസത ം e ിവയിൽ ഓേരാഘ ിലും 
നി¿t±ശിക്കെ  പഠനാശയ ളും കരിക്കുലം വിഭാവനം െച  ലക്ഷയ് ളും കു ിേനടു  
e ് uറ ാക്കാനു  പ്രവർ ന ൾ ആണ് ത ാറാേക്ക ത്. iേതാെടാ ം 
സയൻസ് ക്ലബ് പ്രവർ ന ൾ, ശാ പ്രദർശന ൾ, സയൻസ് േകാർണർ, 
ശാ േജർണലുകൾ പരിചയെ ടൽ, ശാ  ലാബ്, ലഘുപരീക്ഷണമൂല, ശാേ ാപകരണ 
നിർമാണം, ശാ മാഗസിൻ, ഊർ സംരക്ഷണപ്രവർ ന ൾ, കുടിെവ  
സംരക്ഷണ പ്രവർ ന ൾ, കുടിെവ  പരിേശാധന, ഭക്ഷയ് വ ക്കളിൽ മായം 
േചർക്കു ത് കെ ൽ, വിവിധതരം കംേപാ ിംഗ് സാധയ്തകൾ പരീക്ഷിക്കൽ, 
ശാ ൻമാരുെട ജ ദിനം aവരുെട സംഭാവനകൾ േരഖെ ടു ിെക്കാ ് 
ആചരിക്കൽ, പ്രകൃതിപഠനയാത്രകൾ, ൈജവൈവവിധയ്uദയ്ാനെ  പ്രേയാജനെ ടു 

ൽ, ാ ിക് uപേയാഗം നിരു ാഹെ ടു ൽ, ആേരാഗയ്വിദയ്ാഭയ്ാസ ിനു  
വിവിധ പ്രവർ ന ൾ, ശുചിതവ് കാ ിനായു   വിദയ്ാർ ികളുെട നിയമാവലി 
ത ാറാക്കൽ, aതിെന പ്രേയാജനെ ടു ൽ, ലഹരിവിരു  വിദയ്ാലയപ്രവർ ന ൾ, 
കൃഷി സാധയ്തകൾ തിരി റിയൽ, പ്രേയാഗപ തികൾ ആവി രിക്കൽ, o  ൈതകൾ 
u ാക്കൽ, കൃഷിപതി കൾ u ാക്കൽ, മ യ്കൃഷിയുെട സാധയ്ത ആരായൽ, 
ലഹരിയുെട വിനിേയാഗം ശാരീരികമായും, മാനസികമായും u ാക്കു  
പ്രതയ്ാഘാത ൾ കൂടാെത iത് വയ്ക്തികളുെടയും സമൂഹ ിെ യും വികാസ ിനും 
മുേ ാ േപാക്കിനും e ിെന തട ം നിൽക്കു  e  തിരി റിവ് u ാക്കൽ, 
സാധയ്തകൾ  തുട ി e ാ സാധയ്തകളും പ്രേയാജനെ ടു ാം. 
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V.  വിഷയം - സാമൂഹയ്ശാ ം 

ലക്ഷയ് ൾ 
1) സമൂഹ ിെ  മുേ ാ  േപാക്കിൽ തs‚ u രവാദി ം തിരി റി ് 

പ്രവർ ിക്കു തിന് പ്രാ രാക്കുക. 
2) ജനാധിപതയ് ജീവിത സം ാരം വളർ ിെയടുക്കുക 
3) സമൂഹചലന ിെ  െപാതുസവ്ഭാവം വിശകലനം െച ാനും aതിനായു  

രീതിശാ ം സവ്ായ മാകാനും സഹായിക്കുക  
4) ജനാധാപതയ്ജീവിത സം ാരം വളർ ിെയടുക്കുക 
5) ആധുനികശാ  സാേ തിക വിദയ്ാസാധയ്തകൾ സാമൂഹയ്ശാ പഠന ിനായി 

പ്രേയാജനെ ടു ക 
 േമൽ ലക്ഷയ് ൾ സാധിതമാകു തിനു  പ്രവർ നപ തികളാണ് 
oരുേക്ക ത്. i െന oരുക്കുേ ാൾ ഓേരാ പ്രായഘ ിനും aനുഗുണമായി 
കരിക്കുലം മുേ ാ  വ  പഠനവ തകൾ കു ികൾ സവ്ായ മാക്കാൻ സഹായകമായ 
പ്രവർ ന ൾക്കാണ് രൂപം നേൽക ത്. ൾ ജനാധിപതയ്േവദി ശക്തിെ ടു ൽ, 
iതിേലക്കു  െതരെ ടു പ്രക്രിയ നാ ിൽ നടക്കു  െതരെ ടു പ്രക്രിയ 
പരിചയെ ടാനു  aവസരമാക്കി മാ ൽ, ലഹരിവിരു  പ്രവർ നം വയ്തയ്  
ദിനാചരണ ൾ, സാമൂഹയ്ശാ വുമായി ബ െ വിഷയ ളിൽ വി ഗ്ധെര 
പെ ടു ി െകാ  ചർ കൾ, aഭിമുഖം, aസമതവ്ം - ലിംഗപദവി - സാമൂഹിക 
നീതി - aധിനിേവശം - ബാലേവല, പ ിണി - ചൂഷണം തുട ിയ സാമൂഹിക പ്ര െള 
കുറി ് aറിയാനും നിലപാടുകൾ ൈകെക്കാ ാനുമു  കഴിവ് ആർ ിക്കൽ, 
പഠേനാപാധികളുെട നിർ ാണം, പഠനയാത്രകൾ, ജനപ്രതിനിധികളുമായു  
സംഭാഷണം, പ്രാേദശിക ചരിത്രരചന, ചരിത്രവ തകൾ േരഖെ ടു ാൻ 
പരിശീലിക്കൽ, ചരിത്രാേനവ്ഷണ യാത്രകൾ, േബാധവത്ക്കരണ പ്രവർ ന ൾ, 
സാമൂഹയ്ശാ കളുമായി ബ െ  മാസികകൾ ത ാറാക്കൽ, iതിെന ാം ഐസിടി 
സാധയ്തകൾ പ്രേയാജനെ ടു ൽ, പത്രവാർ കൾ aടി ാനെ ടു ിയു  
ചർ കൾ, ൾമയ്ൂസിയം, പ്രാേദശികഭൂപടം ത ാറാക്കൽ, ക്ലാസതല ബാലസഭകൾ 
തുട ി oേ െറ സാധയ്തകൾ സാമൂഹയ്ശാ വുമായി ബ െ ി ്. ഓേരാ 

ാപനവുമായി ബ െ ് പ്രവർ ന ൾ aതത് ാപന ിെ  സാധയ്തകൾ 
പരിഗണി ാകണം തീരുമാനിേക്ക ത്. e ാൽ തീരുമാനിക്കു  പ്രവർ ന ൾ 
സമയബ ിതമായി ചി െ ടു ണം. 
 
VI. വിഷയം - ഗണിതം 
 ലക്ഷയ് ൾ 

1) aടി ാനഗണിത ക്രിയകൾ e ാ കു ികൾക്കും uറ ാക്കുക. 
2) ഗണിതെ  ജീവിതവുമായി ബ െ ടു ക. 
3) ഓേരാപ്രേദശ ിേൻറയും തനത് ഗണിതരീതികെള പരിചയെ ടു ക. 
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4) ഓേരാ പ്രായഘ ിലും കരിക്കുലം വിഭാവനം െചയയ്ു  ഗണിതേശഷികൾ 
േനടി e റ ാക്കുക. 

5) ആധുനികശാ  സാേ തിക വിദയ്ാസാധയ്തകൾ ഗണിതപഠന ിനായി 
പ്രേയാജനെ ടു ക. 
ഗണിതവുമായി ബ െ േശഷികൾ േനടാൻ സഹായകമായ e ാ 
സാധയ്തകളും പ്രേയാജനെ ടു ണം. ഗണിതക്ലബ് aവയുെട േനതൃതവ് ിൽ 
നട  ൈവവിധയ്മാർ  പ്രവർ ന ൾ, േപ്രാജക്ടുകൾ, െസമിനാറുകൾ, 
ദിനാചരണ ൾ, ഐസിടി സാധയ്തകൾ uപേയാഗിക്കൽ, ഗണിതമാഗസിൻ, 
oറിഗാമി, ടാൻഗ്രാം iതുേപാലു  പ്രവർ ന ൾക്ക് ധാരാളം 
സാധയ്തകളു ്. പ്രവർ ന ളുെട വിശദാംശം ത ാറാക്കുകയും aവെയ 
പ്രവർ നകല റിേലക്ക് uേൾ ർക്കുകയും േവണം. 
 

VII. വിഷയം - ഐസിടി സാധയ്തകൾ പ്രേയാജനെ ടു ൽ 
 ലക്ഷയ് ൾ 

1) വിവരസാേ തിക വിദയ്െയ ഫലപ്രദമായി പ്രേയാജനെ ടു ക 
2) aറിവുനിർ ാണപ്രക്രിയയിൽ വിവിരസാേ തിക വിദയ്യുെട 

aന സാധയ്തകൾ uപേയാഗെ ടു ക. 
3) മാനവരാശി വികസി ിക്കു  aറിവിെന aതതവസര ളിൽ aറിയാനു  

സാധയ്ത പ്രേയാജനെ ടു ക. കംപയ്ൂ ർ പഠന ിെ  e ാ സാധയ്തകളും 
പ്രേയാജനെ ടു ക. 

4) കു ികൾക്ക് നിർഭയമായും സവ്ത മായും കംപയ്ൂ ർ uപേയാഗിക്കാനു  
aവസര ൾ u ാകണം. കു ികൾക്കും ടീ ർക്കും കംപയ്ൂ ർ പരിചയം 
uറ വരു ണം.  ൈട ിംഗ്, iൻറെർന ് eടുക്കൽ, േഫാൾഡർ നിർ ാണം 
e ിവെയ ാം e ിെന e റിയണം. പ്ര പരിഹരണ ിന് ആവശയ്മായ 
വിവര ൾ iൻറെർന ് വഴി േശഖരിക്കാനു  വളർ ണം. േസാഷയ്ൽമീഡിയ 
സാധയ്തകൾ പരിചയെ ടണം. aനിേമഷൻ സാധയ്തകൾ കു ികൾ aറിയണം 
iതിനായു  പ്രവർ നപ തികൾക്കാകണം ഊ ൽ നേൽക ത്. 
iെത ാം െചയയ്ുേ ാൾ ഓേരാ വിഷയേമഖലകളിലും ഈ സാധയ്തെയ e െന 
പ്രേയാജനെ ടു ണം e  aേനവ്ഷണചി  aനിവാരയ്മാണ്. 
aേതാെടാ ം പ്രധാനമാണ് ഈ സേ തെ  വിേവക പൂർ മായി e ിെന 
പ്രേയാജനെ ടു ാം e തിരി റിവ് u ാക്കുക e ത്.   

 
VIII. വിഷയം - പ്രവൃ ിപരിചയം 
 ലക്ഷയ് ൾ 

1) നിർ ാണാ ക കഴിവുകൾ e ാ കു ികളിലും വികസി ിക്കുക 
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2) പാഴവ് ക്കളിൽ നി ് പഠേനാപകരണ േളാ പ്രേയാജനകരമായ 
u¬∏∂ േളാ u ാക്കാനു  കഴിവ് വികസി ിക്കുക 

3) iതരവിഷയപഠനവുമായി പ്രവൃ ിപരിചയാനുഭവെ  ബ ി ിക്കുക  

 പ്രവർ നപരിപാടികളുെട ഭാഗമായി വ നിർ ാണം, eംേബ്രായിഡറി, 
ചകിരി uത്പ ൾ, േക്ല േമാഡലിംഗ്, െപയിൻറിംഗ്, േപ ർ കയ്ാരിബാഗ് 
നിർ ാണം, േസാ ് നിർ ാണം, കuതുക വ ക്കൾ നിർ ാണം, 
കളി ാ നിർ ാണം, നാ ിലു  ൈവദഗ്ധയ്െ  കു ികളുെട 
സർഗവികാസ ിന് പ്രേയാജനെ ടു ൽ e ിവെയ ാമാകാം. 
aേതാെടാ ം ഈ രംഗ  പുതിയസാധയ്തകൾ പരിചയെ ടാൻ 
ഐസിടിെയ പ്രേയാജനെ ടു ാം.  

 
IX. വിഷയം - കലാപരിശീലനം 
 ലക്ഷയ് ൾ 

1) കു ികളുെട സർഗാ ക കഴിവുകൾ കെ ക 
2) കലാaഭിരുചി വളർ ക 
3) ഓേരാകു ിയുേടയും സവിേശഷമായ കഴിവിെ  വികാസ ിന് 

aവസരെമാരുക്കുക 
4) ആധുനികശാ  സാേ തികവിദയ്ാ സാധയ്തകൾ കലാപരിശീലന ിനായി 

പ്രേയാജനെ ടു ക 
iതിനാവശയ്മായ കൃതയ്മായ പ്രവർ ന പ തികൾ ആവി രിക്കണം. 
ആദിവാസി പ്രേദശ ളിൽ aവരുെട തനതുകലകെള aംഗീകരിക്കു  
പ്രവർ ന പ തികൾ u ാകണം. 
 

X. വിഷയം - ആേരാഗയ്കായിക വിദയ്ാഭയ്ാസം 
 ലക്ഷയ് ൾ 

1) e ാ കു ികൾക്കും കായികാേരാഗയ്ക്ഷമത uറ ാക്കുക 
2) ആേരാഗയ്ശീല ൾ വളർ ക 
3) ആേരാഗയ്കായിക വിദയ്ാഭയ്ാസ ിന് e ാ കു ികൾക്കും aവസര ൾ 

u ാക്കു ക 
4) കയ്ാപസിെന മാലിനയ്മുക്തമാക്കുക, ഹരിതാഭമാക്കുക 
5) ആധുനികശാ  സാേ തികവിദയ്ാ സാധയ്തകൾ ആേരാഗയ്കായിക 

വിദയ്ാഭയ്ാസ ിനായി പ്രേയാജനെ ടു ക 
 ധാരാളം പ്രവർ നസാധയ്തയു  oരു േമഖലയാണിത്. കു ികൾക്ക് 
ആവശയ്മു  വയ്ായാമം uറ ാക്കാൻ കഴിയണം. െപാതുപരിശീലന 
പരിപാടികളിൽ e ാവർക്കും പ ാളി ം ലഭിക്കും വിധം ക്രമീകരണ ൾ 
നട ണം. ഫുSvt_mൾ, േവാളിേബാൾ തുട ി  കു ികൾക്ക് താൽപരയ്മു  
െഗയിംസ് iന ളിൽ u  കഴിവുകൾ പരമാവധി വികസി ിക്കാനു  
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aവസര ൾ u ാകണം. കായിക മ ര ൾ oരു നി ിത iടേവളകളിൽ 
u ാകു ത് aഭികാമയ്മാണ്. eേ റാബിക് പരിശീലനം, 
ആേരാഗയ്േബാധവത്ക്കരണ പരിപാടികൾ, ചടുലചലന ളു  
കലാരൂപ ളുെട പരിശീലനം, ssk¢nwKv പരിശീലനം, ഓേരാ നാ ിേലയും 
തനത് കായികരൂപ െള പരിചയെ ടു ൽ തുട ിയ e ാ സാധയ്തകളും 
പ്രേയാജനെ ടു ണം. െപൺകു ികൾക്ക് തുലയ് aവസരം uറ ാക്കണം. 

 
XI പ്രേതയ്ക പരിഗണന aർഹിക്കു  കു ികൾക്കായു  പരിശീലന പരിപാടി 
 ലക്ഷയ് ൾ 

1) പ്രേതയ്കപരിഗണന aർഹിക്കു  കു ികൾക്ക് മെ ാകു ികൾക്കും ലഭയ്മാകു  
പരിഗണന uറ ാക്കുക (സവിേശഷ സാഹചരയ് ളിൽ aധികപരിഗണന 
നേൽക ിവരും)  

2) ഈ വിഭാഗം കു ികൾക്ക് ഓേരാ ക്ലാസിനും - വിഷയ ിനും aനുരുപീകരി  
സൂക്ഷമതല പ്രക്രിയ ത ാറാക്കി ൈട്രഔ ് െച ് െമ െ ടു ക 

3) പ്രേതയ്ക പരിഗണന aർഹിക്കു  കു ികളുെട സർഗാ കമായ കഴിവുകൾ 
കെ ാനും പരിേപാഷി ിക്കാനും പ തികൾ ആവി രി ് നട ിലാക്കുക 

4) ആധുനികസാേ തികവിദയ്യിൽ പി ിലാവാതിരിക്കുവാൻ കു ികൾക്കും 
രക്ഷിതാക്കൾക്കും aനുരൂപീകരി  കംപയ്ൂ ർ പരിശീലനം 

 
 ഈ വിഭാഗ ിനു  പ്രവർ ന ൾ കാരയ്ക്ഷമമായും സമയബ ിതമായും 
രൂപീകരിക്കണം. പലതരം സവിേശഷതകൾ േനരിടു  കു ികെള വളെര െചറു ിൽ 
തെ  കെ ാൻ പ്രേദശെ  പ്രാഥമികാേരാഗയ്േക ളുമായി േയാജി െകാ  
െമഡിക്കൽ പരിേശാധനകൾ, വിവിധ ീമുകളിലൂെട ലഭയ്മാവു  ആനുകൂലയ് ൾ 
യഥാസമയം േനടിെയടുക്കാനാവശയ്മായ പ്രവർ ന ൾ, റിേസാ ് aധയ്ാപകെര 
യഥാസമയം നിേയാഗിക്കാനാവശയ്മായ iടെപടലുകൾ, പാഠഭാഗ ൾ യഥാസമയം 
aനുരൂപീകരണം നട തിനു  കയ്ാ കൾ, സാമഗ്രികൾ ഈ വിഭാഗം കു ികളുെട 
സവിേശഷകഴിവുകൾ കെ ാനും േപ്രാ ാഹി ിക്കാനുമു  പ്രവർ ന ൾ, 
ആധുനീക സാേ തികവിദയ്ാ സാധയ്തകൾ ആവശയ്മായ മാ േളാെട ഈ കു ികൾക്കും 
പ്രാപയ്മാകു തിനു  പ്രവർ ന ൾ, രക്ഷാകർ വിദയ്ാഭയ്ാസം e ിവെയ ാം 
പ്രവർ നപ തിയുെട ഭാഗമാകണം. 
 iേതാെടാ ം പ്രധാനമാണ് ളിെല aധയ്ാപകെര aക്കാദമിക പ്രവർ ന ൾ 
ആസൂത്രണം െച ാനും ഫലപ്രദമായി നിർ ഹിക്കാനും പ്രാ രാക്കു തിനു  
aേനവ്ഷണ ൾ നട ക e ത്. iതിനായും ഫലപ്രദമായ കർമപരിപാടികൾ 
u ാകണം. ഹയ¿ sk°‚dn വിഭാഗ ിന് േമൽസൂചി ി  ഓേരാ വിഷയ ളിലും 
കുേറക്കൂടി uയർ തല ിലു  പ്രവർ നപ തികളാവാം. 
 aക്കാദമിക വികസന ആസൂത്രണേരഖ വളെര സമഗ്രമായി ത ാറാക്കണം. 
ഗുണേമ യു  വിദയ്ാഭയ്ാസം കു ികളുെട aവകാശം e  കാഴ്ച ാടിൽ ഊ ിെക്കാ ് 
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െപാതുവിദയ്ാലയ െള മികവിെ  േക ളാക്കി മാ ക e താണ് െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ 
സംരക്ഷണയ ിെ  കാതൽ. മികവ് e ാൽ aക്കാദമിക മികവാണ്. 
ആയതിനാൽ കരിക്കുലം വിഭാവനം െചയയ്ു  ലക്ഷയ് ൾ aതത് പ്രായഘ ിൽ 
കു ികൾക്ക് ലഭി  e ് uറ ാക്കും വിധമാണ് aക്കാദമിക ആസൂത്രണം നടേ ത്. 
കു ികളുെട ശാരീരിക മാനസിക ൈവകാരിക തല െള ക െകാ ാകണം aക്കാദമിക 
ആസൂത്രണം. മതനിരേപക്ഷത, സഹവർ ിതവ്ം, സഹകരണം, aനുതാപം, സംഘ 
േബാധം, ലിംഗാhേബാധം, തുലയ്ത, സമഭാവന, ശാ േബാധം, aരുതാ കെൾക്കതിെര 
നിലെകാ ണെമ േബാധം തുട ിയ ജനാധിപതയ്മതനിരേപക്ഷസമൂഹ ിന് 
aനിവാരയ്മായ മൂലയ്േബാധവും മേനാഭാവവും പഠനാനുഭവ ളിലൂെടയും മ ് 

ളനുഭവ ളിലൂെടയും u ാകാനാവശയ്മായ പ്രവർ ന ൾ aക്കാദമിക വികസന 
േരഖയിലു ാകണം. ഓേരാ ാപന ിേൻറയും സാധയ്തകളും പരിമിതികളും 
പരിഗണി ് മുൻഗണനാടി ാന ിലാകണം പ്രവർ ന ൾ പ ികെ ടുേ ത്. 
 
സമയക്രമം നി യിക്കുേ ാൾ ശ്ര ിേക്ക  കാരയ് ൾ 

 
 aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ ത ാറാക്കു തിെ  ഭാഗമായി ൾ ഏെ ടുക്കു  
ഓേരാ ദuതയ്വും ഫലപ്രാ ിയിെല ിക്കണെമ ിൽ സൂക്ഷ്മതല ആസൂത്രണം 
aനിവാരയ്മാണ്. i ിെന െചയയ്ുേ ാൾ ഓേരാ ദuതയ്വും സംബ ി  ലക്ഷയ് 
പ്ര ാവനകൾ നടേ ിവരും. ലക്ഷയ്പ്ര ാവനയുെട തുടർ യായി iത് 
സാധിതമാക്കുവാൻ േവ  പ്രവർ ന ൾ ചി െ ടുേ ിവരും. iത് െചയയ്ുേ ാൾ 
വിവിധ കാലയളവിൽ  െച  തീർക്കാവു  പ്രവർ ന ൾ u ാകണം. aവെയ 
മൂ ായി തരംതിരിക്കാം.  
 

1. ഹ്രസവ്കാല പ്രവർ ന ൾ. (2-7 മാസം െകാ ് ലക്ഷയ് 
പ്രാ ിയിെല ാവു വ). 

2. മധയ്മകാല പ്രവർ ന ൾ (oരു വർഷം െകാ ് ലക്ഷയ്പ്രാ ിയിെല 
ിക്കാവു വ) 

3. ദീർഘകാല പ്രവർ ന ൾ  (oരു വർഷ ിനുേമൽ സമയം  ലക്ഷയ് 
പ്രാ ിയിെല ികു തിന് ആവശയ്മായവ). 

 
 ഈ aക്കാദമിക ആസൂത്രണേരഖ ത ാറാക്കുേ ാൾ ദീർഘകാല ലക്ഷയ് ളും 
aവ സാർ കമാക്കാനു  ദീർഘകാലപരിപാടികളും ഹ്രസവ്കാലപരിപാടികളും 
u ാകണം. uടൻ ലക്ഷയ്ം കാണു  പ്രവർ ന ൾ uെ ിേല രക്ഷാകർതൃസമൂഹം 
aട  െപാതുസമൂഹെ  u ാഹേ ാെട aണിനിര ാനാകു. 
വിദയ്ാഭയ്ാസെമ ാൽ ദീർഘകാലാടി ാന ിൽ മാത്രം ായിയായ ഫലം 
u ാക്കു താണ്. e ാൽ ഹ്രസവ്കാലാടി ാന ിൽ ഫലമു ാക്കു  
പ്രവർ ന ളും സാധയ്മാണ്. uദാഹരണം 
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1) വായന - ളിെല മുഴുവൻ കു ികളും aർ പൂർണമായി വായിക്കു  
e റ ാക്കു . ര  മൂ  മാസം െകാ ് െച ാവു  oരു പ്രവർ -
നമാണിത്. 

2) e ാ കു ികളും ആശയവയ്ക്തതേയാെട eഴുതു  (6-7 മാസം െകാ ് 
േനടിെയടുക്കാവു  പ്രവർ നമായി iതിെന മാ ാം). 

3) iംഗ്ലീഷിൽ ആശയവിനിമയം നട ാനു  (പറയാനും, വായിക്കാനും, 
eഴുതാനും) കഴിവ് ആർ ിക്കു  (6-7 മാസം െകാ ് േനടിെയടുക്കാവു  
പ്രവർ നമായി iതിെന മാ ാം). 

4) ഹി ിയിൽ ആശയവിനിമയം (പറയാനും, വായിക്കാനും, eഴുതാനും) 
നട ാനു  കഴിവ് ആർ ിക്കു  (6-7 മാസം െകാ ് േനടിെയടുക്കാവു  
പ്രവർ നമായി iതിെന മാ ാം). 

5) aടി ാനഗണിതക്രിയകൾ സവ്ായ മാക്കു . (5-6 മാസം െകാ ്  
േനടിെയടുക്കാവു  പ്രവർ നമായി iതിെന മാ ാം).  

6) കായികക്ഷമത േനടാനു  പ്രവർ നം 
7) പരീക്ഷാ ഫല ൾ വിശകലനം െച ് പരിമിതികൾ മറികടക്കാനു  

പ്രവർ ന ൾ. 
iേതാെടാ ം  

8) ഭാഷാ, ഗണിതം, ശാ ം, സാമൂഹയ്ശാ ം തുട ിയ വിഷയ ളിൽ 
കരിക്കുലം വിഭാവനം െച  ലക്ഷയ് ൾ ആർ ിക്കാനു  പ്രാേയാഗിക 
പ്രവർ ന ളും u ാകണം.  

9) ഈ പ്രവർ ന ൾ െചയയ്ുേ ാൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലകു ികെൾക്ക ിലും 
േവ ിവരും iവർക്കാവശയ്മായ വിദയ്ാഭയ്ാസപി ണ നൽകാൻ ൾ 
സമയ ിന് പുറ  സമയം കൂടി ചിലേ ാൾ കെ േ ിവരും.  

10) ഏ വും വലിയ െവലല്ുവിളി ശാ സാേ തിക വിദയ്ാ സാധയ്തകെള ക്ലാ റൂം 
പഠനവുമായി ബ െ ടു ാനു  ആ വിശവ്ാസവും aറിവും രീതീശാ വും 
aധയ്ാപകർ സവ്ാംശീകരിക്കുക e താണ്. aനുഭവ ിെ  
aടി ാന ിൽ മാത്രേമ iത് സവ്ാംശീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. ആയതിനാൽ 
iതിനായി സവ്യം സ മാകാൻ aധയ്ാപകെര സഹായിക്കുക e ത് 
aടിയ ിരമായും ഏെ ടുേക്ക  പ്രവർ നമാകും. 

11) കു ികളുെട സർ ാ കത വികസി ിക്കു തിനു  പ്രവർ ന ൾ - കല, 
കായികം, പ്രവർ ിപരിചയം തുട ിയ e ാ േമഖലകേളയും 
uƒs°m ത്. 

 
 aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ നട ാക്കണെമ ിൽ മിക  ഭuതീക സuകരയ് 
വികസനവും, സമൂഹ ിെ  പി ണയും ആവശയ്മാണ്. aതിനായി ഭuതീക സuകരയ് 
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ഭuതീക സuകരയ്വികസന ആസൂത്രണേരഖ  

 ത ാറാക്കിയ aക്കാദമിക പ്രവർ ന ആസൂത്രണേരഖ ഫലപ്രദമായി 
നട ാക്കാനാവശയ്മായ ഭuതീകവികസന ആസൂത്രണേരഖ വികസി ിക്കണം. ഏ വും 
aനുേയാജയ്വും ആകർഷകവുമായ ഭuതീകസuകരയ്മാണ് വിഭാവനം െചേ ത്. 
i െന െചയയ്ുേ ാൾ താെഴ പറയു  െപാതുലക്ഷയ് ൾ ആകാം. 

1. കു ിയുെട ഗുണേമ ാ വിദയ്ാഭയ്ാസ ിന് aനുഗുണമായ പഠനപരിസരവും 
ഭuതീക പ ാ ലവും വികസി ിക്കുക. 

2. സു രവും സുരക്ഷിതവുമായ ഭuതികാ രീക്ഷം സൃ ിക്കുക 
3. സമൂഹ ിെ  മാറിവരു  സu രയ്േബാധം പ്രതിഫലിക്കു  ൾ 

െക ിട ൾ 
4. ശുചിതവ്പൂർണവും ആേരാഗയ്കരവും ഹരിതാഭവുമായ വിദയ്ാലയ കയ്ാ സ്  
5. പ്രേതയ്കപരിഗണന aർഹിക്കു  കു ികളുെട സ ാര ിന് uപയുക്തമായ 

കയ്ാ സ് 
6. ജനാധിപതയ്വിദയ്ാലയം സാർ കമാക്കാൻ ആവശയ്മായ രൂപഘടനേയാടു 

കൂടിയ ¢mkv apdn.  

7. ശാ സാേ തിക വിദയ്യുെട സാധയ്തകെള ാം പ്രേയാജനെ ടു ാവു  
ൈഹെടക് ¢mkv apdn. 

 
ഈ ലക്ഷയ് േളാടുകൂടി വികസി ിക്കു  ഭuതീകസuകരയ്വികസന ആസൂത്രണേരഖയിൽ 
താെഴ പറയു വയുെട വിശദാംശ ളും u ാകണം 
 
i ഹരിതപരിസരം uറ ാക്കൽ  

1) ൈജവൈവവിധയ്പാർക്ക് 
2) വൃക്ഷവത്ക്കരണം 
3) െചറുവനം പ തി ( ലം ലഭയ്മായ iട ളിൽ) 
4) ശലേഭാദയ്ാനം 
5) ഔഷധേ ാ ം 
6) ൈജവകൃഷിേ ാ ം 
7) മാലിനയ് ൾ തരംതിരി ് േശഖരിക്കൽ സ◌ൗകരയ് ൾ   
8) കംേപാ ിംഗ് സuകരയ് ൾ 

iI സ◌ൗ രയ്വത്ക്കരണം 
1) പൂേ ാ ം 
2) കു ികളുെട പാർക്ക്  
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3) ചു മതിൽ - പുറംഭി ിയും aകം ഭി ിയും ആകർഷകമാക്കുക 
4) പ്രേവശനകവാട ൾ മിക താക്കൽ 
5) ആവശയ് ിന് െഡ്രയിേനജ് സ◌ൗകരയ്ം oരുക്കൽ 
6) ദിശാേബാർഡുകൾ ാപിക്കൽ 
7) മര ൾക്ക് ചു ം കു ികൾക്കു  iരി ിട ൾ  
8) വിദയ്ാലയെക ിട ളുെട ചുവരുകൾ പഠനമൂലയ്മു താക്കി മാ ൽ 
9) നിലവിലു  വാർ മാതൃകയിലു  െക ിട െള ചുരു ിയ iടെപടലിലൂെട 

ആകർഷകമാക്കാനു  സാധയ്ത ആർക്കിെടക്റ്റിെ  സഹായേ ാെട 
നിർ ഹിക്കൽ 

10) െചറുകുള ൾ 

 
iii.  ഭuതീക സuകരയ് ൾ 

1) പാഠയ്പ തി വിനിമയ ിന് ആവശയ് ിന് ലസuകരയ്മു  ക്ലാസ് മുറികൾ 
ലഭയ്മാകു  െക ിട ൾ (ആധുനിക സാേ തികവിദയ്ാധി ിതവും വിദയ്ാർ ി 
സuഹൃദവുമായ ക്ലാസ് മുറികൾ) 

2) കംപയ്ൂ ർ ലാബ് 
3) വിവിേധാേ ശ lmfpകൾ 
4) സവിേശഷാവശയ്മുറികൾ 
5) പ്രഥമാധയ്ാപകറൂം - ഓഫീസ് 
6) ാ റൂം 
7) പ്രേതയ്കപരിഗണന aർഹിക്കു  കു ികൾക്ക് സവിേശഷസാഹചരയ് ളിൽ 

uപേയാഗിക്കാൻ ആവശയ്മായ റൂമുകൾ 
8) ൈലബ്രറി, ലേബാറ റി 
9) ൾ മയ്ൂസിയം, ഗാലറി 
10) കായികവിദയ്ാഭയ്ാസ ിനാവശയ്മായ ൈമതാനം, റൂം സuകരയ് ൾ 
11) ജലസംരക്ഷണ വിതരണ സംവിധാന ൾ (മഴെവ  സംഭരണി, കിണർ 

റീചാർ ിംഗ്,കുടിെവ  ലഭയ്ത) 
12) u ഭക്ഷണം ത ാറാക്കാനും വിതരണം െച ാനും – ഊ പുര (e ാ 

aർ ിലും ഗ്രീൻ േപ്രാേ ാേക്കാൾ പാലി െകാ ായിരിക്കണം ഭക്ഷണം 
u ാക്കു തും വിതരണം െചയയ്ു തും.) 

 
സമൂഹബ  ആസൂത്രണേരഖ 
 
 aക്കാദമിക വികസനേരഖക്കനുസൃതമായ പ്രവർ ന ൾ ഏെ ടു ് നട  
ഘ ിലും സമൂഹ ിെ  സക്രിയമായ പ ാളി ം e ാ തല ിലും uറ ാക്കുക 
e താണ് െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണയ ിെ  സവിേശഷത. iതിെ  
ഭാഗമായി ൾ aധയ്ാപക രക്ഷാകർ സമിതി, ക്ലാസ് പിടിe, ൾ മാേനPvsa‚v 
ക ി, പൂർ വിദയ്ാർ ി സംഘടന, പൂർ ാധയ്ാപക കൂ ാ , ൾ വികസന സമിതി, 
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മാതൃസമിതി തുട ി സമൂഹവുമായി ബ െ ടാവു  e ാവിധ കൂ ാ കളും 
ശക്തിെ ടു ണം. സം ാനതലം മുതൽ ജി ാതലം വെരയു  മിഷനുകളുെട 
െപാതുഘടന മാർ േരഖ ര ിൽ െകാടു ി ്. വിദയ്ാലയവികസന സമിതിയുെട ഘടന 
മാർ േരഖ o ിൽ നൽകിയി ്. തേ ശഭരണ ാപന ളുമായു  ബ ം, 
eംeൽe, eംപി, ഗ്ര ശാലകൾ, ക്ല കൾ, മ  ാപന ൾ e ിവയുെട 
സാധയ്തകെള ാം പ്രേയാജനെ ടു തിനാവശയ്മായ രീതീശാ ം സമൂഹബ  
ആസൂത്രണേരഖയിൽ u ാകണം. ജനകീയതലം e ാ aർ ിലും 
ശക്തിെ ടു  പ്രവർ നപ തികൾ uെൾക്കാ താകണം സമൂഹബ  
ആസൂത്രണേരഖ. 

 
ഏെ ടുക്കാവു  ഹ്രസവ്കാല aക്കാദമിക പ്രവർ ന ൾ - വിശദാംശ ൾ 
 uടൻ ഫലം കി  ചില പ്രവർ ന ൾ െപാതുസമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കു ്. 
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണ യ ിെ  ഭാഗമായി നടക്കു ത് േകവലം 
പ്രഖയ്ാപനമ  e ം പറയു  കാരയ് ൾ ലക്ഷയ്പ്രാ ിയിേലക്ക് കൂ ായി ശ്രമി ാൽ 
e ിക്കാൻ കഴിയുെമ ം െപാതുസമൂഹെ  നി ിത iടേവളകളിൽ 
േബാധയ്െ ടുേ തു ്. iത് പ്രവർ ന ൾ നട വർക്കും ആേവശേ ാെടയും 
u ാഹേ ാെടയും പ്രവർ ന െള സഹായിക്കു വർക്കും ആ വിശവ്ാസം 
പകരാനും തുടർ പ തികൾ ഏെ ടുക്കു തിനും ആവശയ്മാണ്. ആയതിനാൽ 
സം ാന ് മുഴുവൻ വിദയ്ാലയ ളിലും നിർബ മായും നടേക്ക  ചില 
പ്രവർ ന ളും aതിെ  സൂക്ഷ്മതല ആസൂത്രണ ിന് സഹായകമായ ചില 
വിശദാംശ ളും ചുവെട േചർക്കു .  

പഠന പരിേപാഷണ പ തികൾ 

 പഠനം ഫലപ്രദമാക്കു തിനു  പ്രവർ ന ളാണ് പഠനപരിേപാഷണ 
പ തിയിൽ uƒs∏ടു ത്. േടം പരീക്ഷകൾ കഴിയുേ ാൾ കു ികളുെട 
u രക്കടലാസുകൾ വിശകലനം െച ാൽ ഓേരാ കു ിയുെടയും ശക്തി ദuർബലയ് ൾ 
മന ിലാക്കാൻ കഴിയും. aതനുസരി ് നിലവിലു  പരിമിതികൾ പരിഹരിക്കു തിനും 

ായിയായ പഠനപുേരാഗതി uറ വരു തിനും പ്രവർ ന ൾ ആവശയ്മാണ്. 
ൈവവിധയ്മു   പഠനാനുഭവ ൾ oരുക്കാൻ aധയ്ാപകെര സ രാക്കിയും 
പഠനാ രീക്ഷ ിൽ മാ ം വരു ിയും പഠനം ശക്തിെ ടു ാനാവും. ഓേരാ വിദയ്ാലയ-

ൾക്കും aവരുെട കു ികളുെട സവിേശഷതകൾ മുൻനിർ ി ഈ പ്രവർ ന ൾ 
സമഗ്രാസൂത്രണ ിെ  ഭാഗമായി uെൾ ടു ി നട ിലാക്കാവു താണ്.  

1. മാതൃഭാഷ 

 പ്രായ ിനനുസരി ് കു ികളിൽ വികസിേക്ക  ഭാഷാേശഷികൾ യഥാസമയം 
വികസിക്കാതിരു ാൽ aത് പഠനെ  പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഓേരാ ക്ലാസിലും 
നി ിത ഭാഷാേശഷികൾ േനടണെമ ് നി ർഷിക്കു ത് aതുെകാ ാണ്. 
ൈദനംദിന വയ്വഹാര ിനും സർഗാ ക വയ്വഹാര ിനുമു  മാധയ്മം e  
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നിലയിലും പഠനമാധയ്മം e  നിലയിലും മാതൃഭാഷയുമായി ബ െ  വിവിധ 
േശഷികൾ പ്രാധാനയ്ം aർഹിക്കു .  

I.  e ാ കു ികളും aർ പൂർണമായി വായിക്കു  e ് uറ ാക്കു . 
 സവ്ത  വായന e ാ കു ികളും നട  e ് uറ ാക്കുക e ത് ഏ വും 
മുൻഗണന ആവശയ്മു  പ്രവർ നമാണ്. ളിെല aq∂mw ക്ലാസ് മുതലു  മുഴുവൻ 
കു ികേളയും uെൾക്കാ  oരു കയ്ാ യിനായി iത് മാ ാം. iതിന് സൂക്ഷ്മതല 
ആസൂത്രണം aനിവാരയ്മാണ്.  

1) ഓേരാ ക്ലാസിലും കു ികളുെട നിലവിലു  വായിക്കാനു  കഴിവിെന 
പരിേശാധി ് oരു  ബുക്കിൽ േരഖെ ടു ാം. ഈ പരിേശാധനയും കു ികൾക്ക് 
aേരാചകമാകാെതയും തെ  പരിമിതിയിൽ ആ ാഭിമാനം ന െ ടാെതയും 
േവണം നടേ ത് aതായത് iെതാരു സവ്ാഭാവിക പ്രക്രിയയായി മാത്രേമ 
നട ാവു. കു ികളുെട ഈ െപാതു aവ  രക്ഷാകർ ാക്കളുമായി പ  
വ ണം. െപാതു aവ  മാത്രം പ െവ ാൽ മതി.  

2) aതിനുേശഷം രക്ഷാകർ ാക്കളുെട കൂടി പ ാളി േ ാെട വായന  േവ ി 
3-4 മാസം നീ  നിൽക്കു  oരു പരിപാടി ് രൂപം നൽകാം. ഈ 
പ്രവർ ന ിന് രക്ഷാകർ ാക്കൾ, വായനശാലകൾ, യുവജന ൾ തുട ി 
താത്പരയ്മു  ആെരയും പെ ടു ിക്കാം. aവധിദിന ളിൽ കു ികളുെട 
ആവാസയിട ളിൽ വായനേകാർണറുകൾ നട ാൻ i െന 
താത്പരയ്മു വരുെട സഹായം േതടാം. ഓേരാ ാപന ിേൻറയും സാധയ്ത 
oരു േപാെല ആവണം e ി . സാധയ്ത e െന പ്രേയാജനെ ടു ാം 
e ത് ൾ റിേസാ ് ഗ്രൂ ിന് തീരുമാനിക്കാം.  

3) വായനാസാമഗ്രികളുെട േശഖരണമാണ് കയ്ാ യിനായി നട ാവു  oരു 
പ്രവർ നം. വർ മാന പത്ര ളുെട ഭാഗമായി വരു  കു ികളുെട േപജ് oരു 
സാധയ്തയാണ്. iതുേപാെല കു ികൾക്ക് താൽപരയ്മു തും aവെര 
ആകർഷിക്കു തും ആയ കഥകളും കവിതകളും പാ ം e ാം i െന 
േശഖരിക്കാം. വിദയ്ാലയ വികസനസമിതിയുേടയും രക്ഷാകർ ാക്കളുേടയും മ ് 
സഹകരിക്കു  ഏവരുേടയും പ ാളി ം വായനാസാമഗ്രികളുെട 
േശഖരണ ിൽ u ാകണം.  

4) വായനാസാമഗ്രികളുെട േശഖരണ ിന് േശഷം കു ികളുെട വായന കൂ ൾ 
u ാകണം. വായിക്കു ത് ഏെത ിലും ആവശയ് ിനാക്കി മാ ിയാൽ 
കു ികളുെട u ാഹം വർ ിക്കും. iതിനായി പ്രേ ാ രി, ചർ ാ േവദികൾ 
തുട ി കു ികൾക്ക് രസകരമായി േതാ  കാരയ് ൾ ആവാം. 
ഓേരാഘ ിലും േപ്രാ ാഹനം നേൽക ിവരും. ൾ ദിന ളിൽ oരു 
നി ിത സമയവും aവധിദിന ളിൽ കു ികളുെട ആവാസ േക ളിലു  
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വായനാേകാർണറുകളിലും വായിക്കാൻ aവസരമു ാകണം. വായനാ 
േകാർണറുകളുെട u രവാദിതവ്ം വായനശാലകൾ, യുവജന ൾ തുട ി 
iതുമായി സഹകരിക്കു വരുേടതാകണം.  

5) കൃതയ്മായ േമാണി റിംഗ് നട ണം. 
6) ആവാസ േക ളിൽ വിളി  േചർക്കു  സമൂഹ സംഗമ ിൽ െവ ് കു ികളുെട 

വായിക്കാനു  കഴിവിെന സമൂഹ ിന് വിലയിരു ാം. കൂടാെത കു ികളുെട 
മററ് കഴിവുകെള വിലയിരു  u വാ രീക്ഷം ഈ സംഗമ ിനു ാകണം. 
കൃതയ്മായ ലക്ഷയ്േ ാെടയു  േസാഷയ്ൽ ഓഡി ിംഗിനു  രീതീശാ ം 
വികസി ിക്കാനു  oരേനവ്ഷണമായി വായേനാ വ െള മാ ാം.  

 
 

II.   e ാ കു ികളും eഴുതു  e റ ാക്കുക. 
1) ളിെല മുഴുവൻകു ികളും ശരിയാംവിധം eഴുതു  e ം uറ ാക്കാൻ നമുക്ക് 

കഴിയണം. 5-6 മാസം െകാ ് കൃതയ്മായ പ്രവർ നാസൂത്രണ ിലൂെട 
േനടിെയടുക്കാൻ കഴിയു  o ാണിത്. വയ്തയ് ളായ ത ൾ iതിനായി 
ആവി രിേക്ക ിവരും. ൾ റിേസാ ് ഗ്രൂ ് iതിനാവശയ്മായ സൂക്ഷ്മതല 
ആസൂത്രണം നട ണം. 

2) കു ികളുെട ക്ലാസ് പതി കൾ, പത്ര ൾ, േപാ റുകൾ, ൈകെയഴു ് 
മാസികകൾ, സ രിക്കു  േനാ ് പു കം തുട ി സം ാനെ  ക്ലാസ് 
മുറികളിൽ ന െട aധയ്ാപകർ പ്രേയാഗി ് വിജയി  ത ൾ aതത് ൾ 
സാഹചരയ് ിേലക്ക് സവ്ീകരിക്കാൻ കഴിയണം. 

 
2.  iംഗ്ലീഷ് 

പഠന ിനും ആശയവിനിയമ ിനും സഹായകമായ വിധ ിൽ iംഗ്ലീഷ് 
ഭാഷാൈനപുWyw വികസി ിക്കു  പ്രവർ ന ൾ ശക്തിെ ടുേ തു ്. 
േലാവർ ൈപ്രമറി ഘ ം മുതൽ iംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ൈനപുWyw പടിപടിയായി 
uയർ ിെക്കാ വരാനു  ക്രമീകരണ ളാണ് u ാേക ത്. ആ വിശവ്ാസ-
േ ാെട ഭാഷ ൈകകാരയ്ം െച ാൻ aധയ്ാപകർക്കു കഴി ാേല കു ികളിൽ 
ഭാഷാേശഷികൾ വളർ ാൻ കഴിയുകയു . ആംഗലപഠന ിൽ കു ികൾ 
മികവാർജി തായി െപാതുസമൂഹെ  േബാധയ്െ ടു ാനും കഴിയണം. aതിനു 
സഹായകമായ പരിപാടികൾ ൾതല ിൽ ആസൂത്രണം െച ാനാകും. 

 
I. iംഗ്ലീഷിൽ ആശയവിനിമയേശഷി വർ ി ിക്കൽ (സംസാരിക്കൽ, വായിക്കൽ, eഴുതൽ) 
 

1) iംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപഠനം േകരള സമൂഹം ഏെറ ആശ െ ടുെ ാരു കാരയ്മാണ്. 
ഈ പ്ര െ  aഭിമുഖീകരിേ  മതിയാവൂ. കു ികൾക്ക് ആ വിശവ്ാസേ ാെട 
iംഗ്ലീഷിൽ ന  നിലയിൽ സംസാരിക്കാനും വായിക്കാനും eഴുതാനുമു  കഴിവ് 
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a ¿ ss{]adn ഘ ം പൂർ ിയാവുേ ാേഴക്കും u ാേക തു ്. 
iതുറ ാക്കിെക്കാ  മാത്രേമ സമൂഹ ിെ  നിലവിലു  ആഗ്രഹേ ാട് നീതി 
പുലർ ാൻ കഴിയൂ. iതിനായി നട  പ്രവർ ന ളുെട തുടർ  e  
നിലയിൽ ഭാേഷാ വ ിൽ കു ികളുെട iംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനു  
കഴിവിെന സാമൂഹികമായി വിലയിരു ാൻ കഴിയണം. 

2) iംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ രീക്ഷം വളർ ിെയടു െകാ ് മാത്രേമ iംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ 
വിനിമയേശഷി വർ ി ിക്കാൻ കഴിയൂ. ളിനക ം പുറ ം iതിനായു  
പ്രവർ ന iട ൾ സ മാക്കണം. കു ികളുെട ആവാസ േക ളിൽ 
iംഗ്ലീഷ് ഭാഷാവിനിമയ ിന് നമുക്ക് പ്രേയാജനെ ടു ാവു  റി യർ 
െച വരു ാകാം aതുേപാെല uയർ  വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ 
വീ മാരു ാകാം. aടു കാല ായി പഠനം പൂർ ിയാക്കിയവരു ാകാം. 
iംഗ്ലീഷ് ഭാഷാവിനിമയ ിന് കു ികെള സഹായിക്കാൻ സ രായ 
ആൾക്കാരു ാകാം. iവെരെയ ാം േകാർ ിണക്കിയാകണം iതിനായു  
പ്രവർ ന പ തി രൂപീകരിേക്ക ത്. aവധി ദിന ളിൽ കു ികളുെട 
ആവാസേക ിെല ഏെത ിലും oരു െപാതു iട ിൽ iവരും കു ികളും 
o േചർ ് പൂർണമായും iംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ രീക്ഷം സൃ ി ് 1-2 മണിക്കൂർ േനരം 
നീ നിൽക്കു  ഭാഷാ വിനിമയ പരിപാടിയുെട സാധയ്ത ആരായണം. 
u ാകണം. iതിന് aനുപൂരകമായ രീതിയിൽ ളിലും പ്രവർ ന ൾ 
ആവി രിക്കണം. iതിെ  തുടർ യായി iംഗ്ലീഷ് വായന, eഴു ് 
e ിവ  പ്രവർ ന ൾ ഘ ം ഘ മായി ആവി രിക്കണം. 

 
3.  ഹി ിയിൽ ആശയവിനിമയേശഷി വർ ി ിക്കൽ 

1) ഹി ി ഭാഷാപഠനം aനിവാരയ്മാകു  oരു സാമൂഹയ്സാഹചരയ്ം 
നിലനിൽക്കു ്. മ ് സം ാന ളിൽ നി ് ധാരാളം േപർ െതാഴിലിനായി 
വലിയ േതാതിൽ ന െട സം ാന ് e ിെക്കാ ിരിക്കുകയാണ്.  

2) iംഗ്ലീഷ് പഠനം േപാെല തെ  സമൂഹ ിെ  പി ണ ഹി ി ഭാഷാവിനിമയ 
പ്രവർ ന ൾക്കും aനിവാരയ്മാണ്. ഹി ി aറിയാവു  ധാരാളം േപർ 
സമൂഹ ിലു ്. i യ്യിെല വിവിധ ഭാഗ ളിൽ െതാഴിൽ െച ് തിരി  
വ വർ, മിലി റിയിൽ നി ം േക സർ ീസിൽ നി ം തിരി  വ വർ, 
e ിവെര ാം സമൂഹ ിൽ ലഭയ്മായ േസ്രാത കളാണ്. iവരുെടെയ ാം 
േസവനം പ്രേയാജനെ ടു ിെക്കാ  കൃതയ്മായ പ്രവർ ന പ തി 
രൂപീകരിക്കണം.  ഭാേഷാ വ ളിൽ iംഗ്ലീഷ് ഭാഷേയാെടാ ം തെ  ഹി ി 
ഭാഷാവിനിമയ ിൽ കു ികളാർ ി  േശഷികൾ സമൂഹ ിന് 
വിലയിരു ാവു  തര ിൽ പ തികൾ  ളുകളുെട സാധയ്ത നുസരി ് 
ആവി രിക്കാം. 
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4. മ ് പ്രവർ ന ൾ 
 aക്കാദമിക മാ ർ ാനിൽ പറ  മ ് പ്രവർ ന ൾ ഓേരാ 

ാപന ിേൻറയും സാധയ്ത നുസരി ് മുൻഗണനാക്രമം നൽകി സവ്ത മായി 
ആവി രിക്കാം.  

1. പ്രതിഭാേപാഷണ പരിപാടികൾ 

 പല വിധ ിലു  പ്രതിഭകളാൽ സ മാണ് വിദയ്ാലയ ൾ. iവരുെടയ ാം 
കഴിവുകെള പരിേപാഷി ിക്കു തിനു  പ്രവർ ന ൾ ൾ aക്കാദമിക മാ ർ 
ാനിൽ u ാകണം. വിദഗ്ധരായ aതിഥിയധയ്ാപകരുെട േസവനം 

പ്രേയാജനെ ടു ൽ, വിവിധ ശാ  ഗേവഷണ ാപന ൾ, കലാ-സാം ാരിക 
ാപന ൾ e ിവയുമായി ബ െ ടു ിയു  പഠനപരിപാടികൾ, ഗേവഷണ 

പ്രവർ ന ൾ, പഠനയാത്രകൾ, കയ്ാ കൾ തുട ിയവെയ ാം ഈ പ തിയുെട 
ഭാഗമാക്കാം.  

2. ഭി േശഷിക്കാർക്കു  പരിഗണന 

 ൾ aക്കാദമികപ തിയിൽ ഭി േശഷിക്കാെര പരിഗണി  പ്രേതയ്ക 
പരിപാടികളും uേൾ ർക്കണം. പ്രേതയ്ക പരിശീലനമുറികൾ, പഠേനാപകരണ ൾ 
e ിവെ ാ ം നവീന സാേ തികവിദയ്കൾ uപേയാഗി  പരിശീലനവും 
ആസൂത്രണം െച ണം. െതാഴിൽ പരിശീലന ിനും aവസരെമാരുക്കണം.  

 

വിദയ്ാലയതല സമിതികളും aക്കാദമിക ചുമതലകളും  

പ്രിൻസി ൽ/െഹഡ് മാ ർ 

 വിദയ്ാലയപ്രവർ ന ൾക്ക് aക്കാദമികേനതൃതവ്ം നേൽക ത് പ്രിൻസി ൽ/ 
െഹ ാ ർ ആണ്. വിദയ്ാലയെ യും െപാതുസമൂഹെ യും o ി ിക്കു  ക ിയായും 
വിദയ്ാലയ സംവിധാനെ  ഭരണപരമായ േമൽ കളുമായി ബ ി ിക്കു വരായും 
iവർ പ്രവർ ിക്കണം. വിഷയസമിതികളുെട രൂപീകരണം, വിവിധ ചുമതലകളുെട 
വിഭജനം e ിവ നട ി െ ് uറ ാക്കണം. aക്കാദമികമായ വിവിധ സമിതികൾ 
ഫലപ്രദമായി പ്രവർ ിക്കു െ ് uറ വരു ണം. ആവശയ്മായ വിഭവ ൾ 
വിവിധ വിഭാഗ ളിെല aധയ്ാപകർ ത ിൽ  ൈകമാറി uപേയാഗിക്കു െ ് 
uറ ാക്കണം.   

ക്ലാസ് തല രക്ഷാകർ സമിതി 

 oരു ക്ലാസിെല കു ികളുെട രക്ഷിതാക്കളുെട കൂ ാ യാണ് ക്ലാസ് പി.ടി.e. aതതു 
ക്ലാസിെല പഠനപ്രവർ ന ൾ ഫലപ്രദമായി വിനിമയം െചയയ്ു തിന് aധയ്ാപകർക്ക് 
പി ണ നൽകാൻ ക്ലാസ് തല രക്ഷാകർ സമിതിെയ സജീവമാക്കണം. 
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 പഠനപ്രവർ ന െളക്കുറി  കു ികളുെട പ്രതികരണ ൾ, aവരുെട 
കഴിവുകൾ, പ്ര ൾ മുതലായവ സംബ ി  വിലയിരു ലുകൾ aധയ്ാപകരുമായി 
പ വ ക, പഠനപ്രവർ ന ളിൽ കു ികൾക്ക് വിഭവസഹായം നൽകുക e ിവ 
ക്ലാസ് പി.ടി.eകളുെട സാധയ്തകളാണ്. പഠനയാത്രകൾ, നിർമാണപ്രവർ ന ൾ, 
േശഖരണപ്രവർ ന ൾ മുതലായവയിൽ aധയ്ാപികെയ സഹായിക്കുവാൻ ഈ 
സമിതി ് കഴിയും. i ര ിൽ മാസ ിെലാരിക്കെല ിലും ക്ലാസ് പി.ടി.e. 
േചരണം.  

പൂർവവിദയ്ാർഥികൾ 

 aക്കാദമികരംഗ  നിരവധി സഹായ ൾ നൽകാൻ പൂർവവിദയ്ാർഥി 
സംഘടന  കഴിയും. വിദയ്ാലയ വികസന സമിതിയിൽ പൂർവവിദയ്ാർഥികെള 
uെൾ ടു ി ശാക്തീകരിക്കാവു താണ്. iവരിൽ aക്കാദമികേയാഗയ്തയുളളവരുെട 
േസവനം ക്ലാ റിയിൽ പ്രേയാജനെ ടു ം. വിദയ്ാലയ ിെല വിവിധ 
ആേഘാഷ ളിലും ചട കളിലും iവരുെട സാ ിധയ്വും സഹകരണവും 
uറ വരു ണം. വിവിധ േമഖലകളിൽ പ്രഗ രായ കർഷകർ, െതാഴിലാളികൾ, 
നിർമാണെ ാഴിലാളികൾ തുട ിയവെരെയ ാം ഈ േമഖലയുമായി ബ ി ിക്കാം.  

 

aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ ത ാറാേക്ക ത് e െന 

oരു ാപന ിെല മുഴുവൻ aധയ്ാപകരും വിദയ്ാഭയ്ാസ തൽപരരായ രക്ഷിതാക്കളും 
കൂ ായി സംവദി ാകണം aക്കാദമിക മാ ർ ാനിെ  ച ക്കൂട് ത ാറാേക്ക ത്. 
പ്ര ത േയാഗ ിലു ായ െപാതുധാരണകൾക്കനുസൃതമായി ൾ റിേസാ ് ഗ്രൂ ് 
aക്കാദമികേരഖയുെട കരട് ത ാറാക്കണം. iതിനായി താെഴപറയു  പ്രക്രിയയാകും 
uചിതം. 

i. െഹ ാ ർ, സീനിയർ aസി ൻറ്, പ്രിൻസി ൽ, eസ്.ആർ.ജി. കൺവീനർ. 
പി.ടി.e/eം.പി.ടി.e/eസ്.eം.സി. aധയ്ക്ഷ∑mർ e ിവർ oരുമി ിരു ് 
aക്കാദമിക പ തി രൂപീകരണം സംബ ി  ആസൂത്രണം നട ണം. 
iതിനായി സം ാനതല ിൽ തയാറാക്കിയ വിഷൻ 100 aക്കാദമിക 
മാർ േരഖ പ്രേയാജനെ ടുേ താണ്. 

ii. ഈെയാരു ആസൂത്രണ ിെ  aടി ാന ിൽ eസ്.ആർ.ജി. കൺവീനർ 
സഹാധയ്ാപകരുെട സഹായേ ാെട aക്കാദമിക മാ ർ ാനിനായി കരട് 
െപാതുച  കരട് ത ാറാക്കണം.  

iii. ളിെല aധയ്ാപക - aനധയ്ാപക േയാഗ ിൽ ഈ കരട് െപാതുച ക്കൂട് 
aവതരി ി ് െമ െ ടു ണം. eസ്.ആർ.ജി. കൺവീനർ iതിന് േനതൃതവ്ം 
നൽകണം.  
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iv. i ിെന ത ാറാക്കിയ കരട് െപാതുച ക്കൂടിനനുസൃതമായി aക്കാദമിക മാ ർ 
ാൻ വികസി ിക്കു തിന് മുേ ാടിയായി ജനപ്രതിനിധികൾ, തേ ശഭരണ 

പ്രതിനിധികൾ, eസ്.ആർ.ജി, eസ്.eം.സി, പി.ടി.e, eം.പി.ടി.e, 
eസ്.ഡി.സി, o.eസ്.e, സാമൂഹിക സ  സംഘടനകൾ, 
വിദയ്ാഭയ്ാസവിദഗ്ധർ തുട ിയവരുെട നിേർ ശ ൾ  സവ്ീകരിക്കണം.  

v. iപ്രകാരം രൂപെ വ  കരട് വിദയ്ാലയ aക്കാദമിക മാ ർ ാനിന് ാഫ് 
ക◌ൗൺസിൽ a ിമരൂപം നൽകണം. തുടർ ് സ ക്ട് കuൺസിലുകൾ 
േചർ ് പ തികളും പരിപാടികളും ആവി രിക്കണം. പി ീട് iവയുെട 
ഏേകാപനവും േക്രാഡീകരണവും നടക്കണം. െപാതുപ്രവർ ന കല റും 
രൂപെ ടു ാം.  

vi. ൈജവൈവവിധയ് uദയ്ാനം, സമഗ്ര കായികവികസനം, u ഭക്ഷണ പരിപാടി, 
കലാേപാഷണ പരിപാടികൾ, സർഗാ ക പ്രവർ ന ൾ, വിവിധ 
ക്ല പ്രവർ ന ൾ, പഠനയാത്രകൾ തുട ിയവെയ ാം aക്കാദമിക 
പ്രവർ ന ളുമായി ക ി േചർക്കണം. aതിനാവശയ്മായ പ തികളും 
aക്കാദമിക മാ ർ ാനിൽ u ാകണം.  

 
 െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണയ ിെ  കാഴ്ച ാടും ലക്ഷയ് ളും 
സാർ കമാകണെമ ിൽ ഓേരാവിദയ്ാലയവും േക ീകരി ് വിപുലമായ 
പ്രവർ ന ൾ നടക്കണം. കൃതയ്മായ ആസൂത്രണം iതിനാവശയ്മാണ്.  
aധയ്ാപകരുെടയും െപാതുസമൂഹ ിെ യും പി ണേയാെട വികസി ിക്കു താണ് 
aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ. നാ ിെല e ാവിധ ൈവദഗ്ധയ് െളയും ഈ ആസൂത്രണ 
പ്രക്രിയയിൽ പ ാളികളാക്കണം.  
 
NB: - 1) eൽ.പി/യു.പി. ളുകൾ മാ ർ ാൻ ത ാറാക്കുേ ാൾ േമൽ റ  

വിഷയ ളിൽ ആവശയ്മായവ മാത്രം eടു ് മാ ർ ാൻ 
ത ാറാക്കാവു താണ്. 

2) പ തി പ്രാേയാഗികമായി നട ാക്കു  ഘ ിൽ വിശദമായ ആക്ഷൻ ാൻ 
ത ാറാക്കണം. പ്ര ത ഘ ിൽ കൃതയ്മായ സാ ിക വിശകലനം കൂടി 
uƒt®ർക്കാവു താണ്. 
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aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ ത ാറാക്കൽ - സമയക്രമം 
 
e ാ വിദയ്ാലയ ളും ജനുവരി 30 ന് aതാത് ാപന ളുെട aക്കാദമിക മാ ർ ാൻ 

ത ാറാക്കി െഫബ്രുവരി o ിന് െപാതുസമൂഹ ിs‚ മു ിൽ aവതരി ിക്കണം. 
iതിനായി- 

 റവനയ്ു ജി ാതല,വിദയ്ാഭയ്ാസ ജി ാതല, സബ് ജി ാതലേയാഗ ൾ 

ആവശയ്ാനുസരണം േചേര താണ്. 

 ൾതല  eസ്.ആർ.ജി.യാണ്  aക്കാദമിക മാ ർ ാനിs‚ കരട് 

ത ാറാേക്ക ത്.  തേ ശ ഭരണപ്രതിനിധികൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ, 
രക്ഷകർ ാക്കൾ, പൂർ  വിദയ്ർ ികൾ, eസ്.eം.സി. /aധയ്ാപക രക്ഷകർ  

സമിതി,ക്ലാസ് പി.ടി.e., വിദയ്ാഭയ്ാസ തത്പരയാവർ e ിവരിൽ നിെ ാം 

നി¿t±ശം  സവ്ീകരി ാകണം കരട് ത ാറാേക്ക ത്.  

 aക്കാദമിക ാൻ ഗുണത uറ ാക്കൽ, ൾതല ിൽ ത ാറാക്കിയ  

aക്കാദമിക മാ ർ ാനിs‚ പരിേശാധന, േമാണി റിംഗ് സമിതി/േമേൽനാ  

സമിതിേയാ aവ നി¿t±ശിക്കു  സംവിധാന േളാ 2018 ജനുവരി 15 നകം 

പൂർ ിയാക്കണം. ഈ സമിതികൾക്ക് ഓേരാ ജി യുേടയും സവിേശഷത 

uƒs°m ് േമാണി റിംഗിനും സ് കൂൾതല ിൽ ത ാറാക്കിയ aക്കാദമിക 
മാ ർ ാനിെ  പരിേശാധന ം യുക്തമായ ത ൾ സവ്ീകരിക്കാവു താണ്. 

 iവരുെട നി¿t±ശ ൾ പരിഗണി ് ൾ amÃ¿πm≥ പൂർ മാക്കൽ ജനുവരി 30 

നകം.  

 െപാതുസമൂഹ ിന് സമർ ിക്കൽ െഫബ്രുവരി 1 ന്. 
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