
അക്കാദമിക് മകാസ് റ്റർ പ്കാനി െൻറ മകാതൃക
ആമുഖം
സ്കൂളിനെക്കുറിച്കുള്ള ന�ൊതകുചരിതതരം, സ്കൂളിനെ ന�ൊത്രം വി
ദ്ൊർഥി്ൾ, അധ്ൊ�്ർ,   എന്ിവരകുനെ എണ്രം, തകുെർന്ന് അക്ൊ
ദ�ിക് വിജയരം, �റ്കു നെട്ടങ്ങൾ എന്ിവ ഉൾനക്ൊള്ളിച്കു ന്ൊണ്ൊ
യിരിക്ണരം ഇത്. 

പ�ൊതു ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ന�ൊതകുവിദ്ൊഭ്ൊസ സരംരക്ഷണ യജ്ഞത്ിൽ സ്ൊയത്�ൊക്ൊൻ 
ഉനദേശിക്കുന് ന�ൊതകുവൊയ ്ൊര്ങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾനപെെകുത്കു്.

അക്ൊദമിക് പ�വർത്തനങ്ങൾ
ഓനരൊ ന�ഖെയകുന�െകുത്ന്  ത�വർത്െ�ദ്ധതി തയൊറൊക്കു്. ന�ൊ
തകുെക്ഷ്ങ്ങളിൽ എത്ിനച്രൊവകുന് എെ്ൊവിധ അക്ൊദ�ിക് ത�
വർത്ങ്ങളകുരം ഇതിൽ നചർക്ണരം.

ഭിന്നശഷിക്ൊനരയകുരം ത�തിഭൊശൊെി്നളയകുരം �രിഗണിച്കു
ന്ൊണ്ന് ആസകൂതതണരം നചയ്യണരം. ഓനരൊ �ദ്ധതിയകുനെയകുരം ഉനദേ
ശ്െക്ഷ്ങ്ങൾ െെപെൊക്കുന് രീതി, സ�യത്�രം, ചകു�തെ, സൊമ്പ
ത്ി് വിശ്െെരം എന്ിവ നചർക്ണരം. ഓനരൊ ത�വർത്െ�
ദ്ധതിക്കുരം അെകുനയൊജ്�ൊയ ത�വർത്െ ് െണ്ർ ഉണ്ൊക്ണരം.

മമൊണിറ്ററിങ് എങ്ങപനപെന്് വഷ്യക്തമൊക്ണം
ഓനരൊ വിദ്ൊർഥിയകുരം ത�തിഭ്ളൊണ്. ഓനരൊരകുത്
രകുനെയകുരം തെതകുനശഷി്ൾ ് നണ്ത്ി വി്സിപെി
നച്െകുനക്ണ്ത് അത്ൊവശ്വകു�ൊണ്. 
്ഴിവകു്ൾ ് നണ്ത്ി വി്സിപെിക്ൊതിരകുന്ൊൽ ് കുട്ടി്
ളിൽ അ�്ർഷതൊന�ൊധരം ഉണ്ൊ്കുരം. അത് തൊൽ�ര്നത് ് കു
റക്കുരം, ആത്മവിശ്സനത് െശിപെിക്കു്യകുരം ഫെ�ൊയി വിദ്ൊർ
ഥിക്കുരം സ�കൂഹത്ിെകുരം െഷ് െങ്ങളകുണ്ൊവകു്യകുരം നചയ്യകുരം. ഒളി
ഞ്ിരിക്കുന് ത�തിഭനയ ്നണ്ത്കു്യകുരം നത�ൊത്ൊഹിപെിക്കു
്യകുരം നചയ്യകു് എന്തൊണ് ഓനരൊ അധ്ൊ�്െകു�കുള്ള ധർ�രം. 
അങ്ങനെ ്നണ്ത്ി ്കുട്ടി്നള �കുനന്ൊട്ടകുെയിച്ൊൽ �കുതകുതെ
�കുറയിൽ ആത്മവിശ്ൊസരം വളർത്ിനയെകുക്ൊരം. 

03  2017 ഡിസംബർ 18  തിങ്കൾ

ശുഹൈബ തതക്ിൽ

അക്ൊദ�ിക് �ൊസ റ്ർ പ്ൊൻ രകൂ�വത് ് രണനത്
ക്കുറിച്കുള്ള ചർച്്ൾ �െഘട്ടങ്ങളിെൊ

യി െെക്കുന്കു. ഇതി നൻറ ത�ത്ിയ എന്ൊ നണന്കു 
നെൊക്ൊരം.

അക്ൊദമിക് പ്ൊനി പൻറ ഉമദേശഷ്യം
ന�ൊതകുവിദ്ൊഭ്ൊ സ സരംരക്ഷണ യജ്ഞ
ത്ി നൻറ സ്ൊ �െ�ര�ൊയ സകുത�ധൊെ 
നരഖയൊണ് അക്ൊദ�ിക് �ൊസ റ്ർ പ്ൊൻ. 
ന�ൊതകുവിദ്ൊഭ്ൊസത്ി നൻറ ഭൊഗ�ൊയി 
ഓനരൊ വിദ്ൊെയവകുരം �ി്വി നൻറ ന്തദ്ര
�ൊക്കു്, ്കുട്ടി്ളകുനെ അവ്ൊശങ്ങനള 

സരംരക്ഷിച്ന്  സ�തഗ�ൊയ �ദ്ധതി 
ആസകൂതതണരം നചയ്യകു് എന്

തൊണ് ‘വിഷൻ 100 അക്ൊ
ദ�ി ക്  �ൊസ റ്ർ പ്ൊൻ’. 
എെ്ൊ സ്കൂളകു്ളകുരം ജെകു
വരി 31െ്രം അക്ൊദ�ിക് 

�ൊസ റ്ർ പ്ൊൻ െിർ�ന്ധ�ൊ
യകുരം തയൊറൊക്ണരം.

ലക്ഷ്യം പവക്ുന്പതന്് ?
 ● ഗകുണന�ന്മയകുള്ള വിദ്ൊഭ്ൊസരം ഉറപെൊക്ി വി
ദ്ൊെയങ്ങനള �ി്വി നൻറ ന്തദ്രങ്ങളൊക്ി �ൊ
റ്കു്.

 ● ഓനരൊ ് കുട്ടിനയയകുരം ഒരകു യകൂെിറ്ൊയി ് ണക്ൊക്കു്. 
അവരകുനെ വിവിധ ന�ഖെ്ളിെ കുള്ള വി്സെരം ് രിക്കു
െവകുരം �ൊഠ്�ദ്ധതിയകുരം വിഭൊവെരംനചയത ത�്ൊരരം ഏറ്
വകുരം ഉയർന്തെത്ിൽ എത്ിക്കു്.

 ● അക്ൊദ�ിക് ്ൊര്ങ്ങളിൽ �കൂർണത സരംഭരിക്ൊൻ എ നന്
െ്ൊരം നചയ്യണരം എന്ത് ്ൃത്�ൊയി ആസകൂതതണരം നചയ്യകു്.

 ● വ്ക് ത�ൊയ ആസകൂതതണത്ിെകൂനെ �ൊതതന� ്കുട്ടി്
ളകുനെ ന�ൊതകുവൊയ ്ഴിവകുരം ഓനരൊ ്കുട്ടിയകുനെയകുരം 

സവിനശഷ�ൊയ ് ഴിവകുരം �രി�ിതി്ളകുരം തിരിച്റി
ഞ്ന്  �കുഴകുവൻ ്കുട്ടി്നളയകുരം �ഠെ�കുനന്റ്ത്ി
ന് തകുെ്�ൊയ അവസരങ്ങൾ ഒരകുക്ൊൻ ്ഴി
യകൂ. ഇങ്ങനെ ഒരകു വിദ്ൊെയത്ിനെ �കുഴകുവൻ 
്കുട്ടി്നളയകുരം �ൊെസി്വകുരം �കുദ്ധി�രവകു�ൊ

യ  എെൊ് ്ഴിവകു്ളകുരം വി്സിപെിച്ന്  അക്ൊദ
�ിക് വളർച്ക്കുനവണ്ി തയൊറൊക്കുന് സ�തഗ�ൊ

യ നരഖയൊണിത് .

സവിമശഷതകൾ
 ● ത�തീക്ഷയകുണർത്കുന്തൊവണരം.
 ● ത�നചൊദെ�ൊ്ണരം.
 ● ഓനരൊ സ്കൂളി നൻറയകുരം തെതൊയ ത�വർത്െങ്ങൾ 
ആയിരിക്ണരം.

 ● �കുഴകുവൻ ്കുട്ടി്ളകുനെയകുരം അറിവിനെയകുരം ്ഴിവിനെ
യകുരം തൊൽ�ര്നത്യകുരം ഉൾനക്ൊള്ളകുന്തകുരം �കുനന്ൊട്ടകു 
െയിക്കുന്തകു�ൊയ ഒരകു സഹൊയിയൊയി വർത്ിക്ണരം.

 ● �കുൻഗണെ്ൾ െിശ്ചയിച്കുന്ൊണ്ന് യൊഥൊർഥ്ങ്ങനള ഉൾനക്ൊ 

ള്ളിച്കുന്ൊണ്ൊയിരിക്ണരം.
 ● വസതകുെിഷ് ഠ�ൊയിരിക്ണരം.
 ● തഹസ്, �ധ്, ദീർഘ എന്ീ ്ൊെയളവിനെ ത�വർത്െ �ദ്ധ
തി്ൾ അെങ്ങിയിരിക്ണരം.

 ● അക്ൊദ�ിക് പ്ൊൻ അന്ി� നരഖ ആയിരിക്ിെ്. അക്ൊദ�ിക് 
ആവശ്രം ് ണക്ിനെെകുത്കുന്ൊണ്ന് െവീ്രിക്നപെെകുന്തകുരം 
ശൊസതതീയ�ൊയതകു�ൊയ നരഖ ആയിരിക്ണരം.

പ�വർത്തനങ്ങളുപെ സമെപകമം
 ● സ്കൂൾതെ അക്ൊദ�ിക് �ൊസ റ്ർ പ്ൊൻ ് രട് 
ഡിസരം�ർ 20െ്രം.

 ● അക്ൊദ�ിക് �ൊസ റ്ർ പ്ൊൻ സ്കൂൾതെ 
സകൂക്ഷന് ��രിനശൊധെ. 2018 ജെകുവരി 15െ്രം.

 ● �ൊസ റ്ർപ്ൊൻ �കൂർത്ീ്രണരം ജെകുവരി 
30െ്രം.
 ●അക്ൊദ�ിക് �ൊസ റ്ർ പ്ൊൻ ത�്ൊശെരം. 2018  നഫ

ത�കുവരി ഒന്ിന്.

രൂ�വത് കരണം എങ്ങപന?
 ● ത�ിൻസിപെൽ, നഹഡ�ൊസ റ്ർ, സീെിയർ െീച്ർ, എസ.
ആർ.ജി ് ൺവീെർ, �ി.െി.എ, എരം.�ി.െി.എ, സ്കൂൾ �ൊ

നെജന�ൻറ്  ്മ്ിറ്ി അധ്ക്ഷന്മൊർ എന്ിവർ ്കൂെിയി
രകുന്ന് ചർച്നചയ ത്  രകൂ�വത് ് രിക്ണരം.

   

ചർച്ൊവിഷെം
 ● സ്ന്രം വിദ്ൊെയരം നെരിെകുന് അക്ൊദ�ി

ക് ന�ൊരൊയ �്ൾ എനന്ൊനക്? ഇവ �റി്
െക്ൊൻ അക്ൊദ�ിക് �ൊസ റ്ർ പ്ൊെിൽ എ 
നന്െ്ൊരം ഉൾനപെെകുത്ണരം എന്ിവനയ സരം
�ന്ധിച്ന്  ന�ൊതകുധൊരണയൊ്ൊരം.

 ● ഈ ധൊരണയകുനെ അെിസ്ൊെത്ിൽ 
എസ.ആർ.ജി ്ൺവീെർ സഹൊധ്ൊ�
്രകുനെ സഹൊയനത്ൊനെ അക്ൊദ�ി് 
വി്സെ ്ൊഴചപെൊട് ്രട് നരഖ തയൊ
റൊക്ണരം.

 ● എസ.ആർ.ജി ്ൺവീെർ�ൊരകുനെ നെ
തൃത്ത്ിൽ സ്കൂളിനെ �ി.െി.എ �ീറ്ി
ങ്ങിൽ തയൊറൊക്ിയ ്രട് നരഖ അവത
രിപെിച്ന്  ന�ച്നപെെകുത്ണരം.
 ● തകുെർന്ന്  ഈ പ്ൊൻ സൊ

�കൂഹി് നരഖയൊയി ത�സി
ദ്ധനപെെകുത്ണരം.
 ● 2018 നഫത�കുവരി ഒന്ിന് 

തനദേശഭരണ സ്ൊ�െ ത�തിെി
ധി്ൾ, �ി.െി.എ സ�ിതി, �കൂർവ 

വിദ്ൊർഥി്ൾ, �ൊനെജന�ൻറ്  അരംഗ
ങ്ങൾ, വിദ്ൊഭ്ൊസതൽ�രരൊയ െൊട്ടകു്ൊർ 

എന്ിവരകുനെ സൊന്ിധ്ത്ിൽ ത�്ൊശെരം നചയ്യൊരം.

ഇെർ പ്ൊൻ തെൊറൊക്ുമ്ൊൾ  
പശദ്ിമക്ണ്ട കൊരഷ്യങ്ങൾ

 ● ഫെത�ദ�ൊയ വിദ്ൊെയത്ി നൻറ സകൂച്ങ്ങൾനവച്ന് സ്ന്രം 
സ്കൂളിനെ വിെയിരകുത്കു്.

 ● െിെവിെകുള്ള ന�ൊരൊയ �്ൾ ്നണ്ത്കു്.
 ● സ�ൊെ സ്ഭൊവ�കുള്ള ത�ശെങ്ങൾ വിശ്െെരം നചയ്യകു്.
 ● അക്ൊദ�ിക് െക്ഷ്ങ്ങൾ നെെിനയെകുത്തിനെക്കുറിച്ന്  അവ
നെൊ്െരം.

 ● ഇനപെൊൾ സ്ീ്രിക്കുന് �ഠെത�വർത്െങ്ങൾ, ന�ൊധെ രീ
തി്ൾ, �കൂെ്െിർണയ �ിന്കുണ ത�വർത്െങ്ങൾ എന്ിവ 
ചർച്നചയ്യകു്.

 ● ന�ൊധെരീതി �കുൻവർഷനത്നപെൊനെ തകുെർന്കുന�ൊ്കു
്യൊനണങ്ിൽ ഒരകു സ�കൂഹരം ത�തീക്ഷിക്കുന് �കൂെ്ങ്ങളകുരം 
െിെ�ൊെകു്ളകുരം അറിവി നൻറ ത�നയൊഗനശഷിയകുരം ത�തി്
രണനശഷിയകുരം ന�രകു�ൊറ്രീതി്ളകുരം ് കുട്ടി്ൾക്ന്  ആർജി
നച്െകുക്ൊൻ സൊധിക്കുന്കുനവൊ എന്ന് �രിനശൊധിക്കു്.
 ● സ്കൂൾ �രിസരനത് �കുഴകുവൻ ജെങ്ങനളയകുരം ് കുട്ടി്

നളയകുരം ആ്ർഷിക്കുന്തിെകുത്കുന് ഘെ്ങ്ങൾ വിദ്ൊ
െയത്ിെകുനണ്ൊ എന്ന് �രിനശൊധിക്കു്.

 ● വിദ്ൊെയനത് സൊ�കൂഹി് സ്ൊ�െ�ൊയി ഏങ്ങനെ �ൊറ്ൊരം.
 ● അതിെകുനവണ്ി എന്െ്ൊരം �ൊർഗങ്ങൾ സ്ീ്രിക്ണരം.

"hnj³ 100' F¶ e£y¯nte¡pÅ Nhn«p]Snbntes¡mcp F¯nt\m«w.

A¡mZanIv amkv äÀ ¹m³ 
F§s\ anI¨Xm¡mw?

A¡mZanIv amkv äÀ ¹m³ 
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