കക്ലാസസ് മൂനസ്
പരരിസരപഠനന
അവധരികക്ലാല പരരിശശീലനന - ഊനല് മമേഖല/ ധക്ലാരണകള/ ആശയങ്ങള

•

•

കുടരികളകസ് ലഭരിച്ച പഠനക്ലാനുഭവങ്ങളുടടെ അടെരിസക്ലാനതരില്
അവര് കടെന്നുമപക്ലായ പഠനപ്രകരിയ, മനടെരിയ ആശയങ്ങള,
ഉണക്ലായ പഠന പുമരക്ലാഗതരി എനരിവ ആകര്കമേക്ലായ
വരിധതരില് മനക്ലാട്ടുബുകരില് അവതരരിപരിച്ചരിരരിക്കുന്നു
തടന്റെ മുന്ധക്ലാരണകള, രൂപശീകരരിച്ച അനുമേക്ലാനങ്ങള,
പരരിമശക്ലാധനയക്ലായരി ഉപമയക്ലാഗരിച്ച മേക്ലാര്ഗന, എതരിമച്ചര്ന
നരിഗമേനങ്ങള എനരിവ വരിവരിധ രശീതരിയരില് ആകര്ഷകമേക്ലായരി
അവതരരിപരിച്ചരിരരിക്കുന്നു

കക്ലാസസ് റന പ്രതരിഫലനന

•

•
•
•

ടെരി എന ല് പക്ലാഠഭക്ലാഗവുമേക്ലായരി ബന്ധടപടസ് എടന്തെലക്ലാന മരഖടപടുതണടമേനസ്
വവ്യക്തമേക്ലാകരിയരിട്ടുണസ്
ടെരി എന ല് പഠനമനടങ്ങള, ആശയങ്ങള ഇവ വവ്യക്തമേക്ലാകരിയരിട്ടുണസ്. പഠനമനടടത
സൂക്ഷ്മതലതരില് വവ്യക്ലാഖവ്യക്ലാനരിച്ചരിട്ടുണസ്
കുടരിയുടടെ കഴരിവുകള, സര്ഗക്ലാത്മകത എനരിവ മനക്ലാട്ടുബുകരില് പ്രതരിഫലരിച്ചരിട്ടുണസ്
പ്രകരിയക്ലാബന്ധരിതമേക്ലായരി മനക്ലാട്ടുബുകരില് മരഖടപടുതരിയരിട്ടുണസ് -വവ്യക്തരിഗത രചന, ഗ്രൂപസ്
രചന, ഗ്രൂപരില് ടമേച്ചടപടുതരിയതസ്, ഗ്രൂപരിടല മേരികച്ച ഉളപനന മരഖടപടുതരിയതസ്,
ടെശീച്ചര്മവര്ഷന് (ആവശവ്യടമേങരില്)
പ്രകരിയക്ലാമശഷരികള ആര്ജരിച്ചതരിടന്റെ ടതളരിവുകള - നരിരശീക്ഷണ മഫക്ലാര്മേക്ലാറസ്,
നരിരശീക്ഷണക്കുറരിപസ്, പരശീക്ഷണക്കുറരിപസ്, മശഖരണന തുടെങ്ങരിയവ
അധവ്യക്ലാപരിക വരിലയരിരുതരിയതരിടന്റെ ടതളരിവുകള -ഫശീഡ്ബക്ലാകസ്, മചക്ലാദവ്യങ്ങള,
ടമേച്ചടപടുതക്ലാനുള്ള നരിര്മദശങ്ങള
പക്ലാഠപുസ്തകതരിടല പ്രവര്തനങ്ങള ഉളടപടുതരിയരിട്ടുണസ്
സസ്വയന വരിലയരിരുതലരിനുള്ള സൂചകങ്ങള, ടചകസ് ലരിസ്റ്റുകള തുടെങ്ങരിയവ
പരരിസരപഠനതരിടന്റെ മനരനുഭവങ്ങള കുടരികളകസ് ലഭരിച്ചതരിടന്റെ ടതളരിവുകള പരശീക്ഷണന രൂപകല്പന ടചയ്ത്തതസ്, ഫശീളഡസ് ടരിപസ് നടെതരിയതരിടന്റെ ടതളരിവുകള
മരഖടപടുതരിയതസ്
പരരിസരപഠനവുമേക്ലായരി ബന്ധടപടസ് ചരില അധരികവക്ലായന സക്ലാമേഗരികള
ശക്ലാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങള എനരിവ പരരിചയടപടുതരിയതരിടന്റെ ടതളരിവുകള
-വക്ലായനക്കുറരിപ്പുകള
തുടെര് പ്രവര്തനങ്ങള ടചമയ്യേണതരിടന്റെ സൂചനകള
മേരികച്ച മനക്ലാട്ടുബുകരിനസ് അഭരിനന്ദനന നല്കല് -കക്ലാസരില്, അസനബരിയരില്
മനക്ലാട്ടുബുകരിടന്റെ ആകര്ഷണശീയതയുമേക്ലായരി ബന്ധടപട കക്ലാരവ്യങ്ങള

•
•

ശക്ലാസ്ത്ര പഠനതരിടന്റെ മുഖവ്യലക്ഷവ്യന പ്രകരിയമശഷരികള ആര്ജരിക്കുക എനതക്ലാണസ്
പ്രകരിയമശഷരികളരില് ഊനരിയക്ലാണസ് ആശയരൂപശീകരണന നടെമകണതസ്

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

ശക്ലാസ്ത്രക്ലാശയവുമേക്ലായരി ബന്ധടപട അനുഭവങ്ങള മനരരിട
പ്രശ്നങ്ങള, അറരിയുന വരിവരങ്ങള എനരിവകുടരികസ്

•

•

•
•

അവതരരിപരികക്ലാനുന ബന്ധന സക്ലാപരികക്ലാനുന അവസരന
ലഭരിക്കുന്നു
ശക്ലാസ്ത്രക്ലാശയവുമേക്ലായരി ബന്ധടപടസ് പ്രശ്നതരിടന്റെ /
മചക്ലാദവ്യതരിടന്റെ പരരിഹരണതരിനക്ലാ.ുുള്ള വരിവരങ്ങള പല
രശീതരിയരില് മശഖരരിക്കുകയുന സസ്വന്തെമേക്ലായ ഊഹങ്ങള
അനുമേക്ലാനങ്ങള രൂപശീകരരിക്കുകയുന ടചയ്യുന്നു
ആശയവുമേക്ലായരി ബന്ധടപട അനുമേക്ലാനങ്ങള
സസ്വക്ലാഭക്ലാവരികമേക്ലായരി പരരിമശക്ലാധരികക്ലാനക്ലായരി വരിവരമശഖരണന,
അപഗഥനന എനരിവയരിമലര്ടപടുന്നു
നരിഗമേനങ്ങള രൂപശീകരരിക്കുന്നു
വവ്യതവ്യസ്ത രശീതരിയരില് ആശയവരിനരിമേയന നടെത്തുന്നു

•

•
•

•

ടെരി എന ല് തക്ലാടഴപറയുന പ്രകരിയമശഷരികളരില് ഊനരി അധവ്യക്ലാപരിക പക്ലാഠക്ലാസൂത്രണന
നടെതരിയരിട്ടുണസ് - നരിരശീക്ഷണന, വര്ഗശീകരണന, നരിഗമേനരൂപശീകരണന, ദതങ്ങള
മശഖരരികല്, അളകല്, പരശീക്ഷണതരിമലര്ടപടെല്, ആശയവരിനരിമേയന നടെതല്,
മചക്ലാദവ്യങ്ങളുയര്തല്, മനടെരിയ ആശയങ്ങള പ്രമയക്ലാഗരികല്...
ഫശീളഡസ് ടരിപസ് ,ചര്ച്ചകള, ലഘു മപ്രക്ലാജക്ടുകള, നരിര്മേക്ലാണങ്ങള, ഐ സരി ടെരി സക്ലാധവ്യത
പ്രമയക്ലാജനടപടുതല്, നക്ലാടെകശീകരണന, പഠമനക്ലാപകരണങ്ങള രൂപശീകരരികല്...
ശക്ലാസ്ത്ര പഠനതരിനനുമയക്ലാജവ്യമേക്ലായ കക്ലാസസ് റന സജശീകരണങ്ങള- ശക്ലാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളുടടെ
പ്രദര്ശനന, പരശീക്ഷണ സക്ലാമേഗരികള ടസറ്റു ടചയ്യേല്, ശക്ലാസ്ത്രലക്ലാബസ്
പ്രമയക്ലാജനടപടുതല്...
മശഖരണങ്ങള / ആല്ബന - ഇല, മവരസ്, വരിതസ്, ചരിത്രങ്ങള

ടട ഔടസ്
1. പ്രകരിയമശഷരികളരിലൂനരി ആശയരൂപശീകരണന നടെത്തുനതരിനുള്ള മപ്രക്ലാജകസ് (ഒനക്ലാന യൂണരിറരിടല വരിത്തു മുളച്ചസ് ടചടെരിയക്ലാകുനതരിടന്റെ ഘടങ്ങള)
2. പൂത്തുന തളരിര്ത്തുന എന യൂണരിറ്റുമേക്ലായരി ബന്ധടപടസ് മനക്ലാട്ടുബുകരിടല മേരികച്ച മരഖടപടുതല്

