സസാമൂഹഹ്യശസാസസ്ത്രം -യു പപ
അവധപകസാലപരപശശീലനസ്ത്രം
അവധപകസാല അധഹ്യസാപക പരപശശീലനതപല് എതപചച്ചേര്ന
ധസാരണകള
1. കുടപകളുടടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങളുസ്ത്രം പരപഹരണ രശീതപകളുസ്ത്രം
• സസാമൂഹഹ്യ ശസാസ പഠനവുമസായപ ബനടപ്പെടസ് കുടപകളകസ് വപവപധങ്ങളസായ
പഠന പ്രശ്നങ്ങള അനുഭവടപ്പെടുന്നുണസ് (ഉദസാ- ഭൂപടെസ്ത്രം വഹ്യസാഖഹ്യസാനപകസാന്
കഴപയസാത അവസ, ഭൂമപശസാസതപടല അമൂര്തസാശയങ്ങള
സസസാസ്ത്രംശശീകരപകസാനുള്ള ബുദപമുടസ്, ചരപത്ര സസ്ത്രംഭവങ്ങടള വഹ്യസാഖഹ്യസാനപകസാന്
കഴപയസാത അവസ, വപലയപരുതലപലൂടടെ സസയസ്ത്രം ടമച്ചേടപ്പെടെസാന്
അവസരസ്ത്രം ലഭപകസായ, വര്തമസാനകസാല സസാമൂഹഹ്യ പ്രശ്നങ്ങടള
യുകപസഹമസായപ വപശകലനസ്ത്രം ടചയസാന് കഴപയസാത സപതപ തുടെങ്ങപയവ)
• കുടപയുടടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങടള ശസാസശീയമസായപ വപശകലനസ്ത്രം ടചയസ്
കസാരണങ്ങള തപരപച്ചേറപചയണതുണസ്
• ഇവ പരപഹരപകസാനുള്ള വപവപധ തന്ത്രങ്ങള ആവപഷ്കരപക്കുകയുസ്ത്രം വപവപധ
സഹസായക സസ്ത്രംവപധസാനങ്ങള (എസസ് ആര് ജപ, ഐ എസസ് എസ്ത്രം...)
ഇതപനസായപ പ്രചയസാജനടപ്പെടുത്തുകയുസ്ത്രം ടചയണസ്ത്രം

സ്കൂള, കസാസസ് റസ്ത്രം -പ്രതശീകപത മസാറ്റങ്ങള

-കുടപയുടടെ പഠനപ്രശ്നസ്ത്രം നപരന്തരസ്ത്രം തപരപച്ചേറപയുന്നു, വപശകലനസ്ത്രം ടചയ്യുന്നു,
കസാരണങ്ങള കടണത്തുന്നു (ഉദസാ - ഭൂപടെടത വഹ്യസാഖഹ്യസാനപകസാന് കഴപയസാത
അവസ – കസാരണങ്ങള -ദപക്കുകടള സസ്ത്രംബനപച്ചേ ധസാരണക്കുറവസ്, ഭൂപടെതപനസ്
അഭപമുഖമസായപ നപല്ക്കുചമസാള അതപടന്റെ ദപക്കുകള തപരപച്ചേറപയസാന് ബുദപമുടസ് ,
ഭൂപടെതപടന്റെ ടസ്കെയപലുകള സസ്ത്രംബനപച്ചേ ധസാരണക്കുറവസ്, വപവപധ പ്രതശീകങ്ങള,
നപറങ്ങള തുടെങ്ങപയവടയ വഹ്യസാഖഹ്യസാനപകസാന് കഴപയസാത സപതപ...)
-അനുചയസാജഹ്യമസായ പരപഹസാരമസാര്ഗങ്ങള തശീരുമസാനപച്ചേസ് നടെപ്പെസാക്കുന്നു (ഉദസാ -സൂരഹ്യനസ്
അഭപമുഖമസായപ കുടപടയ നപര്തപ ദപക്കുകള പരപചയടപ്പെടുതല്, ഇതപടന്റെ
അടെപസസാനതപല് സ്കൂളപടന്റെ രൂപരഖ തയസാറസാകല്, ദപക്കുകടള ഭൂപടെവുമസായപ
ബനപപ്പെപകല്, ഭൂപടെതപടന്റെ അതപരുകള നൂല് ഉപചയസാഗപച്ചേസ് അളനസ് ടസ്കെയപല്
എന ആശയസ്ത്രം രൂപശീകരപകല്, റഫറന്സപസ്ത്രംഗപലൂടടെ വപവപധ പ്രതശീകങ്ങള
കുടപകള സസയസ്ത്രം പരപചയടപ്പെടെല്...)
-വപവപധ സഹസായസസ്ത്രംവപധസാനങ്ങടള പ്രചയസാജനടപ്പെടുത്തുന്നു,
അചനസഷണസാത്മകമസായപ സസയസ്ത്രം പ്രവര്തനങ്ങള ഏടറ്റടുക്കുന്നു (ഉദസാ റഫറന്സപസ്ത്രംഗപലൂടടെ ആശയരൂപശീകരണസ്ത്രം, വഹ്യകത വരുതല്,
പഠചനസാപകരണങ്ങള പ്രചയസാഗപച്ചു ചനസാകപ ടമച്ചേടപ്പെടുതല്, എസസ് ആര് ജപ ,
ഐ എസസ് എസ്ത്രം അസ്ത്രംഗങ്ങളുമസായപ ചര്ച്ചേ ടചയസ് ആശയ രൂപശീകരണസ്ത്രം /
ആശയവഹ്യകത വരുതല്, അധഹ്യസാപക ശസാകശീകരണ പരപപസാടെപയപല്
പടങ്കെടുകല്...)

2. പഠനചനടങ്ങളുടടെ വപശകലനസ്ത്രം
-യൂണപറ്റസ് സമഗസാസൂത്രണ ചരഖയപല് പഠനചനടങ്ങടള വപശകലനസ്ത്രം ടചയസ്
• ഓചരസാ കുടപയുസ്ത്രം ഓചരസാ യൂണപറ്റപലൂടടെയുസ്ത്രം ആര്ജപചകണ പഠനചനടങ്ങള ചരഖടപ്പെടുത്തുന്നു. കുടപകള ആര്ജപചകണ ആശയങ്ങള, നനപുണപകള,
ഏടതസാടകടയനസ് കൃതഹ്യതടപ്പെടുചതണതുണസ്. നപര്ദപഷ്ട പഠനചനടങ്ങടള മചനസാഭസാവങ്ങള / മൂലഹ്യങ്ങള എനപവ ചരഖയപല് കൃതഹ്യമസായപ പ്രസസാവപക്കുന്നു. (ഉദസാ

•

വപശകലനസ്ത്രം ടചയ്തു ടകസാണ്ടുമസാത്രടമ ഇതു സസാധഹ്യമസാക
ഇതരസ്ത്രം വപശകലനതപടന്റെ അഭസാവസ്ത്രം വപവപധ സ്കൂളുകളപല് / കസാസുകളപല്
വഹ്യതഹ്യസ നപലവസാരതപലുള്ള പഠനസാനുഭവങ്ങള നല്കുനതപനസ്
ഇടെവരുത്തുസ്ത്രം

- കസാസസ് അഞസ് - യൂണപറ്റസ് ഒനസ് - ചരപത്രതപചലകസ്പഠനചനടസ്ത്രം -ചരപത്രസ്ത്രം ടതളപവുകളുടടെ അടെപസസാനതപലസാണസ് രചപകടപ്പെടുനടതനസ്
തപരപച്ചേറപയുന്നു.
ടതളപവുകള എനതപനസ് വഹ്യകത ആവശഹ്യമചല? (മനുഷഹ്യരുടടെ ഭകണസ്ത്രം, വസസ്ത്രം,
പസാര്പ്പെപടെസ്ത്രം, ടതസാഴപല്, ഭരണരശീതപ തുടെങ്ങപയവ സസ്ത്രംബനപച്ചേസ്
വപവരചശഖരണതപനസായപ ലഭപച്ചേ വപവപധ സസാമഗപകള - ചപത്രങ്ങള,
ഉപകരണങ്ങള, നസാണയങ്ങള തുടെങ്ങപയവ)

3. ഇചസാശകപയുസ്ത്രം അചനസഷണ ബുദപയുസ്ത്രം നപരന്തര പരപശ്രമവുമുള്ള
ഒരധഹ്യസാപപകയസ് ഐ എസസ് എസ്ത്രം ഉളടപ്പെടടെയുള്ള പപന്തുണസാ
സസ്ത്രംവപധസാനങ്ങളപ്രചയസാജനടപ്പെടുതപ തടന്റെ നസദസാന്തപക
ധസാരണകളപടല പരപമപതപകള, പ്രസാചയസാഗപക പ്രശ്നങ്ങള ഇവ
പരപഹരപകസാന് സസാധപക്കുസ്ത്രം (കസാസസ് മുറപയപടല നപരന്തര വപലയപരുതല്
പ്രകപയ കസാരഹ്യകമമസാകസാന് ഐ എസസ് എസ്ത്രം ടെശീമപടന്റെ സഹസായതസാല്
ഒരധഹ്യസാപപക നടെതപയ പരപശ്രമതപടന്റെ അടെപസസാനതപല്
എതപചച്ചേര്ന ധസാരണ)

-ഓചരസാ സന്ദര്ഭങ്ങളപലുസ്ത്രം സസയസ്ത്രം ടമച്ചേടപ്പെചടെണ ചമഖലകള അധഹ്യസാപപക
തപരപച്ചേറപയുന്നു
-വസായപച്ചുസ്ത്രം ചചസാദപച്ചുസ്ത്രം നപരശീകപച്ചുസ്ത്രം പ്രശ്നസ്ത്രം പരപഹരപകസാന്
ശ്രമപക്കുന്നു(റഫറന്സപസ്ത്രംഗസ്, എസസ് ആര് ജപ ചര്ച്ചേ...)
-നട്രൈ ഔടസ് പ്രവര്തനസ്ത്രം ഏടറ്റടുക്കുന്നു. പഠപതസാകളപലുണസായ മസാറ്റസ്ത്രം
വപലയപരുത്തുന്നു - കസാസസ് റസ്ത്രം പ്രചയസാഗതപല് വശീണ്ടുസ്ത്രം ആവശഹ്യമസായ മസാറ്റങ്ങള
വരുത്തുന്നു.
-സഹസായക സസ്ത്രംവപധസാനങ്ങളുസ്ത്രം സമപതപകളുമസായപ നപരന്തരസ്ത്രം ആശയവപനപമയസ്ത്രം
നടെത്തുന്നു
-കടണതലുകള / പ്രസാചയസാഗപകസാനുഭവങ്ങള മറ്റസ് അധഹ്യസാപകരപചലകസ് പകരുകയുസ്ത്രം
സമസാന പ്രശ്ന പരപഹരണതപനസ് അവടര പ്രചചസാദപപ്പെപക്കുകയുസ്ത്രം ടചയ്യുന്നു
-ഓചരസാ സന്ദര്ഭതപലുസ്ത്രം ഏടറ്റടുക്കുന പ്രവര്തനങ്ങള / പ്രവര്തനങ്ങളപടല
മസാറ്റസ്ത്രം നദനസ്ത്രം ദപനസാസൂത്രണതപല് പ്രതപഫലപക്കുന്നു

4. പഠനവപഭവങ്ങള, ഐ സപ ടെപ സസാധഹ്യത പ്രചയസാജനടപ്പെടുതല്
• പഠനസ്ത്രം കസാരഹ്യകമമസാക്കുനതപല് ഐ സപ ടെപയുടടെ പ്രചയസാഗസ്ത്രം പ്രധസാന പങ്കു
വഹപക്കുന്നു. സസാമൂഹഹ്യശസാസ പഠനതപല് ഇതപടന്റെ സസാധഹ്യതകള വളടര
വലുതസാണസ്
• സസാമൂഹഹ്യശസാസപഠനതപല് ഐ സപ ടെപ , പഠന വപഭവങ്ങള ലഭഹ്യമസായവ
യഥസാസന്ദര്ഭങ്ങളപല് ഉപചയസാഗടപ്പെടുതസാന് കഴപയണസ്ത്രം. ആവശഹ്യമസായവ
ലഭഹ്യമസാക്കുകയുസ്ത്രം ചവണസ്ത്രം

-പസാഠസാസൂത്രണ ചരഖയപല് ഐ സപ ടെപ സസാധഹ്യത പരസാമര്ശപച്ചേപട്ടുണസ്
ആവശഹ്യമസായ റപചസസാഴസ്ഴ്ല് സപ ഡപ / മറ്റസ് സസാമഗപകള ലഭഹ്യമസാകപയപട്ടുണസ്
-അവ കസാസപല് പ്രചയസാഗപക്കുനതപനുസ്ത്രം കുടപകളകസ് നപരശീകപക്കുനതപനുസ്ത്രം ചവണ
കമശീകരണങ്ങള നടെത്തുന്നു
-ഉള്ളടെകസ്ത്രം സസ്ത്രംബനപച്ചേസ് കസാസപല് ചര്ച്ചേ നടെക്കുന്നു
-കടുതല് തസാല്പരഹ്യചതസാടടെ കുടപകള പഠനപ്രകപയയപല് പങ്കെസാളപകളസാകുന്നു
-ആശയങ്ങള കടുതല് വഹ്യകതചയസാടടെയുസ്ത്രം ആഴതപലുസ്ത്രം ഉളടകസാള്ളുന്നു

-ഐ സപ ടെപ പ്രചയസാജനടപ്പെടുത്തുനതപനസ് ആവശഹ്യമസായ സഹസായങ്ങള
പ്രഥമസാധഹ്യസാപകന് ടചയ്തു ടകസാടുക്കുന്നു
5. ചനസാട്ടുബുകസ്
• കുടപയുടടെ നപരന്തരസ്ത്രം വളരുന ചപന്തകളുടടെയുസ്ത്രം സര്ഗസാത്മക പ്രകടെനങ്ങളു
ടടെയുസ്ത്രം സമസാഹസാരമസാണസ് പഠപതസാവപടന്റെ ചനസാട്ടുബുക്കുസ്ത്രം ഇതര ചപസാര്ട
ചഫസാളപചയസാകളുസ്ത്രം
• പഠപതസാവപടന വപലയപരുതസാനുള്ള ഒരു പ്രധസാന ഉല്പനമസാണസ് ചനസാട്ടുബുകസ്
• ഓചരസാ പഠന പ്രവര്തനതപലൂടടെയുസ്ത്രം കടെന്നു ചപസാകുചമസാള കുടപയുടടെ
ചനസാട്ടുബുകപല് എടന്തലസാസ്ത്രം ഉണസാകണസ്ത്രം എനസ് അധഹ്യസാപകര് മുന്കടപ
കണപരപകണസ്ത്രം
• ചനസാട്ടുബുകപടല ചപടയസായ ചരഖടപ്പെടുതലപടന അധഹ്യസാപപക
ചപ്രസാതസാഹപപ്പെപകണസ്ത്രം

-ചനസാട്ടുബുകപല് കസാസപടല പ്രകപയ പ്രതപഫലപക്കുന്നു. (ഗസാഫുകള, പടപകകള,
വപശകലന കുറപപ്പുകള, ചശഖരപച്ചേ വപവരങ്ങളുസ്ത്രം ചപത്രങ്ങളുസ്ത്രം, നപഗമനങ്ങള,
നപര്ചദശങ്ങള, വഹ്യസാഖഹ്യസാനങ്ങള, സസ്ത്രംശയങ്ങള, ചചസാദഹ്യസാവലപകള,
നപരശീകണങ്ങള...)
-അധഹ്യസാപകരുസ്ത്രം കുടപകളുസ്ത്രം നപരന്തരസ്ത്രം എഡപറ്റപസ്ത്രംഗസ് നടെതപ ടമച്ചേടപ്പെടുത്തുന്നു
കസാസസ് പപ ടെപ എ, എസസ് ആര് ജപ എനപവപടെങ്ങളപല് ചനസാട്ടുബുകപടന്റെ
പ്രദര്ശനങ്ങള, വപശകലനങ്ങള എനപവ നടെത്തുന്നു
-ഓചരസാ സന്ദര്ഭതപലുസ്ത്രം ചനസാട്ടുബുകപല് ഉളടപ്പെടുചതണ കസാരഹ്യങ്ങള സസ്ത്രംബനപച്ചേസ്
സൂചനകള ടെപ എസ്ത്രം ല് ഉളടപ്പെടുത്തുന്നു
-കുടപകളുടടെ ചനസാട്ടുബുകപടല ചരഖടപ്പെടുതല് അധഹ്യസാപപക ഉറപ്പെസാക്കുന്നു
ചനസാട്ടുബുക്കുകള കുടപകള ഇടെയപടടെ നകമസാറപ നപരശീകപക്കുകയുസ്ത്രം
വപലയപരുത്തുകയുസ്ത്രം ടചയ്യുന്നു.
-ചനസാട്ടുബുകസ് അധഹ്യസാപപക നപരന്തരസ്ത്രം വപലയപരുത്തുന്നു
ചപടയസായുസ്ത്രം ആകര്ഷകമസായുസ്ത്രം കുടപകള ചനസാട്ടുബുകപല് ചരഖടപ്പെടുതല് നടെത്തുന്നു

6. ഫലപ്രദമസായ കസാസസ്
• വപവപധ തന്ത്രങ്ങളുസ്ത്രം സചങ്കെതങ്ങളുസ്ത്രം പ്രചയസാജനടപ്പെടുതപയസാല് കസാസസ് റസ്ത്രം
പ്രകപയ ഫലപ്രദമസാകുസ്ത്രം
• പഠനപ്രകപയചയസാടെസ് ഇഴുകപചച്ചേര്ന്നു തടനയസാണസ് വപലയപരുതലുസ്ത്രം
നടെക്കുനതസ്
• നപര്ഭയമസായ അന്തരശീകതപല് കുടപകളകസ് പ്രവര്തനങ്ങള ടചയസാന്
അവസരസ്ത്രം നല്കപയസാല് കുടപയുടടെ ആത്മ വപശസസാസവുസ്ത്രം
പഠനതസാല്പരഹ്യവുസ്ത്രം ഉയര്തസാന് സസാധപക്കുസ്ത്രം ( അനുഭവ സമനനസായ
ഒരധഹ്യസാപകന് നടെതപയ ഡമന്ചസ്ട്രേഷന് കസാസപടന്റെ - തപയറ്റര്
സചങ്കെതങ്ങള ഉപചയസാഗടപ്പെടുതപ അടെപസസാനതപല് നടെതപയ
ചര്ച്ചേയപല് നപനസ്)

-പസാഠഭസാഗങ്ങടള സമഗമസായപ വപശകലനസ്ത്രം ടചയ്യുന്നു. ആശയങ്ങള സസയസ്ത്രം
ആര്ജപക്കുന്നു. ചവണ മുടനസാരുകങ്ങള നടെത്തുന്നു
-വപവപധ സചങ്കെതങ്ങള സസാമൂഹഹ്യശസാസ പഠനതപല് പ്രചയസാജനടപ്പെടുത്തുന്നു
(പസാവനസാടെകസ്ത്രം, മസാതൃക നപര്മസാണസ്ത്രം, പ്രവര്തനങ്ങളപലൂടടെ സസയസ്ത്രം നപഗമനങ്ങള /
ആശയങ്ങള രൂപശീകരപകല്, ചപ്രസാജകസ്, സര്ചവ, അഭപമുഖസ്ത്രം, ടസമപനസാര് /
സസ്ത്രംവസാദസ്ത്രം/ പസാനല് ചര്ച്ചേ...)
-വപലയപരുചതണവ എടന്തലസാസ്ത്രം? എചപ്പെസാള? എങ്ങടന ? എനസ് മുന്കടപ
തശീരുമസാനപക്കുന്നു (ടെപ എസ്ത്രം)
-വപലയപരുതലപലൂടടെ സസയസ്ത്രം ടമച്ചേടപ്പെടെസാനുള്ള അവസരസ്ത്രം നല്കുന്നു
കുടപകളുടടെ ഒറ്റയസ്ത്രം കടസായതുമസായ പ്രവര്തനങ്ങള നടെക്കുന്നു
-കടണതലുകള/ ആശയങ്ങള/ സസ്ത്രംശയങ്ങള പങ്കുവയന്നു സസ്ത്രംശയനപവൃതപ

വരുത്തുന്നു
-സസൗഹൃദപരവുസ്ത്രം ജനസാധപപതഹ്യപരവുമസായ പഠനസാന്തരശീകസ്ത്രം ഒരുക്കുന്നു
7. കസാസസ് പപ ടെപ എ
• കുടപകളുടടെ പഠനമപകവുകള പങ്കുടവകസാനുള്ള ചവദപയസാകണസ്ത്രം കസാസസ് പപ
ടെപ എ
• ഏടതസാടക കസാരഹ്യങ്ങളപല് എങ്ങടനടയലസാസ്ത്രം തടന്റെ കുടപടയ ഇനപയുസ്ത്രം
സഹസായപചകണതുണസ് എന തപരപച്ചേറപവസ് ഓചരസാ രകപതസാവപനുസ്ത്രം കസാസസ്
പപ ടെപ എയപലൂടടെ ലഭപകകണസ്ത്രം
• കസാസസ് പപ ടെപ എയുടടെ സസ്ത്രംഘസാടെനസ്ത്രം, നടെതപപ്പെസ്, ചരഖടപ്പെടുതലുകള
എനപവയപല് അധഹ്യസാപപകയസ് വഹ്യകതയുണസായപരപകണസ്ത്രം
• ജൂണ്മസാസസ്ത്രം സസ്ത്രംഘടെപപ്പെപക്കുന കസാസസ് പപ ടെപ എയപല് സസാമൂഹഹ്യ ശസാസ
അധഹ്യസാപപക എന നപലയപല് ആവശഹ്യമസായ
മുടനസാരുകചതസാടടെയസാവണസ്ത്രം പടങ്കെടുചകണതസ്
എസസ് ആര് ജപ ചയസാഗസ്ത്രം
സ്കൂളതല അകസാദമപക പ്രവര്തനങ്ങള സമ്പുഷ്ടവുസ്ത്രം അര്ത്ഥപൂര്ണവുമസാകസാനുള്ള
പ്രധസാന ആശയവപനപമയ ചവദപ എസസ് ആര് ജപയസാണസ്
എസസ് ആര് ജപ ചയസാഗങ്ങള സമയബനപതമസായുസ്ത്രം ഫലപ്രദമസായുസ്ത്രം നടെതസാന്
നമുകസ് സസാധപകണസ്ത്രം
കസാരഹ്യകമമസായ ആസൂത്രണസ്ത്രം ഇതപനസാവശഹ്യമസാണസ്
മുന് പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ അവചലസാകനവുസ്ത്രം തുടെര്ന്നു വരുന പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ
ആസൂത്രണവുസ്ത്രം എസസ് ആര് ജപയപല് നടെകണസ്ത്രം
ചയസാഗനടെപടെപകമങ്ങളുസ്ത്രം തശീരുമസാനങ്ങളുസ്ത്രം ചപടയസായപ ചരഖടപ്പെടുതണസ്ത്രം
യൂണപറ്റസ് സമഗസാസൂത്രണസ്ത്രം
ഒരു യൂണപറ്റപടന സമഗമസായപ സമശീപപച്ചുടകസാണസ് ആസൂത്രണസ്ത്രം നടെത്തുചമസാള
മസാത്രചമ അതസ് സമഗസാസൂത്രണമസാവ
പഠനചനടങ്ങടള വപശകലനസ്ത്രം ടചയ്തുടകസാണസ് മസാത്രചമ യൂണപറ്റസാസൂത്രണസ്ത്രം
സമഗമസാകസാന് പറ
ഓചരസാ പഠനചനടവുമസായപ ബനടപ്പെട ആശയങ്ങള, ധസാരണകള, മചനസാഭസാവങ്ങള,

-കസാസസ് പപ ടെപ എ കചടെണ തശീയതപ, അജണ, അധഹ്യസാപകരുടടെ ചുമതലകള
എനപവ മുന്കടപ തശീരുമസാനപക്കുന്നു
-കുടപകളക്കുസ്ത്രം രകപതസാകളക്കുസ്ത്രം കൃതഹ്യമസായ അറപയപപ്പുകള നല്കുന്നു
ചയസാഗതപനുള്ള ഇരപപ്പെപടെസ്ത്രം ചവണവപധസ്ത്രം കമശീകരപക്കുന്നു
-മുന്കടപ തശീരുമസാനപച്ചേ അജണ അടെപസസാനമസാകപ ചയസാഗനടെപടെപകള നടെത്തുന്നു
-അധഹ്യസാപകര് ഓചരസാ വപഷയതപലുമുള്ള കുടപകളുടടെ പ്രകടെന മപകവുകള,
-ടമച്ചേടപ്പെചടെണ സസ്ത്രംഗതപകള, രകപതസാകള ശ്രദപചകണവ, തുടെര്ന്നു വരുന
-പസാഠഭസാഗങ്ങളുമസായപ ബനടപ്പെട വപശദസാസ്ത്രംശങ്ങള എനപവ അവതരപപ്പെപക്കുന്നു
ആവശഹ്യടമങ്കെപല് അധഹ്യസാപകര് നട്രൈ ഔടസ് കസാസുകള നടെത്തുന്നു
-രകപതസാകളുടടെ സസ്ത്രംശയങ്ങള / ആശങ്കെകള എനപവ പരപഹരപക്കുന്നു
എടുത തശീരുമസാനങ്ങള ചരഖടപ്പെടുതപയതസ് വസായപച്ചു ചകളപ്പെപക്കുന്നു
എസസ് ആര് ജപ കണ്വശീനടറ തശീരുമസാനപച്ചേപട്ടുണസ്
എസസ് ആര് ജപ കടുനതപനു മുമസ് കണ്വശീനറുമസായപ ആചലസാചപച്ചേസ് പ്രഥമസാധഹ്യസാപപക
അജണ തശീരുമസാനപക്കുന്നു
മുന് തശീരുമസാനപ്രകസാരമുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ അവചലസാകനവുസ്ത്രം വപലയപരുതലുസ്ത്രം
നടെത്തുന്നു
പസാഠഭസാഗങ്ങളുമസായപ ബനടപ്പെട ആശയവഹ്യകത വരുത്തുന്നു
പസാഠഭസാഗങ്ങളുടടെ വപനപമയതപനസ് മറ്റസ് അധഹ്യസാപകരുടടെ സഹസായസ്ത്രം ആവശഹ്യടമങ്കെപല്
ഉറപ്പെസാക്കുന്നു
നപര്ചദശങ്ങള / തശീരുമസാനങ്ങള എനപവ കൃതഹ്യമസായുസ്ത്രം വഹ്യകമസായുസ്ത്രം
ചരഖടപ്പെടുത്തുന്നു
•
•
•

സൂചപപ്പെപച്ചേ കസാരഹ്യങ്ങള പരപഗണപച്ചുടകസാണസ് യൂണപറ്റസ് സമഗസാസൂത്രണ ചരഖ
തയസാറസാക്കുന്നു (സസാമപള അനുബനമസായപ നല്കപയപരപക്കുന്നു)
സമഗസാസൂത്രണ ചരഖയുടടെ സൂചകങ്ങള നപര്ണയപച്ചേസ് എഡപറ്റസ് ടചയ്യുന്നു
സമഗസാസൂത്രണ ചരഖയപല് പരസാമര്ശപകടപ്പെട പഠചനസാപകരണങ്ങള
മുന്കടപ തയസാറസാക്കുന്നു

മൂലഹ്യങ്ങള എനപവ പ്രചതഹ്യകസ്ത്രം തപരപച്ചേറപചയണതുണസ്
ഇവ ആര്ജപക്കുനതപനസ് പരഹ്യസാപ്തമസായ പ്രവര്തനങ്ങള ആസൂത്രണസ്ത്രം ടചയപട്ടുണസ്
എനസ് ഉറപ്പു വരുതണസ്ത്രം
പഠനസസാമഗപകള , വപലയപരുചതണ കഴപവുകള എനപവ തപരപച്ചേറപയണസ്ത്രം
യൂണപറ്റസ് വപലയപരുതലപനുള്ള വപവപധ തന്ത്രങ്ങള / ടൂളുകള എനപവ
തശീരുമസാനപച്ചേപരപകണസ്ത്രം
യൂമപറ്റസ് സമഗസാസൂത്രണതപടന്റെ ഭസാഗമസായപ ചരഖടപ്പെടുതപയ പഠചനസാപകരണങ്ങള
/ വപഭവങ്ങള എനപവ ലഭഹ്യമസാകല് / രൂപടപ്പെടുതല്, ഉള്ളടെക സസ്ത്രംബനമസായ
ആശയങ്ങള സസസാസ്ത്രംശശീകരപകല്, ആവശഹ്യടമങ്കെപല് ചപല പ്രവര്തനങ്ങളപല്
പ്രസാചയസാഗപകസാനുഭവങ്ങള ചനടെല് (പരശീകണങ്ങള, ചറസാള ചപ....) എനപവയുസ്ത്രം
ആസൂത്രണതപടന്റെ ഭസാഗസ്ത്രം തടനയസാണസ്

•

നദനസ്ത്രം ദപനസാസൂത്രണസ്ത്രം
യൂണപറ്റസ് സമഗസാസൂത്രണതപടന്റെ തുടെര്ച്ചേയസാകണസ്ത്രം നദനസ്ത്രംദപനസാസൂത്രണസ്ത്രം
മുന്കടപ തശീരുമസാനപച്ചേ പഠനചനടങ്ങള, ആശയങ്ങള, നനപുണപകള,
മചനസാഭസാവങ്ങള, മൂലഹ്യങ്ങള എനപവ ആര്ജപക്കുന തരതപല് പ്രകപയസാ
ബനപതമസാകണസ്ത്രം ടെപ എസ്ത്രം
എലസാ കുടപകടളയുസ്ത്രം പരപഗണപകതക വപധസ്ത്രം അനുരൂപശീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള
ഉണസാകണസ്ത്രം
വപലയപരുതപ കുടപകളകസ് ഫശീഡ്ബസാകസ് നല്കസാനുസ്ത്രം അവര്കസ് മച്ചേടപ്പെടെസാനുമുള്ള
സസാധഹ്യത ഉണസാകണസ്ത്രം
ചനസാട്ടുബുകസ് ഉളടപ്പെടടെയുള്ള ചപസാര്ടസ്ചഫസാളപചയസായുസ്ത്രം മറ്റസ് പഠചനസാല്പ്പെനങ്ങളുസ്ത്രം
രൂപടപ്പെടുതസാനുള്ള സസാധഹ്യത പഠനപ്രകപയയുടടെ ഭസാഗമസായപ പരപഗണപകണസ്ത്രം.
ഇവ സസ്ത്രംബനപച്ചേ സൂചനകള ടെപ എസ്ത്രം ല് ഉണസാകണസ്ത്രം

•

നട്രൈ ഔട്ടുകള
1. കുടപയുടടെ പഠനപ്രസസ്ത്രം പരപഹരപകല് രശീതപ
2. പഠനചനടങ്ങളുടടെ വപശകലനസ്ത്രം
3. കസാസസ് റസ്ത്രം വപലയപരുതല്
4. ഐ സപ ടെപ സസാധഹ്യത പ്രചയസാഗപച്ചേസ് ഫലപ്രസാപ്തപ നപര്ണയപകല്

5.
6.
7.
8.

•

•
•
•
•
•

റഫറന്സപസ്ത്രംഗസ് നടെതപ ഉള്ളടെക സസ്ത്രംബനമസായ ധസാരണകള
പുഷ്ടപടപ്പെടുത്തുന്നു
കസാസപല് നടെചകണ പ്രസാചയസാഗപക പ്രവര്തനങ്ങള ആവശഹ്യടമങ്കെപല്
ടചയ്തുചനസാകപ അനുഭവങ്ങള ചനടുന്നു

യൂണപറ്റസ് സമഗമസായപ ആസൂത്രണസ്ത്രം ടചയചപ്പെസാള പരപഗണപച്ചേ
പഠനചനടങ്ങള, ആശയങ്ങള തുടെങ്ങപയവ ടെപ എസ്ത്രം ല് പ്രതപഫലപക്കുന്നു
അനുരൂപശീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള ഇഴചചര്തപട്ടുണസ്
പഠനപ്രകപയയപല് എലസാ കുടപകളുസ്ത്രം സജശീവമസായപ പടങ്കെടുക്കുന്നുണസ്
കടണതലുകളക്കുസ്ത്രം പങ്കുടവകലപനുസ്ത്രം സസയസ്ത്രം ടമച്ചേടപ്പെടെലപനുസ്ത്രം
കുടപകളകസ് അവസരസ്ത്രം ലഭപക്കുന്നു
ചനസാട്ടുബുക്കുകളപല് യഥസാസമയസ്ത്രം ചരഖടപ്പെടുതലുകള നടെത്തുന്നു
ചപസാര്ടസ് ചഫസാളപചയസാ മറ്റസ് പഠചനസാല്പ്പെനങ്ങള എനപവ രൂപടപ്പെടുന്നു.
അവ കുടപകളുസ്ത്രം അധഹ്യസാപപകയുസ്ത്രം വപലയപരുതപ ടമച്ചേടപ്പെടുത്തുന്നു

ചനസാട്ടുബുകസ് ടമച്ചേടപ്പെടുതല്
വപവപധ പഠന തന്ത്രങ്ങള പ്രചയസാജനടപ്പെടുതപയുള്ള കസാസസ്
ഫലപ്രദമസായ കസാസസ് പപ ടെപ എ, എസസ് ആര് ജപ
യൂണപറ്റസ് സമഗസാസൂത്രണസ്ത്രം

