യു പപി അടപിസസ്ഥാന ശസ്ഥാസസ
അവധധികക്കാല പരധിശശീലനനം - ഊന്നല് മമേഖല/ ധക്കാരണകള/ ആശയങ്ങള

I. പ്രശക്കാവതരണനം
കകുടധിയകുടടെ ജശീവധിതക്കാനകുഭവങ്ങളധില് നധിന്നകുനം പരധിസരതധില് നധിന്നകുമേകുള്ള
പ്രശങ്ങളകുമേക്കായധി ബന്ധടപ്പെടെകുതധി നടെതണനം
പ്രശങ്ങള
1. അമനന്വേഷണതധിമലകസ് നയധികകുന്നതക്കാകണനം
2. വവ്യതവ്യസ്തമേക്കായ പ്രതധികരണങ്ങളകധിടെ നല്കകുന്നതക്കാകണനം (പരധികല്പന
രറപശീകരധികകുന്നതധിനസ് സഹക്കായകനം)
3. അറധിവധിടന്റെ പകുതധിയ തലതധിമലകസ് ഉയര്തക്കാന്
പരവ്യക്കാപ്തമേക്കായധിരധികണനം
4. ജധിജക്കാസ, തക്കാല്പരവ്യനം എന്നധിവടയ പരധിഗണധികകുന്നതക്കാകണനം
5. പധിന്നക്കാകനം നധിലകുന്നവര്, വവ്യതവ്യസ്ത പഠനശശലധിയകുള്ളവര്
എന്നധിവടരകറടെധി പരധിഗണധിചസ് ശവവധിധവ്യമേക്കാര്ന്ന പ്രശക്കാവതരണ രശീതധി
സന്വേശീകരധികണനം

കക്കാസസ് ററനം പ്രതധിഫലനനം

•
•

•
•
•

•

•
2. പ്രശക്കാവതരണമശഷനം പരധികല്പന രറപശീകരണനം നടെകണനം
(സക്കാധവ്യതകള
• നന്നക്കായധി സറരവ്യപ്രകക്കാശനം ലഭധികക്കാതതധിനക്കാലക്കായധിരധികകുനം വധിളവസ്
കകുറഞ്ഞതസ്

•

പഠനപ്രശനം കകുടധികളകസ് പ്രവര്തനനം ഏടറ്റെടെകുകക്കാന്
സഹക്കായകമേക്കായ വധിധനം അവതരധിപ്പെധികകുന്നകു
കകുടധികളധില് തക്കാല്പരവ്യമേകുണര്തകുന്നതകുനം മേകുന്നറധിവസ്
പരധിമശക്കാധധികകുന്നതകുനം ടവലകുവധിളധിയകുയര്തകുന്നതകുനം മേക്കാനസധിക
സനകുലധിതക്കാവസ്ഥ സസൃഷധികകുന്നതകുമേക്കായ അനകുമയക്കാജവ്യ
പഠനപ്രശങ്ങല് ഓമരക്കാ പശീരശീഡധിലകുനം / കക്കാസധിലകുനം/ ടമേക്കാഡവ്യറളധിലകുനം
നല്കകുന്നകു.
പ്രശ വധിശകലനതധിനകുള്ള ഇടെടപടെലകുകള നടെതകുന്നകു
പ്രക്കാമയക്കാഗധികത, ആവശവ്യനം എന്നധിവ പരധിഗണധിചസ്
അനകുമയക്കാജവ്യമേക്കായ രശീതധി സന്വേശീകരധികകുന്നകു
വശീഡധിമയക്കാ കധിപ്പെധിനംഗസ്, ടകക്കാളക്കാഷസ്, വക്കാര്തകള, കഥ, ടെധിപ്പെസ്
പ്രവര്തനങ്ങള, ലഘകുപരശീക്ഷണനം, മേക്കാജധികകുകള,
വക്കാതധില്പ്പെകുറ നധിരശീക്ഷണനം, ഡയറധികകുറധിപ്പെസ് അവതരണനം,
കവധിതകള, ഗക്കാനനം, ശബ്ദമലഖനനം തകുടെങ്ങധി ശവവധിധവ്യമേക്കാര്ന്ന
പ്രശക്കാവതരണ തന്ത്രങ്ങള മേക്കാറധി മേക്കാറധി
പ്രമയക്കാജനടപ്പെടെകുതകുന്നകുണസ്
അഞസ്, ഏഴസ് കക്കാസകുകളധിടല യറണധിറ്റെസ് -സസവ്യങ്ങള, കസൃഷധി
എന്നധിവയകുമേക്കായധി ബന്ധടപ്പെട കവധിതകള, വശീഡധിമയക്കാ കധിപ്പെകുകള,
പഴടഞക്കാലകുകള തകുടെങ്ങധിയവ പ്രമയക്കാജനടപ്പെടെകുതകുന്നകു. ഉദക്കാ എടന്റെ മേരനം പദ്ധതധിയകുടടെ ഈ മേരനം എടന്റെ മേരനം....എന്ന ഗക്കാനനം
ഉപമയക്കാഗധികകുന്നകു
ടെധി എനം ല് ഇതകുമേക്കായധി ബന്ധടപ്പെട മരഖടപ്പെടെകുതലകുണസ്
പരധികല്പനകള കകുടധിയകുടടെ മനക്കാടകുബകുകധില് മരഖടപ്പെടെകുതകുന്നകു
ഉദക്കാ - ....................കക്കാരണതക്കാലക്കാണസ് മേതന് വള്ളധിയധില് വധിളവസ്
കകുറഞ്ഞതസ്? എന്ന പ്രശതധിനസ് വധിളവസ് കകുറയക്കാന് വധിളവസ്
ലഭധികക്കാന് കക്കാരണമേക്കായ സക്കാഹചരവ്യങ്ങളകുനം വധിളവകുനം തമധിലകുള്ള
ബന്ധനം സറചധിപ്പെധികകുന്ന പരധികല്പനകള എലക്കാ കകുടധികളകകുനം

•
•
•
•
•
•
•

മവനല്കക്കാലതസ് നടധിരകുടന്നങധില് നല വധിളവസ് ലഭധികകുമേക്കായധിരകുന്നകു
മേഴകക്കാലതസ് നടതകുടകക്കാണക്കായധിരധികക്കാനം നല വധിളവസ് കധിടക്കാതധിരകുന്നതസ്
നല രശീതധിയധില് പരക്കാഗണനം നടെകക്കാതതകുടകക്കാണക്കാകകുനം നല വധിളവസ്
ലഭധികക്കാതതസ്
ഷഡസ്പദങ്ങള കകുറഞ്ഞതകുടകക്കാണക്കായധിരധികകുനം നല വധിളവസ്
ലഭധികക്കാതതസ്
വളമേധിടധിടകുടണങധിലകുനം ടചടെധികസ് ആവശവ്യമേക്കായ ലവണങ്ങള
ലഭധിചധിടകുണക്കാകധില
കശീടെബക്കാധ കറടെധിയതധിനക്കാലക്കായധിരധികക്കാനം വധിളവസ് കകുറഞ്ഞതസ്
നല വധിതക്കാടണങധിമല നല വധിളവസ് ലഭധികറ)

3. നധിരശീക്ഷണനം, പരശീക്ഷണനം തകുടെങ്ങധിയ ശക്കാസസ്ത പഠനരശീതധികളധില് ഏതസ് രശീതധി
അവലനംബധിചസ് പ്രശ പരധിഹരണനം നടെതക്കാടമേന്നസ് തശീരകുമേക്കാനടമേടെകുകക്കാന്
കകുടധികളകസ് അവസരനം നല്കണനം പ്രകധിയക്കാമശഷധികളകുടടെ വധികക്കാസതധിനസ്
ഊന്നല് നല്കകുന്ന വധിധതധില് പഠനപ്രകധിയ ആസറത്രണനം നടെകണനം.
വധിവരമശഖരണനം നടെകണനം

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

എഴകുതക്കാന് അവസരനം ലഭധികകുന്നകുണസ്
നല വധിളവസ് ലഭധികകുന്നതകുനം ലഭധികക്കാതതകുമേക്കായ മതക്കാടങ്ങളകുടടെ
ചധിത്രവകുമേക്കായധി ബന്ധടപ്പെടസ് വധിളവസ് കകുറയക്കാനകുനം കറടെക്കാനകുനം
ഇടെയക്കാകധിയ സക്കാഹചരവ്യങ്ങളകുമേക്കായധി ബന്ധടപ്പെടസ് പരധികല്പന
രറപശീകരണനം നടെതധി മരഖടപ്പെടെകുതകുന്നകു
വവ്യതവ്യസ്ത പരധികല്പനകള കകുടധികള മരഖടപ്പെടെകുതകുന്നകു
അവതരധിപ്പെധികകുമമക്കാള സമേക്കാനമേക്കായ പരധികല്പനകള എത്രമപര്
മരഖടപ്പെടെകുതധിയധിരധികകുന്നകു, വവ്യതവ്യസ്തമേക്കായ പരധികല്പനകള
ഏടതലക്കാനം? എത്ര മപര് എന്നധിങ്ങടന അധവ്യക്കാപധിക
വധിശകലനതധിനസ് വധിമധയമേക്കാകകുന്നകുണസ്
പരധികല്പനകള മബക്കാര്ഡധില് മരഖടപ്പെടെകുതകുന്നകുണസ്
കകുടധികള രറപശീകരധിച പരധികല്പനകളകുടടെ സക്കാധവ്യതകള
പരധിമശക്കാധധികക്കാനക്കായധി എങ്ങടന കടണതക്കാനം എന്ന
മചക്കാദവ്യതധിലറടടെ മേകുമന്നറകുന്നകു
വവ്യതവ്യസ്തമേക്കായ പ്രശപരധിഹരണ മേക്കാര്ഗങ്ങള കകുടധികള
നധിര്മദശധികകുന്നകുണസ്
വവ്യകധിഗതമേക്കായകുനം ഗറപ്പെസ് പ്രവര്തനമേക്കായകുനം പഠനരശീതധി
ആസറത്രണനം ടചയകുന്നകുണസ്
ആശയരറപശീകരണതധിനസ് അനകുമയക്കാജവ്യമേക്കായ പഠനരശീതധികള,
തന്ത്രങ്ങള തശീരകുമേക്കാനധികക്കാന് കകുടധികളകസ് കഴധിയകുന്നകുണസ്
വധിവരമശഖരണ സമേയതസ് ലഭവ്യമേക്കാകകുന്ന വധിവറങ്ങള
മരഖടപ്പെടെകുമതണ രറപമരഖകള കക്കാസധില് രറപടപ്പെടെകുന്നകുണസ്
(പടധികകള, പദസറരവ്യന്, ഗക്കാഫധികസ് ഓര്ഗശനസര്, നധിരശീക്ഷണ
പത്രധിക)
പഠനരശീതധിയകുടടെ പ്രക്കാമയക്കാഗധികത, ആവശവ്യകത എന്നധിവ ചര്ച
ടചയകുന്നകുണസ്. അനകുമയക്കാജവ്യമേക്കായ രശീതധി തശീരകുമേക്കാനധികകുന്നകുണസ്
ലഭധിച വധിവരങ്ങടള ചധിടടപ്പെടെകുതക്കാനകുനം കമേശീകരധികക്കാനകുമേകുള്ള
ശ്രമേങ്ങള/ സറചനകള/സഹക്കായനം / പധിനകുണ കകുടധികളകസ്
ലഭധികകുന്നകുണസ്
അപഗഥനതധിനസ് സഹക്കായകമേക്കായ രശീതധിയധില് പടധിക, ഗക്കാഫസ്,

ലധിസസ്, ഗക്കാഫധികസ് ഓര്ഗശനസര് എന്നശീ രശീതധിയധില് എലക്കാ
കകുടധികളകുനം ദതങ്ങടള കമേശീകരധികകുന്നകുണസ്
മശഖരധിച വധിവരങ്ങടള അപഗഥധിചസ് നധിഗമേനതധിടലതധിമചരലകുനം
ആശയരറപശീകരണവകുനം കക്കാസധില് നടെകണനം

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

കസൃതവ്യമേക്കായ അപഗഥന മചക്കാദവ്യങ്ങളധിലറടടെ നധിഗമേന
രറപശീകരണനം നടെതക്കാനകുനം ടമേചടപ്പെടെകുതക്കാനകുനം കകുടധികളകസ്
അവസരനം വഭധികകുന്നകുണസ്
ഉദക്കാ -പടധിക, ഗക്കാഫസ് എന്നധിവ അപഗഥധികകുമമക്കാളടെശീചര് നല്മകണ പധിനകുണ
ടപക്കാതകു പ്രവണതകള ഉമണക്കാ?
സവധിമശഷമേക്കായ പ്രവണതകള ഉമണക്കാ?
ഒന്നധിലധധികനം ഇനങ്ങള മചര്ത പരധിമശക്കാധധിചക്കാല്
എടനങധിലകുനം ബന്ധനം കടണതക്കാമമേക്കാ? (നധിരയധിലകുള്ളതസ്....)
ഒമര ഇനതധിലകുള്ളവ പരധിമഷക്കാധധിചക്കാല് എടനങധിലകുനം ബന്ധനം
കടണതക്കാമമേക്കാ? (വരധിയധിലകുള്ളവ)
മനരധിട പ്രശതധിടന്റെ പരധിഹക്കാരവകുമേക്കായധി ബന്ധടപ്പെടസ് /
കക്കാരണങ്ങലകുമേക്കായധി ബന്ധടപ്പെടസ് എടനലക്കാനം കക്കാരവ്യങ്ങളക്കാണസ്
ലഭധികകുക?
ആശയരറപശീകരണതധിനക്കായധി പ്രകധിയ, നധിരശീക്ഷണങ്ങള
എന്നധിവ ചധിത്രശീകരധികക്കാനകുനം സന്വേനനം ഭക്കാഷയധിമലകകുനം തകുടെര്ന്ന
ശക്കാസസ്ത ഭക്കാഷയധിമലകകുനം ടമേക്കാഴധിമേക്കാറ്റെനം നടെതക്കാന് എലക്കാ
കകുടധികളകകുനം അവസരനം ലഭധികകുന്നകു
പഠനപ്രകധിയയകുടടെ ഓമരക്കാ ഘടതധിലകുനം പഠനപകുമരക്കാഗതധി ഉറപ്പെകു
വരകുതകുന്നതധിനക്കായധി പരമേക്കാവധധി വധിലയധിരകുതല് സക്കാധവ്യതകള
ടെധി എനം ലകുനം മനക്കാടകുബകുകധിലകുനം പ്രതധിഫലധികകുന്നകുണസ്
പ്രകധിയ വധിലയധിരകുതകുന്നതധിനക്കായധി സറചകങ്ങള രറപടപ്പെടെകുതധി
വധിലയധിരകുതല് നടെകകുന്നകുണസ്
പറര്തശീകരധികക്കാത പദസറരവ്യന്, പടധിക, വര്കസ് ഷശീറ്റെകുകള,
ആശയഭറപടെങ്ങള, ചധിത്രശീകരണങ്ങള, ഗക്കാഫധികസ്
ഓര്ഗശനസര് എന്നധിവ ഉപമയക്കാഗടപ്പെടെകുതധി വധിലയധിരകുതല്
നടെതകുന്നകുണസ്

II. ശക്കാസസ്ത പഠനക്കാനരശീക്ഷനം
1.

ശക്കാസസ്ത പഠനനം നടെകക്കാനകുനം ആശയരറപശീകരണനം നടെകകുന്നതധിനകുനം
അനകുമയക്കാജവ്യമേക്കായ ശക്കാസസ്ത പഠനക്കാനരശീക്ഷനം കക്കാസധിലകുനം സറളധിലകുനം
ഒരകുമകണതകുണസ്
2. ശക്കാസസ്ത പഠനക്കാനരശീക്ഷനം രറപടപ്പെടെകുമതണതകുനം
ഉപമയക്കാഗടപ്പെടെകുമതണതകുനം ഫലപ്രദമേക്കായ ആശയരറപശീകരണതധിനസ്
സഹക്കായകമേക്കാണസ്
3. ശസ്ഥാസസ്ഥാശയങ്ങളുടട കൃതത്യത, ആഴസ, നപിലവസ്ഥാരസ എനപിവ ഉറപസ്ഥാകസ്ഥാനസ
നവവീന അനഭവങ്ങടളെ നപിലവപിലുള്ളവയുമസ്ഥായപി ഒത്തുനനസ്ഥാകസ്ഥാനമുള്ള ഭപിനതല
അനഭവസ പ്രദസ്ഥാനസ ടചെയ്യുന

•

•
•
•
•
•
•

•

•

ബുള്ളറപിന് നബസ്ഥാര്ഡഡ് - ഓനരസ്ഥാ യൂണപിറസ വപിനപിമയസ ടചെയ്യുനമസ്ഥാള്
അതുമസ്ഥായപി ബന്ധടപട്ട വസ്ഥാര്ത്തകള്, ചെപിത്രങ്ങള്, നലഖനങ്ങള്,
എനപിവ ടവീച്ചറസ കുട്ടപിയുസ നചെര്നഡ് സമസ്ഥാഹരപിക്കുന. ബുള്ളറപിന്
നബസ്ഥാര്ഡപില് ക്രമവീകരപിക്കുന (എടുത്തു മസ്ഥാറനവ ചെസ്ഥാര്ട്ടപില് ഒട്ടപിച്ചഡ്
ആല്ബമസ്ഥാക്കുന)
നചെസ്ഥാദത്യടപട്ടപി - യൂണപിറമസ്ഥായപി ബന്ധടപട്ട അനനന്വേഷണങ്ങള്ക്കുസ
കടണ്ടെത്തലപിനസ നവണ്ടെപി നചെസ്ഥാദത്യടപട്ടപി ക്രമവീകരപിക്കുന
പതപിപഡ് നപിര്മസ്ഥാണസ - ഓനരസ്ഥാ യൂണപിറമസ്ഥായപി ബന്ധടപട്ടഡ്
വപിവരനശഖരണസ നടത്തപി പതപിപ്പുകള് നപിര്മപിക്കുന
ശസ്ഥാസ മസ്ഥാഗസപിന് -പതപിപ്പുകളെപില് നപിനഡ് ടതരടഞ്ഞെടുത്ത മപികച്ചവ
ഉള്ടപടുത്തപി മസ്ഥാഗസപിന് നപിര്മപിക്കുന
ശസ്ഥാസ കപിറഡ് - ടവീച്ചര്ക്കുസ ഓനരസ്ഥാ കുട്ടപിക്കുസ തയസ്ഥാറസ്ഥാകപിയപിട്ടുണ്ടെഡ്
പരവീക്ഷണമൂല – ഓനരസ്ഥാ കസ്ഥാസപിലുസ തയസ്ഥാറസ്ഥാകപിയപിട്ടുണ്ടെഡ്
വസ്ഥായനമൂല – ശസ്ഥാസ പുസ്തകങ്ങള്, മസ്ഥാഗസപിനകള്, മറ ശസ്ഥാസ
പ്രസപിദവീകരണങ്ങള്, ലഘുനലഖകള്, ബുകഡ് ലറകള്, നപസ്ഥാസ്റ്ററകള്,
നനസ്ഥാട്ടവീസുകള്, സര്നവ റപിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്, നപ്രസ്ഥാജകഡ് റപിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്,
ആല്ബങ്ങള് തുടങ്ങപിയവ ഉള്ടകസ്ഥാള്ളുന രവീതപിയപില് വസ്ഥായനമൂല
തയസ്ഥാറസ്ഥാകപിയപിട്ടുണ്ടെഡ് (ശസ്ഥാസ്തമൂലയപില് ക്രമവീകരപികസ്ഥാന് കഴപിഞ്ഞെപിടല്ലെങപില്
ഉള്ള സസൗകരത്യങ്ങള്കനസരപിച്ചഡ് ക്രമവീകരപിച്ചപിട്ടുണ്ടെഡ്)
വപിവരവപിനപിമയ സസ്ഥാനങതപിക വപിദത്യ ( ഐ സപി ടപി) - TERMS
കസ്ഥാസര്നഗസ്ഥാഡഡ് ഡയറഡ് - സസ്ഥാധത്യതകള് അനനയസ്ഥാജത്യമസ്ഥായ
സന്ദര്ഭങ്ങളെപില് ഉപനയസ്ഥാഗടപടുത്തുന
ശസ്ഥാസലസ്ഥാബഡ് - 5,6,7 കസ്ഥാസുകളെപിടല ആദത്യ യൂണപിറപിടന്റെ വപിനപിമയത്തപിനഡ്
ആവശത്യമസ്ഥായ സസ്ഥാമഗപികള് സമസ്ഥാഹരപിച്ചപിട്ടുണ്ടെഡ്. അവ
ഉപനയസ്ഥാഗടപടുത്തപി ലസ്ഥാബഡ് സജവീകരപിച്ചപിട്ടുണ്ടെഡ് (ലസ്ഥാബഡ് ഒരുകസ്ഥാത്ത
സ്കൂളുകളെപില്) . ശസ്ഥാസ ലസ്ഥാബപിടന്റെ അന്തരവീക്ഷത്തപില് പഠന പ്രക്രപിയകള്

•

•

•

•
•

•
•

•

III. മനക്കാടകുബകുകസ്
കക്കാസധില് നടെന്ന പഠന പ്രകധിയ പ്രതധിഫലധികകുന്ന രശീതധിയധിലക്കാണസ്
കകുടധിയകുടടെ മനക്കാടകുബകുകധിടല മരഖടപ്പെടെകുതലകുകള മവണതസ്
പഠനതധിനക്കായധി സന്വേശീകരധിച വവ്യതവ്യസ്ത സമങതങ്ങള, കകുടധിയകുടടെ
നധിരശീക്ഷണങ്ങള, കടണതലകുകള, ഊഹനം/ പരധികല്പനകള,
വവ്യകധിഗത -സന്വേതന്ത്ര രചനകള തകുടെങ്ങധിയ സക്കാധവ്യതകള
മനക്കാടകുബകുകധിടന്റെ ശജവധികത നധിലനധിര്തകുന്നകു
ഭക്കാഷക്കാ പ്രശങ്ങള മേറലനം പ്രയക്കാസമേനകുഭവധികകുന്ന കകുടധികളകസ്
ഇതരനം ഉപക്കാധധികളധിലറടടെ രചന നധിര്വഹധികകുന്നതസ്
എഴകുതധിമനക്കാടെകുനം പഠനതധിമനക്കാടെകുനം തക്കാല്പരവ്യനം വര്ധധിപ്പെധികകുനം. ഇതസ്
മലഖനവകുമേക്കായധി ബന്ധടപ്പെട എലക്കാ പ്രശങ്ങളകുനം പരധിഹരധികക്കാന്
സഹക്കായധികകുനം

•
•
•

•

•
•

നടപപിലസ്ഥാക്കുന
പരപിസപിതപി ലസ്ഥാബഡ് - ഓനരസ്ഥാ യൂണപിറമസ്ഥായപി ബന്ധടപട്ടഡ് 5,6,7
കസ്ഥാസുകളെപിനലകഡ് നവണ്ടെ സസത്യങ്ങള് നട്ടു വളെര്ത്തുന. ഇവ നപിരവീക്ഷണ
വപിനധയമസ്ഥാകപി വപിവരനശഖരണസ നടത്തുന
ഓനരസ്ഥാ യൂണപിറമസ്ഥായപി ബന്ധടപട്ടഡ് ശസ്ഥാസസ്ഥാശയങ്ങള് പ്രതപിഫലപിക്കുന
വസ്തുകള്, സസ്ഥാമഗപികള് എനപിവ സ്കൂള് പരപിസരത്തഡ്
സജവീകരപിച്ചപിരപിക്കുന.ശസ്ഥാസ പഠനത്തപിനസ്ഥായപി പ്രനയസ്ഥാജനടപടുത്തുന
ശസ്ഥാസ ലലബ്രറപി - ടവീച്ചര് ടടകഡ്റപില് പരസ്ഥാമര്ശപിച്ച പുസ്തകങ്ങള്, ശസ്ഥാസ
കഥകള്, ശസ്ഥാസ മസ്ഥാഗസപിനകള് തുടങ്ങപിയവ സമസ്ഥാഹരപിച്ചഡ് ലലബ്രറപി
ക്രമവീകരപിച്ചപിരപിക്കുന. ഉപനയസ്ഥാഗപിക്കുന
ടവീച്ചര്നവര്ഷനകളുസ കുട്ടപികളുടട ഉല്പനങ്ങളുസ - ഓനരസ്ഥാ
ആശയങ്ങളുമസ്ഥായപി ബന്ധടപട്ടഡ് രൂപടപടുന ചെപിത്രങ്ങള്, ചെസ്ഥാര്ട്ടുകള്,
ചെപിത്രവീകരണങ്ങള്,മസ്ഥാതൃകകള്, ആശയഭൂപടങ്ങള് അതതഡ് സമയത്തഡ്
പ്രദര്ശപിപപിക്കുന
വപിലയപിരുത്തല് നഫസ്ഥാര്മസ്ഥാറകള്, വര്കഡ് ഷവീറകള്
ടപി എസ ലുസ നനസ്ഥാട്ടുബുകപിലുസ നമല്പറഞ്ഞെവ
ഉപനയസ്ഥാഗടപടുത്തപിയതപിടന്റെ ടതളെപിവുകള്, സൂചെനകള്
നനസ്ഥാട്ടുബുകപിടല നരഖടപടുത്തലുകള് ടമച്ചടപടുത്തുനതപിനഡ് കസ്ഥാസപില്
ടപസ്ഥാതുധസ്ഥാരണ രൂപവീകരപിച്ചപിട്ടുണ്ടെഡ്
നനസ്ഥാട്ടുബുകപില് പരപികല്പന നരഖടപടുത്തപിയപിട്ടുണ്ടെഡ്
എങ്ങടന കടണ്ടെത്തസ്ഥാസ? എന നചെസ്ഥാദത്യത്തപിനനസൃതമസ്ഥായപി വത്യകപിഗത
ആസൂത്രണത്തപിടന്റെയുസ ഗ്രൂപഡ്തല ടമച്ചടപടുത്തലപിടന്റെയുസ
നരഖടപടുത്തലുകള് ഉണ്ടെഡ്
ലവവപിധത്യമസ്ഥാര്ന ആശയവപിനപിമയ ഉപസ്ഥാധപികള് ഉപനയസ്ഥാഗടപടുത്തപി
തത്സമയ നരഖടപടുത്തലുസ അല്ലെസ്ഥാത്തതുമസ്ഥായ നരഖടപടുത്തലുസ
നടത്തപിയപിട്ടുണ്ടെഡ്
സന്വേതന്ത്ര രചെനയ്ക്കുള്ള അവസരമുണ്ടെഡ്
നനസ്ഥാട്ടുബുകപിടല നരഖടപടുത്തലുകള് വര്ണശബളെമസ്ഥായുസ

•

•

•

•
IV. വധിലയധിരകുതല്
• എലക്കാ കകുടധികളകകുനം പഠനമേധികവസ് ഉണക്കാകകുനം വധിധനം നധിരനരനം
അധവ്യക്കാപധിക ഇടെടപമടെണതകുണസ്. ഇതധിനക്കായധി അവസ്ഥക്കാ വധിശകലനനം
നടെതണനം (ശക്കാസസ്ത പഠനപ്രകധിയ, പ്രതധികരണനം, ഉല്പന്നങ്ങള
എന്നധിവ തത്സമേയനം/ അനകുമയക്കാജവ്യമേക്കായ സമേയതസ് വധിലയധിരകുതധി
ഫശീഡസ്ബക്കാകസ് നല്കണനം
സക്കാധവ്യതകള
• കകുടധികള സറചകങ്ങള വധികസധിപ്പെധിചസ് വധിലയധിരകുതല് നടെതകുന്നകു
• തയക്കാറക്കാകധിയ പദസറരവ്യന്, പടധിക, ചധിത്രശീകരണങ്ങള എന്നധിവ
സന്വേയനം വധിലയധിരകുതല് പരസ്പര വധിലയധിരകുതല് നടെതകുന്നകു
• കക്കാസസ് തല ചര്ച

•
•

•
•
•

മനനസ്ഥാഹരമസ്ഥായുസ ആകര്ഷകമസ്ഥായുസ ക്രമവീകരപിച്ചപിട്ടുണ്ടെഡ്. (പട്ടപിക,ഗസ്ഥാഫഡ്,
പദസൂരത്യന്, ഗസ്ഥാഫപികഡ് ഓര്ഗലനസര്, ടവണ്ചെപിത്രസ, ആശയഭൂപടസ,
വര്കഡ് ഷവീറകള്, ചെപിത്രവീകരണങ്ങള്, വര്ഗവീകരണ ചെപിത്രങ്ങള്
പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങലള് / പ്രക്രപിയയുടട ഓനരസ്ഥാ ഘട്ടത്തപിലുസ
പരമസ്ഥാവധപി ചെപിത്രവീകരണങ്ങള് പ്രനയസ്ഥാജനടപടുത്തപിയപിട്ടുണ്ടെഡ്.
(പരപികല്പന രൂപവീകരണസ, പഠനരവീതപി ആസൂത്രണസ, വപിവരനശഖരണസ,
നപിരവീക്ഷണസ, അപഗഥനസ, നപിഗമനരൂപവീകരണസ,സന്വേയസ
വപിലയപിരുത്തല്, പരസ്പര വപിലയപിരുത്തല്.......)
നനസ്ഥാട്ടുബുകഡ് ചെപിട്ടയസ്ഥായപി രൂപടപടുത്തുനതപിനഡ് കുട്ടപികള്കഡ് പ്രനചെസ്ഥാദനസ
നല്കുന രവീതപിയപില് ടപി എസ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയുസ പ്രദര്ശപിപപിക്കുകയുസ
ടചെയ്യുന.
കുട്ടപികളുടട തത്സമയ നരഖടപടുത്തലുകള്, ചെപിത്രവീകരണങ്ങല്
എനപിവയപില് നപിനഡ് തടന്റെ നപിരവീക്ഷണങ്ങള്, കണ്ടെത്തലുകള് എനപിവ
സന്വേന്തസ ഭസ്ഥാഷയപിനലക്കുസ തുടര്നഡ് ശസ്ഥാസ ഭസ്ഥാഷയപിനലക്കുസ
ടമസ്ഥാഴപിമസ്ഥാറപിയതപിടന്റെ ടതളെപിവുകള് ഉണ്ടെഡ്
കുട്ടപിയുടട വളെര്ച്ച, വപികസ്ഥാസസ എനപിവ നബസ്ഥാധത്യടപടുന ഒരു
നപസ്ഥാര്ട്ടഡ്നഫസ്ഥാളെപിനയസ്ഥാ എന രവീതപിയപില് നനസ്ഥാട്ടുബുകഡ് വളെര്നപിട്ടുണ്ടെഡ്
വപിലയപിരുത്തലപിനള്ള സൂചെകങ്ങള് ടവീച്ചറസ കുട്ടപികളുസ നചെര്നഡ്
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന
തയസ്ഥാറസ്ഥാകപിയ പദസറരവ്യന്, പടധിക, ചധിത്രശീകരണങ്ങള , ഗക്കാഫസ്,
ആശയഭറപടെനം, ഗക്കാഫധികസ് ഓര്ഗശനസര്, വര്കസ് ഷശീറ്റെകുകള
എന്നധിവ വധിലയധിരകുതലധിനക്കായധി പ്രമയക്കാജനടപ്പെടെകുതകുന്നകു
വധിലയധിരകുതലധിമനക്കാടടെക്കാപ്പെനം ഗകുണക്കാത്മകകകുറധിപ്പെകുനം
മരഖടപ്പെടെകുതകുന്നകു
വധിലയധിരകുതലധിനകുള്ള ഉപക്കാധധികള, സറചകങ്ങള എന്നധിവ ടെധി
എനം ല് മരഖടപ്പെടെകുതകുന്നകു
വധിലയധിരകുതല് നടെതധിയതധിനകുമശഷമേകുള്ള നധില /മഗഡസ് ടെധി എനം
ടന്റെ വധിലയധിരകുതല് മപജധില് സറചധിപ്പെധിചധിടകുണസ്

•

പ്രദര്ശധിപ്പെധിച ഉല്പന്നങ്ങടള അടെധിസ്ഥക്കാനമേക്കാകധിയകുള്ള ചര്ച ( കകുടധികസ്
തടന്റെ നധില, വളര്ച, പകുമരക്കാഗതധി എന്നധിവ വധിശകലനനം ടചയക്കാനകുനം
നധിരനരനം ടമേചടപ്പെടെക്കാനകുനം അവസരടമേക്കാരകുകകുന്ന
രശീതധിയധിലക്കായധിരധികണനം വധിലയധിരകുതല് പ്രവര്തനങ്ങള
ആസറത്രണനം നടെമതണതസ്.

V. സര്ഗക്കാത്മകത ശക്കാസസ്ത കക്കാസകുകളധില്
നക്കാടെകശീകരണനം • ആശയരറപശീകരണതധിനകുനം രറപശീകരധിച ആശയങ്ങളകുടടെ
വധിനധിമേയതധിനകുമേക്കായക്കാണസ് നക്കാടെകശീകരണനം നടെമകണതസ്
• നക്കാടെകശീകരണതധിനകുള്ള മേകുടന്നക്കാരകുക പ്രവര്തനങ്ങള
കലക്കാവധിദവ്യക്കാഭവ്യക്കാസ പശീരശീഡകുകളധിമലക്കാ, മേറ്റെസ് സമേയങ്ങളധിമലക്കാ
നടെമകണതകുണസ്
• മനരധിടസ് അനകുഭവങ്ങള / വധിവരമശഖരണനം നടെതക്കാന്
കഴധിയക്കാതമതക്കാ അമേറര്തമേക്കായമതക്കാ ആയ ആശയങ്ങള
ആയധിരധികണനം നക്കാടെകശീകരണതധിനക്കായധി ടതരടഞ്ഞടെകുമകണതസ്
• മേറലവ്യങ്ങള, മേമനക്കാഭക്കാവങ്ങളകുടടെ രറപശീകരണതധിനകുനം ശ്രദ്ധ, തക്കാല്പരവ്യനം,
പങക്കാളധിതനം, ഭധിന്നതല പരധിഗണനയകുനം സഹക്കായകമേക്കായതധിനക്കാല്
പരമേക്കാവധധി ആശയമമേഖലകളധില് നക്കാടെകശീകരണ സക്കാധവ്യതകള
പ്രമയക്കാജനടപ്പെടെകുതണനം.

•

വധിലയധിരകുതല് വധിശകലനനം ടചയസ് അടെകുത
ആസറത്രണതധില് പ്രശപരധിഹരണതധിനകുള്ള സക്കാധവ്യതകള
ഉളമചര്ന്നധിടകുണസ്. പ്രതധിഫലനകകുറധിപ്പെസ് ടെധി എനം ല്
മരഖടപ്പെടെകുതധിയധിടകുണസ്

•
•

•
•
•

•
•
•

•

ആശയവപിനപിമയത്തപിനസ്ഥായപി / ആശയരൂപവീകരണത്തപിനസ്ഥായപി /
തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങളെസ്ഥായപി കുട്ടപികള്
നസ്ഥാടകവീകരണപ്രവര്ത്തനങ്ങളെപിനലര്ടപടുന
തവീയറര് ഗയപിമുകള് ശസ്ഥാസ പഠനത്തപില് ഉള്നച്ചര്ക്കുന
ദപിനസ്ഥാചെരണങ്ങള്, കബ്ബു പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സപി പപി ടപി എ
എനപിവയുമസ്ഥായപി ബന്ധടപട്ടഡ് നസ്ഥാടകവീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന
കസ്ഥാസഡ് പപി ടപി എകളെപില് / കലസ്ഥാവപിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസത്തപിനനസ്ഥാടുദഡ്ഗഥപിച്ചഡ്
/നബസ്ഥാധവല്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കസ്ഥായപി നസ്ഥാടകസനങതങ്ങള്
പ്രനയസ്ഥാജനടപടുത്തുന.
പഠപിച്ച ശസ്ഥാസസ്ഥാശയങ്ങള് സപി പപി ടപി എ യപില് അവതരപിപപിക്കുനതപിനഡ്
നസ്ഥാടകസനങതങ്ങള് പ്രനയസ്ഥാജനടപടുത്തുന.
പരമസ്ഥാവധപി പസ്ഥാഠഭസ്ഥാഗങ്ങളെപില് നസ്ഥാടകവീകരണ സസ്ഥാധത്യതകള് കടണ്ടെത്തപി
പ്രനയസ്ഥാജനടപടുത്തുന
കുട്ടപികളുടട തവീയറര് ഗ്രൂപ്പുകള്,രക്ഷപിതസ്ഥാകളുടട തവീയറര് ഗ്രൂപ്പുകള്,
അധത്യസ്ഥാപകരുസ, കുട്ടപികളുസ, രക്ഷപിതസ്ഥാകളുസ നചെര്ന തവീയറര് ഗ്രൂപ്പുകള്
ശസ്ഥാസ കസ്ഥാസുകനളെയുസ ശസ്ഥാസ പഠനനത്തയുസ സജവീവമസ്ഥാക്കുന
സസ്ഥാമൂഹത്യ പങസ്ഥാളെപിത്തസ, ജനസ്ഥാധപിപതത്യ മൂലത്യങ്ങളെപിലൂനപിയ സ്കൂള്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എനപിവയഡ് നസ്ഥാടകസ ഉപനയസ്ഥാഗടപടുത്തുന
( അഞസ്ഥാസ കസ്ഥാസഡ് യൂണപിറഡ് ഒനപില് മരസ ഒരു വരസ....)

