
പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ വകുപപ- കകേരളള

അവധവികപൊല അധദപൊപകേ പരവിശശീലനള

വവിനവിമയള പചെയ്ത ആശയങ്ങള് -ധപൊരണകേള്
കപൊസപറള പ്രതവിഫലനങ്ങള്

രണപൊളതരള - ഉദപഗ്രഥനള



കപൊസപ രണപ 
ഉദപഗ്രഥനള

അവധവികപൊല പരവിശശീലനള - ഊന്നല് കമഖല/
ധപൊരണകേള്/ ആശയങ്ങള്

കപൊസപ റള പ്രതവിഫലനള

ഭപൊഷ
1. ആശയഗ്രഹണ വപൊയന ശകവിപപടുത്തല്
• രണപൊള കപൊസപ കുടവിയുപടെ നവിലവപൊരത്തവിനപ 

അനുകയപൊജദമപൊയ വപൊയന സപൊമഗ്രവികേള് 
കശഖരവികല് / നവിര്മവികല്

• കുടവി വപൊയന ഏപറ്റെടുക്കുന്നതവിനപൊവശദമപൊയ 
പ്രകചെപൊദനപൊത്മമകേ സന്ദര്ഭള സൃഷവികല്

• വപൊയനസപൊമഗ്രവികേള് വപൊയവിച്ചു ഗ്രഹവിക്കുന്നതവിനപ
പവിന്തുണ നല്കേല്

• യൂണവിറ്റെവിനപ / നവിലവപൊരത്തവിനപ അനുകയപൊജദമപൊയ വപൊയനസപൊമഗ്രവികേള് കശഖരവിച്ചുള നവിര്മവിച്ചുള 
ലഭദമപൊകവിയവിട്ടുണപ. -പകേപൊച്ചു പുസ്തകേങ്ങള്, ചെവിത്രപുസ്തകേങ്ങള്, ചെവിത്രചെപൊര്ട്ടുകേള്, വപൊയനകപൊര്ഡുകേള് 
തുടെങ്ങവിയവ

• ഒന്നപൊള യൂണവിറ്റെവിനപ  അനുകയപൊജദമപൊയ വപൊയന സപൊമഗ്രവികേകളപൊടുകൂടെവിയ വപൊയനപൊമൂല ആകേര്ഷകേമപൊയ 
രശീതവിയവില് സജശീകേരവിചവിട്ടുണപ

• ഓകരപൊ കുടവിയുള ഏതപൊനുള പുസ്തകേങ്ങള് വപൊയവിചവിട്ടുണപ -(കുടവികേളുമപൊയവി അഭവിമുഖള നടെത്തപൊള)
• വപൊയനപയ പ്രകചെപൊദവിപവികപൊന് അധദപൊപവികേ വവിവവിധ തന്ത്രങ്ങള് ഉപകയപൊഗവിചവിട്ടുണപ - കറപൊള്കപ, സവിറ്റെപ,

പുസ്തകേത്തവിപല അകേള പുറള ചെവിത്രങ്ങള്, പുറളതപൊള് കുറവിപപ, സന്ദര്ഭങ്ങള് വപൊയവിച്ചു കകേള്പവികല്, 
പുസ്തകേ കേകവിസപ മുതലപൊയവ

• വപൊയനയുപടെ ഭപൊഗമപൊയ കരഖപപടുത്തലുകേള് ഉണപ - ടെവി എള ല്, കുടവിയുപടെ കനപൊട്ടുബുകവില്, ചുമര് 
പത്രവികേയവില്

• വപൊയനയുപടെ ഭപൊഗമപൊയവി ചെവിത്രങ്ങള്, വപൊയനക്കുറവിപ്പുകേള്, കമപൊഡലുകേള് എന്നവിവ തയപൊറപൊകവിയവിട്ടുണപ
• മവികേച ഉല്പന്നങ്ങള് എസപ ആര് ജവി, കപൊസപ പവി ടെവി എ, അസളബവി എന്നവിവയവില് 

അവതരവിപവിചവിട്ടുണപ (എസപ ആര് ജവി, സവി പവി ടെവി എ മവിനുടെപസപ )
• വശീടവില് നവിന്നുള്ള വപൊയന പവിന്തുണ ലഭവിചവിട്ടുണപ

2. കലഖന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പമചപപടുത്തല്
• കലഖന പ്രശ്നങ്ങള് തവിരവിചറവിയല്
• പ്രശ്നകേപൊരണങ്ങള് അപഗ്രഥവികല്
• പരവിഹപൊര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കേപണത്തവി 

പ്രകയപൊഗവികല്

• കുടവികേളുപടെ കനപൊട്ടുബുകപ പരവികശപൊധവിചപ എഴുത്തവില് വരുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് തവിരവിചറവിഞപ 
കരഖപപടുത്തവിയവിട്ടുണപ - ആകലഖനത്തവില് വരുത്തുന്ന പതറ്റെപ, അക്ഷരങ്ങള് ഒട്ടുള എഴുതപൊനറവിയവില, 
ചെവില അക്ഷരങ്ങള് മപൊത്രള അറവിയപൊള, ചെവിഹ്നങ്ങള് കചെര്പത്തഴുതുകമപൊള് വരുന്ന പതറ്റുകേള്, ചെവില 
പദങ്ങള് മപൊത്രള പതറ്റു വരുത്തുന്നു (വവിജപൊരവിച്ചു, ബപൊലന് (വപൊലന്), ഭരണവി (വരണവി), 
വപൊകേദഘടെനയവില് പതറ്റുവരുത്തുന്നു, വദവഹപൊരരൂപങ്ങളുപടെ എഴുത്തു ഘടെന പപൊലവികപൊന് കേഴവിയുന്നവില

• എഴുത്തവിപല പ്രശ്നങ്ങള് കുടവിപയയുള രക്ഷവിതപൊവവിപനയുള കരഖപപടുത്തവിയുള പറഞള 
കബപൊധദപപടുത്തവിയവിട്ടുണപ - കുടവിയുപടെ കനപൊട്ടുബുകവില് -സവി പവി ടെവി എ വഴവി - വദകവിഗതമപൊയവി-ഡയറവി 
വഴവി

• ടെവി എള പന്റെ പ്രകവിയ, വവിലയവിരുത്തല്, റവിഫ്ലക്ഷന് എന്നവിവയവില് കലഖനവുമപൊയവി ബന്ധപപട 
കരഖപപടുത്തലുകേള് ഇനള തവിരവിചപ കരഖപപടുത്തവിയവിട്ടുണപ - അക്ഷരള, ചെവിഹ്നള, വപൊകേദഘടെന, 



വദവഹപൊരരൂപള...
• കലഖന പ്രശ്നങ്ങള് പരവിഹരവിക്കുന്നതവിനുതകുന്ന വപൊയനകപൊര്ഡുകേള്, വര്കപ ഷശീറ്റുകേള് , ചെപൊര്ട്ടുകേള് 

തുടെങ്ങവിയവ തയപൊറപൊകവിയവിട്ടുണപ
• വദകവിഗതമപൊയ പവിന്തുണ നല്കേവിയവിട്ടുണപ / നല്കുന്നുണപ
• കേഠവിന പദങ്ങള്, വപൊകേദഘടെന, പ്രപൊകദശവികേ ഭപൊഷപൊസകപൊധശീനള എന്നവിവ കേപൊരണള വരുത്തുന്ന 

പപപൊതുവപൊയ കലഖന പ്രശ്നങ്ങല് അധദപൊപവികേ ശ്രദവിക്കുന്നുണപ
• എഴുത്തവില് വരുന്ന പ്രധപൊന പ്രശ്നങ്ങള് എസപ ആര് ജവിയവില് അവതരവിപവിചപ പരവിഹപൊരങ്ങള് 

കതടെവിയവിട്ടുണപ  - അക്ഷരഘടെന പപൊലവിചപ എഴുതുന്നതവിനുള്ള അനുഭവങ്ങള് നല്കേല്, സകര വദഞ്ജന 
ബന്ധള തവിരവിചറവിയുന്നതവിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് , അക്ഷര കേളവികേള്, ആഭരണമണവിയവികല്..), 
വപൊകേദവവചെവിത്രദങ്ങള് തവിരവിചറവിയല് കേളവി ( ഹപൊയപ. എന്തു മകനപൊഹരള ഈ ചെവിത്രശലഭള - ഈ 
ചെവിത്രശലഭള എന്തു മകനപൊഹരമപൊണപ? ചെവിത്രശലഭകമ നവിപന്നകപൊണപൊന് എന്തു മകനപൊഹരമപൊണപ.)

• രക്ഷവിതപൊവവിപന സവി പവി ടെവി എയവിലുള അലപൊപതയുള പ്രശ്നങ്ങള് കബപൊധദപപടുത്തുകേയുള 
പരവിഹപൊരപ്രവര്ത്തനങ്ങള് വശീടവില് പചെയ്യുന്നതവിനപ നവിര്കദശങ്ങള് നല്കുകേയുള പചെയ്തവിട്ടുണപ

പരവിസരപഠനള

3. പരവിസരപഠന കപൊസവിപല പഠനപ്രകവിയ 
പമചപപടുത്തല്

• പഠനകനടങ്ങപള വദപൊഖദപൊനവിചപ 
കൃതദതപപടുത്തല്

• പ്രകവിയപൊകശഷവികേളുപടെ വവികേപൊസള 
(നവിരശീക്ഷണള, പരശീക്ഷണള, തരളതവിരവികല്, 
അപഗ്രഥവികല്, നവിഗമനള രൂപശീകേരവികല്) 
കബപൊധദപപടെല്

• നവിരശീക്ഷണക്കുറവിപപ പമചപപടുത്തല്

• ഓകരപൊ പഠനകനടവുള ടെശീചര് പടെകപറ്റെവിപന ആധപൊരമപൊകവി വദപൊഖദപൊനവികപൊന് അധദപൊപവികേയപ 
കേഴവിയുന്നുണപ (ടെവി എള ല് ദൃശദമപൊണപ)

• വദപൊഖദപൊനത്തവിനനുകയപൊജദമപൊയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സൂക്ഷ്മ പ്രകവിയ പപൊലവിചപ കരഖപപടുത്തവിയവിട്ടുണപ
• പ്രകവിയപൊകശഷവികേള് വവികേസവിക്കുന്ന രശീതവിയവില് കപൊസപ റള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വവിനദസവിചവിട്ടുണപ
• യൂണവിറ്റെവിനപ അനുകയപൊജദമപൊയ പടവികേകേള്, നവിരശീക്ഷണ പരശീക്ഷണക്കുറവിപ്പുകേള്, ചെവിത്രങ്ങള് , 

തപൊരതമദക്കുറവിപപ... കുടവികേളുപടെ കനപൊട്ടുബുകവില് ദൃശദമപൊണപ 
• ചെപൊര്ട്ടുകേള് പഠനസപൊമഗ്രവികേള് എന്നവിവ പ്രദര്ശവിപവിചവിട്ടുണപ
• നവിരശീക്ഷണള സൂക്ഷ്മമപൊകുന്നതവിനുള്ള ചെര്ചകേള് കപൊസവില് നടെന്നവിട്ടുണപ. ഉദപൊ -പചെറവിയ പചെറവിയ 

കചെപൊദദങ്ങള് കചെപൊദവിക്കുന്നു. വദകവിഗത കുറവിപ്പുകേളുള പമചപപടുത്തവിയ കുറവിപ്പുകേളുള കനപൊട്ടുബുകവില് 
കരഖപപടുത്തവിയവിട്ടുണപ. നവിരശീക്ഷണക്കുറവിപപ പമചപപടുത്തുന്നതവിനുതകുന്ന ചെര്ചകേള് (സൂചെകേങ്ങള്, 
ഭപൊഷ, എഴുത്തു രശീതവി) നടെത്തവിയവിട്ടുണപ. ((കുടവികേള്കപ നല്കേവിയ നവിര്കദശങ്ങള് എപനപൊപക? 
എപനപൊപകയപൊണപ നവിരശീക്ഷവികകണതപ? നവിരശീക്ഷവിചവയുപടെ സവവികശഷതകേള് എപനപൊപക? 
എകപപൊഴപൊണപ നവിരശീക്ഷവിചതപ?)

4. കനപൊട്ടുബുകപ പമചപപടുത്തല്
• കനപൊട്ടുബുക്കുമപൊയവി ബന്ധപപട പ്രശ്നങ്ങള് 

• നവിലവവിലുള്ള കനപൊട്ടുബുകവിപല പ്രശ്നങ്ങള് തവിരവിചറവിഞപ പരവിഹരവിക്കുന്നതവിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
കമശീകേരവിചവിട്ടുണപ. - ആകേര്ഷകേമല, കൃതദമപൊയ കരഖപപടുത്തല് നടെത്തുന്നവില, അധദപൊപവികേയുപടെ 



തവിരവിചറവിയല്
• കേപൊരണങ്ങള് തവിരവിചറവിയല്
• പരവിഹപൊര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തവിരവിചറവിഞപ 

പ്രകയപൊഗവികല്
• എസപ ആര് ജവി, സവി പവി ടെവി എ എന്നവിവയവില് 

പഠനപത്തളവിവുകേപളന്ന നവിലയവില് 
ഉപകയപൊഗവികല്

വവിലയവിരുത്തല് കുറവപ, പ്രകവിയ തവിരവിചറവിയുന്നവില, പ്രകവിയപൊനുബന്ധ കരഖപപടുത്തലുകേള് നകന്ന 
കുറവപ, തലപകടവില, കചെപൊദദങ്ങളവില, ആശയപൂര്ണതയവില, കപജപ നമര് , തശീയതവി എന്നവിവയവില

• അധദപൊപവികേയുപടെ ടെവി എള ല് കുടവിയുപടെ കനപൊട്ടുബുകവികലകപ വകരണ കേപൊരദങ്ങളുപടെ സൂചെന 
കരഖപപടുത്തവിയവിട്ടുണപ

• വദകവിഗതള, ഗ്രൂപപ, അധദപൊപവികേയുപടെ ഇടെപപടെല് എന്നവിവയുപടെ കരഖപപടുത്തലുകേള് ഉണപ
• ഗുണപൊത്മകേ വവിലയവിരുത്തല് കനപൊട്ടുബുകവില് നടെത്തവിയവിട്ടുണപ
• കനപൊട്ടുബുകവിപന്റെ സവവികശഷത കുടവികേളുമപൊയവി ചെര്ച പചെയ്തപ സകനള കനപൊട്ടുബുകപ പമചപപടുത്തവിയവിട്ടുണപ
• കുടവികേളുപടെ സഹകേരണകത്തപൊപടെ വവികേസവിപവിച കനപൊട്ടുബുകപ
• മപൊതൃകേ ചെപൊര്ടവില് പ്രദര്ശവിപവിചവിട്ടുണപ - കപജപ നമര്, തശീയതവി, തലപകടപ, ള്ളടെകള (ആശയള, 

പ്രകവിയപൊബന്ധവിത കരഖപപടുത്തല്,എഡവിറ്റു പചെയ്തു പമചപപടുത്തല്), ചെവിത്രങ്ങള്, ആവശദമപൊയ നവിറള,
ഗുണപൊത്മകേ വവിലയവിരുത്തല്...

• എസപ ആര് ജവി , സവി പവി ടെവി എ എന്നവിവയവില് കുടവികേളുപടെ പഠനപത്തളവിവപ എന്ന നവിലയവില് 
കനപൊട്ടുബുക്കുകേള് പ്രകയപൊജനപപടുത്തവിയവിട്ടുണപ- എസപ ആര് ജവി യവില് പങ്കുപവകല്, ചെര്ച, സവി പവി ടെവി 
എയവില് പ്രദര്ശവിപവിചപ ചെര്ച നവിര്കദശങ്ങള്

വട്രൈ ഔടപ
ഭപൊഷ

1. കുടവികേപള പുസ്തകേള വപൊയവികപൊന് കപ്രരവിപവിക്കു വവിധള വവിവവിധ തന്ത്രങ്ങള് ഉപകയപൊഗവിചപ (ചെവിത്രവപൊയന, കറപൊള്കപ, സവിറ്റെപ, കേകവിസപ, സന്ദര്ഭ സൂചെന നല്കേല്, 
കചെപൊദദങ്ങള് കചെപൊദവികല്...) പ്രകചെപൊദനപൊത്മകേ സന്ദര്ഭങ്ങള് സൃഷവികല്

2. കുടവികേളുപടെ നവിലവപൊരത്തവിനപ അനുകയപൊജദമപൊയ വവിവവിധതരള വപൊയനകപൊര്ഡുകേള് തയപൊറപൊകവി വപൊയന പമചപപടുത്തല്
3. അക്ഷരങ്ങള്, ചെവിഹ്നങ്ങള്, പദങ്ങള് എന്നവിവയവില് വരുന്ന പതറ്റുകേള് കേപണത്തവി പരവിഹപൊര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെപവിലപൊകല് -കലഖനങ്ങളവില് മവികേവുകനടെല്

പരവിസരപഠനള
1. ശപൊസ്ത്ര പഠനത്തവിപന്റെ രശീതവി ഉള്പകപൊണപ വസ്തുനവിഷ്ഠമപൊയവി നവിരശീക്ഷണക്കുറവിപ്പുകേള് തയപൊറപൊകല്
2. പഠനപ്രകവിയ ഉള്പകപൊള്ളുന്ന രശീതവിയവില് കനപൊട്ടുബുക്കുകേള് ആകേര്ഷകേമപൊയവി തയപൊറപൊകല്
3. കേലപൊപഠനവുമപൊയവി ഉദപഗ്രഥവികല്


