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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 402 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മലയാള�ിള�ം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 

�ീ. എം.വിജിൻ 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് �ീ െെ�മറി തലം �തൽ ഹയർ
െസ��റി തലം വെര മാ�ഭാഷ പഠനം
നിർബ��ം െമ�െ���മാ�ാനായി �േത�കമായ
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ; മലയാള�ിള�ം പ�തി
എ�േ�ാളം ഫല�ദമായി നട�ാ�ാൻ
കഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് മാ�ഭാഷാപഠനം നിർബ��ം

െമ�െ���മാ�ാനായി 'മലയാള�ിള�ം' , '��'
എ�ീ പ�തികൾ ആവി�രി� നട�ാ�ിയി��്.
േകരള�ിെല തമിഴ് , ക�ട മീഡിയം ��കളിെല
��ികൾ മലയാളം പഠി��തിനായി 'ന�െട
മലയാളം' എ� പാഠ��ക�ം ത�ാറാ�ിയി��്.
സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ മാ�ഭാഷാ
പഠനം െമ�െ����തിനായി സമ�ശി�ാ
േകരള�ിെ� േന�ത��ിൽ 2016-17 വർഷം
�തൽ നട�ിലാ�� പ�തിയാണ്
മലയാള�ിള�ം. മാ�ഭാഷയിൽ അടി�ാന

ഭാഷാേശഷി ഉറ�വ���തി�ം എ�ാ
��ികെള�ം എ�താ�ം വായി�ാ�ം
കഴി��വരാ�ി മാ��തി�മായി നട�ിലാ�ിയ
പ�തിയാണിത്. ഇതിനായി മിക�
ൈക��ക�ൾ ത�ാറാ�ി �ി�് െച�്
��കളിെല�ി�ക�ം എ�ാ അ��ാപകർ�ം
�േത�ക പരിശീലന��ം നൽ�ക�ം എ�താ�ം
വായി�ാ�ം �യാസമ�ഭവെ��� ��ികെള �ീ-
െട�ി�െട കെ��ി 20 ��ികൾ വീത��
ബാ�കളാ�ി പരിശീലനം ലഭി� അ��ാപക�െട
േന�ത��ിൽ �േത�കം �ാ�കൾ നൽകി വ��.
സം�ാന�് �ീ ൈ�മറിതലം �തൽ ഹയർ
െസ��റിതലം വെര മാ�ഭാഷാ പഠനം
നിർബ�മാ�ിയി��്. എ�ാൽ ഹയർ
െസ��റി തല�ിൽ മാ�ഭാഷാ ഐ�ിക

വിഷയമാണ്. വി.എ� .്എസ് .ഇ പാഠ�പ�തിയിൽ
മലയാളം ഒ� �േത�ക വിഷയമായി പഠി�ി��ി�.
എ�ാൽ പാഠ�പ�തിയി�� എ�ാ വിഷയ��ം
മലയാള�ിൽ പഠി��തി�ം പരീ�
എ���തി�ം സൗകര���്.
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(ബി) ബ� ഭാഷ എ� നിലയിൽ ഇം�ീഷ്  ഭാഷ പഠനം
െമ�െ���ാൻ �േത�കമായി െെകെ�ാ�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; െറലിഷ്  ഇം�ീഷ്
പ�തിയി�െട െെകവരി�ാൻ ഉേ�ശി��
ല���ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഇം�ീഷ്  ഭാഷാപഠനം െമ�െ����തിനായി
താെഴ പറ�� പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ���്. ഹേലാ ഇം�ീഷ്  -
െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട ഇം�ീഷ്  ഭാഷാ
പഠനം െമ�െ����തിനായി 2016-17 വർഷം
�തൽ സമ�ശി�ാ േകരള വഴി നട�ിലാ�ിയ
പരിപാടിയാണ് 'ഹേലാ ഇം�ീഷ് '. ഒ� �തൽ
ഏ�വെര �ാ�കളിെല ��ികൾ�ാണ് ഈ
പരിപാടി നട�ാ�ിയത്. എ�ാ ��ികളി�ം ഇം�ീഷ്
ഭാഷ�െട അടി�ാനേശഷികൾ

വികസി�ി��തിന് ല��ംവ�  ്നട�ിലാ�ിയ
പ�തിയാണിത്. ഹേലാ േവൾഡ്  - ഒ� �തൽ
ഏ�വെര �ാ�കളിെല ��ികൾ�് ഇം�ീഷ്
ഭാഷാപഠനം രസകര�ം എ���മാ�ക എ�
ല��േ�ാെട നട�ിലാ�ിയ 'ഹേലാ ഇം�ീഷ് '
പ�തി , േകാവിഡ്  സാഹചര��ിൽ ഓൺൈലൻ
മാധ�മ��െട സഹായേ�ാെട പഠി��തിന് "
ഹേലാ േവൾഡ്" എ� പഠന പാേ�ജ്
സമ�ശി�ാ േകരള�ിെ� േന�ത��ിൽ നട�
വ��. ഇ-ക�ബ് ഇം�ീഷ്  - ഇം�ീഷ്  ഭാഷ
േകൾ�ാ�ം സംസാരി�ാ�ം ��തൽ
അവസര��ാ�� പരിപാടിയാണിത്. ൈക�്
(KITE) �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ് ഇ-
ക�ബ് ഇം�ീഷ്  . സം�ാനെ�

െതരെ���െ�� വിദ�ാലയ�ളിലാണ് െറലിഷ്
ഇം�ീഷ്  പ�തി നട�ിലാ�ിയത്. ഇം�ീഷ്
ഭാഷയി�� ആശയ വിനിമയ േശഷി
ഉയർ�കയാണ് ല��ം. ഇം�ീഷ്
അനായാേസന�ം ഒ�േ�ാെട�ം സംസാരി�വാൻ
��ികെള �ാ�രാ�കയാണ് 'െറലിഷ്  ഇം�ീഷ് '
എ� പ�തി�െട ല��ം. �ാേദശികമായ�ം
��ികൾ�് ഇ�െ���മായ പഠനാ�ഭവ�ൾ
നൽകി അവർ�് ഭയരഹിതമായ അ�രീ��ിൽ

ഭാഷ ഉപേയാഗി�ാ��
അവസരെമാ��കയാണ് െച�ത്. പ�തി
നട�ിലാ�ിയ ��കളിെല ��വൻ ��ികൾ�ം
സ�ാഭാവികമായ ഇം�ീഷ്  ഭാഷാ സംസാരേശഷി
വികസി�ി�ാൻ കഴി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


