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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 415 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അധ�ാപക ശാ�ീകരണ�ി�ളള പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�,
�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

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

(എ) സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� പഠന,
േബാധന ��ിയ ഫല�ദ�ം
കാേലാചിത�മാ��തിന് അ��ാപക
ശാ�ീകരണം ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി
�േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല പഠനേബാധന ��ിയ
കാേലാചിതമാ��തിന് അധ�ാപക ശാ�ീകരണം

ഉറ�വ��ാനായി നിരവധി പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിവ��. �ധാനെ��
�വർ�ന�ൾ താെഴ �ചി�ി��.
അവധി�ാല അധ�ാപക ശാ�ീകരണ പരിപാടി
എ�ാവർഷ�ം അവധി�ാല�് അധ�ാപകർ��
ശാ�ീകരണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�
വ���്. പഠനേബാധന രീതിശാ��ിൽ വ��
�തിയ േ�രക�െള�ം വി�ാന േമഖലകളിൽ
ഉ�ാ�� മാ��െള�ം അധികരി�ാണ് ഈ
ശാ�ീകരണം സംഘടി�ി� വ��ത്.
േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ��ത
ശാ�ീകരണം വിേ��് ചാനൽ �ഖാ�ിര�ം
ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ൾ �ഖാ�ിര�ം
സംഘടി�ി�വ��. 2. ��ർ അധി�ിത
അധ�ാപക ശി�ശാലകൾ സം�ാനെ�

��കെള വിവിധ ���കളായി തിരി�ക�ം
��ത ���ക�െട പരിധിയിൽ വ��
��കളിെല അധ�ാപകർ ഒ�േചർ�് പഠന
�വർ�ന�ൾ ആ��ണം െച��തിന്
അവസരെമാ��ക�മാണ് ഈ ശാ�ീകരണ

പരിപാടിയി�െട െച�വ��ത്. അധ�ാപക�െട
അധ�ായന രംഗെ� മിക�കൾ ചർ�
െച��തി�ം അ�ാദമിക ���ൾ
പരിഹരി��തി��� േവദിയാണിത്. 3.
ആവശ�ാധി�ിത �േത�ക ശാ�ീകരണ

പരിപാടികൾ വിവിധ വിഷയ��മായി ബ�െ��ം,
�േത�ക പരിപാടിക�മായി ബ�െ��ം

ആവശ�ാധി�ിത പരിശീലന പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�വ��. താെഴപറ�� പരിപാടികൾ
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�േ�യമാണ്. i. റീജിയണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
ഇം�ീഷ്  -ബാം�രിൽ സംഘടി�ി�� ഇം�ീഷ്
അധ�ാപക ശാ�ീകരണ പരിപാടി ii. ഡി�ി�്
െസൻറർ േഫാർ ഇം�ീഷ്  ഫ�് ഉപേയാഗി�്
ജി�കളിൽ നട�� ശാ�ീകരണ പരിപാടി iii.
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

േന�ത��ിൽ നട�ിലാ�� വിവിധ
പഠനേപാഷണ പ�തിക�മായി ബ�െ��

പരിശീലന�ൾ എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി.�െട
സഹകരണേ�ാെട വിവിധ അധ�ാപക
പരിശീലന�ൾ ഹയർ െസ�ൻഡറി േമഖലയിൽ
നട�ിവ��. ഹയർെസ�ൻഡറി അധ�ാപക
ശാ�ീകരണ �ിനായി ' ഹയർ െസ�ൻഡറി
അധ�ാപക പരിവർ�േനാ�ഖ പരിപാടി '
(HSSTTP) എ�10 ദിവസെ� റസിഡൻഷ�ൽ
റി�ഷർ േകാ�ാണ് �ധാനമാ�ം നട��ത്. സീ-
മാ�് േകരള�മായി സഹകരി�െകാ�് ഹയർ
െസ�ൻഡറി �ിൻസി�ാൾമാർ�് ��
ദിവസെ� റസിഡൻഷ�ൽ പരിശീലനം '
ലീഡർഷി�് എൻഹാൻെ��് േ�ാ�ാം (LEP)'
നട�ിവ��. നിര�ര �ല�നിർ�യ
�വർ�ന�ൾ ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിെ�
ഭാഗമായി ഓേരാ വർഷ�ം ര� ഘ��ളിലായി CE
പരിശീലന��ം �ടർ�് �ൾതല േമാണി�റി�ം
നട��.

(ബി) അ��ാപക�െട റിേസാ�് �ൾ ത�ാറാ��തിെ�
ഭാഗമായി �േത�ക േകാ�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;
�ീ�ൾ അ��ാപക പരിവർ�ന പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി �േത�ക �വർ�ന പ�തി നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അധ�ാപക�െട റിേസാ�് �ൾ ത�ാറാ��തിെ�
ഭാഗമായി അധ�ാപക പരിവർ�ന പരിപാടി എ�
േപരിൽ ആറ്  മാസെ� േകാ�് ആരംഭി�ി��്.
�ീ�ൾ അധ�ാപക പരിവർ�ന പരിപാടി�െട
ഒ�ാം ഘ�മായി �ശി�ാ 2021 ഏകദിന
പരിശീലനം �ൈല,ആഗ�് മാസ�ളിലായി
നട�ിലാ�ി.ര�ാം ഘ�മായി ൈപല�് േ�ാജ�ായി
നട�ിലാ�� ��ർ അധി�ിത �ീ-�ളിംഗ്,
സംവിധാന�ിൽ ഉൾെ��ി�� �ീ�ൾ
അധ�ാപകർ, അ�ണവാടി അധ�ാപകർ
എ�ിവർ�� പരിശീലനം നട�ിലാ��തി��
പ�തി ആ��ണം െച�ി��്. അറിവ്
നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� ധാരണകൾ,
േശഷികൾ, മേനാഭാവ�ൾ �ട�ിയവ
അധ�ാപകരിൽ വികസി�ി െ���ക എ�
ഉേ�ശ�േ�ാെടയാണ് േകാ�് ആരംഭി�ത്. ആറ്
മാസം നീ�നിൽ�� ��ത േകാ�ിെ� ഭാഗമായി
ചർ�കൾ, െസമിനാ�കൾ, സിംേപാസിയ�ൾ,
പഠന യാ�കൾ, വിവരേശഖരണം, േ�ാജ�കൾ,
അൈസൻെമ�കൾ �ട�ി നിരവധി
�വർ�ന�ൾ ഉൾെ���ിയി��്. നിര�ര
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വിലയി��ലിേനാെടാ�ം ആത��ിക
�ല�നിർ�യം�ടി സംഘടി�ി�തിന് േശഷമാണ്
സർ�ിഫി��കൾ നൽ��ത്. സം�ാനെ� 14
ഡയ�കളി�ം �വർ�ി� െമ�ർമാരാണ്
അധ�ാപകർ�് േവ� ദിശാ�ചക�ൾ
നൽ��ത്. ജി�കളിൽ ഡയ�് �ിൻസി�ൽമാർ,
ഫാ�ൽ�ി അംഗ�ൾ, ജി�ാ േകാർഡിേന�ർമാർ
എ�ിവർ പരിപാടി�് േന�ത�ം നൽകിവ��.
��ർ അധി�ിത �ീ �ളിംഗ് സംവിധാനം
സം�ാനെ� 14 ജി�കളി�� 412 �ീ ��കെള
��ർെസ�റായി പരിഗണി�ക�ം ഓേരാ ��ർ
�ീ �ളിന് സമീപ�� 3 വീതം അ�ണവാടികെള
ഈ ���കളിൽ ഉൾെ���ക�ം െച�ി��്.
412 ���കളി �� �ീ��കൾ, അ�ണവാടി
അധ�ാപകർ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം ഉ�
പരിശീലനമാണ് ഈ പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്. അ�ാദമിക �വർ�ന��െട

ഏേകാപന�ി�െട സമീപ�� അ�ണവാടികെള
��ർ ��ക�മായി ൈജവികമായി ബ�ി�ി�്

വിഭവ�ൾ പര�രം ൈകമാ�ം െച��. ഇ�മായി
ബ�െ��് മാ�ർ�ാൻ ത�ാറാ��തി��
മാർ�േരഖ എസ് .സി.ഇ. ആർ.ടി വികസി�ി�ി��്.

(സി)

�തിയതായി സർവീസിൽ �േവശി��
അധ�ാപകർ�് പരിശീലനം നൽ��തിന്
പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ��തായി സർവീസിൽ �േവശി��
അധ�ാപകർ�് പരിശീലനം നൽകാനായി
ഇൻഡ�ൻ െ�യിനിംഗ് സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��്. �തിയ പാഠ� പ�തിയി�ം
പഠന രീതിയി�ം പരിശീലനം നൽകി,
ശി�േക�ീ�തമായ കരി�ലം വിനിമയം
െച��തിന് അവെര �ാ�രാ�കയാണ്
പരിശീലന ല��ം. സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ
ഗേവഷണ പരിശീലന സമിതി�െട േന�ത��ിൽ

േമാഡ�ൾ ത�ാറാ�ക�ം ഡയ�ക�െട
േന�ത��ിൽ പരിശീലനം സംഘടി�ി�ക�മാണ്
ഇതി�െട ല��മാ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


