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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 417 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ാഥമിക, ദ�ീതീയ തല�ളിെല പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

�ീ വി ശിവൻ��ി

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) �ാന സ�ഹ നിർ�ിതിെയ�

സർ�ാരിെ� മഹദ് ല���ിന്

അടി�റ പാ�� തര�ിൽ

�ാഥമിക, ദ�ീതീയ തല�ളിെല പഠനം

മിക��താ��തിന് നട��

�വർ�ന�െള �റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ)
�ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസം ��ി�െട
അവകാശം ആയതിനാൽ ആ�നിക
രീതിയി�� വിദ�ാഭ�ാസം
െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി�� എ�ാ
വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�ം
ഉറ�വ���തി�� �വർ�ന�ളാണ്
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��ത.് �ാന
സ�ഹ നിർ�ിതിെയ� ല���ിനായി
�ൾ �വർ�ന�ളി�ം അ�ാദമിക
�വർ�ന�ളി�ം ര�ിതാ��െട�ം
െപാ�സ�ഹ�ിെ��ം പ�ാളി�ം �ടി
ഉറ�വ���തി�� �വർ�ന�ൾ
നട���.് അതിെ� ഭാഗമായി
താെഴ�റ�� �വർ�ന�ളാണ്
നട�ിലാ�ി വ��ത.്

1) �ൾ പാഠ�പ�തി പരി�രണം : - അറിവ്
നിർ�ാണ�ിന് ഊ�ൽ നൽ���ം
�തന ആശയ�ൾ ഉയർ�ാൻ ��ികെള
സഹായി���മായ രീതിയിൽ
പാഠ�പ�തി പരി�രണം നട�ിലാ�ാ��
നടപടികൾ ആരംഭി�ി�� ്

2) സാേ�തിക ൈന�ണി വികാസ
പരിപാടികൾ:- വിദ�ാർ�ിക�െട
സാേ�തിക പരമായ കഴി�കൾ
െമ�െ���ാ�� �തന പരിപാടികൾ

3) �തന ആശയ�ൾ �േ�ാ�വ�ാൻ
��ികെള സഹായി�� പഠന േപാഷണ
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പരിപാടികൾ

4) ക�ാളി�ി - എൽ.ഇ.പി (പഠനേപാഷണ
പരിപാടികൾ)

5) ക�ാളി�ി- രാ�ീയ ആവി�ാർ അഭിയാൻ
േ�ാ�ാ�കൾ

6) ക�ാളി�ി - ഇ�േവഷൻ േ�ാ�ാ�കൾ

7) ഫൗേ�ഷൻ ലി�റസി & ന�മറസി

8) �ൾ ൈല�റി/�ാസ് ൈല�റി
ശാ�ീകരണം

9) �ീ �ൾ �വർ�ന�ൾ

10) െമ�െ�� രീതിയി�ളള അധ�ാപക
പരിശീലനം, ര�ാകർ�പരിശീലനം

11) െവാേ�ഷണൈലേസഷൻ ഓഫ്
എഡ�േ�ഷൻ

12) ഇൻക�സീവ ്എജ�േ�ഷൻ

13) അ�ാദമിക ഇടെപട�കൾ

14) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ ൈഹെടക്
�ൾ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി)

ൈഹെടക് �ൾ, ൈഹെടക് ലാബ്

പ�തിക�െട �ടർ�യായി ഇ-
ലാംേഗ�ജ്  ലാ�കൾ

�ാപി�ി�േ�ാ; ഇ� വഴി

ല��മാ�� േന��ൾ

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. സർ�ാരിെ� ര�ാം ��ദിന പ�തി�െട ഭാഗമായി എ�ാ

��കളി�ം ഇ-ലാംേഗ�ജ്  ലാബ്  �ാപി��തിന്

തീ�മാനി�ക�ം േകരളാ ഇൻ�ാ��ർ ആ�് െടേ�ാളജി

േഫാർ എഡ�േ�ഷൻ (ൈക�്) സ�ത� േസാഫ് �് െവയറധി�ിത

ഇ-ലാംേഗ�ജ്  ലാബ്  വികസി�ി�് എ�ാ ��കൾ�ം

സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി��്. ആദ�ഘ�മായി

��ികെള ആ�വിശ�ാസേ�ാെട ഇം�ീഷ്  ഭാഷ

സംസാരി�ാ�ം എ�താ�ം �ാ�രാ�ക. ഇം�ീഷ്  ഭാഷാ പഠനം

��തൽ രസകരമാ�ക. ഇ-ക�ബ്  ഇം�ീഷ്  പ�തിയിൽ സമ� ഇ
ൈല�റി, ഇ ലാംേഗ�ജ്  ലാബ് , ഇ േ�ാഡ്കാ�് എ�ീ

സംവിധാന�ളാ��ത്. സമ� േപാർ�ൽ വഴി

േലാകനിലവാര�� ഇം�ീഷ്  ��ക��െട ഡിജി�ൽ ൈല�റി

�മീകരി�ി��്. ��ിക�െട വായനാതലം അ�സരി�് ഭാഷാ

�ാവിണ�ം വ ർ�ി�ി�ാൻ ഉത�� തര�ിൽ ആസ�ാദ�കരമായി

��ക��െട ഡിജി�ൽ പകർ�കൾ സമ� ഇ-ൈല�റിയിൽ

ലഭ�മാണ്. ഓേരാ ��ി�ം തെ� പഠനേവഗത�് അ�സരി�്

ഇം�ീഷ്  േകൾ�ാ�ം സംസാരി�ാ�ം

വായി�ാ�ംഎ�താ��� അവസര�ൾ  നൽ�� ലാംേഗ�ജ്

ലാബ്  േസാ�് െവയർ ആണ് ഇ-ലാേഗ�ജ്  ലാബ് .
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(സി) വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായം

മ�രാധി�ിതെമ� നിലയിൽ നി�്

സഹകരണ, സമത�ാധി�ിതമാ�ി

പരിവർ�ി�ി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

(സി) �ൾ പാഠ� പ�തി സമത�ാധി�ിത�ം

സഹകരണാധി�ിത�മാ�ാൻ നിരവധി �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ി വ��. െസമിനാ�കൾ, ചർ�കൾ, സംവാദ�ൾ,
േ�ാജ�കൾ �ട�ിയ നിരവധി പഠന ത��ൾ �ാ�് �റിയിൽ

�േയാജനെ���ി വ��. ��ായ �വർ�ന�ൾ�് ഊ�ൽ

നൽകിെ�ാ�് �ൾ പാർലെമ�്, ബാലസഭ, വിവിധ ��കൾ,
സാഹിത� േവദികൾ �ട�ിയവ സംഘടി�ി� വ��.

മ�രാധി�ിത രീതിയിൽ നി�്മാറി സഹകരണ പഠന�ി�ം

സഹവർ�ിത പഠന�ി�ം �ാധാന�ം നൽകിെ�ാ�്

�ല�നിർ�യ സ�ദായം പരി�രി�ി��്. നിര�ര�ം

സമ��മായ �ല�നിർ�യ രീതിയാണ് �േയാജനെ����ത്.
േവർതിരി�കൾ ഒഴിവാ�ാനായി മാർ�കൾ�് പകരം

േ��കളാണ് നൽകി വ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


