
എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി - കേകരളഅധ്യാപക പരിവര്ത്തന പരിപാടി
2020  ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെത്ത അസൈസന്ത്തെമന്റുകള്

ക്ര
ന ഉള്ളടക്കകേമഖല അസൈസന്ത്തെമന്റ് 

1
ഭാഷ-
മലയാളംയൂണിറ്റ്  - 2  
ഭാഷാപഠനസമീപനം

ഒന്ന്  രണ്ട്  ക്ലാസ്സിത്തെല  ഏത്തെതങ്കിലും  ഒരു  യൂണിറ്റ്
വിശകലനം നടത്തി ഒരു ദിവസകേത്തക്കുള്ള പാഠാസൂത്രണം
നടത്തി  പഠന  സാമഗ്രികള്നിര്മ്മിച്ച്  സൈEഔട്ട്  ക്ലാസ്സ്
നടത്തി റികേIാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുക

2
സബ്ജക്ട് - 
പരിസരപഠനം
യൂണിറ്റ് 2-
ജ്ഞാന നിര്മ്മിതി 
പരിസരപഠന 
ക്ലാസില്

ജ്ഞാനനിര്മ്മിതി  പരിസരപഠനക്ലാസ്സില് എന്ന യൂണിറ്റി
ത്തെല  കുറിപ്പുകള്,സൂചനകള്  എന്നിവ  ത്തെവച്ചുത്തെകാണ്ട്  3/4
ക്ലാസ്സിത്തെല പരിസരപഠന ത്തിത്തെല ഒരു യൂണിറ്റ് ത്തെതരത്തെW
ടുത്ത്  5E  മാതൃക  യില്  ടീച്ചിങ്ങ്  മാന്വല്  തയ്യാറാക്കി
ക്ലാസ്സില് സൈEഔട്ട് നടത്തുന്നു. പ്രസ്തുത ടീച്ചിങ്ങ് മാന്വല്
റിഫ്ലക്ടീവ്  മാന്വലില്  തയ്യാറാക്കി  വിലയിരുത്തലിനായി
ത്തെമന്റര്ക്ക് സമര്Iിക്കുന്നു.

3 ത്തെപാതുവിഷയം-  
(ഗ്രൂI് 2 കേപIര് 5)
യൂണിറ്റ്-വിദ്യാലയവും 
സമൂഹവും

സ്വന്തം  വിദ്യാലയത്തെത്ത  സര്ഗ്ഗാത്മക  വിദ്യാലയമായി
ഉയര്ത്താനാവശ്യമായ  മാസ്റ്റര്പ്ലാന്  തയാറാക്കി  ഓണ്
സൈലനില് അപ് കേലാഡു ത്തെചയ്യുക.

4 ത്തെപാതുവിഷയം-  
(ഗ്രൂI് 2 കേപIര് 5)
വിദ്യാലയ പിന്തുണാ 
സംവിധാനങ്ങള്

സ്വന്തം  സ്കൂളിത്തെന്റ  പി.ടി.എ  അവാര്ഡിനുള്ള  അകേപക്ഷാ
കേഫാറത്തില്  സ്കൂളിത്തെന്റ  നിജസ്ഥിതി  വിലയിരുത്തി
പൂരിIിക്കുക.  ത്തെമച്ചത്തെIകേടണ്ട  ഘടകങ്ങള്  കുറിക്കുക.ഇവ
രണ്ടും ഓണ് സൈലനില് അപ് കേലാഡ് ത്തെചയ്യുക. (For Final
Assessment - Assignment)

പാര്ട്ട് -സി -ഐച്ഛിക വിഷയങ്ങള്  കേപIര് 3 
(ഐച്ഛികവിഷയം ത്തെതരത്തെWടുത്ത ഏത്തെതങ്കിലും ഒരു ഇനം മാത്രം)  

5  a-ഉള്കേച്ചര്ന്ന 
വിദ്യാഭ്യാസം

ബുദ്ധിപരമായത്തെവല്ലുവിളികള്  കേനരിടുന്ന  കുട്ടികളുള്ള  ഒരു
ക്ലാസ്സികേലക്ക്  അനുരൂപീകരണം  നടത്തിയ  ഒരു  ടീച്ചിങ്ങ്
മാന്വല്  (പഠനസാഗ്രികള്ഉള്ത്തെIത്തെടസൂചിIിച്ച്)  തയ്യാറാ
ക്കി ഓണ്സൈലനായി സമര്Iിക്കുക.  
(എല്.പി വിഭാഗത്തിത്തെല ഭാഷ,ഇംഗ്ലീഷ്,ഗണിതം, പരിസര
പഠനം-ഏത്തെതങ്കിലും  ഒരു  യുണിറ്റ്  പരിഗണിക്കാം.
പഠനസാമഗ്രികള് ത്തെമന്റര്ക്ക് പരികേശാധിക്കാനായി നല്
കണം)

b-പാരിസ്ഥിതിക 
വിദ്യാഭ്യാസം

വിവിധ  യൂണിറ്റുകളിലൂത്തെട  കേനടിയ  ധാരണകളുത്തെട  അടി
സ്ഥാനത്തില് "പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വിദ്യാലയ"  ത്തിനുള്ള
ഒരു  കര്മ്മ  പദ്ധതി  തയ്യാറാക്കി  ഓണ്സൈലനായി  സമര്
Iിക്കുക.

c-കേഗാത്രവര്ഗ 
വിദ്യാഭ്യാസം

കേഗാത്രവര്ഗ്ഗ  കുട്ടികള്  പഠിക്കുന്ന  ഏത്തെതങ്കിലും  ക്ലാസ്
ത്തെതരത്തെWടുത്ത് കേനരത്തെത്ത നടത്തിയ  അവസ്ഥാ വിശക



ലനത്തിത്തെന്റ  കത്തെണ്ടത്തലുകള്  പരിഗണിച്ച്  ,അതിത്തെല
പ്രശ്നങ്ങള്   മറികടക്കാന്  സഹായകമായ   ഒരു  പഠന
കേബാധനമാതൃക  രൂപത്തെIടുത്തുക.  സ്കൂളിത്തെല  അധ്യാപക
രുത്തെട സഹായകേത്താത്തെട അത് സൈEഔട്ട് നടത്തി റികേIാര്ട്ട്
തയാറാക്കുക. 
(ക്ളാസിത്തെല  മുഴുവന്  കുട്ടികകേളയും  സൈE  ഔട്ടില്
ഉള്ത്തെപടുത്താന് കഴിWിത്തെ�ങ്കിലും  കിട്ടാവുന്ന കുട്ടികളില്
സൈE ഔട്ട്  ത്തെചകേയ്യണ്ടതാണ്.പഠന പ്രക്രിയയും സൈE ഔട്ട്
Report ഉം ആണ് online സബ്മിറ്റ് ത്തെചകേയ്യണ്ടത്.)

d-  രക്ഷാകര്തൃ 
വിദ്യാഭ്യസം

കേകരളത്തിത്തെല പി.ടി.എ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും കേദശീയ 
അന്തര്കേദശീയ പി.ടി.എ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുംതാരതമ്യം ത്തെചയ്ത്
കുറിപ്പു തയാറാക്കല്.

e-വിദ്യാലയ 
മാകേനജ്ത്തെമന്റ് 

വിദ്യാലയ  മാകേനജ്ത്തെമന്റുമായി  ബന്ധത്തെIട്ട   ധാരണ
കളുത്തെട അടിസ്ഥാനത്തില്   നിങ്ങളുത്തെട അഥവാ നിങ്ങളുത്തെട
പരിചയത്തിലുള്ള  ഒരു  അധ്യാപകത്തെന്റ  വിദ്യാലയ
മാകേനജ്ത്തെമന്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വിമര്ശനപരമായി
വിലയിരുത്തി  ത്തെമച്ചത്തെIടുത്താനുള്ള  ഒരു  പ്രവര്ത്തന
പരിപാടി  കൂടി  ഉള്ത്തെIടുത്തി  ഒരു  അസൈസന്ത്തെമന്റ്
തയാറാക്കി സമര്Iിക്കുക.

f-ലിംഗനീതിയും 
വിദ്യാഭ്യാസവും

ലിംഗനീതി എന്ന ആശയം സമൂഹത്തില് പ്രബലമായി 
വന്നതിത്തെന്റ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വിശകലനം ത്തെചയ്ത് ഒരു 
കുറിI് തയ്യാറാക്കുക.
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