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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 558 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം അ�ാരാ� നിലവാര�ിേലെ��ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ,
�ീ ഡി െക �രളി, 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്  

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

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം

അ�ാരാ� നിലവാര�ിേലെ��ി��തിന്

ആവി�രി�ി�� പരിപാടികെള �റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ) ആ�നിക വിദ�ാഭ�ാസ കാ��ാടിന��തമായി

സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം

അ�ാരാ� നിലവാര�ിേലെ��ി��തിന്

കാതലായ മാ��ൾ വ���തിന്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് സാധി�ി��്.
െതരെ��� ��കെള അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേലെ��ി��തി�ം ഡിജി�ൽ

വിടവി�ാെത എ�ാ വിഭാഗം �ൾ ��ികൾ�ം

ആ�നിക വിവര വിനിമയ സാേ�തിക വിദ��െട

�േയാജനം ഉറ�വ���തി�ം സാധി�ി��്.
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ ആവി�രി�ി��

പ�തികൾ താെഴപറ��വയാണ്. അടി�ാന

സൗകര�വികസനം ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�

വികസന�ിനായി കിഫ്ബി ഫ�ി�ൾെ���ി

141 ��കൾ�് 5േകാടി�പ വീത�ം 386
��കൾ�് 3 േകാടി �പവീത�ം 446 ��കൾ�് 1
േകാടി �പവീത�ം എയ്ഡഡ്  വിദ�ാലയ�ൾ�്

ചാല�് ഫ�ം 59 വിദ�ാലയ�ൾ�് നബാർഡ്

�ീമിൽ 104 േകാടി �പ�ം �ാൻ ഫ�ി�െട 1100
ഓളം വിദ�ാലയ�ളിൽ ഭൗതിക സൗകര�

വികസന�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത

SSK, തേ�ശ �ാപന��െട ഫ�്,
ജന�തിനിധിക�െട ആ�ി വികസന ഫ�്,�ർ�

വിദ�ാർ�ി ഫ�് �ട�ിയവ�ം ഭൗതിക സൗകര�

വികസന�ിനായി �േയാജനെ�����്. 5
േകാടി കിഫ്ബി ഫ�ി�ൾെ�� 108 �ൾ

െക�ിട��ം 3 േകാടി കിഫ്ബി ഫ�ി�ൾെ�� 77
�ൾ െക�ിട��ം നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി

ഉദ്ഘാടനം െച�. േശഷി�� ��ക�െട

നിർ�ാണം വിവിധ ഘ��ളിലാണ്. സാേ�തിക

വിദ� ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട പി�ണ
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ഉറ�ാ�ാൻ െസ��റി, ഹയർെസ��റി എ�ാ

�ാസ്  �റി�ം സാേ�തിക വിദ�ാ സൗ�ദമാ�ി.
��വൻ ൈ�മറി വിദ�ാലയ�ളി�ം ക���ർ ലാബ്

�ാപി�. സാേ�തിക വിദ��െട �േയാജനം

ഉറ�വ���തിന് ൈഹെടക് �ൾ പ�തിയിൽ 8
�തൽ 12 വെര �ാ�ക�� ��കളിെല �ാസ്

�റികൾ ൈഹെടക് ആ�ക�ം ൈഹെടക് ലാബ്

പ�തിയ�സരി�  ്ഒ� �തൽ ഏ� വെര

�ാ�കളിേല�് ��ിക�െട എ��ിന്

ആ�പാതികമായി ഐ.ടി സംവിധാന��ം

ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�ക�ം െച�. സാേ�തിക

വിദ� ഫല�ദമായി �ാസ്  �റികളിൽ

�േയാജനെ���ാൻ 'സമ�'േപാർ�ൽ

ത�ാറാ�ി. ��ികെള കർേ�ാ�കരാ�ാ�ം

പഠന പാതയിൽ നിലനിർ�ാ�ം �ൺ 1ന് തെ�

ഫ�് െബൽ ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ വിേ��്

ചാനലി�െട ആരംഭി�. അ�ാദമികം �ളിെ�

സമ�വികസനെ� ക�െകാ�് അ�ാദമിക്

മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ി. �ണത ഉറ�ാ�ാൻ

ൈവവിധ�മാർ� അ�ാദമിക �വർ�ന�ൾ

നട�ി. ഭാഷാ വികാസ�ിനായി

മലയാള�ിള�ം, ഹേലാ ഇം�ീഷ് , �രീലി ഹി�ി

�ട�ിയ �വർ�ന�ൾ, പഠനപി�ണ

ആവശ��� ��ികൾ�ായി �� എ� െപാ�

�ാ�്േഫാം, ഗണിതശാ�ം, സാ�ഹ� ശാ�ം,
ശാ�ം, കലാകായികം �ട�ി എ�ാ േമഖലകളി�ം

സർ�തല �ർശിയായ �വർ�ന�ൾ നട�ി.
��ികെള അ�ാദമികമായി സഹായി�ാ�ം

അവർ��ാ�� വ��ിപരമായ ���ളട�ം

മന�ിലാ�ി പരിഹരി�ാ�ം സഹായകമായ

'െമ�റിങ്  പ�തി ' ആവി�രി�ക�ം അതിനായി

'സഹിതം'ഡിജി�ൽ േപാർ�ൽ വികസി�ി�ക�ം

െച�. ഭി�േശഷി�� ��ികൾ�ായി �േത�കം

കരി�ലം, ൈക��കം എ�ിവ വികസി�ി�്

അ��ാപകർ�് പരിശീലനം നൽകി.
െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റിയിൽ േദശീയ

ൈന�ണ� േയാഗ�ത ച��ടിലധി�ിതമായ

െവാേ�ഷണൽ േകാ�കൾ നട�ാ�ി. സാ�ഹികം

സ�ഹ�ിെല �തിഭകെള ��ികൾ�്

പരിചയെ����തിനായി ഏെറ ��ി�െ��

'വിദ�ാലയം �തിഭകളിേല�് ' എ� �വർ�നം

വി�ലമായി നട�ി. ര�കർ�

േബാധവൽ�രണ�ിനായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി

ന���� നാേള�് എ� ��കം ത�ാറാ�ി

പരിശീലനം നൽകി. വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ��ായ

�േ��ം വിദ�ാലയ�ളിൽ മാ�മ�
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സ�ഹ�ിലാെക �സരി�ി��്. വിദ�ാലയ��െട

എ�ാവിധ െമ�െ���ൽ �വർ�ന�ളി�ം

സ�ഹ പി�ണ�ം പ�ാളി��ം ഉറ�ാ�ി.
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ഡാ�ാ അധി�ിത

ആ��ണം സാധ�മാ��തി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി ഡാ�ാ േബസ്ഡ്

ഇൻൈസ�് (ഡി-ൈസ�്) പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��. േദശീയ-അ�ർേദശീയ തല�ിൽ

വിദ�ാഭ�ാസ മാേനെ��മായി ബ�െ�� ലഭ�മായ

േഡ�ാ േശഖരി�  ്സം�ാനെ�

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം അ�ർേദശീയതല�ിേല�്

ഉയർ��തിനാവശ�മായ ആ��ണ�ം

സാധ�മാ�ക എ�താണ് പ�തി�െട ല��ം.
�ല�ത�ം �ണേമ��ം �ാധാന�ം

നൽകിെകാ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

സംര�ണയ��ിെ� ര�ാം ഘ��ിൽ

േഡ�ാ അധി�ിത �ാനിംഗ് അനിവാര�മാെണ�്

വിലയി��ിയി��്.

(ബി) വിദ�ാർ�ി േക�ീ�ത�ം

�വർ�നാധി�ിത�മായ വിദ�ാഭ�ാസ

കാ��ാടിെ� അടി�ാന�ി�� പഠന, േബാധന

�വർ�ന�ളി�െട ��ികളിൽ എെ��ാം

�ണപരമായ മാ��ളാണ് �തീ�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ി േക�ീ�ത�ം �വർ�നാധി

�ിത�മായ വിദ�ാഭ�ാസ കാ��ാടിെ�

അടി�ാന�ി�� പഠന േബാധന

�വർ�ന�ളി�െട �ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസം

�ല� അവസര�ൾ �ദാനം െച�െകാ�് ഓേരാ

��ി�േട�ം സമ�മായ വികാസമാണ്

�തീ�ി��ത്. ഇ�െ� േലാകം അറിവിനാൽ

നിയ�ി�െ���താണ്. അ�െകാ�് തെ�

ലഭ�മായ വിവര�ൾ വിശകലനം െച�് അറിവ്

നിർ�ി�ാ�ം �� സ�ർഭ�ളിൽ അ�െന

നിർ�ി� അറിവിെന ��ത ��െ�

നിർ�രി�ാൻ �േയാജനെ���ാ�ം ��ികൾ�്

കഴിയണം. ഇ�െന അറിവിെ�

നിർ�ാതാ�ളാ�ി മാ�ാ�ം അതിനാവശ�മായ

അറി�ം കഴി�ം ൈന�ണി�ം ആ�വിശ�ാസ�ം

വളർ�ിെയ ��ാ�ം അതത് �ാ�കളിൽ

��ികൾ ആർ�ിേ�� പാഠ�പ�തി ഉേ�ശ��ൾ

േനടാ�ം വിദ�ാർ�ി േക�ീ�ത�ം

�വർ�നാധി�ിത�മായ പഠനേബാധന

�വർ�ന�ി�െട കഴി�െമ�് �തീ�ി��.
വിദ�ാർ�ിേക�ീ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ

അറി�കൾ, ൈന�ണികൾ, ധാരണകൾ എ�ിവ

േന��തിന് ��ിെയ സഹായി�� പഠന േബാധന

�വർ�ന�ളാണ് െവാേ�ഷണൽ

വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ നട�വ��ത്. യഥാർ�

െതാഴിലിട�ളിൽ ��ികൾ േനരി�്

സംവദി��തി�� ഓൺ ദി േജാബ്

പരിശീലന�ൾ, ഫീൽഡ്  വിസി�കൾ �ട�ിയ
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�വർ�ന�ളി�ം െതാഴിൽ വിദഗ്ധ�മാ��

സംവാദ�ളി�ം, േ�ാജ�് വർ�കളി�ം

ഏർെ��� ��ികളിൽ �തീ�ി��

പഠനേന��ൾ ഉ�ാ�ക�ം അ�വഴി താൻ

പഠി�� െതാഴിൽ േമഖലേയാ�ം

താൽപര���ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്.
��ികളിൽ ശരിയായ െതാഴിൽ മേനാഭാവ�ം

അ�വഴി �തീ�ി���്.

(സി)

��ത വിദ�ാഭ�ാസ കാ��ാടിെ� �സ�ി�ം

�ാധാന��ം ര�ിതാ�ളി�ം െപാ�സ�ഹ�ി�ം

എ�ി��തിനായി എെ��ാം

�വർ�ന�ളാണ് നട�ിവ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ര�ാകർ�വിദ�ാഭ�ാസം ഏ��ം �ധാനമാകയാൽ

അത് നി�ിത ഇടേവളകളിൽ നട���്.
ഇതിനായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി 'ന� ���

നാേള�്' എ� ��കം ത�ാറാ�ി പരിശീലനം

നൽകി. �ാ�് പി.ടി.എ-കൾ നട�േ�ാ�ം

��കളിൽ വിവിധ�ളായ �വർ�ന�ൾ

നട�േ�ാ�ം ഈ കാ��ാട്

ര�ാകർ�ാ�ളിേല�ം സ�ഹ�ിേല�ം

എ�ി�ാൻ കഴി���്. ഈ ല��ം

ക�െകാ�� പരിപാടികൾ വിേ��് ചാനലി�ം

സംേ�ഷണം െച���്. സ�ഹ�ിെല വിവിധ

തല�ളി�� �വർ�ന�ളിൽ ��ികൾ

ഏർെ���� വഴി ��തവിദ�ാഭ�ാസ കാ��ാടിെ�

�സ�ി�ം �ാധാന��ം ര�ിതാ�ളി�ം

െപാ�സ�ഹ�ി�ം എ���്. വിവിധ

െതാഴിൽശാലകളിൽ നട�� പരിശീലന�ൾ,
കമ�ണി�ിലി�്ഡ്  േ�ാ�ാം, േപാസി�ീവ് പാര�ിംഗ്

, ‘ഹൗ ആർ.�' എ�ീ �വർ�ന�ൾ വഴി

സ�ഹ�മാ�ം ര�ിതാ��മായി സംവദി���്.
�ടാെത ആർ. ഡി.ഡി,  ഡി.ഡി.ഇ, എ.ഡി, ഡി.ഇ.ഒ,
എ.ഇ.ഒ, ഡയ�് �ിൻസി�ൽമാർ �ട�ിയ

വിഭാഗ�ളിൽെ��� േനത ൃ�ാ നീയരായ

വിദ�ാഭ�ാസ �വർ�കർ�് 4 – 5 ദിവസം

നീ�നിൽ�� ഓൺൈലൻ േ�ാ�ാമി�െട

വിദ�ാഭ�ാസ മാേനെ��ി�ം അ�ബ�

േമഖലകളി�ം വിദ� പരിശീലനം 2-3
ബാ�കളിലായി ഉടൻ തെ� നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി��. �ാരംഭഘ��ിൽ ഇവർ�് നൽ��

പരിശീലന�ിെ� �ണഫല�ൾ

താെഴ��കളി�� �ഥമാ��ാപകർ�ം

അ��ാപകർ�ം cascading impact �െട ഒ�

പരിധി വെര പകർ� കി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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