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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 561 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ��ാപക വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ കാേലാചിത പരി�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

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

(എ)

സം�ാന�് അ��ാപക വിദ�ാഭ�ാസം

കാേലാചിതമായി നവീകരി��തിെ� ഭാഗമായി

എെ��ാം പരി�രണ നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഡി.എഡ്  പാഠ�പ�തി

പരി�രി��തിേനാട�ബ�ി�  ്േകരള�ിെല

അധ�ാപക വിദ�ാഭ�ാസം -'ഡി.എഡ്  പാഠ�പ�തി

അടി�ാനമാ�ി�� പഠനം' എ� വിഷയ�ിൽ

എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി 2017 കാലഘ��ിൽ

സമ�മായ ഒ� പഠനം േകരള�ിെല 14
ജി�കളിെല ഡയ�ക�െട േന�ത��ിൽ

നട�ക��ായി. ഈ പഠന�ിെ�

കെ���കൾ, േജായി�് റിവ�മിഷെ�

വിലയി���കൾ, NCTE 2014 ച��ൾ NCF
2005,KCF2007, NCFTE 2009 �ട�ിയ േരഖകൾ

വിഭാവനം െച� ആശയ�ൾ എ�ിവെയ

അടി�ാനമാ�ിയാണ് ൈ�മറി

അധ�ാപകവിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തയായ ഡി.എഡ്

പാഠ�പ�തി പരി�രി�  ്2018 �ണിൽ

ഡി.എൽ.എഡ്  എ�് �നർനാമകരണം െച�്

സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയത്. സം�ാന�്

നിലവിൽ �ീ�ൾ അധ�ാപക േയാഗ�തയായി

പരിഗണി�� ര�് വർഷം ൈദർഘ��� ന�റി

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ േകാ�ാണ്

നട�ിലാ�ിവ��ത്. 2014 െല നാഷണൽ

കൗൺസിൽ േഫാർ ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ (NCTE)
ച� �കാരം ഡിേ�ാമ ഇൻ �ീ �ൾ എഡ�േ�ഷൻ

(DPSE) പാഠ�പ�തി ത�ാറാ�ക�ം സം�ാന

കരി�ലം �ിയറിംഗ് ക�ി�ി അംഗീകരി�ക�ം

െച�ി��്.

(ബി) അ��ാപക വിദ�ാഭ�ാസ ഘടക��െട പാഠ�പ�തി

പരി�രണം നട�ിയി�േ�ാ; പാഠ�പ�തി�െട

സമീപനം, ഉ�ട�ം, ദാർശനിക�ം

ചരി�പര�മായ വശ�ൾ എ�ിവ

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ�ൾ അധ�ാപക പരിശീലന േക��ൾ ൈ�മറി

�ൾ അധ�ാപക പരിശീലന േക��ൾ, ഭാഷാ

അധ�ാപക പരിശീലന േക��ൾ (അറബിക്,
ഹി�ി, ഉ��, സംസ് �തം) എ�ിവയാണ് ൈ�മറി

േമഖലയിെല അധ�ാപക പരിശീലന ഘടക�ൾ
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ഇവ�െട പാഠ�പ�തി പരി�രണം നട�ിയി��്.
ൈ�മറി �ൾ തല�ളിേല�് ��ികെള

ത�ാറാ�� േകവല പരിശീലന േക��ളായി

�ീ��കെള ക�ത�െത�് േകരള പാഠ�പ�തി

ച��ട്  (KCF 2007) നിർേ�ശി��. ജീവിത

പ�ാ�ല�ം താ�ര���ം പരിഗണി�്

അേന�ഷണ�ി�ം പരീ�ണ�ി�ം സ�യം

�കാശന�ി�ം അവസരെമാ��� തര�ിൽ

അ�ഭവസ��മായിരി�ണം ശി�വിദ�ാഭ�ാസം.
2013 ൽ നാഷണൽ ഇ.സി.സി.ഇ. േപാളിസി

േദശീയതല�ിൽ ത�ാറാ�ി �സി�ീ കരി�ി��്.
ഇവ�െട എ�ാം �വട്  പിടി�  ്2014 ൽ േകരള

�ീ�ൾ പാഠ�പ�തി�ം 2017, 2018
കാലയള�കളിൽ കളി�ാ�ം, കളിേ�ാണി എ�ീ

േപ�കളി�ം പഠനവിനിമയ സാമ�ീക�ം

ത�ാറാ�ിയി��്. 2009 െല വിദ�ാഭ�ാസ

അവകാശ നിയമ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ എ�ാ

��ികൾ�ം �ണേമ����ം

ജനാധിപത�മതനിരേപ� �ല��ൾ ഉളവാ�ാൻ

ഉത���മായ ജനകീയ വിദ�ാഭ�ാസ �മം

�പെപ�േ����്. �ണേമ��� �ചക�ൾ

കാലാ��തമായി പരിവർ�ന�ൾ�്

വിേധയമാണ്. �ീ�ൾ വിദ�ാഭ�ാസെ�സംബ�ി�്

�ണേമ�ാ �ചക�ൾ േദശീയ വനിതാ

ശി�വികസന മ�ാലയം 2015ൽ

�സി�ീകരി�ി��്. േമൽ ��ാവി� കാര��ൾ

പരിഗണി�െകാ�് ��് വയസ്  �തൽ ആറ്  വയസ്

വെര �ായ�� ��ിക�െട വിവിധ വികാസ

േമഖലക�െട സമ�വികാസം ഉറ�വ��ാൻ

പര�ാ�രായ ഒ� അധ�ാപക സ�ഹെ�യാണ്

വാർെ� �േ��ത്. ഇതിനായി സ�ീകരി�

സമീപനം �വെട െകാ���. 1.
സി�ാ��ിെ��ം �േയാഗ�ിെ��ം ഉ��ഥന�ം

അ��മീകരണ�ം ഉറ�ാ��ത്. 2. വിവിധ

വികാസേമഖലക�െട (ശാരീരികം, ൈവകാരികം,
സാ�ഹികം, ബൗ�ികം, സർ�ാ��ം

സൗ�ര�ാ�ക�ം) വികസനം ഉറ�ാ��

�വർ�ന�ൾ ആ��ണം െച�്

നട�ാ��തി�� ൈന�ണ�ം േനടാൻ

സഹായകമായത്. 3. ��ീയാബ�ിത�ം

വിദ�ാർ�ി േക�ീത�മായ സമീപനം. 4.
�വർ�ന�ൾ സ�യം െച��തി�ം സംഘമായി

െച��തി��� അവസരെമാ���ത്. 5. സ�യം

വിലയി��ാ�ം പര�രം വിലയി��ാ�ം

അവസരെമാ���ത്. 6. കളികൾ, കഥകൾ,
പാ�കൾ ശാരീരികചലനപരമായ �വർ�ന�ൾ



3 of 5

എ�ിവയിൽ അധി�ിതമായ അ�ഭവ�ൾ

ഒ���ത്. 7. ��തി നട�ം, ല�യാ�കൾ

എ�ിവ�െട �ാധാന�ം േബാധ�െ���ത്. 8.
അധ�ാപക വിദ�ാർഥിക�െട ൈവവിധ�മാർ�

ൈന�ണി വികാസം ഉറ�ാ��ത്. 9.
ജീവിതബ�ിത�ം പരിസര ബ�ിത�മായ പഠനം.
10. �ാേദശിക വഴ�ം ഉറ�ാ��ത്. 11.
മാ�ഭാഷാമാധ�മ�ി�� പഠനം. 12.
സഹകരണാ�ക�ം സഹവർ�ിത�മായ

പഠനാ�ഭവ�ൾ ഉറ�ാ��ത്. 13. സാ�ഹിക

പ�ാളി�േ�ാെട�� പഠനം. 14. �ാേദശിക

വിഭവ�ൾ പഠന�ിെ� ഭാഗമാ�ക. 15.
ഐ.സി.�ി. സാേ�തികവിദ� �േയാജന െ����

പഠനരീതി. 16. ഗേവഷണ�ൾ, ൈ�ഔ�കൾ,
�ാേയാഗിക പരിശീലനം എ�ിവ�്

അവസരെമാ���ത്. 17. ശി�ശാലകൾ,
പരിശീലന�ൾ എ�ീ സേ�ത�ൾ

ഉപെയാഗെ����ത്. 18. മ� രാജ��ളിെല �ീ

�ൾ വിദ�ാഭ�ാസെ��റി�ം �ീ�ൾ അ��ാപക

വിദ�ാഭ�ാസെ��റി�ം അറി��തി�ം മിക�

മാ�കകൾ സ�ീകരി��തി���

അവസരെമാ���ത്. 19. നിര�ര�ം

സമ��മായ വിലയി���ം േടം �ല�നിർ�യ�ം

�ാേയാഗിക പരീ�ക�ം ഉൾെ�ാ��

വിലയി��ൽ സമീപന�ം സ�ീകരി��ത്.
ഉ�ട�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� സാ�ഹിക�ം

ചരി�പര�മായ വശ�െള സംബ�ി�

തിരി�റി�കളി�െട സ��മായ കാ��ാട്

�പെ���ാ�ം പഠിതാവിെന�ം പഠനെ��ം

സംബ�ി� ആ�നിക മന:ശാ�ം നൽ��

ധാരണകൾ സ�ാംശീകരി�ാ�ം ധാർമിക

�ല��ളിൽ ഊ�ി സ�ഹ�േരാഗതി�്

അ��ണമായി തെ�തായ കാ��ാട്

�പീകരി�ാ�ം കഴി��വിധ�ി��

ഉ�ട�മാണ് ഈ പാഠ�പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ിയി��ത്. ഉ�ട�േമഖലകൾ 1.
ആദ�കാലശി�പരിചരണ�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ം

ഇ��യിൽ 2. ശി�, ൈശശവം വളർ�ാഘ��മായി

ബ�െ�� ധാരണ �പീകരി�ൽ 3. ��ിക�െട

ആേരാഗ�ം, പരിര�. േപാഷകാഹാരം 4. �ീ�ൾ

വിദ�ാഭ�ാസപാ ഠ�പ�തി സി�ാ��ം �ൻഗണന�ം

5. ഗണിതചി�, ഗണിതാശയ �പീകരണം ��ിയിൽ

6. �ാക്ഭാഷാേശഷിക�ം ഭാഷാവികാസ�ം 7.
��ി�െട ജീവിതപരിസരം �പെ�േട� ധാരണകൾ

8. ആദ�കാലശി�പരചരണ�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ം

സ�ീകാര�മായ േബാധനരീതിക�ം സാമ�ിക�ം 9.
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ലിംഗേഭദം, �ാേദശിക/സാം�ാരികേഭദം

എ�ിവ�െട പരിഗണന 10. �ീ�ൾ വിദ�ാഭ�ാസം -
സംഘാട�ം ആ��ണ�ം 11. െവ�വിളി േനരി��

��കൾ�� പരിഗണന – �ീ�ൾ കാലഘ��ിൽ

/ വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ 12. �ീ��കളിൽ ര�ാകർ�

സ�ഹ�ിെ��ം �ാേദശിക സ�ഹ�ിെ��ം

സ�ാധീനം. 13. �ീ�ൾ അ�ഭവ പരിപാടി 14.
സ�യം ശാ�ീകരണ / നവീകരണ �വർ�ന�ൾ

(സി) �ീ െെ�മറി പാഠ�പ�തി, ഡി.എൽ.എഡ് .
പാഠ�പ�തി എ�ിവയിൽ ഗേവഷണ പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ ഗേവഷണ പരിശീലന

സമിതി, േകരള �ീ �ൾ പാഠ�പ�തി 2014
ത�ാറാ�ിയി��്. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ

യ��ിെ� ഭാഗമായി �ീ�ൾ േമഖല�െട

ശാ�ീയ നവീകരണ�ിനായി വിവിധ പരിപാടികൾ

നട�ിലാ�ക��ായി. പ�തി�െട അ�ബ�

സാമ�ികൾ ആയി കളി�ാ�ം, കളിേ�ാണി എ�ീ

േപ�കളിൽ പഠന വിനിമയ സാമ�ികൾ

എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി വികസി�ി�ി��്. ഇവ�െട

ഫല�ദമായ വിനിമയ�ിനായി ഗേവഷണാ�ക

�വർ�ന��ം നട�ിലാ�ി. േകരള�ിെല

സർ�ാർ എയ്ഡഡ്  വിദ�ാലയ�ൾ പി.ടി.എ�െട

േന�ത��ിൽ �വർ�ി�� �ീൈ�മറി

വിഭാഗ�ിെ� അവ�ാപഠനം

നട�ിയി��്.2017-ൽ കളി�ാ�ം അധ�ാപക

സഹായി�െട വിനിമയ�മായി ബ�െ��് എ�ാ

ജി�കളിൽ നി�ം െതരെ���െ��

അധ�ാപകർ�് ഗേവഷണാ�കമായി '�ശി�ാ

'എ� േപരിൽ പരിശീലനം നൽ�ക��ായി.
ഇവ�െട കെ���ക�െട അടി�ാന�ിൽ

ഓേരാ വർഷ�ം �ീ�ൾ അധ�ാപക പരിശീലന�ൾ

നട�ിലാ�ിവ��. കളി�ാ�ം അധ�ാപക

സഹായി,കളിേ�ാണി �ീ�ൾ ��ികൾ��

�വർ�ന ��കം എ�ിവ�െട ഫല�ദമായ

വിനിമയ�മായി ബ�െ��് �ീ�ൾ നവീകരണം

ഗേവഷണ പ�തി എ� േപരിൽ

എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി ഗേവഷണം നട�ിയി��്.
തി�വന��രം ജി�യിൽ എം.എൻ.എം.എൻ

എൽ.പി.എസ്  െവ�ായണിയിെല �ീ�ൾ

േക�ീകരി�ം പാല�ാട്  ജി�യിെല ഗവൺെമ�്

എൽ.പി.എസ്  പ�ാ�രിെല �ീ �ൾ

േക�ീകരി�മാണ് ഗേവഷണം നട�ിലാ�ിയത്.
മഴവിൽ �ടാരം ��ർ അധി�ിത �ീ �ളിംഗ്-
ഗവ.എം.എൻ.എൽ.പി.എസ്  െവ�ായണിയിെല

�ീ��ം ക�ർ പ�ായ�ിെല 43,46,47 എ�ീ

അ�ണവാടിക�ം ഉൾെ��� ��റിെല

അ�ാദമിക �വർ�ന�ൾ അവ

നട�ിലാ��തി�� അ�ാദമിക പരിസരം
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എ�ിവ �ണേമ���താ��തി��

�ിയാഗേവഷണം ആണ് നട�ിലാ�ിയത്. 3
അ�ണവാടികളിെല�ം �ീ �ളിെല�ം അ�ാദമിക

�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി ��തി�ം

െവ�ായണി ഗവൺെമ�് എൽ.പി.എസിെല

�വർ�ന�ൾ ( Activity areas) സ�മാ�ി

െകാ�് ഭൗതിക സാഹചര��ൾ

നവീകരി��തി�ം സാധി�. പ�വം �ീ�ൾ

��ിക�െട മിക�ം തിക�ം നിര�ര വിലയി��ൽ

�ീ �ൾ പാഠ�പ�തി ല��ം വ��ത് ശാരീരീക

ചാലക വികാസം

ഭാഷാവികാസ,ൈവ�ാനികവികാസം, സാ�ഹിക

ൈവകാരിക വികാസം, സർഗാ�ക വികാസം

എ�ീ വികാസ േമഖലകളിെല േശഷികൾ എ�ാ

��ിക�ം നാല് വയ�് കഴി�േ�ാൾ േനടണം

എ�താണ്. കളി�ാ�ം അധ�ാപക സഹായി

��ാവി�ി�� 87േശഷികൾ ��ി േനടി എ�് ഉറ�

വ���തിന് ര�ാകർ�ാ��െട

പി�ണേയാെട നിര�ര വിലയി��ൽ രീതികൾ

വികസി�ി��തി�� �ിയാ ഗേവഷണംആണ്

നട�ിലാ�ിയത്. ഇടെപടൽ ഗേവഷണ�ിെ�

ഭാഗമായി ര�ാകർ� ശാ�ീകരണ പരിപാടികൾ

സംഘടി�ി�. ര�ിതാ��െട സഹകരണേ�ാെട

വിലയി��ൽ നട�ിലാ�ാൻ കഴി�ം എ�് പഠനം

െതളിയി�. േകരള�ിെല �ീൈ�മറി അധ�ാപക

പരിശീലന�മായി ബ�െ��് 'േകരള�ിെല

�ീ.ൈ�മറി അധ�ാപക പരിശീലന �ാപന��െട

നിജ�ിതിപഠനം' എ� േപരിൽ

എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി ഒ� ഗേവഷണ പഠനം

നട�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


