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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 568 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓൺൈലൻ പഠന�ിെ� േപാരാ� കെ��ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം.വിജിൻ,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീ സി എ�  ്��� 

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

(എ) സം�ാന�് ഒ�ര വർഷ�ിന് േശഷം ��കൾ
�റ�� സാഹചര��ിൽ ��ിക�െട ഉത്ക��ം
ആശ��ം മാ�ിെയ���തിന് �േത�കം പരിപാടി
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്  കാലെ� അട�ിടലി�ം വീ�കളിെല
ഒ�െ�ടലി�ം േശഷം ഒ�ര വർഷെ� ഇടേവള
കഴി�് �ളിെല�� ��ിക�െട മാനസികനില
പരിഗണി�െകാ�ം പഠനവിടവ്
മന�ിലാ�ിെ�ാ�ം എ�െനയാണ് �ാ�കൾ
�േ�ാ�് െകാ�േപാേക�ത് എ�തിെന�റി�്
എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി. വിശദമായ മാർ�േരഖ
ത�ാറാ�ിയി��. ഈ മാർ�േരഖ
അടി�ാനമാ�ി വിവിധ തല�ളിെല
അധ�ാപകർ�് �േത�ക പരിശീലന�ി��

െമാഡ�ൾ ഡയ�കൾ േക�ീകരി�്
വികസി�ി�ക�ം അധ�ാപകർ�് പരിശീലനം
നൽ�ക�ം െച�. ��ിക�െട�ം
ര�ിതാ��െട�ം ഉത്ക��ം, ആശ��ം
മാ�ിെയ���തിനായി സമ�ശി�ാേകരളം
നട�ിലാ�� പരിപാടിയാണ് അതിജീവനം.
�ണിെസഫിെ� സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ
പരിപാടി ��കളിൽ നട�ിലാ��ത്.
സാ�ഹ�േ�മ വ��ിൽ നി�ം ��കളിൽ
നിയമി�ി�� �ൾ കൗൺസിലർമാർ�ം
ഹയർെസ��റി/ െവാേ�ഷണൽ
ഹയർെസ��റി ��കളിെല സൗ�ദ�ബ്
േകാർഡിേന�ർമാർ�ം പരിശീലനം നൽകി
അവരി�െടയാണ് ��ികൾ�് അതിജീവനം
പരിപാടി ലഭ�മാ��ത്. ഇതിനാ�� െമാഡ�ൾ
സം�ാനതല�ിൽ ത�ാറാ�ിയി��്. �ൾ
�റ��തിന് �േ�ാടിയായി അധ�ാപകർ�ം
ര�ിതാ�ൾ�ം പരിശീലനം നൽകിയി��്.
��ത പരിശീലന�ി�ം ��ികൾ��
കൗൺസിലിംഗ് േ�ാ�ാമിെ� വിശദാംശ�ൾ
ചർ�െച�ി��. 2021 െമയ്  മാസം �തൽ തെ�
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സമ�ശി�ാ േകരള�ിെ� േന�ത��ിൽ

ബി.ആർ.സി. തല�ിൽ വിദ�രായ
േഡാ�ർമാ�െട�ം കൗൺസിലർമാ�െട�ം
േസവനം �േയാജനെ���ി െടലികൗൺസിലിംഗ്
രീതിയിൽ ��ികൾ�ം ര�ിതാ�ൾ�ം മാനസിക-
ആേരാഗ�വിദ�ാഭ�ാസം �മികരി�ിരി��.

(ബി)

പഠന നിലവാര�ിൽ പി�ാ�ം േപായി എ�
ആശ��ം മടി�ം െകാ�്
�ളിെല�ാ�വെരെയ�ാം കെ��ി

�ളിെല�ി�ാൻ നട��
�വർ�നെ��റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��കളിെല�ാൻ മടി�� ��ികെള കെ��ി

��കളിെല�ി��തിന് പലതര�ി��

�വർ�ന�ൾ അധ�ാപക�െട�ം സമ� ശി�ാ
േകരള�ിെല ജീവന�ാ�െട�ം േന�ത��ിൽ

നട�വ��. അ�ര�ി�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ �വെട നൽ��. അധ�ാപകർ
ര�ിതാ�െള േഫാണിൽ ബ�െ��് �ളിൽ
നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന��െട വിശദാംശ�ൾ
നൽ���്. അധ�ാപകർ ര�ിതാ�ൾ�്
ആ�വിശ�ാസം പകർ� നൽ��. �ളിൽ
ഒ��ിയി�� �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ,
�ര�ാ �മീകരണ�ൾ, ��ികൾ എ�ാവ�ം
�ളിൽ �ര�ിതരായിരി�െമ�� ഉറ�്,
�ളിൽ ആേരാഗ�വ��ിൽ നി�ം േഡാ�ർമാർ
ഉൾെ�െട��വ�െട േസവനം
ഉറ�വ��ിയി��ത് �ട�ി വിവിധ
വിഷയ�െള�റി�  ്അധ�ാപകർ ര�ാകർ�
പരിശീലന�ി�ം �ടർ�് േഫാൺ �ഖാ�ിര�ം
ര�ിതാ�ൾ�് അറിയി� ന��. പഠനനിലവാരം
െമ�െ����തിന് ��ികൾ�് വർ�് ഷീ�ക�ം
�വർ�ന��ം അധ�ാപകർ വഴി ലഭ�മാ��,
�ളിൽ എ�ാൻ മടി�� ��ിക�െട വീ�കളിൽ
അധ�ാപക�ം സമ�ശി�ാ േകരളയിെല
ജീവന�ാ�ം ആേരാഗ� �ര�ാ േകരളയിെല
ജീവന�ാ�ം ആേരാഗ� �ര�ാ മാനദ��ൾ

പാലി�  ്സ�ർശനം നട�ി ��ികൾ�്
ആ�വിശ�ാസം പകർ� നൽ��.
ആദ�ഘ��ിൽ ��കളിൽ എ�ാൻ

സാധി�ാ� ഭി� േശഷി ��ിക�െട വീ�കളിൽ
ആ�യിെലാരി�ൽ സമ�ശി�ാ േകരളയിെല
െ�ഷ�ൽ എഡ�േ��ർമാ�ം െ�ഷ�ലി�്
അധ�ാപക�ം േനരിെ��ി പഠന പി�ണാ
�വർ�ന�ൾ നൽ��.

(സി) സ�� �വർ�കർ ഇ��യിെല മ�്
സം�ാന�ളിൽ നട�ിയ �ൾ ��ിക�െട
ഓൺൈലൻ - ഓഫ് ൈലൻ േലണിംഗ് സർേ�
�കാരം ഓൺൈലനിൽ �ിരമായി പഠി��
��ികൾ നഗര�ളിൽ 24 ശതമാന�ം �ാമ�ളിൽ
8 ശതമാന�ം മാ�മാെണ� കെ��ലിെ�

(സി) േകാവിഡ്  കാലെ� േകരള�ിെല െപാ�
വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട അ�ാദമിക�ം
മേനാ-സാ�ഹിക�മായ അവ�െയ�റി�്

എസ് .സി.ഇ. ആർ.ടി വിശദമായ പഠന�ൾ
സംഘടി�ി�ി��. മ�് ഇ��ൻ സം�ാന�െള

അേപ�ി�  ്ഡിജി�ൽ �ാ�ക�െട �ാപ�തയി�ം
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െവളി��ിൽ സം�ാന�് ഒ�ര വർഷെ�
ഓൺൈലൻ പഠന�ിെ� േപാരാ� കെ��ാൻ

മാർ�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

പ�ാളി��ി�ം ഏെറ മിക� അവ�യിലാണ്

േകരളം എ�് ഈ പഠന�ൾ ��ി�ാ��.
ഇ��യിെല വിവിധ സം�ാന�ളിെല

േകാവിഡ്കാല വിദ�ാഭ�ാസ നില താരതമ�ം
െച�െകാ�് �ണിെസഫ് നട�ിയ പഠന�ി�ം

േകരളം ഏെറ മിക� നിലയിലാെണ�്
കെ��ിയി��്. േകരള�ിെല സാ�ഹികാവ�
പരിഗണി�േ�ാൾ മ�് ഇ��ൻ
സം�ാന�ളിേലത് േപാ�� �ാമ - നഗര
വ�ത�ാസ�ൾ ബാധകമ�. എ�ാൽ, ആദിവാസി
േമഖലകൾ, േതാ�ം േമഖലകൾ, തീരേദശം
എ�ിവിട�ളിൽ �ാപ�തയി�ം പ�ാളി��ി�ം

പിേ�ാ�ാവ� ഉ�തായി പഠന�ൾ
കെ��ിയി��്. ഇത് പരിഹരി��തിനായി
�ാേദശിക പഠനേക��ൾ �ാപി�ക�ം

െമൻറർ ടീ�ർമാർ, എഡ�േ�ഷൻ വാള�ിയർമാർ
എ�ിവ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി��.
�ടാെത ആദിവാസി ഊ�കളിെല ��ിക�െട
പ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിനായി ബി.ആർ.സിക�ം
ഡയ�ക�ം �േത�ക ഇടെപട�കൾ നട�ിയി��.
��ികെള പഠനപാതയിൽ നിലനിർ�ക എ�
ല��േ�ാെട േകരള�ിൽ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
വ��് നട�ാ�ിയ ഡിജി�ൽ പഠന�ം അ�ബ�
�വർ�ന��ം മ�് ഇ��ൻ സം�ാന�േളാട്

താരതമ�ം െച�ാൽ ബ��രം ��ിലാണ്.
േകരള�ിെല െപാ�സ�ഹ�ിെ� ���ത�ം
��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം തട�െ�ടാതിരി�ാൻ
എ�ാ േമഖലയി��� ആ�ക�ം സംഘടനക�ം
�ാപന��ം സൗകര��െളാ��ാനായി
ഇടെപ�ക�ം െച�ി��.

(ഡി) പഠന നിലവാരം േകാവിഡ്  കാല�ിന് �ൻ��ത്
േപാെലയാ�ാൻ പരിപാടി ആ��ണം
െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ��ിക�െട പഠനനിലവാരം െമെ�െ����തിന്
വിവിധ പരിപാടികൾ സമ�ശി�ാ േകരള�ിെ�

േന�ത��ിൽ ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി
വ��. �വർ�ന�ൾ �വെട നൽ��. �ടർ
പി�ണാ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി ��ികൾ�്
വർ�്ഷീ�് / �വർ�നകാർഡ്  ത�ാറാ�ി
നൽകാ�ം ഒ��തൽ നാ�വെര �ാ�കളിെല
��ിക�െട വായന േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

വായനാവസ�ം പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ
��ി�ം 3 വീതം ��ക�ൾ നൽകാ�ം, ��ികെള
വായന�െട േലാകേ��് ആകർഷി��തിന്
ആകർകമായ വായന കാർ�കൾ ത�ാറാ�ി
നൽ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�വ��. സമ�ശി�ാ
േകരള�ിെ� േന�ത��ിൽ �ൻ വർഷ�ളിൽ
നട�ിലാ�ി വിജയി�ി� ഭാഷാേപാഷണ
പരിപാടികളായ മലയാള�ിള�ം, ഹേലാ ഇം�ീഷ് ,
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ഹേലാ േവൾഡ് , �രീലി ഹി�ി പരിപാടികൾ
��മേയാെട നട�ിലാ�ാ�ം, ഗണിത ശാ��ിൽ

താ�ര�ം ജനി�ി��തി�ം കളികളി�െട
പഠി��തിന് ഉ�ാസഗണിതം, ഗണിതവിജയം
നട�ിലാ�ം. ശാ� വിഷയ�ളിൽ താ�ര�ം
ഉ�ാ��തി�ം രസകരമായ രീതിയിൽ പഠനം
നട��തിനം ശാ�പഥം, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന��മാ�� െമ�റിംഗ്, ശാ�പാർ�്,
സാ�ഹ�ശാ� പഠനം എ��മാ��തിന്
�മിശാ�ലാബ് എ�ീ പരിപാടികൾ
നട�ിലാ�ിവ��. സമ�ശി�ാ േകരള�ിെ�

േന�ത��ിൽ നട�വ�� �ാേദശിക
�തിഭാേക��ൾ, ഊ�വിദ�ാ േക��ൾ
െ�യിനിംഗ് െസൻറ�കൾ എ�ിവ േക�ീകരി�്
ആദിവാസി േമഖലയി�െട�ം
തീരേദശേമഖലയിെല�ം പാർശ�വൽ�ത
സ�ഹ�ിെല�ം ��ികൾ�് �േത�ക
പരിപാടികൾ, ഭി�േശഷി വിഭാഗം ��ികൾ�്
അ�ാദമിക �വർ�ന�ൾ അ��പീകരണം
എ�ിവ നട�ിലാ�ിവ��. െവാേ�ഷണൽ
ഹയർെസ��റി വിഭാഗം ��ികൾ�് െതാഴിൽ
ആഭി�ഖ��ം െതാഴിൽ പരിശീലന�ം
ലഭ�മാ��തിനായി വിവിധ െതാഴിൽ
�ാപന��മായി ധാരണയിെല�ി ��ികൾ�്
നി�ിത ദിവസെ�/ സമയെ� പരിശീലനം
നൽ�ക, െവാേ�ഷണൽ ഹയർെസ��റി
വിഭാഗം ��ികൾ�് െതാഴിൽ വിദ��മായി
സംവദി��തി�� �വർ�ന��ം ഓൺ ദി
േജാബ് പരിശീലന��ം സംഘടി�ി�ക,
��ിക�െട ശാ� അഭി�ചി�ം ജി�ാസ�ം

വർ�ി�ി��തിനായി ഓേരാ ജി�യി�ം 3 വീതം
ടി�റിംഗ് ലാ�കൾ, ശലഭപാർ�ക�ം ശലഭ
��ക�ം �പീകരി��തിന് ശാ�-ഗണിത,
ശാ� സാ�ഹ�ശാ� �ബ് എ�ിവ�െട
േന�ത��ിൽ ��കളിൽ വിവിധ �വർ�ന�ൾ

മിക� രീതിയിൽ സംഘടി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


