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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6347 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �തിഭകൾ�് അംഗീകാരം നൽ�� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 

�ീമതി െദലീമ, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി��
വിദ�ാർ�ികളിൽ സാ�ഹ�ാവേബാധം
വളർ��തി�ം സാ�ഹ�ശാ� �തിഭകെള
കെ��ി പരിേപാഷി�ി��തി�മായി െപാ�
വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �േത�കമായ പ�തി
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�്. െപാ� വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി��
വിദ�ാർ�ികളിൽ സാ�ഹ�ാവേബാധം
വളർ��തി�ം �ഹ�ശാ� �തിഭകെള കെ��ി

പരിേപാഷി�ി��തി�മായി നട�ാ�ിയ
പ�തിയാണ് െ��് (STEPS – Student's Talent
Enrichment Programme in Social Science).
സ�ഹം േനരി�� െവ�വിളിക�ം ആർ�ി�

അറി�ം ത�ിൽ ബ�ി�ി�വാ�ം അ�വഴി
��വിശകലനം നട�ി നിലപാ�ക�ം
പരിഹാരനിർേ�ശ��ം �പെ���വാൻ ��ികെള
�ാ�രാ�ക സാ�ഹ�ശാ� പഠന�മായി
ബ�െ��് ലഭി�� അ�ഭവ�ൾ സാ�ഹ�
�േരാഗതി�ായി �േയാജനെ���ക, ഭാവിയിൽ
ഈ വിഷയ�ിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം േന�വാൻ
��ികെള �ാ�രാ ��േതാെടാ�ം, സാ�ഹ�
ഉ�ര വാദിത��ൾ ഏെ���ാൻ ��ികെള
കഴി��വരാ�ക എ�താണ് പ�തി�െട
�ധാന ല���ൾ. ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ,
വിദഗ്ധ�മാ�� അഭി�ഖം, പഠന യാ�കൾ,
െസമിനാ�കൾ, ��് ചർ�കൾ, സംവാദ�ൾ,
�ാേദശിക ചരി�ാേന�ഷണം, േ�ാജ�്, വിഭവ�പട
നിർ�ാണം �ട�ിയ ൈവവിധ�മാർ�
�വർ�ന��െട ഭാഗമാ�വാൻ
െതരെ���െ���വർ�് അവസര��ാ�ം.
ഏഴ്  ദിവസെ� സം�ാന ക�ാ�കളി�െട
ഇ�രം �വർ�ന�ളിൽ പെ���വാൻ
��ികൾ�് അവസരം ലഭി�ം. 2018-19 അധ�യന
വർഷം �തൽ ആറാം �ാസിലാണ് പ�തി
ആരംഭി�ത്.

(ബി) ഗണിത�തിഭകൾ�് അംഗീകാര�ം
േ�ാ�ാഹന�ം നൽ��തിനായി �േത�ക

(ബി) ഉ�്. ഗണിത�ിൽ അഭി�ചി�� ��ികെള
കെ��ി അവർ�് നിര�രമായ പരിശീലന�ം
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പ�തി നിലവി�േ�ാ; പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

േ�ാ�ാഹന�ം നൽ��തിന് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
വ��് നട�� ഗണിത പഠനപരിേപാഷണ
പരിപാടിയാണ് NuMATS (Nurturing
Mathematical Talents in Schools) ഓേരാ
വർഷ�ം ആറാം �ാസിൽ പഠി�� ഗണിത�ിൽ

മി��രായ സം�ാന തല�ിൽ 74 ��ികെള
െതരെ���് അവർ�് പ��ാം �ാസ്
കഴി��� വെര ഉയർ� നിലവാര�ി��

�ാ�ക�ം �ാേയാഗികാ�ഭവ��ം നൽകി
അവെര ഗണിത �തിഭകളാ�ി വളർ��തി��
ഒ� പ�തിയാണ് ന�മാ�്സ് . തിരെ���

��ികെള പെ���ി�െകാ�് േവനലവധി�ാല�്

വർഷം േതാ�ം പ�് ദിവസെ� സഹവാസ
ക�ാ�് നട��. ��ത ക�ാ�ിൽ ഇ��യിെല
തെ� മിക� ഗണിത അധ�ാപക�മായി
സംവദി��തി�� അവസരം ��ികൾ�്
ലഭ�മാ��. ഗണിതശാ� ഒളി��ാഡ്  േപാ��
മ�ര�ളിൽ പെ����തിന് ആവശ�മായ
പരിശീലന�ം നൽ���്. േകാവിഡിെ�
പ�ാ�ല�ിൽ ന�മാ�്സ്  �വർ�ന�ൾ

ഓൺൈലൻ സാധ�തകൾ
�േയാജനെ���ിയാണ് നട��ത്
ഇതിേല�ായി �േത�ക LMS �ാ�്േഫാം
ഒ��ിയി��്.

(സി) ഓേരാ ��ിെയ�ം ഓേരാ �ണി�ായി ക�െകാ�്
അവ�െട സവിേശഷ കഴിവ്
വികസി�ി��തിനായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി
ആരംഭി� പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഓേരാ ��ിെയ�ം ഓേരാ �ണി�ായി ക�െകാ�്
അവ�െട സവിേശഷ കഴിവ്
വികസി�ി��തിനായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി
ആരംഭി� പ�തിയാണ് 'സഹിതം'. ��ിക�െട
കഴി�കൾ തിരി�റിയാൻ സഹായി�ം വിധം ഫീഡ്
ബാ�് നൽക�ം, അവ�െട പരിമിതികളിൽ
സഹായം നൽ�ക�ം െച��തി�െട ��ിക�െട
ആ�വിശ�ാസം നിലനിർ��തിന്
സഹായകരമായ �� ഘടക�ളാണ് െമ�റിം�ം,
നിര�രവിലയി���ം, �ഡ�് െ�ാൈഫലി�ം.
ഇവ ��ം ��ിയിണ�ി �പെ���ിയ

പ�തിയാണ് 'സഹിതം'. നിര�ര
വിലയി��ലി�ം �ഡ�് െ�ാൈഫൽ
ത�ാറാ��തി�ം സഹായി�� ഡിജി�ൽ
�ാ�്േഫാ�ം അ��ാപക ശാ�ീകരണ�ം ഇതിെ�
�ധാന ഭാഗ�ളാണ്. ഓേരാ �ാസി�ം �ത�മായ
പഠനല���ൾ നി�യി�  ്അതിന�സരണമായി
വിലയി��ൽ �ചക�ൾ ത�ാറാ�കയാണ്
ഇതിെല ആദ�ഘ�ം. ഇവ ഉപേയാഗെ���ി

��ികെള മന�ിലാ�ി അവെര
സഹായി�കെയ�താണ് ര�ാം ഘ�മായി
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നട�ിലാ��ത്. ��ത പ�തി ൈ�മറി
�ാ�കളിൽ �വർ�ന സ�മാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


