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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6363 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സമ� ശി�ാ േകരളം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

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

(എ) സം�ാന�് �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

�ണനിലവാരം ഉയർ�ക, െതാഴിലധി�ിത

വിദ�ാഭ�ാസം േ�ാ�ാഹി�ി�ക, �ല�ത ഉറ�

വ��ക എ�ീ ൈക�ിെ�ല���ൾ

െെകവരി��തിൽ സമ� ശി�ാ േകരളം പ�തി

എ�േ�ാളം സഹായകരമായി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

�ണനിലവാരം ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി

മലയാള�ിള�ം, ഹേലാ ഇം�ീഷ് , �രീലി ഹി�ി,
ഗണിത വിജയം, ഉ�ാസഗണിതം, ശാ�കൗ�കം,
ശാ� പാർ�കൾ, ശാ�പഥം, �മിശാ�ലാബ്,
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന ��മായി െമ�റിംഗ്

�വർ�ന�ൾ, �ൾട�ി�ിംഗ് േ�ാ�ാം, ടാല�്

ലാബ്, ശാ�കി�്, ഗണിതകി�്,
സാ�ഹ�ശാ�ലാബ്, ശാേ�ാ�വം,
ഗണിേതാ�വം, ൈജവ ൈവവിധ�ഉദ�ാന�ൾ,
�തനാശയ �വർ�ന�ൾ, രാ�ീയ ആവീ�ാർ

അഭിയാൻ �വർ�ന�ൾ, പഠേനാ�വം, ശാ�-
ഗണിതശാ� സാ�ഹ� ശാ��ബ് �വർ�ന�ൾ,
സർഗവിദ�ാലയ പരിപാടി, ��വായന,
വായനകാർ�കൾ ക�ിസ്  േ�ാ�ാം , ഗണിതലാബ്,
�ാ�് ൈല�റി, ഇേ�ാ��്, ൈനതികം �ട�ി

നിരവധി �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി.
െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി

അധ�ാപകർ�് ൈവദഗ്ധ�ം, പരിശീലനം

െതാഴിൽശാലക�മായി േചർ�� �ാേയാഗിക

പരിശീലനം, െതാഴിൽ ൈന�ണ� പഠന�ിന് �ൾ

ലാ�കളിൽ അടി�ാന ഉപകരണ�ൾ

ഉറ�ാ�ൽ, െതാഴിൽ വിദ��ം ��ിക�മാ��

സംവാദ�ൾ ,െതാഴിൽ ശാലകളിൽ സ�ർശനം,
��ികൾ�� ഓൺ ദി േജാബ് പരിശീലന�ൾ,
സ�യം െതാഴിൽ സംരംഭക ക�ാ�കൾ �ട�ിയ

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി. ഇതി�െട ��ികൾ�്

െതാഴിൽസം�ാരേ�ാ�� താ�ര�ം

വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�. �ല�ത ഉറ�

വ��ാനായി നാ�ര�്, ഭി�േശഷി വിഭാഗം
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��ികൾ�ാ�� �േത�ക പരിപാടികൾ, �ാേദശിക

�തിഭാേക��ൾ, ഊ�വിദ�ാ േക��ൾ,
െ�ഷ�ൽ െ�യിനിംഗ് െസ��കൾ,
കരിയർൈഗഡൻസ്  & കൗൺസലിംഗ്

�വർ�ന�ൾ, റസിഡൻഷ�ൽ േഹാ��കൾ

സ�യം �തിേരാധി�ാൻ െപൺ��ികൾ�്

ആേയാധന കലകളിൽ പരിശീലനം, നാടക�ളരി,
ജ�ാല, കൗമാര വിദ�ാഭ�ാസം, െവളി�ം, നിർഭയ-
സ�യം �തിേരാധ പരിശീലനം, �വതരംഗം �ട�ി

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി.

(ബി)

വിദ�ാർ�ിക�െട പഠനതാ�ര��ം

അേന�ഷണാ�കത�ം ഉ�ീപി�ി��തിനായി

ആവി�രി� ശാ�പഥം പ�തി�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ; ജീവിത�ിൽ ഗണിതശാ��ിെ�

സ�ാധീനം േബാധ�െ���ാ�ത�� �േത�ക

പരിപാടികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈഹ�ൾ, ഹയർെസ��റി/െവാേ�ഷണൽ

ഹയർെസ��റി വിദ�ാർ�ിക�െട ശാ�ാഭി�ചി

വളർ��തി�ം പഠനതാ�ര��ം

അേന�ഷണാ�കത�ം ഉ�ീപി�ി��തി�മായി

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിയ പരിപാടിയാണ്

ശാ�പഥം. ശാ�ം, ഗണിതശാ�ം,
സാ�ഹ�ശാ�ം, മാേനെ�ൻറ്  ശാ�ം എ�ീ

േമഖലകളിൽ വിദഗ��െട സഹായേ�ാെട��

�വർ�ന�ളാണ് ഈ പരിപാടിയി�െട

��ികൾ�് ലഭ�മായത്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന

��മായി സഹകരി�ാണ് ഈ പരിപാടി

സംഘടി�ി�ത്. ഓേരാ �ളിൽ നി�ം

െതര ��� ��ികൾ�് ജി�ാ തല�ിൽ ��്

ദിവസെ� റസിഡൻഷ�ൽ ക�ാ�ക�ം

സം�ാനതല�ിൽ അ�് ദിവസെ� ക�ാ�ം

'ഐസർ' തി�വന��ര�വ�  ്സംഘടി�ി�.
�ടാെത ശാ��ാപന�ൾ സ�ർശി

��തി�� അവസര�ം,��ികൾ�് വിദ��െട

�ഭാഷണ�ൾ, ശാ��ൻമാ�മാ��

സംവാദ�ൾ, �ബ�ാവതരണം, ശാ�

പരീ�ണ�ൾ െച� പരിചയെ�ടൽ �ട�ി

നിരവധി കഴി�കൾ ��ികൾ�് ശാ�പഥം

പരിപാടിയി�െട ലഭ�മായി. നിത�ജീവിത�ിൽ

ഗണിതശാ��ിെ� സ�ാധീനം

േബാധ�െ����തി�ത��തിനായി

സമ�ശി�ാ േകരള�ിെ� േന�ത��ിൽ െക-
ഡി�മായി സഹകരി�

നട�ിലാ�ിയപരിപാടിയാണ് ഗണിേതാ�വം,
6,7,8 �ാ�കളിെല െതരെ��� ��ികെള

പെ���ി�ാണ് ഈ പരിപാടി നട�ിലാ�ിയത്.
സം�ാനെ� 1500 ഓളം േക��ളിൽ 3
ദിവസ�ളിലായി ഗണിേതാ�വം സംഘടി�ി�.

(സി) പാർശ�വൽ�ത വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�്

പഠന �വർ�ന�ിൽ പി�ണ

നൽ��േതാെടാ�ം സ�ഹ�ിെ�

(സി) പാർശ�വൽ�ത വിഭാഗ�ിെല ��ികൾ�്

പഠന�വർ�ന�ളിൽ പി�ണ നൽ��തിന്

നട�ിലാ�� �വർ�ന�ളാണ് �ാേദശിക
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�ഖ�ധാരയിെല�ി��തിന് ഉത��

�വർ�ന�ൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�തിഭാേക��ൾ,ഊ�വിദ�ാേക��ൾ, െ�ഷ�ൽ

െ�യിനിംഗ് െസ��കൾ,ടാല�് ലാബ്

�വർ�ന�ൾ �ട�ിയവ. ഈ വിഭാഗ�ിെല

��ികെള സ�ഹ�ിെ�

�ഖ�ധാരയിെല�ി��തി�േവ�ി സമ� ശി�ാ

േകരളം നട�ിലാ�� �വർ�ന �ളാണ്

നാ�ര�്. ഇതിെ� ഭാഗമായി അവ�ാപഠനം,
േനാൺ റസിഡൻഷ�ൽ ക�ാ�്,അ�ാദമിക പി�ണ

എ�ിവ നട�ിലാ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


