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(സെശീമമാറ്-നകരള, ഐ.ടപ.@സ്കൂള, ഡയറ് 
സെനംയുക്തമമായപ സെനംഘടപപപക്കുന്നത്)



എലമാവര്ക്കുനം വപദധമാഭധമാസെനം (Education 
for all)



• പമാഠധപദ്ധതപ, പമാഠപുസ്തകങ്ങള - 1867 നകരള വര്മ്മ 
വലപയനകമായപ തമ്പുരമാന

• ശശീനമാരമായണ ഗുര
• ചട്ടമപ സെദമാമപ
• അയ്യനകമാളപ
• സെദമാതന്ത്രസെമര നസെനമാനപകള
• നദശശീയ നനവമാതമാന പ്രസമാനനം
• സെദമാതന്ത്രധ ലബപക്കുനശഷനം - 1959-മല വപദധമാഭധമാസെ 

ബപല
• NPE 1986
• സെമാക്ഷരതമായജനം
• സ്കൂസ്കൂൂള നകമാപ്ലക്സുകള



 പ്രമാനദശപക ഭരണകൂടങ്ങള, ഡയറ് എന്നപവയുമട 
സെനംയുക്ത നനതൃതദതപല നടന്ന പ്രവര്തനങ്ങള 
(അക്ഷരപുലരപ)

 OBB, MLL, DPEP
 പമാഠധപദ്ധതപ പരപഷ്ക്കരണനം
 ജനകശീയമാസൂത്രണനം
 അധധമാപക പരപശശീലനങ്ങള
 SSA
 NCF 2005
 KCF 2007
 RMSA
 മപകവുകളുമട വധമാപനനം
 പമാഠധപദ്ധതപ പരപഷ്കരണനം 2013
 മപമാതുവപദധഭധമാസെ സെനംരക്ഷണ യജനം



 കമാസെ് റനം അന്തരശീക്ഷനം
 നബമാധന പ്രകപയ
 ഇനക്ലൂസെശീവ് വപദധമാഭധമാസെനം
 സെമാമൂഹധ പങമാളപതനം
 പപന്തുണമാ സെനംവപധമാനങ്ങള
 കുട്ടപകളുമട അവകമാശ സെനംരക്ഷണനം
 ഭഭൗതപക മമാറങ്ങള
  

വപദധമാലയങ്ങളപല വന്ന മമാറങ്ങള



 മമാറണനം എന്ന നപര്ബന്ധബുദ്ധപ
 കൂട്ടമായ പ്രവര്തനനം
 പപന്തുണമാ സെനംവപധമാനങ്ങളുമട ഇടമപടശീല
 പ്രമാനദശപക ഭരണകൂടതപമന പപന്തുണ
 പമാഠധപദ്ധതപ പരപഷ്കരണനം
 നപരന്തര അധധമാപക പരപശശീലനനം
 സെര്കമാരകളുമട ഇചമാശക്തപ
  
  

 മമറങളകക കമരണണ



എലമാവര്ക്കുനം പഠനമപകവ് 
ഐ.സെപ.ടപ ഉപനയമാഗനം



ഭഭൗതപക സെമാഹചരധനം 
സ്കൂള കമാമസെ് തമന്ന പമാഠപുസ്തകനം



എലല്ലാവര്കക്കും കല്ലായയിക പരയിശശീലനക്കും





എലല്ലാ പപണ്കുടയികള്കക്കും സസൈകയിള് 
പരയിശശീലനക്കും



വമയനകകടണ



വമയനകകടണ



Video

പ്രതതത്യേക പരയിഗണന അര്ഹയികന്ന എലല്ലാ 
കുടയികള്കക്കും വയികസൈനല്ലാവസൈരങ്ങള്

file:///home/siemat/Documents/SRG%20PPT/VID-20170817-WA0082.mp4


മുഴുവന് കുടയികളുപടെ പങല്ലാളയിതക്കും ഉറപല്ലാകല്ലാനക്കും 
നയിലവല്ലാരക്കും വര്ദയിപയികല്ലാനക്കും നടെതയിയ 

പ്രവര്തനങ്ങള്
ഗ്രൂപ് പ്രവര്തനനം

കമ.
നമര്

 സകളളനന കപരറ അകമാദമപക 
മപകവപലൂന്നപയ 
പ്രവര്തനനം

 തളരളചറളഞ

മളകവറ



നളരസകണങള/നളരകദശങള

 എലമാ സ്കൂളുകളുനം അകമാദമപക പ്രവര്തനങ്ങള 
ഏമറടുതപരപക്കുന.

 അകമാദമപക പ്രവര്തനങ്ങള എച്.എനം 
നകമാണ്ഫറനസെപല അവതരപപപകണനം. നനട്ടങ്ങളുനം 
പരപമപതപകളുനം പങ്കുവയ്ക്കല

 പ്രവര്തനങ്ങള സമാപനനമധമാവപ നകമാ-ഓര് ഡപനനറ് 
മചയ്യണനം.

 നനട്ടനകമാട്ട വപശകലനനം നടതപ എസെ്. ആര്.ജപ, 
എസെ്.എനം.സെപ, എസെ്.ഡപ.സെപ, ഒ.എസെ്.എ, പപ.ഇ.സെപ 
എന്നപവപടങ്ങളപല അവതരണനം

  



തല്ലാപഴെപറയുന്ന തമേഖലയുമേല്ലായയി ബന്ധപപട പ്രവര്തനങ്ങള് 
കൃതത്യേമേല്ലായയി നടെപയിലല്ലാകന്നതയിനന് സല്ലാപന തമേധല്ലാവയി 

എപന്തെലല്ലാക്കും നയിര്വഹയികണക്കും

നമഖലകള
1. പഠനനനട്ടനം ഉറപമാകല
2. അകമാദമപക മപകവപന് സെമാമൂഹപക ഇടമപടല
3. വപഭവങ്ങള കമണ്ടെതലനം പ്രനയമാജനമപടുതലനം
4. ജജവജവവപധധ പമാര്ക്
5. വമായനമാ സെനംസമാരനം വളര്തല
6. പപനന്നമാകനം നപലക്കുന്നവര്ക് പ്രനതധക പരപഗണന
7. സെര്ഗപരമമായ എലമാ കഴപവുകളുനം വപകസെപപപകല
8. കുട്ടപകളുമട പങമാളപതമാവകമാശനം



നകമാഡശീകരണനം

പ്രഥമമാധധമാപപകവമായനമാ സെനംസമാരനം വളര്തല
 മപകച അകമാദമപക ലശീഡറമാകണനം
 മപകച ആസൂത്രകന ആകണനം
 മപകച നകമാ-ഓര്ഡപനനറര് ആകണനം
 മപകച സെനംഘമാടകന ആകണനം
 പ്രവര്തനങ്ങള വപലയപരതണനം
 എലമാവരനടയുനം പൂര്ണ്ണസെഹകരണനം 

ഉറപപ്പുുവരതണനം
 ഫലപ്രദമമായ ആശയവപനപമയനം നടതണനം
 കുട്ടപകളുമട പങമാളപതമാവകമാശനം ഉറപവരതണനം
 സെമാമതപക മമാനദണ്ഡങ്ങള പമാലപക   ണണ
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