ആമുഖഖ
രരാജജ്യതത്തിനന്
പപരാതുവത്തിദജ്യരാഭജ്യരാസ
ആകുമമരാള

മരാതൃകയരായത്തി
സസംരക്ഷണ

വത്തിദജ്യരാലയങ്ങളുപടെ

സസംസരാന

വത്തിദജ്യരാലയങ്ങള

യജ്ഞതത്തിലൂപടെ

ഹഹൈപടെകന്

പരത്തിപരാലനതത്തിനസം

ഹഹൈപടെകന്

സസംവത്തിധരാനങ്ങള സസംരക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനസം വത്തിദജ്യരാര്തത്തികളുപടെ സരാമങ്കേതത്തിക
പരത്തിജ്ഞരാനവസം

ഫലപ്രദമരായത്തി

വര്ദത്തിപത്തിമക്കേണ്ടതുണ്ടന്.

ഈ

ലക്ഷജ്യസം

സരാക്ഷരാതന്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനരായത്തി സരാമങ്കേതത്തികഹവദഗന്ധജ്യമുള്ള ഒരു സസംഘസം
കുടത്തികപളെ വത്തിദജ്യരാലയതത്തില്തപന്ന സജ്ജരരാക്കുന്നതത്തിനന് ആരസംഭത്തിച്ച 'ഹൈരായന്
സന്കൂള കുടത്തിക്കൂടസം' പദതത്തി

കൂടുതല് ഘടെനരാപരമരായ പരത്തിഷന്കരാര

ങ്ങമളെരാപടെ 'ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് ' എന്ന മപരത്തില്

2018 ജനവരത്തി 22 നന്

ബഹ. മകരളെ മുഖജ്യമനത്തി ശശ.പലിണററായലി വലിജയന് ഉദന്ഘരാടെനസം പചെയന്ത.
ലത്തിറത്തില്ഹകറന്സത്തിപന്റെ തുടെര്പ്രവര്തനങ്ങള സസംബനത്തിച്ച കരാരജ്യങ്ങള
ഈ പുസ്തകതത്തില് ഉളപപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. മരാനഷത്തിക മൂലജ്യങ്ങമളെരാപടെരാപസം
സരാമങ്കേതത്തിവത്തിദജ്യയത്തിലസം മത്തികച്ച നത്തിലവരാരസം പുലര്ത്തുന്ന ഒരു തലമറപയ
വളെര്തത്തിപയടുക്കുന്നതത്തിനന്

ഈ

സസംരസംഭസം

പരമരാവധത്തി

പ്രമയരാജന

പപടുതണപമന്നന് അഭജ്യര്തത്തിക്കുന.

കകൈ.അന്വര്സറാദതറ്റ്

കവസറ്റ്കചെയര്മറാന് & എകലികൈക്യൂടശവറ്റ് ഡയറകൈറ്റ്ടര്
കകൈരള ഇന്ഫറാസറ്റ്ട്രകൈറ്റ്ചെര് & കടകൈറ്റ്കനറാളജലി കഫറാര് എഡക്യൂകക്കേഷന്

ഉള്ളടക്കേഖ
മപജന്
ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് പദതത്തി

3

ലക്ഷജ്യങ്ങള

4

ഘടെന

5

ഹകറന് മരാസ്റ്റര്/മത്തിസന്ട്രസന്

5

ഭരണനത്തിര്വഹൈണസം

6

നത്തിയമരാവലത്തി

6

പ്രവര്തനങ്ങള

9

മൂലജ്യനത്തിര്ണയസം

11

പഠനമമഖലകള

14

പ്രവര്തന കലണ്ടര്

16

രജത്തിസ്റ്ററുകള

17

ആകന്ടെത്തിവത്തിറത്തി ബുക്കേന് മരാതൃക

18

പ്രവര്തന റത്തിമപരാര്ടന് മരാതൃക

19

ഉതരവകള, സര്ക്കുലറുകള

21
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് പദ്ധതലി
അറത്തിവന്
മപറരാരരാളെത്തില്നത്തിന്നന് പകര്ന
കത്തിട്ടുക
എന്നതത്തിനപ്പുറസം
ഓമരരാരുതരുസം
സസ്വയസം
ആര്ജത്തിമക്കേണ്ടതരാപണനള്ള
തത്തിരത്തിച്ചറത്തിവന്
വത്തിദജ്യരാഭജ്യരാസരസംഗപത പതപലരാനമല മരാറത്തിമറത്തിച്ചതന്. അതത്തിപന്റെ ഫലമരായത്തി
പരാഠപുസ്തകതത്തില് ചെത്തിടപപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന മകവലമരായ അറത്തിവകളുപടെ
വത്തിനത്തിമയതത്തിനപ്പുറസം
അധജ്യരാപകപന്റെയസം
വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തിയപടെയസം
സജജീവവസം
സമ്പൂര്ണ്ണവമരായ
പങ്കേരാളെത്തിതമതരാപടെയള്ള
പ്രവര്തനരാധത്തിഷത്തിതവസം
ശത്തിശുമകനത്തിതവമരായ ഒരു വത്തിദജ്യരാഭജ്യരാസപ്രകത്തിയ രൂപപപട്ടുവന്നത്തിട്ടുണ്ടന്. സസ്വയസം
പഠത്തിക്കുകയസം ഒപസം പരാഠജ്യവസന്തുവത്തില് അവമബരാധവസം തരാല്പരജ്യവസം അഭത്തിരുചെത്തിയസം
സൃഷന്ടെത്തിക്കുകയസം പചെയ്യുന്നതത്തിനള്ള അവസരങ്ങള വത്തിദജ്യരാലയരാന്തരജീക്ഷതത്തില്
തപന്ന
സരാധജ്യമരാക്കുന്നതന്
ഇതരുണതത്തില്
അതജ്യരാവശജ്യമരാകുന.
വത്തിവരവത്തിനത്തിമയ സരാമങ്കേതത്തികവത്തിദജ്യയപടെ സമങ്കേതങ്ങളക്കുസം ഉപകരണങ്ങളക്കുസം
ഇതരപമരാരു പ്രകത്തിയയത്തില് വലത്തിയ പങ്കുവഹൈത്തിക്കേരാനരാകുസം എന്ന മബരാധജ്യതത്തില്
നത്തിന്നരാണന് പ്രസന്തുത സമങ്കേതങ്ങള സമര്തമരായസം ഫലപ്രദമരായസം
ഉപമയരാഗത്തിക്കേരാന്
ഹവദഗന്ധജ്യവസം
അഭത്തിരുചെത്തിയമുള്ള
ഒരു
തലമുറപയ
രൂപപപടുതത്തിപയടുക്കേരാന് നരാസം ശ്രമത്തിക്കുന്നതന്.
വത്തിദജ്യരാലയരാടെത്തിസരാനതത്തില്
നടെതപപടുന്ന
ഹദനസംദത്തിന
പഠന
പ്രവര്തനങ്ങളുപടെ
ആസൂത്രണതത്തിലസം
നടെതത്തിപത്തിലസം
സരാമങ്കേതത്തിക
സസൗകരജ്യങ്ങളുപടെ
പ്രമയരാഗതത്തിലസം
വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികപളെക്കൂടെത്തി
സമുചെത്തിതമരായത്തി
പങ്കേരാളെത്തികളെരാമക്കേണ്ടതന് ആ പ്രവര്തനങ്ങളുപടെ ഫലപ്രദവസം വത്തിജയകര
വമരായ നടെതത്തിപത്തില് അനമപക്ഷണജീയമരാണന്. ഹഹൈപടെകന് സസംവത്തിധരാനതത്തില്
പഠനപ്രവര്തനങ്ങള കൂടുതല് സരാമങ്കേതത്തിക വത്തിദജ്യരാധത്തിഷത്തിതമരാകുന്നമതരാപടെ
അധജ്യരാപകര്പക്കേരാപസം പ്രവര്തനങ്ങളുപടെ നത്തിര്മത്തിതത്തിയത്തിലസം നടെതത്തിപത്തിലസം
വത്തിദജ്യരാര്തത്തികളുസം പങ്കേരാളെത്തികളെരാകുന്നതന് ഉചെത്തിതമരായത്തിരത്തിക്കുസം. അതന് സരാധജ്യമരാകണ
പമങ്കേത്തില്
ഉപകരണങ്ങളുപടെ
സജ്ജജീകരണതത്തിലസം
വത്തിഭവങ്ങളുപടെ
നത്തിര്മരാണതത്തിലസം സരാമങ്കേതത്തിക ഹവദഗന്ധജ്യമുള്ള ഒരു സസംഘസം കുടത്തികള
വത്തിദജ്യരാലയതത്തില്തപന്ന സജ്ജരരാമകണ്ടതുമുണ്ടന്.
മകരളെതത്തിപല പുതത്തിയ തലമുറയത്തില് വലത്തിയ ഒരു വത്തിഭരാഗസം വത്തിവരവത്തിനത്തിമയ
സസംമവദന ഉപകരണങ്ങപളെ ഉപമയരാഗത്തിക്കുന്നവരരാപണങ്കേത്തിലസം ഈ രസംഗതന്
തരാല്പരജ്യവസം അഭത്തിരുചെത്തിയമുള്ളവപര കപണ്ടത്തുകയസം മപ്രരാതരാഹൈത്തിപത്തിക്കുയസം
പചെയ്യുന്നതത്തിനന്
മബരാധപൂര്വമരായ
ശ്രമസം
ഉണ്ടരാമകണ്ടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
ഉപജജീവനതത്തിപന്റെ
ഭരാഗമരായത്തി
നത്തിര്മത്തിപച്ചടുക്കുന്നവയലരാപത
അമച്ചസ്വര്
തലതത്തിലള്ള
ഐ.സത്തി.ടെത്തി.
ഉതന്പന്നങ്ങള
മകരളെതത്തില്നത്തിനസം
ഉണ്ടരാകരാതത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനന്
ഇതന്
പ്രധരാന
കരാരണമരാണന്.
സസ്വതന
മസരാഫന്റന്പവയര് കൂടരായന്മയത്തില് രൂപസംപകരാണ്ട ജത്തിമന് മപരാലള്ള പല പ്രശസ്ത
മസരാഫന്റന്പവയറുകളുസം ഇതരതത്തിലള്ള നത്തിര്മത്തിതത്തിയരായത്തിരുന എന്നതന് ഇവത്തിപടെ
പ്രമതജ്യകസം പ്രസ്തരാവജ്യമരാണന്.
മതരപരജീക്ഷകളുപടെ രജീതത്തികളക്കുസം സസംവത്തിധരാനങ്ങളക്കുമനസരത്തിച്ചന്
കുടത്തികള
സസ്വയസം
കമജീകരത്തിക്കുമമരാള
പ്രരാഥമത്തികമരായ
യകത്തിചെത്തിന്ത,
അമനസ്വഷണക്ഷമത
എന്നത്തിവ
നഷ്ടപപട്ടു
മപരാകുന്നതരായത്തി
കരാണരാസം.
വത്തിവരവത്തിനത്തിമയ സരാമങ്കേതത്തികവത്തിദജ്യരാമലരാകതന്,
വത്തിവരങ്ങളുപടെ കുപതരാഴ
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ക്കേത്തില് ചുറസം കരാണുന്ന സരാമങ്കേതത്തിക നത്തിര്മത്തിതത്തികള എങ്ങപന ഉണ്ടരാക്കേപപട്ടു
എന്നന് അമനസ്വഷത്തിക്കേരാനള്ള ആകരാസംക്ഷമപരാലസം നമുക്കേന് നഷ്ടപപടുനണ്ടന് .
ചുറപരാടുസം കരാണുന്നപതലരാസം എങ്ങപനയണ്ടരായത്തി എമന്നരാ അവ എങ്ങപന
പ്രവര്തത്തിക്കുന എമന്നരാ ഉള്ള അമനസ്വഷണമരാണന് ശരാസരാവമബരാധസം
വളെര്ത്തുന്നതന് എന്നതുസം നമുക്കേത്തിവത്തിപടെ ഓര്മത്തിക്കേരാസം. കുടത്തികള അവര്
ഹദനസംദത്തിനസം കരാണുകയസം ഉപമയരാഗത്തിക്കുകയസം പരത്തിചെയത്തിക്കുകയസം പചെയ്യുന്ന
ഇന്റെര്പനറന്,
പമരാഹബല്
ആപ്പുകള,
മസരാഫന്റന്പവയറുകള,
അനത്തിമമഷനകള, പഗയത്തിമുകള
തുടെങ്ങത്തിയവ എങ്ങപന പ്രവര്തത്തിക്കുന
എന്നതുസം എങ്ങപന നത്തിര്മത്തിക്കേപപട്ടു എന്നതുസം പുതത്തിയ മലരാകതത്തിപന്റെ
ശരാസരാമനസ്വഷണപരത്തിധത്തിയത്തില്
വമരണ്ടവതപന്നയരാണന്.
ഇതരതത്തില്
മസരാഫന്റന്പവയറുകളുസം ഇന്റെര്പനറസം ഉപമയരാഗത്തിക്കുമമരാള ഉതരവരാദത്തിതസ്വമുള്ള
സരാമൂഹൈജ്യജജീവത്തി എന്നനത്തിലയത്തില് പരാലത്തിമക്കേണ്ട കടെമകളുസം ആര്ജത്തിമക്കേണ്ട
മൂലജ്യമബരാധവസം പുതത്തിയ തലമുറയത്തില് വളെര്തത്തിപയടുക്കുന്നതുസം വത്തിവരവത്തിനത്തിമയ
സരാമങ്കേതത്തികവത്തിദജ്യരാപഠനതത്തില് അതജ്യരാവശജ്യമരാണന്.
ഏപതരാരു പ്രരാമദശത്തിക ഭരാഷയസം, ജജീവത്തിക്കുന്നതുസം വളെരുന്നതുസം അതന്
ഉപമയരാഗത്തിക്കുന്നവര്
നത്തിതജ്യജജീവത്തിതതത്തിമന്റെയസം
സരാമങ്കേതത്തികവത്തിദജ്യയമടെയസം
സമസ്തതലങ്ങളെത്തിമലക്കുസം അവരുപടെ ഭരാഷപയ വളെര്തത്തിപയടുക്കുമമരാഴരാണന്.
അതത്തിനരാല്തപന്ന
പ്രരാമദശത്തിക
ഭരാഷരാകമമ്പ്യൂടത്തിങ്ങത്തില്
അവമബരാധവസം
തരാല്പരജ്യവമുള്ള ഒരു തലമുറപയ വളെര്തത്തിപയടുക്കുന്നതന് സുപ്രധരാനമരായത്തി നരാസം
കരാമണണ്ടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
മമല്പറഞ്ഞ സരാഹൈചെരജ്യങ്ങളുസം ആവശജ്യങ്ങളുസം മുന്നത്തില്കണ്ടന്, വത്തിവര
വത്തിനത്തിമയ സരാമങ്കേതത്തികവത്തിദജ്യയത്തില് അഭത്തിരുചെത്തിയസം കഴത്തിവമുള്ള കുടത്തികളുപടെ ഒരു
സസംഘസം വത്തിദജ്യരാലയങ്ങളെത്തില് രൂപപപടുതത്തിപയടുക്കുന്നതത്തിനള്ള ശ്രമങ്ങള
കഴത്തിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളെരായത്തി നരാസം നടെതത്തിവരുനണ്ടന്. 'ഹൈരായന് സന്കൂള
കുടത്തിക്കൂടസം' എന്നന് മപരത്തിടത്തിരുന്ന ഈ പ്രവര്തനങ്ങപളെ കൂടുതല് വജ്യരാപത്തിമയരാപടെ
ചെത്തിടപപടുതത്തി 'ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന്' എന്ന മപരത്തില് പുനര്നത്തിര്ണയത്തിക്കുന.

ലകക്ഷ്യങ്ങള
•

വത്തിവരവത്തിനത്തിമയ സരാമങ്കേതത്തികവത്തിദജ്യരാരസംഗതന് കുടത്തികള സസ്വരാഭരാവത്തികമരായത്തി
പ്രകടെത്തിപത്തിക്കുന്ന തരാതന്പരജ്യപത പരത്തിമപരാഷത്തിപത്തിക്കുക.
സരാമങ്കേതത്തിക
വത്തിദജ്യയസം മസരാഫന്റന്പവയറുകളുസം ഉപമയരാഗത്തിക്കുമമരാള പരാലത്തിമക്കേണ്ട
മൂലജ്യങ്ങളുസം സസംസരാരവസം അവരത്തില് സൃഷന്ടെത്തിപച്ചടുക്കുക.

•

വത്തിവരവത്തിനത്തിമയ വത്തിദജ്യരാസമങ്കേതങ്ങള ആഴതത്തിലസം പരപത്തിലസം സസ്വരായത
മരാക്കേരാനള്ള
സരാഹൈചെരജ്യസം
കുടത്തികളക്കേന്
ഒരുക്കുക.
അവ
നത്തിര്മത്തിക്കേപപടതത്തിപന്റെ
അടെത്തിസരാന
ആശയങ്ങളുസം
അവയപടെ
പ്രവര്തനപദതത്തിയപടെ യകത്തിയസം ഘടെനയസം പരത്തിചെയപപടുത്തുക.

•

വത്തിദജ്യരാലയങ്ങളെത്തിപല സരാമങ്കേതത്തിക ഉപകരണങ്ങളുപടെ ഉപമയരാഗവസം
നടെതത്തിപ്പുസം പരത്തിപരാലനവസം കരാരജ്യക്ഷമമരാക്കുന്നതത്തില് വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികപളെ
പങ്കേരാളെത്തികളെരാക്കുക.
വത്തിദജ്യരാലയതത്തിപല
സരാമങ്കേതത്തികവത്തിദജ്യരാധത്തിഷത്തിത
പഠനപ്രവര്തനങ്ങളുപടെ
മത്തികവന്
കൂട്ടുക,
ഉപകരണങ്ങളക്കേന്
ഉണ്ടരാമയക്കേരാവന്ന പചെറത്തിയ സരാമങ്കേതത്തികപ്രശ്നങ്ങള പരത്തിഹൈരത്തിക്കുന്നതത്തിനന്
വത്തിദജ്യരാര്തത്തികളുപടെ സഹൈകരണസം ഉറപരാക്കുക.
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•

സുരക്ഷത്തിതവസം യകവസം മരാനജ്യവമരായ ഇന്റെര്പനറന് ഉപമയരാഗസം,
ഹസബര്
കുറകൃതജ്യങ്ങള
എന്നത്തിവപയക്കുറത്തിച്ചന്
വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികപളെ
മബരാധവരാനരാരരാക്കുകയസം ഇതുമരായത്തി ബനപപട പ്രചെരാരണപരത്തിപരാടെത്തി
കളെത്തില് മനതൃപരമരായ പങ്കേരാളെത്തിതസം വഹൈത്തിക്കേരാന് പ്രരാപന്തരരാക്കുകയസം
പചെയ്യുക.

•

ഭരാഷരാകമമ്പ്യൂടത്തിങ്ങത്തിപന്റെ പ്രരാധരാനജ്യപതക്കുറത്തിച്ചന് കുടത്തികപളെ മബരാധവരാ
നരാരരാക്കുകയസം വത്തിവത്തിധ ഭരാഷരാകമമ്പ്യൂടത്തിങന് പ്രവര്തനങ്ങള ഏപറടുതന്
നടെതരാനള്ള അവസരസം അവര്ക്കേന് ലഭജ്യമരാക്കുകയസം പചെയ്യുക.

•

സസംഘപഠനതത്തിപന്റെയസം സഹൈവര്തത്തിതപഠനതത്തിപന്റെയസം അനഭവങ്ങള
കുടത്തികളക്കു പ്രദരാനസം പചെയ്യുക. പഠന പ്രകത്തിയയത്തില് ഉപമയരാഗത്തിക്കേരാവന്ന
ഡത്തിജത്തിറല് ഉതന്പന്നങ്ങള നത്തിര്മത്തിക്കുക. കൂടരായന്മയത്തിലൂപടെയള്ള പ്രവര്ത
നതത്തിലൂപടെ മനതൃപരാടെവവസം, സഹൈകരണമമനരാഭരാവവസം വളെര്ത്തുക.

•

പുതുതലമുറ സരാമങ്കേതത്തിക ഉപകരണങ്ങള പരത്തിചെയപപടെരാനസം അവ
ഉപമയരാഗത്തിച്ചന് വത്തിവത്തിധ നത്തിര്മരാണ പ്രവര്തനങ്ങളെത്തില് പങ്കേരാളെത്തിയരാകരാ
നമുള്ള അവസരസം വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികളക്കേന് ലഭജ്യമരാക്കുക. വത്തിവരവത്തിനത്തിമയ
സരാമങ്കേതത്തികവത്തിദജ്യയപടെ നവജീന മമഖലകള പരത്തിചെയപപടെരാന് കുടത്തികളക്കേന്
അവസരപമരാരുക്കുക.

•

പഠന മപ്രരാജകന്ടെന് പ്രവര്തനങ്ങളക്കുള്ള മമഖലകള കപണ്ടതത്തി
ഗമവഷണപ്രവര്തനങ്ങള പചെയരാനള്ള തരാല്പരജ്യസം വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികളെത്തില്
വളെര്തത്തിപയടുക്കുക.

ഘടന
ഈ പദതത്തിയത്തില് അസംഗങ്ങളെരായ വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികപളെ 'ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് '
എന്നന് നരാമകരണസം പചെയപപടത്തിരത്തിക്കുന. ഒരു സന്കൂള യൂണത്തിറത്തില് 20 മുതല് 40
വപര ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് ആണന് ഉണ്ടരായത്തിരത്തിക്കുക. ഓമരരാ സന്കൂള യൂണത്തിറത്തിലസം
ഒരു യൂണത്തിറന് ലജീഡറുസം പഡപമ്പ്യൂടത്തി ലജീഡറുസം ഉണ്ടരായത്തിരത്തിക്കുസം. മത്തിക്സഡന് സന്കൂളുകളെത്തില്
ഇരുവത്തിഭരാഗതത്തിനസം
പ്രരാതത്തിനത്തിധജ്യസം ഉണ്ടരായത്തിരത്തിക്കുസം. യൂണത്തിറന് അസംഗങ്ങളുപടെ
ആപക എണ്ണതത്തില് വജ്യതജ്യരാസസം വരുതത്തി യൂണത്തിറന് അനവദത്തിമക്കേണ്ട പ്രമതജ്യക
സഹൈചെരജ്യമുണ്ടരായരാല്,
ജത്തിലയത്തിപല
എലരാ
മരാസ്റ്റര്പട്രയത്തിനര്മരാരുമടെയസം
മയരാഗതത്തിപന്റെ മത്തിനത്തിറന്സന് സഹൈത്തിതസം ഹകറന് സസംസരാന ഓഫജീസത്തിമലക്കേന്
അമപക്ഷ സമര്പത്തിച്ചരാല് ആയതന് പരത്തിമശരാധത്തിച്ചന് അനമതത്തി നല്കുന്നതരാണന്.

കകൈററ്റ് മറാസ്റ്റര്/മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്
സന്കൂള യൂണത്തിറത്തിപന്റെ ചുമതല വഹൈത്തിക്കുന്ന അധജ്യരാപകര് ഹകറന് മരാസ്റ്റര്/
മത്തിസന്ട്രസന് എന്നരാണന് നരാമകരണസം പചെയപപടത്തിരത്തിക്കുന്നതന്. ഐ.സത്തി.ടെത്തി.
പ്രവര്തനങ്ങളെത്തില് തരാല്പരജ്യവസം സന്നദതയസം പ്രരാവജീണജ്യവമുള്ള രണ്ടന്
ഹഹൈസന്കൂള അധജ്യരാപകപര പദതത്തി നടെതത്തിപത്തിനരായത്തി പ്രഥമരാധജ്യരാപകനന്/
പ്രഥമരാധജ്യരാപത്തികയന് നത്തിര്മദശത്തിക്കേരാവന്നതരാണന്. വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തിനത്തികള ഉളപപടുന്ന
യൂണത്തിറത്തിപന്റെ ചുമതലക്കേരാരത്തില് ഒരരാള മലഡത്തിടെജീച്ചര് ആയത്തിരത്തിക്കുസം. ഇവര് ഹകറന്
നല്കുന്ന പ്രമതജ്യക പരത്തിശജീലനസം വത്തിജയകരമരായത്തി പൂര്തത്തിയരാക്കേത്തിയത്തിരത്തിക്കേണസം.
എസന്.പത്തി.സത്തി, സന്കസൗടന് & ഹഗഡന്സന്, എന്.സത്തി.സത്തി., പജ.ആര്.സത്തി
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എന്നത്തിവയപടെ ചുമതലയള്ള അധജ്യരാപകപര ഹകറന് മരാസ്റ്റര് /മത്തിസന്ട്രസന് ആയത്തി
നത്തിമയരാഗത്തിക്കേരാന് പരാടുള്ളതല.
ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് പദതത്തി ഫലപ്രദമരായത്തി നടെപത്തിലരാക്കുന്നതത്തിനന് മനതൃതസ്വസം
നല്കുക, ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് അസംഗങ്ങളക്കേന് പരത്തിശജീലനസം നല്കുക,
യൂണത്തിറന്തല ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് പ്രവര്തനങ്ങള മഡരാകക്യുപമന്റെന് പചെയ്യുക.
യൂണത്തിറസം ഹകറസം തമത്തിലള്ള ബനതത്തിനന് നത്തിദരാനമരാകുക എന്നത്തിവയരാണന്
ഹകറന് മരാസ്റ്റര്/ മത്തിസന്ട്രസത്തിപന്റെ ചുമതല.
കകൈററ്റ് മറാസ്റ്റര് കട്രയലിനര്
ഓമരരാ ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് യൂണത്തിറത്തിപന്റെയസം മമല്മനരാട ചുമതല അതരാതു
സബന്ജത്തിലയപടെ ചുമതലയള്ള ഹകറന് മരാസ്റ്റര് പട്രയത്തിനര്ക്കേരായത്തിരത്തിക്കുസം. ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സന് പദതത്തിയപടെ നടെതത്തിപത്തില് പ്രധരാന പങ്കേന് ഹകറന് മരാസ്റ്റര്
പട്രയത്തിനര്ക്കേന് വഹൈത്തിക്കേരാനണ്ടന്. സസംസരാനതലതത്തില് നല്കുന്ന നത്തിര്മദശങ്ങളുസം
പ്രവര്തനപദതത്തികളുസം
സമയബനത്തിതമരായസം
ഫലപ്രദമരായസം
ഓമരരാ
യൂണത്തിറത്തിലസം നടെപത്തിലരാക്കുനണ്ടന് എന്നതന് ചുമതല വഹൈത്തിക്കുന്ന ഹകറന് മരാസ്റ്റര്
പട്രയത്തിനര് ഉറപ്പുവരുമതണ്ടതരാണന്.

ഭരണ നലിര്വഹണഖ
ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സത്തിപന്റെ
യൂണത്തിറന്തലതത്തിപല
സസംഘരാടെനവസം
പ്രവര്തനവസം കരാരജ്യക്ഷമമരാക്കേരാന് സന്കൂളതലതത്തില് ചുവപടെ മചെര്തത്തിട്ടുള്ള
പ്രകരാരസം സമത്തിതത്തി രൂപജീകരത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.
സറ്റ്കൂളതല നലിര്വഹണസമലിതലി
സന്കൂളതല നത്തിര്വഹൈണസമത്തിതത്തിയപടെ ഘടെന ചുവപടെ നത്തിര്മദശത്തിക്കുന.
•

പചെയര്മരാന് - സന്കൂള പത്തി.ടെത്തി.എ. പ്രസത്തിഡന്റെന്

•

കണ്വജീനര് - പഹൈഡന്മരാസ്റ്റര്

•

ഹവസന് പചെയര്മരാനരാര് - എസം.പത്തി.ടെത്തി.എ. പ്രസത്തിഡന്റെന്, പത്തി. ടെത്തി.എ. ഹവസന്
പ്രസത്തിഡന്റെന്

•

മജരായത്തിന്റെന് കണ്വജീനര്മരാര് - യൂണത്തിറന് ചുമതലയള്ള രണ്ടന് അധജ്യരാപകര്
(ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് മരാസ്റ്റര് & മത്തിസന്ട്രസന്)

•

സരാമങ്കേതത്തിക ഉപമദഷന്ടെരാവന് - എസന്.ഐ.ടെത്തി.സത്തി. (ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന്
മരാസ്റ്റര് & മത്തിസന്ട്രസന് ആയത്തി SITC പയ തത്തിരപഞ്ഞടുക്കുന്ന പക്ഷസം
സരാമങ്കേതത്തിക ഉപമദഷന്ടെരാവരായത്തി മപറരാരരാപളെ നത്തിമയരാഗത്തിമക്കേണ്ടതത്തില.)

•

കുടത്തികളുപടെ പ്രതത്തിനത്തിധത്തികള - ലത്തിറത്തില് ഹകറന് ലജീഡറുസം പഡപമ്പ്യൂടത്തി ലജീഡറുസം,
സന്കൂള ലജീഡറുസം പഡപമ്പ്യൂടത്തി ലജീഡറുസം ( ആപക 4 മപര്)

നലിയമറാവലലി
•

സസംസരാന സര്ക്കേരാര് ആവത്തിഷന്ക്കേരത്തിച്ചന് നടെപത്തിലരാക്കേത്തിവരുന്ന ഹഹൈപടെകന്
സന്കൂള പദതത്തിയപടെ ഭരാഗമരായരാണന് പപരാതുവത്തിദജ്യരാലയങ്ങളെത്തില് 'ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സന് ' (Little KITEs) യൂണത്തിറകള രൂപജീകരത്തിക്കുന്നതന്.
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•

പപരാതുവത്തിദജ്യരാഭജ്യരാസവകുപത്തിന
കജീഴത്തിലള്ള
ഗവണ്പമന്റെന്/എയന്ഡഡന്
ഹഹൈസന്കൂളുകളക്കേന്, ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് യൂണത്തിറകള ആരസംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനന്
നത്തിബനനകളക്കേന് വത്തിമധയമരായത്തി അമപക്ഷത്തിക്കേരാസം.

•

പതന് കമമ്പ്യൂടറത്തില് കുറയരാത സുസജ്ജമരായ ലരാബന് സസൗകരജ്യസം ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സന് യൂണത്തിറത്തിപന്റെ പ്രവര്തനതത്തിനന് അനത്തിവരാരജ്യമരാണന്.

•

ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് യൂണത്തിറന് തുടെങ്ങുന്നതത്തിനരായത്തി ഹകറന് പുറപപടുവത്തിക്കുന്ന
വത്തിജ്ഞരാപന പ്രകരാരസം
സന്കൂളുകള ഓണ്ഹലനരായത്തി
അമപക്ഷ
സമര്പത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

സന്കൂള വത്തിക്കേത്തി, ഐ.ടെത്തി. ക്ലബന്, ഐ.ടെത്തി. മമളെ, വത്തികന്മടെഴന്സന് ചെരാനലത്തിപല
പരത്തിപരാടെത്തികള
തുടെങ്ങത്തിയവയത്തില്
സന്കൂളെത്തിപന്റെ
പ്രവര്തനവസം
പങ്കേരാളെത്തിതവസം,
സന്കൂളെത്തിപന്റെ
മറന്
പ്രവര്തനങ്ങളെത്തിപല
മത്തികവന്
തുടെങ്ങത്തിയവയസം
യൂണത്തിറത്തിനന്
അസംഗജീകരാരസം
നല്കുന്നതത്തിനന്
പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതരാണന്.

•

അതരാതന് വര്ഷസം ലഭത്തിക്കുന്ന അമപക്ഷകളെത്തില്നത്തിനസം മരാനദണ്ഡങ്ങള
ക്കേനസരത്തിച്ചന് സന്കൂളുകള തത്തിരപഞ്ഞടുക്കുകയസം അവത്തിപടെ യൂണത്തിറന്
തുടെങ്ങുന്നതത്തിനള്ള അസംഗജീകരാരസം ഹകറന് നല്കുകയസം പചെയ്യുന്നതരാണന്.

•

യൂണത്തിറത്തിനന് അസംഗജീകരാരസം ലഭത്തിച്ച സന്കൂളുകളക്കേന് എലരാവര്ഷവസം പുതത്തിയ
ബരാച്ചത്തിമലയന്
അമപക്ഷ
സസ്വജീകരത്തിക്കേരാവന്നതുസം,
വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികപളെ
തത്തിരപഞ്ഞടുതന് പ്രവര്തനസം ആരസംഭത്തിക്കേരാവന്നതുമരാണന്.

•

യൂണത്തിറത്തിനന് അസംഗജീകരാരസം ലഭത്തിക്കേരാത സന്കൂളുകളക്കേന്,
വര്ഷങ്ങളെത്തില് യൂണത്തിറന് ആരസംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനരായത്തി വജീണസം
സമര്പത്തിക്കേരാവന്നതരാണന്.

•

അസംഗജീകരാരസം ലഭത്തിച്ചരാലസം ഒരു യൂണത്തിറത്തില് ചുരുങ്ങത്തിയതന് 20 വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികപളെ
ങ്കേത്തിലമുപണ്ടങ്കേത്തില് മരാത്രമമ പ്രസന്തുത അക്കേരാദമത്തിക വര്ഷതത്തില് ആ
യൂണത്തിറത്തിനന് പ്രവര്തനരാനമതത്തി ഉണ്ടരായത്തിരത്തിക്കുകയള. സന്കൂളെത്തിപല
കമമ്പ്യൂടര്ലരാബന് സസൗകരജ്യതത്തിനനസരത്തിച്ചന് (ഒരസംഗതത്തിനന് ഒരു കമമ്പ്യൂടര്/
രണമപര്ക്കേന് ഒരു കമമ്പ്യൂടര്) ഒരു യൂണത്തിറത്തില് പരമരാവധത്തി 40
വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികളക്കുവപര അസംഗതസ്വസം നല്കരാവന്നതരാണന്.

•

വത്തിവരവത്തിനത്തിമയ
സരാമങ്കേതത്തികവത്തിദജ്യയത്തില്
ഹവദഗജ്യവസം
സരാമൂഹൈത്തിക
പ്രതത്തിബദതയള്ളതുമരായ തലമുറപയ വരാര്പതടുക്കുവരാന് പരജ്യരാപമരായ
രജീതത്തിയത്തിലരാണന് യൂണത്തിറത്തിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള കമജീകരത്തിമക്കേണ്ടതന്.

•

സന്കൂള പഠനസമയപത ബരാധത്തിക്കേരാപതയള്ള സമയങ്ങളുസം അവധത്തി
ദത്തിവസങ്ങളുസം പരത്തിശജീലനതത്തിനരായത്തി വത്തിനത്തിമയരാഗത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

ഹകറന് അതരാതു സമയങ്ങളെത്തില് പുറപപടുവത്തിക്കുന്ന നത്തിര്മദശങ്ങള
പരാലത്തിച്ചുപകരാണ്ടരായത്തിരത്തിക്കേണസം ഓമരരാ യൂണത്തിറസം പ്രവര്തത്തിമക്കേണ്ടതന്.

•

ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിപന്റെ യൂണത്തിറന്തല പ്രവര്തനങ്ങള കരാരജ്യക്ഷമമരായത്തി
പ്രവര്തത്തിക്കുനപണ്ടന്നന്
അതരാതു
സന്കൂള
നത്തിര്വഹൈണസമത്തിതത്തി
ഉറപ്പുവരുമതണ്ടതരാണന്.

തുടെര്നള്ള
അമപക്ഷ
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

യൂണത്തിറന് പ്രവര്തനങ്ങള വത്തിലയത്തിരുത്തുന്നതത്തിനന്
ഹകറന് പ്രമതജ്യക
മമരാണത്തിററത്തിങന് സമത്തിതത്തിപയ നത്തിമയരാഗത്തിക്കുന്നതരാണന്. സമത്തിതത്തിക്കേന് യൂണത്തിറന്
പ്രവര്തനങ്ങള വത്തിലയത്തിരുത്തുന്നതത്തിനള്ള അവസരപമരാരുമക്കേണ്ട
തരാണന്.
ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളക്കേരായത്തി അനവദത്തിയ്ക്കുന്ന ഫണ്ടന്
ഹകറത്തിപന്റെ മരാര്ഗനത്തിര്മദശങ്ങള പരാലത്തിച്ചുപകരാണമരാത്രസം വത്തിനത്തിമയരാഗത്തി
മക്കേണ്ടതരാണന്.
സന്കൂള യൂണത്തിറത്തിപന്റെ പ്രവര്തനസം തൃപത്തികരമപലങ്കേത്തില് തരാല്ക്കേരാലത്തിക
മരാമയരാ സത്തിരമരാമയരാ യൂണത്തിറന് റദന് പചെയ്യുന്നതത്തിനന് ഹകറത്തിനന്
അധത്തികരാരമുണ്ടരായത്തിരത്തിക്കുന്നതരാണന്.
ഐ.സത്തി.ടെത്തി.
പ്രവര്തനങ്ങളെത്തില്
തരാല്പരജ്യവസം
സന്നദതയസം
പ്രവജീണജ്യവമുള്ള രണ്ടന് ഹഹൈസന്കൂള അധജ്യരാപകപര (വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തിനത്തികള
ഉളപപടുന്ന യൂണത്തിറത്തിപന്റെ ചുമതലക്കേരാരത്തില് ഒരരാള നത്തിര്ബനമരായസം
അധജ്യരാപത്തികയരായത്തിരത്തിക്കേണസം) യൂണത്തിറത്തിപന്റെ ചുമതലക്കേരാരരായത്തി കപണ്ടമത
ണ്ടതുസം അവര് ഹകറന് നടെത്തുന്ന പരത്തിശജീലനസം
വത്തിജയകരമരായത്തി
പൂര്തത്തിയരാമക്കേണ്ടതുമരാണന്.
വത്തിദജ്യരാലയതത്തില് ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് യൂണത്തിറന് അനവദത്തിച്ചന് കഴത്തിഞ്ഞരാല്
പരത്തിശജീലനസം ലഭത്തിച്ച അധജ്യരാപകര് ഹകറന് മരാസ്റ്റര്/മത്തിസന്ട്രസന് ആയത്തി
പ്രവര്തത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.
ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് സന്കൂള യൂണത്തിറത്തിപന്റെ പരത്തിശജീലനതത്തിപന്റെ ചുമതലയസം
മമല്മനരാടവസം ഹകറന് മരാസ്റ്റര്/മത്തിസന്ട്രസന്മരാര്ക്കേരായത്തിരത്തിക്കുസം. യൂണത്തിറത്തിപന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങള ഇവരുപടെ സരാന്നത്തിദജ്യതത്തില് മരാത്രമരായത്തിരത്തിക്കേണസം
നടെമതണ്ടതന്.
വത്തിവത്തിധതരതത്തിലള്ള പരത്തിശജീലനങ്ങള ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനരാല് ഹകറന്
മരാസ്റ്റര്/മത്തിസന്ട്രസന്മരാര് ചുരുങ്ങത്തിയതന് 2 വര്ഷപമങ്കേത്തിലസം അമത സന്കൂളെത്തില്
ലത്തിറത്തില്ഹകറന്സത്തിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളക്കേന് മനതൃതസ്വസം നല്കണസം.
എന്നരാല് സലസംമരാറസം/പപ്രരാമമരാഷന് മപരാലള്ള അടെത്തിയന്തത്തിരസരാഹൈചെരജ്യ
ങ്ങള ഉണ്ടരാകുന്ന സന്ദര്ഭതത്തില് ഈ നത്തിബനന ബരാധകമരാക്കുന്ന
തല.
പരത്തിശജീലനങ്ങളെത്തിപലയസം മറന് പ്രവര്തനങ്ങളെത്തിപലയസം അസംഗങ്ങളുപടെ
ഹൈരാജരുസം പ്രവര്തന വത്തിശദരാസംശങ്ങളുസം അതരാതന് ദത്തിവസസംതപന്ന ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സത്തിനരായള്ള
ഓണ്ഹലന്
സസംവത്തിധരാനതത്തില്
ഹകറന്
മരാസ്റ്റര്/മത്തിസന്ട്രസന് മരഖപപടുമതണ്ടതരാണന്.
യൂണത്തിറന് തുടെങ്ങുന്നതത്തിനന് അസംഗജീകരാരസം ലഭത്തിച്ച സന്കൂളുകളെത്തിപല എടരാസം ക്ലരാസന്
വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികളക്കേന്
ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സന്
പദതത്തിയത്തില്
അസംഗതസ്വസം
ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനന്
നത്തിബനനകളക്കേന്
വത്തിമധയമരായത്തി
അമപക്ഷ
സമര്പത്തിക്കേരാവന്നതരാണന്. ജനവരത്തി - മരാര്ച്ചന് മരാസങ്ങളെത്തിലരായത്തിരത്തിക്കുസം
ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിമലക്കേന് പുതത്തിയ അസംഗങ്ങപളെ തത്തിരപഞ്ഞടുക്കുന്നതന്.
SPC/Scouts & Guides/NCC/JRC തുടെങ്ങത്തിയ ക്ലബുകളുപടെ പ്രവര്തന
ങ്ങളുസം ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളുസം ഒമര സമയങ്ങളെത്തില്
കമജീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനരാല്, പ്രസന്തുത ക്ലബുകളെത്തില് അസംഗങ്ങളെലരാത
വപര മരാത്രമമ ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് അസംഗതസ്വതത്തിനന് പരത്തിഗണത്തിക്കുകയള.
ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് - പ്രവര്തന പദതത്തി രൂപമരഖ(കരടെന്) 8

•

അസംഗതസ്വസം ലഭത്തിക്കുന്ന വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികള ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിപന്റെ എലരാ
പ്രവര്തനങ്ങളെത്തിലസം കൃതജ്യമരായത്തി പപങ്കേടുമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

യൂണത്തിറന് പ്രവര്തനങ്ങള ആസൂത്രണസം പചെയന്തന് നടെപത്തിലരാക്കുമമരാള
അസംഗങ്ങളുപടെ സുരക്ഷത്തിതതസ്വസം ഉറപ്പുവരുതരാന് ഹകറന് മരാസ്റ്റര്/
മത്തിസന്ട്രസന് പ്രമതജ്യകസം ശ്രദത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

ഹകറന് നത്തിര്മദശത്തിക്കുന്ന പമരാഡമ്പ്യൂളുകള പ്രകരാരമുള്ള മകരാഴന്സന്
പൂര്തത്തിയരാക്കുന്നവര്ക്കേന് മരാത്രമമ സര്ടത്തിഫത്തിക്കേറന് ലഭത്തിക്കുകയള.

•

ഓമരരാ യൂണത്തിറത്തിലസം ലഭത്തിക്കുന്ന അമപക്ഷകളെത്തില് നത്തിനസം ഹകറന്
നത്തിര്മദശത്തിക്കുന്ന മരാനദണ്ഡങ്ങളുപടെ അടെത്തിസരാനതത്തില് ആവശജ്യമരായ
എണ്ണസം വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികപളെ സന്കൂളതല നത്തിര്വഹൈണസമത്തിതത്തി ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സത്തിമലയന് തത്തിരപഞ്ഞടുമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

യൂണത്തിറത്തിപന്റെ പ്രവര്തനസം ആരസംഭത്തിച്ചമശഷസം അതത്തിമലയന് ഇടെയന്പവച്ചന്
പുതുതരായത്തി അസംഗങ്ങപളെ മചെര്ക്കേരാന് പരാടെത്തില. എന്നരാല് ഒരു യൂണത്തിറത്തിപല
നത്തിലവത്തിലള്ള അസംഗസം ആ സന്കൂളെത്തില് നത്തിനസം മരാറത്തി മപറരാരു സന്കൂളെത്തിമലയന്
വരുന്ന സന്ദര്ഭതത്തില് പുതുതരായത്തി മചെരുന്ന സന്കൂളെത്തിപല ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സന് യൂണത്തിറത്തില് അസംഗതസ്വസം നല്കരാവന്നതരാണന്.

•

ഓമരരാ യൂണത്തിറത്തില്നത്തിനസം ഒരു വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തിനത്തി/വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തിപയ ലജീഡറുസം
പഡപമ്പ്യൂടത്തി ലജീഡറുമരായത്തി തത്തിരപഞ്ഞടുമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിപന്റെ സന്കൂളതല പ്രവര്തനങ്ങള ഹകറന് നല്കുന്ന
ആകന്ടെത്തിവത്തിറത്തി കലണ്ടര് പ്രകരാരസം ആസൂത്രണസം പചെയന്തു നടെപരാമക്കേണ്ട
തരാണന്.

•

സന്കൂളെത്തിപല ഹഹൈപടെകന് ക്ലരാസന്മുറത്തികളെത്തിപല ഐ.സത്തി.ടെത്തി അധത്തിഷന്ഠത്തിത
പ്രവര്തനങ്ങളക്കുസം ഐ.സത്തി.ടെത്തി. ഉപകരണങ്ങളുപടെ പരത്തിപരാലനതത്തിനസം
ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിപല അസംഗങ്ങള മനതൃതസ്വസം നല്മകണ്ടതരാണന്.

•

ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിപല അസംഗങ്ങളക്കേന് ലഭത്തിക്കുന്ന പരത്തിശജീലനങ്ങള
സന്കൂളെത്തിപല മറ വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികളക്കുസം ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനള്ള പ്രവര്തനങ്ങള
സന്കൂളതലതത്തില് കമജീകരത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിപന്റെ പ്രവര്തനസമയങ്ങളെത്തില് എലരാ അസംഗങ്ങളുസം
നത്തിര്ബനമരായസം തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയല് കരാര്ഡന് ധരത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

പപരാതുസമൂഹൈതത്തിനന്
വത്തിവരവത്തിനത്തിമയ
സരാമങ്കേതത്തികവത്തിദജ്യയപടെ
മസവനങ്ങള പ്രമയരാജനകരമരാകുന്ന വത്തിധതത്തിലള്ള പ്രവര്തനങ്ങള
ഓമരരാ ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് യൂണത്തിറസം ആസൂത്രണസം
പചെയന്തന്
നടെപത്തിലരാമക്കേണ്ടതരാണന്.

പ്രവര്തനങ്ങള
പദതത്തിയപടെ
ഉമദശജ്യലക്ഷജ്യങ്ങള
സരാക്ഷരാതന്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനന്
പരജ്യരാപമരായ പ്രവര്തന പരത്തിപരാടെത്തികളെരാണന് ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിനരായത്തി
ആവത്തിഷന്കരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതന്.
യൂണത്തിറന്തലസം,
ഉപജത്തിലരാതലസം,
ജത്തിലരാതലസം,
സസംസരാനതലസം
എന്നത്തിങ്ങപന
വത്തിവത്തിധതലതത്തിലള്ള
പരത്തിശജീലനങ്ങള,
കജ്യരാമ്പുകള എന്നത്തിങ്ങപനയരാണന് പ്രവര്തനസം ചെത്തിടപപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതന്.
ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് - പ്രവര്തന പദതത്തി രൂപമരഖ(കരടെന്) 9

ജനവരത്തി-മരാര്ച്ചന് മരാസതത്തില് എടരാസം ക്ലരാസത്തില് പഠത്തിക്കുന്ന കുടത്തികളെത്തില് നത്തിനസം
അമപക്ഷ ക്ഷണത്തിച്ചന്, ആവശജ്യപമങ്കേത്തില് പ്രമതജ്യക അഭത്തിരുചെത്തി പരജീക്ഷ
നടെതത്തിയമരാണന് അസംഗങ്ങപളെ തത്തിരപഞ്ഞടുക്കുന്നതന്. ഏപ്രത്തില് മരാസമതരാപടെ
'ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തി'പന്റെ പ്രവര്തനസം ആരസംഭത്തിക്കുകയസം തുടെര്ന്നന് അടുത
മരാര്ച്ചന് മരാസമതരാപടെ (അസംഗങ്ങള ഒമതരാസം ക്ലരാസന് പൂര്തത്തിയരാക്കുന്നമതരാപടെ)
പ്രസന്തുതവര്ഷപത പ്രവര്തനസം പൂര്തത്തിയരാവകയസം പചെയ്യുന.
യൂണലിററ്റ്തല പ്രവര്തനങ്ങള
സന്കൂള തലതത്തില് മൂന്നന് തരതത്തിലള്ള പ്രവര്തനങ്ങള നടെമതണ്ടതരാണന്.
1. യൂണലിററ്റ് തല പരലിശശലനഖ

• മരാസതത്തില് 4 മണത്തിക്കൂര് സന്കൂളതലതത്തില് ഹകറന് മരാസ്റ്റര്/
മത്തിസന്ട്രസത്തിപന്റെ മനതൃതസ്വതത്തില് പരത്തിശജീലനസം നടെമതണ്ടതരാണന്.
• ഹകറന് തയരാറരാക്കേത്തി നല്കുന്ന പമരാഡമ്പ്യൂളെത്തിപന്റെ അടെത്തിസരാനതത്തി
ലരായത്തിരത്തിക്കേണസം പരത്തിശജീലനസം.
ഹകറന് മരാസ്റ്റര്/ഹകറന് മത്തിസന്ട്രസത്തിനന്
ഇതത്തിനരാവശജ്യമരായ പരത്തിശജീലനസം നല്കുന്നതരാണന്.
• ബുധനരാഴന്ചെകളെത്തില് ഹവകത്തിടന്
ചെത്തിടപപടുമതണ്ടതന്.

4 മുതല്

5 വപരയരാണന്

പരജീശജീലനസം

2. വലിദഗ്ദ്ധരുകട കറാസ്സുകൈള

• മകരാഴന്സന് സത്തിലബസുമരായത്തി ബനപപട വത്തിഷയങ്ങളെത്തില് വത്തിദഗ്ദ്ധരുപടെ
ക്ലരാസ്സുകള ഓമരരാ യൂണത്തിറസം നടെമതണ്ടതരാണന്.
• 2 മണത്തിക്കൂര് ഹദര്ഘജ്യമുള്ള ക്ലരാസ്സുകളെരാണന് നടെമതണ്ടതന്.
• ഓമരരാ ബരാച്ചത്തിനസം ഒരു അധജ്യയനവര്ഷതത്തില് 4 ക്ലരാസ്സുകപളെങ്കേത്തിലസം
നടെമതണ്ടതരാണന്.
3. ഫശല്ഡറ്റ് വലിസലിറ്റുകൈള/ഇന്റസറ്റ്ട്രലിയല് വലിസലിററ്റ്

• ഓമരരാ ബരാച്ചത്തിനസം
നടെമതണ്ടതരാണന്.

ഒരു

ഫജീല്ഡന്

വത്തിസത്തിറന്/ഇന്റെസന്ട്രത്തിയല്

വത്തിസത്തിറന്

കൈക്ഷ്യറാമ്പുകൈള
പരത്തിശജീലനതത്തിപന്റെ
ഭരാഗമരായത്തി
സസംഘടെത്തിപത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.

നരാലന്

തലങ്ങളെത്തില്

കജ്യരാമ്പുകള

1. യൂണലിററ്റ്തല കൈക്ഷ്യറാമറ്റ്

• ജൂഹല മരാസതത്തില് സന്കൂളെത്തിപല മുഴവന് ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിമനയസം
ഉളപപടുതത്തിപക്കേരാണ്ടന് രണ്ടന്
ദത്തിവസപത യൂണത്തിറന്തല
കജ്യരാമന്
സസംഘടെത്തിപത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.
ചുമതല - സന്കൂള പഹൈഡന്മരാസ്റ്റര്, ഹകറന് മരാസ്റ്റര്, ഹകറന് മത്തിസന്ട്രസന്
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2. ഉപജലിലറാ തല കൈക്ഷ്യറാമറ്റ് (ഓണഖ അവധലിക്കേറാല കൈക്ഷ്യറാമറ്റ്)

• രണ്ടന് ദത്തിവസപത ഓണസം അവധത്തിക്കേരാല കജ്യരാമന് യൂണത്തിറള്ള എലരാ
സന്കൂളെത്തിപലയസം തത്തിരപഞ്ഞടുക്കേപപട ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിപന ഉളപപടുതത്തി
പക്കേരാണ്ടന് ഉപജത്തിലരാതലതത്തില് നടെമതണ്ടതരാണന്.
ചുമതല - ബനപപട ഹകറന് മരാസ്റ്റര് പട്രയത്തിനര്, കുടത്തികള പപങ്കേടുക്കുന്ന
യൂണത്തിറകളെത്തിപല ഹകറന് മരാസ്റ്റര്, ഹകറന് മത്തിസന്ട്രസന്
3. ജലിലറാതല കൈക്ഷ്യറാമറ്റ് (കലിസറ്റ്തുമസറ്റ് അവധലിക്കേറാല കൈക്ഷ്യറാമറ്റ് )
•

ഉപജത്തിലരാതല കജ്യരാമത്തില് മത്തികവ പതളെത്തിയത്തിച്ച തത്തിരപഞ്ഞടുക്കേപപട ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സത്തിപന ഉളപപടുതത്തിപക്കേരാണ്ടന് ജത്തിലരാതലതത്തില് കത്തിസന്തുമസന്
അവധത്തിക്കേരാലതന് രണ്ടന് ദത്തിവസപത കജ്യരാമന് നടെമതണ്ടതരാണന്.
ചുമതല - ഹകറന് ജത്തിലരാ മകരാര്ഡത്തിമനറര്

4.സഖസറാന തല കൈക്ഷ്യറാമറ്റ് (ജനുവരലി )
•

ജത്തിലരാതല കജ്യരാമത്തില് മത്തികവ പതളെത്തിയത്തിച്ച തത്തിരപഞ്ഞടുക്കേപപട ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സത്തിപന ഉളപപടുതത്തി സസംസരാനതലതത്തില് രണ്ടന് ദത്തിവസപത
പറസത്തിഡന്ഷജ്യല് കജ്യരാമന് ജനവരത്തിയത്തില് നടെമതണ്ടതരാണന്.
ചുമതല - ഹകറന് ഹവസന് പചെയര്മരാന്

കമറാണലിററലിങറ്റ്
ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സത്തിപന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കേന്
മരാര്ഗനത്തിര്മദശസം
നല്കുന്നതത്തിനസം പ്രവര്തന പുമരരാഗതത്തി വത്തിലയത്തിരുത്തുന്നതത്തിനസം വത്തിദജ്യരാഭജ്യരാസ
ഓഫജീസര്മരാരുസം ഹകറസം സസംയകമരായള്ള വത്തിവത്തിധ മമരാണത്തിററത്തിങന് സമത്തിതത്തികള
ഉണ്ടരായത്തിരത്തിക്കുന്നതരാണന്. ഓമരരാ ഘടതത്തിലമുള്ള പ്രകടെനങ്ങളുസം വത്തിവത്തിധ
കജ്യരാമ്പുകളെത്തിപല
പങ്കേരാളെത്തിതവസം
വത്തിലയത്തിരുതത്തി,
മത്തികവ
പുലര്ത്തുന്ന
മരാതൃകകളക്കേന് മപ്രരാതരാഹൈനങ്ങള നല്കുക, വര്ഷരാവസരാനസം മത്തികവകളുപടെ
പ്രദര്ശനസം സസംഘടെത്തിപത്തിക്കുകയസം വത്തിലയത്തിരുത്തുകയസം പചെയ്യുക തുടെങ്ങത്തിയവയത്തിലൂപടെ
ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സത്തിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങപളെ കൂടുതല് ഘടെനരാപരമരാക്കേരാന്
സരാധത്തിക്കുന്ന രജീതത്തിയത്തിലരാണന് മമരാണത്തിററത്തിങന് സമത്തിതത്തി പ്രവര്തത്തിക്കുക.

മൂലക്ഷ്യ നലിര്ണ്ണയഖ
ഓമരരാ ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സുസം
നത്തിര്വഹൈത്തിമക്കേണ്ട
(മൂലജ്യനത്തിര്ണയതത്തിനന് പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നവ)

പ്രവര്തനങ്ങള.

a) സറ്റ്കൂളതല പരലിശശലനങ്ങളലികല പങറാളലിതഖ (ഹറാജര്)
പ്രവര്തന കലണ്ടര് അനസരത്തിച്ചന് നത്തിര്മദശത്തിക്കുന്ന പ്രവര്തനങ്ങളെത്തില്
സജജീവ
പങ്കേരാളെത്തിതമുണ്ടരായത്തിരത്തിക്കേണസം.
ആപക
ലത്തിറത്തില്
ഹകറന്സന്
പ്രവൃതത്തിദത്തിനങ്ങളെത്തിപല ഹൈരാജര് നത്തിലയസം പങ്കേരാളെത്തിതമത്തികവസം പരത്തിഗണത്തിച്ചന്
പരമരാവധത്തി 120 മസരാര് നല്കരാവന്നതരാണന്.
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b) യൂണലിററ്റ്തല കൈക്ഷ്യറാമ്പുകൈളലികല പങറാളലിതഖ
യൂണത്തിറന് തല കജ്യരാമ്പുകളെത്തിപല പങ്കേരാളെതമത്തികവത്തിപന്റെ അടെത്തിസരാനതത്തില്
പരമരാവധത്തി 100 മസരാര് നല്കരാവന്നതരാണന്.
c) അകസന്കമന്ററ്റ് പൂര്തശകൈരണഖ (വക്ഷ്യകലിഗതഖ)
മകരാഴന്സന് പൂര്തജീകരണവമരായത്തി ബനപപടന് 9-ാരാസം ക്ലരാസത്തിപല
അധജ്യയന വര്ഷരാവസരാനസം നല്കുന്ന അഹസന്പമന്റെന് (അനത്തിമമഷന്,
ഗരാഫത്തിക്സന്,
മപ്രരാഗരാമത്തിങന്/റരാസന്പന്പബറത്തി
ഹപ/മറരാമബരാടത്തിക്സന്
എന്നജീ
മമഖലകളെത്തില്) പൂര്തത്തിയരാക്കേത്തി, പതരാസംക്ലരാസത്തിപല ആദജ്യമരാസസം (ജൂണ്)
മഡരാകക്യുപമമന്റുേഷന് സഹൈത്തിതസം സബന്മത്തിറന് പചെയണസം. (പരമരാവധത്തി 120 മസരാര്
നല്കരാസം.)
d) അകസന്കമന്ററ്റ് പൂര്തശകൈരണഖ (ഗ്രൂപറ്റ്)
സരാമൂഹൈജ്യമസവനവമരായത്തി ബനപപട ഏപതങ്കേത്തിലസം ഒരു പ്രവര്തനസം
ഗ്രൂപന് പ്രവര്തനതത്തിലൂപടെ പൂര്തത്തിയരാക്കേണസം. (പരമരാവധത്തി മസരാര് 80)
ഗ്രൂപന് പ്രവര്തനതത്തിനരായത്തി നത്തിര്മദശത്തിക്കുന്ന ചെത്തില പ്രവര്തനങ്ങള
•

രക്ഷരാകര്തരാക്കേളക്കുള്ള കമമ്പ്യൂടര് സരാക്ഷരത.

•

ഹൈയര് പസക്കേണ്ടറത്തി ഏകജരാലകസം ഓണ്ഹലന് ആപത്തിമക്കേഷന്
സമര്പത്തിക്കുന്നതത്തിനള്ള സന്കൂളതല പഹൈല്പന് പഡസന്കന്.

•

ഓണ്ഹലന് മസവനങ്ങളെത്തില് പപരാതുജനങ്ങപളെ സഹൈരായത്തിക്കുക/
ഇതത്തിനരായത്തി യൂണത്തിറന് തലതത്തില് കത്തിമയരാസന്കുകള ആരസംഭത്തിക്കുക.

•

ഭത്തിന്നമശഷത്തിക്കേരാരരായ കുടത്തികളക്കേന് കമമ്പ്യൂടര് പരത്തിശജീലനസം നല്കുക.

•

ക്ലബ്ബുകളുപടെയസം മറസം സഹൈരായമതരാപടെ
പ്രചെരാരണപരത്തിപരാടെത്തികള.

•

പപരാതുജനങ്ങളക്കേരായള്ള സസ്വതനമസരാഫന്റന്പവയര് ഇന്സ്റ്റമലഷന്
പഫസന്റന്.

•

വത്തികന്മടെഴന്സന് ചെരാനലത്തിമലക്കേരായത്തി വരാര്തകള/വത്തിദജ്യരാഭജ്യരാസപരത്തിപരാടെത്തികള
തയരാറരാക്കേല്.

•

ഹസബര് സുരക്ഷരാ പരത്തിമശരാധനയസം മബരാധവല്ക്കേരണവസം

•

ഐ.ടെത്തി. മമളെകളുമടെയസം കജ്യരാമ്പുകളുമടെയസം സസംഘരാടെനസം

സസ്വതനമസരാഫന്റന്പവയര്

e) ഉപജലില, ജലില, സഖസറാന കൈക്ഷ്യറാമ്പുകൈളലികല പങറാളലിതഖ
ലത്തിറത്തില് ഹകറത്തിപന്റെ ഉപജത്തില, ജത്തില, സസംസരാന കജ്യരാമ്പുകളെത്തില് പപങ്കേടുത
കുടത്തികളക്കേന് 20 മസരാര് വജീതസം നല്കരാവന്നതരാണന്.
ഓമരരാ പ്രവര്തനങ്ങളക്കുസം പ്രമതജ്യകസം മൂലജ്യനത്തിര്ണയസം ഉണ്ടരായത്തിരത്തിക്കുസം.
ഇവയത്തില് ലഭത്തിക്കുന്ന സന്മകരാറത്തിപന അടെത്തിസരാനമരാക്കേത്തി A, B, C എന്നത്തിങ്ങപന
വത്തിവത്തിധ മഗഡുകളെത്തിലള്ള സര്ടത്തിഫത്തിക്കേറകള വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തികളക്കേന് നല്കുന്ന
തരാണന്.
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പ്രവര്തനങ്ങളക്കേറ്റ് നല്കൈറാവുന്ന പരമറാവധലി സറ്റ്കകൈറാറഖ കഗ്രേഡഖ
നമര്

പരമറാവധലി
സറ്റ്കകൈറാര്

മൂലക്ഷ്യനലിര്ണ്ണയ കമഖല

1

യൂണത്തിറന്തല പ്രവര്തനങ്ങളെത്തിപല ഹൈരാജര്നത്തില (std 9)

120

2

യൂണത്തിറന്തല കജ്യരാമ്പുകളെത്തിപല പങ്കേരാളെത്തിതസം (std 9)

100

3

അഹസന്പമന്റെന് പൂര്തജീകരണസം (വജ്യകത്തിഗതസം)

120

4

അഹസന്പമന്റെന് പൂര്തജീകരണസം (ഗ്രൂപന്)

80

6

ഉപജത്തിലരാതല കജ്യരാമ്പുകളെത്തിപല പങ്കേരാളെത്തിതസം

20 (Fixed)

7

ജത്തിലരാതല കജ്യരാമ്പുകളെത്തിപല പങ്കേരാളെത്തിതസം

20 (Fixed)

8

സസംസരാന തല കജ്യരാമ്പുകളെത്തിപല പങ്കേരാളെത്തിതസം

20 (Fixed)

5

സന്കൂളതല പരത്തിശജീലനങ്ങളെത്തില് പരത്തിശജീലകരരായള്ള
പങ്കേരാളെത്തിതസം

20 (Fixed)

ആകകൈ

500

ലഭലിച്ച സറ്റ്കകൈറാറലികന്റ അടലിസറാനതലിലുള്ള കഗ്രേഡകൈള
നമര്

ആകകൈ ലഭലിച്ച സറ്റ്കകൈറാര്
(ശതമറാനഖ)

കഗ്രേഡറ്റ്

1

80 മുതല് 100 വപര

A

2

60 മുതല് 79 വപര

B

3

40 മുതല് 59 വപര

C

4

40 ല് തരാപഴ

Participation Certificate Only

മൂലക്ഷ്യനലിര്ണ്ണയ സമലിതലികൈളുകട ഘടന
യൂണലിററ്റ്തലഖ
•

പചെയര്മരാന് : പ്രധരാനരാധജ്യരാപകന് / പ്രധരാനരാധജ്യരാപത്തിക

•

അസംഗങ്ങള : (പരമരാവധത്തി 5 അസംഗങ്ങള)
◦ സന്കൂള ഐ.ടെത്തി മകരാ-ഓര്ഡത്തിമനറര്
◦ മജരായത്തിന്റെന് ഐ.ടെത്തി മകരാ-ഓര്ഡത്തിമനറര്
◦ ഹകറന് മരാസ്റ്റര്
◦ ഹകറന് മത്തിസന്ട്രസന്
◦ പത്തി. ടെത്തി. എ. എക്സത്തികമ്പ്യൂടജീവന് അസംഗസം
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•

യൂണത്തിറന്തല മൂലജ്യനത്തിര്ണ്ണയസമത്തിതത്തി മൂന്നന് മരാസതത്തിപലരാരത്തിക്കേല് മയരാഗസം
മചെര്ന്നന്
പ്രവര്തന
പുമരരാഗതത്തി
വത്തിലയത്തിരുത്തുകയസം
ലത്തിറത്തില്
ഹകറകളക്കേന് അര്ഹൈമരായ മസരാറുകള നല്കുകയസം പചെമയണ്ടതരാണന്.
ഇതത്തില്നത്തിനസം മത്തികച്ച പ്രകടെനസം കരാഴന്ചെവച്ചവപര ആനപരാതത്തികമരായത്തി
ഉപജത്തിലരാതല കജ്യരാമത്തിനന് തത്തിരപഞ്ഞടുമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

യൂണത്തിറത്തിപന്റെ പ്രവര്തനറത്തിമപരാര്ടന് നത്തിശത്തിത മരാതൃകയത്തില് പൂരത്തിപത്തിച്ചന്
ഓമരരാ മൂനമരാസസം കൂടുമമരാഴസം ഹകറന് ജത്തിലരാ ആഫജീസത്തില്
ഹൈരാജരരാമക്കേണ്ടതരാണന്.(അനബനസം കരാണുക)

•

ഉപജത്തിലരാതല സമത്തിതത്തി ഉപജത്തിലരാതല കജ്യരാമന് നടെത്തുകയസം കജ്യരാമത്തില്
പപങ്കേടുക്കുന്ന ലത്തിറത്തില് ഹകറകളുപടെ പ്രകടെനസം വത്തിലയത്തിരുതത്തി അര്ഹൈമരായ
മസരാറുകള
നല്കത്തി
മത്തികച്ച
പ്രകടെനസം
കരാഴന്ചെവച്ചവപര
ആനപരാതത്തികമരായത്തി ജത്തിലരാതല കജ്യരാമത്തിനന് നത്തിര്മദശത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

ജത്തിലരാസമത്തിതത്തി ജത്തിലരാതല കജ്യരാമന് നടെത്തുകയസം കജ്യരാമത്തില് പപങ്കേടുക്കുന്ന
ലത്തിറത്തില് ഹകറകളുപടെ പ്രകടെനസം വത്തിലയത്തിരുതത്തി അര്ഹൈമരായ മസരാറുകള
നല്കത്തി മത്തികച്ച പ്രകടെനസം കരാഴന്ചെവച്ചവപര ആനപരാതത്തികമരായത്തി
സസംസരാനതല കജ്യരാമത്തിനന് നത്തിര്മദശത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

സസംസരാനതല സമത്തിതത്തി സസംസരാനകജ്യരാമന് നടെത്തുകയസം കജ്യരാമത്തില്
പപങ്കേടുക്കുന്ന ലത്തിറത്തില് ഹകറകളുപടെ പ്രകടെനസം വത്തിലയത്തിരുതത്തി മത്തികവന്
പുലര്ത്തുന്നവര്ക്കേന് അസംഗജീകരാരങ്ങള നല്കുന്നതരാണന്.

പഠനകമഖലകൈള
•

•

•

•

ഹഹൈപടെകന്
ഉപകരണങ്ങളുപടെ
ശരത്തിയരായ
ഉപമയരാഗരജീതത്തിയസം
പരത്തിപരാലനവസം കമമ്പ്യൂടര് ഹൈരാര്ഡന്പവയറത്തിപന്റെ പ്രരാഥമത്തിക തലതത്തിലള്ള
പ്രശ്നനത്തിര്ദരാരണവസം
◦ സത്തിസ്റ്റസം
മകരാണ്ഫത്തിഗമറഷന്, പപ്രരാജകന്ടെര് കമജീകരണങ്ങള,
കമമ്പ്യൂടര് ഹൈരാര്ഡന്പവയര്-അടെത്തിസരാനരാശയങ്ങള, പരത്തിപരാലന
രജീതത്തികള, പ്രശ്നങ്ങളുസം പ്രശ്നനത്തിര്ദരാരണവസം
ഭറാഷറാകൈമക്യൂടലിങറ്റ് സകങതങ്ങള
◦ വത്തിവത്തിധ പടെകന്സന്റന് ഇന്പുടന് സമങ്കേതങ്ങള, മഫരാണകള, ഭരാഷരാ
കമമ്പ്യൂടത്തിങന് മപ്രരാജകന്ടുകള, പഡസന്കന് മടെരാപന് പബത്തിഷത്തിങന് സമങ്കേത
ങ്ങള, വത്തിവത്തിധ ഭരാഷരാ കമമ്പ്യൂടത്തിങന് ടൂളുകളുസം മസരാഫന്റന്വയറുകളുസം.
◦ വത്തിക്കേത്തിപജീഡത്തിയ, സന്കൂള വത്തിക്കേത്തി മുതലരായ സഹൈകരാരത്തിത ഭരാഷരാ
പണത്തിയത്തിടെങ്ങള (Collaborative Language Workspaces).
ഗ്രേറാഫലികൈറ്റ്, മളടലി മശഡലിയ കസറാഫറ്റ്ററ്റ്കവയറകൈളുഖ അവയുകട ഉതറ്റ്പന്ന
ങ്ങളുഖ.
◦ ഓഡത്തിമയരാ, വജീഡത്തിമയരാ റത്തിമക്കേരാര്ഡത്തിങന്, എഡത്തിറത്തിങന്, 2D, 3D
അനത്തിമമഷന് മസരാഫന്റന്പവയറുകള, ആല്ബസം നത്തിര്മരാണസം.
കഡറാകൈക്യുകമകന്റഷന്
◦ ഹഹൈപടെകന്

സന്കൂള പ്രവര്തനങ്ങളുപടെ മഡരാകക്യുപമമന്റെഷന്,
സന്കൂളതല പവബന് ടെത്തി.വത്തി പ്രവര്തനസം, ഡത്തിജത്തിറല് മരാപത്തിങന്
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വലികൈറ്റ്കടഴറ്റ്സറ്റ് ചെറാനലലികലക്കേറ്റ് കപ്രറാഗ്രേറാമുകൈള തയറാററാക്കേല്
◦ വത്തികന്മടെഴന്സന് ചെരാനല് മപ്രരാഗരാമുകള കരാണരാനള്ള അവസരപമരാരു
ക്കേല്
◦ വത്തികന്മടെഴന്സന്
മപ്രരാഗരാമുകപളെക്കുറത്തിച്ചന്
പ്രചെരാരണപരത്തിപരാടെത്തികള
സസംഘടെത്തിപത്തിക്കേല്
◦ വത്തികന്മടെഴന്സത്തിമലക്കേന് ആവശജ്യമരായ വരാര്തകള, മഡരാകക്യുപമന്റെറത്തികള
തയരാറരാക്കേല്
• കൈമക്യൂടര് കപ്രറാഗ്രേറാമലിങറ്റ്, എതലിക്കേല് ഹറാക്കേലിങറ്റ് എന്നലിവ
◦ സന്കരാച്ചന്, ടെര്ടത്തില് ആര്ടന് തുടെങ്ങത്തിയ മലരാജത്തികന് മസരാഫന്റന്പവയറുകള,
മപ്രരാഗരാമത്തിങന് അടെത്തിസരാന ആശയങ്ങള, എതത്തിക്കേല് ഹൈരാക്കേത്തിങന്
• ഇലകൈറ്റ്കട്രറാണലികൈറ്റ്സഖ അകപ്ലൈഡറ്റ് കൈമക്യൂടര് കപ്രറാഗ്രേറാമലിങഖ
◦ അടെത്തിസരാന ഇലകന്മട്രരാണത്തിക്സന് ആശയങ്ങള, റരാസന്പന്പബറത്തി ഹപ,
ഇലകന്മട്രരാണത്തികന് കത്തിറന്, തുടെങ്ങത്തിയ ഉപകരണങ്ങളുപമയരാഗത്തിച്ചുള്ള
അഹപഡന് ഇലകന്മട്രരാണത്തിക്സന് & മപ്രരാഗരാമത്തിങന് , മറരാമബരാടത്തിക്സന്
• കമറാകബൈല് ആപ്പുകൈളുഖ ആപറ്റ് നലിര്മറാണ കസറാഫറ്റ്ററ്റ്കവയറകൈളുഖ
◦ പമരാഹബല് മഫരാണ് മസരാഫന്റന്പവയറുകള - അടെത്തിസരാന
ആശയങ്ങള, സത്തിമുമലറര്, പമരാഹബല് ആപ്പുകളുപടെ നത്തിര്മരാണസം.
• ഇന്റര്കനററ്റ് കനതലികൈതയുഖ കസബൈര് സരകയുഖ
◦ ഇന്റെര്പനറന് - വത്തിവര വത്തിനത്തിമയതത്തിപന്റെ നപടലന്, വത്തിവര വത്തിനത്തിമയസം സരാധജ്യതകളുസം ദുരുപമയരാഗങ്ങളുസം, ഐ.ടെത്തി ആകന്റന് - അവശജ്യസം
അറത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിമക്കേണ്ട വസന്തുതകള, ഹസബര് കുറകൃതജ്യങ്ങള,
പ്രതത്തിമരരാധ രജീതത്തികള, സുരക്ഷത്തിതമരായ ഇന്റെര്പനറന് ഉപമയരാഗസം.
(നലിര്കദശലിക്കേകപട പറാഠക്ഷ്യവസറ്റ്തുക്കേളലില് കൈറാലറാനുസൃതമറായലി പുതുക്കേലുകൈള
വരുത്തുന്നതറാണറ്റ്. )
ധനകൈറാരക്ഷ്യഖ
•

• പദതത്തിയപടെ നടെതത്തിപ്പു പചെലവകള (നത്തിശത്തിതപരത്തിധത്തിക്കുള്ളത്തില് വരുന്നവ)
ഹകറന് അഡസ്വരാന്സന്/റജീഇമമഴന്സന് പചെയ്യുന്നതരാണന്.
• സന്കൂള പഎ.ടെത്തി ഉപമദശകസമത്തിതത്തിയപടെ ബരാങ്കേന് അക്കേസൗണ്ടത്തിമലയരായത്തിക്കുസം
തുക നല്കുക.
• തുക നത്തിബനനകളക്കേന് വത്തിമധയമരായത്തി, ഐ.ടെത്തി.അഹഡസ്വസറത്തി കസൗണ്
സത്തില് അക്കേസൗണ്ടന് വഴത്തി വത്തിനത്തിമയരാഗത്തിക്കുകയസം ഒറത്തിജത്തിനല് ബത്തില്ലുകള,
വസൗച്ചറുകള, കജ്യരാഷന് ബുക്കേന്, അകസ്വത്തിറന്സന്, ബരാങ്കേന് പരാസന് ബുക്കേന് എന്നത്തിവ
സന്കൂളെത്തില്
സൂക്ഷത്തിക്കുകയസം
ഹകറന്
ആവശജ്യപപടുന്ന
മുറയന്
സമര്പത്തിക്കുകയസം പചെമയണ്ടതരാണന്.
• യൂണത്തിറന്തല പ്രവര്തനങ്ങളക്കുള്ള ഫണ്ടന് വത്തിശദരാസംശങ്ങള അതരാതന്
സമയങ്ങളെത്തില് ഹകറന് നല്കുന്നതരാണന്.
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പ്രവര്തന കൈലണ്ടര്
ഏപ്രത്തില്
ജൂണ്

ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് യൂണത്തിറത്തിപല പുതത്തിയ അസംഗങ്ങളക്കുള്ള ഒരു
ദത്തിവസപത പ്രരാഥമത്തിക പരത്തിശജീലനസം.
•

സന്കൂളതല സമത്തിതത്തിയപടെ മയരാഗസം/നത്തിര്വഹൈണ സമത്തിതത്തിയപടെ
തത്തിരപഞ്ഞടുപന്.

•

യൂണത്തിറന്തല പരത്തിശജീലനസം - നരാലന് ബുധനരാഴന്ച്ചകളെത്തില്
(4 pm – 5 pm)

•

വത്തിദഗ്ദ്ധരുപടെ ക്ലരാസന് - ഒരു ദത്തിവസസം (യൂണത്തിറന്തലസം)

•

യൂണത്തിറന്തല പരത്തിശജീലനസം - നരാലന് ബുധനരാഴന്ച്ചകളെത്തില്
(4 pm – 5 pm)

•

യൂണത്തിറന്തല കജ്യരാമന് - രണ്ടന് ദത്തിവസസം

ഓഗസന്റന്

•

ഉപജത്തിലരാതല കജ്യരാമന് - രണ്ടന് ദത്തിവസസം

പസപസംബര്

•

യൂണത്തിറന്തല പരത്തിശജീലനസം - നരാലന് ബുധനരാഴന്ച്ചകളെത്തില്
(4 pm – 5 pm)

•

വത്തിദഗ്ദ്ധരുപടെ ക്ലരാസന് - ഒരു ദത്തിവസസം (യൂണത്തിറന്തലസം)

•

യൂണത്തിറന്തല പരത്തിശജീലനസം - നരാലന് ബുധനരാഴന്ച്ചകളെത്തില്
(4 pm – 5 pm)

•

വത്തിദഗ്ദ്ധരുപടെ ക്ലരാസന് - ഒരു ദത്തിവസസം (യൂണത്തിറന്തലസം)

•

(മസരാഫന്റന്പവയര് സസ്വതനജ്യദത്തിനസം)

•

യൂണത്തിറന്തല പരത്തിശജീലനസം - നരാലന് ബുധനരാഴന്ച്ചകളെത്തില്
(4 pm – 5 pm)

•

വത്തിദഗ്ദ്ധരുപടെ ക്ലരാസന് - ഒരു ദത്തിവസസം (യൂണത്തിറന്തലസം)

•

യൂണത്തിറന്തല പരത്തിശജീലനസം - നരാലന് ബുധനരാഴന്ച്ചകളെത്തില്
(4 pm – 5 pm)

•

ജത്തിലരാതല കജ്യരാമന് - രണ്ടന് ദത്തിവസസം

•

യൂണത്തിറന്തല പരത്തിശജീലനസം - രണ്ടന് ദത്തിവസസം
(4 pm – 5 pm) അഹസന്പമന്റുേകള നല്കല്

•

സസംസരാനതല കജ്യരാമന് - രണ്ടന് ദത്തിവസസം

ജൂഹല

ഒകന്മടെരാബര്

നവസംബര്

ഡത്തിസസംബര്

ജനവരത്തി

കലണ്ടര് പ്രകരാരമുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളക്കു പുറമമയള്ളവ സന്കൂളതല നത്തിര്വഹൈണസമത്തിതത്തി
ആസൂത്രണസം പചെയന്തന് അതരാതു യൂണത്തിറകളെത്തില് നടെതരാവന്നതരാണന്.
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രജലിസ്റ്ററകൈള
വത്തിദജ്യരാലയങ്ങളെത്തിപല ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് പ്രവര്തനങ്ങളുമരായത്തി ബനപപടന്
ചുവപടെ മചെര്തത്തിരത്തിക്കുന്ന രജത്തിസ്റ്ററുകള സൂക്ഷത്തിമക്കേണ്ടതുസം പരത്തിമശരാധനയന്
ഹൈരാജരരാമക്കേണ്ടതുമരാണന്.
•

കുടത്തികളുപടെ ഹൈരാജര് ബുക്കേന്/ഓണ്ഹലന് അറന്റെന്സന് രജത്തിസ്റ്റര്

•

ഹകറന് മരാസ്റ്റര്/ മത്തിസന്ട്രസന് എന്നത്തിവരുപടെ ഹൈരാജര് ബുക്കേന്/ഓണ്ഹലന്
അറന്റെന്സന് രജത്തിസ്റ്റര്

•

ആകന്ടെത്തിവത്തിറത്തി ബുക്കേന് (യൂണത്തിറന് ലജീഡര് തയരാറരാമക്കേണ്ടതന്).

•

വത്തിസത്തിമറഴന്സന് ഡയറത്തി.

•

കജ്യരാഷന് ബുക്കേന്(ഐ.ടെത്തി.അഹഡസ്വസറത്തി).

•

അകസ്വത്തിറന്സന്/ഓണ്ഹലന് അകസ്വത്തിറന്സന് രജത്തിസ്റ്റര്

•

ബരാങ്കേന് പരാസന് ബുക്കേന്(ഐ.ടെത്തി.അഹഡസ്വസറത്തി).

•

സന്കൂള തലസമത്തിതത്തി മത്തിനത്തിറന്സന്.

•

ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് വര്ക്കേന് ഡയറത്തി (വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തി സൂക്ഷത്തിമക്കേണ്ടതന്)
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ആകൈറ്റ്ടലിവലിറലി ബുക്കേറ്റ് - മറാതൃകൈ

പ്രവര്തനഖ നയലിച്ച
ആള

തലിയതലി പ്രവര്തനഖ

ഹറാജര്
നലില

കകൈററ്റ് മറാസ്റ്റര്/
മലിസറ്റ്ട്രസലികന്റ
ഒപറ്റ്

വര്ക്കേറ്റ് ഡയറലി
•

എലരാ ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് അസംഗങ്ങളക്കുസം വര്ക്കേന് ഡയറത്തി ഉണ്ടരായത്തിരത്തി
മക്കേണ്ടതരാണന്.

•

പ്രവര്തനങ്ങളുള്ള
എലരാ
ദത്തിവസങ്ങളെത്തിലസം
വര്ക്കേന്
ഡയറത്തി
പകരാണവരുകയസം
പ്രവര്തനങ്ങളുപടെ
മനരാടന്/വത്തിശദരാസംശങ്ങള
കൃതജ്യമരായത്തി എഴതത്തി സൂക്ഷത്തിമക്കേണ്ടതുമരാണന്.

•

വര്ക്കേന് ഡയറത്തി കുടത്തികള കൃതജ്യമരായത്തി എഴതുനപണ്ടന്നന്
മരാസ്റ്റര്/ഹകറന് മത്തിസന്ട്രസന് പരത്തിമശരാധത്തിമക്കേണ്ടതരാണന്.

•

മഗഡത്തിസംഗന് മൂലജ്യനത്തിര്ണ്ണയതത്തിനന് വര്ക്കേന് ഡയറത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതരാണന്.

•

ഡയറത്തിയപടെ
ആദജ്യ
മപജത്തില്
മരഖപപടുമതണ്ടതരാണന്.

വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തിയപടെ

ഹകറന്

ബമയരാഡരാറ

ബൈകയറാഡറാറ കപജലില് വകരണ്ട വലിവരങ്ങള
• യൂണത്തിറന് നമര്
• സന്കൂളെത്തിപന്റെ മപരന്
• വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തിയപടെ മപരന്
• മഫരാമടരാ
• ക്ലരാസന്,ഡത്തിവത്തിഷന്
• ജനനതത്തിയതത്തി,

വയസന്

• ആണ്/പപണ്
• വത്തിലരാസസം
• വത്തിദജ്യരാര്ഥത്തിയപടെ ഒപന്
• രക്ഷത്തിതരാക്കേളുപടെ മപരന്, മഫരാണ് നമര്
• ഹകറന് മരാസ്റ്ററുമടെയസം ഹകറന് മത്തിസന്ട്രസത്തിന്റെയസം മപരന്, മഫരാണ് നമര്, ഒപന്
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പ്രവര്തന റലികപറാര്ടറ്റ് മറാതൃകൈ

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സ റ്റ്
പപാദവപാര്ഷലികൈ പ്രവര്ത്തന റലിപപപാര്ടറ്റ്
സന്കൂള മകരാഡന്

:

സന്കൂളെത്തിപന്റെ മപരന്

:

യൂണത്തിറന് നമര് :

ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് അസംഗങ്ങളുപടെ എണ്ണസം :
1. സറ്റ്കൂളതല പരലിശശലനഖ
കമ
നഖ

തശയതലി

സമയഖ

വലിഷയഖ

പരലിശശലകൈകന്റ
ഹറാജര്
കപരറ്റ്

ഫശഡറ്റ്
ബൈറാക്കേറ്റ്

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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2. വലിദഗ്ദ്ധരുകട കറാസ്സുകൈള
കമ
തശയതലി സമയഖ
നഖ

പരലിശശലകൈകന്റ
കപരറ്റ്

വലിഷയഖ

ഹറാജര്

ഫശഡറ്റ്
ബൈറാക്കേറ്റ്

1
2
3

3. ഹറാജരറാകൈറാതലിരുന്ന കുടലികൈളുകട വലിവരങ്ങള: ( 2 പ്രവൃതലിദലിവസങ്ങളലില്
കൂടുതല്) (ആവശക്ഷ്യകമങലില് കൂടുതല് ഷശറ്റുകൈള ഉപകയറാഗലിക്കേറാവുന്നതറാണറ്റ്)
കമ
നഖ

കുടലിയുകട കപരറ്റ്

ഹറാജരറാകൈറാതലിരുന്ന
ദലിവസങ്ങള

കൈറാരണഖ

4. മററ്റ് വലിവരങ്ങള
കമ
നഖ

വലിഷയഖ

1

ഫശല്ഡറ്റ് വലിസലിറ്റുകൈള/
ഇന്റസറ്റ്ട്രലിയല് വലിസലിററ്റ്

തശയതലി,
സമയഖ

സമയഖ

ഫശഡറ്റ് ബൈറാക്കേറ്റ്

2
3

കകൈററ്റ് മറാസ്റ്ററകട/മലിസറ്റ്ട്രസലികന്റ കപരറ്റ് :
ഒപറ്റ് :
പ്രഥമറാധക്ഷ്യറാപകൈന്/പ്രഥമറാധക്ഷ്യറാപലികൈ
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