KERALA INFRASTRUCTURE AND TECHNOLOGY FOR EDUCATION [KITE]
A- പപപൊതു വവിവര ശശേഖരണണ
സ്കൂള് വവിവരങ്ങള്
1.

സ്കൂള് ശകപൊഡഡ

:

2. സ്കൂളവിപന്റെ ശപരഡ

:

3. വവിഭപൊഗണ (ഹഹൈസ്കൂള് / ഹൈയര് പസെക്കണ്ടറവി)

:

4. ആപക ഡവിവവിഷന്

:

5. പരവിശശേപൊധനപൊ ദവിവസെണ സെമ്പൂര്ണ്ണ അപഡശഡഷന് പൂര്തവിയപൊക്കവിയവിട്ടുശണ്ടപൊ ?

: ഉണ്ടഡ

ഇല/പൂര്തവിയപൊകണ

6. സപൊര്ക്കഡ അപഡശഡഷന് പൂര്തവിയപൊയവിട്ടുശണ്ടപൊ?

: ഉണ്ടഡ

ഇല/പൂര്തവിയപൊകണ

ഹഹൈ പടെകഡ സ്കൂള് പദ്ധതവി
7. ഹഹൈപടെകഡ സെണവവിധപൊനങ്ങള് ലഭഭ്യമപൊയ കപൊസെഡ മുറവികളുപടെ എണ്ണണ

:

8. ഉപകരണങ്ങള് മമൗണ്ടഡ പചെയഡ പ്രവര്തന സെജ്ജമപൊയ കപൊസെഡ മുറവികളുപടെ എണ്ണണ

:

9. ശബപൊഡഡബപൊന്റെഡ കണകവിവവിറവി ലപൊബവിപല എലപൊ കമമ്പ്യൂട്ടറുകളവിലണ ലഭഭ്യമപൊശണപൊ?

:

25% വപര

25-50% വപര

50-100% വപര

ലഭഭ്യമല

10. സസ്ക്രീന് പപയവിന്റു പചെയഡ തയപൊറപൊക്കവിയ കപൊസെഡ മുറവികളുപടെ എണ്ണണ

:

11. ഹഹൈ പടെകഡ പദ്ധതവി പ്രകപൊരണ ലഭഭ്യമപൊയ ഉപകരണങ്ങള് ശസപൊക്കവില് ശചെര്തവിട്ടുശണ്ടപൊ

:

12. ഹഹൈ പടെകഡ പദ്ധതവി പ്രകപൊരണ ലഭഭ്യമപൊയ ഉപകരണങ്ങള് ഏപതങവിലണ ശകടു വനവിട്ടുശണ്ടപൊ? :
ഉപണ്ടങവില് ഏതുപകരണണ ?
:
13. htspms ഹസെറവില് പരപൊതവി രജവിസര് പചെയവിട്ടുശണ്ടപൊ?

:

14. സെമഗ്ര ശപപൊര്ട്ടല് (ഉപശയപൊഗണ സെണബനവിച്ച എണ്ണണ ശരഖപപ്പെടുത്തുക)
ശചെപൊദഭ്യണ നമര്
അധഭ്യപൊപകര്

തസവിക
സവിരണ
തപൊതഡകപൊലവികണ

സെമഗ്ര
പരവിശേസ്ക്രീലനണ
സെമഗ്ര അണഗതതണ

ലഭവിച്ചവര്
ലഭവിക്കപൊതവര്
ഉളവര്
ഇലപൊതവര്

സെമഗ്ര പപൊന് സെമര്പ്പെവിച്ചവര്
മുന് ആഴ്ചയവില് അണഗസ്ക്രീകരവിച്ച പപൊനുകളുപടെ
എണ്ണണ
പപ്രപൊജക്റ്ററുണ ലപൊപഡശടെപൊപണ
ഉപശയപൊഗവികനവര്
ഓഫഡ ഹലനപൊയവി റവിശസെപൊഴഡകള്
ഉപശയപൊഗവികനവര്
സെതന്തമപൊയവി ഡവിജവിറല് പഠനവവിഭവങ്ങള്
തയപൊറപൊകനവര്
സെമഗ്രയവില് പഠനവവിഭവങ്ങള്
അപഡശലപൊഡഡ പചെയവിട്ടുളവര്

മലയപൊ
ളണ

ഇണഗസ്ക്രീ
ഷഡ

ഹൈവിനവി

അ/
സെണ
/ഉറുദ

ഗണവി
തണ

ഫവി.
സെയന്
സെഡ

നപൊ.
സെയന്
സെഡ

ശസെപൊ.
സെയന്
സെഡ

മറ്റുള
വ

ആപക

15. സെമഗ്ര സ്കൂള് ശലപൊഗവിന് പരവിശശേപൊധവിച്ചഡ ആവശേഭ്യമപൊയ ക്രമസ്ക്രീകരണങ്ങള് വരുതവിയവിട്ടുശണ്ടപൊ ? (ടപൊന്സെഡഫര്, യൂസെര്
അപ്രൂവല്,പപൊസെഡശവഡഡ റസ്ക്രീപസെറഡ )
16. ഏപതലപൊണ വവിഷയങ്ങളവില് പഠന വവിഭവങ്ങളുപടെ ശശേഖരണവണ ആസൂത്രണവണ എസെഡ ആര് ജവി കളവില്പവച്ചഡ
പപപൊതുവപൊയവി നടെതപൊറുണ്ടഡ ? ( SRG കണ്വസ്ക്രീനശറപൊടെഡ)
മലയപൊളണ

ഇണഗസ്ക്രീഷഡ

ഹൈവിനവി

അ/സെണ
/ഉറുദ

ഗണവിതണ

ഫവി.
സെയന്സെഡ

നപൊ.
സെയന്സെഡ

ശസെപൊ.
സെയന്സെഡ

മറ്റുളവ

KERALA INFRASTRUCTURE AND TECHNOLOGY FOR EDUCATION [KITE]
സമഗ – ഫലപപപപ പഠനന
(അധധപപകര്ക്കുള്ള ചചപദധപവലപ)

1.

ചപരര

:

2. പഠപപപക്കുന്ന വപഷയന

:

3. ആകക അധധപപനപരപചയന

: ..................... വര്ഷന

4. നപലവപല് പപഠപസൂത്രണന നടത്തുന്നതര എങ്ങകന?
A. സമഗയപകല ആസൂത്രണന ഉപചയപഗപക്കുന

B. സമഗയപല്നപന്നര കമച്ചകപടുതപ ഉപചയപഗപക്കുന

C. സമഗയപല് സസ്വയന വപകസപപപക്കുന

D. എഴുതപ തയപറപക്കുന

5. സമഗ പഠനപവര്തനങ്ങള്കര പചയപജനകപടുത്തുനചണപ?
A. ഉണര

B. ഇല്ല

C. ഭപഗപകമപയപ

5A. ഉകണങപല് എങ്ങകനകയല്ലപന?
A. പപഠപസൂത്രണന തയപറപകപന്

B. റപചസപഴ്സുകള് ഡഡൗണ് ചലപഡര കചയപന്

C. ഓണ്ലലനപയപ റപചസപഴ്സുകള് ഉപചയപഗപകപന് D. ......................................................................
5B. ഇകല്ലങപല് എന്തുകകപണര?
A. പരപശശീലനന ലഭപച്ചപടപല്ല

B. കപസപല് സഡൗകരധന ഇല്ല

C. റപചസപഴ്സുകള് ഉചപതമല്ല

D. റപചസപഴ്സുകള് എല്ലപ പപഠങ്ങള്ക്കുന ലഭധമല്ല

E. ഇന്റര്കനറര ലഭധമല്ല

F. .........................................................................

6. സമഗയപല് ലഭധമപയ വപഭവങ്ങള് പരധപപമപചണപ?
A. അകത
6

B. അല്ല

C. ഭപഗപകമപയപ

A അകല്ലങപല് കപരണങ്ങള് വധക്തമപക്കുക?
A. റപചസപഴ്സുകള് ഉചപതമല്ല

B. റപചസപഴ്സുകള് എല്ലപ പപഠങ്ങള്ക്കുന ലഭധമല്ല

C. .........................................................

D. ...............................................................

7. ഡപജപറല് റപചസപഴ്സുകളുകട അവതരണന, ചര്ച്ച, ചകപഡശീകരണന എന്നപവ ഫലപദമപയപ നടതപന് നപങ്ങളുകട കപസര
അന്തരശീകന പരധപപമപചണപ ?
A. അകത

B. അല്ല

C. ഭപഗപകമപയപ

8. ചപപജക്റ്റര്, ലപപരചടപപര എന്നപവ കപസപല് വപനധസപച്ചപരപക്കുന്നതര സഡൗകരധപദമപയപചണപ ?
A. അകത

B. അല്ല

9. സമഗ ഉപചയപഗപകപന് തുടങ്ങപയതപനു ചശഷന കുടപകളപല് നപരശീകപകപന് കഴപഞ്ഞ മപറന എന്തര?
A. പഠനപവര്തനങ്ങളപല് തപല്പരധന കൂടപ
B. പഠനപപന്നപകപവസ്ഥയുള്ളവകര സഹപയപക്കുന
C. ചര്ച്ചകളപലന ചചപചദധപതര പരപപപടപകളപലന കുടപകള് സജശീവമപണര
D. പചതധകപച്ചര മപറങ്ങളപല്ല

10. സമഗയപല് കപണുന്ന കമച്ചന എന്തര?

:

A. ആവശധമപയ പപഠധവപഭവങ്ങള് കമകപടുതപയപരപക്കുന
B. പപഠപസൂത്രണങ്ങളുകട മപതൃക ലഭധമപണര
C. പഠനവപഭവങ്ങളുന പപഠപസൂത്രണവന ഡഡൗണ്ചലപഡര കചയപന
D. ................................................................................................................
11. സമഗയുകട പരപമപതപയപയപ കപണുന്നതര എന്തര?

:

A. റപചസപഴ്സുകള് ഉചപതമല്ല

B. റപചസപഴ്സുകള് എല്ലപ പപഠങ്ങള്ക്കുന ലഭധമല്ല

C. പരപമപതപകളപല്ല

D. ............................................................................

12. സമഗ കൂടുതല് ഗുണകരമപകപന് എന്തു കചയണന?

:

A. കൂടുതല് പരപശശീലനന ആവശധമപണര
B. കൂടുതല് റപചസപഴ്സുകള് ആവശധമപണര
C. എല്ലപ പപഠഭപഗങ്ങളുകടയുന റപചസപഴ്സുകള് ഉള്കപടുതണന.
D. ................................................................................................................
13. സമഗ കമപലബൈല് ആപര ഉപചയപഗപച്ചപട്ടുചണപ?
A. ഉണര

B. ഇല്ല

KERALA INFRASTRUCTURE AND TECHNOLOGY FOR EDUCATION [KITE]
സമഗ – ഫലപപപപ പഠനന
(കുടപകള്ക്കുള്ള ചചപദദപവലപ)
സ്കൂള് ............................................................................................................................... സ്കൂള് ചകപഡഡ് ..........................
1.

ചപരഡ്

:

2. കപസഡ്

:

3. ഡപവപഷന

:

4. കപസഡ് മുറപയപലല ചപപജക്റ്റര, ലപപഡ്ചടപപഡ് എനപവ നനപയപ പവരതപക്കുന്നുചണപ ?
A. ഉണഡ്

B. ഇല

5. ചപപജക്ടര ഉപചയപഗപചഡ് വവീഡപചയപയന മറന കപണപക്കുചമപള് എലപവരക്കുന നനപയപ കപണപന
കഴപയന്നുചണപ ?
A. ഉണഡ്

B. ഇല

C. ഭപഗപകമപയപ

6. കപസഡ് മുറപയപല് ഇന്റരലനറഡ് ലഭദമപചണപ ?
A. ഉണഡ്

B. ഇല

C. അറപയപല

7. വവീഡപചയപ, മറഡ് ഐടപ വപഭവങ്ങള് എനപവ പദരശപപപക്കുചമപള് തുടരചയപയപ തടസന കൂടപലത കപണപന
കഴപയന്നുചണപ ?
A. ഉണഡ്

B. ഇല

C. ചപലചപപള്

8. ഏലതലപന വപഷയങ്ങള് ലപപഡ്ചടപപന, ചപപജക്റ്ററന ഉപചയപഗപചഡ് പഠപപപക്കുന്നു ?
A. മലയപളന

B. ഇനഗവീഷഡ്

C. ഹപനപ

D. കണകഡ്

F. ലകമപസപ

H. ബചയപളജപ

I. സപമൂഹദശപസന

J. മറഡ് ഭപഷകള്

E. ഫപസഡ്സഡ്

9. ലപപഡ്ചടപപന, ചപപജക്റ്ററന ഉപചയപഗപചഡ് പഠപപപക്കുനതുലകപണഡ് എന്തു ലമചമപണഡ് ചതപന്നുനതഡ്?
A.എളുപതപല് കപരദങ്ങള് മനസപലപകുന

B.രസകരമപണഡ്

C.പപഠപുസ്തകതപലുള്ളതപചനകപള് അറപവഡ് ലഭപക്കുന്നു

D.ലമചമപല

10. വവീടപല് കമമ്പ്യൂടര ഉചണപ ?
A. ഉണഡ്

B. ഇല

11. വവീടപലല കമമ്പ്യൂടറപലൂലട സമഗ ഉപചയപഗപചപട്ടുചണപ ?
A. ഉണഡ്

B. ഇല

12. എലന്തെലപന കപരദങ്ങളപണഡ് സമഗയപലൂലട കണപട്ടുള്ളതഡ്?
A. പപഠപുസ്തകന

B. ചചപദദചശഖരന

E. ആനപചമഷനുകള്

F. മറള്ളവ

C. വവീഡപചയപകള്

D. ചപത്രങ്ങള്

