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● തശര ജിലയിെല എസ് എസ് എല സി വിജയശതമാനം വിശകലനം െചയ്
െമചെപടതാനള കരമപദതി രപീകരികക
● വിദയാഭയാസ സാോങതികവിദയ ഫലപദമായി ഉപോയാഗെപടതി ൈപമറി
വിദയാലയങളിെല പഠനനിലവാരം ഉയരതക
● മിെലനിയം അധയാപകപരിശീലനതിെന ോനടോകാടങള വിലയിരതി
െമചെപടതാനാവശയമായ നിരോദശങള രപെപടതക
● പഠനപശങള പരിഹരിച് മികവകള കെണതി കടികെള
പോരാഗതിയിോലെകതികാന അധയാപകരക് ആതവിശവാസവം സഹായവം നലകക
● ജിലയിെല ടി ടി ഐ അധയാപകരക് പതിയ ഡി എഡ് പാഠയപദതിയില പരിശീലനവം
തതമയ സഹായവം ഉറപവരതക
● അനൗപചാരികവിദയാഭയാസരംഗെത പവരതകരകം റിോസാഴ് അധയാപകരകം
ശാസീയമായ പരിശീലനങള സംഘടിപികക
● ജിലയിെല വിദയാഭയാസ വികസനതിനായി പവരതികന ഏജനസികെള ജിലാ
വിദയാഭയാസ സമിതിയെട ോനതതവതില ഏോകാപിപികക
● എം എല എ മാരെട സമഗ വിദയാഭയാസ പരിപാടിക് അകാദമിക പിനണ നലകക
1. Educational technology (ET)
● വിവിധ വിഭാഗതിലള വിദയാഭയാസ പവരതകരകള കമയടര പരിശീലനം
ൈപമറി അധയാപകര
ടീചര എജയോകറരമാര
അധയാപക വിദയാരഥികള
വിദയാഭയാസ ഉോദയാഗസര ( എ ഇ ഒ, ബി പി ഒ, ഡി ഇ ഒ )
പവതി പരിചയ, കായിക, കലാ അധയാപകര
റിോസാഴ് അധയാപകര
● ൈപമറി സളകളിെല ഐ ടി പഠനം കാരയകമമാകനതിന് പി എസ് ഐ ടി സി മാെര
സജമാകല
● തശര ജിലയിെല എലാ പി എസ് ഐ ടി സി മാരകം സമഗ പരിശീലനം
● ൈപമറി കാസകളിെല ഐ ടി പഠനതിെന കാരയകമത ഉറപവരതനതിന്
തിരെഞടകെപട 24 സളകളില പോതയക പഠന -ഗോവഷണ പരിപാടി
● ഐ ടി പഠനതിെനയം ഇംഗീഷ് ഡി വി ഡി യോടയം കാരയകമതെയകറിച്
ശാസീയമായ പഠനം
● വിദയാഭയാസ ഗണനിലവാരതില സാോങതികവിദയയെട സാധയതകള - ജിലാ തല
െസമിനാര
● സമഗ വിദയാഭയാസ പരിപാടി നടകന മണലങളില പോതയകമായ ഐ ടി പരിശീലനം
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2. Planning & Management (P&M)
● വരഷതില രണ് പി എ സി ോയാഗങള
● വിദയാഭയാസ ഓഫീസരമാരെട പതിമാസ ോകാണഫറനസ്
● പതിയതായി നിയമനം കിടിയ എല പി / യ പി പധാനാധയാപകരക് പരിശീലനം
● എച് എം പാനര നിരമാണം
● സള പി ടി എ കളക് അകാദമിക പവരതനങളിെല പങ് -പഠനം
● കയ ഇ പി ആര വിദയാലയങളിെല പധാനാധയാപകരക് പരിശീലനം
3. IFIC
● പാോദശിക ചരിതനിരമാണം -പരിശീലനങളം പഠനവം
● മിെലനിയം െടയ്നിങ് -കാരയകമതാപഠനം
● യ പി / എല പി കടികളക് ഇംഗീഷിലള പോതയകമായ അധികവായനാസാമഗികളെട
നിരമാണം
● അധയാപകരെട പരിശീലനാവശയങള കെണതനതിനള പഠനം
● തിരെഞടകെപട അധയാപകരക് കമയണിോകറീവ് ഇംഗീഷില പോതയക പരിശീലനം
● സഡന് ൈലോബറിയനമാരകം അധയാപകരകം പോതയക പരിശീലനം
● സാഹിതയ കബകള ശകിെപടതനതിനള പരിശീലനങള
● കടികളെട അവകാശം തലസിതി വിശകലനം - െസമിനാര
● അധയാപകരക് സി ആര സി പരിശീലനം
● ൈഹസള അധയാപകരക് നിരനര മലയനിരണയം ഫലപദമാതനതിനള പരശീലനം
4. Work Experience (WE)
● പാവനിരമാണം - പരിശീലനങള
ഐ ഇ ഡി റിോസാഴ് ടീചരമാര
പവതിപരിചയ അധയാപകര
● ഗണിതശാസ പഠോനാപകരണനിരമാണതില പരിശീലനം
● അടിസാന ശാസ പഠോനാപകരണനിരമാണതില പരിശീലനം
5. Pre Service Teacher Education (PSTE)
● പതിയ ഡി എഡ് പാഠയപദതിയിലള പരിശീലനം
ടി ടി ഐ അധയാപകര
അധയാപക വിദയാരഥികള
● ടി ടി ഐ പിനസിപളമാരക് പരിശിലനം
● ടി ടി ഐ അധയാപകരക് കമയണിോകറീവ് ഇംഗീഷില പോതയക പരിശീലനം
● ടി ടി ഐ അധയാപകരക് മിെലനിയം അധയാപകപരിശീലനം
● അധയാപകവിദയാരഥികളെട അധയാപനൈനപണിയം അഭിരചിയം - പഠനം
● ടീചര എജയോകറരമാരക് കിയാഗോവഷണപരിശീലനം
● പതിയ ഡി എഡ് കരികലതിെന മികവകളം പരിമിതികളം - െസമിനാര

2

● ടി ടി ഐ അധയാപകരക് കസര പരിശീലനം
● കാസാറം ഇംഗീഷ് - അധയാപകവിദയാരഥികലക് പരിശീലനവം ൈട ഔടം
● ഡി എഡ് സാപനങളെട ോമാണിററിങം തതമയ പിനണയം
6. District Resource Unit (DRU)
● തടര വിദയാഭയാസ പരിപാടിയോടയം സംോയാജിത വിദയാഭയാസ പരിപാടിയോടയം
അകാദമിക ചമതല
● പതാംതരം തലയത – ോപരക്മാരകം ഇനസകരമാരകം പരിശീലനം
● പതാംതരം തലയത – വിഷയാധിഷിത പവരതന പാോകജ് തയാറാകല
● റിോസാഴ് ടീചരമാരക് Continuous Rehabilitation Education ോകാഴ്
● റിോസാഴ് ടീചരമാര, അധയാപകര രകിതാകള എനിവരക് പോതയക പരിശീലനം
● CWSN കടികളക് ജിലാതല യവജോനാതവം
● CWSN കടികളെട സരഗാതക സഷികളെട ജിലാതല മാഗസിന
7. CMDE
● എസ് എസ് എല സി ഗണിത പരീകകളെട ഫലം വിശകലനം െചയ് പവരതന
പാോകജ് തയാറാകല
● അധയാപകരക് ആകന റിസരച് പരിശീലനം, കെണതലകള, മികവകള
വയാപിപികനതിനള െസമിനാര
● ോടം മലയനിരണയ ോചാദയോപപറകളെട തയാറാകല, വിശകലനം
● 'കാസറം ൈഡജസ് '- റിസരച് ോജണല
● എല എസ് എസ് / യ എസ് എസ് പരീകകളെട പവരതനബാങ്
● യ എസ് എസ് സീനിങ് െടസ് വിജയികളക് സരഗോപാഷണ കയാമ്
● അഞാം കാസ് കടികളെട അകാദമിക നിലവാരപഠനം
● ഡയറിെന പതിവാരഷിക നയസ് െലറര

കാോരയാപോദശകസമിതിയെട നിരോദശങള
● അനൗപചാരിക വിദയാഭയാസം - സാകരത, തലയത പാധാനയം വരണം
● പീ ൈപമറി ഏകീകത സിലബസ് ആോലാചികണം
● സമഗ വിദയാഭയാസ പദതി എലാ നിോയാജകമണലങളിലം വയാപിപികണം
● ഇടകാല പി എസി ആോലാചികണം
● ഹയര െസകണറിക് പരിഗണന ലഭികണം
● ഇംഗീഷ്, ഗണിതം എനിവയ് കടതല പരിഗണന ോവണം
● െപാതവിദയാഭയാസതിെന ശകിെയപറി െപാതോബാധവലകരണം നടതണം
● ൈപമറി തലതിെല ഇംഗീഷ് മീഡിയം കാസകളിെല പഠനം - പഠനം നടതണം,പസകം
ഡയറ് തയാറാകണം, ഏോകാപിപികണം
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● സാമഹയപാഠം പോതയകിച് ോജയാഗഫി എന് സഹായങള നലകാന കഴിയെമന്
ഗൗരവമായി ആോലാചികണം
● കറികല സാഫിന് ഐ ടി പരിശീലനം നലകണം
● ൈപമറി വിദയാലയങളില െനറ് സൗകരയം നലകണം
● ഓഫീസരമാരക് ോമാണിററിങിന് സഹായം
● ഉചഭകണം എങെന കാരയകമമാകാം പഠനം നടതണം
● എല എസ് എസ് യ എസ് എസ് റിസളട് ോവഗതിലാകണം
● മലയോബാധനതിന് ശദ നലകണം
● ൈപമറി അധയാപകരകള ഐ ടി പരിശീലനം കാരയകമമാകണം
● കമയണിോകറീവ് ഇംഗീഷ് പരിശീലനം എലാ അധയാപകരകം വയാപിപികണം
● കടികളെട അവകാശങോളാെടാപം കടമകളം ോബാധയെപടതണം
● അധയാപക പരിശീലനതിെന നിലവാരം ഉറപാകണം
● CWSN പരിപാടികള കാരയകമമാകണം
● െതാഴില പരിശീലനതിോലക് (vocationalisation)നയികാനള പവരതനങളം
ആവിഷരികണം
● ഹിനി വിദയാഭയാസവമായി ബനെപട പരിപാടികള നടതാനാവോമാ എന് ഗൗരവമായി
ആോലാചികണം
● ടി ടി ഐ അധയാപകരകള പരിശീലനം, ഐ ടി പരിശീലനം എനിവയില ഹിനി
അധയാപകപരിശീലകോരയം ഉളെപടതണം
● മിെലനിയം പരിശീലനം അണ എയഡഡ് അധയാപകരകംനലകണം
● തതല പിനണാ സംവിധാനം ോനരെത തടങണം
● െറമഡിയല ടീചിങ് അഞാം തരം മതല ജലായില തെന തടങണം
● െമാൈബല ോഫാണ, ഇനരെനറ് ഉപോയാഗം - വിദയാരഥികളക് ോബാധവലകരണം
നലകണം
● ജിലാ പഞായത് ഫണ് എലാ വിദയാലയങളകം ലഭികാനള സംവിധാനങള
ആോലാചികണം
● കാോരയാപോദശക സമിതികമമ് വിശദാംശങള അംഗങളക് ോനരെത നലകനത്
നലതാണ്
● ഓണൈലന അപിോകഷന പരിശീലനം വിദയാരഥികളകം െപാത സമഹതിനം
നലകനതിെന പറി ആോലാചികണം
● ബി എഡ് അധയാപക പരിശീലകെര അധയാപക പരിശീലനങളില ഉളെപടതണം
● ബി എഡ് പരിശീലനം ഏോകാപിപികണം
● എം എച് ആര ഡി ഫണ് ബി എഡ് പരിശീലനതിന് ലഭയമാകണം
● വിദയാഭയാസ വകപിെല വിവിധ ഏജനസികളെട പവരതനങള ഏോകാപനം ോവണം
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