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പ്രസാധകക്കുറിപ്്

ദെരള ശാസ്ത്രസാഹിത് പരി�ത്തികറെ രൂപീെരണം തകനെ ബഹുജന വിേ്ാഭ്ാസം 
എനെ ലക്്ദത്താകടയായിരുന്നു. 1966 ല് എന്.സി.ഇ.ആര.ടി. പുതിയ പാഠ്പദ്ധതി 
ആവി�്െരിച്ചദ്ാൾ അതിദനാട് ്തിെരിച്ചു കൊണ്ാണ് പരി�ത്ത് ഔപചാരിെ 
വിേ്ാഭ്ാസ ദമഖലയികല ് വരത്തനമാരംഭിക്കുനെത്. വിേ്ാഭ്ാസ ദമഖലകയ സമ
ഗ്രമായി െണ്ടുകൊണ്് പരി�ത്ത് അതികറെ നിലപാടുെൾ രൂപക്ടുത്തി. അധ്ാപെ 
പരിശീലനങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര ദപാ�ണ ക്ാസുെൾ, സയന്സ് ക്ബ്ബുെളുദടയം സയന്സ് 
ദൊരണറുെളുദടയം രുപീെരണം, യറീക്ക, ശാസ്ത്രദെരളം മാസിെെൾ എനെിവയി
ലൂകട പരി�ത്തികറെ വിേ്ാഭ്ാസ ദമഖലയികല ് വരത്തനങ്ങൾ വളരനെ് വിെസിച്ചു.
ബാലദവേിെൾ അതികറെ പരീക്ണശാലെളായി.

വിേ്ാഭ്ാസ േരശനം, ഉള്ളടക്കം, മൂല്നിരണയം, ഘടന എനെിവകയക്കുറികച്ചാകക്ക 
പഠിക്കാനും നിലപാടുെൾ രൂപക്ടുത്താനും അത് കപാതുജന സമക്ം അവതരി്ിക്കാനും 
പരി�ത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്്. ് വരത്തനങ്ങളിലൂകട ആരജ്ിച്ച അനുഭവങ്ങളുദടയം വിവിധ 
തലങ്ങളില് നടത്തിയ അദനവേ�ണങ്ങളുദടയം പഠനങ്ങളുദടയം അടിസ്ാനത്തിലാണ് 
പരി�ത്ത് വിേ്ാഭ്ാസവുമായി ബന്ധക്ട്ട ആശയങ്ങൾ രൂപക്ടുത്തിയത്. അത് 
നിശ്ചലമായ ഒനൊയിരുനെില്ല. തിരുത്തലുെളും കൂട്ടിദച്ചരക്കലുെളും അതിന് െരുത്തായി.

വിേ്ാഭ്ാസത്തികറെ രാഷ്ടീയം തിരിച്ചറിഞ്ായിരുന്നു ഓദരാ ഇടകപടലും. 1982 
കല വിേ്ാഭ്ാസദരഖ, 1984കല ബഹുജന അഴിമതി അദനവേ�ണ െമ്ീ�ന്, 1999ല് 
്സിദ്ധീെരിച്ച ദെരള വിേ്ാഭ്ാസ െമ്ീ�ന് റിദ്ാരട്ട് എനെിവ ഈ േിശയിലുള്ള 
ഇടകപടലുെളായിരുന്നു. വിേ്ാഭ്ാസത്തികറെ ശരീരവും മനസ്ം ഒരുദപാകല പഠനവിദധ
യമാക്കിയാണ് പരി�ത്ത് ൊഴ്ച്ാടുെൾ രൂപീെരിച്ചത്. വിേ്ാഭ്ാസ രംഗകത്ത ഓദരാ 
ഇടകപടലും ഒരു പരിപാടി മാത്രമായിരുനെില്ല.സമഗ്രമായ ഒരു ്ക്ിയയായിരുന്നു. 
അതിലൂകട ആരജ്ിച്ച അനുഭവജ്ാനവും അറിവും കെമുതലാക്കിയാണ് പുതിയ 
്വരത്തനങ്ങൾ ഏകറെടുത്തത്. വിജ്ാന പരീക് വിജ്ാദനാത്സവമായി മാറിയതിന് 
ൊരണം ഈ രസതന്ത്രമാണ്. അത് തകനെയാണ് പുതിയ പാഠ്പദ്ധതിയകട ആശ
യരൂപീെരണത്തിന് ഇന്ധനമായതും. പഠനവും ് വരത്തനവും ആണ് പരി�ത്തികറെ 
മുഖമുദ്ര. ചിലദ്ാൾ പഠനം തകനെ ് വരത്തനമായി മാറുന്നു. ദെരളത്തില് ആരംഭിച്ച 
�ിജിറെല് ക്ാസുെകളക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ആ േിശയിലുള്ള ്വരത്തനത്തികറെ ഒരു 
സാക്ാത്ൊരമാണ്. ഇത് ലക്്മല്ല മാരഗ്ം മാത്രമാണ്.

ദൊവി�് 19 വ്ാപനത്തികറെ ഫലമായി സ്കൂളുെൾ ് വരത്തിക്കാന് െഴിയാകത 
വനെ സാഹചര്ത്തിലാണ് കുട്ടിെകള പഠന വഴിയില് നിലനിരത്തുെ എനെ ലക്്ദത്താ
കട ദെരളത്തില് വിേ്ാഭ്ാസ വകു്് വിെ്ദടഴ്സ് ചാനല് വഴി �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ 
ആരംഭിച്ചത്. അവസദരാചിതമായ ഒരു ഇടകപടലായിരുന്നു അത്. പഠന വഴിയില് 
നിലനിരത്താന് തുടങ്ങിയ ക്ാസുെൾ അനിശ്ചിതമായി തുടരുനെ സാഹചര്ത്തിലാണ് 
�ിജിറെല് ക്ാസുെകള കുറിച്ച് പഠിക്കാന് ദെരള ശാസ്ത്രസാഹിത് പരി�ത്ത് തീരുമാനിക്കു
നെത്. �ിജിറെല് ക്ാസുെളുകട ് ത്ക്ഗുണദഭാക്ാക്കളായ കുട്ടിെൾ, രക്ിതാക്കൾ, 
അധ്ാപെര എനെിവരില് നിനെ് ദശഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണ് വിശെലനത്തിന് വിദധ
യമാക്കിയത്. 2020 ആഗസ്റ് മാസം 10 മുതല് 20 വകരയായിരുന്നു വിവരദശഖരണം. 
�ിജിറെല് ക്ാസുെകള സാധാരണ ക്ാസുെൾക്ക് ബേലായി പരി�ത്ത് ൊണുനെില്ല. 
സാഹചര്ം അനുകൂലമാകുദ്ാൾ സാധാരണ ക്ാസുെളിദലക്ക് മടങ്ങാനാെണം. 
�ിജിറെല് ക്ാസുെൾ നീളുനെ സാഹചര്ത്തില് അതികറെ ് ാപ്ത ് ദയാജനക്മത 
എനെിവ പരിദശാധിച്ച്, കമച്ചക്ടുത്താനുള്ള നിരദദേശങ്ങൾ ദൊ�ീെരിക്കാനാണ് 
ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെരളത്തികറെ വിേ്ാഭ്ാസ രംഗകത്ത കുട്ടിയകട പക്ത്ത് നിനെ് ൊണു
നെതിനും ക്ിയാത്മെ നിരദദേശങ്ങൾ രൂപീെരിക്കുനെതിനും അതിനു സഹായെമായ 
ചരച്ചെളുയരത്തുനെതിനും ഈ പഠന റിദ്ാരട്ട് ഉപൊരക്ടുകമനെ് ് തീക്ിക്കുന്നു.
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വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

ആമുഖം
2019 ല് കചനയികല വുഹാനില് ദൊവി�് 19 എനെറിയക്ടുനെ കവറസ് ദരാഗം 

കപാട്ടിപ്പുറക്ട്ടു. ആേ്ഘട്ടത്തില് അത് ദെവലം ഒരു ആദരാഗ്്ശ്ം മാത്രമായിരുന്നു. 
എനൊല് വളകര ദവഗം അത്  സാമൂഹിെവും സാ്ത്തിെവും സാംസ്ാരിെവുമായ  
ഗൗരവദമറിയ ് ത്ാഘാതങ്ങളുണ്ാക്കുനെ മഹാമാരിയായി ദലാെകമ്ാടും വളരന്നു.  
ജീവിതത്തികറെ സമസ്തദമഖലെകളയം  ഈ മഹാമാരി ബാധിച്ചു.  അതുകൊണ്ടുതകനെ 
ഇദതവകര അഭിമുഖീെരിക്കാത്ത ഒരു ് തിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂകട മാനവരാശി െടന്നു 
ദപാവുെയാണ്. കൊദറാണാ കുടുംബാംഗമായ ദൊവി�്19 എനെ ആര. എന്. എ. 
തന്തുവാണ്  ശീലമില്ലാത്ത സവേയം പിന്വലിയലിദലക്ക് മാനവസമൂഹകത്ത നയിച്ചത്. 
ഇത് ഉയരത്തിയ അനിശ്ചിതതവേം ഇദ്ാഴം തുടരുന്നു.

മനു�്ര തകനെ ദരാഗവാഹെരായതിനാല് സഞ്ാരവും സ്രക്കവും നിയന്ത്രി
ക്കാന് ദലാെ്�ൗണ അടക്കമുള്ള ് തിദരാധ തന്ത്രങ്ങൾ ദലാെകമ്ാടും ് ദയാഗിച്ചു.  
സാമൂഹിെ ജീവിയായ മനു�്കര ഇത് ഏകറ ബാധിച്ചു. അതില് തകനെ സമ്ായക്കാ
രുമായി കൂട്ടം കൂടിയം െളിച്ചും ് കൃതിനിരീക്ണത്തിദലരക്ട്ടും  ചരച്ച കചയ്തും പഠിച്ചും 
വളരന്നുകൊണ്ിരുനെ കുട്ടിെകള ഈ മഹാമാരി ഒറെക്ടലിദലക്ക് നയിച്ചു. അതിലുപരി 
വീട്ടില് ഉണ്ാവുനെ സാ്ത്തിെ്ശ്ങ്ങളും കതാഴില്പരമായ അരക്ിതാവസ്യം 
ചുറ്ം റിദ്ാരട്ട് കചയ്യക്ടുനെ  ദരാഗത്തികറെ വ്ാപനവും  മരണവും കുട്ടിെകള ്ത്
ക്മായം പദരാക്മായം ബാധിച്ചു.  ഇവകയല്ലാം കുട്ടിെളില് ഉണ്ാക്കിയ സമ്രേവും 
പിരിമുറുക്കവും ആൊംക്യം വളകര വലുതാണ് . സ്കൂൾ തുറക്കുനെത് അനിശ്ചിതമായി 
നീളുനെതും എന്നു തുറക്കുകമനെത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്ക്തയം ഇല്ലാത്തതും കുട്ടിെളു
കടയം രക്ിതാക്കളുകടയം ആശങ്കെകള കൂടുതല് തീവ്രമാക്കുന്നുണ്്.

ദൊവി�് വ്ാപനം നിയന്ത്രിക്കുനെതികറെ ഭാഗമായി ദലാെം മുഴവന് സ്കൂളുെൾ 
അടച്ചിട്ടു. ദലാെമാകെ 150 ദൊടി കുട്ടിെളുകട പഠനകത്ത ഈ അടച്ചുപൂട്ടല് ബാധിച്ച
തായി യകനദസ്ായകട പഠനം വ്ക്മാക്കുന്നു. (UNESC0 (2020) Education: From 
disruption to recovery).

വിേ്ാഭ്ാസ രംഗത്തുണ്ായ ഈ ് തിസന്ധി പരിഹരിക്കുനെതിനായി ദ്രുതഗതിയി
ലുള്ള ഇടകപടലുെൾ വിവിധരാജ്ങ്ങളികല ഭരണകൂടങ്ങളുകടയം വിേ്ാഭ്ാസരംഗത്ത് 
്വരത്തിക്കുനെവരുകടയം ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ായി. �ിജിറെല് വിേ്ാഭ്ാസത്തികറെ 
സാധ്തെൾ പരീക്ിക്കുനെതിന് വിവിധ രാജ്ങ്ങൾ തയ്യാറായി. ടി.വി, ദറ�ിദയാ, 
മറെ് �ിജിറെല് ഉപെരണങ്ങൾ എനെിവയിലൂകട കുട്ടിെളിദലക്ക് പാഠഭാഗങ്ങൾ എത്തി
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ദലാെത്തികറെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടന്നു. 
യകനദസ്ാ, യനികസഫ്, ദലാെബാങ്ക് തുടങ്ങിയ അന്ാരാഷ്ട ഏജന്സിെൾ 

ഈ വി�യവുമായി ബന്ധക്ട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തി. സ്കൂളുെൾ അടച്ചതികറെ ഫല
മായണ്ായ ്തിസന്ധി പരിഹരിക്കുനെതിന് വിവിധ രാജ്ങ്ങളികല ഭരണകൂടങ്ങൾ 
നടത്തിയ ്വരത്തനങ്ങളാണ് ഈ പഠനങ്ങളില് പരിദശാധിച്ചത്. 110 ദലകറ രാഷ്ട
ങ്ങകളയാണ് പഠനങ്ങളില് ഉൾക്ടുത്തിയിരുനെത്. ഭൂരിഭാഗം രാജ്ങ്ങളും ഇറെരകനറെ് 
അടിസ്ാനമാക്കിയള്ള �ിജിറെല് ക്ാസും ടി.വി.യിലൂകടയം ദറ�ിദയായിലൂകടയമുള്ള 
്ദക്പണ രീതിെളും ആണ് അവലംബിച്ചത്. 42 ശതമാനം രാജ്ങ്ങൾ ് ീ- ക്മറി 
വിേ്ാഭ്ാസത്തിനും 72 ശതമാനം രാജ്ങ്ങൾ ക്മറി വിേ്ാഭ്ാസത്തിനും 77 ശതമാനം 
രാജ്ങ്ങൾ കസക്കണ്റി വിേ്ാഭ്ാസത്തിനും ഈ രീതിെൾ സവേീെരിച്ചു. ഭൂരിഭാഗം 
രാജ്ങ്ങളും ഇതിനായി ്ദത്െ െരിക്കുലം തയ്യാറാക്കി. 94 ശതമാനം രാജ്ങ്ങളും 
ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതിെൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്്.

ഈ ഘട്ടത്തില് ഇതല്ലാകത മകറൊരു മാരഗം ഇല്ലാത്ത അവസ്യണ്്. ദലാെകമ്ാ
ടുമുള്ള സ്കൂൾ ് ായത്തികല 46 ദൊടിയിലധിെം കുട്ടിെൾക്ക് (ഇത് ആ ് ായത്തിലുള്ള 
കുട്ടിെളുകട 31ശതമാനം വരും) ഒരു തരത്തിലുമുള്ള �ിജിറെല് പഠനത്തികറെ ഭാഗമാ
കുവാന് െഴിഞ്ിട്ടില്ല എനെ വസ്തുതയമുണ്്. സാമൂഹിെമായം സാ്ത്തിെമായം 
ഏകറ പിനെില് ഉള്ളവരാണ് ഈ കുട്ടിെൾ. യൂണികസഫ് പുറത്തിറക്കിയ ‘Covid 19 : 
Are Children Able to Continue Learning During School Closures?’ എനെ റിദ്ാര
ട്ടില് ഇക്കാര്ങ്ങകളല്ലാം വിശേമായി ്തിപാേിക്കുന്നുണ്്. 

കുട്ടിെളുകട അവൊശം കൂടി പരിഗണിച്ച് �ിജിറെല് സദങ്കതം ഉപദയാഗിച്ച് അവകര 
പിന്തുണയ്കാന് ശ്രമിക്കുദ്ാൾതകനെ ഭാവിയില് സ്കൂളില് തിരികച്ചത്തി പഠനം 
തുടരുന്നുകവനെ് ഉറ്ാക്കാന് താകഴ്റയനെ ൊര്ങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണകമനെ് 
്സ്തുത റിദ്ാരട്ടില് പറയന്നു.

1.�ിജിറെല്  പിന്തുണാ പരിധിയില് എല്ലാ കുട്ടിെൾക്കും സുരക്ിതമായ �ിജിറെല് 
സദങ്കതങ്ങളുകട ്ാപ്ത ഉറ്ാക്കണം.

2. �ിജിറെല് പിന്തുണയ്ക് ആവശ്മായ ഭൗതിെ പരിസരം ആധുനിെവത്െരിദക്ക
ണ്തുണ്്. അംഗീെരിക്കക്ട്ട പാഠ്പദ്ധതി അടിസ്ാനമാക്കികക്കാണ്് കുട്ടിെൾക്ക് 
ഉൾകക്കാള്ളാന് പറ്നെ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം. അദതാകടാ്ം ഇതികറെ വിനി
മയത്തിനും നവീന രീതിെൾ വിെസി്ിക്കണം. 

3. വിദൂര ഗ്രാമ്ദേശങ്ങളിലൂള്ള അരികുവത്െരിക്കക്ട്ട കുട്ടിെൾക്കുദപാലും 
ഉൾകക്കാള്ളാവുനെ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിെ സൗെര്ങ്ങളും ഗുണദമന്മയള്ള ഉള്ളടക്ക
വും വിെസി്ിക്കാന് െഴിയണം.  ഇതിന് ഉതകുനെ തരത്തിലുള്ള സദങ്കതങ്ങളുകട 
വിൊസവും ഉണ്ാെണം. അദതാകടാ്ം വിദൂര പഠന നയങ്ങളുകട രൂപീെരണവും 
ആവശ്മാകണങ്കില് അതില് വദരണ് ഘടെങ്ങളും നിരദേശിക്കാന് െഴിയണം.  

4. കുട്ടിെകള വീട്ടില് വച്ച് �ിജിറെല് പഠനത്തിന് സജ്മാക്കുനെതിനാവശ്മായ 
പരിശീലനങ്ങളും പിന്തുണയം അധ്ാപെരക്കും രക്ിതാക്കൾക്കും നല്െണം.

5. സാമൂഹിെവും ലിംഗസമതവേത്തില് അധിഷ്ിതവുമായ നിലപാട് ഇക്കാര്ത്തില് 
ഉറപ്പുവരുത്തണം.

6. കൃത്മായ ദമാണിറെറിംഗ് ഉണ്ാെണം. അതിനായള്ള നവീനങ്ങളായ അദനവേ
�ണം നടത്തണം. അതുദപാകല കുട്ടിെകള വിലയിരുത്തുനെത് സംബന്ധിച്ച അദനവേ
�ണങ്ങളും നടദക്കണ്തുണ്്.

ഈ ദരഖ  എടുത്തു പറയനെ ഒരു ൊര്മുണ്്. ചില രാജ്ങ്ങളില്  91ശതമാനം 
കുട്ടിെൾക്ക് �ിജിറെല് സൗെര്ങ്ങളുണ്് . എനൊല് 9ശതമാനത്തിന് ഇതില്ല. ഇങ്ങകന
യള്ള ഇടങ്ങളില് 91ശതമാനത്തിന് ്ാപ്മാണ് എന്നുകവച്ച് മുദനൊട്ടു ദപാവുെയല്ല 
ദവണ്ത്. ഇല്ല എനെ് െകണ്ത്തിയ 9ശതമാനകത്ത ഉൾദച്ചരക്കുെ എനെത്  ്ധാന 
പരിഗണനയായി മാറണം. 

ഇത് നമ്മുകട രാജ്ത്തും ്സക്മാണ്.  വിേ്ാഭ്ാസ രംഗകത്ത ഗാരഹിെ 
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വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

സാമൂഹിെ ഉപദഭാക്തൃ മാനേണ്ഡ്ൊരം നടത്തിയ എഴപത്തിയഞ്ാമത് ദേശീയ 
സാ്ിൾ സരദവ ( NSS -75th round Key Indicators of Household Social 
Consumption on Education in India)  അനുസരിച്ച് വ്ക്ിഗത െ്്യൂട്ടര ലഭ്തയകട 
അഖിദലന്്ാ ശരാശരി 10.7 ശതമാനവും ഇന്റരകനറെ് ലഭ്ത 23.8 ശതമാനവുംആണ്.  
ഗ്രാമങ്ങളികല വ്ക്ിഗത െ്്യൂട്ടര ലഭ്ത 4.4ശതമാനവും ഇന്റരകനറെ് ലഭ്ത 14.9 
ശതമാനവും ആണ്.  ദെരളത്തികല വ്ക്ിഗത െ്്യൂട്ടര ലഭ്ത 23.5 ശതമാനവും 
ഇറെരകനറെ് ലഭ്ത 51 ശതമാനവും ആണ്. ദെരളീയ ഗ്രാമങ്ങളില് വ്ക്ിഗത െ്്യൂ
ട്ടര ലഭ്ത 20.1 ശതമാനവും ഇറെരകനറെ് ലഭ്ത 46.9 ശതമാനവും ആണ്. ഇന്്യകട 
കപാതുസ്ിതികയക്കാൾ കമച്ചമാകണങ്കിലും ഇക്കാര്ങ്ങളില് നാം ഇനിയം ബഹുദൂരം 
മുദനൊട്ടുദപാദെണ്തുണ്്.

�ിജിറെല്  ക്ാസ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ കെകക്കാള്ളുദ്ാൾ ഇക്കാര്ങ്ങ
കളല്ലാം  പരിഗണിക്കണം. അതുകൊണ്ാണ് ദലാെരാജ്ങ്ങളില് ഭൂരിപക്വും മറ്തരം 
ഓണകലന് ക്ാസുെൾക്ക്  ് ാധാന്ം നല്ൊകത കടലിവി�ന്, ദറ�ിദയാ തുടങ്ങിയ 
�ിജിറെല് സദങ്കതങ്ങളിലൂകട ക്ാസുെൾ നടത്തുെ എനെ രീതി സവേീെരിച്ചിരിക്കുനെത്. 
ദലാെത്തില് 65ശതമാനവും  കടലിവി�ന് വഴിയാണ് കുട്ടിെകള െരമനിരതമാക്കുനെത്. 
16ശതമാനം ദറ�ിദയാ വഴി ഇത് സാധ്മാക്കുന്നു. വിെസിത രാജ്ങ്ങൾ ഉൾക്കട 
24 ശതമാനം രാജ്ങ്ങളില് മാത്രമാണ് ഇന്റരകനറെ് ലഭ്തയള്ള വ്ക്ിഗത സദങ്ക
തങ്ങളിലൂകട ഓണകലന് ക്ാസുെൾ നടക്കുനെത്. 

ടകരളത്തിടല ശ്രമങ്ങള്
ദൊവി�് വ്ാപനം നിയന്ത്രിക്കുനെദതാകടാ്ം കുട്ടിെളുകട പഠനം തടസ്ം കൂടാകത 

നടക്കണകമന്നുള്ള ചിന്യകട ഭാഗമായി ദെരളത്തിലും അതിനുള്ള ആദലാചനെൾ 
നടന്നു. നിലവില് ് വരത്തിച്ചു വരുനെ വിെ്ദടഴ്സ് ചാനല് വഴി ഒന്നു മുതല് 12 വകരയ
ള്ള ക്ാസുെളികല കുട്ടിെൾക്ക് ക്ാസുെൾ നല്ൊന് വിേ്ാഭ്ാസ വകു്് തീരുമാനിച്ചു.

2020ജൂണ 1 മുതല് തകനെ ക്ാസുെൾ ആരംഭിച്ചു. ജൂണ 8 വകര പരീക്ണതലത്തി
ലായിരുന്നു ് ദക്പണം. ജൂണ 8 മുതല് ഔപചാരിെമായി ക്ാസുെൾ തുടങ്ങി. ് ാഥമിെ 
െണകക്കടു്ില് ആറ് ശതമാനം കുട്ടിെൾക്ക് ഉപെരണലഭ്തയില്ലാത്ത ് ശ്മുകണ്നെ് 
െകണ്ത്തി. എല്ലാ കുട്ടിെൾക്കും ക്ാസുെൾ ൊണുനെതിന് ഉപെരണങ്ങൾ ഉറ്ാക്കു
നെതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ാെണകമനെ സരക്കാരികറെ അഭ്രഥന ദെരളസമൂഹം 
മുഖവിലകക്കടുത്തു. ദെരളത്തിലുടനീളം  വിേ്ാരഥി - യവജന സംഘടനെൾ, സനെദ്ധ 
സംഘടനങ്ങൾ, സ്ാപനങ്ങൾ, വ്ക്ിെൾ തുടങ്ങി ജീവിതത്തികറെ നാനാതുറെളില് 
നിന്നുമുള്ളവര സഹായഹസ്തവുമാകയത്തി. ദൊടിെൾ വിലമതിക്കുനെ പതിനായിര
ത്തിലധിെം  സാദങ്കതിെവിേ്ാ ഉപെരണങ്ങൾ, കടലിവി�നായം ലാപ്ദടാ്് ആയം  
സ്ാരട്ട് ദഫാണായം കുട്ടിെളിദലക്ക് എത്തിക്കാന് ദെരളീയസമൂഹത്തിന് െഴിഞ്ഞു.

സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടല് കുട്ടിെളിലും അധ്ാപെരിലും രക്ിതാക്കളിലും അമിത 
സമ്രേമുയരത്തുന്നുകണ്നെ നിരീക്ണങ്ങൾ വിേഗ്ധരുകട ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ാ
കുന്നുണ്്. വിേ്ാലയാന്രീക്ം നഷ്ടക്ടുനെത് കുട്ടിെളുകട കവൊരിൊവസ്െകള 
ബാധിക്കുനെതായം ചൂണ്ിക്കാട്ടുന്നു.

�ിജിറെല് ക്ാസുെൾ 2 മാസം പിനെിട്ട ഘട്ടത്തില് ക്ാസികറെ ്ദയാജനക്മത, 
്ാപ്ത, സവേീൊര്ത, കമച്ചക്ടുത്താനുള്ള നിരദേശങ്ങൾ എനെിവകയക്കുറിച്ച് ഗൗ
രവമായ ഒരു അദനവേ�ണം അനിവാര്മാണ്  എനെ അഭി്ായം പലരില്നിന്നും 
ഉയരന്നുവരിെയണ്ായി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദെരള ശാസ്ത്രസാഹിത് പരി�
ത്ത് ദെരളത്തില് നടന്നുവരുനെ �ിജിറെല് ക്ാസുെകള കുറിച്ച് ഒരു അവസ്ാപനം 
നടത്തുനെതിന് തീരുമാനിച്ചത്. വിേ്ാഭ്ാസ ദമഖലയകട ്ത്ക് ഗുണദഭാക്ാക്ക
ളായ കുട്ടിെൾ, രക്െരത്താക്കൾ, അധ്ാപെര എനെിവരുകട ് തിെരണങ്ങളാണ് 
പഠനത്തിന് ആധാരമായി സവേീെരിച്ചിട്ടുള്ളത് .
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

പഠന ലക്ഷ്ം
1.  വിെ്ദടഴ്സ്  �ിജിറെല് ക്ാസുെളുകട ് ാപ്തയകട നിലവിലുള്ള അവസ് പരിദശാ

ധിക്കുെയം ക്ാസുെളുകട ് ദയാജനക്മത എത്രദത്താളകമനെ് െകണ്ത്തുെയം 
കചയ്യുെ.

2.  വിെ്ദടഴ്സ് �ിജിറെല് ക്ാസുെകളക്കുറിച്ച് ് ധാന ഗുണദഭാക്ാക്കളായ കുട്ടിെൾ, 
രക്ിതാക്കൾ അധ്ാപെര എനെിവരുകട ്തിെരണങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കുെ.

3.  വിെ്ദടഴ്സ് �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ കമച്ചക്ടുത്തുനെതിനുള്ള നിരദേശങ്ങൾ ദക്ാ
�ീെരിക്കുെ.

പഠനരീതി
ദൊവി�് വ്ാപനത്തികറെയം അതികറെ ഭാഗമായള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുകടയം 

പശ്ചാത്തലത്തില് ഇത്തരം പഠനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ സവേീെരിക്കുനെ രീതിശാസ്ത്ര
ങ്ങൾ സാധ്മാവില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് ഓണകലന് സൗെര്ങ്ങൾ സവേീെരിച്ചു 
കൊണ്് വിവരദശഖരണം നടത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്.

കുട്ടിെൾ, അധ്ാപെര, രക്ിതാക്കൾ എനെിവരില് നിനെ് ഗൂഗിൾ ദഫാം വഴി 
വിവരങ്ങൾ ദശഖരിക്കുെയായിരുന്നു. ആവശ്ാധിഷ്ിത പഠനത്തിനുതകുനെ രീതിയില് 
ദസാദദേശ്പരമായാണ് സാ്ിൾ തിരകഞ്ടുത്തത്. 

ദെരള ശാസ്ത്രസാഹിത് പരി�ത്തികറെ ് വരത്തനഘടമായ ദമഖലെകളയാണ് 
അടിസ്ാന യൂണിറൊയി എടുത്തത്. 136 ദമഖലെളാണ് പരി�ത്തിന് നിലവില് ഉള്ളത്. 
ഭൂരിപക്ം ദമഖലെളുകടയം ് വരത്തനപരിധി ദ്ാക്ക് തലമാണ്. 100 ദമഖലെളില് 
നിന്നുള്ള േത്തങ്ങളാണ് പഠനത്തിന് പരിഗണിച്ചത്. ഒരു ദമഖലയില് നിനെ് 12 കുട്ടിെൾ, 
12 രക്ിതാക്കൾ, 12 അധ്ാപെര എനെിങ്ങകനയാണ് സാ്ിളായി തിരകഞ്ടുത്ത
ത്. എല്.പി, യ.പി, കഹസ്കൂൾ, ഹയര കസക്കണ്റി വിഭാഗങ്ങളില് നിനെ് 3 വീതം 
കുട്ടിെൾ, അധ്ാപെര, രക്ിതാക്കൾ എനെിവകര തിരകഞ്ടുത്തു. ഒരു കുട്ടി, ആ 
കുട്ടിയകട രക്ിതാവ്, ആ കുട്ടിയകട അധ്ാപിെ എനെ രീതിയല്ല സവേീെരിച്ചത്. കുട്ടിയം 
രക്ിതാവും അധ്ാപിെയം ഒദര വിേ്ാലയത്തില് നിനൊവരുത് എനെ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 
കുട്ടിെൾ, രക്ിതാക്കൾ എനെീ വിഭാഗങ്ങളില് പട്ടിെജാതി, പട്ടിെവരഗം, ഒ.ബി.സി, മറ് 
പിനൊക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ബി.പി.എല്. എനെീ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരകക്കല്ലാം മതിയായ 
്ാതിനിധ്ം െിട്ടത്തക്ക വിധത്തില് പര്സീവ് റാന്�ം സാംപ്ിങ് രീതിയാണ് 
അനുവരത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിേ്ാലയങ്ങളില് ഗവണകമന്ം എയ്�ഡം ഉൾക്ടുത്തിയി
ട്ടുണ്്. തീരദേശം, സമതലം, മലദയാരം, ഗ്രാമം, നഗരം എനെിവകയല്ലാം സാ്ിൾ 
തിരകഞ്ടുക്കുനെതില് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്്. 

ഗൂഗിൾ ദഫാം വഴിയള്ള വിവരദശഖരണത്തിനു പുറകമ കുട്ടിെൾ,  രക്ിതാക്കൾ,  
അധ്ാപെര എനെിവരക്കിടയില് ദഫാക്കസ് ഗ്രൂ്് ചരച്ചയം സംഘടി്ിച്ചു. ഒാണകലന് 
പ്ാറെ്ദഫാമിലാണ് ദഫാക്കസ് ഗ്രൂ്് ചരച്ച നടത്തിയത്. പട്ടിെജാതി, പട്ടിെവരഗം, 
ഒ.ബി.സി, മറ് പിനൊക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ബി.പി.എല്., തീരദേശം, സമതലം, മലദയാരം, 
ഗ്രാമം, നഗരം എനെിങ്ങകനയള്ള ് ാതിനിധ്ം  ദഫാക്കസ് ഗ്രൂ്് ചരച്ചയിലും പരമാവധി 
ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു. ക്മറി, അ്ര ക്മറി, കസക്കണ്റി വിഭാഗങ്ങളില് നിനെ് 
കുട്ടിെകളയം അധ്ാപെകരയം രക്ിതാക്കകളയം തിരകഞ്ടുക്കുനെതിനും ശ്രദ്ധിച്ചി
ട്ടുണ്്. അതിനു പുറകമ നിലമ്പൂരികല ദൊളനിയിലും കപാനൊനിയികല തീരദേശത്തും 
ദനരിട്ടുള്ള ദഫാക്കസ് ഗ്രൂ്് ചരച്ചയം നടത്തി. 

വിവരടേഖരണം
ദെരളത്തികല 14 ജില്ലെളില് നിന്നുമായി 1252 കുട്ടിെൾ, 1046 അധ്ാപെര, 1340 

രക്ിതാക്കൾ എനെിവരില് നിനെ് വിവരം ദശഖരിച്ചു. ഇതിനായി മൂനെ് ദചാേ്ാവലിെൾ 
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വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

ഉപദയാഗിച്ചു. കുട്ടിെൾക്കുള്ള ദചാേ്ാവലിയില് 38 ദചാേ്ങ്ങളും രക്ിതാക്കൾക്കുള്ള 
ദചാേ്ാവലിയില് 19 ദചാേ്ങ്ങളും അധ്ാപെരക്കുള്ള ദചാേ്ാവലിയില് 32 ദചാേ്ങ്ങളുമാ
ണുള്ളത്. പരി�ത്തികറെ ് വരത്തെരാണ് വിവരദശഖരണം നടത്തിയത്. വാട്സ്് 
വഴി അയച്ചു നല്െി പൂരി്ിച്ച് വാങ്ങുെയായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ ദഫാം പൂരി്ിക്കാന് ്യാ
സമുള്ളവരില് നിനെ് ദഫാണ വഴി വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ച് ് വരത്തെര തകനെ ദഫാം 
പൂരി്ിച്ചു. ്വരത്തെരക്ക്  ഓണകലന് വഴി പരിശീലനം നല്െിയിരുന്നു.  ആഗസ്ത് 
10 മുതല് 20 വകരയള്ള തീയതിെളിലാണ് വിവരദശഖരണം നടത്തിയത്. ദശഖരിച്ച 
വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിൾ �ീറെില് ദക്ാ�ീെരിച്ച് ദചാേ്ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പട്ടിെെളും ഗ്രാ
ഫുെളുമാക്കി മാറെി. സരദ്വേകയ്കാ്ം ദഫാക്കസ് ഗ്രൂ്് ചരച്ചയിലൂകട ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും 
വിശെലനം കചയ്ാണ് നിഗമനങ്ങളികലത്തിയത്.

ദത്തവിേകലനം
1. കുട്ികള്

1.1ടപാതുവിവരങ്ങള്

എ. കുട്ികളുടേ എണ്ം(ജില്ല തിരിച്ച് )
1252 കുട്ടിെളാണ് സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്തത്. ഇതില് 738 കപണകുട്ടിെളും 514 

ആണകുട്ടിെളും ഉൾക്ടുന്നു. 14 ജില്ലെളില് നിന്നുള്ള പങ്കാളിത്തമുണ്ായിട്ടുണ്്(ഗ്രാഫ് 1).

                                                            
ഗ്രാഫ് 1

ബി. പഠിക്കുന്ന ക്ാസ് 
1 മുതല് 12 വകര ക്ാസുെളികല കുട്ടിെൾ സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്തു. എല്.പി. വി

ഭാഗത്തില് ഏറെവും കൂടുതല് കുട്ടിെൾ പകങ്കടുത്തത് നാലാം ക്ാസില് നിനൊണ്(13 
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ഗ്രാഫ് 2

സി. പഠനമാധഷ്മം
സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്ത പത്താം ക്ാസ് വകരയള്ള കുട്ടിെളില് 49 ശതമാനം  കു

ട്ടിെൾ മലയാള മാധ്മത്തിലും 51 ശതമാനം കുട്ടിെൾ ഇംഗ്ീ�് മാധ്മത്തിലുമാണ് 
പഠിക്കുനെത്. ഓരു കുട്ടി വീതം തമിഴ്, െനെ� മാധ്മത്തിലും പഠിക്കുന്നു (ഗ്രാഫ് 3).  

ശതമാനം).
യ.പി വിഭാഗത്തില് ഏഴാം ക്ാസില് നിനൊണ് ഏറെവും കൂടുതല് ദപര (12 ശതമാനം) 

പകങ്കടുത്തത്. കഹസ്കൂളില് ഇത് പത്താം ക്ാസില് നിനൊണ് (13 ശതമാനം). ഹയര 
കസക്കണ്റി വിഭാഗത്തില് നിനെ്  24 ശതമാനം കുട്ടിെൾ. ബാക്കി 38 ശതമാനം 
കുട്ടിെൾ മറ് ക്ാസുെളില് നിനൊണ് പകങ്കടുത്തത്(ഗ്രാഫ് 2).

ഇംഗ്ീ�്
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ഡി. വീടം സ്കൂള്കുട്ികളും
സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്ത 39.5 ശതമാനം കുട്ടിെളുകട വീടുെളില് നിനെ് ഒരാൾ 

മാത്രമാണ് സ്കൂളില് ദപാകുനെത്. രണ്് കുട്ടിെൾവീതം സ്കൂളില് ദപാകുനെ 48  
ശതമാനം വീടുെളും 3 കുട്ടിെൾവീതം സ്കൂളില് ദപാകുനെ 9 ശതമാനം വീടുെളുമുണ്്. 1 
ശതമാനം കുട്ടിെളുകട വീട്ടില് നിനെ് 4 കുട്ടിെളും 2.5 ശതമാനം ദപരുകട വീട്ടില് നിനെ് 
4 ല് കൂടുതല്  കുട്ടിെളും സ്കൂളില് ദപാകുന്നുണ്്(ഗ്രാഫ് 4).  

ഗ്രാഫ് 4 

ഇ. ജനിച്ച വിഭാഗം
സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്ത 28.6 ശതമാനം ജനറല് വിഭാഗത്തില് നിന്നും 48.6 

ശതമാനം ഒ.ബി.സി.വിഭാഗത്തില് നിന്നുമുള്ളവരാണ്. 4.9 ശതമാനം ഒ.ഇ.സി വിഭാ
ഗത്തിലാണ്. 16.7 ശതമാനം പട്ടിെജാതി വിഭാഗത്തിലും 1.2 ശതമാനം പട്ടിെവരഗ 
വിഭാഗത്തിലും ഉൾക്ടുന്നു (ഗ്രാഫ് 5).

ഗ്രാഫ് 5
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ഗ്രാഫ് 6

ബി. എ.പി.എല്. – ബി.പി.എല്. വിഭാഗം
എ.പി.എല്. വിഭാഗത്തികല 95 ശതമാനത്തിന് പൂരണമായി അവസരം ലഭിച്ചു. 

ബി.പി.എല്. വിഭാഗത്തികല 85 ശതമാനത്തിനാണ് പൂരണമായി അവസരം ലഭിച്ചത് 
(ഗ്രാഫ് 7).

1.2 ഡിജിറ്റല്ക്ാസുകള് സ്വന്ം വീട്ിലിരുന്ന് കണ്ടവര്

എ. ടപാതുസ്ിതി
വിെ്ദടഴ്സ് - കെറെ് �ിജിറെല്ക്ാസുെൾ ജൂണ 1 മുതല് സവേന്ം വീട്ടില് തകനെ 

ൊണാന് അവസരം ലഭിച്ചിരുദനൊ എനെ ദചാേ്ത്തിന്  പൂരണമായി ലഭിച്ചുകവനെ്  
91 ശതമാനവും ് തിെരിച്ചു. ബാക്കി 9 ശതമാനത്തിന് അവസരം ലഭി  ച്ചില്ല (ഗ്രാഫ് 6).  

ഗ്രാഫ് 7

അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല പൂരണമായി

അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ശ
ത

മ
ാന

ം

പൂരണമായി



16

വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

ഗ്രാഫ് 9

സി. ജനിച്ച വിഭാഗം
ജനറല് വിഭാഗത്തികല 94 ശതമാനത്തിനും  ജൂണ 1 മുതല് തകനെ സവേന്ം വീട്ടില് 

ൊണാന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒ.ബി.സി.വിഭാഗത്തികല 93 ശതമാനത്തിനും 
ഒ.ഇ.സി വിഭാഗത്തികല 89 ശതമാനത്തിനും  അവസരം ലഭിച്ചു. പട്ടിെജാതി വിഭാഗ
ത്തികല 83 ശതമാനത്തിനു മാത്രദമ ജൂണ 1 മുതല് തകനെ വീട്ടില് അവസരം ലഭിച്ചുള്ളൂ. 
പട്ടിെവരഗ വിഭാഗത്തിലിത് 63 ശതമാനമാണ് (ഗ്രാഫ് 8). 

ഗ്രാഫ് 8

എ.പി.എല്.. വിഭാഗത്തികല ജനറല് വിഭാഗത്തിലും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിലും 95 
ശതമാനത്തിനും ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗത്തില് 90 ശതമാനത്തിനും പട്ടിെജാതി വിഭാഗ
ത്തില്96ശതമാനത്തിനും അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. പട്ടിെവരഗത്തില് 100 ശതമാനം 
കുട്ടിെൾക്കും അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു (ഗ്രാഫ് 9).
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ഗ്രാഫ് 11

ബി.പി.എല്.. വിഭാഗത്തികല 85 ശതമാനം കുട്ടിെൾക്ക് ക്ാസ് ൊണാന് അവസരം 
ലഭിച്ചിരുന്നു. 15 ശതമാനത്തിനും അവസരം ലഭിച്ചിരുനെില്ല. ജനറല് വിഭാഗത്തില് 
89 ശതമാനവും ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗത്തില് 87 ശതമാനവും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തില് 89 
ശതമാനവും ക്ാസ് െണ്ടു. പട്ടിെജാതി വിഭാഗത്തില് 79 ശതമാനവും പട്ടിെവരഗത്തില് 
57 ശതമാനവുമാണ് ക്ാസ് െണ്ത് (ഗ്രാഫ് 10).

ഗ്രാഫ് 10

1.3 വീട്ില് ലഭഷ്മായ ഉപകരണങ്ങള്
സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്ത 88 ശതമാനം കുട്ടിെളുകട വീട്ടിലും ടി.വി. ഉണ്്. 66 ശത

മാനത്തിന് സ്ാരട്ട് ദഫാണുണ്്. െ്്യൂട്ടര ഉള്ള 19 ശതമാനമുണ്്. 6 ശതമാനത്തിന് 
ടാ്റ്ണ്്. 12 ശതമാനം കുട്ടിെളുകട വീട്ടില് ടി.വി. ഇല്ല. 8 ശതമാനം കുട്ടിെൾക്ക് സ്ാരട്ട് 
ദഫാണില്ല. 80 ശതമാനം കുട്ടിെളുകട വീട്ടിലും െമ്പൂട്ടറില്ല. 25 ശതമാനം കുട്ടിെളുകട 
വീട്ടില് ഒനെിദലകറ സ്ാരട്ട് ദഫാണുെൾ ഉണ്് (ഗ്രാഫ് 11).

ഇല്ലാത്തവര
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1.4  ലഭഷ്മായ ഉപകരണങ്ങളുടേ ഉപടയാഗം
കുട്ടിെളില് 53.1 ശതമാനം ടി.വി. യം ദഫാണും ഉപദയാഗിച്ച് �ിജിറെൾ ക്ാസുെൾ 

ൊണുന്നു. ടി.വി. മാത്രം ് ദയാജനക്ടുത്തുനെ 17.4 ശതമാനവും, കമാകബല് ദഫാണ 
ദഫാണ ഇടയ്ക് മാത്രം ലഭിക്കുനെ 10.1 ശതമാനവും, ടി.വി. യം ദഫാണും െമ്പൂട്ടറും ്
ദയാജനക്ടുത്തുനെ 7. 1 ശതമാനവും ഉണ്്. കമാകബല് ദഫാണ ദഫാണ മുഴവന് 
സമയവും ലഭ്മാവുനെ 5.8 ശതമാനവും ടാബ് ഉപദയാഗിക്കുനെ 1 ശതമാനവും െ്്യൂ
ട്ടര ഉപദയാഗിക്കുനെ 0.5 ശതമാനവും കുട്ടിെൾ ഉണ്്. ഒരു സൗെര്വും ലഭിക്കാത്ത 
0.5 ശതമാനം  കുട്ടിെളും ഉണ്്. ഇതില് ഒനെിലധിെം ദചായ്സുെൾ തിരകഞ്ടുത്ത 8 
ശതമാനം ദപരും ഒന്നും തിരകഞ്ടുക്കാത്ത 2 ദപരുമുണ്് (ഗ്രാഫ് 12).

ഗ്രാഫ് 12

1.5 അവസരമില്ലാതിരുന്ന കുട്ികള്ക്ക് ലഭിച്ച സൗകരഷ്ം
�ിജിറെല് പഠനത്തിന് അവസരമില്ലാതിരുനെ കുട്ടിെൾക്ക് പിനെിട് അതിനുള്ള 

സൗെര്ം ലഭിച്ചത് ഏത് വഴിയാകണനെ ദചാേ്ത്തിന് 111 കുട്ടിെളില് 100 ദപര 
്തിെരിച്ചു.

100 ദപരില് എ.പി.എല്.. വിഭാഗത്തികല 51 ദപരും ബി.പി.എല്.. വിഭാഗത്തികല 
49 ദപരുമാണ് ഉണ്ായിരുനെത്. ഇതില് 5 ശതമാനം സാംസ്ാരിെ നിലയകത്തയം 
39 ശതമാനം അയല്പക്ക വീടുെകളയം 7 ശതമാനം പഠന വീടുെകളയം 5 ശതമാനം 
വായനശാലെകളയം ആശ്രയിച്ചു. മറ് മാരഗങ്ങളിലൂകട ക്ാസ് െണ് 33 ശതമാനം 
ദപരുണ്്.

സൗെര്ം ലഭിക്കാതിരുനെ കുട്ടിെളില്9 ശതമാനം ദപരക്ക് ഇതുവകരയം സൗെര്ം 
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതില് 5.5 ശതമാനം എ.പി.എല്.. വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ് (ഗ്രാഫ് 13). 

ഗ്രാഫ്  13
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ഗ്രാഫ് 14 

ബി. ജനിച്ച വിഭാഗം
ജനറല് വിഭാഗത്തികല 73 ശതമാനം കുട്ടിെൾ ക്ാസുെൾ പൂരണമായി െണ്ിട്ടുണ്്. 

27 ശതമാനം ദപര ഭാഗിെമായി മാത്രദമ ക്ാസുെൾ െണ്ിട്ടുള്ളൂ. ഒ.ബി.സി. വിഭാഗ
ത്തികല 69 ശതമാനം മുഴവന് ക്ാസും െണ്ിട്ടുണ്്. 31 ശതമാനം കുട്ടിെൾ  ഭാഗിെ
മാദയ െണ്ിട്ടുള്ളൂ. ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗത്തികല കുട്ടിെളില് 77 ശതമാനം കുട്ടിെൾ എല്ലാ 
ക്ാസുെളും െണ്ിട്ടുണ്്. 23 ശതമാനം ഭാഗിെമായി മാത്രദമ െണ്ിട്ടുളളൂ. പട്ടിെജാതി 
വിഭാഗത്തികല 53 ശതമാനം പൂരണമായം െണ്ിട്ടുണ്്. 46 ശതമാനം ഭാഗിെമാദയ 
െണ്ിട്ടുള്ളൂ. 1 ശതമാനം കുട്ടിെൾ ഒരു ക്ാസുദപാലും െണ്ിട്ടില്ല. പട്ടിെവരഗ വിഭാഗത്തി
കല 38 ശതമാനം മാത്രദമ എല്ലാ ക്ാസുെളും െണ്ിട്ടുള്ളൂ. 62 ശതമാനം ഭാഗിെമായി 
മാത്രദമ ക്ാസുെൾ ൊണ്ിട്ടുള്ളൂ (ഗ്രാഫ് 15). 

1.6 ക്ാസുകളില് പൂര്ണമായം  പ  ടകെടത്തവര്                                                                     
67 ശതമാനം കുട്ടിെൾ ആേ്കത്ത ക്ാസ് മുതല് എല്ലാ ക്ാസുെളും പൂരണമായി 

െണ്ിട്ടുണ്്. 33 ശതമാനം  ഭാഗിെമായി മാത്രദമ ൊണ്ിട്ടുള്ളൂ. എ.പി.ല്. വിഭാഗത്തികല 
76 ശതമാനം  എല്ലാ ക്ാസുെളും പൂരണമായം ൊണുദ്ാൾ 24 ശതമാനം ഭാഗിെ
മായി മാത്രദമ ൊണ്ിട്ടുള്ളൂ.

എ. എ.പി.എല്. – ബി.പി.എല്. വിഭാഗം
്തിെരണം ദരഖക്ടുത്തിയവരില് ബി.പി.എല്. വിഭാഗത്തികല  54 ശതമാനം 

എല്ലാ ക്ാസുെളും പൂരണമായി െണ്ിട്ടുണ്്.  46 ശതമാനം ഭാഗിെമായി മാത്രദമ െണ്ി
ട്ടുള്ളൂ. 12 ശതമാനം ്തിെരണം ദരഖക്ടുത്തിയിട്ടില്ല (ഗ്രാഫ് 14).

പൂരണമായം തീകര ഇല്ല
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ഗ്രാഫ് 15           
സി. തേസ്ം ടനരിട്വര്

55 ശതമാനത്തിന് സ്ിരമായി ക്ാസുെൾ ൊണുനെതിന് തടസ്ം ദനരിടുന്നുണ്്. 
എ.പി.എല്. വിഭാഗത്തികല 45 ശതമാനം തടസ്ം ദനരിടുന്നുണ്് എനെ് ്തിെരിച്ചു. 
ബി.പി.എല്. വിഭാഗത്തികല  70 ശതമാനം ദപരക്കും തടസ്ം ദനരിടുന്നുണ്് (ഗ്രാഫ് 16).     

ഗ്രാഫ് 16       
ജനറല് വിഭാഗത്തികല 52 ശതമാനം ദപരക്ക് തടസ്ം ദനരിടുനെില്ല. ഒ.ബി.സി. 

വിഭാഗത്തികല  53 ശതമാനം ദപരക്കും തടസ്ം ദനരിടുന്നു. ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗത്തികല 54 
ശതമാനത്തിന് തടസ്ം ദനരിടുന്നു.  പട്ടിെജാതി വിഭാഗത്തികല 72 ശതമാനത്തിനും 
പട്ടിെവരഗത്തികല 94 ശതമാനത്തിനും തടസ്ം ദനരിടുന്നു (ഗ്രാഫ് 17) .        

പൂര്ണമായരം തീലര ഇല്
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ഗ്രാഫ് 17

എ.പി.എല്. വിഭാഗത്തില് ജനറല് വിഭാഗത്തികല 40 ശതമാനത്തിന് ക്ാസ് 
ൊണുനെതില് തടസ്ം ദനരിട്ടു. എ.പി.എല്. വിഭാഗത്തികല പട്ടിെജാതിക്കാരായ 60 
ശതമാനത്തിന്  തടസ്ം ദനരിട്ടു. പട്ടിെവരഗത്തില് 50 ശതമാനമാണ്. ഒ.ബി.സി. 
വിഭാഗത്തില് 47 ശതമാനത്തിന് തടസ്ം ദനരിട്ടു (ഗ്രാഫ് 18).   

ഗ്രാഫ് 18

 ബി.പി.എല്. വിഭാഗത്തില് കപട്ട 70 ശതമാനത്തിന് ക്ാസ് ൊണുനെതില് തടസ്ം 
ദനരിട്ടു. ജനറല്, ഒ.ഇ.സി, പട്ടിെജാതി വിഭാഗങ്ങളില് 70 ശതമാനത്തിനും ക്ാസ് 
ൊണുനെതില് തടസ്ം ദനരിട്ടു. ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തില് ഇത് 65 ശതമാനമാണ്. 
ബി.പി.എല്. വിഭാഗത്തില്കപട്ട പട്ടിെവരഗത്തികല 100 ശതമാനത്തിനും തടസ്ം 
ദനരിട്ടു (ഗ്രാഫ് 19) . 
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ഡി. തേസ്ം- കാരണങ്ങള് 
തടസ്ം ഉകണ്ങ്കില് ൊരണങ്ങൾ എകന്ാകക്ക എനെ ദചാേ്ദത്താട് ്തിെരിച്ച 

40 ശതമാനം ദപരും ഇറെരകനറെികറെ ദവഗതക്കുറവാണ് ൊരണമായി പറഞ്ത്. 
17 ശതമാനം ഇറെരകനറെികറെ അഭാവം ദരഖക്ടുത്തി. സ്ാരട്ട് ദഫാണ/ ഇലെ്ദ്ാ
ണിെ് ഉപെരണം ഇല്ലാത്തതിനാല് എനെ് ദരഖക്ടുത്തിയത് 14 ശതമാനമാണ്. 
ദഫാണ കമമ്റിയകട ്ശ്ങ്ങൾ ൊരണമായി പറഞ് 9 ശതമാനം കുട്ടിെളുണ്്. 
പെല് സമയത്ത് രക്ിതാവ് വീട്ടിലില്ല എനെ ൊരണം പറഞ് 5 ശതമാനം ഉണ്്. 
വീട്ടികല മറ് ദജാലിെൾ ഉള്ളതിനാല് 2 ശതമാനം ദപരും ൊരണം വ്ക്മാക്കാത്ത 
1ശതമാനവുമുണ്്.  ഉപെരണം ഉപദയാഗിക്കുനെതികല പരിജ്ാനക്കുറവ് സൂചി്ിച്ച 
1 ശതമാനം ഉണ്്. ഒനെിദലകറ ൊരണങ്ങൾ പറഞ് 175 ദപരുണ്് (ഗ്രാഫ് 20).

ഗ്രാഫ് 19

ഗ്രാഫ് 20

ഇന്റര്ലനറ്ിലന്റ ഫവഗതക്കുറവ്

ഇന്റര്ലനറ്ിലന്റ അഭാവരം

ഇെക്ഫരോണിക് ഉപകരണത്തിലന്റ/
സ്ാര്ട്ട് ഫ�ാണിലന്റ അഭാവരം 

മറ്റുള്ളവ

ഫ�ാണ് ലമമ്മറിയലട പ്രശ് നങ്ങള്

സമയക്കുറവ്- പകല്സമയത്ത് 
ഫ�ാെിക്കു ഫപാകുന്നതിനാല് വീട്ടില് 
ഉണ്ാവാറില്

സമയക്കുറവ് വീട്ടില് മറ്് ഫ�ാെികളുള്ള
തിനാല്

വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്

ഉപകരണരം ഉപഫയാഗിക്കുന്നതിലെ 
വവദഗ്ധ്യക്കുറവ്
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1.7 വിഷയങ്ങളും ടനരിട് പ്രയാസങ്ങളും

എ. വിഷയങ്ങള്
സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്ത 24 ശതമാനത്തിനും ഗണിതമാണ് ഏറെവും ് യാസമായി 

ദതാനെിയത്. ഒരു വി�യവും ്യാസമായി ദതാന്നുനെില്ല എനെ് 23 ശതമാനം ്തി
െരിച്ചു. 17 ശതമാനത്തിന് ഇംഗ്ീഷം 16 ശതമാനത്തിന് ഹിന്ിയം 11 ശതമാനത്തിന് 
ശാസ്ത്രവും 7 ശതമാനത്തിന് സാമൂഹിെ ശാസ്ത്രവും 2 ശതമാനത്തിന് മലയാളവും 
്യാസമായി ദതാനെി. ഒനെിലധിെം വി�യം ് യാസമായി ദതാനെിയ 12ശതമാനം 
ദപരാണുള്ളത് (ഗ്രാഫ് 21). 

ഗ്രാഫ് 21 

ബി. അവതരണം                                                                  
22 ശതമാനം കുട്ടിെൾക്ക് ദനാട്ടുെൾ കുറികച്ചടുക്കാന് ്യാസം ദനരിടുന്നുണ്്. 

ആശയങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കുനെതില് ് യാസം ദനരിടുനെതായി  21ശതമാനംകുട്ടിെൾ 
പറഞ്ഞു. �ിജിറെല് ക്ാസുെളുകട അവതരണം ദവഗത്തിലുള്ളതും വ്ക്ത കുറഞ്തും 
ൊരണം ് യാസം ദതാന്നുന്നുകവനെ് 10 ശതമാനം ദരഖക്ടുത്തി. 9 ശതമാനത്തിന് 
�ിജിറെല് ക്ാസില് അധ്ാപെര പറയനെത് മനസ്ിലാവുനെില്ല. അധ്ാപെരുകട 
ഭാ� മനസ്ിലാക്കാന് ് യാസമാകണനെ് 8 ശതമാനവും പഠിക്കുനെ മാധ്മത്തിലല്ലാ
ത്തതുകൊണ്് ് യാസമാകണനെ് 7 ശതമാനവും ് തിെരിച്ചു. 4 ശതമാനം �ിജിറെല് 
ക്ാസുെളുകട അവ്ക്തയാണ് ൊരണമായി ദരഖക്ടുത്തിയത്. മറ് ശബ്ദങ്ങൾക്കി
ടയില് ശ്രദ്ധ െിട്ടുനെികല്ലനെ് പറഞ് 3 ശതമാനം കുട്ടിെളുമുണ്്. ഉചിതമായ ഉോഹര
ണങ്ങളികല്ലനെ് പറഞ് 2 ശതമാനം ദപരും ഉോഹരണങ്ങളുകട അഭാവം സൂചി്ിച്ച 2 
ശതമാനവും ആവശ്ത്തിന് ചിത്രങ്ങൾ വീ�ിദയാ ആനിദമ�ന് ഓ�ിദയാ എനെിവ 
ഇല്ലാത്തത് ൊരണമായി പറഞ് 2 ശതമാനവും നിത്ജീവിതവുമായി ബന്ധി്ിക്കാറില്ല 
എനെ് പറഞ് 1 ശതമാനവുമുണ്്. മറ്ള്ള ൊരണങ്ങൾ എനെ് പറഞ് 9 ശതമാനം 
ദപരുണ്്. 34 ശതമാനം ദപര ഒനെിലധിെം ൊരണങ്ങൾ ദരഖക്ടുത്തി (ഗ്രാഫ് 22). 

ഇംഗ്ീ�്

ഗണിതം

ശാസ്ത്രവി�യങ്ങൾ

സാമൂഹിെ വി�യങ്ങൾ

മലയാളം

ഹിന്ി

്സായമായി ദതാനെിയില്ല
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ഗ്രാഫ് 22

സി. തുേര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
അധ്ാപെര തുടര ്വരത്തനങ്ങൾ നല്കുന്നുകണ്നെ് ദരഖക്ടുത്തിയത് 97 

ശതമാനമാണ്. എല്.പി., യ.പി., കഹസ്കൂൾ, ഹയര കസക്കണ്റി വിഭാഗങ്ങളില് 
ഇതില് വലിയ വ്ത്ാസമില്ല (ഗ്രാഫ് 23). 

ഗ്രാഫ് 23

വാട്സ്് വഴിയാണ് അധ്ാപെര തുടര്വരത്തനങ്ങൾ നല്കുനെകതനെ് 81 
ശതമാനം കുട്ടിെൾ ദരഖക്ടുത്തി. 11 ശതമാനം ദഫാണ വഴി വിളിച്ച് പറയകമനെ് 
്തിെരിച്ചു. 7 ശതമാനം വീ�ിദയാ മീറെ് വഴിയാകണന്നും ദരഖക്ടുത്തി. മറ് മാരഗ
ങ്ങൾ എന്നു പറഞ് 2 ശതമാനം കുട്ടിെളും ഉണ്് (ഗ്രാഫ് 24).  

ഫനാട്ടുകള് കുറിലചെടുക്കാന്  
ഫവണ്ത് സമയരം കിട്ടാത്തത്

ഞാന് പഠിക്കുന്ന മീഡിയത്തില്

ആശയങ്ങള് മനസ്ിൊക്കു
ന്നതിലുള്ള

മറ്് ശബ്ദങ്ങള്ക്ക് ഇടയില്

ഡി�ിറ്ല് ക്ാസുകളുലട അവതര
ണരം ഫവഗത്തിലുള്ളതരം

ഉചിതമായ ഉദാഹരണങ്ങള്

ഡി�ിറ്ല് അധ്യാപകരുലട

ഡി�ിറ്ല് ക്ാസുകളുലട

ഡി�ിറ്ല് ക്ാസുകളില്

ഡി�ിറ്ല് അധ്യാപകര്

പെതിനരം ഉദാഹരണങ്ങള്

അവതരിപ്ിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്

മറ്റുള്ളവ
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മ
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ഗ്രാഫ് 24

ഡി. തുേര്പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടേ പൂര്ത്തീകരണം
70 ശതമാനം കുട്ടിെൾ അധ്ാപെര നല്കുനെ ് വരത്തനങ്ങൾ പൂരത്തിയാക്കാ

റുകണ്നെ് ്തിെരിച്ചു. ഭാഗിെമായി പൂരത്തീെരിക്കുനെ 28 ശതമാനം കുട്ടിെളുണ്്. 
കചയ്യാന് സാധിക്കുനെികല്ലനെ് എനെ് ്തിെരിച്ച 2 ശതമാനവുമുണ്്(ഗ്രാഫ് 25).

ഗ്രാഫ് 25

�ിജിറെല് ക്ാസില് അധ്ാപെര നല്കുനെ ് വരത്തനങ്ങൾ പൂരണമായി കചയ്യു
നെ 70 ശതമാനത്തില് 45 ശതമാനവും കപണകുട്ടിെളാണ്. ഭാഗിെമായി കചയ്യുനെ 
28 ശതമാനത്തില് പകുതി കപണകുട്ടിെളാണ്. കചയ്യാന് സാധിക്കില്ല എനെ് പറഞ് 
2 ശതമാനത്തില് കൂടുതലും ആണകുട്ടിെളാണ് (ഗ്രാഫ് 26). 

വീഡിഫയാ മീറ്് വഴി

ഫ�ാണ് വിളിച്ചു പറയരം

മറ്് രീതികളിലൂലട

വാട് സപ്് ഗ്രൂപ്് വഴി അറിയിപ്് 
െഭിക്കുരം

പൂര്ണമായി ലചയ്ാറുണ്്

ഭാഗികമായി

ലചയ്ാന് സാധിക്കുന്നില്
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ഗ്രാഫ് 27

 ഗ്രാഫ് 26

ഇ. തുേര്പഠനത്തിനുള്ള സഹായം
�ിജിറെല് ക്ാസിന് ദശ�ം പഠി്ിച്ച ൊര്ങ്ങൾ കൂടുതല് മനസ്ിലാക്കാനായി 

23 ശതമാനം അധ്ാപെരുകട സഹായം ദതടി. 23 ശതമാനം പാഠപുസ്തെം വായിച്ചു 
ദനാക്കി. അച്ഛന്, അമ്, സദഹാേരങ്ങൾ എനെിവര സഹായിക്കുനെതായി 19 ശതമാനം 
കുട്ടിെൾ ദരഖക്ടുത്തി. �ിജിറെല്  ക്ാസുെൾ ആവരത്തിച്ചു െണ്ടുകവനെ് പറഞ് 
15 ശതമാനം കുട്ടിെളുണ്്. ഇറെരകനറെില് കൂടുതല് തിരഞ്ഞു മനസ്ിലാക്കികയനെ് 
7 ശതമാനം ്തിെരിച്ചു. കൂട്ടുൊരുമായി ചരച്ച കചയ്യുന്നുകവനെ് ദരഖക്ടുത്തിയ 7 
ശതമാനം കുട്ടിെളും ട്യൂ�ന് അധ്ാപെരുമായി ചരച്ച കചകയ്നെ് ദരഖക്ടുത്തിയ 6 
ശതമാനം കുട്ടിെളുമുണ്്. ഭൂരിഭാഗം ദപരും ഒനെിദലകറ ഉത്തരങ്ങൾ ദരഖക്ടുത്തിയി
ട്ടുണ്്(ഗ്രാഫ് 27).

കചയ്യാന് സാധിക്കുനെില്ല
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എ�്. പഠനത്തിനും തുേര്പ്രവര്ത്തനത്തിനുമായി ടചലവഴിക്കുന്ന സമയം
32 ശതമാനം കുട്ടിെൾ ഒരു േിവസം രണ്് മണിക്കൂര സമയം ക്ാസിനും തുടര 

്വരത്തനത്തിനുമായി കചലവഴിക്കുന്നു. 21 ശതമാനം കുട്ടിെൾ 3 മണിക്കൂര സമയം 
കചലവഴിക്കുന്നു. 19 ശതമാനം കുട്ടിെൾ ഒരു മണിക്കൂര സമയം പഠനത്തിനായി കച
ലവഴിക്കുന്നു. 4 മണിക്കൂര കചലവഴിക്കുനെ 13 ശതമാനം കുട്ടിെളും 5 മണിക്കൂര കചല
വഴിക്കുനെ 7ശതമാനം കുട്ടിെളും ഉണ്്. 6 മണിക്കൂര കചലവഴിക്കുനെ 2 ശതമാനത്തില് 
കൂടുതലും കപണകുട്ടിെളാണ്. ആറിദലകറ മണിക്കൂറുെൾ കചലവഴിക്കുനെ 2 ശതമാനം 
കുട്ടിെളും ഉണ്് . അര മണിക്കൂര മാത്രം കചലവഴിക്കുനെ 4ശതമാനം ദപരുണ്്(ഗ്രാഫ് 28).

ഗ്രാഫ് 28

ജി. ടചലവഴിക്കുന്ന സമയം ക്ാസ് തിരിച്ച്
ഒനൊം ക്ാസികല കുട്ടിെൾ ശരാശരി 1.5 മണിക്കൂര പഠനത്തിനായി കചലവഴിക്കു

ന്നു. എല്.പി., യ.പി. വിഭാഗങ്ങളില് ഇത് ശരാശരി 2 മണിക്കൂറാണ്. 10ാം ക്ാസികല 
കുട്ടിെൾ ശരാശരി 4 മണിക്കൂര സമയം പഠനത്തിനായി കചലവഴിക്കുന്നു. കഹസ്കൂൾ 
വിഭാഗത്തില് കമാത്തം ദനാക്കുദ്ാൾ അത് ശരാശരി 3 മണിക്കൂറാണ്. പന്ത്രണ്ാം 
ക്ാസികല കുട്ടിെൾ ശരാശരി 3 മണിക്കൂര സമയം പഠനത്തിനായി കചലവഴിക്കുന്നു
(ഗ്രാഫ് 29).
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എച്ച്. ക്ാസിനുടേഷമുള്ള തുേര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതിന് ടനരിടന്ന 
പ്രയാസങ്ങള്

ക്ാസിനു ദശ�മുള്ള തുടര്വരത്തനങ്ങൾ ലഭ്മാക്കുനെതിന് തീകര ്യാസം 
അനുഭവക്ടുനെികല്ലനെ് 29 ശതമാനം  കുട്ടിെൾ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ് യാസങ്ങൾ ദനരി
ടുനെതായി 66 ശതമാനവും  വളകര അധിെം ് യാസം ദനരിടുനെതായി 5 ശതമാനവും  
ദരഖക്ടുത്തി (ഗ്രാഫ് 30).

ഗ്രാഫ് 30

ഐ. പ്രയാസം അനുഭവടപ്ടന്നതിടറെ കാരണങ്ങള്
32 ശതമാനത്തികറെ ്യാസത്തിന് ൊരണമാകുനെത് ദഫാണ ഇറെരകനറെ് 

എനെിവയില് വരുനെ തടസ്മാണ്. പഠന്വരത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും അഭി
്ായം പറയാനും അധ്ാപെര ഇല്ലാത്തത് ് യാസമുണ്ാക്കുനെതായി 14 ശതമാനം 
്തിെരിച്ചു. �ിജിറെല് ക്ാസില് അവതരി്ിച്ച ആശയം വ്ക്മാവാത്തത് ്യാസ
മാവുനെതായി 14 ശതമാനം അഭി്ായക്ട്ടു. 11 ശതമാനത്തിന് ്വരത്തനങ്ങൾ 
പൂരത്തീെരിക്കുനെതിന് തടസ്മുള്ളതായി സൂചി്ിച്ചു. കൂടുതല് വിവരദശഖരണത്തിനാ
യള്ള റഫറന്സ് പുസ്തെങ്ങളുകട അഭാവം 7 ശതമാനത്തിന് ്യാസമുണ്ാക്കുന്നു. 
്വരത്തനങ്ങൾ പൂരത്തീെരിക്കുനെതിനുള്ള താത്പര്മില്ലായ്മ 5 ശതമാനത്തികറെ 
്യാസത്തിന് ൊരണമാവുന്നു (ഗ്രാഫ് 31).

ഗ്രാഫ് 31
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ഗ്രാഫ് 32

1.8 ഡിജിറ്റല് ക്ാസുകളും സ്കൂള് അധഷ്ാപകരുടേ ക്ാസുകളും
വിെ്ദടഴ്സ് �ിജിറെല് ക്ാസുെളാദണാ സ്കൂളികല അധ്ാപെരുകട ക്ാസുെളാദണാ 

കൂടുതല് ഇഷ്ടം എനെ ദചാേ്ത്തിന് 49 ശതമാനം രണ്ടും ഇഷ്ടമാകണനെ് ദരഖക്ടുത്തി.  
47 ശതമാനം സ്കൂളികല അധ്ാപെരുകട ക്ാകസനെ് ദരഖക്ടുത്തിയദ്ാൾ 4കാ 
ശതമാനം വിെ്ദടഴ്സികല ക്ാസാണ് കൂടുതല് ഇഷ്ടകമനെ് ദരഖക്ടുത്തി(ഗ്രാഫ് 33).

ടജ. പഠടനാത്പന്നങ്ങളുടേ വിലയിരുത്തല്
ഗൃഹപാഠങ്ങളും പഠദനാത്പനെങ്ങളും വിലയിരുത്തി അഭി്ായം പറഞ്താര് എനെ 

ദചാേ്ത്തിന് 79 ശതമാനംകുട്ടിെൾ അധ്ാപെര എനെ് ദരഖക്ടുത്തി. 34 ശതമാനം 
കുടുംബാംഗങ്ങൾ എനെ് ്തിെരിച്ചു. സവേയം വിലയിരുത്തി എനെ് ദരഖക്ടുത്തിയ19 
ശതമാനം ദപരുണ്്. ട്യൂ�ന് ടീച്ചര എനെ് ദരഖക്ടുത്തിയ 6 ശതമാനവും സഹപാഠിെൾ 
എകനെഴതിയ 4 ശതമാനവും ഉണ്് (ഗ്രാഫ് 32).

ഗ്രാഫ് 33
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1.9 സ്കൂള് തുറക്കാത്ത സാഹചരഷ്ത്തില് നഷ്ടടപ്ടന്നവ                                                                       
സ്കൂൾ തുറക്കാത്ത സാഹചര്ത്തില് എകന്ല്ലാമാണ് നഷ്ടമാകുനെതായി ദതാന്നു

നെത് എനെ ദചാേ്ത്തിന്  69 ശതമാനം ദപര കൂട്ടുൊരുമായി സദന്ാ�വും വി�മങ്ങളും 
പങ്കുകവക്കാന് െഴിയാത്തത് എനെ് ദരഖക്ടുത്തി. 66 ശതമാനം കൂട്ടുൊരുമായള്ള 
ആശയവിനിമയം എന്നും 65 ശതമാനം രസെരമായ ക്ാസ് റം അന്രീക്ം എന്നും 
്തിെരിച്ചു. ഇഷ്ടക്ടുനെ അധ്ാപെരുകട സാമീപ്ം നഷ്ടക്ടുനെതായി 60 ശതമാനം 
ദരഖക്ടുത്തി. സ്കൂളിദലക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര എനെ് ദരഖക്ടുത്തിയ 44 ശതമാനം 
കുട്ടിെൾ ഉണ്്. 21 ശതമാനം സ്കൂൾ ഭക്ണം എനെ് ദരഖക്ടുത്തി.

1.10 ആപ്പുകളും േയൂഷനും
വിെ്ദടഴ്സ് �ിജിറെല് ക്ാസികനാ്ം പണം കൊടുത്ത് ഉപദയാഗിക്കുനെ ആപ്പു

െൾ ഉപദയാഗിക്കുനെ 3 ശതമാനം ഉണ്്. ഇത്തരം ആപ്പുെൾക്കായി വര�ത്തില് 500 
രൂപ വകര കചലവഴിക്കുനെ 7 ദപരും 500 മുതല് 1000 രൂപ വകര കചലവഴിക്കുനെ 2 
ദപരുമുണ്്. 1000 മുതല് 5000 രൂപ വകര കചലവിടുനെ 8 ദപരും 5000 മുതല് 10000 
വകര കചലവിടുനെ 3 ദപരുമുണ്്. 10,000 മുതല് 20,000 രൂപ വകര കചലവാക്കുനെ 3 
ദപരുണ്്. 20,000 മുതല് 30,000 രൂപ വകര കചലവാക്കുനെ 4 ദപരും 40,000 മുതല് 
50,000 രൂപ വകര കചലവഴിക്കുനെ ഒരാളുമുണ്്. വിെ്ദടഴ്സ് ക്ാസികനാ്ം ട്യൂ�ന് 
ദപാകുനെ 22ശതമാനം കുട്ടിെളുണ്്.

2. അധഷ്ാപകര്
2.1 ടപാതുവിവരങ്ങള്
എ. പഠനത്തില് പടകെടത്ത അധഷ്ാപകരുടേ എണ്ം

സരദ്വേയില് 1046 അധ്ാപെര പകങ്കടുത്തു. ഗൂഗിൾ ദഫാം വഴിയാണ് ്തിെര
ണം ആരാഞ്ത്. 
ബി. പ്രാതിനിധഷ്ം

1046 അധ്ാപെരില് 579 ദപര സരക്കാര ദമഖലയിലും 467 ദപര എയി��് 
ദമഖലയിലും അധ്ാപനം നടത്തുന്നു. എല്ലാ ജില്ലെളില് നിന്നുമുള്ള അധ്ാപെര 
സരദ്വേയില് പങ്കാളിെളായി (ഗ്രാഫ് 34).  

ഗ്രാഫ് 34
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ഗ്രാഫ് 35
                                                                      

2.2 കുട്ികളും പഠനസൗകരഷ്ങ്ങളും
76 മുതല് 100 ശതമാനം വകര കുട്ടിെൾ  സവേന്ം വീട്ടികല സൗെര്മാണ് 

ഉപദയാഗക്ടുത്തുനെകതനെ് സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്ത 84 ശതമാനം അധ്ാപെര 
്തിെരിച്ചു. 51 മുതല് 75 ശതമാനം വകര കുട്ടിെൾ വീട്ടികല സൗെര്ങ്ങൾ ഉപദയാഗ
ക്ടുത്തുനെതായി 13 ശതമാനം അധ്ാപെര പറഞ്ഞു. 26 മുതല് 50 ശതമാനം വകര 
കുട്ടിെൾക്ക് മാത്രദമ സൗെര്മുള്ളൂ എനെ് ്തിെരിച്ച 2 ശതമാനം അധ്ാപെരും 
26 ശതമാനത്തിനു താകഴ എനെ് ദരഖക്ടുത്തിയ 1 ശതമാനം അധ്ാപെരുമുണ്്. 

ഗ്രാമം, നഗരം, മലദയാരം, തീര്ദേശം വന്ദേശം എനെീ ദമഖലെളില്നിന്നുള്ള 
്ാതിനിധ്ം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്്. ക്മറി മുതല് ഹയര കസക്കണ്റി വകരയള്ളവര 
സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്തു (ഗ്രാഫ് 35). 
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വയനാട് ജില്ലയികല 76 മുതല് 100 ശതമാനംവകര കുട്ടിെൾക്ക് വീട്ടില്ത്തകനെ 
സൗെര്മുകണ്നെ് 46 ശതമാനം അധ്ാപെര ്തിെരിച്ചു. 51 മുതല് 75 ശതമാനം 
വകര കുട്ടിെൾദക്ക വീട്ടില് പഠന സൗെര്മുള്ളൂ എനെ് 44 ശതമാനം അധ്ാപെര 
ദരഖക്ടുത്തി. 26 മുതല് 50 ശതമാനംവകര കുട്ടിെൾക്ക് മാത്രദമ സൗെര്മുള്ളൂ എനെ് 
ദരഖക്ടുത്തിയ 2 ശതമാനംഅധ്ാപെരും 11 മുതല് 25  ശതമാനംവകര എനെ് 
ദരഖക്ടുത്തിയ 2 ശതമാനംഅധ്ാപെരുമുണ്്. 10 ശതമാനം വകര കുട്ടിെൾക്ക് 
മാത്രദമ സൗെര്മുള്ളൂ എനെ് ദരഖക്ടുത്തിയ 5 ശതമാനം അധ്ാപെരുണ്്. 0.2 
ശതമാനം അധ്ാപെര മാത്രമാണ് മറ്തരത്തിലുള്ള സൗെര്ങ്ങൾ ഉപദയാഗിക്കുനെ 
കുട്ടിെളുകണ്നെ് പറഞ്ത് (ഗ്രാഫ് 36).   

2.3 മാര്ഗടരഖ വായിച്ചവര്
പഠനത്തില് പകങ്കടുത്ത അധ്ാപെരില് 91 ശതമാനം ഓണകലന് ക്ാസ് സം

ബന്ധിച്ച് സരക്കാര പുറത്തിറക്കിയ മാരഗദരഖ വായിച്ചവരാണ്(ഗ്രാഫ് 37).   

ഗ്രാഫ് 37

2.4 പരഷ്ാപ്തത
ഓണകലന് ക്ാസികല ് വരത്തനങ്ങൾ പഠനദനട്ടങ്ങൾ സവോയത്തമാക്കുനെതിന് 

ഭാഗിെമായി മാത്രദമ പര്ാപ്തമാകുന്നുള്ളൂ എനെ് സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്ത 83 ശതമാനം 
അധ്ാപെര അഭി്ായക്ടുന്നു. പൂരണമായം പര്ാപ്തമാകണനെ് 15 ശതമാനവും 
പര്ാപ്തമകല്ലനെ് 2 ശതമാനവും ്തിെരിച്ചു(ഗ്രാഫ് 38).   

ഗ്രാഫ് 38

പര്ാപ്തമല്ല

ഇല്ല

2
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ഗ്രാഫ് 39

നഗര, ഗ്രാമ, മലദയാര ദമഖലെളില് നിന്നുള്ളവരുകട ്തിെരണം കപാതു ്
തിെരണത്തിന് സമാനമാണ്. എനൊല് തീരദേശത്തുനിന്നുള്ള 53 ശതമാനം ദപര 
തടസ്മാകുന്നുണ്് എനെ് ്തിെരിച്ചു( ഗ്രാഫ് 40). 

2.5 അപരഷ്ാപ്തതപരിഹരണം- വിവിധ മാര്ഗങ്ങള് 
ഈ ് ശ്ം പരിഹരിക്കുനെതിനായി അധ്ാപെര വിവിധ മാരഗങ്ങൾ സവേീെരിക്കുന്നു

ണ്്. കുട്ടിെളുകട വാട്സ്് ഗ്രൂപ്പുെളില് ശബ്ദസദന്ശങ്ങളും വീ�ിദയാെളും നല്കുന്നു. 
ദഫാണില് വിളിച്ച് സംശയ നിവാരണം നടത്തുനെവരുണ്്. ക്ാസ് ൊണാന് െഴിയാത്ത 
വിേ്ാരഥിെൾക്കായി ക്ാസികറെ ലിങ്ക്, ദനാട്ടുെൾ എനെിവ അയച്ചുകൊടുക്കുന്നുമുണ്്. 

2.6 ടബാധന ഭാഷ
ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുനെതിന് ദബാധന ഭാ� തടസ്മാകുന്നുദണ്ാ എനെ ദചാേ്

ത്തിന് 62 ശതമാനം അധ്ാപെര ഇല്ല എനെ് ്തിെരിച്ചദ്ാൾ 38 ശതമാനം ഉണ്് 
എനെ് ്തിെരിച്ചു(ഗ്രാഫ് 39).  

ഗ്രാഫ് 40
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ഗ്രാഫ് 41

2.7 ഡിജിറ്റല് ക്ാസിടറെ �ലപ്രാപ്തി
താങ്കളുകട വി�യത്തികല �ിജിറെല് ക്ാസികറെ ഫല്ാപ്തി എത്രദത്താളകമനെ 

ദചാേ്ത്തിന് 59 ശതമാനം അധ്ാപെര മിെച്ചത് എനെ് ദരഖക്ടുത്തിയദ്ാൾ 28 
ശതമാനം ശരാശരി എന്നും 12 ശതമാനം വളകര മിെച്ചത് എന്നും ഒരു ശതമാനം 
ശരാശരിയില് താകഴയാകണന്നും ്തിെരിച്ചു (ഗ്രാഫ് 42). 

തടസ്മാകുന്നുകണ്ങ്കില് എത്രമാത്രകമനെ ദചാേ്ത്തിന് 94 ശതമാനം ദപര 
ചിലദ്ാകഴാകക്ക എന്നും 6 ശതമാനം എദ്ാഴകമന്നും ദരഖക്ടുത്തി (ഗ്രാഫ് 41).  

ഗ്രാഫ് 42

2.8 നിര്ദിഷ്ട ആേയങ്ങളും ടേഷികളും പൂര്ണമായം ടനടന്നവര്
�ിജിറെല് ക്ാസുെൾ വഴി 90 ശതമാനത്തിദലകറ കുട്ടിെൾ നിരേിഷ്ട ആശയങ്ങളും 

ദശ�ിെളും പൂരണമായം ദനടുന്നുകണ്നെ് 2 ശതമാനം അധ്ാപെര ദരഖക്ടുത്തി. 50 
മുതല് 90 ശതമാനം വകര കുട്ടിെകളനെ് 25 ശതമാനവും 10 നും 50 നും ഇടയികലനെ് 42 
ശതമാനവും 10 ശതമാനത്തില് താകഴകയനെ് 31 ശതമാനവും ്തിെരിച്ചു. എല്.പി. 
വിഭാഗത്തില് ഇത് 17 ശതമാനവും യ.പി.യില് 31 ശതമാനവും കഹസ്കൂളില് 40 
ശതമാനവും ഹയര കസക്കണ്റിയില് 37 ശതമാനവുമാണ്(ഗ്രാഫ് 43).  

എല്ലായ് ദപാഴം
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ഗ്രാഫ് 43

2.9 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കി അയച്ചുടകാടക്കുന്നവര്
�ിജിറെല് ക്ാസില് നല്കുനെ ് വരത്തനങ്ങൾ പൂരത്തിയാക്കി അയച്ചുകൊടുക്കു

നെ കുട്ടിെൾ 76 മുതല് 100 ശതമാനകമനെ് 24 ശതമാനം അധ്ാപെരും 51 മുതല് 
75 ശതമാനകമനെ് 42 ശതമാനം അധ്ാപെരും ്തിെരിച്ചു. അത് 26 മുതല് 50 
ശതമാനം വകരകയനെ് 23 ശതമാനം അധ്ാപെരും അഭി്ായക്ട്ടു. 11 മുതല് 25 
ശതമാനം വകരകയനെ് 9 ശതമാനവും 10 ല് തകഴകയനെ് 4 ശതമാനവും പറഞ്ഞു. 
തീകരയില്ല എനെ്  ്തിെരിച്ച ആരുംതകനെയില്ല (ഗ്രാഫ് 44).
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ഗ്രാഫ് 44

2.10 കുട്ികളുടേ രചനകള് പരിടോധിച്ച് അഭിപ്രായം ടരഖടപ്ടത്തി 
അയച്ചുടകാടക്കുന്നവര്

കുട്ടിെളുകട രചനെൾ പരിദശാധിച്ച് അഭി്ായം ദരഖക്ടുത്തി അയച്ചുകൊടുക്കാന് 
പൂരണമായം െഴിയന്നുകണ്നെ് 68 ശതമാനം അധ്ാപെര അഭി്ായക്ട്ടദ്ാൾ 
ഭാഗിെമായി മാത്രദമ െഴിയന്നുള്ളൂകവനെ് 32 ശതമാനവും ദരഖക്ടുത്തി (ഗ്രാഫ് 45).

0

10

20

30

40

50

76
ശ
ത
മാ
ന
ം-

51
ശ
ത
മാ
ന
ം-

26
ശ
ത
മാ
ന
ം-

11
ശ
ത
മാ
ന
ം-

10
ശ
ത
മാ
ന
ം വ
െര

ദല
ാവ

ര ക
്

മറ
ി

അ
്ര ക

്
മറ

ി

ക
ഹ

സ
്കൂ

ൾ

ഹ
യര ക

സ
ക്ക

ണ്
റി

ശ
ത

മ
ാന

ം
ശ

ത
മ

ാന
ം



36

വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

ഗ്രാഫ് 45

2.11 ഡിജിറ്റല് രീതിയിടല തൃപ്തി
�ിജിറെല് രീതിയില് 20.5 ശതമാനം അധ്ാപെര തൃപ്തരാണ്. ഭാഗിെമായി തൃപ്തി 

ദരഖക്ടുത്തിയ 59 ശതമാനം അധ്ാപെരും ഒട്ടും തൃപ്തരല്ലാത്ത 20.5 ശതമാനം 
അധ്ാപെരുമുണ്് (ഗ്രാഫ് 46). 

ഗ്രാഫ് 46

2.12 കുട്ികള്ക്ക് നിര്ടദേങ്ങളും സഹായങ്ങളും ടചയ്യുന്ന രീതി                                                                
78 ശതമാനം അധ്ാപെര നവ മാധ്മങ്ങൾ വഴി കുട്ടിെൾക്ക് നിരദേശങ്ങളും 

സഹായങ്ങളും കചയ്യുദ്ാൾ 21 ശതമാനം ദപര ദഫാണ വിളിക്കുെയാണ്. ഒരു 
ശതമാനം ദനരിട്ട് ബന്ധക്ടുെയാണ്  കചയ്ത് (ഗ്രാഫ് 47). 

ഗ്രാഫ് 47         

ഇല്ല

നവമാധ്മം വഴി

ശ
ത

മ
ാന

ം
32%

68%



37

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

ഗ്രാഫ് 48                                                    

2.13 തുേര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കുട്ികള്ക്ക് ഭാരമാവുന്നുടവാ?
വിവിധ വി�യങ്ങളുകട തുടര്വരത്തനങ്ങൾ കചയ്യുനെത് കുട്ടിെൾക്ക് ഭാരമായി 

അനുഭവക്ടുനെതായി 51 ശതമാനവും ഇകല്ലനെ് 49 ശതമാനവും ദരഖക്ടുത്തി 
(ഗ്രാഫ് 49).    

�ിജിറെല് ക്ാസിനു ദശ�ം കുട്ടിെളുമായി സംവേിച്ച് ആശയവ്ക്ത വരുത്തുനെ 
്വരത്തനം മിെച്ച രീതിയില് കചയ്യുന്നുകണ്നെ് 38 ശതമാനം പറയദ്ാൾ ശരാശരി 
മാത്രകമനെ് 58 ശതമാനവും ശരാശരിയില് താകഴകയനെ് 4 ശതമാനവും അഭി്ായ
ക്ടുന്നു (ഗ്രാഫ് 48). 

ഗ്രാഫ് 49

2.14 ഡിജിറ്റല് ക്ാസും കുട്ികളുടേ താല്പരഷ്വും
�ിജിറെല് ക്ാസില് താല്പര്പൂര്വേം പകങ്കടുക്കുനെ കുട്ടിെളുകട ശതമാനം ജൂണില് 90 

ന് മുെളിലാകണനെ് 25 ശതമാനം അധ്ാപെര ് തിെരിച്ചു. ജൂകല ആയദ്ാദഴക്കും  
അത് 11 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 50 ശതമാനത്തിനും 90 ശതമാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള 
കുട്ടിെൾ താല്പര്പൂര്വേം �ിജിറെല് ക്ാസില് പകങ്കടുക്കുന്നുകവനെ്പറഞ്വര ജൂണില് 
59 ശതമാനമായിരുകനെങ്കില് ജൂകല ആേ്ം അത് 52 ശതമാനമായി. താത്പര്പൂര
്വേം പകങ്കടുക്കുനെ കുട്ടിെളുകട ശതമാനം 11നും 50 നും ഇടയിലാകണനെ് അഭി്ായ

ഇല്

4

51% 49%
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ഗ്രാഫ് 50

2.15 ഭിന്നടേഷിക്കാരായ കുട്ികള്
ഭിനെദശ�ി വിേ്ാരഥിെൾക്ക് �ിജിറെല് ക്ാസ് എത്രമാത്രം ്ദയാജനെരമാകു

ന്നുണ്് എനെ ദചാേ്ത്തിന് തൃപ്തിെരകമനെ് 14 ശതമാനം അധ്ാപെരും ശരാശരി 
എനെ് 31 ശതമാനവും വളകര കുറവ് എനെ് 41 ശതമാനവും തീകരയില്ല എനെ് 14 
ശതമാനവും ്തിെരിച്ചു (ഗ്രാഫ് 51).

ക്ടുനെ അധ്ാപെര ജൂണില് 14 ശതമാനമായിരുകനെങ്കില് ജൂകല ആേ്ം അത് 
52ശതമാനമായി ഉയരന്നു. കപാതുദവ കുട്ടിെളുകട താത്പര്ം േിവസം െഴിയദന്ാറും 
കുറഞ്ഞുവരുനെതായി അധ്ാപെര സാക്്ക്ടുത്തുന്നു. ജൂകല രണ്ാം പകുതിയാ
കുദ്ാദഴക്കും താത്പര്മുള്ള കുട്ടിെളുകട ശതമാനം 90 നു മുെളിലാകണനെ് പറഞ് 
അധ്ാപെര 8 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ആഗസ്ത് ആേ് പകുതിയാവുദ്ാദഴക്കും അത് 
വീണ്ടും കുറഞ്് 7 ശതമാനമാവുന്നു. 50 ശതമാനത്തിനും 90 ശതമാനത്തിനും ഇടയില് 
കുട്ടിെൾ താത്പര്പൂര്വേം പകങ്കടുക്കുകനെനെ്  ജൂണില് 59 ശതമാനം അധ്ാപെര 
്തിെരിച്ചദ്ാൾ ആഗസ്ത് ആേ്വാരമാകുദ്ാദഴക്കും അത് കുറഞ്് 46 ശതമാന
മായി മാറുന്നു (ഗ്രാഫ് 50).  

ഗ്രാഫ് 51

ജൂണ ആേ്ം ആഗസ്റ് ആേ്ം
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ഗ്രാഫ് 52
ഉകണ്ങ്കില് എത്രമാത്രം എനെ ദചാേ്ത്തിദനാട് കുറച്ചുമാത്രം എനെ് അഭി്ായ

ക്ട്ട 61 ശതമാനം അധ്ാപെരും, അല്പം കൂടുതലാണ് എനെ് അഭി്ായക്ട്ട 32 
ശതമാനം ദപരും വളകര കൂടുതലാണ് എനെ് അഭി്ായക്ട്ട 7 ശതമാനം അധ്ാപ
െരും   ഉണ്്(ഗ്രാഫ് 53).

2.16 ഡിജിറ്റല് ക്ാസും അധഷ്ാപകരുടേ അമിതസമ്മര്ദവും
�ിജിറെല് ക്ാസുെൾ അമിത സമ്രേമുണ്ാക്കുനെികല്ലനെ് 77.5 ശതമാനം അധ്ാ

പെരും അഭി്ായക്ട്ടു (ഗ്രാഫ് 52).     

ഗ്രാഫ് 53

3. രക്ിതാക്കള്

3.1ടപാതുവിവരങ്ങള്

എ. എണ്ം
14 ജില്ലെളില് നിനൊയി 1340 രക്ിതാക്കൾ സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്തു.792 സ്ത്രീെ

ഇല്ല

കുറച്ചുമാത്രം

32%

7%

61%
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ഗ്രാഫ് 54

ബി. പ്രായപരിധി
52 ശതമാനം രക്ിതാക്കൾ 35- 44 ്ായപരിധിയിലുള്ളവരാണ്. 50 വയസ്ിന് 

മുെളിലുള്ളവര 9 ശതമാനമാനമാണ്.  24 വയസ്ിന് തകഴയള്ള സ്ത്രീെളും പുരു�ന്മാരും 
ആറ് വീതമുണ്്(ഗ്രാഫ് 55).

ളും (59 ശതമാനം) 548 പുരു�ന്മാരും (41 ശതമാനം) ്ായം, വിേ്ാഭ്ാസ ദയാഗ്ത, 
കതാഴില് എനെിവ പരിഗണിക്കുദ്ാൾ സമൂഹത്തികറെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള 
രക്ിതാക്കളുകട ്ാതിനിധ്ം ഉണ്ായിട്ടുണ്് (ഗ്രാഫ് 54).

ഗ്രാഫ്  55

സി. വിദഷ്ാഭഷ്ാസടയാഗഷ്ത
രക്ിതാക്കളില് 10.5 ശതമാനം ബിരുോനന്രബിരുേമുള്ളവരും 25.7 ശതമാനം 

ബിരുേമുള്ളവരുമാണ്. ്ീ -�ിഗ്രി/ +2 വകര പഠിച്ച 27 ശതമാനവും പത്താം ക്ാസ് 
വകര പഠിച്ച 32.6 ശതമാനവും ഉണ്്. 4 ശതമാനം രക്ിതാക്കൾ അഗ്രിക്കൾച്ചര, ടി.ടി.
സി, ഫാരമസി, സിവില് �ിദപ്ാമ, ഐ.ടി.ഐ. തുടങ്ങി വിവിധ ക്ാഫ�ണല് ദൊ
ഴ്സുെൾ െഴിഞ്വരാണ്. പി എച്ച്.�ി ബിരുേമുള്ള ഒരാളും കൂട്ടത്തിലുണ്്. സരദ്വേയില് 
പകങ്കടുത്ത 32 ശതമാനം രക്ിതാക്കൾ കതാഴില് രഹിതരാണ്. കതാഴില് രഹിതരായ 
രക്ിതാക്കളില് 95.8 ശതമാനവും സ്ത്രീെളാണ്(ഗ്രാഫ് 56). 

സ്തീ

പുരുഷന്

1

41%
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1%

വയസ്ി

24%
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ഗ്രാഫ് 56

ഡി. ടതാഴില് 
25 ശതമാനം ദപര സരക്കാര - അരധ സരക്കാര സ്ാപനങ്ങളില് ദജാലി കചയ്യു

നെവരാണ്. ഇതില് 52 ശതമാനം സ്ത്രീെളാണ്. കൃ�ി ഉപജീവനമായി തിരകഞ്ടുത്ത 
4 ശതമാനമുണ്്. േിവസ ദവതനാടിസ്ാനത്തില് ദജാലി കചയ്യുനെ 15 ശതമാനവും 
സവേയം കതാഴില് കചയ്യുനെ 13 ശതമാനവും സവേൊര് ദമഖലയില് ദജാലി കചയ്യുനെ 
10.75 ശതമാനവുമുണ്്. (ഗ്രാഫ് 57)

ഗ്രാഫ് 57

ഇ. കുട്ികളുടേ എണ്ം
സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്ത രക്ിതാക്കളില് 24 ശതമാനം ദപരക്ക് ഒരു കുട്ടിയം 64 

ശതമാനം ദപരക്ക് രണ്് കുട്ടിെളുമുണ്്. 3 കുട്ടിെളുള്ള 11 ശതമാനം രക്ിതാക്കളും 4 
കുട്ടിെളുള്ള ഒരു ശതമാനം മാണുള്ളത്. 5 കുട്ടിെളുള്ള ഒരു രക്ിതാവുമുണ്്(ഗ്രാഫ് 58).     

ഫപാസ്റ് ഗ്ാഫ�്വഷന്

പ്രീഡിഗ്ി/പ്ലസ്ടു

ഗ്ാഫ�്വറ്്

പത്താരം ക്ാസ് വലര

മറ്റുള്ളവ

ഇല്ല

സവേൊര് ദമഖല

സവേയം കതാഴില്

11%
4%

15%

11%4%

27%

26%

32%

31%

15%
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ഗ്രാഫ് 59

3.2 കുട്ികളും ഡിജിറ്റല് ക്ാസുകളും 

എ. ലഭഷ്മായ ഉപകരണങ്ങളും  സൗകരഷ്ങ്ങളും
കുട്ടിെൾ �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ ൊണുനെത് ടി.വി യിലൂകടയാകണനെ് 82 ശതമാനം 

രക്ിതാക്കളും ് തിെരിച്ചു. സ്ാരട്ട്ദഫാണഉപദയാഗിക്കുനെ 51 ശതമാനവും െ്്യൂട്ടര/ 
ലാപ്ദടാ്് ഉപദയാഗിക്കുനെ 5 ശതമാനവും ടാബ് ഉപദയാഗിക്കുനെ 2 ശതമാനവും 
ഉണ്്(ഗ്രാഫ് 60). 

ഗ്രാഫ് 58

 എ�്. കുട്ികള് പഠിക്കുന്ന ക്ാസ്
മക്കൾ പഠിക്കുനെത് ഏത് ക്ാസിലാകണനെ ദചാേ്ത്തിന് 46 ശതമാനം ദപര 

ക്മറിയിലും 32 ശതമാനം ദപര കഹസ്കൂളിലും 22 ശതമാനം ദപര ഹയര കസ
ക്കണ്റിയിലുമാകണനെ മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത് (ഗ്രാഫ് 59).  

2 കുട്ടികള്

3 കുട്ടികള്

കുട്ടി

4 കുട്ടികള്
1
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ഗ്രാഫ് 60

ജൂണ 1 മുതല് തകനെ ക്ാസുെൾ ൊണാന് സൗെര്മുണ്ായിരുനെതായി 92 
ശതമാനം രക്ിതാക്കൾ ് തിെരിച്ചു. ക്ാസ് ൊണാന് സൗെര്മുണ്ായിരുനെികല്ലനെ് 
്തിെരിച്ച 8 ശതമാനം രക്ിതാക്കളുണ്്(ഗ്രാഫ് 61). 

ഗ്രാഫ് 61                                                  

ബി. കുട്ികളുടേ താത്പരഷ്ം
നിരബന്ധമില്ലാകത തകനെ കുട്ടിെൾ ക്ാസുെൾ ൊണുന്നുകണ്നെ് 71 ശതമാനം 

രക്ിതാക്കൾ ദരഖക്ടുത്തി. ക്മറിയികല 70ശതമാനം  കഹസ്കൂൾ ക്ാസുെളികല 
72 ശതമാനവും ഹയര കസക്കണ്റി വിഭാഗത്തികല 71 ശതമാനവും നിരബന്ധമല്ലാകത 
തകനെ ക്ാസുെൾ ൊണുന്നുകണ്നെ് ്തിെരിച്ചു.

�ിജിറെല് ക്ാസുെൾ ൊണാന് കുട്ടിെകള നിരബന്ധിദക്കണ്ിവരുന്നുകവനെ് 
29 ശതമാനം രക്ിതാക്കൾ ്തിെരിച്ചു. ക്മറിയികല 30 ശതമാനം കുട്ടിെകള 
നിരബന്ധിദക്കണ്ി വരുദ്ാൾ കഹസ്കൂൾ ക്ാസുെളികല 28 ശതമാനവും ഹയര 
കസക്കണ്റി വിഭാഗത്തികല 29 ശതമാനവും നിരബന്ധം ആവശ്മായി വരുനെവ
രാണ് (ഗ്രാഫ് 62). 

െ്്യൂട്ടര/ലാപ് ദടാ്് ടാബ്് ലറെ്
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ഗ്രാഫ് 62

സി. കുട്ികള് ടനരിടന്ന പ്രയാസങ്ങള്
ക്ാസുെൾ മനസ്ിലാക്കുനെതിന് ് യാസം അനുഭവക്ടുനെതായി 34 ശതമാനം 

രക്ിതാക്കൾ വ്ക്മാക്കി. ക്മറി വിഭാഗത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി ൊണുനെ
ത്. ക്മറി വിഭാഗം കുട്ടിെളുകട 31ശതമാനം ദപരും ൊര്ങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കാന് 
്യാസം അനുഭവിക്കുന്നുകവനൊണ് വ്ക്മാകുനെത്. കഹസ്കൂൾ, ഹയര കസ
ക്കണ്റി ഘട്ടത്തിലിത് യഥാക്മം 35 ശതമാനവും 37 ശതമാനവുമാണ്(ഗ്രാഫ് 63). 

ഗ്രാഫ് 63

ഇല്ല

ഇല്ല

ക്മറി
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ഗ്രാഫ് 64

ഇ. തുേര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
�ിജിറെല് ക്ാസിനുദശ�ം തുടര്വരത്തനങ്ങൾ കചയ്യാന് കുട്ടിെൾക്ക് െഴി

യന്നുകണ്നെ് 64 ശതമാനം രക്ിതാക്കൾ വ്ക്മാക്കി. ക്മറി വിഭാഗത്തില് 
55ശതമാനം രക്ിതാക്കളും കഹസ്കൂൾ വിഭാഗത്തില് 70 ശതമാനം രക്ിതാക്കളും 
ഹയര കസക്കണ്റി വിഭാഗത്തില്74 ശതമാനം രക്ിതാക്കളുംകുട്ടിെൾക്ക് തുടര്വര
ത്തനങ്ങൾ കചയ്യാന് െഴിയന്നുകണ്നെ് ് തിെരിച്ചു. തുടര്വരത്തനങ്ങൾ കചയ്യാന് 
കുട്ടിെൾ  ്യാസം അനുഭവിക്കുനെതായി 36 ശതമാനം രക്ിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. 
ക്മറി വിഭാഗത്തില് 45 ശതമാനം രക്ിതാക്കളും കഹസ്കൂൾ വിഭാഗത്തില് 30 
ശതമാനം രക്ിതാക്കളും ഹയര കസക്കണ്റി വിഭാഗത്തില് 26 ശതമാനം രക്ിതാ
ക്കളുംകുട്ടിെൾക്ക് തുടര്വരത്തനങ്ങൾ കചയ്യാന് ്യാസമനുഭവക്ടുനെതായി 
ദരഖക്ടുത്തി (ഗ്രാഫ് 65).  

ഡി. പഠനകാരഷ്ങ്ങളില് രക്ിതാക്കളുടേ സഹായം
79 ശതമാനം രക്ിതാക്കളും കുട്ടിെകള പഠനൊര്ങ്ങളില് സഹായിക്കുന്നുണ്്. 

ക്മറി തലത്തില് 87 ശതമാനം രക്ിതാക്കളും കഹസ്കൂൾ തലത്തില്76 ശതമാനം 
രക്ിതാക്കളും ഹയര കസക്കണ്റി തലത്തില് 64 ശതമാനം രക്ിതാക്കളും കുട്ടിെകള 
സഹായിക്കുന്നുണ്് (ഗ്രാഫ് 64).

ഗ്രാഫ് 65
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തുടര്വരത്തനങ്ങൾ സവേന്മായി കചയ്യാന്െഴിയാത്തവകര അധ്ാപെര, രക്ി
താവ്, കുടുംബത്തികല മുതിരനെവര, ട്യൂ�ന് ടീച്ചര എനെിവര സഹായിക്കുനെതായി 
രക്ിതാക്കൾ ് തിെരിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതില് കൂടുതല് ദപരും ക്മറി വിഭാഗത്തിലാണുള്ളത്. 
ക്ാസ് അധ്ാപിെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുവഴിയം മറ്ം നല്കുനെ ് വരത്തനങ്ങളിലും ചരച്ച
െളിലും 93 ശതമാനം കുട്ടിെൾക്ക് പകങ്കടുക്കാന് െഴിയന്നുകണ്നെ ് തിെരണമാണ് 
രക്ിതാക്കളില്നിന്നും ലഭിച്ചത്. പകങ്കടുക്കാന് െഴിയാത്തവരും (7ശതമാനം) ഉണ്് 
എനെ്  ്തിെരണങ്ങൾവ്ക്മാക്കുന്നു.

3.3 സ്വന്മായി സൗകരഷ്മില്ലാത്തവര് 
സവേന്മായി സൗെര്മില്ലാത്തവര പികനെകയങ്ങകന ് ശ്ം പരിഹരിക്കുന്നുകവനെ് 

അദനവേ�ിച്ചതിന് വ്ത്സ്തമായ ്തിെരണങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ടീച്ചര ദഫാണില് വിളിച്ച് പറ
യനെതായം മറ് കുട്ടിെളുമായി - അയലകത്ത കുട്ടിെൾ- ബന്ധക്ട്ടു കചയ്യുനെതായം 
ഏതാനും ദപര പറഞ്ിട്ടുണ്്. പകങ്കടുക്കാന് െഴിയാത്തവരും ഉകണ്നെ് വ്ക്മാക്കു
നെതാണ് ്തിെരണങ്ങൾ.

3.4 ഇറെര്ടനറ്റ് ലഭഷ്ത 
 കുട്ടിയകട പഠനാവശ്ത്തിന് ഇറെരകനറെ് ലഭ്ത എങ്ങകനയാണ് ഒരുക്കുനെത്? 

എനെ ദചാേ്ത്തിന് 86 ശതമാനം ദപരും ആശ്രയിക്കുനെത് കമാകബല് കനറെ് വര ക്കി
കന ആകണനെ ്തിെരണമാണ് ലഭിച്ചത്. 11 ശതമാനം ദപര ദ്ാ�്ബാന്�് 
െണെ് �നും 2 ശതമാനം ദപര മറെ് സംവിധാനങ്ങളും ഉപദയാഗിക്കുനെവരുമാണ്. 
ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലാത്ത 1 ശതമാനത്തില് താകഴ ആളുെളുമുണ്് (ഗ്രാഫ് 66).    

ഗ്രാഫ് 66

3.5 ഇറെര്ടനറ്റ് ലഭഷ്തയം സാമ്പത്തികവും
ഇന്റരകനറെ് ലഭ്തയ്കായി സാ്ത്തിെ്യാസം ഉണ്ാകുന്നുകവനൊണ് 35 

ശതമാനം രക്ിതാക്കൾ  ് തിെരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് സരക്കാര ജീവനക്കാരില് 8 ശത
മാനമാണ്. സവേയം കതാഴില് കചയ്യുനെ 38 ശതമാനം രക്ിതാക്കൾക്ക് ഇറെരകനറെ് 
ഉറപ്പുവരുത്തുനെത് സാ്ത്തിെ ്യാസം ഉണ്ാക്കുന്നു. േിവസദവതനക്കാരില് 53 
ശതമാനവും സവേൊര് സ്ാപനങ്ങളില് ദജാലികചയ്യുനെ 36 ശതമാനവും കൃ�ിക്കാ
രില് 50 ശതമാനവും കതാഴിലില്ലാത്തവരില് 44 ശതമാനവും ഇറെരകനറെ് സൗെര്ം 
ഉറപ്പുവരുത്തുനെതില് സാ്ത്തിെ ്യാസമനുഭവിക്കുന്നു (ഗ്രാഫ് 67).  

ഫരോഡ്ബാന്റ് കണക് ഷന് വഴി

ലമാവബല് ലനറ്് വര്ക്ക് വഴി
മറ്റുള്ളവ3 11%

86%

3%
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ഗ്രാഫ് 67

3.6 എത്രമാത്രം ഗുണകരമാണ്
�ിജിറെല് ക്ാസുെൾ  എത്രമാത്രം ഗുണെരമാണ് എനെ ദചാേ്ത്തിന് വളകര 

ഗുണെരം എനെ് 14 ശതമാനം രക്ിതാക്കൾ അഭി്ായക്ട്ടദ്ാൾ 49 ശതമാനം 
രക്ിതാക്കൾ ഗുണെരം എനെ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഒരു പരിധിവകര ഗുണെരം എനെ
ഭി്ായമുള്ള 34 ശതമാനം രക്ിതാക്കളുണ്്. തീകര ഗുണെരമകല്ലനെ് അഭി്ായമുള്ള 
1ശതമാനം രക്ിതാക്കളം അതികനക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എനെ് വ്ക്മാക്കിയ2ശതമാനം 
ശതമാനം രക്ിതാക്കളുമുണ്് (ഗ്രാഫ് 68). 

ഗ്രാഫ് 68

3.7 രക്ിതാക്കളുടേ നിര്ടദേങ്ങള്
ഓണകലന് ക്ാസുെൾ കമച്ചക്ടുത്താന് രക്ിതാക്കൾ  താകഴ ദചരത്ത നിരദേ

ശങ്ങൾ മുദനൊട്ടുകവക്കുെയണ്ായി.
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• കുട്ടിെളുകട ശ്രദ്ധ നിലനിരത്താന് മറ് മാധ്മങ്ങൾ ക്ാസികറെ ഭാഗമായി 
ഉപദയാഗിക്കണം

• പാഠഭാഗങ്ങൾക്ക് അധ്ാപെരുകട പിന്തുടരച്ചാ ് വരത്തനങ്ങൾ ഉണ്ാവണം.
• ദഹാംവരക്ക്, മറ് ദജാലിെൾ എനെിവയകട അളവ് കുറയ്കണം.
• ദക്ശെരമായ ്വരത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം
• സിലബസ്് ഭാരം കുറയ്കണം.
• ക്ാസുെളുകട സമയം കൂട്ടുെദയാ ഓദരാ ക്ാസികറെയം ദവഗം, ഉള്ളടക്കഭാരം 

എനെിവ കുറയ്ക്കുെദയാ ദവണം.
• ഇംഗ്ീ�ില് മാത്രം എടുക്കുനെ പാഠഭാഗങ്ങൾ മലയാളത്തില് കൂടി വിശേീെ

രിക്കണം.

ട�ാക്കസ് ഗ്രൂപ്് ചര്ച്ചയിലൂടേ ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്

കുട്ികള്
1. ടി.വി. ഇല്ലാത്ത കുട്ടിെൾ ഇദ്ാഴമുണ്്.  ടി.വി. ഉള്ളവരക്കുതകനെ തുടര്വ

രത്തനങ്ങൾക്കായി  കമാകബല് ദഫാണ ദഫാണ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്മുണ്്.
2. കറയിഞ്് കുറവ് , �ാറെയകട പരിധി തീരല്, കവേയുതി ഇല്ലായ്മ തുടങ്ങിയ 

്ശ്ങ്ങൾ ഉണ്്.
3. കൂടുതല് കുട്ടിെളുള്ള വീട്ടില് ഒരു കമാകബല് ദഫാണ ദഫാണ മാത്രദമ 

ഉള്ളുകവങ്കില് ടീച്ചറുമായി ഇടകപടുനെതിന് തടസ്മുണ്്.
4. ‘മാനസിൊദരാഗ് പരിപാടി ‘ദപാലുള്ള ക്ാസ് എല്ലാവരക്കും ദവണ്ിയാകണ

ങ്കിലും മിക്ക കുട്ടിെളും ൊണുനെില്ല.
5. എസ്.പി.സി. യകട ‘ചിരി’ പദ്ധതി പല കുട്ടിെളും അറിഞ്ിട്ടില്ല.
6. എട്ടാം ക്ാസ് ഇംഗ്ീ�് മീ�ിയം കടെ് സ്റ് ബുക്ക് ചിലരക്ക് െിട്ടിയിട്ടില്ല. പ്സ് 

ടു വില് ഹ്യൂമാനിറെീസ് , ഇക്കദണാമിക്് പുസ്തെങ്ങൾ െിട്ടാത്തവരുണ്്. വാ
ഹനസൗെര്ം ഇല്ലാത്തതിനാല് സ്കൂളില് കചനെ് വാങ്ങാത്തവരും ഉണ്്.

7. ഇംഗ്ീ�് മീ�ിയക്കാരക്ക് മലയാളം മീ�ിയം ക്ാസ് മനസ്ിലാക്കാന് ബു
ദ്ധിമുട്ടുണ്്.

8. ക്ാസുെളുകട ദവഗത കൂടുതലായതിനാല് മനസ്ിലാക്കാന് ്യാസം ഉണ്്.
9. ഒരു യൂണിറെ് പഠി്ിക്കുനെത് പല അധ്ാപെര ആയതിനാല് മനസ്ിലാക്കാന് 

്യാസമുണ്്  
10.   ഇംഗ്ീ�് പൂരണമായം ഇംഗ്ീ�ില് തകനെ എടുക്കുദ്ാൾ മലയാളം മീ�ിയം 

കുട്ടിെൾക്ക് ്യാസമുണ്്.
11.  സവേന്ം അധ്ാപെര നല്കുനെ അനുബന്ധ ക്ാസുെൾ ഗുണ്േമാണ്.
12.  ടി.വി.യികല ദഹാംവരക്ക് പലതും എഴതികയടുക്കാന് ആവുനെില്ല. സവേന്ം 

ടീച്ചര ദഹാംവരക്ക് തരുദ്ാൾ വ്ക്മാവുന്നുണ്്.
13.  ക്ാസ് അധ്ാപെര ദഫാണില് വിളിക്കുനെത് സദന്ാ�െരമാണ്.
14.  പ്സ് ടു വില് കുട്ടിെളുകട കചറുഗ്രൂപ്പുെൾ രൂപീെരിച്ച് ചരച്ചകചയ്് പഠിക്കുദ്ാൾ 

ഗുണം കചയ്യുന്നുണ്്.
15.  എല്ലാ അധ്ാപെരും ഒദര തരത്തില് സഹായം നല്കുനെില്ല. ഏദൊപന

ക്കുറവുണ്്.
16.  സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നല്ൊന് സംവിധാനം ദവണം.
17.  ദഹാംവരക്ക് വിെ്ദടഴ്സ് തരുനെത് കൂടാകത ടീച്ചറുകട വെയായം െിട്ടുദ്ാൾ 

എണ്ം കൂടുന്നു.
18.  ടീച്ചരക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുനെ പഠന ഉല്പനെങ്ങൾക്കു ചില ടീച്ചരമാരില്നിനെ് 

്തിെരണം െിട്ടുനെില്ല. ഇത് താല്പര്ക്കുറവ് ഉണ്ാക്കുന്നു.
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

19.  അധ്ാപെര വീട്ടില് വനെ് ദനാട്ട്  ദനാക്കിദ്ാകുനെത് സദന്ാ�െരമാണ്.
20.  അധ്ാപെര ദനാട്ട് തയാറാക്കി തരുനെത് പ്സ് ടു, പത്ത് എനെീ ക്ാസുെ

ൾ ക്ക് ഉപൊര്േമാണ്.
21.  ഇടയ്കികട കചറിയ വിലയിരുത്തലുെൾ ഉണ്ാവുനെത് നല്ലതാണ്. പത്താം 

ക്ാസിനും പ്സ് ടു വിനും സമയബന്ധിതമായി പരീക്െൾ ഓണകലനായി 
നടത്താം.

22.  ്ാെ്ടിക്കല് കചയ്യാന് സ്കൂളില് സൗെര്മുണ്ാെണം.
23.  ടീച്ചരമാര നല്കുനെ നിരമാണ ്വരത്തനങ്ങൾ പലതും കചറിയ കുട്ടിെൾ

ക്ക് കചയ്യാന് െഴിയനെില്ല. രക്ിതാക്കളാണ് പലതും കചയ്തു നല്കുനെത്.
24.  രക്ിതാക്കളുമായള്ള ഓണകലന് ദയാഗങ്ങൾ ചിട്ടയായി നടക്കുനെില്ല.
25.  വീട്ടില് ഇരിക്കുനെത് സുഖെരമല്ല. സ്കൂളില് ദപാൊനാണ് ആഗ്രഹം. കൂട്ടു

ൊരുമായം ടീച്ചരമാരുമായം ഇടപഴകുനെത് ഗുണെരമാണ്.
26.  ദ്ാദട്ടാദൊൾ പാലിച്ച് രാവികല 9 മുതല് ഉച്ചയ്ക് 12 വകര ക്ാസുെൾ 

സ്കൂളില് ആരംഭിക്കാം.
27.  കചറിയ കുട്ടിെകള സ്കൂളില് അയക്കാന് രക്ിതാക്കൾക്ക് ഭയമുണ്്.
28.  അടുത്തടുത്ത വീടുെളികല ഒദര ക്ാസില് പഠിക്കുനെവര ദ്ാദട്ടാദൊൾ അനു

സരിച്ച് ഒനെിച്ച് കൂടുനെത് നല്ലതാണ്. വീടുെൾ, ക്ബ്ബുെൾ, വായനശാലെൾ 
എനെിവയില് ഇത് നടത്താം. ഇതില് മുതിരനെവരുകട സാനെിധ്ം ഉണ്ാവണം.

29.  സ്കൂളുെളില് ടീച്ചരമാരുകട ഒഴിവുണ്്. അത്തരം വി�യങ്ങളില് കുട്ടിെൾക്ക് 
പിന്തുണ െിട്ടുനെില്ല. ദഹാംവരക്കുെളും െിട്ടുനെില്ല.

30.  കഹ�്മാസ്റരമാര ഗ്രൂപ്പുെളില് ഉണ്ാകുനെത് നല്ലതാണ്.
31.  പി.ടി.എ. യകട വെയായി വീടുെളില് സന്രശനം ചുരുക്കമാദയ നടനെിട്ടുള്ളൂ.
32.  പത്താം ക്ാസ്, പ്സ് ടു ക്ാസുെളികല ഉള്ളടക്കം മുഴവന് തിരക്കിട്ട് പഠി്ി

ച്ചാല് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പരീക്ാ തീയതി നീട്ടിദയാ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിദയാ 
ദവണം പരീക് നടത്താന്.

33.  എങ്ങകനയാണ് പരീക് എകനൊകക്ക ദനരകത്ത അറിഞ്ാല് നനൊയിരിക്കും.
34.  പാഠങ്ങൾ കവട്ടിക്കുറയ്ക്കുെയാകണങ്കില് അത് തുടരന്നുള്ള പഠനകത്ത ബാ

ധിക്കുകമനെ ഭയം ഉണ്്.
35.  തമിഴ് മീ�ിയം ക്ാസുെളുകട സമയം കൃത്മായി അറിയനെില്ല.
36.  ഗണിതം ദപാലുള്ളവയകട ക്ാസുെൾ കുറച്ചുകൂടി ആെര�െമാക്കണം.
37.  പത്തികല ഐ.ടി. ക്ാസ് സ്കൂളില് നിനെ് െിട്ടണം.
38.  1, 5 , 8 ക്ാസുെളികല അധ്ാപെകര കുട്ടിെൾ ദനരിട്ട് െണ്ിട്ടില്ല. പതികനാ

നൊം ക്ാസ്  ആരംഭിച്ചിട്ടുമില്ല.  

അധഷ്ാപകര് 
1. മിക്കവാറും കുട്ടിെൾക്ക് ടി.വി. െിട്ടിയിട്ടുണ്്. എനൊല് കമാകബല് ദഫാണദഫാണ 

എല്ലാവരക്കും ഇല്ല. വയനാട്ടിലും മറ്ം ദൊളനിെളില് ഈ ് ശ്ം രൂക്മാണ്.
2. ക്ാസ് തുടങ്ങിയതിനുദശ�ം ടി.വി.യം കമാകബലും ദെടായ അനുഭവങ്ങളുണ്്. 

അതിനാല് ഉപെരണലഭ്ത സംബന്ധിച്ച് ഒരു െണകക്കടു്് കൂടി ദവണം.
3. ദെബിൾ ചാരജ് നല്ൊന് െഴിയാത്തതിനാല് ദെബിൾ െണെ് �ന് 

ഇല്ലാതായ വീടുെളും ഉണ്്.
4. വിെ്ദടഴ്സ് ക്ാസ് കമാകബല് ദഫാണ ദഫാണ ഉപദയാഗിച്ച് ൊണുനെ 

കുട്ടിെൾ ഉണ്്. അവരക്ക് ടീച്ചര എഴതിക്കാണിക്കുനെ ൊര്ങ്ങൾ വായിക്കാന് 
്യാസമുണ്്.

5. ഒരു കമാകബല് ദഫാണ ദഫാണ മാത്രമുള്ള, ഒനെിലധിെം കുട്ടിെൾ പഠിക്കു
നെ വീടുെളില് കുട്ടിെൾക്ക് സ്കൂളികല ടീച്ചറുമായി ഒദരസമയം ഇടകപദടണ്ി 
വരുദ്ാൾ ്യാസം ദനരിടുന്നുണ്്.
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വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

6. പഠനദെന്ദ്രങ്ങളില് കവച്ച് വിെ്ദടഴ്സ് ക്ാസുെൾ ൊണുനെ കുട്ടിെൾ പലരും 
കൃത്മായി വരുനെില്ല. പഠനദെന്ദ്രങ്ങളില് ജന്തിനിധിെളുകട ശ്രദ്ധ ഉണ്ാ
യാല് ഇത് കുറകച്ചാകക്ക പരിഹരിക്കാം .

7. കവകുദനെരം ടീച്ചര നല്കുനെ ക്ാസില് ഹയരകസക്കണ്റി കുട്ടിെൾ 
പലരും കൃത്മായി പകങ്കടുക്കുനെില്ല. അവകര അധ്ാപെര വ്ക്ിഗതമായി 
വിളിദക്കണ്ി വരുന്നുണ്്.

8. ഹയരകസക്കണ്റി കുട്ടിെൾ വിെ്ദടഴ്സ് ക്ാസികനക്കാൾ സവേന്ം അധ്ാപ
െര നല്കുനെ ക്ാസാണ് ് ദയാജനക്ടുത്തുനെത്. ഇതിന് പലരും ഗൂഗിൾ 
മീറെ് ഉപദയാഗിക്കുന്നു.

9. മിക്ക രക്ിതാക്കളും ദജാലിക്ക് ദപാകുദ്ാൾ കമാകബല് ദഫാണ ദഫാണ 
കൊണ്ടു ദപാകുനെതിനാല് കുട്ടിെൾക്ക് ്യാസം ഉണ്്. അതുകൊണ്് 
രാവികല 6  മണി മുതല് 7 മണി വകര സവേന്മായി ക്ാസ് നല്കുനെതായി 
ഒരു ടീച്ചര പറഞ്ഞു.

10.  മദ്രസയില്നിനെ് ഓണകലന് ക്ാസുെളും ദഹാംവരക്കും നല്കുന്നുണ്്.  
സ്കൂളികല ക്ാസും മദ്രസയികല ക്ാസും ഒനെിച്ച് വരുനെ ഘട്ടത്തില് കുട്ടിെൾ 
്യാസം അനുഭവിക്കുന്നു.

11.  വിെ്ദടഴ്സികല ചില ക്ാസുെൾ ്സംഗരീതിയാണ് അവലംബിക്കുനെത്. 
കൂടാകത ദബാര�ില് എഴതുനെത് എഴതികയടുക്കാന് സമയം െിട്ടുനെില്ല.

12.  ഹയര കസക്കണ്റിയില് ആശയം ഉറ്ിക്കുനെതിന് ഊനെല് നല്കുന്നുണ്്. 
പദക് ്ശ്നിരധാരണത്തിന് ഊനെല് െിട്ടുനെില്ല.

13.  10, 12 ക്ാസുെളില് ചില അധ്ാപെര ദനാട്ടുെൾ നല്കുന്നുണ്്. എനൊല് 
അത് എല്ലാ കുട്ടിെളിലും എത്തുനെില്ല.

14.  പിന്തുണാ സാമഗ്രിെളും അ�ീ�ണല് ക്ാസുെളും ലഭ്മാക്കുനെത് ഉയരനെ 
ക്ാസുെളില് ഗുണെരമാണ്. ദൊഴിദക്കാട് ഹയരകസക്കണ്റി വിഭാഗം, 
എസ്.എസ്.കെ., �യറെ് എനെിവ ദചരനെ് ഇത് കചയ്യുന്നുണ്്. അവികട 
െളെ്ടറുകട ദനതൃതവേത്തില് ഹയരകസക്കണ്റിയില് പഠനസാമഗ്രിെളുകട 
വിെസനം നടക്കുന്നുണ്്.

15.  വിവിധ വി�യങ്ങളില് ഒദര എണ്ം ക്ാസുെളല്ല െിട്ടുനെത്. ചില വി�യങ്ങൾക്ക് 
കൂടുതല് ക്ാസുെൾ വരുദ്ാൾ മറ് ചിലതിന് ക്ാസുെൾ കുറവാണ്. പുന:
്ദക്പണം, അധ്ായം വലിച്ചു നീട്ടല് എനെിവയം അനുഭവക്ടുന്നുണ്്. 
ഏദൊപനക്കുറവാണ് ഇത് സൂചി്ിക്കുനെത്.

16.  ചില അധ്ാപെര ഇതര ഗ്രൂപ്പുെളില് നിനെ് െിട്ടുനെ ദഹാംവരക്കുെൾ സവേന്ം 
കുട്ടിെൾക്ക് പരിദശാധന കൂടാകത നല്കുന്നുണ്്.

17.  ഒനെ് രണ്് ക്ാസുെളില് ധാരാളം ്വരത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്്. നല്ല 
ക്ാസുെളാണ്. എനൊല് കതറ്കൂടാകത വായിക്കാനും എഴതാനുള്ള െഴിവ് 
വരധിക്കുനെതിന് ഈ ക്ാസുെൾ മതിയാവുനെില്ല.

18.  എല്.പി. യില് പാഠഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഊനെല്. അതിനു പെരം കുട്ടിെളില് 
ഉണ്ാദെണ് ദശ�ിെൾക്ക് ഊനെല് നല്െണം.

19.  കപാതുപരീക്യള്ള 10, 12 ക്ാസുെളില് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പഠി്ിക്കുനെതിന് 
ശ്രമം ദവണം. എനൊല് മറ് ക്ാസുെളില് അടിസ്ാനദശ�ിെളില് ഊനെി
യള്ള പുനരാദലാചന നടത്തണം.

20.  കഹസ്കൂളില് ഒരധ്ാപെന് ധാരാളം കുട്ടിെൾക്ക് പിന്തുണ നല്ദെണ് 
സ്ിതിയണ്്. ടീച്ചറുകട പിന്തുണ കുറയനെതിന് ഇത് ൊരണമാകുന്നു. ചില 
അധ്ാപെര ഗൂഗിൾ മീറെ് വഴി ക്ാസ് എടുത്ത് ദപാരായ്മ പരിഹരിക്കുന്നുണ്്.

21.  റിട്ടയര കചയ് അധ്ാപെരക്ക് പെരം സ്കൂളില് നിയമനം നടനെിട്ടില്ല.
22.  സാദങ്കതിെവിേ്യില് എല്ലാ അധ്ാപെരക്കും ദവണ്ത്ര കവേഗ്ധ്ം ഇല്ല. 

ചില ജില്ലെളില് �യറെ് മുന്കെകയടുത്തും മറെ് ചില ജില്ലെളില് അധ്ാപെ 
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

കൂട്ടായ്മെൾ താല്പര്കമടുത്തും കമാകബല് ദഫാണ സാദങ്കതിെവിേ്യില് 
പരിശീലനം നല്െിയിട്ടുണ്്.

23.  �യറെ്, �ി.ഇ.ഒ., എ.ഇ..ഒ, ബി.ആര.സി. എനെിവ ദനതൃതവേം ഏകറെടുത്ത് 
സംസ്ാനമാകെ അധ്ാപെ പഠനക്കൂട്ടം സജീവമാക്കിയതായി ൊണുനെില്ല. 
ഒറെക്ട്ട ഇടങ്ങളില് ചില ഉദേ്ാഗസ്ര താല്പര്കമടുത്ത് കചയ്യുന്നുകവന്നുമാത്രം.

24.  വയനാട് ‘ദഗാത്രബന്ധു’ പദ്ധതിയകട ഭാഗമായി കമറെരമാര ്വരത്തിക്കു
ന്നുണ്്. പദക് ദവണ്ത്ര ൊര്ക്മമല്ല.

25.  ചില ജില്ലെളിലും ഉപജില്ലെളിലും വരക്ക് �ീറ്െൾ അധ്ാപെര കൂട്ടായി 
ഉണ്ാക്കുന്നുണ്്. ഇത് അധ്ാപെരുകടയം കുട്ടിെളുകടയം ഭാരം കുറയ്കാന് 
സഹായെമാണ്.

26.  ക്മറിയില് ഒരുപാട് ദഹാംവരക്കുെൾ നല്കുനെ സ്ിതിയണ്്. ഇത് 
കുട്ടിയില് എനെതുദപാകല രക്ിതാക്കൾക്കും സമ്രേം ഉണ്ാക്കുന്നുണ്്. 
എനൊല് വായനാസാമഗ്രിെൾ കുറവാണ് താനും.

27.  പഠി്ിക്കുനെതില് ൊണിക്കുനെ ശ്രദ്ധ കുട്ടിെളുകട വ്ക്ിപരമായ ് യാസ
ങ്ങൾ പരിഹരിക്കുനെതില് അധ്ാപെര നല്കുനെില്ല.

28.  പഠനൊര്ത്തില് കുട്ടിെളുകടദമല് അനാവശ്സമ്രേം കചലുത്തുന്നുണ്്. 
മറ്ള്ള കുട്ടിെളുമായി താരതമ്ം കചയ്യുനെതാണ് ്ധാന ൊരണം.

29.  കഹസ്കൂൾ ക്ാസില് ഗൂഗിൾ മീറെ് ്ദയാജനെരമാണ് . എനൊല് എല്ലാ 
കുട്ടിെൾക്കും അതില് പകങ്കടുക്കാനാവുനെില്ല എനെത് ്ശ്മാണ് . ചില 
അധ്ാപെര അത്തരം കുട്ടിെൾക്ക് ദനാട്ട് നല്കുന്നുണ്് .

30.  ഓണകലന് മാധ്മത്തിലൂകട കുട്ടിെൾ കൂട്ടുൊരുമായി സംസാരിക്കുനെത് 
അവരുകട മാനസിെ സമ്രേം കുറയ്ക്കുന്നുണ്്. 

31.  വാട്സ്ില് കുറച്ച് കുട്ടിെൾ അടങ്ങുനെ ഗ്രൂ്ില് ദവായിസ് ചാറെ് നടത്തുനെത് 
ഗുണം കചയ്യുന്നുണ്്.

32.  പരീക് നടത്താന് സരക്കാരികറെ അനുവാേമികല്ലങ്കിലും പല സ്കൂളുെളിലും 
ഇത് നടക്കുന്നുണ്്. രക്ിതാക്കൾ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുട്ടിെൾ വായിക്കണ
കമങ്കില് ഇത് ആവശ്മാണ് എനൊണ് അവരുകട പക്ം. മിക്ക അധ്ാപെരും 
ഇതിദനാട് ദയാജിക്കുന്നു. അതിനാല് ചിലര ്ദത്െിച്ചും ഉയരനെ ക്ാസുെ
ളില് റിവി�ന് കടസ്റ്റുെൾ, യൂണിറെ് കടസ്റ്റുെൾ, ഗൂഗിൾ ദഫാം ഉപദയാഗിച്ചുള്ള 
പരീക് എനെിവ നടത്തുന്നുണ്്.

33. ഭിനെദശ�ി വിഭാഗം കുട്ടിെൾക്ക് വിെ്ദടഴ്സ് ക്ാസ് കപാതുദവ, ് യാസമാ
ണ്. സമഗ്രശിക്യകട ‘കവറെ് ദബാര�് ’ പരിപാടി ഉകണ്ങ്കിലും ഇനിയം 
കമച്ചക്ടാനുണ്് . 

34. എസ്.ആര.ജി., സി.പി.ടി.എ. എനെിവ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്്. പദക്, 
ഏദൊപനമില്ല. ചില ദമലുദേ്ാഗസ്ര അതികറെ െണക്കുെൾ ദചാേിക്കുന്നുണ്്. 

35.  ഹയരകസക്കണ്റിയില് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ദൊ�ിദന�ന് താരതദമ്ന 
വളകര കുറവാണ് .

36. ചില ് ധാനാധ്ാപെര അധ്ാപെരില് നിനെ് അനെനെകത്ത ് വരത്തനം 
സംബന്ധിച്ച ഫീ�്ബാക്ക് ദശഖരിച്ച് ദമലുദേ്ാഗസ്രക്ക് നല്കുന്നുണ്്.

37.  പല കുട്ടിെളും കവകുദനെരകത്ത ക്ാസില് ഹാജരാകുനെില്ല. ചില കുട്ടിെൾ 
്വരത്തനം കചയ്് തിരിച്ചയക്കുനെില്ല. കപാതുവില് സ്കൂളില് ്വരത്തിക്കു
ദ്ാൾ ഉണ്ാകുനെ തൃപ്തി അധ്ാപെരക്ക് െിട്ടുനെില്ല.

38.  എല്.പി., യ.പി. ക്ാസുെളില് അറബിെ് ഓണം െഴിഞ്ാണ് തുടങ്ങിയത് 
. സംസ്കൃതവും ഒരു ഘട്ടത്തില് പിറെിലായിരുന്നു. എല്.പി.യില് ഐ.സി.
ടി. ക്ാസ് െിട്ടിയിട്ടില്ല.

39.  ദ്ാരട്സ്, ദയാഗ ക്ാസുെൾ കപാതുവില് ്ദയാജനെരമാണ് .
40.  സ്കൂൾ ൌണസിലരമാരുകട ദസവനം വരധി്ിക്കണം. ദൊവി�് �്യൂട്ടി
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വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

യില് ഉള്ള അധ്ാപെരക്ക് പൂരണദസവനം നല്ൊനാവുനെില്ല.
41.  അധ്ാപെര ഇടയ്കികട സ്കൂളില് ഒത്തുദചരുനെത് നല്ലതാണ്.
42.  ഹയര കസക്കണ്റിയില് ്ാെ്ടിക്കല് ക്ാസുെൾ ആരംഭിക്കണം.
43.  10, 12 ക്ാസുെളില് കപാതുപരീക് ഉണ്്. അതിനാല് പരീക് സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനങ്ങൾ ദനരകത്ത കെകക്കാണ്ാല് കുട്ടിെളുകടയം രക്ിതാക്കളു
കടയം ആശങ്ക കുറയം.

44.  ദൊവി�് തിരക്കിലായതിനാല് തദദേശ സ്ാപനങ്ങൾ ദവണ്ത്ര ശ്രദ്ധിക്കുനെില്ല.
45.  ദൊളനിെളില് ്ാദേശിെ അധ്ാപെകരദയാ വളണ്ിയരമാകരദയാ നി

ദയാഗിക്കണം.
46.  പി.ഇ.സി. മിക്കയിടത്തും ൊര്ക്മമല്ല.
47. സ്കൂളികല കല്റി പുസ്തെങ്ങൾ കുട്ടിെൾക്ക് വിതരണം കചയ്യുനെത് 

നല്ലതാണ്.

രക്ിതാക്കള്
1. ടി.വി. െിട്ടാത്ത കുട്ടിെൾ ഇദ്ാഴമുണ്്. ഇതില് ചിലത് അധ്ാപെരുകട 

ശ്രദ്ധയില് വനെിട്ടില്ല. ഔദേ്ാഗിെ െണക്കുെൾ പലതും വിശവേസനീയമല്ല. 
2. കനറെ് ്ീ�് കുറവുണ്്. കഹദറഞ്ില് ഇത് രൂക്മാണ്.
3. ടി.വി., കമാകബല് ദഫാണ ദഫാണ സരദ്വേ ഒന്നുകൂടി നടദക്കണ്തുണ്്. 

കമാകബല് ദഫാണ സരദവയില് �ാറെ ലഭ്ത, ദവഗത എനെിവ കൂടി 
ഉൾക്ടണം.

4. കപാതു കവകഫ സംവിധാനം ഉണ്ാകുനെത് നനൊയിരിക്കും.
5. ക്ാസുെളുകട ദവഗത കൂടുതലാണ്. ഇംഗ്ീ�ില് പറയനെത് മനസ്ിലാക്കാന് 

ആവുനെില്ല. പ്സ് ടു കെമിസ്്ി കുട്ടിെൾക്ക് മനസ്ിലാകുനെില്ല. ഒ്താം 
ക്ാസ് ഹിന്ി പലരക്കും മനസ്ിലാകുനെില്ല. അധ്ാപെരില് നിനെ് ദനരിട്ട് 
തകനെ ക്ാസ് െിട്ടണം. ്ദത്െിച്ചും ഉയരനെ ക്ാസുെളില്.

6. ഒരു അധ്ായനം പഠി്ിക്കാന് അധ്ാപെര മാറിമാറി വരുനെത് ്യാസം 
ഉണ്ാക്കുന്നു.

7. വീട്ടില് ദഹാം വരക്ക് തീരക്കാനാവാത്ത ചിലര ട്യൂ�ന് ദപാകുന്നുണ്്.
8. ക്മറി ക്ാസില് രക്ിതാവിന് പഠി്ിക്കാന് ആവുന്നുണ്്- ്ദത്െിച്ചും 

എല്.പി. ക്ാസുെളില്.
9. ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ദസാ�്ല് സയന്സ് എനെിവയ്ക് തുടരച്ച ്ധാനമാണ്. 

ഭാ�ാ വി�യങ്ങൾക്ക് തുടരച്ച ് ധാനമല്ലാത്തതിനാല് ് ാധാന്ം കുറയ്കാം.
10. പ്സ് ടു ക്ാസില് ഉള്ളടക്കം കുറയ്ക്കുനെ ൊര്ം  ദേശീയതലത്തില്തകനെ 

ധാരണയാക്കണം.
11. കുട്ടിെൾ ക്ാസുെൾ ൊണുെയം കുറച്ച് ദനാട്ടുെൾ എഴതുെയം കചയ്യുന്നുണ്്. 

പരീക് ഉണ്ാകുനെത് നല്ലതാണ്.
12. ക്ാസ് െഴിഞ്ാല് ടീച്ചറുകട വിശേീെരണം ദവണം. ഇത് പല അധ്ാപെരില് 

നിന്നും െിട്ടുനെില്ല.
13. പലരും കുട്ടിെളുകട ദഹാംവരക്ക് ദനാക്കി തിരിച്ചുനല്കുനെില്ല.
14. അധ്ാപെരുകട ്വരത്തനം ദമാണിറെര കചയ്യണം. അതിന് സംവിധാന

മുണ്ാെണം.
15.  വി�യാധിഷ്ിതമായി ഗ്രൂപ്പുെൾ ഉണ്ാവണം.
16.  രക്ിതാക്കൾക്ക് പരിശീലനം െിട്ടിയിട്ടില്ല. പരിശീലനം ദവണ്തായിരുന്നു. 

ഇനികയങ്കിലും അത് നല്െണം.
17.  ആേിവാസി ദമഖലയില് പഠനവീടുെളില് സഹായിക്കാനാളില്ല. ആഴ്ചയികലാ

രിക്കല് ടീച്ചര സഹായം ദവണം.
18.  അധ്ാപെരുകട പിന്തുണ കുറഞ്ഞുവരുന്നു. പഠനൊര്ത്തില് കുട്ടിെള നി
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

രബന്ധിക്കുനെതിന് അധ്ാപെരക്ക് പരിമിതിയണ്്.
19.  ഔദേ്ാഗിെ നിരദേശങ്ങളുകട കുറവുണ്്. കുട്ടിെൾ വല്ല അവിദവെവും കചയ്ാല് 

ഉത്തരവാേിയാകുകമനെ ഭയം അധ്ാപെരക്കുണ്്.
20.  പ്സ് ടു ക്ാസില് ഓണകലന് പരീക് നടനെിട്ടുണ്്. പദക് ഇതിന് സര

ക്കാര പിന്തുണയില്ല.
21.  രക്ിതാക്കൾക്ക് ഒരുക്ാസിനു മു്്  ആ ക്ാസികന സംബന്ധിച്ച് ഒരു കചറിയ 

വിവരണം െിട്ടിയാല് നനെ്.
22.  ക്ബല് ദമഖലയില് വിവിധ വകുപ്പുെളുകട ഏദൊപിത ് വരത്തനം ദവണം. 

ടീച്ചര, സ്കൂൾ, പഞ്ായത്ത്, ബി ആര സി എനെിവ ഏദൊപിതമാെണം. 
23.  പുതിയ മാരഗദരഖ തയ്യാറാക്കണം. അതില് സാ്ത്തിെ കചലവ് വരുനെ 

ൊര്ങ്ങൾക്ക് സഹായം ദവണം. (ഉോഹരണമായി കല്റി പുസ്തെം 
എത്തിക്കല്.)

24.  ് യാസം അനുഭവിക്കുനെ കുട്ടിെളുകട വീടുെളില് അധ്ാപെര സന്രശിക്കു
നെത് നനൊയിരിക്കും.

25.  ക്ാസികല പല ൊര്ങ്ങളും പൂരണമായി കുട്ടിെളില് എത്താത്തതിനാല് 
സമ്രേം ഉണ്ാകുന്നു. ഇത് രക്ിതാക്കകളയം ബാധിക്കുന്നു .

26.  രക്ിതാക്കൾ വിലയിരുത്തല് അഥവാ പരീക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാരക്കും 
താരതമ്വും ദവണ്.

27.  സ്കൂൾതലത്തില് എല്ലാ അധ്ാപെരും ഒരുദപാകല ൊര്ങ്ങൾ കചയ്യുനെില്ല. 
ദമാണിറെറിംഗ് ശക്മാക്കണം. ഏെീെരണത്തികറെ കുറവുണ്്. അധ്ാപെര 
കൂട്ടായി ആദലാചിച്ച് ്വരത്തനങ്ങൾ നല്െണം. എങ്കില് എല്ലായിടത്തും 
ഒരുദപാകല നടക്കും.

28.  10, 12 ക്ാസുൊരക്ക് സ്കൂളിലുള്ള ക്ാസ് അടിയന്രമായി തുടങ്ങണം. ് ാ
െ്ടിക്കല് ക്ാസ് െിട്ടണം. ദ്ാദട്ടാദൊൾ പാലിച്ച് ഇത് കചയ്യാവുനെതാണ്. 
ഒരു ക്ാസിന് ആഴ്ചയില് ചുരുങ്ങിയ േിവസങ്ങൾ മതി. ക്ാസില് 15 ദപര മാത്രം 
ആകുനെതാണ് നല്ലത്.

29.  കചറിയ ക്ാസുെളില് അടിസ്ാനൊര്ങ്ങളില് ഊനെണം. ഈ വര�കത്ത 
പഠന വിടവുെൾ വരുംവര�ങ്ങളില് നിെത്താം.

30.  കചറിയ ക്ാസുെളില് വാര�ിെ പരീക്െൾ ആവശ്മില്ല.
31.  ഓണകലന് ക്ാസുെൾ ദൊദറാണാനന്ര ൊലത്തും ഉപദയാഗിക്കണം. 

ഓണകലന് സാധ്തെൾ  ഉപദയാഗിച്ച് വിേഗ്ധരുകട ക്ാസുെൾ നല്ൊം.
32.  േിവസവും അധ്ാപെര ഗ്രൂ്ില് കുട്ടിെകള വിളിച്ചുദചരക്കണം. തുടരക്ാസുെൾ 

നല്െണം.
33.  യാത്ര ഒഴിവാക്കണം. അതത് ്ദേശങ്ങളില്നിനെ് െിട്ടുനെ വിേ്ാഭ്ാസ 

്വരത്തെകര െകണ്ത്തി ചില ക്ാസുെൾ നല്കുനെത് നല്ലതാണ്. ദയാഗാ 
ക്ാസ് ദപാലുള്ളവ കചയ്യാവുനെതാണ്.

34.  ടി.വി. യില് ഉള്ള ദയാഗ ക്ാസ് ്ദയാജനക്ടുത്തുനെവര കുറവാണ്.
35.  സരക്കാര വിേ്ാലയങ്ങളില് റിട്ടയരകമന്റ് ഒഴിവുെളില് നിയമനം നടത്തണം.
36.  ഹിന്ി, ഇംഗ്ീ�്, ഉറുദു ദപാലുള്ള ക്ാസുെൾ കുട്ടിെൾക്ക് മനസ്ിലാകുനെില്ല.
37.  കമാകബല് ദഫാണ അമിതമായി ഉപദയാഗിക്കുനെത് ആദരാഗ്്ശ്ങ്ങൾ 

ഉണ്ാക്കും. 
38.  എട്ടാംക്ാസികല കഹല്ത്ത് എജുദക്ക�ന് ദപാലുള്ള വി�യങ്ങളില് ക്ാസ് 

െിട്ടുനെില്ല.
39. കല്റി വിതരണം തുടങ്ങികയങ്കിലും തുടരച്ചയണ്ായില്ല.
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വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

നിഗമനങ്ങള്

1. ഉപകരണലഭഷ്ത
1.1. ജൂണ 1 നാണ് �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ ആരംഭിച്ചത്. ഈ ഘട്ടത്തില് ടി. വി. ലഭ്മ

ല്ലാത്ത കുറച്ച് കുട്ടിെൾ ഉണ്ായിരുന്നു.  അവരുകട െണക്ക് അനെ് സമഗ്രശിക് 
വഴി സരക്കാര എടുക്കുെയണ്ായി. അവരില് പലരക്കും ടി. വി. ലഭ്മാക്കാന് 
സരക്കാര ആഹവോന്ൊരം പല സംഘടനെളും വ്ക്ിെളും മുദനൊട്ടുവന്നു. 
എങ്കിലും ഇദ്ാഴം വീട്ടില് സവേന്മായി ടി. വി. ഇല്ലാത്ത കുദറ കുട്ടിെൾ ഉണ്്. 
സരദ്വേ ്ൊരം ഇവര 12 ശതമാനം വരും.    

1.2. ഇതുദപാകല വീട്ടില് സ്ാരട്ട് ദഫാണ എത്തിക്കാനും ശ്രമമുണ്ായി. എങ്കിലും 
ഇദ്ാഴം വീട്ടില് സ്ാരട്ട് ദഫാണ വഴി തുടരപഠനത്തില് ഏരക്ടാന് െഴിയാ
ത്ത 8 ശതമാനം കുട്ടിെൾ ഉണ്്.

1.3. ദനരകത്ത സൗെര്ം ലഭിക്കാത്ത പലരും ഇദ്ാൾ അയല്വീട്, വായനശാല, 
സാംസ്ാരിെ നിലയം, പഠനവീട്, മറെ് സൗര്ങ്ങൾ എനെിവ വഴി ക്ാസ് ൊണു
ന്നുണ്്. എനൊല്  ഇദ്ാഴം ഒരു സൗെര്വും ലഭ്മായിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ചുദപരുണ്്. 

2. പഠന തേസ്ങ്ങള്
2.1. �ിജിറെല് ക്ാസ് ൊണാന് സൗെര്മുള്ളവരക്ക് ദപാലും പലവിധ ൊരണ

ങ്ങളാല് എല്ലാ ക്ാസുെളും മുടക്കമില്ലാകത ൊണാന് െഴിഞ്ിട്ടില്ല. ജൂണ 1 ന് 
ആരംഭിച്ച ക്ാസുെൾ മുടക്കം കൂടാകത െണ്വര 67 ശതമാനം ആണ്. ബാക്കി
യള്ളവര ഭാഗിെമാദയ െണ്ിട്ടുള്ളൂ. ഓണകലന് ക്ാസികന ദെന്ദ്രീെരിച്ചാണ് 
പഠനം മിക്കവാറും നടക്കുനെത് എനെതിനാല് ഈ വിടവ് ്ധാനമാണ്. 

2.2. വ്ക്ിപരമായ ൊരണങ്ങൾ മാറെിനിരത്തിയാല് സാദങ്കതിെദമാ സാ്ത്തി
െദമാ ആയ ് ശ്ങ്ങളാണ് ക്ാസ് ൊണുനെതിന് തടസ്മാവുനെത്. ഇറെരകന
റെികറെ ദവഗതക്കുറവാണ് ഏറെവുദമകറദ്കര (39.5 ശതമാനം) ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത്. 
ഇത് മലദയാര്ദേശകത്തയം ദഗാത്രവരഗദമഖലെകളയമാണ് മുഖ്മായം 
ബാധിക്കുനെകതങ്കിലും ഇതര്ദേശങ്ങളിലും പലയിടത്തും െണെ്റെിവിറെി 
്ശ്മുണ്്.

2.3. ഇറെരകനറെികറെ അഭാവം (17 ശതമാനം), സ്ാരട്ട് ദഫാണികറെ അഭാവം (14.5 
ശതമാനം) എനെിവയാണ് മറെ് ്ധാന ്ശ്ങ്ങൾ. ദഫാണ കമമ്റിയകട ്
ശ്ങ്ങൾ, പെല്സമയത്ത് രക്ിതാവ് വീട്ടിലില്ലാത്തത്, വീട്ടില് മറ് ദജാലിെൾ 
കചദയ്യണ്ിവരുനെത്, ഉപെരണം ഉപദയാഗിക്കുനെതികല പരിജ്ാനക്കുറവ് 
തുടങ്ങിയ മറെ് ൊരണങ്ങളും ഏറെവുദമകറ ബാധിക്കുനെത് േരിദ്രകരയം പിനൊക്ക
വിഭാഗങ്ങകളയമാണ്. ജനറല്, ഒ.ഇ.സി., ഒ.ബി.സി., പട്ടിെജാതി, പട്ടിെവരഗം 
എനെീ ക്മത്തിലാണ് ക്ാസ് ൊണുനെത് കുറഞ്ഞു വരുനെത്.

2.4. സരദവയില് പകങ്കടുത്ത 76 ശതമാനം രക്ിതാക്കൾക്ക്  സ്കൂളില് പഠിക്കു
നെ ഒനെിലധിെം കുട്ടിെളുണ്്. പഠനപിന്തുണ ലഭിക്കുനെതില് കമാകബല് 
ദഫാണികറെ കുറവ് ഇതില് ചിലരക്ക് ്ശ്മാകുന്നുണ്്. കുട്ടിെൾ കൂടുദ്ാൾ 
രക്ിതാക്കൾക്ക് നല്ൊവുനെ മറെ് സഹായങ്ങളില് പരിമിതി ഉണ്്.

3. അക്കാദമിക പ്രശ്നങ്ങള്
3.1. സരദ്വേയില് പകങ്കടുത്ത വിേ്ാരഥിെളില് 23 ശതമാനമാണ് ക്ാസുെൾ െണ്് 

മനസ്ിലാക്കുനെതില് ഒരു വി�യത്തിലും ്യാസമികല്ലനെ് ദരഖക്ടുത്തിയി
ട്ടുള്ളത്. ബാക്കി 77 ശതമാനത്തിന് ക്ാസുെൾ മനസ്ിലാക്കുനെതില് ഒദനൊ 
അതിലധിെദമാ വി�യങ്ങളില് ്യാസമുണ്്. മലയാളം കുറച്ചുദപരദക്ക 



55

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

്യാസെരമാവുന്നുള്ളൂ. ദസാ�്ല് സയന്സ്, ശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ീ�്, ഗണിതം 
എനെ ക്മത്തില്  ് യാസം ദനരിടുനെവരുകട എണ്ം കൂടുന്നു. ഇത് കപാതുകവ 
സാധാരണക്ാസിലും ്യാസം അനുഭവക്ടുനെ ക്മം തകനെയാണ്.

3.2. എനൊല് ഇതികറെ ൊരണം അദനവേ�ിക്കുദ്ാൾ കൂടുതല് ദപരും പറയനെത് 
ക്ാസുെളുകട ദവഗതയം (21ശതമാനം) ദനാട്ട് െറികച്ചടുക്കാന് െഴിയായ്കയമാണ് 
(22 ശതമാനം). അവതരണദവഗതയം അതു ൊരണമുള്ള മനസ്ിലാൊയ്ക
യമുണ്് (10 ശതമാനം). ഇവ പര്രബന്ധിതമാണ് എനെതിനാല് ദവഗത 
മൂലമുണ്ാകുനെ അവ്ക്ത മുഖ്്ശ്മായി നിലനില്ക്കുന്നു. 

3.3. നിലവിലുള്ള ഉള്ളടക്കം മുഖാമുഖ ക്ാസില് കൂടുതല് സമയകമടുത്ത് കെൊര്ം 
കചയ്യാനായി ആസൂത്രണം കചയ്താണ്. എനൊല് �ിജിറെല് ക്ാസില് ഒരാ
ഴ്ചയില് ഒരു വി�യത്തിന് െിട്ടുനെ സമയം വളകര പരിമിതമാണ്. കുറഞ് 
സമയത്തിനുള്ളില് ഉള്ളടക്കത്തില് കുറവു വരുത്താകത പഠി്ിച്ചു തീരക്കാനുള്ള 
ശ്രമം മുെളില് സൂചി്ിച്ച ്ശ്ത്തിന് ൊരണമാവുന്നുണ്്. 

3.4. വ്ത്സ്ത ക്ാസുെളില് വ്ത്സ്ത വി�യങ്ങൾക്ക് ഒദര സമീപനം തകനെ സവേീെരി
ക്കുനെതികറെ ് ശ്മുണ്്. ഒനെ്, രണ്് ക്ാസുെളില് എഴത്ത് കമച്ചക്ടുത്തുനെതിന്   
നിലവിലുള്ള ക്ാസുെൾ ദവണ്ത്ര പര്ാപ്തമാകുനെില്ല. കപാതുപരീക്യള്ള ക്ാസു
െളില് ഉള്ളടക്കത്തിലൂകട പൂരണമായം െടന്നുദപാെണകമനെ ആവശ്മുണ്്. 

3.5. അവതരണരീതി, അധ്ാപെകറെ ഭാ�, അധ്യനമാധ്മം, ഉോഹരണങ്ങളു
കട കുറവ്, ചില ക്ാസുെളികല ഓ�ിദയാ - വീ�ിദയാ സാമഗ്രിെളുകട കുറവ്, 
നിത്ജീവിതവുമായി ബന്ധി്ിക്കായ്ക എനെിങ്ങകനയള്ള ്ശ്ങ്ങളും ക്ാസ് 
തയ്യാറാക്കുദ്ാൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

3.6. ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുനെതിന് ദബാധനഭാ� 38 ശതമാനം കുട്ടിെൾക്ക് ് ശ്
മുണ്ാക്കുന്നു. തീരദേശത്ത് അത് 53 ശതമാനം കുട്ടിെൾക്ക് ്ശ്മാകുന്നുണ്് 
എനെ് അധ്ാപെര അഭി്ായക്ടുന്നു. �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ കൂടുതല് കുട്ടി 
സൗഹൃേമാെണം.

3.7. �ിജിറെല് സദങ്കതകത്ത മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മുദനൊട്ടു ദപാകുനെതിദനാട് 80 
ശതമാനത്തിനടുത്ത് അധ്ാപെര ദയാജിക്കുനെില്ല. എനൊല് ദൊവി�് 
മുക്മാകുനെ ൊലത്ത് �ിജിറെല് സദങ്കതങ്ങളുകട സാധ്ത ്ദയാജനക്
ടുത്തണം.

3.8. �ിജിറെല് ക്ാസുെദളാടുള്ള കുട്ടിെൾക്കുള്ള താല്പര്ം കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്്. 
ക്ാസുെൾ  കൂടുതല് കവവിധ്മുള്ളതാക്കി മാറ്െയം കൂടുതല് സദങ്കതങ്ങൾ 
്ദയാജനക്ടുത്തി കമച്ചക്ടുത്തുെയം കചദയ്യണ്തികറെ ആവശ്െതയണ്്.

3.9. ഭിനെദശ�ിക്കാരായ കുട്ടിെൾക്ക് സംദ്�ണക്ാസുെൾ ൊര്മായി ്
ദയാജനം കചയ്യുനെില്ല. സമഗ്രശിക് ആരംഭിച്ച ‘ കവറെ്ദബാര�്  ‘ പദ്ധതി 
ആശവോസെരമാകണങ്കിലും ഇനിയം കമച്ചക്ദടണ്തുണ്്.

4. അധഷ്ാപക പിന്തുണ
4.1. കുറഞ് സമയം കൊണ്് ഉള്ളടക്കം മുഴവനും ‘െവര‘ കചയ്യുനെ �ിജിറെല് 

ക്ാസുെൾ വഴി കുട്ടിെൾക്ക് ൊര്ങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കുനെതില് പരിമിതിയണ്്. 
അതിനാല് സവേന്ം അധ്ാപെകറെ വെയായി അനെനെകത്ത ഉള്ളടക്കത്തില് 
വ്ക്ത വരുത്തുനെ ഇടകപടല് ഉണ്ാദവണ്തുണ്്. എനൊല് 23 ശതമാനം 
കുട്ടിെൾക്ക് മാത്രമാണ് വ്ക്ത വരുത്താന് അധ്ാപെ സഹായം ലഭിക്കു
നെത്. അല്ലാത്തവര ക്ാസ് വീണ്ടും െണ്ടും പാഠപുസ്തെം വായിച്ചും വീട്ടുൊരുകട 
സഹായദത്താകടയം ഇറെരകനറെില് തിരഞ്ഞുമാണ് വ്ക്തയണ്ാക്കാന് 
ശ്രമിക്കുനെത്.   അധ്ാപെരുകട പിന്തുണാക്ാസ് എല്ലാവരക്കും െിട്ടാന് നട
പടിെളുണ്ാവണം.

4.2. ഓദരാ േിവസകത്ത ക്ാസിലും തുടര്വരത്തനങ്ങൾ (ദഹാംവരക്ക് ) നല്കുന്നു
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വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

ണ്്. എനൊല് ഇവയകട അനുദയാജ്ത ് ശ്മാവുന്നുണ്്. അത് പരിഹരിക്കാന് 
പല അധ്ാപെരും സവേന്മായി തുടര്വരത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം കചയ്യുെ
ദയാ മറ് പലരും അയച്ചുതരുനെത് നല്കുെദയാ കചയ്യുന്നു. അധ്ാപെരുകട 
പഠനഗ്രൂപ്പുെൾ വഴി ചരച്ചെളിലൂകട രൂപക്ടുത്തുനെ വരക്ക്�ീറ്െളും ഇതര്
വരത്തനങ്ങളും നല്കുദ്ാൾ അത് പലതരത്തിലും ഗുണെരമാകുന്നുണ്്. 

4.3. തുടര്വരത്തനങ്ങൾ പൂരത്തിയാക്കുനെതില് പല കുട്ടിെൾക്കും ദവകറയം ് യാ
സങ്ങളുണ്്. 32 ശതമാനത്തിനും ് ശ്ം ഇറെരകനറെ് െണക്ന് തകനെയാണ്. 
ക്ാസില് അവതരി്ിക്കക്ട്ട ആശയങ്ങളിലുള്ള അവ്ക്തയം റഫറന്സ് 
പുസ്തെങ്ങളുകട അഭാവവുകമാകക്കയാണ് മറ് ്ശ്ങ്ങൾ. 

4.4. ്വരത്തനങ്ങൾ പരിദശാധിച്ച് അഭി്ായം പറയാന് അധ്ാപെരില്ല എനെ 
ൊര്വും (14 ശതമാനം) ഉനെയിക്കക്ട്ടിട്ടുണ്്. അധ്ാപെരുകട ഒഴിവുെൾ 
നിെത്താത്തത് ്ശ്മാണ്.

4.5. ഫീ�്ബാക്ക് നല്കുനെതിലുള്ള ്ശ്ങ്ങളും ശ്രദ്ധിദക്കണ്തുണ്്. 79 ശതമാന
ത്തിന് മാത്രമാണ് അധ്ാപെരില് നിന്നും ഫീ�്ബാക്ക് െിട്ടുനെത്. മറ്ള്ളവര 
രക്ിതാക്കകള ആശ്രയിക്കുെദയാ  കൂട്ടുൊരുകട സഹായം ദതടുെദയാ കചയ്യു
ന്നു. പഠദനാത്പനെങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുത്താലും ചിലരില് നിനെ് ഫീ�്ബാക്ക് 
െിട്ടുനെില്ല. 

4.6. കഹസ്കൂൾ ക്ാസുെകള സംബന്ധിച്ച ഒരധ്ാപെനു തകനെ നൂറുെണക്കിന് 
കുട്ടിെൾക്ക് ഫീ�്ബാക്ക് നല്ദെണ്ടുനെ സ്ിതിയമുണ്്. 32 ശതമാനം അധ്ാ
പെരക്ക് ഭാഗിെമാദയ ഫീ�്ബാക്ക് നല്ൊനാവുന്നുള്ളൂ. 

4.7. ക്ാസുെൾ ൊണുെ, പിന്തുണാക്ാസ് നല്കുെ, ദഹാംവരക്ക് നല്കുെ, അവ 
ദനാക്കുെ, ഫീ�്ബാക്ക് നല്കുെ എനെിങ്ങകന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാേിത്തമാണ് 
അധ്ാപെരക്ക് ഉള്ളത്. ഇതും മറ് ൊര്ങ്ങളും ൊരണം അധ്ാപെരും വലിയ 
സമ്രേമാണ് അനുഭവിക്കുനെത്.

5. രക്ാകര്ത്തൃ പിന്തുണ
5.1. 79 ശതമാനം രക്ിതാക്കളാണ് തങ്ങളുകട  കുട്ടിെളുകട പഠനൊര്ങ്ങളില് പിന്തു

ണയ്ക്കുനെത്. ക്മറി യില് നിനെ് ഹയരകസക്കണ്റിയിദലക്ക്  ദപാകുംദതാറും 
സഹായിക്കുനെവരുകട ശതമാനം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. 

5.2. രക്ിതാക്കളില് കുറച്ചുദപദര �ിജിറെല് ക്ാസ് ൊണുന്നുള്ളൂ. കുട്ടിെളുകട ് യാസം 
ൊരണം  പല ദഹാംവരക്കും ചില രക്ിതാക്കൾ കചയ്് കൊടുക്കുന്നു. ക്മറി 
ക്ാസുെളിലാണ് ഇത് കൂടുതല്. �ിജിറെല് ക്ാസ് സംബന്ധിച്ച് അവരക്ക് ഒരു 
പരിശീലനവും െിട്ടിയിട്ടില്ല.

5.3. കമാകബല് സാദങ്കതിെ ൊര്ങ്ങളില് രക്ിതാക്കൾക്ക് പരിചയക്കുറവ് ഉണ്്. 
ഇദത്ശ്ം ചില അധ്ാപെരക്കുമുണ്്. ഈ വശം പരിഗണിക്കാകതയാണ് 
കമാകബല്സാദങ്കതിെത ്ദയാജനക്ടുത്തി കൊണ്ടുള്ള പഠനപദ്ധതി 
ആരംഭിച്ചത്.

5.4. സാ്ത്തിെമായി പിറെില് നില്ക്കുനെ പല രക്ിതാക്കൾക്കും (35ശതമാനം) 
ഇറെരകനറെ് ചാരജ് വഹിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്്.

5.5. നിലവിലുള്ള സാഹചര്വും കുട്ടിെളുകട പഠനം സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതതവേവും 
സഹായിക്കുനെതിലുള്ള പരിമിതിെളും രക്ിതാക്കൾക്കും സമ്രേം ഉണ്ാക്കു
ന്നുണ്്.

6. പഠനടകന്ദ്രങ്ങള്
6.1. സവേന്മായി സൗെര്മില്ലാത്തവര കപാതുദെന്ദ്രങ്ങളില് പഠനം നടത്തുന്നുണ്്. 

ഇവയില് കൂടുതലും ദൊളനിെളിലാണ്. സമഗ്രശിക് പദ്ധതിയില് ഉൾ്ടു
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ത്തിയാണ്   മിക്കതും നിലവില് വനെിട്ടുള്ളത്. വായനശാലെളും മറ്ം (വളകര 
കുറവാകണങ്കിലും) ഇത്തരത്തില് ്വരത്തിക്കുന്നുണ്്. ദൊളനിെളിലുള്ള 
പഠനദെന്ദ്രങ്ങളില് ടി.വി. സൗെര്ം ഏരക്ടുത്തിയിട്ടുണ്്. എനൊല് ഇവികട 
എത്തിദച്ചരുനെവരുകട എണ്ം കുറഞ്ഞുവരിെയാണ്.  സഹായിക്കാനാളില്ലാത്ത
തിനാലും അധ്ാപെരക്ക് എത്തിദച്ചരാന് ് യാസമുള്ളതിനാലും സമഗ്രശിക് 
ഏര്ാടാക്കിയ കമറെരമാരുകട ദസവനം കമച്ചക്ടുത്തണം.

7. സ്കൂള്തല പിന്തുണ
7.1. സ്കൂൾ തുറക്കാത്തതിനാല് കൂട്ടുൊര, അധ്ാപെര എനെിവരുകട സാമീപ്വും 

അവരുമായള്ള ദനരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയവും നഷ്ടക്ട്ടതായി ഭൂരിപക്ം 
കുട്ടിെളും െരുതുന്നു. സാമൂഹ് അെലവും ശുചിതവേസംവിധാനങ്ങളും ഏരക്ടു
ത്തികക്കാണ്് ഉയരനെ ക്ാസുെൾ തുടങ്ങണം. എനൊല് കചറിയ കുട്ടിെളുകട 
ൊര്ത്തില് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാനാവുദമാകയനെ സംശയം ഉണ്്.

7.2. അധ്ാപെരില് നിനെ് െിട്ടുനെ പിന്തുണ വ്ത്സ്തദതാതിലായതിനു ൊരണം 
സ്കൂൾ തലത്തികല ഏദൊപനക്കുറവാണ്. ദമലുദേ്ാഗസ്രുകട അദനവേ�ണം 
ശക്മല്ല.

7.3. സ്കൂളില് നടദക്കണ് കൂട്ടായ ആസൂത്രണത്തിന് ദൊവി�് സാഹചര്ം 
തടസ്മായിട്ടുണ്്. എങ്കിലും ഓണകലന് രീതിയിലുള്ള ്വരത്തനാസൂത്രണം 
മിക്കയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്്. ഇതിലും വലിയ ഏറെക്കുറച്ചിലുെൾ ഉണ്്.

7.4. ്ധാനാധ്ാപെരുകട ദമാണിറെറിങ്ങ് ഫല്േമായ ഇടങ്ങളില് കമച്ചക്ട്ട 
്വരത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്്. 

7.5. സ്കൂളുെളുകട ദനതൃതവേത്തില് രക്ാെരത്തൃ ദബാധവത്െരണം മതിയായ 
ദതാതില് നടനെിട്ടില്ല. ഇതിലും ഏദൊപിത പദ്ധതിയകട അഭാവം ഉണ്്.

7.6. പി.ടി.എ. യകട ദനതൃതവേത്തില് ടി.വി. എത്തിക്കുനെ ് വരത്തനം വ്ാപെമായി 
നടനെിട്ടുണ്്. എനൊല് ഗൃഹസന്രശനം ദപാലുള്ള തുടരപരിപാടിെൾ ൊര്
മായി ഉണ്ായിട്ടില്ല.

8. ടമല്ഘേകങ്ങളുടേ ഇേടപേലുകള്
8.1 കുട്ടിെകള പഠനവഴിയില് ഉറ്ിച്ചുനിരത്താന് എനെ ദപരില് തുടങ്ങിയ ക്ാസ് 

നീണ്ടുദപാകുനെ സാഹചര്മുണ്ായി. 
8.2. തുടക്കത്തില് വിേ്ാഭ്ാസ വകു്് തയ്യാറാക്കി നല്െിയ വിശേമായ മാരഗദരഖ 

91 ശതമാനംഅധ്ാപെരും വായിച്ചിട്ടുണ്് . ഇതില് സ്കൂൾ  കതാട്ട് സംസ്ാന
തലം വകരയള്ള അധ്ാപെരും ഉദേ്ാഗസ്രും സ്ാപനങ്ങളും ഏകറെടുദക്കണ് 
ഉത്തരവാേിത്തങ്ങൾ പറഞ്ിട്ടുണ്്. അധ്ാപെര ഒരുവിധം അവ ഏകറെടുത്തു 
നിരവഹിക്കുന്നുണ്്. എനൊല് പല ദമലുദേ്ാഗസ്രും നയദരഖ ്ൊരം 
്വരത്തിക്കുനെതില് നി�്െര� പുലരത്തുനെില്ല. ഏദൊപനത്തികറെ കുറവ് 
പലതട്ടുെളിലും ഉണ്ായിട്ടുണ്്.

8.3. സാഹചര്ം മനസ്ിലാക്കി ചില ജില്ലെളികല �യറ്െളും വിേ്ാഭ്ാസ ദമലധി
ൊരിെളും നനൊയി ്വരത്തിച്ചു. 

8.4. സംസ്ാന തലത്തില് എസ്.സി.ഇ.ആര.ടി., എസ്.ഐ.ഇ.ടി., കെറെ്, സമ
ഗ്രശിക് ദെരളം എനെിവ തമ്ിലുള്ള ഏദൊപനക്കുറവ് ് െടമാണ്. ഇതുമൂലം 
കടംദടബിളില് ദപാരായ്മെളും ക്ാസുെളുകട എണ്ത്തില് വി�യങ്ങൾക്കിടയില് 
്െടമായ അന്രവും അക്കാേമിെതലത്തില് സൂക്്മതക്കുറവും ഉണ്ായിട്ടുണ്്.  

9. ഇതരവിഷയങ്ങള്
9.1. കുട്ടി നങ്ങൾക്കുമായി വിനിദയാഗിക്കുന്നുണ്്. പല കുട്ടിെൾക്കും ് വരത്തനാധി
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െ്ം, ക്ാസികറെ ദവഗത, ഉള്ളടക്കക്കൂടുതല്, ദക്ശെരമായ ് വരത്തനങ്ങൾ 
എനെിവ സമ്രേത്തിന് ൊരണമാവുന്നുണ്്. സമ്രേം ഉണ്ാക്കുനെ ഇത്തരം 
ൊര്ങ്ങൾ പരിഹരിക്കാദനാ ൌണസിലര സൗെര്ം ദവണ്ത്ര ലഭ്മാക്കാദനാ 
െഴിഞ്ിട്ടില്ല.

9.2. സരക്കാര നിരദേശമില്ലാകത തകനെ പദലടത്തും പരീക്െൾ നടക്കുന്നുണ്്. 
9.3. ചിലരക്ക് പാഠപുസ്തെം ഇനിയം െിട്ടിയിട്ടില്ല. സ്കൂളില് പാഠപുസ്തെം എത്തിയിട്ടും 

ചില കുട്ടിെളുകട വീട്ടില് എത്തിയിട്ടില്ല.
9.4. സ്കൂൾ എദ്ാൾ തുറക്കുകമനെതും കപാതുപരീക്െളുള്ള ക്ാസില് അത് 

എദ്ാൾ, എങ്ങകന നടക്കുകമനെതും കുട്ടിെകളയം രക്ിതാക്കകളയം ആശങ്ക
ക്ടുത്തുന്നുണ്്. പത്ത്, പന്ത്രണ്് ക്ാസുെളികല വാര�ിെ പരീക്യ്ക്  ഉള്ളടക്കം 
എത്രമാത്രം ഉണ്ാവുകമനെ് ദനരകത്ത പറദയണ്തുണ്്.

9.5. �ിജിറെല് ക്ാസ് വഴി പാഠ്പദ്ധതി മുദനൊട്ടുകവച്ച ലക്്ങ്ങൾ ഭാഗിെമായി 
മാത്രദമ ദനടാന് െഴിയന്നുള്ളൂ എനെ് 83.4 ശതമാനം അധ്ാപെര ദരഖക്
ടുത്തിയിട്ടുണ്്. 

9.6. ്ാെ്റെിക്കല് ആവശ്മുള്ള വി�യങ്ങളില് അവയകട ആസൂത്രണം നടദക്ക
ണ്തുണ്്.
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നിര്ടദേങ്ങള്

1. ഉപകരണലഭഷ്ത
1.1. ആേ്ഘട്ടത്തില് ടി.വി,  കമാകബല് ദഫാണ എനെിവ ഇല്ലാതിരുനെ  പലരക്കും 

അവ ലഭ്മാക്കാന് ഏകറ ശ്രമങ്ങൾ നടനെിട്ടുണ്് എനെത് ശ്ാഘനീയമാണ്. 
എങ്കിലും ഇദ്ാഴം വീട്ടില് സവേന്മായി ഉപെരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരും പിനെീട് 
ഉപെരണങ്ങൾ ദെട് വനെവരുമായ കുറച്ച് കുട്ടിെൾ ഉണ്്. പുതിയ ഒരു സരദ്വേ 
നടത്തി ഇവകര െകണ്ത്തി സഹായം എത്തിദക്കണ്തുണ്്. ഇക്കാര്ം  അധ്ാ
പെര വഴി നിരന്രം ദമാണിറെര കചദയ്യണ്തുണ്്. ഇവര അദങ്ങയറെം േരിദ്രദരാ 
പിനൊക്കവിഭാഗക്കാദരാ ആയിരിക്കുകമനെതിനാല് ഇക്കാര്ത്തില് ് ദത്െ 
ശ്രദ്ധ ദവണം.

2. സാടകെതിക തേസ്ങ്ങള്
2.1. ഇറെരകനറെികറെ ദവഗതക്കുറവ്  വലിയ ്ശ്മായി തീരുന്നുണ്്. ഇത് പരിഹരി

ക്കാന് സരക്കാര മുന്കെ എടുക്കണം.
2.2. ക്ാസുെളുകട സമയക്മം കുദറകൂടി മുന്പ് കുട്ടിെൾക്കും അധ്ാപെരക്കും 

രക്ിതാക്കൾക്കും ലഭ്മാദക്കണ്തുണ്് . കൂടാകത ക്ാസികറെ സ്സ്ിപ്റെ് അധ്ാപ
െരക്ക് രണ്ടുേിവസം മുദ് എത്തിക്കുനെത് നല്ലതാണ്.സവേയം സജ്മാെലിന് 
ഇത് സഹായെമാകും. 

3. അക്കാദമിക പ്രശ്നങ്ങള്
3.1. ക്ാസുെളുകട ആസൂത്രണത്തില് ഒരു പുനരാദലാചന ആവശ്മാണ്. കുട്ടിെകള 

പഠനവഴിയില് നിലനിരത്താന് ആരംഭിച്ച ക്ാസ് പലദ്ാഴം പാഠങ്ങൾ തീ
രക്കുനെതിദലക്ക് ദപാകുന്നുണ്്. മുഖാമുഖപഠനത്തിന് പെരമാവാന് ഒരിക്കലും 
ഓണകലന് അനുഭവങ്ങൾക്ക് സാധ്മല്ല. പല ൊരണങ്ങളാല് പിറെില് 
നില്ക്കുനെ കുട്ടിെൾക്ക് ഇത് ഏകറ ദോ�െരമാവും.  അതിനാല് കുട്ടിെളില് 
പഠനതാത്പര്ം  നിലനിരത്താനും അടിസ്ാനപരമായ ചില ആശയങ്ങളും 
െഴിവുെളും മാത്രം എത്തിക്കാനും  ഈ ഘട്ടത്തില്  ലക്്ം കവച്ചാല് മതി.

3.2. ലഭ്മായ സമയത്തിനുള്ളില് ഏകതാകക്ക ൊര്ങ്ങൾ  പരിഗണിക്കാകമനെ 
ധാരണ മുന്കൂട്ടി ഉണ്ാക്കണം. അവ ദനടാനുള്ള സവോഭാവിെവും അനൗപചാ
രിെവും യാന്ത്രിെമല്ലാത്തതുമായ പഠനതന്ത്രങ്ങൾ രൂപക്ടുത്തണം. സ്കൂൾ 
തുറക്കുനെ ഘട്ടത്തില് തുടക്കം മുതലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിലൂകട െടന്നുദപാെണം.   

3.3. മുഖാമുഖ പഠനത്തിലൂകട പഠനവിടവുെൾ പൂരണമായം പരിഹരിക്കണം. ഇത് 
ഒരു വര�ം കൊണ്് പൂരത്തിയാകുനെികല്ലങ്കില് തുടരവര�ങ്ങളിലും ശ്രമം 
തുടരണം.

3.4. കപാതുപരീക്െൾ വരുനെ പത്ത്, പതികനാനെ്, പന്ത്രണ്് ക്ാസുെളില് ഉള്ളടക്ക 
പൂരത്തീെരണം ലക്്മാക്കണം. കുട്ടിെകള സ്കൂളില് വരുത്തിയം ദനാട്ടുെൾ 
തയ്യാറാക്കി നല്െിയം തുടരച്ചയായ വിലയിരുത്തല് ശക്മാക്കിയം ഇത് 
സാധ്മാക്കുനെതിനുള്ള സമീപനം സവേീെരിക്കണം. ് ാെ്റെിക്കല് ക്ാസുെൾ 
നല്ൊനും ശ്രമമുണ്ാവണം.

3.5. എല്.പി. ക്സുെളില് രക്ിതാക്കകള കൂടി ഉപദയാഗക്ടുത്തി വായന, എഴത്ത്, 
െണക്കുകൂട്ടല് ദപാലുള്ള അടിസ്ാനദമഖലെളില് സമ്പുഷ്ടമായ പഠനാനുഭവ
ങ്ങൾ ഒരുക്കുനെതിനുള്ള ് ാദയാഗിെ്വരത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം കചയ്യണം.

3.6. �ിജിറെല് ക്ാസുെളില് ചിലത് പാഠ്പദ്ധതിസമീപനത്തിന് വിരുദ്ധമാകണനെ 
നിരീക്ണം ഗൗരവപൂരവം പരിഗണിച്ച് തിരുത്തലുെൾ വരുത്തണം. ഇദ്ാൾ 
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വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

ചൂണ്ിക്കാണിക്കക്ടുനെ ദപാരായ്മെൾ പരിഹരിക്കണം. ക്ാസുെൾ ശിശു
സൗഹൃേമാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്തെളും ഉചിതമായി ഉൾദച്ചരക്കണം. 

3.7. ഓണകലന് ക്ാസുെൾ വിദെന്ദ്രീകൃതമായി തയ്യാറാക്കുനെതിനുള്ള സാധ്ത 
പരിഗണിക്കണം. എസ്. സി.ഇ.ആര.ടി.യകട കപാതുനിയന്ത്രണത്തിനു െീഴില് 
പതിനാല് �യറ്െൾക്ക് വിവിധ ക്ാസുെളികല വ്ത്സ്ത വി�യങ്ങളുകട ചുമതല 
വിഭജിച്ച് നല്ൊം. 

3.8. �യറെിനു െീഴില് നിരേിഷ്ട വി�യങ്ങൾക്ക് അധ്ാപെഗ്രൂപ്പുെൾ രൂപീെരിക്കാം. 
ഓണകലന് വഴി മറ് ജില്ലെളികല അധ്ാപെരുകട ദസവനവും ഇക്കാര്ത്തില് 
്ദയാജനക്ടുത്താം. ഇങ്ങകന തയ്യാറാക്കുനെ സ്സ്ിപ്റ്െൾ വിേഗ്ധസഹാ
യദത്താകട കമച്ചക്ടുത്തി ഷൂട്ട് കചയ്യണം.

3.9. ഷൂട്ടിങ്ങില്  കെറെ്, എസ്.ഐ.ഇ.ടി, സമഗ്രശിക് എനെീ സ്ാപനങ്ങളുകട 
സാദങ്കതിെപിന്തുണയം കവേഗ്ധ്വും ് ദയാജനക്ടുത്തണം. എ�ിറെിങ്ങ് 
�യറെികറെ ദനതൃതവേത്തില് തകനെ നടത്താം.

3.10. ഇങ്ങകന െിട്ടുനെ അന്ിമ ഉത്പനെം വീണ്ടും വിേഗ്ധ ടീമുെളുകട പരിദശാധ
നയ്ക്കു ദശ�മാണ് സംദ്ക്ണത്തിന് നല്ദെണ്ത്. ് ാദേശിെകവേഗ്ധ്ം 
വളരത്താനും ഇദ്ാഴള്ള ൊലതാമസം ഒഴിവാക്കാനും സംദ്�ണം കചയ്യുനെ 
ക്ാസുെളുകട എണ്ത്തില് വി�യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അന്രം പരിഹരിക്കാനും 
വിദെന്ദ്രീകൃത സമീപനം സഹായിക്കും.

3.11. ഭിനെദശ�ിക്കാരായ കുട്ടിെൾക്ക് ദയാജിച്ച ക്ാസുെൾ ബന്ധക്ട്ട വിേഗ്ധര 
തയ്യാറാക്കി നല്െണം. കൂടാകത വീടുെളികലത്തി സഹായം നല്കുനെതിനുള്ള 
സംവിധാനം വിപുലീെരിക്കുെയം ദവണം.

3.12. കുട്ടിെൾക്ക് ഉല്ലസിക്കാനും, സരഗ്ാത്മെ ്വരത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ദ്
രി്ിക്കുനെ ഘടെങ്ങളും �ിജിറെല് ക്ാസുെളില് കൂടുതലായി ഉൾദച്ചരക്കണം. 

3.13. പാഠഭാഗങ്ങളികല ആശയങ്ങൾ ക്റല് കചയ്് വരത്തക്കവിധത്തില് 
ആവശ്മായ ഇടദവളെളില് അതുവകര െടന്നുദപായ പഠനവസ്തുതെൾ 
ഒന്നുകൂടി ്ദയാജനക്ടുത്തുവാന് സഹായെമാകും വിധം ക്ാസുെൾ അവ
തരി്ിക്കുനെതികനക്കുറിച്ച് ആദലാചിക്കണം. വിവിധ വി�യങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള 
ഉേ്ഗ്രഥന സാധ്തയം പരിഗണിക്കണം.

3.14. കുട്ടിെളുകട ആത്മവിശവോസം വരധി്ിക്കുെ, സരഗാത്മെമായ െഴിവുെൾ 
പരിദപാ�ി്ിക്കുെ, ൊയിെ്വരത്തനങ്ങളില് ഏരക്ടാനാവുെ, ആദരാ
ഗ്സുരക് ഉറ്ാക്കുെ, മാനസിെസമ്രേം കുറക്കുെ തുടങ്ങിയ ൊര്ങ്ങളും 
പരിഗണിക്കണം.

4. അധഷ്ാപക പിന്തുണ
4.1. �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ െഴിഞ്ാല് അതികറെ വിശേീെരണം എനെ നിലയില് 

ഒരു അനുബന്ധക്ാസ് അതത് അധ്ാപെര കുട്ടിെൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുെളിലൂകട 
നല്െണം. സംശയങ്ങൾ തീരക്കാനും സൗെര്മുണ്ാവണം. ഇതിനു ദശ�ം 
മാത്രദമ തുടര്വരത്തനം നല്ൊവൂ.

4.2. സവേന്ം കുട്ടിെൾക്ക് പറെിയ രീതിയിലുള്ള തുടര്വരത്തനദമ ടീച്ചര നല്ൊവൂ. 
ഇതിനായി അധ്ാപെ പഠനക്കൂട്ടായ്മയികല പങ്കാളിത്തവും  എസ്.ആര.
ജി.യികല ചരച്ചയം ടീച്ചര ്ദയാജനക്ടുത്തണം.

4.3. ആവശ്മുള്ള അധ്ാപെരക്ക് കമാകബല് ഉപദയാഗിച്ച് വരക്ക്�ീറ്െൾ, 
കചറുവീ�ിദയാ തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കുനെതിനുള്ള പരിശീലനം നല്െണം.

4.4. കുട്ടിെളുകട വ്ക്ിപരവും സാമൂഹ്വുമായ സവിദശ�തെൾ പരിഗണിച്ച് 
വ്ക്ിഗതശ്രദ്ധ ആവശ്മുള്ള കുട്ടിെൾക്ക് അത് നല്ൊന് അധ്ാപെര 
ശ്രദ്ധിക്കണം. മറെ് സഹായങ്ങൾ ആവശ്കമങ്കില് ബന്ധക്ട്ടവകര അറിയി
ക്കാനും ടീച്ചര മുന്കെ എടുക്കണം.
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

4.5. കചറിയ കുട്ടിെൾക്ക് വായനാസാമഗ്രിെൾ, കപാതുപരീക് എഴദതണ്വരക്ക് 
അതിനുള്ള വിവിധതരം ്ദത്െ സഹായങ്ങൾ എനെിവ ലഭ്മാക്കാനും 
അധ്ാപെരുകട ശ്രദ്ധ ആവശ്മാണ്. 

4.6. ഉയരനെ ക്ാസുെളിദലക്കു ദപാകുംദതാറും കുട്ടിെൾക്ക് സവേന്ം അധ്ാപെരി
ല്നിന്നു തകനെ കൂടുതല് സഹായം ലഭിക്കുനെതിനുള്ള സാധ്തെൾ ആരാ
ദയണ്തുണ്്. കുട്ടിെൾ പര്രം നല്കുനെ പിന്തുണയം ഉയരനെ ക്ാസുെളില് 
്ദയാജനക്ടുത്തണം.

4.7. കുട്ടിെളുകട ഉത്പനെങ്ങൾ പരിദശാധിച്ച് െഴിവതും വ്ക്ിപരമായിത്തകനെ 
ഫീ�്ബാക്ക് നല്ൊന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

4.8. ക്ാസില് ഇടയ്കികട ഹാജരാൊത്തവര, തുടര്വരത്തനങ്ങൾ കൃത്മായി 
കചയ്യാത്തവര, മാനസിെ്ശ്ങ്ങൾ ്െടി്ിക്കുനെവര എനെിവരുകട ൊ
ര്ത്തില് രക്ിതാക്കളുമായി ബന്ധക്ദട്ടാ ദനരിട്ടുകചദനൊ ്ശ്പരിഹാരം 
ഉണ്ാക്കണം. ആഴ്ചയികലാരിക്കകലങ്കിലും  ദൊളനിെൾ സന്രശിക്കണം.

5. രക്ാകര്ത്തൃ പിന്തുണ
5.1. വിവിധ ക്ാസുെളികല വിേ്ാരഥിെൾക്കു ദവണ് തുടരപിന്തുണ നല്ൊന് 

ആവശ്മായ വിേ്ാഭ്ാസ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്ത രക്ിതാക്കൾ ഉണ്്. പഴയ 
രീതിയില് പഠിച്ച പല രക്ിതാക്കളും വീടുെളില് നല്െിവരുനെ പിന്തുണ പുതിയ 
പഠനരീതിയകട സമീപനദത്താട് കപാരുത്തക്ടണകമനെില്ല. പഠനൊര്ങ്ങ
ളില് എങ്ങകനയാണ് ഇടകപദടണ്ത് എനെതു സംബന്ധിച്ച് രക്ിതാക്കകള 
ദബാധവത്െരിക്കാന് ഓണകലന്/   മുഖാമുഖ കൂടിദച്ചരല് നടത്താന് സ്കൂ
ൾതലത്തില് പരിപാടിെൾ ഉണ്ാവണം.

5.2. ക്ാസുെൾ സംബന്ധിച്ച് അധ്ാപെരക്ക് എനെതുദപാകല രക്ിതാക്കൾക്കും 
ദനരകത്ത ചില വിവരങ്ങൾ നല്ൊനാവണം. ഒരാഴ്ച സംദ്�ണം കചയ്യുനെ 
ക്ാസുെളുകട സമയം മുന്കൂട്ടി നല്കുനെ രീതിയം ഉണ്ാവണം.

5.3. കമാകബല് സാദങ്കതിെവിേ്യില് ്യാസമുള്ളവരക്ക് അതിനുള്ള പരിശീ
ലനം നല്െണം.

5.4. കമാകബല് ചാരജ് കചയ്യാനുള്ള സാ്ത്തിെ  ് യാസം , വീട്ടില് ഒനെിദലകറ 
കുട്ടിെൾക്ക് ഒരു കമാകബലികന മാത്രം ആശ്രയിദക്കണ് സ്ിതി   തുടങ്ങിയവയം 
െഴിയനെരീ തിയില് പരിഹരിക്കാന് െഴിയണം.

6. പഠനടകന്ദ്രങ്ങള്
6.1. ഇവയകട ്വരത്തനങ്ങൾ കമച്ചക്ടണം. ്ാദേശിെമാദയാ സമഗ്രശിക് 

വഴിദയാ അക്കാേമിെസഹായം ലഭ്മാെണം. ദെന്ദ്രങ്ങളുകട ദമല്ദനാട്ടത്തിന് 
പിന്തുണാസമിതി രൂപീെരിച്ച് ്വരത്തി്ിക്കണം. വാര�് കമ്ര, അധ്ാ
പെര, പി.ടി.എ. ഭാരവാഹിെൾ തുടങ്ങിയവര ദെന്ദ്രങ്ങൾ സന്രശിക്കണം. 
ഹാജര ഉറ്ാക്കാനും പഠനതാത്പര്ം വളരത്താനും ഉതകുനെ പദ്ധതിെൾ 
ആവി�്െരിച്ച് നട്ിലാക്കണം.

7. സ്കൂള്തല പിന്തുണ
7.1. സ്കൂൾ തലത്തില് കൂട്ടായ ആസൂത്രണം ശക്ിക്ടുത്തണം. ് ഥമാധ്ാപെര, 

അധ്ാപെര, പി.ടി.എ. ഭാരവാഹിെൾ എനെിവര ദചരനെ് സാഹചര്ങ്ങൾ 
വിലയിരുത്തി ഇടകപടലുെൾ ശക്മാക്കണം. 

7.2. സംദ്�ണക്ാസ് ൊണല്, അനുബന്ധക്ാസ് നല്െല്, തുടര്വരത്തന
ങ്ങൾ, തയ്യാറാക്കല്, ഫീ�്ബാക്ക് നല്െല് എനെിവയില് സ്കൂൾ തലത്തില് 
ഏദൊപനവും ദമാണിറെറിങ്ങും ദവണം. അധ്ാപെ – വിേ്ാരഥി - രക്ാെരത്തൃ 



62

വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ാസുകളുടേ അവസ്ാപഠനം

ഗ്രൂപ്പുെളികല ്വരത്തനങ്ങളില് എച്ച്. എം. / ്ിന്സി്ല്തല ദമല്ദനാട്ടം 
ഉറ്ാക്കണം.

7.3. പാഠപുസ്തെങ്ങൾ എല്ലാവരുകട കെയിലും എത്തികയനെ് ഉറ്ാക്കണം. വായ
നയ്ക്കുള്ള പുസ്തെങ്ങൾ, റഫറന്സ് സാമഗ്രിെൾ എനെിവ ആവശ്മുള്ളവരക്ക് 
അവ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പി.ടി.എ. സഹെരണദത്താകട നട്ിലാക്കണം. 
ദൊളനിെളികല പഠനദെന്ദ്രങ്ങളുകട സന്രശനം, ദമാണിറെറിങ്ങ് എനെിവയ്ക് 
മുന്ിയ പരിഗണന നല്െണം.

7.4. കുട്ടിെളുകട ് ാദേശിെമായ കചറുകൂട്ടായ്മയകട സാധ്ത പരിദശാധിക്കണം. 
വീടുെൾ, വായനശാലെൾ എനെിവിടങ്ങളില് മുതിരനെവരുകട ദമല്ദനാട്ടത്തില് 
ദൊവി�് ദ്ാദട്ടാദക്കാൾ പാലിച്ച് നിശ്ചിത ഇടദവളെളില് കൂടിദച്ചരാനുള്ള 
സാധ്തയാണ് ദനാദക്കണ്ത്. ഇത്തരം കൂട്ടായ്മെൾ കുട്ടിെളുകട മാനസിെ 
സമ്രേം കുറയ്കാനും കൂട്ടായ പഠനത്തിനും ഉപെരിക്കും. 

7.5. പത്ത്, പന്ത്രണ്് എനെീ ക്ാസുെളില് ഒനൊം ഘട്ടത്തിലും ഒ്ത്, പതികനാനെ് 
ക്ാസുെളില് രണ്ാം ഘട്ടത്തിലും സ്കൂളില് മുഖാമുഖക്ാസ് ആരംഭിക്കാവു
നെതാണ്. ദ്ാദട്ടാദക്കാൾ പാലിച്ചുള്ള കചറുസംഘങ്ങളാണ് ഒരുസമയം 
എത്തിദച്ചദരണ്ത്. ഇത് ആഴ്ചയില് പകുതി േിവസങ്ങളില് പകുതി ക്ാസുൊര 
വരുനെ രീതിയില് ആവാം. ശനിയാഴ്ച കൂടി ് വൃത്തിേിനമാക്കിയം േിവസവും ഒരു 
മണിക്കൂര കൂടി ് വൃത്തിസമയദത്താട് ദചരത്തും കൂടുതല് സമയം െകണ്ത്താം. 

7.6. പഠനദവഗത കുറഞ് കുട്ടിെൾ, മറ്തരം ് ശ്ങ്ങൾ അനുഭവിക്കുനെ കുട്ടിെൾ  
എനെിവകര തിരിച്ചറിഞ്് ഗൃഹസന്രശനം നടത്തുനെ ൊര്ം ആസൂത്രണം 
കചയ്യണം. 

8. ടമല്ഘേകങ്ങളുടേ ഇേടപേലുകള്

8.1. ഗ്ാമപ്ഞ്ായത്ത് / മുനിസിപ്ാലിറ്റി / ടകാര്പ്ടറഷന്
എ. ദൊവി�ികറെ വ്ാപനം തടയനെതില് ഇടകപടുനെതിനുള്ള മുന്ഗണന 

ൊരണം   വിേ്ാഭ്ാസദമഖലയില് തദദേശസ്ാപനങ്ങളുകട ശ്രദ്ധ ഏകറ 
പതിയനെില്ല എനെത് വസ്തുതയാണ്. ദ്ാജെ്റെ് ്വരത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിച്ച 
സാഹചര്ത്തില് സ്കൂൾ ദമധാവിെകള വിളിച്ച് ഓണകലന് ക്ാസികറെ ദമാ
ണിറെറിങ്ങ്, സൗെര്ങ്ങൾ ഒരുക്കല്, വിേ്ാഭ്ാസ വളണ്ിയരമാകര െകണ്ത്തി 
്വരത്തനസജ്മാക്കല്, അവശ്ഘട്ടങ്ങളില് ഗൃഹസന്രശനങ്ങൾക്ക് 
ദനതൃതവേം നല്െല്, കപാതുദെന്ദ്രങ്ങളില് നടക്കുനെ ക്ാസ് നിരീക്ണം ഫല
്േമാക്കാന് ഇടകപടല് എനെിവ തദദേശസ്ാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിദക്കണ്തുണ്്.

8.2. ബി.ആര്.സി.
എ. പഠനദെന്ദ്രങ്ങളുകട ് വരത്തനങ്ങൾ ഫല്േമാക്കല്, വായനാസാമഗ്രിെൾ 

ലഭ്മാക്കല്, അധ്ാപെ കൂട്ടായ്മെകള സഹായിക്കല്, ഭിനെദശ�ിക്കാരക്ക് 
പിന്തുണ ഉറ്ാക്കല്, പി.ഇ.സി. ദചരുന്നുകവന്നുറ്ാക്കല്, സമ്രേം കുറയ്ക്കു
നെതിനുള്ള െ്ാമ്പുെൾ ആസൂത്രണം കചയ്യല്   എനെിങ്ങകനയള്ള ൊര്ങ്ങളില് 
വിേ്ാഭ്ാസ വകു്ികല ഇതരഘടെങ്ങളുമായി ദചരന്നുകൊണ്ടും മറ് വകുപ്പുെ
ളുകട പങ്കാളിത്തം ഉറ്ാക്കിയം ്വരത്തനം സജീവമാക്കണം.

8.3. ഡി.ഇ.ഒ. / എ.ഇ.ഒ. / ആര്.ഡി.ഡി. / എ.ഡി.
എ. ്ഥമാധ്ാപെദയാഗങ്ങൾ നിശ്ചിത ഇടദവളെളില് സംഘടി്ിക്കുെയം 

അധ്ാപെരുകട പിന്തുണ ഫല്േമാക്കുനെതിനുള്ള കൃത്മായ നിരദേശങ്ങൾ 
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

നല്കുെയം ദവണം. ദമാണിറെറിങ്ങ് ദഫാരമാറെ് വഴി വിവരങ്ങൾ ദശഖരിക്കു
നെതും മാതൃൊ്വരത്തനങ്ങകള അംഗീെരിക്കുനെതും ്ചരി്ിക്കുനെതും 
ഒരുപരിധിവകര ഗുണം കചയ്യും.

8.4. ഡയറ്റ്, ജില്ലാതല ടമധാവികള്
എ. �യറെികറെ ദനതൃതവേത്തില് വിവരസാദങ്കതിെവിേ്യകട ഉപദയാഗത്തില് 

അധ്ാപെ പരിശീലനം നടത്താം. അനുബന്ധ ക്ാസുെളുകട ആസൂത്രണം, 
തുടര്വരത്തനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കല്, രക്ാെരത്തൃ ദബാധവത്െരണം 
തുടങ്ങിയ വി�യങ്ങളിലും ക്ാസുെൾ നല്ൊം. ഓണകലന് ക്ാസുെളുകട 
നിരമാണത്തിന് ക്ാകസടുക്കാന് പറെിയ അധ്ാപെക്കൂട്ടങ്ങകള സജ്മാക്കുെ,   
സ്സ്ിപ്റെ് വിെസി്ിക്കുെ, അക്കാേമിെ ഗുണദമന്മ ഉറ്ാക്കുെ, എ�ിറെിങ്ങ് 
നടത്തുെ എനെിവയം ഏകറെടുക്കാം.

ബി. ഇതര ജില്ലാതല ദമധാവിെൾ അവരവരുകട അധിൊരപരിധിയില് മതിയായ 
ഇടകപടലും ദമാണിറെറിങ്ങും സമയബന്ധിതമായി നടത്തണം. ജില്ലയില് തദദേശ 
ഭരണസ്ാപനങ്ങളുകട ദനതൃതവേത്തിലുള്ള കൂട്ടായ ്വരത്തനമാണ് ഓദരാ 
തലത്തിലും നടദക്കണ്ത്.

8.5. എസ്.സി.ഇ.ആര്.േി.
എ. �ിജിറെല് ക്ാസുെളുകട സമീപനവും രീതിശാസ്ത്രവും അക്കാേമിെ ഉള്ളടക്കവും 

ഉചിതമാക്കുനെതില് ദനതൃതവേം നല്െണം. �യറ്െളുകട ദസവനം ആവശ്ാ
നുസരണം ഇക്കാര്ത്തില് ദതടണം. 

ബി. നടന്നുകൊണ്ിരിക്കുനെ ക്ാസുെളുകട ഉള്ളടക്കവും ്ാദേശിെപിന്തുണയം 
കുട്ടിെൾ, അധ്ാപെര, രക്ിതാക്കൾ എനെിവര ദനരിടുനെ സമ്രേങ്ങളും 
ഗദവ�ണാത്മെമായി വിലയിരുത്തുനെ ൊര്ത്തില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ പതി്ി
ക്കണം. 

8.6. കകറ്റ്, എസ്.ഐ.ഇ.േി., സമഗ്േിക്
എ. ക്ാസുെളുകട സാദങ്കതിെ ൊര്ങ്ങളില് കുദറക്കൂടി ശ്രദ്ധിദക്കണ്തുണ്്. വനെിരി

ക്കുനെ വിലയിരുത്തലുെൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് ദവണ് മാറെങ്ങൾ എസ്.സി.ഇ.ആര.
ടി.യകട അക്കാേമിെ നിരദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിരവഹിക്കണം. 

ബി. സമഗ്രശിക്യകട ഇടകപടല് ദമഖലെളികല ്വരത്തനങ്ങൾ ദൊവി�് 
സാഹചര്ങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി രൂപദഭേം വരുത്തി നട്ിലാക്കണം.

8.7. ഡി.ജി.ഇ.
എ. കപാതുവായ ഏദൊപനം ഉറ്ാക്കണം. സ്കൂൾ തുറക്കല്, കപാതുപരീക്, 

ക്ാസ് െയറെം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതതവേം െഴിയനെത്ര പരിഹ
രിക്കണം.

ബി. നിലവിലുള്ള മാരഗദരഖയില് മതിയായ മാറെങ്ങൾ വരുത്തുെയം അക്കാര്ം 
ഓദരാ അധ്ാപെനിലും ബന്ധക്ട്ട മറ്ള്ളവരിലും എത്തികയനെ് ഉറ്ാക്കു
െയം ദവണം. 

8.8. വിദഷ്ാഭഷ്ാസ വകുപ്്
എ. എല്ലാ മാസവും ആേ്കത്ത ്വൃത്തിേിനത്തില് സംസ്ാനതല റിവ്യൂ, ആസൂ

ത്രണദയാഗം നടക്കണം. ഇതില് വിേ്ാഭ്ാസമന്ത്രി, കപാതുവിേ്ാഭ്ാസ 
കസക്ട്ടറി, �ി.ജി.ഇ, എസ്.സി.ഇ.ആര.ടി. �യറെ്റെര, സമഗ്രശിക്, 
കെറെ്, എസ്.ഐ.ഇ.ടി എനെിവയകട ദമധാവിെൾ എനെിവര പകങ്കടുക്കണം. 
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തുടരനെ് ജില്ലാതല ഉദേ്ാഗസ്ന്മാരുകട റിവ്യൂ, ആസൂത്രണദയാഗം നടക്കണം.  
അതിനുദശ�ം വിേ്ാഭ്ാസജില്ല, ഉപജില്ലാതല ദയാഗവും സ്കൂൾതല എസ്.
ആര.ജി.യം സമയബന്ധിതമായി നടക്കണം.

9.   അറിവു നിരമ്ാണത്തിനുള്ള ്ക്ിയാധിഷ്ിതമായ സമീപനമാണ് 1997 മുതല് 
ദെരളം പിന്തുടരുനെത്. ഈ സമീപനം അനുഭവങ്ങളുകട അടിസ്ാനത്തില് പിനെീട് 
വിെസിച്ച് വനെിട്ടുമുണ്്. �ിജിറെല് സാദങ്കതിെ വിേ്യിലൂകട പഠന ് വരത്തനങ്ങൾ 
ആസൂത്രണം കചയ്യുദ്ാൾ ദെവലമായ പഠന ദനട്ടം എനെ ലക്്ത്തിദലക്ക് ഉപ
െരണത്മെമായി ചുരുങ്ങാകത ്ക്ിയാധിഷ്ിത സമീപനത്തിലൂകട മിെവുള്ളതും 
നിലനില്ക്കുനെതുമായ ലക്്ത്തിനാണ് ശ്രമിദക്കണ്ത്.

10. �ിജിറെല് സാധ്തെകളാന്നും തകനെ മുഖാമുഖപഠനത്തിന് ബേലല്ല. ഇന്്യിലും 
പുറത്തുമുള്ള പല പഠനങ്ങളും സമൂഹത്തികല �ിജിറെല് വിഭജനം അരികു വത്െരി
ക്കക്ട്ടവകര വിേ്ാഭ്ാസാനുഭവങ്ങളില് നിനെ് അന്വത്െരിക്കുകമനെ് ശക്
മായി ഉനെയിച്ചിട്ടുണ്്. അതിനാല് സാധ്മാവുനെ സമയത്ത് ,ഏറെവും ദനരകത്ത 
സ്കൂളുെൾ തുറനെ് ഘട്ടംഘട്ടമായി സാധാരണ ് വരത്തനം പുനരാരംഭിക്കാന് 
െഴിയണം
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ഉപസംഹാരം

്തിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളാണ് പലദ്ാഴം പുതുവഴിെൾ ദതടാന് നിരബന്ധിതമാക്കുനെ
ത്. അത്തരകമാരു സാഹചര്ത്തില് ഏതാകണ്ല്ലാ കുട്ടിെകളയം ഉൾദച്ചരത്തു കൊണ്് 
�ിജിറെല് ക്ാസുെൾ ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമം സമൂഹത്തികറെ കൂടി പിന്ബലദത്താകട 
നട്ിലാക്കുനെതില് വിേ്ാഭ്ാസവകു്് ഒകട്ടാകക്ക വിജയിച്ചിട്ടുണ്്. തമിഴ്, െനെ� മീ�ി
യത്തിലും ആേിവാസി ഭാ�െളിലും ക്ാസ് നടത്താന് ശ്രമിച്ചതും അഭിനന്നീയമാണ്. 

എനൊല് കൊദറാണ സാഹചര്ം നീണ്ദതാകട നടദക്കണ്ിയിരുനെ പുനരാദലാച
നെൾ ദവണ്ത്ര നടന്നു ൊണുനെില്ല. ഈ അക്കാേമിെവര�ം ഇനികയങ്ങകന മുദനൊ
ട്ടുദപാകും, സ്കൂളുെൾ ഭാഗിെമാകയങ്കിലും തുറക്കുദമാ, പരീക്െളും ക്ാസ്്ദമാ�നും 
എങ്ങകനയായിരിക്കും തുടങ്ങിയ ഒദട്ടകറ ൊര്ങ്ങളില് വിേഗ്ധമായ ആദലാചനെളും 
അതു്ൊരമുള്ള സമയബന്ധിതമായ തീരുമാനങ്ങളും ഏവരും ്തീക്ിക്കുന്നുണ്്. 

ഇദ്ാഴകത്ത അനുഭവങ്ങളുകട കൂടി പശ്ചാത്തലത്തില് സാദങ്കതിെവിേ്കയ വി
ദവെദത്താകട വിനിദയാഗിക്കാനുള്ള സാധ്ത ആരാഞ്ഞു കൊദണ്യിരിക്കണം. ഈ 
സദങ്കതകത്ത സാധാരണ ക്ാസുെൾ നടക്കുനെ ഘട്ടം വനൊല്ദ്ാലും ഉചിതമായി 
്ദയാജനക്ടുത്താന്  െഴിയണം. അറിവിന് നിരണായെ സവോധീനമുള്ള ജ്ാന
സമൂഹത്തില് ജ്ാനാരജനവും ജ്ാനനിരമിതിയം സാമൂഹ്നീതി ഉറ്ാക്കാനുള്ള 
ദപാരാട്ടത്തികറെ ഭാഗമാക്കുെ എനെത് ്ധാനമാണ്. 

പഠനദബാധന രംഗത്ത് തുല്തയം നീതിയം ഗുണതയം ഉറ്ാക്കാന് െഴിയനെ, 
്ാദയാഗിെത കൂടി ഉൾദച്ചരനെ ഒരു പരിദ്ക്്ം വിെസി്ി`ക്കാന് െഴിയണം. 
ദെരളത്തികല കമച്ചക്ട്ട വിേ്ാഭ്ാസസംവിധാനങ്ങളും രക്ാെരത്താക്കളുകട 
വരധിച്ച പങ്കാളിത്തവും വിദെന്ദ്രീകൃതമായ ഇടകപടല് സാധ്തെളും പരമാവധി 
ഉപദയാഗക്ടുത്തികക്കാണ്് ഏവദരയം ഉൾദച്ചരക്കുനെ ഒരു വിേ്ാഭ്ാസപദ്ധതിയാ
ണ് രൂപക്ദടണ്ത്. അക്കാേമിെ ദമഖലയികലയം സാദങ്കതിെ ദമഖലയികലയം 
വിേഗ്ധരുദടയം കുട്ടിെദളാട് ദനരിട്ട് ഇടപഴകുനെ അധ്ാപെരുദടയം ഒരു  കൂട്ടായ്മ 
ഇതിനായി  ്വരത്തിദക്കണ്തുണ്്.  
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അനുബന്ം-1
ടചാദഷ്ാവലി

1.  കുട്ടിയകട ദപര് :
2. കജന്�ര :
3. പഠിക്കുനെ ക്ാസ് :
4. പഠിക്കുനെ സ് കൂളികറെ ദപര് :
5. പഠന മാധ്മം :
6. താങ്കളുകട വീട്ടില് നിന്നും LP മുതല് HSS വകര സ് കൂൾ വിേ്ാഭ്ാസത്തിന് ദപാകുനെ 
കുട്ടിെളുകട എണ്ം :
7. സ് കൂൾ സ്ിതി കചയ്യുനെ ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്/ നഗരസഭ ദപര് :
8. താമസിക്കുനെ ജില്ല :
9. കുട്ടി ജനിച്ച വിഭാഗം :
10. കുടുംബത്തികറെ വരുമാന വിഭാഗം :
11. ദലാക്ക് �ൗണ ൊലത്ത് കപാതുവിേ്ാഭ്ാസ വകു്ികറെ (വിെ്ദടഴ് സ്-കെറെ് സ് 

�ിജിറെല്) ക്ാസുെളില് ജൂണ 1 മുതല് ൊണാന് സവേന്ം വീട്ടില് അവസരം 
ലഭിച്ചിരുദനൊ? :

12. വീട്ടില് �ിജിറെല് വിേ്ാഭ്ാസത്തിനായി ഇദ്ാൾ ലഭ്മായിട്ടുള്ള ഉപെരണങ്ങളും 
അവയകട എണ്വും :

13. ദനരദത്ത �ിജിറെല് പഠനത്തിന് അവസരം ഉണ്ായിരുനെില്ല എങ്കില് അതിനുള്ള 
സൗെര്ം പിനെീട് ലഭിച്ചത് ഏത്  വഴിയാണ് ? :

14. പിതാവികറെ/രക്ിതാവികറെ കതാഴില് :
15. മാതാവികറെ കതാഴില് :
16. ഏത് ദൃശ്മാധ്മ ഉപെരണത്തികറെ സഹായത്താലാണ് നിങ്ങൾ ഇദ്ാൾ 

�ിജിറെല് ക്ാസുെളില് പങ്കാളിയാവുനെത് ? :
17. ആേ്കത്ത ക്ാസ് മുതല് എല്ലാ ക്ാസുെളും െണ്ിട്ടുദണ്ാ ? :
18. സ്ിരമായി �ിജിറെല് (Online) ക്ാസുെൾ ൊണുനെതില് തടസം ദനരിദട്ടാ ? :
19. ഉകണ്ങ്കില് ൊരണങ്ങൾ :
20. �ിജിറെല് ക്ാസില് ഏത് വി�യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെവും ്യാസമായി ദതാ

നെിയത് ? :
21. ്യാസം ദതാനെിയിട്ടുകണ്ങ്കില് അതികറെ ൊരണങ്ങൾ :
22. �ിജിറെല് ക്ാസിനു തുടരച്ചയായി സവേന്ം അധ്ാപെര ് വരത്തനങ്ങൾ നല്ൊ

റുദണ്ാ ? :
23. ഉകണ്ങ്കില് എങ്ങകന :
24. �ിജിറെല് ക്ാസിദനാകടാ്ം അധ്ാപെര നല്െിയ ്വരത്തനങ്ങൾ പൂരത്തി

യാക്കാറുദണ്ാ ? :
25. കചയ്യാന് സാധിക്കുനെികല്ലങ്കില് ൊരണങ്ങൾ :
26. �ിജിറെല് ക്ാസിന് ദശ�ം പഠി്ിച്ച ൊര്ങ്ങൾ കൂടുതല് മനസ്ിലാക്കാന് എന്് 

കചയ്തു ? :
27. േിവസവും �ിജിറെല് ക്ാസിനും തുടര ്വരത്തനത്തിനായി കചലവഴിക്കുനെ 

ശരാശരി സമയം :
28. ക്ാസിന് ദശ�മുള്ള തുടര ് വരത്തനങ്ങൾ ലഭ്മാക്കുനെതിനും അവ പൂരത്തിയാ

ക്കുനെതിനും ്യാസം അനുഭവക്ടുന്നുദണ്ാ ? :

കുട്ികള്
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29. ്യാസം അനുഭവക്ടുന്നുകണ്ങ്കില് ൊരണങ്ങൾ :
30. നിങ്ങളുകട ദഹാം വരക്കുെളും പഠദനാത്്നെങ്ങളും വിലയിരുത്തി അഭി്ായം 

പറയനെതാര് ? :
31. വിെ്ദടഴ് സികറെ �ിജിറെല് ക്ാസുെളാദണാ നിങ്ങളുകട സ് കൂളികല അധ്ാപെരുകട 

ക്ാസുെളാദണാ കൂടുതല് ഇഷ്ടക്ടുനെത് ? :
32. ഇദ്ാഴകത്ത സാഹചര്ത്തില് സ് കൂൾ തുറക്കാത്തതില് താകഴ പറയനെ ഏകത

ല്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുനെതായി ദതാന്നുനെത് ? :
33. വിെ്ദടഴ് സികറെ �ിജിറെല് ക്ാസികനാ്ം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ �ിജിറെല് 

ആപ്പുെൾ (Byju's App ദപാലുള്ളവ) പഠനത്തിനായി ് ദയാജനക്ടുത്തുന്നുദവാ ? :
34. ഉകണ്ങ്കില് അതിനായി ്തിവര�ം കചലവാദക്കണ് തുെ :
35. ആ്ികറെ ദപര് :
36. വിെ്ദടഴസികറെ �ിജിറെല് ക്ാസികനാ്ം ട്യൂ�ന് ദപാലുള്ള സൗെര്ങ്ങൾ പഠന

ത്തിനായി ്ദയാജനക്ടുത്തുന്നുദണ്ാ ? :
37. കപാതുവിേ്ാഭ്ാസ വകു്് ് ദത്െ സാഹചര്ങ്ങളില് തുടരന്നും �ിജിറെല് ക്ാസുെ

ൾ സംഘടി്ിദക്കണ്ി വനൊല് അതിനായള്ള നിങ്ങളുകട നിരദേശങ്ങൾ എഴതുെ :

1. ദപര് :
2. സ് കൂൾ തരം :
3. വിഭാഗം :
4. സ് കൂൾ സ്ിതി കചയ്യുനെ സ്ലം : 
5. ജില്ല :
6. �ിജിറെല് ക്ാസില് പങ്കകടുക്കാന് സവേന്ം വീട്ടില് തകനെ സൗെര്മുള്ള നിങ്ങളുകട 

ക്ാസികല കുട്ടിെളുകട ശതമാനം :
7. മറ്തരത്തിലുള്ള സൗെര്ം ഉപദയാഗിക്കുനെ കുട്ടിെളുകട ശതമാനം :
8. സൗെര്ങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതുമൂലം �ിജിറെല് ക്ാസ് നഷ്ടമാകുനെ കുട്ടിെളുകട ശതമാനം :
9. �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ എല്ലാ കുട്ടിെൾക്കും തടസ്മില്ലാകത ൊണാന് െഴിയന്നുദണ്ാ ? :
10. തടസ്മുകണ്ങ്കില് അതികറെ ൊരണങ്ങൾ :
11. താങ്കൾ പഠി്ിക്കുനെ വി�യങ്ങളുകട ഇതുവകര നടനെ ക്ാസുെൾ എല്ലാം െണ്ടുദവാ ? :
12. �ിജിറെല് ക്ാസ് സംബന്ധിച്ച മാരഗദരഖ വായിച്ചു മനസ്ിലാക്കിയിട്ടുദണ്ാ ? :
13. �ിജിറെല് ക്ാസികല ്വരത്തനങ്ങൾ പഠനദനട്ടങ്ങൾ ദനടുനെതിന് എത്രമാത്രം 

പര്ാപ്തമാണ് ? :
14. പൂരണമകല്ലങ്കില് ഇതിനു പൂരെമായി നിങ്ങൾ എകന്ല്ലാം ്വരത്തനങ്ങളാണ് 

നടത്തുനെത് ? :
15. ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുനെതിന് �ിജിറെല് ക്ാസികല ദബാധന ഭാ� കുട്ടിെൾക്ക് 

തടസ്മാകുന്നുദണ്ാ ? :
16. ഈ തടസ്ം പരിഹരിക്കാന് താങ്കൾ സവേീെരിക്കുനെ മാരഗങ്ങൾ എകന്ല്ലാം 
17. താങ്കളുകട വി�യത്തികല �ിജിറെല് ക്ാസികറെ ഫല്ാപ്തി :
18. �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ വഴി നിരേിഷ്ട ആശയങ്ങളും ദശ�ിെളും ദനടുനെ കുട്ടിെളുകട 

ശതമാനം :
19. �ിജിറെല് ക്ാസില് മുഴവന് സമയവും കുട്ടിെൾ പങ്കാളിെളാകുന്നു എനെ് ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നുദണ്ാ ? :
20. ഇതിനായി താങ്കൾ സവേീെരിക്കുനെ മാരഗങ്ങൾ വിശേമാക്കുെ :
21. �ിജിറെല് ക്ാസികല തുടരച്ചയായി നല്കുനെ ്വരത്തനങ്ങൾ പൂരത്തിയാക്കി 

അയച്ചുതരുനെ കുട്ടിെളുകട ശതമാനം :
 22. കുട്ടിെളുകട ഇത്തരം രചനെൾ പരിദശാധിച്ച് അഭി്ായം/അഭിനന്നം ദരഖക്

അധഷ്ാപകര്
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ടുത്തി അയയ്ക്കുനെ ്വൃത്തി എത്രമാത്രം കചയ്യാന് െഴിയന്നു :
23. ഈ രീതിയില് തൃപ്തി ദതാന്നുന്നുദണ്ാ ? :
24. തുടര ്വരത്തനങ്ങൾ കചയ്യാന് കുട്ടിെൾക്ക് നിരദേശം/സഹായം നല്കുനെത് 

എങ്ങകനയാണ് ? :
25. �ിജിറെല് ക്ാസിനു ദശ�ം കുട്ടിെളുമായി സംവേിച്ചു ആശയവ്ക്ത വരുത്തല് 

എത്രമാത്രം കചയ്യുന്നുണ്് ? :
26. വിവിധ വി�യങ്ങളുകട തുടര്വരത്തനങ്ങൾ കചയ്യുനെത് കുട്ടിെൾക്ക് ഭാരമായി 

അനുഭവക്ടുനെ സ്ിതിയദണ്ാ ? :
26 A. ഉകണ്ങ്കില് എത്രമാത്രം ? :
27. �ിജിറെല് ക്ാസില് കുട്ടിെളുകട താല്പര്ം തുടക്കത്തിലുള്ള അത്രതകനെ നിലനി

ല്ക്കുന്നുദണ്ാ ? :
27 A. ഇകല്ലങ്കില് കുറവു വരുനെതികറെ ൊരണം എന്ായിരിക്കും ? :
28. താല്പര്പൂരവം പകങ്കടുക്കുനെ കുട്ടിെളുകട ശതമാനം :
29. ഭിനെദശ�ി വിേ്ാരഥിെൾക്ക് �ിജിറെല് ക്ാസ് എത്രമാത്രം ്ദയാജനെരമാകു

ന്നുണ്് ? :
30. ്ദയാജനെരമകല്ലങ്കില് എങ്ങകന മറിെടക്കുന്നു ? :
31. കുട്ടിെൾക്ക് മുഖ്ധാരയില് നിനെ് പുറത്തായി ദപാകുനെ സ്ിതി ഉദണ്ാ ? :
32. �ിജിറെല് ക്ാസ് ്വരത്തനങ്ങൾക്ക് ദവണ്ി താങ്കൾക്ക് േിവദസന ശരാശരി 

എത്ര മണിക്കൂര കചലവഴിദക്കണ്ി വരുന്നുണ്് ? :
33. �ിജിറെല് ക്ാസ് താങ്കളില് അമിതസമ്രേം ഉണ്ാക്കുന്നുദണ്ാ ? :
34. കുട്ടിെൾക്ക് വിെ്ദടഴ് സ് ചാനലിലൂകട അല്ലാകതയള്ള �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ താങ്കൾ 

നല്കുന്നുദണ്ാ ? :
35. നിലവിലുള്ള �ിജിറെല് പഠനത്തില് താങ്കൾ ൊണുനെ ദമന്മെൾ എകന്ല്ലാം ? :
36. നിലവിലുള്ള �ിജിറെല് പഠനത്തില് താങ്കൾ ൊണുനെ പരിമിതിെൾ എകന്ല്ലാം ? :
37. �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ തുടരനെ് കൂടുതല് ഫല്േമായി സംഘടി്ിക്കുനെതിന് താ

ങ്കൾക്കുള്ള നിരദേശങ്ങൾ (ഉള്ളടക്കകത്തക്കുറിച്ച്, ്ക്ിയകയക്കുറിച്ച് ) :
38. സ് കൂൾ തുറക്കാന് കവകുനെതിനാല് ഈ അധ്യന വര�ത്തില് ഉള്ളടക്കം 

കുറച്ച് പുനഃക്മീെരിക്കുെ എനെ നിരദേശദത്താകടയള്ള താങ്കളുകട ് തിെരണവും 
നിരദേശവും :

1. ദപര് :
2. കജറെര :
3. ്ായം :
3. ്ായം :
4. വിേ്ാഭ്ാസ ദയാഗ്ത :
5. വിേ്ാരഥിെളായ മക്കൾ എത്രദപരുണ്് ? :
6. മക്കൾ പഠിക്കുനെ ക്ാസുെൾ :
7. മക്കൾ �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ ൊണുനെത് ഏതു മാധ്മത്തിലൂകടയാണ് ? :
8. ജൂണ1 മുതല് തകനെ ക്ാസ് ൊണുവാന് സൗെര്ം ഉണ്ായിരുദനൊ ? :
9. �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ ൊണാന് മക്കകള നിരബന്ധിദക്കണ്ി വരാറുദണ്ാ ? :
10. ക്ാസുെൾ മക്കൾക്ക് മനസ്ിലാക്കാന് ്യാസമുദണ്ാ ? :
11. നിങ്ങൾക്ക് മക്കകള പഠനൊര്ങ്ങളില് സഹായിക്കാന് െഴിയാറുദണ്ാ ? :
12. ക്ാസിനു ദശ�ം നല്കുനെ തുടര ്വരത്തനങ്ങൾ കുട്ടിെൾക്ക് സവേയം കചയ്യാന് 

സാധിക്കുന്നുദണ്ാ ? :

രക്ിതാക്കള്
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a) ഇകല്ലങ്കില് ആരാണ് അവകര സഹായിക്കുനെത് ? :
13. കുട്ടിെൾക്ക് സ് കൂളില് ദപാൊന് സാധിക്കാത്ത സാഹചര്ത്തില് നിങ്ങൾക്ക് 

മാനസിെമായി സമ്രേം/കടന്�ന് ഉദണ്ാ ? :
14. ക്ാസിനു ദശ�ം സ് കൂളികല അധ്ാപെന്/അധ്ാപിെ വാട്ട് സ്ആ്് ഗ്രൂപ്പുെൾ 

വഴി നടത്തുനെ ചരച്ചെളില് പകങ്കടുക്കാന് കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നുദണ്ാ ? :
15. ഇകല്ലങ്കില് പികനെ എങ്ങികനയാണ് അധ്ാപെന്/അധ്ാപിെ കുട്ടിയമായി 

ബന്ധക്ടുനെത് ? :
16. കുട്ടിയകട പഠനാവശ്ത്തിനായി ഇറെരകനറെ് ലഭ്ത എങ്ങികനയാണ് ഒരുക്കുനെത് ? :
17. ഇറെരകനറെ് ലഭ്ത ഉറ്ാക്കാന് സാ്ത്തിെ ് യാസം അനുഭവക്ടുന്നുദണ്ാ ?  :
18. �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ കമച്ചക്ടുത്താന് നിങ്ങൾ നിരദേശിക്കുനെ മാരഗങ്ങൾ ? :
19. �ിജിറെല് ക്ാസുെൾ താങ്കളുകട കുട്ടിക്ക്/കുട്ടിെൾക്ക് എത്രമാത്രം ഗുണെരമാണ്. 

വിലയിരുത്തുെ :
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