സ്കൂള് സ്റ്റുഡനന്റ് ഐ . ടട . കകക - ഓര്ഡടകനേറ്റര്മകര്കക്കും ഹഹൈസ്കൂള് വടദദകര്ഥടകള്കക്കും
പ്രകതദക ഐ . സട . ടട . അധടഷടത പ്രവര്ത്തനേങ്ങളക്കും പരടശശീലനേങ്ങളക്കും
'ഹഹായയ്സയ്കൂള് കുടട്ടിക്കൂടട്ടം പദ്ധതട്ടി'
പപകതുവടദദകഭദകസ ഡയറക്ടറുപട 22.07.2010 പല എന.ഇ.പട. (3)/66500/2008/ ഡട.പട.ഐ. നേമ്പര്
സര്കലര്, 31.12.2016 പല എന.ഇ.പട.(3) 92196/16 നേമ്പര് സര്കലര് എനടവയുപട അടടസകനേത്തടല
ഹഹൈസ്കൂള് വടദദകര്ഥടകള്കക്കും സ്കൂള് സ്റ്റുഡനന്റ് ഐ.ടട.കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര്മകര്കക്കും പ്രകതദക ഐ.സട.ടട.
അധടഷടത പ്രവര്ത്തനേങ്ങളക്കും പരടശശീലനേങ്ങളക്കും ക്രമശീകടചടരടകന. ഇതുസക്കുംബനടച വടശദകക്കുംശങ്ങള് ചുവപട
കചേര്കന:
പഠനേ കബകധനേ പ്രക്രടയ ലളടതവക്കും രസകരവക്കും കൂടുതല ഫലപ്രദവമകകക എന ലകദകത്തകപടയകണന്റ്
ആധുനേടക വടവരവടനേടമയ സകകങ്കേതടകവടദദയുപട ഉപകയകഗവക്കും സ്കൂളകളടല നേടപടലകകനതന്റ്.
വടവരവടനേടമയസകകങ്കേതടകവടദദകധടഷടത പഠനേക്കും സകര്വതടകമകയ ഈ കകലഘട്ടത്തടല ഐ.സട.ടട.
അധടഷടത പ്രവര്ത്തനേങ്ങളടല വടദദകര്ഥടകപള പങ്കേകളടകളകകക്കേണ്ടതടപന പ്രസകട വര്ദടചടരടകകയകണന്റ് .
വടവരസക്കുംകവദനേ ഉപകരണങ്ങളപട പ്രവര്ത്തനേത്തടലക്കും പ്രകയകഗത്തടലക്കും വടദദകര്ഥടകള് പ്രകടടപടച്ചുവരുന
സസകഭകവടക തകതന്റ്പരദപത്ത ശരടയകയട വളര്ത്തടപയടുകക, സകകങ്കേതടകവടദദപയ ക്രടയകത്മകമകയ
രശീതടയടല നേടതദജശീവടതത്തടല പ്രകയകജനേപപടുത്തുപമനറപടകക, വടദദകര്ഥടകളടപല സകകങ്കേതടകവടദദക
പ്രകയകഗകമതപയ ഐ.സട.ടട. അധടഷടത പഠനേത്തടലൂപട സ്കൂളടപന മടകവ വര്ധടപടക്കേകനുള
പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്ക്കേന്റ് ചേകലകശകടയകക്കേകന സകധടകക, ഹസബര് സുരകയുള്പപപടയുള കകരദങ്ങള്
അറടയകന മകതമല, അതടപനേകറടചന്റ് സമൂഹൈത്തടല കബകധവലക്കേരണക്കും നേടത്തകനുക്കും വടദദകര്ഥടകപള
സജ്ജരകകക തുടങ്ങടയവയകയട ഐ.ടട.@സ്കൂള് കപ്രകജകന്റ്ടടപന ആഭടമുഖദത്തടല ഓകരക സ്കൂളടലക്കും സ്കൂള്
സ്റ്റുഡനന്റ് ഐ.ടട. കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര്മകപര (എസന്റ്.എസന്റ്.ഐ.ടട.സട) പതരപഞ്ഞെടുത്തന്റ് പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്
നേടത്തുനതടനേന്റ് പപകതുവടദദകഭദകസ ഡയറക്ടര് നേടര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറപപടുവടചടട്ടുണ്ടന്റ് .
പപകതുവടദദകഭദകസ
സക്കുംരകണ യജ്ഞത്തടകനയുക്കും ഹഹൈപടകന്റ് സ്കൂള് പദതടയുകടയുക്കും ഭകഗമകയട ഹഹൈസ്ക്കൂള് കുട്ടടകളപട ഐ.സട.ടട.
അധടഷടത പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് കൂടുതല കകരദകമമകകനതടനേകയട കുട്ടടകളപട കൂട്ടകയന്റ്മ ; 'ഹൈകയന്റ് സ്കൂള്
കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും പദതട' ആരക്കുംഭടകനതടനേന്റ് തശീരുമകനേടചടരടകകയകണന്റ്. പ്രസ്തുത പദതടയടകലക്കേന്റ് അക്കുംഗങ്ങപള
തടരപഞ്ഞെടുകനതുക്കും പദതടയുപട പ്രവര്ത്തനേങ്ങളക്കും സക്കുംബനടച വടശദകക്കുംശങ്ങള് ;
1. സ്കൂളകളടപല ഐ.ടട., ഐ.സട.ടട. അധടഷടത പ്രവര്ത്തനേങ്ങളടല സന്റ്കൂള് സ്റ്റുഡനന്റ് ഐ.ടട.
കകകര്ഡടകനേറ്റര്മകരുപടയുക്കും

ഐ.സട.ടട.യടല

ആഭടമുഖദവക്കും

തകതന്റ്പരദവമുള

കുട്ടടകളപടയുക്കും

പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് കൂടുതല ഫലപ്രദമകകനതടനുക്കും വദകപകമകകനതടനുക്കും ഐ.ടട@സ്കൂള് കപ്രകജക്ടന്റ്
നേടപടലകകന പദതടയകണന്റ് 'ഹൈകയന്റ് സ്കൂ ള് കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും'.
2. സക്കുംസകനേപത്ത സര്ക്കേകര്, എയന്റ്ഡഡന്റ് ഹഹൈസ്കൂളടപല തടരപഞ്ഞെടുത്ത വടദദകര്ഥടകള്ക്കേന്റ് ഈ
കൂട്ടകയന്റ്മയടല അക്കുംഗങ്ങളകകകക്കും. എട്ടന്റ്, ഒമ്പതന്റ്, പത്തന്റ് കകസടപല വടദദകര്തടകപളയകണന്റ് ഈ
പദതടയടല ഉള്പപടുകത്തണ്ടതന്റ്.
3. സ്കൂള് ഐ.ടട കകകര്ഡടകനേറ്റര്, കജകയടനന്റ് സ്കൂള് ഐ.ടട കകകര്ഡടകനേറ്റര് എനടവരുപട ചുമതലയടലകണന്റ്
ഓകരക സ്കൂളടലക്കും
പചേയര്മകനേകയുക്കും,

'ഹൈകയന്റ്സ്കൂള് കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും' പ്രവര്ത്തടകക്കേണ്ടതന്റ്. ഇതടനേകയട പട.ടട.എ. പ്രസടഡനന്റ്
പഹൈഡന്റ്മകസ്റ്റര്

കണ്വശീനേറകയുക്കും

രൂപശീകരടകക്കേണ്ടതകണന്റ്. (അനുബനക്കും കകണുക)

പ്രകതദക

രകകധടകകര

സമടതടയുക്കും
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ഹഹായയ് സയ്കൂള് കുടട്ടിക്കൂടട്ടം
ആമുഖക്കും
വടവരവടനേടമയ

സകകങ്കേതടകവടദദ

പഠനേ

വടഷയവക്കും

പഠകനേകപകരണവമകയ

ഈ

കകലഘട്ടത്തടല അധദകപക ശകകശീകരണക്കുംകപകപല വടദദകര്തടകളപട സസയക്കുംപഠനേ കശഷട
വര്ദടപടകനതരത്തടലള പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് കകരദകമമകകനതടനുക്കും സകകങ്കേതടകവടദദയടല
സമര്തരുക്കും സഹൈപകഠടകകളയുക്കും സ്കൂളടപന പ്രവര്ത്തനേങ്ങകളയുക്കും സഹൈകയടക്കേകന സനദരുമകയ
കുട്ടടകപള

പതരപഞ്ഞെടുത്തന്റ്

പ്രകതദക

പരടശശീലനേക്കും

നേലകട,

ഐ.ടട.

പകഠദ-പകകഠദതര

പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് കപ്രകതകഹൈടപടകനതടനുമകണന്റ് സ്കൂള് സ്റ്റുഡനന്റ് ഐ.ടട. കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര്മകപര
2010

ല

തടരപഞ്ഞെടുത്തടരുനതന്റ്.

വടവരവടനേടമയ

സകകങ്കേതടകവടദദകധടഷടത

പഠനേക്കും

പ്രകബലദത്തടല വനകതകപട കലകകത്തകകമകനേക്കും വടദദകഭദകസപ്രക്രടയയുപട ഘടനേയുക്കും രശീതടയുക്കും
ഏപറ

മകറ്റടമറടക്കേപപട്ടു.

അറടവകള്കമപ്പുറക്കും
വടദദകഭദകസ

പകഠപുസ്തകത്തടലക്കും

അധദകപകപനയുക്കും

പ്രക്രടയയകണന്റ്

സനദമകയടരടകകമ്പകപഴകപക്കേ,

കകസന്റ്മുറടയടലക്കും

വടദദകര്തടയുപടയുക്കും

ചേടട്ടപപടുത്തടയടരടകന

പങ്കേകളടത്തകത്തകപടയുള

രൂപപപട്ടുപകകണ്ടടരടകനതന്റ്.
അധദകപകകരകടു

കുട്ടടയുപട

സക്കുംവദടകനതടനുക്കും

ഒരു
മനേസന്റ്

ആവശദപമങ്കേടല

വടദഗ്ദ്ധരുമകയട ആശയവടനേടമയത്തടനുമുള സസൗകരദങ്ങളകണന്റ് വടവരവടനേടമയ സകകങ്കേതടകവടദദ
നേലകുനതന്റ്. ഈ സകഹൈചേരദത്തടല പഠനേപ്രവര്ത്തനേങ്ങളപട ആസൂതണത്തടലക്കും നേടത്തടപടലക്കും
സകകങ്കേതടക

സസൗകരദങ്ങളപട

പ്രകയകഗത്തടലക്കും

വടദദകര്ഥടകപളക്കൂടട

സമുചേടതമകയട

പങ്കേകളടകളകകക്കേണ്ടതകണന്റ്.
കമ്പമ്പ്യൂട്ടര്,

പമകഹബലകഫകണ്,

ഇലകന്റ്കടകണടകന്റ്

ഉപകരണങ്ങള്

എനടവയുപട

പ്രവര്ത്തനേത്തടലക്കും പ്രകയകഗത്തടലക്കും വടദദകര്ഥടകള്ക്കേന്റ് പ്രകതദക ആഭടമുഖദമകണകലക. കുട്ടടകള്
പ്രകടടപടകന

ഈ

സകകങ്കേതടകവടദദപയ

സസകഭകവടക
ക്രടയകത്മകമകയ

തകതന്റ്പരദപത്ത
രശീതടയടല

ശരടയകയട

വളര്ത്തടപയടുകക,

നേടതദജശീവടതത്തടല

പ്രകയകജനേപപടുത്തു

പമനറപടകക, വടദദകര്ഥടകളടല കകണുന സകകങ്കേതടകവടദദകപ്രകയകഗകമതപയ ഐ.സട.ടട.
അധടഷടത

പഠനേത്തടപന

വദകപനേത്തടലൂപട

സ്കൂളടപന

മടകവ

വര്ധടപടക്കേകനുള

പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്കള ചേകലകശകടയകക്കേകന സകധടകക, ഹസബര് സുരകയുള്പപപടയുള
കകരദങ്ങള് അറടയകന മകതമല, അതടപനേകറടചന്റ് സമൂഹൈത്തടല കബകധവലക്കേരണക്കും നേടത്തകനുക്കും
വടദദകര്ഥടകപള സജ്ജശീകരടകക തുടങ്ങടയവ ഈ പദതടയുപട പ്രധകനേ ലകദമകണന്റ്.
ഐ.സട.ടട രക്കുംഗത്തന്റ് ആഭടമുഖദക്കും പ്രകടടപടകന കുട്ടടകളപട കൂട്ടകയന്റ്മകള് സ്കൂളകളടല
സക്കുംഘടടപടകനതടലൂപട

നേടശടത

പ്രവര്ത്തനേങ്ങളടലൂപട

അവരുപട

സര്ഗകത്മകത

പ്രകയകജനേപപടുത്തുനതടനുക്കും ഐ.സട.ടട രക്കുംഗത്തു പഠനേ-പ്രവര്ത്തനേ തകതന്റ്പരദമുള കുട്ടടകപള
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കപണ്ടത്തുനതടനുക്കും സകധടകന. കൂടകപത ഈ രക്കുംഗത്തുള വടദദകര്ഥടകളപട അറടവക്കും കഴടവക്കും
വളര്ത്തടപയടുക്കേകനുക്കും പഠനേപ്രവര്ത്തനേങ്ങളടലള തകതന്റ്പരദക്കും വളര്ത്തകനുക്കും വടവടധ ഐ.സട.ടട
അധടഷടത പതകഴടലകമഖലകള് മനേസടലകക്കേകനുക്കും ഈ കൂട്ടകയന്റ്മകള് സഹൈകയടകന.
സ്കൂള് സ്റ്റുഡനന്റ് ഐ.ടട. കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര്മകര്ക്കേന്റ് ഐ.ടട@സ്കൂള് കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് വടപുലമകയ
പരടശശീലനേപരടപകടടകള് ആവടഷന്റ്കരടച്ചു നേടപടലകക്കേടയടരുന. എസന്റ്.എസന്റ്.ഐ.ടട.സടമകര്കള
പ്രകതദക

ഐ.ടട.അധടഷന്റ്ഠടത

പരടശശീലനേക്കും,

12,677

വടദദകര്ഥടകള്ക്കേന്റ്

ഒരകഴ്ച

പകകണ്ടന്റ്

പൂര്ത്തടയകക്കേടയ അഞന്റ് ദടവസപത്ത അനേടകമഷന പരടശശീലനേക്കും, 27,764 സ്റ്റുഡനന്റ് ഐ.ടട.
കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര്മകര്ക്കേന്റ്

നേലകടയ

ഹൈകര്ഡന്റ്പവയര്

പരടശശീലനേക്കും,

സ്റ്റുഡനന്റ്

ഐ.ടട.

കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര്മകപര ഉപകയകഗപപടുത്തട സക്കുംസകനേത്തന്റ് ആപക 1,74,603 രകടതകക്കേള്ക്കേന്റ്
നേലകടയ പ്രകതദക ഐ.ടട. പരടശശീലനേക്കും എനടവ സ്കൂളകളടപല ഈ ഐ.ടട. സനദകസനേയുപട
വളര്ചയടപല നേടര്ണയകക ചുവടുവയന്റ്പുകളകയടരുന.
നേമ്മുപട സ്കൂളകളടല ഐ.സട.ടട. ശകകശീകൃത കകസന്റ്മുറടകളക്കും പഠനേവക്കും വദകപകമകകുനകതകപട
സ്കൂള് ഐ.സട.ടട. കൂട്ടകയന്റ്മകക്കും അതുവഴടയുള പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്കക്കും കൂടുതല പ്രസകന്റ്തടയുക്കും
പ്രകധകനേദവക്കും

ഹകവരുകയകണന്റ്.

ഈ

സകഹൈചേരദത്തടല

സ്കൂള്

സ്റ്റുഡനന്റ്

ഐ.ടട.

കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര്മകരുപടയുക്കും ഐ.സട.ടട. രക്കുംഗത്തന്റ് ആഭടമുഖദക്കും പ്രകടടപടകന കുട്ടടകളപടയുക്കും
പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് കൂടുതല ഫലപ്രദമകകനതടനുക്കും വദകപകമകകനതടനുക്കും ഐ.ടട@സ്കൂള് കപ്രകജകന്റ്ടന്റ്
ആവടഷന്റ്കരടച്ചു നേടപടലകകന സമഗ്ര നൂതനേപദതടയകണന്റ് 'ഹൈകയന്റ് സ്കൂ ള് കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും'.
ലകദങ്ങള്
•

വടവരവടനേടമയ സകകങ്കേതടകവടദദകരക്കുംഗത്തന്റ് കുട്ടടകള് സസകഭകവടകമകയട പ്രകടടപടകന
തകതന്റ്പരദപത്ത പരടകപകഷടപടകക.

•

ഐ.സട.ടട. സകങ്കേതങ്ങള് കുട്ടടകള്ക്കേന്റ് ആഴത്തടലക്കും പരപടലക്കും സസകയത്തമകക്കേകനുള
അന്തരശീകക്കും പ്രദകനേക്കും പചേയ്യുക.

•

സക്കുംഘപഠനേത്തടപനയുക്കും

സഹൈവര്ത്തടതപഠനേത്തടപനയുക്കും

അനുഭവങ്ങള്

കുട്ടടകള്ക

പ്രദകനേക്കും പചേയ്യുക.
•

വടദദകലയത്തടപല

ഐ.സട.ടട.

അധടഷടത

പഠനേത്തടപന

മടകവന്റ്

കൂട്ടകനുക്കും,

സകകങ്കേതടകപ്രശ്നങ്ങള് പരടഹൈരടക്കേകനുക്കും വടദദകര്തടകളപട സഹൈകരണക്കും ഉറപകകക.
•

കൂട്ടകയന്റ്മയടലൂപടയുള

പ്രവര്ത്തനേത്തടലൂപട

കനേതൃപകടവവക്കും,

സഹൈകരണമകനേകഭകവവക്കും

കുട്ടടകളടല വളര്ത്തുക.
•

വടദദകലയങ്ങളടപല

ഐ.സട.ടട.

ഉപകരണങ്ങളപട

വടനേടകയകഗവക്കും

നേടത്തടപ്പുക്കും

കകരദകമമകകനതടല വടദദകര്ഥടകപള പങ്കേകളടകളകകക.
•

സുരകടതമകയ ഇനര്പനേറ്റന്റ് ഉപകയകഗക്കും, ഹസബര് കുറ്റകൃതദങ്ങള് എനടവപയകറടചന്റ്
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വടദദകര്ഥടകപള കബകധവകനകരകകകയുക്കും ഇതുമകയട ബനപപട്ട പ്രചേകരണ പരടപകടടകളടല
കനേതൃതസപരമകയ പങ്കേകളടത്തക്കും വഹൈടക്കേകന പ്രകപന്റ്തരകകകയുക്കും പചേയ്യുക.
•

ഭകഷക കമ്പമ്പ്യൂട്ടടങ്ങടപന പ്രകധകനേദപത്തകറടചന്റ് കുട്ടടകപള കബകധവകനകരകകകയുക്കും വടവടധ
ഭകഷകകമ്പമ്പ്യൂട്ടടങന്റ്

പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്

ഏപറ്റടുത്തന്റ്

പ്രവര്ത്തടക്കേകനുള

അവസരക്കും

ലഭദമകകകയുക്കും പചേയ്യുക.
•

പുതുതലമുറ സകകങ്കേതടകഉപകരണങ്ങള് പരടചേയപപടകനുക്കും അവ ഉപകയകഗടചന്റ് വടവടധ
നേടര്മകണ

പ്രവര്ത്തനേങ്ങളടല

പങ്കേകളടയകകകനുമുള

അവസരക്കും

വടദദകര്ഥടകള്ക്കേന്റ്

ലഭദമകകക.
•

പഠനേ

കപ്രകജകന്റ്ടന്റ്

പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്കള

കമഖലകള്

കപണ്ടത്തട

ഗകവഷണപ്രവര്ത്തനേങ്ങള് പചേയ്യേകനുള തകലപരദക്കും വളര്ത്തടപയടുത്തുക.
പ്രവര്ത്തനേകനേട്ടങ്ങള്
•

ഹൈകര്ഡന്റ്പവയര് പരടപകലനേക്കും

•

പ്രകകദശടക പഠനേവടഭവ നേടര്മകണക്കും

•

സസയക്കുംപഠനേ വടഭവങ്ങളപട പ്രകയകജനേപപടുത്തല

•

പങ്കേകളടത്ത മകതൃകയടലള ഉളടക്കേ നേടര്മകണക്കും

•

അനേടകമഷന സടനേടമക നേടര്മകണക്കും

•

വടകന്റ്കടഴന്റ്സന്റ് ചേകനേലടനേകവശദമകയ വടഭവങ്ങള് തയകറകക്കേല

•

പ്രകകദശടകഭകഷക കമ്പമ്പ്യൂട്ടടങന്റ്

•

പുതുതലമുറ ഹൈകര്ഡന്റ്പവയര് ഉപകരണങ്ങള്, ഇലകന്റ്കടകണടകന്റ് ഉപകരണങ്ങള് എനടവ
ഉപകയകഗടചന്റ് വടവടധ കപ്രകജകന്റ്ടുകള് പചേയ്യേല

•

ഹസബര് സുരകപയകറടച്ചുള അവകബകധക്കും ലഭടക്കേല

ഘടനേ ( Structure)
സ്കൂള്തലത്തടല

കുട്ടടകളപട

ഐ.സട.ടട.

കൂട്ടകയ്മയുപട

സക്കുംഘകടനേവക്കും

പ്രവര്ത്തനേവക്കും

കകരദകമമകക്കേകന ഒരു രകകധടകകരസമടതട രൂപശീകരടകക്കേണ്ടതകണന്റ് . 11 കപരടങ്ങുന ഈ
സമടതടയുപട ഘടനേ ചുവപട നേലകുന.
•

പചേയര്മകന - പട.ടട.എ പ്രസടഡനന്റ്

•

കണ്വശീനേര് - പഹൈഡന്റ്മകസ്റ്റര്

•

ഹവസന്റ് പചേയര്മകനകര് - എക്കും.പട.ടട.എ. പ്രസടഡനന്റ്, പട.ടട.എ. ഹവസന്റ് പ്രസടഡനന്റ്

•

കജകയടനന്റ് കണ്വശീനേര്മകര് - എസന്റ്.ഐ.ടട.സട, കജകയടനന്റ് എസന്റ്.ഐ.ടട.സട.

•

കുട്ടടകളപട പ്രതടനേടധടകള് - 5

7
രകകധടകകര

സമടതടയുപട

കയകഗക്കും

കചേര്നകണന്റ്

കുട്ടടക്കൂട്ടകയന്റ്മയുപട

സ്കൂള്തല

പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് ആസൂതണക്കും പചേയ്തു നേടപകകക്കേണ്ടതന്റ്. ഓകരക കടമടലക്കും ചുരുങ്ങടയതന്റ് ഒരു
രകകധടകകരസമടതടകയകഗപമങ്കേടലക്കും കൂകടണ്ടതകണന്റ്.

•

ഹഹൈസന്റ്കൂള് കകസടപല വടദദകര്ഥടകപളയകണന്റ് പദതടയടല അക്കുംഗങ്ങളകയട കചേര്കക്കേണ്ടതന്റ്.
കുട്ടടകളപട എണ്ണത്തടനുക്കും അഭടരുചേടകക്കും തകതന്റ്പരദത്തടനുമസരടചന്റ്
കുട്ടടകളപട എണ്ണത്തടപന

സന്റ്കൂളടപല ആപക

12% ശതമകനേക്കും വപര വടദദകര്ഥടകപള പദതടയടകലയന്റ്

ഉള്പപടുത്തകക്കും. ഓകരക വര്ഷവക്കും ജൂണ് 20 നുക്കും 30 നുക്കും ഇടയന്റ് സ്കൂള് തലത്തടല പ്രകതദക
ഐ.സട.ടട. അഭടരുചേട പരശീക നേടത്തടയകണന്റ് കുട്ടടകപള തടരപഞ്ഞെടുകക്കേണ്ടതന്റ്.
ഐ . സട . ടട . കുട്ടടക്കൂട്ടകയന്റ് മയുപട സക്കുംഘകടനേവക്കും പ്രവര്ത്തനേവക്കും
•

സ്കൂള് ഐ.ടട കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര്, കജകയടനന്റ് സ്ക്കൂള് ഐ.ടട. കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര് എനടവരുപട
കനേതൃതസത്തടലകണന്റ് ഈ ഗ്രൂപന്റ് രൂപശീകരടച്ചു പ്രവര്ത്തടകക്കേണ്ടതന്റ്.

•

അനേടകമഷന & മള്ട്ടശീമശീഡടയ, ഹൈകര്ഡന്റ്പവയര്, ഇലകന്റ്കടകണടകന്റ്സന്റ്, ഭകഷക കമ്പമ്പ്യൂട്ടടങന്റ്,
ഇനര്പനേറക്കും

ഹസബര്

സുരകയുക്കും

എനടങ്ങപനേ

അഞന്റ്

പമകഡമ്പ്യൂളകളടലകണന്റ്

കുട്ടടക്കൂട്ടങ്ങള്ക്കേന്റ് ഐ.സട.ടട.പരടശശീലനേക്കും നേലകുനതന്റ് .
•

ഓകരക പമകഡമ്പ്യൂളക്കും പൂര്ത്തടയകക്കേകനേകവശദമകയ പരടശശീലനേങ്ങളക്കും പരടശശീലനേവടഭവങ്ങളക്കും
വടദദകര്ഥടകള്ക്കേന്റ് നേലകകണ്ടതകണന്റ്.

•

എട്ടന്റ്, ഒമ്പതന്റ് കകസ്സുകളടലകയകണന്റ് ഈ അഞന്റ് പമകഡമ്പ്യൂളകളക്കും പരടശശീലടകക്കേണ്ടതന്റ്.

•

പത്തകക്കും കകസടല ഇവയടല ഏപതങ്കേടലക്കും ഒരു കമഖല പതരപഞ്ഞെടുത്തന്റ് അതുമകയട
ബനപപട്ട

പ്രകകയകഗടക

കപ്രകജകന്റ്ടന്റ്

പ്രവര്ത്തനേക്കും

ഓകരക

വടദദകര്ഥടയുക്കും

പൂര്ത്തശീകരടകക്കേണ്ടതകണന്റ്.
•

ഐ.സട.ടട. വടഷയക്കും പഠടപടച ഏപതങ്കേടലക്കും അധദകപകരുപട കസവനേക്കും കപ്രകജകന്റ്ടന്റ്
പ്രവര്ത്തനേത്തടപന സഹൈകയടയകയട (Guide) കുട്ടടകള് പ്രകയകജനേപപടുകത്തണ്ടതകണന്റ്.

•

ഐ.സട.ടട.യുമകയട ബനപപട്ട സ്കൂളടപല എലക പ്രവര്ത്തനേങ്ങളടലക്കും സഹൈകയടക്കേകന
സ്കൂളടപല ഐ.സട.ടട. കുട്ടടക്കൂട്ടകയന്റ്മയടപല അക്കുംഗങ്ങള് സദക സനദരകയടരടക്കേണക്കും.

പ്രവര്ത്തനേരശീതട
സ്കൂള് സ്റ്റുഡനന്റ് കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര്മകരടങ്ങുന സനദകസനേയുപട പ്രവര്ത്തനേക്കും ഒരു സ്കൂളടപല
എലക വടദദകര്ഥടകളടകലകക്കും എത്തടകന തരത്തടകലക്കേന്റ് വടപുലശീകരടകകയകണന്റ് 'ഹൈകയന്റ്സ്കൂള്
കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും' പദതട വടഭകവനേക്കും പചേയ്യുനതന്റ്. ഓകരകഘട്ടങ്ങളടലൂമുള പ്രവര്ത്തനേ പുകരകഗതട
വടലയടരുത്തട

ആവശദമകയ

മകറ്റങ്ങളക്കും

പമചപപടുത്തലകളക്കും

വടപുലശീകരണമകണന്റ് പദതട ലകദക്കുംവകക്കേണ്ടതന്റ്.

വരുത്തട

പടടപടടയകയുള

8
പ്രകഥമടക പരടശശീലനേക്കും
ഓകരക ഹൈകയന്റ്സ്കൂള് കുട്ടടക്കൂട്ടത്തടപന ചുമതലയുള അധദകപകര്കക്കും (എസന്റ്.ഐ.ടട.സട.,
പജ.എസന്റ്.ഐ.ടട.സട) പതരപഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടടക്കൂട്ടപ്രതടനേടധടകള്കക്കും

പ്രകഥമടക ഐ.സട.ടട.

പരടശശീലനേക്കും നേലകുനതകണന്റ്. വടദദകര്ഥടകള്കക്കും അധദകപകര്കമുള പരടശശീലനേക്കും പ്രകതദകമകയട
തപന നേടത്തുനതകണന്റ്.
തുടര് പരടശശീലനേങ്ങള്
ഹൈകയന്റ്സ്കൂള് കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും പദതട കമകഡമ്പ്യൂളടലൂപട വടദദകര്ഥടകള് പചേകയ്യേണ്ട വടവടധ കപ്രകജക്ടന്റ്
പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് ആസൂതണക്കും പചേയ്യേകനുക്കും നേടപടല വരുത്തകനുമുള പടന്തുണയുക്കും സഹൈകയവക്കും
നേലകകന, ചുമതലയുള ഓകരക അധദകപകനുക്കും സകധദമകക്കേണക്കും. ഇതടനുതകുന രശീതടയടല വടവടധ
തുടര്പരടശശീലനേങ്ങള് ചുമതലയുള അധദകപകര്ക്കേന്റ് നേലകകണ്ടതുണ്ടന്റ് . ഓകരക വടദദകര്ഥടയുക്കും
പതരപഞ്ഞെടുകന കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് പ്രവര്ത്തനേങ്ങളപട 'പമനര്' എന തരത്തടകലക്കേന്റ് ചുമതലയുള
അധദകപകപനേ ഉയര്ത്തുക എനരശീതടയടല അധദകപക പരടശശീലനേക്കും നേലകുനതകണന്റ്.
പ്രവര്ത്തനേ പദതടകള്
വടവരവടനേടമയ സകകങ്കേതടകവടദദയുപട വടനേടകയകഗത്തടല അതശീവ തകതന്റ്പരദമുളവരുപട
സക്കുംഘമകണന്റ് ഹൈകയന്റ് സ്കൂള് കുട്ടടക്കൂട്ടകയന്റ്മ. ഒരു കൂട്ടകയന്റ്മ എന നേടലയടല ഇതടപല പമമ്പര്മകര് സസന്തക്കും
തകതന്റ്പരദത്തടനേനുസരടച്ചുക്കും അവരുപടതപന കനേതൃതസത്തടലമകണന്റ് ഗ്രൂപടപന മുഴുവന പ്രവര്ത്തനേ
ങ്ങളക്കും പ്രകവര്ത്തടകമകകക്കേണ്ടതന്റ്. ഈ ശശീലക്കും തുടക്കേത്തടപല പകലടച്ചുകപകരകന സഹൈകയടകന രശീതട
യടലകണന്റ് കൂട്ടകയന്റ്മയുപട ചുമതലയുള എസന്റ്.ഐ.ടട.സട.യുക്കും മറക്കും പ്രവര്ത്തടകക്കേണ്ടതന്റ്. മുമ
പ്രതടപകദടച അഞന്റ് പഠനേകമഖലകളപട പരടശശീലനേപരടപകടടകളപട വശീഡടകയക പകഠങ്ങള് ഓകരക
സ്കൂളടനുക്കും ലഭദമകകക്കും. ഇതടനു പുറപമ വടദഗ്ദരുപട കസവനേക്കും പ്രകയകജനേപപടുത്തട പ്രകതദക കകസ്സുകളക്കും
സന്റ്കൂള്

തലത്തടല

പ്രവര്ത്തനേത്തടനേകയട

സക്കുംഘടടപടകക്കേണ്ടതകണന്റ്.
തടരഞ്ഞെടുത്ത

പത്തകക്കും

കമഖലകളപട

തരത്തടപല

ഗ്രൂപകയട

കുട്ടടകള്

മകറുകമ്പകള്

ഈ

കപ്രകജകന്റ്ടന്റ്
ഗ്രൂപടല

നേടര്ബനമകയുക്കും 8, 9 കകസ്സുകളടപല കുട്ടടക്കൂട്ടകയന്റ്മയടപല അക്കുംഗങ്ങളപട കസവനേക്കും പ്രകയകജനേ
പപടുകത്തണ്ടതകണന്റ്. ഇതു വഴട കൂട്ടകയന്റ്മയടലക്കുംഗമകയ 8, 9 കകസടപല കുട്ടടകള്ക്കേന്റ് അവര്ക
പഠടക്കേകനുള പമകഡമ്പ്യൂളകളപട പ്രകകയകഗടക പരടശശീലനേക്കും ലഭടകക്കും.

ഇത്തരത്തടല 8, 9

കകസ്സുകളടല നേടത്തുന പ്രവര്ത്തനേങ്ങപളയകണന്റ് 10-ാം തരത്തടപല കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് പ്രവര്ത്തനേമകയട
കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും വടകസടപടകക്കേണ്ടതന്റ്. 10-ാം തരത്തടപല കുട്ടടകള് അവര് പചേകയ്യേണ്ട കപ്രകജകന്റ്ടന്റ്
പ്രവര്ത്തനേത്തടനേകയട തടരപഞ്ഞെടുത്ത കമഖലകളടല തകപഴ പറയുന പ്രവര്ത്തനേസകധദതകള്
പ്രകയകജനേപപടുത്തകവനതകണന്റ്.
1. അനേടകമഷന & മള്ട്ടശീമശീഡടയ
ഗ്രകഫടകന്റ് ഡടഹസനേടങന്റ്, ഓഡടകയക-വശീഡടകയക എഡടറ്റടങന്റ്, അനേടകമഷന നേടര്മകണക്കും
തുടങ്ങടയയന്റ് പകഠദപദതടയടല തപന സകനേമുണ്ടന്റ്. കുട്ടടകപള ഉള്പപടുത്തട അധദകപകരുപട
കനേതൃതസത്തടല സടനേടമക-അനേടകമഷന നേടര്മകണക്കും കപകലള പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് സക്കുംഘടടതമകയട
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ചേടല

സ്കൂളകളടപലങ്കേടലക്കും

നേടക്കേകറുമുണ്ടന്റ്.

ഇതന്റ്

കുപറക്കൂടട

വദകപകമകയുക്കും

ആസൂതടതമകയുക്കും

ഹഹൈസ്കൂളകളടല പചേയ്യേകന ഐ.സട.ടട. കൂട്ടകയന്റ്മക സകധടകക്കും. ഇതുവഴട പ്രവര്ത്തനേനേടരതമകയ
സ്കൂള് അന്തരശീകവക്കും നേടരന്തരക്കും നേടര്മടക്കേപപടുന സര്ഗസൃഷടകളമകയട നേമ്മുപട വടദദകലയങ്ങള്
പരടവര്ത്തനേപപടുക്കും. മടകവകര്ന ഉതന്റ്പനങ്ങള് വടകന്റ്കടഴന്റ്സന്റ് ചേകനേല വഴട പ്രസടദശീകരടക്കേകന
കഴടയുക്കും. ഐ.ടട.@സ്കൂള് കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് ആവടഷന്റ്കരടച ANTS (Animation Training Programme
for Students) പദതടയടല ഉള്പപടുത്തട കുട്ടടക്കൂട്ടങ്ങള്ക്കേന്റ് വടവടധ പരടശശീലനേപരടപകടടകളക്കും
മതരങ്ങളക്കും ആസൂതണക്കും പചേയ്തു നേടപകക്കേകവനതകണന്റ്.

ഈ വടഭകഗത്തടപല ചേടല പ്രവര്ത്തനേസകധദതകള്
1. വടവടധ ദടനേകചേരണങ്ങളമകയട ബനപപട്ടുള കബകധവതന്റ്ക്കേരണ സകന്ദേശങ്ങള്
ഉള്പക്കേകള്ളുന കകര്ട്ടൂണ്/ അനേടകമഷന തയകറകക്കേല
2. സന്റ്കൂളകളടപല ഏപതങ്കേടലക്കും പ്രവര്ത്തനേങ്ങളപട വശീഡടകയക കഡകകക്യുപമകനഷന
തയകറകക്കേല
3. പകഠപുസ്തകത്തടപല വടവടധ പഠനേപ്രവര്ത്തനേങ്ങള്ക്കേകയട ഉപകയകഗടക്കേകവന
ലഘു അനേടകമഷനുകള് തയകറകക്കേല.
4. കുട്ടടകള് തപന കഥ, തടരക്കേഥ,കസ്റ്റകറടകബകര്ഡന്റ് എനടവ തയകറകക്കേട ലഘു
സടനേടമ/അനേടകമഷന തയകറകക്കേല
2. ഹൈകര്ഡന്റ് പവയര്
ഐ.സട.ടട. ശകകശീകൃത വടദദകഭദകസത്തടപന
അവയുമകയട

കചേര്നന്റ്

പ്രവര്ത്തടകക്കേണ്ട

പ്രടനര്,

ഫലപ്രദമകയ തുടര്ചക്കേന്റ്
പനേറ്റന്റ്വര്കകള്

തുടങ്ങടയവ

കമ്പമ്പ്യൂട്ടറുകളക്കും
ശരടയകയട

പരടപകലടകക്കേണ്ടതുണ്ടന്റ്. ഇതടനേകയട കുട്ടടകളപട തപന ചുമതലപപട്ട ഗ്രൂപന്റ് രക്കുംഗത്തുവകരണ്ടതുണ്ടന്റ്.
കമ്പമ്പ്യൂട്ടര് ഹൈകര്ഡന്റ്പവയര്, അവയുപട ശരടയകയ പരടപകലനേക്കും എനടവയടല പരടശശീലനേക്കും ലഭടച
ഐ.സട.ടട. കൂട്ടകയന്റ്മയടപല കുട്ടടകള് അവര് മനേസടലകക്കേടയ കകരദങ്ങപള പ്രകകയകഗടമകയട
പരടശശീലടച്ചു കനേകക്കേകന സദക തയകറകയടരടകക്കും. ആവശദമകയ ആസൂതണക്കും നേടത്തകനുള
സകഹൈചേരദപമകരുക്കേകന ചുമതലയുള അദദകപകരുപട ഇടപപടലക്കും സഹൈകയവക്കും ആവശദമകയട
വകനക്കേകക്കും. ഇത്തരപമകരു ചുമതല കുട്ടടകള് ഏപറ്റടുകനതു വഴട കുട്ടടകള്ക ലഭടക്കേകവന
കനേട്ടങ്ങള് പലതകണന്റ്.
•

വടവടധ കമ്പമ്പ്യൂട്ടറുക്കും അനുബന ഉപകരണങ്ങളക്കും സസയക്കും പ്രവര്ത്തടപടക്കേകന കഴടയുന.

•

ഒരു കമ്പമ്പ്യൂട്ടര് ലകബടപന പപകതുപരടപകലനേക്കും, യു.പട.എസന്റ്., യു.പട.എസന്റ്. ബകറ്ററടകള്,
പവര് റടകല തുടങ്ങടയവയുപട ഹദനേക്കുംദടനേ കമലകനേകട്ടക്കും തുടങ്ങടയ കകരദങ്ങളടല പ്രകകയകഗടക
പരടശശീലനേക്കും കനേടകനേകകുന.

•

കമ്പമ്പ്യൂട്ടറുകളമകയട ബനപപട്ട ലളടതമകയ ടബടള് ഷൂട്ടടങന്റ് പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് പചേയ്യേകന
സകധടകന.
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•

ഹൈകര്ഡന്റ്പവയര്

ഉപകരണങ്ങള്

മകറ്റടപവക്കേല,

സടസ്റ്റക്കും

അസക്കുംബടങ്ങന്റ്

തുടങ്ങടയ

കകരദങ്ങളടല പ്രകവശീണദക്കും കനേടകനേകകുന.

ഹൈകര്ഡന്റ് പവയര് പരടപകലനേത്തടനേകയട പചേക്കേന്റ് ലടസ്റ്റന്റ്
ഹൈകര്ഡന്റ്പവയര്, സടസ്റ്റക്കും പമയടനനേനസന്റ് എനടവയടല
പരടശശീലനേക്കും ലഭടച
കുട്ടടകളപട ഗ്രൂപടപനേ പല സബന്റ്ഗ്രൂപ്പുകളകയട തടരടചന്റ് ഓകരക ദടവസക്കും ഓകരക സബന്റ്
ഗ്രൂപന്റ് എന രശീതടയടല ലകബടപന സമഗ്രപരടപകലനേത്തടനേകയട ഏലപടകകയുക്കും
പചേയ്യേകക്കും. ഇതടനേകയട ചുവപട നേലകടയ വടശദകക്കുംശങ്ങള് ഉള്പക്കേകള്ളുന ഒരു
ഹദനേക്കുംദടനേ ലകബന്റ് പരടപകലനേ പചേക്കേന്റ് ലടസ്റ്റന്റ് നേടര്മടപചടുക്കേണക്കും.
• പമയടന പവര്
• യു.പട.എസന്റ്. റടകല
• ബകറ്ററട വകട്ടര് (ആഴ്ചയടല ഒരടക്കേല)
• ബകറ്ററട പവര്
• പ്രവര്ത്തടകന സടസ്റ്റങ്ങള്
• പ്രവര്ത്തടക്കേകത്ത സടസ്റ്റങ്ങള്
• പ്രവര്ത്തടക്കേകത്ത ഉപകരണങ്ങള്
• പനേറ്റന്റ്വര്കകള് ലഭടക്കേകത്ത കമ്പമ്പ്യൂട്ടറുകള്
കമല പറഞ്ഞെ ഘടകങ്ങളപട പരടകശകധനേയടപല കപണ്ടത്തലകളക്കും പചേകയ്യേണ്ടട
വന പരടഹൈകര പ്രവര്ത്തനേങ്ങളപട റടകപകര്ട്ടകണന്റ് ഓകരകരുത്തരുക്കും അവരുപട
കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് ഹഗഡടനേന്റ് സമര്പടകക്കേണ്ടതന്റ്.
3. ഭകഷക കമ്പമ്പ്യൂട്ടടങന്റ്
കുട്ടട, അധദകപടക, രകടതകവന്റ്, പ്രകദശപത്ത പപകതുസമൂഹൈക്കും തുടങ്ങടയ ഘടകങ്ങളപട
സജശീവവക്കും നേടര്കലകഭവമകയ പടന്തുണകയകപടയകണന്റ് ഏപതകരു സ്കൂളക്കും പ്രവര്ത്തടകനതന്റ്. സ്കൂളകളടല
നേടകന പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് കഡകകക്യുപമനന്റ് പചേയ്യുകയുക്കും സമൂഹൈസമകത്തടല അവതരടപടകകയുക്കും
പചേകയ്യേണ്ടതന്റ് വടദദകഭദകസ കമഖലയുപട പ്രവര്ത്തനേങ്ങളപട സുതകരദത ഉറപ്പുവരുത്തുനതടനുക്കും
പ്രകടനേക്കും വടലയടരുത്തുനതടനുക്കും അതദന്തകകപകടതമകയ ഒനകണന്റ് . ഇതടനേകയട സ്കൂള് പതക്കും,
പവബന്റ്ഹസറ്റന്റ്, കബകഗന്റ്, വടക്കേട, വകര്ത്തകള് റടകപകര്ട്ടന്റ് പചേയ്യുന സക്കുംഘക്കും (കുട്ടടറടകപകര്ട്ടര്),
ഡടജടറ്റല ഉളടക്കേങ്ങള് തയകറകക്കേല എനടങ്ങപനേ വടവടധ സകധദതകള് പ്രകയകജനേപപടുത്തകക്കും.
ഇത്തരത്തടല സ്കൂള് പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് പ്രസടദശീകരടകക വഴട പപകതുകവ സകഹൈടതദസക്കുംരക്കുംഭങ്ങളകലക്കും
പ്രസടദശീകരണ വടലയടരുത്തല

പ്രവര്ത്തനേങ്ങളകലക്കും സജശീവമകകുന

അന്തരശീകക്കും സ്കൂളടല

നേടര്മടപചടുക്കേകന സകധടകക്കും. വടദദകര്ഥടകള് തപന റടകപകര്ട്ടറുക്കും പ്രസകധകരുമകകുനതടനേകലക്കും
പപകതുജനേങ്ങളമകയുക്കും കനേരടട്ടു സക്കുംവദടകനതടനേകലക്കും മകതൃഭകഷയടലകണന്റ് ഇത്തരക്കും പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്
നേടപടലകകക്കേണ്ടതന്റ്. ഈ കമഖലയുപട പ്രകവശടകയകയട വടവടധ മകതൃഭകഷക കമ്പമ്പ്യൂട്ടടങന്റ് കപ്രകജകന്റ്ടന്റ്
പ്രവര്ത്തനേങ്ങപള കകണുകയുക്കും അതടലൂപട കുട്ടടക്കൂട്ടങ്ങപള ഹൈകയന്റ് സ്കൂള് പ്രവര്ത്തനേങ്ങളപട
കഡകകക്യുപമനന്റ് പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് ഏപറ്റടുത്തന്റ് പചേയ്യേകനുള തരത്തടകലക്കേന്റ് എത്തടക്കേകവനതുമകണന്റ്.
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മലയകളക്കും കമ്പമ്പ്യൂ ട്ട ടങന്റ് - ചേടല കപ്രകജ കന്റ് ടുകള്
പ്രകകദശടക ഭകഷക കമ്പമ്പ്യൂട്ടടങ്ങന്റ്
1. പദ, സമകനേ പദ, ഹശലട, ഗ്രകമദ-പട്ടണ ഭകഷ നേടഘണ്ടുക്കേളപട കസകഫന്റ്പവയര്
ഡകറ്റകകബസന്റ് നേടര്മകണക്കും
2. കവഡന്റ് പപ്രകസസര്/എഡടറ്റര് കസകഫന്റ്പവയറുകളടല ഓകട്ടക കമ്പമശീഷന, വദകകരണ
സടനകകന്റ് പരടകശകധനേയ്കുള ഡകറ്റകകബസന്റ്
3. ഹൈടന്ദേട-മലയകളക്കും, ഇക്കുംഗശീഷന്റ് -മലയകളക്കും, ഉറുദു -മലയകളക്കും തുടങ്ങടയ നേടഘണ്ടുക്കേളപടയുക്കും
വടവര്ത്തനേ പരടപകടടകളപടയുക്കും ഡകറ്റകകബസന്റ്
4. കലകക്കേഹലകസഷന കപ്രകജകന്റ്ടുകള്

പ്രകകദശടകഭകഷക ഉളടക്കേനേടര്മകണക്കും
1. വടക്കേടപശീഡടയ കപ്രകജകന്റ് ടുമകയട സഹൈകരടച്ചുള പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്
വടക്കേടപശീഡടയ കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് വടവടധ വടക്കേടകൂട്ടകയന്റ്മയടലൂപട മലയകളക്കും വടക്കേടപശീഡടയപയ
സക്കുംപുഷന്റ്ടമകകന നേടരവധട പദതടകള് ആവടഷന്റ്കരടച്ചു നേടപടലകകനണ്ടന്റ് . ഇത്തരക്കും
മകതൃകയടല പകര്പകവകകശ കകലകവധട കഴടഞ്ഞെ പുസ്തകങ്ങപള വടക്കേടഗ്രന്ഥശകലയടകലക്കേന്റ്
ഉള്പപടുത്തുന പ്രവര്ത്തനേക്കും, കലഖനേങ്ങപള വടവര്ത്തനേക്കും പചേയ്യേല, വടകന്റ്ഷ്ണറട, വടക്കേടപചേകല്ലുകള്
എനടവപയ
പുഷടപപടുത്തുന
പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്
എനടവ
ഇതടകലക്കേകയട
പരടഗണടക്കേകവനതകണന്റ്.
2. സ്കൂള് വടക്കേട
കകരളത്തടപല എലക സ്കൂളകളപടയുക്കും വടവരങ്ങൾ ഉൾപപടുത്തട ഐ.ടട.@സന്റ്കൂൾ
കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് ആരക്കുംഭടച സക്കുംരക്കുംഭമകണന്റ് സ്കൂൾവടക്കേട. വടദദകർതടകളപട സർഗകത്മകസൃഷടകളക്കും
അദദകപകർ തയ്യേകറകകന പഠനേസഹൈകയ വടവരങ്ങളക്കും അതകതന്റ് സ്കൂളകളപട ചേരടതക്കും,
മടകവകള്, സലപരടചേയക്കും, കശഖരടകനതടനുക്കും പങ്കുവകനതടനുമകണന്റ് പവബന്റ്ഹസറ്റന്റ്
പ്രസടദശീകരടചടരടകനതന്റ്. സന്റ്കൂള്വടക്കേടപയ നേടരന്തരക്കും പുതുകകയുക്കും, സ്കൂള്വടക്കേടയുമകയട
ബനപപട്ടന്റ് വടവടധ കപ്രകജകന്റ്ടുകള് ആവടഷന്റ്കരടചന്റ് (നേകകടകടട വടജ്ഞകനേകകകശക്കും , സ്കൂള് പതക്കും,
എപന നേകടന്റ് മുതലകയവ) നേടപടലകകനതുക്കും ഇതുമകയട ബനപപട്ടന്റ് പചേയ്യേകവനതകണന്റ്.

ചേടല കഡകകക്യുപമകനഷന പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്
1. വടകന്റ്കടഴന്റ്സന്റ് ചേകനേലടനേകയട വകര്ത്തകള് തയകറകക്കേട അവതരടപടകക.
2. സന്റ്കൂള് പവബന്റ്ഹസറ്റന്റ്, കബകഗന്റ് എനടവ തയകറകക്കേട ഹദനേക്കുംദടനേ സന്റ്കൂള് പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്
കഡകകക്യുപമനന്റ് പചേയന്റ് പ്രസടദശീകരടകക.
4. ഇനര്പനേറക്കും ഹസബര് സുരകയുക്കും
ഇനര്പനേറ്റന്റ് സകര്വതടകമകയട ഉപകയകഗടക്കേപപടുന സ്കൂള് അന്തരശീകത്തടല ഹഹൈപടകന്റ്
സ്കൂളകപള സക്കുംബനടചന്റ് ഹസബര് സുരക പരമപ്രധകനേമകണന്റ്. കുട്ടടകപള നേടരന്തരമകയട ഇക്കേകരദക്കും
കബകധദപപടുത്തുകയുക്കും ഇനര്പനേറ്റന്റ് ഉപകയകഗടകകമ്പകള് ഓകരകരുത്തരുക്കും വടവടധ രശീതടയടല
നേടരശീകടക്കേപപടുനപണ്ടനന്റ് അവപര കബകധദപപടുത്തുകയുക്കും കവണക്കും. ഇതടനേകയട കുട്ടടകളപട
ഗ്രൂപ്പുകപള തപന ചുമതലപപടുത്തുനതന്റ് ഉചേടതമകയടരടകക്കും. ഇക്കേകരദത്തടനേകയട ഒരു ഹസബര്
സുരകക ടകസന്റ് കഫകഴന്റ് രൂപശീകരടച്ചു പ്രവര്ത്തടപടകക്കേണ്ടതുണ്ടന്റ് . പത്തകക്കുംതരത്തടപല ഈ കമഖല
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കപ്രകജക്ടടനേകയട തടരപഞ്ഞെടുത്തവപര ഉള്പപടുത്തടയകയടരടക്കേണക്കും ടകസന്റ് കഫകഴന്റ് രൂപശീകരണക്കും
നേടകത്തണ്ടതന്റ്.

ഹസബര് സുരകക ടകസന്റ് കഫകഴടപന ചേടല പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്
1. ഹസബര് സുരകക കബകധവതന്റ്കരണ പ്രചേരണങ്ങള് സക്കുംഘടടപടകക.
2. ഹസബര് സുരകക കകസുകള് നേടത്തുക.
3. സുരകടതമകയ ഇനര്പനേറ്റന്റ് പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്ക്കേന്റ് വടദദകര്ഥടകപള
സഹൈകയടകക.

5 . ഇലകകകണടകന്റ്
എലക സ്കൂളകളടലക്കും റകസന്റ്പബറട ഹപ കമ്പമ്പ്യൂട്ടറുകളക്കും ഇലകന്റ്കടകണടകന്റ് കടറകളക്കും വടതരണക്കും
പചേയടട്ടുണ്ടന്റ്. ഇത്തരക്കും പചേറുകമ്പമ്പ്യൂട്ടറുകളക്കും കടറകളക്കും ഉപകയകഗടചന്റ് അഹപ്ലൈഡന്റ് ഇലകകകണടകടപനയുക്കും
കപ്രകഗ്രകമടങ്ങടകനയുക്കും

അടടസകനേ പകഠങ്ങള് അഭദസടകനതടനുക്കും പ്രകകയകഗടക കപ്രകജകന്റ്ടുകള്

പചേയ്യുനതടനുമുള പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് ഐ.സട.ടട. കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും വഴട നേടപകക്കേകനേകകുക്കും.

•

സ്കൂളടല ലഭദമകയ ഇലകന്റ്കടകണടകന്റ് കടറ്റന്റ് ഉപകയകഗപപടുത്തടയുള വടവടധ കപ്രകജകന്റ്ടുകള്
തയകറകകനതടനു പുറകമ സര്ക്കേകരടപന Learn to Code പദതടയടല ഉള്പപടുത്തട ഓകരക
ഹഹൈസ്കൂളകളടലക്കും കഴടഞ്ഞെ രണ്ടന്റ് വര്ഷങ്ങളടലകയട തടരപഞ്ഞെടുത്ത വടദദകര്ഥടകള്ക്കേകയട
റകസന്റ്പബറട ഹപ കടറ്റന്റ് വടതരണവക്കും പരടശശീലനേവക്കും നേടത്തടയടട്ടുണ്ടന്റ് . സ്കൂളകളടല ലഭദമകയ
റകസന്റ്പബറട ഹപ കടറ്റന്റ്

പ്രകയകജനേപപടുത്തടയുള വടവടധ പ്രവര്ത്തനേങ്ങളക്കും ഈ

വടഭകഗത്തടല ഏപറ്റടുത്തന്റ് പചേയ്യേകവനതകണന്റ്. ഹപത്തണ് കപ്രകഗ്രകമുകള് തയ്യേകറകക്കേട അവ
റകസന്റ്പബറട

ഹപ

കടറപകയകഗടചന്റ്

പ്രവര്ത്തടപടച്ചു

കനേകകനതടനുള

കപ്രകജകന്റ്ടന്റ്

പചേയ്യേകനേകവശദമകയ കൂടുതല പരടശശീലനേക്കും വടദദകര്ഥടകള്ക്കേന്റ് നേലകകണ്ടതകയടട്ടുണ്ടന്റ്.
പത്തകക്കുംതരത്തടപല ഈ കമഖല കപ്രകജകന്റ്ടടനേകയട തടരപഞ്ഞെടുത്തവര്ക്കേന്റ് ചുവപട നേലകടയ
കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് മകതൃകകള് അവലക്കുംബടക്കേകവനതകണന്റ്.
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ഈ വടഭകഗത്തടല ഏപറ്റടുക്കേകവന ചേടല പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്
1. സന്റ്കൂളകളടല ലഭദമകയ ഇലകകകണടകന്റ് കടറ്റടപല ഘടകങ്ങള് ഉപകയകഗടച്ചു വടവടധ
ഇലകകകണടകന്റ് സര്കമ്പ്യൂട്ടുകള് തയ്യേകറകകക. തയകറകക്കേടയവയുപട സര്ക്കേശീട്ടന്റ് ഡയഗ്രക്കും
വരചന്റ് പ്രദര്ശടപടകക - ഇലകന്റ്കടകണടകന്റ് കടറ്റടല പരടശശീലനേക്കും ലഭടച
അധദകപകപന സഹൈകയകത്തകപടയകണന്റ് ഈ കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് ആസൂതണക്കും പചേയന്റ്
നേടപടലകകക്കേണ്ടതന്റ്.
2. എല.ഇ.ഡട ഹലറകള്, വടവടധ ഇനേക്കും പസനസറുകള് തുടങ്ങടയവ ഉപകയകഗടചന്റ്
പ്രവര്ത്തടകന പചേറടയ ഇലകകകണടകന്റ് ഉപകരണങ്ങള് റകസന്റ്പന്റ്പബറട ഹപ
ഉപകയകഗടചന്റ്
പ്രവര്ത്തടപടക്കേകവന
രശീതടയടല
തയകറകകക.
അവ
നേടയനടകനതടനുള ഹപത്തണ് കപ്രകഗ്രകമുകള് എഴുതുക. ഈ കപ്രകഗ്രകമുകളക്കും
ഉപകരണങ്ങളപട പ്രവര്ത്തനേവക്കും സ്കൂള് തലത്തടല പ്രദര്ശടപടകകയുക്കും
കഡകകക്യുപമനന്റ് പചേയ്യുകയുക്കും പചേയ്യുക.
3. ശകസ്ത്രകമളയടല അതതു സ്കൂളടപനേ ഇലകകകണടകടല തല്പരരകയ കുട്ടടകൂട്ടത്തടനേന്റ് ചേടല
പ്രവര്ത്തനേങ്ങളടല പ്രതടനേടധശീകരടക്കേകന ആവന രശീതശീയടലള തകല്പരദജനേകവക്കും
അകനേസഷണകത്മകവമകയ കപ്രകജകന്റ്ടുകള് ഏപറ്റടുത്തന്റ് പചേയ്യുക.
കമകണടറ്ററടങന്റ്
സ്കൂളടല നേടകന പദതടയുപട വടജയകരമകയ നേടത്തടപടനേന്റ് ആവശദമകയ കമകണടറ്ററടങന്റ്
സമടതടകള് സ്കൂള്-ജടലക-സക്കുംസകനേ തലത്തടല രൂപശീകരടകക്കേണ്ടതകണന്റ്. ഓകരക ഘട്ടത്തടലമുള
പ്രകടനേങ്ങപള വടലയടരുത്തട ആവശദമകയ പമചപപടുത്തലകള് നേടര്കദശടകക, മടകവ പുലര്ത്തുന
മകതൃകകള്ക്കേന്റ്

കപ്രകതകഹൈനേങ്ങള്

നേലകുക

തുടങ്ങടയ

പ്രവര്ത്തനേത്തടലൂപട

ഹൈകയന്റ്

സ്കൂള്

കുട്ടടക്കൂട്ടങ്ങപള കൂടുതല ഘടനേകപരമകക്കേകനുക്കും പ്രകടനേങ്ങള് പമചപപടുത്തകനുക്കും കമകണടറ്ററടങന്റ്
സമടതടയുപട പ്രവര്ത്തനേങ്ങളടലൂപട സകധദമകവണക്കും.
പടന്തുണകസക്കുംവടധകനേങ്ങള്
•

സക്കുംസകനേതലക്കും
ഐ.സട.ടട കുട്ടടക്കൂട്ടകയ്മയുപട പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് ഫലപ്രദമകയട നേടത്തകന തകപഴ പറയുന

സക്കുംവടധകനേങ്ങളക്കും സകമഗ്രടകളക്കും സക്കുംസകനേതലത്തടല ഉറപകകക്കേണ്ടതകണന്റ്.
•

ഓകരക ഘട്ടങ്ങളടലക്കും കുട്ടടക്കൂട്ടങ്ങള്കള വടവടധ പരടശശീലനേങ്ങള് ആസൂതണക്കും പചേയ്യേല

•

ഐ.സട.ടട. കുട്ടടക്കൂട്ടകയ്മയുപട ചുമതല വഹൈടകക്കേണ്ട അദദകപകര്കള (SITC, Joint
SITC) വടവടധ പരടശശീലനേങ്ങള് ആവടഷ്ക്കരടക്കേല

•

മുമ വടവരടച അഞന്റ് കമഖലകളടകലയുക്കും പഠനേപ്രവര്ത്തനേങ്ങള് പ്രതടപകദടകന പഠനേ
പമകഡമ്പ്യൂളകള്, വശീഡടകയക പകഠങ്ങള് ( Demonstration Classes) തയകറകക്കേല.

•

സ്കൂളകളടല

മടകവ

പുലര്ത്തുനവര്ക്കേന്റ്

വടദദകര്ഥടകളപട കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് പ്രവര്ത്തനേങ്ങളപട
സക്കുംഘടടപടക്കേല

കൂടുതല

അവസരങ്ങള്

നേലകല,

അവതരണക്കും -സക്കുംസകനേതല പഫസ്റ്റന്റ്
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◦ പടകന്റ്കനേക പകര്ക്കേന്റ്, ഇനകഫകപകര്ക്കേന്റ്, സ്റ്റകര്ട്ടപന്റ്/ഇലകന്റ്കടകണടകന്റ് വടകലജന്റ് തുടങ്ങടയ
വയുപട പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് മനേസടലകകനതടനുക്കും പരടചേയപപടുനതടനുമുള അവസരക്കും
നേലകുനതന്റ് പരടഗണടക്കേകവനതകണന്റ്.
◦ മുഴുവന ജടലകളടല നേടനക്കും പ്രസടദശീകരണകയകഗദമകയ ഉതന്റ്പനങ്ങള് തയകറകക്കേടയ
കുട്ടടകള്ക പപങ്കേടുക്കേകന അവസരക്കും നേലകകന കഴടയണക്കും.
•

സ്ക്കൂള് തലത്തടലള പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് നേടരശീകടക്കേകനുക്കും കപ്രകതകഹൈനേക്കും നേലകകനുമുള
പപ്രകകമകഷന പഹൈലപന്റ് ഡസ്ക്കുകള് സജ്ജമകക്കേട പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് സജശീവമകക്കേണക്കും.

•

സക്കുംസകനേതല കമകണടറ്ററടങന്റ്

ജടലകതലക്കും
•

സക്കുംസകനേതലത്തടല ആവടഷന്റ്ക്കേരടകന പരടശശീലനേങ്ങളപടയുക്കും പ്രവര്ത്തനേങ്ങളപടയുക്കും
നേടത്തടപന്റ്
ജടലക തല കമകണടറ്ററടങന്റ്, പടന്തുണകസക്കുംവടധകനേക്കും
പപ്രകകമകഷന പഹൈലപന്റ്ഡസ്ക്കുകള്

•
•
സ്കൂള്തലക്കും

സന്റ്കൂള് തലത്തടപല ചേടല പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് ചുവപട നേലകുന
•

സക്കുംസകനേതലത്തടല നേടര്കദശടകന പദതട പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് അതതു സമയത്തന്റ്
നേടപകക്കേല

•

ഐ.സട.ടട. കുട്ടടകൂട്ടക്കും പദതടയുപട നേടത്തടപന്റ്, രകകധടകകര സമടതട പതരപഞ്ഞെടുപന്റ്.

•

ഐ.സട.ടട. കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും അക്കുംഗങ്ങളകകകന തകതന്റ്പരദമുള കുട്ടടകപള അഭടരുചേട പരശീക
നേടത്തട തടരപഞ്ഞെടുക്കേല.

•

കുട്ടടക്കൂട്ടങ്ങളടപല പുതടയ അക്കുംഗങ്ങള്ക്കേന്റ് പ്രകഥമടകപരടശശീലനേക്കും നേലകല.

•

വടവടധ പമകഡമ്പ്യൂളകപള വടദദകര്ഥടകള്ക്കേന്റ് പരടചേയപപടുത്തല, തകതന്റ്പരദത്തടനേനുസരടച്ചുള
ഗ്രൂപന്റ് രൂപശീകരടക്കേല,

8, 9 കകസ്സുകകര് പ്രവര്ത്തനേപദതടകള്ക്കേനുസരടചന്റ് അതകതു

പമകഡദളകളടകലകള പ്രകകന്റ്ടടക്കേല പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് ഏപറ്റടുക്കേല
•

കുട്ടടകൂട്ടകക്കുംഗങ്ങള്ക്കേന്റ് സസന്തക്കും തകതന്റ്പരദത്തടനേനുസരടച്ചു

പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് ഏപറ്റടുത്തു

നേടത്തുന രശീതട പരടശടലടപടക്കേത്തക്കേ തരത്തടല പ്രവര്ത്തനേങ്ങളകസൂതണക്കും പചേയ്യേല.
പത്തകക്കും കകസുകകര് കപ്രകജകന്റ്ടന്റ് പ്രവര്ത്തനേക്കും ഏപറ്റടുക്കേല.
•

മറ കുട്ടടകള്കക്കും രകടതകക്കേള്കക്കും കകണകന അവസരക്കും നേലകടപക്കേകണ്ടന്റ് ഉതന്റ്പനങ്ങളപട
പ്രദര്ശനേക്കും.
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ഉപസക്കുംഹൈകരക്കും
കുട്ടടകള്

സദക

പ്രവര്ത്തടച്ചുപകകണ്ടടരടക്കേകന

തകല്പരദമുളവരുക്കും

നേടരന്തരമകയട

ആഗ്രഹൈടകനവരുമകണന്റ്. അതുപകകണ്ടു തപന സകകങ്കേതടക വടദദയുപട പുതുമ
പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്ക്കേന്റ്

അവസരപമകരുകന

ഹൈകയന്റ്സ്കൂള്

കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും

പുതുമ

കനേടകനുള

വടദദകലയങ്ങളടല

സക്കുംഘടടപടകക സുഗമവക്കും രസകരവക്കും ആകവശകരവമകയടരടകക്കും. വടവരവടനേടമയ സകകങ്കേതടക
വടദദകയകടുള വടദദകര്ഥടകളപട ആകകക്കുംകയുക്കും കസൗതുകവക്കും ഗുണപരമകയ രശീതടയടല ഉപകയകഗ
പപടുത്തടയകണന്റ് ഹൈകയന്റ്സ്കൂള് കുട്ടടക്കൂട്ടക്കും പദതട സകകകതന്റ്കരടകനതന്റ്. സ്കൂള് പ്രവര്ത്തനേങ്ങളടല
കുട്ടടകള്ക്കേന്റ് ലഭടകന അവസരങ്ങള് പ്രകയകജനേപപടുത്തടപക്കേകണ്ടന്റ് കുട്ടടകപള ഈ കൂട്ടകയ്മയുപട
പ്രവര്ത്തകരുക്കും പ്രചേകരകരുമകക്കേട മകറ്റകവനതകണന്റ്. വടദദകഭദകസ സക്കുംരകണ യജ്ഞവക്കും അതടലൂപട
ഹഹൈപടകന്റ് സ്കൂള് പദതടയുക്കും നേടപടലകകനതടനുക്കും ഐ.സട.ടട. അധടഷടത പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്
വടദദകലയങ്ങളപട ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്ക്കേന്റ് ഫലപ്രദമകയട ഉപകയകഗടകനതടനുക്കും ഹൈകയന്റ്സ്കൂള്
കുട്ടടക്കൂട്ടത്തടനുക്കും സ്കൂള് ഐ.ടട. കകക-ഓര്ഡടകനേറ്റര്മകര്കക്കും അധദകപകര്കക്കും രകകര്ത്തകക്കേള്കക്കും
അവസരക്കും ലഭടകനതടനേന്റ് ഈ പദതടയടലൂപട സകധദമകകുക്കും.
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