
കക്ലാസസ് മൂനസ്
മലയക്ലാളള

അവധധികക്ലാല പരധിശശീലനള - ഊനല
മമഖല/ ധക്ലാരണകള/ ആശയങ്ങള

കക്ലാസസ് റള പ്രതധിഫലനള

• അധധക്ലാപധികയുടടെ പക്ലാനധിങസ്, 
കുടധികളുടടെ ഉല്പ്പനങ്ങള, 
എനധിവ വധിലയധിരുതധി 
ആവശധമക്ലായ പധിന്തുണ നലകല

• ടെശീചധിങസ് മക്ലാനന്വലധില കക്ലാസ്റമധില രൂപടപ്പമടെണ്ട ഉല്പ്പനങ്ങടള സളബനധിചസ്   സൂചനയുണ്ടസ്.
• ടെധി എള ല കുടധികളുടടെ ഉളപ്പനതധിടന്റെ മധികവുകള കടണ്ടതധി മരഖടപ്പടുതധിയധിട്ടുണ്ടസ്
• പധിന്തുണക്ലാവശധങ്ങള കടണ്ടതധിയധിട്ടുണ്ടസ്. ഉയര്ന പഠനനധിലവക്ലാരതധിടലതക്ലാനക്ലായധി പ്രവര്തനങ്ങള 

ആസൂത്രണള ടചയസ് നടെപ്പക്ലാകധിയധിട്ടുണ്ടസ്. ഉദക്ലാ- ഒനക്ലാള യൂണധിറധിടല കവധിതടയ കഥക്ലാരൂപതധിമലകസ് മക്ലാറധി 
എഴുതുനതധിനസ് എന പഠനമനടള ആര്ജധിക്കുനതധിനുമവണ്ടധി - അമ്മമയക്ലാ ടടെക്ലാപ്പള എന കവധിതയധിടല ആശയങ്ങള
ഗ്രഹധിചസ് അതധിടന കഥക്ലാരൂപതധിമലകസ് മക്ലാറധി എഴുതുന. സന്വയള വധിലയധിരുതല സൂചകങ്ങള തയക്ലാറക്ലാകധിയധിട്ടുണ്ടസ്
(കവധിത കഥയക്ലായധി എഴുതധി, കവധിതയധിടല എലക്ലാ സളഭവങ്ങളുള ഉളടപ്പടുതധി, കണ്ണമനയുള അമ്മമയയുള കുറധിചസ് 
നനക്ലായധി എഴുതധി, കഥയസ് മപരസ് നലകധി, കഥ കൂട്ടുകക്ലാര്കസ് ഇഷ്ടടപ്പട്ടു, ടതറസ് കൂടെക്ലാടത എഴുതധി)

• പരസ്പര വധിലയധിരുതലധിനുള്ള സൂചകങ്ങള രൂപശീകരധിചധിട്ടുണ്ടസ് (കഥക്ലാവധികക്ലാസള, തുടെകള, ഒടുകള, 
കഥക്ലാപക്ലാത്രങ്ങള,സളഭവങ്ങളുടടെ തുടെര്ച, അനുമയക്ലാജധമക്ലായ ഭക്ലാഷ, തലടകടസ്)

• എഡധിറധിളഗസ് നടെതധിയധിട്ടുണ്ടസ് - ആശയതല എഡധിറധിളഗസ് (അമ്മമയക്ലാടടെക്ലാപ്പള എന കവധിതടയ കഥക്ലാരൂപതധിമലകസ്
മക്ലാറധി എഴുതധിയതസ് കുടധികളുടടെ മുമക്ലാടക പ്രദര്ശധിപ്പധിചസ്  എലക്ലാ കുടധികളുടടെയുള പങക്ലാളധിതള ഉറപ്പക്ലാകധി 
ആശയരൂപശീകരണള നടെത്തുകയുള മറസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടടെ ഉലപ്പനള, ടെശീചര്മവഷന് എനധിവയുമക്ലായധി തടധിച്ചുമനക്ലാകധി 
ആശയപരമക്ലായ മധികവധില എതധിക്കുന
ചധിഹ്നനള -കഥയധിടല വക്ലാകധങ്ങള പൂര്തധിയക്ലാകുനടതവധിടടെയക്ലാണസ്?ആ വക്ലാകധങ്ങള 
മചക്ലാദധടതമയക്ലാ,അതധിശമയക്ലാകധി കലര്ന പ്രസക്ലാവനടയമയക്ലാ സൂചധിപ്പധിക്കുനതക്ലാമണക്ലാ? എങധില അവ 
തധിരധിചറധിയുനതധിനസ് എടന്തെലക്ലാള അടെയക്ലാളങ്ങളക്ലാണസ് മരഖടപ്പടുമതണ്ടതസ്?
എനധിങ്ങടന ചധിഹ്നങ്ങളുടടെ ആവശധകത മബക്ലാധധടപ്പടുത്തുന മചക്ലാദധങ്ങല മചക്ലാദധിച്ചുടകക്ലാണള കക്ലാസധില രൂപടപ്പട
രചനകളുള, ടെശീചര്മവര്ഷനുള പരധിചയടപ്പടുതധിടകക്ലാണ്ടസ് ശരധിയക്ലായ രൂപള കക്ലാണക്ലാന് അവസരടമക്ലാരുകക്ലാള.
ഇതധിലൂടടെ ചധിഹ്നപരമക്ലായ എഡധിറധിങസ് സക്ലാധധമക്ലാകക്ലാള.

• കഥയധിടല ശശലധികള സൂചധിപ്പധിച്ചു ടകക്ലാണ്ടസ് കുടധികളുടടെ സഹക്ലായമതക്ലാടടെ ശശലശീപരമക്ലായ എഡധിറധിഗസ് നടെത്തുന
• വക്ലാകധഘടെനക്ലാപരള - അമ്മമയക്ലാടടെക്ലാപ്പള എന കവധിത കഥക്ലാരൂപതധിലക്ലാക്കുമമക്ലാഴുള കുടധികള മറ്റു 

മലഖനപ്രവര്തനതധിമലര്ടപ്പടുമമക്ലാഴുള (കുറധിപ്പസ്,സളഭക്ലാഷണള,വധിവരണള,കവധിത തുടെങ്ങധിയവ)പദള 
വധിട്ടുമപക്ലാകല, ടതറക്ലായ പദക്രമള, അധധിക പദങ്ങളുടടെ ഉപമയക്ലാഗള എനധിവ 
ശ്രദ്ധയധിലടപ്പടുത്തുന.വക്ലാകധഘടെനക്ലാപരമക്ലായധി കക്ലാണക്ലാന് കഴധിഞ്ഞ പധിശകസ് എഡധിറധിങ്ങധിനസ് വധിമധയമക്ലാക്കുന  
ഉല്പ്പനതധില എവധിടടെയക്ലാടണനസ് കുടധികളുടടെ ശ്രദ്ധയധില ടകക്ലാണവരല.



• പദങ്ങള, വക്ലാക്കുകള ഇവയുടടെ വധിനധക്ലാസതധില വന പധിഴവുകള ശ്രദ്ധയധിലടപടുതല
• അക്ഷരങ്ങള വധിട്ടുമപക്ലാകല,ചധിഹ്നങ്ങള മക്ലാറധി പ്രമയക്ലാഗധികല എനധിവ ശ്രദ്ധയധില ടകക്ലാണവരല

വധതധസ തലങ്ങളധില നധിലക്കുന 
കുടധികടള പരധിഗണധിച്ചുടകക്ലാണ്ടസ് 
പ്രവര്തനങ്ങള തയക്ലാറക്ലാക്കുന

• ആശയള ഗ്രഹധിച്ചുടകക്ലാണള്ള വക്ലായനക്കുമവണ്ടധി - വക്ലായന സക്ലാമഗ്രധി നധിര്മക്ലാണള, വക്ലായനകക്ലാര്ഡുകള, 
ലഘുവക്ലാകധങ്ങള, അര്ഥള പറയക്ലാള, നധിര്മദശങ്ങള വക്ലായന, ചധിത്രകഥകള വക്ലായന, വക്ലാര്തയുടടെ തലടകടസ് 
വക്ലായധികല, മചക്ലാദധങ്ങള രൂപശീകരധികല, തലടകട്ടു നലകല...,വര്ക്കുഷശീറ്റുകള പ്രമയക്ലാജനടപ്പടുതല

• വധതധസ സന്ദര്ഭങ്ങളധില വധതധസ ആവശധങ്ങളക്കുമവണ്ടധി വക്ലായധികല,ഗ്രൂപ്പുവക്ലായന.
• മലഖനതധിനസ് - പദമകളധികള, അടെധിക്കുറധിടപ്പഴുതല, തലടകടടഴുതല, വക്ലായനക്കുറധിപ്പസ്, കഥക്ലാപൂരണള, 

ഡയറധിടയഴുതസ്, കഥയധിടല സളഭവങ്ങള ക്രമതധിലക്ലാകല.....

• പഠനമനടങ്ങളുടടെ സുപ്രധക്ലാന 
ടതളധിവുകളധില ഒനക്ലായ 
മനക്ലാട്ടുബുകധിടല 
മരഖടപ്പടുതലുകള സളബനധിചസ് 
കൂടുതല കൃതധത രൂപശീകരധികല

• ഒനക്ലാള യൂണധിറധിടല അമ്മമയക്ലാടടെക്ലാപ്പള എന പക്ലാഠവുമക്ലായധി ബനടപ്പടസ് മനക്ലാട്ടുബുകധില വമരണ്ട 
മരഖടപ്പടുതലുകടളക്കുറധിചസ് ടെധി എള ല സൂചന നലകധിയധിട്ടുണ്ടസ്.

• പക്ലാഠപുസകതധിലുള അധധപക സഹക്ലായധിയധിലുള നലകധിയധിട്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള - സളഭക്ലാഷണള, കവധിതയധില 
നധിനസ് കഥയധിമലകസ്, മഹതസ് വചനങ്ങള മശഖരധികല, ഓര്മകളുടടെ കുറധിപ്പസ്, കവധിത, വധിവരണള എനധിവ 
മനക്ലാട്ടുബുകധില മരഖടപ്പടുതധിയധിട്ടുണ്ടസ്

• സളഭക്ലാഷണള, കഥ, വധിവരണള എനധിങ്ങടനയുള്ള വധവഹക്ലാരരൂപങ്ങളുടടെ കക്ലാസസ് റള പ്രക്രധിയ  –
ആശയരൂപശീകരണ ചര്ചക്കു മശഷമുള്ള വധകധിഗത രചന, അവതരണള,ഗ്രൂപ്പസ് പ്രവര്തനള, ഗ്രൂപ്പധിടല 
ടമചടപ്പടുതല, ടെശീചര്മവര്ഷന് എനധിവ മനക്ലാട്ടുബുകധിലുണ്ടസ്.

• ആശയതലള, ചധിഹ്നള, ശശലധി, വക്ലാകധഘടെന, പദഘടെന,അക്ഷരള എനശീ മമഖലകളധില കു ടധികള വരുതധിയ 
ടതറ്റുകള എഡധിറധിളഗധിനു വധിമധയമക്ലാകധിയധിട്ടുണ്ടസ്

ശട്രൈ ഔടസ്
1. മലഖനതധിടല പ്രശ്നങ്ങള പരധിഹരധിക്കുനതധിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള
2. കുടധികടള സന്വതന്ത്രവക്ലായനകക്ലാരക്ലാക്കുനതധിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള
3. അമ്മമയക്ലാടടെക്ലാപ്പള എന യൂണധിറ്റുമക്ലായധി ബനപ്പടസ് മനക്ലാട്ടുബുകധിടല മരഖടപ്പടുതല


