
യു പപി ഗണപിതത
അധധധ്യാപക പരപിശശീലനതപില് ഊന്നല്

നല്കപിയ ധധ്യാരണകള/ആശയങ്ങള
കധ്യാസസ് മുറപിയപില് പ്രതശീകപിക്കുന്ന മധ്യാറ്റങ്ങള

➔ പഠനസന്ദര്ഭതപില് കുടപി 
നനരപിടധ്യാവുന്ന പഠനപ്രയധ്യാസങ്ങള 
അദധധ്യാപപിക കണണ്ടെനതണ്ടെതുണ്ടെസ്. 

➔ അനുനയധ്യാജധമധ്യായ 
നചധ്യാദധങ്ങളപിലൂണടയുത
,അവസധ്യാവപിശകലനതപിലൂണടയുത  
കുടപി അനുഭവപിക്കുന്ന 
പഠനപ്രയധ്യാസണത 
കൃതധണപ്പെടുതധ്യാന് 
അദധധ്യാപപികകധ്യാവണത.

➔ ഇതുവഴപി പഠനപ്രയധ്യാസണത 
മുറപിച്ചുകടക്കുന്നതപിനസ് 
സഹധ്യായകരമധ്യായ 
പഠനപ്രവര്തനങ്ങള ആസൂത്രണത
ണചയ്യുകയുത നവണത.

➔ കുടപിയുണട ഭധ്യാഗത്തുനപിന്നുള്ള  
അപൂര്ണ്ണനമധ്യാ ണതറ്റധ്യായനതധ്യാ ആയ 
ആശയങ്ങളത പഠനപരമധ്യായ 
വപിടവുകളത (Learning gaps) ഉത 
പരപിഗണപിനകണ്ടെതുണ്ടെസ്.

➔ ഓനരധ്യാ ആശയവുമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെടസ്  
ആശയക്രമശീകരണത പധ്യാലപിചസ് 
പഠനപ്രക്രപിയയുത പഠനധ്യാനുഭവങ്ങളത

✔ കുടപിയുണട  നനധ്യാട്ടുബുകസ് അടകമുള്ള പഠനണതളപിവുകള വപിശകലനവപിനധയമധ്യാകപിയപിട്ടുണ്ടെസ്. 
✔ കുടപി അനുഭവപിക്കുന്ന സവപിനശഷമധ്യായ പഠനപ്രയധ്യാസങ്ങള കണണ്ടെതപിയപിട്ടുണ്ടെസ്.  
✔ കുടപികളണട പഠനപ്രയധ്യാസങ്ങള തരതതപിരപിചസ് ടപി എത ല് നരഖണപ്പെടുതപിയപിട്ടുണ്ടെസ്.
✔ അനുനയധ്യാജധമധ്യായ നചധ്യാദധങ്ങള, പ്രവര്തനപധ്യാനകജുകള, ടട്രൈഔട്ടുകള,വര്കസ്ഷശീറ്റുകള, 

പഠനഉപകരണങ്ങള തുടങ്ങപിയവയപിലൂണട പഠനപ്രയധ്യാസങ്ങള മറപികടന്നപിട്ടുണ്ടെസ്.
✔ ഇതപിണന്റെ ണതളപിവുകള നനധ്യാടസ് ബുകപില് ദൃശധമധ്യാണസ്.

കുടപിയപില്
✔ മുന്നറപിവുമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെടുതപി ഗണപിതധ്യാശയങ്ങണള വപിശദശീകരപികധ്യാന് കുടപികളകധ്യാവുന്നു.
✔ ഇതപിനധ്യായപി പ്രനതധകത ണതയധ്യാറധ്യാകപിയ ബപിഡ്ജപിങ്ങസ് ണമറ്റശീരപിയല് കധ്യാസസ്റൂമപില് ഉപനയധ്യാഗപിക്കുന്നു. (ഉദധ്യാഹരണത 

നകധ്യാണുകളമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെട ആശയങ്ങള ഉപനയധ്യാഗപിചസ് സമധ്യാന്തരവരകണള നപിര്വചപിക്കുന്നു). 
✔ ആശയത രൂപശീകരപിചതപിണന്റെ രശീതപികളത ,ആശയരൂപശീകരണവുമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെട സൂചകങ്ങളത കുടപി 

പങ്കുണവക്കുന്നു.
✔ വപിവപിധങ്ങളധ്യായ ആശയഭൂപടങ്ങള(ആശയശതഖലനത) കധ്യാസസ്മുറപികളപില് ഉപനയധ്യാഗപിക്കുന്നു.
✔ ടശീചര് കുടപിയുണട പഠനപ്രയധ്യാസങ്ങള കധ്യാരധകധ്യാരണസഹപിതത കണണ്ടെത്തുന്നു
✔ ഇതരത പ്രശ്നങ്ങള പരപിഹരപിക്കുന്നതപിനധ്യായപി അദധധ്യാപപിക ഗനവഷണധ്യാത്മകമധ്യായ സമശീപനത സസശീകരപിക്കുന്നു.
✔ ഇതുമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെടസ് ണചറു ണചറു ടട്രൈഔട്ടുകള അദധധ്യാപപിക ഏണറ്റടുക്കുന്നു.ഇതപിണന്റെ ണതളപിവുകള കുടപിയുണട 

നനധ്യാട്ടുബുകപിലത ടപി എമപിലത ഉണ്ടെസ്.
✔ ഉദധ്യാഹരണത - സങ്കലനത എന്ന ആശയവുമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെട Conceptual Hierarchy 

1.എണ്ണല്
2. സതഖധവസ്തുതകള ഹൃദധസമധ്യാകല് 
3. പൂജധവുമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെട വസ്തുതകള
4. സങ്കലനതപിണല ക്രമനപിയമത
5. പത്തുകളമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെട സതഖധബന്ധങ്ങള
6.ഒന്നുകണളയുത പത്തുകണളയുത കൂട്ടുന്നതപിനുള്ള തന്ത്രങ്ങള

(പതസ് ഒന്നുകളണട കൂടണത ഒന്നപിപ്പെപിക്കുന്നതുതആവശധമുള്ളനപ്പെധ്യാള 
നവര്ണപ്പെടുത്തുന്നതപിനുത ഉള്ള രശീതപികള)



നലപി ഗണപിതധ്യാശയങ്ങള 
രൂപശീകരപികണപ്പെനടണ്ടെതുണ്ടെസ്.

➔ പ്രശ്നപരപിഹരണത എന്നതുതണന്ന 
ഒരു പഠനതന്ത്രമധ്യായപി 
മനസപിലധ്യാകധ്യാനുത പ്രനയധ്യാഗപികധ്യാനുത 
കുടപി പ്രധ്യാപ്തയധ്യാകണത. 

    7-മനകണകപിണന്റെ സമര്ത്ഥ തന്ത്രങ്ങള
8.രണ്ടെപില്കൂടുതല് സതഖധകളണട സങ്കലനത
9.സതഖധകള വലതധ്യായധ്യാലത കൂടധ്യാനുള്ള നശഷപി
10.സങ്കലനവുമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെട പ്രധ്യാനയധ്യാഗപിക പ്രശ്നങ്ങള (Word Problems)

പ്രശ്നപരപിഹരണതപിനസ് തനതധ്യായ രശീതപി കുടപികള വപികസപിപ്പെപിക്കുന്നു.
  – കുടപി പ്രശ്നത വധ്യായപിച്ചു മനസപിലധ്യാക്കുന്നു.
  – എന്തധ്യാണസ് കണ്ടുപപിടപിനകണ്ടെതസ് എന്നസ് വധകപിഗതമധ്യായപി                 തപിരപിചറപിയധ്യാന് ശ്രമപിക്കുന്നു, ഗ്രൂപ്പെപില് പങ്കുണവചസ് 

കൂടുതല് വധകതനനടുന്നു.  (ആവശധണമങ്കപില് ചപിത്രരൂപതപില് അവതരപിപ്പെപിക്കുന്നു)
 – പ്രശ്നവുമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെടസ് എന്തറപിയധ്യാത, എന്തുകൂടപി അറപിയണത എന്നസ് ആനലധ്യാചപിക്കുന്നു.പ്രശ്നണത 

ഗണപിതഭധ്യാഷയപില് കൃതധമധ്യായപി നപിര്വചപിക്കുന്നു. 
പ്രശ്നപരപിഹരണരശീതപി നപിശ്ചയപിക്കുന്നു. 
 – പ്രശ്നനപരപിഹരണ പദതപി എഴുതപിണതയധ്യാറധ്യാക്കുന്നു.  പ്രശ്നത പരപിഹരപിക്കുന്നു.

ഉദധ്യാഹരണത - 45 ണന്റെ ഗുണപിതമധ്യായ ഏറ്റവുത വലപിയ അഞ്ചക പധ്യാലപിയന്നഡധ്യാമപികസ് സതഖധയുത ഏറ്റവുത ണചറപിയ 
അഞ്ചക പധ്യാലപിയന്നഡധ്യാമപികസ് സതഖധയുത തമപിലള്ള വധതധധ്യാസണമത്ര?

പ്രശ്നപരപിഹരണ പദതപി
വധ്യായപിചനപ്പെധ്യാള 
മനസപിലധ്യായതസ്

ചപിന്തപിചനപ്പെധ്യാള നതധ്യാന്നപിയതസ് ക്രപിയ ണചയ്തനപ്പെധ്യാള 
കപിടപിയതസ്

• 45 ണന്റെ ഗുണപിതത
• അ ഞ്ചകസതഖധ

പധ്യാലപിയന്നഡധ്യാമപി
കസ് സതഖധ

• ഏറ്റവുത വലതസ്
• ഏറ്റവുത ണചറുതസ്
• അവ തമപിലള്ള 

വധതധധ്യാസത

• 5 ണന്റെ ഗുണപിതത
• 9 ണന്റെ ഗുണപിതത
• അ ഞ്ചകസതഖധ (തുടങ്ങുന്നതുത 

അവസധ്യാനപിക്കുന്നതുത ഒനര സതഖധ)
• 5 ണന്റെ ഗുണപിതമധ്യായതുണകധ്യാണ്ടെസ് തുടങ്ങുന്നതുത 

അവസധ്യാനപിക്കുന്നതുത 5
• 9 ണന്റെ ഗുണപിതമധ്യായതുണകധ്യാണ്ടെസ് അകതുക 9
• ഏറ്റവുത വലതസ് 59 ലത ഏറ്റവുത ണചറുതസ് 50 

ലത തുടങ്ങുകയുത അവസധ്യാനപിക്കുകയുത ണചയ്യുത
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 – ഇതസ് നനധ്യാടസ് ബുകപില് ചപിടയധ്യായപി നരഖപ്പെടുതപിയപിട്ടുണ്ടെസ്. 
 – സസതന്ത്രമധ്യായ ഗണപിതചപിന്തക്കു അവസരത നല്കുന്നു. പ്രശ്നപരപിഹധ്യാരണത പ്രധ്യാനയധ്യാഗപിക സന്ദര്ഭവുമധ്യായപി യുകപിപൂര്വത 

കണ്ണപി നചര്ക്കുന്നു.
 – എങ്ങപിണനയധ്യാണസ് പ്രശ്നത പരപിഹരപിചണതന്നുത അതുവഴപി പൂതുതധ്യായപി എന്തു പഠപിച്ചുണവന്നുത മറ്റുള്ളവനരധ്യാടസ് 



➔ സഹകരണധ്യാത്മക 
പ്രശ്നപരപിഹരണതന്ത്രങ്ങള 
മനസപിലധ്യാകപി കധ്യാസസ്റുത പഠനതപില്
ഉപനയധ്യാഗണപ്പെടുതണത

➔ വര്കസ് ഷശീറ്റസ് ഒരു പപിന്തുണധ്യാസധ്യാമഗപി

പങ്കുണവകധ്യാനധ്യാവസരത നല്കുന്നു.
– പ്രശ്നപരപിഹരണവുമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെടസ് ചപില ഊഹങ്ങള (Estimation) നടതധ്യാനുത, തണന്റെ ഉതരങ്ങണള 

നധധ്യായപികരപികധ്യാനുത കുടപികളകസ് അവസരത ലഭപിക്കുന്നു. ഇതപിണന്റെ ണയലധ്യാത പ്രതപിഫലനങ്ങള 
നനധ്യാട്ടുബുകപില് കധ്യാണണത.

 – സഹപധ്യാഠപികളമധ്യായപി നചര്ന്നസ് പ്രശ്നപരപിഹരണതപിനസ്  അവസരത ലഭപിക്കുന്നു. 
  – കുടപികള സഹകരണധ്യാത്മക പ്രശ്നപരപിഹരണതന്ത്രങ്ങളപിലൂണട ഗണപിതത ആസസദപിച്ചു പഠപിക്കുന്നു.
 – പ്രശ്നപരപിഹരണതപിനധ്യായപി കുടപികള പരസ്പരത അഭപിപ്രധ്യായത പങ്കുണവക്കുന്നുണ്ടെസ്.
 – നചധ്യാദധങ്ങള നചധ്യാദപികധ്യാനുത വപിശദശീകരണങ്ങള നലധ്യാനുത കുടപികസ് അവസരമുണ്ടെസ്
 – വധതധസ്തപരപിഹധ്യാരങ്ങളപിലൂണട കടന്നുനപധ്യാകധ്യാന് കുടപികസ്  അവസരമുണ്ടെസ്
 – ഭധ്യാഗപികമധ്യായ പരപിഹധ്യാരങ്ങളപില് നപിന്നുത പൂര്ണ്ണമധ്യായ പരപിഹധ്യാരങ്ങളപിണലതധ്യാന് കുടപികവസരമുണ്ടെസ്
 – പരപിഹധ്യാരങ്ങളപില് നപിന്നസ് പ്രശ്നങ്ങളപിണലതധ്യാനുത കുടപികസ് അവസരത നലണത
 – പരസ്പരബന്ധപിതമധ്യായ പ്രശ്നങ്ങള ഗ്രൂപ്പുകളപില് പരഹരപികധ്യാന് അവസരത നലണത
 – വധകപിപരമധ്യായപി ലഭപിച പ്രശ്നത പരപിഹരപിക്കുന്നതപിലൂണട ണപധ്യാതുപ്രശ്നത പരപിഹരപികധ്യാന് അവസരമുണ്ടെസ്.
 – മപിടുകരുണട സഹധ്യായനതധ്യാണട പ്രശ്നപരപിഹധ്യാരത നടതധ്യാന് മറ്റുള്ള കുടപികളകസ് അവസരമുണ്ടെസ്. (Think Pair 

Share,Thinking aloud pair, Students work in pairs, Compose a problem based on a partial solution, 
Cascade, Contribute to a Problem and Jigsaw technique എന്നശീ സഹകരണധ്യാത്മക പ്രശ്നപരപിഹരണതന്ത്രങ്ങണള 
കുറപിച്ചുള്ള വപിശദധ്യാതശങ്ങള അനുബന്ധതപിലണ്ടെസ്).
 – ടവവപിദധമധ്യാര്ന്ന പ്രധ്യാനയധ്യാഗപിക പ്രശ്നങ്ങള ഉളണപ്പെട  വര്കസ്ഷശീറ്റുകള ടധ്യാസസ്ഷശീറ്റുകള എന്നപിവ കധ്യാസസ്മുറപിയപില് 

അദധധ്യാപപിക പ്രനയധ്യാജനണപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെസ്.
 – പ്രശ്നപരപിഹരണതപിണന്റെ വപിവപിധതലങ്ങളപില് നപില്ക്കുന്ന കുടപികണള അദധധ്യാപപികതപിരപിചറപിഞസ് സഹധ്യായപിക്കുന്നുണ്ടെസ്.

(ഇതുമധ്യായപി ബന്ധണപ്പെട സൂചന ടപി എമപിലണ്ടെധ്യാകണത)
 – കധ്യാസസ്റൂത പ്രവര്തനതപിനു നവണ്ടെപി വര്കസ്ഷശീറ്റുകള ടശീചര് സസയത രൂപണപ്പെടുതപിയപിട്ടുണ്ടെസ്.   ഇവ

            – പ്രശ്നപരപിഹരണതപിനുള്ള അവസരണമധ്യാരുക്കുന്നതധ്യാകണത.
 – കുടപി പ്രശ്നത പരപിഹരപിച രശീതപി വധ്യായപിണചടുകധ്യാന് കഴപിയുന്ന വപിധമധ്യായപിരപികണത.
 – എസപിനമഷന് നപധ്യാലള്ള ഗണപിതനശഷപികള വപികസപിപ്പെപികധ്യാന്  ഉതകുന്നതധ്യാവണത.
 – തണന്റെ ഉതരത എന്തുണകധ്യാണ്ടെസ് ശരപി എന്നസ്  നധധ്യായശീകരപികധ്യാന് വര്കസ് ഷശീറ്റപില് കുടപികസ്  ഇടമുണ്ടെധ്യാവണത.
 – ഗണപിതചപിന്തയുണട വപിവപിധവഴപികള  സസതന്ത്രമധ്യായപി പ്രകടപിപ്പെപികധ്യാന് വര്കസ് ഷശീറ്റുകളപില്അവസരമുണ്ടെധ്യാകണത.

        – കുടപികള പൂര്തപിയധ്യാകപിയ വര്കസ്ഷശീറ്റുകണള അദധധ്യാപപിക വധധ്യാഖധധ്യാനപിക്കുന്നുണ്ടെസ്. അതപില്നപിന്നസ് കുടപിയുണട 
പഠനപ്രയധ്യാസങ്ങള അദധധ്യാപപിക തപിരപിചറപിയുന്നുണ്ടെസ്. അവശധമധ്യായ ഫശീഡ്ബധ്യാക്കുത പഠനപപിന്തുണയുത നല്കുന്നുണ്ടെസ്.

 – ഇതപിണന്റെ തുടര്ചയധ്യായപി കുടപിയുണട നനധ്യാടസ്ബുകസ് കധ്യാസസ് റുത പ്രക്രപിയ പ്രതപിഫലപിക്കുന്ന വപിധതപിലള്ള 
ആകര്ഷകമധ്യായ പ്രവര്തനഡയറപി എന്ന നപിലയപിനലകസ് ഉയരണത.
 – കുടപിയുണട ചപിന്തയുത അതപിണന്റെയുകപിയുത നരഖണപ്പെടുത്തുന്നതപിനുള്ള അവസരത ഇതപില് ഉണ്ടെധ്യാകണത.



( രൂപശീകരണവുത പ്രനയധ്യാഗവുത ) 
➔ ഐ സപി ടപി ഒരു പഠനസധ്യാമഗപി 

(പരപിചയണപ്പെടലത ഉപനയധ്യാഗവുത)

പധ്യാഠപുസ്തകതപില് നപിര്നദ്ദേശപിച ഐ സപി ടപി സധ്യാദധതകള കധ്യാസസ് റൂമപില് കുടപികള ഉപനയധ്യാഗണപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെസ്. 
ഇതപിനധ്യാവശധമധ്യായ പഠനസധ്യാഹചരധങ്ങള ഒരുകപിയപിട്ടുണ്ടെസ്. ഇതപിനസ് സഹധ്യായകരമധ്യായ വപിധത ആസൂത്രണത 
നടതപിയപിട്ടുണ്ടെസ്. ഇതസ് ടപി എമപില് വധകമധ്യാണസ്. ഐ സപി ടപി ബന്ധപിതമധ്യായ പഠനണതളപിവുകള കുടപികളണട ടകവശമുണ്ടെസ്.

ടട്രൈ ഔടസ് നമഖലകള
1. സഹകരണധ്യാത്മക പഠനതന്ത്രങ്ങള
2. വര്കസ്ഷശീറ്റുകള
3. നനധ്യാടസ് ബുകസ്

സഹകരണധ്യാത്മക പഠനതന്ത്രങ്ങള   (Co Operative Problem Solving techniques)
1. Think Pair Share

കപിടപിയ പ്രശ്നണത വധകപിപരമധ്യായപി പരപിഹരപികധ്യാന് ശ്രമപിക്കുന്നു. തുടര്ന്നസ്  നജധ്യാഡപികളധ്യായപി ചര്ചണചയ്തസ് അവരുണട ഉതരണത കൃതധമധ്യാക്കുന്നു.
2.Thinking Aloud Pair
   കുടപികള നജധ്യാഡപികളധ്യാകുന്നു. ഒരധ്യാള അവതധ്യാരകന്. അയധ്യാള പ്രശ്നവുത അതപിണന്റെ പരപിഹധ്യാരവുത വപിശദശീകരപികധ്യാന് ശ്രമപിക്കുന്നു. അടുതയധ്യാള നചധ്യാദധകര്തധ്യാവസ്. ഇയധ്യാള 
അവധകതവരുനമധ്യാള നചധ്യാദധങ്ങള ഉന്നയപിചസ് കൃതധമധ്യായ പരപിഹധ്യാരതപിനലകസ് നയപിക്കുന്നു. അവതധ്യാരകനുത നചധ്യാദധകര്തധ്യാവുത പരസ്പരത മധ്യാറപി പുതപിയ പ്രശ്നങ്ങളകസ് പരപിഹധ്യാരത കണണ്ടെത്തുന്നു.
3.Students Work in Pairs

ഇതപിനധ്യായപി മൂന്നു നജധ്യാഡപികള ആവശധമുണ്ടെസ്. ലഭപിച പ്രശ്നതപിനസ് ആദധനജധ്യാഡപി പരപിഹധ്യാരത കണണ്ടെത്തുന്നു. ആ പരപിഹധ്യാരത രണ്ടെധ്യാമണത നജധ്യാഡപികസ് ടകമധ്യാറുന്നു. രണ്ടെധ്യാമണത നജധ്യാഡപി 
പരപിഹധ്യാരത പരപിനശധ്യാധപിചസ് നബധ്യാദധണപ്പെടുന്നു. തുടര്ന്നസ് മണറ്റധ്യാരു രശീതപിയപില് പ്രശ്നണത സമശീപപിക്കുകയുത പരപിഹരപിക്കുകയുത ണചയ്യുന്നു. തുടര്ന്നസ് രണ്ടുപരപിഹധ്യാരങ്ങളത മൂന്നധ്യാമണത നജധ്യാഡപികസ് 
ടകമധ്യാറുന്നു. മൂന്നധ്യാമണത നജധ്യാഡപി ലഭപിചപരപിഹധ്യാരങ്ങള പരപിനശധ്യാധപിചതപിനുനശഷത മൂന്നധ്യാമണതധ്യാരു പരപിഹധ്യാരത നപിര്നദ്ദേശപിക്കുന്നു. തൂടര്ന്നസ് മൂന്നുപരപിഹധ്യാരങ്ങളത ആദധനജധ്യാഡപികസ് ടകമധ്യാറുന്നു. 
ആഗധനജധ്യാഡപി പരപിഹധ്യാരങ്ങണളലധ്യാത പരപിനശധ്യാധപിക്കുന്നു. ണപധ്യാതുചര്ചകസ് വപിനധയമധ്യാക്കുന്നു.
4.Compose a Problem based on a Partial solution

കുടപികള നജധ്യാഡപികളപില് പ്രവര്തപിക്കുന്നു. ഓനരധ്യാനജധ്യാഡപിയുത ഒരു പ്രശ്നത വശീതത രൂപശീകരപിക്കുന്നു. അതപിണന്റെ പരപിഹധ്യാരത ഒരു നപപ്പെറപില് എഴുതപി ണതയധ്യാറധ്യാക്കുന്നു. ഉതരതപിണന്റെ ഒരു 
ഭധ്യാഗത മുറപിച്ചുമധ്യാറ്റപി നശഷപിക്കുന്ന ഭധ്യാഗത പരസ്പരത ടകമധ്യാറുന്നു.  ഭധ്യാഗപികമധ്യായപി ലഭപിച പരപിഹധ്യാരണത വധ്യായപിണചടുതസ് പരപിഹധ്യാരവുത അതപിണന്റെ പ്രശ്നവുത കണണ്ടെത്തുന്നു.പരസ്പരത ടകമധ്യാറപി തധ്യാരതമധത
ണചയ്യുന്നു.
5.Cascade

കുടപികള ഗ്രൂപ്പുകളപില് ഇരപിക്കുന്നു. അവര്കസ് 1,2,3... എന്ന ക്രമതപില് നമര് നല്കുന്നു. തുടര്ന്നസ് ഓനരധ്യാ ടശീമതഗതപിനുത ഒനരധ്യാ പ്രശ്നത വശീതത നല്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങള പരസ്പര ബന്ധപിതമധ്യാണസ്. 
രണ്ടെധ്യാമണത പ്രശ്നപരപിഹരണതപിനസ് ഒന്നധ്യാമണത ഉതരവുത, മൂന്നധ്യാമണത പ്രശ്നപരപിഹരണതപിനസ്  രണ്ടെധ്യാമണത ഉതരവുത... എന്നപിങ്ങണന സഹധ്യായകരമധ്യാണസ്. ഗ്രൂപ്പെപിണല ഓനരധ്യാ കുടപിയുത 
തനപികസ് ലഭപിച പ്രശ്നത പരപിഹരപിചനശഷത അടുതയധ്യാളകസ് ടകമധ്യാറുന്നു. എലധ്യാകുടപികളക്കുത ഉതരത ലഭപിക്കുന്നനതധ്യാണട ഒരു ഘടത പൂര്തപിയധ്യാകുന്നു.
6. Contribute to a Problems

ഇവപിണടയുത ഗ്രൂപ്പെപിലധ്യാണസ് പ്രശ്നങ്ങള അവതരപിപ്പെപിക്കുന്നതസ്. ഓനരധ്യാ കുടപിക്കുത വധകപിപരമധ്യായപി പരപിഹരപിനകണ്ടെ ഒരു പ്രശ്നമൂണ്ടെസ്. എന്നധ്യാല് അനതധ്യാണടധ്യാപ്പെത ഗ്രൂപ്പെസ് ഒന്നപിചസ് പരപിഹരപിനകണ്ടെ 
ഉയര്ന്ന ചപിന്തധ്യാനശഷപി ആവശധണപ്പെടുന്ന മണറ്റധ്യാരു ണപധ്യാതുപ്രശ്നവുമുണ്ടെസ്. ഈ ണപധ്യാതുപ്രശ്നതപിണന്റെ പരപിഹധ്യാരതപിനസ് സഹധ്യായകരമധ്യാണസ് വധകപിഗതപ്രശ്നപരപിഹധ്യാരങ്ങള.
7. Jigsaw Technique

പഠനതപിനധ്യായപി രണ്ടുഗ്രൂപ്പുകള രൂപശീകരപിക്കുന്നു. ഒന്നസ് Main ഗ്രൂപ്പുത മനറ്റതസ്  Jigsaw (Expert) ഗ്രൂപ്പുത.ണമയപിന് ഗ്രൂപ്പെപിണല ഓനരധ്യാ അതഗതപിനുത ഒരു പ്രശ്നത പരപിഹരപികധ്യാനധ്യായപി നല്കുന്നു. 
ഓനരധ്യാ ണമയപിന് ഗ്രൂപ്പെസ് അതഗതപിനുത തനപികസ് ലഭപിച പ്രശ്നനമഖലയപില് മപിടുകനധ്യായ ഒരു സുഹൃതസ് ജപിഗ്നസധ്യാ ഗ്രൂപ്പെപിലണ്ടെസ്. പ്രശ്നപരപിഹരണത നടതപി വധകതകധ്യായപി ണമയപിന് ഗ്രൂപ്പെസ് അതഗത 
ജപിഗ്നസധ്യാഗ്രൂപ്പെസ് സൂഹൃതപിണന സമശീപപികണത. ആശയവധകതനയധ്യാണട തപിരപിണചതപിയ അതഗത തണന്റെ പരപിഹധ്യാരവുത അതപിനധ്യായുള്ള രശീതപിയുത ഗ്രൂപ്പെപില് പങ്കുണവകണത.


