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ആമുഖം
മനുഷ്യജീവെന്റ
നിലനിൽപ്പിനുതെന്ന
െവല്ലുവിളിയുയർത്തിെക്കാണ്ട്
േകാവിഡ്–19 എന്ന
മഹാമാരി േലാകമാെക പടരുകയാണ്. ഇതിനകം
രണ്ടുേകാടിയിേലേറ മനുഷ്യെര േരാഗികളാക്കുകയും ഏഴുലക്ഷം േപരുെട
ജീവനപഹരിക്കുകയും െചയ്ത െകാേറാണ ൈവറസിെന േനരിടാൻ രാജ്യങ്ങൾ
ജനജീവിതം
നിശ്ചലമാക്കുന്ന
അടച്ചിടൽേപാലുള്ള
കടുത്തമാർഗങ്ങളാണ്
സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക–സാേങ്കതിക നിലകളിൽ മുന്നിട്ടു
നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾേപാലും േകാവിഡിനു മുന്നിൽ അടിപതറുന്ന കാഴ്ച നാം
കാണുന്നു. ൈവറസിെനതിെര വാക്സിൻ വികസിപ്പിെച്ചടുക്കുന്നതിൽ ആദ്യഘട്ടം
വിജയിച്ചു എന്നത് ഏെറ ശുഭ ്രപതീക്ഷ നൽകുന്ന വാർത്തയാണ്.
േകരളത്തിെല തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി ഈ േരാഗം റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യെപ്പട്ട
ജനുവരി മാസം തെന്ന
സംസ്ഥാന സർക്കാരും, ആേരാഗ്യവകുപ്പും േവണ്ട
മുൻകരുതലും, മുെന്നാരുക്കങ്ങളും എടുക്കുകയും േലാക്ക്ഡൗൺ കാര്യക്ഷമമായി
നടപ്പാക്കുകയും
െചയ്തതിലൂെട
േകാവിഡ്
്രപതിേരാധ്രപവർത്തനങ്ങൾ
ഊർജിതമാക്കാനും
േരാഗവ്യാപനം
വരുതിയിലാക്കാനും
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
േരാഗവ്യാപനത്തിെന്റ ആദ്യ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലും മികച്ച ്രപതിേരാധം തീർക്കാൻ
േകരളത്തിനായി. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിെല വർധന നാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടതുമാണ്.
േരാഗബാധിതരുെട എണ്ണം വർധിക്കുേമ്പാഴും മരണനിരക്ക് വളെര കുറഞ്ഞ
അളവിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ േകരളത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നത് ആത്മവിശ്വാസം
നൽകുന്നു.
എങ്കിലും ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത േരാഗികളുെട എണ്ണം വർധിച്ചു
വരുന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
േകാവിഡ്–19 സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുെട സമസ്ത േമഖലകെളയും ബാധിച്ചു.
േകാവിഡിന് മുമ്പും േശഷവും എന്ന നിലയിേലക്ക് നമ്മുെട ജീവിതത്തിൽ വലിയ
മാറ്റങ്ങൾ വന്നുേചർന്നു. സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.
അസാധാരണമായ
ഈ
സാഹചര്യം
വിദ്യാഭ്യാസേമഖലെയ
െപാതുവിലും
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസേമഖലെയ ്രപേത്യകിച്ചും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യെത്ത
ധീരമായി
േനരിട്ട്െകാണ്ട്
വിദ്യാഭ്യാസേമഖല
നിശ്ചലമാകാതിരിക്കാനുള്ള
ബദൽമാർഗങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കാൻ
േകരള
സർക്കാരിനായി
എന്നത്
അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.
.

േകാവിഡിെന ഉൻമൂലനം െചയ്യുന്നതുവെര കാത്തിരിക്കുക എന്നതിനു പകരം
േകാവിഡിെനാപ്പം
ജീവിക്കുക
എന്ന
നിലയിേലക്ക്
മാറാൻ
രാജ്യങ്ങൾ
നിർബന്ധിതരായി. ജനങ്ങൾ പതുെക്കപ്പതുെക്ക ജീവിതതാളം വീെണ്ടടുത്തു
തുടങ്ങി. രണ്ടുമാസെത്ത സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടലിനുേശഷം ഘട്ടംഘട്ടമായി
ഇളവുകൾ ്രപഖ്യാപിച്ചു. അേത തുടർന്നാണ് അവേശഷിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ
പൂർത്തിയാക്കി ഫലം ്രപഖ്യാപിക്കാനും, ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ തെന്ന ഓൺൈലൻ
ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാനും സംസ്ഥാനസർക്കാർ ധീരമായ തീരുമാനെമടുത്തത്.

(1)

ഓൺൈലൻ പഠന്രപ്രകിയ രണ്ട്മാസം പിന്നിടുകയാണ്.
സാധ്യതകളും ഒപ്പം ഒേട്ടെറ െവല്ലുവിളികളും ഉയർത്തുന്നു.

ഈ

മാറ്റം

ഏെറ

വിദ്യാഭ്യാസേമഖല നിശ്ചലമാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികളുെട ഭാഗമായി
നിലവിെല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുേവണ്ടി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ച്
ഓൺൈലൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുകയും, അതുമായി മികച്ചരീതിയിൽ മുേന്നാട്ടു
േപാകുകയുമാണ്
സർക്കാർ
ഇേപ്പാൾ
െചയ്യുന്നത്.
ഈ
നൂതനരീതി
സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ അേനകം വിദ്യാർഥികൾ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാെത
പുറത്തുനിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിവിേശഷം ഉണ്ടായി. കുേറേയെറേപ്പെര ഇതിനുള്ളിൽ
എത്തിക്കാനാെയങ്കിലും ഇനിയും ഓൺൈലൻ ക്ലാസുകൾ ലഭിക്കാത്ത ധാരാളം
വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. അവർക്കു കൂടി ഈ സൗകര്യം എത്തിച്ചു നൽേകണ്ടതുണ്ട്.
െപാതുസമൂഹെത്തയും, രാഷ്്രടീയ, യുവജന, വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകേളയും ഈ
യജ്ഞത്തിെന്റ
പങ്കാളിയാക്കുന്നതിൽ
േകരള
സർക്കാർ
വിജയിച്ചു.
കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തിെന്റ
എല്ലാ സാധ്യതകെളയും ്രപേയാജനെപ്പടുത്താൻ
നമുക്ക് സാധിച്ചു. സംസ്ഥാനം േനരിടുന്ന േകാവിഡ് ്രപതിസന്ധിയിൽ ഓേരാ
ദിവസവും അവസേരാചിതമായ ഇടെപടലാണ് നടന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനുദാഹരണമാണ് േകാേളജുകളിെല സീറ്റു വർദ്ധനയ്ക്കായി സർക്കാർ
നടത്തിയ
ഇടെപടൽ.
േകാവിഡിെന്റ
സവിേശഷ
സാഹചര്യത്തിൽ
മറ്റു
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ േപായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം േനടാനുള്ള സാഹചര്യം ഏെറ
്രപയാസകരമാണ്. ആയതിനാൽ ഈ നടപടി ഒരുപാടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
സഹായകമാകും. അസാധാരണമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ നാളിതുവെര
തുടർന്നു വന്ന നയങ്ങളിൽ ഒേട്ടെറ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. പുതിയ സാഹചര്യങ്ങെള
വിശദമായി അവേലാകനം െചയ്യാനും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ്രകിയാത്മകമായ
നിർേദ്ദശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാനുമാണ് ഈ റിേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
േകാവിഡ് മഹാമാരി സ്വഷ്ടിച്ച ്രപതിസന്ധികൾക്കുള്ള ്രഹസ്വകാല നടപടികൾ
എന്നനിലയിൽ
മാ്രതമാണ്
താെഴ
സൂചിപ്പിക്കുന്ന
നിർേദ്ദശങ്ങൾ
പരിഗണിക്കെപ്പേടണ്ടത്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസേമഖലയുെട വികസനവും ഉന്നതിയും
ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള
നയപരമായ
മാറ്റങ്ങൾ
ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
പരിഗണിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
േമഖലയിെല
വിവിധ
ഗുണേഭാക്താക്കളുമായി
നടത്തെപ്പടുന്ന
വിശദമായ
ചർച്ചകൾക്കും
ആസൂ്രതണത്തിനും
േശഷം
മാ്രതമായിരിക്കണം തീരുമാനങ്ങളിേലെക്കേത്തണ്ടത്.
1. പാഠ്യപദ്ധതിയിെല അനിവാര്യമാറ്റങ്ങൾ
ഓൺൈലൻ പഠനം എന്ന പുതിയ സംരംഭെത്ത എങ്ങെന നിലവിെല
പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി ്രകിയാത്മകമായി സംേയാജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് ഈ
ഘട്ടത്തിൽ
അനിവാര്യമായി
ചിന്തിേക്കണ്ടതുണ്ട്.
യാെതാരാസൂ്രതണവും
തയ്യാെറടുപ്പും കൂടാെത പുതിയ സാേങ്കതികവിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ്രപ്രകിയയിൽ
അടിേച്ചൽപ്പിക്കെപ്പട്ടരീതിയിൽ
കടന്നുവരുേമ്പാൾ
പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ
അനുേയാജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ്. ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യ
വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യാ്രന്തികത, കൃ്രതിമത്വം, വിഭജനം, ൈസബർ
അടിമത്വം,
ആേരാഗ്യ്രപശ്നങ്ങൾ
തുടങ്ങിയ
േദാഷവശങ്ങൾ
ഒരു
പരിധിവെരെയങ്കിലും
ലഘൂകരിക്കാൻ
പാഠ്യപദ്ധതി
പുനർനിർണ്ണയത്തിന്
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സാധിക്കണം. ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യ അനിവാര്യമായിത്തീർന്ന പുതിയ
സാഹചര്യം ഉൾെക്കാണ്ട് പാഠ്യപദ്ധതി പുനർനിർണയത്തിനുള്ള ഒരു അവസരമായി
ഇേപ്പാഴെത്ത ്രപതിസന്ധിെയ കരുതണം.
സാേങ്കതികവിദ്യയുെട
ഫലസിദ്ധി
അത്
എങ്ങെന
ഫല്രപദമായി
ഉപേയാഗിക്കുന്നു എന്നതിെന ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന് അനുഗുണവും
പൂരകവുമായ
ഒന്നായിരിക്കണം
പാഠ്യപദ്ധതി.
അതുേപാെലത്തെന്ന,
വർത്തമാനകാല ്രപതിസന്ധികൾ വിദ്യാഭ്യാസേമഖലയിൽ വരുത്തിയ ആഘാതം
്രപേത്യകം പരിഗണിച്ചു െകാണ്ടു േവണം പാഠ്യപദ്ധതി പുനർനിർണ്ണയം. ഡിജിറ്റൽ
സാേങ്കതികവിദ്യ
ഏെറ
നാളായി
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ്രപ്രകിയയിൽ
സ്വാധീനം
െചലുത്തുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതിന് േവണ്ടവിധത്തിലുള്ള ്രപധാന്യം സർവ്വകലാശാലാ
പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ നാളിതുവെര െതളിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ
ഇതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓൺൈലൻ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിേലക്കുള്ള
വളെരെപ്പെട്ടന്നുള്ള
മാറ്റം
വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സൃഷ്ട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആകുലതയും, ഭാരവും, അനിശ്ചിതത്വവും
ഒഴിവാക്കാൻ ഉതകുംവിധം സിലബസ്സിെന ലഘൂകരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി
നിലവിെല സിലബസ്സിൽ 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വെര പാഠഭാഗങ്ങൾ
താത്ക്കാലികമായി പഠന-മൂല്യനിർണയ ്രപ്രകിയയിൽനിന്നും
ഒഴിവാക്കുകേയാ,
േചാദ്യേപപ്പറുകളിൽ കൂടുതൽ േചായ്സ് ഉൾെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് അനുേയാജ്യമായ
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകേയാ െചയ്ത് കുട്ടികളുെട പഠനഭാരം ലഘൂകരിേക്കണ്ടതാണ്.
ഇതിനായി സർവകലാശാലകളിെല പഠനേബാർഡുകൾ അടിയന്തിരമായി േയാഗം
േചരണം.
2. ഓൺൈലൻ ക്ലാസിെന്റ സമയ്രകമം
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഓൺൈലൻ പഠനം പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ
സാധ്യമാവണെമങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റു അനുബന്ധ
സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാേവണ്ടതുണ്ട് (േ്രബാഡ്ബാൻഡ്
കണക്ടിവിറ്റി ഉൾെപ്പെട).
ഓൺൈലൻ ക്ലാസുകൾക്ക് പാകെപ്പടുവാൻ േവണ്ട അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ
ഇനിയും സംസ്ഥാനെത്ത ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ്രപാപ്തമായിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള
ഓൺൈലൻ പഠനം മുഴുവൻ സ്മാർട്ട് േഫാണുകെള അമിതമായി ആ്രശയിക്കുന്ന
വിധത്തിലാണ്.
ഇത്
ആേരാഗ്യപരവും
മാനസികപരവുമായ
ഒട്ടനവധി
ഗൗരവ്രപശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു കുറഞ്ഞകാലേത്തെക്കങ്കിലും
നമുക്ക്
ഈ
രീതികൾ
അവലംബിേച്ച
മതിയാവൂ.
കുടുംബ്രശീയുെടയും
KSFEയുെടയും മുൻൈകേയാെട സംസ്ഥാനെത്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും
ലാപ്േടാപ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഈ അവസരത്തിൽ ഒേട്ടെറ ്രപതീക്ഷ
നൽകുന്നുണ്ട്. പെക്ഷ, നടപ്പ്െസെമസ്റ്ററിേലക്ക് ഇത്
പരിഹാരമാവുകയില്ല.
േഫാൺ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
ഓൺൈലൻ
പഠനം
ആണ്
വർത്തമാനകാലയാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് മനസിലാക്കിെക്കാണ്ട്, ഈ വർഷേത്തക്കുള്ള
പദ്ധതികൾ അതിനനുസരിച് രൂപകൽപ്പന െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺൈലൻ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്മാർട്ട്േഫാൺ,
ഇൻറർെനറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
തുടങ്ങിയ വിവരേശഖരണം
എ്രതയും േവഗം പൂർത്തിയാക്കണം.
വിവിധ
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കാരണങ്ങളാൽ ക്ലാസുകൾ ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും
ഒഴിവാക്കെപ്പടുന്നത് തടയണെമങ്കിൽ ഈ വിവരം അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ വർഷം
്രപേവശനം േനടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുെട
അഡ്മിഷൻസമയത്ത് തെന്ന ഇത്
സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ കണക്ക് േശഖരിക്കാവുന്നതാണ്. സഹായം േവണ്ടവർക്ക്
ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്തെന്ന ഉചിതമായ മാർഗങ്ങൾ വഴി അത്
ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.
ഇേപ്പാൾ
്രപേയാഗത്തിലിരിക്കുന്ന
െപാതുവായി മൂന്നായി തിരിക്കാം.
i.
ii.
iii.

ഓൺൈലൻ

അധ്യയനരീതികെള

തൽസമയ ക്ലാസ്
വീഡിേയാ ഓഡിേയാ ക്ലാസ്സുകൾ െറേക്കാർഡ് െചയ്തു അയച്ചുെകാടുക്കൽ
േനാട്സ് തയ്യാറാക്കി അയച്ചു െകാടുക്കൽ.

ഇതിൽ അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള േനരിട്ടുള്ള സംേവദനം
നടക്കുന്നത് ൈലവ് ക്ലാസ് എടുക്കുേമ്പാൾ മാ്രതമാണ്. പെക്ഷ ൈലവ് ക്ലാസ് ഒരു
വലിയ ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടമായിേപ്പാവാറുണ്ട്. കണക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള
്രപശ്നമാണ് ഇവിെട ്രപധാനമായും ഉള്ളത്. തുടർച്ചയായി ൈലവ് ക്ളാസിൽ
പെങ്കടുേക്കണ്ടി വരുന്നത് കുട്ടികളിൽ സമ്മർദ്ദേമറ്റുവാനിടയാവും. ഒരു ദിവസം
കൂടുതൽ
ൈലവ്
ക്ലാസ്സ്
അറ്റൻഡ്
െചയ്യുവാൻ
ധാരാളം
ഡാറ്റ
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിവരുന്നു. നിലവിെല 8.30 am മുതൽ 1.30 pm വെരയുള്ള
സമയ്രകമം കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുസൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടേവളകളില്ലാെത ൈലവ്
ക്ലാസ്സുകളിൽ പെങ്കടുേക്കണ്ടിവരുന്നത് കുട്ടികളിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ
ആേരാഗ്യെത്ത ്രപതികൂലമായി ബാധിേച്ചക്കാം. അതിനാൽ ൈലവ് ക്ലാസ്സുകളുെട
സമയ്രകമം 8.30
മുതൽ 3.30 വെര നീട്ടിനൽകി ശരിയായ ഇടേവളകളിൽ
്രകമീകരിക്കണം.
3. അദ്ധ്യാപക–വിദ്യാർത്ഥി പരിശീലനങ്ങൾ
സാധാരണ
ക്ലാസ്റൂമുകളിേലക്ക്േവണ്ടി
രൂപകൽപ്പന
െചയ്തിട്ടുള്ള
കരിക്കുലവും
സിലബസ്സും,
ഓൺൈലൻ
ക്ളാസ്സുകൾക്കായി
മാറ്റംവരുേത്തണ്ടതാണ്. ഈ അക്കാഡമിക് വർഷെത്ത ആദ്യ െസമസ്റ്റർ
ആരംഭിച്ചു ഏകേദശം രണ്ടു മാസേത്താളം ആയിട്ടും ഓൺൈലൻ പഠന രീതിക്ക്
േവണ്ട്രത ഗൗരവേമാ ആധികാരികതേയാ ൈകവന്നിട്ടില്ല. െപാതുെവ ഇെതാരു
േസ്റ്റാപ്പ് ഗ്യാപ് അേറഞ്ച്െമന്റ ് (Stop Gap Arrangement) എന്ന നിലയിൽ ൈകകാര്യം
െചയ്യെപ്പടുന്നു.
വിദ്യാർത്ഥികെള
സംബന്ധിച്ചു
ഓൺൈലൻ
വിദ്യാഭ്യാസം
തുടരുകയാെണങ്കിൽ
പരീക്ഷകളും
മൂല്യനിർണയവും എങ്ങെനയായിരിക്കും
എന്നതിെനക്കുറിച്ച്
ആശങ്ക
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
അദ്ധ്യാപകൻ
തെന്റ
പരിമിതമായ ഓൺൈലൻ അറിവുകൾ വച്ച് ക്ലാസുകൾ ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ
്രശമിക്കുന്നു. യാെതാരുപരിശീലനവും േവണ്ടരീതിയിൽ അവർക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഇത്തരെമാരു
സാഹചര്യത്തിൽ
കൃത്യമായ
പരിശീലനം
അധ്യാപകർക്കും
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നൽകാെത ഈ ്രപ്രകിയ വിജയകരമാകില്ല. ഓൺൈലൻ
പഠനത്തിെന്റ ന്യൂനതകെള കുെറെയാെക്ക പരിഹരിക്കാൻ ്രശമിക്കുന്നതും
ഏെറക്കൂെറ ശാസ്്രതീയമായതുമായ േലണിംഗ് മാേനജ്മന്റ ് സിസ്റ്റം (LMS)
ഉപേയാഗിക്കുന്നവർ അദ്ധ്യാപകരിൽ താരതേമ്യെന കുറവാണ്. അദ്ധ്യാപകൻ
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നിലവിൽ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന
ഓൺൈലൻ
സാദ്ധ്യതകൾ
എല്ലാം, LMS
അധിഷ്ഠിതമായി െചയ്യുന്നത് ഓൺൈലൻ പഠന ്രപ്രകിയെയ കുറെച്ചങ്കിലും
സജീവമാക്കും. LMS എല്ലാ അദ്ധ്യാപകർക്കും പരിചിതമാക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം
അതിൽ ഉപേയാഗിേക്കണ്ട വിവിധ േബാധന സേങ്കതങ്ങൾ (വീഡിേയാ,
േഡാക്യൂെമന്റുകൾ,
േവായിസ്
ക്ലിപ്പുകൾ,
തുടങ്ങിയവ)
തയ്യാറാക്കാൻ
അദ്ധ്യാപകെര ്രപാപ്തരാക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന ഒരു പരിശീലന പരിപാടി
ആസൂ്രതണം െചയ്യുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉചിതമാണ്.
ഉന്നതവിദ്യഭ്യാസ േമഖലയിെല ചില അധ്യാപകസംഘടനകൾ ഇത്തരത്തിൽ
ഒരു
പരിശീലനപരിപാടി
സംസഥാനതലത്തിൽ
നല്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
േകരളത്തിെല
വിവിധ
േകാേളജുകളിൽ
്രപസ്തുത
സാേങ്കതികവിദ്യയിൽ
്രപാവീണ്യം േനടിയ വിദഗ്ദ്ധരായ അധ്യാപകെര കെണ്ടത്തി സംസഥാന തലത്തിൽ
പരിശീലനച്ചുമതല
നൽകാവുന്നതാണ്.
േകാേളജ്
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിെന്റ
േമൽേനാട്ടത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന LMS പ്ലാറ്റ്േഫാം ഒട്ടും
താമസിക്കാെത
്രപാവർത്തികമാക്കി
അതിനു
ആവശ്യമായ
പരിശീലനം
ഉടൻതെന്ന
അദ്ധ്യാപകർക്ക്
െകാടുത്തുതുടങ്ങണം.
അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള
പരിശീലന
പരിപാടിയിൽ
വിദ്യാർത്ഥി
എങ്ങെനയാണ്
LMS
പ്ലാറ്റ്േഫാം
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നതിെന്റ വിശദവിവരങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിക്കണം. രണ്ടാം
െസമസ്റ്റർ ക്ലാസുകൾ LMS പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ ആയിരിക്കും നടത്തെപ്പടുകെയന്ന
കൃത്യമായ വിവരം എ്രതയും േവഗം തെന്ന അദ്ധ്യാപകർക്ക് നൽകണം.
വിദ്യാർത്ഥി പരിശീലനം ഈ
്രപ്രകിയയിെല നിർണ്ണായക ഘടകമാണ്.
പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകർക്ക് തങ്ങളുെട വിദ്യാർത്ഥികളുെട പരിശീലനം
എളുപ്പത്തിൽ
നടത്താൻ
സാധിക്കും.
LMS പ്ലാറ്റ്േഫാം
വിദ്യാർഥികൾക്കു
പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതിനായി ൈദർഘ്യം കുറഞ്ഞ െചറു വിഡിേയാകൾ/േവായിസ്
ക്ലിപ്പുകൾ
എന്നിവ
തയ്യാറാക്കി
അതാതു
ക്ലാസ്
ട്യൂട്ടർമാർ
മുേഖന
വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എത്തിക്കാം. എ്രതയുംേവഗത്തിൽ ഈ ്രപ്രകിയ പൂർത്തിയാക്കി
ട്യൂട്ടർമാരുെട സഹായേത്താെട വിദ്യാർത്ഥിെയ ്രപേയാഗികമായിത്തെന്ന LMS–
േലക്ക് െകാണ്ടുവരാൻ കഴിയണം.
4. വിദ്യാർത്ഥികളുെട മാനസികാേരാഗ്യം
േകാേളജ് ക്യാംപസിൽനിന്നും കൂട്ടുകാരിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽേക്കണ്ടിവരികയും
മറ്റ്
മാനസിക
ഉല്ലാസത്തിനുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ഇല്ലാെത
വീടിെന്റ
നാല്
ചുമരുകൾക്കിടയിൽ തളച്ചിടെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ മാനസിക വിഷമം
കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
ചിലരിെലങ്കിലും ഇത്
സങ്കീർണമായ മാനസിക്രപശ്നങ്ങളിേലക്കു എത്തിെയന്നുവരാം. ഈ ആശങ്കകൾ
പരിഹരിക്കാൻ ശാസ്്രതീയസമീപനം അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ
ഓേരാ
ക്ലാസ്സിലും
ഉേണ്ടാ
എന്നത്
ക്ലാസ്
ട്യൂട്ടർമാരായ
അദ്ധ്യാപകർ
കെണ്ടത്തുകയും
അവർക്കാവശ്യമായ
കൗൺസിലിങ്
നൽേകണ്ടതുമാണ്.
ഇതിനായി േകാേളജുകളിൽ ഇേപ്പാൾ നിലവിലുള്ള "ജീവനി" എന്ന കൗൺസിലിങ്
സംവിധാനം
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും തുടർന്ന് ആവശ്യെമങ്കിൽ വിദഗ്ദ്ധ
കൗൺസിലിങ്ങിന് വിേധയരാക്കുകയും െചയ്യണം. ഇക്കാര്യങ്ങളുെട സുഗമമായ
നടത്തിപ്പിനായി സർക്കാർ െപാതു മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതാണ്.
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5. ലേബാറട്ടറി, െ്രപാജക്റ്റ,് ൈവവ
ശാസ്്രതവിഷയങ്ങളിെല ലേബാറട്ടറി ക്ലാസ്സുകൾ സമ്പർക്കക്ലാസ്സുകളായി
ത്തെന്ന നടേത്തണ്ടി വരും. േകാവിഡിെന്റ രൂക്ഷത കുറയുെമന്നു ്രപതീക്ഷിക്കുന്ന
അക്കാദമിക്
വർഷാവസാനത്തിൽ
ലാബുകൾ
നടത്തുന്നതിെനക്കുറിച്ചു
ആേലാചിക്കാം. എന്നാൽ നിലവിെല ഒരു ്രപാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിെല കുട്ടികളുെട
എണ്ണത്തിെന്റ
നാലിെലാന്നുമാ്രതം ഒരു സമയം വരത്തക്ക രീതിയിൽ നാല്
ബാച്ചുകളായി കുട്ടികെള തിരിച്ച് സാമൂഹ്യഅകലം ഉറപ്പാക്കി േവണം ലാബുകൾ
നടത്തുവാൻ. ലാബ് ഉപകരണങ്ങളും ഹാളും ഓേരാ ബാച്ചിെന്റ ക്ലാസ്സിനു േശഷവും
അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള കൃത്യമായതും കുറ്റമറ്റതുമായ പദ്ധതി ഉണ്ടാവണം.
ബിരുദതലത്തിെലയും ബിരുദാനന്തരബിരുദതലത്തിെലയും െ്രപാജക്ടുകളിൽ
കഴിയുന്നിടേത്താളം
തീയററ്റിക്കൽ, ഡാറ്റ
അനാലിസിസ്, റിവ്യൂ
എന്നീ
ഘടകങ്ങൾക്ക്
മുൻതൂക്കം
െകാടുക്കണം.
എങ്കിൽേപാലും
െ്രപാെജക്ടുകൾക്കായി േകാേളജ് ലാബുകേളാ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുെട ലാബുകേളാ
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടി വേന്നക്കാം.
കൃത്യമായ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചു
വർഷാവസാനം അത്തരം ലാബ് സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികെള
അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത്തരം സന്ദർശനങ്ങളുെട എണ്ണം ഏറ്റവും
അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കു മാ്രതമായി പരിമിതെപ്പടുത്താൻ െ്രപാജക്റ്റ്
സൂപ്പർൈവസർമാർ
്രശദ്ധിക്കണം. െ്രപാജക്റ്റ് റിേപ്പാർട്ട് ഓൺൈലൻ ആയി
േകാേളജിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. ഡിപ്പാർട്െമന്റ ് HOD സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയ
റിേപ്പാർട്ടുകൾ, അതാതു സ്കീമുകളിൽ നിഷ്കർഷിക്കെപട്ടിട്ടുള്ളത് േപാെല
പരീക്ഷകേനാ,
സർവ്വകലാശാലയ്േക്കാ,
HODമാർ
ഓൺൈലൻ
ആയി
നൽകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം.
ൈവവ (General and Project) പൂർണമായും ഓൺൈലൻ ആക്കാവുന്നതാണ്.
വിദ്യാർത്ഥിെയ തിരിച്ചറിേയണ്ടതുള്ളതിനാൽ, ഓൺൈലൻ video call/ meeting
ഉപേയാഗിക്കണം. LMS െന്റ ഭാഗമാേയാ അല്ലാെതേയാ ഇതിനായി കൃത്യമായ ഒരു
ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്േഫാം
സർവ്വകലാശാലകൾ
തയ്യാറാക്കണം. തിരിച്ചറിയൽ
സംബന്ധമായ ആവശ്യകതകൾ ഉള്ളതിനാൽ പരീക്ഷകേനാെടാപ്പം HOD/ ട്യൂട്ടറും
ൈവവ നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
6. െസമസ്റ്റർ അവസാന പരീക്ഷകൾ
ഒന്ന്–രണ്ട്; മൂന്ന്–നാല്; അഞ്ച്–ആറ് െസമസ്റ്ററുകൾ ഒന്നിച്ചു വർഷാവസാനം
പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിെന്റ സാധ്യതകെള കുറിച്ച് ആേലാചിക്കാവുന്നതാണ്.
കൃത്യമായ സാമൂഹ്യഅകലം പാലിക്കാനായി സ്കൂളുകൾ/ ആഡിേറ്റാറിയങ്ങൾ/
മറ്റു ഹാളുകൾ ഉൾെപ്പെട കൂടുതൽ പരീക്ഷാേക്രന്ദങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
പരീക്ഷാേക്രന്ദം
തിരെഞ്ഞടുക്കാനുള്ള
സ്വാത്രന്ത്യം
അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. േകാവിഡ് കാലെത്ത യാ്രത പരമാവധി കുറയ്ക്കുവാൻ
ഇത് ഉപകരിക്കും. ഓൺൈലൻ പഠനത്തിെന്റ ന്യൂനതകൾ മുന്നിൽകണ്ടുേവണം
േചാദ്യേപപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ. എന്നാൽ പരീക്ഷകളുെട ഗൗരവം നഷ്ടെപ്പടുന്ന
തരത്തിലുള്ള
യാെതാരു
പരിഷ്കാരവും
േചാദ്യേപപ്പറുകളിൽ
അനുവദിേക്കണ്ടതില്ല. സർവ്വകലാശാലകൾ തങ്ങളുെട അധികാരപരിധിക്ക്
പുറത്തുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരീക്ഷ േക്രന്ദങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തണം.
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7. മൂല്യനിർണയം
േകരളത്തിെല
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത്
മൂല്യനിർണയ്രപ്രകിയയിൽ
്രപധാനമായും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ആന്തരിക മൂല്യനിർണയവും മെറ്റാന്ന്
ഓേരാ െസെമസ്റ്ററിെന്റയും അവസാനം നടക്കുന്ന ബാഹ്യമൂല്യനിർണ്ണയവും
(എൻഡ്െസമസ്റ്റർ പരീക്ഷ). ആന്തരിക മൂല്യനിർണയത്തിെന്റ ്രപധാന ഘടകങ്ങൾ
ഓേരാ മാസവും നടത്തുന്ന ഇെന്റണൽ പരീക്ഷകളുെടയും, കുട്ടികൾ എടുക്കുന്ന,
െസമിനാർ,
ൈവവ,
മറ്റു
അൈസൻെമന്റുകൾ
എന്നിവെയ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. കൂടാെത, കുട്ടിയുെട ഹാജർ ശതമാനം കണക്കാക്കി,
വിവിധ സ്ലാബുകളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇെന്റർണൽ മാർക്ക്
നൽകാറുണ്ട്.
ഹാജരിനു മാർക്ക് നൽകുന്ന സ്രമ്പദായം േകരള സർവകലാശാല 2019–20
വർഷം മുതൽക്ക് അഡ്മിഷൻ േനടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് മറ്റ് എല്ലാ സർവ്വകലാശാലകളും നടപ്പിലാക്കണം. നിലവിെല സാഹചര്യത്തിൽ
ഇേപ്പാഴുള്ള അവസാനവർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുെടയും ഇെന്റർണൽ മാർക്ക് കണക്കു
കൂട്ടുന്നതിൽ
നിന്ന്
ഹാജർ
ഘടകം
ഒഴിവാേക്കണ്ടത്
അത്യാവശ്യമാണ്.
അതുേപാെല, യൂണിേവഴ്സിറ്റി എക്സാം രജിസ്റ്റർ െചയ്യാനാവശ്യമായ 75% ഹാജർ
നില എന്ന മാനദണ്ഡവും ഈ അക്കാദമിക വർഷേത്തക്ക് ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
നിരന്തര മൂല്യനിർണയത്തിനായി സി. ബി. സി. എസ്. െറഗുേലഷൻസ് ്രപകാരം
നിലവിൽ ഉപേയാഗിച്ചുവരുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പകരം ഓൺൈലൻ
പഠനവുമായി െപാരുത്തെപ്പടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ ഒബ്െജക്റ്റീവ് േചാദ്യങ്ങൾ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള െടസ്റ്റുകൾ, ഓൺൈലൻ അൈസ്സൻെമന്റുകൾ എന്നിവ
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
8. സ്റ്റഡി ടൂർ, ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്
സ്റ്റഡി ടൂർ, ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്, ഇൻഡസ്്രടി വിസിറ്റ് തുടങ്ങിയ ്രപവർത്തനങ്ങൾ
േകാവിഡ് കാലത്തു കുട്ടികൾക്ക് അവശ്യം േവണ്ട ചില പഠന ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കു
തടസ്സം േനരിടുന്നുണ്ട്. പല വിഷയങ്ങളുെടയും സിലബസിെല അവിഭാജ്യമായ
ഘടകങ്ങളിെലാന്നാണ്, ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകൾ.
ക്ലാസ് മുറികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന്
കിട്ടിയ അറിവുകെള േനരിട്ടുള്ള പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂെട കുട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന
്രപ്രകിയയും കൂടിയാണിത്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾവച്ച് ഇത്തരം
്രപവർത്തനങ്ങൾ മുേമ്പാട്ട് െകാണ്ട് േപാവുന്നത് ദുഷ്കരമാണ്. ആയതിനാൽ,
േമല്പറഞ്ഞ
്രപവർത്തനങ്ങൾ
ഈ
വർഷേത്തക്ക്
മാ്രതമായി
ഒഴിവാക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടതാണ്.
9. മറ്റു പഠനാനുബന്ധ – പഠേനതര ്രപവർത്തനങ്ങൾ
േകാവിഡ്കാലം കുട്ടികൾകുള്ള സർഗാത്മക്രപവർത്തനങ്ങൾക്കു മുൻപെത്ത
േപാലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. NSS, NCC, ഫിലിം ക്ലബ്,
ഇേക്കാ
ക്ലബ്, േനച്ചർ
ക്ലബ്, െറഡ്
റിബൺ
ക്ലബ്, േപാലുള്ളവയുെട
്രപവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും നിലച്ചിരിക്കുന്നു. ഓേരാ േകാേളജിെന്റയും അത്
നില്കുന്ന ഓേരാ ്രപേദശത്തിെന്റയും ്രപേത്യകതകൾക്കനുസരിച്ച് സന്നദ്ധേസവന
രംഗത്തും മറ്റും വിദ്യാർഥികൾ പെങ്കടുക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ്രപവർത്തനങ്ങൾ
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ഒെക്കതെന്ന
വിദ്യാർത്ഥികളുെട
അക്കാദമിക്
ജീവിതത്തിെന്റ
അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. NSS, NCC, േപാലുള്ള ്രപവർത്തനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന
കുട്ടികൾക്ക് േ്രഗസ് മാർക്കിനും അർഹതയുണ്ട്. ഇേപ്പാൾ സംസ്ഥാനെത്ത
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
പഠിക്കുന്ന
കുെറേയെറ
വിദ്യാർഥികൾ,
സർക്കാരിെന്റ േകാവിഡ് ജാ്രഗത ്രപതിേരാധ ്രപവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാണ്.
ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ,
ഇത്തരം
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ േ്രഗസ് മാർക്ക് നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ
സർക്കാർ തുടങ്ങിെവച്ച, സന്നദ്ധേസനയുെട ്രപവർത്തനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥിരം
സംവിധാനമാക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ, അതുമായി
സഹകരിച്ചു
്രപവർത്തിക്കുന്ന
സന്നദ്ധേസവനതല്പരരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ പഠിക്കുന്ന േകാഴ്സുകളിൽ
േ്രഗസ് മാർക്ക് നൽകുന്നത് തുടർന്നും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. NSS, NCC,
എന്നിവയിൽ ്രപവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, അവർ ഒരു വർഷം നിർബന്ധമായും
െചയ്തു തീർേക്കണ്ട ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കു പകരമായി ഇേപ്പാഴുള്ള സന്നദ്ധ
്രപവർത്തനങ്ങെള പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ്.
10. വിദ്യാർത്ഥികളുെട േകാേളജ് – സർവ്വകലാശാലാമാറ്റം
ഇേപ്പാൾ േകരളത്തിെല വിവിധ സർവ്വകലാശാലകളുെട കീഴിൽ പഠന
വകുപ്പുകളിലും
േകാേളജുകളിലും ബിരുദ ബിരുദാനന്തര േകാഴ്സുകൾക്ക്
പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നെല്ലാരു വിഭാഗം േകരളത്തിെല തെന്ന മറ്റ്
സർവ്വകലാശാലാ
പരിധിക്കുള്ളിൽ
സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്.
ഇേപ്പാഴെത്ത
േകാവിഡ്
സാഹചര്യം
മുൻനിർത്തി
ആ്രഗഹിക്കുന്ന
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് േകാേളജ്/ സർവ്വകലാശാലാ മാറ്റം അനുവദിക്കുന്നതിന്
നിലവിെല നിയമങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിേക്കണ്ടതാണ്.
11. ഗേവഷണ വിദ്യാർത്ഥികളുെട ്രപശ്നങ്ങൾ
ഗേവഷണ വിദ്യാർത്ഥികളുെട ്രപവർത്തനങ്ങൾ 2020 മാർച്ച് മാസം മുതൽ
ഏകേദശം നിശ്ചലമായ അവസ്ഥയിലാണ്. അവർക്ക് ഗേവഷണ േക്രന്ദങ്ങളിൽ
േപാകാേനാ ൈല്രബറി റഫറൻസുകൾേക്കാ ലാബ് ്രപവർത്തനങ്ങൾേക്കാ
വിവരേശഖരണത്തിനാവശ്യമായ യാ്രതകൾ നടത്താേനാ മാർഗദർശ്ശികെള േനരിട്ട്
കാണാേനാ വിദഗ്ധരുമായി സംവദിക്കാേനാ സാധ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്.
പി.എച്ച്.ഡി. ബിരുദത്തിനായി ഗേവഷണത്തിെന്റ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തി
നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിലാണ്. ്രപബന്ധം സമർപ്പിച്ച്
അതിെന്റ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിനായി കാത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, പുതുതായി
ഗേവഷണത്തിന് േചരാൻ അേപക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരുമുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു
സാഹചര്യത്തിൽ
സർവ്വകലാശാല
പി.എച്ച്.ഡി.
ഗേവഷണ
േമഖലയുെട
സുഗമമായ മുേന്നാട്ട് േപാക്കിന് ചില അടിയന്തിര നടപടികൾ എടുേക്കണ്ടതുണ്ട്.
2020–21 അക്കാദമിക് വർഷം തുടങ്ങി ഡിസംബർ മാസം വെര ഗേവഷണ
വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഗേവഷണ േക്രന്ദത്തിെല ഹാജർ ൈഗഡിെന്റ ശുപാർശയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഒഴിവാക്കി
വിദ്യാർത്ഥികളുെട
വിവിധ
സ്കീമുകളിെല
െഫേല്ലാഷിപ്പ് വിതരണം െചയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും േവണം.
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ഗേവഷണ ്രപവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച തടസ്സങ്ങൾ േനരിട്ട്
െകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പി.എച്ച്.ഡി. ഗേവഷണ കാലപരിധി 2020 ഡിസംബർ 31ന്
മുമ്പായി അവസാനിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷെമങ്കിലും
നീട്ടി നൽകണം. ഇത്തരത്തിൽ ഗേവഷണ വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഗേവഷണ
കാലപരിധി നീട്ടിനൽകുേമ്പാൾ ഗേവഷണത്തിന് പുതിയതായി ്രപേവശനം േനടാൻ
കാത്തിരിക്കുന്നവരുെട
അവസരം
നിേക്ഷധിക്കെപ്പടരുത്.
ഇതിനുള്ള
പരിഹാരെമന്നനിലയിൽ ഓേരാ ൈഗഡുമാരുേടയും കീഴിൽ ഇത്തരത്തിൽ
കാലപരിധി നീട്ടിനൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുെട തുല്ല എണ്ണം പുതിയ ഒഴിവുകളായി
കണക്കാക്കി താത്ക്കാലിക ്രപേവശനം നൽേകണ്ടതാണ്.
്രപീ–സബ്മിഷൻ, ഓപ്പൺ ഡിെഫൻസ്, േ്രപാ്രഗസ്സ് ഇവാലുേവഷൻ എന്നിവ
നടത്തുന്നതിന്
വിവിധ
സർവ്വകലാശാലകൾ
ഇേപ്പാൾ
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
ഓൺൈലൻ സംവിധാനം തുടരാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് കൃത്യമായ
മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം.
12. വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം
ദീർഘകാലം േകാവിഡിെനാപ്പം ജീവിേക്കണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം
കൂടുതൽ
േപർക്ക്
്രപാപ്യമാക്കുന്നതിനു
ഏറ്റവും
അനുേയാജ്യമായ മാർഗ്ഗമാണ് ഓപ്പൺ/ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം. ഇത് മുന്നിൽ
കണ്ടുെകാണ്ടു നിലവിെല വിദൂര വിദ്യഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ െമച്ചെപ്പടുത്തുകയും
പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുകയും േവണം. നിലവിൽ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിെല
വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുെട പഠന സഹായികൾക്കും സ്റ്റഡി േനാട്സ് നും ്രപേത്യക
േക്രന്ദങ്ങളിൽ എത്തിേച്ചരുന്നത് ഒഴിവാക്കി ഇവ വീടുകളിൽ േപാസ്റ്റ്/ െകാറിയർ
മുഖാന്തിരം എത്തിക്കണം. നിശ്ചിത സമ്പർക്ക ക്ലാസുകൾ താത്കാലികമായി
ഓൺൈലൻ സംവിധാനത്തിൽ നൽകണം. വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടുതൽ
േകാഴ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനായി അടിയന്തിരമായി സർവ്വകലാശാലകൾ യു.ജി.
സി.യുെട അംഗീകാരം േനടാനായി ്രശമിക്കണം.
13. യൂണിയൻ ്രപവർത്തനങ്ങൾ
േകാേളജ് യൂണിയെന്റ ്രപവർത്തനങ്ങൾ നിലവിെല ഭാരവാഹികളിൽ ഈ
അക്കാദമികവർഷവും
തുടരുന്ന
വിദ്യാർത്ഥികളുെട
േമൽേനാട്ടത്തിൽ
മുേന്നാട്ടുേപാകണം.
എഴുത്തുമത്സരങ്ങൾ,
കലാമത്സരങ്ങൾ
എന്നിവ
സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള
ബദൽമാർഗ്ഗങ്ങൾ
അധ്യാപക–വിദ്യാർത്ഥി
്രപതിനിധികളുമായി ചർച്ചെചയ്ത് തീരുമാനിേക്കണ്ടതാണ്.
14. കായിക വിദ്യാഭ്യാസം
േകാവിഡ് കാലത്ത് െചസ്സ് ഒഴിെകയുള്ള മറ്റ് സ്േപാർട്സ് ഇനങ്ങളിെല വിവിധ
ടൂർണെമന്റുകേളാ, പരിശീലനേമാ നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ്.
ഇന്നെത്ത അസാധാരണമായതും തികച്ചും അപരിചിതവുമായ സാഹചര്യത്തിൽ
നമ്മുെട വിദ്യാർത്ഥികളുെട
ആേരാഗ്യവും കായികക്ഷമതയും നിലനിർത്തുക
എന്നത് വളെര ്രപധാനെപ്പട്ട കാര്യമാണ്. േകാേളജുകളിെല കായിക വിദ്യാഭ്യാസ
വിഭാഗത്തിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ
േകാേളജ്വിദ്യാർത്ഥികളുെട
ഫിറ്റ്നസ്
നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ വ്യായാമമുറകളുെട വീഡിേയാ ക്ലാസ്സുകൾ
.
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തയ്യാറാക്കി നൽകാവുന്നതാണ്. ഓൺൈലൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂെട കുട്ടികളുെട
കായികക്ഷമത അവർക്കുതെന്ന സ്വയം പരിേശാധിക്കുവാനുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ
നൽകുവാനും ഫിസിക്കൽ എജ്യൂേക്കഷൻ അദ്ധ്യാപകർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്.
േഹാം ജിം, െ്രടഡ്മിൽ, എലിപ്റ്റിക്കൽ േ്രകാസ് െ്രടയിനർ എക്സർൈസസ്
ൈസക്കിൾ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിനായി വീടിനകത്തുതെന്ന
െചയ്യാൻപറ്റുന്ന
ചില
വ്യായാമരീതികൾ
ഓൺൈലൻവഴി
കുട്ടികൾക്ക്
പരിചയെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുവാനും
അദ്ധ്യാപകർക്ക്
സാധിക്കുന്നതാണ്.
കായികക്ഷമത
നിലനിർത്തുന്നതിനായി
ഒേട്ടെറ
വ്യായാമമുറകൾ
വിവിധ
ഓൺൈലൻ മാധ്യമം ഉപേയാഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്
പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
സംഗീതത്തിെന്റ അകമ്പടിേയാെട െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ ഇത്തരം വ്യായാമങ്ങൾ
കൂടുതൽ രസകരമായി െചയ്യാൻ കഴിയും. വിവിധതരത്തിലുള്ള ഫിറ്റ്നസ് വർക്ക്
ഔട്ടുകൾ െചയ്യാൻ കഴിയുന്ന െമാൈബൽ ആപ്പുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ൈലറ്റ്
സ്െ്രടച്ചിംഗ്
എക്സർൈസസുകൾ,
െറാേട്ടഷൻ
എക്സർൈസസുകൾ,
സൂര്യനമസ്കാരം
എന്നിവ ഇതിനായിട്ട്
െചയ്യാവുന്നതാണ്. ഫിറ്റ്നസ് വർക്ക്
ഔട്ടുകൾ േപാെല തെന്ന സ്േപാർട്സ് സ്കിൽസ് ്രപാക്ടീസും നമുക്ക്
വീട്ടിനുള്ളിൽത്തെന്ന െചയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ്രകിക്കറ്റ് ബാറ്റ്, ബാഡ്മിന്റൺ
റാക്കറ്റ്, ടി ടി റാക്കറ്റ് എന്നിവ ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഷാേഡാ ്രപാക്ടീസ്
പരിശീലിക്കുന്നത് 'ടച്ച്' നിലനിർത്തുവാൻ സഹായകരമാണ്. ബാസ്ക്കറ്റ് േബാൾ,
േവാളീേബാൾ, ഫുട്േബാൾ, േ്രതാേബാൾ എന്നിവ ലഭ്യമാെണങ്കിൽ ജഗ്ലിംഗ്,
്രഡിബിളിംഗ്, പാസ്സിംഗ് എന്നിവ സ്വയം
പരിശീലിക്കുവാൻ സാധിക്കും െചസ്സ്
കളിക്കുവാനും പരിശീലിക്കുവാനും ഫിെഡ െചസ്സ് ൈടറ്റിലുകൾ േനടാനും
സൗകര്യെമാരുക്കുന്ന ഓൺൈലൻ െവബ്ൈസറ്റുകൾ ധാരാളമുണ്ട്.
േമൽ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ കുട്ടികളുെട കായികക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിനും
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആേരാഗ്യം പരിപാലിക്കുന്നതിനും േകാേളജ്/
യൂണിേവഴ്സിറ്റികളിെല കായിക അദ്ധ്യാപകരുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ ഉചിതമായ
നടപടികൾ
ൈകെകാേള്ളണ്ടതാണ്.
ഇതിനാവശ്യമായ
െപാതുമാർഗ്ഗ
നിർേദ്ദശങ്ങൾ സർക്കാർ/ സർവ്വകലാശാലകൾ പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതാണ്.
15. എഫ്. ഡി. പി.പദ്ധതി
ഗവൺെമൻറ് േകാേളജുകളിൽ നടന്നുവരുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ
വാർഷിക പദ്ധതിയായ ഫാക്കൽറ്റി െഡവലപ്െമൻറ് േ്രപാ്രഗാം ്രപകാരമുള്ള
പരിപാടികൾ ഇേപ്പാഴെത്ത ്രപേത്യക സാഹചര്യത്തിൽ വളെര െചലവുകുറച്ചു
െവബ്ബിനാർ എന്ന രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും. ആയതിനാൽ ്രപസ്തുത
പദ്ധതികൾക്കായി അനുവദിക്കെപ്പടാവുന്ന തുകയുെട ഒരു ഭാഗം േകാേളജുകളുെട
സാേങ്കതിക വിദ്യാ വികസനത്തിനായി മാറ്റി നൽേകണ്ടാതാണ്.
16. ന്യൂ ഇനിേഷ്യറ്റീവ്സ്
ASAP, WWS, SSP, FLAIR എന്നീ സംരംഭങ്ങളുെട സാധാരണ നടത്തിവരുന്ന
്രപവർത്തനങ്ങൾ
ഈ
അക്കാദമികവർഷം
താത്ക്കാലികമായി
നിർത്തിവച്ചുെകാണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികെളയും അധ്യാപകെരയും േകാേളജുകെളയും
സഹായിക്കുന്നതരത്തിൽ
േകാേളജിെന്റ
ഇൻഫർേമഷൻ
െടക്േനാളജി
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അനുബന്ധ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ െമച്ചെപ്പടുത്തുന്ന ്രപവർത്തനങ്ങളുമായി
മുേന്നാട്ടുേപാകണം.
്രപസ്തുത
സംരംഭങ്ങളുെട
ഈ
വർഷെത്ത
തുക
ഇത്തരത്തിൽ
രൂപെപ്പടുത്തുന്ന
പുതിയ
്രപവർത്തനങ്ങൾക്കായി
വിനിേയാഗിക്കണം.
ഉപസംഹാരം
േകാവിഡ്–19 എന്ന മഹാമാരി രാജ്യത്ത് റിേപ്പാർട്ട് െചയ്ത് ആറുമാസം
പിന്നിടുേമ്പാൾ ജീവിതത്തിൻെറ സമസ്തേമഖലകളും ്രപതിസന്ധി േനരിടുന്നു.
േകാവിഡിെനാപ്പം ജീവിക്കാൻ നാം ശാരീരികമായും മാനസികമായും കരുത്ത്
ആർജ്ജിക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം
അക്കാദമികേമഖലേയയും
നമുക്ക്
വീെണ്ടടുേക്കണ്ടതുണ്ട്. േകാവിഡിെന അതിജീവിച്ചാലും നമ്മൾ ഉൾെക്കാണ്ട പല
പുതിയ പാഠങ്ങളും നമുക്ക് തുടർന്നുെകാണ്ടു േപാേകണ്ടതുമുണ്ട്. ആയതിനാൽ
ഈ
ഘട്ടത്തിൽ
േകരളത്തിെല
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസേമഖലെയ
ഇേപ്പാഴെത്ത
്രപതിസന്ധികെള മറികടന്ന് ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും കൂടുതൽ പഠനാവസരങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുകയും േവണം. നിലവിൽ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ബദൽനയങ്ങളുെട
സംസ്ഥാനമായി േകരളം മാറിയിട്ടുണ്ട്.
ജീവിതനിലവാരം, സുരക്ഷ, ആേരാഗ്യം,
ശുചിത്വം എന്നിവ കണക്കിെലടുത്ത് കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ േകരളത്തിൽ
പഠിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നുണ്ട്.
േകാവിഡിന്
മുമ്പും
േലാകത്തിനു
മാതൃകയായിരുന്ന
േകരള
സംസ്ഥാനം
േകാവിഡിെന
േനരിടുന്നതിനും
അതിജീവിക്കുന്നതിലും പുതിയ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ട്
േലാകെത്ത
വീണ്ടും അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്നു. ഇത് േകരളത്തിെന്റ വികസന സാധ്യത കൂടുതൽ
ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് ഏെറ സംഭാവന െചയ്യാൻ പറ്റുന്ന േമഖല എന്ന
നിലക്ക്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിെന്റ
്രപാധാന്യം
മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട്
ദീർഘവീക്ഷണേത്താെട പദ്ധതികൾ ആസൂ്രതണം െചയ്യുന്ന
സർക്കാരിെന്റ
ഗൗരവമായ പരിഗണനയ്ക്കായി എ.െക.ജി.സി.ടി. പഠനഗേവഷണേക്രന്ദത്തിെന്റ
േമൽേനാട്ടത്തിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു.
കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
േഡാ. എം. സത്യൻ (സംസ്ഥാന ്രപസിഡൻറ്)
േഡാ. എൻ. മേനാജ് (ജനറൽ െസ്രകട്ടറി)
േഡാ. േ്രഗഷ്യസ് െജയിംസ് (കൺവീനർ)
െ്രപാഫ. ഇമ്പിച്ചിേക്കായ െക. (അംഗം)
െ്രപാഫ. സേന്താഷ് ടി. വർഗ്ഗീസ് (അംഗം)
േഡാ. വിഷ്ണു. വി. എസ്. (അംഗം)
േഡാ. ്രപിൻസ് പി. ആർ. (അംഗം)
േഡാ. ഷാനവാസ് പി. എച്. (അംഗം)
േഡാ. െസേനാ േജാസ് (അംഗം)
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