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ആനിമേറ്റർമാർക്കുള്ള പരിശീലനം നടത്തി

ആനിമേറ്റർമാർക്കുള്ള

പരിശീലന പരിപാടി 16/09/2018
മുതൽ 19/09/2018 വരെ തലസ്ഥാനനഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. 120 ആനിമേറ്റർമാർ ഈ
പരിശീലന
പരിപാടിയിൽ
പങ്കെടുത്തു.2013 മുതൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പല പരിശീലനങ്ങളും ലഭിച്ചെങ്കിലും ACSTI

പ�ോലെയുള്ള പ്രകൃതി മന�ോഹരമായ സ്ഥലത്തു ലഭിച്ച
പരിശീലനം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു
അനുഭവമാണ്
നൽകിയത്.
കളിചിരിയിലൂടെ നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ,ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സ�ോണിയ,ബേബി
പ്രഭാകർ,ത�ോമസ് വിൻസെന്റ്
എന്നിവരായിരുന്നു ആദ്യ ദിവസത്തെ പരിശീലകർ.തുടർ-

ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ
വിഷയങ്ങളിലുള്ള ക്ലാസുകൾ
കൈകാര്യം ചെയ്തത് സ്റ്റേറ്റ് മിഷനിലെ തന്നെ സ്റ്റാഫുകൾആയ ശ്രീമതി.അമൃത
(പി.ഒ ,സാമൂഹിക വികസനം),
ശ്രീ . പ്രമ� ോ ദ് ( പ ി . ഒ , ഓ ർ ഗ നൈസേഷൻ), ശ്രീമതി.നിരഞ്ജന (പി.ഒ,എം.ഇ), ശ്രീ.
ദത്തൻ (പി.ഒ,എം.കെ.എസ്.

പ�ോഷകാഹാര വിദ്യാഭ്യാസവുമായി
ഊരുസമിതി കേ�ങ്ങൾ
ഊ രു സ മ ി ത ി യു ടെ

കീഴില് പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അവയിലെ
പ�ോഷകഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും
ആര�ോഗ്യം , ശുചിത്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവബ�ോധം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും പ�ോഷകാഹാരം
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി പ്രവർത്തി ക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്
പ�ോഷകാഹാര
വിദ്യാഭ്യാസകേ�ങ്ങള്.ഇതിനായി 18
വിഷയാടിസ്ഥാന റിസ�ോഴ്സ്
പേഴ്സൺമാർക്ക് പരിശീലനം
നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

ലക്ഷ്യം

ഭ ക്ഷ ണ ത് തിലു ണ് ടാ വേണ്ട അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ�ോഷകാഹാരം
ആര�ോഗ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുക
	പരമ്പരാഗതഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഋതുക്കൾക്ക
നുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന ധാന്യങ്ങള്, പയറുവര്ഗകങ്ങള്,
ഇലക്കറികള്, കാട്ടില് നിന്നും
(തുടര്ച്ച പേജ് 2 ല്)

13

പി), ശ്രീ.ഷിബു, ശ്രീമതി.
സ�ോയ, ശ്രീ.അനന്തു, കുമാരി.
ശാരിക എന്നിവർ ആയിരുന്നു.കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടർ ശ്രീ.ഹരികിഷ�ോർ
IAS തിരക്കുകൾക്കിടയിലും 2
ദിവസം ആനിമേറ്റർമാര�ോട്
സംസാരിക്കുകയുംഅവരുടെ
ആവശ്യങ്ങളെ
കേൾക്കുകയും ചെയ്തു.ഫീൽഡ് സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ
എം.ഇ യൂണിറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ,പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കണ്ടു മനസിലാക്കുകയും ചെയ്തു.
സ്വയം തിരിച്ചറിയുവാനും,തിരിച്ചറിവിനെ
ജീവിതത്തിൽ
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താനും, ക്രമം
തെറ്റിയ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ
യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി
ഒരുമിച്ച് നിന്നുക�ൊണ്ട് ലക്ഷ്യ
സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ
സാധിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും,ധൈര്യവും ഈ
പരിശീലനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചു.

ശേഖരിക്കുന്ന ഇലക്കറികള്,
കിഴങ്ങുകള്, പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള് എന്നീ പ�ോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷ്യ വ്യവസ്ഥയെ
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക
	പരമ്പരാഗത വൈദ്യം
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷണക്രമം ശൈലി എന്നിവയിലൂടെ ആര�ോഗ്യം എന്നത് പ്രാവര്ത്തിയകമാക്കുക.

രാസവള-കീടനാശിനികള് ജൈവകൃഷി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുക.

വരും തലമുറയ്ക്ക് പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണം വൈദ്യം
ആചാരം
എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിവ് നല്കുന്ന കേ�മായി
വർത്തിക്കുക.
പ്രവര്ത്തനനം

ഊരുതല ആര�ോഗ്യകമ്മിറ്റി
രൂപീകരിക്കുകയും
പ�ോഷകാഹാരവിദ്യാഭ്യാസ
കേ�ത്തിന്റെക ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ
കുടുംബശ്രീ
അംഗങ്ങൾക്കും
പ�ോഷകാഹാരം , ആര�ോഗ്യം, ശുചിത്വം,
ഒരു കുട്ടിയുടെ 1000 ദിനങ്ങള്,
കീടനാശിനികള്, പരമ്പരാഗതഭക്ഷണം, ആര്ത്ത0വവും
കൗമാരാര�ോഗ്യവും തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ്
നല്കുന്നു.

ഓര�ോ പഞ്ചായത്തുകളിലും റിസ�ോഴ്സ് പെഴ്സന്മാരെ
പരിശീലിപ്പിക്കുകയും
ഇവരിലൂടെ എല്ലാ കുടുംബശ്രീ
ബാലസഭ
അംഗങ്ങള്ക്കും
പരിശീലനം നല്കുന്നു.

ആര�ോഗ്യ ആനിമേറ്റർമാരും
ആര�ോഗ്യകമ്മിറ്റി
റിസ�ോഴ്സ് പെഴ്സന്മാരും സമൂഹത്തെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില് ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
•	ജൈവകൃഷി നടത്തുക
•
കാട്ടില്നി
ന്നുള്ള
ഇലകളും കിഴങ്ങുകളും ശേഖരിക്കുകയും ഭക്ഷണത്തിലുൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
•	പരമ്പരാഗത
ശൈലിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക
•
ആര�ോഗ്യം, ശുചിത്വം

സംരക്ഷണവും ഭൂസുരക്ഷയും.
•
മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ അറിവ് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുകയും അംഗീകരിക്കുകയും
ചെയ്യുക.
•	പരമ്പരാഗത
ധാന്യങ്ങള്,
പയറുവർഗങ്ങള്,
ഇലക്കറികള്,
കിഴങ്ങുകള്
ക�ൊണ്ടുള്ള പുതിയ പാചകരീതികള് പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക

പ�ോഷകാഹാര വിദ്യാഭ്യാസ കേ�ത്തിനു പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങള്,
കൃഷി, ഭക്ഷണരീതി എന്നിവ
ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും
എല്ലാ
കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളും
പ�ോഷകാഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

വ്യക്തികള്
മുതല്
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ് ആര�ോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വികസനം ക�ൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക, ഇതിനായി
താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്
ചെയ്യുക.
•
പ�ോഷകാഹാരമേളകള് സംഘടിപ്പിക്കുക
•	വൈ ദ ്യന് മാ രു ടെ
അറിവ്, വരും തലമുറയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പഠന
ക്ലാസ്സുകളും ക്യാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിക്കുക.
•	ചെ റു പ്പ ക് കാ ർ ക് കി
ടയില് പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
അറിവും
അഭിമാനവും ത�ോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉത്സവങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുക.

സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റി
ഘടന
			
കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും
വരുന്ന സാമൂഹ്യവികസന വ�ോളണ്ടിയർമാരെ സംഘടിപ്പിച്ച്
ഊരുസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഊരുതല സാമൂഹ്യവികസന
കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു. ഒരു വാർഡിലെ എല്ലാ ഊരിൽ നിന്നുമുള്ള ഊരുതല സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്
വാർഡുതല സാമൂഹ്യവികസനകമ്മിറ്റി. വാര്ഡുാതല സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റിയുടെ കൂട്ടായ്മ പഞ്ചായത്ത്തല സാമൂഹ്യവികസന
കമ്മിറ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കും. ബ്ലോക്ക്തലത്തില് ബ്ലോക്ക്തല
സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് ജെൻഡർറിസ�ോഴ്സ്സെന്റര് എന്നപേരില് അറിയപ്പെടുന്നു.
ബ്ലോക്ക്തല സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റി
ജെൻഡർ റിസ�ോഴ്സ്സെന്റേര്

പഞ്ചായത്ത്ത
 ല സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റി

വാർഡുതതല സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റി
ന്യായസമിതി
ഊരുസമിതിതല സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റി

പങ്കും ഉത്തരവാദിത്വവും
1.
ലിംഗപദവി തുല്യത ഉറപ്പാക്കുക
2.
സമൂഹത്തില് ചൂഷണത്തിനും അതിക്രമത്തിനും എതിരെ
പ�ോരാടുകയും നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.
3.
എല്ലാത്തരം സാമൂഹ്യവിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടലുകൾ
നടത്തുകയും പ്രശ്നപരിഹരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക.
4.
ആര�ോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുക.
5.
വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവ
ർ�നങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുക.
6.	പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളിലുള്ള തുല്യപ്രാപ്തി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും
സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക,
7.
എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുക.
8.
തനതായ ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങള് നിലനിർത്തുകയും
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ പ�ോരാടുകയും ചെയ്യുക.
9.
ന്യായ സമിതി പ്രവർത്തനം സജ്ജമാക്കുക.
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പ്രവർത്തനം
a)
ഊരുസമിതിതല സാമൂഹ്യവികസനകമ്മിറ്റി
1.
ഊ രു സ മ ി ത ി യ ി ലെ
സാമൂഹ്യ വികസന വ�ോളണ്ടിയര്മാരുടെ നേതൃത്വത്തില് ഊരിലെ വിദ്യാഭ്യാസം,
ആര�ോഗ്യം, അതിക്രമം, സേവനങ്ങള്, ആനുകൂല്യങ്ങള് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളില് ഇടപെടുകയും നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും
ചെയ്യുക.
2.
ഊരിലെ ജനങ്ങൾക്ക്
നിയമങ്ങള്,
അവകാശങ്ങള്, ആനുകൂല്യങ്ങള് തുടങ്ങിയ
വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുക.
3.
വാർഡുതല ന്യായസമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്ഉള്ള
എല്ലാ സഹകരണവും നല്കുക.
b)		
വ ാ ർ ഡു ത ല
സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റി
1.
ന്യായസമിതി രൂപീകരിക്കുകയും (5പേര്) അദാലത്തുകള് (ആഴ്ചയില് ഒരിക്കല്)
സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും,
2.
മറ്റു
ഡിപ്പാർട്ട്മെ
ന്റ്കളും
മേഖലകളുമായുള്ള
സംയ�ോജന പ്രവർത്തനങ്ങള്
നടത്തും.
3.
ന്യായസമിതി
നടത്തിപ്പിനായുള്ള
ഓഫീസ്
നിർവ്വണ
പ്രവർത്തനങ്ങള്
നടത്തും.
4.	പ ഞ് ചാ യ ത്ത് ത ല
സാമൂഹ്യ വികസന കമ്മിറ്റി
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാവിധ സഹകരണവും നല്കും .
c)	പ ഞ് ചാ യ ത്ത് ത ല
സാമൂഹ്യ വികസന കമ്മിറ്റി
1.
ന ്യാ യ സ മ ി ത ി യ ി ല്
പരിഹരിക്കാനാവാത്ത കേസുകളുടെ
പ്രശ്നപരിഹരണം
നടത്തും
2.
അ വ ക ാ ശ ങ്ങ ള് ,
ആനുകൂല്യങ്ങള്, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും
നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും
അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള
പ്രവര്ത്തയനങ്ങള് നടത്തും.
3.ജെൻഡർ റിസ�ോഴ്സ് സെന്റ
റിന്റെ
എല്ലാവിധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള സഹകരണം
നല്കും.

തലങ്ങളില് നിന്നും വരുന്ന
സാമൂഹ്യ വികസന പദ്ധതികള് ക്രോഡീകരിച്ച് മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങള് നടത്തും.
5.	പഠനപ്രവർത്തനങ്ങള്
നടത്തുകയും സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്ന
തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്
നടത്തും.
6.
വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾക്കായുള്ള പാഠൃപദ്ധതികള്, പഠന�ോപകരണങ്ങള്,
പ�ോസ്റ്ററുകള്, ലഘുലേഖകള്
തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കും.

d)	ബ്ലോക്ക്തല സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റി
1.	പ ഞ് ചാ യ ത്ത് ത ല
സാമൂഹ്യ വികസന കമ്മിറ്റിയില് പരിഹരിക്കാനാവാത്ത
പ്രശ്നങ്ങളില് പ്രശ്നപരിഹരണം
നടത്തും
2.
നിയമങ്ങള്,
അവക ാ ശ ങ്ങ ള് , ആ നു കൂ ല ്യങ്ങ ള് ,
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള മ�ൊഡ്യുളുകൾ
തയ്യാറാക്കുകയും പരിശീലനപരിപടികള് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
3.
റിസ�ോഴ്സ്പേഴ്സന്മാുർക്കു
ള്ള പരിശീലന പരിപാടികള്
സംഘടിപ്പിക്കുകയും അറിവും
ആത്മവിശ്വാസവും നല്കി പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും.
4.	പ ഞ് ചാ യ ത്ത് ത ല
സാമൂഹ്യ വികസന കമ്മിറ്റി,
വാർഡുതല
സാമൂഹ്യവികസന കമ്മിറ്റി (ന്യായസമിതി),
ഊരുസമിതിതല സാമൂഹ്യവികസനകമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ
സഹകരണവും നല്കും. ഈ

ന്യായസമിതി

			
വാർഡുതല
സാമൂഹ്യവികസന
കമ്മിറ്റിയില് നിന്നും തായ്കുല
സംഘ പ്രതിനിധികള് ഉൾപ്പെടെ 5 പേര് അടങ്ങുന്ന
സമിതിയെ അദാലത്ത് നടത്തുന്നതിനും കേസുകളില് ഇടപെടല് നടത്തുന്നതിനുമായി
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു . ഇത് ഒരു

മെച്ചിന പള്ളി ല�ോഗ�ോ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

ഔദ്യോഗിക കൂട്ടായ്മയായിരിക്കും.

അംഗങ്ങള്
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തമനമേഖലയില്
താല്പര്യവും
യാത�ൊരു പ്രശ്നവും സംയമനത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്ത്പരിഹാരം കാണാന് പ്രാപ്തിയുമുള്ള 5 അംഗങ്ങള്. ഇതില്
ഒരാളെങ്കിലും തായ്കുല സംഘ
തലൈവിയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം.

പ്രവർത്തനം
1.
ആഴ്ചയില് ഒരു ദിവസം
അദാലത്ത് കൂടുന്നു
2.	പ്രശ്നങ്ങള്
പരാതി
രൂപേണയ�ോ
അപേക്ഷാ
രൂപേണയ�ോ എഴുതി വാങ്ങുകയും ഓര�ോ പ്രശ്നത്തിനും പ്രത്യേക ഫയലുകള് സൂക്ഷിക്കുന്നു.
3.
ഓര�ോ അപേക്ഷയും
ഫയല് ചെയ്യുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം
തുടർപ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
4.	കേസുകള്, പ്രശ്നങ്ങള്
എന്നിവയില് കമ്മിറ്റി തലത്തില് പരിഹാരം കാണുന്നു,
സാധിക്കുന്നില്ല
എങ്കില്
പഞ്ചായത്ത്സമിതിക്ക് കൈമാറുന്നു.
5.
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നു.
6.
വിവിധ വകുപ്പുകളുമായുള്ള സംയ�ോജന പ്രവർത്തന
ങ്ങള് നടത്തുന്നു.
7.
സ്ത്രീപദവി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തടനങ്ങള് നടത്തുന്നു.
8.
എല്ലാ
മാസത്തെയും നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ
അദാലത്തില് വിവിധ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.
രജിസ്റ്ററുകള്
1.	കേസ് രജിസ്റ്റര്
2.	കേസ് ഫയല്
3.	കേസ് ഡയറി
4.
ഹാജര് ബുക്ക്
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വാർത്തകൾ, അറിയിപ്പുകൾ
പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക
ക്ലാസ് പാലക്കാട് ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ADMC പ്രേംദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു.
ശേഷം കുട്ടികളുടെ വിവിധ
കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി
രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം
വീണ്ടും കുട്ടികൾ ഹാളിൽ ഒത്തു
കൂടുകയും ബ്രിഡ്ജ് സ്കൂളിലെ
കുട്ടികളുടെയും
ആദിവാസി
പരമ്പരാഗത കലകളിൽ വിദഗ്ധനായ ഭരതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിവാസി പരമ്പരാഗത ആട്ടവും പാട്ടവും
പരിശീലനവും നടത്തി.
പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 9
മണിയ�ോടുകൂടി
കുട്ടികൾ
ഹാളിൽ ഒത്തുകൂടുകയും വിശ്വവിഖ്യാത ഹാസ്യതാരമായ
ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്
ചലച്ചിത്രമായ ദി കിഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചലച്ചിത്ര
പ്രദർശനത്തിനുശേഷം ബാലവിഭവ കേന്ദ്രം യങ് പ്രൊഫഷണൽ സുധീഷ് കുമാർ വി
യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളെ
പുതിയ നാടൻപാട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ശേഷം ബാല വിഭവ കേന്ദ്രം
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ ജിഷ്ണു എം
ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രീയവശം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ പ്രകൃതി
ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും
അവ
സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയതയെ
കുറിച്ചും ഇത്തരം സംഭവവികാസങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേക ക്ലാസ് നൽകി.

ശാസ്ത്രകൗതുകം ക്യാമ്പ്
ബാല വിഭവ കേ�ത്തിന് കീഴിലുള്ള ബാല ഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾക്കും ബാല
ഗ�ോത്രസഭാ ഭാരവാഹികൾക്കുമായി ദ്വിദിന റസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ 8, 9 തീയതികളിൽ കില ക്യാമ്പസിൽ വച്ച്
നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ 100
കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങള�ോടുള്ള താല്പര്യം വളർത്തുക, ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ
പരിജ്ഞാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക,
ശാസ്ത്രമേളകളിൽ
കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങള�ോട് കൂടിയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ
ക്യാമ്പിന്റെ വിഷയം ശാസ്ത്രം
ആക്കിയത്.
രാവിലെ 11മണിക്ക് ബാല
ഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത് ഔദ്യോഗിക
യ�ോഗത്തോടുകൂടി
ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു. കുട്ടികൾ 3
പഞ്ചായത്തുകളായി തിരിഞ്ഞു
ബാ ല ഗ� ോ ത്രപ ഞ് ചാ യ ത്ത്
യ�ോഗം നടത്തുകയും കഴിഞ്ഞ
മാസത്തെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
അടക്കമുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യ�ോഗങ്ങൾക്ക് മേൽന�ോട്ടം നൽകാൻ
വിദ്യാഭ്യാസ ആനിമേറ്റർ മാരും
ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ് ടീച്ചർമാരും
മുൻകൈയെടുത്തു.
ശേഷം ക്യാമ്പിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്
ആരംഭിച്ചു. അഗളി ബാല
ഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
അശ്വതി ഓന്തമല ചടങ്ങിന്
സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ
ADMC പ്രേംദാസ് ക്യാമ്പ്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഷ�ോളയൂർ
ബാല ഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡൻറ് അനിത ക�ോട്ടമല അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഷ�ോളയൂർ പഞ്ചായത്ത്
സമിതി പ്രസിഡൻറ് ദീപ ചുണ്ടകുളം, അഗളി പഞ്ചായത്ത്
സമിതി സെക്രട്ടറി ദീപ ക�ൊ-

ല്ലംകടവ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു ക�ൊണ്ട്
സംസാരിച്ചു. ഷ�ോളയൂർ ബാല
ഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്യാം വെങ്കക്കടവ് ചടങ്ങിന് നന്ദി അറിയിച്ചത�ോടെ കൂടി
ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് അവസാനിച്ചു.
ഉ ച്ച ഭ ക്ഷ ണ ത് തി നു ശേ ഷ ം
ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ
പരിഷത്ത്
പരിശീലകരായ മ�ോഹനൻ,
ശൈലേഷ് എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ
പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ലളിതമായ രൂപത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ
അവതരിപ്പിക്കാൻ
പരിശീലകർ
ശ്രമിച്ചു.
ശാസ്ത്രത്തിൻറെ
അടിസ്ഥാനമായ
ആസിഡുകളെയും ആൽക്കലികളെയും വേർതിരിച്ചറിയുന്ന
ലിറ്റ് മസ് പേപ്പർ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി പെട്രോൾ നിർമ്മിത വസ്തുക്കളുടെ ശാസ്ത്രീയ
ഘടന, അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനങ്ങളും ശാസ്ത്രീയതയും
തുടങ്ങി അനവധി വിഷയങ്ങൾ
ശാസ്ത്രീയമായ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾക്കു
മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളെ ബ�ോറടിപ്പിക്കാതെ വിവിധ
കളികളും ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ക്ലാസുകൾ മുന്നോട്ടുപ�ോയത്.
വൈകുന്നേരം
വിവിധ
ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിമുകളും മറ്റു
വ്യായാമങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിച്ചു.
വൈകുന്നേരം ആറു മണിയ�ോടുകൂടി ക്ലാസുകൾ വീണ്ടും
ആരംഭിച്ചു. എട്ടുമണിയ�ോടുകൂടി
ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ അവസാനിച്ചു. തുടർന്ന്
നാടൻപാട്ടുകളുടെ ചരിത്രവും
വിവിധ നാടൻ പാട്ടുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ഉൾ-
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വിവിധ കളികളും പസിലുകളും വീഡിയ�ോകളും ഉൾപ്പെടെ
രസകരമായ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധേയമായി.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുശേഷം രണ്ടു
ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ
രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും വരാനിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചു
ചർച്ചചെയ്യുകയും ക്യാമ്പിന്റെ
ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുകയും
ചെയ്തു.
വിവിധ കളികളിലും മത്സരങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ�ോയിൻറ്
കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം ജീവനക്കാർ നിർവഹിച്ചു. ബ്രിഡ്ജ്
ക�ോഴ്സ് ടീച്ചർമാർ കുട്ടികളെ
മങ്കി ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം ക്യാമ്പിൽ
പങ്കാളികളായ
എല്ലാവരും
ഒരുമിച്ച് അവര�ോട�ൊപ്പം നൃത്തചുവടുകൾ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തത�ോടുകൂടി ക്യാമ്പിന് അവസാനമായി.
പുതുമയാർന്ന ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളും
ശാസ്ത്രമേഖലയിലെ അറിവുകളും വിവിധ
കലാസാംസ്കാരിക
പരിപാടികളും വിവിധ മത്സരങ്ങളും
അടക്കം
ആഘ�ോഷപൂർവ്വം
നടത്തിയ
റസിഡൻഷ്യൽ
ക്യാമ്പ് കുട്ടികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായി. വരും മാസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന
ക്യാമ്പുകളിൽ വീണ്ടും പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആവേശം പകരുന്ന
രീതിയിൽ ആയിരുന്നു ശാസ്ത്രകൗതുകം ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

