Samagra Shiksha

ਸ਼ਾਲਾ–ਸਿੱ ਧੀ

SHAALA SIDDHI

Department of School Education and Literacy

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ
Evaluation for Improvement

ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ

Sc

N ational Pro
gra m
me
on

Guidelines for
Evidence-based
School Improvement

National Institute of Educational
Planning and Administration
(Deemed to be University)

17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016 (INDIA)

Evaluation
&
s
ard
d
tan
S
l
oo

h

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

© National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), 2019
(Deemed to be University)

Published : January 2019 (1000 copies)

Published by the Registrar, National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), 17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi - 110016 and designed at Digital Expressions, New Delhi and printed at M/s. VIBA Press Pvt. Ltd., Okhla Industrial Area,
Phase-II, New Delhi-110020.

Samagra Shiksha
Department of School Education and Literacy

ਸ਼ਾਲਾ–ਸਿੱ ਧੀ

SHAALA SIDDHI

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ
Evaluation for Improvement

ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ
ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼

Guidelines for Evidence-based
School Improvement

School Standards and Evaluation Unit
National Institute of Educational Planning and Administration

ਵਿਕਾਸ–ਕਰਤਾ
ਪ੍.ਰੋ ਪ੍ਰਨਿਤੀ ਪਾਂਡਾ

ਡਾ. ਦੀਪਿਤਾ ਭੱ ਟਾਚਾਰੀਆ

ਸਮਰਥਨ–ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਡਾ. ਰਸਮਿਤਾ ਦਾਸ ਸਵੈਨ
ਡਾ. ਸੰ ਚਿਤਾ ਵਰਮਾ
ਮਿਸ. ਨੇਹਾ ਰਾਣਾ

ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ
ਡਾ. ਬੂਟਾ ਸਿੰ ਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਟ

ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਐਸ ਮਾਸਟਰ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਕਆ
ੋ ਰਡੀਨੇਟਰ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਿਸਟ੍ਰਸ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਾਤੀਸ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਿਸਟ੍ਰਸ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਸ੍ਰੀ ਕੁੰ ਵਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰ ਘ

This booklet on Guidelines for Evidence-based School Improvement was documented and finalized in consultation with
Shaala Siddhi Core Group Team members and Nodal Officers. The external experts from different national organizations
and NGOs also supported in finalizing the guidelines.

ਤਤਕਰਾ
1.0

2.0

ਪ੍ਰਸੰਗ
1.1
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ
1.2	ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ
1.3 ਪ੍ਰਮਾਣ–ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
1.4 ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ

ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਕੌ ਣ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ?

3.0	ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ/ਮਿਆਦ ਕਿੰ ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

4.0	ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਾਰੰ ਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱ ਢਲੇ
5.0

6.0

ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ	

ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ	
I
II
III
IV
V
VI
VII

10

10
11

15
15

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ–I
(ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਸੰ ਸਾਧਨ : ਉਪਲੱਭਧਤਾ, ਉਚਿੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ)
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ–II
(ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਂਕਲਨ)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ–III
(ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ–IV
(ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ)
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ–V
(ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ–VI
(ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ–VII
(ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ)

5

ਪ੍ਰਸੰਗ (Context)

ਗੁਣਵੱ ਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱ ਖਿਆ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰੰ ਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਕੂਲੀ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱ ਖਣ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਏਜੰ ਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਕੂਲੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਗੁਣਵੱ ਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੰ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਵਜੋਂ
ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱ ਖੀ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ’ (ਸ਼ਾਲਾ ਸਿੱ ਧੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਵਿਆਪਕ ਸਕੂਲੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ (Evaluation for Improvement)

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਇਕੱ ਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸੇ ਸਰਵਪੱ ਖੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁੱ ਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਦਰਭਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਸਕੂਲ ਸਥਾਈ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ‘ਸਕੂਲੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ’ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ‘ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ’ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹਰੇਕ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱ ਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪੱ ਧਰਾ
ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ–ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਨਿਰਣੇ
ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ
ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
‘ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ’ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ
ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
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ਆਪਣੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ–ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਸੱ ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਤਰਾਂ’ (Key Performance Areas) ਅਤੇ ‘ਛਿਆਲੀ (46) ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ’
(Forty-Six Core Standards) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ
ਬਿੰ ਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਵੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਮਗੱ ਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ
ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਪਲੋਡਿੰ ਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਇੱ ਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬ–ਪੋਰਟਲ
ਸੂਚਨਾ–ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ ਸਮਰੱ ਥ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ (School Improvement)

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱ ਖਣ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਵਿਵਸਥਾਬੱ ਧ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜੁੱ ਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧਾਨ–ਆਧਾਰਿਤ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ (Stakeholders)
ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ
ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ–ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਕੂਲੀ
ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਿੱ ਖਣ–ਪਰਿਣਾਮਾਂ
ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸੋਧ
ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰ ਗਠਨ
ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ–ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱ ਚ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਬਹੁ-ਮੁਖੀ, ਬਹੁ–ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ–ਆਯਾਮੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ (Objectives of the
Evidence-based School Improvement)
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ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
•

ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਣਾ।

•	ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
•	ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
•

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

•	ਕਿਸੇ ਵਾਧਾਸ਼ੀਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਿਰਿਆਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ (Guiding Principles)

ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਾਰੰ ਭ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਹਨ:
•	ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰੋ।
•	ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਮੰ ਤਵ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ।
•

ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ।

•	ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ-ਮਾਨਚਿੱ ਤਰ (Road map)
ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
•

ਮੌਜੂਦਾ ਅੜ੍ਹਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।

•	ਸਾਰੇ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦਿਓ।
•	ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ।
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ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਕੌ ਣ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ?
(Who undertakes the Evidence-based School
Improvement?)
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱ ਚ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ,
ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/SDMC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ/ਮਿਆਦ ਕਿੰ ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
(What is the duration of School Improvement?)

ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱ ਧ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱ ਦਿਅਕ/ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਾਰੰ ਭ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਾਰੰ ਭ ਕਰ
ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਚੱ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਾਰੰ ਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱ ਢਲੇ
ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? (What are the preliminary tasks to be completed before

commencing the process of School Improvement?)

1.	ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ–ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
2.	ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3.	ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਜੇ ਅੰ ਜਾਮ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨਿਮਨਅੰ ਕਿਤ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰ
ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਪ ੜਾ ਅ –1
( S tep- 1)

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

(Review school evaluation dashboard and evidence-based prioritization)
•	ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲੀ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ/ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•	ਸਕੂਲ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਮਨ (L), ਮੱ ਧਮ, (M) ਅਤੇ ਉੱਚ (H)
ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ ੜਾ ਅ –2
( S tep- 2 )

ਮੁੜ–ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ
(Reprioritization)
•	ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਸੰ ਸਾਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਉੱਚ (H), ਮੱ ਧਮ (M)
ਅਤੇ ਨਿਮਨ (L) ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ–ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•	ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ–
ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•	ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲੀ–ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
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ਪ ੜ ਾ ਅ–3
( S tep- 3)

ਸਰਬੋਤਮ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱ ਖਣਾ (Learning from the
best practices)
•

ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹਾਸਿਲ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•	ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਕੀਤੇ ਨਵੀਨ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਪ ੜਾ ਅ–4
( S tep- 4 )

ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ (Setting
targets)
•	ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਕਥਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇਛੱ ਤ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ ਤੱ ਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ
ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਵੱ ਲ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•	ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੇਂਦਰੀ
ਮਾਨਕ ਲਈ ਮਾਪਣਯੋਗ, ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•	ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਮਾਪਣਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ, ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ–ਬੱ ਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ ੜਾ ਅ–5
( S tep- 5 )
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ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
(Proposed actions)
•

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

•

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਲਈ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਰਣੀਆਂ
(descriptions) ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਲੋ ੜ, ਸਮਰੱ ਥਾ ਆਦਿ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ ੜ ਾ ਅ–6
( S tep- 6)

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ (Establishing
responsibilities)
•	ਕਿਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ-ਪੂਰਨ ਪਹੁੰ ਚ/ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ
ਸਾਰੇ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
•	ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ
ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
•

ਪ ੜਾ ਅ–7
( S tep- 7 )

ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ
’ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀ, ਅਮਲੇ , ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ
ਟੀਮ/ਟੋਲੀ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ
(Establishing timelines)
•

ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਵਾਂ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

•	ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ
ਨਿਰਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•

ਪ ੜਾ ਅ–8
( S tep- 8 )

ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ
(Specifying support needed)
•	ਸਕੂਲਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਕ ਲੋ ੜੀਂਦੀ
ਵਿੱ ਦਿਅਕ/ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•	ਸਕੂਲਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕਲੱਸਟਰ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱ ਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਪ ੜਾ ਅ–9
( S tep- 9 )

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ
(Monitoring & reviewing implementation of actions)
•

ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਨਿਭਾਓ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਦੇ
ਹਨ।

•	ਸਕੂਲ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•	ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•	ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ/ਪਰਿਣਾਮ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਬਾਰੇ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ ੜਾ ਅ–10
( S tep- 1 0 )

ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਨ-ਚਿਤਰਣ
(Mapping success and change)
•

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ
ਵਿਰੁੱ ਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•	ਸਕੂਲ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂਚ–ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•	ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ, ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਲਈ ਯਥਾਰਥਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management of
Change and Improvement)

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਇੱ ਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨਿਰੰ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰ ਨ ਪੱ ਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਰਵੋਤਮ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨਮੂਨਾਕਾਰੀ/ਮਾਡਲਿੰਗ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ
ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱ ਲਾਂ/ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿੰ ਨ੍ਹਿ ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿੰ ਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ (Instructions for
use of the exemplars)

ਅਗਲੇ ਪੰ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ
ਹਿੱ ਤ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ:
1.

ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੀ ਇੱ ਕ ਉਦਾਹਰਨ (ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕ ਅਤੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (SSEF) ਦਾ ਸੰ ਦਰਭ ਵੇਖੋ)

2. ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
3. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱ ਧਰ 1 ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੱ ਧਰ 2
ਦੀ ਵਿਵਰਣੀ ਨੂੰ ਸੰ ਦਰਭਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪੱ ਧਰ 2 ਉੱਪਰ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੱ ਧਰ 3 ਦੀ ਵਿਵਰਣੀ ਨੂੰ ਸੰ ਦਰਭਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਧਨ (ਵਿਵਰਣੀ ਲਈ SSEF ਨੂੰ ਵੇਖੋ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ
ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ।
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ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ I (Exemplar of a Core Standard: Key Domain I:)
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਸੰ ਸਾਧਨ : ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਉਚਿੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ (Enabling Resources of School:
Availability, Adequacy and Usability)
ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱ ਧਰ : ਪੱ ਧਰ - I

ਖੇਤਰ : ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਸੰ ਸਾਧਨ :
ਸੁਲੱਭਤਾ, ਉਚਿੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ : ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ

ਸਾਲ ਦੇ

ਉਪਯੋਗਤਾ (ਪੱ ਧਰ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ

ਉੱਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ
2 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ 3

ਦੀ ਵਿਵਰਣੀ ਦਾ
ਸੰ ਦਰਭ ਵੇਖੋ)

ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ
ਅਤੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ

ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ*

1. ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ–

ਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱ ਧ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਕੈਟਾਲਾੱਗ

ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ 3 ਵੱ ਲ ਸੁਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੱ ਧਰ

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਅਧਿਆਪਕ
ਇੰ ਚਾਰਜ/

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ
2 ਮਹੀਨੇ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ

ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ

ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

2 ਮਹੀਨੇ

ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ।
1 ਹਫ਼ਤਾ

ਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਓ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ–ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ

ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2 ਮਹੀਨੇ
ਬਾਅਦ

ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ

ਦੇ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਅੰ ਤਰਾਲ

ਸਥਾਨ ਦਿਓ।

4. ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ

ਬਾਅਦ

ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ,

ਉੱਚ ਮਾਧਮਿਕ) ਦੇ ਅਧਾਰ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ

2 ਮਹੀਨੇ

ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਕੂਲ

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ, ਮਾਧਮਿਕ ਅਤੇ

3.	ਸਮਾਂ–ਸਾਰਣੀ ਵਿੱ ਚ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ

ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ

ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱ ਚ

ਪੱ ਧਰਾਂ (ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ, ਉੱਚ

ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੱ ਕ

ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ

ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ

ਭਾਸ਼ਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ

2. ਈ–ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਾਅਦ
3 ਮਹੀਨੇ

3 ਮਹੀਨੇ

ਦੇ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ।

*ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਰਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਲੋ ੜ ਅਤੇ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ II : ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਂਕਲਨ (Exemplar of a Core Standard: Key Domain
II : Teaching-learning and Assessment)
ਖੇਤਰ : ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਂਕਲਨ

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱ ਧਰ : ਪੱ ਧਰ - I

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ : ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ 3 ਵੱ ਲ ਸੁਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ*

ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
(ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ
ਪੱ ਧਰ 3 ਦੀ
ਵਿਵਰਣੀ ਦਾ
ਸੰ ਦਰਭ ਵੇਖੋ।)

ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ
ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ
ਅਧਿਆਪਨ
ਦੀ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

1. ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਆਂਕਲਨ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨਸਿੱ ਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਸਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ
ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ
ਬਣਾਉਣਾ।
2. ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਧੂ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਸਮਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ
ਅਕਾਦਮਿਕ
ਵਰ੍ਹਾ

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ
ਸਕੂਲ ਗੁਆਂਢੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ,
ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ
ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਕੂਲ
ਮੁਖੀ ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕ
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਧਿਆਪਨ
ਦੀ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ
ਕਰਨਗੇ।

3. ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਵਿਭਿੰ ਨ ਲੋ ੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
4. ਅਧਿਆਪਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਵਜੋਂ ਘੋਖ/ਭਾਲ,
ਨਿਰੀਖਣ, ਸਮੱ ਸਿਆ
ਸਮਾਧਾਨ, ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਕਰਨਾ।
*ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਰਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਸੰਗ, ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ:ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ III ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
(Exemplar of a Core Standard:Key Domain III Learners’ Progress, Attainment and
Development)

18

ਖੇਤਰ : ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱ ਧਰ : ਪੱ ਧਰ - I

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ : ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ 3 ਵੱ ਲ ਸੁਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।
(ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ
ਪੱ ਧਰ 3 ਦੀ
ਵਿਵਰਣੀ ਦਾ
ਸੰ ਦਰਭ ਵੇਖੋ)

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ
ਤੱ ਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ*
1. ਸਾਰੇ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡਾਟਾ
ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ
ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ
ਦਰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੀ
ਕਿਸੇ ਲੋ ੜ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ
ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਹੋਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਅਧਿਆਪਕ/
ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ
ਮੁੱ ਖ ਅਧਿਆਪਕ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ ’ਤੇ
1 ਮਹੀਨਾ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ
ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ
ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ,
ਸਮੁਦਾਇ, ਸੂਚਨਾ
ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ
ਸਮਰਥਨ,
ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ
1 ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

2. ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ
ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਸਮੱ ਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ
ਕਰੋ।

15 ਦਿਨ

15 ਦਿਨ
ਬਾਅਦ

3. ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ
ਨਿਯਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ
ਪੈਦਾ ਕਰੋ।

ਪੂਰਾ ਸਾਲ–
ਭਰ

1 ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

4. ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ
ਨਿਯਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ
ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ ’ਤੇ
3 ਮਹੀਨੇ

3 ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

*ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਰਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਸੰਗ, ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ IV: ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਾਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Exemplar of a Core Standard: Key Domain IV: Managing Teacher Performance
and Professional Development)
ਖੇਤਰ : ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਾਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱ ਧਰ : ਪੱ ਧਰ - 1

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ

ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ 3 ਵੱ ਲ ਸੁਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਪੱ ਧਰ
ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ*

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ
(ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ
ਪੱ ਧਰ 3 ਦੀ
ਵਿਵਰਣੀ ਦਾ
ਸੰ ਦਰਭ ਵੇਖੋ)

ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਧਿਆਪਕ
ਆਪਣੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੋਣਗੇ।

1. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ
ਵਿਭਿੰ ਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ
ਵੱ ਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ
ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱ ਚ
ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀ ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕ
ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜ
ਕਰਨਗੇ।

6 ਮਹੀਨੇ

2. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ
ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ।

ਸਕੂਲਮੁਖੀ ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕ

3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ
ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ

3. ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ
ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ

3 ਮਹੀਨੇ

3 ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

4. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ
ਅਤੇ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱ ਚ
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ
ਕਰਨਾ।

ਸਾਰੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ

3 ਮਹੀਨੇ

3 ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

ਸਹਾਇਕ
ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ
ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ
ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਿਤ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ;
DIET/IASEs/
CTEs ਅਤੇ
SCERT ਦੇ
ਲੋ ੜ–ਆਧਾਰਿਤ
ਸੇਵਾਕਾਲੀ
ਸਿਖਲਾਈ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱ ਚ
ਵੀ ਹਿੱ ਸਾ ਲਓ।

6 ਮਹੀਨੇ
ਬਾਅਦ

3 ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

*ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਰਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਸੰਗ, ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ V: ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Exemplar of a
Core Standard: Key Domain V: School Leadership and Management)
ਖੇਤਰ : ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱ ਧਰ : ਪੱ ਧਰ - I

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ : ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ 3 ਵੱ ਲ ਸੁਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪਰਿਵਰਤਨ
ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ (ਪੱ ਧਰ
2 ਅਤੇ 3 ਦੀ
ਵਿਵਰਣੀ ਦਾ
ਸੰ ਦਰਭ ਵੇਖੋ)।

ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰਾਂ
’ਤੇ ਅਗਵਾਈ
ਦੀ ਵੰ ਡ
ਵਿਕਸਿਤ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ–
ਆਧਾਰਿਤ
ਸੁਧਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ
ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ
ਪਰਿਵਰਤਨ
ਲਿਆਉਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ*
1. ਸਾਰੇ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕ
ਤੱ ਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ
ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱ ਚ
ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ
ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ
ਸਮੂਹਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ
ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ
ਸੁਧਾਰ–ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ
ਅਗਵਾਈ ਦੀ
ਵੰ ਡ ਰਾਹੀਂ
ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ
ਅਕਾਦਮਿਕ
ਸਾਲ

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ;
ਵਿਵਸਥਾ ਪੱ ਧਰ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,
ਅਧਿਆਪਕ–
ਸਿੱ ਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਸਾਲ ਭਰ
ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ
ਨਿਰੰ ਤਰ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਪਰਿਵਰਤਨ
ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

3. ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ
ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰੋ।
4. ਸਕੂਲੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਧਾਰਿਤ
ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਣ
ੋ
ਵੱ ਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ।ੋ
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*ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਰਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਸੰਗ, ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ VI: ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ (Exemplar of a
Core Standard: Key Domain VI: Inclusion, Health and Safety)
ਖੇਤਰ : ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱ ਧਰ : ਪੱ ਧਰ 1

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ (CWSN) ਦਾ
ਸਮਾਵੇਸ਼

ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ 3 ਵੱ ਲ ਸੁਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ
ਸਮਾਵੇਸ਼ (ਪੱ ਧਰ
2 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ
3 ਵਿਵਰਣੀ ਦਾ
ਸੰ ਦਰਭ ਵੇਖੋ)।

ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪਹੁੰ ਚ,
ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਅਤੇ
ਸਰਬਪੱ ਖੀ
ਵਿਕਾਸ ਦੇ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿਚ
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ
ਵਾਤਾਵਰਨ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ*
1. ਸਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ–ਸਹਿਯੋਗੀ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ,
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ
ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ
ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਾ
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਨਰਵਾਸ
ਪਰਿਸ਼ਦ
(RCI)/ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅਧਿਆਪਕਾਂ/
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ
ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ
ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ
ਏਜੰ ਸੀ ਨਾਲ
ਪੰ ਜੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਹਿਰ।

2. ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ
ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਸਮੱ ਰਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਕਰੋ।

1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ
ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ

3. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰੋ।

1 ਸਾਲ

4. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ
ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਿੱ ਚ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਕਰੋ।

15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ
ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ

ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ
3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ
1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ
15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ
ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

*ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਰਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਸੰਗ, ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ VII : ਉਸਾਰੂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (Exemplar of a
Core Standard: Key Domain VII: Productive Community Participation)
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ਖੇਤਰ : ਉਸਾਰੂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱ ਧਰ : ਪੱ ਧਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ : ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱ ਚ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ 3 ਵੱ ਲ ਸੁਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ*

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ
ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ/
ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ
ਭੂਮਿਕਾ (ਪੱ ਧਰ
2 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ 3
ਦੀ ਵਿਵਰਣੀ ਦਾ
ਸੰ ਦਰਭ ਵੇਖੋ)।

ਇੱ ਛਤ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਲਈ
ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ

1. ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ
1 ਮਹੀਨਾ

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ
ਵਿੱ ਚ ਸਰਗਰਮ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ
ਸਕੂਲ ਸਮੁਦਾਇ
ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ
ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ
1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

2. ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/
ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ
ਕੇ ਵਿਕਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ
ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ।

15 ਦਿਨ

15 ਦਿਨਾਂ
ਬਾਅਦ

3. ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/
ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ
ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ
ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ
ਕਰੇਗੀ।

1 ਮਹੀਨਾ

1 ਮਹੀਨੇ
ਬਾਅਦ

4. ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/
ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲੀ
ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

3 ਮਹੀਨੇ

3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ
ਬਾਅਦ

*ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਰਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਸੰਗ, ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਲਾ ਸਿੱ ਧੀ (SHAALA SIDDHI)

ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ (Evidence-based School Improvement)
ਪਵਿਰਤਰਨਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ–ਮਾਨਚਿੱ ਤਰ (Transformative Roadmap)
ਸਕੂਲੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ

ਸਕੂਲੀ ਬਾਹਰੀ–ਮੁਲਾਂਕਣ

• ਤਤਪਰਤਾ ਨਿਰਮਾਣ।
• ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ।
•	ਸਕੂਲੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ
ਰਿਕਾਰਡਿੰ ਗ।

•	ਸੱ ਤ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੂਲੀ
ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ
ਰਿਕਾਰਡਿੰ ਗ।
•	ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ।

ਅਤੇ

•

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ।

•

ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

•	ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ACIP) ਦੀ

•	ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।

ਪਰਖ਼।

•	ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਪਰਖ਼।

ਪਰਿਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ
ਪੜਾਅ 1 : ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਪੜਾਅ 2 : ਮੁੜ–ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ
ਪੜਾਅ 3 : ਬੇਹਤਰੀਨ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਖਣ
ਪੜਾਅ 4 : ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਪੜਾਅ 5 : ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਪੜਾਅ 6 : ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ
ਪੜਾਅ 7 : ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ
ਪੜਾਅ 8 : ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਲੇ ਖ
ਪੜਾਅ 9 : ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ
ਪੜਾਅ 10 : ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਰਗ–ਮਾਨਚਿੱ ਤਰ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
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