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±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvÀéPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ F ªÀÄÄPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®ªÀÇ (Open Educational Resource-OER) ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¨sÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ°è
¸ÀÄzsÁgÀuÉ vÀgÀÄªÀ §UÉÎ £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀ»¸À®Ä EaÒ¸ÀÄªÀªÀjUÉ, CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ PË±À®åUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÁAiÀ
ÁAiÄªÁUÀÄªÀAvÉ mÉ¸ïEArAiÀiÁ ¸ÀA¸ÉÜ gÀÆ¦¹gÀÄªÀ 20 WÀlPÀUÀ¼À°è MAzÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀÄ, «zs
«zsÁåyðUÀ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ¬ÄAzÀ £ÀqÉ¸À§ºÀÄzÁzÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ, CªÀ±ÀåªÁV ¥ÀæAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÄÀ ß EzÀÄ ºÉÆA¢zÉ. AiÀÄ±À¹é ±Á¯ÉUÀ¼À°è £ÀqÉ¸À¯ÁzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ DzsÀj¹zÉ.
F WÀlPÀUÀ
UÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ðµÀÖ PÀæªÀÄ C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃQ®èªÁzÀgÆ
À , C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄªÀªÀgÁV (enabler)
(
‘±Á¯Á ªÀÄÄRå¸ÀÜ’ JA§
WÀlPÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. KPÉAzÀgÉ, EzÀÄ ErÃ PÉÊ¦rUÉ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¤zÉðÃ±À£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¹ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃªÀÅ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ £É¯ÉUÀlÄÖ (National School
leadership Curriculum Framework-India)
India) UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ ±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ AiÀÄxÁzÀ±Àð£À (1), ¸ÀéAiÀÄA C©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉ (2),
¨sÉÆÃzÀ£É-PÀ°PÉ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À°è ¥ÀjªÀvÀð£É (3) ºÁUÀÆ ¥Á®ÄzÁjPÉAiÀÄ°è CUÀæUÁ«Ä (6)(6) F ¥ÀæªÀÄÄR PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß £Á«Ã£ÀåvÉ ºÁUÀÆ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄÄ£ÀßqÉ¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ (4) ªÀÄvÀÄÛ (5)£ÉÃ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¸ÀzÉ, ««zsÀ WÀlPÀUÀ¼À°è «Ä½vÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. PÉ®ªÀÅ WÀlPÀUÀ¼À°è MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ
PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.
±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ F WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéCzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV E®èªÉÃ £ÁAiÀÄPÀvéÀ ¨sÆ
É ÃzÀ£É PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¨sÁUÀªÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. JgÀqÀÆ «zsÁ£ÀUÀ¼À°è
ZÀlÄªÀnPÉ
nPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÄÀ ß EvÀgÀgÆ
É qÀ£É ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîªÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ, ªÉÊAiÀ
A ÄÄQÛPÀªÁV MAzÀÄ
PÀ°PÁ qÉÊjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è §¼À¸À¯ÁVgÀÄªÀ ‘±Á¯ÁªÀ
‘
ÄÄRå¸ÀÜ’ CxÀªÁ ‘±Á¯Á
±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀP’ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ PÉÃªÀ® ªÀÄÄRå ²PÀëPÀ
CxÀªÁ ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ®Ä ¹zÀÞ«gÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛUÉ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ.
«ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
JA§ UÀÄgÀÄvÀÄ mÉ¸ï-EArAiÀiÁ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ «ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ vÀªÀÄä
±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨sÉÆÃzÀ£É ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ®Ä vÁªÀÅ £ÀqÉ¹zÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À §UÉÎ ºÉÃ½PÉÆArzÁÝgÉ. CAxÀzÉÝÃ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÇ
¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è F «ÃrAiÉÆUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÆàwð ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¤jÃQë¸À¯ÁVzÉ. F «ÃrAiÉÆUÀ¼ÀÄ ¥ÀoåÀ zÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄªÀ ªÀiÁ»wUÀ½UÉ
¥ÀÆgÀPÀªÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉAiÀiÁzÀgÀÆ, CªÀÅUÀ¼À £ÉgÀªÀÅ zÉÆgÀPÀzÉÃ ºÉÆÃzÀgÆ
À ¸ÀªÄÀ ¸Éå AiÀiÁUÀzÀAvÉ CªÀ±ÀåPÀ ªÀiÁ»wAiÀ
Á»wAiÄ£ÀÄß ¥ÀoÀåzÀ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
mÉ¸ï EArAiÀiÁ «ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß http://www.tess
http://www.tess-india.edu.in JA§ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è £ÉÃgÀªÁV £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ E®èªÉÃ qË£ï¯ÉÆÃqï
ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. E®èªÉÃ ªÉÄªÉÆÃj PÁqïð CxÀªÁ ¹rAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ.
mÉ¸ï-EArAiÀiÁ (Teacher Education through School based Support) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §UÉÎ
«zÁåyð-PÉÃA¢æævÀ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ°PÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹PÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄÄPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ºÀAvÀzÀ ²PÀëPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ £ÉgÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ mÉ¸ï-EArAiÀiÁzÀ
zÀ GzÉÝÃ±À. ¨sÁµÉ, «eÁÕ
«e £À ºÁUÀÆ UÀtÂvÀ
PÀ°PÉAiÀÄ°è ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁgÀÄªÀ 105 mÉ¸ï-EArAiÀiÁ MEDgï(OER)UÀ¼ÀÄ F ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀ°ªÉ. vÀªÀÄä «zÁåyðUÀ½UÉ
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀiÁr vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÁzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÄÀ ß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÃUÉ F «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ
JA§ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÆß EªÀÅ M¼ÀUÉÆArªÉ. C®èzÉ, vÀªÀÄä «µÀAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÄÀ ß ºÉaÑ¹PÉÆ¼Àî®Ä ºÁUÀÆ ¥ÁoÀAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ²PÀëPÀjUÉ
£ÉgÀªÁUÀÄªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ªÀiÁ»w PÉÆAr (link)UÀ
)UÀ¼À£ÀÄß M¼À
M¼UÉÆArzÉ.
£ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¯ÉÃRPÀjAzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÁV ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄªÀ F ¸À
¸A¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
http://tess-indiaedu.in ªÉ¨ï¸ÉÊn£À°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä E®èªÉÃ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄÄPÀÛªÁV zÉÆgÀ
gPÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ gÁdåUÀ¼À
§¼ÀPÉzÁgÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄªÀAvÉ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ««zsÀ ªÉµÀð£ïUÀ¼À£ÄÀ ß ºÉÆA¢zÉ.
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. AiÀÄÄPÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è, AiÀÄÄPÉAiÀÄ ªÀÄÄPÀÛ«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è mÉ¸ï-EArAiÀiÁ
gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ.
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ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯನು ಯಶ$ %ಾ& ಅಳವ(ಸಲು *ೇ ಾದ +,ಾನಗಳನೂ $.ಾ/ಂತಗಳನೂ ಈ ಪಠ45ಾಮ&6

ಅ ೆ ೕ ಸುತ7.ೆ. ಬದ ಾವ ೆ ೆ ಸಂಬಂ8$ದಂ9ೆ ಹಲ;ಾರು $.ಾ/ಂತಗ ದು= ಇವಗಳ ಕು?9ಾ&@ೕ 5ಾಕಷು ೈCDಕ ಸಂ ೆEೕಧ ೆಗಳG
ನHೆI;ೆ. ಬದ ಾವ ೆಯನು Jೇ ೆ ಅಳವ(ಸ*ೇಕು Jಾಗೂ ಅದನು Jೇ ೆ ಯಶ$ ೊ ಸ*ೇಕು ಎನು ವ"ದರ ಬ ೆL Mಂತ ೆ ೆ 9ೊಡಗಲು ಈ
$.ಾ/ಂತಗಳG ಮ ೆ ಸJಾಕಯ;ಾ.ಾವ". OCಣ Jಾಗೂ ಇತರ Qೇತ6ಗಳ ಬದ ಾವ ೆಯನು ಅಳವ(ಸು;ಾಗ ಬಹಳಷು +Rೋಧ
ಮುಂ.ಾಗುವ"ದ?ಂದ, $ಗ*ೇ ಾದ ಪ? ಾಮಗಳG $ಗ.ೇ Jೋಗುವ"ದುಂತು. ಾ ಾ ಾಯಕತ ದ ಕು?9ಾದ ಹಲವ" ಪಠ45ಾಮ&6ಗಳG ಈ
ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ6U6@ ೆ ಸಂಬಂ8$ದ ಸ;ಾಲುಗಳ ಬ ೆL ಚMWಸುತ7;ೆ. ಾಯಕತ ದ ಸXೕQೆಗಳG ಎಂಬ ಪYಾ4ಂಶವನು
ಓIರಬಹುದು- ಮ

ೕ+ೕ ಾಗ ೇ

ಾ ೆಯ ಪ\ವW]ೕಜ ೆ Jಾಗೂ ಬದ ಾವ ೆಯ ವWಹ ೆ ೆ ಸಂಬಂ8$ದ ಮುಂ.ಾಳ7ನವನು ವ_ಸುವ"ದು,

ತನೂ ಲಕ ಬದ ಾವ ೆಯು ಪ6`ಾವ ಾ %ಾಗುವಂ9ೆ ೋದು ೊಳGaವ"ದು.
ಪ6ಸು7ತ ಪಠ45ಾಮ&6ಯು ಅದರ ಮುಂIನ ಹಂತವನು ಚMWಸುತ7.ೆ- ಆ ಬದ ಾವ ೆಯನು ಅಳವ(ಸುವ"ದು- Jಾ ಾ& ಕೂ( ೆಲಸ ೈವ
ಕು?9ಾದ ಮುಂ.ಾ ೋಚ ೆ. ಸ +ಮ ೆW Jಾಗೂ + ಾಸಪರ ಪ\ವW]ೕಜ ೆಗಳ ಕು?9ಾದ ಪಠ45ಾಮ&6ಯನು
ಓIದ=Rೆ ಇನೂ ಉಪಯುಕ7ತರ.

ೕವ" ಮ

ಾ ೆಯ ಅಳವ(ಸಲು ಪ6ಯತ dಾಡು;ಾಗ

ೕವ" ಈ ಾಗ ೇ

ಮ ೆ ಸJಾಯಕ;ಾಗುವಂತಹ

‘ಬದ ಾವ ೆಯ ಹಲವ" ಆ ೋಚ ಾ+,ಾನ’ಗಳನು ಈ ಪಠ45ಾಮ&6ಯ ಪ?ಚgಸ ಾಗುತ7.ೆ. ೆಲವ" ವ4U7ಗಳG ಸಜWನOೕಲ ಆ ೋಚ ೆ
Jಾಗೂ ಸ ಲhಮi ೆ ಕುತಂತ6ವನೂ ಬಳ$ Jೇ ೆ ಬದ ಾವ ೆಗಳನು ಅಳವ($.ಾ=Rೆ ಎನು ವ"ದನು ಪ6ಸಂ ಾಧ4ಯನಗಳG (case studies)
ರೂjಸುತ7;ೆ.
dಾ4?k (೧೯೮೬) ಪ6 ಾರ ಬದ ಾವ ೆ ೆ +Rೋಧ ಬರುವ"ದು ಸಹಜ Jಾಗೂ ?ೕpತ ವತW ೆ@ೕ ಆ&.ೆ. ಏ ೆಂದRೆ ಅ.ೆ ೆ ೕ
Rಾ ಾ.ಾಯಕ;ಾ&ದ=ರೂ, ಾವ" ನಮ ವತWdಾನದ ಆಗುJೋಗುಗ
ಎದು?ಸ*ೇ ಾದ ಬಹು.ೊಡs ಸ;ಾಲು ಎಂದRೆ, ತಮ

ೆ ಬಹಳ ಅಂi ೊಂ(ರು9ೆ7ೕ;ೆ. Jಾ ಾ& ಾ ಾಮುಂಖಂಡರು

ಾ ೆಗಳ $ಬtಂIಯು ತಮ

ಾಯW+,ಾನವನು ಬದ ಾg$ ೊಳaಲು ಒಪ"hವಂ9ೆ

dಾಡುವ".ೇ ಆ&.ೆ. ಈ i ನ ಬರುವ +Rೋಧಗಳನು Jೇ ೆ ೆಲುವ"ದು ಎನು ವ ೆಲವ" ಉvಾಯಗಳನು ಈ ಪಠ45ಾಮ&6ಯ
ಚMWಸ ಾಗುತ7.ೆ.

ಕ

ೆಯ ೈ

(Learning Diary)

ೕವ" ಈ ಪYಾ4ಂಶವನು ಓದು;ಾಗ ಮ ಕ

ೆಯ ೈj(ಯ vಾಠwಂದುಗಳನು ಬRೆದು ೊಳGaವಂ9ೆ ಸೂMಸ ಾಗುತ7.ೆ.

ಮ

ಆ ೋಚ ೆಗಳನೂ , ]ೕಜ ೆಗಳನೂ ಉvಾಯಗಳನೂ ಬRೆIಟು ೊಳGaವ ಪ"ಸ7ಕyೕ Folder ಅ.ಾ&ರಬಹುದು. ಈ ಾಗ ೇ ಮ ಬ
ಅಂತಹ.ೊ=ಂದು ಇರಬಹು.ೇ ೊ.
ಪ6ಸು7ತ ೕವ" ಈ ಪYಾ4ಂಶವನು ಒಬtRೇ ಓದುz7ರಬಹುದು, ಆದRೆ ಮ9ೊ7ಬt ಾ ಾಮುಖಂಡRೊಂI ೆ ಇದನು ಚMW$ದRೆ ೕವ" ಇನೂ
Jೆ{ಾ|& ಕ ಯಲು 5ಾಧ4. ಆ ವ4U7 ಮ ೆ ಈ ಾ ೇ ಪ?Mತ?ರುವ ಸJೋ.ೊ4ೕ&%ಾ&ರಬಹುದು ಅಥ;ಾ ೕವ" ಇನು ಮುಂ.ೆ
ಾಯW Xತ7;ಾದ ಸಂಬಂಧವನು *ೆ~ೆ$ ೊಳa*ೇ ಾದ JೊಸಬRಾ&ರಬಹುದು. ಇದನು ವ4ವ$•ತ;ಾದ ?ೕzಯ dಾಡಬಹುದು ಅಥ;ಾ
ಅ ೌಪ{ಾ?ಕ +,ಾನದಲೂ dಾಡಬಹುದು. ೕವ" ಮ ಕ

ೆಯ ೈj(ಯ ಬRೆದು ೊಳGaವ vಾಠwಂದುಗಳG ಮ ೆ

ಸdಾ ೋಚ ೆಗಳ (Meeting) ಉಪ]ೕಗ ೆ• ಬರುತ7;ೆ. ಮುಂ.ೆ IೕಘW ಾಲದವRೆಗೂ ಕ

ೆ%ೌz7ರಲು, ಪ\ವW]ೕಜ ೆ (planning)

ಮತು7 + ಾಸ ೆ• (development) ಇದು ಸJಾಕಯ;ಾಗುತ7.ೆ.
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ೋನ: ಮ

ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

ಾ ಾ ಮುಖಂಡರು ಈ ಪಠ ಾಮ ಯ ಕ ಯುವ ದು ಏನನು$?
ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ6U6@ಯ ಸ ರೂಪ ಮತು7 ಅದ ೆ• ಜನರು 9ೋರುವ dಾಮೂ ಪ6zಸhಂದನ.
ಬದ ಾವ ೆಯ ಅzಮುಖ4 $.ಾ/ಂತಗಳG Jಾಗೂ ಾ ೆಗಳ ಅವ"ಗಳ ಪ6ಸು7ತ9ೆ.
ಬದ ಾವ ೆಯನು

ವW_ಸುವ"ದು Jೇ ೆ ಮತು7 ಅದನು ಇತರರ ಮೂಲಕವ\ ಅಳವ(ಸುವಂ9ೆ dಾಡುವ"ದು Jೇ ೆ

1. ಬದ ಾವ&ೆಯ 'ನ$ ೆ
5ಾdಾನ4;ಾ&

ೕವ"

ಮ

ಾ ೆಯ ಬ ೆL ಒಂದು ,ೆ4ೕಯವನು JೊಂIರುz7ೕ? Jಾಗೂ Jೊಸ Jೊಸ ಗು? ಮತು7 ೆಲಸ ಾಯWಗಳ ಬ ೆL

ಸ ಲh +{ಾರ +ಮ ೆWಗಳನೂ dಾ(ರುz7ೕ?. ಈ ಗು?ಗಳ vೈU ಸ `ಾವಗಳನೂ ವತW ೆಗಳನೂ ಬದ ಾgಸುವ ಉ.ೆ=ೕಶ+ದ= , ಮ ೆ
"ಕ ಯುವ Jಾಗೂ ಕ ಸುವ ಗುಣಮಟ ದ ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ6U6@ಯ ಮುಂ.ಾಳತನ” ಎಂಬ ಪಠ45ಾಮ&6ಯು ಉಪಯುಕ7;ೆ ಸಬಹುದು.
ಏ ೆಂದRೆ ಅದು

ಮ

ಾ ೆಯ ನ vಾ6]ೕ&ಕ OCಣ(pedagogy and practice)ದ ಬ ೆL ಗಮನ ಹ?gಸುತ7.ೆ.

ೕವ" ಈ ಾಗ ೇ

ಗಮನಹ?g$ರುವ +ಷಯಗ~ಾದ ಸಮಯvಾಲ ೆ, JಾಜRಾz, ಮಕ•ಳG ಗೃಹ ಾಯWವನು ಸಮಯ ೆ• ಸ?%ಾ& ಪ\Rೈಸು+ ೆ, OCಕ“ೕಷಕರ ಸdಾ ೋಚ ೆಯ ನ(Meeting) JಾಜRಾz ಇ9ಾ4I ಅಂಶಗಳ ಬ ೆLಯೂ ಬದ ಾವ ೆಗಳನು ಗುರುzಸಬಹುದು. ಸಣ” ಪ"ಟ
ಬದ ಾವ ೆಗಳನು ಅಳವ(ಸುವ"ದರ ಮೂಲಕ ಅz.ೊಡs dಾvಾWಡುಗ~ಾಗುವ +{ಾರವನು ಇ z ದು ೊಳaಬಹುದು. ಅಂ9ೆ@ೕ ಒಂದು
Qೇತ6ದ ಬದ ಾವ ೆಯು ಮ9ೊ7ಂದು Qೇತ6ದ •ೕ ೆ ಉಂಟು dಾಡುವ ಪ? ಾಮವನೂ ಗಮ ಸಬಹುದು.

ಚಟುವi ೆ ೨೧ : ಮ

ಾ ೆಯ ೊಂದು ಬದ ಾವ ೆ

Mತ6 ೧ – ೕವ"
ಮ

ಾ ೆಯ

ಮ

ಾ ೆಯ ಏನು ಬದ ಾವ ೆಯನು ತರಬ ??

ೕವ" ತರಲು ಬಯಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬದ ಾವ ೆಯನು ಕ h$ ೊ a. ಅದು ಕ ಯುವ ಅಥ;ಾ ಕ ಸುವ ಕ6ಮ;ೇ

ಆ&ರಬಹುದು, ಾ ೆಯ ವ4ವ5ೆ•ಗಳ ೊಂ.ಾ&ರಬಹುದು, ಗೃಹ ಾಯWದ + ಾ4ಸ+ರಬಹುದು ಅಥ;ಾ JಾಜRಾzಯನು
ಉತ7ಮಪ(ಸುವ".ೇ ಆ&ರಬಹುದು. ಈ ೆಳಕಂಡ ಪ6 ೆ ಗಳನು ಪ?U$, ಮ ಆ ೋಚ ೆಗಳನು

ಮ ಕ

ೆಯ ೈj(ಯ ಬRೆI(:

* ಾ ೆಯ ಈ ಬದ ಾವ ೆಯನು ತರಲು ಏ ೆ ಬಯಸುz7ೕ??
* ಈ ಬದ ಾವ ೆgಂದ %ಾ? ೆ ಉಪ]ೕಗ;ಾಗುತ7.ೆ?
* ಈ ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ6`ಾವ %ಾರ •ೕ ೆ Jೆ{ಾ|& ಆಗುತ7.ೆ?
* ಈ ಬದ ಾವ ೆಯನು %ಾ%ಾWರು +Rೋ8ಸಬಹುದು?
ಚ)ೆ*:
ೕವ" ಬದ ಾವ ೆ]ಂದನು

ಮ

ಾ ೆಯ ಅಳವ(ಸುವ ಮುನ ಅದರ ಮುಂIನ ಪ? ಾಮಗ~ೇನು ಎನು ವ"ದನು {ೆ ಾ &

ಪ%ಾW ೋMಸ*ೇಕು. %ಾರು +Rೋಧವನು ಉಂಟು dಾಡಬಹುದು Jಾಗೂ ಏ ೆ +Rೋ8ಸಬಹುದು ಎನು ವ"ದನು ಸೂಕ7;ಾ& ಅ?ತRೆ,
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ಆಗ ಅಂತಹವರನು

ೋನ: ಮ

ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

˜ ಡ ೆ ೈ™ೋ(ಸುವಂ9ೆ dಾಡಲು *ೇ ಾದ ಸೂಕ7 ಉvಾಯವನು (ಅವ ಾಶವನು ) ಈ&ಂದ ೇ ಆ ೋMಸಲು

vಾ6ರಂšಸಬಹುದು.

ಾ ೆಗ ಗೂ ಒತ7ಡ+ರುತ7.ೆ. NCF 2005 and the ‘Right to Education for All’ Act of 2009 ಮೂಲಕ ಸ ಾWರವ" ಒಂದು
ಮಹ9ಾ ಾಂQೆಯ ,ೆ4ೕಯವನು ಮುಂIi .ೆ. ಈ ,ೆ4ೕಯವ" 5ಾ ಾರ;ಾಗ*ೇ ಾದRೆ, ಾ ೆಗಳ ಬದ ಾವ ೆ ಬರ ೇ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ.
Marris (1986) ಸೂMಸುವಂ9ೆ, ಸೂಕ7 ಪ?ಸರವನು

XW$.ಾಗ ೇ ’ಬದ ಾವ ೆ@ನು ವ"ದು ನಷ ’ ಎನು ವ ಅšvಾ6ಯವನು

"ಬದ ಾವ ೆgಂ.ಾ& + ಾಸ" ಎಂದು ಪ?ವzWಸಲು 5ಾಧ4. ಾ ಾಮುಖಂಡRಾ&
ಆ{ಾರಗಳನು ಬದ ಾgಸ*ೇ ಾದ , ˜ದಲು
ಅšvಾ6ಯ ಮೂಡುವಂ9ೆ dಾಡ*ೇಕು. ಇ.ೇ

ಮ $ಬtಂIಯ ಮನ$œನ

ೕವ"

ಮ

ಾ ೆಯ ನ ರೂ›ಗತ;ಾದ ೆಲವ"

ಈ ಬದ ಾವ ೆ@ಂಬುದು ಒಂದು ‘+ ಾಸ’ ಎಂಬ

ಮ ಈ ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ6U6@ಯ ಮುಂ.ಾಳ7ನದ ನ ˜ದಲ Jೆ™ೆ•%ಾಗ*ೇಕು.

ೕವ"

ತರ*ೇ ಾ&ರುವ ಬದ ಾವ ೆಗಳ vೈU, ೆಲವ" *ಾಹ4Iಂದ ತಂದು ೊಳGaವಂತಹವ"(deterministic) ಆ&ದ=Rೆ, ಮ9ೆ7 ೆಲವ" ಾ ೆಯ
ಒಳ&ನವ?ಂದ ೇ (voluntarist) ಬಂದ ಉvಾಯ;ಾ&ರಬಹುದು.
ಾ ೆಯ

ಯdಾವ

ೆ Jೊಂದುವಂ9ೆ ಅದನು ಚMW$ ಆ ಬ ಕ

ಾಯWರೂಪ ೆ• ತರುವ ಅšvಾ6ಯಗ

ೆ ಅವ ಾಶಗ

ಾಯW;ೆಸಗುವ"ದು ಮುಖಂಡ? ೆ wಟ ದು=. Jಾಗೂ ಇದನು

ೆ ಆಸhದ+.ೆ=ೕ ಇರುತ7.ೆ.

ಆಧು ಕ ಾ ೆಗಳ ನ ಯಶ$ ೕ ಮುžೊ4ೕvಾ,ಾ4ಯಕರುಗಳG ಾ ೆಗಳನು ಉತ7ಮ ೊ ಸುವ ಜವ.ಾ?ಯನು Jೊರು9ಾ7Rೆ. Jಾ ೆಂದRೆ
"ಬದ ಾವ ೆ ತರುವ"ದು" ಎಂ.ೇ ಅಥW. ಏ ೆಂದRೆ IನIನಕೂ• ಸಂUೕಣW;ಾಗುz7ರುವ ಪ6ಪಂಚದ

ಭ+ಷ4ವನು ಕi ೊಳGaವ

iನ

ಮಕ•ಳನು $ದ/ ೊ ಸ*ೇ ಾ&.ೆ.
‘ಮ ೋ`ಾವವನು ಬದ ಾgಸುವ"ದು’ ಎಂದRೆ - _ಂIನ Iನಗಳ , ಇಷ +ಲIದ=ರೂ, ಅಥW;ಾಗIದ=ರೂ ಾ ಾಮುಖಂಡರ dಾತನು
+,ೇಯ;ಾ& vಾ ಸುವ $ಬtಂI Jಾಗೂ ತಂಡಗ ದ=ವ". ಆದRೆ ಈಗ, ಮುಖಂಡರು ತಂಡವನು

dಾWಣ dಾ(, ಆ ಬದ ಾವ ೆಯು

ಪ6`ಾವ ಾ %ಾಗುವಂ9ೆ dಾಡಲು ಶ6Xಸ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ.
ಅಗತ4;ಾದ ಬದ ಾವ ೆಗಳನು

ಾ ಾಮುಖಂಡರು ೈ ೊಳa ೇ*ೇಕು, +Rೋಧವನು

`ಾgಸ*ೇಕು Jಾಗೂ ಪ6`ಾವ ಾ %ಾದ

ಬದ ಾವ ೆಗಳನು vಾ6ಮುಖ49ೆಗನುಗುಣ;ಾ& ಒಂ.ೊಂ.ಾ& ಅಳವ(ಸುತ7 Jೋಗ*ೇಕು.
ಈ ಪಠ45ಾಮ&6ಯು ಬದ ಾವ ೆಯ ಕು?9ಾದ ಹಲ;ಾರು $.ಾ/ಂತಗಳನು ಸಂpಪ7;ಾ& ಪ?Uಸುತ7.ೆ. ತನೂ ಲಕ ಬದ ಾವ ೆಯ
ಪ6U6@ಯ ನ ಹಲವ" ಸ;ಾಲು ಮತು7 $.ಾ/ಂತಗಳನು ಅಥWdಾ( ೊಳaಲು ಮ ೆ ಸJಾಯ ಒದಗುತ7.ೆ.
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ೋನ: ಮ

ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

2 ಬದ ಾವ&ೆ ಪ + ,ಯ ಪGವ*Hೕಜ8ೆ Jಾಗೂ ಾಯ*ರೂಪ ೆK
ತರುವ ಅಡ ರುವ ೆಲವ 0 ಾ1ಂತಗಳA
ಬದ ಾವ ೆಯ ಕು?9ಾದ ಮೂರು $.ಾ/ಂತಗಳG

ಾ ಾಮುಖಂಡರ

ಾಯW ೆ• ಪ6ಸು7ತ;ೆ ಸುತ7;ೆ.ೆ ಇವ"ಗಳG ಬದ ಾವ ೆಯ

dಾಗWಸೂMಗಳಲ, ಆದRೆ ಬದ ಾವ ೆಯ ಕು?9ಾ& ಆ ೋMಸಲು .ಾ? 9ೆRೆIಡುತ7;ೆ, _ಂ.ೆ ಆ&Jೋ&ರುವ +{ಾರಗಳನು ಾಯಕನು
ಬದ ಾgಸಲು

5ಾಧ4+ಲ.ೇ

Jೋದರೂ,,

ಭ+ಷ4ದ ನ

ಬದ ಾವ ೆಗ

ೆ

ವ4U7ಗಳG

Jೇ ೆ

ಸhಂIಸ*ೇಕು

ಮತು7

Jೇ ೆ

9ೊಡ&$ ೊಳa*ೇಕು ಎನು ವ"ದ ೆ ೕ ಬದ ಾgಸಲು *ೇ ಾದಷು ಆಸhದ+.ೆ=ೕ ಇ.ೆ.

0 ಾ1ಂತ 1 : ಬದ ಾವ&ೆ - 345ಲ ಸರLಯ
ಾಸ

ನು (೨೦೦೦) ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ6U6@ಯ ಐದು ಆ%ಾಮಗಳನು ಗುರುzಸು9ಾ7Rೆ. (Mತ6 2)

Dೕಘ* ಾಲದ

ಾಯ*ಸೂ6

ಗುF
ಸಂಪನೂCಲ

ೌಶಲಗಳA

ಗಳA
; ೕ<ಾ=ಹಕಗ
ಳA

6ತ 2 : 8ಾಸ5:-ಎN-ಆQ
8ಾಸ5:
ನ ಬದ ಾವ&ೆಯ ಐದು ಆSಾಮಗಳA
ಈ %ಾವ".ೇ ಆಯಮವ" ಇಲIದ=ರೂ ಬದ ಾವ ೆ ಯಶ$ %ಾಗುವ"Iಲ ಎನು ತ7 ೆ ಾಸ -ಎ¤-ಆ¥
ಆ¥. ಸರD ೧ ರ

, ‘ಸ_’ ಗುರುತು

ಆ%ಾಮ ಇರುವ"ದನು ಸೂM$ದRೆ, +Rೋಧ ಗುರುತು ಆಯdಾ ಇಲIರುವ"ದನು ಸೂMಸುತ7.ೆ. ಉ.ಾಹರ ೆ ೆ (˜ದಲ 5ಾ ನ
ಾಣುವಂ9ೆ) ಎ IೕಘW ಾಲದ ಗು? ಇಲyೕ,, ಅ ಬದ ಾವ ೆgಂ.ಾ& ೊಂದಲ ಉಂ¦ಾಗುತ7.ೆ, ಅದರ ಪ? ಾಮ;ೇ ೆಂಬುದು z .ೇ
ಇ.ೆ.
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ೋನ: ಮ

ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

ಸರL 1- Sಾವ ಾದರೂ ಒಂದು ಆSಾಮ ಇಲDದX ಆಗುವ ಪF&ಾಮಗಳA
IೕಘW ಾಲದ ಗು?

ಸಂಪನೂ ಲಗಳG

ೌಶಲಗಳG

“6ೕ9ಾœಹಕ ಗಳG

ಾಯW]ೕಜ ೆ

ಪ? ಾಮ
ೊಂದಲ
zೕವ6 ಜುಗುvೆœ
ಆತಂಕ
ಸಂತೃj7
ಾಲಕ6ಮದ
ಬದ ಾವ ೆ
ಪ6`ಾವ ಾ ೕ
ಬದ ಾವ ೆ

ಸಂಪನೂ ಲಗಳ ಬ ೆL ಒಂದು ಎಚ|ರ. ಸಂಪನೂ ಲಗಳ vೈU ದ6ವ4ಗಳ§ ಇರುತ7;ೆ, dಾನವರೂ ಇರು9ಾ7Rೆ. ಾ ೆಯ

ಲಭ4+ರುವ ವಸು7

ಸಂಪನೂ ಲಗಳನು ಬಳ$, ಸಣ”ಪ"ಟ dಾvಾWಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವ" ಬದ ಾವ ೆಗಳನು dಾಡಬಹುದು. ಆದRೆ

ೈCDಕ Qೇತ6ದ

ಅತ4ಂತ ಮಹತ ದ ಬದ ಾವ ೆಯು dಾನವಸಂಪನೂ ಲಗಳ.ೆ=ೕ ಆ&.ೆ. ಅತು4ತ7ಮ 9ಾಂz6ಕ ಸವಲತು7ಗ ರುವ ತರಗzಯಲೂ ಕ(•
ಗುಣಮಟ +ರುವ OCಕರು ಕ(•ಗುಣಮಟ ದ OCಕRೇ ! ಕ(• ಸವಲತು7ಗ ರುವ ತರಗzಯ

ಕೂಡ ಉತ7ಮ ಗುಣಮಟ+ರುವ OCಕರು

ಉತ7ಮOCಕRೇ ಆ&ರು9ಾ7Rೆ.

ಪ ಸಂYಾಧ ಯನ 1 : O6ೕಮz ಗುvಾ7ರವರು ಅ,ಾ4ಪನ ೈ ಯ ಬದ ಾವ ೆಯನು ತರಲು
ಬಯಸು9ಾ7Rೆ
O6ೕಮz ಗುvಾ7ರವರು

ೌಕ?ೕ dಾಡುz7ರುವ

_ನ ೆಯ +.ಾ4¨WಗಳG ಅ
ಸXೕಪದ ರುವ *ೇRೊಂದು

ಾ ೆಯು

ಾಗ?ಕ ಬHಾವ ೆಯ ರುವ Xಶ6dಾಧ4Xಕ

ಾ ೆ%ಾ&.ೆ. ಹಲ;ಾರು

ಇ.ಾ=Rೆ.
ಾ ೆ ೆ

ಾನು `ೇi ೊ¦ೆ . ಅ ನ OCಕರು ಹಲ;ಾರು OCಣ+,ಾನಗಳನು ಬಳಸುತ7 +.ಾ4¨WಗಳG

ಸU6ಯ;ಾ& vಾ ೊLಳGaವಂ9ೆ dಾಡುz7ರುವ"ದನು ಗಮ $.ೆ. ಒಬtಬtRೇ dಾಡುವ ಚಟುವi ೆಗಳG ಇದ=ವ", ತಂಡಗಳ
ಚಟುವi ೆಗಳ§ ಇದ=ವ". ಹಲವ" ಬ ೆಯ

dಾಡುವ

ಪ6 ೆ ಗಳನು ಮುಂIಡುತ7, 9ಾವ" ಕ ಯ*ೇ ಾದ +ಷಯದ ಬ ೆL +.ಾ4¨Wಗಳ

ಆ ೋಚ ೆಯನು ಮೂ(ಸುz7ದ=ರು. 9ಾ;ೇ ಸ ತಃ ಬRೆದು ೊಳaಲು ಅಸಮಥWRಾದ +.ಾ4¨Wಗ

ೆ ಸಮಥW +.ಾ4¨Wಗ~ೇ ಸಹ ಾರ

ೕಡುz7ದರ
= ು. OCಕರು flashcards Jಾಗೂ Mತ6ಗಳನು ಬಳಸುತ7 ತಮ vಾಠವ" ಆಸU7.ಾಯಕ;ಾಗುವಂ9ೆ dಾಡುz7ದರ
= ು. ಇವನೂ
ಮತು7 +.ಾ4¨Wಗ~ೇ dಾ(ದ ವಸು7ಗ~ೆಲವನೂ ೋHೆಯ •ೕ ೆ ಪ6ದOWಸ ಾ&ತು7.
ನಮ

ಾ ೆಯ ಅ,ಾ4ಪನ ೈ ಯೂ ಇಂತಹ ಬದ ಾವ ೆಯನು ತರ*ೇಕು ಎಂದು
www.TESS-India.edu.in
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ೋನ: ಮ

ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

(staff meeting) ಕRೆದು, ಾನು ೋ(ದ=ನು +ವ?$ ಆ ಾ ೆ Jೇ ೆ ಉನ zಯನು 5ಾ8$.ೆ ಎನು ವ"ದನು z Jೇ .ೆ. +.ಾ4¨WಗಳG
ತಮ ಕ

ೆಯ ಇನೂ Jೆಚು| ಸU6ಯ;ಾ& `ಾಗವ_ಸ*ೇಕು ಎನು ವ ನನ ಬಯ ೆಯನು +ವ?$.ೆ. ಇನು ಮುಂ.ೆ ಎಲರೂ ತಮ ತಮ

ಅ,ಾ4ಯದ ಪ\ವWತ%ಾ4?ಯನು (lesson Planning) ತಂಡ ಾಯWದ

dಾಡುವಂ9ೆ ಸೂM$.ೆ. ಅವRೆಲ ಈ

ಮುಂದುವRೆI.ಾ=Rೆ ಎನು ವ"ದನು ಗಮ ಸುವ ಸಲು;ಾ& ಾ ೇ ಅವರ ತರಗzಗ

iನ

ಎಷು

ೆ `ೇi ೊಡಲು ಆ ೋM$.ೆ.

ಚಟುವ4 ೆ 2 : O6ೕಮz ಗುvಾ7ರವರ ಾಯWದ ನ ಅ`ಾವಗಳG %ಾವ"ವ"?
ಸರD 1 ನು ಗಮ $ Jಾಗೂ ಈ ಪ6 ೆ ಗ

ೆ ಮ ಉತ7ರಗಳನು

ಮ ಕ

ೆಯ ೈj(ಯ ಬRೆIಟು ೊ a :

* O6ೕಮz ಗುvಾ7ರವರ ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ6U6@ಯ %ಾವ ಗುಣಗಳ ಅ`ಾವ+.ೆ?
* ಬದ ಾವ ೆಯನು ತರುವ i ನ ಆ ೆಯ ಪ6ಯತ ಎಷ ರ ಮi ೆ ಪ6`ಾವ ಾ %ಾIೕತು?
* ಆ ೆ ಇನೂ ಏ ೇನು dಾಡ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ
ಚ{ೆW:
O6ೕಮz ಗುvಾ7ರವರು ತಮ ಮನ$œನ ನ ಒಂದು ,ೆ4ೕಯವನು ತನ

ಾ ೆಯ OCಕ? ೆಲ +ವ?$ದರು. ಆದRೆ ಅವ? ೆಲ ಅದು

ಅಥW;ಾg9ೋ, ಒjh ೆ%ಾ&9ೋ ಎನು ವ"ದು ಸhಷ ;ೇ ಆಗ ಲ. ಆ ೆ ಒಂದು ]ೕಜ ೆಯನು dಾ( ೊಂಡರು, 9ಾ ೇ ತರಗzಗ
`ೇi ೊಡುವ".ಾ&ಯೂ ಪ65ಾ7+$ದರು, OCಕರ vಾ

ೆ ಇದು

ೆ

ಜಕೂ• ಆತಂಕವ ೆ ೕ ಹುi $ತು. ಆ ೆ ˜ದಲು ಅವರ ೆ ಲ

vೆ6ೕRೇjಸ*ೇUತು7. ಅ.ೇ ಾಯಕತ ದ ಮುಖ4 ಕತWವ4ಗಳ ಒಂದು. (ಆ9ಾಂಕವ"ಂಟು dಾಡದಂತಹ) •ಚು| ೆ, ಅšನಂದ ೆಗಳG Jಾಗೂ
ತಂಡದ

ಸU6ಯ;ಾ& vಾ ೊLಳGaವಂ9ೆ dಾಡುವ".ೇ ಪ6`ಾವ ಾ %ಾದ

ಾಯWಸ ರೂಪದ ಲCಣ. OCಕ? ೆ ಅಗತ4;ಾದ

ೌಶಲಗ ;ೆ@ೕ ಎನು ವ"ದನೂ ಆ ೆ ಗಮ ಸ ಲ. ಅವ? ೆ ಸJಾಯಕ;ಾಗುವಂತ ಸಂಪನೂ ಲಗಳನೂ ಒದ&$ ೊಡ ಲ. ˜ದಲು
ಾ ೆಯ ಮುಖಂಡRೊಂI ೆ dಾತುಕ9ೆ ನHೆ$ದ=Rೆ, ಬಹುಶಃ ತನ ಮನ$œನ ದ= ಕಲh ೆಯನು ತನ $ಬtಂI ೆ ಅಥWಪ(ಸುವ
ಸಲJೆ Jಾಗೂ

ದಶWನಗಳG .ೊRೆಯುz7ದ=;ೇ ೊ. ಸಂಪನೂ ಲಗಳನೂ

ೌಶಲಗಳನೂ ವ8Wಸುವ

iನ

ಒಂದಷು

ಒಂದಷು ಸಹ ಾರ

$ಗುz79ೆ7ೕ ೋ.
ಸಂಪನೂ ಲಗಳG ಇದ=Rೆ ಉಪ]ೕಗ;ೇ ೋ ಇರುತ7.ೆ

ಜ. ಆ.ೆ6 ]ೕಜ ೆಯ vಾ6ರಂಭದ ೇ ಅದರ ಅಗತ4;ೇನೂ ಇರುವ"Iಲ.

ಉ.ಾಹರ ೆ ೆ, O6ೕಮz ಗುvಾ7ರವರು 9ಾ ೇ ಸ ತಃ ೆಲವ" ತರಗzಗಳನು ನHೆ$ 9ೋರುವ".ಾ& ಮುಂ.ಾ&ರಬಹುIತು7. ಅಥ;ಾ
OCಕರನು ಆ

ಾ ೆ ೆ ಕRೆ.ೊಯ4ಬಹುIತು7. ಆಗ ಸ ತಃ ಅವRೇ ಅದ ೆ ಲ

ೋ(, ಈ ೆಯ ಅšvಾ6ಯವನು

ಸhಷ ;ಾ&

ಅಥWdಾ( ೊಳaಬಹುIತು7.
O6ೕಮz ಗುvಾ7ರವರು ]ೕಜ ೆಯ ೆ ೕ ೋ ಹೂ(ದರು. ಆದRೆ ಅದು

ೈಜ;ಾ&ರ ಲ. Jಾ ೆಲ, ಇದ=U•ದ= Jಾ ೆ ಎಲವನೂ

ಬದ ಾgಸಲು 5ಾಧ4+ಲ. Jಾ ೆ dಾಡುವ ಬದಲು, ಆ ೆ $ಬtಂI]ಂI ೆ ಕು ತು ಸdಾ ೋಚ ೆ dಾ(, ಕ6ಮಯುತ;ಾ&
+ ಾಸಪರ;ಾದ ಉvಾಯಗಳನು ಹೂಡುತ7 ಮುಂದುವRೆಯ*ೇ ಾ&ತು7.

ಪ ಸಂYಾಧ ಯನ 2: O6ೕಯುತ ಛHಾರವರು dೌಲ4dಾಪನದ Jೊಸ +,ಾನದ
6
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ೋನ: ಮ

ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

ಮುಂ.ಾಳ7ನವನು ವ_$.ಾ=Rೆ
vಾ6ಥXಕ ಾ ಾ ಮುžೊ4ೕvಾ,ಾ4ಯRಾದ O6ೕ ಛHಾರವರು ಾ ೆಯ
ತರಗzಯ

(CCE) `ಾಗವ_$.ಾ=Rೆ. ಆ ತರಗzಯ

ವ8Wಸಬಲುದು ಎನು ವ"ದನು ಪ6`ಾವ ಾ
ಾನು ತುಂಬ ಸೂ«zWಯನು 9ಾ
$ಬtಂI ೆ +ವ?$.ೆ. (ನಮ
ಎಂಬ ತರ*ೇzಯ

ರಂತರ Jಾಗೂ ಸಮಗ6 dೌಲ4dಾಪನದ ಕು?9ಾದ ಒಂದು

CCEಯ ಎಲ ಅಗತ4ಗಳ ಬ ೆL +ವ?ಸುತ7, ಕ

ೆಯ ಗುಣಮಟ ವನು ಅದು Jೇ ೆ

ದಶWನಗಳ ಮೂಲಕ ಮನದಟ ಪ(ಸ ಾ&ತು7.

ಾ ೆ ಮರ .ೆ. ಮುಂIನ ಾ ಾ ಸdಾ ೋಚ ೆಯ (staff meeting)

ಾನು CCEಯ ಬ ೆL ನನ

೬ OCಕ?.ಾ=Rೆ) ಬರುವ ;ಾರಗಳ ಅವ? ೆಲ DIET [District Institute of Educational Training]

`ಾಗವ_ಸಲು ಅವ ಾಶ $ಗ ರುವ".ಾ& Jೇ .ೆ. ನನ ಉ9ಾœಹವನು ಗಮ $ದ ಅವರು 9ಾವ\ Jೊಸದನು

ಕ ಯುವ ಅವ ಾಶದ ಬ ೆL ಆಸU7ಯನು ವ4ಕ7ಪ($ದರು. ಅಂ9ೆ@ೕ ಅವರ ತಗWzಗಳ ಉಪ]ೕಗ ಾ•& ಒಂದಷು Jೊಸ
ಸಂಪನೂ ಲಗಳನು ೊಂಡು ೊಳaಲು .ೇD ೆ ೊಡುವ ಬ ೆL ಾ ಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ]ಂI ೆ +{ಾ?ಸುವ".ಾ&ಯೂ Jೇ .ೆ. ಅವRೆಲ
ಆ ತರ*ೇzgಂದ _ಂIರು&.ಾಗ, ಹಲವ" Jೊಸ ಉvಾಯಗಳನು ಆ ೋM$ದ=ರಲ.ೆ +ವರ;ಾದ ತರ*ೇz ೈj(ಯನೂ ಪHೆದು
ಬಂIದ=ರು. ˜ದಲ ಎರಡು ;ಾರಗಳ ಾಲ ಬಹಳ ಚಟುವi ೆ ಾD$ತು, ಾನು ಾ ೆಯ

ಅHಾsಡುತ7, OCಕರು Jೆಚು| ಪ6 ೆ ಗಳನು

ೇಳGz7ದು=ದು, ಮಕ•ಳ ಪ6zಸhಂದನವನು “6ೕ9ಾœ_ಸುವ"ದು Jಾಗೂ ಅವ? ೆ ಎಷು ಅಥW;ಾ&.ೆ ಎನು ವ"ದನು ಪ?ೕpಸುz7ರುವ"ದು
ಕಂಡುಬರುz7ತು7. ಆ ಬ ಕ ಒಂದು ;ಾರದ ರ™ೆ ಬಂತು. ರ™ೆಯ ಬ ಕ ಮ9ೆ7

ಾ ೆ ೆ _ಂIರು&.ಾಗ ಎಲವ\ ಮRೆತು Jೋದಂ9ೆ

ಕಂಡುಬಂತು. ತರ*ೇz ೈj(ಗ~ೆಲ •ೕಜುಗಳ •ೕ ೇ ಉ ದವ". OCಕರು ತಮ ಎಂIನ +,ಾನದ ೇ vಾಠ dಾಡ9ೊಡ&ದ=ರು. ಏನು
dಾಡ*ೇ ೋ

ೊತ7ಗ ಲ ನನ ೆ.

ಾನು ಸಂ ೆEೕಧ ೆ dಾಡ9ೊಡ&.ೆ. ಆ ತರ*ೇzಯ ಬ ೆL ಅತ4ಂತ ಉತುœಕRಾ&ದ= ಇಬtರು

OCಕRೊಂI ೆ dಾತ ಾ(.ೆ. "CCE 5ೈ.ಾ/ಂzಕ;ಾ& {ೆ ಾ ೇ ೋ ಇ.ೆ, ಆದRೆ ಅದನು ಅಳವIಸುವ"ದು ಕಷ , ಅ,ಾ4ಯಗಳ $ದ/9ೆ ೆ
Jೆಚು| ಸಮಯ _(ಯುತ7.ೆ. ಪಠ4ವನು ($ಲಬk) ಮು&ಸುವ Mಂ9ೆ
+.ಾ4¨Wಗ ರುವ ತರಗzಯನು

ಾಡುತ7.ೆ" ಎನು ವ ಅšvಾ6ಯವನು ಮುಂIಟರು. ೬೦

`ಾgಸ*ೇ ಾದ ಒಬt OCಕ ಗಂತೂ ತುಂ*ಾ ೇ ಕಷ ;ಾಗುz7ತ7ಂ9ೆ.

ನನ ೆ ಅಥW;ಾgತು- ಒ• ೆ ಇಷು ಬದ ಾವ ೆ ತರುವ"ದು ಕಷ ಎಂದು. OCಕRೆಲ ತರ*ೇzಯನು ಮRೆ9ೇwi ದ=ರು. ಒಂ.ೇ
ತರ*ೇzಯ ಮೂಲಕ ಅವರ

ಅಗತ4;ಾದ ೌಶಲಗಳ ೆ ಲ ವ8Wಸಲು 5ಾಧ4+ಲ ಎನು ವ"ದೂ ನನ ೆ ಅಥW;ಾgತು. *ೇRೊಂದು

ಉvಾಯ dಾಡ*ೇ ಾ& ಬಂತು. ಾನು ಆ ತರ*ೇz.ಾರರ ೆ ೕ ಾ ೆ ಆJಾ $, ನಮ OCಕ ಸdಾ ೋಚ ೆಯ
vಾ ೊLಂಡು CCEನು ಅಳವ(ಸುವ

ೆಲವ" vಾ6]ೕ&ಕ ಉ.ಾಹರ ೆಗಳನು

ೕಡುವಂ9ೆ ೇ

(staff meeting)

ೊಂHೆ.

ಆ ಬ ಕ OCಕರನು ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಾ & +ಂಗ($.ೆ, ಪರಸhರ? ೆ ಅವರು ಸಲJೆ Jಾಗೂ ಸಹ ಾರಗಳನು ೊಡ ಎನು ವ"ದು ಉ.ೆ=ೕಶ.
ಒಂದು ;ಾರದ ಮi ೆ ಒಬtರು dಾತ6 CCE ಕHೆ ೆ ಗಮನಹ?ಸುವಂ9ೆಯೂ, ಇ ಬtರು ಆ OC? ೆ ಸಲJೆ ಸಹ ಾರಗಳನು
ೕಡುವಂ9ೆಯೂ ಆ]ೕ¬$.ೆ. _ೕ ಾ& ಮೂರು ;ಾರ ಕ~ೆಯುವಷ ರ , ಎಲ?ಗೂ Jೊಸ ಪ6]ೕಗಗಳನು dಾಡಲು ಅವ ಾಶ
.ೊRೆತಂ9ಾgತು.
ಪ6zIನವ\, ಮೂರುಜನರ ಒಂದು ತಂಡವ" ಾ ೆಯ *ೆಳ&ನ ಸ`ೆಯನು ತjh$, ಆ ಸಮಯದ
ಚMW$ ಪ6zಸhಂದನ ಪHೆದು ೊಳGaz7ದ=ರು. ಪರಸhರರ ತರಗzಗಳನು +ೕpಸುವಂ9ೆ
ಅನುಕೂಲ;ಾಗುವಂ9ೆ ಾ ೇ ಸ ತಃ ಅವರ ೆಲವ" ತರಗzಗಳನೂ

CCE ಕು?9ಾದ ತಮ ]ೕಜ ೆಗಳನು

ಾನು ಸೂಚ ೆ

ೊ¦ೆ . ಅಂ9ೆ@ೕ ಇದ ೆ•ಲ

ವW_ಸಲು ಮುಂ.ಾ.ೆ.

ಇದ?ಂದ 5ಾಕಷು ಪ6]ೕಜನ;ಾgತು. ಮೂರು ;ಾರಗಳG ಕ~ೆಯುವಷ ರ

ಎಲ?ಗೂ ತಮ ಸJೋ.ೊ4ೕ&ಗಳ ಸಹ ಾರ.ೊಂI ೆ

CCEನು ಪ6]ೕ&$ ೋಡುವ ಅವ ಾಶ $U•ತು. ಸಲJೆ-ಸಹ ಾರಗ~ೆಲ ಪ? ಾಮ ಾ?%ಾದವ". ಎಲರೂ ಇನೂ ಮೂರು ;ಾರಗಳ ಾಲ
Jಾ ೇ ಮುಂದುವRೆಸಲು

ಣWg$ದರು- ‘ಒಬtರು CCE ಪ6]ೕ&ಸುವ"ದು, ಮz7ಬtರು ಸಲJೆಸಹ ಾರ ೊಡುವ"ದು’.
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ೋನ: ಮ
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Mತ6 ೩: OCಕ +.ಾ4¨W ೆ ಪ6 ೆ ೇಳGz7ರುವ"ದು
ಪ ಸಂYಾಧ ಯನ ೨ :

.ೇWOಸುವಂ9ೆ ಬದ ಾವ ೆ ೆ *ೇ ಾದ ಎಲ ಪ?ಕರಗಳG ಲಭ4+ದ=ರೂ, (,ೆ4ೕಯ, ಸಂಪನೂ ಲಗಳG, ೌಶಲಗಳG,

“6ೕ9ಾœಹಕಗಳG Jಾಗೂ ಾಯW]ೕಜ ೆಗಳG) ಬದ ಾವ ೆಯು ಯಶ$ %ಾಗ.ೇ Jೋಗಬಹುದು.
*ೆ~ೆ$ ೊಳGaವ"ದು ಛHಾಮJಾಶಯರು

ಈ ಪ6ಸಂಗದ

ೌಶಲಗಳನು

?ೕp$ದ=U•ಂತ ಕಷ ;ೇ ಆgತು. OCಕ? ೆ ಒಂ.ೇ ತರ*ೇz 5ಾಲ ಲ, ಬದ ಾ&

ರಂತರ

ಸಹ ಾರ Jಾಗೂ “6ೕ9ಾœಹಗಳ§ *ೇ ಾದವ".

0 ಾ1ಂತ 2: ಬದ ಾವ&ೆಯ ಸೂತ
ಬದ ಾವ ೆಯ ಖMತ ಸ ರೂಪವನು

ವWMಸುವ %ಾವ $.ಾ/ಂತವ\ ಇಲ ಎ . ಆದRೆ

ಾಯಕ ಾದವ

ೆ ಸಂದ`ೋWMತ;ಾ&

ಬದ ಾವ ೆಯ ಬ ೆL ಆ ೋMಸಲು ಇ;ೆಲವ\ ಸJಾಯಕವಂತೂ Jೌದು.
( ೧೯೭೫ ರ
$.ಾ/ಂತ;ಾ&.ೆ.

Bekhard ಉ ೇ±$ದ=) &ೕಷ
ಮ

ಾ ೆಯ

ನ ಬದ ಾವ ೆಯ ಸೂತ6ವ" ಬದ ಾವ ೆಯ ಸ ರೂಪವನು +ವ?ಸುವ ಉತ7ಮ

ಬದ ಾವ ೆಯನು ಅಳವ(ಸ*ೇ ಾದRೆ, %ಾ;ಾ4ವ ಗುಣ+ ೇಷಗಳG *ೇ ಾಗುತ7;ೆ ಎನು ವ

ಸರDಯ ೆ ೕ ಈ ಸೂತ6 ತ%ಾ4?$ ೊಡುತ7.ೆ.
ಆ ಸೂತ6 _ೕ&.ೆD×V×F>R

ಅದರ ;ಾ4žಾ4ನ _ೕ&.ೆ:
•

‘D’ ಎನು ವ"ದು ಈ ಾಗ ೇ ಜನರ ಅಸdಾ,ಾನದ ರೂಪದ .ಾಖ ಾ&ರುವ ಬದ ಾವ ೆಯ ಅಗತ4.

•

‘V’ ಎನು ವ"ದು JೆM|ನ ಜನರು ಗಮ ಸಬಲಂತಹ ವ49ಾ4ಸಗಳನು ತರುವ ಪ6`ಾವ ಾ ಗು?ಯನು JೊಂIರುವ"ದು

•

‘F’ ಎನು ವ"ದು - ಸಮೂಹದವRೆಲ •ಚ|ಬಲಂತಹ ?ೕzಯ ಬದ ಾವ ೆಯ ˜ಟ ˜ದಲ Jೆ™ೆ•ಯನು ಇಡುವ"ದು

•

ಈ ˜ದಲ ಮೂರು ಸ?%ಾದ 5ಾ•ನಗಳ ದ=Rೆ, ಆಗ ಅವ"ಗಳ ಒ¦ಾ Rೆ ಪ? ಾಮ ಅ ;ಾಯW;ೆ ಸುವ +RೋಧU•ಂತ (‘R’)
ಶU7 ಾ %ಾ&ರುತ7.ೆ.
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ೋನ: ಮ

ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

ಾ ಾಮುಖಂಡರ ಮುಂIರುವ .ೊಡs ಸ;ಾಲು ಇದು- 9ಾವ" %ಾವ"ದನು ಬದ ಾgಸ*ೇ ೆಂIರುವRೋ, ಆ +{ಾರವ" ‘ಈ ಾಗ ೇ
ಎಲ?ಗೂ *ೇಸರವನು ಂಟು dಾಡುz7ರುವ +ಷಯ;ೇ ಆ&.ೆ’ ಎನು ವ"ದನು OCಕ? ೆಲ ಮನ ಾDಸುವ"ದು.

ಮ OCಕ? ೆ ೆಲ;ಾರು

+{ಾರಗಳ ಬ ೆL ಈ ಾಗ ೇ ಅಸdಾ,ಾನ+ರಬಹುದು. ಉ.ಾಹರ ೆ ೆ - ಸಂಪನೂ ಲಗಳ ೊರ9ೆ, ತರಗzಯ ಸಂžೆ4, ಅವ? ೆ +8ಸುವ
ೆಲಸ ಾಯWಗಳ JೊRೆ ಅಥ;ಾ ಗೃಹ ಾಯWವನು ಸ?%ಾ& ಪ\Rೈಸುವ +.ಾ4¨Wಗಳ ಸಂžೆ4, ಇ9ಾ4I. ತರಗzಯ ಮಕ•ಳ ಸU6ಯ
ಕ

ೆಯ ಬ ೆL Jಾಗೂ ಅವರು dಾಡುz7ರುವ CCE ಾಯWಗಳ ಬ ೆL ಅವರ ಅಸdಾ,ಾನ 5ಾdಾನ4;ಾ& ಕ(•@ೕ ಇರುತ7.ೆ.

ಬದ ಾವ ೆಯನು ತರ M²ಸುವ +{ಾರಗಳ

ಮ OCಕರ ಮನy ಸಲು Jಾಗೂ vೆ6ೕRೇjಸಲು,

ೕವ"

ೕವ" ಬಳಸಬಹು.ಾದ ಉvಾಯಗಳG

ಬಹಳ ಇ;ೆ.
]ಾರತದ ಇಬ^ರು ಾ ಾಮುಖಂಡರ ಉ ಾಹರ&ೆಗಳA ಇ `ೆ:
O6ೕಯುತ ಅಪRಾ¬ತರವರ ಾ ೆಯ

OCಕRೆಲ ಪಠ4ವನು (Syllabus) ಮು&$ wಡುವ ಆತುರದ ೇ ಸ.ಾ ಇರುz7ದ=ರು. ಆದRೆ ಪ?ೕQಾ

ಪ? ಾಮಗ~ೇ ೋ %ಾ;ಾಗಲೂ ಬಡ;ಾ&@ೕ ಇರುz7ದ=ವ". OCಕರು ಪಠ4ವನು ಮು&ಸುz7ದR= ಾದರೂ, ಅಧWದಷು +.ಾ4¨WಗಳG dಾತ6
ಅvೇpತ;ಾದ ೇಖಡ ೪೦ ಅಂಕಗಳನು ಗ ಸಲು 5ಾಧ4;ಾಗುz7ತು. ಸುಮ ೆ ಪಠ4ದ ಎಲ +ವರಗಳನೂ ಮುಟ ೇ*ೇ ೆನು ವ ಆತುರU•ಂತ,
ಮುಖ4$.ಾ/ಂತಗಳನು +.ಾ4¨Wಗ

ೆ {ೆ ಾ & ಅಥW;ಾಗುವಂ9ೆ ಕ ಸುವಂ9ಾಗ*ೇಕು ಎಂದು ಅಪRಾ¬ತರವರು ಶ|ಯdಾ( ೊಂಡರು.

Jೇ&ದ=ರೂ ಎಲ +.ಾ4¨Wಗಳ ಬ ಯಲೂ ಪಠ4ಪ"ಸ7ಕಗಳG ಇ.ೆ=ೕ ಇರುತ7;ೆ. +ಷಯ ಅಥW;ಾ&ದ= , ಅವRೇ ಸ ತಃ ಪಠ4ಪ"ಸ7ಕವನು
ಓI ೊಳaಲೂ ಕೂಡ ಸೂ«zWಯೂ $ಗುತ7.ೆ. Jಾ ಾ& ಅಪRಾ¬ತರವರು ತಮ OCಕ? ೆ ಸೂಚ ೆ ೊಟ ರು- ‘ಪಠ4ಪ"ಸ7ಕ ೆ•ೕ ತುಂಬ
ಅಂi ೊಳa*ೇUಲ. ತಮ ೆ ಸೂಕ7;ೆ $ದ

ೈ ಯ

Jೊಸ +ಷಯವನು ಮಕ•

vಾ ೊLಳGaವಂ9ೆ ಆಗ*ೇಕು. ಉ ೇಖ;ಾ&ರುವ ಎಲ ಚಟುವi ೆಗಳನು
ಮುಖ4$.ಾ/ಂತಗ

ೆ ಪ?ಚgಸಬಹುದು. ಒi ನ

+ದ4¨WಗಳG

ಪ6]ೕ&ಸ ೇ*ೇ ೆಂ.ೇನೂ ಇಲ. ಅದ ೆ•

ಬದ ಾ&

ೆ ಪ\ರಕ;ಾದ %ಾವ".ೇ ಚಟುವi ೆಯನೂ ಅವRೇ ಆ@• dಾ( ೊಳaಬಹುದು. ಒಂದು ವ ಾWವ8ಯ ಾಲ (term)

OCಕ ಸdಾ ೋಚ ೆಗಳನು (staff meetings) ಗಳನು ರದು=ಪ($, ಅದರ ಬದಲು OCಕರು ಆ%ಾ +`ಾಗದ ತಂಡಗಳ

5ೇ? ಮುಖ4

$.ಾ/ಂತಗಳನು ಗುರುzಸುತ7, +ಷ%ಾ,ಾ?ತ ಸdಾ ೋಚ ೆಗಳ 9ೊಡಗಬಹುದು’ ಎಂದು.
O6ೕಮz ಕಪ\

ರವ? ೆ ಅಸdಾ,ಾನ. ಏ ೆಂದRೆ ಅವರ OCಕರು dೌಲ4ಪi ಗಳನು ಸ?%ಾ& ಪ\Rೈಸುz7ರ ಲ. Jಾ ಾ& ;ಾ Wಕ

ಪ6ಗzಯನು ಗಣ ೆ dಾಡಲು ಅನುಕೂಲ;ಾಗುz7ರ ಲ. OCಕರು ಆ%ಾ ಪ?ೕQೆಗಳನು dೌಲ4dಾಪನ dಾ( ಮು&$ ಅಲ ೇ
_ಂIರು&$wಡುz7ದ=ರು, %ಾವ"ದನೂ .ಾಖ ೆ dಾಡುz7ರ ಲ.
ಸdಾ ೋಚ ೆಯ

ಅದು *ೇ ಾಗುತ7.ೆ ಎಂದು +ವ?$ದRೆ, ಆ meetingಗಳ

ಎಂದು ಉತ7?$ದರು. O6ೕಮz ಕಪ\
Jೊಲಗ.ೆ=ಯ ೆಲಸಗಳ
meetingಗಳ

ೇ ದRೆ, ನಮ ೆ ಸಮಯ ಇಲ ಎನು z7ದ=ರು. OCಕ-“ೕಷಕ

ರವರು ಹz7ರದ ಹ a ೆ 9ೆರ

%ಾವ “ೕಷಕರೂ ಸ?%ಾ& JಾಜRಾಗುವ".ೇ ಇಲ

ಅ ದ= “ೕಷಕRೊಂI ೆ dಾತುಕ9ೆನHೆ$ದರು. ಅವರು ತಮ

ಎಷು ಮುಳG&ದ=ರು ಎನು ವ"ದನು +ವ?$ Jೇ ದರು. ಆದRೆ ´6ಈಮz ಕಪ\

ಅವರು `ಾಗವ_ಸುವ"ದು ಎಷು ಮುಖ4 ಎನು ವ"ದನು ಅಥWಪ(ಸಲು ಒಂದು

wೕಜವನು wz7ದ •ೕ ೆ,

ೕವ" ಅದನು ಮRೆತು ಸುಮ

ರವರು ಅವ? ೆ

ದಶWನವನು

ರುz7ೕRೇನು? ಆ ಾಗ ಬಂದು ಅದ ೆ• *ೇ ಾದಷು

ೋ( Jೋಗುವ"Iಲ;ೆ?

ಮ ಮಕ•ಳ +ಷಯದಲೂ ಾಳ¬ dಾಡ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ. ಮಕ•ಳ§ wೕಜಗ ದ=ಂ9ೆ. ಅವರು ಾ ೆಯ

ಎಷು + ಾಸ;ಾ&.ಾ=Rೆ ಎನು ವ"ದನು ಗಮ ಸುವ ಅವ ಾಶವನು
“ೕಷಕರ JಾಜRಾz ಉತ7ಮ;ಾ&ತು7! ಮಕ•

ೊಟ ರು- "Jೊಲದ

ೕರು $ಗುz7.ೆ]ೕ ಇಲyೕ,

U6ಮUೕಟಗಳG ಾಟ+.ೆ]ೕ ಇಲyೕ, ಸ$ಗಳG {ೆ ಾ & ˜~ೆಯುz7;ೆ]ೕ ಇಲyೕ ಎನು ವ"ದನೂ
Jಾ ೆ@ೕ

ಾ ೆಯ

ಏನು ಕ ಯುz7.ಾ=Rೆ,

ೕ;ೆಲರೂ ತಪh.ೇ ಬಳ$ ೊಳa*ೇಕು" ಎಂದು. ಮುಂIನ meetingನ

ೆ ಪ6ಗzಯ .ಾಖ ೆಗಳನು 9ೋ?ಸಲು 5ಾಧ4;ಾಗ.ೇ Jೋದ=?ಂದ ೆಲವ" OCಕ? ೇ
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ಮುಜುಗುರ;ಾgತು. ಇ.ಾದ •ೕ ೆ
O6ೕಮz ಕಪ\

ಾ ೆಯ

ಮಕ•ಳ ಪ6ಗzಯ .ಾಖ ಾzಯೂ

ಯXತ;ಾಗುತ7 Jೋgತು. ತತh? ಾಮ;ಾ&

ರವ? ೆ ;ಾ Wಕ ಪ6ಗzಯ ಗಣ ೆಯ ೆಲಸವನೂ ಅಚು|ಕ¦ಾ & dಾಡಲು ಸುಲಭ;ಾಗುತ7 ಬಂತು.

˜ದಲ ಉ.ಾಹರ ೆಯ

O6ೕಯುತ ಅಪRಾ¬ತರವರು ತನ OCಕ? ೆ ಅ.ಾಗ ೇ *ೇಸರ ತಂIರುವ +{ಾರವ ೆ ೕ ಸ?ಪ(ಸಲು

Jೊರiದ=ರು. ಎರಡ ೆಯ ಉ.ಾಹರ ೆಯ

O6ೕಮz ಕಪ\

ರವರು ತನ OCಕ? ೆ ತಮ ಜ;ಾ*ಾ=?ಗಳ ಬ ೆL ಆ5ೆ• ಹುi ಸುವಂತಹ

ಪ?$•zಯನು ಉಂಟುdಾಡಲು ಸ ಲh ಕುತಂತ6ವ ೆ ೕ ಬಳಸ*ೇ ಾgತು. ತನೂ ಲಕ ಸ ತಃ OCಕRೇ ಎ{ೆ|ತು7, ಮಕ•ಳ ಪ6ಗzಯ
.ಾಖ ೆಗಳನು dಾ(ಟು ೊಳGaವಂ9ೆ vೆ6ೕRೇj$ದರು.
vೆ6ೕRೇj$ದರು
ೕವ" ಬಳಸಬಹು.ಾದ ಇನೂ ೆಲವ" ಉvಾಯಗಳG ೆಳ&;ೆ:
•

ಬದ ಾವ ೆ ಾನೂನು ಸ ಾWರದ ವzgಂದ ೇ ಬರ .ೆ, ಅದನು ™ಾ? ೆ ತರಲು ಎಲರೂ ಕೂ( ಶ6Xಸ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ ಎನು ವ"ದನು
ಸhಷ ಪ(ಸ*ೇಕು

•

ಾ ೆಯ ಪ6ಗzಯ ಗಣ ೆಯ +{ಾರ+ಮ ೆWಯ
ಕು?9ಾದ

(school review process) OCಕರನೂ 5ೇ?$ ೊಳa*ೇಕು.
ೊಳa*ೇಕು (ಸ +ಮ ೆWಯ

ಾ ಾ ಾಯಕತ ಪಠ45ಾಮ&6ಯನು ಓI) ತನೂ ಲಕ

ಾ ೆಯು Jೇ ೆ ನHೆಯುz7.ೆ ಎನು ವ"ದರ

ೇರ ಪ?ಚಯ

ಅವ? ೇ ಉಂ¦ಾಗುತ7.ೆ.
•

ತಮ ತಮ ತರಗzಗಳ ನ ಸಮ5ೆ4ಗ

ೆ OCಕRೇ ಜ;ಾ*ಾ=? Jೊರುವಂ9ೆ “6ೕ9ಾœ_ಸ*ೇಕು.
“6ೕ9ಾœ_ಸ*ೇಕು JಾಜRಾz, ಗೃಹ ಾಯWದ

ಪ\Rೈಸುವ ಮಕ•ಳ ಸಂžೆ4, ;ೇಷಭೂಷ,
;ೇಷಭೂಷ ಸಮಯvಾಲ ೆ Jಾಗೂ ೊಠ(ಯ ಗುಣಮಟ ಇ9ಾ4I ಎಲ +{ಾರಗಳG ಅದರ
5ೇ?ರ*ೇಕು. ಆ%ಾ +ಷಯದ ಅತು4ತ7ಮ ಗುಣಮಟ ವನು 5ಾ8$ರುವ ತರಗz ೆ ;ಾರದ ಬಹುdಾನವನೂ ¶ೂೕ ಸಬಹುದು.
ಸaಲb ಂತು ಆ ೋ60
*

ೕವ" ಚಟುಇವi ೆ ೧ ರ

.ಾಖ $ದ ಬದ ಾವ ೆಗಳನು +ಮOW$. %ಾವ ಬದ ಾವ ೆಗಳG ಎಲರ

ಅಸdಾ,ಾನIಂ.ಾ&, ನೂತನ dಾvಾW( ಾ& 9ೆRೆI;ೆ?
* %ಾವ ಬದ ಾವ ೆಗಳನು ತರುವ ಸಲು;ಾ& ೕ;ಾ& ೕ;ೆ ಎಲರಲೂ ಅಸdಾ,ಾನದ
ಸdಾ,ಾನದ `ಾವವನು ಮೂ(ಸ*ೇ ಾ&
ಬಂತು?

0 ಾ1ಂತ 3 : ಪ ]ಾdೕ eೇತ dಮ ೆ*
ಬದ ಾವ ೆಯ ನ ಮ9ೊ7ಂದು $.ಾ/ಂತ;ೇ ಪ6`ಾ+ೕ Qೇತ6+ಮ ೆW (Force field analysis). ಈ ಾಗ ೇ ವ4ವ5ೆ•ಯ ರುವ ಆ{ಾರಗಳ
ಬ ೆL@ೕ ˜ದಲು ಗಮನ ಹ?ಸುವ"ದರ ಮೂಲಕ,
ಮೂಲಕ ಬದ ಾವ ೆ ೆ *ೆಂಬಲ $ಗುವಂ9ೆ dಾಡಲು ಈ ತಂತ6 ಸJಾಯಕ;ಾ&.ೆ.
ಸJಾಯಕ;ಾ&.ೆ
ಎರಡ ೆಯ.ಾ&, +Rೋಧಗಳ ಮೂಲಗಳG ಎ ;ೆ ಎನು ವ"ದನು ಗುರುzಸುವ"ದಕೂ• ಇದು ಸJಾಯಕ;ಾಗುತ7.ೆ.ೆ
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6ತ 4 ಪ ]ಾdೕ eೇತ dಮ ೆ*
ಪ ]ಾdೕ eೇತ dಮ ೆ*ಯನು$ fಾಡುವ ದು JೇYೆ?
1.

ಅvೇpತ ಬದ ಾವ ೆಯನು ಸhಷ ;ಾ& ವWM$?

2.

( ಾಗದದ •ೕ ೋ ಕಂಪ\4ಟ

•ೕ ೋ) ಬದ ಾವ ೆಯ ವWಚನ;ಾಕ4Iಂದ ೆಳಮುಖ;ಾ& ಒಂದು ೇರ Rೇžೆಯನು

ಎ~ೆg?
3. ಅನುಕೂಲಕರ ಪ6`ಾವಗಳನು Rೇžೆಯ ಬಲಗHೆ ೆ ಪi dಾ(?. Jಾಗೂ +Rೋ8ೕ ಪ6`ಾವಗಳನು Rೇžೆಯ ಎದಗHೆ ೆ
ಪi dಾ(?
4. ಆ *ಾಣದ ಉದ=ವ" ಆ%ಾ ಪ6`ಾವದ ˜ದಲ vಾ6ಮುಖ49ೆಯನು ಸೂMಸುತ7.ೆ. (೦ ಇಂದ ೫ ವRೆ ೆ) , ಅದರ ೫ ಅತ4ಂತ JೆM|ನ
ಪ6`ಾವವನು ಸೂMಸುತ7.ೆ
5. ಆ%ಾ *ಾಣದ ಅಗಲವ" ಎರಡ ೆಯ vಾ6ಮುಖ49ೆ ೆ .ೊ4ೕತಕ
ಈ ೆಳಕಂಡ ಪ6ಸಂ ಾಧ4ಯನದ O6ೕಯುತ ಅಗ;ಾWಲರು ಪ6`ಾ+ೕ Qೇತ6 +ಮ ೆWಯನು ಬಳ$, ತನ ಾ ೆಯ ನ dಾಧ4Xಕ
ತರಗzಗಳ ನ ಗೃಹ ಾಯWದ ಸ ರೂಪವನು ಬದ ಾgಸಲು ಬಳಸುz7.ಾ=Rೆ (ಇದು vಾ6ಥXಕ ತರಗzಗಳಲೂ ಬಳಸಬಹು.ಾದ.ೆ=ೕ)

ಪ ಸಂYಾಧ ಯನ 3 : O6ೕ ಅಗ;ಾWಲರು ಗೃಹ ಾಯWದ ಸ ರೂಪವನು
ಕ~ೆದ ವ ಾWವ8ಯ

(term), ಾನು ಓHಾಡುತ7 ನHೆ$ದ ಅಧ4ಯನದ

ವW_ಸ*ೇU.ೆ

Jಾಗೂ OCಕRೊಂI ೆ dಾ(ದ ಸdಾ ೋಚ ೆಗಳ

ಾನು

ಗಮ $ದು= ಅವ? ೆಲ ಮಕ•ಳG dಾಡುವ ಗೃಹ ಾಯWದ ಬ ೆL ಇರುವ zೕವ6 ಅಸdಾ,ಾನ. ಮಕ•ಳG dಾಡುವ ಗೃಹ ಾಯWವ"
ಯ;ಾಗಲೂ ಆತುರದ ೆಲಸವ\, ಅವ4ವ$•ತವ\, ಅಪ\ಣWವ\ ಆ&ರುz7ದವ
= ", ಅಥ;ಾ ಅದನು dಾಡುತ7 ೇ ಇರ ಲ. OCಕ? ೆ *ೇಸರ
ತರುವ +ಷಯ;ೇ ೆಂದRೆ, _ೕ ೆ ಮಕ•ಳG 9ಾವ" ಕ ತದ=ನು ಸಮ&6ೕಕ?ಸುವ"ದ ೆ ೕ ತjhಸುz7ದ=ರು. ™ೊ9ೆ ೆ ತ˜ ಂI ೆ ಮಕ•ಳ
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ಸಂಬಂಧ ಉತ7ಮ;ಾಗುವ ಬದಲು U?U?ಯ ೆ ೕ ತರುz7ತು7’ ಎನು ವ"ದು. ವ ಾWವ8ಯ vಾ6ರಂಭದ
ಆ]ೕ¬$.ೆ.

ಾನು ಒಂದು staff meetingನು

ಾ;ೆಲರೂ 5ೇ? ಆ ಸಮ5ೆ4ಯನು ಪ?ಹ?ಸುವತ7 ಸdಾ ೋಚ ೆ dಾ(.ೆವ". ಾನು ಗಮ $ದ= +{ಾರಗಳನೂ ,

Jಾಗೂ ಸಂಗ6_$ದ ಅšvಾ6ಯಗಳನೂ ಉ ೇ±$.ೆ. ತCಣ;ೇ ಮಕ•ಳG ಬRೆಯುವ ಅತ4ಂತ UೕಳGಗುಣಮಟ ದ ಗೃಹ ಾಯWದ ಬ ೆL
ಎಲರೂ Jೇಳ ಾರಂš$ದರು.
ಪ6`ಾ+ೕ Qೇತ6 +ಮ ೆWಯನು dಾಡಲು ಅನುಕೂಲ;ಾಗ ೆಂ.ೇ ಾನು staff meetingನು ತರಗzಯ ೊಠ(]ಂದರ ೇ ಆ]ೕ¬$.ೆ=.
ಾ;ೆಲರೂ ಬಯ$ದ ಬದ ಾವ ೆ ‘ಮಕ•ಳ ಗೃಹ ಾಯWದ ಗುಣಮಟ ವನು ಉತ7ಮ ೊ ಸುವ".ೇ’ ಆ&ತು7. ಈ i ನ

ಾ;ೆಲರೂ ಏ ೆಲ

ಪ6]ೕಗಗಳನು dಾಡಬಹುದು ಎಂದೂ, ಅದರ ನ 9ೊಡಕುಗಳನೂ ಕು?9ಾ& ಪ%ಾW ೋM$.ೆವ".
ೊ ೆ ೆ ಒದ&ದ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ6`ಾವಗಳG ೆಳಕಂಡಂz;ೆ:
•

ಮಕ•

•

{ೆ ಾ & ]ೕ¬ಸ ಾದ ಗೃಹ ಾಯWವ" ಕ

•

ಪಠ4ವನು (Syllabus) ಪ\Rೈಸಲೂ ಗೃಹ ಾಯWವ" ಸJಾಯಕ;ೇ.

•

ಗೃಹ ಾಯWವನು +8ಸುವಂ9ೆ NCF 2005 ಕೂಡ ಅvೇpಸುತ7.ೆ

•

ಎಲ

ೆ ಗೃಹ ಾಯW +8ಸ*ೇಕು ಎನು ವ"ದು “ೕಷಕರ ಾಳ¬
ೆ ೆ ಪ\ರಕ;ಾಗುತ7.ೆ

ಾ ೆಯವರೂ ಗೃಹ ಾಯ Wನು +8ಸು9ಾ7Rೆ. Jಾ ಾ& ಅ ನ OCಕRೊಂI ೆ dಾತುಕ9ೆ ನHೆ$ ಈ

ೊಂದಲ ೆ•

ಉvಾಯಗಳನು ಸdಾ ೋM$ + ಮಯ dಾ( ೊಳaಬಹುದು.
•

+.ಾ4¨Wಗ

ೆ ಯXತ;ಾ& ಗೃಹ ಾಯWವನು +8ಸುವಂ9ೆ ಾ ಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯೂ .ೇWOಸುತ7.ೆ.

8ಾವ ಗಮ 0ದ dgೋhೕ ಪ ]ಾವಗಳA 'ೕ ದXವ :
•

ೆಲವ" ಮಕ•ಳG 5ಾಯಂ ಾಲದ Jೊತು7 ಮ ೆಯ

*ೇRೆ ೆಲಸಗಳನು dಾಡದ*ೇ ಾದ=?ಂದ ಗೃಹ ಾಯWವನು ಬRೆಯಲು

ಅವ? ೆ ಸಮಯ+ರುz7ರ ಲ
•

ಉತ7ಮ ಗೃಹ ಾಯWದ *ೇRೆ ಪ6]ೕಗಗಳG ೊz7ಲ.ೇ ಇರುವ"ದ?ಂದ, ಪಠ4ಪ"ಸ7ಕIಂದ +ಷಯವನು ೋ( ಬRೆಯುವ"ದ ೆ ೕ
ಮ9ೆ7 ಮ9ೆ7 +8ಸುವ"ದ?ಂದ ಮಕ•

•

ೆ ೕರಸ;ೆ ಸುತ7.ೆ.

ಅ,ಾ4ಯಗಳ ಪ\ವW ತ%ಾ4?@ೕ 5ಾಕಷು ಸಮಯ 9ೆ ೆದು ೊಳGaತ7.ೆ. ಇನು ಗೃಹ ಾಯWವನೂ ]ೕ¬$ ೊಳa*ೇ ಾದRೆ,
ಮತ7ಷು ಸಮಯ *ೇ ಾಗುತ7.ೆ.

•

ಗೃಹ ಾಯWವನು ೊಟ •ೕ ೆ ಅದ ೆ ಲ ಪ?Oೕ ಸುವ"ದು .ೊಡs ೆಲಸ (ನನ ತರಗzಯ ೬೦ +.ಾ4¨Wಗ .ಾ=Rೆ. ಅವRೆಲರ
ಗೃಹ ಾಯWವನು ಪ?Oೕ $ ಗುರುತು Jಾಕುವ"ದು, ಬಹಳ ಸಮಯದ ವ4ಯ Jಾಗೂ ಅ5ಾಧ4ವ\ ಎ ಸುತ7.ೆ)

•

+.ಾ4¨WಗಳG ಪರಸhರರ ಗೃಹ ಾಯWವನು ಾjೕ JೊHೆಯು9ಾ7ರ ೆ . ಅದ?ಂದ ಸಮಯ ವ4ಯ ಅ ೆ .

•

ಎಲರ ಗೃಹ ಾಯWವನು ಪ?Oೕ ಸ ಾಗುವ"Iಲ ಎಂದು

ೊz7ರುವ"ದ?ಂದ

ೆಲವ" +.ಾ4¨WಗಳG ಗೃಹ ಾಯWವನು

ಬRೆಯುವ".ೇ ಇಲ.

ಚಟುವ4 ೆ 3 : ಮ
12

ಾ ೆಯ ಪ6`ಾ+ೕ Qೇತ6 +ಮ ೆWಯನು ಬಳಸುವ"ದು
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ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

ಪ6ಸಂ ಾಧ4ಯನ ೩ ರ , O6ೕಯುತ ಅಗ;ಾWಲರು Jಾಗೂ ಅವರ OCಕರ ತಂಡವ\ ಪi dಾ(ದ ಅನುಕೂಲ ಾ?ೕ Jಾಗೂ +Rೋ8ೕ
ಪ6`ಾವಗಳನು ಗಮ $. ಈಗ ಇವ"ಗಳನು Mತ6 ೪ ರ
ಎ~ೆg?. (ಉ.ಾಹರ ೆ ಾ ಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ

ಾಣಬರುವಂ9ೆ ™ೋ($?. ಅತ4ಂತ ಪ6`ಾ+ೕ +{ಾರಗ

ೆ ಉದ=ದ *ಾಣಗಳನು

.ೇWOಸುವ ಗೃಹ ಾಯWದ +8) Jಾಗೂ ಬಹು ಮುಖ4;ೆ ಸುವ +{ಾರಗ

*ಾಣಗಳG (OCಕರು ಔMತ4ಪ\ಣW;ಾ& ಗೃಹ ಾಯWವನು + ಾ4ಸ ೊ ಸುವ"ದು) ಅzಮುಖ4;ೆ ಸುವಂ9ೆಹ +{ಾರಗಳನು
•ೕ ಾ¼ಗದ

ಬRೆg?. ಅಗ;ಾWಲರ ಪi ಯು

ಸ ಂತ _ನ ೆಯ

ಮ ೆ ಸJಾಯಕ;ಾಗುತ7.ೆ.

ಮ ಕ

ೆಯ ೈj(ಯ

ೆ ದಪhದ
ಮ Mತ6ದ

Mತ6ವನು ಬRೆಯುತ7,

ಮ

ಆ ೋM$- ಏನ ಾ ದರೂ 5ೇ?ಸಬಹು.ೋ, ಅಥ;ಾ ಅನುಕೂಲ ಾ? ಪ6`ಾವಗಳನು JೆM|ಸಬಹು.ೋ, +Rೋ8

ಪ6`ಾವಗಳನು ಕ(•dಾಡಬಹು.ೋ’ ಎಂದು.
ಚ)ೆ*:
ಸಮ5ೆ4ಗಳನು ˜ದಲು ಪi dಾ( +ಂಗ(ಸುವ"ದರ ಮೂಲಕ Jಾಗೂ vಾ6ಮುಖ49ೆಗನುಗುಣ;ಾ& ™ೋ(ಸುವ"ದರ ಮೂಲಕ,
ಅನುಕೂಲ ಾ? ಪ6`ಾವಗಳನು ಬಳ$, +Rೋ8ೕ ಪ6`ಾವಗಳನು
]ೕ¬$ ೊಳaಬಹುದು.

Rೇžೆಗಳ

ಮೂಲಕ

dಾಡುವ

ೆಲುವ

ಇಂತಹ

iನ

ಮ ಪ6ಯತ ವನೂ vಾ6ಮುಖ49ೆಗನುಗುಣ;ಾ&

vಾ6z 8ಕಗಳG

(graphic

representations)

ಮ

ಸಂ ೆEೕಧ ೆಗಳನು ವ4ವ$•ತ;ಾ& + ಾ4ಸ ೊ ಸಲು ಸJಾಯಕ;ಾಗುತ7;ೆ. ಪ6ಸಂಗ ೪ರ , O6ೕ ಅಗ;ಾWಲರು ಬದ ಾವ ೆಯನು ತರುವ
ಸಲು;ಾ& ಏನನು dಾ(ದರು ಎನು ವ"ದನು ಓI ೋ(.

ಪ ಸಂYಾಧ ಯನ 4: U6%ಾOೕ;ಾ&ರುವ ಪ6`ಾವಗಳನು O6ೕ ಅಗ;ಾWಲರು ಗುರುzಸು9ಾ7Rೆ.
ನಮ ಪi ಗ~ೆಲ $ದ/;ಾದ ಬ ಕ ಾವ" ಗಮ $ದು= ಇದುನಮ ೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಾ?%ಾದ ಪ6`ಾವವ" %ಾವ".ೆಂದRೆ ಪಠ4ವನು (syllabus) ಪ\Rೈಸಲು ಗೃಹ ಾಯW;ೇ ಒಂದು ಸೂಕ7
ಅವ ಾಶ ಎನು ವ"ದು. ಪಠ4ಪ"ಸ7ಕವನು ಸ ಲh `ಾಗ ಓI ೊಳGaವ"ದ ೆ ೕ ಗೃಹ ಾಯW;ಾ& +8ಸಬಹುದು. ಆದರೂ JೆM|ನ OCಕರು ‘9ಾವ"
ಮಕ•

ೆ ಎಷ ರ ಮi ೆ ಅಥW;ಾ&.ೆ ಎನು ವ"ದನು ಗಮ ಸುತ7 ೇ ಇಲ’ ಎನು ವ"ದನೂ ಒjh ೊಂಡರು.

“ೕಷಕರು ನಮ vಾ

ೆ ಮ9ೊ7ಂದು ಅನುಕೂಲ ಾ?ೕ ಪ6`ಾವ;ಾ&ದ=ರು. ಏ ೆಂದRೆ ಸ ತಃ 9ಾವ" Jೆಚು| ಓದುಬರಹ ಬಲIರುವ Jಾಗೂ ಆ

+ಷಯದ ಮಕ•ಳನು ಗಮ ಸ ಾಗದ “ೕಷಕRೇ ಇರುವಂತಹ ಪ6.ೇಶದ ನಮ

ಾ ೆ ಇರುವ"ದು. ( ಾನು ;ೈಯU7ಕ;ಾ& ಗಮ $ದ

ಮ9ೊ7ಂದು ಅನುಕೂಲ ಾ?ೕ ಪ6`ಾವ;ೆಂದRೆ ಾಗRಾಜು ಎಂಬ ಒಬt ಅತ4ಂತ ಉ9ಾœಹಭ?ತ OCಕರು. ಅವರು ತಮ ತರಗzಯ
ಗೃಹ ಾಯWವನು ಉತ7ಮ ೊ ಸಲು ದೃಢ ,ಾWರ dಾ( ೊಂ(ದ=ರು. ಆ i ನ

5ಾಕಷು ಪ6]ೕಗOೕಲರೂ ಆ&ದ=ರು. ಎಲU•ಂತ

.ೊಡs +Rೋ8ೕ ಪ`ಾವವ\ ೆಲವ" +.ಾ4¨Wಗಳ ಕHೆgಂದ ೇ ಇತು7. ಅವRೆಲ 5ಾಯಂ ಾಲವ\ ಮ ೆಯ

ೆಲಸ dಾಡ*ೇ ಾದವರು

ಅಥ;ಾ ಸಂಬಳ ಾ•& ಉ.ೊ4ೕಗ dಾಡುz7ದವ
= ರೂ ಆ&ದ=ರು. ‘ಉತ7ಮ ಗುಣಮಟ ದ ಗೃಹ ಾಯWವನು + ಾ4ಸ ೊ ಸಲು JೆM|ನ ಸಮಯ
ಮತು7 ಶ6ಮಗಳನು ಬಳಸುವ"ದು ಕಷ ’ ಎಂದು ನನಗೂ ೊ9ೆ7ೕ ಇತು7. ಈ ಮ,ೆ4, •ೕಘ ಾಥ¾ ಎಂಬ OCಕರು, ೨೦ ವಷWಗ ಂದಲೂ
ಅ,ಾ4ಪನ dಾಡುz7ದ=ವರು. ಆದರೂ ಬಹಳ ನ ಾRಾತ ಕ `ಾವದವRಾ&ದ=ರು)

ಬದ ಾವ&ೆಯ 0 ಾ1ಂತಗಳA:
ಈ ಪ6z]ಂದು ಬದ ಾವ ೆಯ $.ಾ/ಂತವ\ ಸ ಲh ಸ ಲh ವ49ಾ4ಸವನು JೊಂIದು= *ೇRೆ *ೇRೆ +{ಾರಗಳತ7 ಗಮನಹ?gಸುತ7;ೆ.
Jಾ&ದೂ= ಹಲ;ಾರು 5ಾಮ4ಗಳನೂ JೊಂI;ೆ. ಬದ ಾವ ೆಯನು ಪ6`ಾವ ೊ ಸುವ ಶU7ಳGಸಧ4ದ ಸಂದಭW ೆ• ವ4U7ಗಳ ;ೈಯU7ಕ ಪ6zU6@
ಈ ಬದ ಾವ ೆಯು ಭ+ಷ4ದ %ಾವ ?ೕz ಕಂಡುಬಂIೕತು ಎಂಬುದನು ಅಥWdಾ( ೊಳGaವ"ದು (visualisation)
www.TESS-India.edu.in
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ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

ಬದ ಾವ ೆಯನು ತರುವ"ದ ೆ• vೆ6ೕರ ೆ
ಪ\ವW ಅನುಭವಗಳG
ಆ ಬದ ಾವ ೆಯನು ಅಳವ(ಸುವ ಸಲು;ಾ& *ೇ ಾಗುವ ಸಂಪನೂ ಲಗಳG Jಾಗೂ ೌಶಲಗಳG
ಪ\ವW]ೕಜ ೆ

ಚಟುವ4 ೆ 4 : ಬದ ಾವ ೆಗಳG ಏ ೆ +ಫಲ;ಾಗುತ7;ೆ?
OCಕRಾ& Jಾಗೂ

ಾ ಾ ಮುಖಂಡRಾ&

ಮ

ವೃz7ಯ ನ

ಮ

vಾತ6ದ

ಉಂ¦ಾದ ಹಲವ" ಬದ ಾವ ೆಗಳನು

ೕವ"

ಗಮ $ರಬಹುದು.
ಯಶ$ %ಾಗ.ೇ ಉ ದ %ಾವ".ಾದರೂ ಒಂದು ಬದ ಾವ ೆಯನು ೆ ೆj$ ೊ a. ಬಹುಶಃ ಅದು %ಾ?ಗೂ •ಚು| ೆ%ಾಗ ಲ, ಅಥವ
ಸಂದ`ೋWMತ;ಾ&ರ ಲ, ಅಥ;ಾ ಅzಮಹ9ಾ ಾಂQೆಯ.ಾ=&9ೆ7ೕ ೋ. ಅದು

ೕ;ೇ ಆ]ೕ¬$ದ ಬದ ಾವ ೆ%ಾ&I=ರಬಹುದು

ಅಥ;ಾ ಮ9ೊ7ಬtರು ತಂದ ಬದ ಾವ ೆ%ಾ&I=ರಬಹುದು. ಈ _ಂ.ೆ ಸೂM$ರುವ +,ಾನವನು ಬಳ$ ಆ $.ಾ/ಂತಗಳG ಏ ೆ +ಫಲ;ಾದವ"
ಎನು ವ"ದನು + ೇ $?.
ಆ ಬದ ಾವ ೆಯ

ೕವ" vಾ ೊLಂ(ದ= , *ೇRಾವ Rೋzಯ

ಅದ ೆ ೕ dಾಡಬಹುIತು7? ಪ6z]ಂದು $.ಾ/ಂತದಲೂ *ೇRೊಂದು

ಬ ೆಯ ಕ6ಮವನು ಗುರುz$ ಪ6]ೕ&ಸುವ i ನ ಆ ೋM$?. ೕವ" *ೇRೊಬt ಾ ಾಮುಖಂಡRೊಂI ೆ ಚMWಸಲು ಈ +{ಾರಗಳG
ಸJಾಯ ೆ• ಒದಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಚ{ೆWgಂ.ಾ& ಇನೂ *ೇRೆ *ೇRೆ ದೃ

ೋನಗಳ§ + ೇಷ ೆಗಳ§ JೊರJೊಮ ಬಹುದು.

ಚ)ೆ* :
$.ಾ/ಂತ ೧ ರ

ಸೂM$ರುವಂ9ೆ, %ಾವ".ಾದರೂ ಒಂದು +{ಾರದ ಅವಗಣ ೆgಂ.ಾ&]ೕ ಅಥ;ಾ ಅ`ಾವIಂ.ಾ&]ೕ

ಬದ ಾವ ೆಯು +ಫಲ;ಾ&I=ರಬಹುದು. ವತWdಾನದ %ಾವ".ಾದರೂ +{ಾರದ ಬ ೆL ಅಸdಾ,ಾನ+I=ರಬಹುದು ($.ಾ/ಂತ ೨) ಆದRೆ
IೕಘW ಾಲದ ಗು? ಸhಷ +ಲ.ೇ Jೋ&ರಬಹುದು ಅಥ;ಾ ˜ಟ ˜ದಲ Jೆ™ೆ•ಗಳG ಅz ಮಹ9ಾ ಾಂQೆಯವ" ಆ&ದ=;ೇ ೋ. ಅಥ;ಾ
ಬದ ಾವ ೆಯನು

ಅಳವ(ಸುವ

ವ4UಗಳG

ಅನುಕೂಲ ಾ?

Jಾಗೂ

+Rೋ8

ಪ6`ಾವಗಳನು

ಸ?%ಾ&

ಗುರುzಸ.ೇ

Jೋ&ರಬಹುದು($.ಾ/ಂತ೩) ಅಥ;ಾ ಪ\ವW]ೕಜ ೆ {ೆ ಾ &@ೕ ಆ&ದ=ರೂ, ಆ i ನ ಒಬt ೇ ವ4U7ಯ ಅz%ಾದ ಮಹ9ಾ ಾಂQೆ
ಉಂ¦ಾ&ರಬಹುದು. ಇ(ಯ ತಂಡವ\ ಆ ಪ6U6@ಯ
ಎಲ ಕHೆ ಕಂಡುಬರುವ 5ಾdಾನ4

vಾ ೊLಳGaವಂzರು;ಾಗ ೇ ಬದ ಾವ ೆಯು ಪ6`ಾವ ಾ %ಾಗುವ"ದು. ಇದು

ೕz.

3 ಬದ ಾವ&ೆ `ಾ*ಹಕ ತಂಡ’ವನು$ Hೕkಸುವ ದು
ಬದ ಾವ ೆಯ +ಷಯದ

ಜ;ಾ*ಾ=? ವ_ಸುವ"ದು ಮುಖ4vಾತ6ವನು ವ_ಸುತ7.ೆ.

ಾಯWರೂಪ ೆ• ತರ ಾರರು. ಇತರರ ಸಹ ಾರವನು ಪHೆ.ೇ
ಸ ಾRಾತ ಕ9ೆ Jಾಗೂ

14

ಾಯಕರು ಬದ ಾವ ೆಯ ೆ ಲ ಅವRೊಬtRೇ

ಬದ ಾವ ೆಯನು ™ಾ? ೆ ತರ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ. ತಂಡದ ಸದಸ4ರ

ೆ ಇದ= dಾತ6 ಎಲರೂ 5ೇ? ಕ ಯಲು 5ಾಧ4, ಗುಣಮಟ ವನು JೆM|ಸುವ ೆಲಸಗಳG ನHೆಯಲು 5ಾಧ4.
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ೋನ: ಮ

ಬಹಳ ಯಶ$ %ಾ&ರುವ ಒಂದು ಪ6]ೕಗ %ಾವ".ೆಂದRೆ ‘ಬದ ಾವ&ೆ

ಬದ ಾವ ೆಯು ೇವಲ

ಾಯಕ ೊಬtನ ೆ ೕ ಆಧ?$ರ*ಾರದು. ಅದನು

ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

`ಾ*ಹಕ ತಂಡ’ವನು

]ೕ¬ಸುವ"ದು.

ಾಯWರೂಪ ೆ• ತರುವ ಎಲರಲೂ ಅದರ ಬ ೆL ಜ;ಾ*ಾ=?ಯ

`ಾವ ೆ ;ಾ4jಸ*ೇಕು.

6ತ 5 : ಒಂದು ‘ಬದ ಾವ ೆ ;ಾWಹಕ ತಂಡ’ವನು
ಮ

]ೕ¬ಸ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ.

ಾ ಾ _ನ ೆಗನುಗುಣ;ಾ& ಈ ತಂಡವನು ಕಟ *ೇ ಾಗುತ7.ೆ Jಾಗೂ ಅದರ ರೂಪ"Rೇ ೆಗಳನು

ಣWgಸ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ. ಆದRೆ

ಗಮ ಸ ೇ*ೇ ಾದ ೆಲವ" ಮುžಾ4ಂಶಗಳG _ೕ&;ೆ:
1. ಮುಖಂಡತa (Champions) :

ಾಯWವನು ಅಥWdಾ( ೊಂಡು ಾಯWರೂಪ ೆ• ತರು;ಾಗ $ಬtಂI ವಗWದ

ೆಲವ? ೆ

ಉ9ಾœಹ ಮತು7 5ಾಮಥ4WಗಳG JೆM|ರುತ7;ೆ, ಇನು ೆಲವ? ೆ ಕ(• ಇರಬಹುದು. ೆಲವರು ಸ ತಃ ಆ ಬದ ಾವ ೆಯ ಹ? ಾರRಾ&
ಲಬಹುದು. 5ಾdಾನ4;ಾ& ಅ8 ಾರ Jಾಗೂ ಪ6`ಾವಗಳG •ೕಲ ಟ Iಂದ ೇ ೆಳ ೆ• ಹ?ಯ*ೇಕು ಎನು ವ ಪ6ಚ ತ `ಾವ ೆ ೆ
ಇದು +Rೋಧ;ಾಗಬಹುದು. ಏ ೆಂದRೆ ಹಲy• ಬದ ಾವ ೆಯನು 5ಾ ಗzಸುವ U?ಯRೇ Jೆಚು| ಉ9ೌœಕRಾಗುವ"ದುಂಟು.
2. nಾ o ಧ : (Representation): ಬದ ಾವ ೆಯು ಪ6`ಾವ ಾ %ಾ&ದ= , ಜ;ಾ*ಾ=?
ಪ6`ಾವ ೊ ಸುತ7.ೆ. ಆದ=?ಂದ

ಮ

ಆ ತಂಡದ

ವ_$ದ ಎಲರನೂ

ಅದು

ಾ ೆಯ ಎಲ +`ಾಗದವರ vಾ6z ಧ4ವ\ ಇರ . ಅದರ

ಜ;ಾ*ಾ=?gರುವ _?ಯ $ಬtಂI, U?ಯ $ಬtಂI, *ೇRೆ *ೇRೆ +ಷಗಳ _ನ ೆಯ $ಬtಂI Jಾಗೂ ಾ ಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ಸದಸ4ರೂ ಇರ*ೇಕಲ.ೆ, “ೕಷಕರು, 5ಾವWಜ ಕರು Jಾಗೂ +.ಾ4¨Wಗಳ vಾ6z ಧ4ವ\ 5ೇ?ರ*ೇಕು.
3. ಸ`ಾಲು (challenge) : ಬದ ಾವ ೆಯನು *ೆಂಬ ಸುವರನು dಾತ6;ೇ ಒಳ ೊಳa*ೇ ೆಂದು ಮನ5ಾœಗುವ"ದು ಸಹಜ;ೇ. ಆದRೆ
ಆ ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ6U6@ಯ ಬ ೆL ಅ O|ತ9ೆ ಮತು7 +Rೋಧ 9ೋ?ಸುವವರನೂ ತಂಡIÀ ಒಳಪ($ ೊಳGaವ"ದರ
ಅನುಕೂಲ+.ೆ. ಇದ?ಂ.ಾ& ]ೕಜ ೆ ಹೂಡುವ ಾಲದ ೇ ಸಮ5ೆ4ಗಳನು ಚMW$, ಎಲ ದೃ

ಒಂದು

ೋನಗಳನೂ ಪRಾಮOWಸಲು

5ಾಧ4;ಾಗುತ7.ೆ.
4. ತಂಡದ Yಾತ (size of the team) : ತಂಡವ" ತುಂಬ .ೊಡs.ಾ&ರುವ"ದು *ೇಡ. Jಾ&ದ=Rೆ ಅದನು
ಭದ6;ಾದ ಒಪhಂದ ೆ• ಬರುವ"ದು ಕಷ 5ಾಧ4;ಾಗುತ7.ೆ. ಾ ೆಯ ಾತ6ವನು ಆಧ?$ ತಂಡದ

ವW_ಸುವ"ದು Jಾಗೂ

dಾWಣ;ಾಗ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ

ಜ.

ಆದರೂ ತಂಡದ ೬ ?ಂದ ೮ ಮಂI ಇದ=Rೆ ಸೂಕ7. ಹತ7U•ಂತ JೆM|ನ ಜನ ಇದ= ಸಮ5ೆ4ಗಳG ಉದ¼+ಸುತ7;ೆ.
www.TESS-India.edu.in
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5. ತಂಡದ

ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

ವ*ಹ&ೆ(team management): ತಂಡದ

*ೇRೆ *ೇRೆ +`ಾಗದವರ vಾ6z ಧ4+.ೆ@ೕ ಎನು ವ"ದನು ಗಮ ಸ*ೇಕು.

ಅವRೆಲ ತಮ ಸJೋ.ೊ4ೕ&ಗ~ೆ§ ಂI ೆ Jಾಗೂ ಸಹವzWಗ~ೆ§ ಂI ೆ dಾ_zಯನು %ಾವ ಬ ೆಯ

ಹಂM ೊಳGa9ಾ7Rೆ,

ಅವRೆಲರ ಅšvಾ6ಯಗಳನು ಇವರು ಎಷ ರ ಮi ೆ ಪ6z 8ಸು9ಾ7Rೆ ಎನು ವ"ದನು ಗಮ $ ೊಳa*ೇಕು. vಾ6ಯಶಃ ಅವರು ಆ
ಇ(ೕ +`ಾಗದ ಪ6z 8ಗಳG ಆಗ.ೇ ಇರಬಹುದು. ಅಥ;ಾ ಆ +`ಾಗ ೆ• ಸಂವಹನವ" ಇ(ೕ ತಂಡದ ಮೂಲಕyೕ, ಅಥ;ಾ
ಮುಖಂಡRಾದ X ಂದ ೋ ಆಗುz7ರಬಹುದು.
6. ತಂಡದ nಾತ (Role of the team): ತಂಡದ $ೕ•ಗಳನು

ೕವ"

ಣWgಸ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ. ಅವRೆಲರ ಅ8 ಾರದ

;ಾ4j7@ೕನು? ಅವರು ಸಲಹ ಾರRೋ, .ೇWOಸುವವRೋ ಅಥ;ಾ ಣWಯ ಾರRೋ? ಅವರು ಣWಯಗಲನು ೈ ೊಳGaz7ದ=
%ಾವ XzಗಳG ಅನ ಯ;ಾಗುತ7;ೆ?
7.

ಮC nಾತ (Your role): ಮಧ4ವzWಗ~ಾಗುವ"ದು ಬಹಳ ೌಶಲವನು ಅvೇpಸುತ7.ೆ. ತಂದವ" ಏನನು 5ಾ8ಸಬಹುದು/
5ಾ8ಅ ಾರದು ಎನು ವ"ದರ 5ೊhಅಷ

ಕಲh ೆgರ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ.

ಅವಲಂwಸುತ7.ೆ. ಏ ಾಗ*ೇಕು ಎನು ವ"ದನು

ೕವ" ಎಷು

vಾ ೊLಳGaz7ೕ? ಎನು ವ"ದನು

ಇದು

ಣWgಸುವ"ದ ೆ•ೕ ಅvಾರ ಶ6ಮವನು ವ4ಯ dಾ(ದ ಬ ಕ, ಮುಖಂದರು ಆ ಎಲ

ಸಲJೆಗಳನು ಪಕ• ೆ• ತ a.ಾಗ ಆಗುವ *ೇಸರ ಅvಾರ;ಾದದು=. ೕವ" ೆಲ;ಾರು XೕiಂÁ ಗಲ vಾ ೊLಳa*ೇ ಾಗುತ7.ೆ Jಾಗೂ
ಅದU•ಂತ ಮುಖ4;ಾ& ಪ6ಗzಯ ಬ ೆL ಯXತ ವರIಯನೂ ಆ ತಂಡIಂದ ಪHೆಯುz7ರ*ೇಕು, ಆ ತಂದದ ಉಪ$•ತ?ರು;ಾಗ
ೕ;ೆ ಸ;ಾW8 ಾರವನು ವ_ಸುವ ಆ5ೆಯನು ಅದುXಟು ೊ a!
8. ತಂಡದ ಮುಖ ಸ„: ಬದ ಾವ ೆ
ವ4U7ಯ ಆ@•ಯನು

;ಾWಹಕ ತಂಡದ ಮುಖ4ಸ•Rೊಬtರನು

ೕ;ೇ dಾಡುz7ೕRೋ ತಂಡ ೆ•ೕ ವ_ಸುz7ೕRೋ

]ೕ¬$.ಾಗ ಮ
ೕ;ೇ

ೆಲಸವ" ಸರಳ;ಾಗುತ7.ೆ. (ಆ

ಣWgಸಬಹುದು) ತನೂ ಲಕ

ೕವ"

ರಂತರ

dಾತುಕ9ೆ dಾಡಲು, ಮುಖ4 ವ4U7ಗ~ೆ§ ಂI ೆ ಸಂವಹನ dಾಡಲು Jಾಗೂ ತಂಡದ ಾಯWದ •ೕ ೆ ಪ6`ಾವ wೕರುz7ರಲು
ಸJಾಯಕ;ಾಗುತ7.ೆ.
9. ಉಪತಂಡಗಳA : ಬದ ಾವ ೆಯು ಸಂUೕಣW;ಾದ ಪ6U6@%ಾದ , %ಾವ".ಾದರೂ ಹಂತದ

ೕವ" ಉಪತಂಡಗಳನು

XW$,

ತನೂ ಲಕ ಉI=ಷ ಬದ ಾವ ೆಯ ೆಲ;ಾರು ಸೂCÂತಮ +ವರಗಳನು ಗಮ ಸ*ೇ ಾಗಬಹುದು.
10. ಸಮಯದ ‡o : ಸಮಯದ Xzಯ ಬ ೆL
$ದ/+ರ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ. JೆM|ನ ಬದ ಾವ ೆಗಳG
(ಔMತ4ದ

ೆ ೆಯ )

vಾ6ರಂšಸುವ"ದU•ಂತ

ಸ ಲh

ಮ

žಾMತ4 ಇರ*ೇಕು, ಆದರೂ

ಾವ" `ಾ+$ರುವ"ದU•ಂತ Jೆಚು| ಸಮಯವನು 9ೆ ೆದು ೊಳGaತ7;ೆ. Jಾ ಾ&

ಸ( $ ೊಳGaವ"ದ ೆ•

ಯುಕ7;ಾದ

ೆಲy• ಅದನು ಪ?ಷ•?ಸಲೂ

ಆಸhದ+.ೆ=ೕ

ಪ\ವW]ೕಜ ೆಯನು

ಇರ*ೇಕು.

dಾ( ೊಂಡು,

ಬದ ಾವ ೆಯನು

ಸ?%ಾದ

ಆತುರIಂದ

ಪ?ಕರ-$ದ/9ೆಗ~ೆ§ ಂI ೆ

vಾ6ರಂšಸುವ".ೇ ೇಸು.

ಪ ಸಂYಾಧ ಯನ 5 : O6ೕ ಅಗ;ಾWಲರು ಬದ ಾವ ಾ ;ಾWಹಕ ತಂಡವನು ಕಟು 9ಾ7Rೆ
ಾನು ˜ದಲು ಗೃಹ ಾಯWವನು dಾಡುವ ೫ ವ4U7ಗಳ ತಂಡವನು ಕಟ *ೇ ೆಂದು ಶ|g$ ೊಂHೆ. ಆ ತಂಡವನು ಮುನ Hೆಸುವಂ9ೆ ನನ
ಸJಾಯಕRೊಬtರನು +ನಂz$.ೆ. ಆ ತಂಡದ

O6ೕ

ಾಗRಾಜು Jಾಗೂ O6ೕ •ೕಘ ಾಥರು- ಇಬtರೂ ಇರುವಂ9ೆ

ೋ( ೊಂHೆ.

ಅಂ9ೆ@ೕ ಾ ಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ vಾ6ರಂšಕ ಸದಸ4Rೊಬtರು ಮತು7 ಾಗRಾಜುರವರ ೆ ೕ ಉ9ಾœಹಭ?ತRಾ&ದ= O6ೕ ಚಕ6 ೋ(
ಎಂಬ ಮ9ೊ7ಬtರು OCಕರೂ ಇದ=ರು.

ಾನು ಏನು

ಾಯWವನು

?ೕpಸುz7.ೆ=ೕ ೆ ಎನು ವ"ದನು ಅಥW ಪ(ಸಲು

ಸJಾಯಕRೊಂI ೆ ಸdಾ ೋಚ ೆ dಾ(.ೆ. ಪ6z ;ಾರದ ಪ6ಗzಯ ಬ ೆL ವರI
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ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

ಒjh ೊಂಡಳG.
+.ಾ4¨Wಗಳ ನಡು;ೆ ಸXೕQೆಯನು dಾ( ಅವರ ಗೃಹ ಾಯWದ ಅ`ಾ4ಸಗಳ ಬ ೆL dಾ_z ಸಂಗ6_$ದರು. ಅಂ9ೆ@ೕ “ೕಷಕ? ಾ&
ಾ ೆಯ ಸdಾ ೋಚ ೆಯನು (meeting)ನು ಏಪW($ದರು. ೆಲವ" ಕುಟುಂಬಗ
ಅ,ಾ4ಯವನೂ {ೆ ಾ & ಅವ ೋU$ ಆಸU7 ಹುi ಸುವಂತಹ Jಾಗೂ ಕ

ೆ ಸ ತಃ `ೇi

ೕ(ದರ. ಪಠ4ಪ"ಸ7ಕದ ಪ6z]ಂದು

ೆ ೆ ಪ\ರಕ;ಾಗುವಂತಹ ಗೃಹ ಾಯWಗಳನು ]ೕ¬$ದರು.

ತನೂ ಲಕ OCಕRೇ ಎಲವನೂ + ಾ4ಸ ೊ ಸ*ೇ ಾದ JೊRೆ ತjhತು. TESS-India ಪ¦ಾ4ಂಶಗಳನು ಬಳ$ ೊಂಡು, $ಬtಂIಯು
ಸdಾ ೋಚ ೆಯ ಒಂದು staff meetingನ ಸಮಯವನು ಪರಸhರರ +ಮ ೆW Jಾಗೂ ಸ +ಮ ೆWಗ

ಾ& Xೕಸ ಟ ರು. _ೕ ಾ&

+.ಾ4¨Wಗ

ೆ ತಮ ಕHೆgಂದಲ.ೆ ಪರಸhರ?ಂದಲೂ ಪ6zಸhಂದನ ಒದಗುz7.ೆ ಎನು ವ"ದು z ದುಬಂತು. 9ಾವ" ಗೃಹ ಾಯWವನು

ಮಂ(ಸುವ

ೈ ಯ

ತಮ ೆ Jೆಚು| 5ಾ ತಂತ6Ã $ಕ•Rೇ ಅಥ;ಾ ಸ ತಂತ6 ಸಂ ೆEೕಧ ೆಯನು dಾಡಲು ಅವ ಾಶ $ಕ•Rೇ ಇನೂ

{ೆ ಾ &I=ೕತು ಎಂಬ ಅšvಾ6ಯವ" +.ಾ4¨Wಗಳ ಸXೕQೆಯ Jೊರ wI=ತು.

ಚಟುವ4 ೆ 5 : ಮ ಬದ ಾವ ೆ

;ಾWಹಕ ತಂಡ

O6ೕ ಅಗ;ಾWಲರ ತಂಡದ ನ ಉತ7dಾಂಶಗಳನು ಪ?ಗD$
ಅಳವ($ದ ?ೕzಯ ೇ

ೕವ\ dಾಡಲು ಬಯ$ದ= ,

ಮ

ಾ ೆಯ ಬ ೆLಯೂ ಆ ೋM$?. ಅಗರ;ಾಲರು ಬದ ಾವ ೆಯನು

ಮ ತಂಡದ

%ಾ%ಾWರು ಇರ*ೇಕು ಎನು ವ"ದನು ˜ದಲು ಬRೆI(, ಆ

ವ4U7ಗಳG ಅ ಏUರ*ೇಕು ಅನು ವ"ದನೂ ಬRೆg? (ಅವರ ಪ?ಣz, .ೋಷದಶWನ 5ಾಮಥ4W, ಅ8ಕೃತ9ೆ, ಅಂತದೃW , ಇ9ಾ4I)
ೕ;ೇ ಬದ ಾವ ಾ ;ಾWಹಕ ತಂಡದ ಮುಖ4ಸ•Rಾಗು+Rೋ ಅಥ;ಾ *ೇRೊಬt? ೆ ಆ ಜ;ಾ*ಾ=?ಯನು ವ_ಸು+Rೋ

ಣWg$ ೊ a.

*ೇRೊಬt? ೆ ವ_ಸುವ".ಾದ , ೕವ" ಅ ನ ಪ6U6@ಯನು Jೇ ೆ •ೕ {ಾರ ೆ dಾಡು+Rೋ, ಅದರ ಬ ೆLಯೂ ಆ ೋM$.
ಚ)ೆ*
ಅಗ;ಾWಲರು Mಕ• ತಂಡವ ೆ ೕ dಾ( ೊಂಡರು. •ೕಘ ಾಥ¾ ರವರನು

ಾಗRಾಜು Jಾಗೂ ಚಕ6 ೋ(ರವರು ಮನy $%ಾರು

ಎಂಬ ಭರವ5ೆ ಅವರ ತು7. ಅತ4ಂತ ಉತುœಕರೂ Jಾಗೂ ಅz ಕ(• ಉತುœಕರೂ ಆದ OCಕರನು ಆಯು= ೊಂಡರು. ಇ.ೊಂದು ಒ~ೆaಯ
ಉvಾಯ;ೇ. ಆದರೂ ಅಗರ;ಾಲರ vಾ
ಇರ*ೇ ಾದ ಅಗತ4+ತು7. ಇಲIದ=
dಾತ6 ಆ ೋM$ದRೆ 5ಾಲದು,

ೆ ಇ.ೊಂದು ಅvಾಯವ\ ಆಗಬಹುIತು7 ಎ . 9ಾನು

ೆಲಸ;ೆಲ ೆಟು Jೋಗುz7ತು7.

ಮ ಬದ ಾವ ೆ

]ೕ¬$ದವರು ತನ ಕHೇ ೆ

;ಾWಹಕ ತಂಡIಂ.ಾಗುವ ]ೕಗ.ಾನಗಳನು

*ೇRೆ *ೇRೆ ಸ `ಾವದ ವ4U7ತ ಗಳನು Jೇ ೆ ಬಳ$ ೊಳa*ೇಕು ಎನು ವ"ದನೂ ಆ ೋMಸ*ೇಕು.

ಾಯWದತ7 ಪ\ಣW ಗಮನಹ?ಸುವ"ದು Jಾಗೂ ಪ? ಾಮದ ಬ ೆL ಸhಷ 9ೆ ಇರುವ"ದು- ಈ ಎರಡೂ ಅತ4ಗತ4. ಅದ ಾ•&
ಾಯಕ5ಾ•ನದ

ಯುಕ7Rಾದ

ಇರುವವರು ಶU7 ಾ ಗ~ಾ&ರ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ.

4. ಬದ ಾವ&ೆ ಪ + ,ಯ Yಾ ವ'ಸುವ ದು
ಬದ ಾವ ೆ ಯಶ$ %ಾಗ*ೇ ಾದRೆ ಅದನು ಸ.ಾ
ವ_ಸುz7ದು=, ಅಗತ4 ಬಂದ

ಾವ_$ ೋಡುz7ರುವ"ದು ಅಗತ4. vಾ6ರಂšಕ ಹಂತದ ೇ ಬದ ಾವ ೆಗಳನು

ಾ

ಆ ಹಂತದ ೇ ಅದನು ಬದ ಾgಸಲೂ *ೇ ಾಗಬಹುದು. ತನೂ ಲಕ ˜ದಲ ಹಂತದ 5ಾಫಲ4ಗಳನೂ

+ಮOWಸುವ"ದರ ™ೊ9ೆ ೇ ಆ5ಾ I$ ಖುO ಪಡಲೂ ಬಹುದು.
$ಗುವ ಸೂಚ ೆಗಳನೂ , ತಂಡದ

?ೕpತ 5ಾಫಲ4ದ ಮಟ ವನೂ ಬದ ಾವ ೆ

;ಾWಹಕ ತಂಡವ" ಪ%ಾW ೋಚ ೆ dಾಡುತ7 ೇ

ಇರ*ೇಕು.
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ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯಯನು ಅನು ಾನ ೊ ಸುವ"ದು

ಬದ ಾವ ೆ%ಾಗುz7.ೆ ಎನು ವ"ದನು ಸೂMಸುವ %ಾವ".ೇ ಅಂಶವ" ‘ಸೂಚ ೆ’ ಎ ಸಬಹುದು. ಉ.ಾಹರ ೆ ೆ – ಅ`ಾ4ಸ ಪ"ಸ7ಕದ ನ
ಾಯWದ ಪ6dಾಣ, ಗೃಹ ಾಯWವನು ಪ\Rೈಸುz7ರುವ +.ಾ4¨Wಗಳ ಸಂžೆ4, “ೕಷಕ?ಂದ $ಗುವ ಪ6zಸhಂದನ ಅಥ;ಾ ೆಲವ" OCಕರ
Jಾಗೂ +.ಾ4¨Wಗಳ ಮ ೋ`ಾವದ ನ dಾvಾWಡು, ಇ9ಾ4I.
5ಾಫಲ4ದ ಮಟ ಎಂದRೆ ಇನೂ Jೆಚು| ಸhಷ ಕಲh ೆ $ಗುತ7.ೆ. ಉ.ಾಹರ ೆ ೆ:
•

೯೦ % +.ಾ4¨WಗಳG ಸಮಯ ೆ• ಸ?%ಾ& ತಮ ಗೃಹ ಾಯWವನು ಪ\Rೈಸುz7.ಾ=Rೆ

•

ಪ6z ;ಾರವ\, ಪ6z]ಬt OCಕರು ಒಂದು dಾದ?ೕ ಗೃಹ ಾಯWವನು ಮುಂIಡ*ೇಕು. ತನೂ ಲಕ +.ಾ4¨Wಗ

ೆ ಅದನು

dಾಡುವ +,ಾನದ Jಾಗೂ +ಷಯದ ಬ ೆL ಸhಷ 9ೆ ಉಂ¦ಾIೕತು
•

ಪ6z]ೕವW OCಕರೂ ;ಾರದ ಒಂದು ಸ ತಂತ6 ಚಟುವi ೆ ೆ ಅವ ಾಶವನು ಕ hಸ*ೇಕು.

ಚಟುವ4 ೆ 6 : ಬದ ಾವ ೆ ಪ6U6ಯಯ
ಮ

ಾ ೆಯ

ಾ ವ_ಸುವ"ದು

ೕವ" ತರ M²ಸುವ ಬದ ಾವ ೆ]ಂದನು ಊ_$ ೊ a. ಆ ಬದ ಾವ ೆ ™ಾ? ೆ ಬಂI.ೆ ಎಂದು

ೊ9ಾ7ಗುತ7.ೆ? ಬದ ಾವ ೆಯನು ಸೂMಸುವಂತಹ ೩ ಸೂಚ ೆಗಳನು
ೕವ" %ಾವ 5ಾಫಲ4ದ ಮಟ ವನು

ಮ ಕ

ಮ ೆ Jೇ ೆ

ೆಯ ೈj(ಯ ಬRೆI(.

?ೕpಸುz7ೕRಾ? ಅದನು ಗಣ ೆ dಾಡಲು ೕವ" ಬಳಸುವ ೩ dಾಪನ +,ಾನಗಳನು ಪi dಾ(.

ಚ)ೆ* :
5ಾಫಲ4ದ ?ೕQೆಗಳG ೈಜ;ಾ&ರುವ"ದು ಮುಖ4. ˜ದಲ ಹಂತದ ತಂಡ ೆ• Mಕ• ಪ"ಟ 5ಾಫಲ4ಗಳG ಬಂದ
ಾಯWವ" ಮುಂದುವRೆದಂ9ೆ,

?ೕQೆಗಳ ಮಟ ವನೂ ಏ?ಸಬಹುದು. ಆದRೆ ˜ದಲ ಹಂತದ

?ೕQೆಗಳG

ಮ ಸೂ«zW Jೆಚು|ತ7.ೆ!
ೈಜ;ಾ&ದು=, ಪ6ಸು7ತ

ಪ?$•z&ಂತ ಸ ಲh dಾತ6 •ೕ ರ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ.

5 ಬದ ಾವ&ೆಯ gೇˆೆ
ಬದ ಾವ ೆಯು ೇರ;ಾದ Rೇžೆಯ 5ಾಧ4;ಾಗುವ"Iಲ. ಬದ ಾವ ೆಯ ಬ ೆL ಅಧ4ಯನ dಾ(ರುವವರು 9ೋ?ಸುವಂ9ೆ ಬದ ಾವ ೆಯ
Rೇžೆಯು (Mತ6 ೬ ರ

9ೋ?ರುವಂ9ೆ), ಬದ ಾವ ೆಯ ಕು?9ಾ& ನಮ ಪ6zU6@ Jೇ&ರುತ7.ೆ ಎನು ವ"ದನು ಅವಲಂw$.ೆ.

ಸಮ5ೆ4@ೕ ೆಂದRೆ %ಾವ".ೇ
ೆಲವರು ಆ ಪ6U6@ಯ

ಾ ೆಯ

*ೇRೆ *ೇRೆ ಮಟ ದ

ೊ ೆಯ ಹಂತದ ರಬಹುದು,

ಈ ಪ6U6@ಯನು .ಾi Jೋಗುವ ಅ ೇ ಾ ೇಕ ವ4U7ಗ ರು9ಾ7Rೆ:

ೆಲವರು vಾ6ರಂšಕ ಹಂತದ ೇ ಇರಬಹುದು.

ಾಯಕ

ೆ ಇ ರುವ

ಸಂ.ೇಶ;ೇ ೆಂದRೆ, ವ4U7ಗಳG Jಾಗೂ ಗುಂಪ"ಗಳG ಈ ಪ6U6@ ೆ Jೇ ೆ ಸhಂIಸುz7.ಾ=Rೆ ಎನು ವ"ದನು ಗಮ ಸ*ೇಕು, ಅದ ೆ• ತಕ•ಂ9ೆ,
ಅದರಲೂ JೊಂI ೊಳaಲು ಕಷ ;ಾಗುz7ರುವವ? ಾ&ಯೂ ಔMತ4ಪ\ಣW;ಾದ
9ೆ ೆದು ೊಳa*ೇ ಾಗುತ7.ೆ.
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6ತ 6 : ಬದ ಾವ&ೆಯ gೇˆೆ
ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ6U6@ vಾ6ರಂಭ;ಾ.ಾಗ ಉ9ಾœಹ, ಆಸU7 Jಾಗೂ ಸ ಾRಾತ ಕ`ಾವಗ ರುವ"ದು ಸಹಜ;ೆ. Jಾ ಾ& JೆM|ನವರು ಾಯW5ಾಫಲ4ವ" ಆ
ಹಂತದ

{ೆ ಾ &@ೕ ಇರುತ7.ೆ. ಆದRೆ ಬದ ಾವ ೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಅಥW;ಾಗುತ7 Jೋದಂ9ೆ, ಸಂUೕಣW9ೆಗಳG ಗುರುz ೆ ಬರ9ೊಡ&ದಂ9ೆ,

ಆತ + ಾ ಸವ" ಕುಗL 9ೊಡಗುತ7.ೆ, 5ಾಫಲ4ದ ಮಟ ಗಳ§ wೕಳ ಾರಂšಸುತ7;ೆ. ಇದನು DIP ಎನ ಾಗುತ7.ೆ. ಇದು ಸಹಜ ಪ6U6@@ೕ. ಆದRೆ ಈ DIP
ಎನು ವ"ದು ಅz ಆಳವ\ IೕಘWವ\ ಆಗದಂ9ೆ ಾಯಕ ಾದವನು ಶ6Xಸ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ.
DIPನು ಕ(• ೊ ಸುವ
•

iನ

ಗಮ ಸುವ ದು ಮತು‰ ಆ ಸುವ ದು :
ಬದ ಾವ ೆ

ಾಯಕನು dಾಡ*ೇ ಾದ ಬಹು ಮುಖ4

ೆಲಸ;ೆಂದRೆ ‘ಗಮ ಸುವ"ದು’ ಮತು7 ‘ಆ ಸುವ"ದು’.

;ಾWಹಕ ತಂಡದ ಆ{ೆಯೂ ಗಮನಹ?g$ ವ4U7ಗ~ೆ§ ಂI ೆ Jಾಗೂ ಗುಂಪ"ಗ~ೆ§ ಂI ೆ dಾತುಕ9ೆ ನHೆಸ*ೇಕು. Jಾ ೆ

ಆ ಸುವ"ದರ ಮೂಲಕ
•

ಾಯಕನು dಾಡಬಹು.ಾದ ೆಲಸಗಳG:

ಮ ಲೂ ಬದ ಾವ ೆ ಪ6U6@ಯಲೂ + ಾ ಸವ" ™ಾಗೃತ;ಾಗುತ7.ೆ.

ಸ ಾgಾತCಕ]ಾವ : ಾಯಕ ಾದವನು ತನ ಲCÃವನು ಹಂM ೊಳGaತ7 ೇ ಇರ*ೇಕು. ಉತ7ಮ ಪ? ಾಮದ ಬ ೆL ಸ ಾRಾತ ಕ ,ೋರ ೆಯನು
JೊಂIರ*ೇಕು. ೆಲy•

ಾಯಕ

ೇ ಸಂ.ೇಹಗಳG ಬರಬಹುದು, ಆದRೆ ಅದನು ಹಂM ೊಳa*ಾರದು, ಇಲIದ=

ಎಲರ ಆತ + ಾ ಸ

ಕುಂದುತ7.ೆ.
•

Jೊಂ ಾL ೆ :

ಬದ ಾವ ೆಯ ಕು?9ಾದ

ಮ ಲCÃ ಬದ ಾಗ*ಾರದು. ಆದRೆ dಾತುಕ9ೆ ಮತು7 Jೊಸ Jೊಸ +{ಾರಗಳG

Jೊರಬರುz7ರುವಂ9ೆಲ ಸ ಲh Jೊಂ.ಾD ೆ Jಾಗೂ dಾvಾWಡುಗಳನು dಾ( ೊಳaಲು
•

ೕವ" $ದ/Rಾ&ರ*ೇಕು.

nಾ ರಂಭದ ೇ ತುಂ‹ಾ Jೆ6Œನ dವರಗಳನು$ Hೕkಸ‹ಾರದು: È ಯ¾ ನು (೨೦೧೩) ಬದಲ;ಾ ೆಯ ಕು?9ಾದ vಾ ಾ|ತ4 Mಂತಕರ
ಅಗ6dಾನ4ನು. ಆತ ಸೂMಸು9ಾ7 ೆ- ‘]ೕಜ ೆಗಳG ಬಡಕ ಾ&@ೕ ಇರ*ೇಕು, ˜ದ˜ದ ೇ Jೆಚು| +ವರಗಳನು •ೖತುಂw ೊಳa*ಾರದು’
ಎಂದು. Coyne (೨೦೧೪) JೇಳG9ಾ7 ೆ- "ಜನರ ಸ `ಾವ JೇಳGವ"ದು ಕಷ . ಾವ" ಇನೂ ಅಳವ(5ೇ ಇಲIರುವ ಬದಲವ ೆಯ ಬ ೆL ತುಂಬ
ದೂರ ಆ ೋM$, ಈ ಬದ ಾವ ೆಯ ಕು?9ಾ& ಜನರು ಈ ?ೕzಯ ೇ ಪ6zU6ಸು9ಾ7Rೆ’ಎಂದು JೇಳGವ"ದು ಅvಾಯ ಾ?.

ಾವ"

dಾಡಬಹು.ಾದದು= ೇವಲ ಊJಾ“ೕಹಗಳG.
•

‹ೇಗ8ೆ

ಾhಸುವ 6ಕK Yೆಲುವ ಗಳA :

ೕವ" ಯಶ$œನ ˜ದಲ ಕುರುಹುಗ

ಾ& ಹುಡುಕುz7?, ಅದನು ಎಲ?ಗೂ ¶ೂೕ $

ಸಂ9ೋಷಪ(?. ಅದು ಎಲರಲೂ ಆತ + ಾ ಸವನು JೆM|ಸುತ7ದಲ.ೆ, ಯಶ$ %ಾಗ ರುವ ಒಂದು ಬದ ಾವ ೆ ೆ ಜನರ

ೆ ಯೂ

$ಗುವಂ9ೆ dಾಡಬಲುದು.
www.TESS-India.edu.in
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ಪ ಸಂYಾಧ ಯನ 6 : ಪ6]ೕಗOೕಲ ಕ
2004 ರ

`ಾರತ ಸ ಾWರವ" ಪ6]ೕಗOೕಲ ಕ

ೆ ೆ ಪ65ಾ7ವ

ೆಯನು (ABL) ™ಾ? ೆ ತಂIತು. ೨೦೦೪ /೫ ರ

Rಾಜ4ಗಳG ಎಲ OCಕ? ಾ&

ತರ*ೇz ಾಯWಕ6ಮಗಳನು dಾ(ತು. ಅದರ ಬ ೆL 5ಾಕಷು ಉ9ಾœಹವ\ ಾಣಬಂತು. ಆದRೆ 2007/೮ರ ;ೇ~ೆ ೆ ಈ ಪ6]ೕಗOೕಲಯು
ಕ

ೆ ಅವರು `ಾ+$ದU•ಂತ ಕಷ ;ೆನು ವ"ದು ಅಥW;ಾಗ9ೊಡ&ತು2008 ;ೇ~ೆ ೆ ಬಹಳ OCಕರು ಇದನು

+,ಾನಗ

ೆ _ಂIರು&ದರು. ಉನ ತ

?ೕQೆಗಳG Jಾಗೂ ಉ9ಾœಹವ" ಕ~ೆದು *ೇಸರ ೆ• zರು&ದವ".

ೈwಟು dಾಮೂ

ಾ ೆಯ ನ ಎಲ OCಕರನೂ

9ೊಡ&$ ೊಳaಬಲಂತಹ ಾಯWಕ6ಮವನು ™ಾ? ೆ ತರುವ"ದು ಅz .ೊಡs ಮಹ9ಾ ಾಂQೆಯ ೆಲಸ.
ಉ ಯಬಲಂತಹ ಬದ ಾವ ೆಯು ಬರ*ೇ ಾದRೆ ಸಮಯ _(ಯುತ7.ೆ. ಅದನು ™ಾ? ೊ ಸುವ ಜ;ಾ*ಾ=?ಯನು Jೊರಬಲ ಜನರು
*ೇ ಾಗು9ಾ7Rೆ.
TESS-India ಪಠ45ಾಮ&6ಯು onlineನಲೂ ಉMತ;ಾ& $ಗುz7ದು=, ತಮ ತರಗzಗಳ

ಬದ ಾವ ೆಯನು ಅಳವ(ಸಲು ಯz ಸುವ

OCಕ? ೆಲ ಲಭ4+.ೆ. `ಾರತದ ತರಗz ೊಠ(ಗಳ ನHೆಯುವ vಾ6]ೕ&ಕ OCಣ +,ಾನಗಳನು ಈ +(]ೕಗಳG 9ೋ?ಸುತ7;ೆ. ಈ
5ಾಮ&6ಗಳG ಮ ೆ Jಾಗೂ ಮ OCಕ? ೆ DIP ನು ಅzಕ6X$

ಂತು, ಕ

ೆ Jಾಗೂ ಕ ಸುವ +,ಾನಗಳನು ಉತ7ಮ ೊ $ ೊಳaಲು

ಸJಾಯಕ;ಾಗುತ7;ೆ.

6 <ೊಡಕುಗಳನು$ ಪFಹF0 ೊಳA•ವ ದು
ಈ ಪಠ4ದ ದ= ಪ6`ಾ+ೕ Qೇತ6 +ಮ ೆWಯ ೊ •

ೆನj$ ೊ a. ಬದ ಾವ ೆ ೆ ಅನುಕೂಲ ಾ? Jಾಗೂ +Rೋಧದ ಪ6`ಾವಗ ರುವ"ದು

ಾಣಬರುತ7.ೆ. ಒಂದು ಬದ ಾವ ೆಯನು ಯಶ$ %ಾ& ಅಳವ(ಸ*ೇ ಾದRೆ, ಅನುಕೂಲ ಾ?ೕ ಪ6`ಾವಗಳನು JೆM|ಸ*ೇಕು ಅಥ;ಾ
+Rೋ8ೕ ಪ6`ಾವಗಳನು ಕ(• dಾಡ*ೇಕು ಅಥ;ಾ 9ೊHೆದುJಾಕ*ೇಕು ಅಥ;ಾ ಈ ಎರಡೂ ಾಯWಗಳನೂ dಾಡ*ೇ ಾಗುತ7.ೆ.

ಚಟುವ4 ೆ 7 : ಾ ಾಮುಖಂಡರ ಾಯ*ಗಳA ( actions)
ಪ6ಸಂ ಾಧ4ಯನ ೫ ರ

O6ೕ ಅಗರ;ಾಲರು ೈ ೊಂಡ ಉvಾಯವನು ಗಮ $. %ಾವ ೆಲಸಗಳG ಅನುಕೂಲ ಾ? ಪ6`ಾವವನು

ಶಕ7 ೊ $ದವ", %ಾವ"ವ" +Rೋಧಗಳನು ಕ(• dಾ(ದವ" ಎನು ವ"ದನು

ಮ ಕ

ೆಯ ೈj(ಯ ಬRೆI(.

ಚ)ೆ*
ಅನುಕೂಲ ಾ?ೕ ಪ6`ಾವಗಳನು ಶU7ಯುತ ೊ ಸುವ ಸಲು;ಾ& ಅಗರ;ಾಲರು ಏನು dಾ(ದRೆಂದRೆ, OCಕ? ೆ ಪ\ವW$ದ/9ೆಯ
ೆರ;ಾಗುವಂ9ೆ “ೕಷಕರನೂ 9ೊಡ&$ದರು. ಸಮೂಹದ

ಕ ೆತು ೆಲಸ dಾಡುವಂ9ೆ “6ೕ9ಾœ_$ದರು. +Rೋಧಗಳನು ಕ(•

dಾಡುವ ಸಲು;ಾ& ಅತ4ಂತ Jೆಚು| +Rೋಧ 9ೋರುz7ದ= OCಕರ ೆ ೕ ತಂಡ.ೊಳ ೆ 5ೇ?$ದರು. +.ಾ4¨Wಗಳ ಅšvಾ6ಯದ ಬ ೆL Jೆಚು|
z ದು ೊಂಡರು. OCಕ? ೆ ಪರಸhರ +ಮ ೆWಯನೂ ಸ +ಮ ೆWಯನೂ ಪHೆದು ೊಳGaವಂ9ೆ “6ೕ9ಾœ_$ದರು.

ಪ ಸಂYಾಧ ಯನ 7 : Ž ೕಯುತ •ಾnಾರವರು ಬದ ಾವ&ೆಯ ಹF ಾರgಾಗು<ಾ‰gೆ
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O6ೕಯುತ Îಾvಾರವರು ಬಹಳ vಾ6dಾDಕ OCಕರು. Rಾಜ4ವ" ™ಾ? ೆ ತಂದ Right to Education Act 2009 (RtE) ರ ಕು?9ಾದ
+ವರಗಳ ಒಂದು Mಕ• ಸdಾ ೋಚ ೆಯ

vಾ ೊLಂಡರು. ಅದರ

ಮುಂIನ 5ಾ ನ ತಂಡ ೆ• ಬ(7 (promotion) ೊಡುವ"ದನು

ತHೆಯುವ +{ಾರದ +Rೋಧವ\ 5ೇ?ತು7. ಅವರು ಾ ೆ ೆ _ಂIರು&.ಾಗ $ಬtಂIಯ ಸhಂದನ Jೇ&I=ೕತು ಎಂಬುದು ೊ9ೆ7ೕ ಇತು7.
ೈಗಳನು ಎz7 {ೆ

ಾ ೇನು 9ಾ ೆ dಾಡ - ಇದು ನನ ತಪhಲ, ೆಟ ಉ.ೊ4ೕಗದ

ಒ~ೆaಯ ಾಯW dಾಡ ೇ*ೇ ಾ&.ೆ” ಎಂದು

¶ೂೕ ಸ*ೇಕು ಎ ಸುz7ತು7.
RTE ಅಳವ( ೆ ಅವ? ೆ ಸ? ಎ ಸುz7ತು7. ಆದRೆ ˜ಟ ˜ದಲ $ಬtಂI ಸdಾ ೋಚ ಾ ಸ`ೆಯನು (staff meeting) Jೇ ೆ
ಎದು?ಸ*ೇಕು ಎನು ವ"ದನು ಆ ವRಾಂತ4ದ ಕು ತು ಆ ೋM$ದರು. ;ಾRಾಂತ4ದ Jೊz7 ೆ dಾಧ4ಮಗಳG RtE +ಷಯವನು ಪ65ಾರ
dಾಡ ಾರಂš$ದ=ವ". ಎಲ?ಗೂ ಅದು %ಾವ ರೂಪ ಪHೆIೕ9ೋ ಎನು ವ ಆತಂಕ;ೇ ಾಡುz7ತು7. 5ೋಮ;ಾರ staff meeting
vಾ6ರಂಭ;ಾ.ಾಗ, ಎಲರೂ ಅವರನು `ಾ?ೕ ಅಬtರIಂದ 5ಾ ಗz$ದರು. $ಬtಂIವಗW ೆ• ತಮ ೆಲಸವನು ಇನ ಷು ಕಷ ಕರ;ಾ&$ದವರ
•ೕ ೆ ತಮ *ೇಸರವನು JೊರJಾಕ*ೇ ೆ ಸುz7ತು7. O6ೕ Îಾvಾರವರು dಾ(I= ೆ+.ಾ4¨Wಗ

ೆ Jಾಗೂ ಮುಂIನ jೕ

ೆಗ

RtE ಏ ೆಂದು +ವ?$ದರು. ಅದ?ಂದ

ೆ ಆಗುವ ಉಪ]ೕಗಗ~ೇನು Jಾಗೂ ಇವ?ಗೂ ಕ6•ೕಣ Mಕ•ಕಂತುಗಳ

ಅನುಕೂಲಗಳG ಏ ೆಂದು +ವ?$ Jೇ ದರು. Îಾvಾರವರು %ಾರನೂ ದೂ ಸ ಲ, staff meetingನ ೊ ೆಯ

ಆಗುವ

ಅವರು Jೇ ದ

dಾತುಗಳG ಎಲ $ಬtಂIಯವರನೂ ಸುಮ ಾ&$ತು, Jಾಗೂ ಅವರ dಾತನು ಆ ಸುವಂ9ೆ dಾ(ತು.
(Îಾvಾರವರು Jೇ ದರು) "ನನ ೆ

ೊತು7.

ಾನು

ೕ;ೆಲ ಕ ಸುವಷು vಾಠಗಳನು ಕ ಸುವ"Iಲ. ಆದರೂ

ಾನೂ ಪ6zIನ

vಾಠವನ ಂತೂ dಾಡು9ೆ7ೕ ೆ, Jಾ ಾ& ಮ ೆಲ ಎಷು *ೇಸರ;ಾ&.ೆ ಎನು ವ"ದು ನನ ೆ ಅಥW;ಾಗುz7.ೆ. ಆದRೆ vಾ6dಾDಕ;ಾ& Jೇ ,
+.ಾ4¨Wಗಳನು ತHೆ_(ಯುವ ಸಲು;ಾ& ನಮ vೈ ೆ ಎಷು ಮಂI ಾ ಾ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇ ೇ ಉ ಯು9ೆ7ೕ;ೆ? promotion
$ಗುವ"Iಲ ಎಂಬ +ಷಯ +.ಾ4¨Wಗಳನು 5ೋdಾ?ಗಳ ಾ &]ೕ ತುಂಟರ ಾ &]ೕ Jೇ ೆ dಾ(ೕತು?
ಆ ಸುz7ದ=Rೆ +.ಾ4¨Wಗಳನು ಯಶ$œನತ7 Jೇ ೆ ನHೆಸ*ೇಕು ಎನು ವ `ಾವ ೆಯೂ

ಮ

ಮ dಾತುಗಳನು

.ೆ, Jಾಗೂ ತುಂಟ +.ಾ4¨WಗಳG ಮತ7ಷು

ತುಂಟRಾಗದಂ9ೆ ೋ( ೊಳGaವ ಾಳ¬ಯೂ ಇ.ೆ.
ಇವತು7 ಾನು ಎಂIನಂ9ೆ round Jೊರ¦ಾಗ, ೆಲವ" +ಷಯಗಳ ಬ ೆL +.ಾ4¨Wಗ

ೆ Jೆಚು| ಆಸU7gದ=ದು= ಗಮನ ೆ• ಬಂತು. ಅ ಅವರು

9ೊಂದRೆ ೊಡುವಂ9ೆ ವzWಸುವ ಪ6 ೆ @ೕ ಬರುವ"Iಲ. ಸ ಾWರವ" ಏ ೇ Jೇಳ , ಇದಂತೂ _ೕ ೇ ಮುಂದುವRೆಯುತ7.ೆ. ಇವತು7 ನನ ೆ
ಅ?;ಾgತು ನನ

ೆಲಸ ೇವಲ ನನ ಕÒೇ?ಯ

9ೊಡಗ*ೇಕು- ’+.ಾ4¨Wಗಳ ಸಂžೆ4 ಎ ೆ ೕ ಇರ ,

ಕು ತು ಅ¬Wಗಳನು ತುಂಬುವ"ದಲ,

ಾ;ೆಲ 5ೇ? ನಮ ನಡು;ೆ@ೕ ಚ{ೆW ೆ

ಾವ" ನಮ ತರಗzಗಳನು Jೆಚು| ಆಸU7.ಾಯಕ;ಾ&ಸುವ"ದು Jೇ ೆ?’ ಎಂದು.

‘ನಮ ನೂ ನಮ +.ಾ4zWಗಳನೂ ಸೂ«zW ೊ ಸುವ ೌಶಲ+ರುವ ಆ ೆಲವ" OCಕ?ಂದ ಾವ" Jೇ ೆ ಕ ಯ*ೇಕು’ ಎನು ವ"ದನು .
ಅವರ ಆ ಗುಣ+ ೇಷವನು

ಾ;ೆಲರೂ •ೖ.ಾಳ*ೇಕು. ಬಹು ಮುಖ4;ಾ& dಾಡ*ೇ ಾದದು= ಏ ೆಂದRೆ, ಕ ಯುವ"ದು Jೆಚು|

ಆಸU7ಕರ;ಾಗುವಂ9ೆಯೂ, Jಾಗೂ ಕ ಸು+ ೆಯು Jೆಚು| ಪ? ಾಮ ಾ?ಯೂ ಆಗುವಂ9ೆ +.ಾ4¨Wಗ~ೇ ಅದರ

ಸU6ಯ;ಾ&

9ೊಡಗುವಂ9ೆ dಾಡುವ"ದು.

ಚಟುವ4 ೆ 8 : Îಾvಾರವರ ಾಯಕತ ದ ೌಶಲಗಳನು ಗುರುzಸುವ"ದು
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ತನ $ಬtಂIಯು ತನ ನು *ೆಂಬ ಸುವಂ9ೆ dಾಡಲು Îಾvಾರವರು ಬಳ$ದ ೌಶಲಗಳನೂ ವತW ೆಗಳನೂ
ಪi dಾ(?. ಅವರು

ಮ ಕ

ೆಯ ೈj(ಯ

ಾಯಕತ ವನು ಪ6ದOW$ದ ಬ ೆಯನು Jಾಗೂ ಇತರರು ತನ ನು ಅನುಸ?ಸುವಂ9ೆ dಾಡಲು ಬಳ$ದ

ೌಶಲಗಳನೂ ವತW ೆಗಳನೂ ಕು?9ಾ& ಆ ೋM$?.

ೕವ\ ಆ ಗುಣಗಳನು ಎಷ ರ ಮi ೆ ಬಳಸಬಹುದು, Jಾಗೂ %ಾವ"ದನು

ಇನ ಷು ಮುಂದುವRೆಸಲು ಬಯಸು+? ಎನು ವ"ದನು ಆ ೋM$?.
ಚ)ೆ*
O6ೕಯುತ Îಾvಾರವರು ಸ ಾRಾತ ಕ ಮ ೋ`ಾವದವRಾ&ದ=ರು. ತನ $ಬtಂIಯೂ ಮುಂIನ .ಾ?ಯನು ಅಥWdಾ( ೊಳGaವ"ದ ೆ•
ಸJಾಯ dಾ(ದರು. ಆ ಪ6]ೕಗದ ನ ಕಷ ಗಳನ ೆ ೕ Mಂzಸುವ ಬದ ಾ& RtE ನ IೕಘW ಾಲದ ಉ.ೆ=ೕಶ Jಾಗೂ ಭ+ಷ4ದ
ಪ? ಾಮಗಳನೂ ಅಥWdಾ( ೊಳaಲು ಅವ? ೆ ಸJಾಯ dಾ(ದರು. ಸುಮ ೆ ಮ9ೊ7ಬtರ •ೕ ೆ .ೋ ಾRೋಪ ೆ dಾಡ.ೆ, ತನ
ಾ ೆಯ

ನHೆಯುz7ರುವ"ದ ಾ•& 9ಾ ೇ ಎಲ ಜ;ಾ*ಾ=?ಯನು ವ_$ದರು. OCಕರು ಅನುಭ+ಸುz7ರುವ vಾ6]ೕ&ಕ ಕಷ ಗಳನು

9ಾನೂ ಅಥWdಾ( ೊಂ(ರುವ".ಾ& ಭರವ5ೆgತ7ರು. ಆದRೆ, ಅದU•ಂತ ಮುಂIರುವ .ಾ?ಯತ7 OCಕರ ಗಮನವನು ಹ?g$ದರು.
ಾ ೆಯ

ಪ6ಚ ತ+ದ=

ಉತ7ಮ

ಆ{ಾರಗಳನು

ಆಧರ;ಾ&I ೊಂHೇ

ಮುಂದುವRೆದರು.

$ಬtಂIಯ

ಸಮ5ೆ4ಗಳನು

ಅಥWdಾ( ೊಂಡರು, " ಾಯಕ ಾದ ಾ ೇ ಒಂದು ಪC;ಾದRೆ ಈ $ಬtಂIವಗW;ೆಲ *ೇRೊಂದು ಪC" ಎಂಬ ;ೈಯU7ಕ ,ೋರ ೆಯನು
*ೆ~ೆ$ ೊಳa ಲ. ತನ $ಬtಂIಯನು ಮುಂ.ೆ ಕRೆದು ೊಂಡು Jೋಗಲು ಅತು4ತ7ಮ;ಾದ +,ಾನ %ಾವ".ೆಂಬುದನು ಸಂ ೆEೕಧ ೆ
dಾಡುವ Jಾಗೂ + ೇಷ ೆ dಾಡುವ 5ಾಮಥ4Wವನು •Rೆದರು.

7 ಾgಾಂಶ
ಈ ಪಠ45ಾಮ&6ಯ ಬದ ಾವ ೆಯ $.ಾ/ಂತಗಳ ಪ?ಚಯ ಮ ೆ ಉಂ¦ಾ&.ೆ. ಅಂ9ೆ@ೕ, ಬದ ಾವ ೆ ೆ ಎದುRಾಗುವ ಸ;ಾಲುಗ~ೇನು,
ಅವ"ಗಳನು ೆಲುವ"ದು Jೇ ೆ Jಾಗೂ ಬದ ಾವ ೆಯನು ಪ6`ಾವ ಾ %ಾ& ಾಯWರೂಪ ೆ• ತರುವ"ದು Jೇ ೆ ಎನು ವ"ದರ ಪ?ಚಯವ\
ಮ ಾ&.ೆ.

ೕವ" ಾಯW;ೆಸಗುವ ಮುನ ಬದ ಾವ ೆ ಎಂದRೇನು ಎನು ವ"ದನು ಅಥWdಾ( ೊಂದRೆ ಒ~ೆaಯದು. ಆಗ dಾತ6

ೕವ"

ಜನರ *ೆಂಬಲವನು ಪHೆಯಲು 5ಾಧ4;ಾಗುವ"ದು. ಬದ ಾವ ೆಯ ಮೂರು $.ಾ/ಂತಗಳG Jಾಗೂ ಬದ ಾವ ೆಯ Rೇžೆಯು ಬದ ಾವ ೆಯ
ಕು?9ಾ& ಆ ೋMಸಲು ಉತ7ಮ ಅಂತದೃW ಗಳನು ತರುತ7.ೆ.
ಪ6ಸಂ ಾಧ4ಯನಗಳ ಮೂಲಕ
$.ಾ/ಂತಗಳನು

ಮ ೆ ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ6U6@ಯ ನ ಅ ೇಕ ತಂತ6ಗಳನು ಪ?ಚgಸ ಾ&.ೆ. ಇನೂ ಮುಂ.ೆ ಓI, ಈ

ಮ ಸJೋ.ೊ4ೕ&ಗ~ೆ§ ಂI ೆ Jಾಗೂ ಇತರRೊಂI ೆ ಹಂM ೊಳa*ೇಕು ಎನು ವ `ಾವ ೆ ಮ

ಮೂ(ರಬಹುದು.

National College of School Leadership ೆ ಸಬಂ8$ದಂ9ೆ ’ ಾಯಕತ ದ ಸXೕQೆ’ಯ ಈ ಪಠ45ಾಮ&6ಗಳ ಸಮೂಹದ ಈ ಪ6ಸು7ತ
ಪಠ4ವ\ ಒಂದು `ಾಗ.
ಮ Óಾನ ಮತು7 ೌಶಲಗಳನು ವ8W$ ೊಳaಲು ಈ ಪಠ45ಾಮ&6 ಸಮೂಹದ *ೇRೆ `ಾಗಗಳನೂ ಅವ ೋUಸುವ"ದು ಉಪಯುಕ7 :
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•

ಾ ೆ ಾ& ಒಂದು ಸಮೂಹ ಲCÃವನು

•

ಾ ೆಯ ಕು?9ಾದ ಸ +ಮ ೆWಯನು ಮುನ Hೆಸುವ"ದು

•

ಾ ೆಯ + ಾಸದ ]ೕಜ ೆಯ ೇತೃತ ವನು ವ_ಸುವ"ದು

XWಸುವ"ದು
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•

ಾ ೆಯು + ಾಸಪರ;ಾಗುವಂ9ೆ ;ೈ+ಧ4ಗಳ ಬ ೆL dಾ_zಯನು ತಂದು ಪ65ಾರ dಾಡುವ"ದು

•

ಾ ೆಯ ಬದ ಾವ ೆಯ ಪ\ವW]ೕಜ ೆ Jಾಗೂ ಾಯWರೂಪ ೆ• ತರುವ ೆಲಸ
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