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ನಿಷ್ಠಾ

ಶಠಲಠ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತುು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ
ಸ್ಮಗ್ರ ಮುನ್ನಡ ಗಠಗಿ
ರಠಷ್ಟ್ರೇರ್ಉಪಕ್ರಮ

                                         Kiran Raghupathi



ನಿಷ್ಠಾ ತರಬ ೇತಿರ್ಉದ ದೇಶಗ್ಳು
 ಶಿಕ್ಷಕ್ರಲ್ಲಾ ಬ  ೇಧನಠ ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಪದದತಿಗ್ಳ ದೃಷ್ಟ್ಾಕ  ೇನ್ಗ್ಳನ್ುನ
ಅರ ಥಯಸಿಕ  ಳುುವಂತ ಮಠಡುವುದು

 ವಿವಿಧ ಕ್ಲ್ಲಕಠ ಪದಧತಿಗ್ಳ ಮ ಲಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲ್ಲಕಠ ಫಲಗ್ಳನ್ುನ
ಉತುಮವಠಗಿ ಗ್ಳಿಸ್ುವಂತ ಮಠಡುವುದು.

 ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ಶಠಲಠಧಠರಿತ ಮೌಲಯಂಕ್ನ್ವನ್ುನ ಶಠಲ ಗ್ಳಲ್ಲಾ
ಅನ್ುಷ್ಠಾನ್ಗ  ಳಿಸ್ುವಂತ ಸ್ಹಠರ್ ಮಠಡುವುದು

 ಪರತಿ ತರಗ್ತಿರ್ ವಿಷರ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಲಠಾ ಕ್ಲ್ಲವಿನ್ ಫಲಗ್ಳನ್ುನ
ಮಕ್ಕಳು ಗ್ಳಿಸ್ುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಸಠಮಠರ್ಥಯಯವನ್ುನ ವೃದ್ಧಧಸ್ುವುದು.
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ನಿಷ್ಠಾ ತರಬ ೇತಿರ್ ಉದ ದೇಶಗ್ಳು

 ಕ್ಲ್ಲಕಠ ಫಲಗ್ಳು, ರಠಷ್ಟ್ರೇರ್ ಮೌಲಠಯಂಕ್ನ್ ಸ್ಮಿಕ್ಷ ರ್
ಅಂಶಗ್ಳ ಅನ್ುಪಠಲನ ಗಠಗಿ ರಠಜ್ಯಗ್ಳ ಶಠಲಠ ಬ ಂಬಲ
ವಯವಸ ಥರ್ನ್ುನ ಉತುಮಗ  ಳಿಸ್ುವುದು.

 ಶಠಲ ಗ್ಳಲ್ಲಾ ನಠವಿನ್ಯರ್ುತ ಚಟುವಟಿಕ ಗ್ಳನ್ುನ
ಅನ್ುಷ್ಠಾನ್ಗ  ಳಿಸ್ಲು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ್ರನ್ುನ
ಸಿದದಗ  ಳಿಸ್ುವುದು.

 ವಿದಠಯರ್ಥಯಗ್ಳಲ್ಲಾ ವಿಮಶಠಯತಮಕ್ ಚಂತನ ರ್ನ್ುನ
ಬ ಳ ಸ್ಲು ಮತುು ಪ್ರೇತಠಾಹಿಸ್ಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ್ುನ
ಪ ರೇರ ೇಪಿಸ್ುವುದು ಮತುು ಸ್ಜ್ುುಗ  ಳಿಸ್ುವುದು.

. 
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ನಿಷ್ಠಾ ತರಬ ೇತಿರ್ ಪರಮುಖಠಂಶಗ್ಳು
 ಕ್ಲ್ಲಕ ರ್ ಫಲ್ಲತಠಂಶಗ್ಳು, 
 ಸ್ವಮರ್ಥಯಯ ಆಧವರಿತ ಕಲಿಕ್ ಮತುಿ ಪರಿೇಕ್ಷ್,
 ಕ್ಲ್ಲಕ ಕ ೇಂದ್ಧರತ ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ,
 ಶಠಲಠ ಸ್ುರಕ್ಷತ ಮತುು ಭದರತ , 
 ವ ಥರ್ಕ್ತುಕ್-ಸಠಮಠಜಿಕ್ ಗ್ುಣಗ್ಳು, 
 ಅಂತಗ್ಯತ ಶಿಕ್ಷಣ, 
 ಕ್ೃತಕ್ ಬುದ್ಧಧಮತ ು ಸ ೇರಿದಂತ ಬ  ೇಧನ -ಕ್ಲ್ಲಕ ರ್ಲ್ಲಾ ಐಸಿಟಿ
 ಯೇಗ್ ಸ ೇರಿದಂತ ಆರ  ೇಗ್ಯ ಮತುು ಯೇಗ್ಕ್ಷ ೇಮ, 
 ಗ್ರಂರಠಲರ್, ಪರಿಸ್ರ ಕ್ಾಬ್, ರ್ುವ ಕ್ಾಬ್, ಕ ಥತ  ೇಟ

ಸ ೇರಿದಂತ ಶಠಲಠ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮಗ್ಳು
 ಶಠಲಠ ನಠರ್ಕ್ತವದ ಗ್ುಣಗ್ಳು, 
 ಪರಿಸ್ರ ಕಠಳಜಿ,
 ಶಠಲಠಪೂವಯ,  ವೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುು ಶಠಲಠ ಆಧಠರಿತ
ಮೌಲಯಮಠಪನ್. 
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ನಿಷ್ಠಾ ತರಬ ೇತಿರ್ ಗ್ುರಿ

 ರಠಜ್ಯ ಶ ಥಕ್ಷಣಿಕ್ ಸ್ಂಶ  ೇಧನ ಮತುು ತರಬ ೇತಿ ಮಂಡಳಿಗ್ಳು
(ಎಸ್ಸಿಇಆರ್ಟಿಗ್ಳು) ಮತುು ಜಿಲಠಾ ಶಿಕ್ಷಣಮತುು ತರಬ ೇತಿ ಸ್ಂಸ ಥಗ್ಳ
(ಡಿಐಇಟಿ) ಅಧಠಯಪಕ್ ಸ್ದಸ್ಯರು, ಎಲಠಾ ರಠಜ್ಯಗ್ಳು ಮತುು ರ್ುಟಿಗ್ಳಲ್ಲಾ
ಸ್ಂಪನ್ ಮಲ ಸ್ಂಯೇಜ್ಕ್ರು ಮತುು ಕ್ಾಸ್ಾರ್ ಸ್ಂಪನ್ ಮಲ
ಸ್ಂಯೇಜ್ಕ್ರನ್ುನ ಒಳಗ  ಳುುವುದು, 

 ಸ್ುಮಠರು 42 ಲಕ್ಷ ಭಠಗ್ವಹಿಸ್ುವವರ ಸಠಮರ್ಥಯಯವನ್ುನ ನಿಮಿಯಸ್ಲು, 
ಎಲಠಾ ಸ್ಕಠಯರಿ ಶಠಲ ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಪಠರರ್ಥಮಿಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಾ ಎಲಠಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ರು
ಮತುು ಶಠಲ ಗ್ಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ುನ ಒಳಗ  ಳುುವುದು, ಆಮ ಲಕ್
ವಿದಠಯರ್ಥಯಗ್ಳಲ್ಲಾ ಧನಠತಮಕ್ ಬದಲಠವಣ ಗ ಅವಕಠಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸ್ುವುದು

                                         Kiran Raghupathi



ಅನ್ುಷ್ಠಾನ್

Teachers, Principals, BRCs and 
CRCs4200000

Key/State Resource Group33000

National Resource Group120
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https://itpd.ncert.gov.in/
https://itpd.ncert.gov.in/
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ನಿಷ್ಠಾ ತರಬ ೇತಿರ್ ವಿಶ ೇಷತ ಗ್ಳು
 ಅಂತನಿಯಮಿಯತ ನಿರಂತರ ಪರತಿಕ್ತರಯೆ ಕಠರ್ಯವಿಧಠನ್, 

 ಆನ್ಲ ಥನ್ಮಠನಿಟರಿಂಗ್ಮತುು ಬ ಂಬಲ ವಯವಸ ಥ,
 ತರಬ ೇತಿ ಅಗ್ತಯಮತುು ಪರಿಣಠಮವಿಶ ಾೇಷಣ (ಪೂವಯಮತುು ನ್ಂತರದ
ತರಬ ೇತಿ) ಸ ೇರಿದಂತ ಚಟುವಟಿಕ ಆಧಠರಿತ ಮಠಡ ಯಲ್ಗ್ಳು

 ಎನ್ಒಸಿಇಆರ್ಟಿಯಂದ MOODLE (ಮಠಡುಯಲರ್ ಆಬ ುಕ್ಾ-ಓರಿಯೆಂಟ ಡ್
ಡ ಥನಠಮಿಕ್ ಲನಿಯಂಗ್ ಎನಿವರಠನ ಮಂಟ್) ಆಧಠರಿತಮೊಬ ಥಲ್ ಅಪಿಾಕ ೇಶನ್
ಮತುು ಕ್ಲ್ಲಕ ನಿವಯಹಣಠ ವಯವಸ ಥ (ಎಲ್ಎಂಎಸ್) ಅನ್ುನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಧಪಡಿಸ್ಲಠಗಿದ . 

 ಸ್ಂಪನ್ ಮಲ ವಯಕ್ತುಗ್ಳು ಮತುು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ನ  ೇಂದಣಿ, ಸ್ಂಪನ್ ಮಲಗ್ಳ
ಪರಸಠರ, ತರಬ ೇತಿ ಅಂತರಮತುು ಪರಭಠವದ ವಿಶ ಾೇಷಣ , ಆನ್ಲ ಥನ್ನ್ಲ್ಲಾ
ಪರಗ್ತಿರ್ನ್ುನ ಮೇಲ್ಲವಚಠರಣ , ಮಠಗ್ಯದಶಯನ್ಮತುು ಅಳತ ಗಠಗಿ LMS 
(Learning Management System )ಅನ್ುನ ಬಳಸ್ಲಠಗ್ುತುದ .
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ನಿಷ್ಠಾ ತರಬ ೇತಿರ್ ಮಠಡುಯಲಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ
ಮಠಡುಯಲಗಳು

ನಿಷ್ಠಾ
ವಿಭಠಗ್ಗ್
ಳು

ನಠರ್ಕ್ತವದ
ಮಠಡಯಲಗಳು

ಜ ನ ರಿಕ್
ಮಠಡುಯಲಗಳು
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ಜ ನ ರಿಕ್ ಮಠಡಯಲಗಳು
1. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ,ಕ್ಲ್ಲಕಠರ್ಥಯ-ಕ ೇಂದ್ಧರತ

ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ, ಕ್ಲ್ಲಕಠ ಫಲಗ್ಳು
ಮತುು ಸ್ಮನ್ವರ್ ಶಿಕ್ಷಣ

2. ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಮತುು ಆರ  ೇಗ್ಯಕ್ರ
ಶಠಲಠ ಪರಿಸ್ರ ನಿಮಠಯಣಕಠಕಗಿ
ವ ಥರ್ಕ್ತುಕ್ ಮತುು ಸಠಮಠಜಿಕ್
ಗ್ುಣಗ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ .

3. ಕ್ಲಠ ಸ್ಮಿೀಳಿತ ಕ್ಲ್ಲಕ 
4. ಶಠಲಠಧಠರಿತ ಮೌಲಠಯಂಕ್ನ್
5. ಶಠಲ ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಆರ  ೇಗ್ಯ ಮತುು

ಸ್ವಸ್ಥತ .
6. ICT ಸ್ಮಿಮಳಿತ ಬ  ೇಧನ , ಕ್ಲ್ಲಕ 

ಮತುು ಮೌಲಠಯಂಕ್ನ್
7. ಶಠಲಠ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಪಕ್ರಮಗ್ಳು                                         Kiran Raghupathi



ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ ಮಠಡುಯಲಗಳು

                                         Kiran Raghupathi



2. ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ ಮಠಡುಯಲಗಳು
1. ಭಠಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ
2. ಗ್ಣಿತದ ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ
3. ವಿಜ್ಞಠನ್ದ ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ
4. ಸ್ಮಠಜ್ ವಿಜ್ಞಠನ್ದ ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ
5. ಪರಿಸ್ರಅಧಯರ್ನ್ದ ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ
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ನಠರ್ಕ್ತವದ ಮಠಡುಯಲಗಳು

                                         Kiran Raghupathi



ಎನ್,ಸಿ,ಇ,ಆರ್,ಟಿ ಪರಕವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಷಯ ಅರ್ಥವವ
ಅಧವಯಯಗಳನ್ುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವವಗ ಒತುಿ ಕ್ಮಡಬ್ೇಕವದ ಅಂಶಗಳು

 ಪಠಠ್ ಅರ್ಥವಠ ಕ್ಲ್ಲಕಠಂಶದ ಪಿೇಠಿಕ - ಕ್ಲ್ಲಕಠದಠರರ ನಿತಯ ಜಿೇವನ್ದ
ಅನ್ುಭವಗ್ಳನ್ುನ ನಿಗ್ದ್ಧತ ಪಠಠ್ಕ ಕ ಹ  ಂದಠಣಿಕ ಮಠಡಿರುವುದು.

 ಪಠಠ್ ಅರ್ಥವಠ ಕ್ಲ್ಲಕಠಂಶದ ಮ ಲಕ್ ಗ್ಳಿಸ್ಬ ೇಕಠದ ಕ್ಲ್ಲಕಠ ಫಲಗ್ಳು
(ಸ್ದರಿ ಕ್ಲ್ಲಕಠ ಫಲಗ್ಳನ್ುನ ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಬ ೇಕಠದ ತರಗ್ತಿ ಪರಕ್ತರಯೆರ್
ವಿಧಠನ್ಗ್ಳು)

 ಪಠಠ್ದಲ್ಲಾ ಸ್ಮಿಮಳಿತಗ  ಂಡ ಮೌಲಯಮಠಪನ್ದ ದೃಷ್ಟ್ಾಕ  ೇನ್ಗ್ಳು.
 ಅಗ್ತಯವ ನಿಸಿದ ಸ್ಮಿಮಳಿತಗ  ಂಡ ಸಠಮಠನ್ಯ ವಿಷರ್ಗ್ಳ
ಉದಠಹರಣ ಗ್ಳು

 ವ ಥವಿಧಯತ ರ್ ಮೌಲಯಗ್ಳು.
 ಅಭಠಯಸ್ ಚಟುವಟಿಕ - ಮುಕ್ು ಪರತಿಕ್ತರಯೆ ಬರ್ಸ್ುವ ವ ಥವಿಧಯಮರ್
ಪರಶ ನಗ್ಳನ್ುನ ಬರ ರ್ುವುದು.

 ತರಗ್ತಿ ಅರ್ಥವಠ ಅಧಿವ ೇಶನ್ಗ್ಳನ್ುನ ಬಹುಭಠಷ್ ರ್ನ್ುನ ನಿವಯಹಿಸ್ುವ
ವಿಧಠನ್ಗ್ಳು.
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ನಿಷ್ಠಾ
ತರಬ ೇತಿ ಮಠಡುಯಲ್ ಗ್ಳ ಸ್ಂಕ್ಷಿೇಪು

ಪರಿಚರ್,
ಕ್ಲ್ಲಕಠಉದ ದೇಶಗ್ಳು

                                         Kiran Raghupathi



1  ಪಠ್ಯಕರಮ , ಕಲಿಕವರ್ಥಯ- ಕ್ೇಂದ್ರೇತ ಶಿಕ್ಷಣ ಶವಸರ , ಕಲಿಕವ ಫಲಗಳುಮತುಿ
ಸಮನ್ಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ

 ಶ ಥಕ್ಷಣಿಕ್ ಕಠಯೆದಗ್ಳು, ರಠಷ್ಟ್ರೇರ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟಿಾನ್ ಬ ಳವಣಿಗ 
,ಕಠರ್ಯಮತುು ಉದ ದೇಶಿಸಿ, ನಿವಯಹಿಸಿ ಹಠಗ್ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ
ನ್ಡುವಿನ್ ಬಂಧವನ್ುನ ವಿವರಿಸ್ುತುದ .

 ರಠಷ್ಟ್ರೇರ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟುಾ 2005 ಮತುು ಅದು ಪಠ್ಯವಸ್ುು ಮತುು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ುಕ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಹ ೇಗ ಅನ್ವರ್ವಠಗಿದ ಎಂಬ ಶ ಥಕ್ಷಣಿಕ್
ದೃಷ್ಟ್ಾಕ  ೇನ್ವನ್ುನ ವಿವರಿಸ್ುತುದ .

 ವ ಥವಿಧಯಮರ್ತರಗ್ತಿ ಅರ ಥಯಸಿಕ  ಳುುವಿಕ ರ್ನ್ುನ
ಶಿರೇಮಂತಗ  ಳಿಸ್ುತುದ ಮತುು ಅಂತಗ್ಯತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುನ ಪರಚುರ ಪಡಿಸ್ುವ
ಮನ  ೇಭಠವವನ್ುನ ಬ ಳ ಸ್ುತುದ .

 ಸ್ ಕ್ು ಶಿಕ್ಷಣಶಠಸ್ರ ಮಠಗ  ೇಯಪಠರ್ಗ್ಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾ ಈಗಠಗ್ಲ 
ಇರುವ ಕೌಶಲಗ್ಳನ್ುನ ಮತುು ಕ್ಲ್ಲಕಠಫಲಗ್ಳನ್ುನ ಹ ಚಿಸ್ುತುದ .

 ತರಗ್ತಿ ನಿವಯಹಣ ರ್ಲ್ಲಾ ,ಜ ಂಡರ್ ಸ್ ಕ್ಷಮತ ಗ್ಳ ಬಗ ಗ ಅರಿವು
ಮ ಡಿಸ್ುವ ನಿಟಿಾನ್ಲ್ಲಾ ,ಕ್ಲ್ಲಕಠ ಚಟುವಟಿಕ ಗ್ಳನ್ುನ ಬಳಸ್ುವಲ್ಲಾ ಮತುು
ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಳುುವಲ್ಲಾ ಸ್ಹಕಠರಿಯಠಗ್ುತುದ .
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2 ಸುರಕ್ಷಿತಮತುಿ ಆರ್ಮೇಗಯಕರ ಶವಲ್ವ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಯಣಕವಾಗಿ
ವ್ೈಯಕಿಕ ಹವಗಮ ಸ್ವರ್ವಜಿಕ ಗುಣಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿ್

• ವ್ೈಯಕಿಕ ಮತುಿ ಸ್ವರ್ವಜಿಕ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ೆ ಅರಿವ್ನ್ುು ಪಡ್ಯಲು
ಸಹವಯರ್ವಡುತಿದ್.

• ಕಲಿಕವರ್ಥಯಗಳಲಿೆ ವ್ೈಯಕಿಕ ಮತುಿ ಸ್ವರ್ವಜಿಕ ಗುಣಗಳನ್ುು
ಅಭಿವ್ೃದ್ಿಪಡಿಸುವ್ ಸಲುವವಗಿ ತಮೂಲಿೆರುವ್ ಈ ಗುಣಗಳನ್ುು ಸಾ
ಅವ್ಲ್್ಮೇಕನ್ ರ್ವಡಿಕ್ಮಳಳಲು ಸಹವಯರ್ವಡುತಿದ್.  ?

• ತರಗತಿ ಕ್ಮಠ್ಡಿಯಲಿೆ ಕಲಿಕವರ್ಥಯಗಳಿಗ್ ಅಗತಯ ರ್ವಗಯದಶಯನ್
ನಿೇಡಲು ಅವ್ಶಯಕ ಕೌಶಲಯ ಮತುಿ ಗುಣಗಳನ್ುು ಅಭಿವ್ೃದ್ಿ
ಪಡಿಸಿಕ್ಮಳಳಲು ಸಹವಯರ್ವಡುತಿದ್ .

• ತರಗತಿಮತುಿ ಶವಲ್್ಯಲೆಿ ಪರತಿಯೊಬಬರಮ ಒಪಪಬಹುದವದ , 
ಭರವ್ಸ್್ಯ, ಕವಳಜಿಯಿರುವ್ ಮತುಿ ಪರಸಪರರಯೊೇಗಕ್ಷ್ೇಮದ ಬಗ್ೆ
ಕವಳಜಿ ಹ್ಮೇದ್ರುವ್ ಉತಿಮ ಸರ್ವಯೊೇಜಿತ ಪರಿಸರವ್ನ್ುು
ನಿರ್ವಯಣ ರ್ವಡಲು ಸಹವಯರ್ವಡುತಿದ್.
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3   ಕಲ್ವ ಸಮಿೂಳಿತ ಕಲಿಕ್

 ಕಲ್್ಯು ಶಿಕ್ಷಣಶವಸರದ ಒಂದು ಸ್ವಧನ್ವವಗಿ, ಪರತಿಮಗುವಿನ್ ಸಮಗರ
ಕಲಿಕ್ ಮತುಿ ಬ್ಳವ್ಣಿಗ್ಯಲಿೆ ಪರಭವವಿತವವಗಿದ್ ಎಂಬುದನ್ುು
ಅರ್ೈಯಸುವ್ುದು.

 ಕಲಿಕವರ್ಥಯಯು ತನ್ು ಸೃಜನವತೂಕ ಆಲ್್ಮೇಚನ್ಗಳನ್ುು
ಅಭಿವ್ಯಕಿಗ್ಮಳಸಲು ಪರಿಚಿತವಿರುವ್ ವಿವಿಧ ಕಲ್ವ ಪರಕವರಗಳು
ರ್ವದಯಮವವಗುವ್ಂತ್ ಸಹಕರಿಸುವ್ುದು.

 ವಿವಿಧ ವಿಡಯಗಳ ಆಕಷಯಕ ಕಲಿಕ್ಗ್ ವ್ಯೊೇರ್ವನ್ಕಾನ್ುಗುಣವವಗಿ
ಕಲ್ವ ಅನ್ುಭವ್ಗಳ ಕೌಶಲಗಳಯೊೇಜನ್ ಮತುಿ ಸಂಘಟನ್ ಅನ್ುವ್ು
ರ್ವಡಿಕ್ಮಡುವ್ುದು.
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4 ಶವಲ್ವಧವರಿತರ್ೌಲ್ವಯಂಕನ್ (SBA)

 ಶವಲ್ವಧವರಿತ ರ್ೌಲ್ವಯಂಕನ್ದಮಮಲಉದ್ದೇಶ ಮತುಿ
ಪವರಮುಖ್ಯತ್ಯನ್ುು ಅರ್ಥಯ ರ್ವಡಿಕ್ಮಳುಳವಿರಿ.

 ಶಿಶುಕ್ೇಂದ್ರತ ತರಗತಿ ಸನಿುವ್ೇಶಗಳಲಿೆ ರ್ೌಲ್ವಯಂಕನ್ ರ್ವಡುವ್
ರಿೇತಿನಿೇತಿಗಳನ್ುು ಗರಹಿಸುವಿರಿ. 

 ಬ  ೇಧನಠ-ಕ್ಲ್ಲಕಠ ಪರಕ್ತರಯೆರ್ುನ್ುನ ಮೌಲಠಯಂಕ್ನ್ ಪರಕ್ತರಯೆರ್ಲ್ಲಾ
ಸ್ಮಿಮಳಿತಗ  ಳಿಸಿ ಅನ್ುಕ್ ಲ್ಲಸ್ುವಿರಿ.

 ಮೌಲಠಯಂಕ್ನ್ಕಠಕಗಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷರ್ ಕ್ಷ ೇತರಗ್ಳಲ್ಲಾ ಪಠ್ಠಯಧಠರಿತವಠಗಿ
ಉದಠಹರಿಸ್ುವ ಸಠಮರ್ಥಯಯ ಬ ಳ ಸಿಕ  ಳುುವಿರಿ.
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5 ಶವಲ್್ಗಳಲಿೆ ಆರ್ಮೇಗಯ ಮತುಿ ಸಾಚಚತ್

 ಆರ್ಮೇಗಯ ಮತುಿ ಸಾಸಚತ್ಯ ಪರಿಕಲಪನ್ , ಅರ್ಥಯ ವಿವ್ರಣ್.
 ಶವಲ್್ಯಲಿೆ ಮಕಾಳಿಗವಗಿ ಆರ್ಮೇಗಯಕರ ವವತವವ್ರಣದ ಪವರಮುಖ್ಯತ್ಯನ್ುು
ಅರ್ಥಯರ್ವಡಿಕ್ಮಳುಳವಿರಿ.

 ಮಕಾಳಲಿೆ ಅರ್ಮೇಗಯಕರ ವ್ತಯನ್ಗಳುಮತುಿ ನ್ಡವ್ಳಿಕ್ಗಳನ್ುು ಬ್ಳಸುವ್
ಸಲುವವಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಶವಸರದ ಪರಕರಯೆಯನ್ು ಅರ್ಥಯರ್ವಡಿಕ್ಮಳುಳವಿರಿ.

 ಅರ್ಮೇಗಯ ಮತುಿ ಸಾಚಛತ್ ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲಿಕವ-ಫಲ ಹವಗಮ ಜಿೇವ್ನ್
ಕೌಶಲಯಗಳನ್ುು ಅಭಿವ್ೃದ್ಿಪಡಿಸಿಕ್ಮಳುಳವಿರಿ
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6   ಐಸಿಟಿ ಸಮಿೂಳಿತ ಬ್ಮೇಧನ್ , ಕಲಿಕ್ ಮತುಿ
ರ್ೌಲ್ವಯಂಕನ್

• ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಅರ್ಥಯವ್ನ್ುು ವಿವ್ರಿಸುವ್ರು.
• ವಿಷಯಕ್ಾ ಅನ್ುಗುಣವವಗಿಮತುಿ ಅನ್ುಕಮಲಿಸುವ್ ತಂತರಗಳಿಗ್
ಅನ್ುಗುಣವವಗಿ ಸಮಕಿ ಕಲಿಕವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕ್ ರ್ವಡುವ್ುದು.

• ವಿವಿಧ ವಿಷಯಧಗಳ ಬ್ಮೇಧನ್ , ಕಲಿಕ್ ಹವಗಮ ರ್ೌಲ್ವಯಂಕನ್ಕ್ಾ
ವ್ೈವಿಧಯಮಯ ಇ-ಕವಂಟ್ಂಟ್ , ಸ್ವಧನ್ಗಳು , ಸ್ವಫಟವ್ೇರ ಹವಗಮ
ಹವಡಯವ್ೇರ್ ಗಳ ಅನ್ಾೇಷಿಸುವ್ರು.

• ಐ.ಸಿ.ಟಿ.- ವಿಷಯವಂಶ-ಶಿಕ್ಷಣಶವಸರ ಸಮಿೂಳಿತದ ಆಧವರದಮೇಲ್್
ಅನ್ುಕಮಲಿಸುವಿಕ್ಯಯೊೇಜನ್ಯನ್ುು ವಿನವಯಸಗ್ಮಳಿಸಿ
ಅನ್ುಷ್ವಾನ್ಗ್ಮಳಿಸುವ್ರು. 
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7  ಶವಲ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಉಪಕರಮಗಳು

• ಶವಲ್್ಗಳಲಿೆ ಅನ್ುಷ್ವಟನ್ಗ್ಮಳಿಬ್ೇಕವದ ಶವಲ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಮತುಿ ಸ್ವಕ್ಷರತವ
ಇಲ್ವಖ್ಯ ಇತಿಿೇಚಿನ್ಉಪಕರಮಗಳವದ performence grading index 

(PGI) UDISE + (Unified Diatrict information System of 
Education  ಪರಿಚಯ

• ಶವಲ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿೆ ಗುಣಮಟಟವ್ನ್ುು ಸುಧವರಿಸಲು ಸಮಗರ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿೆ ಬರುವ್
ಉದ್ದೇಶ ಹವಗಮ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನ್ುು ಅರ್ಥಯರ್ವಡಿಕ್ಮಳುಳವ್ುದು.

• ಮಕಾಳಿಗ್ ಅನ್ುಭವವತೂಕ ಕಲಿಕ್ಯ ಅವ್ಕವಶಗಳು ಹವಗಮ ಸಂತಸದವಯಕ
ಕಲಿಕ್ಯನ್ುು ಉಂಟುರ್ವಡಲುಉಪಕರಮಗಳವದ ಕ್ೈತ್ಮೇಟ, ಇಕ್ಮೇಕೆಬ್, 
ಯುತ್ ಕೆಬ್ಮುಂತವದ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಗಳ ಪರಿಚಯ
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1  ಪರಿಸರ ಅಧಯಯನ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಶವಸರ
( ಪವರರ್ಥಮಿಕ ಹಂತ)

 ಪವರರ್ಥಮಿಕ ಹಂತದಲಿೆ ಪರಿಸರ –ಅಧಯಯವ್ನ್ುು ಸಂಯೊೇಜಿತ
ಪಠ್ಯಕರಮದ ಕ್ಷ್ತರವವಗಿ ಪರಶಂಸಿಸುತಿರಿಿ.

ಪಟಯಕರಮದಲಿನೆ್ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ುು , ಪರ್ಮಕಲಪನ್ಡಗಳುಮತುಿ
ಪರಕರಣಗಳ ್ಂದ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಸಲು

 ತರಗತಿ ಕ್ಮೇಣ್ಯಲಿೆ ಪರಿಕಲಪನ್ಗಳನ್ುು ವಿವಿಧ ಆಯವಮಗಳಲಿೆ
ಅವ್ುಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಪರಕರಣಗಳನ್ುು ಸಮಕಿ ನಿದಶಯನ್ಗಳ
ಮಮಲಕ ವಿವ್ರಿಸಲು .

ಮಕ್ಕಳಿಗ ನಿದ್ಧಯಷಾ ಕ್ಲ್ಲಕಠ ಅನ್ುಭವಗ್ಳನ್ುನ ಒದಗಿಸ್ಲು ಕ ಲವು
ಸ್ನಿನವ ೇಶಗ್ಳನ್ುನ ಆಯೇಜಿಸಿಅವುಗ್ಳನ್ುನ ವಿನಠಯಸ್ಗ  ಳಿಸ್ಲು. 

ಪರಿಸರ ಅಧಯಯನ್ದ ಕಲಿಕವ ಫಲ್ವಗಳ ಕಲಿಕವ ಪರಗತಿಯ
ಹ್ಮಂದವಣಿಕ್ಗವಗಿ ವಿವಿಧರ್ೌಲಯರ್ವಪನ್ ಕವಯಯತಂತರಗಳನ್ುು
ಬಳಸಲು
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2  ಗಣಿತ ಶವಸರದ ಶಿಕ್ಷಣ

 ಗಣಿತವ್ನ್ುು ಸಂತ್ಮೇಷದವಯಕವವಗಿ /ಆಸಕಿದವಯವವಗಿ ಹ್ೇಗ್
ಕಲಿಸಬಹುದು ?

 ಗಣಿತ ಶವಸರದ ಸಚರಮಪವ್ೇನ್ು ?

 ಗಣಿತ ಕಲಿಕವ-ಫಲಗಳು ಹವಗಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಶವಸರದ ಪರಕರಯೆ ಬಗ್ೆ ಜ್ಞವನ್
 ಗಣಿತಶವಸರದ ಬ್ಮೇಧನ್-ಕಲಿಕ್ಯಲಿೆ ರ್ೌಲಯರ್ವಪನ್ ಸಂಯೊೇಜಿಸಬಹುದು

?
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3  ಭವಷ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಶವಸರ

• ಭಠಷ್ಠ ಕ್ಲ್ಲಕ ರ್ ಸ್ವರ ಪ , ಕ್ಲ್ಲಕ ರ್ಲ್ಲಾ ಭಠಷ್ ರ್ ಪಠತರ , 
ಒಂದುಕಠರ್ಯತಂತರವಠಗಿ ಬಹುಭಠಷ್ಟ್ಕ್ತ , ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿರ್ಲ್ಲಾ ಭಠಷ್ , 
ರಠಷ್ಟ್ರೇರ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನ್ಲ ಗ್ಟುಾ -2005 ರ ಚಂತನ ,ಹಠಗ್ ಬಹು ಭಠಷ್ಠ
ಶಿಕ್ಷಣದಮಹತವ

• LSRW ವಿಧಠನ್ವನ್ುನ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಪರಿಚಯಸ್ುವುದು,
• ಆಲ್ಲಸ್ುವುದು ಮಠತನಠಡುವುದು, ಓದುವುದ ಬರ ರ್ುವುದು -ಈ ಭಠಷ್ಠ
ಕೌಶಲಯಗ್ಳನ್ುನ ಅನ್ುಕ್ ಲ್ಲಸ್ುವುದು .

• ವಠಯಕ್ರಣ ,ಶಬದಕ  ೇಶ ಇತಠಯದ್ಧಗ್ಳಬ  ೇಧನ ರ್ ವ ಥಶಿಷಾಪೂಣಯ
ಕಠರ್ಯತಂತರಗ್ಳನ್ುನ ಒಳಗ  ಂಡು ಭಠಷ್ಠ ಬ  ೇಧನ ರ್ನ್ುನ
ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಳುುವುದರ ಬಗ ಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ್ುನ ಸ್ ಕ್ಮಗ  ಳಿಸ್ುವುದು. 
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4   ವಿಜ್ಞವನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಶವಸರ
( ಹಿರಿಯ ಪವರರ್ಥಮಿಕ ಹಂತ )

• ಒಂದು ವಿಷಯವವಗಿ ವಿಜ್ಞವನ್ದ ಬಗ್ೆ ಮಮಲಭಮತ ತಿಳಿವ್ಳಿಕ್ಯನ್ುು
ಹ್ಮೇದುವ್ುದು

• ಪಠ್ಯಕರಮದ ನಿರಿೇಕ್ಷ್ಗಳು ಮತುಿ ಕಲಿಕವ ಫಲಗಳಮಮಲಭಮತ ತಿಳಿವ್ಳಿಕ್
ಹ್ಮಂದುವ್ುದು.

• ಅನ್ಾೇಷಣ್ ಮತುಿ ಜ್ಞವನ್ವ್ನ್ುು ಕಟಿಟಕ್ಮಳುಳವ್ ವಿಜ್ಞವನ್ವ್ನ್ುು ಅನ್ಾಯಿಸುವ್ುದು
• ಬ್ಮೇಧನವ-ಕಲಿಕ್ಯ ಪರಕರಯೆಯಲಿೆ ವಿಷಯ,ಬ್ಮೇಧನವಶವಸರ ಮತುಿ
ರ್ೌಲಯರ್ವಪನ್ವ್ನ್ುು ಸಮನ್ಾಯಗ್ಮಳಿಸುವ್ುದು.
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5    ಸರ್ವಜ-ವಿಜ್ಞವನ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಶವಸರ
( ಹಿರಿಯ ಪವರರ್ಥಮಿಕ ಹಂತ )

 ನಿರಂತರತ್ ಮತುಿ ಬದಲ್ವಣ್ಯವಿದವಯರ್ವನ್ಗಳನ್ುು ಪರಶಂಸಿಸಲು ಸರ್ವಜ
ವಿಜ್ಞವನ್ದ ಪರಸುಿತತ್ ಅರ್ೈಯಸುವ್ುದು.

 ಭವರತದ ಸಂವಿಧವನ್ದಲಿೆ ಪರತಿಷ್ವಟಪಿಸಲ್ವದ ನವಯಯ ಸ್ವಾತಂತರಯ ಸರ್ವನ್ತ
ಭವರತೃತಾ ರವಷರದ ಏಕತ್ ಸಮಗರತ್ ಸರ್ವಜವವದ್ ಸವ್ಯಧಮಯಸಮಭವವ್ಮತುಿ
ಪರಜವಪರಭುತಾ ಸರ್ವಜವ್ನ್ುು ನಿಮಿಯಸುವ್ರ್ೌಲಯಗಳನ್ುು ಶವೆಘಿಸುವ್ುದು.

 ಘಟನ ಗ್ಳ ಕಠರಣಮತುು ಪರಿಣಠಮಅವುಗ್ಳ ಸ್ಂಬಂಧವನ್ುನ ವಗಿೇಯಕ್ರಿಸ್ುವುದು
ನ ಥಸ್ಗಿಯಕ್ಮತುುಸಠಮಠಜ್ಕ್ ಪರಕ್ತರಯೆಗ್ಳು ,ಸ್ಮಠಜ್ದವಿವಿದವಗ್ಯಗ್ಳಮೇಲ 
ಅವುಗ್ಳ ಪರಭಠವ ಅರಿರ್ುವುದು.

 ವ ಥವಿಧಯತ ರ್ಲ್ಲಾ ಏಕ್ತ , ಕ್ಲ ಮತು ಸ್ಂಸ್ೃತಿರ್ಉತೃಷಾಗ  ಳಿಸ್ುವ
ವ ಥವಿದಯಮರ್ಪರಿಕ್ಲಿನ ಗ್ಳನ್ುನ ವಿವರಿಸ್ುವುದು.

 ಲ್ಲಂಗ್ ಅಸ್ಮಠನ್ತ ವಿಶ ೇಷ ಚ ೇತನ್ಮಕ್ಕಳ ಅಗ್ತಯಗ್ಳುಮತುು
ಮುಖ್ಯವಠಹಿನಿಯಂದ ಹ  ರಗ್ುಳಿದ ವಗ್ಯಗ್ಳ ಬಗ ಗ ಸ್ ಕ್ಮತ ಮುು ಜಠಗ್ೃತಿರ್ನ್ುನ
ಉಂಟುಮಠಡುವುದು.                                          Kiran Raghupathi
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