ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿಯ ಲ್ 3 ಪರ್ಮುಖ ೕ ರ್ಕೆಗ ವೆ.
I.

ಹೊಸದಾಗಿ ಭತಿರ್ಗೊಂಡ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಲ್ 30 ದಿನಗಳ ಪರಿಚಯ ತರಬೇತಿ (Induction Training)

II.

ಸೇವಾವಧಿ ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿ: ಈ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಎರಡು ಸಥ್ರಗಳ ಲ್ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ.
1.

ಬಾಲ್ಕ್ ಸಥ್ರ: 10 ದಿನಗಳು

2. ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಸಥ್ರ: 10 ದಿನಗಳು
3. ಉಸುತ್ವಾರಿ

ಬಬ್ಂದಿ(BRP/CRP/ECO) ಗಳ ತರಬೇತಿ: 10 ದಿನಗಳು

2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 3 ಪರ್ಮುಖ ೕ ರ್ಕೆಯಡಿ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಗತಿಯನುನ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ
I.

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಷ್ಕರ ಪರಿಚಯ ತರಬೇತಿ ಪರ್ಗತಿ: ಈ ವಷರ್ದ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಯಾವ ನೇಮಕಾತಿಯು
ಇಲಲ್ದದ್ರಿಂದ ಸದಯ್ದ ವಷರ್ದ ಲ್ ಈ ತರಬೇತಿ ನಡೆದಿಲಲ್.

II.

ಸೇವಾವಧಿ

ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಪರ್ಗತಿ: ಸೂಕಷ್ಮ್ ಸಥ್ರದ ಲ್ನ

ಸಾಧನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿ ದೆ. 2012-13 ರ ಲ್ ಆ

ಕಷ್ಣ ಸಂಬಂಧಿತ
ೕಜಿಸಲಾದ

ಷಯವಸುತ್, ನೂತನ ಪಠಯ್ವಸುತ್, ಪರಿಚಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ, ಬೋಧನಾ
ಷಯಗಳನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಸರಣಿ ಕರ್ಮದ

ಷಯಗಳು ಗುಣಾತಮ್ಕತೆಯ

ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿಗಳ ಲ್

ಕಷ್ಕರಿಗೆ

ಧಾನ, ಸಾಮಥಯ್ರ್ವಧರ್ನೆ ಇತಾಯ್ದಿ

ಧಾನವನುನ್ ಅನುಸರಿ

ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿ ಮುಖಾಂತರ

ಕಷ್ಕರ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವಧರ್ನೆ ತಂತರ್ವನುನ್ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆಕ್ ತರಲಾಗಿದೆ.
III.

ಬಾಲ್ಕ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ನಡೆಸಲಾದ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪರ್ಗತಿ: ಬಾಲ್ಕ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ನಡೆಸಲಾದ ಪರ್ಮುಖ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪರ್ಗತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
a) 5ನೇ ತರಗತಿ ಹೊಸಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ತರಬೇತಿ (ರಚನಾ ತರಬೇತಿ)
b) 8ನೇ ತರಗತಿ ಹೊಸಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ತರಬೇತಿ (ರಚನಾ ತರಬೇತಿ)
c)

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ನಿಂದ ಸಂವಹನಾತಮ್ಕ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ನ ಲ್ ತರಬೇತಿ

d) ನಿರಂತರ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ಬಗೆಗ್
e) ನ
f)

ಕ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ

ಧಾನ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ತರಬೇತಿ

ನೀತಿ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ

g) ಸೌಕ್ಟ್ಸ್ ಮತುತ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
h) ಸೇವಾದಳಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
i)

ಬಾಲ್ಕ್ ಸಥ್ರದ ಲ್ ಆ

ಶಾಲಾಧಾರಿತ ಕಲ್ಸಟ್ರ್

ನಿಮಯ ಸಭೆ

ೕಜಿಸಲಾದ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪರ್ಗತಿ:

a) 5ನೇ ತರಗತಿ ಹೊಸಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ತರಬೇತಿ (ರಚನಾ ತರಬೇತಿ) – 5 ದಿನಗಳು
ತರಬೇತಿಯ ಉದೆದ್ೕಶಗಳು:


ಎನ್. .ಎಫ್-2005 ಮತುತ್ ಆರ್.ಟಿ.ಇ -2009 ರಂತೆ ಹೊಸ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಅಥರ್ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತರಗತಿಯ ಲ್ ಬಳಸಲು ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಜುಜ್ಗೊ ಸುವುದು.



ಕಷ್ಕರ ಪಾಠ ನಿವರ್ಹಣಾ

ಧಾನವು ಅನುಭವಾತಮ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ,

ಹೊರಗಿನ ಜೀವನಕೆಕ್ ಪರ್ಸುತ್ತವಾಗುವಂತೆ


ಾನವು ಶಾಲೆಯ

ೕಜಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು.

ಹೊಸ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ರಚನಾತಮ್ಕತೆ

ಧಾನವನುನ್

ಕಷ್ಕರು ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಲು

ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.


ಕಷ್ಕರು

ಕೇವಲ

ಾನದ

ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗುವುದಕಿಕ್ಂತ

ಕ ಕೆ

ಅನುಕೂ ಸುವವರಾಗಿ,

ಸುಗಮಕಾರರಾಗಿ ತಮಮ್ನುನ್ ತಾವೇ ಮಾಪರ್ಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಸಜುಜ್ಗೊ ಸುವುದು.


ಧ

ಷಯಗಳನುನ್

ಸಮಿಮ್ ತಗೊ

ಕ ಕೆ

ಸಾಧಿಸುವುದಕೆಕ್

ಔಚಿತಯ್ಪೂಣರ್

ಸಂವಹನ

ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆಯನುನ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಿ ಸುವುದು.


ನೂತನ

ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ಜನ

ಹೊಸ

ಅಂಶಗಳ.

ಆಶಯಗಳ

ಬಗೆಗ್

ಕಷ್ಕರಿಗೆ

ತಿಳುವ ಕೆ

ಮೂಡಿಸುವುದು.


ಮಶಾರ್ತಮ್ಕ

ಕಷ್ಣ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಿಳುವ ಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದು.



ತರಗತಿಯ ಲ್ ಕ ಕೆ ಅನುಕೂ ಸುವ



ಹೊಸಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಜಾಙ್ನರಚನೆ, ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗೆಗ್ ತಿ ಸುವುದು.




ಧಾನಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪುನಮರ್ನನ ಮಾಡುವುದು.

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ವಕ್ರ್ ಬುಕ್ ನ ಉದೆದ್ೕಶಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದು.
ಪರ್ಮುಖಾಂಶಗಳ ಬಗೆಗ್

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಿಳುವ ಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದು.

ತರಬೇತಿಯ ಗುರಿ 77494 ಕಷ್ಕರಾಗಿದುದ್ ಒಟುಟ್ 78164 ಕಷ್ಕರು 5ನೇ ತರಗತಿ ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಪಡೆದಿರುತಾತ್ರೆ.

b) 8ನೇ ತರಗತಿ ಹೊಸಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ತರಬೇತಿ (ರಚನಾ ತರಬೇತಿ) – 5 ದಿನಗಳು:
ತರಬೇತಿಯ ಉದೆದ್ೕಶಗಳು:


ಎನ್. .ಎಫ್-2005 ಮತುತ್ ಆರ್.ಟಿ.ಇ -2009 ರಂತೆ ಹೊಸ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಅಥರ್ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತರಗತಿಯ ಲ್ ಬಳಸಲು ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಜುಜ್ಗೊ ಸುವುದು.



ಕಷ್ಕರ ಪಾಠ ನಿವರ್ಹಣಾ

ಧಾನವು ಅನುಭವಾತಮ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ,

ಹೊರಗಿನ ಜೀವನಕೆಕ್ ಪರ್ಸುತ್ತವಾಗುವಂತೆ


ೕಜಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು.

ಹೊಸ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ರಚನಾತಮ್ಕತೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

ಾನವು ಶಾಲೆಯ

ಧಾನವನುನ್

ಕಷ್ಕರು ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಲು



ಕಷ್ಕರು

ಕೇವಲ

ಾನದ

ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗುವುದಕಿಕ್ಂತ

ಕ ಕೆ

ಅನುಕೂ ಸುವವರಾಗಿ,

ಸುಗಮಕಾರರಾಗಿ ತಮಮ್ನುನ್ ತಾವೇ ಮಾಪರ್ಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಸಜುಜ್ಗೊ ಸುವುದು.


ಧ

ಷಯಗಳನುನ್

ಸಮಿಮ್ ತಗೊ

ಕ ಕೆ

ಸಾಧಿಸುವುದಕೆಕ್

ಔಚಿತಯ್ಪೂಣರ್

ಸಂವಹನ

ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆಯನುನ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಿ ಸುವುದು.



ನೂತನ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ನ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳ. ಆಶಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಿಳುವ ಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದು.
ಮಶಾರ್ತಮ್ಕ

ಕಷ್ಣ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಿಳುವ ಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದು.



ತರಗತಿಯ ಲ್ ಕ ಕೆ ಅನುಕೂ ಸುವ



ಹೊಸಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಜಾಙ್ನರಚನೆ, ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗೆಗ್ ತಿ ಸುವುದು.




ಧಾನಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪುನಮರ್ನನ ಮಾಡುವುದು.

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ವಕ್ರ್ ಬುಕ್ ನ ಉದೆದ್ೕಶಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದು.
ಪರ್ಮುಖಾಂಶಗಳ ಬಗೆಗ್

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಿಳುವ ಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಒಟುಟ್ 30816 ಕಷ್ಕರ ಲ್ 29960 ಕಷ್ಕರಿಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

c) ಯೂನಿಸೆಫ್ ನ ಸಹ

ೕಗದ ಲ್ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ನಿಂದ ಸಂವಹನಾತಮ್ಕ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಬಗೆಗ್

ಕಷ್ಕರಿಗೆ

ತರಬೇತಿ – 05 ದಿನಗಳು:
ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಶಾಲಾ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ

ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್

ಭಾಷೆಯನುನ್

ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್

ಭಾಷಾ

ಬೋಧನೆಯ ಲ್

ಉಂಟಾಗುತಿತ್ರುವ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ದೃ ಟ್ಯ ಲ್ಟುಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಎಲಾಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

ಬಳಸುವಾಗ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್

ತರಬೇತಿಯನುನ್ ನೀಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒಪಪ್ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಯೂನಿಸೆಫ್ ನವರ ಸಹ

ೕಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಲಾಲ್ 228987 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

ತರಬೇತಿಯನುನ್

ನಿಧರ್ರಿಸಲಾಯಿತು.

ನೀಡಲು

ಜಿಲಾಲ್

ಸಂಪನೂಮ್ಲ

ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಇಂಗಿಲ್ಷ್

ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಲ್

ತರಬೇತಿ

ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಾಲ್ಕ್ ಹಂತದ ಲ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಒಟುಟ್ 161807
ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ತರಬೇತಿ ಪರ್

ಕಷ್ಕರು

ೕಜನ ಪಡೆದಿರುತಾತ್ರೆ.

ಉದೆದ್ೕಶಗಳು:


ಎಲಾಲ್ ಕಿರಿಯ ಮತುತ್

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

ಕಷ್ಕರ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಮತುತ್ ಭಾಷಾ

ಪರ್ಭುತವ್ದ ಕೌಶಲವನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೊ ಸುವುದು.


ಎನ್. .ಎಫ್-2005 ರ ಆಶಯದಂತೆ

ಶುಸೆನ್ೕ ,

ಶುಕೇಂದಿರ್ತ ಮತುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ

ಬೋಧನಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಜುಜ್ಗೊ ಸುವುದು.


ನಿರಂತರ ಮತುತ್ ಸಮಗರ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಕಾಯೆದ್ ಹಾಗೂ ಎನ್. .ಎಫ್ -2005 ರ ಆಶಯದಂತೆ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಬೋಧನೆ ಮತುತ್

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಪರ್ಗತಿಯನುನ್ ಅಳೆಯಲು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು.



ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೂತನ ಬೋಧನಾ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸುವುದು.

ಫ ತಾಂಶ:


ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ

ಕಷ್ಕರು ತರಗತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಬಳಸುವ ಆತಮ್ ಶಾವ್ಸ

ಹೊಂದಿರುತಾತ್ರೆ.


ಕಷ್ಕರು

ಶುಕೇಂದಿರ್ತ

ಮತುತ್

ಶುಸೆನ್ೕ

ಬೋಧನಾ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್

ತರಗತಿಗಳ ಲ್

ಅಳವಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಪಡೆದಿರುತಾತ್ರೆ.


ೕಷಕರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಕ ಕೆಯ ಬಗೆಗ್

ಚಾರ

ನಿಮಯ ಮಾಡಿರುತಾತ್ರೆ.

d) ನಿರಂತರ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ( . .ಇ ತರಬೇತಿ) – ದಿನಗಳು
ದಾಯ್ಥಿರ್ಯ

ಪಠಯ್ ಹಾಗೂ ಸಹಪಠಯ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಲ್ನ ಸಾಧನೆ, ಶಾಲಾ ಸನಿನ್ವೇಶದ ಲ್

ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆ ಮತುತ್ ಪರ್ಗತಿಯನುನ್

ಧ ತಂತರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಗರ್ವಾಗಿ ದಾಖ

ಧ ಪಾತರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ,

ಕೊಂಡು,

ಶೆಲ್ೕ

, ಮಗು ನ

ಸವಾರ್ಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಅನುಕೂ ಸುವ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗೆ ನಿರಂತರ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನವೆನನ್ಬಹದು.
1986 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ನೀತಿಯು ಶಾಲಾ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನವನುನ್ ಬಲಗೊ ಸುವ ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್ ನಿರಂತರ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಕ ಎಂಬ
ಪದವನುನ್ ಗುರುತಿ ರುವುದು

ಶೇಷ. ಇತಿತ್ೕಚಿನ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಚೌಕಟುಟ್ -2005 ಮತುತ್ ಆರ್.ಟಿ.ಇ-2009 ರ ಸೆಕಷ್ನ್

29 (ಎಚ್) ಮತುತ್ ಸೆಕಷ್ನ್ 30 ಸಹ ಇದಕೆಕ್

ಶೇಷ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆಯನುನ್ ನೀಡಿ ಬೋಧನಾ ಕ ಕೆಯ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಎಲಲ್

ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಬಲವಧರ್ನೆಗೊ ಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪಾರ್ಯಪಡುತತ್ದೆ.

ನಿರಂತರ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ಅಥರ್:
ನಿರಂತರ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನವೆಂದರೆ

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನಿದೇರ್ಶಾತಮ್ಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿ ಕೊಳುಳ್ವ

ಧ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಲ್ನ ಹಾಗೂ ಉ ದ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ಯೂ ಅವರ ಸಹಜ ವತರ್ನೆಗಳನುನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿ
ೕ ಸುವುದು. ಇ ಲ್ ಮಗು ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಸಲಾಗುತತ್ದೆ.

ವಾಯ್ಪಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ಅಥರ್:
ವಾಯ್ಪಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನವೆಂದರೆ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಪಠಯ್, ಸಹಪಠಯ್ಗಳನೊನ್ಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಗು ನ ಎಲಾಲ್
ವತರ್ನೆಗಳನೂನ್ ಅವಲೋಕಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ.


ನಿರಂತರ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದಿಂದ ಮಗು ನ ದೈ ಕ, ಬೌದಿಧ್ಕ, ಮಾನ ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನ್ ಗಮನಿ
ಪರ್ಗತಿಯ ನಿರಂತರತೆಯ ಲ್ ಅಥೈರ್ ಕೊಳಳ್ಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗು ನ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲ್
ಕಸನಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆ,ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳು ಮಗು ಗೆ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿ ಯಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.



ವಾಯ್ಪಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದಿಂದ ಪಠಯ್-ಸಹಪಠಯ್ ಸಂ
ಗಮನಿ

ೕಜಿತ ಹಾಗೂ ಮಗು ನ ಸಹಜ ವತರ್ನೆಯ ೇತರ್ಗಳನುನ್

ಅವುಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ನಿರಂತರ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದಿಂದ ಮಗು ನ

ಸವಾರ್ಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನ್ ಅನುಕೂ ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.
ಇ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಾಧನಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಚಯ

ದಧ್ಪಡಿ

ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ

ಪರ್ಧಾನ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಲ್
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ ಡಯಟ್ ಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ

ನೀಡಿರುತಾತ್ರೆ.

ಉದೆದ್ೕಶಗಳು:


ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವಾಯ್ಪಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮತುತ್ ನಿರಂತರ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಅಂತಗರ್ತ
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದರ ಬಗೆಗ್ ತಿಳುವ ಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದು.



ನಿರಂತರ ವಾಯ್ಪಕ ಮಾಪನದ ತಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್

ಧಾನಗಳ ಬಗಗ್ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.

2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 228987 ಕಷ್ಕರ ಲ್ 192787 ಕಷ್ಕರು ನಿರಂತರ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ( . .ಇ
ತರಬೇತಿ) ಯ ಪರ್

ೕಜನ ಪಡೆದಿರುತಾತ್ರೆ.

e) ನ -ಕ

ಧಾನದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ತರಬೇತಿ:
ಗುಣಾತಮ್ಕ

ಕಷ್ಣವನುನ್ ಸಾಧಿಸುವ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ ಹಲವು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮಟಟ್ದ ಲ್

ಮಾತರ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಯರ್ಗಳ ಲ್ ನ -ಕ
ಕ ಕೆ ಮತುತ್ ತನನ್ದೇ ಆದ ಗತಿಯ ಲ್ ಕ ಯುವುದು
ಶುಸೆನ್ೕ

ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆನಂದಮಯ ಕ ಕೆ, ಸವ್ಯಂ

ಇವು ಈ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಪರ್ಮುಖ ಉದೆದ್ೕಶಗಳು. ಇದು

ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಕನಾರ್ಟಕದ ಎಲಾಲ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 1,2,3,ನೇ

ತರಗತಿಗಳ ಲ್ ಈ ಬೋಧನಾ

ಧಾನವನುನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ನ -ಕ

ಕುರಿತಂತೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬೋಧನಾ

ಕ ಕೆಯ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತರಗತಿ ನಿವರ್ಹಣೆಗಳ ಲ್ ಆಸಕತ್ರೂ ಆಗುವುದಕೆಕ್ ಸಹಾಯವಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 3
ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯದಾಗಿದುದ್ ಈ ತರಬೇತಿ ಒಟುಟ್ 60,995 ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್

ೕಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

f) ನೀತಿ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ತರಬೇತಿ - 2 ದಿನಗಳು
ಉದೆದ್ೕಶಗಳು:


ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ಮಾನ ೕಯ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಶ ಮತುತ್ ಜನರ ಆಶೋತತ್ರಗ ಗಾಗಿ
ಸಕಾರಾತಮ್ಕವಾಗಿ ಸಪ್ಂದಿಸಲು ತರಬೇತುಗೊ ಸುವುದು.



ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೈತಿಕ, ಸೌಂದ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ತರಬೇತುಗೊ ಸುವುದು.

ಫ ತಾಂಶ:

ೕರ್ಪಾಸಕ ಮತುತ್ ಆಧಾಯ್ತಿಮ್ಕ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಬೆಳೆಸಲು



ಕಷ್ಕರು ನೀತಿ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನದ ಅಗತಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಲ್ ಮಾನ ೕಯ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಬೆಳೆಸುವ
ಬಗೆಗ್ ತಿಳುವ ಕೆ ಪಡೆದಿರುತಾತ್ರೆ.

2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 122574

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನೀತಿ ಕಷ್ಣ ನೀಡಲು ಗುರಿ ಇದುದ್ 36923

ಕಷ್ಕರು ತರಬೇತಿ ಪರ್

ೕಜನ

ಪಡೆದಿರುತಾತ್ರೆ.

g) ಸೌಕ್ಟ್ಸ್ ಮತುತ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತಂತೆ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ (06 ದಿನಗಳು)
ಯುವಜನಾಂಗವು ತನನ್ ಪೂಣರ್ ದೈ ಕ, ಬೌದಿಧ್ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತ್ ಆಧಾಯ್ತಮ್ಕ ಅಂತಃಶಕಿತ್ಯನುನ್
ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಯುವಜನಾಂಗವನುನ್

ಕಾಸಗೊ

ಅವರನುನ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯುತ ಪರ್ಜೆಗಳನಾನ್ಗಿ

ಸಥ್ ೕಯ,

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮತುತ್ ಅಂತರರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸದಸಯ್ರನಾನ್ಗಿಸುವುದಕೆಕ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಸೌಕ್ಟ್ಸ್
ಗೈಡ್ಸ್ ಆಂದೋಲನದ ಉದೆದ್ೕಶವಾಗಿದೆ. ಪರ್ತಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯೂ ಸೌಕ್ಟ್ಸ್ ಮತುತ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಈ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾಟ್ನವಾಗಬೇಕಾದರೆ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉತತ್ಮ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಲಭಿಸಬೇಕು. ಇದರ

ಉದೆದ್ೕಶಗಳೆಂದರೆ ‘ಬಾಳು ಬಾಳಲು ಬಿಡು’ ತತವ್ಗಳು, ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೊ ಸುವುದು,
ದಿನಂಪರ್ತಿ ಒಂದು ಒಳೆಳ್ಯ ಕಾಯರ್
ಪರ್ಜೆಗಳನಾನ್ಗಿ

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವುದು.

2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಒಟುಟ್ 2400
ಪರ್

ಮನೋಭಾವನೆಗಳು, ಆರೋಗಯ್ಕರ, ಆನಂದಮಯ ಮತುತ್ ಉಪಯುಕತ್
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು

ೕಜಿಸಲಾಗಿತುತ್. 729

ಕಷ್ಕರು ತರಬೇತಿ

ೕಜನವನುನ್ ಪಡೆದಿರುತಾತ್ರೆ.

ಫ ತಾಂಶ:
ಈ ತರಬೇತಿಯ ಲ್

ಕಷ್ಕರಿಗೆ

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸವಾರ್ಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲು ಮನವರಿಕೆ

ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸವಾರ್ಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯಿಂದ

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ, ನೈತಿಕ ಮೌಲಯ್,

ಸುತ್, ದೇಶಭಕಿತ್, ಸಾಮರಸಯ್ತೆಯತತ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಕೊಂಡೊಯಯ್ಬಹುದು ಎಂದು ತಿ

ಕೊಡಲಾಯಿತು.

h) ಸೇವಾದಳವನುನ್ ಕುರಿತ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ (06 ದಿನಗಳು)
ಭಾರತ-ಸೇವಾದಳದ ಮುಖಯ್ ಉದೆದ್ೕಶ ದೇಶಪೆರ್ೕಮ, ಒಳೆಳ್ಯ ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್ ಸಾವ್ಸಥ್ಯ್, ಸಾವ್ವಲಂಬನೆ,
ತಾಯ್ಗ,,

ಸುತ್, ತಾಳೆಮ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಸದುಗ್ಣಗಳು ಇವುಗಳನುನ್

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಅಪಾಯಕರ

ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಡಿಯುವುದು ಮತುತ್ ಪರಿ ಥ್ತಿಯನುನ್ ಎದುರಿಸುವುದು, ಪಶುಪ ಗಳ ರಕಷ್ಣೆ, ಸಸಯ್ಗಳು
ಹಾಗೂ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಆ ತ್ಗಳ ರಕಷ್ಣೆ ಇವುಗಳ ಬಗಗ್ ಕಷ್ಣ ನೀಡುವುದು ಸಹ ಸೇವಾದಳದ ಮುಖಯ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದದ್ 2400
ಪರ್

ಕಷ್ಕರ ಲ್ 1959

ಕಷ್ಕರು ಸೇವಾದಳ ತರಬೇತಿ

ೕಜನವನುನ್ ಪಡೆದಿದಾದ್ರೆ.

ಫ ತಾಂಶ:


ಸೇವಾದಳ ತರಬೇತಿಯು ನ ಸುತಿತ್ರುವ ಮೌಲಯ್ಗಳ ಪುನರ್ ಸಾಥ್ಪನೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್
ರೂಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಒಂದು ಒಳನೋಟ ಕ ಕೆಯನುನ್ ಉಂಟುಮಾಡಲಾಯಿತು.

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್

i) ಶಾಲಾಧಾರಿತ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ನಿಮಯ ಸಭೆ:
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಂಟು ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಗಳನುನ್ ಜೂನ್ ತಿಂಗ ನಿಂದ ಫೆಬರ್ವರಿ ತಿಂಗಳೊ ಳಗೆ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಗಳ

ೕಜನೆಯ ಉದೆದ್ೕಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.



ನ -ಕ

ಬೋಧನಾ



ನ -ಕ

ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಜುಜ್ಗೊ ಸುವುದು.



ಕಡಿಮೆ ವೆಚಚ್ದ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಕೌಶಲವನುನ್ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಬೆಳೆಸುವುದು



ಚಟುವಟಿಕಾಧಾರಿತ ಬೋಧನೆಯ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಆತಮ್ ಶಾವ್ಸ ಹೆಚಿಚ್ಸುವುದು.

ಧಾನದ ಉದೆದ್ೕಶಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸುವುದು.

ಸಭೆಯ ಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತುತ್ ಷಯಗಳನುನ್ ಚಚಿರ್ಸಲಾಯಿತು.


ಬೋಧನೆಯ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಮತುತ್ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗೆಗ್ ಚಚೆರ್



ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್

ೕಜನೆಯ



ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ

ೕಜನೆಯ ದೃ ಟ್



ಓ.ಓ.ಎಸ್.



ತರಗತಿಯ ಲ್ ತರಬೇತಿ ತಂತರ್ಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನದ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಣದ ಗುಣಾತಮ್ಕತೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವುದು.



ಬೂಲ್ ಪಿರ್ಂಟ್ ಗಳ



ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಅನುಷಾಟ್ನ



ಆಡ ತಾತಮ್ಕ

ದಧ್ತೆ

ಮಕಕ್ಳ ಗುರುತು ಹಚುಚ್ ಕೆ
ದಧ್ತೆ
ಷಯಗಳು

2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 228987 ಕಷ್ಕರು ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯ ಲ್ ಭಾಗವ

j) ಸಮೂಹ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಮತುತ್

ಕಷ್ಣ ಸಂ

ರುತಾತ್ರೆ.

ೕಜಕರ ಸಾಮಥಯ್ರ್

ವಧರ್ನಾ ತರಬೇತಿ (ಆಶಯ ತರಬೇತಿ) – ಜಿಲಾಲ್ ಹಂತ (10 ದಿನಗಳು):
ತರಬೇತಿಯ ಉದೆದ್ೕಶಗಳು:


ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಕಷ್ಣದ ಸಾವರ್ತಿರ್ೕಕರಣದ ಮತುತ್ ಗುಣಾತಮ್ಕ

ಕಷ್ಣದ ಲ್

.ಆರ್.ಪಿ/ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ/ಇ. .ಓಗಳು ಪಾತರ್ದ

ಬಗೆಗ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ತಿಳುವ ಕೆ ಹೊಂದುವರು.


ತಮಮ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ವಸುತ್ ಥ್ತಿಯನುನ್



ಉತತ್ಮ ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕರಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು/ ಕಷ್ಕರು/ಮಕಕ್ಳು/

ಶೆಲ್ೕ

, ಶಾಳೆಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಉತತ್ಮಪಡಿಸಲು ಶರ್ಮಿಸುವರು.
ೕಷಕರು/ಸಮುದಾಯಕೆಕ್ ಟಗತಯ್

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವರು.


ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಅಥರ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವರು ಹಾಗೂ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನವನುನ್ ತಂಡದ ಲ್
ನಿವರ್ ಸುವ

ಧಾನ ಮತುತ್ ಪರ್

ೕಜನಗಳನುನ್ ತಿ ಯುವರು.



ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಸಾಥ್ಪನೆಯ ಉದೆದ್ೕಶ ಕಾಯರ್ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇತಾಯ್ದಿಗಳ
ಬಗಗ್ ತಿ ಯುವರು.



ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳನುನ್ ಅಥರ್ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿವರ್

, ಬೋಧನಾ - ಕ ಕಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್

ಉತತ್ಮಪಡಿಸುವರು.


ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಳಜಿ, ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತುತ್ ಆಪತ್ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಮಹತವ್ವನುನ್ ಅರಿತು
ರೂಢಿ ಕೊಳುಳ್ವರು.



ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸೂಚಾಯ್ಂಕಗಳನುನ್ ಆಧರಿ



ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಚೌಕಟುಟ್ – 2005 ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ -2009 ರ ಮಹತವ್ವನುನ್ ಅರಿತು

ಕಲ್ಸಟ್ರ್/ಬಾಲ್ಕ್ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ

ೕಜನೆಯನುನ್ ರೂಪಿಸುವರು.

ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವರು.


ತಾವು ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಾಯರ್ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸವ್-ಅವಲೋಕನ ಸವ್- ಮಶೆರ್ ಕೈಗೊಳುಳ್ವುದರ ಮೂಲಕ
ಧನಾತಮ್ಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನುನ್ ಬೆಳೆ ಕೊಳುಳ್ವರು.

ಫ ತಾಂಶ:


ಸಮೂಹ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್, ೇತರ್ ಸಂನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್, ಮತುತ್

ಕಷ್ಣ ಸಂ

ೕಜಕರು ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ಗಳ

ತಿಳುವ ಕೆ ಪಡೆದಿದಾದ್ರೆ.


ತಮಮ್ ಕಾಯರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಗುಣಮಟಟ್ ವೃದಿಧ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಒಳನೋಟವನುನ್ ಪಡೆದಿದಾದ್ರೆ.



ಶಾಲಾ ಸಂದಶರ್ನ, ಶಾಲೆಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ, ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮುಂತಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಸಮಥರ್ವಾಗಿ ನಿವರ್ ಸುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಪಡೆದಿರುತಾತ್ರೆ.



ತಮಮ್ ಕಾಯರ್ ೇತರ್ದ ಶಾಲೆಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ, ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮುಂತಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಸಮಥರ್ವಾಗಿ ನಿವರ್ ಸುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಪಡೆದಿದಾದ್ರೆ.

ಒಟುಟ್ 6041 ೇತರ್ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಲ್ 4244 ಬಬ್ಂದಿಗಳು 2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಶಯ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಪಡೆದಿರುತಾತ್ರೆ
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನೀಡಿದ

ಧ ತರಬೇತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ್ಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಅರಿವನುನ್ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಮೂಡಿಸಲು

ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.


ಮಗು ನ ಕ ಕಾ ಆಸಕಿತ್ಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸುವ



ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಮತುತ್ ತರಗತಿಯ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದ ಲ್ ನಿರಂತರ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ

ಧ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಪಯುಕತ್ತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರು ತಿಳುವ ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತಾತ್ರೆ.


ಕಷ್ಕರು

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ಇರುವ ಕ ಕಾ ದೋಷಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸಲು ಮತುತ್ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ತಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ತಿಳುವ ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತಾತ್ರೆ.


ನೂತನ ಬೋಧನಾ ಕ ಕಾ

ಧಾನಗಳು ಮತುತ್ ತಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ತಿಳುವ ಕೆ

ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತಾತ್ರೆ.


ನೂತನ ಬೋಧನಾ ಕ ಕಾ



ಮಗು ಕ ಕೆಯ ಲ್ ಗ ಸಬೇಕಾದ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

ಧಾನಗಳು ಮತುತ್ ತಂತರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯನುನ್ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಆತಮ್ ಶಾವ್ಸ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಅರಿವು ಮತುತ್ ಆ ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್ ಕಾಯರ್ಪರ್ವೃತತ್ರಾಗಲು



ನೂತನ 5 ಮತುತ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳ ಬಗೆಗ್ ತರಬೇತಿ (ರಚನಾ ತರಬೇತಿ)

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ

ಫಲಪರ್ದವಾಗಿದೆ.

2013-14ನೇ ಸಾ ನ ಸೇವಾನಿರತ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ವರಗಳು


ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕಷ್ಕರ ಸಂಖೆಯ್ - 2,26,624



ತರಬೇತಿಯ ದಿನಗಳು – ಪರ್ತಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಲಾ 07 ದಿನಗಳು (ಬಾಲ್ಕ್ ಹಂತ – 05 ದಿನಗಳು, ಸ.ಸಭೆ – 02 ದಿನಗಳು)



ತರಬೇತಿಯ ಒಟುಟ್ ಮಾನವ ದಿನಗಳು – 15,86,368



ತರಬೇತಿಯ ಒಟುಟ್ ಅನುದಾನ – 15,86,36,800

