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ಕ ಲಾ ಮಿ ನು ಗು

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
1 ಪ್ರಾರಂಭ ವರ್ಷದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ವರ್ಷದ

ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು.
2 ಕಲಿಕಾ ವೃತ್ತಗಳು.

ಆರ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸುಗಮಕಾರರನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುಗಮಕಾರರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು 21ನೇ ಶತಮಾನದ
ಕಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು
ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ
ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು

3 ಕಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ತಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಾರರಾಗಲು
ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಅವರನ್ನು
ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸುಗಮಕಾರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ
ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಕಲಾ ಮಿನುಗುವಿನ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಸುಗಮಕಾರರನ್ನು
ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹಕರಿಸಲು
ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
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ಕಲಾ ಮಿನುಗು

ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಳು

ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಡದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಗಮಕಾರರು
ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ
ಸುಗಮಕಾರರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
ಹಿಂಜರಿಯದೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೂರದ
ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. 2021-22 ರ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ವರ್ಷವು ಶಾಲೆಗಳು
ಮರು-ತೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಇದು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ
ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ-ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ
ಸುಗಮಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸುಗಮಗಾರಿಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ
ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ
ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು
ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವೃತ್ತಿಪರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ
ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ 6-ದಿನದ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ
ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುಗಮಕಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು,
ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವವರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು
ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.

"ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಷನ್ ಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ
ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತುಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದೆ."
-ಸರ್ವತ್ ಸಭಾ, ಸುಗಮಕಾರರು, ಜಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ.
ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಜೂಮ್ ನಲ್ಲಿ
ಆನ್ಲೈನ್ಮೂಲಕ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 1ನೇ ದಿನದ
ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಸುಗಮಕಾರರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಲಿಯುವುದು. 2ನೇ
ದಿನವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ
ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ
ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು
ಕಲಾತ್ಮಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. 3ನೇ ಮತ್ತು 4 ನೇ ದಿನವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ
ಸವಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನೆ ಎರಡು
ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಸುಗಮಕಾರರು ಈ
ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿದರು
ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಸ್ತರಿಸುವ
ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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5ನೇ ದಿನ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಎಂಟು 21ನೇ ಶತಮಾನದ
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು
ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. 6ನೇ ದಿನದಂದು
ಸುಗಮಕಾರರು ಹೊಸ ಶಾಲಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು ಮತ್ತು
ಶಾಲಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ರೂಪಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಧ್ಯ-ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು
ನಮ್ಮ ಸುಗಮಕಾರು ಮತ್ತೆ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ, ಅವರ
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು,
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರೇ ಕಂಡುಕೊಂಡ
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ
ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು
ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಿಯಲು
ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇದು
ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.
ಈ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ:
ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ
ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ
ಸುಗಮಕಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಫಲಿತ
ಅಭ್ಯಾಸಾಕಾರರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುಗಮಕಾರರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪಡಿಸುವುದು.
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ಕಲಿಕಾ ವೃತ್ತಗಳು
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ತಂಡವು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್
ನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಕಾ ವೃತ್ತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಕಲಿಕಾ ವೃತ್ತವು ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ

ಕಲಿಕಾ ವೃತ್ತದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ತಮ
ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಕಲಿಕಾ ವೃತ್ತಗಳು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಾನಸಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಏನನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ

ಕಲಿಕಾ ವೃತ್ತಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಲಿಕಾ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮಕಾರರು ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ
ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಲಿಕಾ ವೃತ್ತಗಳುಇನ್ನೂ ನಾನು
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಲಿಕಾ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು
ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ"
-ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಸುಗಮಕಾರರು, ಜಿ ಎಚ್ಪಿ ಎಸ್ ತಿಂಡ್ಲು

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಕಾ
ವೃತ್ತದ ಸೆಷನ್ ಗಳು ಸ್ವಯಂ-ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸುಗಮಕಾರರು ತಮ್ಮ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
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ಕಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮಕಾರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ
ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಗಮಕಾರರನ್ನು ಕಲೆ-ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ
ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ವಾರದ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಚೆಕ್-ಇನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೆಷನ್ಗಳ
ನಡುವೆ ನಿಗದಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ
ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸುಗಮಕಾರರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ
ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಗಮಕಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಹಾರಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ,
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಗಮಕಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚಿಂತನಶೀಲ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಸುಗಮಕಾರರಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
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