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REVIEW

ಕೋವಿಡ್-19 ರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು 2021-22 ಶಾಲಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು, ಇದು ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ
ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ-ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ನಷ್ಟದಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ನಿರಂತರ
ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು
ವರ್ಣಿಸಲಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸವಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಸತತವಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಮುನ್ನೆಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಪಾಲುದಾರರು,
ಸಮುದಾಯದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರ

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ದಯೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 21
ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದು ಈಗ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರವಿದೆ.
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ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಆರ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಿರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ
ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ ನಾವು
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲಿಕಾ ಮತ್ತು
ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಬಲವಾಗಿ
ಉಳಿದಿದೆ.
ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು
ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಲವಾರು
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2020-21 ಶಾಲಾ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗಳು
ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲಾ
ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಸ ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

"ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಗಮನವಿಟ್ಟು ರಚಿಸಿದ ಮತ್ತು
ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು (ಲೋಯರ್
ಪ್ರೈಮರಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೇಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ)
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ,
ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಶಾಲಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು
ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಿಟ್ಗಳ
ವಿತರಣೆಯು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ
ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಕಲಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು,
ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನೂ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಕಿಟ್ ಗಳ
ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಹಾಗೂ ಆರ್ಟ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸುಗಮಕಾರರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡೆಮೋ
ವಿಡಿಯೋ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ
ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದನು
ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು
ಆರ್ಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು
ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಹ
ಗಮನವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ
ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ."
— ಪೋಷಕರು, ಜಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಸ್ ಕರಿಸಂದ್ರ

ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಏಸ್
(ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರಿಗೆ) ಮೂಲಕ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಸುಗಮಕಾರರು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು
ಸುಗಮಕಾರರು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Oct. 2021, Vol 1

ಕಲಾ ಮಿನುಗು

ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ- ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕುಟುಂಬಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು
ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ
ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಟ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತಂಡವು ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ (SEL) ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ
ಶಾಲಾ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. CASEL (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯ ಸಹಯೋಗ) ಪ್ರಕಾರ, SEL ಅನ್ನು
"ಎಲ್ಲಾ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ
ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು,
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" ಎಂದು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಿ,
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ SEL ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ CASEL ನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯು
ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಕೌಶಲ್ಯಗಳಂತೆ, SEL ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. SEL-ಕೇಂದ್ರಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಮಾನವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಬೆಳೆಸಲು ಕಲೆಯು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ
ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು, ಕಲೆಯು
ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ,
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು
ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

.

ಕಲೆ-ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವಯಂನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ಧಾರ
ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರಿಯಾಗದೆ
ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ಧಾರಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ
ಕಲಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ
ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುವ
ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಿರುವದನ್ನು ಮೀರಿ ಯೋಚಿಸಲು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ..
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ
ಕಲಾಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ
ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ
ಇತರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು
ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು
ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು
ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
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ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ನಂತರ,
ಆರ್ಟ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬಾ ಬದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು
ನಾವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಶುರು
ಮಾಡಿದರು..
ಕೆಲವು ಪೋಷಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಇದೆಯೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಗಳ
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು
ಇದರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಈ ವಿನಂತಿಗಳ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್
ಸಂಸ್ಥೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್
ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ
ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾದವು ಅವರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ
ನಾವು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟು
132 ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ವಿತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು..

ಕಲಾ ಮಿನುಗು

"ನಾವು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು
ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ
ಉದ್ಯೋಗವಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಆರ್ಟ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋವಿಡ್
ಕೇರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಾವು
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.

—ಪೋಷಕರು, ಜಿ ಎಚ್ಪಿ ಎಸ್ ತಿಂಡ್ಲು

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಟ್
ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂತಹ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.
BREADS ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಪತ್ರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು, ಹ್ಯಾಂಡ್
ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ಲೋವ್ಸ್, ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್, ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪೂರಕವಾದ
ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ
ಒದಗಿಸಿತು ನಂತರ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ
ರೋಗದಿಂದ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲು
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ಕಲಾ ಮಿನುಗು

·ಪೋಷಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು
ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಟ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು
ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗು ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಸಹ ನಾವು
ಒದಗಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಸುಗಮಕಾರರು ಮಕ್ಕಳು
ಮಾಡಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

·ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸುಗಮಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು
ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

·ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಫೇಸ್ ಬುಕ್: www.facebook.com/artsparksfoundation

ಇನ್ಸ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ್:: www.instagram.com/artsparksfoundation

ಯು ಟ್ಯೂಬ್: https://www.youtube.com/channel/UCMCw1-kI6zrQzlgQpUgDl7g

