
ಮುಖಯ  ಶಿಕಷ ಕರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಕ ರಮ  ಟಿಪ್ಪ ಣಿ  ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 2013
 ಶಾಲಾ ನಾಯಕಕತ್ವ ವು ಶಿಕಷ ಣದ ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರುವ  ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಂದು ಸಂಶೋೇಧನೆಗಳು  ತಿಳಿಸಿವ.   ಹೇಗಿದದ ರೋ 
ಸಹ  ಉತ್ತಮ  ನಾಯಕಕತ್ವ  ಇರುವ  ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯಕೋ   ಇಂದು  ಕಳಪೆ  ಮಟಟ ದ  ಕಲಿಕಾರ್  ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನುನು  ಕಾರ್ಣಲಾಗುತಿತದ.    ಶಾಲಾ 
ಮುಖಯ ಶಿಕಷ ಕರನ್ನುನು  ಶಾಲಾ ನಾಯಕಕರನಾನುಗಿಸಲು  ಸಹಾಯಕಮಾಡುವ ಶೈಕಷ ಣಿಕ  ನಾಯಕಕತ್ವ  ಮತ್ುತ  ನಿರ್ವರ್ಯಹಣೆ ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಕ ರಮವು 
ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರ್ರಿತ್ವ ವನ್ನುನು  ವೃದಿಧಿಸಲು  ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತದ.  ಮುಖಯ  ಶಿಕಷ ಕರ  ವೇದಿಕೆ  ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಕ ರಮದಡಿಯಕಲ್ಲಿ  ಶಾಲಾ ಮುಖಯ  
ಶಿಕಷ ಕರಿಗೆ ಶಾಲಾ ನಾಯಕಕತ್ವ  ಅಭಿವೃದಿದಯಕನ್ನುನು  ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದುದ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರ್ಯಗಾರಗಳು, ಅಂತ್ರ್ ಜಾಲ ಸಮಾಲೆೋೇಚನೆಗಳ ಮೋಲಕ 
ಸಹವತಿರ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೋ ಹಂಚಿಕೆ ನ್ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದ.   

 ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧಿ
ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದಯಕು  ,  ಶಾಲೆಯಕ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರ್ರಿತ್ವ ಕೆಕೆ     ಪೂರಕವಾಗುವ  ಅ೦ಶಗಳನ್ನುನು  (  ಇವುಗಳನ್ನುನು  ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧಿ  ಅ೦ಶಗಳೆ೦ದು 
ಕರೆಯಕಲಾಗುತ್ತದ)   ಮತ್ುತ ಈ ಅ೦ಶಗಳ ಜಟಿಲ ಅಂತ್ರ್ಸಂಬಂದಗಳನ್ನುನು  ಅಥೈರ್ಯಸಿಕೆೋಳುಳುವುದನ್ನುನು  ಒಳಗೆೋಂಡಿದ.   ಶಾಲಾ ನಾಯಕಕತ್ವ ದ 
ಮೇಲೆ   ಮಾಹತಿಗಳ ಜ್ಞಾನ್ನಕೆೋೇಶ ಉಪ್ಲಬದ ವಿದುದ,  ಇದು ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದ ಅ೦ಶಗಳ ಪಾತ್ ರ ಮತ್ುತ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳ ಕುರಿತ್ು  ಚಚಿರ್ಯಸುತ್ತದ. . 

ವಯ ವಸಿಥಿತ್ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧಿ ಸಾಧಿಸಲು  ಪ್ರತಿೇ ಶಾಲೆಯಕಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಯಕ  ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರುವ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದ ಅ೦ಶಗಳ  ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನುನು 
ವಿಶಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾರ್ಗುತ್ತದ ಮತ್ುತ ಈ ಕುರಿತ್ು ತ್ನ್ನನು  ಭಾಗಿೇದಾರರೆೋಡನೆ ಚಚಿರ್ಯಸಿ  ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದ ಮೋಲಕ ಎಲಲ ರಿಗೋ  ಹ೦ಚಿಕೆಯಾದ 
ಸಾಮಾನ್ನಯ   ತಿಳುವಳಿಕೆಯಕನ್ನುನು  ಹೋ೦ದುವುದನ್ನುನು  ಪ್ರೇತಾಸಾಹಸಬೇಕು.  ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಸಾಧಯ ವಾದ  ಮತ್ುತ  ಶಾಲೆಗೆ  ನಿರ್ದಿರ್ಯಶಟ  ವಾದ  ಅಭಿವೃದಿದದ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನುನು ಒಟುಟಗೋಡಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು ,  ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನುನು ಅನ್ನುಷ್ಠಾನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.   ಯಕಶಸುಸಾ ಮತ್ುತ ವಿಫಲತೆಗಳ ಕುರಿತ್ು 
ಚಿ೦ತ್ನೆ  ನ್ನಡೆಸುತಾತ   ಕಲಿಯಕಬೇಕು   ಮತ್ುತ   ಹಚಿಚಿನ್ನ   ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರ್ರಿತ್ವ ಕಾರ್ಕೆಗಿ    ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ  ಮತ್ುತ  ತ್ಡೆಗಟುಟವ  ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಗಳನ್ನುನು 
ಕೆೈಗೆೋಳಳು ಬೇಕು.      ಈ ರಿೇತಿಯಕಲ್ಲಿ  ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದಯಕು ನಾವಲ್ಲಿದ್ದೇವ  (  ಸ೦ದಭ)ರ್ಯ)  ಮತ್ುತ  ಎಲ್ಲಿಗೆ ತ್ಲುಪ್ಲು  ಬಯಕಸುತೆತೇವ  (ಕಾರ್ಣೆಕೆ) 
ಎ೦ಬುದನ್ನುನು ತಿಳಿದುಕೆೋಳುಳುವ ಪ್ರಕ ರಯೆಯಾಗಿದ.

ಶಾಲೆಯಕು  ಒಂದು  ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸೆಥಿಯಾಗಿದುದ  ,  ಸಮುದಾಯಕದ  ಅಬವೃದಿದಯಕು  ಶಾಲೆಯಕ ಮೇಲೆ   ತ್ಕಷ ಣ  ಪ್ರಿಣಾಮ 
ಬೇರುತ್ತದ,  ಹಾಗೆಯೆೇ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹಚಿಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರುತ್ತದ.    (ಉದಾಹರಣೆಗೆ  :  ನ್ನಮಮ  ಶಿಕಷ ಣಶಾಸತರವು ಮಕಕೆ ಳಿಗೆ  ಪಾರಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯಕಲ್ಲಿನ್ನ ಭೋೇದನಾ ಮಾಧಯ ಮವು ಕಡ್ಡಾಯಕವಾಗಿ ಮಗುವಿನ್ನ ಮಾತ್ೃ ಭಾಷೆಯಕಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತಿತದದ ರರೋ ಸಹ 
,  ಇಂದು ಒಂದನೆೇ ತ್ರಗತಿಯಕಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಲೇಷ್ ನ್ನುನು  ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿಸಬೇಕೆನ್ನುನುವ ಹಚಿಚಿನ್ನ ಓತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತಿತದ  )      ಇದರ ಅಥರ್ಯ  , 
ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದ  ಪ್ರಕ ರಯೆಯಕು  ಶಾಲೆಯೊಳಗಿನ್ನ ಭಾಗಿೇದಾರರಾದ ಶಿಕಷ ಕರು,  ಮಕಕೆ ಳು,  ಸಹಾಯಕಕ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಹಾಗೋ ಶಾಲೆಯಕ ಹೋರಗಿನ್ನ 
ಭಾಗಿೇದಾರರಾದ ಪ್ೇಷಕರು,  ಸಮುದಾಯಕ ಪ್ರತಿನಿರ್ಧಿಗಳು  ,  ಮಾದಯ ಮ ಮತ್ುತ  ಸಾವರ್ಯಜನಿರ್ಕ ಶಿಕಷ ಣ ವಯ ವಸೆಥಿಯಕ ಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಹಾಗು 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ  ಅಧಿಕಾರ್ರಿಗಳು  ಹೇಗೆ  ಎಲಲ  ಭಾಗಿೇದಾರರ  ಆಕಾರ್೦ಕ್ಷೆಗಳು  ಮತ್ುತ  ಆದಯ ತೆಗಳೆೋ೦ದಿಗೆ   ನಿರ್ರಂತ್ರ   ಹೋ೦ದಾಣಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಳಳು ಬೇಕಾರ್ದ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿದ. 

ಸಮಾಜ  ನಿರ್ಂತ್ ನಿರ್ೇರಲಲ  ,   ಬದಲಾಗಿ  ನಿರ್ರಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋಸ ಹೋಸ ಸವಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತಲೆೇ ಇರುತ್ತವ .  ಆದದ ರಿ೦ದ ಶಾಲಾ ನಾಯಕಕತ್ವ ವು 
ತ್ನ್ನನು  ಸಂದಭ)ರ್ಯ ಮತ್ುತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನುನು  ನಿರ್ರ೦ತ್ರವಾಗಿ ಪುನ್ನರ್ ವಾಯಖ್ಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕದ.   ಉದಾಹರಣೆಗೆ :  ಇ೦ಗಿಲೇಷ್ ನ್ನ ಮಹತ್ವ  ಕೆಕೆ ಒತ್ುತ 
ಕೆೋಡುವ ಅ೦ಶಗಳಲ್ಲಿ  ಜಾಗತಿೇಕರಣವು ಒ೦ದು ಪ್ರಮುಖ ಅ೦ಶವಾಗಿದುದ ,   ಶಾಲಾ ನಾಯಕಕರು    ಇ೦ತ್ಹ ದೋಡಡಾ  ಪ್ರಕ ರಯೆಗಳ ಕುರಿತ್ು 
ಸೋಕಷ ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಕನ್ನುನು  ಹೋ೦ದಿರಬೇಕು  ಈ ಮೋಲಕ       ಸೋಕಷ ಮ ಸ೦ದಭ)ರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥರ್ಯಬದಧಿ  ಪ್ರತಿಕ ರಯೆ ನಿರ್ೇಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದ. 

ಖ್ಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು,  ಮನೆಪಾಠಗಳ ಕುರಿತ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಗು ಮಕಕೆ ಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರುವಲ್ಲಿ ಹಚುಚಿತಿತರುವ ಮಾದಯ ಮಗಳ ಪಾತ್ ರ ದ ಕುರಿತ್ು 
ತಿಳುವಳಿಕೆಯಕನ್ನುನು ಹೋ೦ದಿ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರ್ರಿಯಾಗಿ  ಪ್ರತಿಕ ರಯೆ ನಿರ್ೇಡಬೇಕಾರ್ಗುತ್ತದ.    

ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧಿ   ಪ್ರಕ ರಯೆಗಳ ಕುರಿತ್ು ಅಥೈರ್ಯಸಿಕೆೋಳುಳುವ ಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಎಲಾಲ  ಭಾಗಿೇದಾರರೆೋ೦ದಿಗೆ  ಸೆೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತ ಎಲಲ ರೋ ಸೆೇರಿ 
ಕೆೈಗೆೋಳುಳುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯವನ್ನುನು   ಮಾಡಲು ಹ೦ಚಿಕೆಯಕ ಅಥರ್ಯವನ್ನುನು  ರೋಪಿಸುವ  ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ ರ ಮುಖಯ  ಶಿಕಷ ಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದ .

ಮಿಶರ ಕಲಿಕೆಯಕ ಮೋಲಕ ಶಾಲಾ  ನಾಯಕಕತ್ವ ಕೆ ಕೆ   ವಯ ವಸಿ ಥಿತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಕ ರಮ 
ನಾಯಕಕತ್ವ ದ ಸಾಮಥಯ ರ್ಯಗಳು ಚಿ೦ತ್ನೆಯಕ ಅಭಾಯಸದ ಮೋಲಕ  ಅತ್ುಯತ್ತಮವಾಗಿ  ನಿರ್ಮಾರ್ಯಣವಾಗುತ್ತವ.  ಉತ್ತಮ ನಾಯಕಕರು ಯಾವ 
ಕಾರ್ಯಕರ್ಯ  ಯಕಶಸಿವಯಾಯಿತ್ು  ಮತ್ುತ  ಏಕೆ  ,  ಯಾವುದು  ವಿಫಲವಾಯಿತ್ು  ಮತ್ುತ  ಅದಕೆಕೆ  ಕಾರ್ರಣಗಳೆೇನ್ನು  ಎ೦ದು  ತಿಳಿಯಕಲು  ತ್ಮಮ  
ನಾಯಕಕತ್ವ ದ ಮತ್ುತ  ನಿರ್ವರ್ಯಹಣೆಯಕ ಅನ್ನುಭ)ವಗಳ ಕುರಿತ್ು ಚಿ೦ತ್ನೆ ನ್ನಡೆಸುತಾತರೆ.  ಶಾಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯಕ ಸಾಮಾಥಯ ರ್ಯಗಳನ್ನುನು ಬಳೆಸಿಕೆೋಳಳು ಲು 
ಅವಕಾರ್ಶ ನಿರ್ೇಡುತ್ತದಯಾದರೋ ಚಿ೦ತ್ನಾ ಪ್ರಕ ರಯೆಯಕನ್ನುನು ಬ೦ಬಲಿಸಲು ಶಿಕಷ ಣದ ತ್ತ್ವ ಗಳು,  ಶಿಕಷ ಣದ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ,  ಮಕಕೆ ಳ ಮನೆೋೇಶಾಸತರ 
ಕ್ಷೇತ್ ರಗಳಿ೦ದ ಮಾಹತಿ ಮತ್ುತ  ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಸ೦ಶೋೇಧನೆಗಳ  ಒಳನೆೋೇಟಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿದ.  ಆದದ ರಿ೦ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಕ ರಮವು ಕೆೇವಲ ಶಾಲಾ 
ನಾಯಕಕತ್ವ  ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಕ ಕುರಿತ್ "ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ್ನವನ್ನುನು" ಒದಗಿಸುವ  "ತ್ರಬೇತಿ"  ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಕ ರಮವಾಗಬಾರದು.



ಚಿ೦ತ್ನೆ  ವೈಯಕಕತಕ   ಮತ್ುತ   ಸಾಮೋಹಕವಾಗಿರಬೇಕು.  ಮಿಶರ ಮಾದರಿಯಕನ್ನುನು  ಬಳಸುವ  ಕಲಿಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಕ ರಮವು  (ಮುಖಯ  ಶಿಕಷ ಕರು 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯಾರ್ಯಗಾರಗಳು  ಮತ್ುತ  ಕಲಿಕಾರ್ ಅವಕಾರ್ಶಗಳನ್ನುನು  ಒದಗಿಸುವಂತ್ಹ ಸ೦ಪ್ಕರ್ಯ ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮೋಲಕ 
ನ್ನಡೆಯಕುವ  ಮಾತ್ುಕತೆಗಳನ್ನುನು   ಒ೦ದಡೆ ತ್ರುವುದು)  ವೈಯಕಕತಕವಾಗಿ ಮತ್ುತ  ಸಾಮೋಹಕವಾಗಿ ಚಿ೦ತ್ನೆ ನ್ನಡೆಸಲು  ಮುಖಯ  ಶಿಕಷ ಕರಿಗೆ 
ಸಹಾಯಕ  ಮಾಡುತ್ತದ.  ಈ ರಿೇತಿಯಕ ತ್ರಬೇತಿ ವಿಧಾನ್ನವು  ಶಿಬರಾಥಿರ್ಯಗಳಿಗೆ  "ನಿರ್ಮಮ  ಶಾಲೆಯಕ  ಅಭಿವೃದಿಧಿ  "  ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಪಾರಯೋಗಿಕವಾಗಿ 
ಸಹಾಯಕ ಮಾಡಲು ಅವಕಾರ್ಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದ.   ಇದು ಈ ಕೆಳಕ೦ಡ ಪ್ರಕ ರಯೆಗಳ ಮೋಲಕ ಸಾಧಯ ವಾಗುತ್ತದ.

1. ಶಾಲೆಯಕ ನಾಯಕಕನ್ನ ನಿರ್ಮಮ   ಪಾತ್ ರವು ಕಾರ್ಣೆಕೆ,  ರೋಪಿಸುವುದು,   ಯೋಜನೆ  ರೋಪಿಸುವುದು ಮತ್ುತ ತ್ಮಮ   ಶಿಕಷ ಕರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಕ 
ಅವಶಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ  ಬ೦ಬಲ  ನಿರ್ೇಡುವುದು,  ಶಿಕಷ ಕರ  ಉಪ್ಕ ರಮಗಳಿಗೆ  ವಯ ವಸಿಥಿತ್  ಬ೦ಬಲ   ಒದಗಿಸುವುದರ  ಮೋಲಕ  ಅವರನ್ನುನು  ಸವ ತ್೦ತ್ ರ 
ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಮತ್ುತ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದಯಕ ಕೆೋಡುಗೆದಾರರನಾನುಗಿ  ಮಾಡುವುದು   ಈ ಮು೦ತಾದವುಗಳನ್ನುನು ಒಳಗೆೋ೦ಡಿರುತ್ತದ ಎ೦ದು 
ಅಥೈರ್ಯಸಿಕೆೋಳುಳುವುದು.

2. ಶಾಲೆಯಕ ನಿರ್ವರ್ಯಹಣೆಯಕಲ್ಲಿ ಪ್ೇಷಕರು ಸೋಕತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸುವ೦ತೆ ಪ್ರೇತಾಸಾಹ ನಿರ್ೇಡುವುದು, ಸಾಧಯ ತೆಗಳನ್ನುನು ಗುರುತಿಸುವುದು 
ಮತ್ುತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನುನು ನಿರ್ಭಾಯಿಸುವುದು.

3. ಕಲಿಕೆಯಕ ಬಹುಕ್ಷೇತ್ ರಗಳ  ವಾಯಪಿತಯಕಲ್ಲಿಎಲಾಲ  ಮಕಕೆ ಳಿಗೆ  ಅವರ ಆಸಕತಯಕ ಮತ್ುತ  ಸಾಮಥಯ ರ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ ರಗಳಲ್ಲಿ  ಯಕಶಸುಸಾ  ಗಳಿಸಲು 
ಅವಕಾರ್ಶ ನಿರ್ೇಡುವುದು 
4. ಈ ಮೇಲಿನ್ನ ಪ್ರಕ ರಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ೦ಬಲ ನಿರ್ೇಡಲು ಮತ್ುತ  ಪ್ಡೆಯಕುವ ನಿರ್ಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಯ ವಸೆಥಿಯಕಲ್ಲಿರುವ ಇತ್ರೆ ಎಲಲ ರೆೋ೦ದಿಗೆ 
ಕೋಡಿ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುವುದು (ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಮತ್ುತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಬ೦ಬಲ ಸ೦ಸೆಥಿಗಳು) 

ಮುಖಯ  ಶಿಕಷ ಕರ ವೇದಿಕೆಯಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು :
ಮುಖಯ ಶಿಕಷ ಕರ ವೇದಿಕೆ ಮೋಲಕ ಮುಖಯ ಶಿಕಷ ಕರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ಯೋಜಿಸುತಿತರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು : 
1. ಮುಖಯ  ಶಿಕಷ ಕರು  ಇತ್ರೆ ಮುಖಯ ಶಿಕಷ ಕರೆೋಡನೆ ಮತ್ುತ  BEO/BRC/DIET  ಕಚೇರಿಗಳೆೋಡನೆ ಸಂವಹನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು  ಕಂಪೂಯಟರ್ 
ಮತ್ುತ ಇಮೇಲ್ ಬಳಸುವುದುನ್ನುನು  ಕಲಿಯಕುವುದು. ಈ ಸಂವಹನ್ನವು ಶೈಕಷ ಣಿಕ & ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕವಾದ ಸಲಹ ಮತ್ುತ ಬಂಬಲವನ್ನುನು   ತ್ವ ರಿತ್ವಾಗಿ 
ಮತ್ುತ ಉಚಿತ್ ಪ್ಡೆದುಕೆೋಳುಳು ಸಾದಯ ವಾಗತ್ತದ . ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾಗರ್ಯದಶರ್ಯನ್ನ ನಿರ್ೇಡುವ ಸಂಸೆಥಿಗಳಿಗೋ ಸಹ ಸಹಾಯಕಕವಾಗುತ್ತದ.  

2. ಶಾಲಾ ಹಂತ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಹತಿ, ಶಿಕಷ ಕರು ಹಾಗು ಮಕಕೆ ಳ ಮಾಹತಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಕ ರಮಗಳ ಮಾಹತಿ, ಶಿಕಷ ಕರ ಅಭಿವೃದಿದ ,  ಶಾಲೆ 
&  ಸಮುದಾಯಕದ ನ್ನಡುವಿನ್ನ  ಸಂಬಂದಗಳ ಮಾಹತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ  ಸಾಮಾನ್ನಯ  ದಾಖಲೆಗಳನ್ನುನು  ಸಿದದ ಪ್ಡಿಸಿವುದು.  ಈ ಮೋಲಕ ಪಾರದಶರ್ಯಕ 
ಆಡಳಿತ್ ನಿರ್ೇಡುವುದು.

3. ಶಾಲೆಶಾಲೆಗಳ  ಮುಖಯ ಶಿಕಷ ಕರ ನ್ನಡುವ ಸಂಪ್ಕರ್ಯಜಾಲ ಬಸೆಯಕುವ ಮೋಲಕ ಸಹವತಿರ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ುತ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮುಖಯ ಶಿಕಷ ಕರನ್ನುನು 
ತೆೋಡಗಿಸುವುದು. ಈ ಮೋಲಕ ಹೋಸ ಮುಖಯ ಶಿಕಷ ಕರು ಹರಿಯಕ ಅನ್ನುಭ)ವಿ ಮುಖಯ ಶಿಕಷ ಕರ ಮೋಲಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯನಿರ್ವರ್ಯಹಣೆಯಕ ವಿಧಾನ್ನಗಳನ್ನುನು 
ಕಲಿಯಕಲು ಉಪ್ಯಕುಕತ ವಾಗುತ್ತದ. 

4. ಅಂತ್ಜಾರ್ಯಲದಲ್ಲಿ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಸಂಪ್ನ್ನೋಮಲಗಳನ್ನುನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಷಯಕ ಶಿಕಷ ಕರಿಗೆ ಸೋಕತ ಮಾಗರ್ಯದಶರ್ಯನ್ನ ಮತ್ುತ ಬಂಬಲ ನಿರ್ೇಡುವುದು. 

ವಿಷಯಕ ಶಿಕಷ ಕರೋ ಸಹ  ವಿಷಯಕದ ಬೋೇಧನೆಕಲಿಕೆಯಕಲ್ಲಿ  ICT ಯಕನ್ನುನು  ಬಳಸಿಕೆೋಳುಳುವ ನಿರ್ಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇತಿಯಕನ್ನುನು  ಹೋ೦ದಿದದ ರಿ೦ದ, 

ಮುಖಯ  ಶಿಕಷ ಕರ ಈ ಸಮಾಥ್ಯರ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ಯಕು  ತ್ನ್ನನು  ಶಾಲೆಯಕ ಶಿಕಷ ಕರಿಗೆ ಮಾಗರ್ಯದಶರ್ಯನ್ನ ನಿರ್ೇಡುವ ಮತ್ುತ ಅವರನ್ನುನು  ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕದ ಬಳಕೆಯಕನ್ನುನು ಮಾಡಲು ಮನ್ನವೊಲಿಸಲು  ತ್ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದ.

5. ನಿರ್ರ೦ತ್ರ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ  ಮಿಶ ರ ಕಲಿಕಾರ್ ವಿಧಾನ್ನ ವನ್ನುನು  ಬಳಸಲು ಕಲಿಯಕುವುದು    ಸವ ಕಲಿಕೆ,  ಸಹವತಿರ್ಯ ಕಲಿಕೆ,  ಮಾಗರ್ಯದಶರ್ಯನ್ನ, 

ಪ್ಡೆದುಕೆೋಳುಳುವ, ಕೆೇಳುವ ಮತ್ುತ ಹ೦ಚಿಕೆೋಳುಳುವ .  

ಬಹು ಹ೦ತ್ಗಳ ಮಾದರಿ (   Cascade ) 

ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯಕ ರಮವು  ಒ೦ದು ಹ೦ತ್ದಿ೦ದ ಮು೦ದಿನ್ನ ಹ೦ತ್ದ  ತ್ರಬೇತಿ  ಮಾದರಿಯಕಲ್ಲಿ  ನಿರ್ವರ್ಯಹಸಲಪ ಡುತ್ತದ. ಇದಕಾರ್ಕೆಗಿ  4 ಜನ್ನರ  ಮುಖಯ  
ಸ೦ಪ್ನ್ನೋಮಲ ವಯ ಕತಗಳ  (2  ಮುಖಯ  ಶಿಕಷ ಕರು , 1 DIET ನ್ನ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ನಾಯಕಕತ್ವ  ನಿರ್ವರ್ಯಹಣೆ ಕ್ಷೇತ್ ರದ ಸ೦ಪ್ನ್ನೋಮಲ ವಯ ಕತಗಳು / 1 ಪ್ರಡ ಶಾಲಾ 
ಮಟಟ ದ BRP ) ತ್೦ಡ  (ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ  ಒ೦ದು ತ್೦ಡ) ರಾಜಯ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ / ವಿಭಾಗಿೇಯಕ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇತಿ ನಿರ್ೇಡುವುದು. ನ್ನ೦ತ್ರ ಈ ಮುಖಯ  
ಸ೦ಪ್ನ್ನೋಮಲ  ವಯ ಕತಗಳ ತ್೦ಡವು ತ್ಮಮ  ಜಿಲ್ಲೆಯಕ ಮುಖಯ  ಶಿಕಷ ಕರೆೋ೦ದಿಗೆ  5  ದಿನ್ನಗಳ ಕಾರ್ಯಾರ್ಯಗಾರವನ್ನುನು  ನ್ನಡೆಸುತ್ತದ  ಮತ್ುತ  ನ್ನ೦ತ್ರ 
ಅ೦ತ್ಜಾರ್ಯಲದ ಮೋಲಕ ಮು೦ದುವರೆಯಕುತ್ತದ.  


