
             ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹರ್ವಹಣಾ ಕೈೈಪಿಡಿ 

ಅಕಷ ರ ಗ ರಂಥಲಯ ಕಯರಕ ರಮ  ಪರಚಯ–

ಅಕಷ ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಸ್ವ ಯಂ ಸೇವಾ ಸ್ಂಸಥೆಯಾಗಿದುದು , ಸ್ಕರರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕಕ ಳ 
ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಪರಗತಿಯನುನು ಉತತಮಗೊಳಿಸ್ುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಯರ ನಿವರಹಿಸ್ುತಿತದ. 

ಅಕಷ ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಪರಮುಖ ಕಯರಕ ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ ರಂಥಲಯ ಕಯರಕ ರಮವು  
ಒಂದು . 2006-07 ರ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ವಷದರದಲ್ಲಿ ಅಕಷ ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಂಸಥೆಯು, ಬೆಂಗಳೊರನ 
ಉತತರ ಮತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲಲ  ಸ್ಕರರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಓದುವ ಕಯರಕ ರಮ' ವನುನು 
ನಡಸಿತು. ಈ ಕಯರಕ ರಮದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ , ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಇದದು  ಮಕಕ ಳು ಉತತಮ 
ಓದುಗರಾಗಿ ಬದಲದರು. ಓದುವ ಸಾಮಥಯ ರವನು ನು ಪಡದುಕೊಂಡ ಈ ಮಕಕ ಳಿಗ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದುವ ಸಾಮಗಿರಯನುನು ನಿೇಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2007-08 ರಲ್ಲಿ 
ಅಕಷ ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತುತ ಶಿಕಷ ಣ ಇಲಖ , ಕನಾರಟಕ ಸ್ಕರರದ ನಡುವಣ   
ಒಡಂಬಡಿಕಯೊಂದಿಗ ಬೆಂಗಳೊರನ ಉತತರ ಮತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲಲ   
ಸ್ಕರರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ ರಂಥಲಯಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಿಸಿ  ನಡಸ್ಲಯಿತು . 

ಅಕಷ ರ ಗ ರಂಥಲಯ ಕಯರಕ ರಮವು ಬೆಂಗಳೊರು ಉತತರ ಮತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ       
ಎಲಲ   9 ಶೈಕಷ ಣಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲಲ  1418 ಸ್ಕರರ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ  
ನಡಯಿತು. ಆಯದು  365 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಗ ರಂಥಲಯಗಳನುನು (ಹಬ) ಸಾಥೆಪಿಸಿ ,       

ಆ ಶಾಲೆಗ ಹತಿತರವಿರುವ ಇತರೆ 4-5 ಶಾಲೆಗಳನುನು (ಸೊಪೇಕ) ಈ ಗ ರಂಥಲಯದ     
ವಾಯಪಿತಗ ಒಳಪಡಿಸ್ುವ ಮೊಲಕ ಎಲಲ  ಸ್ಕರರ ಶಾಲೆಗಳಿಗ ಗ ರಂಥಲಯದ ಸೇವೆಯನುನು 
ನಿೇಡಲಯಿತು . ಈ ಕಯರಕ ರಮಕಕಗಿ ಅಕಷ ರದ ವತಿಯಿಂದ ಪರತಿ ಭೌತಿಕ     
ಗ ರಂಥಲಯಕಕ (ಹಬ) ಒಬಬ ರು ಗ ರಂಥಪ್ಲಕರನುನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರಗ ತರಬೆೇತಿ 
ನಿೇಡಲಯಿತು. 

ಅಕಷ ರ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳಿಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ವಿತರಸ್ುವುದರ ಜೊತೆಗ  ಹಲವಾರು 
ಕಯರಕ ರಮಗಳನುನು ರೊಪಿಸಿ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನಡಸ್ಲಯಿತು . ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ: 

• ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವಾಯಸ್ವನುನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ುವುದು. 

• ಮಕಕ ಳಿಗ ಶಾಲ ಪಠಯ ಕ ರಮವನುನು ಪುನರ್ ಬಲನಗೊಳಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ 
ಸ್ಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಕಗಳ ರಚನ. 

• ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಕ ರಯಾತಮ ಕತೆಯನುನು ಉತೆತೇಜಿಸಿ , ಬೆಳೆಸ್ಲು ಲೆಗೊೇ ಆಟ್ಕಗಳ ಬಳಕ. 

• ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿನ ಪರತಿಭೆಯನುನು ಸ್ಮುದಾಯದೊಡನ ಹಂಚಿಕೊಳುಳುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 
ಲೆಗೊೇ ಹಬಬ ಗಳ ಆಯೋಜನ . 

• ಕಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗ ಸ್ವ ಯಂ-ಸೇವಕರ ಪರಚಯ. 

• ಕಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗ ಗಣಕಯಂತ ರಗಳ  ವಿತರಣೆ ಮತುತ ಅದರ ಉಪಯೋಗದ    
ಬಗಗೆ ಮಾಹಿತಿ. 

      

  

       ಶಿಕಷ ಣ ಇಲಖಯೊಂದಿಗಿನ 
ಒಡಂಬಡಿಕಯಂತೆ ಅಕಷ ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ 
ವತಿಯಿಂದ 3 ವಷದರಗಳ ಕಲ 
ಕಯರಕ ರಮವನುನು ನಡಸಿ , ನಂತರ 2009-

10 ಹಾಗೊ 2010-11 ರ ಶೈಕಷ ಣಿಕ 
ವಷದರಗಳಲ್ಲಿ 1283 ಶಾಲೆಗಳಿಗ 
ಗ ರಂಥಲಯಗಳನುನು 
ಹಸಾತಂತರಸ್ಲಯಿತು . ಅಲಲ ದೇ ಉಳಿದ 
135 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಷ ರದ ವತಿಯಿಂದ 
ಕಯರಕ ರಮವನುನು ಮುಂದುವರೆಸ್ಲಯಿತು. 

     ಪರಸ್ಕತ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ವಷದರದಲ್ಲಿ ಅಕಷ ರ 
ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಳಿದ 135 

ಶಾಲೆಗಳಿಗ ಗ ರಂಥಲಯಗಳನುನು 
ಹಸಾತಂತರಸ್ಲಗುತತದ ಮತುತ ಎಲಲ  1418 

ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕ ಆಯದು  87 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಗ ರಂಥಲಯ ಕಯರಕ ರಮವನುನು  
ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊೇಗುತತದ .  

     ಹಸಾತಂತರಸಿದ ಗ ರಂಥಲಯಗಳ 
ಸೇವೆಯನುನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದ ಶಾಲ ಶಿಕಷ ಕರು 
ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊೇಗುತ್ತರೆ. 

   ಕಳೆದ 6 ವಷದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಷ ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ 
ಗ ರಂಥಲಯ ಕಯರಕ ರಮಕಕ ತಮಮ  
ಸ್ಂಪೂರ್ಣರ ಸ್ಹಕರ ನಿೇಡಿದ ಎಲಲ  ಶಾಲ 
ಸಿಬಬ ಂದಿಗೊ ಹಾಗೊ ಶಿಕಷ ಣ ಇಲಖಯ ಎಲಲ  
ಅಧಿಕರಗಳಿಗೊ ನಮಮ  ಸ್ಂಸಥೆಯು 
ಅಭಾರಯಾಗಿರುತತದ. 
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1. ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆ:  

ಓದುವುದು ಒಂದು ಮೊಲಭೊತ ಕೌಶಲಯ ವಾಗಿದುದು , ಇದು ಕಲಿಕಗ ಅಡಿಪ್ಯವಾಗಿದ. 
ಓದುವುದು ಮಕಕ ಳ ಕಲಿಕ ಮಟಟಿ ವನುನು ಹಚಿಚಿಸ್ುತತದ. ಓದುವ ಕೌಶಲಯ ವಿದದು ರೆ ಮಕಕ ಳು 
ಯಾವುದೇ ವಿಷದಯವನುನು ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಅಥೈರಸಿಕೊಳಳು ಬಹುದಾದದು ರಂದ, ಓದುವ ಕೌಶಲಯ ವು  
ಪರತಯ ಕಷ ವಾಗಿ ಮಕಕ ಳ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಪರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಭಾವ ಬೇರುತತದ . 

ಗ ರಂಥಲಯಗಳು ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವಾಯಸ್ವನುನು ಬೆಳೆಸ್ಲು ಸ್ಹಕರಯಾಗುತತದ . ಅಲಲ ದೇ 
ಗ ರಂಥಲಯಗಳು ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿನ ಕ ರಯಾತಮ ಕ ಚಿಂತನಯನುನು ಹಚಿಚಿಸ್ುವುದರಂದ 
ಗ ರಂಥಲಯಗಳು ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕಕ ಳ ಕಲಿಕ ಮಟಟಿ ವು ಉತತಮವಾಗಿರುತತದ. 

ಕಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಕಕ ಳನುನು ಓದುವಂತೆ ಪರಚೊೇದಿಸ್ುತತವೆ . ಆದದು ರಂದ ಶಾಲ 
ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಹಚುಚಿ ಸ್ಂಖಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಂದ ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಓದುವ 
ಹವಾಯಸ್ವನುನು ವೃದಿಧಿಸ್ಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗ  ಕಲವು ಪಠಯ ಕ ರಮದ ವಿಷದಯಗಳಿಗ 
ಅನುಗುಣವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಸ್ಹ ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. 
     
ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ ಕಲಿಕಯಲ್ಲಿ ಗಣನಿೇಯ ಪರಗತಿಯನುನು ಕಣಬೆೇಕದರೆ 
ಈ ಕಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಸ್ಬೆೇಕಗುತತದ. 

• ಗ ರಂಥಲಯದ ಬಳಕಗ ಮುಕತ ಅವಕಶ ಕಲಿಪಸ್ುವುದು .
• ತರಗತಿಯ ವೆೇಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು ಮತುತ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಓದುವುದು. 
• ಮಕಕ ಳಿಗ ಪರಶಿನುಸ್ಲು ಅವಕಶ ಕಲಿಪಸ್ುವುದು . 
• ವಿಷದಯಗಳನುನು ಪರಶೊೇಧಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಳು ಲು ಅವಕಶ ಕಲಿಪಸ್ುವುದು. 

ಅಲಲ ದೇ ಗ ರಂಥಲಯದ ಕಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು  ಶಾಲ ಪಠಯ ಕ ರಮಕಕ ಪೂರ್ರಕವಾಗಿ  
ಬಳಸಿಕೊಳುಳುವುದರಂದ ಮಕಕ ಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅವರ ಕಲಿಕ 
ಮಟಟಿ ವನುನು ಹಚಿಚಿಸ್ಲು ಸ್ಹಕರಯಾಗುತತದ. 

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿ ತರಗತಿಯ ಮಕಕ ಳಿಗ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮಮ  ಪರತೆಯೇಕವಾದ ಗ ರಂಥಲಯದ 
ಅವಧಿಯನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನಡಸ್ುವುದರಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದುವ ಹವಾಯಸ್ವನುನು 
ಬೆಳೆಸ್ಬಹುದು.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ ಕಲಿಕಗ ಶಿಕಷ ಕರ ಪ್ತ ರ ಪರಧಾನವಾದದು ರಂದ, ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳನುನು 
ಶಿಕಷ ಕರು ನಡಸಿದಲ್ಲಿ ಫಲಿತ್ಂಶವು ಉತತಮವಾಗಿರುತತದ . 
   
                    

                   
                    ಪರಶ ನುಗಳು: 

 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ ರಂಥಲಯಗಳು ಏಕ 
ಬೆೇಕು? 

 ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವಾಯಸ್ವನುನು 
ಹೇಗ ವೃದಿಧಿಸ್ಬಹುದು?

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳನುನು 
ಯಾವಾಗ ನಡಸ್ಬೆೇಕು ?

 ಗ ರಂಥಲಯಗಳನುನು ಯಾರು 
ನಡಸ್ಬೆೇಕು? 
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2. ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿವರಹಣೆ:  

2.1. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಯ್ಕ ವಿಧಾನ: 

ಗ ರಂಥಲಯಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಭಂಡಾರವಾಗಿರುವುದರಂದ, ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಕಕ ಳಿಗ ಸ್ೊಕತವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಅತಯ ಂತ ಪರಮುಖವಾಗುತತದ .

ಮಕಕ ಳು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸ್ರಳ ಪಠಯ ಗಳಿದುದು, ಆಕಷದರಣಿೇಯವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಹಚುಚಿ ಇಷದಟಿ  
ಪಡುತ್ತರೆ. ಕಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಕಕ ಳನುನು ಹಚುಚಿ ಆಕಷಿರಸ್ುತತದ. ಆದದು ರಂದ ಶಾಲ 
ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಹಚುಚಿ ಸ್ಂಖಯಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು . 

ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಯ ಕಲವು ಮೊಲಭೊತ ಅಂಶಗಳನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೆೇಕಗುತತದ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ; 

• ಧರ್ಮರ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಜನಾಂಗ, ಬಣಣ , ಭಾಷೆಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾವನಗಳನುನು 
ನೇರವಾಗಿ ಪರಚೊೇದಿಸ್ುವಂತಹ ಬರಹಗಳಿರುವ ಕಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು 
ತೆಗದುಕೊಳಳು ಬಾರದು. 

• ಸಾಮಾನಯ  ಜ್ಞಾನವನುನು ಹಚಿಚಿಸ್ಲು ಹಾಗೊ ವಿಶಾಲ ಮನೊೇಭಾವವನುನು ಬೆಳೆಸ್ಲು 
ಸ್ಹಕರಯಾಗುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಷದಯಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ತೆಗದುಕೊಳಳು ಬಹುದು. 

ಇದರಂದ ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪ ರ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣವನುನು ಬೆಳೆಸ್ಬಹುದು. 

• ಹಚ್ಚಿಗಿ ನಿೇತಿ ಬೆೊೇಧಿಸ್ುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ತೆಗದುಕೊಳುಳುವ ಬದಲಿಗ, ಆದಷದುಟಿ 
ಮಕಕ ಳು ತ್ವೆೇ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಮೌಲಯ ಗಳನುನು ಗುರುತಿಸ್ಲು ಅವಕಶವಿರುವ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ತೆಗದುಕೊಳಳು ಬಹುದು. 

• ವೆೈವಿಧರ್ಯ ಮಯ ವಿಷದಯಗಳನುನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು 
ತೆಗದುಕೊಳಳು ಬೆೇಕು. ಉದಾ: ಇತಿಹಾಸ್, ಗಣಿತ, ಭೊಗೊೇಳ, ಬಾಹಾಯಕಶ, ವಿಜಾಣ ನ,    

ಹಾಸ್ಯ , ಕಲಪ ನ, ಸಾಹಸ್ಮಯ, ಮೌಲಯ ಧಾರತ, ...... ಅಲಲ ದೇ ಪದಯ ಗಳು, ಕಥಗಳು, 

ನಾಟಕಗಳು ಇತ್ಯದಿ. 

• ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಯ್ಕ ಹಚುಚಿ 
ಉಪಯುಕತವಾಗುತತದ . ಒಂದೇ ಕಥಯು ವಿವಿಧರ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯ ವಿರುವಂತಹ 
ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗ ಒತುತ ನಿೇಡಬಹುದು. (ಉದಾ: ಕನನು ಡ, ಉದುರ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ..).  

• ಹಚ್ಚಿಗಿ ಮಕಕ ಳಿಗ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷದಯಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ತರಸ್ಬೆೇಕು. ಅಲಲ ದೇ 
ಮಕಕ ಳಿಗ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಕಲವು ಹೊಸ್ ವಿಷದಯಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು 
ಸ್ಹಾ ತರಸ್ಬಹುದು. ಇದರ ಮೊಲಕ ಮಕಕ ಳಿಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೊ 
ತಿಳಿಯದಿರುವ ವಿಷದಯಗಳ ಬಗಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದಂತ್ಗುತತದ. 

                             ಪರಶ ನುಗಳು: 

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ರೇತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರಬೆೇಕು? 

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಿಗ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಹೇಗ ಆಯ್ಕ 
ಮಾಡಬಹುದು? 
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• ಚಿಕಕ  ಮಕಕ ಳಿಗ ಹಚ್ಚಿಗಿ ಚಿತ ರಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ತರಸ್ಬಹುದು . 

• ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿವಭಾಷಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಚುಚಿ ಅಥರಪೂರ್ಣರ ಆಯ್ಕಯಾಗುತತದ.  

• ಹಾಸ್ಯ  ಪರಧಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಕಕ ಳಿಗ ಹಚುಚಿ ಇಷದಟಿ ವಾಗುವುದರಂದ ಅವುಗಳನುನು ಸ್ಹಾ 
ತರಸ್ಬಹುದು. 

• ಬೆೇರೆ ಸ್ಂಸ್ಕ ೃತಿಯನುನು ಬಂಬಸ್ುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು  ಸ್ಹಾ ತರಸ್ಬಹುದು. ಉದಾ: ಬೆೇರೆ 
ಸ್ಂಸ್ಕ ೃತಿಯ ಹಾಗೊ ಬೆೇರೆ ಸ್ಥೆ ಳಗಳ ಕಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು. 

• ಅಕಷ ರಗಳು ದೊಡಡ ದಾಗಿದದು ರೆ ಓದಲು ಸ್ುಲಭವಾಗಿರುತತದ. 

 ಪರಕಶಕರ ವಿವರವನುನು  ಈ ಕೈಪಿಡಿಯ ಕೊನಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಗಿದ . 

ವಿವಿಧರ್ ಪರಕಶಕರಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭಯ ವಿದು ದು , CRP ಹಾಗೊ 
ಮೊಖೊಯೇಪ್ಧಾಯಯರು ಪರಕಶಕರಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಪರತಿಗಳನು ನು ತರಸಿಕೊಂಡು , ಸ್ಹ 
ಶಿಕಷ ಕರ ಸ್ಹಾಯದೊಡನ ಅವುಗಳನುನು ಓದಿ , ಉತತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನು ನು ಆಯ್ಕ 
ಮಾಡಬಹುದು . ಆಯ್ಕಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನು ನು CRP ಪರಶಿೇಲಿಸಿ , ನಂತರ 
ಪರಕಶಕರಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗ ತರಸ್ಬಹುದು . ಈ ಮೊಲಕ ತಮಮ  ಕ್ಷೇತ ರದ ಎಲಲ  
ಶಾಲೆಗಳಿಗ ಏಕ ರೇತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ತರಸ್ಬಹುದು ಹಾಗೊ ಹಚುಚಿ ಸ್ಂಖಯಯಲ್ಲಿ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ತರಸ್ುವುದರಂದ ಹಚಿಚಿನ ರಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ ಸಿಗುವ ಸಾಧರ್ಯ ತೆ ಇರುವುದು.  

2010-11 ರ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ವಷದರದಲ್ಲಿ ಅಕಷ ರ ಪರತಿಷಾಠಾನವು ಸ್ವರ ಶಿಕಷ ಣ 
ಅಭಿಯಾನದೊಡಗೊಡಿ ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಿಗ ನರವಾಗುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯನುನು ತಯಾರಸಿದ . ಈ ಪಟ್ಟಿಯನುನು ಅನುಸ್ರಸಿ ಕೊಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನು ನು 
ತರಸ್ಬಹುದಾಗಿದ . 

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಿಗ ತರಸ್ಲದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರವನುನು ಶಾಲ 
ಗ ರಂಥಲಯದ ಉಸ್ುತವಾರ ಶಿಕಷ ಕರು ನಿವರಹಿಸ್ುವುದು ಉತತಮ. ಶಾಲ 
ಗ ರಂಥಲಯದ ಉಸ್ುತವಾರ ಶಿಕಷ ಕರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮಮ ತರಗತಿಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪರತಿ ಶಿಕಷ ಕರಗ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ವಿತರಸಿ, ವಿತರಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರವನುನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳುಳುವುದು. ಪರತಿ 
ತರಗತಿಯ ಶಿಕಷ ಕರು ತಮಗ ನಿೇಡಲದ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಅಕಷ ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪರತಿ 
ತರಗತಿಗ ನಿೇಡಲದ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಂಗ ರಹಿಸ್ುವ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೊೇಡಿಸಿಡುವುದರಂದ ತರಗತಿಯ ವೆೇಳೆ 
ಮಕಕ ಳಿಗ ವಿತರಸ್ಲು ಅನುಕೊಲವಾಗುವುದು. 

ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸ್ುವ ವಿಧಾನವನುನು ಕಯಾರಗಾರದ ವೆೇಳೆ ತಿಳಿಸ್ಲಗುತತತದ. 

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಕಳೆದುಹೊೇದಲ್ಲಿ ಅದನುನು ಗ ರಂಥಲಯದ ಉಸ್ುತವಾರ ಶಿಕಷ ಕರು ಆ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳುಳುವುದು. 

    
                       ಪರಶ ನುಗಳು: 

  ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಿಗ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಯಾರು ತರಸ್ುತ್ತರೆ ?

 ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಎಲ್ಲಿಂದ  
ತರಸ್ಬಹುದು? 

 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಯಾರು 
ನಿವರಹಿಸ್ುತ್ತರೆ? 

 ತರಗತಿಯ ಶಿಕಷ ಕರಗ ಪುಸ್ತಗಳನುನು 
ಯಾರು/ಯಾವಾಗ ವಿತರಸ್ುತ್ತರೆ? 

 ತರಗತಿಯ ಶಿಕಷ ಕರು ತಮಗ 
ನಿೇಡಲದ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಎಲ್ಲಿ 
ಇಡುತ್ತರೆ? 

 ಪುಸ್ತಕವು ಕಳೆದುಹೊೇದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಹರದುಹೊೇದಲ್ಲಿ ಏನು 
ಮಾಡಬೆೇಕು? 

                          This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  
3.0 Unported License                                                        4/14



             ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹರ್ವಹಣಾ ಕೈೈಪಿಡಿ 

 

2.2. ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಗಿೇರಕರಣ ವಿಧಾನ: 

ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಿಗ ತರಸ್ಲದ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು  ವಿವಿಧರ್ ಹಂತಗಳಿಗ ವಗಿೇರಕರಸಿದಲ್ಲಿ 
ಶಿಕಷ ಕರಗ ಹಾಗೊ ಮಕಕ ಳಿಗ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳು ಲು ಸ್ಹಕರಯಾಗುತತದ. 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ವಗಿೇರಕರಣವನುನು ಹಲವು ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾ: 

ವಿಷದಯಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ , ಭಾಷೆಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ , ಸ್ರಳ ಹಾಗೊ ಕಠಿಣ ಪಠಯ ಗಳಿಗ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ , ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗಾತ ರಕಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ  ........ ಇತ್ಯದಿ . 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ವಾಕಯ ಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ವಗಿೇರಕರಸ್ುವುದು ಅತಯ ಂತ ಪರಭಾವಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದ . ಇದನುನು GROWBY 

ವಿಧಾನವೆಂದು ಹಸ್ರಸ್ಲಗಿದ . ಈ ವಿಧಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಹಿೇಗಿವೆ : 
• ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯದಿದದು ರೊ ಸ್ಹ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕವನುನು ಸ್ುಲಭವಾಗಿ 

ವಗಿೇರಕರಸ್ಬಹುದು. 

• ಮಗುವು ನಿದಿರಷದಟಿ ವಾದ ಓದುವ ಹಂತಕಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನುನು ಆಯ್ಕ 
ಮಾಡಬಹುದು . 

• ಮಗುವಿಗ ತನನು  ಓದುವ ಪರಗತಿಯ ಬಗಗೆ ಸ್ುಳಿವು ಸಿಗುತತದ . 
• ಶಿಕಷ ಕರಗ ಮಕಕ ಳ ಪರಗತಿಯ ಬಗಗೆ ಗಮನ ಹರಸ್ಲು ನರವಾಗುತತದ. 

GROWBY  ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಪರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ವಾಕಯ ಗಳ ಸ್ಂಖಯಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 6 

ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಹುದು. 

• ಹಸಿರು ಹಂತ : ಪರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ  1-2 ವಾಕಯ ಗಳಿದುದು, ಆಕಷದರಕ ಚಿತ ರಗಳಿಂದ 
ಕೊಡಿರುತತದ .

• ಕಂಪು ಹಂತ : ಪರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ  3-4 ವಾಕಯ ಗಳಿದುದು , ಆಕಷದರಕ ಚಿತ ರಗಳಿಂದ 
ಕೊಡಿರುತತದ .

• ಕತತಳೆ ಹಂತ : ಪರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ  5-6 ವಾಕಯ ಗಳಿದುದು , ಆಕಷದರಕ ಚಿತ ರಗಳಿಂದ 
ಕೊಡಿರುತತದ . 

• ಬಳಿ ಹಂತ :  ಪರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ  7-8 ವಾಕಯ ಗಳಿದುದು , ಚಿತ ರಗಳಿಂದ ಕೊಡಿರುತತದ . 
• ನಿೇಲಿ ಹಂತ :  ಪರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ  9-10 ವಾಕಯ ಗಳಿದುದು , ಚಿತ ರಗಳು ಇರಬಹುದು / 

ಇಲಲ ದಿರಬಹುದು . 
• ಹಳದಿ ಹಂತ :  ಪರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ  11 ಕಕ ಂತ ಮೇಲಪ ಟುಟಿ ವಾಕಯ ಗಳಿದುದು , ಚಿತ ರಗಳು 

ಇರಬಹುದು / ಇಲಲ ದಿರಬಹುದು . 

ಪರತಿ ಬಾರ ಪುಸ್ತಕಗಳನು ನು ತರಸಿದ ನಂತರ ಶಾಲ ಶಿಕಷ ಕರೆಲಲ ರೊ ಕೊಡಿ ,  

ಪುಸ್ತಕಗಳನು ನು ಮೇಲಿನ 6 ಹಂತಗಳಿಗ ವಿಂಗಡಿಸಿ , ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಂತದ ಹಸ್ರು 
ಸ್ೊಚಿಸ್ುವ ಬಣಣ ದ ಚಿೇಟ್ಯನುನು ಅಂಟ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳಿಗ ವಿತರಸ್ಲು 
ಅನುಕೊಲವಾಗುತತದ . 

  
                       
                        ಪರಶ ನುಗಳು : 

 ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಏಕ 
ವಗಿೇರಕರಸ್ಬೆೇಕು?

 GROWBY ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಏನು 
? 

 GROWBY ವಿಧಾನದ 
ಉಪಯೋಗಗಳೆೇನು ? 

 GROWBY  ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ವಗಿೇರಕರಸ್ುವ 
ಹಂತಗಳೆೇನು ? 

 ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಗಿೇರಕರಣವನುನು 
ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತರೆ? 

 ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಗಿೇರಕರಣವನುನು 
ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೆೇಕು? 

ವಿವರಣೆ ಪುಸ್ತಕದ 
ಹಂತ 

11+ ವಾಕಯ ಗಳಿದು ದು, ಚಿತ ರಗಳಿರುವುದು 
/ ಇಲಲ ದಿರುವುದು . 

ಹಳದಿ (Y)

9-10 ವಾಕಯ ಗಳಿದು ದು, ಚಿತ ರಗಳಿರುವುದು 
/ ಇಲಲ ದಿರುವುದು . 

ನಿೇಲಿ (B)

7-8 ವಾಕಯ ಗಳಿದು ದು,  ಚಿತ ರಗಳಿರುವುದು 
/ ಇಲಲ ದಿರುವುದು . 

ಬಳಿ (W)

5-6 ವಾಕಯ ಗಳಿದು ದು, ಆಕಷದರಕ 
ಚಿತ ರಗಳಿರುತತದ . 

ಕತತಳೆ (O)

3-4 ವಾಕಯ ಗಳಿದು ದು, ಆಕಷದರಕ 
ಚಿತ ರಗಳಿರುತತದ . 

ಕಂಪು (R)

1-2 ವಾಕಯ ಗಳಿದು ದು, ಆಕಷದರಕ 
ಚಿತ ರಗಳಿರುತತದ . 

ಹಸಿರು (G)
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3. ಗ ರಂಥಲಯ ತರಗತಿ 

3.1. ಗ ರಂಥಲಯದ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ  
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ ರಂಥಲಯಗಳು ನಡಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಮತುತ ಆ ಮೊಲಕ ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಓದುವ 
ಹವಾಯಸ್ವನುನು ಬೆಳೆಸಿ ಉತೆತೇಜಿಸ್ಲು ಗ ರಂಥಲಯದ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಪರಮುಖ ಪ್ತ ರ 
ವಹಿಸ್ುತತದ . 

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ,  ಪರತಿ ತರಗತಿಯ ಮಕಕ ಳಿಗ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮಮ  
ಪರತೆ ಯೇಕವಾದ ಗ ರಂಥಲಯದ ಅವಧಿಯನುನು ಮುಖೊಯೇಪ್ಧಾಯಯರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ , 
ಅದನುನು ಆಚರಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ ವಾಗುತತದ . 

ಅಲಲ ದೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗ ರಂಥಲಯಕಕ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವ ಹವಾಯಸ್ವು 
ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇತಿಯ ಶಿಸ್ತನುನು ಬೆಳೆಸ್ಲು ಸ್ಹಕರಯಾಗುತತದ .

3.2. ಗ ರಂಥಲಯದ ಅವಧಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗ ರಂಥಲಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  2 ರೇತಿ ಚಟುವಟ್ಕ ನಡಯುತತದ . 

• ಕ ರಯಾತಮ ಕ ಚಟುವಟ್ಕ ಸ್ಮಯ (ಮೊದಲ 30 ನಿಮಿಷದ) 

• ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮತುತ ವಿವರಗಳ ದಾಖಲಿಸ್ುವಿಕ ಸ್ಮಯ (ಕೊನಯ 15  ನಿಮಿಷದ) 

3.2.1. ಕ ರಯಾತಮ ಕ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು : 
ಮಕಕ ಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಹಚುಚಿ ಓದಿ, ಶಾಲ ಪಠಯ ಕ ರಮವನುನು ಚನಾನುಗಿ ಅಥರ ಮಾಡಿಕೊಳಳು ಲು 
ಸಾಧರ್ಯ ವಾದಾಗ ಗ ರಂಥಲಯದ ಪರಗತಿ ಉತತಮವಾಗಿದ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ಬಹುದು . 
ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಕ ರಯಾತಮ ಕತೆಯನುನು ಉತೆತೇಜಿಸ್ುವುದರೆೊಂದಿಗ , 
ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಚುಚಿ ಆಸ್ಕತ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತತದ . ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಗಿನ 
ಚಟುವಟ್ಕಗಳನುನು ಶಿಕಷ ಕರು ಮಾಡಬಹುದು . 

• ಪುಸ್ತಕಧಾರತ ಪ್ತ್ರಭಿನಯ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು 
• ಲೆಗೊೇ ಮಾದರ ರಚನ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು 
• ಪುಸ್ತಕಪುಟ ಮತುತ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಬೆಸಯುವ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು 
• ಕಥ ಹೇಳುವುದು 
• ಗಣಕ ಯಂತ ರ ಆಧಾರತ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು 

                    ಪರಶ ನುಗಳು : 

 ಗ ರಂಥಲಯ ತರಗತಿಯನುನು 
ಯಾವಾಗ ನಡಸ್ಬೆೇಕು? 

 ಗ ರಂಥಲಯದ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನುನು 
ಯಾರು ನಿೇಡುತ್ತರೆ? 

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಕಕ 
ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಅವಶಯ ಕತೆಯ್ೇನು? 

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯದ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೆೇಕು? 

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯದಲ್ಲಿ 
ಚಟುವಟ್ಕಗಳ ಪ್ತ ರವೆೇನು ? 

 ಗ ರಂಥಲಯದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ರೇತಿಯ 
ಚಟುವಟ್ಕಗಳನುನು ಮಾಡಬಹುದು?

  ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಟುವಟ್ಕಗಳನುನು ಯಾರು 
ಮಾಡುತ್ತರೆ? 
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ಪುಸ್ತಕಧಾರತ ಪ್ತ್ರಭಿನಯ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು : ಪುಸ್ತಕಧಾರತ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು 
ಒಂದು ರಚನಾತಮ ಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದುದು , ಗ ರಂಥಲಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಷ ಕರು 
ಪ್ತ್ರಭಿನಯದಂತಹ ಚಟುವಟ್ಕಗಳನುನು ಪರೇರೆೇಪಿಸ್ುತ್ತರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ುವ 
ಮೊಲಕ ಶಾಲ ಪಠಯ ಕ ರಮದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧರ್ ಸ್ತರಗಳನುನು ಇನೊನು ಉತತಮವಾಗಿ 
ಅಥರಮಾಡಿಕೊಳಳು ಲು ಸಾಧರ್ಯ ವಾಗುತತದ. 

ಉದಾ: 'ಹಳಿಳು ಜಾತೆರ ' ಎಂಬ ಕಥ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊಲಕ ಮಕಕ ಳಿಗ ಸ್ಜಾತಿ ಮತುತ ವಿಜಾತಿ 
ಬೇಜಾಕಷ ರಗಳ ಪರಕಲಪ ನಯನುನು ಇನೊನು ಉತತಮವಾಗಿ ಅಥರಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು. 

ಈ ಚಟುವಟ್ಕಯನುನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಿೇಗಿದ : 
• ಮೊದಲಿಗ ಕಥ ಪುಸ್ತಕವನುನು ನಿದಿರಷದಟಿ  ಹಂತದವರೆಗ ಓದುವುದು. 

• ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಕಕ ಳನುನು ಪರಶಿನುಸ್ುವ ಮೊಲಕ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಶಾಲ ಪಠಯ ಕ ರಮದಡಗ 
ಕರೆದೊಯುಯವುದು . 

• ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳಿಗ ಪ್ತ್ರಭಿನಯದಂತಹ ಚಟುವಟ್ಕಯನುನು 
ಮಾಡಿಸ್ುವುದು. 

• ನಂತರ ಪುನ: ಪರಶನುಗಳನುನು ಕೇಳುವ ಮೊಲಕ, ಚಟುವಟ್ಕಯಿಂದ ಪಠಯ ಕ ರಮದಲ್ಲಿನ 
ವಿಷದಯವನುನು ಅಥರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಾತರ ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳುವುದು . 

• ಕೊನಯದಾಗಿ , ಕಥ ಪುಸ್ತಕವನುನು ಪೂರ್ತಿರಯಾಗಿ ಓದುವಂತೆ ತಿಳಿಸ್ುವುದು . 

ಲೆಗೊೇ ಮಾದರ ರಚನ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು :  ಲೆಗೊೇ - ಇದು ಮಕಕ ಳ ಆಟ್ಕಗಳು. 

ಮಕಕ ಳು  ತ್ವು ಈಗಾಗಲೆೇ ಓದಿರುವ ಕಥಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ತ ರಗಳು ಹಾಗೊ ವಸ್ುತಗಳನುನು 
ಕ ರಯಾತಮ ಕವಾಗಿ ಲೆಗೊೇ ಇಟ್ಟಿಗಗಳ ಮೊಲಕ ರಚನ ಮಾಡಿ , ಕಥಯನುನು ಪುನಃ ರಚಿಸಿ 
ಹೇಳುವಂತೆ ಪರೇರೇಪಿಸ್ುವ ಮೊಲಕ ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಕ ರಯಾತಮ ಕತೆ , ಶಬಧಿ ಕೊೇಶ ಹಾಗೊ 
ಭಾವನಗಳನುನು ಬೆಳೆಸ್ಬಹುದಾಗಿದ. ಈ ಚಟುವಟ್ಕಗಳನುನು ಸ್ಹ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗ ಬೆಸದು ಆ 
ಮೊಲಕ ಶಾಲ ಪಠಯ ಕ ರಮಕಕ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಬಹುದು . 
ಉದಾ: 'ಡಿರಪ್ ಡಾರಪ್ ಡಿರಪ್ ' ಎನುನುವ ಕಥ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊಲಕ ಲೆಗೊೇ ಆಟ್ಕಗಳನುನು 
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಕಕ ಳಿಗ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಶಬದು  ಗ ರಹಣೆಯ ವಿಧಾನವವನುನು ಪ್ರತಕ್ಷಿಕವಾಗಿ 
ತೆೊೇರಸ್ಬಹುದು. 

ಈ ಚಟುವಟ್ಕಯನುನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಿೇಗಿದ : 
• ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು 
• ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನ ಅಥವಾ ಪ್ತ ರವನುನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡುವುದು 
• ಲೆಗೊೇ ಇಟ್ಟಿಗಗಳನುನು ಬಳಸಿ ಮಾದರ ರಚಿಸಿ, ಪರದಶಿರಸ್ುವುದು
• ಮಾದರಯ ಬಗಗೆ ಚಚಿರಸ್ುವುದು ಮತುತ ವಿಶಲೇಷಿಸ್ುವುದು 
• ಏನು ಮಾಡಲಯಿತು ಮತುತ ಹೇಗ ಎನುನುವುದನುನು ಪುನಃ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊಲಕ 

ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಚಿರಸ್ುವುದು 

                     
                           ಪರಶ ನುಗಳು: 

 ಪುಸ್ತಕಧಾರತ ಚಟುವಟ್ಕಗಳ 
ಉಪಯೋಗವೆೇನು? 

 ಪುಸ್ತಕಧಾರತ ಚಟುವಟ್ಕಗಳನುನು 
ಹೇಗ ಮಾಡಬೆೇಕು?

 ಲೆಗೊೇ ಚಟುವಟ್ಕಗಳ 
ಉಪಯೋಗವೆೇನು? 

 ಲೆಗೊೇ ಚಟುವಟ್ಕಗಳನುನು 
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೆೇನು? 
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ಪುಸ್ತಕಪುಟ ಮತುತ ಪುಸ್ತಕ-ಬೆಸಯುವ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು : 

  
ಪುಸ್ತಕಪುಟ:  ಇದು ಒಂದು ಯೋಜನಯಾಗಿದುದು , ಮಕಕ ಳು ತ್ವು ಓದಿರುವ ಯಾವುದೇ 
ಕಥ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಟದ ಸ್ಣಣ  ವಿವರಣೆಯನುನು ಬರೆಯಬೆೇಕಗುತತದ.  ಕಥಯ 
ವಿವರಣೆಯು ನಿದಿರಷದಟಿ  ಪರಶನುಗಳ ಮಾದರಯಲ್ಲಿದುದು , ಮಕಕ ಳು ಕಲವು ಪರಶನುಗಳಿಗ ಕಥಯಲ್ಲಿ 
ತಮಗ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ನೇರ ವಿಷದಯಗಳ  ಮೊಲಕ (ಸ್ಥೆ ಳ, ಘಟನ , ಪ್ತ ರ ...) ಹಾಗೊ 
ಕಲವು ಪರಶನುಗಳಿಗ ಕಥಗ ಬೆೇರೆ ಆಯಾಮವನುನು ಕಲಿಪಸಿಕೊಂಡು ಉತತರಸ್ುವ ಮೊಲಕ ಚಿತ ರದ 
ರೊಪದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ುತತಪಡಿಸ್ುತ್ತರೆ. 

ಉದಾ: ಕಥಯ ಬದಲಿ ಮುಕತಯ, ಪ್ತ ರವು ನಾನಾಗಿದದು ಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತಿತದ್ದೆ ....  

      
ಪುಸ್ತಕಗಳನು ನು ಬೆಸಯುವುದು : ಇದು ಮತೆೊತಂದು ವಿಧರ್ವಾದ ಯೋಜನಯಾಗಿದುದು , ಈ 
ಚಟುವಟ್ಕಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳಿಗ ಗ ರಂಥಲಯದ ವಿವಿಧರ್ ಕಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾನ ವಿಷದಯ, 

ಅಂಶಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆ ಕಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪರೇರೆೇಪಿಸ್ಲಗುತತದ. 

ಉದಾ: ಪರವಾಸ್ದ ಅಂಶವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಏಕ ರೇತಿಯ ಚಿತ ರ ಶೈಲಿ ಇರುವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು , 
ಒಂದೇ ಲೆೇಖಕರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ಯದಿ. 

    ಈ ಎರಡು ಚಟುವಟ್ಕಗಳ ಮೊಲಕ ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಅಭಿರುಚಿಯನುನು ಮತುತ 
ಪುಸ್ತಕವನುನು ವಿವಿಧರ್ ಸ್ತರಗಳನುನು ಗುರುತಿಸ್ುವ ಹವಾಯಸ್ವನುನು ಬೆಳೆಸ್ಬಹುದಾಗಿದ. 

ಕಥ ಹೇಳುವುದು : ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಥ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನಯ  
ಚಟುವಟ್ಕಯಾಗಿರುತತದ . ಮಕಕ ಳು ಕಥಯನುನು ನಿಲಿರಪತತೆಯಿಂದ ಆಲಿಸ್ುತ್ತರೆ ಮತುತ 
ಆಸಾವದಿಸ್ುತ್ತರೆ . ಆದದು ರಂದ ಮಕಕ ಳು ಕಥಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಹ 
ಒಂದು ಕೌಶಲಯ ವಾಗುತತದ . ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಥ ಹೇಳುವ ಸ್ಮಯ ಶಿಕಷ ಕರು ಈ ಅಂಶಗಳನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೆೇಕಗುತತದ . 

• ಕಥ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲಿಗ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ರು, ಲೆೇಖಕರ ವಿವರವನುನು ತಪಪ ದೇ 
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                        ಪರಶ ನುಗಳು: 

 ಪುಸ್ತಕಪುಟ ಚಟುವಟ್ಕಯನುನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೆೇನು?

 ಪುಸ್ತಕ ಬೆಸಯುವ ಚಟುವಟ್ಕಗಳನುನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೆೇನು?

 ಪುಸ್ತಕಪುಟ ಮತುತ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಸಯುವ ಚಟುವಟ್ಕಗಳ ಉಪಯೋಗವೆೇನು? 

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಥ ಹೇಳುವ ಚಟುವಟ್ಕಯನುನು ಏಕ ಮಾಡಬೆೇಕು? 

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಥ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನವೆೇನು? 
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ಹೇಳುವುದು. 

• ನೇರವಾಗಿ ಕಥ ಹೇಳಲು ಪ್ರರಂಭಿಸ್ದ, ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಕತ ವೃದಿದುಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 
ಕಥಗ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಲವು ಪರಶನುಗಳನುನು ಕೇಳುವುದು ತುಂಬಾ 
ಪರಯೋಜನಕರಯಾಗುತತದ .

• ಪರಶನುಗಳಿಗ ಮಕಕ ಳು ಉತತರಸಿದಾಗ, ಅಸ್ಮಂಜಸ್ ಉತತರವನುನು ನಿೇಡಿದ ಪಕಷ ದಲ್ಲಿ 
ಮಕಕ ಳನುನು ಗದರಸ್ದೇ ಆ ರೇತಿ ಉತತರಸ್ಬಾರದಂದು ನಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುರಂದ 
ಮಕಕ ಳು ಚಟುವಟ್ಕಯಲ್ಲಿ ಸ್ಂಪೂರ್ಣರವಾಗಿ ಪ್ಲೆೊಗೆಳುಳುವಂತೆ ಉತೆತೇಜಿಸ್ಬಹುದು.

• ಕಥ ಹೇಳುವ ಸ್ಮಯ ಆದಷದುಟಿ ಶಾರೇರಕ ಚಲನ ವಲನಗಳನುನು ಬಳಸ್ುವುದು 
ತುಂಬಾ ಅವಶಯ ಕ . ವಿವಿಧರ್ ಪ್ತ ರಗಳಿಗ ಧರ್ವ ನಿ ಬದಲವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಥ 
ಹೇಳುವುದರಂದ ಮಕಕ ಳು ಕಥಯನುನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳಳು ಲು 
ಸ್ಹಾಯಕವಾಗುತತದ.  

• ಮಕಕ ಳು ಕಥಯನುನು ಕೇಳುತಿತರುವುದನುನು ಖಾತರಪಡಿಸಿಕೊಳಳು ಲು ನಡುವೆ ಪರಶನುಗಳನುನು 
ಕೇಳಬಹುದು. 

ಗಣಕಯಂತ ರ ಆಧಾರತ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು : ಉಬುಂಟು ಎಂಬ ಲಿನಕ ಆಧಾರತ 
Operating System ನಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ ಕಲಿಕಗ ಅನವ ಯಿಸ್ುವಂತೆ ವಿವಿಧರ್ ಚಟುವಟ್ಕಗಳಿದುದು , 
ಇದನುನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಕಕ ಳಿಗ ಬೆೊೇಧಿಸ್ಬಹುದು. (ಇದರ ಬಗಗೆ ನಂತರ ಕಯಾರಗಾರ 
ನಡಸ್ಲಗುತತದ) 

3.2.2. ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಸ್ಮಯ : 
ಕ ರಯಾತಮ ಕ ಚಟುವಟ್ಕ ಸ್ಮಯದ ನಂತರ ಶಿಕಷ ಕರು ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಮಕಕ ಳಿಗ ವಿತರಸ್ಬೆೇಕು . 
ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಸ್ುವಾಗ ಕಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೆೇಕು. 

1. ಎಲಲ  ಮಕಕ ಳಿಗೊ ಎಲಲ  ಕಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಸ್ಮನಾಗಿ ನಿೇಡುವುದು. 

2. ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸ್ುವುದು. 

3. ಮಕಕ ಳ ಓದುವ ಮಟಟಿ ದ ಬಗಗೆ ಗಮನಹರಸಿ, ಅವರು ಉತತಮವಾಗಿ ಓದುವಂತೆ 
ಪರೇರೆೇಪಿಸ್ುವುದು. 

4. ಶಾಲೆಗ ಸ್ತತವಾಗಿ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ಮಕಕ ಳ ಬಗಗೆ  ಗಮನ ಹರಸ್ುವುದು. 

5. ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ವಿತರಸ್ುವ ವೆೇಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಯ ವಸಥೆಯನುನು 
ಅಳವಡಿಸ್ುವುದು. 

       ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಸ್ುವ ವಿಧಾನ :

1. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಕಕ ಳನುನು ನೊೇಂದಣಿ ಸ್ಂಖಯಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 5 ಜನರ 
ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದು . 

2. ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು  ಹಂತಗಳಿಗ (GROWBY) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ 
ಜೊೇಡಿಸಿಕೊಳುಳುವುದು. 

   

                

                      
                     

                          ಪರಶ ನುಗಳು : 

 ಮಕಕ ಳಿಗ ಪುಸ್ತಕವನುನು ಹೇಗ 
ವಿತರಸ್ಬೆೇಕು? 

 ಮಕಕ ಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಹೇಗ 
ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಳುತ್ತರೆ? 

 ಪುಸ್ತಕ ತೆಗದುಕೊಂಡ ನಂತರ 
ಮಕಕ ಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತರೆ? 

 ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಸಿದ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹೇಗ 
ದಾಖಲಿಸ್ಬಹುದು? 
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3. ಶಿಕಷ ಕರು ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನ ಮಕಕ ಳನುನು ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಕರೆಯುವುದು. 

4. ಪರತಿ ಮಗುವು ತನಗ ಇಷದಟಿ ವಾದ ಪುಸ್ತಕವನುನು ಮೇಜಿನಿಂದ ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಳುತತದ . 
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು (ಮಗುವಿನ ಹಸ್ರು ಹಾಗೊ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ರು) ಶಿಕಷ ಕರು 
ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳುಳುವುದು. ಮಕಕ ಳು ಪುಸ್ತಕವನುನು ತೆಗದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಿಸೊಟಿೇಗಾರಮ 
ಚ್ಟ್ರ ನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಿಂಗಳಿನ ಆಯಾ ಹಂತದ ಸ್ಥೆ ಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತು 
ಮಾಡುತ್ತರೆ. (ಹಿಸೊಟಿೇಗಾರಮ ಬಗಗೆ ಮುಂದ ತಿಳಿಸ್ಲಗುವುದು) 

5. ಶಿಕಷ ಕರು ತರಗತಿಯ ಪರತಿ ಮಗುವು ಪುಸ್ತಕವನುನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಳುವವರೆಗೊ ಈ 
ವಿಧಾನವನುನು ಅನುಸ್ರಸ್ುವುದು. 

       ನಂತರದ ಗ ರಂಥಲಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ಕಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತತದ . 

1. ಮುಂದಿನ ಗ ರಂಥಲಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರರುವ ಎಲಲ  
ಮಕಕ ಳು ಮೊದಲಿಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ುತ್ತರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು  ಶಿಕಷ ಕರು 
ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳುಳುವುದು. ಇದರಂದ ಯಾವ ಮಗು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ ಹಾಗೊ 
ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನುನು ಬದಲಿಸ್ಬೆೇಕು ಎನುನುವುದನುನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

2. ಹಿಂಪಡದ ಎಲಲ  ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಪುನಃ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹಂತಗಳಿಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 
ಜೊೇಡಿಸಿಕೊಳುಳುವುದು. ಈ ಸ್ಂದಭರದಲ್ಲಿ ಅವಶಯ ವಿದದು ಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು  
ಹಂತಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರಸ್ಬಹುದು ಹಾಗೊ ಮಕಕ ಳು ಈಗಾಗಲೆ ಓದಿರುವ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಬದಲಿಸ್ಬಹುದು.  

3. ಮತೆೊತಮಮ ಮಕಕ ಳಿಗ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳು ಲು 
ತಿಳಿಸ್ುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರ ನೊೇಂದಣಿ ಸ್ಂಖಯ  1 ರಂದ ಕರೆಯದೇ , 

ಬದಲಿಗ ನೊೇಂದಣಿ ಸ್ಂಖಯ  6 ರಂದ ಪ್ರರಂಭಿಸ್ಬೆೇಕು . ಉಳಿದ ಗುಂಪಿನ 
ಮಕಕ ಳು ನೊೇಂದಣಿ ಸ್ಂಖಯಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ತೆಗದುಕೊಳುಳುತ್ತರೆ, 

ಹಾಗೊ ಕೊನಯಲ್ಲಿ ನೊೇಂದಣಿ ಸ್ಂಖಯ 1 ರಂದ 5 ರ ಮಕಕ ಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಆಯ್ಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳುತ್ತರೆ. ಹಿೇಗ ಮುಂದಿನ ಗ ರಂಥಲಯದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ 
ತೆಗದುಕೊಳು ಳುವ ಮಕಕ ಳ ಪ್ರರಂಭಿಕ ಸ್ರದಿಯನುನು ಮಾತ ರ 
ಬದಲಿಸ್ುವುದರಂದ ಪರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗ ಕನಿಷದಠಾ  ಒಂದು ಬಾರ ಎಲಲ  
ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಳುವ ಅವಕಶ ದೊರೆಯುತತದ . 

4.  ಗ ರಂಥಲಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನುನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಳುವ ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನ 
ಮಕಕ ಳಿಗ ಕಥಗ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲವು ಸ್ರಳ ಪರಶನುಗಳನುನು ಕೇಳುವ ಮೊಲಕ ಮಕಕ ಳು 
ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಓದಿದ್ದಾರೆಯ್ೇ/ಇಲಲ ವೆೇ ಎಂದು ಶಿಕಷ ಕರು ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

ಉದಾ:ನಿೇವು ಹಿಂದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನುನು ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ?, ಆ ಕಥಯು 
ಯಾರ/ಯಾವುದರ ಬಗಗೆ ಇದ? ಆ ಕಥಯಲ್ಲಿನ ಪರಮುಖ ಘಟನ ಏನು?, 

ಕಥಯನುನು ನಿೇನು ನಮಗಲಲ  ಹೇಳುವೆಯಾ? ........ ಇತ್ಯದಿ

ಗ ರಂಥಲಯದ ತರಗತಿಯನುನು  ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ  ಪರತಿ 
ತರಗತಿಯ ಶಿಕಷ ಕರು ನಡಸ್ುವುದು . 

                                          

 ಮುಂದಿನ ಗ ರಂಥಲಯದ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ 
ವಿಧಾನವು ಬದಲಗುವುದೇ? 

 ಮಕಕ ಳು ಎಲಲ  ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು 
ಓದಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದು? 

 ಮಗುವು ಹಿಂದಿನ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗದುಕೊಂಡ 
ಪುಸ್ತಕವನುನು ಓದಿದ 
ಎಂಬುದನುನು 
ಖಾತರಪಡಿಸಿಕೊಳುಳುವುದು 
ಹೇಗ? 

 ಪುಸ್ತಕವನುನು ಯಾರು 
ವಿತರಸ್ುವರು? 
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4. ಗ ರಂಥಲಯದ ಪರಣಾಮ ತಿಳಿಯುವುದು :

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಣಾಮವನುನು ತಿಳಿಯಲು ಮಕಕ ಳ ಓದುವ ಹಿಸೊಟಿೇಗಾರಮ 
ಅನುನು ಬಳಸ್ಲಗುತತದ . ಇದು ಗ ರಂಥಲಯದ ಸಿಥೆತಿ -ಗತಿಯನುನು ತಿಳಿಯುವ ಒಂದು 
ನಕ್ಷೆಯಾಗಿದ. ಹಿಸೊಟಿೇಗಾರಮ ಚ್ಟ್ರ ಅನುನು  ಪರತಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳಿಗ ಎಟುಕುವ 
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು. 

  ಹಿಸೊಟಿೇಗಾರಮ ತುಂಬುವ ವಿಧಾನ ಹಿೇಗಿದ : 
• X-ಅಕ್ಷೆಯು ತಿಂಗಳುಗಳನುನು ಸ್ೊಚಿಸ್ುತತದ.  Y-ಅಕ್ಷೆಯು ಪುಸ್ತಕದ ಹಂತವನುನು 

ಸ್ೊಚಿಸ್ುತತದ . 
• ಪರತಿ ಗ ರಂಥಲಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನು ನು ತೆಗದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪರತಿ 

ಮಗುವು  ತ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕದ ಹಂತಕ ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಹಿಸೊಟಿೇಗಾರಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಿಂಗಳು ಹಾಗೊ ಪುಸ್ತಕ ಹಂತಕ ಕ  
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥೆ ಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತು ಮಾಡುತತದ .(X,  √)   

• ಹಿಸೊಟಿೇಗಾರಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪರತಿ ಗುರುತು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನುನು ಸ್ೊಚಿಸ್ುತತದ. ಈ 
ನಕ್ಷೆಯ ಮೊಲಕ ನಮಗ ಯಾವ ಮಗು ಯಾವ ಹಂತದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನುನು 
ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲಲ . ಬದಲಿಗ 
ತಿಂಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬಣಣ ದ ದಟಟಿ ಣೆಯ ಮೊಲಕ ಮಕಕ ಳು ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಚುಚಿ ಓದುತಿತದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಷೆಟಿೇ ತಿಳಿಯುತತದ. 

ಈ ವಿಧಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಹಿೇಗಿವೆ : 

• ಗ ರಂಥಲಯಕಕ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವವರಗ ಗ ರಂಥಲಯದ ಪರಗತಿಯನುನು ಸ್ುಲಭವಾಗಿ 
ತೆೊೇರಸ್ಬಹುದು. 

• ಗ ರಂಥಲಯ ಹೇಗ ನಡಯುತಿತದಯ್ಂಬುದರ ಬಗಗೆ ಒಂದು ಚಿತ ರಣ ಕಣಬಹುದು.  
• ಇದು ಮಕಕ ಳು ಮಾಡುವ ಯೋಜನಯಾಗಿದುದು, ಮಕಕ ಳು ಮಾಡುವುದಕಕ ಖುಷಿ 

ಪಡುತ್ತರೆ. 

• ಅಲಲ ದೇ ಇದು ಮಕಕ ಳಿಗ ಹಚಿಚಿನ ಹಂತದ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಓದುವಂತೆ ಸ್ವ ಯಂ- 

ಪರೇರಣೆಯಾಗುತತದ. 

ಅಲಲ ದೇ ಶಿಕಷ ಕರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ವಿಶಲೇಷಿಸ್ುವ 
ಮೊಲಕ ಸ್ಹ ಗ ರಂಥಲಯದ ಪರಣಾಮವನುನು ತಿಳಿಯಬಹುದು . ಶಿಕಷ ಕರು ತಮಗ 
ತಿಳಿಸಿದ ನಮೊನಯಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಮುಖೊಯೇಪ್ಧಾಯಯರು ಮತುತ CRP 

ಗ ನಿೇಡುವುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಅವಲೆೊೇಕಸ್ುವ ಮೊಲಕ CRP, ಉತತಮ 
ಗ ರಂಥಪ್ಲಕರನುನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿ , ಸ್ಮಾಲೆೊೇಚನ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗಗೆ ಮಾತನಾಡಲು 
ಉಪಯುಕತವಾಗುತತದ. 

     

                     ಪರಶ ನುಗಳು: 

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯದ 
ಪರಭಾವವನುನು ಹೇಗ 
ಅಳೆಯಬಹುದು ? 

 ಓದುವ ಹಿಸೊಟಿೇಗಾರಮ ನ 
ಉಪಯೋಗವೆೇನು ? 

  ಹಿಸೊಟಿೇಗಾರಮ ಅನುನು ಯಾರು / 
ಯಾವಾಗ ತುಂಬಸ್ಬೆೇಕು ? 

 ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಹಿತಿಯ 
ಉಪಯೋಗವೆೇನು ? 

    
     

                          This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  
3.0 Unported License                                                        12/14



             ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹರ್ವಹಣಾ ಕೈೈಪಿಡಿ 

5. ಸ್ಮುದಾಯದ ಸ್ಹಭಾಗಿತವ
ಶಾಲೆಗಳು ಉತತಮವಾಗಿ ಕಯರನಿವರಹಿಸ್ಲು ಸ್ಮುದಾಯದ ಪ್ತ ರ ತುಂಬಾ ಅವಶಯ ಕ . ಈ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ ಸ್ವ ಯಂ-ಸೇವಕರ ಭೆೇಟ್ ಅತಯ ಂತ ಮಹತವ ಪೂರ್ಣರವಾಗುತತದ. 

     ಗ ರಂಥಲಯಗಳು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಗತಿಯನುನು ಹಚಿಚಿಸ್ುವುದರಂದ , ಸ್ಮುದಾಯವನುನು 
ಶಾಲೆಯತತ ಸಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ ಪ್ತ ರ ವಹಿಸ್ುತತದ . ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ ರಂಥಲಯಗಳ 
ಪರಗತಿಯನುನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಮುದಾಯದೊಡನ (ಪೇಷದಕರು, ಸ್ಥೆ ಳಿೇಯ ಮುಖಂಡರು, 

ಚುನಾಯಿತ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು, ಬೃಹತ್ ಸ್ಂಸಥೆಗಳು ಇತ್ಯದಿ) ಹಂಚಿಕೊಳುಳುವುದರಂದ 
ಸ್ಮುದಾಯದವರು ಶಾಲೆಯತತ ಗಮನಹರಸ್ಲು ಸ್ಹಕರಯಾಗುತತದ. ಈ ಮೊಲಕ 
ಶಾಲೆಗ ಅವಶಯ ಕವಾದ ಸ್ಹಕರ ದೊರೆಯುತತದ. 

     ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಮುದಾಯವನುನು ಸಳೆಯಬಹುದಾದ ಚಟುವಟ್ಕಗಳನುನು 
ಮಾಡುವುದರಂದ, ಸ್ಮುದಾಯ ಮತುತ ಶಾಲೆಯ ನಡುವೆ ಉತತಮ ಬಾಂಧರ್ವಯ  
ಬೆಳೆಸ್ಬಹುದಾಗಿದ. ಉದಾ: ಲೆಗೊೇ ಹಬಬ ಗಳು, ಕರಫಟಿ ್ ಚಟುವಟ್ಕಗಳು, ಪರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸ್ುವ 
ಚಟುವಟ್ಕಗಳು ಇತ್ಯದಿ . 

     ಅಲಲ ದೇ ಶಾಲ ಫಲಿತ್ಂಶಗಳನುನು ಉತತಮಗೊಳಿಸ್ಲು, ವಿವಿಧರ್ ಸ್ವ ಯಂ-ಸೇವಕರನುನು 
ಶಾಲೆಗ ಆಹಾವನಿಸ್ಬಹುದು. ಉದಾ: ಬೃಹತ್ ಸ್ಂಸಥೆಗಳ ನೌಕರರು, ಸ್ಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ 
ವಿದಾಯವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು, ನಿವೃತತ ವಯ ಕತಗಳು, ಕಲೆೇಜು ವಿದಾಯಥಿರಗಳು ಇತ್ಯದಿ. ಇವರು 
ಶಾಲೆಗ ಬಡುವಿನ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿ ಮಕಕ ಳಿಗ ವಿವಿಧರ್ ಚಟುವಟ್ಕಗಳನುನು 
ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು. ಉದಾ: ಮನಕಲಸ್ದ ವಿಷದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, 

ಗಣಕಯಂತ ರ ಸ್ಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಕ ಮಾಡುವುದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಂಬಂಧಿತ ಪರಯೋಗಗಳನುನು 
ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಇತ್ಯದಿ. ಈ ಮೊಲಕ ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದುವ ಹವಾಯಸ್ವನುನು 
ಬೆಳೆಸ್ಲು ಸ್ಹಕರಯಾಗುತತದ . 

     ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕಷ ರ ಪರತಿಷಾಠಾನವು ಸ್ವ ಯಂ-ಸೇವಕರನುನು ಗುರುತಿಸಿ, ಶಾಲೆಗಳಿಗ ಸ್ಹಕರ 
ನಿೇಡುತತದ. ಅಲಲ ದೇ CRP ಗಳು ಹಾಗೊ ಶಾಲ ಸಿಬಬ ಂದಿಯು ಸ್ಹ ಶಾಲೆಯ ಸ್ುತತಮುತತ 
ಸ್ವ ಯಂ-ಸೇವಕರನುನು ಗುರುತಿಸಿ, ಶಾಲೆಗ ಸ್ಹಕರ ನಿೇಡುವಂತೆ ಅಹಾವನಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದ.  

                 

                       ಪರಶ ನುಗಳು : 

 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮುದಾಯದ 
ಪ್ತ ರವೆೇನು ? 

 ಶಾಲ ಗ ರಂಥಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಯಂ-

ಸೇವಕರ ಪ್ತ ರವೆೇನು ? 

 ಶಾಲೆಗಳಿಗ ಸ್ವ ಯಂ-ಸೇವಕರನುನು 
ಯಾರು ಕರೆತರುತ್ತರೆ ? 
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ಶಾಲ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಹಾಗೊ ಸಿ .ಆರ್ .ಪಿ ಗಳ ಪ್ತ ರ
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