
                                                          

NISHTHA  
 

                పాఠశాల ప్ర ధానోపాధాాయులు, ఉపాధాాయుల 

                   సమగ్ర  వికాసం కోసం శిక్షణా కార్ాక్ర మం. 

        3. కళ ఆధారిత అభ్యసనం 
 



కళ ఆధారిత అభ్యసనం యొకక లక్ష్యయలేమిటి?  
* కళలను బోధనా సాధనం గా అర్థ ం చేసుకోవడం. 

 

* విద్యయర్థథ ల సమగాాభివృది్ధ మీద కళల పా్భావం 
అర్థ ంచేసుకోవడం. 

 

* సృజనాతమక వయక్తీ కర్ణ మాధయమం గా కళలను 
వినియోగంచడం. 
 



కళ ఆధారిత అభ్యసనం అంటే?  

 
 
“ భాషలను సంఘిక్ అధ్ాయనాలను, 

 గ్ణితం వంటి విభిన్న విషయాల పాఠ్ాంశాల బోధ్న్తో-   

క్ళలను సమ్మిళితం చేయడం.” 



కళ – కళ ఆధారిత అభ్యసనం మధయ వయత్యయసం ఏమిటి? 
 
                                                           క్ళ 

                         మాన్సిక్ ఆన్ందాన్నన, వికాసన్నన క్ల్గ ంచేది. 

 
                                కళ ఆధారిత అభ్యసనం 

                 ఇతర్ విషయాలతో కళలను ఏక్తకృతం చేసీుంద్ధ.  

          బోధనాభ్యసన పా్కా్రయల్లో  కళలు అంతర్భాగం అవుత్యయి. 



కళావిదయకు, కళ ఆధారిత అభ్యసనం కు మధయ 
తేడాలేమిటి? 

                                          క్ళావిద్ా 

                   ఇందిర య అన్వేషణకు తోడపడే ప్ర క్రర య.                      

                 

                            క్ళ ఆధారిత అభ్ాసన్ం 

            వివిధ్ అంశాల ఆధార్ంగా అమూర్త  భావన్లను 

             అన్వేషంచి, అవగాహన్ ప్ర్చే  ప్ర క్రర య. 



 కళలు ఎనిి ర్కాలు ? 
                                           కళలు 

            దృశ్య కళలు                     పా్దర్శన కళలు 

            చితాలేఖనం                       నృతయం 

            ఫోటోగాఫి                         సంగీతం/వాయిదయం 

            అదద కం                            తోలుబొమమలాటలు 

           మటిితోచేసిననమూనాలు       మూకాభినయం 

            శిలపం                            ఇందాజాల పా్దర్శన 

      హసీ  కళలు మొ.వి.                నాటకం/వీధినాటకం  మొ.వి.  



 అభ్యసన పా్కా్రయను సమగాంగా, అనుభ్వపూర్వకంగా 
మార్చటంల్ల కళల పాతా ఏమిటి?    

 

అభాాసకులు… 
      ప్రిశీల్ంచడం, ఆలోచించడం, ఊహంచడం , అన్వేషంచడం, 
ప్ర యోగీక్రించడం, సృషట ంచడం, అనుసృజనీక్రించడం, 
వాక్తత క్రించడం మొ.వి. 

                            ….. చేయగ్లుగుతారు.  



క్ళ ఆధారిత అభ్ాసనాన్నన” అభ్ాసన్ం” గా ఎందుకు 
భావించాల్?   

*విభిని ఆల్లచనలకు అవకాశ్ం లభిసీుంద్ధ. 
*ఊహాశ్క్రీ ని, సునిి తత్యవనిి పంపొద్ధసీుంద్ధ. 
*భ్య ర్హితంగా వయక్తీ కరించే స్వవచఛనిసీుంద్ధ. 
*అన్వవషణలు, అనుభ్వాలు వయక్తీ కరించే అవకాశ్ం లభిసీుంద్ధ. 
*ఆనందకర్ అభ్యసన వాత్యవర్ణానిి సృష్తీ సీుంద్ధ. 
*విభిని అభ్యసన అవసర్భలను ప్రిషకరిసీుంద్ధ. 
*ప్రిశోధనాతమక దృకపథానిి పంచుతంద్ధ. 
*అభ్యసన పా్తిఫలాలను ర్భబటిే అవకాశ్ం కల్పపసీుంద్ధ. 

 



క్ళ ఆధారిత అభ్ాసన్ం ఎందుకు? 

• నై రూప్య భావనను దృశ్యయతమకం చేయడానిక్ర.. 
• జాానావగాహన పంచడానిక్ర.. 
• సంపూర్ణ  అభ్యసనానిక్ర.. 
• సృజనాతమక వయక్తీ కర్ణకు.. 
• పా్శ్ంసాతమక విలువలు పంపొందడానిక్ర.. 
• కళలను విద్యయ పా్ణాళికల్ల ఉప్యోగంచడానిక్ర.. 
• కాలపనిక శ్క్రీ  పంపొందడానిక్ర.. 
• బోధనా వ్యయహాల ప్రిధిని పంచుకోవడానిక్ర.. 

• కళాకౌశ్లాల సాధనకు.. 

 



సమ్మిళిత విద్ాలో క్ళ ఆధారిత అభ్ాసన్ం పాతర  ఏమ్మటి? 

 
బాలబాల్పకలతోపాటుగా.. 

   సామర్భథ యల సాధనల్ల వెనుకబడడ  వార్థ,  

   పా్తేయకావసర్భలు గల పిలో లు,  

   సామాజిక బహిషకర్ణకు గురై న పిలో లు, 

  తల్పో దండ్రు లు సంర్క్షకులు లేని పిలో లు, 

                        ……ప్ర్సపర్ం మమేకవడానిక్ర కళ ఆధారిత అభ్యసనం 
తోడపడ్రతంద్ధ. 

 



క్ళ ఆధారిత అభ్ాసన్ంలో అభ్ాసన్ ఫల్తాలు… 

• పా్శిించడం 
• పా్తిసపంద్ధంచడం 
•ఇతివృత్యీ లను పోలచడం 
•విమర్శనాతమకంగా ఆల్లచించడం 
•సృజనాతమకంగా వయక్తీ కరించడం 
•జీవితంల్ల అనవయించడం 
•తగనవిధంగా పా్తిచర్య చూప్డం 
•స్వవయ మద్ధంపు చేసుకోవడం 

 



క్ళ ఆధారిత అభ్ాసనాన్నక్ర విన్నయోగంచుకోగ్ల రూపాలు… 

నాటక్తకర్ణ, మూకాభినయం, నృతయం, గేయాలాప్న, కవిత్య 
ప్ఠనం, ఏకపాతా్యభినయం, పోసిర్థ, సనిివేశ్ అభినయం, 
కథా కథనం, సంభాషణలు, ధవనయనుకర్ణలు, పా్యోగాతమక 
ప్రిశీలనలు, తోలుబొమమలాటలు, జానప్ద కళారూపాలు, 
లఘుచితాం,  ఆకృతలు నమూనాలు తయారీ, వీథినాటకం 
మొదలై నవి. 



క్ళ ఆధారితఅభ్ాసన్ం - న్నర్ేహణ – ఉపాధాాయున్న పాతర . 

• కళ ఆధారిత అభ్యసనంల్ల కళను సబె్జకిులతో సమిమళితం చేయడం 

• ఉపాధాయయులు ఫెసిల్పటేటర్స్ గా ఉండడం 

• అర్థ వంతమై న సూచనలు అంద్ధంచడం. 

• అవసర్మై న వనర్థలు , ప్రిసిథ తలు కల్పపంచడం. 

• స్వవచచగా పా్దరిశంచే అవకాశ్ం ఇవవడం. 

• పా్దర్శన తర్భవత సాధికార్ చర్చ నిర్వహించడం. 

• సలహాలనంద్ధంచి కాోడీకరించడం. 

• మద్ధంపు కూడ అభ్యసనం ల్ల అంతర్భాగం అని గురిీ ంచడం. 

• పా్రర్ణాతమకంగా విద్యయర్థథ ల్లో  ఉత్య్హం నింప్డం. 

  

 



క్ళ ఆధారిత అభ్ాసన్ం - విదాారుు ల పాతర . 

•కేటాయించిన కృతయం ప్టో  అవగాహన కలి్ప ఉండడం. 

•కృతయం ల్ల ఉత్య్హంగా భాగసావములు కావడం. 

•కళాతమకంగా పా్దరిశంచే రూప్ం ఎంచుకోవడం. 

•అవసర్మై న సామగా సిదిం చేసుకోవడం. 

•సృజనాతమకంగా  ఆల్లచించి నిరిద షి అంశ్యనిి అభివయక్తీ కరించడం. 

•చరిచంచిన అంశ్యలపై  దృషి్త సారించడం. 

•స్వవయ మద్ధంపు చేసుకోవడం. 

 



క్ళ ఆధారిత అభ్ాసన్ం – న్నర్ేహణ సోపానాలు 

•ఫెసిల్పటేటర్స మేధోమథనం కల్పగంచడం.-(అవగాహన) 

•అంశ్యనిక్ర తగి పాతాలు కేటాయించుకోడం. – (ఎంపిక, సంసిదిత) 
•అవసర్మై న సలహాలతో పా్రర్ణ పొందడం.-( పా్తేయక దృషి్త) 

•సామగా వేద్ధక సిదిం చేసుకోవడం. (సనిదిత) 

•రిహార్్ల్స్ నిర్వహించుకోవడం – ( సాధన ) 
•నిరిద షి అంశ్యనిి పా్దరిశంచడం.- (పా్దర్శన) 

• పా్శ్ంస - చర్చ – మర్థగుదలకై  సూచనలు. 
 



క్ళ ఆధారిత అభ్ాసన్ం దాేరా…. 
 
 

అభాాసకులోో ….. 
•ఉత్య్హం కలుగుతంద్ధ. 
•విషయం పై  ల్లతై న విశ్లో షణ కలుగుతంద్ధ. 
•అవగాహన తో కూడిన అనవయం కలుగుతంద్ధ. 
•పా్యోగాల్లో  కృత్యయల్లో  చుర్థగిా భాగసావములౌత్యర్థ. 
•  అనుభ్వ పూర్వక జాాన నిర్భమణం జర్థగుతంద్ధ. 

 


