ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ಭಹಹದಹಸೆಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಇದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ
ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ು ಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್ –
ಇಯಡಿಯಹOERನ ಭಟಖ್ಯ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನಟನ ಈಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ಗುೆಯದಟ ರಿಗಪ

ದಯಟ ’ಿದಹಯದ್ವಿ‘

ತಭು ೃ ುಮಲ್ಲಿ ದವಯಕ್ಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ಿಧಹನಗಳನಟನ ಅೆುೆ ಕ್ೆ ಳುಮಲ್ ಲ್ಲ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಯದಟಯತೆ,
ಅೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಯತೆ ಷಯನ ುಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ .
OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಯದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳ , ದಯ ೃ ು

ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧ ಕ್ೆ ಯಡಟ ದುಗಳನಟನ ನ ತನ ಷಯದಬವಿಗಳಿಗೆ ಭತಟು ಿಶಮಗಳಿಗೆ ದನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಯತಗಳಿಗ ದನವಮವಹಗಟ ಈ ರಭಟಖ್ ಷಯನ ುಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀ
ಭತಟು ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಯತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಪಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಯದಟರಿದ
ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಯಡಯತೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ
ಷಯಘಟಿಷಟ ಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ಿದಹಯದ್ವಿ ಭತಟು ಿದಹಯದ್ವಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ನಡಟಿನ –
ಒಡನಹಟ್ನಟನ ುವಿಡಿಷಟ ಿಧಹನಗಳನಟನ ಒಳಗೆ ಯಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಭಟಖ್
ಷಯನ ುಲಗಳು ಲಬಯಿದೆ.
ವೀಡಿಯೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿ ದ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗ ಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್
ತಯತರಗಳನಟನ ಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಯನ ುಲಗಳ ಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಯದಟಯತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು
ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಮ ದಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯ ೀಮ ತಯಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ,
ನದ್ಧವಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ ನಡತೆಗಳನಟನ ಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟ ಷಲಟ ಿೀಕ್ಷಕ್ ಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ . ಈ ಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಯದ್ಧ ತಯಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿ ರೀಕ್ರಿ ದಟದ, ಿಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದನಟಗಟಣವಹಗಿ ಿೀಕ್ಷಕ್ ಿಯಣೆಮನಟನ
ಭಹಷಹಯತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಯ್ಗಳನಟನ ಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧವಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ತೆ ೀರಿ ದಟದ, ದಯತರ್ಹವಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಅೆಿಟ್ ನ, ಪಿ ,
ಡಿ.ಿ.ಡಿ, ಮೊಅೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡವಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇುಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ
ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಸಂಪನ್ಮೂಲ 1: ಕಥೆ ಹೆೀಳುುದು, ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ಾಾಭಿನ್ಯ ಮತ್ುು ನಾಟಕ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ದನಟಬದಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಯಡಹಗಲ್ೆೀ ಭಕ್ಾಳು ಉತುಭವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದಟ. ಯಷಯ ಒಡನಹಟ್ ಭತಟು ತಭು
ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ಸಯಚಿಕ್ೆ ಳುಮುದಯ ಭ ಲಕ್ ನಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಹು ದಥವಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಯಡಿಯಟುದನಟನ ಇನ ನ ಆಳವಹಗಿ ಗರಿಸಷಟ
ಸಹಧಯತೆ ಇಯಟತುದೆ. ಠ್ಯಕ್ರಭದ ಸಯಿನಟದದಕ್ ಾ, ಗಪತ ಭತಟು ಿಜ್ಞಹನಗಳನ ನ ಒಳಗೆ ಯಡಯತೆ, ದನೆೀಕ್ ಿಶಮಗಳಿಗೆ ಕ್ಥೆ
ಹೆೀಳುುದಟ, ಹಹಡಟಗಳು, ಹತಹರಭನಮ ಭತಟು ನಹಟ್ಕ್ನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ.

ಕಥೆ ಹೆೀಳುುದು
ಕ್ಥೆಗಳು ಜೀನನಟನ ದಥವಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಮಲಟ ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುವೆ. ದನೆೀಕ್ ಸಹಯರದಹಯಿಕ್ ಕ್ಥೆಗಳು ಪಿೀಳಿಗೆಯಿಯದ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ
ಗಹವಿಣೆಯಹಗಿವೆ. ನಹು ಚಿಕ್ಾರಹಗಿದಹದಗ ನಭಗೆ ಈ ಕ್ಥೆಗಳನಟನ ಹೆೀಳಿ,ದುಗಳ ಭ ಲಕ್ ನಭು ಷಮಹಜ್ದ ನಮಭ ಭತಟು
ಮೌಲಯಗಳನಟನ ಳಿ ಕ್ೆ ಟಿುದದಯಟ.
ತಯಗ ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಥೆಗಳನಟನ ರಭಹಶಹಲ್ಲೀ ಮಹಧಯಭವಹಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಕ್ಥೆಗಳು:


ಭನೆ ೀಯಯಜ್ಕ್ವಹಗಿಯಟತುವೆ, ರೆ ೀಚಕ್ವಹಗಿಯಟತುವೆ ಭತಟು ಉದ್ಧದೀಪಿಷಟತುವೆ



ನಭು ದೆೈನಯದ್ಧನ ಜೀನದ್ಧಯದ ಕ್ಲನಹ ರಯಚಕ್ೆಾ ಕ್ರೆದೆ ಮಟಯತುವೆ



ನಭಗೆ ಷವಹಲಟಗಳನೆ ನಡಟತುವೆ



ಹೆ ಷ ಐಡಿಯಹಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಚಿಯ ಷಲಟ ಎಡೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಟತುವೆ



ನಭು ಭಹನೆಗಳ ಒಳಹೆ ಕ್ಟಾ ರಿಶೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟತುವೆ



ವಹಷುತೆಯಿಯದ ಹೆ ಯತಹದ ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ, ಷಭಸೆಯಮ ಫಗೆೆ ಕ್ ಲಯಕ್ಟಶವಹಗಿ ಚಿಯ ಷಟ ದಕ್ಹವಿಯಟುದರಿಯದ, ದುಗಳ
ಫಗೆೆ ಬಮ ಬೀಳದೆೀ ಚಿಯ ಷಲಟ ದನಟಕ್ ಲಕ್ಯ ರಿ ಥ

ನಮಹವಿಣವಹಗಟತುದೆ.

ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುವಹಗ ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಣಣಲ್ಲಿ ಕ್ಪಣಟ್ಟು ನೆ ೀಡಿ. ಅೆೀರೆ ಅೆೀರೆ ಹತರಗಳಿಗೆ, ಆ ಹತರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಾ ಉಚಹಾಯಣೆ, ಧವನಮಲ್ಲಿ ುರಿಳಿತಿದದರೆ,
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಷಯದಭಹವಿನಟಸಹಯ ಪಿಷಟಗಟಟಿುದರೆ ದಥವಹ ರ್ೆ ೀರಹಗಿ ಕ್ರಯಟಚಿದರೆ ಭಕ್ಾಳು ಷಯತೆ ೀಶ ಡಟತಹುರೆ. ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ನಡೆಮಟ
ಭಟಖ್ಯ ಘಟ್ನೆಗಳನಟನ ುಷುಕ್ದ ಷಹಹಮಿಲಿದೆೀ ಮೌಖಿಕ್ವಹಗಿ ನಭುದೆೀ ವಹಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲಟ ದಭಹಯಷ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿಮ.
ಹೆೀಳು ುಯಟ ಕ್ಥೆಗೆ ಜೀ ತಟಯಫಲಟ, ಕ್ಥೆಗೆ ಷಯಫಯಧಿ ದ ಕ್ೆಲು ಷಟು ದಥವಹ ಷರಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಕ್ಥೆಮನಟನ
ರಿಚಯಿಷಟವಹಗ ದದಯ ಉದೆದೀವ ಿರಿ

ಭತಟು ದಯಟ ಇದರಿಯದ ುನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ ಎಯಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಭಟನ ೂಚನೆ ಕ್ೆ ಟಿುರಿ.

ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ಫಯಟ ಕ್ೆಲು ಭಟಖ್ಯ ದಗಳು ದಥವಹ ಕ್ಥೆಗೆ ಆಧಹಯವಹದ ರಿಕ್ಲನೆಮ ಫಗೆೆ ಳಿ ರಿ. ಸಹಯರದಹಯಿಕ್ ಕ್ಥೆ
ಹೆೀಳುಯನಟನ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಕ್ರೆಷಫಸಟದಟ ಆದರೆ ಕ್ಲ್ಲಮಅೆೀಕ್ಹದ ದಯವಗಳ ಫಗೆೆ ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುರಿಗೆ ಭತಟು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಷಶುತೆ ಇಯಅೆೀಕ್ಟ.
ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳು ಕ್ರರಯೆ ಕ್ೆೀಳಿ ಕ್ೆ ಳುಮುದಶುಕ್ೆಾೀ

ೀಮತಗೆ ಳಮದೆ, ಇತಯ ದನೆೀಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಫಲಿದಟ. ಭಕ್ಾಳು

ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀಳಿ ಕ್ೆ ಯಡ ಫಣಣಗಳನೆನಲ್ಹಿ ಟಿು ಮಹಡಫಸಟದಟ, ಚಿತರ ಫರೆಮಫಸಟದಟ, ಕ್ಥೆಮ ಭಟಖ್ಯ ಷಯಗ ಗಳನಟನ
ನೆನಪಿ ಕ್ೆ ಳಮಫಸಟದಟ ದಥವಹ ದಯತಯನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಫಸಟದಟ. ತಯಗ ಮನಟನ ಷಣಣ ಗಟಯುಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಿ, ಚಿತರ ದಥವಹ ಕ್ಥೆಗೆ
ಷಯಫಯಧಿ ದ ಯಯಗ ರಿಕ್ಯಗಳನಟನ ಕ್ೆ ಟ್ಟು ಇನೆ ನಯದಟ ಅೆೀರೆಯಹದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನದ್ಧಯದ ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳಲಟ ದಕ್ಹವ ನೀಡಫಸಟದಟ.
ಕ್ಥೆಮನಟನ ಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ ಭಕ್ಾಳು ಕ್ಲನಹಯವಗಳು ಯಹುು, ವಹಷುವಹಯವಗಳು ಯಹುು ಎಯದಟ ಗಟಯಟ ಷಫಸಟದಟ, ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ಫಯಟ
ಿದಯಮಹನಗಳ ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ಿಯಣೆಗಳನಟನ ಚಚಿವಿಷಲಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ ದಥವಹ ಗಪತದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಬಡಿಷಲಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ.
ಭಕ್ಾಳು ಷವತಃ ತಹವೆೀ ಕ್ಥೆ ಹೆಣೆಮಲಟ ಹೆೀಳುುದಟ ಫಸಳ ರಭಹಶಹಲ್ಲೀ ತಯತರ. ನೀು ದರಿಗೆ ಕ್ಥೆಮ ಷವಯ , ಿಶಮ
ಭತಟು ಭಹಷೆಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು ನೀಡಿದರೆ, ಭಕ್ಾಳು ತಭು ಕ್ಥೆಮನಟನ ತಹವೆೀ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ದಷೆುೀ ುಕ್ೆ,ಗಪತ ಭತಟು ಿಜ್ಞಹನದ ಕ್ಠಿಣ
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ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ಷಸ ಕ್ಥಹಯ ದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುಯಟ. ಒಟಹುರೆ ದಯಟ, ಐಡಿಯಹಗುೆೊ ಡನೆ ಚೆಲ್ಹಿಡಿ, ದಥವಿಗಳನಟನ ರಿಶೆ ೀಧಿ , ದಭ ತವಿ
ಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ದಥೆೈವಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ ದಯ ಕ್ಥೆಗಳ ಯ ಕ್ಗಳನಟನ ಫಳಷಟಯಟ.
ಹಾಡುಗಳು
ತಯಗ ಮಲ್ಲಿ ಹಹಡಟ ಭತಟು ಷಯಗಿೀತನಟನ ಫಳಷಟುದರಿಯದ ಹೆಚಟಾ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಲಟ, ಮವ ವಯಹಗಲಟ ಭತಟು ಚನಹನಗಿ
ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ದಹರಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಫಸಟದಟ. ಒಟಿುಗೆ ಹಹಡಟುದಟ ಎಲಿಯನ ನ ಒಗ ೆಡಿಷಟತುದೆ ಭತಟು ರ ಯಫಬರಿಗ ತಹು ಆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ
ಭಹಗ ಎನಷಟತುದೆ. ುಕ್ೆಯದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಕ್ಹಮವಿನವಿಸಣೆ ಕ್ೆೀಯದರದಲ್ಲಿಯಟುದ್ಧಲಿ. ಹಹಡಿನಲ್ಲಿಯಟ ಹರಷ ಭತಟು ಲಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ
ಉಳಿಮಟತುದೆ ಹಹಗ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಮಹ ನ ಅೆಳಪಗೆಗೆ ಷಹಹಮಕ್ಹರಿಯಹಗಿಯಟತುದೆ.
ನೀವೆೀ ಫಸಟವಃ ಒುೆಮಮ ಹಹಡಟಗಹಯಯಲಿದ್ಧಯಫಸಟದಟ, ಆದರೆ ತಯಗ ಮಲಿಯತ ನಭು ಷಹಹಮಕ್ೆಾ ಒುೆಮಮ ಹಹಡಟಗಹಯಯಟ ಕ್ೆಾೀ
ಗಟತಹುರೆ. ನೀು ಚಲನೆ ಭತಟು ಹಹಭಹಗಳನಟನ ಫಳ ಹಹಡನಟನ ಜೀಯತಗೆ ಳಿಷಫಸಟದಟ ಭತಟು ದದಯ ದಥವಿನಟನ

ಳಿಷಫಸಟದಟ.

ನಭಗೆ ಳಿದ್ಧಯಟ ಹಹಡಟಗಳ ದಗಳನಟನ ನಭು ಉದೆದೀವಕ್ೆಾ ತಕ್ಾಯತೆ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಯಡಟ, ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಮಹಿಸ ಮನಟನ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಹಹಡಟಗಳು ಫಸಳ ಉಮಟಕ್ುವಹಗಟತುವೆ. ಷ ತರಗಳು ಭತಟು ಟಿುಗಳನಟನ ಹಹಡಟ ದಥವಹ ದಯಗಳನಹನಗಿ
ಮಹಡಫಸಟದಟ. ುನರಹತವಿನೆಗಹಗಿ ನಭು ಭಕ್ಾುೆೀ ಹೆ ಷ ಹೆ ಷ ಹಹಡಟಗಳನಟನ ದಥವಹ ಭಯತರಗಳನಟನ ಖ್ಯಡಿತವಹಗಿಮ
ಷೃಷ್ಟ್ುಷಫಲಿಯಟ.
ಪಾತ್ಾಾಭಿನ್ಯ
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ದಭನಯಿಷಲಟ ದಥವಹ ನಹಟ್ಕ್ವಹಡಲಟ ಒಯದಟ ಹತರಿದಹದಗ, ದದಟ ಹತಹರಭನಮವಹಗಟತುದೆ. ಒಯದಟ ಷಣಣ ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ,
ದಯ ಹತರದ ಉದೆದೀವಗಳು ಭತಟು ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ದನಟಗಟಣವಹಗಿ ದಯಟ ಮಹತನಹಡಟತಹುರೆ, ದಭನಯಿಷಟತಹುರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹತರ
ಿಸಷಲಟ ದಗತಯವಹದ ಮಹಿಸ ಮನಟನ ಆವಯವಹಗಿ ಕ್ೆ ಡಅೆೀಕ್ಟ, ಆದರೆ ಆ ಹತರ ುನಟ ಹೆೀಳುತುದೆ ಎನಟನುದನಟನ ಬಟ್ಟುಕ್ೆ ಡಅಹಯದಟ.
ಹತಹರಭನಮ ಮಹಡಟ ುಯಟ ಭಕ್ಾಳು ತಭು ಚಿಯತನೆಗಳು ಭತಟು ಭಹನೆಗಳನಟನ ಷಸಜ್ವಹಗಿ ಹೆೀಳಲಟ ಉತೆುೀಜ್ನಿಯಅೆೀಕ್ಟ.
ಹತಹರಭನಮದ್ಧಯದ ದನೆೀಕ್ ದನಟಕ್ ಲಗಳಿವೆ. ುಕ್ೆಯದರೆ ಇದಟ:


ಅೆೀರೆಮಯ ಭಹನೆಗಳನಟನ ದಥವಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಮಲಟ ನೆೈಜ್ ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಸಟಡಟಕ್ಹಟ್ ನಡೆಷಟತುದೆ



ನಧಹವಿಯಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಮ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಅೆುೆಷಟತುದೆ



ಭಕ್ಾಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟತುದೆ ಭತಟು ಎಲಿಯ ತಭು ಕ್ೆ ಡಟಗೆಮನಟನ ನೀಡಟುದಕ್ೆಾ ದಕ್ಹವ ಕ್ಲ್ಲಷಟತುದೆ



ಉನನತ ಭಟ್ುದ ಚಿಯತನೆಮನಟನ ಪ್ರೀತಹೂಿಸಷಟತುದೆ

ಹತಹರಭನಮದ್ಧಯದ, ಷಣಣ ಮ ೂನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ವೆೈಿಧಯಭಮ ಸಹಮಹಜಕ್ ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಲಟ ಿಶಹವಷ ಭ ಡಟತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ದಯಗಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹಮಹನಟ ಕ್ೆ ಳುಮ ುಯಟಯತೆ, ರವಹ ಗರಿಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿಯಟ ಭಟಖ್ಯ ರವಹ ೀ ತಹಣಕ್ೆಾ ದಹರಿ
ತೆ ೀರಿಷಟಯತೆ ದಥವಹ ಟಿಕ್ೆಟ್ ನ ಕ್ೆ ಳುಮುದನಟನ ದಭನಮ ಮಹಡಿಷಫಸಟದಟ. ಷಯಳವಹದ ಕ್ೆಲವೆೀ ಯಯಗ ಷಜಿಕ್ೆ ಷಟುಗಳನಟನ ಇಟ್ಟು
ಷನನವೆೀವ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಫಸಟದಟ. ಕ್ೆಲು ಪಲಕ್ಗಳನಟನ – ದಶಿವಿನ/ಚಹಹ ದಯಗಡಿ, ಡಹಕ್ುರ್ ಕ್ರಿನ್ ದಥವಹ ಯಚರ್ ದಯಗಡಿ ಎನಟನ
ಪಲಕ್ಗಳನಟನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಹಯಟ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತಹುರೆ’ ದರೆೀನಟ ಹೆೀಳುತಹುರೆ ’ ಭತಟು ನಹವೆೀನಟ ಹೆೀಳುತೆುೀವೆ ’ ಎಯದಟ ಭಕ್ಾಳಮನಟನ
ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ದಯಟ ಈ ಹತರಗುಹಗಿ ಷಯಭಹಶಣೆ ನಡೆಷಲಟ ದಕ್ಹವ ಕ್ೆ ಟ್ಟು, ಭಹಷಹ ಫಳಕ್ೆಮನಟನ ಗಭನಷಫಸಟದಟ.
ಹತಹರಭನಮ, ದೆ ಡಡ ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿ ಜೀನ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಅೆಳಷಫಸಟದಟ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ತಯಗ ಮಲ್ಲಿ ಒಯದಟ ಘಶವಿಣೆಮನಟನ ಫಗೆ
ಸರಿಷಟ ಯ
ು ಟ ಮಹಗವಿಗಳನಟನ ಸಟಡಟಕ್ಟ ುಯಟಿರಿ ಎಯದಟಕ್ೆ ುೆೊ ಮೀಣ. ಆಗ ಶಹಲ್ೆ ದಥವಹ ಷಭಟದಹಮದಲ್ಲಿ ಿಸಯದೆ ನಡೆದ ನೆೈಜ್ ಘಟ್ನೆಮ
ಭ ಲಕ್ ಿರಿಷಟ ಫದಲಟ ಇದೆೀ ರಿೀ

ಇಯಟ, ಇವೆೀ ಷವಹಲಟಗಳನಟನ ತೆರೆದ್ಧಡಟ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆೀಯ ಷಯಫಯಧಿಲಿದ್ಧಯಟ

ಷನನವೆೀವನಟನ ಫಳಷಟುದಟ ಉತುಭ. ಭಕ್ಾಳು ಿಸಷಟ ಹತರಗಳನಟನ ನೀವೆೀ ನಧವಿರಿ

ದಥವಹ ದರಿಗೆ ಷವತ: ಆಯೆಾಮ

ಸಹವತಯತರಯ ಕ್ೆ ಡಿ. ದರಿಗೆ ಯೀಜಷಲಟ ಷಭಮ ಕ್ೆ ಡಿ ದಥವಹ ತತ್ಕ್ಷಣವೆೀ ಹತಹರಭನಮ ಮಹಡಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಹತಹರಭನಮ ಇಡಿೀ
ತಯಗ ಮಲ್ಲಿ ರಷಟುತಡಿಷಫಸಟದಟ ದಥವಹ ಯಹುದೆೀ ಗಟಯನಟನ ನೆ ೀಡದೆೀ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಷಣಣ ಗಟಯುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
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ಇಲ್ಲಿನ ಭಟಖ್ಯ ಉದೆದೀವ ಹತಹರಭನಮದ ದನಟಬ ಭತಟು ಒಳಗಿದದದಟದ ರಕ್ಟ್ವಹಗಟುದೆೀ ಹೆ ಯತಟ ಉನನತ ಭಟ್ುದ ದಭನಮದ
ರದವವಿನ ದಥವಹ ಅಹಲ್ಲುರ್ಡ ನಟ್ನಹ ರವ ುಮಲಿ.
ಿಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಗಪತದಲ ಿ ಹತಹರಭನಮನಟನ ಫಳಷಟ ಸಹಧಯತೆಗಳಿವೆ. ಕ್ಣಗಳು ಯಷಯ ಷಯಧಿ ದಹಗ ದಥವಹ ಅೆಳಕ್ಟ ದಥವಹ
ಶಹಖ್ದ ರಭಹದ್ಧಯದ ಉಯಟಹಗಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನಟನ ತೆ ೀವಿಡಿಷಟ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳನಟನ ಫಳ ಕ್ೆ ಯಡಟ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು
ಯಮಹಣಟಗಳು  ವಿಷಟ ರಿೀ ಮನಟನ ದನಟಕ್ರಿ ದಭನಯಿಷಫಸಟದಟ. ಗಪತದಲ್ಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ೆ ೀನ ಭತಟು ಆಕ್ೃ ಗಳ
ಹತಹರಭನಮ ಮಹಡಿ ದುಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಭತಟು ಿಿಧ ಸೆೀಯಟಿಕ್ೆ (combinations) ಗಳನಟನ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳಮಫಸಟದಟ.
ನಾಟಕ
ನಹಟ್ಕ್, ಫಸಳಶಟು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಫಳಷಫಸಟದಹದ ಉತುಭ ಮಹಗೆ ೀವಿಹಮ. ನಹಟ್ಕ್ು ದನೆೀಕ್ ಕ್ೌವಲಗಳು
ಭತಟು ಆತುಿಶಹವಷನಟನ ಹೆಚಿಾಷಟತುದೆ. ನಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಒಯದಟ ಿಶಮನಟನ ಆಥೆೈವಿ ಕ್ೆ ಯಡಿಯಟುದನಟನ ಮೌಲ್ಹಯಯಕ್ನ ಮಹಡಲಟ
ನಹಟ್ಕ್ನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಮದಟಳು ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟ ರಿೀ ಮನಟನ ತಹು ದಥೆೈವಿ ಕ್ೆ ಯಡಿಯಟುದನಟನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಈ ರಿೀ
ತೆ ೀರಿಷಫಸಟದಟ - ಆಟ್ದ ಫೀನ್ ಫಳ ಕ್ೆ ಯಡಟ, ಒಯದಟ ನಹಟ್ಕ್ದ ಭ ಲಕ್ ಮದಟಳಿನಯದ ಕ್ರಿ, ಕ್ಣಟಣ, ಭ ಗಟ, ಕ್ೆೈ ಭತಟು ಅಹಯಿಗೆ
ಷಯದೆೀವಗಳು ತಲಟಪಿ ಭತೆು ವಹಸ್ ಯವಹನೆಯಹಗಟುದನಟನ ತೆ ೀರಿಷಫಸಟದಟ. ದಥವಹ ಷಯಖ್ೆಯಗಳನಟನ ಕ್ುೆಮಟುದನಟನ
ಭರೆಮಟುದರಿಯದ ಆಗಟ ಆಭಹಷಗಳನಟನ ತೆ ೀರಿಷಟ ಷಣಣ ಮೊೀಜನ ನಹಟ್ಕ್ವಯದರಿಯದ ಎುೆ ಭನಷಟೂಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿಯಹದ ಕ್ರಭನಟನ
ನಹಟಿಷಟ ಸಹಧಯತೆ ಇಯಫಸಟದಟ.
ದನೆೀಕ್ ಷಲ, ನಹಟ್ಕ್ ಇಡಿೀ ತಯಗ , ಪ್ೀಶಕ್ಯಟ ದಥವಹ ಷಭಟದಹಮಕ್ೆಾ ರದವವಿನವಹಗಿ ಅೆುೆಮಟತುದೆ. ಈ ಗಟರಿ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ
ೆರೀರೆೀಣೆಯಹಗಿ, ದಯಟ ಕ್ಹಮವಿ ನಯತರಹಗಿಯಟಯತೆ ಮಹಡಟತುದೆ. ನಹಟ್ಕ್ದ ಷೃಷ್ಟ್ು ಕ್ಹಮವಿದಲ್ಲಿ ಇಡಿೀ ತಯಗ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳಮಅೆೀಕ್ಟ.
ಭಕ್ಾಳ ಆತುಿಶಹವಷದಲ್ಲಿ ಇಯಟ ಭನನತೆಮನಟನ ಗಟಯಟ ಷಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ. ಎಲಿ ಭಕ್ಾಳೊ ನಟ್/ನಟಿಮರಹಗಅೆೀಕ್ರಲಿ. ಭಕ್ಾಳು ತಭು
ತಭು ರ ಭೆ ಭತಟು ಯಕ್ರುತವಕ್ೆಾ ದನಟಗಟಣವಹಗಿ ಿಿಧ ರಿೀ ಮ ಕ್ೆ ಡಟಗೆಗೆಳನಟನ ನೀಡಫಸಟದಟ (ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಷಯಘಟ್ನೆ, ವೆೀಶ
ಬ ಶಣ, ಯಯಗಷಜಿಕ್ೆ, ಯಯಗ ಷಹಹಮ).
ನಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ನಹಟ್ಕ್ನಟನ ುಕ್ೆ ಫಳಷಟ ುದ್ಧದೀರಿ ಎನಟನುದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಯತನೆ ನಡೆಷಟುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ: ಭಹಷೆಮನಟನ
ಕ್ಲ್ಲಷಲ್ೆ ೀ (ಉದಹ: ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭತಟು ಉತುರಿಷಟುದಟ), ಿಶಮದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ೀ (ಉದಹ: ಗಪಗಹರಿಕ್ೆಯಿಯದಹಗಟ ಹರಿಸಹರಿಕ್
ರಿಣಹಭಗಳು) ದಥವಹ ನದ್ಧವಿಶು ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಅೆುೆಷಟುದಕ್ೆ ಾೀ (ಉದಹ: ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿ ತಯಡದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದಟ)?
ರದವವಿನನಟನ ಗಟರಿಯಹಗಿ ಕ್ೆ ಯಡಟ, ನಹಟ್ಕ್ದ್ಧಯದಹಗಫಸಟದಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಿಸಯದೆ ಷರಿಮದಯತೆ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುಮ ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆ ಇಯಅೆೀಕ್ಟ.

‘

’

--’
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’

‘ನಾಯಿ ಮತ್ುು ಅದರ ನೆರಳು’
ಒಯದಟ ನಹಯಿ ಮಹಯಷದ ತಟಯಡನಟನ ಕ್ಚಿಾಕ್ೆ ಯಡಟ ಸೆೀತಟವೆಮ ಯೀಲ್ೆ ನಡೆಮಟತು ಷಣಣ ಸಳಮನಟನ ದಹಟ್ಟ ುತಟು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ
ನಹಯಿಯಯದಟ ತನನಯತೆಯೆೀ ಮಹಯಷದ ಚ ಯನಟನ ಕ್ಚಿಾಕ್ೆ ಯಡಿಯಟದಟ ಕ್ಹಪ ತಟ. ದದಯ ಅಹಮಲ್ಲಿದದ ಮಹಯಷದ ಚ ಯನಟನ
ಡೆಮಅೆೀಕ್ೆಯಫ ದಟರಹಸೆಯಿತಟ ನಹಯಿಗೆ. ಅೌ ಅೌ ಎಯದಟ ಫಗಟಳುತು ನೀರಿಗೆ ಧಟಭಟಕ್ರತಟ. ಆಗ ದದಕ್ೆಾ
ತನನ ನೆಯುೆಯದಟ! ದಶಟುಹೆ

ಳಿಯಿತಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿದದ ನಹಯಿ

ುಗೆ ದದಯ ಅಹಯಿಮಲ್ಲಿದದ ಮಹಯಷದ ಚ ಯಟ ಸಳಮದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೆ ಚಿಾಕ್ೆ ಯಡಟ ಹೆ ೀಗಿತಟು.

‘ಕರಾನೆಯ ಇಲಿ’
ಒಯದಟ ಕ್ಹಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯರನೆಮ ಇಲ್ಲ ವಹ ಷಟ ುತಟು. ಕ್ಹಡಟ ಕ್ ರಯ ಹರಪಗಳಿಯದ ತಟಯಬತಟು. ಆದಯ ಇಲ್ಲ ತನನ ಚಟಯಟಕ್ಟ ಫಟದ್ಧಧಯಿಯದ
ಫದಟಕ್ಟ ುತಟು. ಒಯದಟ ದ್ಧನ ಒಯದಟ ಹಹು ಷಯರನೆ ಇಲ್ಲಮನಟನ ಿಸಡಿದಟ ಬಟಿುತಟ. "ಆಹಹ! ಇಯದಟ ನೀನಟ ತಪಿ ಕ್ೆ ಳಮಲ್ಹರೆ" ಎಯದ್ಧತಟ
ಹಹು. "ನಹಗ, ನನನ ರಶೆನಗೆ ಷರಿಯಹಗಿ ಉತುಯ ಕ್ೆ ಟ್ುರೆ ನೀನಟ ನನನನಟನ ನನಫಸಟದಟ." ಎಯದ್ಧತಟ ಇಲ್ಲ. "ಆಗಲ್ಲ," ಎಯದ್ಧತಟ ನಹಗ.
"ನಭು ಕ್ಹಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಹಗೆಗಳು ಎಷೆುಯದಟ ಎಪ

ಹೆೀಳು" ಎಯದ್ಧತಟ ಇಲ್ಲ. "ಈಗಲ್ೆೀ ಎಪಷಟವೆ. 1,2,3,4,........." ಎಯದಟ ನಹಗ ಎಪ ತಟ.

"ಎಪಕ್ೆ ಭಟಗಿಯಿತಟ. ಈ ಕ್ಹಡಿನಲ್ಲಿ 99 ಕ್ಹಗೆಗಳು ಇವೆ" ಎಯದ್ಧತಟ ನಹಗ.
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"ನನನ ಉತುಯ ತು. ನಭು ಕ್ಹಡಿನಲ್ಲಿ 85 ಕ್ಹಗೆಗಳಿವೆ. ಉಳಿದ 14 ಕ್ಹಗೆಗಳು ಕ್ಾದ ಊರಿನಯದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಯಟ್ಯ ಭನೆಗೆ ಫಯದ್ಧವೆ."
ಎಯದಟ ಹೆೀಳಿ ಇಲ್ಲ ದಹಮದ್ಧಯದ ಹರಹಯಿತಟ. ಕ್ೆ ೀಗೆ ಯಡ ನಹಗ ಹೆೀಳಿತಟ "ನೆನಪಿಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಯೆೀ ಒಯದಟ ದ್ಧನ ನನನನಟನ
ಿಸಡಿಮಟವೆ."
ದಯದಟ ಸಟಪಣಯ. ಚಯದರನ ಅೆಳದ್ಧಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಟ್ವಹಡಟ ುತಟು. ದಲ್ಲಿಯೆೀ ಒಯದಟ ಗ ಅೆ ಅೆೀಟೆ ಆಡಟ ುತಟು. ದಲ್ಲಿಯೆೀ ಒಯದಟ ಗ ಅೆ
ಅೆೀಟೆ ಆಡಟ ುತಟು. ಗ ಅೆಮ ಕ್ೆೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ

ಕ್ರಾಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಯಡಿತಟ. ಆಹಹ! ಇಯದಟ ಚಟಯಟಕ್ಟ ಇಲ್ಲಮನಟನ

ಯದಟ ನಹನ ಚಟಯಟಕ್ಟ ಆಗಟವೆ

ಎಯದಟಕ್ೆ ಯಡಿತಟ. "ಗ ಅೆಮಣಣ, ನನನ ರಶೆನಗೆ ಷರಿಯಹಗಿ ನೀನಟ ಉತುಯ ಕ್ೆ ಟ್ುರೆ ಮಹತರ ನೀನಟ ನನನನಟನ
"ಅೆೀಗೆ ಅೆೀಗನೆೀ ಕ್ೆೀಳು ನನನ ರಶೆನ" ಎಯದ್ಧತಟ ಗ ಅೆ. "ಆಕ್ಹವದಲ್ಲಿ ಎಶಟು ನಕ್ಷತರಗಳಿವೆ ಎಯದಟ ಎಪ

ನನಫಸಟದಟ" ಎಯದ್ಧತಟ ಇಲ್ಲ.

ಹೆೀಳು" ಎಯದ್ಧತಟ ಇಲ್ಲ. "ಈಗಲ್ೆೀ

ಎಪಷಟವೆ. 1,2,3,4,..................... ಗ ಅೆ ಇಡಿೀ ರಹ ರ ಎಪ ತಟ. ನಕ್ಷತರಗಳ ಎಪಕ್ೆ ಭಟಗಿಮಟತಹು ಫಯತಟ. ಆಗ ಅೆಳಗಹಗಿತಟು.
"ಓ ಇಲ್ಲ, 150 ನಕ್ಷತರಗಳಿವೆ" ಎಯದಟ ಗ ಅೆ ಹೆೀಳಿತಟ. "ನನನ ಉತುಯ ತು. 151 ನಕ್ಷತರಗಳಿವೆ. ಷ ಮವಿನ ಒಯದಟ ನಕ್ಷತರ. ಈಗ
ಅೆಳಗಹಗಿದೆ. ಷ ಮವಿನನಟನ ನೀನಟ ಎಪಷಅೆೀಕ್ರತಟು. ಆದದರಿಯದ ನೀನಟ ಸೆ ೀತೆ" ಎಯದ್ಧತಟ ಇಲ್ಲ.
"ಹಹಗಹದರೆ ಚಯದರನನಟನ ಷಸ ಎಪಷಅೆೀಕ್ಟ" ಎಯದ್ಧತಟ ಗ ಅೆ. "ೆದೆದೀ, ಚಯದರ ನಕ್ಷತರಲಿ. ದದಟ ನಭು ಬ ಮಮ ಉಗರಸ," ಎಯದಟ
ಹೆೀಳಿ ಇಲ್ಲ ಓಡಿತಟ. "ಈ ಇಲ್ಲಮನಟನ ಹೆೀಗಹದಯ ಮಹಡಿ ಿಸಡಿಮಟವೆ" ಎಯದಟ ಗ ಅೆ ವಥ ಮಹಡಿ ಹಹರಿ ಹೆ ೀಯಿತಟ.









Indian folk tales: http://www.culturalindia.net/indian-folktales/
The World Storytelling Institute’s website includes resources for teachers
(http://www.storytellinginstitute.org/12.html) and a wealth of links to stories, many from India
(http://www.storytellinginstitute.org/87.html)
The Storytelling in the Classroom website has a variety of ideas and stories for teachers to tell in
the classroom: http://www.storyarts.org/classroom/index.html
Katha is a publisher that has produced more than 300 books from various regions in India; it also
provides training in storytelling: http://www.katha.org/site/katha-bookstore
Kathalaya provides training and resources for teachers in storytelling in the classroom:
http://kathalaya.org/
The Tallest Story Competition includes animated stories from different tribal groups in India:
http://www.talleststory.com/
The Society for Storytelling website contains a lot of factsheets for learning about storytelling:
http://www.sfs.org.uk/resources
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