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PREFACE
ইন্দিয়াদা হ�ৌখিবা চহি খরসিদা, মমাঙদা থ�োকখিদ্রিবা মওংদা মহৈ-মশিং তাকপী-তম্বিবগী লমদা পাকশন্না শন্দোকখিবগা ল�োয়ননা প্রাইমরি ইডুকেসন অসি অন্তরাস্ট্রগী মওং য়�ৌখ্রবনি| সেকেন্দরি থাক্কি স্কু লসু
য়ামনা হেনগৎখ্রে ল�োয়ননা লৈবাকসিগী অয়াম্বা মফমদা মপুং ফানা য়াংনা চঙশিল্লি| মহৈর�োয় অঙাংশিংগী
চাং ৱাংনা ক�োনশিনবা ক্বানটিটেটিভ এক্সপান্সন অসিগী মথক্তা ক্বালিটেটিভকি মায়কৈদশু মিৎয়েং চঙলি|
পাক-শন্না পাইখৎলিবা থ�ৌইন্সিলশিং (Micro level strategies) অসিখক্তনা ক্বলিটিগী ৱাফম অসি ফংবা
ঙমলক্লোই হাইবশু খঙমিন্নরি| মরম অদুনা থ�ৌইন্সিনগী অওন্বদগী (System Level Reform) হ�ৌরগা
মহৈল�োইশঙগী থাক্তা খ�োঙথাং (School Level Actions) ল�ৌখৎপা তঙাই ফদ্রি| মহৈল�োয়শঙ মিলিয়ন
১.৫ হেন্বা অসিগা ল�ৌয়ননা থবক অসি পাঙথ�োকপদা অরায়বা ৱাফম ওইদ্রি অমসুং সেন্ট্রেল লেভেল এক্সনগী
খুথাঙদা থবক অসি মায় পাকপদা ৱাগদ�ৌরি| মরম অদুনা ল�োকেল এক্তর্সশিংগী খুৎ য়াউহন্দুনা মহৈল�োয়শঙ
খুদিংমক মতীং লৈনা মথ�ৌ ত�ৌরিবা মহৈল�োয়শঙ অমমম ওন্থোকপা তঙাইফদ্রি| মসিমক নেস্নেল প্রোগ্রাম
ওফ স্কু ল লিডড়সিপ ডিভেলপমেন্টকি মীৎয়েংনি হাইবদু হেন্ডবুক অসিদা উৎলি| হায়রিবা খ�োঙজং অসিদা
তশেংনমক স্কু ল অমগী লুচীংপুরেল অদুগী থ�ৌদাং অসি য়াম্না মরু ওইরি|
হেন্ডবুক অসি অখঙ-অহৈ ময়াম অমগা ল�োইননা রাস্ট্রগী অমসুং রাজ্যগী থাক্তা থ�ৌবূ ওইরিবশিংগা কুপনা
খন্না-নৈনরবা অমসুং সেন্টরগী খুৎথাঙদা থবক্তা ওন্থোকনবগী হ�োৎনবদা শরুক য়াবীরিবা ময়ামগী মহীমচুম্নি হায়বা য়াই| মসিদা মপুং ফানা য়ামনা মগুণ লৈবা audio-visual গী পেক্কেজ য়াউরি| টেক্সবুক্তা মতেং
পিগদবা কেস স্তডিজ, রিফ্রেন্স বুক এক্সত্রেক্ত অমসুং স্লাইদ প্রজেন্টেসনশিং য়াউরি| হায়রিবসিং অসি নুমিৎ
১০ নিগী ওইবা ইন্টেন্সিভ ক�োর্স অমগীদমক মশক থ�োকনা উৎনবা শাগৎখিবনি| ত�ৌইগুম্বসুং হেন্ডবুক অসিদা
পল্লিবা ৱাফমশিং অসি চপ-চানা ইনগদবনি হাইবদি নত্তে| মসিদি মশক অমখক উৎপদনি| তশেংনদি
নুমিৎ ১০ নিগী থ�ৌরম পরেং অসি চহি চুপ্না স্কু ল লুচিংবশিং য়াউনা চথগদবা থ�ৌসিল অমগী শরুক্নি| স্কু ল
লুচিংবশিংগী খঙজবা-হৈজবা অমদি মহৈল�োয়শঙ অমবু করম্না শেন্নগদগে হায়বগী হৈ-শিংবা অদু মশক
থ�োক্না শিজিন্নবা ঙম্নবা হ�োৎনবনি| হেন্ডবুক অসিগী মপুং ওইবা পান্দমদি শরুক য়ারিবশিংদা, অমগাঅমগা খন্না-তান্নবা, হংনবা, নৈনবা অমদি খংমিন্নবা হাইবা অসিনি| হেন্ডবুক অসিদা য়াউরিবা রিস�োর্স
মেটরিয়েল পুম্নমক এন সি এস এল (NCSL) গী ফেকলটিনা শেম-শাবা ঙাক্তনি অমদি ফ�োংনা ফংবা
ইডুকেস্নেল রিস�োর্সশিংদগিনি| হেন্ডবুক অসিমকসু ইডুকেস্নেল রিস�োর্স ওইনা ফ�োংনা ফংহনগনি| ল�োয়ননা
হেন্ডবুক অসি অহান্বা ওইনা পুথ�োকপনি, মসিদা য়াউরিবা মচাকশিং অসি, ফংলকপা ফীডভেকশিংগী মতুং
ইন্না শেমদ�োক-শেমজিন ত�ৌরক্কনি|
ঐহাকনা নেস্নেল সেন্টর ফ�োর স্কু ল লিডরসিপকি তিম্বু, হেন্ডবুক অসি অতেনবা মতমদা পুথ�োকপা ঙম্বা
অসিগীদমক থাগৎচরি অমসুং থবক ত�ৌরিবশিং, স্কু ল লুচিংবশিং অমদি স্টেট গ�োবর্মেন্ট ওথ�োরিতিশিংদা
কান্নগনি খল্লি|
নিউ দিল্লী		
ফেব্রুৱারী ২১, ২০১৪
				

আরঃ গ�োবিন্দ
ভাইস চানছলর
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A WORD FROM DIRECTOR:
মহৈর�োয়শিংবু মহৈ-মশিং তাকপী-তম্বিবদা ল�ৌখৎপা য়াবা থ�ৌরাং কয়ামুক লেপ্তনা পুথ�োক্তুনা লাক্লি| লম
অসিদা অমুক্কা হেন্না মায় পাকনা মত�ৌ করম্না চঙশিনগনি হায়বগী ৱাখল্লোন্দা National Centre for
School Leadership(এনঃসিঃএসঃএলঃ) না থিজিন-হুমজিন্দুনা লাক্লি| মদুগী মহৈ ওইনা লম্ অসিদা
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মহৈল�োয়শঙদা অহ�োংবাঃ
লমজিং থ�ৌনা
The National Centre for School Leadership (NCSL)হায়বসি মহৈল�োয়শঙশিংদা অহ�োংবা পূরক্নবনি|
মপুং ওইনা মহৈল�োয়শঙশিংবু অহ�োংবা অমা পূরকপদা মত�ৌ করম্না মহৈল�োয়শঙশিং অসি মথ�ৌ ত�ৌরি
অমদি লমজিংলি হায়বা লমশিংদা অখন্নবা মিৎয়েং অমদি অহ�োংবা লৈহনবা মথ�ৌ তাই| মসিনা তাক্লি,
মহৈল�োয়শঙগী থাক্তা অহ�োংবা অমদি চাউখৎপদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মরু ওইবা থ�ৌদাং ল�ৌবা অমদি
থবক পাঙথ�োকপা তাই| ময়েক শেংলক্লিবা ৱাফম অমনা, মহ�ৌশাগী মহৈল�োয়শঙগী মেনেজমেন্টকি মওং অসি
চৎনবা য়াদ্রে, হ�ৌখিবা য়াম্লবা চহী কয়াসিদা মহৈল�োয়শঙশিংদা অহ�োংবা ইরৈ-লৈতে অমসুং মহৈ হৈহনবগী চাং
য়াম্না নেম্না উবা ফংলি| মরম অদুনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা, মত�ৌ করম্না অঙাঙশিংনা মহৈ তম্লিবগে
হায়বসিদা মায় ওনশিনবা অমসুং মহৈল�োয়শঙ হায়বসি ন�ৌহ�ৌননা লুম্না উহনবা অমসুং ল�ৌহন্নবা হ�োৎনগদবনি|
হায়রিবা অসি থেংননবগীদমক অমদি মহৈল�োয়শঙশিংবু ট্রান্সফ�োর্মেসন ত�ৌনবগীদমক লিডরসিপ কেপাসিটি
শাগৎপা হায়বসি তশেংনমক মেনেজমেন্ট কমপিটেন্সিদগী হেন্দোকনা মথ�ৌ তাই| মসিদা মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংনা মতীং লৈনা মহৈল�োয়শঙ চাউখৎহন্নবা হ�োৎনবা অমসুং অফবা মহৈর�োয় পূথ�োকপদা পূক্নীং হেন্না
চংবা মথ�ৌ তারি| কেপাসিটি ব্যুলডিং হায়বসিমক্তবু ল�োং-টার্ম ওইনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু চেন্নবা
থ�ৌশিল ওই| মহ�ৌশাদগী চৎনরক্লিবা হ�ৌজিক্কী অতেনবা মতমগী ত্রেনিং অসিগা মান্নদে| হায়রিবা অতেনবা
মতমগী ত্রেনিংশিং অসিদি কান্নফম খঙদবা অমদি মহৈল�োয়শঙশিংদা ওইরিবা ফিভমদুগা চু শিন্নবা ৱাৎলি|
হায়রিবা মায়কৈ অস�োমদনি এনঃসিঃএসঃএলঃ (NCSL) না মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা (SLD)
গী খূৎথাংদা গবর্নমেন্ট অমদি গবর্নমেন্ট এডেদ মহৈল�োয়শঙশিংগী লুচিংবশিংগী ওইবা লিডরসিপ কেপাসিটিগী
থ�ৌশিল লাঙদুনা মহৈল�োয়শঙশিংবু অহ�োংবা পূরক্নবা খ�োঙ থাংজিল্লক্লিবসি|
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মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপগী ত�োপ-ত�োপ্পা মশক করিন�ো?
এনঃসিঃএসঃএলঃ (NCSL) না ত্রেনিং প্রোগ্রামশিং অমসুং মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা অনীগী মরক্তা
লৈবা খেন্নবা অদু উৎলি| এসঃএলঃডিঃ (SLD)হায়বসি মহ�ৌশাগী ত্রেনিং ম�োডেলদগী য়াম্না খেৎনৈ| মসিনা
মহৈল�োয়শঙগী সংসার অদুগা য়াম্না নক্নবা করিকুলম অমা শাগৎপা ল�োয়ননা মহৈল�োয়শঙশিং ফগৎহনবর�োমদা
চঙশিল্লি|

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপনাঃ
•• মতম অমুক্তগী ওইবা অতেনবা প্রোগ্রাম নত্তবা মহৈল�োয়শঙশিংবু ত্রান্সফ�োর্ম ত�ৌনবা ল�োং-টার্মগী থবক
তশেংনা পায়খৎলি| এসঃএলঃডিঃ (SLD) গী ওন-সাইট ফ�োল�ো-অপসু তঙায় ফদে ।
•• লিডরসিপ প�োটেন্সিয়েল মরিক চু মহল্লি, ম�োডেলশিং মশক থ�োকহল্লি অমসুং অন�ৌবা ৱাখল্লোন, হৈশিংবা, অশানবা মিৎয়েং, স্টাফশিংবু পূক্নীং থ�ৌগৎপা, মহৈ তম্বগী চানবা এনভাইরনমেন্ট অমা
শাগৎপদা নত্তনা মহৈল�োয়শঙবু ত্রান্সফ�োর্ম ত�ৌবদা মতেং ওইগদবা ত�োপ-ত�োপ্পা হৈ-শিংবা অমসু
শাগৎলি|
•• হ�ৌজিক ওইরিবা মহৈল�োয়শঙগী সিস্টেম অমদি লিডরসিপ প্রকটিস অসি হ�োংদ�োকহনবদা তঙায় ফদবা
থ�ৌনা-লিংজেল অমসু প�োকহল্লি|
মহৈল�োয়শঙশিংদা তঙায় ফদবা অহ�োংবশিং পূরক্নবা, মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিং শেমগৎপা প্রোগ্রাম হায়বসি
প্রোব্লেম স�োল্ভিং মেথডশিং অমসুং এপ্লিকেসন বেজ প্লানিংগা মরী লৈনৈ| মসি মহ�ৌশাগী ত্রেনিং প্রোগ্রামশিংগী
এপ্রোচ অদুদগী খেৎনৈ|

মহৈল�োয়শঙবু লুচিংবা হায়বসি
স্ট্রকচর্ড প্রোগ্রাম অমনিঃ
ব্যুলডিং ন�োলেজ, চেলেঞ্জিং এটিট্ যুডস এন্দ এপ্লাইং স্কিলস নেসেসরি টু ট্রান্সফ�োর্মিং স্কুলস|
আইডেন্টিফাইং গ�োলস, রিমুভিং ওবস্টেকলস, জেনেরেটিং ওপসন্স,
প্লান্নিং এক্সন্স এন্দ ওপ্রেসন্নেলাইজিং দ প্লান|
লিডিং চেঞ্জ, লিদিং স্কুলস এন্দ লিদিং পিপল|
ফ�োল�ো-ওফ সপ্পোর্টস, ক�োচিং এন্দ মেন্টোরিং|
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এনঃসিঃএসঃএলঃ গী মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা হায়বসিনা মসিগী
ৱাহন্থোক্তা করমনা ইত�োপ-ত�োপহল্লিবন�ো?
মহৈল�োয়শঙবু ত্রান্সফ�োর্মেসন ত�ৌবদা চঙগদবা মওং অমদি তানফম অদু ওইহল্লক্নবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং
শেমগৎপা হায়বসিনা কম্প্রেহেন্দসিপ অমসুং ফ্লেক্সিবল ওইবা খ�োঙথাং ল�ৌখৎলি| এনঃসিঃএসঃএলঃ (NCSL) না
মিৎয়েং অমগা ল�োয়ননা চঙশিল্লি – মদুদি, অঙাঙ খূদিংমক মহৈ তম্বা ফংবা অমসুং মহৈল�োয়শঙ খূদিংমক
মথ�ৌ নিংথিনা ত�ৌবা| সেন্টরনা খঙই, মহৈল�োয়শঙ হায়বসি অহ�োংবা অমা পূরকপা অমসুং ফগৎহনবগী
বেসিক য়ুনিট অমনি| মহৈ তম্লিবা অঙাঙ অদুনা পূম্নমকসিগী ময়াইদা থম্লগা ত্রান্সফ�োর্মেসনগী প্রোসেস অসি
চত্থবনি| হায়রিবা ৱাফমসি খঙমিন্নবগা ল�োয়ননা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা হায়বসি মওং কয়াদা
ত�োপ-ত�োপ্পা প�োৎ অমনি হায়বসিসু খঙবা দরকার ওই|
•• গবর্মেন্টনা সপ�োর্ট ত�ৌবা নত্ত্রগা স্টেতকি হায়র সেকেন্দরি মহৈল�োয়শঙশিংগী লুচিংবশিংদা লিডরসিপ
কেপাসিটি শাগৎলি|
•• মহৈল�োয়শঙগী লিডরসিপকা মরী লৈনবা গবর্মেন্ট মহৈল�োয়শঙশিং, য়ুনিভর্সিটিশিং, ত্রেনিং ইন্সটিট্ যুতশিং,
টিচর এডু কেসনগী কলেজশিং অমদি এনঃজিঃওঃ শিংগী মরক্তা মরী লৈনহনবা অমদি খন্না-নৈনবগী
তাঞ্জা ফংহল্লি|
•• থিওরি অমসুং প্রক্টিস পূন্না য়াওবা মহৈল�োয়শঙগী লিডরসিপকি করিকুলম ফ্রেম-ৱার্ক অমা ওইহল্লি|
মসিদগী এক্সপ্রিমেন্টেল অমসুং প্রোফেস্নেলগী ওইবা নিংথিনা মমুৎ তানা খঙলকপা কায়া অদুগী মমি
অমসু শাগৎলি| অদুগা মমি শাগৎপা ঙমহল্লিবা অসিনা অফংবা ডেতাবেজ, র�োল-প্লেয়িং, অইবা
মচাকশিং, কম্প্যুটর, ইন্তর্নেট, ওদিও-ভিজ্যুএল মচাকশিং অমসুং ড�োকুমেন্টশিংনি|
•• ত�োঙান-ত�োঙানবা এক্সপরিয়েন্সশিংদা অন�ৌবা মিৎয়েং প�োকহল্লি, অত�োপ্পা উপাই থিহল্লি, করম্বা
মতাংদা করি খ�োঙথাংনা ফগনি হায়বা ল�ৌশিং ময়াম অমনা মহৈল�োয়শঙগী ভীজনশিং তশেং-তশেংনা
প্রক্টিকেল ওইবা মওং অমদা ত্রান্সফ�োর্ম ওইরবা সিস্তেম অমা শেমগৎলি|
•• তু ং ক�োয়বা ঙমহনবা, স্টেতকি রিস�োর্স গ্রুপ, ডিস্ট্রিক্ট রিস�োর্স গ্রুপশিং, অদুগা মশিং য়াম্লবা
এক্সপার্টশিং অমসুং স্পেসিয়েলিস্ট ফেসিলিটেতর ময়াম অমা য়াওনা স্টেতকি খূৎথাংদা প্রোগ্রামশিং অমদি
করিকুলম চৎনহনবা অসিনি|
•• স্টেত অদুগী তঙায় ফদবা মফম-মতমগী মতু ং ইন্না করিকুলম চৎনহনবা, শেম্বা, খূদিংমক্তা স্পেস
অমসুং ফ্লেক্সিবিলিটি মতিক চানা পী|
•• ফেসিলিটেতরশিংদা মায়-মায় ওনশিন্নদুনা খন্নবা, মত পীনবা, ত�োঙান-তঙানবা মওংদা শাগত্তুনা
থম্লবা স্টডি মেটরিয়েলশিংগী মতেংনা খঙজিন-থিজিনবা ঙম্বগী তাঞ্জা অদু পী|
•• শীজিন্নবদা, হৈ-শিংবা অমসুং চঙগদবা হীরমশিংদা য়েংলগা প্রোগ্রাম শাগৎপা|
•• থবক মফম্মক্তদা খঙহন-হৈহনব, ল�োয়ননা মহৈ তম্বগী লমদা মতেং ওইগদবা ফীডবেক পীবা।

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
– খূৎপায় লাইরিক অমা
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মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপাঃ
এনঃসিঃএসঃএলঃ গী ৱাখল্লোন
•• রাস্ট্রগী থাক্তা শাগৎচরবসু রাজ্যশিংগী গ্রাসরুট লেবেলগী তশেংবা ফিভম
অমসুং মরী লৈনবা অদুদা মায় ওনশিনবা|
•• লিডরসিপ ডিভেল্পমেন্টকি খূত্থাঙদা মহৈল�োয়শঙবু ট্রান্সফ�োর্ম ত�ৌনবগীদমক
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী লিডরসিপ কেপাসিটি শাগৎলি|
•• মহৈল�োয়শঙশিংবু চাইথ�োকহনবা, নকপা-লাপ্পা অমসুং মরী লৈনবশিং অদুদা
মায় ওনশিনবা|
•• করিকুলম অসিনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী ত�োঙান-ত�োঙানবা তঙায়
ফদবশিং অদু ফংহল্লি|
•• রাজ্যশিংদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপগী লমদা ইন্সটিট্ যুস্নেল অমসুং
হ্যুমেন কেপাসিটি শেমগৎতু না তু ং ক�োয়বা খ�োঙথাং অমা ওইহল্লি|
•• এক্সপ্রিমেন্টেল, ইম্পেরিকেল অমসুং প্রোফেস্নেলগী ওইবা অন�ৌবা ৱাখল্লোন অমা
ফাউরকপা য়াবা লৈ|
•• ওঝাগী খূত্থাংদা পীবা, মায়-মায় ওনশিন্নদুনা পাঙথ�োকপা খন্ন-নৈনবা, ম�োৎ
পীনবা অমসুং মশানা খনগৎচবা ত�োঙান-ত�োঙান্না খায়দ�োক্তুনা থম্লবা লর্নিং
মেটরিয়েলশিং নৈনবগী খূদ�োংচাবা লৈ|
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খূৎপায় লাইরিক অসিগী স্কোপ অদু করিন�ো?
খূৎপায় লাইরিক অসিগী পান্দমদি রিস�োর্স পার্সনশিংদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা ত�োঙান-ত�োঙানবা
মফমশিং অমদি মরী লৈনবা তাঙ্কক কয়াদা তঙায় ফদবা হৈ-শিংবশিং অদু পীবা ঙমহনবাঃ অপিকপদগী
অচ�ৌবা মহৈল�োয়শঙশিং, ত্রাইবেলগী মহৈল�োয়শঙশিং, কনফ্লিক্ট জ�োনশিংদা লৈবা মহৈল�োয়শঙশিং, রুরেল/অর্বান
খায়বগী ৱাফমশিংবু নৈনবা, সিঙ্গল/মল্টি টিচর মহৈল�োয়শঙশিং লিংবা, অসিনচিংবশিংসি মহৈল�োয়শঙগী থাক্তা
চত্থরিবা মহৈ-মশিং তম্বিবা ত�োঙান-ত�োঙানবা মহৈল�োয়শঙশিংগী লুচিংবশিংগী তঙায় ফদনা চঙবা লিডরসিপ
রিক্ব্ যুরমেন্টশিং অদু খূৎপায় লাইরিক অসিদা নৈনরি|
য়াম্না মপূঙ ফাবা রিস�োর্স অমসুং রিফরেন্স অমা ওইনা খূৎপায় লাইরিক অসিনা ঙসিগী মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংবু ঙসিগী মহৈল�োয়শঙশিং অসিদা অহ�োংবা পূরক্তুনা অমসুং মতীং লৈবা লুচিংবশিং শেমগৎতু না
মথংগী চহী-চা/মিল্লেনিয়ম অসিদা মহৈল�োয়শঙশিংনা থেংনগদবা চৈথেংশিং অদু মায়�োক্নবা ঙমহনগনি|

খূৎপায় লাইরিক অসি কনা-কনানা শীজিন্নগদগে?
মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিং শেমগৎপগী প্রোগ্রাম অসি লৈবাক অসিগী ত�োঙান-ত�োঙানবা স্টেত খূদিংদগী মতিক
চারবা এক্সপরিয়েন্স প্রোফেস্নেলশিংগী নেটৱর্ক অমগী খূৎত্থাংদা শাগৎপগী মিৎয়েংদনি| মসিনা ক�োল্লিবসি
প্রোফেস্নেল ইন্সটিট্ যুতশিং অমসুং মশিং য়াম্লবা য়াম্না কুপ্না খঙলবা মীওইশিং, ওঝাশিং, রিস�োর্স পার্সনশিং
ময়াম অসিনি| মখ�োয়না ত�োঙান-ত�োঙানবা স্টেতশিং অমদি য়ুনিয়ন টেরিট�োরিশিংদা লুচিংবশিং শেমগৎপগী
দায়ত্ব ল�ৌগনি| মসিগী খূৎপায় লাইরিক অসিবু শিজিন্নবদা ফেসিলিটেতরশিং হায়বগা রিস�োর্স পার্সনশিংগা
মান্নবা অর্থ পীরি| অমর�োমদা রিস�োর্স পার্সনশিংনদি মহৈল�োয়শঙশিংবু অওনবা পূরক্কদ�ৌরিবা মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংবু লমজিং-লমতাক ত�ৌবদা মতেং পাঙবনি|
মরু ওইনা খূৎপায় লাইরিক অসি স্টেতশিংগী ডিস্ট্রিক্টশিংদা থবক ত�ৌরিবা মখ�োয়গীদমক্তনি| মখ�োয়গী
মথ�ৌসি মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিং পূনশিনবা, অদুগা মখ�োয়বু অমুক মহৈল�োয়শঙ লিডর ওন্থোকপা অসিনি|
মসিদি ইচম-চম্না ন�োলেজ় পীবা নত্তে, মসিদি ৱাখল্লোন শাগৎপনি, কুপ্না খন্থবা অমসুং থবক্কী পরীং শাগৎপনি|
মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিংগী মরক্তা ওঝাশিংনা খন্ন-নৈনবদা পূক্নীং য়াওশিনগদবনি অমসুং মহৈল�োয়শঙ লিডরসিপ
হায়বসিগী মনুং চনবা ৱাফম অমসুং মরী লৈনবা পূম্নমক ক�োনশিনগদবনি|
মহৈল�োয়শঙশিং অওনবা পূরকপগী খ�োঙচত্তা য়াওরিবসি ৱাখল্লোনগী মওংদা অহ�োংবা লাকহনবনি, মসিবু
লু-ত�োংদা চঙহনবা হায়বসি য়ামদ্রবদা চহী অহুমদগী মঙা ফাওবদি চঙগনি| মরম অদুনা মহৈল�োয়শঙ
লুচিংবশিংবু য়ামদ্রবদা চহী অমা নৈনহল্লবা মতু ংদা করি ওইরকপা য়াবগে হায়বদু য়েংবা য়াই| খূৎপায়
লাইরিক অসিনা কেপাসিটি-ব্যুল্ডিং প্রোগ্রাম মতু ংদা শরুক য়ারিবা মীওইশিং অদুগা মখা তানা ন�ৌনা মিৎয়েং
থম্লকপা অমসুং ফীডবেকশিং নৈনবদা মত�ৌ করম্না ডিস্ট্রিক্টকী থাক্তা পাঙথ�োকমিন্নগদগে হায়বদু তাক্লি|

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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প্রোগ্রাম খূৎলান্থোক
থ�ৌরম পাঙথ�োকপদা থম্লিবা মরু ওইবা মিৎয়েং:
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু মতীং লৈবা লুচিংবা অমমম ওইনা মখ�োয়গী চাউখৎ থ�ৌরাংগীদমক
থ�ৌরমশিং শেমগৎ-শাগৎপা অমসুং মতু ং তারকপদা লাকপা ম�োৎশিং নৈনবা|
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং, লুচিংবা ওইনা শাগৎপদা তেংবাংবা|
•• থেংখাঙ খূদিংদা লুচিংবশিং শেমগৎপা|
•• ব্লোক অমদি ডিস্ট্রিক্ট খূদিংদা প্রোফেস্নেল লার্নিং কম্যুনিটিশিং শেমগৎপা|
•• অমগা-অমগা মায়�োং-য়ামিন্নবগা ল�োয়ননা অহ�োংবা পূরকপদা মিৎয়েং থম্মিন্নবা|
•• শরুক য়ামিন্নরিবশিংগী মরক্তা থাজনবা, অপূনবগী ৱাখল্লোন চেনবা অমসুং থবক পাঙথ�োকমিন্নবা|
•• য়াম্না ইন্টরেক্টিভ ওইনা মচল শুনা শেম্লবা প্রোগ্রামশিং ফংহনবা|
•• লুচিংবশিং শেমগৎপদা ফীডবেক পীবা অমসুং ল�ৌশিনবা|
•• ফিভম ফগৎহনবদা মহৈল�োয়শঙ লুচিংবাশিংবু লমজিংবা|
•• করিকুলম লায়না খূৎশিন্নবা; মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিংগী তঙাইফদবশিং ফংহনবদা লায়হনবা;
মখ�োয়বু খূদ�োংচাদবা অমসুং অরুবশিং খঙজিনবদা মতেং পাংবা ল�োয়ননা অপূনবা অমা
শাগৎপা, প্রক্টিকেলনচিংবা পাঙথ�োকপদা ঙাক্লৌ ওইবিবা|
•• মহৈল�োয়শঙ লুচিংবাশিংবু মতীং
থ�ৌগৎপিবা|

লৈহন্নবা অফবা অমসুং পূক্নীং-হকচাং য়াওবা মওং অমদা

•• থবক ত�ৌবগী/মথ�ৌ পাঙথ�োকপগী ৱাখল্লোন অমদি মিৎয়েং হ�োংদ�োকপা|
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স্কু ল লিডরসিপ

খূৎপায় লাইরিক অসি মত�ৌ করম্না শেমগৎ-শাগৎপগে?
খূৎপায় লাইরিক অসি খূদ�োংচাবা ফংহন্নবগীদমক্তনি, মহৈল�োয়শঙ লুচিংবাশিংনা মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিং
শেমগৎপগী থবকশিং পাইখৎপদা শরুক য়ারিবা মীওই খূদিংদা লমজিং লমতাক ওইনবা খূৎলায়নি| ওঝাশিং
ওইবা য়াই, রিস�োর্স পার্সন, অখঙ-অহৈ ময়াম অমা ওইবা য়াই, প্রোফেস্নেল ইন্সটিট্ যুত ওইবা য়াই,
মখ�োয়না লিডরসিপ একাডেমিশিং শেমগৎপদা স্টেতশিংদা ন�োডেল ইন্সটিট্ যুত অমদি এঙ্কর ইন্সটিট্ যুত ওইনা
লৈগদ�ৌরিবনি| নুমিৎ ১০ নি চু প্না থ�ৌরম অসিদা থবক ওইনা উবা ফংবা ৱাখল্লোনশিং (Practical source
of Ideas) পিনবা, মহৈল�োয়শঙশিংবু ফগৎহন্নবা অমসুং মায় পাকনা অহ�োংবা পূরক্নবগীদমক মহৈল�োয়শঙ
লুচিংবশিংগী ত�ৌবা ঙম্বগী শক্তি হেনগহন্নবা খূৎপায় লাইরিক অসিনা পান্দম থম্লি|
নেস্নেল সেন্টর ফ�োর স্কুল লিডরসিপ (National Centre for School Leadership) না শেম্বা করিকুলম ফ্রেমৱার্ক
ওন স্কুল লিডরসিপ ডেভেল্পমেন্ট (Curriculum Framework on School Leadership Development) দগী
ল�ৌথ�োকপা মরু ওইবা হীরম তরুক (Six Key Area) অদু খূৎপায় লাইরিক অসিদা কুপ্না পল্লি|
Key Areas

THEMES

Key Area 1

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংদা মীৎয়েং অমা

Key Area 2

ইশাবু শেমগৎচবা

Key Area 3

তাকপী-তম্বীবগী থ�োওং হ�োংদ�োকপা

Key Area 4

কাঙলুপশিং শেমগৎপা অমসুং লমজিংবা

Key Area 5

ইন্নোভেসনবু লমজিংবা

Key Area 6

পার্ট নর্শিংবু লমজীংবা

Key Area 7

স্কুল এডমিনিস্ট্রেসন অমসুং মেনেজমেন্ট

কি এরিয়া খূদিংমক মপূঙ ওইবা পেক্কেজ অমমম্নি| মরম অদুনা স্টেতসিংনা দরকার ওইবগী মতু ং ইন্না
চানগদবা মওংদা মত�ৌ করম্না শেম-শাগদগে হায়বদু লেপচগদবনি| পেক্কজ অমমমগী মনুংদা য়াওরিবা
মচাকশিং অদুদিঃ
•• ন�োংম-ন�োংমগী পাঙথ�োক্কদবা সেসনশিং।
•• সেসনশিংদা ল�ৌখৎকদবা এক্টিভিটিশিং।
•• মহৈল�োয়শঙশিংগী তশেংবা কেস স্তদিজ, ভিডিও ক্লিপিংস, ফিল্মস, পাৱর-প�োইন্ট প্রজেন্টেসন,
অসিনচিংবা সেসন খূদিংদা শিজিন্নগদবা মচাকশিং|
প্রোগ্রাম অমনা, খঙদ�োক্লবা কি এরিয়া খূদিংমক্না অপিকপা খ�োঙবু অমবু, খ�োঙবু শেমগৎনবা হ�োৎনরিবা এক্টিভ
লার্নিং সেসনশিংগা মরী লৈনৈ অমসুং থবক ওইনা পাঙথ�োক্লিবশিং অদুগা শম্নহল্লি| হায়রিবা কি এরিয়াশিং

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
– খূৎপায় লাইরিক অমা
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অসি থবক ওইনা পাঙথ�োকপদা শীজিন্নগদবা তাকপী-তম্বিবগী থ�ৌশিল (Instructional Techniques)
অদুগীদমক খূৎপায় লাইরিক অসিনা কেস স্টডিশিং, আর্টি কলশিং, এক্সপ্রিমেন্টেল লার্নিং টেক্নিকশিং, প্রোজেক্ট
এক্টিভিটিশিং, ওদিও-ভিদিও ক্লিপিংস, পাৱর-প�োইন্ট প্রজেন্টেসন, ফিল্ম ক্লিপিংস, অসিনচিংবশিং শীজিন্ননবা
হায়রি| খূৎপায় লাইরিক অসিগী, হায়রিবা সেক্সন অসিনা ওঝাশিংবু হায়রিবা কি এরিয়াশিং অসিদা তাক্লিবা
ত্রেনিং পেক্কেজশিং অদুদগী খনগৎপা য়ানবা মখল শুনা এক্টিভিটি ময়াম অমা পীরি| অদুগা মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংদা করম্বা মেথডনা খ্বায়দগী হেন্না ফবগে হায়বদু খঙদ�োকপদসু মতেং পী| ত�ৌবতবু মখ�োয়না ল�ৌরিবা
থ�ৌদাং অমসুং থবক অদুগী মখা প�োল্লি|
মতাংসিদা খঙজিনগদবা অমদি, করিগুম্বা উশিনগদবা য়েংশিনগদবা ৱাফম (Stimulation) অমদা পীরকপা
ফল (Response)অসি খক মান্নর�োই| মরম অদুনা, পার্টিসিপেন্টশিংনা অমগা-অমগা মান্নদবা ফল পীরক্কনি
হায়বসি নিংশিংবা তাই| শরুক য়ারিবা মান্নদবা খ�োঙবুশিংদা ত�োঙান-ত�োঙানবা অহ�োংবা পূরক্নবগী উপায়
হায়বদি মেথ�োড�োল�োজি ওফ ত্রাঞ্জেক্সন শীজিন্নবা তাই|

মসিগীদমক খূৎপায় লাইরিক অসি পন্দুপ অহুম থ�োক্না খায়দ�োক্লিঃ
১. 	প্রিপ্রেতরি ৱার্কঃ ঐগী স্কুলবু মশক মুন্না খঙদ�োকপা|
২. গ্বাইড বুকঃ মসি এনঃসিঃএসঃএলঃ (NCSL) না শেম্বা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপাগী
করিকুলম ফ্রেমৱার্কতগী ল�ৌথ�োকপা কি এরিয়া তরুক অদুগী মতু ংইন্না পাঙথ�োকপা ন�োংম-ন�োংমগী
ওইবা নত্ত্রগা সেসন অমমমগী ওইবা এক্টিভিটিশিং|
৩. 	কেপাসিটি ব্যুলডিং প্রোগ্রাম পাঙথ�োকখ্রবা মতু ংদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং চহী অমা চু প্না শরুক
য়াহন্দুনা পাঙথ�োক্কদবা থ�ৌরমগী অকুপ্পা মওং মত�ৌগী ৱাফমশিং|

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎনবগী প্রিপ্রেতরি এক্টিভিটি
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু প্রোগ্রাম অসিগী শরুক ওইহন্নবা থ�ৌশিলদা রিফ্লেক্টিভ এক্টিভিটিনা প্রোগ্রাম অসি
হ�ৌই| মখ�োয়দা ফ�োর্মেট অমমম পী| মদুনা মখ�োয়না নুমিৎ অমা মশা-মশাগী মহৈল�োয়শঙদা চৎলগা মখ�োয়
মশামক অমসুং মহৈল�োয়শঙ অদুদা তাকপী-তম্বিরিবা অঙাঙশিং ল�োয়ননা অক�োয়বা লৈকায়দুগী মপুং ফাবা
মিৎয়েং অমা শাগৎপদা মতেং ওইগনি| শেমগৎ-শাগৎলকপগী তাঙ্কক্কী থবকশিংদি, খূৎপায় লাইরিক অসিগী
মতু ং ইন্না, মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু পূক্নীং থ�ৌগৎপিদুনা মখ�োয়-মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিং অদুগী ত�োপত�োপ্পা মগুনশিং অদু খঙজিনবা, ল�োয়ননা মহৈল�োয়শঙদুদা তু ংদা থ�োক্লকপা য়াবা খূদ�োংচাদবশিং মাঙজ�ৌননা
মায়�োক্নবা ঙম্নবা হ�োৎনবীবনি| হায়রিবা ৱাখল্লোন অসিনা প্রোগ্রাম অসিদগী চাং ৱাংনা কান্নবা ফংহন্নবা
শীল্লি| মরম অদুনা প্রোগ্রাম অসিদগী করি ফংবা য়াবগে হায়বদু খন্থবদা মতেং ওইরি|
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নুমিৎ ১০ নিগী ওইবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রাম ডিজাইন
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা হায়বা প্রোগ্রাম অসি হ�ৌরকপদা নুমিৎ ১০ নিগী কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রাম
ওইনা হ�ৌদকখিবনি | নুমিৎ ১০ নিগী প্রোগ্রামসিদা অর�োইবা নুমিৎ ২ অদুদি করি অওনবা অন�ৌবা ৱাখল্লোন
প�োক্লকপগে অমসুং খঙলক্লিবশিং অদু তাশিন-খ�োমজিনবদা চঙহল্লি। অদুনা প্রোগ্রাম অসি পাঙথ�োকখ্রবা মতু ংদা
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা হনখ্রবা মতু ংদা, মখ�োয়-মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিং অদুদা অওনবা-অহ�োংবা
পুরক্নবা ক�োর্স ওফ এক্সন (Course of action) শেমদুনা মহৈল�োয়শঙগী থাক্তা পায়খৎপদা মতেং ওইরগনি ।
A Snapshot of the 10 days programme design has been given below:

Themes

Duration

Day 1: KA-1: Perspective on School Leadership
Introduction and Program Outline

90 Mins

Understanding School Leadership

75 Mins

Understanding School Leadership: Multiple Roles and Responsibilities
and putting Child first

75 Mins

Understanding School Leadership: Multiple Context and practices

120 Mins

Day 2: KA-1: Perspective on School Leadership
School as a Learning Organization

120 Mins

Understanding School as a learning Organization

120 Mins

Developing Vision

120 Mins

Day 3: KA-2: Leading Self
Understanding My Leadership Style

120 Mins

Prioritizing works as a School Head

150 Mins

Continuing Professional Development

90 Mins

Day 4: KA-3: Transforming Teaching-Learning process
School and Purpose of Education

90 Mins

Understanding Developmewntal needs of Children

90 Mins

Understanding Child-centered pedagogy

90 Mins

using active Learning in Classrooms

90 mins

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
– খূৎপায় লাইরিক অমা
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Day 5: KA-3: Transforming Teaching-Learning Process
Observation and Feedback to Teachers

75 mins

Being a Coach and a Mentor to Teachers

120 mins

Understanding Inclusion

90 mins

Creating a culture of inclusion in school and classrooms

75 mins

Initiating process for transforming teaching-learning in my School

30 mins

Day 6: KA-4: Building and Leading teams
Understanding teams

60 Mins

Creating Spaces for dialogue with a purpose: Staff Meetings

120 Mins

Group Dynamics and Conflict Resolution

90 Mins

Being a Team Leader and Forming teams

90 Mins

Day 7: KA-5: Leading innovations
Innovation-heart of a learning Organization

90 Mins

Building a culture of innovation in the School

90 Mins

Remaining the School through innovations

60 Mins

Practice Exercise

120 Mins

Day 8: KA-6: Leading Partnership
Understanding partnership: Identifying Stakeholders and their Engage75 mins
ment
home-School Partnership

90 mins

Working with the community

75 Mins

Working with the System and closure

120 Mins

Day 9: Consolidation and Applying to School Situation
Consolidation of Learning

45 Mins

Craeting School Development plans based on any One School's profile

150 Mins

Presentation & Peer review

120 Mins

Developing criteria of a 'good' SDP

75 mins

Day 10: Drawing School Development Plan and Way Forward
School Development Plan for My School

120
mMins

Discussing Way Forward

120 Mins

Debrief and Feedback of the Workshop

90 Mins

Closure

30 mins
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মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু লেপ্তনা মথ�ৌ লৈহনবা
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপগী প্রোগ্রাম অসি, লুচিংবশিংগী নুমিৎ ১০ নিগী কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রাম
অসিনা ল�োয়বা নত্তে| অতৈ মহ�ৌশাগী ত্রেনিং প্রোগ্রামশিংগা মান্নদবা মওংদা মহৈল�োয়শঙগী লিডরসিপ
ডিভেলপমেন্ট অসিনা শরুক য়ারিবশিংবু চহী চু প্না মথ�ৌ লৈহল্লি| হায়রিবা মতমসিদা মখ�োয়দা মহৈল�োয়শঙশিংবু
অহ�োংবা পূরক্নবা হ�োৎনবদা এক্টিভিটিশিং অমসুং রিস�োর্সকি মতেং ফংহল্লি| মরম অদুনা মসিদি লিশাংশিৎনা চত্থবা থ�ৌওং অমনি| অদুগা কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রাম ল�োইরবা মতু ংদা রিভিয়ু অমসুং ফীডবেক
ৱার্কস�োপ পাঙথ�োক্নবগী তানফম অমা পীরি| তাঞ্জা অসিদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মখ�োয়-মখ�োয়গী
থবক মফমদা হন্দুনা ত্রান্সফ�োর্মেটিভ এজেন্দাগা ল�োয়নদুনা অমসুং খূৎশম্নদুনা অমগা-অমগা সপ্পোর্ট পীনদুনা
থবক পায়খৎলক্কদবনি| মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং চহী অমগী এঙ্গেজমেন্ট প্রোগ্রাম অসি তেন্তকপা মওংদা
মখাগী অসুম্না য়েংবা য়াইঃ

Months

1

Intervention

Capacity
Provide
Building
on-site
Workshop support
to the
school

Review
Provide Review
and
on-site and
Feedback Support Feedback
workshop
workshop
#1
#2

Peer visits

Duration

10 Days

2 Days

2 Visits
2 Days
in peer
schools
per school
heads

2

3

Atleast
once
in two
months

4

5 6 7 8

9 10

Twice
2 Dyas
in three
months

11 12

Retreat
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খূৎপায় লাইরিক অসি মত�ৌ করম্না শীজিন্নগদগে?
লুচিংবশিং শেমগৎপগী খূত্থাংদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগীদমক থ�ৌইনশিল ওইনা খূৎপায় লাইরিক অসি
শেম্বনি| মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু শেমগৎপদা তঙায় ফদবা মরু ওইনা ল�ৌখৎকদবা থবকশিংদিঃ
১। মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপগী থবক পায়খৎপা হ�ৌনবা মহৈল�োয়শঙশিংবু খঙদ�োকপা ওইনা,
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা, লৈকায়, অঙাঙশিং অমসুং মহৈল�োয়শঙগী মরমদা অকুপ্পা মর�োল ল�ৌখৎনবা
নমুনা পীবা|
২।	প্রোগ্রাম অসিদা শরুক য়াগদ�ৌরিবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু, লিডরসিপকি তঙায় ফদবা মচাকশিং
খঙদ�োক্নবা মহৈল�োয়শঙ অমসুং মহৈল�োয়শগী লুচিংবশিংগী প্রোফাইল কুপ্না য়েংশিনবা|
৩। মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু পূগদবা মায়কৈদা নিংথিনা অমসুং চেকশিন্না হীরম য়াৎথ�োক্লবা মতু ংদা
কি এরিয়াশিংদা খন্ন-নৈনবা পাঙথ�োকপা|
৪। খঙদ�োক্লবা কি এরিয়াগী খন্ন-নৈনবা অদুগী চপ-চাবা পান্দম খঙদ�োকপা|
৫। খন্ন-নৈনবা(সেসন) অমা পাঙথ�োকপদা মাঙজ�ৌননা শেম-শাবা ল�োয়ননা তাঙ্কক খূদিংদা চঙগদবা
মতম লেপথ�োকপা, মসি অফংবা সজেস্তেড মেটরিয়েলশিং অমসুং এক্টিভিটিশিং (কেস স্টডিশিং,
ভিডিও ক্লিপিংশিং, ফিল্মশিং, ইন্সপিরেস্নেল স�োংশিং)ময়াম অসিগী ওইগদবনি|
৬। ওইবা য়াই খনবা মায় পাকপগী চাং অদু য়�ৌনবা খনগৎলবা টিচিং অমসুং ত্রেনিং অদু মপূঙ ফানা
শীজিন্নবা|
৭।	তাঙ্কক খূদিংগী ল�োইশিল্লকপদা হকথেংননা খন্নমিন্নবা (নুমিৎ ১০ নি নত্ত্রগা নুমিৎ ৬ নিগী প্রোগ্রাম)
লেপথ�োক্লগা জিওগ্রাফিকেল এরিয়া অমগী মনুংদা লৈবা শরুক য়াগদবা মীওইশিংবু চহী চু প্পা পীননবা
শীন্দোকপা|
৮। মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু লুচিংবা ওইনা শেমগৎপদা অমসুং মহৈল�োয়শঙশিংগী অওনবা পূরকপদা
মত�ৌ করম্না অমদি কদ�োমদা থবক য়াঙশিল্লি হায়বা খঙননবা চাং নাইনা ৱার্কস�োপ পাঙথ�োক্তুনা
ফীডবেক অমসুং রিভিয়ু খ�োমগৎকদবনি|
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মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রামগীদমক শেম-শাবা
Dear Facilitator,

কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রাম অসিগী হ�ৌরকপগী শরুক অমা ওইনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মখ�োয়-মখ�োয়গী
মহৈল�োয়শঙশিংগী হীরম খরদা ৱাখল থাদবগা ল�োয়ননা ম�োৎ পীবা তঙায়ফদে| মহৈল�োয়শঙগী লিডরসিপ
দিভেল্পমেন্ট প্রোগ্রাম অমা পাঙথ�োক্কদ�ৌরিবা অসিদা খূৎল�োয়হনবা ঙমহনগনি| মসিগা ল�োয়ননা ওঝাশিংনা
মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংদা থম্লিবা ৱাখল অদু উত্থোকচবা য়াবা অমসুং মখ�োয়না ল�ৌগদবা থ�ৌদাংশিং য়াওবা
প্রিপ্রেতরি এক্সর্সাইজ অমসু শেম্লে|
•• মসিগী টু ল অসি মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংদা য়ামদ্রবদা নুমিৎ ১৫ নিগী মমাংদা থাবীগদবনি|
প্রিপ্রেতরি এক্সর্সাইজদা পীরিবা লামায় অদুদগী হেন্না মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা ইবা য়াই|
•• প্রোগ্রাম শরুক য়াবখক্তমক ওইবা মরম্না মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা প্রিপ্রেতরি এক্সর্সাইজ অসি
মখ�োয়দা অদুমক থমগনি| হায়রিবা প্রিপ্রেতরি এক্সর্সাইজ অসি এসেস্মেন্ট টু ল ওইনা শীজিন্নর�োয়দবনি|
•• পীরিবা নুমিৎ ১০ নিগী প্রোগ্রাম অসিদা পাঙথ�োক্লিবা থ�ৌরমশিংদা টু ল অসিদগী ফংলকপা ঈ-পাউশিং
য়ারিবমখৈ শীজিন্নগনি|
কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রাম মনুংদা, অদ�োমগী য়াম্না মরু ওইবা অমনা শরুক য়ারিবশিংবু য়ারিবমখৈ মতিক চানা
মতম অমসুং তাঞ্জাশিং পীবিদুনা মপুং ফানা খন্ন-নৈনবা অমা ওইহনগদবনি| পীরিবা এক্তিভিটিশিং, ওদিওভিজুয়েলশিং অমসুং কন্সেপচু য়েল আইদিয়া ময়াম অসি, শরুক য়ারিবশিংবু মখ�োয়-মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংদা
অমসুং ওইরিবা ফিভমদুদা মপুং ফানা অমদি মায় পাকনা শম্নহন্নবগী উপায়শিংখক্তনি, মসিনা প্রোগ্রামসিগী
অর�োয়বা নত্তে|
খূৎপায় লাইরিক অসিদা পীরিবা এক্টিভিটিশিং, কেস স্টডিশিং, ক�োটশিং, ভিডিওশিং, প্রোগ্রামশিং নত্ত্রগা
পিকচরশিং অসি খূদম ওইনা ল�ৌবিগদবনি, অদুনা নিং-তমনা অদ�োম্না মখ�োয়শিং অসিগী মহুত্তা হেন্না চু নগদবা
মরী লৈনবা মচাক অমসুং কলা-সংষ্কৃ তি অদুগা নক্নবা মচাকশিংনা শিন্দোকপীবা য়াগনি| অদুগীসু মথক্তা,
শৈরেং, ৱারেং অমসুং অতৈ পানবা মচাকশিং অসিগী শীজিন্নফমশিং অসিঃ
ক) পাবগীদমক(য়ারবদি খন্ন-নৈনবা য়াওনা)
খ) এক্টিভিটি মখল অমা ওইনা শৈরেং নত্ত্রগা ৱারেং অদু ল�োকেল লেঙ্গুয়েজদা মান্নবা লৈরবদি
পাথ�োকপা নত্ত্রগা
গ)	ক্রিয়েটিভ এক্সর্সাইজ ওইনা শৈরেং নত্ত্রগা ৱারেং অমা মান্নবা পাউজেলদা ইবা|
মসিগী খূৎপায় লাইরিক অসি মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা হায়বসিদা মতেং ওইগদবা শুপ্নতগী অহানবা
গাইডিং ড�োকুমেন্ট অমা ওইনা ল�ৌবিগদবনি| মসিনা পূমশুপ শুপলবা অর�োয়বদি নত্তে| ঐখ�োয়না পূক্নীং
থ�ৌগৎচবগা ল�োয়ননা মসিদগী হেন্না মরিক চু ম্বা খূৎপায় লাইরিক অমা অমসুং স্টেত মশাগী ল�োনদা স্টেত
গ�োভর্মেন্টনা শেম্বীরবদি ঐখ�োয়না হরাওনা লমজিংদুনা দরকার ওইবা মতেং পীজগনি|
খূৎপায় লাইরিক অসদা পল্লিবা ‘ফেসিলিটেতর’ হায়বা টার্ম অসি ‘রিস�োর্স পার্সন’ বুনি নত্ত্রগা কনাগুম্বা

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
– খূৎপায় লাইরিক অমা 13

মীওই / ইন্সটিট্ যুত অমনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা প্রোগ্রাম অসিবু মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংদা
য়�ৌহনবীরিবা অদুনি|

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী প্রিপ্রেতরি এক্সর্সাইজ
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা হায়বা প্রোগ্রামদা তরাম্না ওকচরি| মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপগী
কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রামদা উন্নদ্রিঙৈ মাঙওইননা ঐখ�োয়না অদ�োমবু, অদ�োমগী মহৈল�োয়শঙগী ন�োংম-ন�োংমগী
থবকশিং অমসুং অদ�োম্না ল�ৌবীরিবা থ�ৌদাংশিং অদুগী মতাংদা মতম খরা ল�ৌবীদুনা খন্থজহণ্ণিংই| অদ�োম্না
খূম্বিগদবা ৱাহং খরসু লৈরি| মসিনা ঐখ�োয়না অদ�োম অমদি অদ�োমগী মহৈল�োয়শঙবু মশক খঙজবগী ফজবা
মওং অমসু ওইগনি|
টু ল অসিনা পাম্লিবসি অদ�োমগী মহৈল�োয়শঙগী ক্বান্টিটেতিভ ইনফ�োর্মেসন খরা, অদ�োম ইশা অমদি ইশাগী
প্রোফেস্নেল ডিটেলশিং অমসুং অদ�োমগী মহৈল�োয়শঙগী লেমজনিঙাই ওইবা মগুনশিং ল�োয়ননা ক্বালিটেতিভ
রিফ্লেক্সন, অদ�োম্না থেংনরিবা খূদ�োংচাদবশিং অমসুং মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা অদ�োমগী অনিংবশিং
অদুনি| অদ�োমগী ৱাফমশিং অসিনা, ঐখ�োয়না পায়খৎমিন্নগদ�ৌরিবা কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রাম অসিদা অদুক্কী
মতিক মশক থ�োকহনগনি হায়বসি অদ�োম্না তত্তনা নিংশিংবা য়াই| অদ�োম্না পীবীরিবা ক্বন্টিটেটিভ ইনফ�োর্মেসন
অসিনা ঐখ�োয়বু চপ-চানা করম্বা মফমদা অদ�োমগী মহৈল�োয়শঙগী অৱাৎপা লৈবগে হায়বদু খঙহনগনি|
শম্না হায়রবদা, মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা অদ�োম্না থেংনবীরমগদবা – ওঝা মশিং ৱাৎনা লৈবা,
নুপীমচাশিংগী ইনর�োলমেন্ট নেম্বা অসিনচিংবশিং অসি খঙদ�োকপদা মতেং ওইগনি| অদুগা প্রোগ্রাম অসিদসু,
অদ�োম্না থেংনরিবা খূদ�োংচাদবশিং অসিগা মান্ননা থেংনবা কলিগশিংসু য়াওরম্বা য়াই| মরম অদুনা, হায়রিবা
চৈথেংশিং অসি খরমখৈদি ঐখ�োয়না পূন্না হ�োৎনমিন্নদুনা ক�োকহনবা ঙমগনি হায়না থাজৈ|
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ঐগী মহৈল�োয়শঙগী মরমদা
Name of the School
Address of the School
Location(rural/Urban)
School Category: P/UP/P&UP/P,
UP&HS/any other
Total Number of Regular Teachers
Total Number of Para Teachers
Total Enrolment in the School
Total Enrolment of Girls in the School
Total Enrolment of Boys in the Schhol
Total Number of class in the school

ঐ ইশাগী মরমদা
Name of School Head
Tenure as a School Head
(in the present School)
Designated School/in-charge
Age
Gender
Educational Qualification
Years of Experience as a school
teacher
Any other professional achievements
Mobile No.
E-mail ID
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ঐগী মহৈল�োয়শঙ অমসুং ঐগী ইথ�ৌদাংদা ঐগী মিৎয়েং
ক) নহাকনা শরুক য়ারিবশিংদা খঙহন্নিংবা, নহাক্কি মহৈল�োয়শঙগী অখন্নবা প�োৎশক অদু করিন�ো?

খ) মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা নহাক্না থেংনবা খূদ�োংচাদবা অহুমখক শন্দোকনা তাকউ?

গ) নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা উবা পাম্বা অহ�োংবা অদু করম্বা মখলগী অহ�োংবন�ো? (মসি নহাক্না নহাক্কী
ওঝাশিংগা খন্নবা পাম্লমগনি)

ঘ) মহৈল�োয়শঙ অদুগা ল�োয়নরিবা কমুনিটি অমসুং অঙাঙশিংগী তেন্তকপা মওং-মত�ৌ পীয়ু?

ঙ) মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা নহাক্না মত�ৌ করম্না থবক পাঙথ�োকপগে?
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KEY AREA – 1

মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংদা মিৎয়েং অমা

Day

1and2
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Facilitator Cheklist for Day 1 and 2
KEY AREA – 1: PERSPECTIVE ON SCHOOL EDUCATION
Day 1
Did you remember to collect the following Resources for today?
1. Power point Presentation on “Doing Leader-like things in Leaderlike manner” (D1_S3_3.2)
2. Handout of Case Studies (D1,S4_4.1)
Ensure that the following are available
1. Charts
2. Sketch Pens
3. Blank sheets of paper
4. Laptop/Computer
5. Projector
6. Hardcopies of the power point presentation as handouts
7. Speakers (ensure sound quality)

Day 2
Did you remember to collect the following Resources for today?
1. “School as a Learning Organization” হায়বা হীরমসিদা পৱার প�োইন্ট
প্রজেন্টেসন (D2_S1_1.1a)
2. Excerpts from ‘School as a Learning Organization’ by Peter Senge
(D2_S1_1.1b)
Ensure that the following are available
1. Charts
2. Sketch Pens
3. Blank sheets of paper
4. Laptop/Computer
5. Projector
6. Hardcopies of the power point presentation as handouts
7. Speakers (ensure sound quality)

ৱাহ�ৌদ�োক
তাঙ্কক অসিগী মিৎয়েং থমগদবা মরু ওইবা মফমদি, লুচিংবা অমা ওইবগী মরমদা
ৱাখল্লোন অমা শাগৎপা অমসুং মহৈল�োয়শঙবু ত্রান্সফ�োর্ম ত�ৌবদা মসিগী ইথিল
হায়বসিনি। মসিনা মহৈল�োয়শঙ অমগী ৱাখল্লোন শাগত্তুনা অঙাঙশিংবু চাউখৎনবা
অমদি শেমগৎনবগী মফম ওইনা ওন্থোকপদা অচ�ৌবা থ�ৌদাং ল�ৌই| খূদিংমকনাা লেপ্তনা
চাংয়েং ত�ৌনিংবা, অহ�োংবা পূরকপা অমদি মহৈ তম্বগী মফম অমসু ওইহল্লি| মসিনা
মহৈল�োয়শঙ অমবু লমজীংবা অমসুং অওনবা পূরকনমবগী পান্দম থম্বদা মহৈল�োয়শঙগী
মক�োক অমা ওইনা ল�ৌগদবা লুচিংবগী থ�ৌদাং অদু খন্ন-নৈনৈ| মসিনা মিৎয়েং হেন্না
থম্লিবদি অঙাঙদনি, অমসুং খূদিংমক য়াওবা অমদি লেপ্তনা চত্থরকপা মচত্তা অহ�োংবা
পূরক্নবগী ৱাখল্লোন শাগৎলি। মসিগী মরু ওইবা মফম অসিনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং
শেমগৎপগী হীরম খূদিংমক্তা য়াওগদবা ৱাফমশিং খঙহনগনি। শরুক য়ারিবশিংনা
মহৈল�োয়শঙ-মহৈল�োয়শঙদা মখ�োয়না হ�ৌজিক থেংনরিবা তশেং-তশেংলবা ফিবমশিং
পূথ�োক্তুনা অপূনবা মঙলান অমসুং পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবগী খূত্থাংদা অঙাঙ খূদিংমকপূ
শেমগৎনবগী পান্দম থমগনি|

OVERVIEW OF THE DAY

Day 1
Session

Name

Time (Mins.)

1

Introduction and Programme Outline

90

2

Understanding School Leadership

75

3

Understanding School Leadership: Multiple roles
and Responsibilities and putting Child first

75

4

Understanding School Leadership: Multiple
Contacts and Multiple Practice

120
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Day

1

SESSION 1: INTRODUCTION AND PROGRAMME OUTLINE
Session 1

10:00 hrs to 11:30 hrs

Activities

Time
(Mins.)

Expected Outcome

Introduction activity
"Bhujo to Jano"

50

Introduction to all Participants

Expectation setting
and Sharing Agenda
for 10 Days

40

Participants share their expectations from
the workshop, participants understand the
programme, its approach and the expectations
facilitators have from them and after the
workshop

ACTIVITY 1.1: INTRODUCTION ACTIVITY: BHUJO TO JANO

How to conduct the activity?
Method: Large Group Interaction
SUGGESTED STEPS

Day

1

•• শরুক য়ারিবশিংদা মখ�োয়গী মমিংশিং খঙদ�োকমিন্ননবা হায়গনি| অদুবু মখ�োয়বু হেন্না খঙননবগীদমক
মমিংগী মমাংদা অত�োপ্পা মমিং অমা হাপচিনগদবনি| খূদম ওইনা নেহা হায়বা মমিং অসিদা ‘নাওটি
নেহা’ অমসুং ‘প�োজিটিভ পর্বেজ’ অসিনচিংবনি|
•• ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবশিংদা মথক্তা পনখ্রিবা মওংদা মখ�োয়-মখ�োয়বু শক্তাকহনগদবনি অমসুং
করিগীদমক্তা মমিংগী মমাংদা অত�োপ্পা মিং অমা হাপচিল্লিবন�ো হায়বগী মরমসু পীগদবনি|
•• ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবা খূদিংমক্তা অপীকপা চেজেৎশিং পীদুনা মখ�োয়গী মমিং ইহল্লগা লেংজুমদা
পিন ফাদুনা থেৎহনগনি|
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• মসি শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়-মখ�োয়গী মশক খঙদ�োক্নবা অমসুং মখ�োয়না বেজ নত্ত্রগা চেজেৎ
অমা থেত্তুনা লেপ্লিবদু অমনা-অমবু শকখঙ-মায়খঙনবগী থ�ৌওং অমনি|
•• ফেসিলিটেতরশিংসু মশানা মশাবু মশক তাক্তুনা মখ�োয়গী লেংজুমদা মমিং ইবা চেজেৎ থেৎকদবনি|
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ACTIVITY 1.2: EXPECTATION SETTING AND SHARING AGENDA

How to conduct the activity?
Method: Large Group Interaction
SUGGESTED STEPS

•• ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবশিংদা মীওই ৮ দগী ১০ না শাবা অপীকপা কাঙলূপশিং শেম্নবা পাউতাক
পীগনি অমসুং কাঙলূপ খূদিংমক্তা চার্ট -পেপর, স্কেটচ পেন অমসুং মার্ক রশিং পীগনি।
•• শরুক য়ারিবশিংদা ৱার্কশ�োপ্তগী মখ�োয়না করি থাজবগে হায়বদু ফ�োঙদ�োরক্নবা অমদি মখ�োয়না মদু
তম্লগা কাঙলূপশিংদা করি কান্নবা ফঙগনি হায়বদু ফ�োঙদ�োক্নবা মিনিট ৫ গী মতম পীগনি।
•• কাঙলূপ খূদিংমক্না মখ�োয়না থাজবদু অতৈ কাঙলূপশিংগা খঙদ�োকমিন্নগনি।
•• ফেসিলিটেতরনসু থ�ৌরম অদুদা শরুক য়ারিবশিংগা ল�োয়নবদা করি ওইরকপা য়াই থাজবগে হায়বদুসু
ফ�োঙদ�োক্কদবনি।
•• থ�ৌরম অদুগী পান্দম অমসুং চত্থগদবা মওং অমদি মদুনা ওইরকপা য়াবশিং শরুক য়ারিবশিংদা
ফেসিলিটেতরনা খঙহনগনি।
•• শরুক য়ারিবশিংনা ফেসিলিটেতরশিংগা ল�োয়ননা থ�ৌরম মনুংদা চৎনগদবা কাঙল�োনশিং, ইনগদবা
চৎনর�োলশিং শেমগনি। মসিনা, অমনা অমদগী ওইরকপা য়াই হায়না থাজবশিং লেপ্পী।
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• শরুক য়ারিবশিংগী গ্রাউন্ড সেট্টিং অমা লৈখ্রবা মতু ংদা মখ�োয়না থ�ৌরম অসি খঙদুনা ঈচং থ�ৌনা শরুক
য়ানবগীদমক য়ারিবমখৈ অমগা-অমগা ৱারী শান্নবগী তাঞ্জা পীগদবনি।
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা অমনা-অমগী ৱা খঙদ�োকমিন্নরবা মতু ংদা থ�ৌরম মনুংদা ফ�োঙদ�োক্ত্রবসু
য়াই হায়না থাজবা লৈগনি। অদুমকপূ মসি লিডরসিপ ৱার্কশ�োপ অমদা মখ�োয়না খঙজিনবদা
তঙাই-ফদবা ওইবনা য়াম্নমক মরু ওই।
KEY MESSAGE

•• মসি লিডরসিপ ডিভেল্পমেন্ট প্রোগ্রাম অমনি। নশামক অমদি নশাগী অক�োয়বদা লৈরিবশিংগী মরমদা
হেন্না পূথ�োক্লবদি মদু হেন্না মরু ওই।
•• ঐখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংনা থেংনরিবা খূদ�োংচাদবশিং ল�োয়শিন্ননবা অকক্নবা নত্ত্রগা শেম-শারবা
ৱার�োয়শিন লৈতে। লাক্কদ�ৌরিবা নুমিৎ খরনিগী মনুংদা ঐখ�োয় পূন্না হ�োৎনমিন্নদুনা ওইথ�োকপা য়াবা
ৱার�োয়শিন থিমিন্নগদবনি। অদুবু মসি নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা হ�োৎনবা হায়বসি নহাক্কী নথ�ৌনি।
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SESSION 2: UNDERSTANDING SCHOOL LEADERSHIP
Session 2

11:45 hrs to 13:00 hrs

Activities

Time
(Min.)

Expected Outcome

Understanding School
leadership: Art Activity

30

What makes a school
Leader?

45

Trigger an understanding of leadership
in the context of schools and the role that
school heads can play as leaders.

ACTIVITY 2.1: UNDERSTANDING SCHOOL ACTIVITY: ART ACTIVITY

How to conduct the activity?
Method: Individual excercise
SUGGESTED STEPS

•• শরুক য়ারিবশিংদা অহাংবা চেনা অমা, স্কেটচ পেন খরা অমসুং ক্রয়�োনশিং পীগনি।
•• লুচিংবা অমা ওইবগী ৱাখল খনবা মতমদা মখ�োয়দা ফাওরকপা অহানবা মমি অদু শাগৎনবা হায়গনি।

Day

1

•• লুচিংবা অমা হায়বসি মখ�োয়দা করিনি হায়না ল�ৌবগে হায়বা শক্তম অদু য়েকথ�োকহনগদবনি।
•• শরুক য়ারিবশিংনা মহৈল�োয়শঙদা মখ�োয়না ল�ৌরিবা থ�ৌদাংগী মতাংদা শক্তম অমা শাগত্তুনা য়েক্নবা
ৱাখল খলহনগনি।
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইবগী ত�োঙানবা শক্তম অমা মখ�োয়না শাগৎপা মতমদা ইমান-মান্নবা
নত্ত্রগা খেন্নবা অমা লৈব্রা ?
•• শরুক য়ারিবা খূদিংমক্না অয়েকপা লাই নত্ত্রগা মখ�োয়গী ৱাখল ফ�োঙদ�োক্নবা ৱাহৈশিং ইদুনা মহৈল�োয়শঙগী
লিডরসিপ হায়বসি মখ�োয়না করি ওইনা ল�ৌবগে হায়বদু উত্থোকহনগদবনি।
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়গী ৱাখল মফ�োঙদ�োক হায়বদি, ৱাহৈ ওইনা নত্ত্রগা লাই ওইনা য়েক্তুনা
খঙহন্নবা মতম অমসুং তাঞ্জা পীগদবনি। অদুমকপূ মসি য়াম্না ফবা আর্টকি মগুন লৈবা মরম্না আর্ট
এক্সর্সাইজ অমদি নত্তে। মসি ইচম-চম্বা ৱাখল্লোন ফ�োঙদ�োকপা থ�ৌরম অমা ওইবা য়াই।
•• শরুক য়ারিবশিংদা ৱাখল খন্নবা অমসুং ফ�োঙদ�োক্নবা মতম পীবিয়ু।
•• থ�ৌওং অসিদা শরুক য়ারিবশিংদা মতেং ওইনবা ফেসিলিটেতরনসু শরুক য়াগদবনি।
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ACTIVITY 2.2: WHAT MAKES A SCHOOL LEADER?

How to conduct the activity?
Method: Large Group brainstorming discussion (Plenary)
SUGGESTED STEPS

•• ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবশিংদা মখ�োয়গী ৱাখল্লোন/শক্তম পূন্না খঙদ�োকমিন্ননবা ৱাহ�ৌদ�োক পীগদবনি।
•• শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়-মখ�োয়গী ৱাখল্লোন ফ�োঙদ�োকপগা ল�োয়ননা ফেসিলিটেতরনা মখ�োয়গী
ম�োৎশিং অদু ব্লেকব�োর্ড /হ্বাইট ব�োর্ডতা ইথ�োক্কনি।
•• তপ্না-তপ্না শরুক য়ারিবশিংগী চাদ ৫০ না মখ�োয়গী ৱাখল্লোন ফ�োঙদ�োরকপা মতমদদি লুচিংবা অমা
ওইবগী মগুনশিংগী মরমদা শাংলবা লিস্ট অমা লৈরগনি। ফেসিলিটেতরনা ব�োর্ডতা ইরিবা অদুদা করি
চিত্থহ�ৌবগে হায়বা অদুসু হংগনি।
•• ফেসিলিটেতরনা লুচিংবা অমা ওইবগী মগুনশিং, পীনরক্লিবা ম�োৎশিং অদু অমমমতা ওইনা খন্নগনি
অমসুং মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইবগী কন্টেক্সতা চৎনবা য়াবশিং খঙদ�োক্কনি। খূদম ওইনা ৱা
ঙাঙবা য়াম্না হৈবা মীওই অমা ওইরবদি লুচিংবা অমা ওইবগী অফবা মগুন অমা চেল্লি অদুবু মসি
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমদসু চন্নগদ্রা ?
•• পূন্না য়ানবা পূরকপগী মতু ং ইন্না ফেসিলিতেরনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইবদা চঙদবা মগুনশিং
ল�ৌথ�োক্কদবনি।
REFLECTIVE QUESTIONS

•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইবদা তঙাইফদনা চঙবা গুনশিং অদু মসিরা ?
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা ওইনা নখ�োয় খূদিংমক্তা ত�োঙানবা গুন অমতা য়াওদব্রা, মসি লুচিংবা অমা
ওইবগী য়াম্না মরু ওইবা মরম অমনি।
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• থ�ৌওং অসিগীদমক অচু ম্বা পাউখূম লৈতে; মসিগী থ�ৌওং অসিদি কাঙলূপ অসিনা মখ�োয়দা মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবা হায়বদু করিন�ো হায়বা খনবা হ�ৌনবগী অহানবা খ�োঙথাংনি।
•• ৱার্ক্সোপকী লাক্কদ�ৌরিবা নুমিৎশিংগী মনুংদা পূখৎপা য়াবা ৱাখল্লোন অমসুং হীরমশিংগী মতাংদা
ফেসিলিটেতরনা মনুং হুৎনা খঙজিনবা ঙমগনি। খূদম ওইনা র�োল ম�োডেল্লিংগী মওং অমা, হ�ৌদ�োকপা
মীওই অমা ওইবা, তাকপী-তম্বিবগী মগুন্দা হেন্না মিৎয়েং চংবা অসিনচিংবনি।
•• লুচিংবা অমা ওইবগী মগুনশিং অর�োয়বা ওইনা লেপথ�োক্নরবা মতু ংদা ময়েক শেংনা চার্ট অমদা লিস্ট
ওইনা শেমগনি। অদুগা মদু মথং নুমিৎ মাপন্নি ফাওবদা ট্রেনিং হ�োলদা থেত্তুনা থমগনি।
KEY MESSAGE

•• লুচিংবা হায়বসি করিগুম্বা অমা হ�ৌদ�োকপা, কাঙলূপ অমগী লুচিংবা ওইবা, মতেং পীবা, তাঞ্জাশিং
ফংহনবা, শক্তি শাগৎপা অমসুং ন�ৌনা তম্বা মতমদা পূকচেল তিংবা ওইগদবনি।
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•• পূন্না খঙমিন্নবা কয়া অসি নুমিৎ খূদিংগী চত্থরিবা থ�ৌওংশিংদা মমি তাহনগদবনি মরমদি শরুক
য়ারিবশিংগী ৱাখল্লোন খরমখৈদি হায়রিবা ডিফিনিসন অসিগা পুনশিন্নখিবসু য়াই, খরা অমনা মদুগী
মায়�োক্তা ওইবসু য়াই। মরম অসিনা লাক্কদ�ৌরিবা নুমিৎশিং অসিদা ত�ৌগদবা থবক-থ�ৌরম খুদিংমক
অমমমতা ওইনা ঈভালুয়েসন ত�ৌবগী দরকার লৈ।
•• ৱার্ক্সোপ অসি ল�োইশিল্লকপদা ঐখ�োয়না অপুনবগী ওইনা অন�ৌবা অহ�োংবা পুরক্নবগী তঞ্জাসু ফংবা য়াই,
মরম অসিনা থ�ৌওং অসিবু ঐখ�োয়গী “ৱার্কিং ডিফিনিসন” অমা ওইনা ল�ৌরসি।
SESSION 3: UNDERSTANDING SCHOOL LEADERSHIP: MULTIPLE
ROLES AND RESPONSIBILITIES AND PUTTING CHILD FIRST.

Day

1

Session 3

14:00 hrs to 15:15 hrs

Activities

Time
(mins.)

Expected Outcomes

School Leader: Mapping multiple
roles and responsibilities

40

Activity: Doing Leader-like things in
a Leader-like manner: Power point
presentation

35

Understanding that the primary
role of a school head is to ensure
that children learn better, the
multiple roles have to be seen in
the light of the above

ACTIVITY 3.1: SCHOOL LEADER: MAPPING MULTIPLE ROLES
AND RESPONSIBILITIES.

How to conduct the activity?
Method: Discussion in plenary
SUGGESTED STEPS

•• ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবশিংদা মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংদা করম্বা মখলগী র�োল অমদি প্রাক্টিসশিং
মমাংগী সেসনদা থমখ্রবগে হংগদবনি।
•• শরুক য়ারিবশিংগী ওইনা মখল কয়াগী র�োলশিং অদু য়েকথ�োক্তুনা তাকপা অমদি করম্না ডাইগ্রাম
শেমগদগে হায়বগী সজেসনশিং ল�ৌগদবনি।
•• ডাইগ্রামশিং অদু শেম-শাখ্রবা মতু ংদা অমুক হন্না মত�ৌ করমনা করি ৱাৎলিবগে হায়বদু শরুক
য়ারিবশিংদা য়েংশিলহনগদবনি।
•• ‘ইনিসিয়েতর’, ‘টিম লিডর’ ওইনা করি অহেনবা র�োল ল�ৌবা ঙম্বগে হায়বদুসু য়েংগদবনি।
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•• শরুক য়ারিবশিংনা হ�ৌজিক-হ�ৌজিক মখ�োয়না ল�ৌরিবা থ�ৌদাংগী মতাংদা মতম কয়া-কয়ামুক ল�ৌবগে
হায়বদু খঙহনগদবনি।
•• অঙাঙনা মহৈ তম্বদা মখ�োয়-মখ�োয়না কায়থ�োকখিবা মতম অদুনা পীবা ইথিল ফ�োঙদ�োকহনগদবনি।
•• অতৈ থ�ৌদাংশিংদগী খেন্নবা মওংদা লুচিংবা অমা ওইবগী থ�ৌদাংনা ত�োঙাল্লি হায়বসি মত�ৌ করম্নন�ো
হায়বা খন্নগনি।

Resource allocator –
Allocate funding, mobilize resources

Administrator –
Ensuring functioning
of school,
maintaining proper
records, etc.

Building teams and
innovations –
Ability-based tasks
distribution, space for
creativity and promoting
and supporting change

SCHOOL HEAD –
Multiple Roles
and
Responsibilities

Disseminator –
Sharing school
related information to
seniors, colleagues and
stakeholders
School/Community
development officer –
Coordinating with
stakeholders and system
level officials

Supervisor –
Classroom
observation,
inside and outside
monitoring

Teacher –
Classroom
teachinglearning

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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Day

1

REFLECTIVE QUESTIONS

•• ন�োংমগী অয়াম্বা মতমসি মত�ৌ করম্না শীজিন্নবগে? লমজিংবদরা, য়েংশিনবদরা, শীন-লাংবদরা,
অমগা-অমগা পূনশিন্নবদরা নত্ত্রগা অতৈ করিদন�ো?
•• অঙাঙনা মহৈ তম্বদা খ্বাইদগী হেন্না ইথিল পীগদবা থ�ৌদাংশিং করি-করিন�ো?
•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙবু হেন্না ফগৎহনবদা নহাক্না লুচিংদুনা পায়খৎকদবা ত�োঙান-ত�োঙানবা থ�ৌরাংশিংগী
মতাংদা করম্না মতম শিন্দোক্কদগে?
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা নখ�োয় পূম্নমক্না ন�োংমদা ল�ৌরিবা থ�ৌদাংশিং খূদিংমক ইদুনা শেম্লগা
১ দগী ৫ ফাওবগী মনুংদা নশামক করম্বা মফমদা য়াওবগে হায়বদু উৎকদবনি। ১ হায়বসিনা য়াম্না
হৈ-শিংলবনি হায়না ল�ৌগনি অদুগা ৫ না করিমতা হৈতবনি হায়না ল�ৌগনি। মসিনা হেন্না ফগৎহনবা
থ�ৌদাংশিং করিন�ো হায়বা খঙদ�োকপদা মতেং পাঙগনি।
•• মহৈল�োয়শঙগী মক�োক অমা ওইনা নহাকনা ল�ৌরিবা লুচিংবা অমগী থ�ৌদাং হেন্না ফগৎহন্নবা করি
ত�ৌখ্রবগে?
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• ফেসিলিটেতরনা ব্লেকব�োর্ড নত্ত্রগা হ্বাইট ব�োর্ডতা ডাইগ্রাম অমা য়েক্তুনা শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়গী
ত�োঙান-ত�োঙানবা শক্লোনশিং অমসুং থ�ৌদাংশিংগী মতাংদা পূন্না খন্নমিন্নগনি।
•• ত�োঙান-ত�োঙানবা থ�ৌদাংশিং পাঙথ�োক্নবগীদমক তঙাই-ফদনা চংবা মচাকশিংগী মতাংদা খন্ন-নৈনবা।
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা ল�ৌগদবা থ�ৌদাং খূদিংমক্কী মরু ওইবা খন্নবা।
•• মহৈল�োয়শঙবু চাউখৎনবা হ�োৎনবদা অত�োপ্পনা ল�ৌরিবা থ�ৌদাংশিংগা চাংদম্নবদা ইশানা ল�ৌরিবা
থ�ৌদাংগা খেন্নবা পূথ�োকপা।
KEY MESSAGES

Day

1

•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইবা হায়বসি মহৈল�োয়শঙগী ওইবা থবক্তা এডমিনিস্ট্রেটিভ
নত্ত্রগা শীন-লাঙবগী থবকখক্তদা মরু ওইবা নত্তে। তাকপী-তম্বিবা, স্টাফপূ লমজীংবা,
মমা-মপাশিংগা ল�োয়ননা কাঙলূপতু বু, গ�োভর্মেন্ট ওফিসিয়েলশিংবু মরু ওইনা মশামক্কা
ল�োয়ননা লমজিংবগী মরু ওইবদু খঙগদবনি।
•• এসঃএলঃডিঃপিঃ না মখ�োয়বু ত�োঙান-ত�োঙানবা থ�ৌদাংশিং, হৈ-শিংবা অমদি থ�ৌশিলশিংবু
খঙহন্দুনা নুমিৎ নিপান্নিগী খ�োঙচৎ অসিদা নিংথিনা মথ�ৌ ত�ৌহনবা ঙমগনি।
ADDITIONAL READING

•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা লমজীংবা/শীন-লাঙবগী ত�োঙান-ত�োঙানবা থ�ৌদাংশিং “Mintzberg’s
Ten Management Rules” হায়বা মহাক্কী লাইরিক “Mintzberg on Management: Inside Our
Strange World of Organization, 1990” হায়বদু পানিংগনি।(AD1S3.1, Day 1-Session
3Activity 3.1-Ten Management Rules)
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ACTIVITY 3.2: DOING LEADER LIKE THINGS IN A LEADER LIKE
MANNER

How to conduct the activity?
Method: Large Group activity
SUGGESTED STEPS

•• রিস�োর্সশিংদা হাপ্লিবা পৱার প�োইন্টশিং অদু ফেসিলিটেতরনা পূথ�োক্তুনা ৱারী-ৱাতায় শান্নবা অমসুং
শরুক য়ারিবশিংদা ত�োঙান-ত�োঙানবা ৱাহংশিং অমদি ৱাখল্লোনশিং পূথ�োক্নহনগদবনি।
REFLECTIVE QUESTIONS

Day
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইবগী মরু
ওইবা অমদি মপূঙ-ফাবা পান্দম করিন�ো?
•• মায় পাক্লবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা
ত�োঙানবা করি থবক ত�ৌরি হায়না খল্লি?
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা ওইনা নখ�োয়গী
মহৈল�োয়শঙ, স্টাফশিং অমদি নখ�োয়গী
অঙাঙশিংদা করি পীবা পাম্বগে?

NOTES FOR THE FACILITATOR

•• ফেসিলিটেতরনা খন্ন-নৈননবগীদমক পৱার প�োইন্ট প্রজেন্টেসন হাপ্লি|
•• স্লাইড খূদিংগী মতু ংদা ফেসিলিটেতরনা লেপ্তূনা শরুক য়ারিবশিংদা, স্লাইডশিংদা হংলিবা ৱাহংশিং
খন্নবগী মতম পীগদবনি| মসি ইন্টরেক্তিভ পৱার প�োইন্ট প্রজেন্টেসন অমনি|
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1

SESSION 4: UNDERSTANDING SCHOOL LEADERSHIP: MULTIPLE
CONTEXTS AND PRACTICES
Session 4

15:30 hrs to 17:30 hrs

Activities

Time
(Mins.)

Expected Outcome

Case Study followed by
Group Work

120

Provide a trigger to apply the lens of
leadership in real case studies and drawing
learning for their own leadership

ACTIVITY 4.1: CASE STUDY FOLLOWED BY GROUP WORK.

How to conduct the activity?
Method: Small Group Activity
SUGGESTED STEPS

•• কেস স্টডি মঙা, শরুক য়ারিবা খূদিংমক্তা য়েন্থোক্তুনা রিস�োর্স ফ�োল্ডর ওইনা হাপ্লি।
•• শরুক য়ারিবা খূদিংমক্তা কেস খূদিংমক নিংথিনা পানবা মতম পীগদবনি।

Day

1

•• হ�ৌজিক্তি শরুক য়ারিবশিংগী কাঙলূপ মঙা থ�োকনা খায়দ�োক্তুনা, কাঙলূপ খূদিংমক্তা কেস স্টডি অমমম
মুন্না খঙদ�োক্নবা হায়গনি। মেম্বরশিংনা মখ�োয়দা শিন্নরিবা কেস স্টডিশিং পাথ�োক্তুনা খন্নরবা মতু ংদা
মদুগী অর�োয়বদা য়াওরিবা ৱাহংশিং খন্নগনি।
REFLECTIVE QUESTIONS

•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙবু নহাক্না মত�ৌ কমদ�ৌনা লমজিংবগে?
•• নঙ�োন্দা পীরিবা কন্টেক্সকী মতু ংইন্না নহাক্না মত�ৌ কমদ�ৌনা লমজীংবা পাম্বগে?
•• কেস স্টডিশিং নৈনবা মতমদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইবগী নহাক্না খঙখিবা ৱাফম কয়া
অমুক হন্না হাপচিনবা পাম্ব্রা?
•• হায়রিবা কেস খূদিংমক্তা ঐখ�োয়না তম্লকপশিংগী মনুংদা খ্বাইদগী ইমান-মান্নবা হীরম অমা পূথ�োকপা
তারবদি মদু করিন�ো?
•• মখ�োয়-মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংদা অহ�োংবা পূরকপা মতমদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা
মতেং ওইগদবা কেস স্টডিশিং করিনি হায়না ল�ৌবগে?
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মখ�োয়-মখ�োয়না মায়�োক্নবা ফীভমদা শীজিন্নবা ত�োঙান-ত�োঙানবা
থ�ৌওংশিং করি-করিন�ো?
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NOTES FOR THE FACILITATOR

•• ফেসিলিটেতরনা থ�ৌওং অসি মমাংগী সেসনগা মরী লৈনহনগদবনি, শরুক য়ারিবশিংদা লংলা-লংজিন
অমা পীদুনা লুচিংবা অমগী মচত্তা লুচিংবা অমা ওইনা থবক ত�ৌখ্রবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং য়াওরি
হায়বা খঙহনগদবনি অমসুং ঐখ�োয়না মখ�োয়-মখ�োয়গী কেসশিং নৈনগদবনি।
•• কেস স্টডি খূদিংমক শরুক য়ারিবা খূদিংমক্তা য়েন্থোক্তুনা মখ�োয়বু নিংথিনা খঙহন্নবা হ�োৎনগদবনি।
মদুগী মরমদি, মতু ং তারকপদা চত্থরক্কদবা খন্ন-নৈনবদা শরুক য়ারিবশিংনা অত�োপ্পা কাঙলূপকী
কেসশিংসু খঙদ�োকপগী তঙায় ফদবা লৈগনি।
KEY MESSAGES

•• মহৈল�োয়শঙ অমা হায়বসি ওর্গনাইজেসন অমগা মান্নৈ; মসিগী মফম লৈ; মসিগী রিস�োর্স লৈ; প�োৎলম
অমসুং মীওইশিং লৈ; মসিগী মনুংদা স্ট্রকচরশিং লৈ অমসুং পায়খৎকদবা থবক্কী পান্দম লৈ। মরম
অদুনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা হায়বসি মহৈল�োয়শঙ অদুগী সিঃইঃওঃ গা মান্নৈ।
•• মহৈল�োয়শঙ (ওর্গনাইজেসন) অমনা মায়�োক্নরিবা খূদ�োংচাদবশিং/তঙাইফদবশিং থেংনবদা লুচিংবা
অমা ওইনা করি ত�ৌগদগে হায়বদু কেস খূদিংমক্তা তাক্লি। মসিনা হেন্না নিংথিনা মথ�ৌ ত�ৌহনবা
ঙমগনি।
•• ত�োঙান-ত�োঙানবা ফীভমশিং মায়�োক্নবগী মখল কয়াগী ওইবা পাম্বৈশিং কেসশিংদা থেংনগনি, অদুবু
মহৈল�োয়শঙ খূদিংমক্তা মরু ওইনা মখ�োয়না মায়�োক্নরিবা খূদ�োংচাদবশিং ক�োকহন্নবা মাননদবা মখলগী
নত্ত্রগা অহেনবা থ�ৌওং পাঙথ�োকপা য়াই।
ADDITIONAL READINGS

•• ফেসিলিটেতরনা মহৈল�োয়শঙগী মক�োকশিংদা ঙসিদগী হ�ৌনা নুমিৎ খূদিংগী অর�োয়বা মতমদা মখ�োয়না
নুমিৎ অদুদা করি তমখ্রবগে হায়বদু ইশিন্দুনা থম্নবা হায়গনি। মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা ডাক্তর
রাস্মি ডিৱান্না ইবা “এডু কেস্নেল লিডরসিপঃ এ কন্সেপচু য়েল ফ্রেমৱা্র্ক ” হায়বা অদুদা য়াওরিবা
কাঙল�োনশিং পাবা পামগনি। মসি রিস�োর্স ওইনা ফংগনি। (AD1_S4_4.1a: Day 1-Session
4-Activity 4.1 – Module on School Leadership Development)
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইবগী তশেং-তশেংবা ৱাখল্লোন পীবা ঙম্বা মহৈল�োয়শঙগী লিডরসিপকি
পৱার প�োইন্ট প্রজেন্টেসন।(AD1_S4_4.1b: Day 1-Session 4-Activity 4.1 – Power point
presentation on School Leadership Development)
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OVERVIEW OF THE DAY
Day 2
Session

Name

Time (Mins.)

1

School as a Leading Organization		

120

2

Understanding School as a Learning Organization

120

3

Developning a School Vision			

120

SESSION 1: SCHOOL AS A LEARNING ORGANIZATION.
Session 1

10:00 Hrs to 12:00 Hrs

Activities

Time
(Mins.)

Expected Outcome

School as a Learning
Organization

120

Understand that Leadership is about
responding to the needs/challenges that
the organization faces in order to be more
effective/ perform better

Day

ACTIVITY 1.1: SCHOOL AS A LEARNING ORGANIZATION

How to conduct the activity?
Method: Small Group exercise, followed by Large group Discussion
SUGGESTED STEPS

•• Facilitator না Learning Organization গী মরমদা ৱাহ�ৌদ�োক পীগনি|
•• ‘School as a Learning Organization’ হায়বা প্রজেন্টেসন অসি মীয়ামদা উৎকনি|
•• মী ৮-১০ ফাওবগী গ্রুপ খরা খায়দ�োক্লগা Learning Organization হায়বসিগী মরমদা মিনিট ১০
মুক খন্নহনগনি|
•• গ্রুপ খূদিংমক্তা অহাঙবা চেবাং অমমম পীরগা ত�োঙান-ত�োঙানবা ৱাহং লাকপদু খন্নহনগনি|
•• Learning Organization অমদা চৎলুবদা মখ�োয়না করি উরক্কনি, তারক্কনি অমদি ফাওরক্কনি?

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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•• গ্রুপ খূদিংমক্তগী প�োইন্ট খরা-খরা ল�ৌরগা হ্বাইট ব�োর্ডতা ইথ�োক্কনি|
•• Learning Organization অমগী ত�োঙান-ত�োঙানবা কাঙল�োন য়াওবা পৱার প�োইন্ট প্রজেন্টেসন অদু
ময়ামদা উহল্লু|
•• Learning Organization গী ত�োঙান-ত�োঙানবা অর্থ অদু খঙনবা অমসুং মখ�োয়না খঙলিবদুগী
মরমদা মখ�োয়বু লেপ্তনা খন্নহল্লু|
•• কাঙল�োন ৫ হায়বদি Personal mastery, Mental models, Shared vision, Teamwork অমসুং
System গী কান্নবদু ওর্গনাইজেসন অমা ওইনা তম্লি হায়না খল্লগা খন্নগদবনি।
REFLECTIVE QUESTIONS

•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙগা, মথক্তা পনখ্রিবশিং অসিগা মরী লৈনহনবা ঙমব্রা?
•• পাঙথ�োকখ্রিবা এক্সর্সাইজ অসিনা নহাক্কী মহৈল�োয়শঙবু লার্নিং ওর্গনাইজেসন অমা ওইনা ওন্থোকপদা
মতেং ওইগদ্রা ?
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• Peter Senge না ইবা ‘স্কুলস ডেৎ লার্ন’ হায়বদুদগী ল�ৌথ�োকপা ৱারেং মতেক অদু ময়ামদা পানবা
য়েন্থোউ|
•• পৱার প�োইন্ট প্রজেন্টেসন অমসুং য়েন্থোকলবা হেন্ড আউটশিং রিস�োর্সস মেটরিয়েল ওইনা হাপকনি|
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KEY MESSAGES
লার্নিং ওর্গনাইজেসন্না মী অমগী চাউখৎপা/ফগৎপা,
শরুক য়ারিবা ময়ামগী মিৎয়েং, ৱা তাথ�োক-তাশিন
ত�ৌমিন্নবদা অমদি পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবদা মিৎয়েং
থম্মি| মসিনা মীওই অমদগী ওর্গনাইজেসনবু হেন্না
লুম্না ল�ৌই|

নেস্নেল সেন্টর ফ�োর

32 স্কু ল লিডরসিপ

SESSION 2: UNDERSTANDING SCHOOL AS A LEARNING ORGANIZATION
Session 2

(12:15 hrs to 13:15 hrs), (14:15 hrs to 15:15 hrs)

Activities

Time
(Mins)

Expected outcome

Key Ideas on Learning
organization and
Reflection

70

Develop Understanding on Characteristics
of learning organization, relate to their
school reality and reflect

Sharing practices

50

ACTIVITY 2.1: KEY IDEAS ON LEARNING ORGANIZATION

How to conduct the activity?
Method: Large Group Discussion (Plenary)
SUGGESTED STEPS

•• অফবা মহৈল�োয়শঙ অমনা উৎকদবা হায়না নৈনখিবা কেস স্টডি অদুদগী মখ�োয়না করি কান্নবা
মচাক তমহ�ৌরবগে হায়বদু ফেসিলিটেতরনা পূথ�োক্নবা হ�োৎনগনি|
•• লার্নিং ওর্গনাইজেসন অমগী মরু ওইবা মগুন ৫ কেস স্টডি অসিদগী ল�ৌথ�োক্নবা ফেসিলিটেতরনা খূদম
পীদুনা হায়গনি|
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা মখ�োয়না মখ�োয়গী পূন্সিদা থেংনরকখিবা থ�ৌদ�োকশিং লৈব্রা হায়বদু
ফ�োঙদ�োকহন্নবা ফেসিলিটেতরনা গ্রুপ্তা শীন্নগনি।
REFLECTIVE QUESTIONS
•• Personal Mastery:

•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা হ�ৌখিবা চহীদা করি অন�ৌবা তম্বা লৈখ্রবগে ?
•• অন�ৌবা তম্বদু খূৎল�োয়নবা নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা নহাকনা মীওই পূথ�োকখিবা য়াওরব্রা ?
•• খূদম ওইনা – সিঃসিঃইঃ অসি নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা হ�ৌদ�োকখিবনি, অদুবু নহাক অমদি নহাক্কী
স্টাফশিংনা সিঃসিঃইঃ অসিবু থাজব্রা অমদি নহাক নশানা মসিবু চৎনবদা মপূঙ ফানা খঙনবা
হ�োৎনখ্রব্রা?
•• Mental Models:

•• অওনবা পূরকপদা নশাবু অথিংবা পীরিবসি করিগীন�ো খঙলব্রা?
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•• খূদম ওইনা মমা-মপাশিংনা মচাশিংবু মহৈল�োয়শঙদা থাবা পামদে মরমদি মখ�োয়না মদুগী মহৈ
উবা ঙমদে|
•• কেস স্টডি ৪, ভীল কম্যুনিটি অসি মেন্টেল ম�োডেলগী চপ-চারবা খূদমনি|
•• Shared Vision:

•• মহৈল�োয়শঙগা মরী লৈনবা ৱাফমগী মতাঙদা নহাক্কী স্টাফশিং ৱারী শান্নখিবসি কয়াম কুইরবগে?
•• চহী অসি ল�োয়শিল্লকপদা নহাক্কী মহৈল�োয়শঙনা করি ফংবা ঙমগদগে হায়বসি নহাক অমদি নহাক্কী
স্টাফশিংগা পূন্না খন্নমিন্নখ্রব্রা?
•• Team Learning:

•• ওঝা খূদিংমক্না চাউখৎলকপদা ওঝা মক�োক অমা ওইনা নহাক্কী করি থ�ৌদাং লৈবগে?
•• নহাক্কী স্টাফশিংবু তমহনগে/হৈহনগে হায়বসি করম্বা মতমদগী লেপখিবগে?
•• System’s Thinking:

•• নহাক য়াওদ্রবসু মখা অদুম্মক চত্থবা য়াবা করম্বা অওনবা নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা পূরকখ্রবগে?
•• কনাগুম্বা অকক্নবা মীশক অমা য়াওদ্রবসু ওইথ�োকপা য়াবা অওনবদা মিৎয়েং থম্মু|
KEY MESSAGES

•• লার্নিং ওর্গনাইজেসন্না মীওই অমগী চাউখৎ-লম্বির�োমদা মায় থমগনি, ময়ামগী মিৎয়েং, ৱা তাথ�োকতাশিন ত�ৌমিন্নবা অমদি পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবদসু ৱাখল থমগনি|
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•• লার্নিং ওর্গনাইজেসন অমা ওইনা মহৈল�োয়শঙ হায়বসি পন্থুং অমা শাগৎপা, পাক-শন্না তাকপীতম্বিবগী এনভাইরন্মেন্ট অমা শেমগৎপা, পূক্নীং থ�ৌগৎপীবা, দায়ত্ব মশক খঙবা, মহৈল�োয়শঙগা মরি
লৈনবা থবক থ�ৌরম খূদিংমকপূ ত�োয়না য়েংশিনবা, অফবা থবকপূ শকখঙবীবা অদুগা ত�ৌহন্নবসু
হ�োৎনবা অমসুং চাওখৎ-মায়কৈদা খূদ�োংচাবা পীবনি|
ACTIVITY 2.2: SHARING LEADERSHIP PRACTICES

How to conduct the activity?
Method: Large Group (Plenary)
SUGGESTED STEPS

•• লার্নিং ওর্গ্নাইজেসনগী কাঙল�োন ৫ দা য়ুম্ফম ওইরগা ফেসিলিটেতরনা ময়াম্বু মখ�োয়না
মহৈল�োয়শঙদা পায়খৎনিংবা থবক খরা ফ�োঙদ�োকহনগনি|
•• মখ�োয়না হায়রকপশিংদু ফেসিলিটেতরনা চার্ট ৫ দা ইথ�োক্কনি, মসিনা নুমিৎ ৯ অমসুং
১০ শুবদা এসঃডিঃপিঃ শেম্বদা মতেং ওইগনি|
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SESSION 3: DEVELOPING VISION
Session 3

15:30 hrs to 17:30 hrs

Activities

Time
(Mins)

Expected outcome

My vision for my
School

100

Develop Vision for School and Journey as
Leader in realizing it.

Consolidation
reflection

20

School Heads will consolidate learning for the
two days

Day

2

ACTIVITY 3.1: MY VISION FOR MY SCHOOL

How to conduct the activity?
Method: Individual exercise – Small Group Discussion – Individual exercise
SUGGESTED STEPS

•• চার্ট পেপর, স্কেটচ পেনশিং, ক্রায়�োনশিং হায়লাইতরশিং য়েন্থোকউ অদুগা মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙগী
ৱাখলদা শাগৎহল্লু|
•• তু ংদা নহাক্কী স্কুলবু করি ওইনা উহনবা পাম্বগে হায়বদু য়েকহল্লু|
•• য়াম্না ফজনা য়েক্তবা য়াদে হায়বা নত্তে, ৱাখল অমা শাগৎপতনি|
•• ত�োঙান-ত�োঙানবা মহৈল�োয়শঙগী কাঙল�োনশিংদুসু ক�োনশিন্নবা হ�োৎনগনি|
•• নখ�োয়গী গ্রুপকি মীওইশিংগা খন্নগদবাঃ
•• হায়রিবা অওনবশিং অসি পূরক্নবা করি ত�ৌবা তায় – হায়রিবসিং অসি মচা-খায়না অমদি চপচাবা ওইগদবনি|
•• স�োর্ট টার্ম গ�োল/ল�োঙ টার্ম গ�োলশিং ময়েক শেঙহল্লু|
•• মঙলান/আশা অসি ফংনবা মখ�োয়না করম্বা মখলগী লিডরসিপ ওইগদগে হায়বদু উবা ঙমহনগদবনি|
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NOTES FOR THE FACILITATOR

•• ফেসিলিটেতরনা ৱাখল থ�োকপা ৱাহং খরা হংবা য়াইঃ
•• মথংগী চহী মঙাদা করম্বা মওংদা নহাক্কী স্কুলবু উবা পাম্বগে?
•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা করম-করম্বা জগাদা অওনবা পূরকপা পাম্বগে?
•• তু ংদা কম্যুনিটিগা মহৈল�োয়শঙগা, ওঝাশিংগা অঙাঙশিংগা, ওঝাশিংগা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগা
লৈনবা মরীদু করম্বা মরী ওইগদগে?
•• মসি ৱাখল থ�োকহন্নবা ত�ৌবা এক্সর্সাইজনি, ফেসিলিটেতরনা ময়াম্বু চনিং তানা ৱাখল খন্থহনগদবনি
অমদি খন্নবদা মতেং পাংবীগদবনি|
•• ময়ামদুগী মরক্তা খরনা ৱাখল শুকথ�োক থ�োক্ত্রবদি মখাদা পীরিবসি য়েংহনবা য়াইঃ
How do I want What Specific
to make my
Steps will I take?
School a better
place for staff
and children?

When

What changes do I
expect to see in my
staff?

What changes
do I expect
to see in my
pupils?

Fear-free
environment
for Children

Next
term
(after
school
reopens
in June)

• Sitting in groups
with children
• Interacting with
students inside
and outside
classrooms
• Friendly and
playing with them
• Giving more
opportunities to
ask, do, interact
and learn
• Listening to
Children’s query

• Sitting with
teachers and
HM without
fear
• Asking
questions
without
hesitation
• Working in
group on
their own

Day
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• Discuss with
staff how
to change
classroom
environment
• Discuss with
students how
to make classes
more friendly
• Involve staff
and students
in formulating
the ethos for
themselves

Team Work
Discipline at
work
Inclusive
environment
Joyful
teraching
Learning
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KEY MESSAGES

•• ভীজন ব্যুল্ডিং হায়বসি উদ্রিবা প�োৎপূ উবদ�ৌনা য়েংলগা মদুবু ফংনবা হ�োৎনবদুনি|
ACTIVITY 3.2: REFLECTION ON LEARNING OF DAY 1 & 2

How to conduct the activity?
Method: Individual exercise
SUGGESTED STEPS

•• মখাদা পীরিবা ৱাহংশিং অসি ফেসিলিটেতরনা ব�োর্ডতা ইথ�োক্লগা ময়াম্বু শিলহনগনি অদুগা খন্নগদবনি–
•• ঐ করি তমলে?
•• ঐগী ইশাগী ওইবা ৱারেপশিং করি-করিন�ো?

Day

2

•• লিডরসিপ শাগৎপদা ঐনা করি খ�োঙথাংশিং ল�ৌখৎলম্বা য়াবগে?
•• ফেসিলিটেতরনা ময়ামগীদমক পাথ�োকপিগনি|
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• মসি ফেসিলিটেতরগী ফীডবেক কুম্বনি, নুমিৎ নিনিসিদা করি ত�ৌখ্রে হায়বগী অমদি মসিনা মথংগী
লেমহ�ৌরিবা নুমিৎ নিপান্নিসিদা করম্না চত্থগনি হায়বদুগী পাউতাক অমসু ওইগনি|
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KEY AREA – 2

ইশাবু শেমগৎচবা

Day

3
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Facilitator Checklist for the Day 3
(KEY AREA – 2: LEADING SELF)
Day - 3
Did you remember to collect the following Resources for today?
1. Resource name ‘Leading India’ video (D3_S1_1.1)
2. Handouts of Personality Test Tool (D3_S1_1.2)
3. Handouts of the modulke ‘Prioritizing and Time management’ (D3_
S2_2.1)
4. Handouts of the module ‘Urgent Important time management grid’ (D3_
S2-2.23)
5. Handouts of the module ‘Continuing Professional Developmemnt’ (D3_
S3_3.1)
Ensure that the following are available
1. Charts
2. Sketch Pens
3. Blank sheets of paper
4. Laptop/Computer
5. Projector
6. Hardcopies of the power point presentation as handouts
7. Speakers (ensure sound quality)

ৱাহ�ৌদ�োক
তাঙ্কক অসিগী মরু ওইনা মিৎয়েং থমগদবা মফমদি মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী মরক্তা প�োজিটিভ
ওইবা, মশাগী ৱাখল লৈজবা, থ�ৌওং অমসুং মগুন অমা শেমগৎনবনি| থ�ৌওং অসিগী পান্দমদি
মখা তানা তম্বা অমসুং শেমগৎপগী মওং মশাদা অমসুং অতৈদা লৈহন্নবগীদমক লুচিংবা অমনা
ল�ৌগদবা মরু ওইবা থ�ৌদাং খঙহন্নবা অমসুং খূদ�োংচাবা লৈহন্নবগীদমক খঙলকপশিং অমসুং ৱারীৱাতাইয় শান্নদুনা ফংলকপশিংনা মশানা-মশাবু শেমগৎপগী তাঞ্জা পীনবনি| মসিগী মনুংদা লুচিংবা
অদুনা অহানবদা মশামকপূ য়াম্নমক মতীং লৈবা লুচিংবা অমনি হায়না উৎপা তঙায়ফদে| মসিগী
থ�ৌনা অসি মখ�োয়না মশা-মথন্তনা তমজবগী মমিশিং অদু থবক্তা ওন্থোক্তুনা শীজিন্নগদবনি|
মসিগী ৱাখল্লোন্দি নিংশিংবা থ�ৌদ�োকশিংদা য়ুমফম ওইদুনা থবক পাঙথ�োকপা, মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংনা হেন্না শক্তি পায়দুনা অপাম্বা মওংদা অহ�োংবা পূরকপনি, মদুনা ঐহাক্না শ�োয়দনা
ঙমগনি হায়বা ৱাখল্লোন অদু শেমগৎপা ঙম্মি| মদুনা শিংনবা অমা মায়�োক্নবগা ল�োয়ননা মহাক্কী
মহৈল�োয়শঙ অদুদা অহ�োংবা পূরকপা ঙমগনি| ৱার্ক্সোপকী নুমিৎ অসিদা থমলিবা পান্দমদি
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু শক্তি পীদুনা ল�ৌশিং, হৈ-শিংবা অমসুং থাজবা প�োকহনবগা ল�োয়ননা
অহ�োংবা পূরক্নবগী থ�ৌদাং ল�ৌহনবনি| লুচিংবা অদুনা মহৈল�োয়শঙদা অহ�োংবা পূরকপদা মরু ওইবা
থ�ৌদাং ল�ৌরিবা মীওই অমা ওইগদবনি|

OVERVIEW OF THE DAY

Day 3
Session

Name

Time (Mins)

1

Understanding My Leadership Style

120

2

The Important Urgent grid

150

3

Continuing Professional Development

90
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SESSION 1: UNDERSTANDING MY LEADERSHIP STYLE
Session 1

09:30 hrs to 11:30 hrs

Activities

Time
(Mins)

Expected Outcome

Lead India Video and De-brief

20+30

Reflection on the 'Role I currently play as
School Head' - A Leadership Personality Test

50

Conviction building
and 'Signing up' for
School Change

Action Step for School Change

20

ACTIVITY 1.1: LEAD INDIA VIDEO AND DE-BRIEF

How to conduct the activity?
Method: Video followed by reflection
SUGGESTED STEPS

•• সেসন অদু হ�ৌদ�োকপা অমসুং ভিডিও কাপ্পাঃ ফেসিলিটেতরনা অতেনবা ফিল্ম অমা কাপ্নবা হ�োৎনদুনা
খূদ�োংচাদবশিং ল�োয়শিন্নবা অমসুং অতৈদা ইথিল পীবা ঙম্বা মখ�োয়গী অঙম্বশিং উত্থোক্কনি| হীরমসিগী
মতাংদা অতৈনা অপিকপা অঙাঙগা ল�োয়ননা প্রোব্লেম অদু ল�োয়শিন্নবা হ�োৎনবদা মায় পাক্ত্রিবফাওবা
পূন্না থবক ত�ৌমিন্নগনি| মতাং অসিদা উৎলিবা ভিডিও অসি ইন্দিয়াগী ওইবা ফীভমদা শেম্লবসু মসি
য়াম্না কান্নবা অমা ওইবতা নত্তনা ল�োনগী খেন্নবা লৈজরবসু অয়েংবা খূদিংনা মসিগী মহাও ল�ৌশিনবা
ঙমগনি| ভিডিও অসি অমুক্তং উৎখ্রবসু অহ�ৌবা তাঙ্কক্তদি অয়েংবশিংনা মসিগী নুংগী ওইবা ৱাখল্লোন
ল�ৌশিনবা ঙম্নবা অনীরক হন্না উৎপগী তঙায় ফদবা লৈ|
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•• অপূনবা কাঙলূপকী ওইবা মওংদা ভিডিও অদুদা খঙলকপশিং নীংশিংনবা ফেসিলিটেতরনা খন্ননৈনবা হ�ৌদ�োক্তুনা ভিডিও অদুগী মরমদা করি ম�োৎ লৈবগে হায়বদু ল�ৌশীনগনি| মহাকনা ভিডিও অদু
অমুক হন্না কাপতু না তঙায় ফদবা মওংদা অয়েংবশিংনা মদুদা ঙাঙনরিবা ল�োনশিংবু মত�ৌ করম্না
ল�ৌশিনগদগে অমদি করম হায়না খঙবগে হায়বদু তাকথ�োকপা য়াই|
REFLECTIVE QUESTIONS

••
••
••
••

নহাক্না ভিডিও অসিগী মরমদা করি খনবগে ?
ভিডিও অসিনা নঙ�োন্দা মরু ওইনা করি ফাওহনবগে ?
ভিডিও অদু খঙজিনবা ঙমব্রা ?
ভিডিও মপূম অদুগী ঠিম করিন�ো ?
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•• ঐখ�োয়না পূলিসনা ঙাক-শেনবা প�োলিটিক্স্যান অমা মদুদা য়াওবা উই| মদুদা হিন্দি ল�োন্দা ৱারী
শান্নবা য়াওই|
•• মদুগী ৱাহন্থোক্তি – ‘সার অত�োপ্পা নাকল অমদা নহাক্কীদমক কার অমা থ�ৌরাং ত�ৌদুনা
লৈজরে|’
•• মসিগা মান্নবা মওংদা ওট�ো অমদা ফম্বা নুপীমচা অমনা ফ�োন্দা ৱারী শাদুনা – ‘ঐ মসিগী লৈবাক
অসি য়াম্না লৈনিংদে’ মদু মহাকনা ট্রাফিক জাম মরক্তা লৈখিবগী রিয়েক্সন্নি|
•• অহ�ৌবদা থেংনরিবা মীওই কাঙলূপ অসি নহাক্না খঙবা ঙমব্রা ? মখ�োয় নুপামচা অদুবু মতেং পাঙবা
লাকপা অঙাঙ ঙাক্তনি| করিগীদমক মসি থ�োক্লমগনি হায়না নহাক্না খনবগে ?
•• ঈশৈগী জিস হন্দোকপা মতমদা অসুম্না হায় – ‘নহাকনা অহানবা খ�োঙথাং হ�ৌবদা, লৈবাক অপূম্বনা
নঙগী নতু ং ইল্লি অমসুং নহাক্কা ল�োয়ননা চৎলি| নহাকনা চত্ত্রিবা ফাওবা লৈবাকশিনা অহ�োংবা
পূরকপগী খ�োঙথাং থাংখির�োয়|’
INDIVIDUAL REFLECTION & SHARING

•• ফেসিলিটেতরনা, মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মিনিট খরা ল�ৌদুনা ৱাহং অসিগী পাউখূম থিনবা
খঙহনগনি| মখ�োয়না পাম্লবদি মখ�োয়দা ফাওরকপা ৱাখল্লোনশিং অদু পূন্না খঙমিন্নবগী খূদ�োংচাবা
পীগনি| মতাং অসিদা খঙমিন্নবা নত্ত্রগা পাউদম্নবা হায়বসি ইচম-চম্বা মওংদা অমনা-অমগী ওইবা
ৱাখল্লোন খঙমিন্নবনি অমসুং মসিনা করিগুম্বা ৱাফম অমগী মতাংদা ৱার�োয়শিন পূরক্নবা মরমশিং
অমদি পাম্বৈশিংদা মিৎয়েং থম্লোইদবনি| ভিডিও অসি য়েংলবা মতু ংদা শরুক য়ারিবশিংনা মত�ৌ করম্না
মখ�োয়গী ৱাখল্লোন খঙহন্নবা থ�ৌওং চত্থগনি হায়বসিগী মতাংদা ৱাহ�ৌদ�োক পীদুনা মখাগী ৱাহংশিং
অসি হংগনিঃ

ঐগী পূন্সিদা ঐনা পাম্বা অদু থবক্তা
ওন্থোক্নবা ঐনা হ�োৎনগদ্রা?
•• কয়াম য়াম্না?
•• করিনা ঐবু অথিংবা পীবগে?
•• ঐগী পূন্সিদা ঐনা লুচিংবা
ওইরিবসি করিগীন�ো?

NOTES FOR THE FACILITATOR

•• শরুক য়ারিবশিংনা ভিডিও অদু অনীরক নত্ত্রগা অহুম্লক য়েংবগী তঙায় ফদবা লৈরম্বা য়াই| মদুনা
ভিডিও অদুদা য়াওরিবশিং খঙবদা মতেং ওইগনি| অনীরক-অহুম্লক য়েংলবা মতু ংদগীদি খঙলমদবা
কয়া খঙলক্কনি| মরম অদুনা ভিডিও অদুদা য়াওরিবা অরুবা ৱাফমশিং খঙননবগীদমক মিনিট ৬
রিপ্লে ত�ৌগনি|
•• ভিডিও অদুগী ৱারী মখাদা পীরিঃ
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
– খূৎপায় লাইরিক অমা 43

Day

3

The ‘Tree ad’
লিড ইন্দিয়া কেম্প্যেন এড না উৎলিবদি – লম্বীদা তেক্তুনা তারম্লবা উ অমনা লম্বী চত্থোক চৎশিন্দা অকায়বা পীদুনা
লৈবা মতমদা অঙাঙ অমনা মদু ল�ৌথ�োকপনি| অদুগা ল�োয়ননা ‘এন্ঠেম’ বু সাউন্ড ত্রেক ওইনা শীজিন্নৈ|

ত্রান্সক্রিপ্টঃ

Day

3

এড অসি মী য়াম্না চিল্লবা সহরগী লম্বী অমদা সেট ত�ৌবনি| লম্বীদা তু থরকপা উ অমনা লম্বী থিংখিদুনা ত্রাফিক জাম
থ�োকপগী মরক্তনি| মদুনা মীওই খূদিংমক্তা অকায়বা পী। কারদা ত�োংদুনা লাকপা মীওইশিংনা হ�োর্ন শীজিন্নদুনা অমনা
অমদা অথিবা খ�োন্দা ঙাঙনৈ, অদুবু মীপূম খূদিংমক করিগুম্বা অমা থ�োরকপা ঙাইদুনা লৈনৈ| পূলিসমেন খরনা কার অমদা
তু মদুনা লৈবা উৎলি, মখ�োয় খরনা চৎখিনবা পাউতাক পী| লম্বীদা অঙাঙশিং শান্নরি| মীশিংনা মখ�োয়গী কারশিংদগী
কুমথদুনা মখ�োয়না পাম্বা লমথুংফমশিংদা খ�োঙনা চৎলি| মদু মখ�োয়না লম্বী অদু শেংদ�োকপদা মতম কুইনা চংগনি হায়না
খনবদগী ওইরম্বা য়াই| অপিকপা অঙাঙ অমনা বসতা ত�োংদুনা মহৈল�োয়শঙদা লাকপদা কাং-খ�োং চাইদুনা লৈরিবা লম্বিগী
ফিভম অদু উই| মহাক তশেংনা চঙক্নরম্বদগী তপ্না বসতগী কুমথরক্তুনা উপাল অদুনা তাদুনা লৈরিবা মায়কৈর�োমদা
চঙশিল্লকই| মহাক্না ঙাইদুনা লৈনরিবা কারশিং অমদি বসশিং হেন্দোক্তুনা চঙলকই। মতম অদুদা ইখঙ-খঙহ�ৌদনা ন�োং
তাশিল্লকই। মীওই অয়াম্বনা গাড়ীদা নত্ত্রগা থুপ্পা য়াবা মফমদা চেনশিন্নখি| অপিকপা নুপামচা অদু উ অদুগী মনাক্তা
য়�ৌশিল্লকই| ন�োংনা চ�োৎলবা অমসুং মথন্তা ঙায়রবা নুপামচা অদু করিগুম্বা থবক অমা ত�ৌগে হায়না মপূক্নীংদা চপ-য়ুংনা
লেপখ্রে| মহাক্না মহাক্কী অঙম্বা শক্তি ফু দ�োক্তুনা লম্বীদগী উ অদু ইন্থোক্নবা হ�োৎনরম্মি| মহাক্কী অচেৎপা ফিরেপ অদুনা মীওই
খরগী পূক্নীং চিংশিনখি| তপ্না-তপ্না মীওই কয়ানা মহাকপূ য়েংবা হ�ৌরকখি| অঙাঙ অদুনা হ�ৌদ�োকখিবা থ�ৌওং অদুনা
ঈহ�ৌ অমা ওনখৎলক্তুনা ত্রাফিক জাম মরক্তা লৈরিবা মীওই খূদিংমক্না, মহাক মথন্তনা উ অদুবু ল�ৌথ�োক্নবা হ�োৎনরিবা
অদুদা য়াওশিল্লকখি| শিংথানিঙাই ওইবা ৱাফম অমদি, অহানবদা মহাক্কী থ�ৌরাং অদুদা য়াওশিল্লকখিবশিং অদু অঙাঙ
ঙাক্তনি| মখ�োয়দু য়ুনিফ�োর্ম শেৎপা মহৈল�োয়শঙগী অঙাঙ নত্তে, লম্বীদা লৈরম্বা অঙাঙশিংনি। মখ�োয় পূম্নমকনা মায়থ�োংদা
ম�োমন ন�োক্তুনা উ অদুবু ইন্থোক্নবা হ�োৎনরম্মি| কুম্মৈগুম্লবা থ�ৌওং অদুদা মপূঙ-মরৈ ফারবা মীওইশিংসু য়াওশিল্লকই|
মখ�োয় অয়াম্বনা মশাগী ওইবা ৱাখল হ�োঙলক্তুনা মাঙল�োমদা চংশিল্লিবা কাঙবু অদুগী শরুক ওইখি| মখল-মখা কয়াগী
মীওইশিংনা অপূনবগী শক্তমদা পান্দম অমা ওইনা চঙশিনমিন্নরকখিবা অদুদা য়াওরিবসি রিক্সোৱালা অমা, শার্দার অমা,
খ�োঙউপ ত�োংদবা অঙাঙ খরা অমসুং নহা ওইরিবি নুপী অমনি| মখ�োয় পূন্না হ�োৎনবদগী মখ�োয়না পাম্লিবা থবক অদু
মায় পাকপা ঙমখি|
নুমিৎ অমুক হন্না থ�োক্লেঃ চত্তুনা লৈরিবা অঙাঙশিং, বাইসাইকল অমা, থ্রি হ্বিলর অমা অমসুং কার অমনা চত্থোক-চৎশিন
য়ারবা লম্বী অদুদা কেমেরানা থারকই| মীওই খূদিংমক হরাওনরে| চ�োৎলুরবা ফিশিং অদু শুমদ�োক্তুনা নুংশা মরক্তা ম�োম�োন
ন�োক্তুনা থাগৎনরকখি| মতাং অসিদা মিকপ থ�োকপদা ঙাইরিবা পূলিসমেনশিংনা করি থ�োকখ্রবগে হায়বদু খঙবা ঙমলকখি|
ফিল্ম অসিদা, মরু ওইবা থ�ৌদাং ল�ৌখিবা মীওইশিংগী অপূনবা পিকচর অমনা অয়েংবশিংদা য়েংদুনা ল�োইশিল্লি| মসিমক
কমর্সিয়েলগী অর�োয়বা লাইন অমগুম্না থাদুনা ‘হয়েংগী লুচিংবশিং ঙসি থিবা’ হায়না ল�োইশিল্লি| ইন্দিয়াবু লমজিংসি –
থিবা লেপকুমসি|
সহরগী সেটিং অমদা ঐখ�োয়না ত�োঙান-ত�োঙানবা মখলগী মীওইশিংনা মশা-মশাগী খেন্নবা শক্তমশিং থাদ�োক্তুনা লৈবাক্কী
ওইবা অপূনবা অমা পূরক্নবা ৱাখল্লোন য়াওবা থেংনৈ|
এড অসিদা উৎলিবদি অহ�োংবা পূরকপগী মরু ওইবা থ�ৌদাং ল�ৌরিবসি লুচিংবা অমনি – মহাক মিদ্দল ক্লাসকি ইমুংদা
প�োকপা অপিকপা নুপামচানি| তশেংনমক মহাক অসিবু মহাক্কী লৈরিবা থাক্তগী হেন্না নেম্বা কাঙলূপশিংনা মতু ং ইনবগা
ল�োয়ননা মীয়াম্নসু মতু ং ইল্লি| মহাক্না পূরকখিবা অহ�োংবা অদুনা ইহান-হান্না পূক্নীং চিংশিনবা ঙম্লিবা অসি অন�ৌবা
মীর�োন্দনি| অদুবু মদুনা অরীবা মীর�োলশিংবুসু চিংশিনবা ঙম্বগী শক্তি লৈ|
কমর্সিয়েল অসিগী নুংগী ওইবা ৱাফমদি লৈবাক অসিদা লৈরিবা মীওই অয়াম্বানা শেন্মিৎল�োন, লৈঙাক্লোন অমসুং খূন্নাইগী
ওইবা খূদ�োংচাদবা থ�োক্লে হায়বা ইখঙ-খঙনৈ| অদুমকপূ কনামত্তনা মদুগীদমক করিসু ত�ৌবা পাম্নদে|
(স�োর্সঃ http://www.juragentium.org/topics/rol/india/en/consolar.htm দগী ল�ৌথ�োকপা)
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ACTIVITY 1.2: REFLECTION ON THE ‘ROLE I CURRENTLY PLAY
AS SCHOOL HEAD

How to conduct the activity?
Method: Individual Exercise
SUGGESTED STEPS

•• ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবা খূদিংমক্কী লনাইগী ওইবা চাংয়েং পাঙথ�োক্নবা ‘নহাক্কী লুচিংবা ওইবগী
হৈ-শিংবা কয়ামুক লৈবগে’ হায়বা ৱাহং হংদুনা চাংয়েং পাঙথ�োক্কনি|
•• ফেসিলিটেতরনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংদা মতম খরা ল�ৌদুনা মখাদা হংলিবা ৱাহংশিং অসি পাউখূম
পীনবা অমসুং নিংশিংনবা মখ�োয়না মশাগী মরমদা করি তম্লকখিবগে হায়বগী মরমদা য়ুম্ফম ওইরগা
পাঙথ�োকপা পার্সনেলিটি টেস্তকী থ�ৌরাং পায়খৎকনি|
REFLECTIVE QUESTIONS

•• মহৈল�োয়শঙ অমা নিংথিনা চলাইবদা মতেং ওইবা নহাক্কী করি-করি অঙম্বা লৈবগে?
•• ইশাগী অশ�োনবা কুপখৎনবা হ�োৎনবা অমসুং মদুবু পাঙ্গল ওন্থোক্নবা হ�োৎনবগী পাম্বৈশিংগা মরী লৈনবা
ৱাফমদা নহাক্না মহৈল�োয়শঙদা করি-করি খূদ�োংচাদবা মায়�োক্নবগে?
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা ঐহাক্না হ�ৌজিক ল�ৌরিবা ফীরেপ হায়বসিগী মতাংদা খন্ন-নৈনবদা
করি ওইনা ল�ৌগদগে?
•• খন্ন-নৈনবদা য়ুম্ফম ওইরগা ঐগী মহৈল�োয়শঙদা পূরকপা পাম্বা অপিকপা নত্ত্রগা অচ�ৌবা অহ�োংবা
অদু করি-করিন�ো?
ACTIVITY 1.3: ACTION STEP FOR SCHOOL CHANGE

How to conduct the activity?
Method: Reflection & Sharing by an exhibit
SUGGESTED STEPS

•• মথক্তা পনখ্রিবা ৱাহংশিং অসিগী মতাংদা কাঙলূপ অদুনা পীরকপা ম�োৎশিং ল�ৌশিল্লবা মতু ংদা
ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবা খূদিংমক্তা মচু -মচু গী চেশিং য়েন্থোক্তুনা মখ�োয়-মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংদা
পূরকপা য়াবা অহ�োংবশিংগী হীরম অমা ইনবা খঙহনগনি| মহৈল�োয়শঙদা মখ�োয়না চত্থবা মওংমত�ৌগী মওংদা নত্ত্রগা মহৈল�োয়শঙগী ওইবা মচৎকি মতাংদা ওইবা য়াই|
•• ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবশিংদা খন্ননবগী মতম খরা পীগনি|

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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•• মখ�োয়না ইরিবা হীরম খূদিংমক
তঙায়ফদে| খূদম ওইনা মখ�োয়না
নিংথিনা চাবা হ�ৌরগনি হায়বগুম্বা
হ�ৌনা ঐহাক হকচাংদা কান্নগদবা
মহুৎ শিলহনগদবনি|

চৎনবা য়াবা ওইগদবনি হায়বসি ফেসিলিটেতরশিংনা খঙহনবা
হকথেংননা ত�োঙানবা মওংদা পাঙথ�োক্কদবা খরা, ঐহাক হ�ৌজিক্তগী
চৎনবা য়ার�োইদবা হীরম ওইহল্লোইদবনি| মদুগী মহুত্তা হ�ৌজিক্তগী
চিনজাক চানবা চেকশিন থ�ৌরাং পায়খৎলগনি হায়বা ৱাহৈশিংনা

•• মখ�োয়না মখ�োয়-মখ�োয়গী চেশিংদা ইখিবশিং অদু স�োফ ব�োর্ডতা থেত্তুনা থমগদবনি|
•• মদুনা শরুক য়ারিবশিংগী মরক্তা অমনা-অমবু করি ইখিবগে হায়বা পাদুনা খঙহনবদা নত্তনা অমনাঅমগী ৱাখল্লোন ল�ৌনবা ঙমগনি|
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• মখ�োয়না অওনবা পূরক্কনি হায়না অচেৎপা থাজবা ফ�োঙদ�োক্লিবশিং অদু ইচম-চম্বা অমসুং অপিকপা
ওইরবসু য়াই|
•• হায়রিবা প�োইন্টর্শিং অসিনা মখ�োয়গী অপাম্বগা খরা হেন্না নকশিন্নবা ওইবসু য়াই| মদুনা মখ�োয়দা হেন্না
অৱাবা পীবা নত্ত্রগা নুঙাইতবা খরা প�োকহনবসু য়াই|
•• ব�োর্ড অদুনা ময়াইদা থম্লবদি, শরুক য়ারিবা খূদিংমক্না মদুবু মপূঙ ওইনা ল�ৌদুনা পাঙ্গল য়াম্না শাগৎপা
ঙমগনি| মসিনা ৱার্ক্সোপ অমগী চপ-চারবা ৱার�োইশিন অমসু ওইরিবনি|
KEY MESSAGES

•• লিড ইন্দিয়া ভিডিওনা প্রোব্লেম অমা ল�োয়শিনবদা চৎনবা য়াবা কাঙল�োনশিং হেন্না মথ�ৌ তায় হায়বা
উৎলি|
•• ঐগী পূন্সিদা পূরকপা পাম্বা অওনবশিং ঐনা হ�ৌদ�োক্কদ্রা – হায়বসি মমি তারক্কনি (ইশাগী লুচিংবা
ওইবগী মওং খংজবা)।
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SESSION 2: PRIORITIZING WORK AS A SCHOOL HEAD
Session 2

(11:45 hrs to 13:15 hrs), (14:15 hrs to 15:15hrs)

Activities

Time
(Mins)

Expected Outcome

Individual Exercise

45

Use this as a tool to attempt school
change. The Participants would be
able to reflect on how they perform
their role and how to utilize their
time better

Collective thinking based on 45
understanding on Leadership
Understanding the time
management Grid &
Consolidation

60
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ACTIVITY 2.1: INDIVIDUAL EXERCISE ON TIME MANAGEMENT

How to conduct the activity?
Method: Individual Work
SUGGESTED STEPS

•• শরুক য়ারিবশিংদা থ�ৌওং অসিগী হেন্ড-অউটশিং রিস�োর্স ওইনা হাপচিন্দুনা য়েন্থোক্কদবনি| মখ�োয়দা
লনাইগী ওইবা মওংদা খ্বায়দগী ইহান-হান্না পাঙথ�োক্কদবা থ�ৌওংগী মথং-মনাও শেম্নবা মতম পীগনি|
•• মতাং অসিদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা, মখ�োয়গা ল�োয়নরিবশিংনা লাক্তবা মতমদা ত�ৌবা থবকশিং
অমদি মখ�োয়না চত্থবা থ�ৌওংশিং পনগদবনি|
ACTIVITY 2.2: COLLECTIVE THINKING BASED ON UNDERSTANDING ON LEADERSHIP

How to conduct the activity?
Method: Large Group Discussion
SUGGESTED STEPS

মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিংদা পীবা এক্সর্সাইজ ল�োয়রবা মতু ংদা ফেসিলিটেতরনা খন্ন-নৈনবগী ৱাফম হ�ৌদ�োক্কনি|
•• অহানবা অমসুং অনীশুবা নুমিৎতা খন্নখিবগী মতু ং ইন্না, ল�ৌরিবা থ�ৌদাং অসি থবক পাঙথ�োকহনবা
ঙম্বা অমসু ওইরি| মসিনা মীওই কয়াদা মতেং পাঙদুনা মখ�োয়গী পান্দম ফংনবা শ�ৌগৎপদা নত্তনা
থবক্কী মগুণসু হেঙ্গৎহল্লি|
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইবনা মহাকনা ল�ৌগদবা থ�ৌদাং য়াম্না চাওই, থবক থ�ৌওং কয়া মহাক্কী
শিনফমদা য়াওরিবশিং অদু মহাক মত�োমতনা পাঙথ�োকপা ঙম্লোই| মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমগী
মথ�ৌগী অচ�ৌবা শরুক অমদি অত�োপ্পগী খূত্থাংদা পাঙথ�োকহনবা অদুনি| মসিনা হায়রিবদি মায়কৈ
তাকপা, অফবা কাঙল�োন অমগী মওং পূথ�োকপা, ত�ৌরিবা থবক্কী শিন্দোক-শিঞ্জিন হৈবা অমদি
অতৈগী থবক্তা তেঙবাংবা হায়বনি| নিংথিনা থবক পাঙথ�োকপা অমদি মহাক্কী স্টাফপূ ইথিল পীবা
ঙম্বা অমসুং প্রোফেস্নেল ওইবগী থাক্তা মখ�োয়গী মথ�ৌ পাঙথ�োকহন্নবা হ�োৎনবা অদুনি|

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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ACTIVITY 2.3: UNDERSTANDING THE TIME MANAGEMENT
GRID & CONSOLIDATION

How to conduct the activity?
Method: Working in pairs and large group consolidation
SUGGESTED STEPS

•• শরুক য়ারিবশিংদা চেনা অনীগী হেন্ড আউতশিং পীগনি| [D3_S2_2.3: Day 3-Session
2-Activity 2.3-Understanding the Management Grid]
•• ফেসিলিটেতরনা কাঙলূপ অদুবু মখ�োয়গী হ�ৌজিক-হ�ৌজিক ওইরিবা সিটিং এরেঞ্জমেন্ট অদুদা য়ুম্ফম
ওইরগা জুরা-জুরা খায়দ�োক্কদবনি|
•• কাঙলূপশিংনা জুরা-জুরা ফমদুনা চেনা অনী অদু নিংথিনা পানবগী মতম পীগনি অমসুং গ্রীড অসিদা
মখ�োয়গী থবক হাপচিন্নবা থ�ৌরাংহনগনি| থ�ৌরাং অসিগীদমক মিনিট ২০ পীগনি|
•• কাঙলূপ অদুনা মসিবু হ�োৎনরবদি ফেসিলিটেতরনা ৱার�োইশিন ওইবা মওংদা খন্ন-নৈনগনি|
REFLECTIVE QUESTIONS

••
••
••
••
••
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থ�ৌওং অসিনা মত�ৌ করম্না কান্নবা পীবগে ?
টাইম মেনেজমেন্ট গ্রীডতগী মখ�োয়না করি তমগদগে ?
নহাক্কী মতম কমদ�ৌনা শিজিন্নগদগে হায়বা লেপচ�ৌ|
নহাক্কী প্রোব্লেম ওইবা মফমশিং খঙদ�োকচ�ৌ|
খূদক্কী ওইবা অদুবু মরুদি ওইদবা থবকশিং অমসুং য়াম্না অথুবা নত্ত্রগা মরু কয়া ওইদবা থবকশিংসু
নহাক্কা মরী লৈনবশিংদা শিন্নথ�োক্কদবনি|

NOTES FOR THE FACILITATOR

•• থ�ৌওং অসিগী মনুংদা গ্রীডকি ৱাখল্লোন খঙবা ঙমদবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংদা মতেং পাঙবা
ঙমগনি|
KEY MESSAGES

•• লুচিংবা অমা ওইনা ল�ৌরিবা থ�ৌদাং অসি থবক পাঙথ�োকহনবা ঙম্বা অমসু ওইরি| মসিনা মীওই
কয়াদা মতেং পাংদুনা মখ�োয়গী পান্দম ফংনবা শ�ৌগৎপদা নত্তনা থবক্কী মগুনসু হেনগৎহল্লি|
•• হায়রিবা থবকশিং অসিদা হেন্না মরু ওইনা পাঙথ�োক্তবা য়াদবনি হায়না চঙশিনবসি য়াম্না খূদ�োংচাদবা
ওইরম্বদি য়াই| মদুগী মরমদি নহাক্না থবক খূদিংমকপূ চপ-মান্ননা মরু ওই হায়না ল�ৌবননি| অদুবু
নহাক্না ওঝা মক�োক অমা ওইনা নত্ত্রগা প্রিন্সিপাল অমা ওইনা খ্বাইদগী ইথিল পীবা ঙম্বা ওইদুনা
থ�ৌওংশিং অদুগী মরমদা খনগদবনি| খূদম ওইনা অতৈনসু ত�ৌবা ঙম্বা অদুবু চপ মান্নবা ইথিল পীবা
ঙম্বা নহাক্নসু ত�ৌবা ঙম্বা থবকশিং খন্দোকউ|
•• নহাক্কী থবকশিং খরগী মনুংদা অত�োপ্পদা খূৎশিন্নথ�োকপা ঙম্বা মীওই ওইবসি নহাক্কী থবক্তা মরু
ওইনা ল�ৌবা হ�ৌরবনি, নহাক্কী মতম মেনেজ ত�ৌরবনি অমসুং থাজবা য়াবা মরী অমা শেমগৎলবনি|
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SESSION 3: CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Session 3

15:45 hrs to 17:00 hrs

Activities

Time (Mins)

Expected Outcome

Develop Personal
Development Plan

90

Each School Head develops a
Personal Development Plan

ACTIVITY 3.1: PERSONAL DEVELOPMENT PLAN

Day
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How tho conduct the activity?
Method: Individual Exercise
SUGGESTED STEPS

•• ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবশিংদা হেন্ড-আউটশিং য়েন্থোক্তুনা সেল্ফ লার্নিং মেটরিয়েল ওইনা
ফঙহনগদবনি|
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা খূদিংমক্না মিনিট ৯০ মশা মথন্ত ত�ৌখিবশিং নিংশিংগদবনি|
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মখ�োয় মশাগী পার্সোনেল দিভেল্পমেন্ট প্লান অমা শেম্বগা ল�োয়ননা সেসন
অসি ল�োইসিনগনি|
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা থ�ৌওং অসিদা য়াওদুনা ল�োইবা মতমদা ফেসিলিটেতরনা ক�োয়না চত্তুনা
শরুক য়ারিবশিং খূদিংগা মিনিট খরগী মতম কায়থ�োক্তুনা মখ�োয়না থ�ৌওং অসি মত�ৌ কমদ�ৌনা
চত্থগদগে হায়বদু খঙলব্রা হায়না হংদ�োক্কদবনি|
•• ফেসিলিটেতরনা, শরুক য়ারিবশিংনা ইরিবশিং অমুক হন্না য়েংদুনা করিগুম্বা খন্নবা য়াবা মচাক
থেংনরবদি মদু মখ�োয়গা কুপ্না খন্নগনি|
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KEY AREA – 3

তাকপী-তম্বিবগী
থ�ৌওং হ�োংদ�োকপা

Day

4 and5
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Facilitator Checklist for Day 4 & 5
(KEY AREA – 3: TRANSFORMING TEACHING LEARNING PROCESS)
Day 4
Did you remember to collect the following Resources for today?
1. Handouts of excerpts from ‘Tottochan’ (D4_S1_1.1)
2. Power point Presentation on the quotes of various philosophers (D4_
S1_1.2)
3. Power point Presentation on Development needs of Children (D4_S2_2.1)
4. Video of ‘Young Historians video’ (D4_S3.3.1)
5. Power point Presentation on Child-Centred Pedagogy (D4_S3_3.2)
Ensure that the following are available
1. Charts
2. Sketch Pens
3. Blank sheets of paper
4. Laptop/Computer
5. Projector
6. Hardcopies of the power point presentation as handouts
7. Speakers (ensure sound quality)

Day 5
Did you remember to collect the following Resources for today?
1. Power point Presentation on providing feedback to the teachers
(D5_S1_1.1) & Coaching and Mentoring (D5_S2_2.1a)
2. Handouts of modules on Coaching and Mentoring 9D5_S2_2.1b)
3. India Untouched video clips (D5_S3_3.1a, D5_S3_3.1b, D5_S3_3.1c)
Ensure that the following are available
1. Charts
2. Sketch Pens
3. Blank sheets of paper
4. Laptop/Computer
5. Projector
6. Hardcopies of the power point presentation as handouts
7. Speakers (ensure sound quality)

ৱাহ�ৌদ�োক
মসিগী মরু ওইবা ৱাফমদি তাকপী-তম্বিবগী মফম ওইরিবা মহৈল�োয়শঙশিং অসি শেমগৎশাগৎপগী মরু ওইবা মফম ওইনা ল�ৌরগা অঙাঙদা য়ুম্ফম ওইবনি। মরু ওইবা ৱাফমশিং
অসি মক�োক থ�োংনা থ�ৌ পূরিবা ওঝা খূদিংমক্না, অঙাঙশিংনা করিগী অমদি করম্বা
পান্দমদা মহৈ তম্ফমশিংদা লাক্লিবন�ো হায়বসি খঙজিনবা তঙায়ফদে। অঙাঙশিং ফগৎহনবদা
করি-করি অমদি করম্বা চাংয়েং ত�ৌরগা হেন্না ফগদগে হায়বদু মক�োক থ�োংনা থ�ৌ পূরিবা
ওঝাশিংনা খনবীবা মথ�ৌ তাই। থ�ৌওং অসি অঙাঙদা য়ুম্ফম ওইরগা অমদি মখ�োয়বু
হকথেংননা য়াওহল্লগা তম্বিবগী মওং ওইগদবনি। ওঝাশিংগী লুচিংবা অমা ওইনা অমসুং
মখ�োয়গী ফনবা খনবা অমা ওইনা মখ�োয়না ক্লাসতা অঙাঙশিংবু তাকপী-তম্বিবা অদু
য়েংশিনবা অমদি তাকপী-তম্বিবগী মওং অদু মমুৎ তানা খঙফম থ�োকই। মসিগী মরু ওইবা
পান্দমদি মহাক্না তাকপী-তম্বিবগী মওং মুন্না খঙলবা মীওই অমা ওইনা মহৈর�োয়শিংবু ত�োপত�োপ্পা মগুন চেনবা, মরু ওইবা অমদি ঈকায়-খূম্নরবা মীওই অমগুম নুমিৎ খূদিংগী মশাগী
অমদি মহাক্কী অক�োয়বগী মরমদা ল�ৌশিং ফংননবা লাকহন্নিংবগী অপাম্বা অদু ওঝা মক�োক
অদুনা ফাওহনগদবনি।

OVERVIEW OF THE DAY

Day 4
Session

Name

Time (Mins)

1

School and Purpose of Education

90

2

Understanding developmental needs of

90

3

children
Understanding child-centred pedagogy

90

4

Using active learning in Classroom

90
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Day

4

SESSION 0: ICE BREAKER
Session 1

09:30 hrs to 10:00 hrs

Activities

Time
(Mins)

Expected Outcome

Island of Academic
leadership

30

Derive the characteristics of an
Academic Leadership		

How to conduct the activity?
Method: Ice-breaker (group activity)
SUGGESTED STEPS
Divide the participants into groups of five.

•• কাঙলূপ খূদিংদা লুচিংবা অমগী উপালগী শক্তম য়াওরবা হেন্ড আওটশিং অদু য়েন্থোকপা।
•• কাঙলূপ খূদিংমক, ভাপ্না শাবা ঈথৎ অমদা লম্মুকনরে হায়না খনবা তায়।
•• কাঙলূপ খূদিংনা লুচিংবা অমা ওইবগী মতিক-মগুন ৫ খনগদবনি, অদুগা লুচিংবা অমগী মগুন
ওইগদবশিং চপ-চানা লেপথ�োক্কদবনি।

Day

4

•• কাঙলূপ খূদিংমকশু মাগী-মাগী ৱাখলদা করি-করম্বা লুচিংবগী মগুন্না মায় পাক্কদগে হায়না খনবা
তমহনগদবনি।
•• কাঙলূপ খূদিংমক্না মী অমা খল্লগা মখ�োয়গী ৱাফমদু ওঝাদা পূখৎকনি।
•• ওঝা অদুনা, মখ�োয়না পূখৎলক্লিবা ৱাফম অদুগী মতেংনা মখ�োয়না মীয়াম মরক্তা হল্লকপা ঙমগদ্রা
নত্ত্রগা ঙম্লোইদ্রা হায়বদু লেপকনি।
•• ল�োয়ননা মখ�োয় পূন্না ঈথৎ অদুদা মখা তানা লৈগদ্রা নত্ত্রগা লৈর�োইদ্রা হায়না মখ�োয় ময়াম্না ৱারেপ
ল�ৌগনি।
•• কাঙলূপ খূদিংমক্তা মিনিট ৬ কি মতম পীদুনা অমুক হন্না ৱারেপ ল�ৌবগী তাঞ্জা পীগনি ।
REFLECTIVE QUESTIONS

•• হীরম অসিদা খ্বায়দগী লুবা থবক অদু করিন�ো ?
•• নখ�োয়গী কাঙলুপ্না করম্বা মরু ওইবা ৱাফম মঙা খনখিবগে ?
•• মত�ৌ করম্না অত�োপ্পা ৱাফমশিংদু খন্দোকখিবগে ?
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•• কাঙলূপকী মনুংদা ঙাঙনা-শক্নখিবা য়াওখিব্রা ?
•• নখ�োয়না মত�ৌ করম্না নখ�োয়গী লুচিংবা খনখিবগে?
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• অসিগুম্বা লংলা-লংজিন পূথ�োকপগী থ�ৌরমদা য়াওরিবা মীওইশিংনা পূন্না ফম্মিন্নরগা খ্বায়দগী মচং
ওইবা মহৈগী লুচীং-পূরেল অমগী মতিক-মগুনশিং পূথ�োক্কনি| মখ�োয়না কুপ্না খন্নরগা মীয়াম মরক্তা
চৎনবা য়াবা ৱাফম পূথ�োক্কদবনি|
The characteristics to choose from the tree are:•• Vision Tree: Change agent, enthusiasm, innovative, creative, establishes goals.
•• Relationship Tree: Good listener, team developing, empathetic, appreciative of
others, understanding, compassionate.
•• Awareness Tree: Goal awraeness, self-awareness, environment awareness,
community awareness.
•• Continuous Improvement Tree: Embraces innovation, life-long learners, coach
ability, and adaptability.
•• Character Tree: Honest, resposible, sense of humor, self-disciplined, trustworthy,
preserving.
•• Action Tree: Decision-maker, evaluator of outcomes, risk-taker, problem solver,
strong work ethics, effective communicator.

মহৈগী লুচীং-পূরেল অমগী চপ-চাবা অকক্নবা মগুন হায়বা অমা ত�োঙান্না লৈতে| নহাক্না খঙগদবদি, মীয়াম্না
নহাকপূ অকক্নবা লিচৎ অমনা খ্বায়দগী মরু ওই হায়না খনবদুদনি|

SESSION 1: SCHOOL AND PURPOSE OF EDUCATION
Session 2
Activities
Reading excerots from Totto Chan (pages 1-11)
Discussion on the excerpts
Discussion on the quotes of various philosophers
of education on purpose of education

10:00 hrs to 11:30 hrs
Time Expected Outcome
(Mins)
90
Understanding
the purpose of
education

Discussion to arrive at the purpose of education
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Day

4

ACTIVITY 1.1: READING EXCERPTS FROM TOTTO CHAN

How to conduct the activity?
Method: Individual activity. The participants read the excerpts from Tottochan, as enclosed in the resources.
SUGGESTED STEPS

মীয়াম্না Tottochan দগী ল�ৌথ�োরকপশিং অদু তু মিন্না পারবা মতু ংদা অমুক পূন্না খন্নবা (D4_S1_1.1:
মঙাশুবা নুমিৎ, অহানবা তাঙ্ককঃ থ�ৌওং ১.১ Tottochan দগী ল�ৌথ�োরকপশিং পাথ�োকপা)।
REFLECTIVE QUESTIONS

••
••
••
••
••
••

Day

4

••
••
••
••
••

ৱারী অদুগী করম্বা মতাঙনা নঙ�োন্দা খ্বায়দগী হেন্না থূক লাওহল্লি?
Tottochand করম্বা মখলগী নুপী মচান�ো?
মমা-মচাগী মরক্তা লৈনরিবা মরীদু করম্বা মখলগী মরীন�ো?
মমানা মচাবু য়েংবীরিবা মিৎয়েং অদুদগী ওঝা অদুনা য়েংলিবা মিৎয়েং অদুগা করম্না খেন্নবগে?
Tottochan না খঙবা ঙমদবা অদুগা ওঝানা আশা ত�ৌরিবদুগা করিদা খেন্নবগে?
অহানবা মহৈ তম্ফমশঙ অদুদা, খঙবা ঙমদবা অঙাঙ অদুগী চঙদবা য়াদ্রবা মচাকশিং অদু করিকরিন�ো?
অহানবা মহৈল�োয়শঙ অদুনা অঙাঙ অদুগী খঙদবা য়াদবা মচাকশিং অদু নহাক্না করম্না খঙবগে?
ওঝা অদুনা উৎলক্লিবা লিচৎ অদুদগী মহৈতম্ফমশঙ অদুগী লৈজরিবা শক্তমশিং অদু করম্না খঙবগে?
Tottochan দা লৈজবা ত�োপ-ত�োপ্পা মতীক-মগুনশিং অদু করি-করিন�ো?
অহানবা মহৈতম্ফমশঙ অদুগী ওঝানা উৎলক্লিবা মহৈতম্বগী মরম অদুগা অনীশুবা মহৈতম্ফমশঙদা
লৈরিবা ওঝা মক�োক অদুগী ৱাখলগা করিদা খেন্নবগে?
Tottochan গুম্বা অঙাঙ অমা নহাক্কী মহৈল�োয়শঙ অদুদা থেংনরবদি অঙাঙ অদু করম্না ল�োয়নগনি?

NOTES FOR THE FACILITATOR

Focus discussion around the followings –

•• ওঝাদি মতম পূম্নমক্তা চু ম্মি।
•• মতীক চাবা মহৈর�োয় অমা হায়বসি অয়াম্বা হীরমদা নীংশিংবা অমদি অমুক হন্না পূথ�োকপা ঙম্বা
ওইগদবনি?
•• অঙাঙশিংগীদ মক্তদি লাইরিক হায়বসিনা খ্বাইদগী মরুওইবা ল�ৌশিংগী পুক্কৈনি ।
•• অঙাঙশিংনা ওঝা মক�োক অদুবু মতম পূম্বদা কিগদবনি অমসুং ঈকায়-খূম্নগদবনি|
•• অফবা ওঝা অমা হায়বসি লাইরিক তম্ফমদা অঙাঙশিংদগী হেন্না ঙাঙবা ওঝাদুনি ।
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ACTIVITY 1.2: DISCUSSION ON THE EDUCATIONAL QUOTES BY
EMINENT PERSONALITIES

How to conduct the activity?
Method: Small and Large Group activity
SUGGESTED STEPS

•• শরুক য়াগদবা মীশিং কাঙলূপ মচা-মচা খায়দ�োকপা|
•• ত�োঙান-ত�োঙানবা অফাওবা মীওইশিংনা হায়খিবা মরু ওইবা ৱাফমশিং নমথ�োক্লগা য়েন্থোকপা
[D4_S1_1.2a, D4_S1_1.2b: Day 4-Session 1-Activity 1.2-Power point presentation and
handouts of the quotes of various philosophers of education]
•• শরুক য়ারিবশিংদা, মরু ওইবা quote শিংগী নুংগী ৱাহন্থোক খন্ন-নৈনহনবা|
•• Quote শিংদু মহৈ-মশিং তম্বদা করম্না মরী লৈনবগে হায়বদু নৈনহল্লু|
•• কাঙলূপ খূদিংমক্না মীয়াম্না খ�োয়দাবা quote অমতং খন্দোকহনবা|
•• খনগৎলবা quote অদুদা পল্লিবা ৱাফম অদুনা মরম ওইরগা নশাগী মহৈ তম্ফমদা হ�োংহন্নিংবা লৈব্রা?
REFLECTIVE QUESTIONS

•• Quote শিং অদু চৎনবা য়াব্রা অমসুং থবক ওইনা পাঙথ�োকপা য়াগদ্রা ?
•• নহাক্না মরু ওইনা পায়খৎপা য়াবা থবক খরা নখ�োয়গী মহৈ তম্ফমশিংদা মখ�োয়না পীরিবা নিয়মশিং
অদু খন্দোকপা ঙমব্রা ?
NOTES FOR THE FACILITATOR

Quote শিং অসিনা চৎনবা য়াব্রা হায়বা ৱাখল প�োকহল্লি, অদুগা মখ�োয় অসি অতৈ-অতৈ মরু ওইবা মীওই
কয়াগী ৱাখল্লোনসু ওইরম্বা য়াই| মখ�োয়শিং অসি অঙাঙদা অমদি মহৈগী লমদা য়ুম্ফম ওইবনিনা চৎনবা
য়াব্রা য়েঙনবনি, অফাওবা মীওই কয়াগী অপূনবা ৱাখল্লোনশিং অদু মসিনা মর�োয়রে হায়না পীবদি নত্তে|
KEY MESSAGES

কনাগুম্বা মীওই অমনা মহৈ তম্বিবা হায়বসি ল�ৌশিং পীবদা নত্তনা য়াম্না মপূঙ ফাবা মওংদা অঙাঙশিংবু
য়�োকখৎনবা হ�োৎনবদা থ�ৌদাং ল�ৌবদুনি|

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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Day

4

SESSION 2: UNDERSTANDING DEVELOPMENTAL NEEDS OF
CHILDREN
Session 2
Activities
Power point presentation on
Developmental needs of Children

Group Activity - Developmental
Needs of Children
Developing Action Plan

11:45 hrs to 13:00 hrs
Time
Expected Outcome
(Mins)
90
Be sensitive towards needs
of children and create a
warm, safe and caring
environment within the
school

ACTIVITY 2.1: POWER POINT PRESENTATION ON DEVELOPMENTAL NEEDS OF CHILDREN

How to conduct the activity?
Method: Power point presentation

Day

4

SUGGESTED STEPS

শরুক য়াগদ�ৌরিবা মীয়াম মমাঙদা অঙাঙশিং ফগৎহনবদা চঙদবা য়াদ্রবা হীরমশিং খন্ননবা পূথ�োকপা
[D4_S2_2.1: Day 4-Session 2-Activity 2.1-Power point presentation on developmental needs
of children]।
REFLECTIVE QUESTIONS

•• ফংফম থ�োকপা অঙাঙশিং ফগৎহন্নবা মচাকশিং ফঙদ্রবদি করি ত�ৌবা তাবগে?
•• মহৈল�োয়শঙ অমগী লুচিংবা অমা ওইনা অঙাঙশিং অদুদা মখ�োয়না ফংফম থ�োকপা মচাকশিং ফংলে
অমদি মখ�োয়গী থবক অদুদা মতিক চারে হায়না করম্না ফাওহনগদগে?
•• মহৈ তম্ফম কাদা অঙাঙশিং অদু ফননবা হ�োৎনবা য়াবা খূদিংমক হ�োৎনরে হায়বা খঙনবা ওঝাদুনা
করি ত�ৌবা তাবগে?
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ACTIVITY 2.2: DEVELOPMENTAL NEEDS OF CHILDREN

How to conduct the activity?
Method: Group Activity
SUGGESTED STEPS

••
••
••
••
••
••
••
••
••

শরুক য়াগদ�ৌরিবা মীওইশিং অদু কাঙলূপ ৪ থ�োক্না খায়দ�োকহনবা।
কাঙলূপ খূদিংমক মখাগীশিং অসিদগী অমতং খন্নবা হায়গনি:
মচল শুদনা চাবদগী মহৈদা অকায়বা পীরকপা।
নায়ত�োম তাবদগী মহৈদা অকায়বা পীরকপা।
ইমুং কায়নবা/ য়ুম থাদ�োকপা/ মমা-মপা কায়নবনা মহৈদা অকায়বা পীরকপা।
ঈকায়খূম্নবা অমদি ফঙফম থ�োকপা হক ফংদবদগী মহৈদা অকায়বা পীরকপা।
শ�োয়নাইবশিংগী মরমদা খঙজিনবা।
ময়ামদগী হন্থনা খঙবা।
মহৈ তম্ফম অমদা অঙাঙশিং ফগৎহনবগী মচাকশিং লৈতে হায়না খনবা মফম অমগী অশেংবা
ফীভম অমগী মরমদা নৈনবা।
•• কাঙলূপ মশেলগী ৱাফম নৈনবা।
•• থবক-থ�ৌরম অমা পায়খৎলগা থ�ৌওং অসি করম্না নৈনবা য়াবগে খন্নবা।
REFLECTIVE QUESTIONS

••
••
••
••
••
••

মহৈ তম্ফম কা অমদা অঙাঙ অমবু য়েংশিনবা হায়বসি কয়ামুক য়াম্না দরকার ওইবগে?
অঙাঙশিংগী য়াইফ-থ�ৌরাংগী মরমদা কনাদগী পাউখূম ফংগদগে?
অঙাঙ অমবু ফগৎহন্নবা হ�োৎনবদা করি-করি মচাক চঙগদগে?
করি করম্বা মওংদা অঙাঙশিংদা হকথেংননা য়েংশিনবদা অকায়বা পীবগে?
মমা-মপা অমদি মীয়াম্না অঙাঙশিং অদুবু মুন্না খঙবদা করম্না মতেং ওইগনি?
হীরম অসিদা ওঝাশিংনা নঙ�োন্দা করম্না মতেং পাংগনি?

NOTES FOR THE FACILITATOR

হীরম অসিদা অত�োপ্পা মায়কৈদগী অঙাঙশিংবু ফগৎনবা করিনা মতেং ওইগদগে হায়বসু খনগদবনি|
KEY MESSAGES

লুচিংবা ওইনা থ�ৌ পূরিবা ওঝাশিংনা অঙাঙশিংদা ফংফম থ�োকপা মচাকশিং পীরগা তাকপী-তম্বিবদা কয়া
য়াম্না মতেং ওইগদগে হায়বদু নৈনবা তাবনি|
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Day

4

SESSION 3: UNDERSTANDING CHILD-CENTERED PEDAGOGY
Session 3

14:00 hrs to 15:30 hrs

Activities

Time
(Mins)

Expected Outcome

Video on 'Young historians'

90

Understanding the importance
of child-cntered pedagogy in
classrooms and its implication on
developmental needs of chilren.
Understanding and appreciating
the use of innovative methods of
teaching in the classrooms.

Power point presentation on
Child-centered pedagogy
Innovative teaching methods
(Group Activity)

ACTIVITY 3.1: VIDEO ON ‘YOUNG HISTORIANS’

How to conduct the activity?
Method: Video
SUGGESTED STEPS

Day

4

•• ন�ৌরিবা ইতিহাস নৈনবা নহাশিংগী ভিডিও, মীয়ামদা উৎপা (D4_S3_3.1: Day 4-Session
3-Activity 3.1-Video on ‘Young Historians’)।
•• ভিডিও অদুদা য়াওরিবা অন�ৌ-অন�ৌবা তম্বিবগী মওংশিং নৈনবা। মহৈর�োয়শিংনা করম্না নুঙাইবা
ফাওজবা অদুগা ওঝাশিংনা অঙাঙশিংবু হেন্না খনথনিংবগী অপাম্বদু খন্দোকপা|
REFLECTIVE QUESTIONS

•• হীরম অসিদা ওঝাশিংনা মত�ৌ করম্না অকক্নবা মওংদা তম্বিবগী থবক চত্থবগে?
•• তম্বিবগী মওং অসিদা ওঝাশিংনা করি-করম্বা থ�ৌদাং ল�ৌবগে?
•• ওঝাশিংনা করম্না মহৈর�োয়শিংদগী ৱা হেন্না ঙাঙবগে?
•• নখ�োয়গী ওঝাশিংনা অন�ৌ-অন�ৌবা মওংদা তম্বিবগী থবক চত্থরকপদা নখ�োয়না করম্বা ইথিল
ফাওবগে?
•• অঙাঙশিংদা খঙবগী চাংদা কয়া য়াম্না কান্নবা পীবগে?
•• ভিডিও অদু য়েংবদা অঙাঙশিংগী খঙনিংবগী চাং কয়া য়াম্না হেঙ্গৎহনবগে?
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ACTIVITY 3.2: CHILD-CENTERED PEDAGOGY

How to conduct the activity?
Method: Power Point Presentation
REFLECTIVE QUESTIONS

চহী ৬-১৪ গী তাঙ্কক্তা লৈরিবা অঙাঙশিংনা ফঙনিংবা খঙনিংবগী কান্নবা অদু করিন�ো?
SUGGESTED STEPS

•• শরুক য়ারিবশিংদা, নমথ�োক্লবা মরু ওইবা চেজাইশিং অদু য়েন্থোকপা (D4_S3_3.3: Day 4-Session
3-Activity 3.3-Power point Presentation on Child-Centered Pedagogy)
•• করম্বা মখলগী তম্বিবগী মওংনা অঙাঙদা হৈনিংবা ফাওহনবগে?

Day

•• হৈনিংনা তম্বিবগী মওং অদু করিন�ো?
•• করি-করম্না হৈনিংনা তম্বিবগী মওংদা ক্লাস-রুমদা অহ�োংবা পূরক্কদগে?
•• নহাক্না মত�ৌ করম্না হৈনিংনা তম্বিবগী মওং অদু ময়ামদগী করম্বা মখলনা হান্না শিজিন্নবগে?
•• করম্বা মখলনা নঙ�োন্দা অমদি ওঝাশিংদা ইন�ৌ-ন�ৌনা থ�োকহনবগে?
•• হৈনিংনা তম্বিবগী মওংশিংগী কান্নবা করিন�ো?
ACTIVITY 3.3: INNOVATIVE TEACHING METHODS

How to conduct the activity?
Method: Group activity
SUGGESTED STEPS

•• শরুক য়ারিবা মীওইশিং অদু মীওই ৮-১০ ফাওবগী কঙলুপতা খায়দ�োকউ|
•• শরুক য়ারিবা মীওইশিংদা, মশা-মশানা অপাম্বা হীরমশিং খলহনবা|
•• মখ�োয়দা অঙাঙশিংনা পামগদবা তম্বিবগী মওং অনী খলহনবা|
•• অত�োপ্পা কাঙলূপশিংশু হৈনিংনা তম্বিবগী কাঙল�োন মুন্না নৈনহনবা|
•• ক্লাস অমদা হঞ্জিনহনবা অমদি খঙজিনবদা হৈনিংনা তম্বিবগী কান্নবশিং পূথ�োক্নবা হ�োৎনবা|
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4

REFLECTIVE QUESTIONS

•• নহাক্না তম্বিবা মতমদা অন�ৌ-অন�ৌবা মওংদা তম্বিনবা হ�োৎনব্রা ?
•• নহাক্না ওঝাশিংদা অন�ৌ-অন�ৌবা মওংদা তম্বিনবা হায়খ্রব্রা ?
•• মহৈ তম্ফমশিংদা হৈনিংনা তম্বিবগী করি-করি খূদ�োংচাবশিং থেংনরবগে ?
NOTES FOR THE FACILITATOR

মহৈ তম্বিবগী লমদা অন�ৌবা ৱাখল্লোনশিংগী ওইবা হীরম কয়া য়াওবা অপূনবা ৱাফম অমা শরুক য়ারিবা
মীওইশিংনা খন্ন-তান্নরগা শেম্বা মথ�ৌ তাই ।
KEY MESSAGES

অঙাঙদা য়ুম্ফম ওইরগা মহৈর�োয়শিংবু ফগৎহন্নবা হ�োৎনবদা অমদি হৈনিংনা তম্বিবগী কাঙল�োনশিংগী কান্নবা|

SESSION 4: USING ACTIVE LEARNING IN CLASSROOMS
Session 3

15:45 hrs to 17:15 hrs

Activities

Time
(Mins)

Develop a lesson plan, based
on active learning principles

30

Discussions on lesson plan

60

Day

4

Expected Outcome
Be able to apply the principles
of active learning in developing
lesson plans. Be able to identify the
instructional methods that encaurage
active learning. Derive the benifits of
active learning in classrooms

ACTIVITY 4.1: DEVELOPING A LESSON PLAN BASED ON THE
PRINCIPLES OF ACTIVE LEARNING

How to conduct the activity?
Method: Group discussion and Demonstration
SUGGESTED STEPS

•• শরুক য়াগদ�ৌরিবা মীওইশিং অদু মীওই ৮-১০ গী কাঙলূপতা খায়দ�োকপা|
•• শরুক য়াগদ�ৌরিবা মীওইশিং অদুদা মশা-মশানা পামজবা হীরমদা হৈনিংনা তম্বিবগী মওং শেম্লগা পরা
অমা তম্বিনবা থ�ৌরাং ত�ৌহনবা|
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•• তম্বিবগী মওং অদুদি মী অমগী শক্তম ল�ৌবা, ৱারী লীবা, নৈনবা, ৱাখল খনবা, মীওই অনী খন্ননৈনবা, ভিডিও নমশিনবা অমসুং খন্ন-নৈনবা, শান্নবগী মওং (Puzzles, Cross words) মরৈ
য়েৎনবা, তাকপীরগা তমহ�ৌবা|
•• হায়রিবা মওংশিংসিদা খন্ন-নৈনবা| হায়রিবা নিয়মশিং অসিদা হৈনিংনা তম্বিবগী মওং অমদি
মহৈর�োয়শিংনা হৈনিংনা অমদি পাম্না তাগদবা ফীভম য়েংলগা মায় পাক্না তম্বিবা|
মখাগী তম্বিবগী মওংশিংগী মতু ং ইন্না চত্থগদবা (হৈনিংনা তম্বিবদা তেংবাং ওইবা)
•• মীওই অমগী শক্তম ল�ৌবা।
•• ৱারী লীবা অমসুং খন্ন-নৈনবা|
•• ৱাখল খনবা, খঙবা-খঙদবা অনী তান্নবা|
•• ভিডিও নমশিনবা অমদি খন্ন-নৈনবা|
•• শান্ন-খ�োৎনবা মওংদা (Puzzles, Cross words)।
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•• মরৈ য়েৎনবা|
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•• তাকপী-তাকপীনা তমশিনবা|
REFLECTIVE QUESTIONS

•• মহৈর�োয় কয়ানা শরুক য়াবগে?
•• ওঝা অমদি মহৈর�োয়শিংনা মত�ৌ করম্না ৱা ঙাঙনবগে?
•• মহৈর�োয়শিং অদু কয়াম ফজনা শরুক য়াবগে?
•• হৈনিংনা তম্বিবা অদুনা তম্নিংদনা তম্বা অদুদগী কয়া য়াম্না খেৎনবগে?
•• হৈনিংনা তম্বিবা অদুনা অঙাঙশিং অদুদা কয়া-য়াম্না খঙবা, হৈ-শিংবা মানবা মওংদা অহ�োংবা
লাকপা অমদি মশাগী লিচৎ কয়া য়াম্না হ�োংহনবগে?
KEY MESSAGES

হৈনিংনা তম্বিবগী মওং অসিনা মহৈর�োয় অদুদা নুঙাইনা অমদি মতিক চাবা মওংদা তাকপী-তম্বিবা য়াই।
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OVERVIEW OF THE DAY

Day 5
Session

Name

Time (Mins)

1

Observation and feedback to Teachers

75

2

Being a Coach and mentor to Teachers

120

3

Understanding Inclusion

90

4

Creating a culture of Inclusion in School and
Classrooms

75

5

Initiating Processes for Transforming TeachingLearning in My School

30

Day

SESSION 1: Observation and Feedback to Teachers
Session 1
Activities

09:30 Hrs to 10:45 Hrs
Time
(Mins)

Mock Classroom

20

Feedback by Small Group and
Debrief in large Group

55

Expected Outcome
Are able to understand the
process of observation and
giving positive feedback to
teachers.

ACTIVITY 1.1: MOCK CLASSROOM AND FEEDBACK OF PROCESS

How to conduct the activity?
Method: Conducting Mock classrooms followed by small group feedback
and large group discussion.
SUGGESTED STEPS

•• মীওই ১০-১২ না শাবা কাঙলূপশিং শেম্বা।
•• খূৎশেমগী ওইবা মহৈ-তম্ফমকা অমদা মহৈর�োয় অমনা ওঝা শারগা মহৈর�োয় অতৈনা মহৈর�োয় ওইনা
লৈরগা খবালইদগী লায়না শেম-শারবা পরা অমা নৈনহনবা।

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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•• মহৈর�োয়শিংদুনা মখ�োয়না মহৈ-তম্ফমদা হংবা অদুগম্ু না ৱাহং হংবা।
•• মীওই ১০-১২ না শাবা মহৈর�োয় কাঙলূপ অহানবা অদুনা মুন্না য়েংলগা মখ�োয়না ফংবা ল�ৌশিং
অদু পূথ�োকপা।
•• অনীশুবা কাঙলূপ অদুনা য়েংলিবা, উরিবা পূম্নমক অদু অহুমশুবা কাঙলূপ অদুনা অমুক হন্না নৈনদুনা
ওঝা অদুনা ত�ৌরিবা থবক অমদি অনীশুবা কাঙলূপ অদুনা ত�ৌরিবা খূদিংমক ল�োয়না মখ�োয়গী
ৱাখল্লোন্দা অমুক হন্না নৈনবা।
•• অচ�ৌবা কাঙলূপ অদুনা মখ�োয়না ত�ৌরিবা থবক-থ�ৌরম পূম্নমক ল�োয়না খন্ন-নৈনবা।
•• ওঝা ওইরিবা অদুনা মরু ওইবা থ�ৌরম কয়া অদুদগী ফংলকপা মচাকশিং অদু কান্নগদবা প�োত্থোক
ওইনা পূথ�োকপা (D5, S1, 1.1: Day-5: Session 1, Activity 1.1 ফংলকপা মরু ওইবা ৱাফম
পীখৎপা)।
REFLECTIVE QUESTIONS ON MOCK CLASSROOM

•• পারা অদুদা য়াওখিবা ৱাফমশিং অদু চু নব্রা?
•• হান্না নৈনখিবা পরাগা মরী লৈনব্রা, করিগীদমক হান্না তম্বিখিবা পরাগা মরী লৈনহনবা পাম্লিবন�ো?
•• ওঝা অদুনা মহৈর�োয়শিং অদুদা করম্বা ৱাহংশিং হংখিবগে ?
•• মহৈ-তম্ফম কা অদুদা ৱারী-ৱাতাই ত�ৌখিব্রা, ৱারী-ৱাতাই অদুগা তম্বিরিবা পারা অদুগা মরীমখ�োঙ শম্নব্রা?
•• তম্বিরিঙৈ মতমদা ওঝা অদুদা মহৈর�োয়শিংনা হংবা ৱাহংগী পাউখূম করম্না পাউখূমখিবগে, তম্বিরিবা
ৱাফমগা মরী লৈনদবা ৱাহং হংলবশু ওঝা অদুনা য়াব্রা?
•• ওঝা অদুনা ত�োঙান-ত�োঙানবা খ�োঞ্জেল অমসুং খ�োন্থোকশিং করম্না খূদমু চনবগে?
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•• মহৈর�োয়শিংনা খঙবা ৱাফম অদু অর�োয়বা মতমদা হংব্রা, মহৈর�োয়শিং অদুনা ফজনা খঙবা
ঙম্বগীদমক ওঝা অদুনা থাগৎ ৱাহৈ পীরম্ব্রা?
REFLECTIVE QUESTIONS ON FEEDBACK TO THE TEACHER

•• অনীশুবা কাঙলূপ অদুনা মখ�োয়গী ৱাখল্লোন অদু মত�ৌ করম্না পীবগে?
•• অনীশুবা কাঙলূপ অদুনা অহানবা কাঙলুপ্তা মখ�োয়না ফঙবা ল�ৌশিং অদু মত�ৌ করম্না খঙহনবগে?
•• পূক্নীং থ�ৌগৎনিঙাই ওইবা অমসুং পূক্নীং হন্থনিঙাই মচাক কয়ামুক য়াওবগে?
•• ওঝা অদুদা হীরমদুগা চানবা মখ�োয়না ফংলকপা ল�ৌশিং কয়া অদুগী কান্নবা করিন�ো?
•• মত�ৌ করম্না মখ�োয়না ফংলকপা ল�ৌশিং অদুনা অন�ৌবা মওংদা শীনবা য়াগদগে?
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KEY MESSAGES

•• মহৈ-তম্ফম কাদা ত�ৌরিবদু য়েংলগা তম্বিবগী মওং করম্না ফগৎহনবা য়াগনি?
•• ওঝাশিংদা পীরকপা চু নবা ল�ৌশিং অদুনা মখ�োয়না তাকপী-তম্বিবদা হেন্না ফগৎহনবা অমদি নিয়ম
চু ম্না তাকপীবা ঙম্ব্রা য়েংবা।
••
SESSION 2: BEING A COACH AND A MENTOR TO TEACHERS
Session 2
Activities

11:00 Hrs to 13:00 Hrs
Time (Mins)

Expected Outcome

Presenting on Coaching and Mentoring

20

Reading and preparation for
conducting mock-coaching/mentoring
session, based on four/five instances

20

Are able to
understand the
process of coaching
and mentoring
teachers and school
staff

Role play			
Large Group Discussion and debrief

40 (10 miutes
each for a pair)
40

ACITIVITY 2.1: ROLE-PLAY ON COACHING AND MENTORING

How to conduct the activity?
Method: Role-play in pairs, followed by large group discussion
SUGGESTED STEPS

•• ওঝাশিংনা তাকপী-তম্বিবদা শীজিন্নবা য়াম্না মরু ওইবা থবকশিং (তাকপী-তম্বিবগী মরু ওইবা
মচাকশিং)।
•• মক�োক থ�োংবা ওঝা অদুগা ওঝা অতৈগা ‘A Moving Drama’ অদুগী মতাংদা ৱারী শান্নদুনা
মীয়ামদা তম্বিগদবা শরুক অমা ওইনা পাথ�োকপা।
•• শরুক য়ারিবা ময়াম অদুদগী মীওই ৬ না, মীওই অনী-অনীনা লম্বা ওইরগা শাশিন্নবা মীফম অমদা
য়াওনবা শেম-শাবদু, মীয়াম্না শক্তম লাংবদা মতেং পাঙবা।
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•• মীওই অনীনা ওঝা মক�োক ওইনা লৈরগা অতৈনা ওঝা ওইদুনা, ওঝা অমগী লন্নাই ৱাথ�োক অমনা
মাগী তাকপী-তম্বিবদা থেংনরিবা ৱাথ�োকশিং নৈনবা।
•• অত�োপ্পা অনীনা ওঝা মক�োক্কী থ�ৌদাং অমদি ফজনা তম্বিদবা ওঝা অমগী থ�ৌদাং ল�ৌরে হায়না ওঝা
মক�োক্তুনা খনবা।
•• অহুমশুবা মীওই অনীগী মনুংদা অমনা ওঝাশিংগী মক�োক ওইনা অদুগা অত�োপ্পা অদুনা মহৈল�োয়শঙগী
মতেং পাংবা মীওই নত্ত্রগা ল�োয়শঙ অদুদা ন�ৌনা লাকপা ওঝা অমগী শক্তম ল�ৌবা।
•• অহানবা মীওই অনীনা মীয়ামগী য়াইফনবা য়েংবা মী ওইনা অদুগা অত�োপ্পা মী অনীদুনা মীয়ামগী
তাকপী-তম্বিবগী থ�ৌদাং ল�ৌবা মীওই ওইগনি। শক্তম লাংবগী মওং অসি হান্না পীদুনা লৈরে।
REFLECTIVE QUESTIONS

•• মীওই অনী-অনীদুনা শাখিবা ৱারী অদুগী মরু ওইবা ৱাফমশিং করিন�ো?
•• মীওই অনী-অনীদুনা শাখিবা ৱারী অদুগী মওং করিন�ো?
•• মহৈল�োয়শঙ অদুগী লুচিংবা অদুনা, ওঝা অমদি মতেং পাংবা মী অদুনা থেংনরিবা অৱাবদু ক�োকহনবা
ঙম্লব্রা?
•• ওঝা লুচিংবা অদুনা অত�োপ্পা উপাই অমা ত�ৌরগা মখ�োয়না থে্ ংনরিবা অৱাবদু ক�োহনবা ঙম্লব্রা?
NOTES FOR THE FACILITATOR
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অচ�ৌবা কাঙলূপশিংনা তম্বিবগী মওংগা শ�োয়দ-ঙামদনবা শীল্লিবা অদুগা খেন্নবা করিন�ো? থ�ৌওং অসিনা,
তম্বিবা মীওইশিংগা মহৈর�োয় কাঙলূপকগী মরক্তা থাজবা থম্বা তাই । মুন্না ৱাহং হংবগী মওংদা তম্বিরিবা
অমদি শ�োয়দনবা শীল্লিবা মীওইগী মতেং পাংবগা ল�োয়ননা মখ�োয়গী থ�ৌদ�োক-ৱাথ�োক্কী পাউখূম ওইহনগদবনি।
তম্বিবা মীশক খূদিংমক হীরম অমদা হৈথ�োই-শিংথ�োইবা নত্ত্রবশু ওঝাশিংনা থেংনরিবা থ�ৌদ�োক-ৱাথ�োক্কী
মতেং ওইগদবা পাউখূম পীবা ঙম্মি। তম্বিবা মী অমগা মীয়ামগী য়াইফনবা শীল্লিবা মী অমগা য়াম্না চাওনা
খেন্নৈ। মখ�োয়গী মরী অসিনা ওঝাশিংনা মখ�োয়গী নুংতিগী পূন্সিদা থেংনরিবা থ�ৌদ�োকশিং, থবক্কা মরী
লৈনবা-লৈনদবা থিদনা মখ�োয়গী ৱাথ�োক্তা থাজবা থমগনি অমদি মতম কায়থ�োক্তুনা তাশিনগনি। য়াওরিবা
মীফম খূদিংমক্তা তাকপী-তম্বিবা অমদি শ�োয়দনবা শীল্লিবা মীওই অনীগী মরমদা নৈনবা ৱার�োল য়েন্থোক্কনি
(তম্বিবা অমদি ফনবা শীনবিবগী মরমদা নৈনবা ৱার�োল)।
KEY MESSAGES

•• মহৈল�োয়শঙগী মক�োক অমদি অতৈ থ�ৌ-পূবশিংগা থাজনবা মওংদা থবক ত�ৌমিন্নবনা তাকপী-তম্বিবা
অমদি য়াইফনবা শীনবদা মতেং ওই।
•• ত�োঙান্না তম্বিবনা ওঝাশিং-মহৈর�োয়শিংগী ওইবা খূদ�োংচাদবশিং উপাই থিদুনা ক�োকহনবদা মতেং ওই।
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SESSION 3: UNDERSTANDING INCLUSION
Session 3
Activities
Video clips of the film 'India
Untouched' (www.youtube.com/
watch?v=9_UnVZTo-ok) followed
by large group discussion

14:00 Hrs to 15:30 Hrs
Time
(Mins)
90

Expected Outcome
The participants are able to
understand the importance
of school as an inclusive
space

ACTIVITY 3.1: VIDEO CLIPS OF THE FILM ‘INDIA UNTOUCHED’

How to conduct the activity?
Method: Playing the video clip of the film ‘India Untouched’ in three parts
and debrief in large group
SUGGESTED STEPS

•• মীফম অসি, শরুক য়াহনবা হায়বসিদা য়ুম্ফম ওইবনি।
•• ‘ইন্ডিয়া অনতচ’ হায়বা ভিডিও মতেকশিং শরুক অহুম থ�োকনা
য়াওহনখিদবা মহৈর�োয়শিংগী অশেংবা ৱারীদা য়ুম্ফম ওইবনি।

উৎপা, মদু মহৈল�োয়শঙদা

•• ভিডিও অসি শরুক য়াহনখিদবা অঙাঙ ময়ামশিংগী অশেংবা ৱারীদা য়ুম্ফম ওইবনি। লুচিংপূরেলনা
খেন্নবা খূদিংমক নাথৈরগা অঙাঙ খূদিংমক্কী লাইরিক তম্বা হায়বসি হকনি খল্লি।
•• মীফম অসিগী পান্দমদি মহৈল�োয়শঙশিংগী লুচিংবনা হ�ৌজিক চৎনরিবা মহৈল�োয়শঙগী অক�োইবদা
অমদি মনুংদা মহৈর�োয়শিংবু চঙহন্দবা হায়বসি কাওথ�োক্নবনি।
•• মীফম অসিদা ভিডিও মতেকশিং শরুক অহুম থ�োক্না উৎকনি।
•• ভিডিও মতেকশিং অমমম উৎপা খূদিংগী ফেসিলিটেতরনা লুচিংদুনা চু নবা ৱাহংশিং নৈনগনি।
•• ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবশিংগী ৱাখল্লোনশিং হ্বাইট ব�োর্ডতা ইথ�োক্কনি অমসুং মহাকনা লুচিংদুনা
মদুবু খন্ন-নৈনবদা ময়াম্বু লমজিংগনি।
ভিডিও অদুগী অহানবা শরুকঃ- অহানবা শরুক্তা মহৈল�োয়শঙদা চঙলিবা মহৈর�োই অমগা মহৈ তমহন্দ্রবা
মহৈর�োয় অমগা খেন্নবা উৎলি । মহৈ তমহন্দ্রবা মহৈর�োয় অদুবু ল�োয়শঙ অদুগী মনুংদগী অমদি ল�োয়শঙ
অদুগী থ�ৌওংদগী নুংথিল তঙ্খাইদা চাক পীজদবা, ত�োঙান তাহনবা উৎলি ।
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REFLECTIVE QUESTIONS

•• মহৈর�োয় অদুনা অত�োপ্পা মহৈর�োয়শিংগা ল�োয়ননা নুংথিল তঙ্খাইদা চাক পীজবদা য়াওদ্রিবা করিগীন�ো?
•• জাৎ কুচু খায়বগী মরম নত্তবা অত�োপ্পা মরম অমা মহৈর�োয় অদুবু মহৈ ল�োয়শঙদা চঙহন্দবগী মরম
অতৈ লৈব্রা, অতৈ মরমশিং করি ওইরম্বা য়াই?
•• ভিডিও অদুদা উৎলিবা ওঝা মক�োক অমদি ওঝাশিংনা খূঙ্গং অদুদা অত�োপ্পা অঙাঙ লৈ খঙলমগদ্রা?
•• ভিডিও অদুদা উৎলিবা মহৈল�োয়শঙ অদুদা অত�োপ্পা চৎনবী লৈরমগদ্রা?
•• মহৈল�োয়শঙ অদুদা ত�োঙান-ত�োঙানবা কাঙলূপকী মহৈর�োয়শিংনা মগুন হেঙ্গৎহল্লি হায়বা য়ানিংব্রা,
মত�ৌ করম্নন�ো?
•• ওঝা মক�োক অদুনা মহৈল�োয়শঙ অদুদা য়াওহনবিদ্রবা মহৈর�োয়শিং অদুবু নুঙাইনবা করি থ�ৌশিল
পায়খৎপা য়াবগে?
ভিডিওগী ২ শুবা শরুকঃ- অনীশুবা শরুক অদুদা মহৈল�োয়শঙ অদুদা তম্লিবি নুপীমচাশিং অদুদা চা
ল�োনবা, শান্নফম শেংদ�ো্কহনবা, খ�োঙ হাম্ফম অমদি মপান থ�োকফম শেংদ�োকহনবা উৎলি। নুপীমচাশিং অদু
মহৈল�োয়শঙ অদুদা য়াওহনবিদবা কাঙলুপ্নি ।(D5_S2_2.1b)
REFLECTIVE QUESTIONS

•• ভিডিও মতেক অদুদা করি-করি উই, মত�ৌ করম্না ওঝা অদুনা মহৈর�োয়শিং অদুগী মরক্তা তম্ফম
কা অদুদা খেন্নবা থম্বগে?
•• অসিগুম্বা ফীভম অসিদা অঙাঙশিং অদুনা তম্ফম কা অদুদা করি-করম্বা ৱাখল খল্লমগদগে, মখ�োয়গী
চাওখৎ-থ�ৌরাংদা করি-করম্বা ফীভমদা অহ�োংবা ৱাখল্লোন লাক্কদগে?
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•• অক�োয়বদা লৈরিবা মীয়াম অদুনা ওঝা অদুগী থ�ৌওং অদুদা করি-করম্বা ৱাখল খল্লমগদগে?
•• ভিদিও মতেক অদুনা তম্ফম কা অদুদা করি অহ�োংবা পীরক্লম্বা য়াবগী ওইথ�োকপা লৈ হায়না
খনবগে?
•• ওঝা অদুনা মীচঙ-মীখায় নাইনা মহৈর�োয়শিংবু ল�োয়নরিবা অদুদা ওঝা মক�োক অদুনা করি ত�ৌরম্বা
য়াবগে?
•• অসিগুম্বা মতাং অসিদা ওঝা মক�োক অদুনা অক�োয়বদা লৈরিবা মীয়াম অদুদা করি পাউখূম
পীরমগদগে?
NOTES FOR THE FACILITATOR

মীফম অসিদা ত�ৌরিবা থ�ৌওং - নুপা-নুপী খায়বগী মওং অদু ৱাথ�োক চাওনা থ�োকপা য়াবা অমদি
নুপীমচাশিং অদু ডলিত কাঙলূপকী ওইবনিনা অচ�ৌবা ৱাথ�োক ওইবা য়াবা থ�ৌওংনি । ৱাফম অসি জাৎ কুচু
অমদি নুপা-নুপী খায়বগী ৱাথ�োক্তা নত্তনা কাঙলূপ নাইবা, জাতি খায়দ�োক্লগা অমদি হীরম কয়াদা ত�োখায়
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তাহনবগী থ�ৌদ�োকনি। ভিডিও অদুদা য়াওরিবা অদুতা নত্তনা হ�ৌজিক-হ�ৌজিক চত্থরিবা সমাজগী ত�োখাইবা
মওংশিংশু চলহনবা য়াই। [D5_S3_3.1a, D5_S3_3.1b, D5_S3_3.1c Day 5-Session 3-Activity
3.1-Video Clips of the film ‘India Untouched’]
KEY MESSAGES

•• মনুং চলহন্দবগী মওং অসি মহৈল�োয়শঙ অমদি অক�োয়বদা লৈরি হায়বসি খঙলগা অহানবা খ�োঙথাং
ওইনা মহৈল�োয়শঙ অদুদা য়াওহনবগী ৱাখল্লোন লৈহনবনি ।
•• মনুং চলহনবা, য়াওহনবা হায়বসি মহৈল�োয়শঙ অদুগী লন অমনি । মহৈর�োয় খূদিংমকপূ শাগৈ, জাৎ,
কুচু , কাঙলূপ অমদি নুপা-নুপী খায়দনা মহৈ তম্বগী হক লৈ ।

SESSION 4: CREATING A CULTURE OF INCLUSION IN SCHOOL
AND CLASSROOMS
Session 4

15:45 Hrs to 17:00 Hrs

Activities

Time
(Mins)

Expected Outcome

Group Work on
devising strategies
for Inclusion

30

Presentations by the
Groups

45

Are able to devise strategies for making their
school and classroom inclusive, and involve
the community resources for enriching
school experiences

ACTIVITY 4.1: DEVISING STRATEGIES FOR INCLUSION

How to conduct the activity?
Method: Group activity followed by presentations
SUGGESTED STEPS

•• মমাঙগী মীফমদা খন্নখিবা অদুগা মরী লৈননা শরুক য়ারিবা মীয়াম অদু কাঙলূপ অহুম থ�োকনা
খায়দ�োকপা ।
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•• কাঙলূপ অদুনা মীপূম খূদিংমক মহৈল�োয়শঙ অদুদা য়াওহন্নবা পাম্বৈ পূথ�োকপা। অক�োয়বদা লৈরিবা
মীয়াম অদুনা মহৈল�োয়শঙ অদুদা মখ�োয়গী মায়কৈদগী পীবা য়াবা মতেং পীরগা চাওখৎহ্ন্নবা
হ�োৎনবা।
•• কাঙলূপ অহুম অদুনা হান্না খন্নখিবদুদা ৱাখল খনবা, অদুগা মদুদগী মরু ওইবা ৱাফম ল�ৌখৎলগা
মহৈল�োয়শঙ অদুদা অঙাঙ খূদিং চঙহনবা য়ানবা অমদি, মীয়াম অদুনা মায়কৈ অদুদগী মায়
লৈথ�োকখিদনবা থবক পায়খৎপা।
•• কাঙলূপশিং অদুনা মহৈল�োয়শঙ অদুদা মীপূম খূদিং শরুক য়াহন্নবা হ�োৎনবা য়াবমখৈ হ�োৎনবা অদুগা
মখ�োয়না ময়ামদা ৱাফমদু পূথ�োকপা। মতু ংদা ওঝা মক�োক অদুনা লুচিংদুনা মহৈল�োয়শঙ অদুদা
শরুক য়াহন্নবা হ�োৎনবা।
NOTES FOR THE FACILITATOR

ওঝা অদুনা কাঙলূপশিং অদুবু লমজিং-লমতাক্তুনা মহৈর�োয় খূদিংমকপূ ল�োয়শঙ অদুদা শরুক য়াহন্নবা
হ�োৎনবা।
School:

•• মহৈল�োয়শঙ অদুগী থবক-থ�ৌরমশিংদা মহৈর�োয়শিং অদুনা তিল্লোইদবগী মরম করি-করিন�ো?
(মহৈর�োয়শিং কায়-কাদে থিবা, অয়ুক্কী ময়াম পূনবা, মহৈল�োয়শঙগী থবক-থ�ৌরম, বালতিন্দা
ঈশিং হৈবা, শান্নবুংদা, কা খূদিংদা চঙবা য়াবা, লাইরিকশিং পাবা য়াবা, লাইব্রেরিদা লাইরিক পাবা
য়াবা, মহৈর�োয়শিংনা ত�োঙান্না চঙদবা য়াদবা মতাংদা, শান্ন-খ�োৎনবগা মরী লৈননা, মহৈল�োয়শঙগী্
হরাও-কুম্মৈ)।
•• মথক্তা পনখ্রিবা ৱাফমশিং অসিদা মহৈল�োয়শঙগী মক�োক থ�োংলিবা ওঝা অদুনা মহৈর�োয়শিং করম্বা
হীরমদা য়াওহনবা য়াগদগে হায়বদু য়েংবা?

Day
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Classroom:

•• মহৈর�োয়শিং অদু অতৈ তম্ফম কাদা মত�ৌ করম্না ফমহল্লি?
•• ত�োঙান-ত�োঙানবা কাঙলূপকী মহৈর�োয়শিং ত�োঙান-ত�োঙান্না ফমহল্লিবদু করম্না নকশিন্নহনগদগে
হায়বসিগী অতাংদা করম্বা পাম্বৈ শীজিন্নগদগে?
•• তাকপীবগী চাং অদুগা ভাব তাবগী চাং অদুগা খেন্নবা মহৈর�োয়শিংদা লৈরম্বা য়াই। ওঝাশিংনা,
মহৈর�োয়শিংনা খঙগদবা লমদা পূক্নীং চঙলমদবা য়াই, অদু ওইরবদি নহাক করম ত�ৌবা তাই?
Community:

•• মখ�োয়-মখ�োয়গী মচা-মশুশিং মহৈল�োয়শঙদা থারক্তবশিংদু করম্না পাউ পীথক-পীশিন ত�ৌগনি ?
•• করম্বা মওংদা মখ�োয়গী অঙাঙশিংবু মহৈল�োয়শঙ অদুদা ত�োখায় তাহনবগে হায়না মখ�োয়না
ঙাঙনবগে, মত�ৌ করম্না মীয়াম অদুবু ল�োয়নগনি অদুগা করম্না মখ�োয়বু থাজহনগনি?
•• কাঙলূপ অদুগী অঙাঙশিংবু ল�ৌশিংগী মঙাল পীবা য়াবা মচাক-মথুম লৈব্রা, মফম অদুদা লৈরিবা
মচাক-মথুমশিংনা মহৈল�োয়শঙ অদুদা খূৎশম্নরগা ল�ৌশিং পীনবা করি কান্নবা হীরমদা শীজিন্নবা
য়াগদগে?
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KEY MESSAGES

•• মহৈল�োয়শঙগী মক�োক থ�োংবনা মখ�োয়গী ল�োয়শঙদা মহৈর�োয় খূদিংমক তমহনবা য়াই হায়বসি খঙবা
তঙায়ফদে।
•• মহৈল�োয়শঙগী মক�োক অমা ওইনা মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙদা মহৈর�োয় কাঙলূপ খূদিংমক তমহন্নবা
শেম-শাবা তাই।
•• পূম্নমকপূ তাশিন-খ�োমজিনবা মওংদা মহৈল�োয়শঙদা লৈরিবা মীপূম খূদিংমক, মহৈর�োয় কাঙলূপ
খূদিংমকপূ তমহনবা য়াবগী খূদ�োংচাবা লৈ হায়বসি খঙবা তাই। মসি মহৈল�োয়শঙগী লনগৈ অমনি।

SESSION 5: INITIATING PROCESSES FOR TRANSFORMING
TEACHING-LEARNING IN MY SCHOOL
Session 1

17:00 Hrs to 17:30 Hrs

Activities

Time (Mins)

Individual writing exercise

10

Sharing in the Large
Group

20

Expected Outcome
Are able to consolidate the
learning of this key Area

ACTIVITY 5.1: CONSOLIDATION

How to conduct the activity?
SUGGESTED STEPS

•• মীফম অদুদা য়াওরিবা মীপূম খূদিংমক্না তাকপী-তম্বিবগী লমদা অহ�োংবা অমা পূরক্নবা হ�োৎনবা।
•• শরুক য়ারিবা মীপূম খূদিংমক্না মাগী-মাগী মহৈল�োয়শঙশিংদা তাকপী-তম্বিবদা অহ�োংবা পূরক্নবা
হ�োৎনগনি হায়না ইবা তাই।
•• শরুক য়ারিবা মীপূম খূদিংমক অদু অচ�ৌবা কাঙলুপ্তা শরুক য়ানবা পূক্নীং থ�ৌগৎপা তাই।
NOTES FOR THE FACILITATOR

ফেসিলিটেতরনা মরু ওইবা মচাকশিং হ্বাইট ব�োর্ডতা ইবা মতমদা শরুক য়ারিবা মীয়াম্না মানা-মানা
নাইত�োম ইজবা ৱাফমশিং মীয়ামগী কান্ননবা শরুক য়ামিন্নবা তাই। শরুক য়ারিবা মীওইশিংনা মাগী-মাগী
মহৈল�োয়শঙশিংদা কয়ারক ত�ৌগদবা অমদি কয়া কুইনা চত্থগদগে হায়বদু য়াম্না মরু ওই। মীওই অমনা
মাহাকনা থা অমদা অনীরক ত�ৌগদ্রা নত্ত্রগা হাপ্তা খূদিংগী চাং নাইনা ত�ৌগদ্রা হায়বদু লেপথ�োকপা তাই।
ৱাফম অসি শরুক য়ারিবা মীওইশিংনা মরু ওই হায়না খনবা খূদিংমক পায়খত্তুনা তাকপী-তম্বিবগী লমদা
অহ�োংবা পূরকননবা হ�োৎনবা তঙায়ফদে।
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
– খূৎপায় লাইরিক অমা 73

Day

5

NOTES FOR THE FACILITATOR

ফেসিলিটেতরনা মরু ওইবা মচাকশিং হ্বাইট ব�োর্ডতা ইবা মতমদা শরুক য়ারিবা
মীয়াম্না মানা-মানা নাইত�োম ইজবা ৱাফমশিং মীয়ামগী কান্ননবা শরুক
য়ামিন্নবা তাই। শরুক য়ারিবা মীওইশিংনা মাগী-মাগী মহৈল�োয়শঙশিংদা
কয়ারক ত�ৌগদবা অমদি কয়া কুইনা চত্থগদগে হায়বদু য়াম্না মরু ওই।
মীওই অমনা মাহাকনা থা অমদা অনীরক ত�ৌগদ্রা নত্ত্রগা হাপ্তা খূদিংগী
চাং নাইনা ত�ৌগদ্রা হায়বদু লেপথ�োকপা তাই। ৱাফম অসি শরুক য়ারিবা
মীওইশিংনা মরু ওই হায়না খনবা খূদিংমক পায়খত্তুনা তাকপী-তম্বিবগী
লমদা অহ�োংবা পূরকননবা হ�োৎনবা তঙায়ফদে।
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KEY AREA - 4
কাঙলূপশিং শেমগৎপা
অমসুং লমজীংবা
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Facilitator Checklist for Day 6
(KEY AREA – 4: BUILDING AND LEADING TEAMS)
Day 6
Did you remember to collect the following Resources for today?
1. Power point presentation on Team (D6_S1_1.1)
2. Handouts of Case Studies (D6_S3_3.1a)
3. Handouts on Group Dynamics-Matrix (D6_S3_3.1b)
4. Resource name ‘What-if-I-What-if-we’ video (D6_S4_4.1)
Ensure that the following are available
1. Charts				
2. Sketch Pens
3. Blank sheets of paper
4. Laptop/Computer
5. Projector
6. Hardcopies of the power point presentation as handouts
7. Speakers (ensure sound quality)

ৱাহ�ৌদ�োক
মহৈল�োয়শঙ হায়বসি পন্থুং অমদা পান্দম ওইরগা মদুদা লৈরিবা মীওই খূদিংনা পূন্না
থবক ত�ৌমিন্নবনি| মসি ওইথ�োক্নবা মহৈল�োয়শঙগী মক�োকশিংনা লুচিংবা কাঙলূপশিংবু
শেমগৎ-শাগৎপা মথ�ৌ তাই| পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবনা মহৈল�োয়শঙ অদু মওং তানা
থবক ত�ৌহনবদা মতেং ওইবতা নত্তনা মীওই খূদিংমক্না মানা-মানা ঙমজবা মওংদা
ল�ৌশিং পূথ�োক্তুনা তু ংদা থেংনরক্কদবা থ�ৌদ�োক-ৱাথ�োক কয়া তান্নদুনা থেংনবা ঙমগনি|
মরু ওইবা মতাংদি, মীয়ামগী পাঙ্গল শক্তিনা অপূনবগী শক্তম অমা শাগৎপা ঙমই
হায়বসিনি| মসিনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অদুবু অপূনবগী শক্তম শাগৎপা, য়েৎনবদা
ৱায়েল ল�ৌবা অমদি অমগা-অমগা পাউ অদুবু হীফাওনদুনা মীয়াম রম খূদিংদা হৈশিংনা ল�োয়নবা মীওই ওইনা শেমগৎচবা ঙমহল্লি|

OVERVIEW OF THE DAY

Day 6
Session

Name

Time (Mins)

1

Understanding Team

75

2

Creating spaces for dialogue with a purpose: Staff
Meetings

120

3

Group Dynamics and Conflict Resolution

90

4

Being a Team Leader and Forming Teams

90
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SESSION 1: UNDERSTANDING TEAM
Session 1

09:30 Hrs to 10:45 Hrs

Activities

Time
(Mins)

Understanding Teams

40

Make a Logo for your Team

35

Expected Outcome
Perticipants will be able to
understand the meeting of a
team and its purpose

ACTIVITY 1.1: UNDERSTANDING TEAM

How to conduct the activity?
Method: Large Group Discussion (Plenary) and Small group activity
SUGGESTED STEPS

•• ফেসিলিটেতর অদুনা য়াওরিবা মিফম অসিদা মশা-মশানা পূন্না থবক ত�ৌবদা থেংনরকপা
(মহৈল�োয়শঙগীদা নত্তনা মশা-মশাগী ৱাখল) অমদি কাঙলূপ অমনা করম্না মায় পাকখিবা অমদি
মত�ৌ করম্না মায়থিবা থেংনবা হায়বদু পূথ�োকহনবা তায়|

Day
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•• ফেসিলিটেতর অদুনা কাঙলূপ অদুদা মখাগী ৱাহংশিং অসি হংলগা মখ�োয়না খূম্লকপা পাউখূমশিং
অদু ব�োর্ডতা ইদুনা থমগনি । অমদি করম্বা মওংদা কাঙলূপশিংনা মায় পাক্না থবক ত�ৌখিবা অমদি
করম-করম্বা মচাক্না মায় পাকপগী মরম ওইবন�ো হায়না নৈনবা য়াই|
•• ফেসিলিটেতর অদুনা মখা তানা ৱাখল ত�ৌরগা খূমগদবা অহেনবা মখাদা পীরিবা ৱাহংশিং অসি হংলগা
মখ�োয়গী পাউখূম ব�োর্ডতা ইথ�োকপা য়াই| ফেসিলিটেতরনা Power point presentation ত�ৌদুনা
নৈনগদবা অদু [D6_S1_1.1: Day 6-Session 1-Activity 1.1-Power point presentation on
‘Team] শরুক য়ারিবা মীপূম খূদিংমক্তা অমমম য়েন্থোক্কনি|
REFLECTIVE QUESTIONS

•• Workshop অসিদা ঐখ�োয়না কাঙলূপ মচা-মচাগী থবক ত�ৌখ্রে| নহাকনা টিম অমদা থবক ত�ৌবগা
গ্রুপ অমদা ত�ৌবগা চপ মান্নব্রা, গ্রুপ অসি টিমদগী করিদা খেন্নবগে?
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা ত�ৌগদবা থবক থ�ৌরমশিং করিন�ো হায়বদু মুন্না খল্লু| করম্বা থবক
নাইত�োম ওইনা ত�ৌবা য়াই অদুগা করম্বা থবক্তা অতৈগী মতেং ল�ৌগদগে?
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•• মহৈল�োয়শঙদা ঐখ�োয় পূন্না থেংনমিন্নবা য়াবা করম্বা অথুবদা ত�ৌদবা য়াদবা থবক লৈবগে ? অথুঅকায়গী থবক মায়�োক্ননবা মত�ৌ করম্না অপূনবগী শক্তম শাগৎকদগে?
•• মখ�োয়না মহৈল�োয়শঙগী মক�োক থ�োংবা ওইনা থবক থুরকপগী থেংনরকপদু য়াওরিবা মীওইশিংনা
শরুক য়াবা ঙমব্রা য়েংবা তাই|
•• নহাক্কী ৱাখলদা পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবগী খূদ�োংচাবা অমদি খূদ�োংচাদবশিং হায়ু?
•• অফবা পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবা কাঙবুদা পাউ ফাওদ�োক্নবগী কান্নবা করিন�ো?
•• অপূনবা কাঙবু অমগী লৈগদবা মতীক-মগুনশিং করি-করিন�ো, মসিগী মরম নত্ত্রগা পান্দম
লৈব্রা? কাঙলূপশিং অদুগী চপ-মান্নবা ৱাফম লৈগদ্রা?
•• নহাক্কী ৱাখলদা কাঙলূপকী লুচিংবা অমগী মতীক-মগুনশিং করি-করিন�ো?
NOTES FOR THE FACILITATOR

নুমিৎ অসিগী মীফমদা লুচিংবা অদুনা শরুক য়ারিবশিং অদুগা পূন্না থবক ত�ৌমিন্নরগা ফংলকপা খূদিংমক
হৈ-শিংনা তাশিনবা মথ�ৌ তাই| টিম অমগা গ্রুপ অমগা খেন্নবদি গ্রুপ অমনা পন্থুং য়াওদনা অতেনবা
মতমদা পূনশিল্লগা থবক ত�ৌবনি| টিমশিংদি চেকশিন্না পান্দম অমা থম্লগা মীওই খূদিংনা ত�ৌগদবা থবক
থ�ৌরম ময়েক শেংনা উত্থোকই| টিমদদি শিন্নখিবা থবক ত�ৌদবা য়াদে| লুচিংবনা থম্নিংলিবা ৱাফমদি টিম
অমগী মীওই অমনা থম্লিবা পান্দম অমা ফংনবা অপূনবা শক্তম অমদা থবক ত�ৌগনি হায়বসিনি| টিমশিংনা
মহৈল�োয়শঙশিংদা পীবা য়াবা মতেং পী অদুগা থ�োরক্কনি খঙদবা খূদ�োংথিবদসু মায়�োক্নৈ| লুচিংবা অদুনা
য়েকথ�োক্লবা স্লাইড ওইনা খন্ন-নৈনবা অদুদা শীজিন্নবা য়াই|
KEY MESSAGES

•• টিম অমা হায়বসি শেমগৎনবা ৱাখলদা পান্দম ওইনা থম্বা দরকার ওই|
•• টিমশিংনা মহৈল�োয়শঙ অমগী মক�োক থ�োংবা মী অদুগী থবক-ইঙ্খাং ফননবা য়েন্থোকপদা মতেং
পাঙনৈ|
•• টিমশিং অসি লন্নাই মীওই অমগী হৈ-শিংবা অমদি ত�ৌবা ঙম্বা থবক্তা য়ুম্ফম ওইবনি|
ACTIVITY 1.2: MAKE A LOGO FOR YOUR TEAM

How to conduct the activity?
Method: Group Activity and Presentation
SUGGESTED STEPS

•• শরুক য়ারিবা মীওইশিং অদুনা মী ৫-৬ না কাঙলূপ অমমম শেম্লগা টিম অদু মশক খঙগদবা শক্তম
অমা শেম্বা তায়| মখ�োয় পূন্না খন্নরগা মখ�োয়না পাম্লিবা পান্দম অদু য়েংলগা শক্তম অমা শেমগনি|

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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•• মখ�োয়না টিম অদু শান্ন-খ�োৎনবা, মরী লৈনবা থবক অমদা হেক্তা মদুগী মরম খনবা য়াই| কাঙলূপ
মচাশিং শেম্বা ল�োয়রগা টিম খূদিংনা অচ�ৌবা কাঙলূপ অমগী ত�োপ-ত�োপ্পা শক্তম অদু উৎকনি|
টিম অদুগী লুচিংবা অদুনা মত�ৌ করম্না শক্তম অদু শেম্মি অদুগা মদুনা করিবু খঙনরিবন�ো হায়বদু
শন্দোক্না তাকপা তাই|
NOTES FOR THE FACILITATOR

অপিকপা কঙলুপশিংনা হ�োৎনবা পান্দম অসি পূন্না ৱাখল খন্থমিন্ননবনি| ৱারেপ ল�ৌবদা শরুক য়ামিন্নবা,
অপূনবা পান্দম অমদা পূন্না খন্থমিন্নবা অমদি মখ�োয় মশেলগী মরক্তা খঙনা-চান্নবা হেঙ্গৎহন্নবনি|
SESSION 2: CREATING SPACES FOR DIALOGUE WITH A PURPOSE –
STAFF MEETINGS
Session 2

011:00 Hrs to 13:00 Hrs

Activities

Time
(Mins)

Conducting a staff meeting:
Simulating Role Plays
Debrief in Large Group on
How to prepare for a Staff
Meeting

60
60

Expected Outcome
The participants understand the
importance of conducting agenda-based
staff meetings, the process of conducting
a meeting and reviewing the process of
decisions taken. The participants also
reflect on Leadership behaviours that
influence the qualioty of Team meetings.
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ACTIVITY 2.1: CONDUCTING STAFF MEETINGS

How to conduct the activity?
Method: Simulating Role Plays followed by Large Group Discussion and
debrief
SUGGESTED STEPS

•• ফেসিলিটেতর অদুনা খেন্নবা অনীগী শক্তম লাংবা, থ�ৌদ�োক অহুম্মক্তা মীওই ৮-১২ না শাবা কাঙলুপ্তা
ওঝা মক�োক্কী শক্তম লাংবা উৎকনি| ফেসিলিটেতর অদুনা শরুক য়ারিবা মীয়াম অদুগী মরক্তগী অমবু
অহানবা ফীরৈ (মখাদা পীরিবা অহানবা মওং) অদুদা ওঝা মক�োক্কী শক্তম লাংনবা হায়গনি| অদুবু

82
82

নেস্নেল সেন্টর ফ�োর
স্কু ল লিডরসিপ

অনীশুবা ফীরৈদদি মহাক মশামকনা ওঝা মক�োক অমগী শক্তম লাংদুনা (মখাদা পীরিবা অনীশুবা
মওং)মতীং লৈবা স্টাফ মীটিং অমা ওইহনগদবনি|
SCENARIO 1: SCRIPT FOR THE FACILITATOR/PARTICIPANT WHILE ROLE
PLAYING

ঐচঃএমঃ না য়াম্না তহা-তহাবা মওংদা চঙশিল্লকনি অমদি য়াম্না অকনবা মওংদা ব�োদি লেঙ্গুয়েজ, মায়থ�োংগী
শকফম অমদি খ�োঞ্জেল শীজিন্নগনি। মহাকনা ক্লাস রুমশিংগী রাউন্দ চৎপদা স্কুলশিংদা অরৈবা ইন্টরেক্টিভ
টিচিং মেথদশিং শিজিন্নরমদবগী নুংনাংবা ফ�োঙদ�োকই। মসি য়াম্না থুনা হ�োংদ�োক্কদবনি, সিলেবস ল�োয়শিল্লক্কদ�ৌবা
ওইবনা ইকুই কুইদনা ডিস্ট্রিক্ট ওফিস্তগী কনাগুম্বা অমা থ�ৌওইনা মসিগী প্রোগ্রেস য়েংশিন্নবা লাক্কনি।
পূন ঐচঃএমঃ না থবকশিং অসি খূমাঙ চাওশিন্দবগী নুংনাংবা ফ�োংদ�োক্কনি অমসুং মহাক্কী মিংচত্তা মসিনা
চৈথেং পীরিবগী মরম অদু খঙহনগনি। ডিঃইঃওঃ নসু স্কুলশিংগী চঙখ�োনবা মমি অদু শ�োয়দনা খঙলমগনি।
তাঙ্কক অমতদা ঐচঃএমঃ না স্টাফশিংগী মরক্তা খন্ন-নৈনবা অমতা হ�ৌদ�োকখিদে। অহ�োংবা পূরকপা দরকার
ওইবগী মরমদা অমদি করম্না পূরক্কনি হায়বগী শুগায়না হায়খিবসু লৈতে।
SCENARIO 2: SCRIPT FOR THE FACILITATOR WHILE ROLE PLAYING

ওঝা মক�োক অদু লাক্লগা মহাকনা চত্থোকখ্রিঙৈদা ওঝাশিংনা থবক ফজনা ত�ৌবিরম্বা পূম্নমকপূ থাগৎপা, মহাক্না
য়াওরুরিবা য়াম্না নুঙাইবা তাকপী-তম্বিবগী মওং অদু ওঝাশিংনা মখ�োয়-মখ�োয়না তম্বিবদা পানশিনবদা
খূৎল�োয়গদ্রা হায়না মখ�োয়গী ম�োৎ ল�ৌবা|
মহাক্না য়েংলকপা ভিডিও ক্লিপ খরদা মহৈর�োয়শিংনা থৱায় য়াওনা তাবা অমদি ফজনা থবক চত্থবা য়াবদুগী
মতাংদা তম্বা|
ওঝা মক�োক অদুনা মহাক্না য়াম্না ফজনা থেংনরুবা তাকপী-তম্বিবদা মহৈর�োয়শিংনা থৱায় য়াওনা তাবদুগী
মরমদা ওঝাশিংগী ম�োৎ ল�ৌগনি| মহৈর�োয়শিংগী খল্লগা মওং অদুমক চত্থবদা ওঝাশিংনা খূৎল�োয়গনি হায়না
হায়রম্মি|
ওঝা মক�োক অদুনা, কনা অমত্তনা পাউখূম পীদ্রবদি করম্না চত্থবা অদুগা পাউখূম পীরগনা মওং তাদ্রবদি
কমদ�ৌবা তাবা হায়না হংলকই| কাঙলূপ মচা অমা শেম্লগা ৱাফম অদু খন্ননবা অমদি মদুগীদমক করি
ত�ৌবা তাই হায়বদু হংঙি|
ওঝা মক�োক অদুনা শম্লপ্না ত�ৌগদবা থবকশিংগী মরমদা ওঝাশিংনা ফজনা তাবীবগীদমক থাগৎলি| মতু ংদা
করি ত�ৌগদগে হায়বা অদুগা করম্বা মতমদা হ�ৌগনি হায়বদু ময়ামদুনা তশেংনা খঙলে| অপিকপা কাঙলূপ
অদুদা থা অমগী মতম পীদুনা শেমদ�োক-শেমজিন ত�ৌবগী মওং অমা ওঝাশিংগী মীটিন অদুদা খন্নবা হায়না
য়ান্নখি| মতম পূম্বদা ওঝা মক�োক অদুনা অপূনবগী শক্তম উৎপা ওইনা ‘ঐখ�োয়’ হায়বা ৱাহৈ অসি তত্তনা
পনখি|

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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SCENARIO 3: (OPTIONAL)

দরকার লৈরবদি মহৈর�োয়শিংনা ল�ৌশিং হেঙ্গৎকদবা মওংদা ফেসিলিটেতর অদুনা ওঝা মক�োক্কী শক্তম লাংলগা
মিনিট ৫/৬ দংগী মতম ল�ৌরগা ওঝাশিংগী মীটিন অমা ফম্লগা মখ�োয়দা য়াম্না কান্নগদবা তাকপী-তম্বিবগী
মওং অমা উৎপশু য়াই|
Reflective Questions:

•• শক্তম লাংবগী তাঙ্কক অদু ল�োয়রবা মতু ংদা মীয়াম মমাঙদা ওঝা মক�োক অদুনা Staff Meeting
শিনবদা মহাক্না চৎখিবা লীচৎ অমদি থ�ৌদাংগী মরমদা হংবা য়াই| ফেসিলিটেতর অদুনা ওঝা মক�োক্না
শক্তম লাংবগী তাঙ্কক অনীমক্তা উৎখিবা লিচৎ শাজৎশিংদু ব�োর্ড অদুদা ইথ�োক্তুনা উৎপা য়াই|
•• মতীং লৈবা ওঝাশিংগী মীটিং অমা শিনবদা চঙদবা য়াদবা মচাকশিং করম্না শরুক য়াবগে, অদুগা
মখ�োয়-মখ�োয়গী হৈ-শিংবা করম্না উৎপগে হায়বদু নৈনবা য়াই, অদুগা মহৈর�োয়শিংগী করি কান্নবা
পূরক্কনি হায়বদু খন্থবা য়াই|
Guiding Steps for conducting effective Staff Meeting
Frequency of Staff Meetings in an academic year

•• মত�ৌ করম্না স্টাফ মীটিং থ�ৌরাং ত�ৌগনি| মসি মতমগী মতু ং ইন্না শীনব্রা (চহী হ�ৌরকপদা, থা ৩
খূদিংগী নত্ত্রগা থা থাগী) নত্ত্রগনা করিগুম্বা হীরম খরা খন্ননবা থ�ৌরাং ত�ৌব্রা?
Purpose of Staff Meeting
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•• স্টাফ মীটিং ত�ৌবগী মরম কয়া লৈবা য়াই| চহী অমগী থ�ৌরাং ত�ৌবা, তাইম টেবল শেম্বা, সরকারগী
হুকুমশিং খন্ননবা, সরকুলারশিংগী পাউখূম পীবা, স্কোলর্সিপ য়েন্থোকপগী, তমগদবা লাইরিক্কী অমদি
মহৈর�োয়শিংগী ফিজেৎনচিংবগী মতাংদা খন্ননবা ওইবা য়াই|
•• স্টাফ মীটিং করি-করি মরমগীদমক শিনবা য়াবগে? মহৈর�োয়শিংনা মখ�োয়গী তমগদবা হীরমশিং
মুন্না খঙদবা, মখ�োয়না তম্বদা ফগৎলব্রা রিভিউ ত�ৌবা, ওজাশিংনা তাকপী-তম্বিবদা ফগৎলব্রা
য়েংবা, মখ�োয়গী শিনফমদা ফগৎলকপা, শিন-লাঙবদা ওঝাশিংগী মরক্তা চয়েৎনবা অমদি লৈকায়দুগী
মীশিংগী মতেং ল�ৌবনচিংবা পূম্নমক মীটিং অদুদা খন্নগদবা হীরমশিং ওইগদবনি| হায়রিবা হীরমশিং
অসি মরু ওইব্রা?
Creating an Agenda for the Staff Meeting

•• মাঙজ�ৌননা স্টাফ মীটিংগী থ�ৌরাং করম্না ত�ৌগনি ?
•• ওঝাশিংনা শরুক ৪/৫ থ�োকনা খন্নবদা অমসুং মখ�োয়না পাম্বা মরু ওইবা ৱাফম য়াওগদবনি| ওঝা
মক�োক অদুনা মতম চানা স্টাফ মীটিং অদুগী পাউ পীফম থ�োকপ্রা ?
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•• মাঙজ�ৌননা পাউ পীবনা করি কান্নবগে ? খূদম ওইনা ওঝাশিংদু মতম চানা মীটিং ত�ৌবদা মরু
ওইবা চে-চাংশিং পূথ�োক্নবা মতম ফজনা ফংগনি|
•• লন্নাই মীওইশিংদা নত্রগনা অপূনবগী শক্তম শাগৎপদা, থবক ত�ৌননবা শিন্নবা|
•• মীটিং অদুদা খন্নগদবা ৱাফমশিং ইশিন্দুনা থমগদবা মীওই অদু য়াওরব্রা ? ইশিন্দুনা থম্বগী কান্নবা
করিন�ো?
•• অকক্নবা থবক অমা মীওই অমদা নত্ত্রগা অপূনবদা শিন্নবা|
•• নৈনগদ�ৌরিবা হীরম অদু মপূং ফানা নৈনরব্রা য়েংবা তাই| খূদম ওইনা ক্লাস থ্রিগী মহৈর�োয়শিংনা
ইংলিস পাবদা অরুবা থেঙনরে হায়না খল্লগা করম্বা মতমদা অমদি করম্না মখ�োয়গী অৱাবদু
ক�োকহনগদগে হায়বদু খন্নগদবনি| ৱারেপ ইশিল্লিবা মিশক অদুদা মর�োলশিং অদু কুপ্না ইশিন্নবা
হায়গদবনি|
Tracking the Agenda and Reviewing of Staff Meetings

•• মমাঙগী মীটিংদা ৱারেপ ল�ৌখিবশিং অদু থবক ওইনা ওন্থোক্লব্রা হায়বদু মথঙগী মীটিংদা অমুক হন্না
খন্নবা তাই|
KEY MESSAGES

•• স্টাফ মীটিং অদু য়াম্না মরু ওই মরমদি মহৈল�োয়শঙশিংগী মরু ওইবা হীরম মমুৎ তানা নৈনরগা
ফগৎনবা করি ত�ৌবা য়াবগে হায়বদু য়েংবা তাবনি|
•• মীটিং খূদিংগী নৈনগদবা হীরম ময়েক শেংনা তাক্কদবনি অদুগা ৱারেপ তাখিবশিং অদুনা থবক ওইনা
ফজনা পাঙথ�োক্লব্রা হায়বদু নৈনবা তাই|

SESSION 3: GROUP DYNAMICS AND CONFLICT RESOLUTION
Session 3
Activities

14:00 Hrs to 15:30 Hrs
Time
(Mins)

Group Dynamics: Small Group Activity

10

Reading a Case Study

20

Large Group Discussion and Debrief
on Group Dynamics
Conflicts in Team

30
30

Expected Outcome
Participants will be able
to understand how people
act and react to each other,
for understanding group
dynamics, and how to address
conflict in a team
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ACTIVITY 3.1: GROUP DYNAMICS

How to conduct the activity?
Method: Small Group Activity and Large Group Discussion
SUGGESTED STEPS

শরুক য়ারিবশিং অদু মীওই ১০-১২ না শাবা কাঙলূপ ৪ থ�োক্না খায়দ�োক্কনি| য়াওরিবা মীওইশিং অদু মানামানা পামজবা মতু ং ইন্না কাঙলূপ ৪ থ�োক্না ফমহল্লগা, কাঙলূপ খূদিংমক্তা চে মচেৎ অমমম পীরগা য়াওরিবা
অত�োপ্পা মীওই অমগী মমিং ইয়ু হায়গনি| কাঙলূপ খূদিংমক্তা মখাগী অসুম্না ৱাহং অমমম হংবা য়াই|
•• কনাগা থবক অদু ত�ৌমিন্ননিংঙিঃ শরুক য়ারিবা মীপূম খূদিংমক্না মাগী-মাগী কাঙলূপতগী পূন্না থবক
ত�ৌমিন্ননিংবা মীওই অমগী মমিং পীবা|
•• পীরিবা চে মচেৎ অদুদা মশা-মশাগী মমিং অমদি থবক ত�ৌমিন্নবা পাম্লিবা মী অমগী মমিং ইবা
তাই| মখ�োয়না ইরিবদু কনা অমত্তা খঙহন্দনা থমগদবনি|
•• চে মচেৎ অদু থুপচিল্লগা লুচিংবা অদুদা শিন্নবা|
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•• ফেসিলিটেতর অদুনা চে মচেৎশিং অদু পাদুনা নৈনরিঙৈদা শরুক য়ারিবশিং মীওই খূদিংদা থ�ৌদ�োক
অমমম নৈনহনগনি| পীরিবা কেস স্টডি অদু মাগী-মাগী রিস�োর্স ওইনা থমহন্নবা মিনিট ২০ পাহনবা
[D6_S3_3.1a: Day 6-Session 3-Activity 3.1a-making a Change to Teamwork.] কেস
স্টডি অদু মতু ং লাক্কদবা, হান্না ত�ৌখিবদগী মখা তাবা ওইনা (নিয়ম চু ম্না অমদি মপূঙ ফানা
স্টাফ মীটিং অমা ত�ৌখিবদুগী মখা তারকপা) য়াওরিবা মীওই অদুনা কেস স্টডি নৈনরিঙৈদা
ফেসিলিটেতরনা সমাজ অমদা চৎনরিবা অমদি রাজনিতিগী চৎনা-পথাপ অদু মখ�োয়গী রিস�োর্স ওইনা
[D6_S3_3.1b: Day 6-Session 3-Activity 3.1b-Group Dynamics Matrix] কাঙলূপ অনীদুদা
Chart Paper দা পীবা তাই|
•• মতাং অসিদা লুচিংবা অদুনা অত�োপ্পা অমগী মতেং ল�ৌনিংবা য়াই| ফেসিলিটেতর অনী অদুনা কাঙলূপ
৪ অদুগী চে মচেৎশিংদু ত�োঙান-ত�োঙান্না অয়েকপা লাই মরিমক য়েক্লগা মদুনা মহুৎ শিলহল্লগা রিস�োর্স
ওইনা পীগনি| ফেসিলিটেতর অনীদুনা ত�োঙান-ত�োঙানবা Chart Paper অদুদা থবক ত�ৌগনি|
•• লুচিংবশিং অদুনা Chart অদুদা কনানা খ্বাইদগী হেন্না মপান্দা অয়ুক্তা নত্ত্রগা নুংথিলদা চত্থোকপা
পাম্বগে হায়বদু য়েংলগা মানা-মানা থাজজবা অমদি কনামত্তনা পাম্বীদ্রবা নাইত�োম তাহনবা হায়বদু
প�োক্কনি| অদুনা কনানা কাঙবু অমা শেম্বগে হায়বদুসু য়েংবা তাই| কাঙবু অমা শেম্বদা মীওই অমনা
মী অনীদগী তাদনা মমিং পন্দুনা হায়বা তায়| মতম ফঙলবদি ফেসিলিটেতর অদুনা থবক্তু হ�ৌরকপদা
অসুম ত�ৌননবা হায়বা য়াই|
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•• Chart অনীদু ল�োয়রবা মতু ংদা অচ�ৌবা কাঙলূপ অদুদা থ�ৌদ�ৌ অদু করিগী ত�ৌরিবন�ো হংবা য়াই|
নুমিৎ ৫ নি অসুম্না চত্থরবা মতু ংদা মীওইশিং অদুনা মত�ৌ করম্না কাঙলূপ শেম্লকপা অমদি অমনাঅমগী মতেং করম্না পাংই অদুগা করম্না মতেং ল�ৌবগে হায়বদু খঙগনি|
REFLECTIVE QUESTIONS

•• শরুক য়ারিবা মীওইশিং অদুনা মত�ৌ করম্না Stars, mutual choice অদুগা isolates হায়না
খনবন�ো?
•• Stars, isolates mutual choice অদু করম্না খনবন�ো?
•• মহৈল�োয়শঙদা মখ�োয়না অসিগুম্বা কাঙলূপ শেম্বা উব্রা?
•• Stars, cliques, isolate হায়না খনবশিংদু করম্না মখ�োয়গী কাঙলূপশিংগা থবক ত�ৌবদা করি
ফাওই?
•• ন�ৌনা খঙলক্লিবা ৱাফম অসিনা নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা কাঙলূপ শেম্বদা করম্না চন্নগদগে?

Day

NOTES FOR THE FACILITATOR

মথক্তা নৈনখিবা মীফম অদুদা মীওই অমনা খেন্নবা ৱাখল লৈবদগী থবক ত�ৌমিন্নবা য়াদবা, অদুগা ৱাখল
মান্নবা মীওইশিংনা থবক পূন্না ত�ৌমিন্নবা অদুগা মাগী থবক ত�ৌবগী মওং মান্নদুনা পূন্না চৎমিন্নবা য়াবগী
মওং খঙখ্রে| মরু ওইবা ৱাফম অমদি মহৈল�োয়শঙগী মক�োক অদুনা অমগা-অমগা তান্নদুনা Stars, mutual
choice, isolates মশক খঙদ�োক্লগা ল�োয়শঙ অদু ফগৎনবা পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবা য়াই হায়বসি খঙবা তাই|
মহাকনা isolates ওইবা মীবু মশাগী মতিক মগুন লৈজবা মীনি খলহন্দুনা mutual choice, clique মরক্তা
থবক ত�ৌহনবা য়াই হায়বসিনি|
ACTIVITY 3.2: LARGE GROUP DISCUSSION AND DEBRIEF ON
GROUP DYNAMICS

How to conduct the activity?
Method: Large Group (Plenary)
SUGGESTED STEPS

ফেসিলিটেতর অদুনা হ�ৌখিবা নুমিৎ ৫ নি চু প্না কাঙলূপ মচা-মচাদা থবক ত�ৌরকপদু অচ�ৌবা কাঙলূপ অমদা
অমুক পূশিল্লগা খন্নবা হ�ৌই| ফেসিলিটেতর অদুনা নুমিৎ ৫ নিগী প্রোগ্রাম অদুদা মখ�োয় মশেল য়েৎনবা লৈখিব্রা
হায়না হংলগা পাউখূম ল�ৌগনি| শরুক য়ারিবশিং অদুনা মখ�োয়-মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙদা লুচিংবা অমা ওইনা
নত্ত্রগা মেম্বের অমা ওইনা থেংনরকখিবা ৱাফম পূথ�োরকপা য়াই|
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REFLECTIVE QUESTIONS

•• পূন্না থবক ত�ৌমিন্নরিঙৈদা নহাক্না, অত�োপ্পশিংনা তাবীদে হায়বা ৱাফম য়াওখিব্রা?
•• মেম্বর খরনা মখ�োয়গী ৱাখল্লোন হ�োংবা লৈতনা অতৈনা হায়বা তাখিদবা লৈব্রা?
•• নখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙদা করম্বা মখলগী য়েৎনবা লৈখিবগে?
•• কনা-কনাগী মরক্তা য়েৎনবা লাকপন�ো? য়েৎনরিবদু ওঝা মক�োক্কা ওঝাশিংগরা, ওঝা মশেলদরা,
মহৈর�োয়শিংগা ওঝাগরা নত্ত্রগা ওঝাগা লৈকায়গী অহলশিংগরা অদু নত্ত্রগা অত�োপ্পগরা?
•• পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবদা করি-করম্বা মওংদা য়েৎনবগে?
•• য়েৎনবদুনা কান্নবা ফংই হায়না খনব্রা? য়েৎনবদুনা কাঙলূপ অমগী থবক্তা কান্নব্রা নত্ত্রগা কান্নদব্রা?
•• কাঙলূপ অদুগী পান্দম অদু ফঙনবা মত�ৌ করম্না খেন্নবা ৱাখল্লোনশিংদু তায়শিন্নদুনা থবক ত�ৌবা
য়াগদগে?
•• নহাক্না খেন্নবা ৱাখল্লোন তায়শিন্নখিবগী অফবা মওং অমদি কান্নদবা থবক্তা অফবা শক্তম উৎননবা
করি ত�ৌগদগে?
•• মহৈল�োয়শঙদা য়েৎনবা লাকপদা করম্না ক�োকহনগদগে?
NOTES FOR THE FACILITATOR

Day

6

দরকার ওইবা প�োৎ ফংদ্রবদি য়েৎনৈ, মী অমনা নত্ত্রগা কাঙলূপ অমনা দরকার ওইবা প�োৎ অদুগী মায়�োক্তা
মী অমনা নত্ত্রগা কাঙলূপ অমনা লেপ্লবদি মদুদা য়েৎনবা শ�োয়দে| অন�ৌবা অফবা অমা ফংনবা য়েৎনবদি
কান্নৈ| মীপূম খূদিংমক ৱাখল চপ মান্ননা খল্লবদি অন�ৌবা ৱাখল থ�োক্তে| য়েৎনবা মতমদা অন�ৌবা অফবা
ৱাখল খলহল্লি অদুগা খন্নরগা লেপ্পা ৱাফম্না অচু ম্বা ওই| করিগুম্বা মতমদা য়েৎনবদগী অমগা-অমগা ৱা
ঙাঙনদবা য়াওই, অদুগা অমগা-অমগা থাজনদে| লুচিংবা অমগী মথ�ৌদি, য়েৎনবা অদু শন্তাইনদুনা অমগাঅমগা পাউ ফাওনহনবা অমদি হান্নগুম্না পূন্না থবক ত�ৌমিন্নহনবনি|
KEY MESSAGES

•• মেম্বরশিংগী মরক্তা য়ানদবা অমদি য়েৎনবা লৈবদু ফজনা তেমশিন্নদুনা অপূনবা শক্তমগীদমক
শেমজিনবা য়াই|
•• ওঝা মক�োক অদুগী মথ�ৌদি মহৈল�োয়শঙ অদুদা লৈরিবা মীওইশিং অদুগী মরক্তা মপানগী মীওইশিংগী
থ�ৌইনশিন্দগী য়ানদবা অমদি য়েৎনবা লৈবদু লনাই মীওইশিংগী অমদি অপূনবা কাঙলূপকী য়াইফনবা
হ�োৎনবা অদুনি|
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SESSION 4: BEING A TEAM LEADER AND FORMING TEAMS
Session 4

15:30 Hrs to 17:00 Hrs

Activities

Time
(Mins)

Preparing a roadmap for the School

35

Presentation of Action Plans for Teams
by Groups

50

Concluding with What if I, What if WE

5

Expected Outcome
participants would
attempt to build an
action plan for teams
in the light of learning
from the day

Day
ACTIVITY 4.1: PREPARING A ROADMAP FOR THE SCHOOLS

How to conduct the activity?
Method: Small Group activity and Presentation
SUGGESTED STEPS

মীফম অদু্দা শরুক য়াগদবা ময়াম অদু কাঙলূপ মচা-মচা শেম্নবা হায়গনি| কাঙলূপ খূদিংনা টিম অমা
ওইনা থবক ত�ৌগনি| টিম অদুনা ৱাফম অমা হেক্তা খনবা য়াই, টিম অদুনা মুন্না খন্ন-নৈনরগা ত�ৌগদবা
থবক অদু করম্বা মতমদা মখ�োয়না পাম্বা মওংদা থবক্তু ত�ৌবগী মওং লেপকনি| মখাগী অসুম্না ত�ৌগদবা
থবক-থ�ৌরমশিং লেপথ�োক্কনিঃ
•• টিম অদুগী এজেন্দা।
•• এজেন্দা অদুগী ত�ৌগদবা মওং।
•• তু ংদা ওইহন্নিংবা ফলশিংগী মরমদা খন্নবা।
•• টিম মেম্বর অমনা ত�ৌগদবা মথ�ৌ।
•• টিম মেম্বর অদুদা অকক্নবা থবক্তু পীরিবগী মরম।

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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6

•• থবক্তু ত�ৌবদা চয়েৎনবা লাকপা য়াবশিং।
•• য়েৎনবদু থ�োরক্লবদি মদুদা তায়শিন্নবা করমনা পূরক্কনি?
•• টিম মেম্বর অমা ওইনা নত্ত্রগা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা নহাক্না করি ত�ৌগনি ?
NOTES FOR THE FACILITATOR

মহৈল�োয়শঙ অদুদা ত�োঙান-ত�োঙানবা হীরমদা ত�ৌগদবা থবকশিং ফেসিলিটেতর অদুনা ইনগনি| ফেসিলিটেতর
অদুনা, অপিকপা কাঙলূপশিং অদুনা ত�োঙান-ত�োঙানবা টিমদা য়াওরগা স্টাফ মীটিংগী মরমদা মহৈর�োয়শিংগী
তম্বগী হীরম, ওঝাশিংগী শিনফম ফগৎনবা অদুগা লৈকায় অদুনা থ�োকহল্লকপা থ�ৌদ�োকশিং শন্তাইনবা ত�ৌবা
তাই| অপিকপা কাঙলূপশিং অদুনা থবক্তু ত�ৌরবা মতু ংদা কাঙলূপশিং অদুনা ত�ৌগদবা থবকশিং ফেসিলিটেতর
অদুনা ল�োয়না, মখ�োয়না হায়রকপশিং অদুদগী খ�োমজিন-তাশিনগনি|
KEY MESSAGES

•• অপূনবগী শক্তম অমা শেমগৎপা হায়বসি মহৈল�োয়শঙ মক�োক অদুগী থ�ৌদাংনি, মরমদি মসিনা মী
অমগী হৈথ�োয়-শিংথ�োয়বা হেঙ্গৎহনবদা মতেং ওই, অমদি অফবা ওইরকপা য়াবর�োমদা অন�ৌবা ৱাখল
পূথ�োকহল্লগা লমজিংই|

Day
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মরী লৈনবা ভিডিও অমা কাপ্লগা নুমিৎ অসিগী সেসন অসি ল�োয়শিনগনি|

"WHAT IF I ……"
AND
"WHAT IF WE ……."

[D6_S4_4.1: Day 6-Session 4-Activity 4.1-Video on What if I and What if We]
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KEY AREA - 5
ইন্নোভেসনবু লমজীংবা

Day

7

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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Fecilitator Checklist for Day 7
(KEY AREA – 5: LEADING INNOVATION)

Day 7
Did you remember to collect the following Resources for today?
1. Power point Presentation on knowing about innovations from familiar
and everyday situations in life (D7_S1_1.1a)
2. Resource name: ‘Audio talk by Prof. Sherry Chand’ Video (D7_S1_1.1b)
3. Resource name: ‘Turning trash into toys for learning by Arvind Gupta’
video (D7_S2-2.1a, D7_S2_2.1b)
4. Handout of Case Studies (D7_S3_3.1)
5. Resource name: ‘How to overcome resistance to change’ video (D7_
S4_4.2)
Ensure that the following are available
1. Charts
2. Sketch Pens
3. Blank sheets of paper
4. Laptop/Computer
5. Projector
6. Hardcopies of the powerpoint presentation as handouts
7. Speakers (ensure sound quality)

ৱাহ�ৌদ�োক
ইন্নোভেসন হায়বসি অন�ৌবা মখলগী অহ�োংবা অমদি প্রোব্লেম স�োল্ভ ত�ৌবা ঙম্বা ওইগদবনি।
মসিনা অন�ৌবা প্রোব্লেম কয়াগী স�োল্যুসন পূরকপদা নত্তনা মহৈল�োয়শঙশিংদা মিকুপ খূদিং
হরাওহনবা অমদি অফবা থবকশিং ওইগদবনি। মসিনা মীওই অমবু মনিং তম্না ৱাখল
খলহনবা, দায়ত্ব ল�ৌহনবা অমদি থাজবগা ল�োয়ননা থবক ত�ৌনবনি। মসিনা ঐখ�োয়বু
শ�োয়দনা ঙমগনি হায়বা ৱাখলদা থবক ত�ৌহনবনি। মহৈল�োয়শঙদা অন�ৌ-অন�ৌবা পূথ�োক্লগা
তম্বিবা হায়বসি মহ�ৌশাগী থ�ৌওং অমা ওইহল্লি। মহৈল�োয়শঙদা অন�ৌ-অন�ৌবা পূথ�োক্লগা
তম্বিবা হায়বসি চৎনবি ওইহনবদা ওঝা মক�োক অদুনা মহৈতম্ফমশিং অসি তম্বিবগী অপূনবা
মফম ওইহনবদা য়াম্না মরু ওই। মরু ওইবা পান্দমদি অন�ৌবা ৱাখল্লোনগা ল�োয়ননা তম্বিবদা
অহ�োংবা পূরকপদুনি। তম্বা হায়বসি অঙাঙদদা নত্তনা ওঝা, মমা-মপা অমদি লৈকায়গী
মীওইগীদমক্তশু নুঙাইবা ৱাফম অমা ওইরকই।

OVERVIEW OF THE DAY

Day 7
Session

Name

Time (Mins)

1

Innovation-heart of a learning organization

90

2

Building a Culture of innvation in the school

90

3

Remagining the School through innovations

60

4

Practice Ecercise

120

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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Day

7

SESSION 1: INNOVATION – HEART OF A LEARNING ORGANIZATION
Session 1

10:00 Hrs to 11:30 Hrs

Activities

Time (Mins) Expected Outcome

Knowing about Innovations from
familiar and everyday situations
in life
How to recognize whether the
change is an innovation

15

Retrospectively reflect upon the
changes carried out in the schools

45

30

Participants begin to think
retrospectively about familiar
situations to look at them newly
with respect to their schools.
Participants begin to question
their current thinking styles and
practices used in the School

ACTIVITY 1.1: KNOWING ABOUT INNOVATIONS FROM FAMILIAR AND EVERYDAY SITUATIONS IN LIFE

How to conduct the activity?

Day

7

Method: Individual reading and sharing the understanding and group
discussion
SUGGESTED STEPS

•• পৱার প�োইন্ট প্রজেন্টেসন হান্না উৎপা অদুগা মদুগী নমথ�োক্লবা ক�োপিশিং রিস�োর্স ওইনা য়েন্থোকপা
[হান্না শীজিন্নরবা নুংতিগী উরবা প�োত্তগী ইন্নোভেসনগী মরমদা খঙবা]।
•• মিনিট ১০ পীরগা খন্নহন্দুনা, ঐখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙদা ইন্নোভেসন পূরকপা য়াগদ্রা খলহনবা।
•• অপীবা ওডিও ট�োল্ক অদু তাহনবা [D7,S1,1.1b Day-7, Session 1-Activity 1.1b Audio Talk
on “How to recognise whether the change is an innovation”]।
•• মীয়াম পূন্না ইন্নোভেসনগী মরমদা খঙননবা নৈনবা।
REFLECTIVE QUESTIONS

•• ইন্নোভেসন হায়বসি মহৈল�োয়শঙদা থেনঙনব্রা? নখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙদা থেঙনখিবা ইন্নোভেসন
নীংশিংবা ঙম্ব্রা?
•• মহৈল�োয়শঙশিংদা ইন্নোভেসন হায়বসি করিন�ো? মহৈল�োয়শঙগী করম্বা মফমদা অমদি মতাংদা
ইন্নোভেসন পূরকপা য়াগদগে?
96
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•• করম্বা ফীভমদা ইন্নোভেসন্না মহৈল�োয়শঙদা অহ�োংবা পূরকপগে?
•• ঐনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা ইন্নোভেসনগী থবক করম্না লুচিংবা য়াগদগে ?
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• শরুক য়ারিবা মীওইশিং অদু ইন্নোভেসনগী মরমদা অমদি মদুনা মহৈল�োয়শঙগী মরুওইবা কায়াৎ অমা
ওইবগা ল�োয়ননা মহৈ তম্বগী ওর্গনাইজেসন ওই হায়বসি খঙলব্রা হায়না ৱারী শানবা।
•• হান্নগী ৱাখল্লোন্দগী হেন্দোকনা পাক-চাওনা খনবা।
•• ইন্নোভেসনগী থবক পাঙথ�োকপা য়ানবা লৈথ�োক-লৈশিন ত�ৌরগা ওইথ�োক্লোইদবদু ওইথ�োকহনবা।
•• মহৈল�োয়শঙদা মক�োক থ�োংবা ওঝা অদুনা ওঝাশিং, মহৈর�োয়শিং, স্টাফশিং অমদি মেনেজিং কমিটিবু
ইন্নোভেসন পূরক্নবা হ�োৎনবা।
•• মশা-মথন্তা হ�োংলকপা হায়বসি ইন্নোভেসন নত্তে, অদুবু ইন্নোভেসন হায়বসিদা অহ�োংবা য়াওই হায়বসি
খঙহনবা।

Day
ACTIVITY 1.2: RETROSPECTIVELY REFLECT UPON CHANGES
CARRIED OUT IN THE SCHOOLS

How to conduct the activity?
Method: Whole Group Discussion
SUGGESTED STEPS

•• শরুক য়ারিবশিং অদুনা খ্বাইদগী অফবা মশক থ�োকপা মওংদা মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙদা অহ�োংবা
পূরকখিবদু খন্দোক্তুনা স্যার ত�ৌমিন্নবা।
•• শরুক য়ারিবশিংবু ৱারী শান্নদুনা হ�ৌখিবা থ�ৌওং অনীদা মীফমদুমক্তদা খন্নখিবা ৱাফম নৈনবা।
•• খন্নবা অদুদা য়াওরিবা মীওইশিং অদুনা ইন্নোভেসন্দা অহ�োংবা য়াওব্রা নত্ত্রগা অহ�োংবা হায়বসিদা
ইন্নোভেসন য়াওব্রা হংবা।
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REFLECTIVE QUESTIONS

অহ�োংবা অমসুং ইন্নোভেসন হায়বসি করিগুম্বকান্দা মান্নবা ওইব্রা? করিগুম্বা মান্নদ্রবদি, মখ�োয় অনী অসি
করম্না খেন্নবা উৎকদগে? নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা অওনবা পূরকখ্রে হায়না খনবগা ল�োয়ননা মদুদা নহাক্না
থেংনরকপশিং অদু পূথ�োক্তুনা নখ�োয় পূন্না খন্নৌ|

ইন্নোভেসন

চেঞ্জ

চেঞ্জ

ইন্নোভেসন

Figure - 1

Figure - 2

চেঞ্জ

=

ইন্নোভেসন

Figure - 3
NOTES FOR THE FACILITATOR

Day

7

•• স্কুল এস এ লার্নিং ওর্গানাইজেসন হায়বসিগী নুঙগী ওইবা ৱাখল্লোন্দি ইন্নোভেসন্না ওই হায়বসি শরুক
য়ারিবশিংদা খঙহল্লু|
•• ৱাখল হেন্না পাক-চাউনা খন্নবগীদমক|
•• ইন্নোভেসন অসি পূরকপদা, থ�োক্লকপা য়াবা মিৎনা-খ�োঙনা লাম্বা ঙমদবা প্রোব্লেমশিং অদুগীদমক
শাজেল ত�ৌবা ওইনা ফ্লেক্সিবল অমসুং এক�োম�োদেটিভ ওইবগী কান্নবশিংদু পূথ�োকউ|
•• ইন্নোভেসন অসি পূরক্নবা হ�োৎনবদা মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিংগী থ�ৌদাংশিং অদুনা, লৈরিবা ওঝাশিং,
ছাত্রশিং, স্টাফশিং অমদি এসঃএমঃসিঃ নচিংবশিংবু পূক্নীং থ�ৌগৎকদবনি|
KEY MESSAGES

•• ৱাখলনা শাগৎপা মমি অসি মতম পূম্বদা চু ম্বদি ওইদে| ৱাখল চাউথ�োকপা হায়বসিনা থেংনরুবা তাঞ্জা
খূদিংমক অদু তশেং-তশেংনা খঙবদা মতেং ওই|
•• য়াম্না পিকপা অমসুং করিসু কান্নদবা ওইনা ল�ৌরুবা তাঞ্জাদসু ইন্নোভেসনগী ময়�োল অদুমক চ�োংলম্মি|
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SESSION 2: BUILDING A CULTURE OF INNOVATION IN THE SCHOOL
Session 2

12:00 Hrs to 13:30 Hrs

Activities

Time
(Mins)

Expected Outcome

Turning Trash into toys for
Learning Video by Arvind
Gupta
Innovation in Schools related
to one or two current issues.

45

Participants will start enjoying
the very search in innovation.
Participants will begin to accept
the challenges as potential spaces
for innovations and attempt to
design innovative strategies.

45

Day
ACTIVITY 2.1: WATCHING VIDEO: TURNING TRASH INTO TOYS
FOR LEARNING BY ARVIND GUPTA

How to conduct the activity?
Method: Video presentation and group work, individual thinking and
writing, small group sharing and presentation.
SUGGESTED STEPS

•• রিস�োর্স ওইনা শীজিন্ননবা ভিডিও প্রজেন্টেসন য়াওরে (D7,S2,2.1: Day 7, Session 2, Activity
2.1- Turning Trash into Toys for Learning by Arvind Gupta হায়বা ভিডিও অদু মিনিট
১৫ উত্থোক্তুনা য়েংবা)।
•• পূন্না ভিডিও অদুগী মরমদা হংবা য়াবা ৱাহংশিং মিনিট ৩০ খন্ন-নৈনবা।
REFLESCTIVE QUESTIONS
Video: Arvind Gupta’s Turning Trash into Learning Toys

•• ভিডিও অদু য়েংবদা খ্বাইদগী নুঙাইবদু করম্বা মতাংন�ো, মত�ৌ করম্নন�ো?
•• ভিডিওদা উৎখিবা অদুগম্ু না, নখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙদা চাংয়েং ত�ৌবা য়াব্রা?
•• নখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙদা অরৈবা প�োৎ-চৈনা ত�োঙান-ত�োঙানবা মওংদা শীজিন্নবা য়াব্রা?
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•• নহাক্না ওঝা মক�োক অমা ওইনা মহৈল�োয়শঙ অদুদা লৈরিবা ওঝা, মহৈর�োয় অমদি অতৈ মীওইশিংদা
অসিগুম্বা অহ�োংবগী মওংদা থবক ত�ৌহনখ্রব্রা? মখ�োয়না করিগুম্বা অহ�োংবা অসি পূরক্লবদি মহৈল�োয়শঙ
অদুদা কমদ�ৌনা শীজিন্নহনগদগে?
•• ওঝাশিং অমদি মহৈর�োয়শিংগী মরক্তা মহ�ৌশাদগী অহ�োংবা অমদি অন�ৌবা মওংদা থবক ত�ৌনিংবগী
অপাম্বা লৈ। মখ�োয়না ত�ৌবদু নহাক্না মশক খঙবীখ্রব্রা অদুগা ল�োয়ননা থাগৎপীখিব্রা? (মনা পীখিবা,
শকখঙচে পীখিবা, পূক্নীং থ�ৌগৎপা অমদি মখ�োয়না অহ�োংবা পূরক্নবগী তাঞ্জা অমদি থ�ৌনা ক্লস্টর
লেভেল মীটিংদা পীখ্রব্রা?)
•• করম-করম্বা মওংদা মখ�োয়দা অহ�োংবদু পূরক্নবা মনিং তম্না ৱাখল খন্দুনা থবক ত�ৌবা অমদি
অহ�োংবা কয়া ওঝাশিং, মহৈর�োয়শিং অমদি অত�োপ্পা মীওইশিংনা পূরকখ্রবগে?
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• ভিডিও অদুনা শীজিন্নদ্রবা প�োৎ-চৈশিংদগী টিচিং এইডস শেম্বদা মত�ৌ তমগনি হায়বা লৈতে। মসিনা
অন�ৌবা মওংদা ৱাখল খনবা অমদি থবক ত�ৌবা হেলহনগনি।
ACTIVITY 2.2: INNOVATION IN SCHOOL RELATED ONE OR TWO
CURRENT ISSUE

How to conduct the activity?
Method: Group work and Sharing

Day

7

SUGGESTED STEPS

•• মহৈল�োয়শঙ অদুগী মহ�ৌশাদগী ত�ৌরকপা থবকশিংদগী অহ�োংবা অমা পূরক্নবা অমদি ত�ৌগদবা
থ�ৌওংশিং পূন্না খন্ন-নৈনবা। অপূনবা কাঙলূপ অদুনা মাগী-মাগী ম�োৎ পীনবা অমদি খন্নবা।
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• শরুক য়ারিবা মীওই খূদিংমক্তা মুন্না ৱাখল ত�ৌহল্লগা অমদি খূদ�োংচাবা অমা পীরগা মহৈল�োয়শঙ অদু
ফগৎহনবদা হান্নদগী অহ�োংবা অমা পূরক্নবা হ�োৎনহন্নিংবা তঙাইফদে। লুচিংবা অদুনা য়াওরিবা মীপূম
খূদিংদা ভিডিও অদুদা উৎখিবা অদুদগী হেন্না ফবা অমদি খেন্নবা অমা মহৈল�োয়শঙ অদুদা পূরক্নবা
হ�োৎনবা তঙাইফদে।
KEY MESSAGES

•• ঐনা অহ�োংবা পূরকপা ঙমই – ঐখ�োয় পূন্না অন�ৌবা অহ�োংবা পূরকপা ঙমই।
•• ঐখ�োয়দা শীঙনরকপশিং কিহনবা নত্তে খূদ�োংচাবা পীবনি।
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SESSION 3: REIMAGINING THE SCHOOL THROUGH INNOVATIONS
Session 3
Activities

14:30 Hrs to 15:30 Hrs
Time
(Mins)

Case Study reading,
Analysis and whole
group presentation

60

Expected Outcome
As a cumulative effect of three sessions
together, participants will begin to think
differently and also attempt designing and
planning for innovative methods.

ACTIVITY 3.1: CASE STUDY ON INNOVATIONS

Day

How to conduct the activity?
Method: Individual reading, discussion and case study analysis in small groups
and large group presentation and/or plenary discussion.
Examining the case studies in light of the following:

••
••
••
••

মহৈল�োয়শঙগা মরী লৈনবা।
কেস স্টডি অদুদা থেঙনরকপা থ�ৌদ�োকশিং।
শীজিন্নখিবা থ�ৌওংশিং।
পূথ�োরক্লিবা অদু অহানবা মীফমদা খন্নখিবা অদুগী মতু ং ইন্না তশেংনা ইন�ৌ-ন�ৌরব্রা নত্ত্রগা অন�ৌবা
নত্তব্রা খঙদ�োকপা।
•• অহানবা ওইনা ময়াম মমাঙদা খূদ�োল তম্বা অদুগা খন্নবা।
SUGGESTED STEPS

•• শরুক য়ারিবশিং অদু মখ�োয় মশেল কাঙলূপ মচা-মচা খায়দ�োকপা।
•• কেস স্টডি খূদিংমক মীপূম খূদিংমক্তা পান্নবা অমসুং ৱাখল ত�ৌদুনা নৈননবা য়েন্থোক্কনি। [D7_
S3_3.1: Day 7-Session 3-Activity 3.1 – Case Study]
•• কাঙলূপ অমমম্না পীরকপা কেস স্টডি অমা খন্ন-নৈনবা অদুগা মদুদা থ�োরক্লিবা অহ�োংবা, শীজিন্নবগী
মওং, মদুদা থেংনগদবা খূদ�োংচাদবা, অমদি মদু ক�োক্নবা হীরম পূথ�োক্কনি।
•• অহানবগী ওইবা মীফম পাঙথ�োকপা অমদি খন্নবা।
REFLECTIVE QUESTIONS

মীফম অহুমদুদগী ফংলকপা ল�ৌশিংনা পূথ�োরক্লিবা অহ�োংবা অমদি অন�ৌবা মওং অদু মপূঙ ফারব্রা? নত্ত্রবদি
অহেনবা ত�ৌবা য়াবা থবকশিং হাপচিনগনি।
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NOTES FOR THE FACILITATOR

মীফম অদু চত্থরিঙৈদা শরুক য়ারিবা মীওইশিং অদুনা কেস স্টডি অদু কুপ্না নৈনদুনা লমজিং-লমতাকপীগনি।
দরকার লৈরবদি পাউতাক য়াওবা ৱাফমশিং পীগনি। শরুক য়ারিবা খূদিংমক্না কেস স্টডিশিং নিয়ম চু ম্না
শীজিন্নবা ঙম্নবা মমুৎ তানা খনগনি।
KEY MESSAGES

•• অন�ৌবা অহ�োংবা পূথ�োকপা হায়বসি পায়বা য়াদবা, শ�োকপা য়াদবা প�োৎ নত্তে। মী অমনা হেক্তা
অহ�োংবা পূরকপা য়াই।
•• অন�ৌবা অহ�োংবা পূথ�োকপদা অনিংবা অপাম্বা অমদি য়াওবদা নত্তনা অন�ৌবা পূথ�োরকপদুসু হৈ-শিংনা
ল�ৌশিনবগী হৈনবি লৈবা তাই ।
SESSION 4: PRACTICE EXERCISE
Session 4

15:45 Hrs to 17:45 Hrs

Activities

Time
(Mins)

Expected Outcome

Create outlines of the School
Development Plan using
Innovations as Central to
School improvement

110

Overcoming Resistance

10

Participants develop a sense of
confidence that 'anybody can innovate'.
Participants think of innovative ways to
formulate the School Development Plan,
emphasising on innovations for school
improvement.

Day

7

ACTIVITY 4.1: CREATING OUTLINE OF SCHOOL DEVELOPMENT
PLAN USING INNOVATIONS

How to conduct the activity?
Method: Group work and plenary presentation
SUGGESTED STEPS

•• ত�ৌগদ�ৌরিবা মীফম অদুগী মরমদা অহানবগী ওইনা ৱাফম খরা থম্বা ।
•• হান্না পাঙথ�োকখ্রবা মীফম অহুম অদুদগী থবক থ�ৌরমশিং য়েংলগা মহৈল�োয়শঙ অমগী চাওখৎনবা
থ�ৌরাং ত�ৌরিবা অমদি নিয়ম চু ম্না শীন-লাঙলিবা পূম্নমক খঙদ�োকপা ।
নেস্নেল সেন্টর ফ�োর
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•• শরুক য়ারিবা মীপূম খূদিং মীওই ৫/৬ না শাবা কাঙলূপশিং শেম্বা।
•• অচ�ৌবা কাঙলূপ অদুদা পূথ�োকপা অমসুং খন্নবা।
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• মহৈল�োয়শঙ চাওখৎনবা থ�ৌরাং নুমিৎ ৯ অমসুং ১০ নি শুবদা পূথ�োকপা অমদি পূনশিনবা।
•• লুচিংবা অদুনা মহৈল�োয়শঙ চাওখৎনবা পূখৎলক্লিবা থ�ৌরাং পূম্নমক মীফম অদুদা মায় পাক্না চত্থনবা
হ�োৎনগনি।
•• মহৈল�োয়শঙ চাওখৎনবগী থ�ৌরাং, অন�ৌবা অহ�োংবা পূরক্নবগী পান্দমদা ওইগদবনি।
•• শরুক য়ারিবা ময়াম অদুগা তান্নরগা, অন�ৌবা অহ�োংবা অমগী পান্দমদা মীয়ামদা খূদ�োল ত�ৌবা
অমদি ত�ৌগদবা থবক উৎপা অদুগা অমগা-অমগা মাগী-মাগী ৱাখল্লোন হ�োংদ�োক-হ�োংজিন ত�ৌনবা।
KEY MESSAGES

•• ৱাখল খনবা হায়বসি নুঙাইবা অমদি হরাওফম থ�োকপা অমনি।
•• হ�োয়! ঐনা অন�ৌবা অহ�োংবা পূরকপা ঙমই অমদি পূরকখ্রে। ঐখ�োয় পূন্না অহ�োংবা পূরকপা ঙমগনি
অদুগা মমাঙদসু পূরকখ্রে।
ACTIVITY 4.2: VIDEO ON ‘HOW TO OVERCOME RESISTANCE TO
CHANGE’
অহ�োংবা অমা পূরক্নবা হেন্না লুম্বা ৱাখল অমদি ইন্নোভেসনগী মমিদা য়ুম্ফম ওইবা ঐখ�োয়গী অশেংবা
পূন্সিদা থ�োকপা অন�ৌবা অহ�োংবগী ভিডিও মতেক অমা য়েংলগা ইন্নোভেসনগী মীফম অসি নুমিৎসিগী ওইনা
ল�োয়শিনগনি।
REFLECTIVE QUESTIONS

•• ইন্নোভেসনগী মীফম অদু পাঙথ�োক্লিঙৈদা ঐহাক ইশামক অন�ৌবা মওংদা ৱাখল খনখিব্রা?
•• শরুক য়ারিবা মীয়াম অদুদা মীফম অসিনা কান্নবা কয়ামুক ফঙহনখিবগে?
•• ঐহাক্না ঙসিগী মীফম অসিদগী অমদি শরুক য়ামিন্নরিবা মীয়ামদগী করি অহেনবা অন�ৌবা
খঙহ�ৌরবগে?
•• লুচিংবা অমা ওইনা ঐহাক্না ইন্নোভেসনগী ৱাখল্লোন অসিদগী ঐহাক্কী খ�োংচত্তা করি অহ�োংবা পূরক্নবা
লেপ্লবগে? [D7_S4_4.2: Day 7-Session 4-Activity 4.2 –Video on “How to overcome
resistance to change?”]
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NOTES
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KEY AREA 6
পার্ট নর্শিংবু লমজীংবা

Day

8
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Facilitator Checklist for Day 8
(KEY AREA – 6: LEADING PARTNERSHIP)
Day 8
Did you remember to collect the following Resources for today?
1. Text for Individual reflection (D8_S2_2.1)
2. Handout of Case Studies (D8_S2_2.2)
3. Simulation Scenario (D8_S3_3.2)
4. Power point Presentation on process of building partnership (D8_S4_4.2)
Ensure that the following are available
1. Charts
2. Sketch Pens
3. Blank sheets of paper
4. Laptop/Computer
5. Projector
6. Hardcopies of the power point presentation as handouts
7. Speakers (ensure sound quality)

ৱাহ�ৌদ�োক
ত�োঙান-ত�োঙানবা মখলগী খূন্নাই-শেন্মিৎল�োনগী ফীভমদা হিংবা অঙাঙশিংনা মখ�োয়-মখ�োয়গী
ত�োঙানবা ৱাখল্লোন পূদনু া মহৈল�োয়শঙদা লাকই। মখ�োয়গী খূন্নাই অমসুং পূক্নীংগী ওইবা
তঙাইফদবশিং নিংথিনা পূথ�োকপা মতমদা মখ�োয়না মহৈল�োয়শঙগা হেন্না মরী লৈনবা ঙমদুনা
নিংথিনা মহৈ তম্বা ঙমই। মহৈল�োয়শঙশিংনা মখ�োয়গী মহৈর�োয়শিংগী পূন্সি হেন্না মপূঙ
ফাহন্দুনা মখ�োয়গী মমা-মপাশিং, কাঙলূপশিং অমদি অতৈ মরু ওইবা থ�ৌদাং ল�ৌরিবশিংগা
পাউ ফাওনদুনা অঙাঙ খূদিংমকপূ মহৈ তম্বা ঙমহল্লি। মরু ওইবা হীরম্না মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংনা মখ�োয়গী ওইবা কাঙলূপশিংগা মমা-মপাশিংগা অমদি অতৈ মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংগা পার্ট নর্সিপ শাগৎপদা মতেং পাঙই।

OVERVIEW OF THE DAY

Day 6
Session

Name

Time (Mins)

1

Understanding partnership: Identifying
Stakeholders and their engagement

75

2

Home-School Partnership

90

3

Working with the community

75

4

Working with the system

120
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Day

8

SESSION 1: UNDERSTANDING PARTNERSHIP: IDENTIFYING
STAKEHOLDERS AND THEIR ENGAGEMENT
Session 1

10:00 Hrs to 11:15 Hrs

Activities

Time
(Mins.)

The Bingo Exercise: Identify
needs for partnership with
stakeholders

75

Expected Outcome
Role of different stakeholders
to improve the learning of each
child

ACTIVITY 1.1: BINGO EXERCISE: IDENTITY NEEDS FOR STAKEHOLDER PARTNERSHIP

How to conduct the activity?
Method: Group activity
SUGGESTED STEPS

Day

8

•• ফেসিলিটেতরশিংনা হায়বদা মহৈল�োয়শঙগী মরু ওইবা থ�ৌদাং ল�ৌগদবশিংনা মখল কয়াগী অপাম্বশিং
মখাগী অশুম্না লৈগনিঃ
•• মমা-মপা/অহলশিংনা মহৈল�োয়শঙবু মথ�ৌ ত�ৌন্দুনা, ওঝাশিংনা মহৈ তম্বিবা অমসুং অঙাঙসিংনা
মহৈ তম্বা পাম্মি।
•• ওঝাশিংনা মশাগী ওইবা চাওখৎপা অমসুং অঙাঙশিংনা মহৈ-মশিংগী লমদা থ�োইদ�োক-হেন্দোকপা
পাম্মি।
•• অঙাঙসিংনা অকায়-অত�োই য়াওদবা অমসুং থ�ৌনা-ল�ৌশিং ওইগদবা অক�োয়বগী ফীভম পাম্বতা
নত্তনা তু ংদা য়াইফগদবা ফীভম অমা খনবা পাম্মি।
•• লৈঙাকনা খূজিন-থ�ৌরাংশিং নিংথিনা অমদি চেকশিন্না পাঙথ�োকনবা অকুপ্পা মর�োলশিং পাম্মি;
ল�োয়ননা অথুবা মতমদা থবক্তা পাঙথ�োকপা পাম্মি।
•• মহৈল�োয়শঙ চলাইবশিংগী কমিটিনা ওঝা অমসুং মমা-মপাশিংনা হেন্না শিংথানিঙাই ওইবা অমসুং
চাং নাইবা পাম্মি।
•• ফেসিলিটেতর কাঙলূপ অহুম শেমগনি।
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Parents complain on Poor
quality of mid-day meals

On dispute between
SMC and School

Over-crowded
classroom and
inadequate teachers

Media focus on
unavailability of drinking
water and toilet facility in
the school

Few children are slow
learners

Abuse of Children on
way to school

Girls staying back at home
to look after siblings while
parents go to work

No School building
but there is staff and
children in "School"

Boys being sent to
private school

•• ফেসিলিটেতরনা মখাদা পীরিবা খূৎয়েক/স্লাইডশিং পূথ�োক্তুনা শরুক য়ারিবশিংদা মখাদা পীরিবা
ইশুশিংদা নিংথিনা শরুক য়াগদবা, মরু ওইবা থ�ৌদাং ল�ৌগদবশিং মশক খঙদ�োক্নবা হায়গনি।
•• শরুক য়ারিবা খূদিংমকনা শেম্বা এসঃডিঃপিঃ খূদিংমক ৱার্ক্সোপকী রিভিয়ু অমসুং ফীডবেক য়েংনবা
পাম্বৈ অমা ওইবনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মখ�োয়না খঙবশিংগা চান্নরব্রা হায়না য়েংবা য়াই।
NOTES FOR THE FACILITATOR

মথক্তা পীরিবা মহৈল�োয়শঙদা থেংনরিবা খূদ�োংচাদবশিংগা মরী লৈনবা মরুওইবা থ�ৌদাং ল�ৌগদবশিং
খন্দোক্নবা মিনিট ১৫ পীগদবনি। শরুক য়ারিবশিংনা পনখ্রিবা খূদ�োংচাদবশিং অসিবু শিন্দোক্নবা হ�োৎনবদা
স্টেকহ�োল্ডরশিংনা ল�ৌবা য়াবা থ�ৌদাং খঙদ�োক্কদবনি। ফেসিলিটতরনা কাঙলূপ খূদিংমক্তা মিনিট ৫ গী মনুংদা
মখ�োয়গী প্রজেন্টেসন পূথ�োক্তুনা খন্ননবা খঙহনগদবনি।
REFLECTIVE QUESTIONS

খূদ�োংচাদবশিং/ ইশুশিং ল�োয়শিন্নবা হ�োৎনবদা মতীক চাবা স্টেকহ�োল্ডরশিং খঙদ�োকপা (মেপ্পিং)
•• পীরিবা খূদ�োংচাদবশিং নত্ত্রগা হায়রিবা ইশুশিং ল�োয়শিনবদা নহাকপূ করম্বা স্টেকহ�োল্ডরনা মতেং
পাংগনি?
•• মথক্তা পীরিবা ইশুশিং অসিগী ৱার�োইশিন পূরকপদা নহাক্না স্টেকহ�োল্ডরশিংগা মত�ৌ করম্না থবক
ত�ৌমিন্নগনি?
KEY MESSAGES

•• মহৈল�োয়শঙ অমগী মখল কয়াগী স্টেকহ�োল্ডরশিং লৈ।
•• স্টেকহ�োল্ডর খূদিংমক্না মহৈল�োয়শঙ অমগীদমক ত�োঙান-ত�োঙানবা থ�ৌদাং ল�ৌই।
•• স্টেকহ�োল্ডর খূদিংমক্কা পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবা হায়বসি য়াম্নমক মরু ওই।
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Day

8

SESSION 2: HOME – SCHOOL PARTNERSHIP
Session 2

11:15 Hrs to 12:45 Hrs

Activities

Time
(Mins.)
30

Individual Reflection
Case Study based group discussion
(Each group considers teo case
studies and reflects on the given
qustions)

60

Expected Outcome
Ways to get engaged with the
parents
Participants become aware
of challenges, strengths and
possibilities of home school
partnership.

SESSION 2.1: INDIVIDUAL REFLECTION

How to conduct the activity?
Method: Individual Reflection
SUGGESTED STEPS

Day

8

•• ফেসিলিটেতরশিংনা মখ�োয়না পীরকপা টেক্সশিং পাননবা অমদি পীরিবা ৱাহংশিংগী মমি তাহন্দুনা
রিস�োর্স ওইনবা খঙহনগনি।(D8_S2_2.1: Day 8-Session 2-Activity 2.1 – Text for
Individual Reflection)
NOTES FOR THE FACILITATOR

শরুক য়ারিবা খূদিংমক্না পূন্না খন্ন-নৈনবা হ�ৌদ�োক্কনি, মদুদগী ফংলকপা মরু ওইবা ৱাফমশিং খঙদ�োক্তুনা
ল�ৌশিনগনি ।
ACTIVITY 2.2: CASE STUDY-BASED GROUP DISCUSSION

How to conduct the activity?
Method: Small Group Activity
তঙায় ফদবা মচাকশিং: কেস স্টডি সিটশিং, খূৎয়েকশিং, স্কেটচ পেনশিং, হ্বাইট ব�োর্ড , অমদি মার্ক র পেনশিং।
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SUGGESTED STEPS

•• ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবশিংবু শরুক অহুম থ�োক্না খায়দ�োক্তুনা লমজিং-লমতাক্কনি।
•• কাঙলূপ খূদিংমক্না, পীরিবা কেস স্টডিশিং অদু পাথ�োক্কনি (কাঙলূপ অমনা কেস স্টডি অনী ফঙগনি)
মদুনা অর�োয়বদা ৱাহংশিং অদুদা য়ুম্ফম ওইবা ৱার�োইশিন পূরক্নবা হ�োৎনগনি। পাথ�োকপা অমসুং
নৈনবগী মতম মিনিট ৩৫ নি । কেস স্টডিশিং অদু রিস�োর্স ওইনা হাপকনি (D8_S2_2.2: Day
8-Session 2-Activity 2.2 – Case Study Based Group Discussion)।
•• কাঙলূপ খূদিংমক্না মখ�োয়গী ৱার�োইশি্ ন অদু মীয়াম মমাঙদা পূথ�োক্তুনা উৎকনি । কাঙলূপ খূদিংমক্না
মিনিট ১০/১০ ফঙগনি।
REFLECTIVE QUESTIONS FOR THE LARGE GROUP DISCUSSION

•• অঙাঙ অমা মহৈ তম্বা অমসুং শেমগৎপদা মমা-মপাশিংনা করম্না থ�ৌদাং ল�ৌগনি?
•• মমা-মপাশিংগা ঈ-পাউ ফাওদ�োক্নবদা থেংনবা খূদ�োংচাদবশিং করি-করিন�ো?
•• মমা-মপাশিংবু মহৈল�োয়শঙগী রিস�োর্স ওইনা থম্বা য়ানবা ত�োঙান-ত�োঙানবা মখলগী পাম্বৈশিং করিকরিন�ো?
•• য়ুমগা মহৈল�োয়শঙগা লৈনবা মরী নিংথিনা শাগৎপদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা নহাকপূ
হ�ৌজিক-হ�ৌজিক অপনবা পীরিবসি করী-করিন�ো?
•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙ অদুদা, মমা-মপাশিংদা পীবা য়াবা ত�োঙান-ত�োঙানবা খূদ�োংচাবশিং করিকরিন�ো?
•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙনা পাঙথ�োকপা থ�ৌওংশিংদা মমা-মপাশিংগা মত�ৌ করম্না ঈ-পাউ ফাওনগনি?
•• মহৈল�োয়শঙদা মত�ৌ করম্না মমা-মপাশিংবু শরুক য়াহনগনি?
NOTES FOR THE FACILITATOR

কেস স্টডি খূদিংমক শরুক য়ারিবশিংদা য়েন্থোক্কদবনি অমসুং মখ�োয়দা মুন্না পাহনগদবনি। মরমদি মদুগী
মতু ংদা খন্ন-নৈনরকপদা শরুক য়াবশিংনা অতৈ কাঙলূপকী কেসশিংশু খঙবগী তঙায় ফদবা লৈ।
KEY MESSAGES

•• অঙাঙনা লাইরিক তম্বা অমসুং শেমগৎলকপদা মমা-মপাশিংনা হেন্না খঙহন্নবা হ�োৎনবা।
•• ওঝা মক�োক্না অঙাঙশিংগীদমক হেন্না য়াইফনবা ওঝা অমসুং মমা-মপাশিংবু হেন্না নকশিন্নহনবদা
থ�ৌদাং ল�ৌগদবনি।
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SESSION 3: WORKING WITH THE COMMUNITY
Session 3

13:30 Hrs to 14:45 Hrs

Activities

Time Expected Outcome
(Mins.)

Group Reflection on mutual
expectation between the
community and the school

20

Understanding on mutual
expectation of community from
school and school from community

Simulation exercise on engagement
of SMC in the School development

55

How can the SMC be involved in the
Schools' Development

ACTIVITY 3.1: GROUP REFLECTION ON MUTUAL EXPECTATION
BETWEEN THE COMMUNITY AND THE SCHOOL

How to conduct the activity?
Method: Group activity

Day

8

SUGGESTED STEPS

ফক্লাংগী নাকল অনীদা মচু অনীগী চার্ট পেপরশিং নপশিল্লু। শরুক য়ারিবশিংবু কাঙলূপ অনী থ�োক্না খায়দ�োকউঃ
কম্ম্যুনিটি অমসুং ঐচঃএমঃ শিং হায়না। মখ�োয়না অমনা অমদগী পাম্লিবশিং অদু মখ�োয়গী চার্ট পেপর্শিংদা
ইহনগদবনি নত্ত্রগা য়েকহনগদবনি, খূদম ওইনা ওঝা মক�োকশিংনা কম্ম্যুনিটিদগী করি পাম্লিবগে হায়বদু
ইহনগদবনি অমসুং কম্ম্যুনিটিনশু মহৈল�োয়শঙগী ওঝাশিংগী মায়কৈদগী করি থাজবগে হায়বদু ইগদবনি।
ACTIVITY 3.2: SIMULATION EXERCISE ON ENGAGEMENT OF SMC
How to conduct the activity?
Method: Simulation Exercise followed by Large Group Discussion
SUGGESTED STEPS

শরুক য়ারিবশিংবু ত�োঙান-ত�োঙানবা কাঙলুপ্তা খায়দ�োকউ অমদি মখ�োয়দা ঔরাইনবগী পারা অনী পাহনবগা
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ল�োয়ননা মদুদা থ�োরকপা ৱাহংশিংগী পাউখূম পীহল্লু| ঔরাইবগী মওং অদু রিস�োর্স ওইনা হাপকদবনি|
[D8_S3_3.2: Day 8-Session 3-Activity 3.2-Simulation Scenario]
REFLECTIVE QUESTIONS FOR LARGE GROUP DISCUSSION

•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা এসঃএমঃসিঃ মেম্বর ওইরিবশিং অদু কনা-কনান�ো? মখ�োয়গী মরু ওইবা অফবা
থ�ৌওং অহুম হায়ু?
•• এসঃএমঃসিঃ মেম্বরশিংনা মখ�োয়গী থ�ৌদাং খঙলব্রা? নহাক্না মখ�োয়বু মখ�োয়গী থ�ৌদাংশিংগী মরমদা
খঙহন্নবা হ�োৎনখ্রব্রা নত্ত্রগা মখ�োয়না মহৈল�োয়শঙদা পীগদবা ত�োঙান-ত�োঙানবা মখলগী মতেংশিং
হায়খ্রব্রা?
•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙগী এসঃএমঃসিঃ মেম্বরগা নহাক্কা লৈনবা মরী, মত�ৌ কমদ�ৌনা ফ�োঙদ�োকপগে?
•• মহৈল�োয়শঙগী তঙায়ফদবশিংদা এসঃএমঃসিঃ মেম্বরশিংনা মত�ৌ কমদ�ৌনা থবক ত�ৌবগে?
•• নহাক্কী ৱাখলদা এসঃএমঃসিঃ না মহৈল�োয়শঙগীদমক ত�ৌবা য়াবা অমসুং মহৈল�োয়শঙনা মখ�োয়গীদমক
ত�ৌগদবা খ্বাইদগী মরুওইবা থ�ৌদাং করিনি হায়না খনবগে?
•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙ চাউখৎহনবদা এসঃএমঃসিঃ বু শিজিন্নবা য়াগনি হায়না খনব্রা, করম্নন�ো?
•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা এসঃএমঃসিঃ না ল�ৌরিবা থ�ৌদাং হেন্না মপাঙ্গল কনখৎহনবা মত�ৌ করম্না
ঙমগনি, নহাক্না মদুগীদমক করি ত�ৌগনি?
NOTES FOR THE FACILITATOR

ফেসিলিটেতরনা ফংলক্লিবা খূদিংমক খঙলবা মতু ংদা চেদা নমথ�োক্তুনা শরুক য়ারিবা খূদিংমক্তা য়েন্থোক্কদবনি|
কাঙলূপ অমগা কাঙলূপ অমগা খন্নবা ল�োয়রবা মতু ংদা ঔরাইবগী মওং পাক-শন্না অমদি পূন্না খন্নবা হ�ৌগনি|
KEY MESSAGES

•• অঙাঙ অমা শেমগৎপা অমসুং মহৈ তম্বিবগীদমক কম্যুনিটিগী ল�ৌশিং অমসুং ঈ-পাউ ফাওদ�োকফাওজিন হায়বসি য়াম্নমক শিংথানিঙাইনি|
•• কম্যুনিটি হায়বসি হেক্তা ফংবা মমল য়াম্লবা রিস�োর্স অমনি অমসুং মসিনা মহৈল�োয়শঙ চাওখৎহনবগী
মরমদা ত�োঙান-ত�োঙানবা হীরমদা কান্নবা ওইগনি|
•• কম্ম্যুনিটিগী শক্তি শীজিন্নবা অমদি নাকল অনীগী ওইবা পাউ ফাওদ�োক-ফাওজিনগী ওইবা তঙায়ফদবা
লৈ|

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
– খূৎপায় লাইরিক অমা 113

Day

8

SESSION 4: WORKING WITH THE SYSTEM
Session 4

15:00 Hrs to 16:30 Hrs

Activities

Time Expected Outcome
(Mins.)

Role Play: Working with
System Functioneries and
collaboration with School
Heads		
Closure and Circle time

60

30

Understanding the importance of
establishing linkages with different
levels of education functioneries.
Understanding the significance of
having collaboration with other school
heads and be able to create spaces for
such collaboration

ACTIVITY 4.1: WORKING WITH SYSTEM FUNCTIONERIES AND
COLLABORATION WITH SCHOOL HEADS

How to conduct the activity?
Method: Role Play

Day

8

SUGGESTED STEPS

১। কাঙলূপ ৪ নত্ত্রগা ৫ শেম্মুঃ
এ) গ্রুপ ১ না পিঃআরঃআইঃ ওইনা মথ�ৌ ত�ৌগনি, ওঝা মক�োক অমসুং স্টাফ
বি) গ্রুপ ২ না বিঃইঃওঃ ওইনা মথ�ৌ ত�ৌগনি, ওঝা মক�োক অমসুং স্টাফ
সি) গ্রুপ ৩ না বিঃআরঃসিঃ/সিঃআরঃসিঃ ওইনা মথ�ৌ ত�ৌগনি, ওঝা মক�োক অমসুং স্টাফ
ডি) গ্রুপ ৪ দা ত�োঙান-ত�োঙানবা মহৈল�োয়শঙগী ওঝা মক�োকশিং য়াওগনি|
২। কাঙলূপ খূদিংগী মনুংদা শরুক য়ারিবশিংনা বিঃইঃওঃ, বিঃআরঃসিঃ, সিঃআরঃসিঃ অমদি পিঃআরঃআইঃ
শিংগুম্না কাঙল�োন চলাইরিবশিংগা থবক ত�ৌমিন্নবদা মহৈল�োয়শঙগী মক�োকশিংনা থেংনরিবা
খূদ�োংচাদবশিং নৈনবা অমসুং মশক খঙদ�োক্কদবনি| মখ�োয়না মথক্তা পনখ্রিবা স্টেকহ�োল্ডরশিংদগী
থাজবা অদু করিন�ো হায়বদু ফ�োঙদ�োক্কদবনি| মরিশুবা গ্রুপকি ওইনদি শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংদা থেংনরিবা খূদ�োংচাদবশিং করিন�ো হায়বা খঙদ�োক্কদবনি| মদুনা অকক্নবা
মহৈল�োয়শঙ অমদা থেংনবা খূদ�োংচাদবশিং অমদি চয়েৎনরিবশিংবু গ্রুপ অদুদা মহৈল�োয়শঙগী
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মক�োকশিংনা ৱার�োইশিন পূরকপা ঙমগনি| মওং অসিদা, শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়গী অক�োয়বদা
লৈরিবা খূদ�োংচাদবা নত্ত্রগা ইশুশিং খূদিংমক খঙদ�োক্তুনা মথক্তা পনখ্রিবা স্টেকহ�োল্ডরশিংগা ল�োয়ননা
মখ�োয়গী মরী শাগৎপগী তঙাইফদবদু খঙগনি|
৩। কাঙলূপ ৪/৫ খূদিংমক্না মথক্তা পনখ্রিবা খূদ�োংচাদবশিংগী ৱার�োইশিন পূরকপদা মখ�োয়না ঈ-পাউ
ফাওনগদবা অমসুং ল�ৌগদবা অপিকপা থ�ৌদাং অমগী মরমদা শেম-শাগদবনি|
হায়রিবা থ�ৌওংশিং অদু মখ�োয়গী স্টেকহ�োল্ডরশিংগা পাঙথ�োক্কদবনি|
কাঙলূপশিংনা মখাদা পীরিবা হীরমশিং অসিগী মতু ং ইন্না থবক ত�ৌগদবনিঃ
ই)

মখ�োয়গী কাঙলূপকা মরী লৈনবা স্টেকহ�োল্ডরশিংগা করি খূদ�োংচাদবা লৈবগে?

এফ) মরী লৈনবা স্টেকহ�োল্ডরশিংগা মত�ৌ কমদ�ৌনা ইশু অদুগী মতাংদা পাউ ফাওনগদগে?
জি)	স্টেকহ�োল্ডর অমনা য়ানিংদবা ফ�োঙদ�োরক্লবদি (খূদম ওইনা স্টেকহ�োল্ডরগী মেম্বর পঞ্চায়ৎ মেম্বরগুম্বদি য়াম্না মরৈ য়েৎকল্লি), মত�ৌ কমদ�ৌনা মখ�োয়গী কেসশিং অদু মখ�োয়দা
খঙহনগদগে?
ঐছ)	শরুক য়ারিবশিংনা মদুগম্ু বা ৱার�োইশিন পূরকপা মতমদা ঈ-পাউ ফাওদ�োক্নবগী তঙাই-ফদবা
লৈ হায়বসি নিংথিনা খনগদবনি| শরুক য়ারিবশিংনা মহৈল�োয়শঙগী মক�োকশিংগী শক্তম
ল�ৌরগা স্টেকহ�োল্ডরশিং/ অতৈ মহৈল�োয়শঙগী মক�োকশিংগী শক্তম ল�ৌদুনা ৱার�োইশিন পূরক্নবা
হ�োৎনগনি|
•• কাঙলূপ খূদিংমক্না মখ�োয়গী শক্তমশিং অদু লাংদুনা শরুক য়ারিবা খূদিংমক্কী মমাঙদা উৎকনি|
NOTES FOR THE FACILITATOR

র�োল-প্লে খূদিংমক্কী মতু ংদা ফেসিলিটেতরনা ময়াম পূন্না খন্ন-নৈনবগী ৱাফম হ�ৌদ�োক্কনি অমদি খন্ন-নৈনবদগী
থ�োরকপা মরুওইবা ৱাফমশিং ময়ামদা লাওথ�োক্কনি|
REFLECTIVE QUESTIONS

•• স্টেকহ�োল্ডরশিংগী ত�ৌবা ঙম্বা অমসুং ওঠ�োরিটিগা কাঙলূপ অদুগা য়ানবা পূরকপা মতমদা থেঙনরিবা
খূদ�োংচাদবশিং খঙলব্রা নত্ত্রগা কাঙলূপ অদুগী স্টেকহ�োল্ডরশিং অদুনা খূদ�োংচাদবশিং অদু মায়�োক্নবদা
মতীক চাদবা মীওইনি হায়না খনব্রা ? মসিগী মতাংদা নহাক্কী ম�োৎ করিন�ো?
•• ত�োঙান-ত�োঙানবা ফীভমদা স্টেকহ�োল্ডরশিংগা কাঙলূপ অদুগা খূদ�োংচাদবশিংগী মতাংদা খন্নমিন্নগনি
হায়না খনব্রা?
•• ৱা য়াম্না পেৎপা স্টেকহ�োল্ডরশিংগা ৱারী শান্নবা মতমদা কাঙলূপকী মীওইশিংনা করি ত�ৌখি?
মখ�োয়না অত�োপ্পা পাম্বৈ অমা শীজিন্নদুনা মওং চাদবা ফীভম থেংনবা ঙমগনি হায়না খনব্রা?
•• খূদ�োংচাদবশিং নত্ত্রগা শিংনরকপশিং থেংনবা মতমদা কাঙলূপ অদুনা করি পাম্বৈ শীজিন্নগনি হায়বদু
ফ�োঙদ�োকখিব্রা ?

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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•• ইশু অমা ল�োয়শিন্নবা হ�োৎনবদা কাঙলূপ অমগী স্টেকহ�োল্ডরগী ওইবা য়াবা শক্তি পূথ�োকহনবা কাঙলূপ
অদুনা ঙম্লে হায়না খনব্রা, মত�ৌ করম্নন�ো? কাঙলূপ খূদিংগী স্টেকহ�োল্ডরশিংগী ল�ৌশিং অমসুং হৈশিংবনা কাঙলূপ অদুদা য়াওরিবা মীওইশিংদা করি-করি কান্নবা পীবগে? শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়মখ�োয়গী তশেংবা মহৈল�োয়শঙদা লৈরিবা স্টেকহ�োল্ডরশিংগী লমচৎ অমসুং শক্তিগী মমি তাহনগনি
অমসুং কাঙলূপ অদুগা লৈনরিবা মরী উত্তুনা পাউখূম পীগনি।
KEY MESSAGES

•• মহৈল�োয়শঙ চাউখৎহনবদা মহৈ-মশিংগী থবক শীন-লাঙলিবশিংগা পীনরিবা ঙাক্লৌগী মওং অমসুং
মখ�োয়গী থ�ৌদাং খঙদ�োকপা।
•• অত�োপ্পা মহৈ-মশিংগী শিন-লাঙলিবশিংগা অমনা অমদগী তম্ননবা পাম্বৈশিং পূথ�োক্কদবনি।
ACTIVITY 4.2: CLOSURE AND CIRCLE TIME

How to conduct the activity?
Method: Facilitator presentation and individual reflection
SUGGESTED STEPS

•• পার্ট নর্সিপ শেমগৎপগী থ�ৌওং উৎপা পৱার প�োইন্ট প্রজেন্টেসনগী নমথ�োক্লবা ক�োপিশিং শরুক য়ারিবশিংদা
য়েন্থোক্কনি।
•• পার্ট নর্সিপ শেমগৎপগী থ�ৌওং উৎপসি রিস�োর্স অমা ওইনা হাপ্লি (D8_S4_4.2: Day 8-Session
4-Activity 4.2 – Power point presentation on Process of Building Partnership)।
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•• ন�োংমগী ওইনা চত্থখিবা থ�ৌরম খূদিংমক নীংশিংবা, খূদম ওইনা – স্টেকহ�োল্ডরশিং খন্দোকপা,
স্টেকহ�োল্ডরশিংগী কান্নবা খঙবা, পাম্লিবা পান্দম খন্দোকপা, নাকল অনীগী ওইবা হায়না-শিংনবগী
থ�ৌওং।
REFLECTIVE QUESTIONS

•• ন�োংমদুদা ত�ৌখিবা থবকশিং নীংশিংবা।
•• নহাক্কী মহৈল�োয়শঙদা পাঙথ�োকপা য়াবা করি-করি তম্লবগে নত্ত্রগা খঙলবগে?
KEY MESSAGES

•• মহৈল�োয়শঙ চাউখৎহনবদা হ�ৌজিক-হ�ৌজিক মহৈ-মশিংগী শীন-লাঙলিবশিংনা ঙাক্লৌ পীবগী মওং
অমসুং থ�ৌদাং মশক খঙদ�োকপা।
•• মহৈ-মশিংগী লমদা লৈবা য়েংশিন্নবা মীওইশিং অমসুং শীন-লাঙলিবশিংগা অমগা-অমগা মত�ৌ
তম্নবগী পাম্বৈশিং পূথ�োক্কপা।

নেস্নেল সেন্টর ফ�োর

116
116 স্কু ল লিডরসিপ

NOTES
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নেস্নেল সেন্টর ফ�োর

118
118 স্কু ল লিডরসিপ

ফংলকপা কান্নবশিং তাশিন-খ�োমজিনবা
অমসুং
মহৈল�োয়শঙগী ফীভমদা শীজিন্নবা
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Facilitator Checklist for Day – 9
CONSOLIDATION
Day 9
Ensure that the following are available:
1. Charts								
2. Sketch Pens								
3. Blank Sheets of Paper
4. Laptop/Computer
5. Projector
6. Hardcopies of the Powerpoint Presentation as handouts
7. Speakers (ensure sound quality)

ৱাহ�ৌদ�োক
হ�ৌখিবা নুমিৎ নীনি অসিগী মনুংদা মহৈল�োয়শঙগী মক�োকশিংগী কেপাসিটি ব্যুল্ডিংনা, মখ�োয়না হ�ৌখিবা
নুমিৎ নিপান্নি অসিদা তমলক-খঙলকপশিংগী মরমদা পূথ�োকপা ঙমগনি। মখ�োয়না পূন্না হ�োৎনদুনা
মহৈল�োয়শঙ অমবু অফবা মওংদা শেমদ�োকপা অমদি মহৈল�োয়শঙগী মরমদা য়েংশিল্লিবশিংনা হায়রকপা
ৱাফম কয়াদগী মশা-মশাগী ওইবা মহৈল�োয়শঙ চাউখৎহন্নবা থ�ৌরাং শেম্বা ঙমগনি|
সেসন অসিগী মনুংদগী ফংলকপা ফলশিং অসিনা, মহৈল�োয়শঙগী মক�োকশিংনা মাগী-মাগী মহৈল�োয়শঙ
অদুবু শেমদ�োকপদা লুচিংবা অমা ওইনা ল�ৌগদবা থ�ৌদাং শেমদ�োকপদা চৎনবা য়াবা অমসুং থবক ওইনা
পাঙথ�োকপা য়াবা থ�ৌরাং ওইহনগনি। নুমিৎ নীনি অসিগী মনুংদা মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংদা চাংয়েং
ত�ৌদুনা য়েংলগা মহৈল�োয়শঙগী মরমদা য়েংশিল্লিবশিংবু রিস�োর্স অমা ওইনা খঙদ�োক্তুনা মহৈল�োয়শঙ
অমদা ওইরিবা ফিভমশিং শেমগৎনবা মতেং ল�ৌগনি| মদু ওঠ�োরিটি অমা ওইনা মখ�োয়না থ�ৌদারকপগী
মহুত্তা মশা-মশা য়াওহনগনি|
মাপনশুবা নুমিত্তা, মহৈল�োয়শঙগী মক�োকশিংনা হ�ৌখিবা নুমিৎ খরনিসিগী মনুংদা মখ�োয়না করি-করি
ত�ৌখিবগে হায়বদু কুপ্না খঙজিন্দুনা মশা-মশাগী কাঙলূপকী ওইবা শেমদ�োক্লবা মহৈল�োয়শঙ অমগী মরু
ওইবা থ�ৌদাং উৎকদবনি| মদুগী মতু ংদা মাগী-মাগী কাঙলূপশিংদা, শেমদ�োক্লবা মহৈল�োয়শঙ অমগী
ৱাখল্লোন য়াওবা স্কু ল ডিভেল্পমেন্ট প্লান অমা শেমগত্তুনা উৎকদবনি| কাঙলূপশিংনা, অমনা অমগী
থবকপূ হঙ্গৎনা য়েংনদুনা অপূনবগী ওইবা অফবা এসঃডিঃপিঃ অমা শেমগৎনবগী ইমান-মান্নবা থ�ৌরাং
অমা শেম্মিন্নগদবনি|
তরাশুবা নুমিত্তা, পূন্না খন্ন-নৈ্ নমিন্নখিবগী মতু ং ইন্না মহৈল�োয়শঙগী মক�োকশিংনা মশা-মশাগী
মহৈল�োয়শঙগী ওইবা এসঃডিঃপিঃ অমা শেমগদবনি| ৱার্কস�োপকি অর�োইবা নুমিৎ অসিদা মহৈল�োয়শঙগী
মক�োকশিংনা কাঙলূপ-কাঙলূপ পূন্নদু া লাক্কদ�ৌরিবা থা খরগী মনুংদা করি-করি ত�ৌগদবগে হায়বদু
য়াৎথ�োক্কদবনি অমসুং মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙ শেমদ�োকপদা মত�ৌ করম্না অতৈদগী মতেং ফংগনি হায়বদু
খঙদ�োক্কদবনি| মত�ৌ অসুম্না য়েংশিন-থিজিল্লিবশিংগী চৎন-ল�োনচৎ শাগৎলি অমসুং পিঃএলঃসিঃ শিং
শেম্নবগী মরু হুল্লি|

OVERVIEW OF THE DAY

Day 9
Session

Name

Time (Mins)

1

Consolidation of Learning

45

2

Creating School Development Plans based on
any One School's Profile

150

3

Presentation and Peer review

90

4

Developing criteria of a 'Good' SDP

75

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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SESSION 1: CONSOLIDATION OF LEARNING
Session 1

09:30 Hrs to 10:15 Hrs

Activities

Time Expected Outcome
(Mins.)
Recap of 8 days: Playing a photo story/
25
Reviewing last 8 days (people &
Group Reflection tool & sharing
products)
Individual Reflection

20

Are able to articulate individual
learning of each key area

ACTIVITY 1.1: RECAP OF THE LAST 8 DAYS

How to conduct the activity?
Method: Group Activity and Individual Reflection
SUGGESTED STEPS:

Photo Story: ৱার্কস�োপকি ফেসিলিটেতরগী কাঙবুনা, শরুক য়ারিবশিংগী ফ�োট�ো স্টোরি অমা মাঙজ�ৌননা
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শাগৎকনি, অদুগা প্রোজেক্টরদা কাপকনি (ফ�োট�ো স্টোরি হায়বসি ফ�োট�োগ্রাফশিং খ�োমজিল্লগা পূন্না পৱার
প�োইণ্ট/ফ�োল্ডর অমদা হাপতু না অমদি দরকার লৈবা মফম খূদিংমক্তা মিংথ�োলনচিংবা হাপতু না নুংতিগী
চত্থরিবা সেসন মরি অদুগী মরু ওইবশিং ময়েক শেংনা উহনবা অদুবনি
ু )| মত�ৌ অসুম্না শরুক য়ারিবশিংনা,
ৱার্কস�োপকি মনুংদা করি-করি পাঙথ�োকখ্রবগে হায়বদু নীংশিংবদা তেঙবাংবতা নত্তনা হেন্না খঙবা য়াবা মচাক
অমা ওইহল্লি| মসিনা হরাউ-তয়াম্বগা ল�োয়ননা মখ�োয়বু হ�ৌখিবা নুমিৎ নিপান্নি অসিগী খ�োঙচৎ অদুদা মখ�োয়
খূদিংমক কাঙলূপ অমত্তনি হায়বা ৱাখল প�োকহনবা ঙম্মি|
Group Reflection Tool: শরুক য়ারিবশিংনা মেম্বর ৫/৬ লৈবা কাঙলূপ তরুক শেমগনি| হায়রিবা

কাঙলূপ তরুক অসিনা করিকুলমদা মরুওইবা এরিয়া অমমম ল�ৌখৎকনি| মখ�োয়না ল�ৌখৎলিবা এরিয়া অদুদা,
নুমিত্তুদা চত্থখিবা এক্টিভিটিশিং অমদি নুমিত্তু গী মরুওইবা পাউজেল অদুগী মমি তাহনগনি| মখ�োয়না মশামশাগী ন�োটশিং অদু য়েংজদুনা, তমখ্রিবশিং অদু মমুৎ তানবা হ�োৎনগনি| কাঙলূপশিং অদুনা, মখ�োয়দা
পীরিবা চার্ট শিং অদু শীজিন্নবা য়াগনি। হেন্না ফবদি কম্প্যুটর শীজিন্নদুনা মচু -মমেনগা ল�োয়ননা পূক্নীং হুরবা
পৱার প�োন্ট প্রজেন্টেসন ওইনা শেম্বসু য়াই| অত�োপ্পা প�োৎলমশিং, খূদম ওইনা ফ�োট�োগ্রাফ অমদি অতৈ চেচাংশিং শীজিন্নদুনা মখ�োয়গী প্রজেন্টেসন অদু হেন্না মগুন লৈনা শেম্বসু য়াই| কাঙলূপ খূদিংমক্কী প্রজেন্টেসন
খূদিংমক্তা মরু ওইবা এরিয়া অমমমগী মচং ওইবা ৱাফম য়াওহনগদবনি| মচং ওইবা ৱাফম হায়বদি, মরু
ওইবা এরিয়া খূদিংমকপূ অমত্তা ওইনা পূনশিলহল্লিবা হীরম অদুনি| মত�ৌ অসুম্না কাঙলূপ খূদিংমক্না শরুক
য়ারিবশিংগী মমাংদা মখ�োয়গী প্রজেন্টেসন ত�ৌগনি|
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Individual Reflection Steps: পূন্না খন্ন-নৈনরবা মতু ংদা, শরুক য়ারিবা খূদিংমক্না হ�ৌখিবা নুমিৎ

মাপন্নিদা ‘ঐহাকনা তমলকপা’ হায়বা ৱার�োলশিং ইগনি| মসিগী মনুংদা মরুওইবা এরিয়া খূদিংমক্তগী মখ�োয়না
ফংখিবশিং অদুগী মমি তাহনগদবনি|
REFLECTIVE QUESTIONS

•• হ�ৌখিবা নুমিৎ নিপান্নিসিগী মনুংদা করম-করম্বা মরুওইবা ৱাফম মরিবু নহাক্না য়াম্না থুনা নিংশিংবা
ঙম্বগে?
•• নুমিৎ খূদিংগী ওইনা সেসন অমমমদা তমখিবা, নঙ�োন্দা অন�ৌবা ওইনা থ�োকপা ৱাফম খরা নিংশিংবা
ঙমব্রা?
•• তমখ্রিবশিং অসিগী মনুংদা কনাগুম্বশিংনা অহেনবা হাপচিন্নিংবা ৱাফমশিং লৈব্রা ?
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• নহাক্না, কেমেরা অমা ইরায় লায়না ফঙলবদি, ফ�োন্দা য়াওবা কেমেরা ওইরবশু, মীওই অমদা শিন্নদুনা
হ�ৌখিবা নুমিৎ নিপান্নিসিগী মনুংদা অহানবা নুমিত্তগী হ�ৌনা সেসন খূদিংমক্কী শরুক য়ারিবশিংগী
ফ�োট�োগ্রাফ ল�ৌহনবা য়াই|
•• সেসন অমদা শরুক য়ারিবা মীওই খূদিংমক্কী, মখ�োয়-মখ�োয়না খঙলিবশিং অদু খেন্নবা লৈগনি|
তমখ্রিবশিং অদু ময়ামগী ওইবা য়ান্নবা অমা পূরক্নবা হ�োৎনদুনা মতম মাঙহল্লোইদবনি|
SESSION 2: CREATING SCHOOL DEVELOPMENT PLANS BASED ON
ANY ONE SCHOOL’S PROFILE
Session 2

10:30 Hrs to 13:00 Hrs

Activities

Time Expected Outcome
(Mins.)
150
The HMs think together, as peer community,
on their idea of a 'transformed' school and
create a School Development Plan

Forming groups, ideating
and Group work on
developing SDPs

ACTIVITY 2.1: CREATING SCHOOL DEVELOPMENT PLANS IN
GROUPS

How to conduct the activity?
Method: Group Activity
SUGGESTED STEPS

সেসন অসিনা, মমাঙগী সেসন্দা ফংখিবা ৱাখল্লোনশিং থবক ওইনা পাঙথ�োক্নবা হ�োৎনগনি| ফেসিলিটেতরনা
কাঙলূপশিংদা হ�ৌজিক স্কু ল ডিভেল্পমেন্ট প্লান অমা শেমগনি হায়বদুগী মতাংদা পূন্না খন্নগনি|
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
– খূৎপায় লাইরিক অমা 123
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কাঙলূপশিংনা পূন্না থবক ত�ৌমিন্নদুনা মমাংদা পাঙথ�োকখিবা থ�ৌরমশিংদগী তমহ�ৌবশিং নৈনদুনা মানা-মানা
খঙলকপশিং অদু ফ�োঙদক্কনি| মরুওইবা অমগী মতাংদা তমলকপশিং অদু ফ�োঙদ�োকনগনি| মরুওইবা হীরম
অমগী মতাংদা তমলকপা অমসুং ৱার্কস�োপকি নুমিৎ খূদিংগী ওইবা হীরমদা য়ুম্ফমদা ওইরগা ঐচঃএমঃ
শিংনা পূন্না ফম্মিন্নদুনা মহৈল�োয়শঙশিং ত্রান্সফ�োর্ম ত�ৌবা মতমদা, মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংনা করম্বা ফিভমদা
লৈগনি হায়বদু শাগৎকদবনি| শরুক য়ারিবশিংবুসু মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙদা মত�ৌ করম্না অওনবা অমদি
অহ�োংবা পূরক্কনি হায়বদু পূথ�োকপদা পূক্নীং থ�ৌগৎকদবনি| কাঙলূপ অসিনা ফিদম্নিঙাই ওইবা অহ�োংবা পূরক্লবা
মহৈল�োয়শঙ অমবু, পাঙথ�োকপা য়াবা স্কু ল ডিভেল্পমেন্ট প্লানশিং ওইনা উগদবনি| স্কু ল ডিভেল্পমেন্ট প্লানদি
ৱার্কস�োপকি অহ�ৌবা নুমিৎশিংদা ফঙখিবা ৱাখল্লোনশিং শীজিন্নদুনা শেমগদবনি| মসিগী মরুওইবা পান্দমদি,
খূদ�োংচাদবা কয়া থেংনরিবা অমসুং অপনবা কয়া লৈরিবা মহৈল�োয়শঙ অমগী ডিভেল্পমেন্ট প্লান শেম্বনি|
মসিগীদমক কাঙলূপ অদুনা শরুক য়ারিবশিংগী মরক্তগী মীওই অমগী মহৈল�োয়শঙবু তশেং-তশেংবা খূদম
ওইনা ল�ৌখৎকনি| অদুগা মদুবু ত্রান্সফ�োর্ম ত�ৌনবগী মরমদা ৱারী শান্নগনি, মওং করম ওইরক্কনি হায়বদু
নৈনগনি| মসিগীদমক, ঐচঃএমঃ শিংনা হ�োমৱার্ক ওইনা পূরকপা মহৈল�োয়শঙগী প্রোফাইল অদু কাঙলূপশিংনা
শীজিন্নবা য়াই|
মখাগী ৱাফমশিং অসি ৱাখলদা থম্লগা কাঙলূপশিংনা মখ�োয়গী এসঃডিঃপিঃ শিং শেমগনিঃ
•• ৱার্কস�োপ মনুংদা মখ�োয়না শেমগৎখিবা মহৈল�োয়শঙগী ভীজন।
•• মহৈল�োয়শঙশিং অসিনা থেংনরিবা খূদ�োংচাদবশিং মত�ৌ করম্না ক�োকহনবা ঙমগনি?
•• ত্রান্সফ�োর্ম ত�ৌগদবা মহৈল�োয়শঙ অমগী মতাংদা মখ�োয় পূন্না শাগৎমিন্নবা ভীজন অমদি পায়খৎপা
য়াবা থ�ৌরাংশিং শীজিন্নবা|
REFLECTIVE QUESTIONS
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•• শরুক য়ারিবা খূদিংমক্না খঙজিনগদবদি, করিনা ঐখ�োয়গী পান্দম ওইগনি (পান্দমশিং অদু য়াম্না
অখন্নবা অমদি থবক ওইনা পায়খৎপা য়াবা ওইগদবনি)।
•• মীপূম খূদিংগীদমক্না, করিনা ঐখ�োয়গী ৱার�োইশিন পূরক্কনি হায়বা পাম্বৈশিং থিগদবনি| (হ�ৌখিবা
নুমিৎ ৮ নিসিগী মনুংদা নঙ�োন্দা পীখিবা রিস�োর্সশিং শীজিন্নদুনা হ�ৌজিক-হ�ৌজিক থেংনরিবা
খূদ�োংচাদবশিং মায়�োক্নগদবনি)।
•• অখন্নবা ৱার�োইশিন অমগী খ�োঙচৎ নহাক্না মত�ৌ করম্না খঙবা ঙমগনি?
•• খ�োঙথাং ৩-৪ খন্দোকউ|
•• নহাক্না কনাগী মতেং পাম্বগে, করি রিস�োর্স চঙবগে?
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• সেসন অদুদগী ফংলকপা ওইনা চার্ট অমদি ন�োটশিং খূদিংমক অদু, কাঙলূপশিংনা য়েংদুনা মখ�োয়না
শান্নবা লীলাদা শীজিন্নবা য়ানবা মওংদা ফক্লাংদা থেৎকদবনি|
•• থ�ৌরাং অদুগী মতু ং ইন্না কাঙলূপশিংনা য়ামদ্রবদা মখ�োয়গী ৱাখল্লোন ৬-৮ দা, মত�ৌ করম্না থবক্তা
ওন্থোক্কদগে হায়বদু উৎকদবনি| হায়রিবা ৱাখল্লোনশিং অদু ফিদম্নিঙাই ওইবা মহৈল�োয়শঙ অমদা
ওন্থোকপদা খ্বাইদগী মরুওই হায়না খঞ্জবা ওইগদবনি|
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•• ঙম্লবদি সেসন অসিদা ভিদিওগ্রাফর অমা য়াওহন্দুনা মহাক্না নমহ�ৌবশিং অদু শরুক য়ামিন্নরিবশিংদা
পীদুনা শীজিন্নহনবা য়াই|
•• কাঙলূপ অমনা খনগৎলিবা প্রোফাইল অদু অত�োপ্পা কাঙলূপকী মীওইশিংগী মরক্তগী ওইগদবনি|
KEY MESSAGES

•• নখ�োয়না পাম্লিবশিং অদু এসঃডিঃপিঃ অদুনা হায়-লাইট ত�ৌগদবনি|
•• মদুদা নত্তনা, পান্দম অদু য়�ৌনবা করি থ�ৌরাং ত�ৌরিবগে হায়বগী মতাংদসু ময়েক শেংনা খঙহনগদবনি|
SESSION 3: PRESENTATION AND PEER REVIEW
Session 3
Activities
Presenting SDPs and Peer
Review

14:00 Hrs to 16:00 Hrs
Time
Expected Outcome
(Mins.)
120
Share the SDP prepared by each
group and generating feedback on
each SDP

ACTIVITY 3.1: PRESENTING GROUP-WISE SDP AND PEER REVIEW

How to conduct the activity?
Method: Large Group Discussion
SUGGESTED STEPS

•• কাঙলূপশিংনা মথং-মনাও নাইনা মখ�োয়গী এসঃডিঃপিঃ শিং পূথ�োক্কনি| প্রজেন্টেসন খূদিংমক্কী মতু ংদা
ফেসিলিটেতরনা খন্ন-নৈনবা অমা হ�ৌদ�োক্তুনা প্রজেন্টেসন অদুগী মরমদা, অতৈ কাঙলূপশিংগী ম�োৎ
ল�ৌগনি| মখ�োয়না পীরকপা ম�োৎশিংগী মনুংদা প্রজেন্টেশন অদুদগী তমখিবা ৱাফম অমা য়াওগদবনি
অমদি হেন্না ফগৎনবা সজেসন অমসু পীগদবনি|
•• কাঙলূপ অমনা কাঙলূপ অমগী মরমদা খঙনরবা মতু ংদা ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবশিংদা মখাদা
পীরিবশিং অসিদা শম্লপ্না পাউদমগনিঃ
REFLECTIVE QUESTIONS

•• নহাক্কী ৱাখলদা থ�ৌরাং অসি থবক ওইনা পায়খৎপা য়াগনি হায়না খনবরা, করিগী য়াগদ�ৌরিবন�ো
নত্ত্রগা করিগী য়ার�োইদ�ৌরিবন�ো?

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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•• এসঃডিঃপিঃ অমদা করি য়াওগনি হায়বসি মফমসিদগী ঐখ�োয়না তমখ্রবরা?
•• প্রজেন্টেস্নদগী নহাক্না নহাক্কী কাঙলুপ্তা য়াওহন্নিংবা করি খঙলবগে?
•• কাঙলূপ অসিগীদমক করি সজেসন লৈবগে?
•• ঐখ�োয়না খঙলকপা শেমদ�োক্লবা ডেতাশিং অসি, মরু ওইবা হীরম অমমমগী মখাদা শীজিন্নসি|
•• মখ�োয়-মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংদা অহ�োংবা পূরক্নবা কাঙলূপ অমনা পীরকপা সজেসনগী মতাংদসু
খঙনবা হ�োৎনসি|
•• মখ�োয়না রিকমেন্ড ত�ৌরক্কনি খনবা খ�োঙথাংশিং অদু করি-করিন�ো?
•• ফিদম্নিঙাই ওইবা মহৈল�োয়শঙ অমগী মশক করি ওইফম থ�োকপগে (করিগূম্বা কি এরিয়া তরুক অদুদা
য়াওদবা ৱাফমশিং ওইরবদি মদু ত�োঙান্না ইবা য়াই)।
•• কাঙলূপশিং অসিনা চিত্থহ�ৌবা করি খ�োঙথাং লৈহ�ৌরিবগে?
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• সেসন অদু মরৈ য়েৎনবগী মফম ওইহন্দবা হায়বসি নীংশিংগদবনি| অহ�োয়নদুম হেন্না ফগদবা অত�োপ্পা
কাঙলূপশিংগী মরক্তা অমনা-অমদগী তম্নগদবা ওইহনগদবনি|
•• ফেসিলিটেতরনা মহৈল�োয়শঙ অমা শেমদ�োকপা মতমদা চঙগদবা ৱাখল্লোনশিং পূথ�োক্নরকপশিং অদু
হ্বাইট ব�োর্ড অমদা ইথ�োক্কনি অমসুং মদু কি এরিয়া অমমমগী লীচিং মখাদা ওইহনগদবনি|
ৱাখল্লোনশিং অদুগী পরিং অমা শেমদ�োকপনা মহৈল�োয়শঙ অমা অহ�োংবা পূরকপদা খূদিংমকনা য়ানবা
অমা পূরকপা ঙমগনি|
•• পূথ�োকখ্রবা এসঃডিঃপিঃ শিংগী মরক্তা নহাক্না পাম্বা করিন�ো হায়বদু মুন্না খঙজিন্দুনা অহেনবা করি
তমহ�ৌগদগে হায়বদু খঙদ�োক্কদবনি|
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KEY MESSAGES

•• ওইরিবা অহ�োংবা অদুদা মিৎয়েং থম্মু|
•• মহৈল�োয়শঙ অমদা অহ�োংবা অদু মত�ৌ করম্না ওইথ�োকপগে হায়বদুসু মিৎয়েং থম্মু|
SESSION 4: DEVELOPING CRITERIA OF A ‘GOOD’ SDP
Session 4

16:15 Hrs to 17:30 Hrs

Activities

Time
(Mins.)

To enable the School Heads to
develop a realistic SDP

নেস্নেল সেন্টর ফ�োর

126
126 স্কু ল লিডরসিপ

75

Expected Outcome
Developing a criteria for a 'good'
school development plan

ACTIVITY 4.1: CRITERIA FOR A SCHOOL DEVELOPMENT PLAN
WHICH TRANSLATES THE VISION OF AN IDEAL
“TRANSFORMED” SCHOOL

How to conduct the activity?
Method: Large Group Discussion
SUGGESTED STEPS

কাঙলূপশিংনা মখ�োয়গী ওইবা স্কু ল ডিভেল্পমেন্ট প্লানশিং শেমখ্রবা মতু ংদগীদি কাঙলূপ খূদিংমক্না মখ�োয়গী
এসঃডিঃপিঃ অদু পূথ�োক্তুনা থেঙনগদবা খূদ�োংচাদবশিং অমসুং ওইবা য়াবা পাম্বৈশিংগী মতাংদা মচা খায়না
উৎকনি| কাঙলূপ খূদিংমক্কী শরুক য়ারিবশিংনা অত�োপ্পা কাঙলুপ্না উৎলিবা এসঃডিঃপিঃ অদুগী মচাকশিং ন�োট
ত�ৌশিলহ�ৌগনি| শরুক য়ারিবা খূদিংমক্না হায়রিবা এসঃডিঃপিঃশিং অদু মখাগী অসুম্না অরান-অহুই য়েংশিনগনিঃ
•• প্লান অদুদা য়াওবা খ্বাইদগী মচং ওইবা ল�ৌখৎপা য়াবা হীরম অনী অমদি খ্বাইদগী শ�োনবা হীরম
অনী করি-করি য়াওবগে?
•• মহৈল�োয়শঙ অমগী হান্ননা য়াৎথ�োকখ্রবা ভীজনশিংগা ত�ৌরিবা প্লান অদুগা চানরব্রা?
•• কাঙলূপ খূদিংমক্না পূথ�োক্লিবা প্লান অদুদা মশক খঙদ�োক্লবা খূদ�োংচাদবশিংগা চানবা পাম্বৈশিং
পূথ�োকখিব্রা, করিগূম্বা পূথ�োক্লবদি মদু মত�ৌ করম্নন�ো? পূথ�োক্ত্রগনা, পাম্বৈশিংদু শেম্বা মতমদা ঐখ�োয়গী
ৱাখলদা করি খনগনি?
কাঙলূপশিংনা এসঃডিঃপিঃ শিং পূথ�োকখ্রবা মতু ংদা ফেসিলিটেতরনা এসঃডিঃপিঃ অদুদা করি-করি য়াওগদগে
অমসুং য়াওর�োইদগে হায়বগী মতাংদা ৱাফম খরা ফ�োঙদ�োক্কনি| মসিনা মথক্তা পনখ্রিবা ৱাহংশিং নৈনবদগী
থ�োরকপা ডেতা ওইগনি| শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়গী এসঃডিঃপিঃ শিংদুগী ৱাখল্লোন পূন্না খঙমিন্নবা
য়ানবগীদমক ফেসিলিটেতরনা মাগী ৱাফম অদু হ্বাইট ব�োর্ড নত্ত্রগা ব্লেক ব�োর্ডতা ইথ�োক্কনি|
অচ�ৌবা কাঙলুপ্না, অফবা স্কু ল ডিভেল্পমেন্ট প্লান অমা ওইহন্নবনি হায়না শেম্বা ক্রাইটেরিয়া অদুবু শরুক
য়ারিবশিংনা য়েংগনি| মদুনা মহৈল�োয়শঙ অমবু অফবগী মায়কৈদা অহ�োংবা অমা পূরকপদা মরু ওইবা মচাক
ওইবদা নত্তনা মখ�োয়না চিত্থহ�ৌবা হীরম কয়া পূথ�োকপা ঙমগনি|

Additional Reading
Diwan, R. and Panda, B. (2013) Guiding through the preparation of School Development Plan: A Handbook for School Heads [AD10_s4_4.1: Day 10 – Session 4 – Activity 4.1 – School Development Plan]
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Facilitator Checklist for Day 10
SCHOOL DEVELOPMENT PLAN
Day - 10
Did you remember to collect the following Resources for today?
1. Power point presentation on One Year Engagement (D10_S2_2.1)
2. ‘The power of One’ video (D10_S3_3.1)
Ensure that the following are available
1. Charts
2. Sketch Pens
3. Blank sheets of paper
4. Laptop/Computer
5. Projector
6. Hardcopies of the power point presentation as handouts
7. Speakers (ensure sound quality)

OVERVIEW OF THE DAY

Session

Name

Time (Mins)

1

School Development Plan for My School

120

2

Discussing Way Forward

120

3

Debrief and Feedback of the Workshop

90

4

Closure

30

SESSION 1: SCHOOL DEVELOPMENT PLAN FOR MY SCHOOL
Session 1
Activities
Develop the School
Development Plan for their
School

09:00 Hrs to 11:30 Hrs
Time
Expected Outcome
(Mins.)
120
Develop individual School
Development Plans for their
School

ACTIVITY 1.1: SCHOOL DEVELOPMENT PLAN FOR MY SCHOOL

How to conduct the activity?
Method: Individual Writing Exercise
SUGGESTED STEPS

মমাঙগী নুমিত্তা খন্নখিবা অফবা এসঃডিঃপিঃ গী মচলশিং শীজিন্নদুনা মফম অসিদা শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিং চাওখৎনবা থ�ৌরাং শেম্বা মতমদা মখ�োয়না নুমিৎ খূদিংগী ওইনা মহৈল�োয়শঙদা
থেংনরিবা লনাইগী ওইবা অখন্নবা খূদ�োংচাদবশিং য়াওহনগদবনি।
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংগী এসঃডিঃপিঃ শেম্বা মতমদা হ�ৌখিবা নুমিৎ মাপন্নিদা
খঙজিনখিবশিং অদু রিফর ত�ৌনবা খঙহল্লিঃ
•• মখ�োয়না নুমিৎ খূদিংগী ইশিনখিবশিংদা য়াওবা।

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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•• মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙগী ফীভম (মখ�োয়না মাঙজ�ৌননা শেম-শাখ্রবা), মখ�োয়না থেংনবা অখন্নবা
খূদ�োংচাদবশিং অমদি মহৈল�োয়শঙগা মরী লৈনবা ফীভমশিং অমসুং প্রোফাইল ফ�োর্মদা স্যার ত�ৌবা।
শরুক য়ারিবা খূদিংমক্না শেম্বা এসঃডিঃপিঃ খূদিংমক ৱার্ক্সোপকী রিভিয়ু অমসুং ফীডবেক য়েংনবা পাম্বৈ অমা
ওইবনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মখ�োয়না খঙবশিংগা চানরব্রা য়েংবা য়াই।
শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়গী স্কু লগী ডিভেল্পমেন্ট প্লান ল�োইশিন্দুনা ফেসিলিটেতরশিংদা পীগনি, মখ�োয়না শেম্বা
থ�ৌরাংশিং অদু জের�োক্স ত�ৌদুনা প্লানশিংগী ক�োপি অমা ফেসিলিটেতরদা রেক�োর্ড অমসুং তু ংগী রিফরেন্স
ওইগনি। এসঃডিঃপিঃ শিংগী ওরিজিনেলদি শরুক য়ারিবশিংদা হনখিগদবনি।
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়গী এসঃডিঃপিঃ শেম্বা মতমদা সেসন অদুগী ফেসিলিটেতর অদুম্মক লৈগদবনি
অমসুং মখ�োয়না থবক ত�ৌরিবা কা অদুগী অক�োয়বদা চত্তুনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা থেংনবা
খূদ�োংচাদবশিংগী মরমদা খন্নদুনা ৱারী শান্নগদবনি।
•• শরুক য়ারিবশিংনসু মখ�োয়না মখ�োয়-মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংদা পায়খৎপা য়াবা থ�ৌরাঙগী মচাকশিং
অকক্নবা মতম পীদুনা ইনবা খঙহল্লি।
KEY MESSAGES

•• পায়খৎলিবা থ�ৌরাং অসি নহাক নশাগী মহৈল�োয়শঙবু অহ�োংবা পূরক্নবনি।
•• ৱার্ক্সোপ্তগী খঙলকপা-তম্লকপা খূদিংমক শেম্লিবা এসঃডিঃপিঃ অদুদা মমি তাহন্দুনা অফবা থ�ৌরাং
অমা ওইহনগদবনি।
•• থবক্তা ওন্থোকপা য়াবশিং হাপকদবনি (খূদম ওইনা নহাক্কী থ�ৌরাং অদু মায় পাক্নবা করম্বা পাম্বৈশিং
শীজিন্নগদগে হায়বা)।
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SESSION 2: DISCUSSING WAY FORWARD
Session 2
Activities
Way Forward

12:00 Hrs to 14:00 Hrs
Time
(Mins.)
120

Expected Outcome
The participants know what to expect in the
coming year of the program. Introducing a
culture of PLC Sharing of the Plan ahead
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ACTIVITY 2.1: WAY FORWARD

How to conduct the activity?
Method: Presentation and Question & Answer session
SUGGESTED STEPS

তাঙ্কক অসিগী ফেসিলিটেতরনা শরুক য়ারিবশিংদা চহী অমগী ওইবা ক�োর্স অদুদা মত�ৌ করম্না মাঙল�োমদা
চঙশিনগনি হায়বদু মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগা ল�োয়ননা তাক্কনি।
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা টেবল অদুগী হার্ড -ক�োপি অমা পীদুনা মখ�োয়দা মদুগী মরমদা শন্দোক্না খঙহনগনি।
পৱার প�োইন্টকি স্লাইড অহুম্মক রিস�োর্স ওইনা হাপ্লে [D10_S2_2.1: Day 10-Session 2-Activity 2.1Way Forward (Power point presentation on One-Year Engagement)]।
ইন্টর্ভেন্সন খূদিংমক্কী ওইথ�োকপা য়াবা অমদি পান্দম শন্দোক্না তাকপদা ফেসিলিটেতরনা মতম ল�ৌগনি (হাপ্লিবা
পৱার প�োইন্টতা পল্লিবা খূদিংমক), মসিগী মতম অমসুং ইন্টর্ভেন্সন খূদিংমক্কী ফেসিলিটেতরশিংগী মরমদা।
ফেসিলিটেতরশিংনা প্রজেন্ট ত�ৌবা মতমদা শরুক য়ারিবশিংনা ৱাহং কয়া হংলকপা য়াই, মখ�োয়বু খূদক্তা
খন্নগদ্রা নত্ত্রগা প্রজেন্টেসনগী মতু ংদা খন্নগদ্রা হায়বদু ফেসিলিটেতর অদুনা লেপকনি।
•• চহী অমগী ওইনা পূরকক্লিবা য়ানবা অদুগী মতাংদা পৱার প�োইন্ট প্রজেন্টেসনগী ক�োপিশিং শরুক
য়ারিবা খূদিংমক্তা য়েন্থোক্কদবনি নত্ত্রগা ফংহনগদবনি।
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• টেবল অমসুং পৱার প�োইন্ট প্রজেন্টেসনগী হার্ড ক�োপি অমা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা খূদিংমক্তা
পীগদবনি।
•• ইন্টর্ভেন্সন খূদিংমক্কী ওইনা অকুপ্পা মর�োল খঙহনগদবনি, ওইবা য়াবা মরমদা তাকপনা অকুপ্পা
ৱার�োলদগী হেন্না মরুওই (মসিগী মরুওইবসি খঙজিনগদবনি)।
•• করিগুম্বা ৱাখল্লোনশিং অসি মত�ৌ কমদ�ৌনা থবক্তা ওন্থোকপা য়াবগে হায়বদু খন্নরবদি হেন্না
পূক্নীং থ�ৌগৎকদবনি। ৱাখল্লোনশিং অদু এসঃআরঃজিঃ/এনঃসিঃএসঃএলঃ গী টিমশিংদা খঙহনগদবনি।
ফেসিলিটেতরনা পিঃএলঃসিঃ শিং শাগত্তুনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অহুম নত্ত্রগা মরী য়াওহন্দুনা
মখ�োয় মশেল মতেং পাঙনহনগদবনি, থাখায় খূদিংগী উন্নদুনা মখ�োয়গী প্রোগ্রেস খন্ন-নৈনহনগনি
(মহৈল�োয়শঙশিং অদু লম্মিৎল�োনগী ওইনা য়েংবদা নকননা লৈবা ওইগদবনি)।
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অহুম নত্ত্রগা মরি পূনশিন্দুনা পিঃএলঃসিঃ শিং শেমখ্রবদি ঐখ�োয়না মখ�োয়গীদমক
হেন্না পাকথ�োক-চাওথ�োকপা এক্সন প�োইন্টশিং শেম্বা ঙমগনি অমসুং থ�ৌরাং অদু মত�ৌ কমদ�ৌনা মখা
চত্থগদগে হায়বা শন্দোকনা তাক্তুনা রিভিয়ু, ফীডবেক অমদি ওন সাইট সপ্পোর্ট নচিংবা শীজিন্নগদবনি।
KEY MESSAGES

•• শেম্লিবশিং অসি অমুক্তংগী ওইবা এঙ্গেজমেন্টকী ওইনা শেম্বা নত্তে।
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মখ�োয়গী থ�ৌওং পায়খৎলকপদা মতেং ওইননবা থ�ৌশিল অমা ওইনা মসি
শেম্বনি। মসিনা মহৈল�োয়শঙদা অহ�োংবা মখা তানা চঙশিনবদা মতেং পাঙই।
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SESSION 3: DEBRIEF AND FEEDBACK OF THE WORKSHOP
Session 3
Activities

15:00 Hrs to 16:30 Hrs
Time Expected Outcome
(Mins.)
Consolidating the workshop
10
The video is short crisp message on
by a video on Vision and
the premise of NCSL on which School
Action
Transformation is expected
Feedback on NUEPA's form

30

Feedback is sought on the workshop,
content, facilitators and overall learning
of the wrokshop & suggestions for
improvement

Debrief of the workshop

50

The Learning are shared by each
participant resulting in an optimistic
energy

ACTIVITY 3.1: CONSOLIDATION

How to conduct the activity?
Method: Playing a video

Day
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SUGGESTED STEPS

ফেসিলিটেতরনা ৱার্ক্সোপকী অর�োয়বা সেসন্দা ভিডিও অমা কাপকনি হায়না লাওথ�োক্কনি। রিস�োর্স ওইনা
ভিডিও অদুদা (D10_S3_3.1: Day 10-Session 3-Activity 3.1-Consolidation (video: The Power
of One))। ঐখ�োয়না ভিডিও অদুগী মরমদা খন্ন-নৈনর�োয়দবনি, মদুগী মরমদি মদুনা ত�োঙান-ত�োঙানবা
মীওইশিংদা ৱাহন্থোক কয়া পীগনি। ঐখ�োয়না থাজবদা, মসিনা নহাক্না মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইবগী
শিনফমগী লম্বীদা অদুম্মক শাগ�োন্নদুনা চৎকনি হায়না থাজৈ।
ACTIVITY 3.2: FEEDBACK

How to conduct the activity?
Method: Individual exercise followed by sharing and closure
SUGGESTED STEPS

ফেসিলিটেতরনা ত�োঙান-ত�োঙানবা মচু গী চে অহুম (হায়বদি হিগ�োক, অশংবা অমসুং লৈমচু ) য়েন্থোক্কনি।
অদুগা শরুক য়ারিবশিংদা মখ�োয়গী লনাইগী ওইবা ৱাখল্লোনশিং ফ�োঙদ�োক্নবা মতম পীদুনা ইহনগনি।
নেস্নেল সেন্টর ফ�োর
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মচু অহুমগী চেশিং অসি, ফীডবেক্কী ত�োঙান-ত�োঙানবা ৱাখল্লোনশিং ফ�োঙদ�োক্নবা পীরিবনিঃ
•• অহানবা মচু (খূদম ওইনা হিগ�োক): মসি্ না ৱারক্সোপ্তগী শরুক য়ারিবশিংনা খঙলকপা মরু ওইবা
করিন�ো হায়বদু ফ�োঙদ�োক্কনি।
•• অনীশুবা মচু (খূদম ওইনা লৈমচু ): শরুক য়ারিবশিংনা মখ�োয়দা হেন্না কান্নগদবা, খূদ�োংচাগদবা
ৱাফমশিং, ৱার্ক্সোপ য়াওবদগী খঙলকপা পাউতাকশিং ইদুনা ফ�োঙদ�োক্কদবনি।
•• অহুমশুবা মচু (খূদম ওইনা অশংবা): ৱার্ক্সোপতা য়াওরিবা মচাকশিংগী চূ নবা মওং অমদি
ফেসিলিটেতরশিংগী মতাংদা খন্নবা ম�োৎশিং ফীডবেক ওইনা ইগদবনি।
শরুক য়ারিবশিংনা, ফ�োর্মশিং মেনশিনবা ল�োয়রবা মতু ংদা মিনিট খরা ল�ৌদুনা অত�োপ্পা কাঙলূপ অমদা ৱাহং
অনী হংনবা শেম-শাগদবনি।
REFLECTIVE QUESTIONS

•• ৱার্ক্সোপতগী ঐহাক্না খঙলকপা নত্ত্রগা তম্লকপা মরু ওইবা ৱাফম অমা।
•• ৱার্ক্সোপ মনুংদা খ্বায়দগী পামজখিবা মওং অমা।
NOTES FOR THE FACILITATOR

•• শরুক য়ারিবা খরনা সেসন্দগী টেকনিকেলগী ওইবা ল�ৌশিং অমত্তা ফ�োঙদ�োরক্তবা য়াওগনি অদুবু হেন্না
লনাই ওইবা মওংদা তমখিবশিংগী ৱাফম ফ�োঙদ�োরকপদসু পূক্নীং থ�ৌগৎকদবনি।
SESSION 4: CLOSURE
Session 4
Activities

Thanking and Closure

15:00 Hrs to 16:30 Hrs
Time
Expected Outcome
(Mins.)

30

Thanking and Closure

ACTIVITY 4.1: CLOSURE

Method: Large Group Talk
SUGGESTED STEPS

ফেসিলিটেতরনা স্টেত, ন�োডেল এজেন্সিদা ক�োওপরেসন পীরকপগীদমক অমসুং অতৈ মীওইনা মতেং
পাঙলকপগীদমক থাগৎকনি| শরুক য়ারিবা খূদিংমক্তা থ�ৌরম অদু য়াওবগীদমক্তসু থাগৎকনি|
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মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী
ওইবা
চহী অমগী এঙ্গেজমেন্ট
Day
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মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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ৱাহ�ৌদ�োক
কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রাম (সিঃবিঃপিঃ)গী মতু ংদা চত্থরক্কদবা এঙ্গেজমেন্ট অসিবু কেপাসিটি ব্যুল্ডিং
ৱার্ক্সোপ মনুংদা হ�ৌদ�োরকপা ক্রিয়েটিভ স্পেস অমগী মখা তানা চত্থনবা থ�ৌরাং অমা ওইনা ল�ৌনৈ।
কেপাসিটি ব্যুল্ডিং ৱারক্সোপকি মনুংদা চত্থখিবা থ�ৌওংদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা অমগা-অমগা
ৱারী শান্নদুনা অমদি তমখিবা টেকনিকেলগী ওইবা ৱাফমশিং খঙমিন্নবগী মওং অদুগা মান্নদবা
মওংদা কেপাসিটি ব্যুল্ডিং ৱার্ক্সোপ মতু ংদা ফংলকপা হীরমশিংদি মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মখ�োয়গী
মহৈল�োয়শঙশিংবু অহ�োংবা পূরক্নবা হ�োৎনবদা অকক্নবা মতমদা পূরকনবা হ�োৎনবদা শ�ৌগৎনবা মচাক
অমা ওইগনি। মরম অসিমক্না কেপাসিটি ব্যুল্ডিং এঙ্গেজমেন্টকি মতু ংদা চয়�োল ৬ খক ল�ৌরগা চহী
অমা চুপ্না মখা তানা চত্থগদবনি। চহী অমগী অর�োয়বদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা শেমগৎশাগৎলিবা থ�ৌরাংশিং শীজিন্নদুনা অহ�োংবা পূরকপা অমসুং মখ�োয়গী ওইবা শিনফমগী মতাংদা পূন্না
ভাব তাম্মিন্নবগী মফম অমা শেমগনি। মসিনা চাং নাইনা কাঙলূপ অমা নত্ত্রগা অতৈ মীওইশিংদগী
মতেং য়াওদ্রবশু থবক ত�ৌবা য়াই।

Continuous Enggagement
Capacity Building
Pre-capacity
Building

l

l

Curriculum, materials &
Handbook creation for
SLDP
Developing SRGs and DRGs
and their orientation for
SLDP

Pre-capacity
Building

Capacity Building
workshops

l

l
l

l

Preparing Schoool heads as
leaders through 10 day/6 day
residential programmes
Practicums to be carried out
in school throughout the
year

l
l

Onsite support from block,
cluster level;
Mentoring & differentiated
support by retired teachers/
head teachers
Peer support by school heads
Peer mentoring by school heads

Continuous
Engagement
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MEANING OF CONTINUOUS ENGAGEMENT
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু এনঃসিঃএসঃএলঃ অমসুং এসঃআরঃজিঃ মেম্বরশিংনা নত্ত্রগা এসঃআরঃজিঃ
মেম্বরখক্তনা মতেং পীগনি। ত�োঙান-ত�োঙানবা তাঙ্কক্তা এনঃসিঃএসঃএলঃ অমসুং এসঃআরঃজিঃ মেম্বরশিংনা
নত্ত্রগা এসঃআরঃজিঃ মেম্বরখক্তনা শ�ৌগত্তুনা রিভিয়ু এন্ড ফীডবেক ৱার্ক্সোপশিং (আরঃএফঃডব্লিয়ুঃ)শিং
পাঙথ�োক্কনি। আরঃএফঃডব্লিয়ুঃ হায়বসি (চৎনবা য়াবা মওংদা) ক্লস্টরগী থাক অমসুং ওনলাইন মেডিয়মদা
পাঙথ�োক্কদবনি।
OBJECTIVE
রিভিয়ু এন্ড ফীডবেক ৱার্ক্সোপকী পান্দমদি মশা-মথন্তা পাঙথ�োকখিবা থ�ৌওংগী মতাংদা তাঞ্জা পীবা,
য়েংশিল্লিবশিংনা করি ত�ৌরিবগে হায়বগী মতাংদা ফ�োঙদ�োকপা অমসুং মখ�োয়না করি ঈথিল পীবগে হায়বদু
উত্থোক্নবা হ�োৎনবনি। আরঃএফঃডব্লিয়ুঃ না মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংদা মখ�োয়না থেংনরিবা খূদ�োংচাদবশিং
খঙমিন্নদুনা ৱার্ক্সোপতা তমখিবশিং অদু থবক ওইনা পাঙথ�োকহন্নবনি।
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা মখা তানা এঙ্গেজমেন্ট ত�ৌবসি মরু ওইবা পান্দম অনীগী মখাদা লৈদুনা ৱার্ক্সোপ
অদুগী রিভিয়ূ অমসুং ফীডবেক্তা ফংলকখিবশিংদা ইমান-ইমান মান্নবা করি লৈবগে হায়বদু খঙদ�োকপনি।
পনখ্রিবা পান্দমশিং অদুদিঃ
•

To create a forum that allows school heads to celebrate their journey of change
in their schools

মায় পাকপা হায়বগী মরু ওইবা ৱাখল্লোনশিংদি মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগীনি। কনাগুম্বা অমনা মায়
পাকপা হায়বসি করিন�ো হায়না হঙলকপা য়াই। মতাং অসিদা পল্লিবা মায় পাকপা হায়বদি চয়�োল
৬ চুপ্না চত্থরকপা থ�ৌরম অসিদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবনা হ�োৎনখিবা অহ�োংবা পূরকপা অদুনি।
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা খরনা মখ�োয়গী থ�ৌরাংদা মায় পাকখিবা য়াই, খরনা মায় পাক্তবশু য়াই।
অদুমকপূ মায়থিবা অদুগীদমক করিগী নুঙাইবা ফ�োঙদ�োক্লিবন�ো হায়বা খঙবদা নহাক্না অঙকপা
প�োক্লমগনি। মতাং অসিদনি লুচিংবা অমগী মমি তারিবসি।
য়াম্না ত�োয়না মায়থিবদগী অহ�োংবা কয়া প�োক্লকই। ৱার�োইশিন অমা পূরকপা ঙমদবা মতমদা মদুদগী
তমহ�ৌবা য়াবগী খূদ�োংচাবা কয়া ফংলকই। করিগুম্বা লুচিংবা অমনা অন�ৌবা থ�ৌরাং অমগী মখাদা
অহ�োংবা পূরক্নবা হ�োৎনরবদি মদু ইহান-হান্না হ�োৎনবদা মায় পাক্তবশু য়াই। খ্বাইদগী মরু ওইরিবা
অমসুং মমল য়াম্না ল�ৌনরিবদি মহাক্না মহৈল�োয়শঙ অমবু শেমদ�োক্নবা হ�োৎনখিবা অদুনি।
•

To initiate a practice of Peer Learning and forming Professional Learning
Communities (PLC)

	প্রোফেস্নেল ওইবা তমনবগী কাঙলূপ অমা শেমগৎপদা মরু ওইনা মিৎয়েং চংলিবা অসি তাকপীবদগী
তম্বনা হেন্না মরু ওইনা ল�ৌই। পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবা, অমনা-অমগী ৱাখল্লোন খঙমিন্নবা অমসুং
তম্মিন্নবা অদুনি। মহৈল�োয়শঙগী কম্ম্যুনিটিশিংনা প্রোফেস্নেল ডাইল�োগ অমা থম্বা অমসুং য়�োকখৎপদা
পাম্বৈ অমা ওইরি।

নেস্নেল সেন্টর ফ�োর
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	হায়রিবা কম্ম্যুনিটি অদুগী খূদ�োংচাবদি মপান্দগী লাকপা য়াথং নত্ত্রগা ডিমান্ডশিং (শেম-শারবা
ট্রেনিংশিং অমদি গ�োভর্মেন্ট ইন্সটিট্ যুসনশিংনা পূথ�োকপা কাঙল�োন)গী মখা প�োন্না লৈতে । হায়রিবা
কাঙল�োন অসিদি মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংদা মতেং ওইনবা চৎন-পথাপ অমনি । মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংনা মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংদা করিগুম্বা অন�ৌবা অমা পূথ�োকপা মতমদা মখ�োয়দা
অহানবদা মখ�োয়বু য়েংশিল্লিবশিংগী এক্সপরিয়েন্সতগী মত�ৌ করম্না মখ�োয়না ৱার�োইশিন পূরকখি
নত্ত্রগা খূদ�োংচাদবশিং ল�োইশিন্নবা হ�োৎনখি হায়বা খঙবা ঙমগনি ।
STEPS IN THE CREATION OF PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY

•• কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রামগী মনুংদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং মখ�োয়-মশেল উন্নগদবনি।
•• থ�ৌরাং অদুগী মনুংদা মখ�োয়-মশেল অমগা-অমগা ম�োৎ ফ�োঙদ�োকনগদবনি।
•• থ�ৌরম অদু মপুঙ ফানা ল�োয়শিল্লবা মতু ংদা মখ�োয়না অমুক হন্না উন্নদুনা রিভিয়ু এন্ড ফীডবেক
ৱার্ক্সোপকী মনুংদা ৱা খন্নগদবনি।
•• অকক্নবা মতম অদুগী মনুংদা মখ�োয়না মফমশিং শীন-লাংদুনা মখ�োয়না থেংনরিবা খূদ�োংচাদবশিংগী
মরমদা খন্ন-নৈনগদবনি। মখ�োয়না লৈরিবা মচাকশিং হান্না খঙলকপশিং তমথ�োকনদুনা খন্ন-নৈনবা
য়াই।
•• ৱার্ক্সোপতা য়াওবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং খক্তনা পিঃএলঃসিঃ শিং ওইগনি হায়বা অকক্নবা
লৈতে। মসিগী ৱাংমদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং (ৱার্ক্সোপতা য়াওখিবশিং নত্তনা) অতৈশু মীফম
পাঙথ�োকমিন্নদুনা খঙলকপশিং খন্ন-নৈনবা য়ানবা ফ�োরম অমা শেম্বা য়াই।
REVIEW AND FEEDBACK MECHANISM FOR CONTINUOUS ENGAGEMENT

রিভিয়ু এন্ড ফীডবেক মেকানিজম হায়বসি চহী অমগী ওইনা ওন-সাইট সপ্পোর্ট অমসুং রিভিয়ু ত�ৌনবা
মখাগী অশুম্না শেম্বনিঃ
•• হায়রিবা থ�ৌরাং অসি নুমিৎ ৬ নিগী ওইবা কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রাম্না হ�ৌদ�োকই, মসিদা অমগাঅমগা ৱা খন্নবগী মতাং য়াওরি (থা অমা)।
•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা এসঃআরঃজিঃ অমদি এনঃসিঃএসঃএলঃ মেম্বরশিংদগী একাডেমিক্কী ওইবা
অমদি মখ�োয়না থেংঙনখিবশিংদগী খঙলকপা মতেংশিং ওন-সাইট তাগী ফংগনি (থা ২ অমসুং ৩)।
•• থা ৩ গী মতু ংদা এনঃসিঃএসঃএলঃ অমদি এসঃআরঃজিঃ মেম্বরশিংনা অহানবা রিভিয়ু এন্ড ফীডবেক
ৱার্ক্সোপ পাঙথ�োক্তুনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা থা ৩ গী মনুংদা থেংনখিবা এক্সপরিয়েন্স অমসুং
খূদ�োংচাদবশিং খঙদ�োকমিন্নগনি (থা ৪)।
•• অহানবা আরঃএফঃডব্লিয়ুঃ গী মতু ংদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা অমুক হন্না মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙদা
চত্তুনা থা অহুমদা তমখিবশিং থবক্তা ওন্থোক্নবা হ�োৎনগনি (থা ৫ দগী ৭)।
•• শরুক য়ারিবশিংনা অনীশুবা রিভিয়ু এন্ড ফীডবেক ৱার্ক্সোপতা মখ�োয়-মখ�োয়না ফংলকপশিং পূন্না
খঙমিন্নগনি (থা ৮)।
•• অনীশুবা আরঃএফঃডব্লিয়ুঃগী মতু ংদা শরুক য়ারিবশিংনা এসঃআরঃজিঃ মেম্বরশিংদগী ওন-সাইটকি
মতেং ফংগনি অমসুং অর�োইবা তাঙ্কক্কীদমক পূন্না ৱা খন্নগনি (থা ১২)।
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SCHEDULE OF THE CONTINUOUS ENGAGEMENT WITH SCHOOL HEADS FOR
ONE-YEAR DURATION
Month

1

2

3

4

Intervention

CB
workshop

Provide on-site
support

Review &
Feedback
#1

Duration

5-6 days

At least once in
2 months

2 Days

Facilitator

NCSL

Outcome

Capacity
Building
of HMs

6

7

8

9

10 11

12

Provide on-site
support

Review &
Feedback
#2

Peer visits

Retreat

Twice in 3
months

2 Days

2 visits is
PLC’s school
per HM

2 Days

2 Days

DRGs
& HMs
themselves

2 Days
To support
the HMs as
they carry the
transformative
agenda in their
schools

Objective

5

To support
the HMs as
they carry the
transformative
agenda in their
schools

1) Hand holding the School Heads as they attempt change
in their school. 2) Exhibit the competency of Reflective
Practice as a School Head. 3) Create opportunities for
SRGs & DRGs to perform a greater role for ownership
building 4) To initiate Peer-Learning process that lead to
forming PLCs.

The HMs
initiate peerlearning as a
part utilizing
their PLC

Designed
& led by
NCSL &
SRG to
congratulate
and learn
from each
other’s
journey of
change in
each one’s
school

The HMs & DRG’s
capacity building happens
for becoming a more
sustainable unit and lead the
activities of PLC

ALTERNATIVE MODELS FOR PROVIDING ONSITE SUPPORT
Model 1: Onsite Support from Block and Cluster levels to schools:

এসঃআরঃজিঃ, ডিঃআরঃজিঃ অমসুং এনঃসিঃএসঃএলঃ য়াওবা খূৎপূ অমনা মখাগী থ�ৌওংশিং অসি পায়খৎকনিঃ
ক) হ�ৌখিবা থা অহুমগী মনুংদা মহৈল�োয়শঙ, ক্লস্টর অমসুং ব্লোক্কী থাক্তা পাঙথ�োকখিবা মীফমশিংগী
রিভিয়ু রিপ�োর্টশিং নৈনবা।
খ) ব্লোকশিংদা লৈবা মহৈল�োয়শঙশিংদা চত্তুনা মখ�োয়না ফংলকপা ৱাখল্লোন, রিভিয়ু রিপর্টশিংগী খূত্থাংদা
খঙদ�োক্তুনা মখা তাবা থ�ৌওংশিং পাঙথ�োক্নবা পাউতাকশিং হেন্না মগুন লৈহনবা।

নেস্নেল সেন্টর ফ�োর

142 স্কু ল লিডরসিপ

গ) ম�োনিটরিং অমসুং ইভাল্যুএসন অনীগী খেন্নবা খঙদ�োকপা ঙম্নবা এসঃআরঃজিঃ + ডিঃআরঃজিঃ
+ এনঃসিঃএসঃএলঃ শিংনা ডিস্ট্রিক্টশিং/ব্লোকশিং/ক্লস্টরশিং অমদি মহৈল�োয়শঙশিংদা শ�োয়দনমক্কী
চত্তুনা য়েংশিলহনগদবনি অমসুং ব্লোক অদুদা লৈরিবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগা হকথেংননা ৱারীৱাতাই শান্নহনগদবনি। ৱারী শান্নবগী তাঙ্কক অসিনা, পায়খৎকনি খল্লিবা থ�ৌরাং অদু নিয়ম চুম্না
পাঙথ�োক্নবা অমসুং ল�ৌখৎপা য়াবা থ�ৌওং কয়া শেম-শানবা হ�োৎনগদবনি।
ক্লস্টর রিস�োর্স পার্সনশিংনা, মখ�োয়গী ব্লোক্তা লৈরিবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগা থবক ত�ৌমিন্নদুনা মখাদা
পীরিবা ওন-সাইট সপ্পোর্টশিং অসিগী খূত্থাংদা মতেং ফংহনগনিঃ
অ) চাং নাইনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা পাঙথ�োরকপা থ�ৌওংশিং য়েংলগা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা
ল�ৌরিবা থ�ৌদাং অমসুং মহৈল�োয়শঙ শেমদ�োকপদা অহেনবা মিৎয়েং থমদুনা থা খূদিংগী ওইবা
মীফমশিং পাঙথ�োকপা। ক্লস্টর রিস�োর্স পার্সনশিংনা হায়রিবা রিভিয়ু সেসনশিং অদু মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংগা ল�োয়ননা পূন্না শরুক য়ামিন্নদুনা চত্থগনি। হায়রিবা থ�ৌরাং অসি মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংগা ল�োয়ননা শেম্মিন্নগদবনি।
ই) ত�োঙান-ত�োঙানবা মখলশী হীরমদা খঙ-হৈরবা অমসুং রিস�োর্স পার্সনশিংগী খূত্থংদা খন্ন-নৈনবা
অমসুং সেমিনারশিং শীন্দুনা ক্লস্টর অদুদা লৈরিবা ওঝাশিংগী ল�ৌশিং অমদি ৱাখল্লোনশিং মপাঙ্গল
কনখৎহনগনি।
ঈ) ক্লস্টরদা চহী চুপ্না ঐচঃএমঃ শিংগী মতেংগা ল�োয়ননা মখা তাবা সপ্পোর্ট পীনবা পাম্বৈ অমা পূথ�োক্তুনা
মহৈল�োয়শঙশিংগী ক্লস্টর মনুংদা ত�োঙান-ত�োঙানবা হীরমশিংদা খঙ-হৈরবা রিস�োর্স পার্সনশিং ওইনা
ওঝাশিংবু শেমগৎপা।
উ) হায়রিবা হীরম অমমমদা খঙলবা মীওইশিংনা ক্লস্টরদা লৈরিবা মহৈল�োয়শঙ খূদিংমক্তা মখ�োয়বু
য়েংশিল্লিবশিংবু শ�ৌগৎনবা মখ�োয়গী ল�ৌশিং অমদি চৈঙাক পীগনি।
ঊ) মসিগা মান্ননা লুচিংবা অমা ওইবগী ত�োঙান-ত�োঙানবা মগুন, ত�ৌবা ঙম্বা অমসুং ল�ৌশিং লৈরবা
ঐচঃএমঃ শিংনা মখ�োয়গী য়েংশিল্লিবা ঐচঃএমঃ শিংবু মতেং পাঙনবা এক্সপার্টশিং ওইরক্কদবনি।
Model 2: Peer Support by School Heads

থাখায় খূদিংগী ওইনা ক্লস্টর অমদা লৈবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী মনুংদা য়েংশিল্লিবশিংগী মওংদা মীফম
পাঙথ�োক্তুনা মখ�োয়-মখ�োয়গী মহৈল�োয়শঙশিংগী ওইরিবা ফীভম অমসুং খূদ�োংচাদবশিংগী মরমদা খন্ন-নৈনদুনা
পাউদমগনি।
মসি কাঙলূপ অমগী মনুংদা লৈবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী মীওই অমনা লমজিংগনি। মসিগা মান্ননা
মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা ইন্টরেক্সন সেসন অদু পাঙথ�োক্নবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা খূদিংমক্তা ফংহনগনি।
হায়রিবা সেসনশিং অসি নিংথিনা পাঙথ�োক্নবগী দাইত্ব অখন্নবা মীফম অমদা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা
লেপকনি।

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
143
– খূৎপায় লাইরিক অমা

Model 3: Peer Mentoring

স্কু ল লুচিংবশিংনা নুমিৎ ১৫ নী নত্ত্রগা ২০ নীদা অমুক-অমুক উন্নদুনা মখ�োয়না থেংনরকপা এক্সপরিয়েন্সশিং,
থ�ৌদ�োক-ৱাথ�োকশিং অমদি খুদ�োংচাদবশিংগী মরমদা খন্নদুনা অন�ৌবা ল�ৌশিং পুথ�োক্নদুনা অমনা-অমবু মতেং
পাঙনগনি অমসুং তাক্নগনি। থাঙ্গৈশেংনমক হায়রিবা ঐচঃএমঃ শিং অসিনা স্কু লশিংগী অপুনবা ক্লস্টর অমগী
চাউখৎ-খ�োঙথাংশীং শেম-শাদুনা মদুবু থবক্তা ওন্থোক্কনি। মসিনা ক্লস্টর অদুদা লৈরিবা স্কু লশিং অদুগী
ছাত্ত্রশিংবু তম্বিবদা মায় ওনশিন্দুনা অওনবা অমা পুরক্কনি।
Model 4: Onsite support through external mentoring and differentiated support
by retired school heads / retired teachers / NGOs / volunteer professionals

হ�ৌখিবা মতমদা সার্ভি স্তা লৈরিঙৈদা ঈচং-থ�ৌনা স্কু লশিংবু লুচিংলম্বা, থবক্তগী প�োথারবা ওঝা মক�োকশিংবু
সবজেক্ট টিচর এক্সপার্ট ওইনা অমদি স্কিল ইস্পিসিয়েলিস্ট ওইনা শরুক য়াহনবা। ত�োঙান-ত�োঙানবা
এনঃজিঃওঃ শিংগী প্রোফেস্নেলশিং অমদি অতৈ-অতৈ লম কয়াদা মায়পুনরিবা ভ�োলুন্ট্যরশিংবুসু মখ�োয়গী থ�ৌদাং
অদু স্কু লশিংদা য়�ৌহনবিগদবনী।
হায়রিবা থবক্তগী প�োথারবা ওঝা মক�োকশিং নত্ত্রগা ওঝাশিং অমসুং প্রোফেস্নেলশিং অসিনা মেন্টরশিংতগী
ওইবা কাঙলূপ অমা শেমদুনা ক্লস্টর অদুগী মনুংদা লৈরিবা স্কু লশিংদা অখন্নবা মতেং পীহনবসু য়াই।
হায়রিবা মেন্টরশিং অসিনা ক্লস্টর রিস�োর্স পার্সনশিংগা ত�োয়না পাউ ফাউনদুনা মখ�োয় মশা-মশাবু ক্লস্টর
রিস�োর্স পার্সনশিংগী ৱাখল্লোন অমদি ম�োৎ চান্নবা ওইহন্দুনা ক্লস্টর লেবেল রিভিয়ু মিটিংশিংদা শরুক য়াদুনা
স্কু ল লিডরসিপ ডিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অমসুং স্কু ল ট্রান্সফ�োর্মেসনবু থবক ওইনা ওন্থোকপদা মতেং পাঙগনি।
Model 5: Integrated model of providing onsite support

ওন-সাইট সপ্পোর্ট পীবা হায়বসি টেক্নোল�োজিশিং শীজিন্নরগা ত�ৌবশু য়াই, হায়বদি গুগল গ্রুপশিং, ম�োবাইল
নেটৱার্ক কন্নেক্সনশিং, স্কাইপ, ভিডিও কনফরেন্সশিং অমদি ব্লেন্ডেদ এপ্রোচ ল�োয়ননা ফেস-তু -ফেস অমসুং
ওন-সাইট সপ্পোর্ট শীজিন্নদুনা ত�ৌবসু য়াই।
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Block Level
Support
Cluster Level
Support
Differentiated
Support by External
Mentors
Peer
Mentoring
and Mutual
Support

SUGGESTIVE SCHEDULES OF THE REVIEW AND FEEDBACK
WORKSHOPS
নুমিৎ নীনিগী রিভিয়ূ ৱার্কস�োপ অমসুং হঙ্গৎনা য়েংবগী সেসনশিং অসিনা অন�ৌবা টেকনিককেলগী ল�ৌশিং
তানশিনবগী ল�োয়নরিবা খ�োঙল�োয়শিংগী এক্সপরিয়েন্সতগী তমজবদনা হেন্না পূক্নীং চঙগনি। মসিগীদমক্তা
ডিজাইন অসি পূথ�োকপনিঃ
DAY SESSION

1.1

1.2

TITLE

OBJECTIVE

Welcome &
Share
Introduction to Objectives to
the Retreat
set the tone of
the workshop

OUTCOME

The HMs know
what to expect in
the 2 days, feel
on-board with the
objectives, feel
prepared for the
workshop
‘My Journey
To create a
The HMs put
with My School space where
up their journey
in the 6 weeks’ HMs can
exhibits on the walls
- Individual
engage in
to share with peers,
reflection
individual,
on the walls marked
guided
for each key area,
reflection on my i.e., 6 walls
Achievements,
Failures &
Learning.

TIME
9:3010:00) am

10:00-1:00
pm
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1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

Reading exhibit To create
of peers
opportunity
to initiate peer
sharing and,
in turn, peer
learning
Individual
To give time
thinking on
so that HMs
'What I learnt
can absorb the
from others for new ideas and
my school'
reflect on their
own journey,
focusing on
solutions they
have learnt
from peers.
Forming groups To more
and problem
systematically
solving on
identify the
solutions +
'right' resources
additional
(i.e., going
sources (Short through similar
reading/case
struggles)
study/video)
to engage in
problem solving
Individual
To provide a
consolidation
closure to the
of action plan
retreat
practicum
Way forward

HM would go
around reading
peer's journey,
asking questions,
congratulate each
other
Each HM
articulates own
learning while
reading peer's
journey, highlight
one thing they
will try in their
schools(which they
had not been doing)

2:00-4:30
pm

The HMs sit
together in groups
of each key area
(KA), solving the
issue that each
one faces. Also
may refer to new
sources, if needed

9:30-01:00
pm

The HMs renew/
revise/ design new
praticum, with
action plan, for
their school
To enable HMs HMs identify the
to lead such
right people to be
meets in future in touch within the
next six months for
their KA and fix
dates and plan for
other KA meets.
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4:30-5:00
pm

2:00-4:00
pm

4:00-5:00
pm

CONCLUSION
NCSL-NUEPA গী মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিং শেমগৎপা হায়বা প্রোগ্রাম অসি মরু ওইনা মহৈল�োয়শঙশিংবু
অঙাঙশিংগী অমদি স্টাফশিংগী মহৈ-মশিং, লমচৎ-ব্যভার, থকসি-খাসি, তাকপী-তম্বিবদা চঙখ�োনবা
মফম অমা ওইনবা ত্রান্সফ�োর্মেসন ত�ৌবদুনি| মসিগী ত্রান্সফ�োর্মেসন অসিনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু
এডমিনিস্ট্রেতরগী থবক-থ�ৌগায়দগী মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবা অমা ওইনা ত্রান্সফ�োর্ম ত�ৌবদসু মিৎয়েং
থম্লি| হায়রিবা পান্দম অসি ফংনবগীদমক হেন্না মরু ওইরিবা ৱাফম অমদি, মতমগী মতু ং ইন্না
ত্রেনিং প্রোগ্রামশিংগী মশক অসি হেন্না চেৎশিনবা মওং অমদি মসিনা কান্নবা পীগদ�ৌরিবা মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংগা ত�োয়না অমদি তু ং-ক�োইবা মওংগী ত�োৎন-তিন্নবগী তঙায়ফদবা লৈ| মসিগী খূৎপায়
লাইরিক অসি মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী লিডরসিপ কেপাসিটিশিং শেমগৎনবগীদমক্তনি, মদুনা
মখ�োয়বু ঙসিগী মহৈল�োয়শঙ অয়াম্বনা থেংনরিবা মখল-মখাগী চৈথেং কয়াবু মায়�োক্নবা ঙমহনগনি|
মসি মহৈল�োয়শঙশিংবু মাগী-মাগী মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা ত্রান্সফ�োর্ম ত�ৌবদা খূৎলায় ওইনা
শীজিন্ননবা অমদি তু ংদা লাক্কদবা খূদ�োংচাদবা কয়াবু মায়�োক্ননবা রিস�োর্স অমনি| NCSL গী
করিকুলমদগী শেমগৎচবা ওইজরগসু মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবাশিংবু মখ�োয়না তম্লকপা-খঙলকপা ময়াম
অদু শীজিন্নবা য়ানবা ঠিওরিটিকেল অমদি প্রক্টিকেল রিস�োর্সশিং পূল্লগা শেমজবনি| খূৎপায় লাইরিক
অসিনা ইন্সট্রক্সনেল তেক্নিক ময়াম অমা খূদম ওইনা গ্রুপ ডিস্কসন, র�োল প্লে, ওডিও-ভিজুয়েলগী
খূৎলায়শিং অমসুং এক্সপ্রিমেন্টেল লার্নিং এক্টিভিটিশিং অসিগী মতেংনা খূৎপায় লাইরিক অসিনা
মহৈল�োয়শঙশিংবু ত্রান্সফ�োর্ম ত�ৌবদা চঙগদবা প্রোব্লেম স�োল্ভিং অমসুং ডিসিজন মেকিংদা শুকশ�োয়শ�োয়দনা কান্নবা পীগনি হায়বা অচেৎপা থাজবা অদু পীরি|
NCSLগী স্টেত মেছিনরিশিংগা ডাইরেক্ট এঙ্গেজমেন্টকী পান্দম অদুগীদমক খূৎপায় লাইরিক অসিনা
নুমিৎ ১০ নিগী অমসুং নুমিৎ ৬ নিগী ওইবা স্টেত/য়ুঃটিঃ শিংগী কেপাসিটি ব্যুল্ডিং প্রোগ্রামগী
প্রাক্টিকেল গ্বাইড ওইনসু মথ�ৌ ত�ৌগনি|
মসিগী শরুক অমা ওইনা, মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংনা ত�ৌগদবা প্রিপ্রেতরি ৱার্কশিংগী মচা-খায়বা
ৱার�োলশিং য়াওরি| খূৎপায় লাইরিক অসিদা য়াওরিবা রিস�োর্স মেটরিয়েল পূম্নমক এনঃসিঃএসঃএলঃ
(NCSL) গী ফেকলটিনা শেম-শাবা ঙাক্তনি অমদি ফ�োংনা ফংবা এডুকেস্নেল রিস�োর্সশিংদগীনি|
খূৎপায় লাইরিক অসিমকসু ইজুকেস্নেল রিস�োর্স ওইনা ফ�োংনা ফংহনগনি| ল�োয়ননা খূৎপায় লাইরিক
অসি অহানবা ওইনা পূথ�োকপনি, মসিদা য়াওরিবা মচাকশিং অসি, ফংলকপা ফীডবেকশিংগী মতু ং
ইন্না শেমদ�োক-শেমজিন ত�ৌরক্কনি|
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Appendix 1

PROGRAMME DESIGN FOR 6-DAY CAPACITY BUILDING OF
SCHOOL HEADS
Preparatory Activity: School Leadership Development Programme
The preparatory activity would be filled by school heads before
coming to the Capacity Building Programmne
Themes

Duration

Day 1: KA 1: Perspective On School Leadership
Introduction and Programme outline

90 Minutes

Understanding School Leadership: multiple roles and
responsibilities And putting Child First

90 Minutes

School as a Learning Organization

90 Minutes

Understanding School as a Learning Organization

90 Minutes

Day 2: KA 2 and KA 3: Developing Self and Transforming Teaching and
Learning Process
Understanding My Leadership Style

90 Minutes

Prioritizing Work as a School Head

90 Minutes

School and Purpose of Education

90 Minutes

Understanding Developmental needs of Children

90 Minutes

Day 3: KA 3 and KA 4: Transforming Teaching learning Process
and Building and Learning Teams
Observing and Feedback to Teachers

90 Minutes

Being a Coach and a Mentor

90 Minutes

understanding Teams

90 Minutes

Creating Spaces for Dialogue with a purpose: Staff meetings

90 Minutes

Day 4: KA 5 and KA 6: Leading Partnerships and Leading Innovators
Understanding Partnership: Identifying Stakeholders and their
Engagement

75 Minutes

Home-school Partnership

90 Minutes

innovation - Heart of a Learning Organization

90 Minutes

Remaining the School through innovations

90 Minutes
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Day 5: Consolidation and Applying to School Situation
Consolidation of Learning

45 Minutes

Creating School Leadership Development Plans based on any
One School's Profile

150 Minutes

Presenting a peer review

120 Minutes

Developing Cirteria of a ‘good’ SDP

75 Minutes

Day 6: Drawing School Development Plan and Way Forward
School Development Plan for My School

120 Minutes

Discussing Way Forward

120 Minutes

Debrief and feedback of the Workshop

90 Minutes

Closure

30 Minutes
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Appendix 2

Curriculum Framework for School
Leadership Development
করিকুলম ফ্রেমৱার্ক অসিনা কি এরিয়া তরুক এলিমেন্টরি মহৈল�োয়শঙগী থাক্তা স্কু ল লিডরসিপ শেমগৎপগী
পান্দমদা ত�োঙান-ত�োঙানবা কম্পোনেণ্টশিং শীজিন্নদুনা য়াত্থোক্লি| কি এরিয়াশিং অসিগী নিংথিনা দিফাইন
ত�ৌরবা ওব্জেক্টিবশিং অমসুং কন্টেন্ট এরিয়াশিং য়াওরি| মসিনা মহৈল�োয়শঙগী লিডরশিংগী তঙায়ফদবা স্কু ল
ত্রান্সফ�োর্মেসন অমসুং প্রোফেস্নেল গ্রোথ অদু পীগনি|ত�ৌরবা ওব্জেক্টিবশীং অমসুং কন্টেন্ট এরিয়াশিং য়াওরি|
মসিনা স্কু ল লিডরশিংগী তঙায়ফদবা স্কু ল ত্রান্সফ�োর্মেসন অমসুং প্রফেস্নেল গ্রোঠ অদু পীগনি|

কি এরিয়া তরুকমক অমগা-অমগা নক্না মরী লৈনহল্লি| মসিনা স্কু ল ত্রান্সফ�োর্মেসন পূরক্নবা মপুঙ ফাবা
মিৎয়েং অমা ওইরি, ল�োয়ননা পান্দম অসি ফংনবা স্কু ল লিডর অমগী মরু ওইবা থ�ৌদাং অদু শাগৎলি|
ফ্রেমৱার্ক অসিনা মহৈল�োয়শঙ অমগী অঙাঙশিংবু খূমাং চাওশিন্নবা মহৈ তম্বিবা অমসুং মখ�োয়গী ওল-রাউন্ড
গ্রোথ এন্ড ডিভেল্পমেন্ট পীরিবা মহৈ তম্ফম লুপ অমনি হায়না ল�ৌগনি| করিকুলম অসিনা মহৈল�োয়শঙগী
লুচিংবশিংবু প�োজিটিভ সেল্ফ-কন্সেপ অমা শাগৎপদা মপুং ওইবা মিৎয়েং থম্লি| মখ�োয়বু ৱাখল থ�োকপা
ইক্বেলিটি অমসুং নন-ডিস্ক্রিমিনেসন হায়বা বেল্যুশিংনা লুচিংনবা হ�োৎনগনি|
ইন্দিয়াগী মহৈল�োয়শঙশিংগী পাক-চাউনা খেন্নবা লৈবা অসিনা মরম ওইরগা ফ্রেমৱার্ক অসিনা ঈস্পিসিয়েল
ফ�োক্কস এরিয়াশিং খঙদ�োক্তুনা থবক ত�ৌনবগী মফমসু পীরি| চীংগী লমশিং, মরুভুমি অমসুং ত্রাইবেল এরিয়াশিং,
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ন�োং কা-হেন্না তাবা মফমশিং, ঈচাউ থ�োক্কনবা মফমশিং নত্ত্রগা খূৎশেম্না থ�োকহনবা ডিজাস্টরশিংগী চৈথেং
ফংবা মফমশিং খন্দোক্তুনা ত�োঙানবা মিৎয়েং থম্লি| মসিগা চপ মান্নবা মওংদা মহৈল�োয়শঙ মচা অমসুং
মল্টি-গ্রেড মহৈল�োয়শঙশিংদসু অখন্নবা মিৎয়েং চঙই|

KEY AREA 1: মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংদা মিৎয়েং অমা
মসিনা লিডরসিপ হায়বসি করিন�ো হায়বা খঙজিনবগা ল�োয়ননা মহৈল�োয়শঙদা অহ�োংবা পূরকপদা করি
মথ�ৌ পাঙথ�োকপগে হায়বদু খঙজিলহল্লি । মসিনা মহৈল�োয়শঙ অমবূ লার্নিং ওরগাননাইজেসন অমনি হায়বগী
ৱাখল্লোন অদু শাগৎলি, অদুগা অঙাঙশিংবু য়�োকখৎনবা, চাউখৎনবা হ�োৎনবীরিবা মফম অমনি হায়বদু
উৎলি। কি এরিয়া অসিনা অহ�োংবা পূরক্নবগী মিৎয়েং অমসুং স্কু ল ত্রান্সফ�োর্ম ত�ৌবর�োমদা মায় ওনশিল্লি।
Objective

•• স্কু ল লিডরসিপ হায়বসি খঙজিনবা, অহ�োংবা অমসুং শেমগৎপগী মিৎয়েং শাগৎপনি ।
Unit 1: মহৈ তমফমশঙ অমা ওইনা মহৈল�োয়শঙ
	স�োসিয়েল ইন্সটিট্ যুত অমা ওইনা মহৈল�োয়শঙ।

l
l

লুপ অমা ওইনা মহৈল�োয়শঙগী ডাইনামিক ওইবা শক্তম।

l

অমগা-অমগা মরী লৈনবা অমদি মহৈল�োয়শঙগী থ�ৌওং।

l

স্কু লবু মহৈ তমফম অমদি চাউখৎপা পূরকফম অমা ওইবগী শক্তম।

Unit 2: স্কু ল লিডরসিপঃ শক্লোন ময়াম অমদি শক্তম
l

লিডর হায়বসি মিৎয়েং অমা ওইনা।

l

লিডর হায়বসি অহ�োংবা পূরকপা অমা ওইনা।

l

লিডর হায়বসি কনাগুম্বা ইথিল পীবা অমা ওইনা, য়াম্না অখাং কনবা, মীগীদমক খনবা অমসুং পূন্সি
চুপ্পগী ওইনা তম্বা লেপ্তবা মীওই অমা ওইনা।

l

লিডর হায়বসি ৱাখল থ�োকনা থবক ত�ৌবা মীওই অমা ওইনা।

l

মহৈল�োয়শঙগী মগুন হেনগৎহনবদা লিডরসিপকী মথ�ৌ।

Unit 3: মহৈল�োয়শঙগীদমক মিৎয়েং অমা শাগৎপা
l

মহৈল�োয়শঙদা অহ�োংবা পূরকনবা মিৎয়েং অমা শাগৎপা।

l

মচাক অমসুং হেন্দোকপা ঙমদবশিং খঙদ�োকপা ল�োয়ননা লেপথ�োকপা।

l

মহৈল�োয়শঙ চাওখৎহনবগী খূত্থাংদা থমলিবা মিৎয়েং অদু থবক ওইনা ওন্থোকপা।

l

মতম-মতমগী মিৎয়েং চাওহন্দুনা অমসুং হঙ্গৎনা য়েংদুনা পূরক্লিবা অহ�োংবশিং অদু পরিং নাইনা
খঙদ�োকপা।
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Unit 4: অহ�োংবা হায়বসি করিন�ো খঙজিনবা
l
l

l

l

মহৈল�োয়শঙদা অহ�োংবা পূরক্কদবা লমজিং-লমতাকশিং: ই্নক্লু জন, ইক্বিটি, অমসুং ক্বালিটি।
মহৈল�োয়শঙ হায়বসি অপূনবা অমনিঃ ৱাখল্লোনশিং, ত�ৌবা ঙম্বশিং অমসুং অহ�োংবা পূরক্নবা
পান্দমশিং।
ইশানা ইশাবু হ�োংদ�োকচবগী মরুঃ পূক্নীংগী শাজৎ, ত�ৌথ�োরকপা, ৱাখল্লোন ফ�োঙদ�োকপা। মমা-মপা
ওইবশিং, ওঝাশিং অমসুং মীয়ামগা পূনবা।
অহ�োংবা হায়বসিগা ল�োয়নবাঃ অথিংবা পীরকখিবশিংবু মায়�োকনবা অমসুং খূদ�োংচাবশিংদা ওন্থোকপা।

Unit 5: অহানবদা অঙাঙ
l
l
l
l
l

অঙাঙ ওইবা হায়বসি করিন�ো খঙজিনবা।
অঙাঙবু মপুঙ ফানা চাওখৎহনবা।
মহৈল�োয়শঙদা অঙাঙশিংগী হক।
মান্নবা হায়বসি চৎনবা, অচান-মীরায় নাইদবা অমসুং পূম্নমকপূ ন�োল্লুকপা।
মহৈল�োয়শঙ হায়বসি য়াম্না চেকশিনবা অমসুং অকি-অখং লৈতবা মফম অমা ওইনা।

Unit 6: থবক্কী শক্তমদা অহ�োংবা পূরকপা
l
l
l
l
l

মাঙদা পান্দম থমদুনা চঙশিনবা।
মখল-মখলগী ওইথ�োকপা য়াবশিং অমদি মিৎয়েংশিং অদু তাশিন-খ�োমজিনবা।
অমগা-অমগা ৱাহন্থোক লৈনা তাথ�োক-তাশিন ত�ৌবা।
অহ�োংবা অমদি শেমদ�োকপা হায়বসি য়াজবা।
শরুক য়ামিন্নবা হায়বসি য়�োকখৎপা।

KEY AREA 2: ইশাবু শেমগৎচবা
কি এরিয়া অসিদা, হৈ-শিংবা, ত�ৌবা ঙম্বা, ৱাখল্লোন অমসুং থাজবা হায়বসিগা ইর�োয়ননা প�োজিটিভ
সেলফ-কন্সেপ অমা শাগৎপর�োমদা মিৎয়েং থমলি। ৱাখল থ�োকনা নৈনমিন্নদুনা ইশা চাউখৎহনবা অমসুং
ইশাদা নত্তনা অত�োপ্পশিংবু চাউখৎমিন্ননবা লুচিংবা অমগী মরুওইবা মথ�ৌ পাঙথ�োক্তুনা অমদি মফম কন্দুনা
খূদ�োংচাবা ওইনা শেমগৎপা।
Objective

•• ইশাবু খঙজবা, মসিনা অত�োপ্পশিংগা অমদি মহৈল�োয়শঙগা লৈনরিবা মরী।
Unit 1: ইশাবু খঙজবা
ইশাবু খঙজবাঃ মী অমা ওইনা অমসুং মহৈল�োয়শঙগী মথ�ৌ পাঙথ�োক্লিবা অমা ওইনা।
l	থবক্কী পূন্সিদা ৱাহন্থোক অমসুং মরম খঙজিনবা।
l
ঐ ইশা অমদি ইশাগী চাং ফজবা মওংদা শাগৎপা।
l
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Unit 2: অত�োপ্পশিংগা মরী লৈনরি ঐ
ময়াম্না খঙনরিবা মহৈল�োয়শঙ হায়বসিদা ইশাগী মফম খঙদ�োকপা।
l	খেৎননা থমলকপা থাজবশিং মায়�োকনবা অমসুং মখল-মখলগী থ�ৌদাং ল�ৌবা।
l
ইথিল পীবগা ল�োয়নবশিং অমসুং মরী লৈনবা ল�োয়নবশিং।
l

Unit 3: মহৈল�োয়শঙ হায়বসিদা ঐ
l

ইশা চাউখৎহনবগা ইন্সটিট্ যুত চাউখৎহনবগা পূনশীনবা।

l

মহৈল�োয়শঙগী থবক্তা মান্নদবা থ�ৌদাংশিং।

l

মথ�ৌ পাঙথ�োক্লিবা অদুগী পান্দমগা ত�ৌরিবা থবকশিং অদুগা লৈনরিবা মরীদা ৱাখল ত�ৌবা।

Unit 4: মশাবু চাউখৎহনবগী মথ�ৌ পাঙথ�োক্লি
	থবক ত�ৌবা অমসুং মীয়ামগা মরী লৈনবা।
l
মহৈল�োয়শঙ হায়বসি পূন্না মহৈ তম্মিন্নবা অমসুং পূন্না চাউখৎমিন্নফম অমা ওইনা।
l

KEY AREA 3: তাকপী-তম্বিবগী থ�োওং হ�োংদ�োকপা
কি এরিয়া অসি তাকপী-তম্বিবগী ফিভম অদু হ�োঙদ�োক্নবা লিডরশিংদা মখ�োয়গী ত�ৌবা ঙম্বা অদু হেঙ্গৎহল্লি।
মসি পাঙথ�োকপদা মহৈল�োয়শঙ হায়বসি খঙলমদবা কয়াবু খঙলক্কদ�ৌরিবা, হৈবা-শিংবা হেঙ্গৎহল্লক্কদ�ৌরিবা মফম
অমনি হায়বদু খঙজিহল্লি, ল�োয়ননা ক্লাস-রুমগী থবক থ�ৌওং খূদিংদা অঙাঙবু মরু ওইনা খল্লগা (Childcentric) পাঙথ�োকপা ওইহল্লি। তাঙ্কক অসি য়�ৌশিন্নবা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী ত�ৌবা ঙম্বা হায়বসি
মহৈল�োয়শঙশিংদা তাকপী-তম্বিবগী ফিভমদা অহ�োংবা পীবা ঙমহনগদ�ৌরিবনি ।
Objective

•• তাকপী-তম্বিবগী থ�ৌওংদা অহ�োংবা পূরকপা, অঙাঙবু মরু ওইনা খন্দুনা ৱাখল থ�োকনা
থবক ত�ৌবা।
Unit 1: স্কু ল অমসুং মহৈ তম্বগী মরম
	থিজিনবগী ৱাখল্লোন চেলহনবা।
l
কুপ্না খন্থবদা এডুকেসন।
l
মথ�ৌ হাপ্পদা এডুকেসন।
l
মথ�ৌ খঙবা সিটিজনশিং শেমগৎপা।
l

Unit 2: চাইল্ড-সেন্টর্ড পেদাগ�োজি করিন�ো খঙজিনবা
	হ�ৌরক্লিবা অঙাঙ অমগী তম্বগী অমসুং চাওখৎনবগী তঙায়ফদবশিং (Learning and Developmental
Needs)।
l
মতীং লৈনা তমজরিবা অমসুং ল�ৌশিং শাগৎচরিবা অমা ওইনা অঙাঙ।
l
তাকপীরিবা অমসুং তম্লিবা অনীমক্তা মহৈ তম্বা হায়বসি য়াম্না নুঙাইবা অমা ওইহনবা।
l
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l

তাকপী-তম্বিবা হায়বসি তাক্লিবা অমসুং তম্লিবা অনীমক্তু গী পূন্না খ�োঙদামিন্নবা থবক অমা ওইনা।

l

পূন্সির�োল-চৎনর�োল য়াম্না খেন্নবা ফিভম অমদা পূম্নমকপূ মরী লৈনহন্দুনা মহৈ তম্বা।

Unit 2: তাকপী-তম্বিবগী মওংদা নুংঙাইহনবা
	য়েংবদা নুংঙাইবা মহৈল�োয়শঙ অমদি ক্লাস-রুম।
l	ক্লাস-রুমগী স্পেস অমদি প�োৎ-চৈ খূদিংমক মফম চানা থম্বা।
l
মতীং লৈনা তম্বগী খূদ�োংচাবা হেঙ্গৎহনবা।
l	খেন্নবা ময়াম পূনশিলহনবগী মওং লৈহনবাঃ অমগা-অমগা নীকায়খূম্নবা, অমনা অমবু তরাম্না ল�ৌবা
অমত্তনি হায়বগী ৱাখল্লোন লৈহনবা।
l	ক্লাস-রুম হায়বসি য়াম্না নুংঙাইবা, অশ�োক-অপন থ�োক্নিঙাই ওইদবা অমসুং নুংশি-চান্নবগী মওং শেম্বা।
l

Unit 4: ক্লাস-রুমগী থবক থ�ৌওংদা মথ�ৌ পাঙবা ওইহনবা
ওভজর্বেসন, ফীডবেক অমসুং সুপর্ভি জন।
l
অঙাঙশিংগা হকথেংননা ল�োয়নবা, অঙাঙ অমমমগী প্রোগ্রাম কুপ্না শেন্নদুনা য়েংবা।
l	ক্লাস-রুম এক্টিভিটিশিং ফীভম ফগৎহনবা অমসুং অমগা-অমগা তেংবাংনবগী ৱাখল্লোন লৈহনবা।
l	নিংথিনা লমজিংবীবা অমসুং থ�ৌগৎপীবা।
l
তাকপী-তম্বিবগী লমদা টেকন�োীল�োজি শীজীন্নবা অমসুং চাংয়েং ত�ৌবা।
l

Unit 5: ওঝাগী শিনফম্বু প্রোফেস্নেল ওইহনবা
l
l
l
l
l
l

ওঝাঃ স্কু ল ত্রান্সফ�োর্মেসনগী হ�ৌরকফম।
ওঝাবু লিডরসিপকী মগুন লৈহনবা।
ওঝা হায়বসি ৱাখল লৈনা মথ�ৌ ত�ৌবা অমা ওইনা।
ওঝা অমদি মহৈর�োয় অনীগী মরক্তা ক্লাস-রুম অমসুং মপান্দা লৈনবা মরী অমা থম্বা।
ওঝগী ৱাফমশিং অমসুং তঙায়ফদবশিং য়েংশিনবা।
ওঝাশিংদা প্রোফেস্নেল গ্রোথ লৈহনবা।

Unit 6: তাকপী-তম্বিবগী থ�ৌওং মগুন লৈহনবাঃ ক্লাস-রুমদগী হেন্দোকনা মিৎয়েং থম্বা
l

মমা-মপা ওইবশিংগী ৱাখল্লোন্দগী অঙাঙ অদুবু খঙবীবা।

l

অঙাঙনা মহৈ তম্বদা য়ুমগী মতেং।

l

পূন্না লৈমিন-চামিন্নবশিংদগী খঙমিন্নবা অমসুং হৈ-শিংবা অদুনা মহৈল�োয়শঙদা তম্লিবা অদুদা হেন্না
মশক থ�োকহনবা।

l

মমা-মপা ওইবশিংগা ওঝাশিংগা পাউ ফাওনবা হেঙ্গৎহনবাঃ মহৈল�োয়শঙদা মহৈ তম্বদগী ফাওজবা
ৱাখল অমদি মহৈ তম্বা।

l

য়ুম্লোন-কৈর�োন্নববু মহৈ তমফম অমা ওইনা।

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
159
– খূৎপায় লাইরিক অমা

KEY AREA 4: কাঙলূপশিং শেমগৎপা অমসুং লমজীংবা
কি এরিয়া অসিনা হৈ-শিংবা, মথ�ৌ পাঙবা টিমশিং শেমগৎপা অমসুং মখ�োয়দা তঙায়ফদনা চেনগদবা
মগুনশিং অদু শাগৎপর�োমদা মায় ওনশিল্লি। কি এরিয়া অসিনা অপূনবগী পাঙ্গল, পূন্না থবক ত�ৌমিন্নবগী
মওং, য়ান্নদববু য়াশিন্নহনবা অমসুং টিম মেম্বরশিংবু প্রোফেস্নেল ওইহনবা।
Objective

•• অমগা-অমগা খূৎশম্নহনবা অমসুং খূৎপূ শেমদুনা থবক ত�ৌমিন্নবা।
Unit 1: খ�োঙবু শেমগৎপা
	খ�োঙবু ওইরিবশিংদুগী পাঙ্গল অমসুং ত�ৌবা ঙম্বশিং খঙজিনবা।
l
অপূনবগী কান্নবশিং নৈনবা।
l
খূৎশম্নবা অমসুং তেঙবাংনবগী মওং লৈহনবা।
l
মথ�ৌগা ত�ৌবা ঙম্বা অদুগা চুশিন্নহনবা।
l

Unit 2: খ�োঙবু ওইনা থবক ত�ৌমিন্নবা অসিবু থ�ৌগৎপা
পূন্না থবক য়াত্থোকমিন্নবা।
l
মথ�ৌ খঙনা তান্নবা অমসুং ৱারী শান্নববু য়�োকখৎপা।
l
পূন্না থ�ৌ পূমিন্নবা।
l	স্টাফ মীটিংশিংবু য়াম্না কান্নবা ৱাখল পীনবা লম্বী অমা ওইহনবা।
l	য়েংশিনবা অমসুং ফংলকপশিং নৈনবগী মওং অমা শেম্বা।
l

Unit 3: টিম লিডর অমা শেমগৎপা
ইফেক্টিভ টিমৱার্ক অমগী খূদ�োংচাবশিং শেমগৎপা।
l
টিম অদুগী মরক্তা চঙ্খোনবা মওংগী পাউ ফাওদ�োক-ফাওজিন ত�ৌহনবা।
l
টিমৱার্ক অমদা ফীরেপ ল�ৌবগী মওং।
l	মেম্বরশিংগা ল�োয়ননা থবকশিংদু পাঙথ�োকপা।
l
কনফ্লিক্ত রিজ�োলুসন।
l

KEY AREA 5: ইন্নোভেসনবু লমজীংবা
মহৈল�োয়শঙ ফগৎহনবগী মরুওইবা মচাক অমা ওইনা অন�ৌবা অওনবা পূরকপগী মরুওইবা পাঙ্গল চাংয়েং
ত�ৌবা অমসুং থিজিনবগী খূদ�োংচাবা লৈহনবা অমসুং মায় ওনশিন্দুনা থবক ত�ৌবা।
Objective

•• অন�ৌবা মওংগী থবকনা অহ�োংবা পূরক্নবা হ�োৎনবা।
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Unit 1: ইন্নোভেসনঃ লার্নিং ওর্গানাইজেসনগী থৱায়
l
l
l
l

স্কু ল হেডঃ অন�ৌবা অওনবা পূরকপগী মরুওইবা পাঙ্গল।
অন�ৌবা ৱাখল ত�ৌবাঃ ৱারী শান্নদুনা ৱাখল য়াম্না খলহনবা।
অন�ৌবা পূরকপাঃ মহৈল�োয়শঙ ফগৎহনবগী মরুওইবা মচাক অমা।
মহ�ৌশাগী মওংদা হেন্দোকনা য়েংবা।

Unit 2: মহৈল�োয়শঙদা অন�ৌবা পূরক্নবগী চৎনবী অমা শাগৎপা
অন�ৌবা পূরকপবু থ�ৌগৎপাঃ চাংয়েং ত�ৌবা অমসুং থিজিনবগী খূদ�োংচাবা লৈহনবা।
l
মহৈ তম্বদা চঙবা মচাকশিং অমসুং একাডেমিক সপ্পোর্ট মরাং কায়না ফঙহনবা।
l
মী অমবু মী অমা ওইনা চপ-চানা ঈকায়খূম্নবা অমসুং খেন্নবা মিৎয়েংশিং অদুবুসু ক�োনশিনবা।
l	হ�োংদ�োক্নবা হ�োৎনবদা অথিংবা পীরকপা অদু খঙজিনবা অমসুং মায় ওনশিন্দুনা থবক ত�ৌবা।
l
অন�ৌবা ৱাখল্লোন অমসুং থবক থেংনবদা রিৱার্ডস অমসুং রিক�োগ্নিসন পীবা।
l
মহৈল�োয়শঙশিংদা ওইরকপা অন�ৌবা অমসুং অহ�োংবশিং নিংথিনা খঙদ�োক্তুনা অইবা ওইনা থম্বা।
l

Unit 3: অন�ৌবা অহ�োংবগী খূত্থাংদা স্কু লবু অমুক হন্না ৱাখলদা লাকশিনবা
মহৈল�োয়শঙগী থাক্তা অন�ৌবা অহ�োংবাঃ করিকুলম, চহীগী কেলেন্ডর, থবক য়েন্থোক্নবা, বজেট,
মীড-ডে-মীল, মেনেজিং ফাইনান্স হায়বশিং অসিদা অহ�োংবা পূরকপা অমসুং ফন্দ-রেজিং, অফংবা
মচাকশিং অদু য়ারিবমখৈ চাং ৱাংনা শীজিন্নবা। চহীগী-থ�ৌরমশিং পাঙথ�োকপা, কম্যুনিটি মীটিং
অমসুং স্টাফ মীটিংশিং পাঙথ�োকপা।
l	ক্লাস-রুমগী থাক্তা অন�ৌবা অহ�োংবাঃ তাকপী-তম্বিবদা, ক্লাস-রুম অমা থম্বদা, টাইম-টেবল শেম্বদা,
ক্লাস-রুম শেম্বদা ফগৎহনবা।
l
মহৈর�োয়শিংবু, ওঝাশিংবু, কম্যুনিটি অমসুং ইন্নোভেটর অমা ওইনা।
l

KEA AREA 6: পার্টনর্সিপবু লমজীংবা
মহৈল�োয়শঙদা অহ�োংবা পূরকপদা মহৈল�োয়শঙদুগী মনুংগী অমসুং মপানগী মীওইশিংগা খূৎশম্নবা তাই।
মসিগী কি এরিয়া অসিদা মহৈল�োয়শঙ অমসুং মমা-মপা ওইবশিংগী মরক্তা, কম্যুনিটিগী মীওইশিং, এডুকেসন
ডিপার্টমেন্টকি মীওইশিং অমসুং অক�োয়বদা লৈবা অত�োপ্পা মহৈল�োয়শঙশিং, পূম্নমক অসিগী মরক্তা ৱাহন্থোক
লৈবা মরী অমা থম্বর�োমদা মায় ওনশিল্লি। মসিগী মরমদি স্কু ল লিডরশিংবু ত�োঙান-ত�োঙানবা মরী লৈনবা
মীশিংগা খূৎশম্ননা চৎমিন্নবদা খূৎল�োয়নবনি।
Objective

•• মমা-মপা ওইবশিংগা, কম্যুনিটি অমসুং এডুকেসন ফঙ্কসন্নরিশিংগা খূৎশম্নরগা
মহৈল�োয়শঙদা অহ�োংবা পূরক্নবা শিনবা।
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Unit 1: য়ুম-মহৈল�োয়শঙ খ�োঙবু ওইমিন্নবা
l
l
l
l
l

য়ুম-মহৈল�োয়শঙ অনীগী মরক্তা পাউ ফাওনবগী খূদ�োংচাবা লৈহনবা।
মহৈ তম্বা অমসুং শেমগৎপা অসিবু ওঝাশিং অমসুং মমা-মপা ওইবশিংগী অপূনবা মথ�ৌ ওইনা।
মমা-মপা ওইবশিংগা ওঝাশিংগা অনীগী মরক্তা লৈবা খেন্নবা মিৎয়েং অমসুং থাজবা অদু থেংনবা।
স্কু ল মেনেজমেন্টদা মমা-মপা ওইবশিং য়াওশিনহনবা।
মমা-মপা ওইববু করিন�ো খঙদ�োক্নবা মফম ওইরিবা মহৈল�োয়শঙ।

Unit 2: কম্ম্যুনিটিগা থবক ত�ৌমিন্নবা
l
l
l
l
l

মহৈল�োয়শঙ-কম্ম্যুনিটিগী মরী খঙজিনবা।
মহৈল�োয়শঙদা কম্ম্যুনিটি লৈহনবগী তাঞ্জা পীবা।
স্কু ল মেনেজমেন্টনা কম্ম্যুনিটিগী খূত্থাংদা কম্ম্যুনিটি পার্টিসিপেসন অসি মশক খঙনা লিংবা।
স্কু ল ডিভেল্পমেন্ট প্লান্দা কম্ম্যুনিটিগী মথ�ৌ।
কম্ম্যুনিটিগী ওইনা মহৈল�োয়শঙ হায়বসি স�োসিয়েল লার্নিং স্পেস ওইহনবা।

Unit 3: সিস্টেমগা থবক ত�ৌমিন্নবা
l
l
l
l
l

এডুকেসন সিস্টেমগী শরুক অমা ওইনা মহৈল�োয়শঙ।
এডুকেস্নেল এডমিনিস্ট্রেটরশিংগী মরক্তা পাউ ফাওনবদা।
স্কু ল ডিভেল্পমেন্টকি অপাম্বগা সিস্টেম লেবেলগী তঙায়ফদবশিং অদুগা চাংদম্নদুনা য়েংবা।
অক�োয়বদা লৈবা রিস�োর্স সপ্পোর্ট ইন্সটিট্ যুতশিংগা মরী থম্বা।
মহৈল�োয়শঙ-কম্ম্যুনিটিগী মরক্তা শরুক য়ামিন্নবা, তিন্নবা, থবক পাঙথ�োকমিন্নবা অমসুং খ্বায়দগী
অফবা থ�ৌওংশিং অদু ল�ৌথ�োক-ল�ৌশিন ত�ৌমিন্নবা।

Key Area 7: স্কু ল এডমিনিস্ট্রেসনবু লমজীংবা
মসিগী কি এরিয়া অসিনা মহৈল�োয়শঙ অমগী শীন-লাংবগী অমদি শেল-থুমগী হীরমশিংদা পূক্নীং চিংশীল্লি।
মসিনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু, রাজ্য সরকারনা শেম্লকপা শীন-লাংবগী চৎন-পথাপশিং অমসুং নিতিনিয়মশিংবু খঙজিনবদা মতেং ওইহল্লি। অসিগীসু মথক্তা মহৈল�োয়শঙগী শেন্মিৎল�োন, চাগা-চাদিং অমদি
ফন্দশিংবু শীজিন্নবগী মওং-মরিল অদু খঙজিনবদা মতেং ওইহল্লি। মহৈল�োয়শঙ অমবু লমজিংবদা ফিজিকেল
অমদি হ্যুমেন রিস�োর্সপূ মরম চানা শীজিন্নবগী তঙায়ফদবা লৈ অমসুং এরিয়া অসিনা হায়রিবা রিস�োর্সশিং
অসিবু মরম চানা শীজিন্ননবা, মদুবু খঙদ�োকপদা মতেং পাঙই। কি এরিয়া অসিবু হেন্না মশক থ�োকহল্লিবদি,
মসিনা মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংবু মতিক চারবা ডেতাবেস সিস্টেম অমা শাগৎপদা অমসুং মগুন লৈরবা
ফিরেপ চুম্বা ৱারেপকা ল�োয়ননা স্কু ল ট্রান্সফ�োর্মেসনবু লমজিংবদা মতেং ওইরিবসিনি।
Objective

•• মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিংগী মরক্তা অন�ৌবা ঞ্জান-ল�ৌশিং অমদি হৈ-শিংবশিং হেঙ্গৎহন্দুনা
মহৈল�োয়শঙগী লৈঙাক্লোন, চাগা-চাদিং শেম-শাবগী, রিস�োর্সশিং অসিবু মরিক চুম্না
শীজিন্নবা অমদি ডেতাদা য়ুম্ফম ওইবা ৱারেপ ল�ৌবদা হেন্না খূৎল�োয়হনবা।
নেস্নেল সেন্টর ফ�োর
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অহানবা য়ুনিত: মহৈল�োয়শঙগী লৈঙাক্লোনবু মমুৎ তানা খঙজিনবাঃ
l

স্কু ল ট্রান্সফ�োর্মেসনগী হীরমসিদা মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিংগী মরু ওইরক্লিবা থ�ৌদাংশিং।

l

মহৈল�োয়শঙগী চৎন-পথাপশিং অমদি নিয়ম-নিতিগী ঞ্জান (মহৈল�োয়শঙ লুচিংবশিং/প্রিন্সিপাল, ওঝা
অমদি স্টাফশিংগী চৎন-কাঙল�োন, থবক-থ�ৌরম, ছুতি অমদি পেন্সনগী ওইবা)।

l

রাজ্যগী প�োলিসিশিং, প্লানশিং অমদি স্কিমশিং ল�োয়ননা মহৈল�োয়শঙগী থাক্তা, মখ�োয়গী চান্নবা থবক্তা
ওন্থোক্নবগী মওং-মত�ৌ, চৎনবী অমসুং নিতি-নিয়মশিংবু মমুৎ তানা খঙজিনবা।

l

খূদ�োংচাদবা কয়াগী মতাংদা, মরী লৈনবা ওফিসিয়েলশিংগা পাউ ফাওনবদা ফাইলিং, ড্রাফতিং অমদি
ন�োতিং ত�ৌবগী মওং-মত�ৌবু খঙজিনবা।

l

ওঝাশিংগী এনুৱেল কনফিডেন্স রিপ�োর্ট (এঃসিঃআরঃ)/ এনুৱেল পর্ফ োর্মেন্স এপ্রাইজেল রিপ�োর্ট
(এঃপিঃএঃআরঃ)। ছাত্র্

l

ওঝাশিং, ছাত্ত্রশিং অমদি স্টাফশিংগা ল�োয়ননা মহৈল�োয়শঙগী থাক্কী ওইবা থ�ৌশিল অদুবু থবক্তা
ওন্থোক্নবগীদমক মতীক চারবা সিস্টেম অমা শেমগৎপা।

অনীশুবা য়ুনিত: মহৈল�োয়শঙগী চাগা-চাদিং
	চাগা-চাদিং অমদি রিস�োর্সশিং অসিবু শিন-লাংবগী কান্নবশিং।

l

	শেল-থুম লাকফম অমদি শীজিন্নফম, ল�োয়ননা মদুবু পথাপ নাইনা হ�োৎপদা চঙবা মচাকশিংগী ওইবা
ল�ৌশিং।

l

	শেল-থুমগা মরী লৈনবা অমদি ফন্দ শীজিন্নবগী ওইবা নিংতম্বশিং।

l

	স্টাফশিংগী কান্নবা ওইগদবা খূদম ওইনা তলব অমদি এরিয়ার লেপথ�োকপা, পেন্সন হ�োত্তোকপগা মরী
লৈনবা চাগা-চাদিংগী থবক-থ�ৌরমশিং খঙজিনবা।

l

	বিল্লিংগা মরী লৈনবা মহৈল�োয়শঙগী থাক্কী ওইবা শেল-থুমগী হীরমশিং (তলব, এরিয়ার, অনালায়েংগী, তু ংদা লাক্কদবা অৱাৎ-অপাশিং অমসুং মসিগী চে-চাংশিং) কেস বুক মেন্টেন ত�ৌবা,
ওডিতিং অমদি তেক্সেসনগী মরমদা খঙজিনবা।

l

অহুমশুবা য়ুনিত: ফিজিকেল অমসুং হ্যুমেন রিস�োর্সপূ মরম চানা শীজিন্নবা
l

মহৈল�োয়শঙগী অক�োয়ববু ছাত্ত্রশিংগী হরাও-তয়াম্বা অমদি নুংঙাইরবা মহৈ তম্ফম অমা ওইনা
শেমগৎপা।

l

মহৈল�োয়শঙগী ইনফ্রাস্ট্রকচরশিং অমসুং ফজনা শীজিন্নবা য়ারিবা ক্লাস-রুমশিং শুনা লৈহন্নবগীদমক
ডিপার্টমেন্ট অমদি কম্ম্যুনিটিগা তত্তনা পাউ ফাওনবা।

l

অহাংবা জগাশিং অমদি শান্নবুংশিং শেমগৎপা।

l

ছাত্ত্রশিংবু মহৈল�োয়শঙ অদুদা অশ�োয়-অঙাম য়াওদনবগীদমক অপূনবগী পাঙ্গলনা অখন্নবা ম�োডেল
অমা শেমগৎপা অমসুং মদুদা চঙবা মচাক-মথুমশিং খ�োমজিন-তাশিনবা।

l

লৈরিবা হ্যুমেন রিস�োর্সশিং অদু মহৈল�োয়শঙগী থবক থ�ৌরমশিংদা মতেং ওইনবা খ্বায়দগী ফরবা পাম্বৈ
থিবা।

মহৈল�োয়শঙগী লুচিংবশিং শেমগৎপা
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অেতা�া মৈহেলায়শঙিশং, ক�ুয্িনিট অমিদ িডপাটর্ েম�কা অেচত্পা মরী থ�দুনা হুয্েমন িরেসাসর্ মিতক
চানা শীিজ�নবা েহাত্নবা।
ওঝািশং অমিদ �াফিশংগী িশন-লাংবা অমিদ চাগা-চািদংগী ওইবা হীরমিশং অমগা-অমগা সয্ার
েতৗিম�দুনা খঙিম�বা।

মিরশুবা য়ুিনত: মশক েথাকপা ৱােরপ েলৗবদা েডতােবস েমেনজেম� ইনেফােমর্সন িসে�য্ম
শীিজ�বা










মরী ৈলনবা েডতােবস েশমগত্পা অমিদ মদুবু ঙা�ুনা থ�না মৈহেলায়শঙদা অেহাংবা পূর�বগী ৱাের�া
মেতং পাংগিন।
আইঃিসঃিটঃ দা য়ু�ম ওইবা েডতােবস অমা েশমগত্পনা ছাত্�িশংগী লমচত্-শাজত্ অমিদ মেখায়গী
চাউখত্নবা েহাত্ননবা ল�ী েশ�দা মেতং পাঙই।
নীড-েবসড লািনর্ংনা ছাত্�িশংবু েহ�ত্-েথাইগত্না মায় পাকহনবদা মেতং পাঙই।
ওঝািশংগী অমিদ �াফিশংগী পােসর্ােনল েরেকাডর্ িশংবু মচা-খায়বা ওইহ�ুনা মদুবু শীিজ�বদা
খূেদাংচাহনবনা সািভর্ সিক িনিত-িনয়মিশং ঙাকপদা মেতং ওইগিন।
েশল-থুমগী ডাটােবস অমিদ েরেকাডর্ থ�া।
ছাত্�িশং, ওঝািশং অমিদ মমা-মপািশংগা মরী ৈলনবা েথৗওং-েথৗশীল অমা েশ�া, খূদম ওইনা
ছাি�্ শংগী িমং চনবা, এেটে��, চহীগী ওইবা েথৗরম পেরংিশং, ত�বা মচাকিশং েলপেথাকপা, মমামপািশংগা ওঝািশংগা উনবগী অমসুং েপ�বগী ৱাকত্িশং অমিদ পাউতাকিশং হ�ত্না েয়ংদুনা মদুবু
থবক ওইনা পাঙেথাকপগী েথৗওংিশং।

েনে�ল েস�র েফার
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