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Foreword
COVID-19 has suddenly caused unforgiving disruptions in public education all over the world
and brought about threats of fragmentation due to disparities in accessibility and connectivity
in many systems. In Bhutan too, continuity of education and learning has been severely
affected as a result of nationwide school closures and due to restrictions and health protocols.
The disruptions have led to challenges in many existing patterns and trends in education
resulting in a massive shift away from teaching and learning in traditional settings.
In the new normal education, human interaction and well-being are a priority. Digital
technology that enables communication, collaboration and learning across distance, is a
source of innovation and expanded potentials. As we embrace this exceptional opportunity
to transform the world, and as we reimagine the organization of our educational institutions
and learning environments, we need to think about where we want to go.
In the post COVID 19 era, we must prioritize the development of the whole person not just
academic knowledge. Inspiration for the change can be drawn from the 1996 Delors report,
Learning the treasure within, in its specification of four pillars of learning as “learning to
know”, “to do”, “to be”, and “to live together”. Therefore, curricula must be increasingly
perceived as an integrated and based on themes and problems that allows learners to learn
to live in peace with our common humanity and our common planet. This has the potential in
the development of a strong base of knowledge about one’s self and about the world and find
purpose and be better able to participate in social and political milieu.
The National School Curriculum is, not just a mere response to the pandemic, but also a
culmination of the curriculum reform work for the last four years by the then Royal Education
Council. It is an attempt to transform education from the teaching of “what” to learning of
“how” and “why” towards empowering learners with the transversal competencies and the
21st century skills, and preparing them to be lifelong learners. We are optimistic that this
move orients our education process towards nurturing nationally rooted and globally
competent citizens.
Wish all our learners and teachers a life enriching experiential teaching and learning.
Tashi Delek.

Tashi Namgyel,
Director

Introduction
Technical and Vocational Education and Training (TVET) is aimed at providing knowledge and
skills for employment. It comprise education, training and skills development related to a
wide range of occupational fields, production, services and livelihood. The Department of
Curriculum and Professional Development, Ministry of Education envisages that the TVET
curriculum has a place in the mainstream education system, as it is the case in most of the
education systems of the developed world. The formal Technical and Vocational Education
and Training (TVET) began in 1965 at Don Bosco Technical School (DBTS), in Kharbandi
(presently known as Rinchending) in Phuntsholing. Even after that, major curriculum reform
was planned by the then Department of Curriculum Research and Development (DCRD) in an
attempt to make education relevant to the Bhutanese society through diversification of
Secondary Education Curriculum in the schools, which included the introduction of TVET.
As per ‘National Education Framework’ developed collaboratively by the Royal Education
Council (REC) and the Ministry of Education (MoE), it provides a pathway on integrating
technical/vocational education in the mainstream school education curriculum and as
elective subjects in higher classes (NEF, 2009; page 64).
With the collaborative efforts of the Ministry of Labour and Human Resources and the
erstwhile Department of Curriculum Research and Development, Vocational Curriculum has
been introduced in the schools with assistance from TTIs since 2011. After the first MoU that
was signed between MoE and MoLHR in 2011, the second MoU was signed again in 2014, to
improve technical/vocational courses. The technical/vocational courses offered by the
TTIs/IZCs are adapted and redesigned and are offered in schools aligning to the ‘Bhutan
Education Blue Print’ 2014-2024, which recommends upscaling and diversification of TVET in
schools through the provision of alternative pathways in schools and the tertiary education
systems, owing to the limited access to such courses, despite the growing demand for
technical skills in the country.
The resolutions of the National School Curriculum Conference 2016, also strongly emphasised
the need to upscale and deepen TVET. Accordingly, the TVET framework is developed from
classes PP to XII, schools equipped with necessary resources and instructors trained. Tripartite
MoU among the then REC, MoE and MoLHR was also signed in 2018 to implement the
programmes collaboratively.
Although the TVET curriculum is competency based with more emphasis on hands-on
experience, further improvements have been made taking care of cognitive and affective
domains besides psychomotor. Teaching and learning approaches have also been enriched
with the recommendation to use ICT and online resources. Since the pandemic (COVID-19)
has resulted in the closure of schools, it has taught us lessons to be prepared for such an
untoward situation in the future. Thus, the National School Curriculum Instructional Guide is
prepared not only to encourage blended learning but also to facilitate remote learning. The
guide would help the schools to implement the curriculum effectively without limiting to
contact teaching/learning besides using a variety of pedagogies.

Purpose of the Instructional Guide
Among the many definitions of ‘curriculum’ this Instructional Guide underscores the meaning
of curriculum as a standard and competency-based sequence of planned learning experiences
where learners practise and achieve the proficiency in applying the learning experiences in
real life scenarios. These proficiencies, in the curriculum framework, have been stated as
“competencies” and ‘objectives” for each class. In keeping with the principle, ‘less is more’ as
stated the National School Curriculum, the contents of the curriculum have been reworked,
so that learners can be engaged more in activities that can lead to the acquisition of required
skills rather than having them ‘cover the syllabus’.
This Instructional Guide believes that the classroom teachers, as professional individuals, can
make the most authentic and reliable judgment about each learner’s learning needs and the
learning experiences to be provided to propel the learners in the learning continuum. With
these beliefs and principles as the background, the following are the purposes of this
document.












Facilitate learners acquire required skills and competencies.
Strengthen blended learning, including flipped classroom with multimedia, digital
pedagogies and ICT devices and websites as tools to share the responsibility of
learning amongst the learners, teachers, the parents and other stakeholders.
Facilitate the use of Continuous Formative Assessment for learning using diverse
appropriate assessment techniques and tools commensurate with individual
differences in learning, and gather evidence to guide planning of educational
programmes and activities for learners.
Promote inclusive learning through the blended learning which facilitates learning
anywhere, any time with the learner being responsible for the learning.
Provide suggestive means of acquiring required skills by building interrelationship
among, and through, the integration of the four strands of the curriculum.
Help teachers assume the roles of facilitator, guide, motivator and evaluator.
Guide teachers, parents and other stakeholders in helping learners achieve their
potential.
Empower teachers to design their own ‘course of study’ or ‘class curriculum’ for
their students in line with the National School Curriculum Framework.
Enhance sharing the burden of responsibility and accountability for learning
amongst the stakeholders, including the learners themselves.

In this age of advanced communication and information technology, contents are widely
available from a number of sources. Therefore, the teachers can select, structure and
sequence the contents as required to best suit the learners’ need while maintaining
coherence and consistency. In other words, while the contents of the curriculum are
negotiable, the competencies and objectives are not. While, teachers may have access to
number of materials, it should be kept in mind that the teaching and learning should be
focused on achieving the competencies rather than ‘covering of the syllabus’. The teaching
learning materials should be used as means to create a learning environment that is
competency-based where the learners need to master the skills presented to them. While
designing lesson plans and teaching learning activities, teachers need to ensure that the
materials are relevant and appropriate for the given task.

iv

The assessment should be competency-based wherein the teachers should assess the
learners’ mastery of the skills stated as competencies and objectives for each class. Teachers
should use appropriate assessment tools and techniques depending on the nature of the
learning activities. The learners should be clearly informed about the success criteria, the
areas of assessment and the tools to be used so that they know exactly what tasks are to be
performed or expected of them. In the process of the performance, the teacher should
continuously provide feedback and, if necessary, modify instructions. Efforts have to be
made to ensure that every learner has mastered the skills.
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A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

5S འདི་ནམ་རང་སྦེ་རུང་ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་ངེས་བརྟན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༢

སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༡.༡.༡ 5S གི་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།

༡.༡ 5S གི་རྩ་དྦྱོན་ལག་ལན་འཐབ་ཐངས།

༡.༡.༢ 5S གི་རྩ་དྦྱོན་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།

Overview:

༡.༡.༣ 5S སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་

ད་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འགོ་རྦྱོམ་སྒྲིག་་ཐང་འབད་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་

དགོ།

དང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་ནུས་ཤུགས་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་

༡.༡.༤ 5S གི་རྩ་དྦྱོན་ལག་ལན་འཐབ་དགོ།

ཚུགས་བཟྦྱོ་ནིསྐོར།

དྦྱོན་ཚན་འདི བཟྦྱོ་བཅོ་ཁང་ ནང་ལཱ་འབད་

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༡ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ 5S གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་འྦྱོག་གི་འབྲེལ་ཐུན་ནང་གློག་ཐུང་5S. རྩ་དྦྱོན་གྲལ་བཤད་སྐྱབ་ཡྦྱོད་མི་བལྟ་ཅུག་ནི།
https://youtu.be/n9sxq34D9HQ.
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ 5S གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་ནི། ཟིན་
ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་5S་ཁ་གསལ་
རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 5S་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་ནང ༡. ༡ བྱིན་མི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་སང་བ་འབད་ཞིནམ་ལས་གློག་ཐུང་བཟྦྱོ་ཏེ་
Google Classroom/མི༌སའི༌བརྡ༌བརྒྱུད༌གི་ཐྦྱོག་ལས་སྦྱོང་ལཱ་གཏང་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom
ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
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D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི།

དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་5S་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡.༡ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་
བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་བཅུ་ནི།

དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡.༡ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་
བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTube ཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་
Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་
སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 Competency-based Learning Materials
 Handouts
 https://youtu.be/n9sxq34D9HQ (Explanation on principles of 5S)
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ལཱ་གི་འཕྦྱོད་སྦྱོན་དང་ཉེན་སྲུང་གི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༡.༢.༡ ལཱ་གི་འཕྦྱོད་བསྟེན་དང་ཉེན་སྲུང་གི་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།
༡.༢.༢ ལཱ་གི་འཕྦྱོད་བསྟེན་དང་ཉེན་སྲུང་གི་གལ་ཅན་ཚུ་བཤད་ཚུགས།
༡.༢.༣ གི་འཕྦྱོད་བསྟེན་དང་ཉེན་སྲུང་གི་གཞི་བརྟན་ཐྦྱོབ་དབང་སྐོར་
ལས་བཤད་ཚུགས།
༡.༢.༤ ལཱ་གི་འཕྦྱོད་བསྟེན་དང་ཉེན་སྲུང་གི་གལ་ཅན་བརྩི་འཇོག་འབད་
དགོཔ་བཤད་ཚུགས།
༡.༢.༤ ལཱགིའཕྦྱོདབསྟེན༌དང༌ཉེན༌སྲུང༌ལག༌ལེན༌འཐབ་དགོ།།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༢ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་ OHS གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
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༡.༢ ལཱགིའཕྦྱོདབསྟེན༌དང༌ཉེན༌སྲུང༌ལག༌ལེན༌
འཐབ༌ཐང། OHS
Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ལཱ་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ཁྲིམ་ལུགས་དང་ལས་མིག་གི་ཐྦྱོབ་དབང་
ཤེས་ཚུགས།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་འྦྱོག་གི་འབྲེལ་ཐུན་ནང་གློག་ཐུང་OHS. ་གྲལ་བཤད་སྐྱབ་ཡྦྱོད་མི་བལྟ་ཅུག་ནི།
https://www.youtube.com/watch?v=rbho2smFg5k

(Explanation of OHS)

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ OHS གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་

ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་OHS་ཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 OHS ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༢ འབད་འདི་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Classroom ནང་

Google

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཅུག་ནི།།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༢ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
ཅུག་ནི། དེ་ལས་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་དང་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་OHS ་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།


གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡.༢ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་
ཅུག་ནི།

དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡.༢ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 Competency-based Learning Materials for class IX.
 https://www.youtube.com/watch?v=rbho2smFg5k (Explanation of OHS)
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A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ཉེན་སྲུང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༢

ལཱ་དང་ཁྲིལ་ཏེ་ཉེན་སྲུང་གི་མཁོ་ཆས་་ལགས་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༡.༣.༡ རང་གི་ཉེན་སྲུང་གི་མཁོ་ཆས་སྐོར་ལས་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

༡.༣ རང་གི་ཉེན་སྲུང་གི་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་

༡.༣.༢ རང་གི་ཉེན་སྲུང་གི་མཁོ་ཆས་ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་བཤད་ཚུགས།

འཐབ་ཐངས། PPE

༡.༣.༣ རང་གི་ཉེན་སྲུང་གི་མཁོ་ཆས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ལཱ་འབད་བའི་

༡.༣.༤ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་རང་གི་ཉེན་སྲུང་གི་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་

སྐབས་ལུ་རང་གི་ཉེན་སྲུང་དང་ཉེན་སྲུང་གི་མཁོ་

འཐབ་དགོ།

ཆས་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༡.༣ རང་གི་ཉེན་སྲུང་གི་མཁོ་ཆས་་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

C. Learning Experiences:


སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༣ ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ PPE གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་འྦྱོག་གི་འབྲེལ་ཐུན་ནང་གློག་ཐུང་PPE་གྲལ་བཤད་སྐྱབ་ཡྦྱོད་མི་བལྟ་དགོ།
https://youtu.be/n9sxq34D9HQ.
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ 5S གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་

ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་PPEཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།


PPE་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་
མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༣འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི། འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༣་ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི།

དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་PPE་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།


གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡.༣ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༣ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་
སྦེ་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་དང་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡.༣ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་
བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་
བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 Competency Based Learning Materials (CBLM)
 https://www.youtube.com/watch?v=WW0U6o1XNec and
https://www.youtube.com/watch?v=4bkr5lpKGUM (Video on workplace and
personal safety).

སྦྱོན་ཚན་༢པ་མེ་ཏྦྱོག་རིགས་ཀྱི་རི་མྦྱོ ་འབྲི་ནི།
A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོག་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཚྦྱོན ་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༢.༡.༡ སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོག་གི་སྐོར་ལས་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

༢.༡ སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།

༢.༡.༢ སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོག་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

Overview:

༢.༡.༣ སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོའི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།

དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོག ་གི་རི་

མྦྱོ་བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་

༢.༡ སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།

གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོག་གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་

ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོ གཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་
ནི།
 སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོག་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་ སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་
ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་དང་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོག་གི་ཡྦྱོ ན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༡ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི།

དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༡ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 Competency Based Learning Materials (CBLM)

A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

གསལཝ་མེ་ཏྦྱོག་བཟྦྱོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Core concepts (Chapters/Topics)

༢.༢.༡ གསལཝ་མེ་ཏྦྱོག་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༢.༢ གསལཝ་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།

༢.༢.༢ གསལཝ་མེ་ཏྦྱོག་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།
༢.༢.༣ གསལཝ་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོའི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།
༢.༢ གསལཝ་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།

Overview:

དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་གསལཝ་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་

བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ ་
ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།
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C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༢ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུགསལཝ་མེ་ཏྦྱོགགི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༢ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང ་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ གསལཝ་མེ་ཏྦྱོགགི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་གསལཝ་མེ་ཏྦྱོགཁ་
གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 གསལཝ་མེ་ཏྦྱོག ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་
བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༢འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
ཅུག་ནི།

དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་གསལཝ་མེ་ཏྦྱོག་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༢ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་ནི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་ནི།
དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༢ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 Competency Based Learning Materials (CBLM)
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A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་ ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༢.༣.༡ མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༢.༣ མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།

༢.༣.༢ མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་གི་

༢.༣.༣ མཐྦྱོང་གསལ་རི་མྦྱོའི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤདཚུགས།

རི་མྦྱོ་བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་

༢.༣.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།

གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༢.༣ མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༣ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་
ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་མཐྦྱོང་

གསལ་མེ་ཏྦྱོགཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༣
Google Classroom.ནང་

འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་
ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:


སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༣ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༣ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་དང་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༣ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་ནི།
དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༣ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.

A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ལྗགས་པད་རྐྱང་ཤབ་དང་གཉིས་བརྩེགས་ཀྱི་རི་མྦྱོ ་ ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Core concepts (Topic)

༢.༤.༡ ལྗགས་པད་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༢.༤

༢.༤.༢ ལྗགས་པད་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་མཐྦྱོང་ལྗགས་པད་གི་རི་

༢.༤.༣ ལྗགས་པད་རི་མྦྱོའི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།

མྦྱོ་བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་

༢.༤.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།
༢.༤

ལྗགས་པད་ཀྱི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།

གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

ལྗགས་པད་ཀྱི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༤ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ལྗགས་པད གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ ལྗགས་པད གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་
ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ལྗགས་པདཁ་
གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 ལྗགས་པད་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་
ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༤ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་
ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༤ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ལྗགས་པད་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༤ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༤ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༤

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༤ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་
བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

པདྨ་མགོ་ལྔམ་ཤབ་དང་གཉིས་བརྩེགས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་ ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༢.༥.༡ པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༢.༥ པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།

༢.༥.༢ པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་པདྨ་མགོ་གི་

༢.༥.༣ པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་རི་མྦྱོའི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།

རི་མྦྱོ་བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་

༢.༥.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།

ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༢.༥ པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།
༢.༥ པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།
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C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༥ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ པདྨ་མགོ་ལྔ་མ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༥

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ པདྨ་མགོ་ལྔ་མ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་
ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་པདྨ་མགོ་ལྔ་མཁ་
གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་ སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་
བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༥ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་
ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༥

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༥ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༥ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༥ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༥

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ ༢.༥ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་
བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
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A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

སྦྱོས་རིས་ཀྱི་རིམྦྱོ་ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༢.༦.༡ སྦྱོས་རི་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༢.༦ སྦྱོས་རི་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།

༢.༦.༢ སྦྱོས་རི་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་སྦྱོས་རི་གི་རི་མྦྱོ་བྲིས་

༢.༦.༣ རི་མྦྱོའི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།
༢.༦.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།
༢.༦ སྦྱོས་རི་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།

ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་
སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༦ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ སྦྱོས་རི གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༦ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ སྦྱོས་རི གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་སྦྱོས་རིཁ་གསལ་རྐྱབ་
བྱིན་ནི།
 སྦྱོས་རི་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད ་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༦འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་
ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༦ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༦ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་སྦྱོས་རི་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༦འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༦ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༦ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༦འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡ ཁྲ་ཚྦྱོམ་གཡས་གཡྦྱོན་གཉིས་ཀྱི་རི་མྦྱོ ་ ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༢.༧.༡ ཁྲ་ཚྦྱོམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༢.༧ ཁྲ་ཚྦྱོམ ་གྱི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།

༢.༧.༢ ཁྲ་ཚྦྱོམ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ཁྲ་ཚྦྱོམ་གི་

༢.༧.༣ ཁྲ་ཚྦྱོམ་གྱི་རི་མྦྱོའི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།

རི་མྦྱོ་བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་

༢.༧.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།

གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་

༢.༧ ཁྲ་ཚྦྱོམ་གྱི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།

ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༧ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ཁྲ་ཚྦྱོམ་ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༧ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ ཁྲ་ཚྦྱོམ་ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ཁྲ་ཚྦྱོམ་ཁ་གསལ་རྐྱབ་
བྱིན་ནི།
 ཁྲ་ཚྦྱོམ་་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༧ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
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D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༧ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༧ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ཁྲ་ཚྦྱོམ་་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༧ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༧ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༧ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་ནི།
དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༧ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ཀྲང་ཀ་རཝ་ཅནམ་དང་ཐད་རིལམ་གྱི་རི་མ་ ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༢.༨.༡ ཀྲང་ཀ་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།
༢.༨.༢ ཀྲང་ཀ་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

༢.༨ ཀྲང་ཀ་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།
Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ཀྲང་ཀ་་གི་རི་མྦྱོ ་

༢.༨.༢ ཀྲང་ཀ་གི་རི་མྦྱོའི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།

བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་

༢.༧.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།

གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༢.༨

ཀྲང་ཀ་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༨ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ཀྲང་ཀ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༨ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ ཀྲང་ཀ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་

ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ཀྲང་ཀཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 ཀྲང་ཀ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༨ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༨

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༨ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ཀྲང་ཀ་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༨ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༨ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༨ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༨ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
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A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ལྦྱོ་འདབ་ཀྱི་ རི་མྦྱོ་ ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༢.༩.༡ ལྦྱོ་འདབ་ཀྱི་ དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།
༢.༩.༢ ལྦྱོ་འདབ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།
༢.༩.༣ ལྦྱོ་འདབ་ཀྱི་རི་མྦྱོའི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།
༢.༩.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།
༢.༩

༢.༩ ལྦྱོ་འདབ་ཀྱི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།
Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ལྦྱོ་འདབ་གི་རི་མྦྱོ་
བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་
གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

ལྦྱོ་འདབ་ཀྱི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༩ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ལྦྱོ་འདབ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༩ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ ལྦྱོ་འདབ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་5Sཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་
ནི།
 ལྦྱོ་འདབ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༩ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༩ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༩ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ལྦྱོ་འདབ་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༩ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༩ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༩ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༩ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

གུག་ལི་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཚྦྱོན ་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༢.༡༠.༡ གུག་ལི་གི་ དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།
༢.༡༠.༢ གུག་ལི་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།
༢.༡༠.༣ གུག་ལི་གི་རི་མྦྱོའི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།
༢.༡༠.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།

༢.༡༠ གུག་ལི་/ལྦྱོ་གུག་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།
Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་གུག་ལི་གི་རི་མྦྱོ ་བྲིས་ཐངས་
དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་
ལས་ཤེས་ཚུགས།

༢.༡༠ གུག་ལི་/ལྦྱོ་གུག་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།

C. Learning Experiences
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༠ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ གུག་ལི གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༠ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ གུག་ལི གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་གུག་ལིཁ་གསལ་རྐྱབ་
བྱིན་ནི།
 གུག་ལི་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༠ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༠

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༠ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་གུག་ལི་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༡༠ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༠ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༠ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༡༠ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་
བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 circular saw blade.
 CBLM.

A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡ སྦུབས་ཅུ་ རྒྱས་བསྡུས་འབྲིང་གསུམ་གི་རིམྦྱོ་ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༢.༡༡.༡ སྦུབ་ཅུང་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།
༢.༡༡.༢ སྦུབ་ཅུང་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།
༢.༡༡.༣ སྦུབ་ཅུང་གི་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།
༢.༡༡.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།
༢.༡༡

༢.༡༡ སྦུབ་ཅུང་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཐངས།
Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་སྦུབ་ཅུང་གི་རི་མྦྱོ་བྲིས་
ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་
ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

སྦུབ་ཅུང་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།
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C. Learning Experiences
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༡ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ སྦུབ་ཅུང གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ ༢.༡༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་སྦུབ་ཅུངགི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་

ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་སྦུབ་ཅུངཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།


སྦུབ་ཅུང་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་
ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༡ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༡

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་སྦུབ་ཅུང་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༡༡ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༡༡ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་
བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
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A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡ མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་ཡྦྱོངས་རྦྱོགས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཚྦྱོ ན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༢.༡༢.༡ མེ་ཏྦྱོག་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༢.༡༢ མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་ཡྦྱོངས་རྦྱོགས་འབྲི་ཐངས།

༢.༡༢.༢ མེ་ཏྦྱོག་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།
༢.༡༢.༣ མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནའི་ས་སྒོ་ བཤད་ཚུགས།
༢.༡༢.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།
༢.༡༢

མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་ཡྦྱོངས་རྦྱོགས་འབྲི་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་མེ་ཏྦྱོག་གི་གི་རི་མྦྱོ་
བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་
གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༢ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུམེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོགི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོགི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོཁ་
གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་
ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༢ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༡༢ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢.༡༢ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་
བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.

སྦྱོན་ཚན་༣་པ་ པ་ཏྲ་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི།
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

པ་ཏྲའི་རི་མྦྱོ་ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་་ཀྱི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༣.༡.༡ པ་ཏྲ་མགོ་གསུམ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

༣.༡ པ་ཏྲ་མགོ་གསུམ་མ་འབྲི་ཐངས།

༣.༡.༢ པ་ཏྲ་མགོ་གསུམ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་པ་ཏྲ་མགོ་གསུམ་མ་གི་

༣.༡.༣ པ་ཏྲ་མགོ་གསུམ་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནིའི་ས་སྒོ་བཤད་ཚུགས།

རི་མྦྱོ་བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་

༣.༡.༤ སྦྱོ ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་ཚུགས།
༣.༡

གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

པ་ཏྲ་མགོ་གསུམ་མ་འབྲི་ནི།

C. Learning Experiences
 Make སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༡

ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ༣.༡ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་༣.༡ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་

ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་པ་ཏྲ་མགོ་གསུམཁ་གསལ་
རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 ༣.༡ ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་
མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༡ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དིན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
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D. Assessment:
 Check སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་
བརྡར་འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་མེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོ་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༣.༡ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༣.༡ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

པ་ཏྲ་བདུན་མ་ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༣.༢.༡ པ་ཏྲ་མགོ་བདུན་མ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

༣.༢ པ་ཏྲ་བདུན་མ་འབྲི་ཐངས།

༣.༢.༢ པ་ཏྲ་བདུན་མ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་པ་ཏྲ་མགོ་བདུན་མ་

༣.༢.༣ པ་ཏྲ་བདུན་མ་འབྲི་སའི་ས་སྒོ་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།
༣.༢.༤

གི་རི་མྦྱོ་བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་

སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།

ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༣.༢ པ་ཏྲ་བདུན་མ་འབྲི་ནི།

C. Learning Experiences:


སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༢ ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ པ་ཏྲ་བདུན་མ་ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་པ་ཏྲ་བདུན་མ་གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་པ་ཏྲ་བདུན་མ་ཁ་
གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 པ་ཏྲ་བདུན་མ་་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་
ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༢ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་པ་ཏྲ་བདུན་མ་་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༣.༢ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོ ག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༣.༢ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
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A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ནྦྱོར་འཛིན་པ་ཏྲ་གི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཚྦྱོན ་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༣.༣.༡ ནྦྱོར་འཛིནཔ་ཏྲ་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༣.༣ ནྦྱོར་འཛིན་པ་ཏྲ་འབྲི་ཐངས།

༣.༣.༢ ནྦྱོར་འཛིན་པ་ཏྲ་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ནྦྱོར་འཛིནཔ་ཏྲ་གི་རི་མྦྱོ་

༣.༣.༣ ནྦྱོར་འཛིན་པ་ཏྲ་འབྲི་སའི་ས་སྒོ་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།

བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་

༣.༣.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།
༣.༣

གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

ནྦྱོར་འཛིན་པ་ཏྲ་འབྲི་ནི།

C. Learning Experiences:
 Make Make སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༣ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ནྦྱོར་འཛིན་པ་ཏྲ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ༣.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ནྦྱོར་འཛིན་པ་ཏྲགི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ནྦྱོར་འཛིན་པ་ཏྲཁ་
གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།


ནྦྱོར་འཛིན་པ་ཏྲ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་
བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༣ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༣ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའིནྦྱོར་འཛིན་པ་ཏྲ་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༣.༣ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༣ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༣.༣ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.

A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་ ་ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༣.༤.༡ ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་གི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༣.༤

༣.༤.༢ ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་གི་རི་མྦྱོ་

༣.༤.༣ ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་འབྲི་སའི་ས་སྒོ་ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།

བྲིས་ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་

༣.༤

གུཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་འབྲི་ནི།

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་འབྲི་ནི།

C. Learning Experiences:
 Make Make སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༤ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལསཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲཁ་གསལ་
རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་
ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༤ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
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D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ༣.༤ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའིཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༣.༤ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༤ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ༣.༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༣.༤ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་
བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.

སྦྱོན ་ཚན་༤་པ་ས་ཚྦྱོན ་སྦྱོར ་ནི།
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚྦྱོན་ཕྦྱོར།བཏུལ་ཤིང་།རྡྦྱོབ།རམ།ཀོ་སྤྱིནཕག་ང་དང་ཚྦྱོཤིང་སྤྱིན།ས་ཚྦྱོ ན།/་སྦངས་བཏབ་

ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༤.༡.༡ ས་ཚྦྱོན་གྱི་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

༤..༡ ས་ཚྦྱོན་གྱི་རྩ་བའི་ཚྦྱོན ་བཞི་སྦྱོར ་ཐངས།

༤.༡.༢ ས་ཚྦྱོན་སྦྱོར་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཤད་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ས་ཚྦྱོན་

༤.༡.༣ ས་ཚྦྱོན་ནང་བླུག་ནིའི་སྤྱིན་གི་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

རིགས་ངོས་འཛིན་སྦེ་ནི་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན ་ཐྦྱོན་ས་བཟྦྱོ་

༤.༡.༤ ས་ཚྦྱོན་ལྕང་ཁ་གི་ཁ་མདྦྱོག་སྦྱོར་ཐངས།

ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༤..༡ ས་ཚྦྱོན་གྱི་རྩ་བའི་ཚྦྱོན ་བཞི་སྦྱོར ་ནི།

C. Learning Experiences:
 Make Make སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༡ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ས་ཚྦྱོན་གྱི་རྩ་བའི་ཚྦྱོ ན གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ ས་ཚྦྱོན་གྱི་རྩ་བའི་ཚྦྱོན གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་
ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ས་ཚྦྱོ ན་གྱི་

རྩ་བའི་ཚྦྱོནཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 ས་ཚྦྱོན་གྱི་རྩ་བའི་ཚྦྱོན ་གི་བརྡ་དྦྱོན ་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ༤..༡ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ས་ཚྦྱོན་གྱི་རྩ་བའི་ཚྦྱོ ན་གི་ཡྦྱོ ན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༤..༡ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༤..༡ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་
བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
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A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ཚྦྱོས་གཞི་གི་ཐྦྱོག་ཁར་ མདངས་འཐྦྱོན་ནི་དྦྱོན་ལུ་ ་ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༤.༢.༡ སྐྱཝ་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༤..༢ ཡན་ལག་གི་སྐྱཝ་སྦྱོར་ཐངས།

༤.༢.༢ ཚྦྱོན་གྱི་སྐྱཝ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ས་ཚྦྱོན་

༤..༢ ཡན་ལག་གི་སྐྱཝ་སྦྱོར་ནི།་སྦྱོར་ནི་ཚྦྱོས ་གཞི་དང་བསྡུར་ཚད་

ཡན་ལག་གི་སྐྱཝ་ངོས་འཛིན་སྦེ་ནི་དབྱེ་བ་

བཤད་ཚུགས།

ཚྦྱོན་བཟྦྱོ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༤.༢.༣ ཤིང་ཚྦྱོན་ལུ་དགོ་པའི་ཚྦྱོན་སྣ་ཁ་བཤད་ཚུགས།
༣.༡.༥ སྦྱོ་བ

C. Learning Experiences:
 Make the Make སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༢ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ་སྐྱཝ་སྦྱོར་ཐངས གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ ་སྐྱཝ་སྦྱོར་ཐངས གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་
ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་སྐྱཝ་སྦྱོར་ཐངསཁ་
གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 སྐྱཝ་སྦྱོར་ཐངས་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་
བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༢ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ༤..༢

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའིསྐྱཝ་སྦྱོར་ཐངས་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༤..༢ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༤..༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༤..༢ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་
བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources (online and offline):
 CBLM.

སྦྱོན་ཚན ༥་པ་མེ་ཏྦྱོག་དང་པ་ཏྲ་ཚུ་ ཚྦྱོན་གཏང་ནི།
A. Competencies:
༡

ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ལུ་ ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་བའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning Objectives/Strand/Broad theme/Chapter/ topics
Learning objectives

Topic

༥.༡.༡ སྨན་ཙེ་མེ་ཏྦྱོག་དང་མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོ ན་གཏང་སའི་ས་སྒོ་དང་
ཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།
༥.༡.༢ སྨན་ཙེ་མེ་ཏྦྱོག་དང་མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་གི་ ཚྦྱོན་གྱི་ཐྦྱོབ་ཐང་བཤད་
ཚུགས།
༥.༡.༣ སྨན་ཙེ་མེ་ཏྦྱོག་དང་མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོ ན་གཏང་ནི་གི་ལག་ཆས་
ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

གཏང་ཐངས།
Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་སྨན་ཙེ་མེ་ཏྦྱོག་
དང་མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གཏང་ཐངས་ཚྦྱོ ན་
ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་གཞི་
ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༥.༡.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།
༥.༡.༥

༥.༡ སྨན་ཙེ་མེ་ཏྦྱོག་དང་མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོ ན་

ལཱ་གི་འཕྦྱོད༌བསྟེན་དང་ཉེན་སྲུང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

༥.༡ སྨན་ཙེ་མེ་ཏྦྱོག་དང་མཐྦྱོང་གསལ་མེ་ཏྦྱོག་ ཚྦྱོན་གཏང་ནི།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༡ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ 5S གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ 5S གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་

ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་5Sཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 5S་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་
མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༡ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་5S་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༡

འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་
ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡.༡ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources (Online and offline)
 Competency-Based Learning Materials
 Handout
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ཀྲང་ཀ་ཚྦྱོན་བཏང་ཚུགསཔ་ བཟྦྱོ་ནི་གི་དྦྱོན་ལུ་ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་བའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Broad theme/Strand/chapter/topics:
Learning Objectives

Topic

༥.༢.༡ ཀྲང་ཀ་ཚྦྱོན་གཏང་སའི་ས་སྒོ་བཤད་ཚུགས།

༥.༢ ཀྲང་ཀ་ ཚྦྱོན་གཏང་ཐངས།

༥.༢.༢ ཀྲང་ཀ་ཚྦྱོན་གྱི་ཐྦྱོབ་ཐངས་བཤད་ཚུགས།
༥.༢.༣ ཀྲང་ཀ་ཚྦྱོན་གཏང་ནི་གི་ལག་ཆས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
༥.༢.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།

གཏང་ཐངས་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་
གུཐྦྱོབ་ཐངས་གཞི་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་

༥.༢.༥ ལཱ་གི་འཕྦྱོད༌བསྟེན་དང་ཉེན་སྲུང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
༥.༢

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ ཀྲང་ཀ་ཚྦྱོན་

ཚུགས།

ཀྲང་ཀ་ ཚྦྱོན་གཏང་ནི།
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C. Learning Experiences
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༢

ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ཀྲང་ཀ་ ཚྦྱོན་གཏང་ཐངས། གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༢

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ ཀྲང་ཀ་ ཚྦྱོན་གཏང་ཐངས། གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་
འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་5Sཁ་

གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 ཀྲང་ཀ་ ཚྦྱོན་གཏང་ཐངས། ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom
ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༢ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google D ཡང་ན་འབྲལ་བ་
ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ ཀྲང་ཀ་ ཚྦྱོན་གཏང་ཐངས། ་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༢ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༢ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་
ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༢ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources (Online and Offline)
 Competency-Based Learning Materials
 Handouts

34

A. Competencies
༡

པད་མ་ཚྦྱོན་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ལུ་་ཤིང་ཚྦྱོན ་གཏང་བའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/ Broad theme / Strand/Chapter:
Learning objectives

Topic

༥.༣.༡ པད་མཚྦྱོན་གཏང་སའི་ས་སྒོ་བཤད་ཚུགས།

༥.༣ པད་མ་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་

༥.༣.༢ པད་མ་ཚྦྱོན་གྱི་ཐྦྱོབ་ཐངས་བཤད་ཚུགས།
༥.༣.༣ པད་མ་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི་གི་ལག་ཆས་ངོས་འཛིན་འབད་
ཚུགས།

ཐངས།
Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་པད་མ་
ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ཐངས་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་

༥.༣.༤ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོ།

ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་གཞི་

༥.༣.༥ ལཱ་གི་འཕྦྱོད༌བསྟེན་དང་ཉེན་སྲུང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༥.༣ པད་མ་ ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི།

C. Learning experience


སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༣ ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ པད་མ་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ 5S གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་

ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་5Sཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 པད་མ་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་
ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༣ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དིན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༣

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ༥.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་པད་མ་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གི་ཡྦྱོན ་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༣ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༣ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་
ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༣ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources(online and offline)
 CBLM.

A. Competencies:
༡ ཁྲ་ཚྦྱོམ་ཚྦྱོན་གཏང་ཚུགས་བཟྦྱོ་ནི་དིན་ལུ་ཤིང་ཚྦྱོ ན་གཏང་བའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།.

B. Learning objectives/Broad theme/Strand/Chapter/topics:
Learning objectives

Core concepts ((Topic)

༥.༤.༡ ཁྲ་ཚྦྱོམ་ཚྦྱོན་གཏང་སའི་ས་སྒོ་བཤད་ཚུགས།

༥.༤ ཁྲ་ཚྦྱོམ་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ཐངས།

༥.༤.༢ ཁྲ་ཚྦྱོམ་ཚྦྱོན་གྱི་ཐྦྱོབ་ཐང་བཤད་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ཁྲ་ཚྦྱོམ་ཚྦྱོན་གསུམ་

༥.༤.༣ ཁྲ་ཚྦྱོམ་ ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི་གི་ལག་ཆས་ངོས་

མདངས་གཏང་ཐངས་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་

འཛིན་འབད་ཚུགས།

གུཐྦྱོབ་ཐངས་གཞི་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༥.༤ ཁྲ་ཚྦྱོམ་ ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༤

ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ༥.༤ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི། .
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁྲ་ཚྦྱོམ་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངསགི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་
འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ཁྲ་

ཚྦྱོམ་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངསཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 ཁྲ་ཚྦྱོམ་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom
ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ༥.༤ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༤

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ཁྲ་ཚྦྱོམ་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གི་ཡྦྱོན ་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༤ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༤ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༤ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources (Online or offline)
 Competency-Based Learning Materials .
A. Competencies:
༡

ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ལུ་ ཤིང་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུག།

B. Learning objectives/ Broad theme / Strand/Chapter:
Learning objectives
༥.༥.༡ མེ་ཏྦྱོག་གི་ཡན་ལག་བཤད་ཚུགས།
༥.༥.༢ མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གཏང་སའི་ས་སྒོ་བཤད་ཚུགས།
༥.༥.༣མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གྱི་ཐྦྱོབ་ཐངས་བཤད་ཚུགས།
༥.༥

མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི།

Topic
༥.༥

མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ཐངས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གསུམ་
མདངསགཏང་ཐངས་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུ་ཐྦྱོབ་
ཐངས་གཞི་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning experience
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༥ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༥ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་
འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་མེ་

ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངསཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་
ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༥
Google Classroom.ནང་

འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment
 Make སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༥

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༥

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་

སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་མེ་ཏྦྱོག་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གི་ཡྦྱོ ན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༥

འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༥

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༥

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༥

འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་

བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources (online and offline)
 Competency-Based Learning Material.

38

A. Competencies
༡ པ་ཏྲ་ཚྦྱོན་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་གི་དྦྱོན་ལུ་ ཤིང་ཚྦྱོན་གཏང་བའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/ Broad theme / Strand/Chapter:
Learning objectives

Topic

༥.༦.༡ པ་ཏྲ་ཚྦྱོན་གཏང་ནི་གི་ དབྱེ་བ་བཤེད་ཚུགས།

༥.༦ པ་ཏྲ་ ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ཐངས།

༥.༦.༢ པ་ཏྲ་ཚྦྱོན་གཏང་ནི་སའི་ས་སྒོ་བཤད་ཚུགས།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ པ་ཏྲ་ ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་

༥.༦.༣ པ་ཏྲ་ཚྦྱོན་གྱི་ཐྦྱོབ་ཐངས་བཤད་ཚུགས།
༥.༦.༣ པ་ཏྲ་ཚྦྱོན་གཏང་ནི་གི་ལག་ཆས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
༥.༦ པ་ཏྲ་ ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི།

གཏང་ཐངས།་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་གཞི་
ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning experience
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༦ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ པ་ཏྲ་ཚྦྱོན གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༦ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ པ་ཏྲ་ཚྦྱོན གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་པ་ཏྲ་ཚྦྱོ ནཁ་གསལ་རྐྱབ་
བྱིན་ནི།
 པ་ཏྲ་ཚྦྱོན་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༦ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།

D. Assessment
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༦ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༦ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་པ་ཏྲ་ཚྦྱོན་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༦

འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༦ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༥.༦ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༥.༦ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།

E. Resources (online and online)
 CBLM.

Class X
སྦྱོང་ཚན་དང་པ་ མེ་ཏྦྱོག་རིགས་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ནི་དང་ཚྦྱོན་སྦྱོར་ནི།
སྦྱོན་ཚན་༡ པ་ ལཱ་གི་འཕྦྱོད་བསྟེན༌དང༌ཉེན༌སྲུང༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ནི
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

སྤྲིན་རིས་གི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༢

སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐྦྱོག་ལས་ལཱ་འབད་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives
༡༣.༡.༡

སྤྲིན་རིས་ཀྱི་ གོ་དྦྱོན་ བཤད་ཚུགས།

༡༣.༡.༢

སྤྲིན་རིས་ཀྱི་ འགྲེལ་པ་ རྐྱབ་ཚུགས།

༡༣.༡.༣

སྤྲིན་རིས་ཀྱི་ འཐྦྱོབ་ལམ་ བཤད་ཚུགས།

༡༣.༡.༤

སྤྲིན་རིས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ ཕྱེ་ཚུགས།

༡༣.༡.༥

སྤྲིན་རིས་ཀྱི་ དགོས་པ་ བཤད་ཚུགས།

༡༣.༡.༦

སྤྲིན་རིས་ཀྱི་ རི་མྦྱོ་ བྲི་ཚུགས།

Topic
༡༣.༡ སྤྲིན་རིས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་བྲི་ནི།
Overview:

དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་སྤྲིན་རིས་གི་རི་མྦྱོ་བྲིས་

ཐངས་དབྱེ་བ་ ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུ་ཐྦྱོབ་
ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༡ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ སྤྲིན་རིས གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ སྤྲིན་རིས གི་སྐོར་ལས་ PPT ནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་སྤྲིན་རིསཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 སྤྲིན་རིས་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༡ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་སྤྲིན་རིས་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༣.༡ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༣.༡ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡ་
བརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 Competency-based Learning Materials.
 Handouts.

A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

གཡུང་དྲུང་གི་ ་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives
༧.༡.༡

གཡུང་དྲུང་གི་ དྦྱོན་བཤད་ཚུགས།

༧.༡.༢

གཡུང་དྲུང་གི་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

༧.༡.༣

གཡུང་དྲུང་གི་ འཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།

༧.༡.༤

གཡུང་དྲུངགི་དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༧.༡.༥

གཡུང་དྲུང་གི་ དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།

༧.༡.༦

གཡུང་དྲུང་གི་ རི་མྦྱོ་བྲི་ཚུགས།

Topic
༧.༡

གཡུང་དྲུང་གི་ རི་མྦྱོ་བྲི་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་གཡུང་དྲུང་གི་རི་མྦྱོ་བྲིས་
ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་
སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།
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C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༧.༡

ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ལུ་གཡུང་དྲུང གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༧.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་གཡུང་དྲུངགི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་གཡུང་དྲུངཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་
ནི།
 གཡུང་དྲུང་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་
ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༧.༡
Google Classroom.ནང་

འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༧.༡

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༧.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་

བརྡར་འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་PPE་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༧.༡

འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༧.༡

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ༧.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༧.༡

འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་

བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources (online and offline)
 CBLM.
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A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ཁྲ་ཚྦྱོམ་གྱི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives
༡༣.༢.༡

ཁྲ་ཚྦྱོམ་གོ་དྦྱོན་ བཤད་ཚུགས།

༡༣.༢.༢

ཁྲ་ཚྦྱོམ་འགྲེལ་པ་ རྐྱབ་ཚུགས།

༡༣.༢.༣

ཁྲ་ཚྦྱོམ་འཐྦྱོབ་ལམ་ བཤད་ཚུགས།

༡༣.༢.༤

ཁྲ་ཚྦྱོམ་དབྱེ་བ་ ཕྱེ་ཚུགས།

༡༣.༢.༥

ཁྲ་ཚྦྱོམ་དགོས་པ་ བཤད་ཚུགས།

༡༣.༢.༦

ཁྲ་ཚྦྱོམ་རི་མྦྱོ་ བྲི་ཚུགས།

Topic
༡༣.༢ ཁྲ་ཚྦྱོམ་གྱི་རི་མྦྱོ་བྲི་ནི།
Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ཁྲ་ཚྦྱོམ་གྱི་གི་རི་མྦྱོ་བྲིས་
ཐངས་དབྱེ་བ་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་
སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༢ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ PPE གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༢

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་
འབད་ནི་

ཁྲ་ཚྦྱོམ་གྱི་རི་མྦྱོ་བྲི་ནི།

གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་PPEཁ་

གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།
 ཁྲ་ཚྦྱོམ་གྱི་རི་མྦྱོ་བྲི་ནི། ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡.༣འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་ ༡༣.༢ ་ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་PPE་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༣.༢ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

43

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༢

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༣.༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༣.༢

འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་

བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.

སྦྱོན་ཚན་༣ པ༽མཆོད་རས་འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔའི་རི་མྦྱོ ་བྲི་ནི།
A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

གཟུགས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་མེ་ལྦྱོང་གི ་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚི ན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༨.༡.༡

གཟུགས་ཀྱི་ གོ་དྦྱོན་བཤད་ཚུགས།

༨.༡.༢

གཟུགས་ཀྱི་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

༨.༡.༣

གཟུགས་ཀྱི་ འཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།

༨.༡.༤

གཟུགས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༨.༡.༥

གཟུགས་ཀྱི་ དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།

༨.༡.༦

གཟུགས་ཀྱི་ རི་མྦྱོ་བྲི་ཚུགས།

༨.༡

གཟུགས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་མེ་ལྦྱོང་བྲི་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནངགཟུགས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་བྲིས་
ཐངས་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུ་ཐྦྱོབ་ཨིན་ན་དང་
ཁུངས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༡

ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ གཟུགས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་མེ་ལྦྱོང་་གི་ཟིན་ཤྦྱོག ་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་

ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་སྨན་རྩེ་མེ་ཏྦྱོགཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
 གཟུགས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་མེ་ལྦྱོང་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་ སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༡
Google Classroom.ནང་

འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༡

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་གཟུགས་ཀྱི་རི་མྦྱོ་མེ་ལྦྱོང་་གི་ཡྦྱོན ་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༨.༡

འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༡

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོ ང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༨.༡

འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་

ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

སྒྲའི་རི་མྦྱོ་སྒྲ་སྙན་གི་ ་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives
༨.༡.༡

སྒྲའི་གོ་དྦྱོན་ བཤད་ཚུགས།

༨.༡.༢

སྒྲའི་ འགྲེལ་བཤད་ རྐྱབ་ཚུགས།

༨.༡.༣

སྒྲའི་ འཐྦྱོབ་ལམ་ བཤད་ཚུགས།

༨.༡.༤

སྒྲའི་ དབྱེ་བ་ བཤད་ཚུགས།

༨.༡.༥

སྒྲའི་ དགོས་པ་ བཤད་ཚུགས།

༨.༡.༦

སྒྲའི་རི་མྦྱོ་ བྲི་ཚུགས།

Topic
༨.༢

སྒྲའི་རི་མྦྱོ་སྒྲ་སྙན་བྲི་ནི།

Overview དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་སྒྲའི་རི་མྦྱོ་སྒྲ་སྙན་རི་མྦྱོ་བྲིས་ཐངས་
ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུ་ཐྦྱོབ་ཨིན་ན་དང་ཁུངས་ཤེས་
ཚུགས།
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C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༢

ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ སྒྲའི་རི་མྦྱོ་སྒྲ་སྙན་ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༢

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ སྒྲའི་རི་མྦྱོ་སྒྲ་སྙན གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་
ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལསསྒྲའི་རི་མྦྱོ་སྒྲ་སྙན་གི་ཁ་
གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
 སྒྲའི་རི་མྦྱོ་སྒྲ་སྙན་་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་ སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་
བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༢
Google Classroom.ནང་

འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༢

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༢

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་

བརྡར་འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའིསྒྲའི་རི་མྦྱོ་སྒྲ་སྙན་་གི་ཡྦྱོན ་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།


གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༨.༢

འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༢

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་

འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༨.༢

འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་

བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
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A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

དྲིའི་རི་མྦྱོ་དྲི་ཆབ་དུང་དཀར་གྱི་རི་མྦྱོ་འབྲི་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives
༨.༣.༡

དྲིའི་གོ་དྦྱོན་ བཤད་ཚུགས།

༨.༣.༢

དྲིའི་འགྲེལ་བཤད་ རྐྱབ་ཚུགས།

༨.༣.༤

དྲིའི་འཐྦྱོབ་ལམ་ བཤད་ཚུགས།

༨.༣.༥

དྲིའི་དབྱེ་བ་ བཤད་ཚུགས།

༨.༣.༦

དྲིའི་དགོས་པ་ བཤད་ཚུགས།

༨.༣.༧

དྲིའི་རི་མྦྱོ་ བྲི་ཚུགས།

Core concepts ((Topic)
༨.༣

དྲིའི་རི་མྦྱོ་དྲི་ཆབ་དུང་དཀར་གྱི་རི་མྦྱོ་བྲི་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་དྲིའི་རི་མྦྱོ་དྲི་ཆབ་དུང་དཀར་གྱི་རི་མྦྱོ་བྲིས་
ཐངས་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུ་ཐྦྱོབ་ཨིན་ན་དང་ཁུངས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning Experiences:


སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༣ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ དྲིའི་རི་མྦྱོ་དྲི་ཆབ་དུང་དཀར་གྱི་རི་མྦྱོ་གི་ཟིན་ཤྦྱོག ་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༣ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ དྲིའི་རི་མྦྱོ་དྲི་ཆབ་དུང་དཀར་གྱི་རི་མྦྱོ་
o

གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་

ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ དྲིའི་རི་མྦྱོ་དྲི་ཆབ་དུང་དཀར་གྱི་རི་མྦྱོཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
o

དྲིའི་རི་མྦྱོ་དྲི་ཆབ་དུང་དཀར་གྱི་་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༣འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:


སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༣ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༣ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ དྲིའི་རི་མྦྱོ་དྲི་ཆབ་དུང་དཀར་གྱི་རི་མྦྱོ་་གི་ཡྦྱོ ན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།


གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༨.༣འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༣ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༣ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང ་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་
ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༨.༣འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.

A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

རྦྱོའི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཏྦྱོག་བིལ་བྲིས་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༨.༤.༡

རྦྱོ་གི་ གོ་དྦྱོན་ བཤད་ཚུགས།

༨.༤.༢

རྦྱོ་གི་ འགྲེལ་བཤད་ རྐྱབ་ཚུགས།

༨.༤.༣

རྦྱོ་གི་ འཐྦྱོབ་ལམ་ བཤད་ཚུགས།

༨.༤.༤

རྦྱོ་གི་ དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༨.༤.༥

རྦྱོ་གི་ དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།

༨.༤.༦

རྦྱོ་གི་ རི་མྦྱོ་བྲི་ཚུགས།

༨.༤

རྦྱོའི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཏྦྱོག་བིལ་བ་བྲི་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་རྦྱོའི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཏྦྱོག་བིལ་
བྲིས་ཐངས་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུ་ཐྦྱོབ་
ཨིན་ན་དང་ཁུངས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༤

ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ རྦྱོའི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཏྦྱོག་བིལ་བ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༤

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ རྦྱོའི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཏྦྱོག་བིལ་བ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་
འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ རྦྱོའི་རི་མྦྱོ་

ཤིང་ཏྦྱོག་བིལ་བ ཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
 པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་ སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་
ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༤
Google Classroom.ནང་

འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༤

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༤

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་

སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ རྦྱོའི་རི་མྦྱོ་ཤིང་ཏྦྱོག་བིལ་བ ་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༨.༤

འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༤

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༤

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་

བརྡར་འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་
བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ ༨.༤

འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་

བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.

A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
རེག་བྱའི་རི་མྦྱོ་དར་དཔྱང་འབྲི་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives
༨.༥.༡

རེག་བྱའི་ གོ་དྦྱོན་ བཤད་ཚུགས།

༨.༥.༢

རེག་བྱའི་ འགྲེལ་བཤད་ རྐྱབ་ཚུགས།

༨.༥.༣

རེག་བྱའི་ འཐྦྱོབ་ལམ་ བཤད་ཚུགས།

༨.༥.༤

རེག་བྱའི་ དབྱེ་བ་ བཤད་ཚུགས།

༨.༥.༥

རེག་བྱའི་ དགོས་པ་ བཤད་ཚུགས།

༨.༥.༦

རེག་བྱའི་ རི་མྦྱོ་ བྲི་ཚུགས།

Topic
༨.༥

རེག་བྱའི་རི་མྦྱོ་དར་དཔྱང་བྲི་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནངརེག་བྱའི་རི་མྦྱོ་རི་མྦྱོ་བྲིས་ཐངས་
ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུ་ཐྦྱོབ་ཨིན་ན་དང་ཁུངས་ཤེས་
ཚུགས།

49

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༥ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ རེག་བྱའི་རི་མྦྱོ་དར་དཔྱང གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༥ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ རེག་བྱའི་རི་མྦྱོ་དར་དཔྱང གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་
འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་རེག་བྱའི་རི་

མྦྱོ་དར་དཔྱངཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
 སྦྱོས་རི་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༥ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:


སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༥ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༥ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང ་བརྡར་འབད་
ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་རེག་བྱའི་རི་མྦྱོ་དར་དཔྱང་གི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།


གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༨.༥འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༦ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༨.༥ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་
ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༨.༥འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
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སྦྱོན་ཚན་༤ པ༽

ཤིང་ཚྦྱོན་གྱི་ཚྦྱོན་སྦྱོར་ནི།

A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

བཟང་ཚྦྱོན་སྦྱོར་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Learning objectives

Topic

༩.༡.༡

བཟང་ཚྦྱོན་གྱི་ གོ་དྦྱོན་བཤད་ཚུགས།

༩.༡.༢

བཟང་ཚྦྱོན་གྱི་ དབྱེ་བ་ བཤད་ཚུགས།

༩.༡.༣

བཟང་ཚྦྱོན་གྱི་ འཐྦྱོབ་ལམ་ བཤད་ཚུགས།

༩.༡.༤

བཟང་ཚྦྱོན་གྱི་ དགོས་པ་ བཤད་ཚུགས།

༩.༡.༥

བཟང་ཚྦྱོན་ སྦྱོར་ཚུགས།

༩.༡.༦

སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ལས་ ལཱ་འབད་ཚུགས།

༩.༡.༧

བཟང་བཟྦྱོ་ནི་ལུ་སྦྱོ་བ་དང་ རྩིས་མཐྦྱོང་བསྐྱེད་ཚུགས།

༩.༡

བཟང་ཚྦྱོན་སྦྱོར་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ བཟང་ཚྦྱོན་སྦྱོར་ཐངས།་
སྤྱིན་ཐྦྱོབ་ཐངས་དང་ཆུ་གི་ཚད་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 Make the སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༩.༡ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ བཟང་ཚྦྱོན་སྦྱོར་ནི་གི་ཟིན་ཤྦྱོག ་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༩.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ བཟང་ཚྦྱོན་སྦྱོར་ནི་་ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་
ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་བཟང་ཚྦྱོན ་སྦྱོར་ནི་ཁ་
གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
 ཁྲ་ཚྦྱོམ་་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་
པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༩.༡འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༩.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༩.༡ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང ་བརྡར་འབད་
ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའིབཟང་ཚྦྱོན་སྦྱོར་ནི་གི་ཡྦྱོ ན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།


གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༩.༡འབད་ཅུག་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༩.༡ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༩.༡ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་
ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༩.༡འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.

༥༽ སྦྱོན་ཚན་ལྔ་པ་ཤིང་ཚྦྱོན་གྱི་ཧང་ཚྦྱོན་/ཧས་ཚྦྱོན ་གཏང་ཚུགས།
A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

དར་དཔྱང་ཧང་ཚྦྱོན་/ཧས་ཚྦྱོན་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ ནི་དྦྱོ ན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༡༠.༡.༡

དར་དཔྱང་ ཧང་ཚྦྱོན་གཏང་ནིའི་ གོ་དྦྱོན་བཤད་ཚུགས།

༡༠.༡.༢

དར་དཔྱང་ ཧང་ཚྦྱོན་གྱི་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

༡༠.༡.༣

དར་དཔྱང་ ཧང་ཚྦྱོན་གྱི་ དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༡༠.༡.༤

དར་དཔྱང་ ཧང་ཚྦྱོན་གྱི་ འཐྦྱོབ་ལམ་བཤད་ཚུགས།

༡༠.༡.༥

དར་དཔྱང་ཧང་ཚྦྱོན་གྱི་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།

༡༠.༡.༦

དར་དཔྱང་ ཧང་ཚྦྱོན་གཏང་ཚུགས།

༡༠.༡.༧

སྦྱོ་བ་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་ལས་ ལཱ་འབད་ཚུགས།

༡༠.༡

དར་དཔྱང་ཧང་ཚྦྱོན་/ཧས་ཚྦྱོན་གཏང་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ དར་དཔྱང་ཧང་
ཚྦྱོན་/ཧས་ཚྦྱོན་གཏང་ཐངས།་ཚྦྱོན ་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་
ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་གཞི་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ ་ཐངས་སྐོར་ལས་
ཤེས་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 Make སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༠.༡

ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ དར་དཔྱང་ཧང་ཚྦྱོན་/ཧས་ཚྦྱོན་ གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༠.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ དར་དཔྱང་ཧང་ཚྦྱོན་/ཧས་ཚྦྱོན་གཏང་ནི་ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་
སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་

དར་དཔྱང་ཧང་ཚྦྱོན་/ཧས་ཚྦྱོན་གཏང་ནི་གི་ཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
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 དར་དཔྱང་ཧང་ཚྦྱོན་/ཧས་ཚྦྱོན་་གི་བརྡ་དྦྱོ ན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom
ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༠.༡
དང་

Google Classroom.ནང་

འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོན ་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༠.༡

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༠.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་

བརྡར་འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ དར་དཔྱང་ཧང་ཚྦྱོན་/ཧས་ཚྦྱོན་གི་ཡྦྱོ ན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༠.༡

འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༠.༡

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༠.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་

སྦྱོང་བརྡར་འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་
སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༠.༡

འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་

བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
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སྦྱོན་ཚན་༦ པ༽

དྲུག་པ་ཤིང་ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི།

A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ནྦྱོར་འཛིན་པཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༡༡.༡.༡

ནྦྱོར་འཛིན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་ཀྱི་ གོ་དྦྱོན་བཤད་ཚུགས།

༡༡.༡.༢

ནྦྱོར་འཛིན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་ཀྱི་ འགྲེལ་པ་རྐྱབ་ཚུགས།

༡༡.༡.༣

ནྦྱོར་འཛིན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༡༡.༡.༤

ནྦྱོར་འཛིན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་ཀྱི་ འཐྦྱོབ་ལམ་ཕྱེ་ཚུགས།

༡༡.༡.༥

ནྦྱོར་འཛིན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་ཀྱི་ དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།

༡༡.༡.༦

ནྦྱོར་འཛིན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་ གཏང་ཚུགས།

༡༡.༡.༧

སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ལས་ ལཱ་འབད་ཚུགས།

༡༡.༡.༨

༡༡.༡

ནྦྱོར་འཛིན་པཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ ནྦྱོར་འཛིན་པ་
ཏྲ་ ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ཐངས།་ཚྦྱོན ་ཐྦྱོབ་
ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་གཞི་ཚྦྱོན ་ཐྦྱོབ་
ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

ནྦྱོར་འཛིན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི་ལུ་ སྦྱོ་བ་དང་ རྩིས་

མཐྦྱོང་བསྐྱེད་ཚུགས།
༡༡.༡.༩

ཉེན་སྲུང་དང་ ལྡནམ་འབད་ བཟྦྱོ་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༡ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ནྦྱོར་འཛིན་པཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི།གི་ཟིན་ཤྦྱོག ་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༡ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང ་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ ལྦྱོ་འདབ གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་

ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ ནྦྱོར་འཛིན་པཏྲ་གསུམ་
མདངས་གཏངཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
 ནྦྱོར་འཛིན་པཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༩ འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༡ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༡ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་
ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ ནྦྱོར་འཛིན་པཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི་གི་ཡྦྱོན ་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
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 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༡.༡ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་དང་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༡ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༡.༡འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ཚིགས་རྒྱན་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན ་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༡༡.༢.༡

ཚིག་རྒྱན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ གོ་དྦྱོན་བཤད་ཚུགས།

༡༡.༢.༢

ཚིག་རྒྱན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ འགྲེལ་པ་རྐྱབ་ཚུགས།

༡༡.༢.༣

ཚིག་རྒྱན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༡༡.༢.༤

ཚིག་རྒྱན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ འཐྦྱོབ་ལམ་ཕྱེ་ཚུགས།

༡༡.༢.༥

ཚིག་རྒྱན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ དགོས་པ་བཤད་

རྒྱནཔ་ཏྲ་ ཚྦྱོན་གསུམ་མདངས་གཏང་ཐངས།་

༡༡.༢.༦

ཚིག་རྒྱན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ཚུགས།

གཞི་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༡༡.༢.༧

སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ལས་ ལཱ་འབད་ཚུགས།

༡༡.༢.༨

ཚིག་རྒྱན་ པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི་ལུ་སྦྱོ་བ་དང་ རྩིས་མཐྦྱོང་

ཚུགས།

༡༡.༢
གཏང་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ ཚིགས་
ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་

བསྐྱེད་ཚུགས།
༡༡.༢.༩

ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་འབད་བཟྦྱོ་ཚུགས།

C. Learning Experiences
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༢

ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ ཚིགས་རྒྱན་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
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ཚིགས་རྒྱན་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༢

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ ཚིགས་རྒྱན་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་
སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་

ཚིགས་རྒྱན་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནིཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
 ཚིགས་རྒྱན་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི་གི་བརྡ་དྦྱོན ་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༢
Google Classroom.ནང་

འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༢

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༢

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་

བརྡར་འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ཚིགས་རྒྱན་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནིགི་ཡྦྱོན་ཏྦྱོན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ༡༡.༢

འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༢

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༢

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་

བརྡར་འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་
བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༡.༢

འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་

བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.

56

A. Competency/Competencies/ ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གསུམ་མདངས་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན ་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༡.༣.༡

པདྨ་མགོ་ལང་མ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ གོ་དྦྱོན་བཤད་ཚུགས།

༡༡.༣.༢ པདྨ་མགོ་ལང་མ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ འགྲེལ་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
༡༡.༣.༣ པདྨ་མགོ་ལང་མ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།
༡༡.༣.༤ པདྨ་མགོ་ལང་མ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ འཐྦྱོབ་ལམ་ཕྱེ་ཚུགས།
༡༡.༣.༥ པདྨ་མགོ་ལང་མ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།
༡༡.༣.༦ པདྨ་མགོ་ལང་མ་ གསུམ་མདངས་ག ཏང་ཚུགས།

༡༡.༣

པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་
གསུམ་མདངས་་གཏང་ཐངས་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་
གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་གཞི་ཚྦྱོ ན་ཐྦྱོབ་ཐངས་སྐོར་
ལས་ཤེས་ཚུགས།

༡༡.༣.༧ སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ལས་ ལཱ་འབད་ཚུགས།
༡༡.༣.༨ པདྨ་མགོ་ལང་མ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནི་ལུ་ སྦྱོ་བ་དང་རྩིས་མཐྦྱོང་
བསྐྱེད་ཚུགས།
༡༡.༣.༩ ཉེན་སྲུང་དང་ ལྡནམ་འབད་ བཟྦྱོ་ཚུགས།

C. Learning Experiences
 Make the སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་ ༡༡.༣

ལྷབ་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནིགི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ ༡༡.༣

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནིངགི་སྐོར་ལས་ PPTནང་
སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་

སྦུབ་ཅུངཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
 པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི་གི་བརྡ་དྦྱོ ན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོ ན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༣
Google Classroom.ནང་

འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་ ༡༡.༣

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་

བརྡར་འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་པདྨ་མགོ་ལྔ་མ་གསུམ་མདངས་གི་ཡྦྱོན ་ཏྦྱོན ་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན ་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།


གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༡.༣

འབད་ཅུག་ནི།
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 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་ ༡༡.༣

ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་ ༡༡.༣

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་

བརྡར་འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་
བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་ ༡༡.༣

འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་

བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད ་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༡༡.༡.༤

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ གོ་དྦྱོན་བཤད་ཚུགས།

༡༡.༤.༢

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ འགྲེལ་པ་རྐྱབ་ཚུགས།

༡༡.༤.༣

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༡༡.༤.༤

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ འཐྦྱོབ་ལམ་ཕྱེ་ཚུགས།

༡༡.༤.༥

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནིའི་ དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།

༡༡.༤.༦

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་ གསུམ་མདངས་ གཏང་ཚུགས།

༡༡.༤.༧

སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ལས་ ལཱ་འབད་ཚུགས།

༡༡.༤.༨

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་ གསུམ་མདངས་གཏང་ནི་ལུ་ སྦྱོ་བ་དང་རྩིས་མཐྦྱོང་

༡༡.༤

ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་
གསུམ་མདངས་གཏང་ཐངས།་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་
ཁྱིམ་གི་ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་གཞི་ཚྦྱོ ན་ཐྦྱོབ་
ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

བསྐྱེད་ཚུགས།
༡༡.༤.༩

ཉེན་སྲུང་དང་ ལྡནམ་འབད་ བཟྦྱོ་ཚུགས།

C. Learning Experiences:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༤ ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུམེ་ཏྦྱོག་གི་རི་མྦྱོགི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༤ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་
འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་ ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ཤིང་ལྦྱོ་

པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏངཁ་གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
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 ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏངགི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ ་སྦྱོན ་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google Classroom
ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༤འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དྦྱོ ན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༤ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༢.༡༢ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་ཤིང་ལྦྱོ་པ་ཏྲ་གསུམ་མདངས་གཏང་གི་ཡྦྱོ ན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོ ན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༡.༤འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༤ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༡.༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་
བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༡.༤འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་
ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.
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སྦྱོན་ཚན་༧ པ༽

ཤིང་ཚྦྱོན་རྦྱོན་མདངས་གཏང་ནི།

A. Competency/Competencies/ལྕོགས་སྒྲུབ།
༡

འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་རྦྱོན་མདངས་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་ནི་དྦྱོན ་ཤིང་ཚིན་གཏང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

B. Learning objectives/Topic:
Topic

Learning objectives
༡༢.༡.༡

འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་ རྦྱོན་མདངས་གཏང་ནིའི་ གོ་དྦྱོན་བཤད་ཚུགས།

༡༢.༡.༢

འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་ རྦྱོན་མདངས་གཏང་ནིའི་ འགྲེལ་པ་རྐྱབ་ཚུགས།

༡༢.༡.༣

འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་ རྦྱོན་མདངས་གཏང་ནིའི་ དབྱེ་བ་བཤད་ཚུགས།

༡༢.༡.༤

འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་ རྦྱོན་མདངས་གཏང་ནིའི་ འཐྦྱོབ་ལམ་ཕྱེ་ཚུགས།

༡༢.༡.༥

འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་ རྦྱོན་མདངས་གཏང་ནིའི་ དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།

༡༢.༡.༦

འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་ རྦྱོན་མདངས་ གཏང་ཚུགས།

༡༢.༡.༧

སྦྱོ་བ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ལས་ ལཱ་འབད་ཚུགས།

༡༢,༡.༨

འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་ རྦྱོན་མདངས་གཏང་ནི་ལུ་ སྦྱོ་བ་དང་རྩིས་མཐྦྱོང་

༡༢.༡

འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་རྦྱོན་མདངས་གཏང་ནི།

Overview: དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་
རྦྱོན་མདངས་གཏང་ཐངས།་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ་ཐངས་ཁྱིམ་གི་
ཡན་ལག་གུཐྦྱོབ་ཐངས་གཞི་ཚྦྱོན་ཐྦྱོབ ་ཐངས་སྐོར་
ལས་ཤེས་ཚུགས།

བསྐྱེད་ཚུགས།
༡༢.༡.༩

ཉེན་སྲུང་དང་ ལྡནམ་འབད་ བཟྦྱོ་ཚུགས།

C. Learning Experiences
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༢.༡ལྷབ་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ༡༢.༡གི་ཟིན་ཤྦྱོག་བཀྲམ་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༢.༡

ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཅུག་ནི།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་༡༢.༡གི་སྐོར་ལས་ PPTནང་ སྤྱན་འབུལ་འབད་ནི་

ཟིན་ཤྦྱོག་

ཤྦྱོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འགྲེམས་སྦྱོན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ དང་གློང་བསྙན་ཐུང་ཀུ་ཐྦྱོག་ལས་ འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་རྦྱོན་མདངས་གཏངཁ་
གསལ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།ནི།
 འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་རྦྱོན་མདངས་གཏང་ནི ་གི་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ནི།རང་བཟྦྱོ་སྦྱོབ་སྦྱོན་གློང་ཐུང་ཀུ་ PPT ཚུ་Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བྱིན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི་ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༢.༡འབད་དགོཔ་སྦེ་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་དང་
Google Classroom.ནང་

སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དིན་ལུ།

 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྦྱོ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འདི་ཁོང་རའི་ངོས་ལེན་ལན་གསལ་ཚུ་ Google Classroom ཡང་ན་
འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡབརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།

D. Assessment:
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༡ ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༣.༡ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་
འབད་ཅུག་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང ་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པའི་འདྦྱོད་ཡྦྱོན་ལྔ་རྦྱོན་མདངས་གི་ཡྦྱོ ན་ཏྦྱོ ན་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་དྲི་བ་བཀལ་ནི།
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 གོ་བ་ལེན་ཧིང་དབྱེ་ཞིབ་དྦྱོན་ལུ་སྦྱོབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༢.༡ འབད་ཅུག་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཅུག་འདི་ དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ བརྡ་དྦྱོན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༢.༡ལྷབ་བཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ཤྦྱོག་ལེབ་༡༢.༡ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་སྦྱོང ་བརྡར་འབད་
འདི་གློང་ཐུང་ཀུ་བཟྦྱོ་ཏེ་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་བསྐྱལ་
ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
 སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡༢.༡ འབད་ཅུག་འདི་ལན་ Google Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡ་
བརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི།
 འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྲིབ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སྦྱོབ་དེབ་དང་ Google/YouTubeཚུ་ལས་བྱིན་ཏེ་ལན་ Google
Classroom ཡང་ན་འབྲལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནི། དེ་ལས་དྲན་ཐྦྱོག་ཕྲིལ་ཏེ་སྦྱོང་ལཱ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

E. Resources:
 CBLM.

RESOURCES
1) Technical and Vocational Education and Training (TVET) New Normal Curriculum Framework
(Classes: PP-XII)
2) Competency Based Learning Materials (Painting)
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