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My dear Learners,
Vanakkam,
I deem it a great privilege to extend a hearty welcome to you to the Under Graduate Programme being offered by
the Tamil Nadu Open University (TNOU). I also appreciate your keen interest to know about the curriculum of the
Programme, in which you shall gain an enthralling experience, and pleasurable and beneficial learning.
With passing a specific act in the Tamil Nadu Legislative Assembly (TNLA) in 2002, the TNOU came into existence as a
State Open University (SOU). It has been offering the socially-relevant academic Programmes in diverse disciplines with
due approval of the University Grants Commission (UGC) and the Distance Education Bureau (DEB), New Delhi since its
inception. This Undergraduate Programme is one among the approved Programmes.
The Board of Studies, a statutory academic body of the University, consisting of the versatile scholars, eminent teachers
including both internal and external, well- acclaimed industrialists, outstanding alumni, and prospective learners as
members, has designed the robust curriculum of this Programme. The curriculum is overhauled to be more suitable to
the socio-economic and scientific needs in the modern era based on the emerging trends in the discipline at State and
National as well as International level and accordingly, modified to our local context. Moreover, the whole syllabi of this
Programme have special focuses on promoting the learners to the modern learning environment.
With a Credit System / Choice Based Credit System (CBCS), this Programme is offered in semester/ non-semester
pattern. The Self-Learning Materials that are the mainstay of pedagogy in the Open and Distance Learning (ODL) have
been developed incorporating both the traditional and the modern learning tools, like web-resources, multi-media
contents, text books and reference books with a view to providing ample opportunities for sharpening your knowledge
in the discipline.
At this juncture, I wish to place on record my deepest appreciations and congratulations to the Chairperson and the
Members of the Board of Studies concerned for having framed the curriculum of high standard.
I would also like to acknowledge the Director, the Programme Co-Ordinator and the members of staff of the respective
School of Studies for their irrevocable contributions towards designing the curriculum of this Programme.
Last but not least, I register my profuse appreciation to Prof. S. Balasubramanian, Director (i/c), Curriculum Development
Centre (CDC), TNOU, who have compiled this comprehensive Programme Project Report (PPR) that includes the
regulations and syllabi of the Programme, and also facilitated the designing in the form of e-book as well printed book.
I am immensely hopeful that your learning at TNOU shall be stupendous, gratifying, and prosperous.
Wish you all success in your future endeavours!

With warm regards,

05, November 2020

(Prof. K. PARTHASARATHY)
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Bachelor of Performing Arts (BPA) Drama and Theatre Studies
Programme Project Report (PPR)
Programme’s mission and Objectives:
Performing Arts integrates the culture and customs of various art forms across the globe. As a discipline, it connects the Arts, Humanities, Science and other disciplines for the interesting and effective learning. This course is
intended for the enhancement of artistic skills and talent among students.
பாடத்திட்டத்தின் ந�ோக்கம் மற்றும் குறிக்கோள்கள்:
நிகழ்த்து கலைகள் உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு கலை வடிவங்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களை
ஒருங்கிணைக்கின்றன. இது கலை, மனிதநேயம், அறிவியல் மற்றும் பிற துறைகளை சுவாரஸ்யமான மற்றும் பயனுள்ள
கற்றலுடன் இணைக்கிறது. இந்த பாடம் மாணவர்களிடையே கலை திறன்களையும் திறமையையும் பாரம்பரியத்தையும்
மேம்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Relevance of the Programme with HEI’s Mission and Vision:
The Mission of this programme is to curate and present exceptional arts experiences that inspire and provoke the
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student community and beyond to celebrate the intrinsic value of the creative process. The Vision of this program
is to create an impact by introducing the heritage of Indian Culture through the Performing Arts and to highlight
the importance of Arts in the field of Education which enhances the student community to learn, practice and
become a professional Artist.
ந�ோக்கம் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சி :
இப்படிப்பின் வழியாக, மாணவர்களின் ஆக்கபூர்வமான செயல்முறையை ஊக்கப்படுத்துவதும், கலை அனுபவங்களை
வழங்குவதும் இதன் ந�ோக்கம் ஆகும். இந்த திட்டத்தின் ந�ோக்கமானது, இந்திய கலாச்சாரத்தின் பாரம்பரியத்தை
நிகழ்த்து கலைகள் மூலம் அறிமுகப்படுத்துவதும் அதன் வழி தாக்கத்தை உருவாக்குவதும், கல்வித்துறையில்
கலைகளின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுவதுமாகும், இப்பாடத்திட்டம் மாணவர் சமூகத்தை ஒரு கலைஞராகவும்
மேம்படுத்துகிறது.
Nature of prospective target group of Learners:
(i) Bachelor of Performing Arts (Drama and Theatre Studies) is meant for students who have completed the Higher
Secondary School or equivalent 3 years Diploma Course.
(ii) This course also encourages the Avid art Lovers, Theatre Artists, Independent Artists, Traditional Artists, Film
and Media Makers, Teachers, Music and Dance Performers to Join this Course provided with the minimum requirement for the Programme.

1

இப்படிப்பினை யாரெல்லாம் படிக்கலாம் :
(i) இளங்கலை நிகழ்த்து கலை (நாடகம் மற்றும் அரங்ககலை படிப்புகள்) படிப்பில் சேர்வதற்கு, மேல்நிலைப்
பள்ளி படிப்பு (12+) அல்லது அதற்கு சமமான 3 ஆண்டு பட்டயப்படிப்பு ஆகியவற்றில் ஒன்றினை முடித்திருக்க
வேண்டும்.
(ii) இப்படிப்பினைக் கலை ஆர்வலர்கள், நாடகக் கலைஞர்கள், சுயாதீன கலைஞர்கள், பாரம்பரியக் கலைஞர்கள்,
பத்திரிக்கை, திரைப்படம் மற்றும் ஊடகப் பணியில் செயலாற்றும் படைப்பாளிகள், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள்,
இசை மற்றும் நடன கலைஞர்கள் ஆகிய�ோர்

சேரலாம்.

Appropriateness of Programme to be conducted in ODL mode to acquire specific skills
and competence:
Through the successful completion of this Programme, the students will be able to acquire the skills and techniques of Performing Arts that would provide employments in the field of Film, Media, Drama and Teaching, etc.
This Programme also provides a room for the students in building up an entrepreneurship in the field of Arts
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and Entertainment to create self confidence, creativity and life growth. Their learning needs will be addressed
by providing the printed copy of ‘Self Learning Materials (SLM)’ and Practical classes and Examination are being
conducted at LSC’s.
இப்படிப்பின் வழியான பயன்:
இப்படிப்பினை முடிக்கின்ற
மாணவர்கள் நிகழ்கலைத்துறை, திரைப்படத்துறை மற்றும் ஊடகத்தொழில்துறை
ஆகியவற்றில் வேலைவாய்ப்புகளைப் பெற முடியும். மேலும் ஆசிரியப் பணி, ப�ொழுதுப�ோக்கு மற்றும் த�ொழில்
துறையில் பணியாற்றுவ�ோருக்கும்

இப்படிப்பு ஏற்றதாக அமைகின்றது.

Instructional Design /பாடமுறை வடிவமைப்பு:
The Curriculum and the Syllabus for Bachelor of Performing Arts in Drama and Theatre Studies Programme has
been designed to provide in basic knowledge in Drama and Theatre to those students who are not having opportunity to study in regular mode and for drop-out students from rural and urban areas of Tamil Nadu. The main
Objective of this Programme is to enable the students to understand the basic knowledge of matter and energy
and make them relevant to society. The course for the degree of Bachelor of Performing Arts in Drama and Theatre
Studies shall consist of Four Years ( 8 - Semester) and the medium of instruction is English and Tamil.
The Bachelor of Performing Arts in Drama and Theatre Studies Programme is offered through the Learner Support
Centres established by TNOU in the affiliated Arts and Science College, where the same Programme is offered
through Conventional Mode.
The Faculty Members available at Department of Drama and Theatre Studies, School of Journalism and New
Media Studies of Tamil Nadu Open University and the faculties approved as Academic Counsellors’ of TNOU at
Learner Support Centres will be used for delivering the Bachelor of Performing Arts Degree Programme in Drama
and Theatre Studies.
The credits systems suggested as per UGC-ODL Regulations-2020 have been assigned to The Bachelor of Performing Arts Degree Programme in Drama and Theatre Studies. The total number of credit assigned for the Programme
is 100. The Self Learning Materials in the form of print, e-content and audio/video materials wherever required has
also been developed for the Programme.
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Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation:
Eligibility:
Candidates should have passed the Higher Secondary Examination (10+2 pattern) conducted by the Board of Higher Secondary Education, Government of Tamilnadu or any other examination (10+3 pattern) accepted by Syndicate.

out by Tamil Nadu Open University and through its Regional Centres located within the State of Tamil Nadu. The
Theory Counselling and the Practical Counselling will be conducted through the Learners Support Centres of Tamil
Nadu Open University. The evaluation will be carried by Tamil Nadu Open University consists of Continuous Internal Assessment through Assignment and External Assessment through Term End Examination.
Financial Assistance:
SC/ST Scholarship available as per the norms of the State Government of Tamil Nadu. Complete Admission fee
waiver for the Physically challenged/ differently abled persons.
நிதி உதவி :
தமிழக மாநில அரசின் விதிமுறைகளின்படி எஸ்சி / எஸ்டி மாணக்கர்களுக்கு உதவித்தொகை கிடைக்கும்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, முழுமையாக சேர்க்கை மற்றும் படிப்பு கட்டணம் கிடையாது.
Policy of Programme delivery:
The Academic Calendar for the Programme will be available for the learners to track down the chronological
events/ happenings. The Counselling schedule will be uploaded in the TNOU website and the same will be intimated to the students through SMS.
Evaluation System:
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The Programme Fee is Rs.12000/- for Four years, plus Registration and other Charges. The admission are carried

Examination to Bachelor’s Degree Programme in Drama and Theatre Studies is designed to maintain quality of
standard. Theory will be conducted by the University in the identified Examination Centres. For the Assignment
students may be permitted to write with the help of books/materials for each Course, which will be evaluated by
the Evaluators appointed by the University.
Continuous Internal Assessment (CIA): Assignment:
1 assignment for 2 credits are to be prepared by the learners. E.g. If a Course is of Credit 6, then 3 number of
Assignments are to be written by the learner to complete the continuous assessment of the course. Assignment
carries 30 Marks (Average of Total no of Assignment), consists of Long Answer Questions (1000 words) for each
Course.
Sec - A
Answer any one of the question not exceeding 1000 words out of three questions.
1 x 30 = 30 Marks
Theory Examination:
Students shall normally be allowed to appear for theory examination by completing Practical and Assignment. The
Term -End Examination shall Carry 70 marks and has PART: A, B and C and will be of duration 3 hours.
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Question Pattern for Theory Examinations:
		

Max. Marks: 70

PART - A (3 x 3 = 9 marks)

Time: 3 hours

Answer any three questions out of the five questions in 100 words
[All questions carry equal marks]
1. From Block - I
2. From Block - II
3. From Block - III
4. From Block - IV

Tamil Nadu Open University

5.

From Block - V

PART - B (3 x 7 = 21 marks)

Answer any three questions out of five questions in 200 words
All questions carry equal marks
6. From Block - I
7. From Block - II
8. From Block - III
9. From Block – IV
10. From Block – V

PART - C (4 x 10 = 40 marks)

Answer any FOUR questions out of Seven questions in 500 words
[All questions carry equal marks]
11. From Block – I
12. From Block – II
13. From Block – III
14. From Block - IV
15. From Block - V
16. From Block - VI
17. From Block - VII
Pattern of Question Paper for Practical Examinations;
Each set of question paper should contain SEVEN questions and the candidate has to choose one by lot.
Awarding of marks for Practical examinations.
Total Marks: 100 (External Practical 70 Marks +Internal (Record 20 Marks + Practical Counselling Class Attendance
10 Marks)
Distribution for 70 Marks:
Practical Presentation
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Theme			

: 10 Marks

Skill			

: 15 Marks

Composition		

: 15 Marks

Overall Presentation

: 15 Marks

Clarity			

: 15 Marks

Total			

: 70 Marks

Passing Minimum:
For Theory Examination:
The candidate shall be declared to have passed the examination if the candidate secures not less than 25 marks in
the University examination in each theory paper and overall 40 percent in both Term End Examination and Contin-

Continuous Internal Assessment CIA)

Term End Examination
(TEE)

Overall Aggregated Marks

Maximum
Marks

Minimum
Pass Mark

Maximum
Mark

Minimum Pass Mark

Maximum Mark

CIA + TEE

Total

13

30

25

70

40

100

For Practical Examination:
The candidate shall be declared to have passed the examination if the candidate secures not less than 30 marks in
the External Practical Examinations and secures not less than 10 marks in the Continuous Internal Assessment (CIA)
(Record Marks + Practical Counseling Class Attendance ) and overall aggregated marks is 40 marks in both external
and internal taken together. However submission of record notebook is a must.
Classification of Successful Candidate:
Candidates who pass all the Courses and who secure 60 per cent and above in the aggregate of marks will be
placed in the First Class. Those securing 50 per cent and above but below 60 per cent in the aggregate will be
placed in the Second Class.
Requirement of laboratory and Library Resources:
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uous Internal Assment (Assignment) taken together.

The Programme will be offered through the Learner Support Centre (LSC) maintained by Tamil Nadu Open University. The LSC’s have the required infrastructural facilities to conduct the Counselling for the students who wish
clear their doubts and also they are having well equipped laboratory facilities relevant to the Bachelor Degree
Programme in Drama and Theatre Studies.
A well-equipped Library is available in the University Headquarters with about 24,000 books and lot of research
journals. The Learners Support Centre through which the Degree Programme is to be offered is also equipped will
a full-fledged library having books and journals related Drama and Theatre Studies.
Cost estimate of the Programme and the provisions:
S.No

Details

Amount in Rs.

1

Programme development and launching cost (Expenditure)

5002888

2

Programme Fee charged for 4 years per student (Income)

12000

3

Examination Fee charged for 4 years (Income) per student

10000

4

Examination expenses per student for 4 years per student (Expenditure)

15000

Quality Assurance Mechanism & Programme Outcomes:
The Quality of the Bachelor’s degree Programme in Drama and Theatre Studies is maintained by adopting the cur-
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riculum suggested by the UGC. As per UGC guidelines the core courses, elective courses, subject specific elective
courses, practical courses are included in the Programme.
The Curriculum of Bachelor Degree Programme in Performing Arts was approved by the Board of Studies held on
24th June, 2016. Updated the Curriculum of Bachelor’s Degree Programme in Drama and Theatre Studies was
approved by the Board of Studies on 18.06.2020.
It will be placed for approval forthcoming Academic Council and Syndicate of our University subsequently. As a part
of Quality assurance, the curriculum for the Programme will be updated once in three years. Necessary steps will
be taken to obtain feedback from the students and the Academic Counsellors who are part of the Programme for
effective delivery of the Programme.
Programme Outcomes
After completion of the Bachelor of Performing arts in Drama and Theatre Studies Programme, the Learners will
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acquire
11. உலக அளவில் நிகழ்கலை சார்ந்த நாடக மரபு, நாடக ஆசிரியர், நடிப்புக் க�ோட்பாடுகள், நாடக உருவாக்கங்கள்
மற்றும் அரங்கத் த�ொழில் நுட்பங்கள் ஆகியவற்றினை அறிதவர்களாக இருப்பார்கள்.
22. இந்திய தேசத்தின் பழமரபு மற்றும் பாரம்பரியக் கலைகள், மூச்சுப்பயிற்சி, நடனம், நாட்டிய சாஸ்த்திர இலக்கணம்
ஆகிய கலை நுட்பங்களைக் கற்றுக் க�ொள்வார்கள்.
33. தமிழ் நாடகத்தின் வளர்ச்சி, சமகால நிலை, நாட்டுப்புற நிகழ்கலைகள், சங்க கால இசைக்கருவிகள்,
சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள அரங்கக் கட்டுமானம், நாடக உருவாக்கங்கள் ஆகியவற்றினை முழுமையாக அறிந்து
க�ொள்வார்கள்.
44. மேலும் மனிதனின் நலம் சார்ந்தும், கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு சார்ந்தும் பாடத்திட்டம் அமைந்துள்ளது.
சுய த�ொழில் செய்வதற்குரிய வகையில் ஒப்பனை பயிற்சி, குரல்பயிற்சி, நடனம், நடிப்பு பயிற்சி, ஆவணப்படம்
உருவாக்குதல், முகமூடி தயாரிப்பு, வாய்ப்பாட்டு, ஊடக பயன்பாடு என பல பயிற்சிகள் கற்றுத் தரப்படுகிறது.
கற்றுத்தருவதுடன்
செயல்படுத்தும் உத்திகளையும் அறிந்து இருப்பார்கள்.
பாரம்பரிய நிகழ்கலைகளைப்
பாதுகாக்கும் கருவியாக நாடகம் மற்றும் அரங்கக்கலைப் படிப்பு அமைகிறது.
55. சுய செயல் சக்தியை வெளிக் க�ொண்டு வருவதுடன், சுய திறனை மும்மடங்கு இரட்டிப்பாக்கும்.
66. தனித்தன்மையினை அடையாளம் காட்டி, கலை அனுபவங்களை முழுமை ஆக்கும்.
77. உளவியல் மற்றும் மன அழுத்தங்களில் இருந்து விடுவிக்கும்.
88. நாடகம்,

திரைத்துறை

மற்றும்

ஊடக

துறைகளில்

படைப்பாளிகளாகப்

கலைத்துறையிலும், இது சார்ந்த நேர்முகதேர்விலும் வெற்றி வாய்ப்பினைத் தரும்.
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பணியாற்றச்

செல்வோர்க்கு

Chennai – 15

Structure of the BPA Drama and Theatre Studies Programme
S. No

Course Code

Course Title

Category Credits

CIA *

TEE **

TOTAL

I Year - Semester – I
1

BFTM-01

Tamil/ தமிழ்

L-T

3

30

70

100

2

BFEG-01

Foundation in English / ஆங்கிலம்

L-E

3

30

70

100

3

BDTA –11

CC

4

30

70

100

4

BDTA –12 P

CC

3

30

70

100

5

BDTA- 13 A

AL

2

30

70

100

15

150

350

500

History of Tamil Theatre /

தமிழ் நாடக

வரலாறு

Trainings for Actors preparation / நடிகர்
உருவாக்கப் பயிற்சிகள் – Practical
Dance Forms of Tamil Nadu
தமிழக ஆட்டக் கலைகள்

Total

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
Department of Drama and Theatre Studies
School of Journalism and New Media Studies

I Year - Semester – II
6

BFTM-02

Tamil / தமிழ்

L-T

3

30

70

100

7

BFEG-02

Foundation in English /ஆங்கிலம்

L-E

3

30

70

100

8

BDTA –21

CC

4

30

70

100

9

BDTA –22 P

SEC

3

30

70

100

GE

2

30

70

100

15

150

350

500

BDTA-23E-1
10

OR
BDTA-23E-2

Traditional Indian Theatre Forms /
இந்தியாவின் பாரம்பரிய நாடக வடிவங்கள்

Voice Trainings
குரல் பயிற்சிகள் - Practical

Introduction to the Musical Instruments of
Sangam Age / சங்ககால இசைக் கருவிகள்
அறிமுகம்

OR
Dance and Theatre in Silapapthikaram /
சிலப்பதிகாரத்தில் ஆடலும் அரங்கம்

Total

7

II Year - Semester – III
11

BFTM-03

Tamil / தமிழ்

L-T

3

30

70

100

12

BFEG-03

Foundation in English/ஆங்கிலம்

L-E

3

30

70

100

13

BDTA –31

CC

4

30

70

100

14

BDTA –32 P

CC

3

30

70

100

15

BDTA- 33 A

AL

2

30

70

100

15

150

350

500

History of World Theatre /
உலகளாவிய அரங்கியல் வரலாறு

Dance Mudras and Bhavas
நாட்டிய முத்திரைகளும் பாவங்களும்,

Introduction to Natya Sashtra
நாட்டிய சாஸ்திரம் அறிமுகம்

Total

Tamil Nadu Open University

II Year - Semester – IV
16

BFTM-04

Tamil / தமிழ்

L-T

3

30

70

100

17

BFEG-04

Foundation in English/ஆங்கிலம்

L-E

3

30

70

100

18

BDTA –41

உலகளவிலான சிறப்பு மிக்க நாடக ஆசிரியர்கள்

CC

4

30

70

100

CC

3

30

70

100

AECC

2

30

70

100

15

150

350

500

CC

4

30

70

100

CC

3

30

70

100

CC

3

30

70

100

AL

2

30

70

100

12

120

280

400

CC

4

30

70

100

SEC

3

30

70

100

CC

3

30

70

100

AL

2

30

70

100

12

120

280

400

Introduction of world famous play writers /
அறிமுகம்

19

BDTA –42 P

20

CCE

Vocals
வாய்ப்பாட்டு - Practical

Environmental Studies / சுற்றுச்சூழல்

கல்வி

Total

III Year - Semester – V
21

BDTA – 51

Acting Grammar : Melodramatic
and Mathod Acting / நடிப்புக் க�ோட்பாடு :
மிகைப்பண்பு மற்றும் முறைசார் நடிப்பு முறைமை

22

BDTA – 52 P

23

BDTA – 53 P

24

BDTA- 54 A

Drama Makeup /
நாடக ஒப்பனை

- Practical

Folk Dance/
நாட்டுப்புற நடனம்

Introduction to the Indian Films இந்தியத்
திரைப்படப் படைப்புகள் அறிமுகம்

Total

III Year - Semester – VI
25

BDTA – 61

26

BDTA - 62P

27

BDTA – 63 P

28

BDTA- 64 A

Drama stage & Technologies / நாடக
மேடையும் த�ொழில் நுட்பங்களும்

Masks Preparation Training - Practical
முகமூடிகள் தயாரிப்பு பயிற்சி

Directing a Mime Drama - Practical
சைகை நாடகம் இயக்குதல்

Introduction to Indian Television /
இந்தியத் த�ொலைக்காட்சி அறிமுகம்

Total

8

IV Year - Semester – VII
29

BDTA – 71 P

30

BDTA – 72 P

Drama script Writing

– Practical
Produce Documentary about a
Theatre Group / நாடகக்குழு பற்றி

நாடகப் பனுவல் எழுதும் பயிற்சி

SEC

4

30

70

100

CC

4

30

70

100

8

60

140

200

Total

IV Year - Semester – VIII
31

BDTA – 81 P

Directing a Play / நாடகம் இயக்குதல்

CC

4

30

70

100

32

BDTA – 82 P

A Video Presentation of Theatre Artists
- An Interview / நாடகக் கலைஞர்கள் பற்றிய

CC

4

30

70

100

8

60

140

200

100

960

2240

3200

நேர்காணல் ஒளிப்படம்

Total

Total- 4 (I+II+III+IV) Year

Courses for Other Departments
1
2

BDTA-23E-1
BDTA-23E-2

Introduction to the Musical Instruments of Sangam Age
/ சங்ககால இசைக் கருவிகள் அறிமுகம்
Dance and Theatre in Silapapthikaram சிலப்பதிகாரத்தில்
ஆடலும் அரங்கம்

GE

2

30

70

100

GE

2

30

70

100

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

ஆவணப்படம் உருவாக்கம்

* Continuous Internal Assessment (CIA)
**Term End Examination (TEE)
LT – Tamil Language
LE - English Language
CC- Core Courses
GE- Generic Electives Courses
SEC- Skill Enhanced Courses
AL – Allied Courses
AECC- Ability Enhancement Compulsory Course
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15
BPA - Drama and Theatre Studies - Distance Mode - I year - I Semester

Tamil Nadu Open University

பாடப் பெயர் (Course Title)		
: தமிழ் - I
பாடக் குறியீடு (Course Code)		
: BFTM - 01
பாட கற்றல் அளவெண் (Course Credits) : 3

(Tamil – 1)

பாட ந�ோக்கங்கள்
»»

தமிழ் இலக்கியங்களை அறிமுக ந�ோக்கில் எடுத்துரைத்தல்

»»

ம�ொழித்திறன், ம�ொழியறிவு, இலக்கியப் ப�ொது அறிவு பெறும் வகையில் விவரித்தல்

பாடத்தினைப்
»»

பிரிவு – 1

படிப்பதால் விளையும் பயன்கள்
தமிழிலுள்ள சமய இலக்கியங்கள், சிற்றிலக்கியங்கள், மரபுக் கவிதை, புதுக் கவிதை, உரைநடை
இலக்கியங்கள், மு.வ.வின் உரைநடைச் சிறப்புகள், பாரதிதாசனின் அமைதி நாடகச் சிறப்புகள் பற்றி
மாணவர்கள் விரிவாக எடுத்துரைப்பார்கள்.

பன்னிரு திருமுறைகள்
தமிழில் சமய இலக்கியங்கள் – சமய இலக்கியத் த�ோற்றம், சமணமும் ப�ௌத்தமும், சைவ
சமய வளர்ச்சி, பன்னிரு திருமுறை பட்டியல் - திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் பாடல்
சிறப்புகள். - (திருநாவுக்கரசரின் மாசில் வீணையும், நம்கடம்பனைப் பெற்றவள், சுந்தரர்
- பித்தா பிறைசூடி, ப�ொன்னார் மேனியனே, மாணிக்கவாசகர் - வானாகி மண்ணாகி,
பால்நினைந்து ஊட்டும், திருமூலரின் ஒன்றே குலமும் ஒருவனேதேவனும், அன்பும் சிவமும்
இரண்டென்பர், காரைக்காலம்மையார் - இன்று நமக்கெளிதே மாலுக்கும், அறிவானும்
தானே அறிவிப்பான் .

பிரிவு – 2	நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம்
முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள் – ப�ொய்கையாழ்வார் பாடல் - வையம் தகளியா வார்கடலே,
பூத்ததாழ்வார் பாடல் - அன்பே தகளியா ஆர்வமே - பேயாழ்வார் – திருக்கண்டேன்
ப�ொன்மேனி கெண்டேன், திருமழிசை ஆழ்வார் பாடல் – அன்பாய் ஆரமுதம் ஆவாய்,
நம்மாழ்வார் - இவையும் அவையும் உவையும், மதுரகவியாழ்வார் – நன்மையால் மிக்க நான்மறை,
குலசேகராழ்வார் – செல்வத்து அரம்பையர்கள், பெரியாழ்வார் – மாணிக்கம் கட்டி வயிரம்
இடைகட்டி - ஆண்டாள் – மத்தளம் க�ொட்ட வரிசங்கம், த�ொண்டரடிப் ப�ொடியாழ்வார் –
பச்சைமா மலைப�ோல் மேனி, திருப்பாணாழ்வார் – க�ொண்டல் வண்ணனைக் க�ோவலனாய்,
திருமங்கையாழ்வார் – குலம்தரும், செல்வம் தந்திடும், அடியார்.

பிரிவு – 3

சீறாப்புராணம் ( கதீசா கனவு கண்ட படலம்)
சீறாப்புராணம் – காப்பிய அமைப்பு, கதீசா கனவு கண்ட படலம், காப்பிய முன்கதைச்
சுருக்கம், படலக் கதைச் சுருக்கம் – கதீசா கனவு கண்டு எழுதல் – கதீசா கண்ட கனவு,
கதீசாவின் ஏமாற்றம் – கதீசாவின் இயல்பு நிலையில் மாற்றம் – ஒப்பனை துறந்த விரக்தி,
பஞ்சணை ப�ொருந்தா நிலை – கதீசாவின் புலம்பல் – விதவசம் ப�ொருந்தும�ோ எனல், மாதுலன்
வசனம் சிதையும�ோ எனல், கதீசா தேம்புதல். – மெசறாவின் மடல் வருதல் – மைசறா எழுதிய
பத்திரம், சித்திர வரித�ொறும் முத்தமிடுதல், கடலில் தவிப்பார்க்குக் கிடைத்த மரக்கலம்.
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தேம்பாவணி – காப்பிய அமைப்பு, காட்சி படலம், காப்பிய முன்கதைச் சுருக்கம், படலக்
கதைச் சுருக்கம், - க�ோவர் கூட்டம் வந்து காணுதல் – குழந்தை இயேசுவைத் த�ொழுதல்,
முல்லையார் தந்த முல்லை மாலை, பேரின்பத்தால் உயிர் ஊஞ்சலாடல் - க�ோவலர் ப�ோற்றி
வாழ்த்துதல் – நீவிப் ப�ோன ஆட்டை மீட்கவ�ோ உதித்தனை எனல், பிணிக்குலத்தக்கது உதித்த
பெற்றி ப�ோற்றல், அன்னையையும் ஆண்டவரையும் வாழ்த்துதல் – க�ோவலர் செலுத்திய
காணிக்கை – இடைச்சியர் மாலை சாத்தல், இடையர் தந்த பால் காணிக்கை, குழந்தை
இயேசுவின் அருள்நோக்கு – ஓகன�ோடு ஓங்குதாயும் வாழ்த்தினாள் – அன்பால் பீறிட்ட
ஆனந்தக் கண்ணீர் மழை, வேந்தரை நீக்கி ஆயரைத் தெரிந்ததென் எனல்.

பிரிவு – 5

முத்தொள்ளாயிரம்
(யானை மறம் - மருப்பு ஊசி யாக, க�ொடிமதில் பாய்ந்துஇற்ற, அயிற்கதவம் பாய்ந்துழக்கி,
கைக்கிளைப் பாடல்கள் – உழுத உழுத்தஞ்சேய், நாண் ஒருபால் வாங்க நலன் ஒருபால்,
ஆய்மணிப் பைம்பூண் எனத் த�ொடங்கும் பாடல்கள்)
நந்திக்கலம்பகம் (ஊசல், மறம் உறுப்பில் அமைந்த பாடல்கள்)
தமிழில் சிற்றிலக்கியங்கள் சிற்றிலக்கியத் த�ோற்றம், சிற்றிலக்கிய வகைகள், கலம்பகம்,
பிள்ளைத்தமிழ் – முத்தொள்ளாயிரம் - நூல்பெயர் விளக்கம், அமைப்பு, யானை மறம்
விளக்கம், கைக்கிளை விளக்கம், - முத்தொள்ளாயிரம் – யானை மறம் பாடல்கள் – பாண்டியன்
யானை மறம் – ஒரு பாடல், ச�ோழன் யானை மறம் – ஒருபாடல், சேரன் யானை மறம் – ஒரு
பாடல் – முத்தொள்ளாயிரம் – கைக்கிளைப் பாடல்கள் – பாண்டியன் கைக்கிளை – ஒருபாடல்,
ச�ோழன் கைக்கிளை ஒருபாடல், சேரன் கை்கிளை ஒரு பாடல், - நந்திக்கலம்பகம் – ஊசல்,
மறம் – கலம்பக ஊறுப்புகள் 18 விளக்கம், ஊசல் உறுப்பில் அமைந்த பாடல், மறம் உறுப்பில்
அமைந்த பாடல் – நந்திக்கலம்பகம், தலைவன் தலைவி கூற்று – தலைவன் கூற்றுப் பாடல்,
தலைவி கூற்றப் பாடல்.

பிரிவு – 6

மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் (அம்புலி பருவம்)
பிள்ளைத் தமிழ் விளக்கம் – பிள்ளைத் தமிழின் பத்துப் பருவங்கள், பிள்ளைத் தமிழுக்கு
அம்புலி – விளக்கம், - சாமம் என்னும் வழிமுறை – சாமம் விளக்கம், சாமம் வழிமுறைப்பாடல்
– தானம் என்னும் வழிமுறை – தானம் விளக்கம், தானம் வழிமுறைப் பாடல் – பேதம் என்னும்
வழிமுறை – பேதம் விளக்கம், பேதம் வழிமுறைப் பாடல் – தண்டம் என்னும் வழிமுறை –
தண்டம் விளக்கம், தண்டம் வழிமுறைப் பாடல்.

பிரிவு – 7

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

பிரிவு – 4	தேம்பாவணி (காட்சிப் படலம்)

இக்கால மரபுக்கவிதைகளும் பாட்டு இலக்கியமும்
மரபுக் கவிதைகளும் பாட்டு இலக்கியமும் – மரபுக் கவிதைகள் விளக்கம், பாட்டுக்கள் –
வள்ளலார், பாரதியார், பாரதிதாசன் – வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள் பாடல் – ஒருமையுடன்
நினது திருமலரடி… - பாரதியார் – யாமறிந்த ம�ொழிகளிலே – பாரதிதாசன் – காலைஇளம்
பரிதியிலே… நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி – நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம்பிள்ளை பாடல்
– தமிழனென்று ச�ொல்லடா… - கவிமணி தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை - புலர்ந்து விடியும்
ப�ொழுதினிலே…சுரதா, முடியரசன் – சுரதா – சுவரின்மேல் ஒட்டிக் க�ொண்டிருக்கும் –
முடியரசன் – சாதியைத்தான் முன்வைத்துச் சான்றுகின்றார்.
கண்ணதாசன் – கேள்வி பிறந்தது அன்று, மருதகாசி
பட்டுக்கோட்டையார் – சின்னப்பயலே சின்னப்பயலே…

பிரிவு – 8

–

சமரசம்

உலாவும்

இடமே,

புதுக் கவிதைகளும் ஐக்கூக் கவிதைகளும்
புதுக்கவிதைகளும் ஐக்கூக் கவிதைகளும் – புதுக் கவிதைகள் விளக்கம், - நா. காமராசன் –
பாற்கடல் அமுதத்தை…, அப்துல் ரகுமான்– நாற்காலியாய் இருந்தவன் …, மீரா – மூட்டை
மூட்டையாய்…, சிற்பி – அகன்ற உலகு நான்…, இன்குலாப் – பதவியூர் ப�ோகும்…, மு. மேத்தா
– என்னுடைய சம்பளநாளில்…, அபி – பகல்வெளியில் எங்கோ…, ஈர�ோடு தமிழன்பன்
– நீலச் சேற்றில்…, சேசாலம் – மண்ணின் வெடிப்பை…, வைரமுத்து – அவிழ்ந்த கூந்தலை
அள்ளிமுடிக்க…, ஐக்கூக் கவிதைகள் – அப்துல் ரகுமான் – இரவெல்லாம் …, அமுதபாரதி –
எரியும் பிணங்கள், மித்ரா – பசித்த குழந்தைகள், அறிவுமதி – மரம் வெட்டிய…, கழனியூரன்
– அன்புடைமை…

பிரிவு – 9

மு. வரதராசனாரின் “தமிழுக்கு முதல் இடம்”
தமிழில் உரைநடை வளர்ச்சி – உரைநடையின் த�ோற்றம், தமிழில் கட்டுரைகள், தமிழில்
மணிப்பிரவாள நடை, தமிழில் தனித்தமிழ்நடை, - மு. வரதராசனார் உரைநடை,ம�ொழிப்பற்று நூல் அறிமுகம், தமிழுக்கு முதல் இடம் – கட்டுரை உட்பொருள் – தமிழுக்கு
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முதல் இடம் – தமிழ்நாட்டுக் க�ோயில்களில் வடம�ொழி, தமிழ் இசை கருநாடக இசையாக
மாறிப்போனது, தமிழ் இசைக்கு முதல் இடம், ஆட்சித் துறையில் தமிழுக்கு முதல் இடம்,
ஆட்சிம�ொழி எவ்வழி பிறதுறைகள் அவ்வழி, இதழியல் துறையில் தமிழுக்கு முதல் இடம்,
ஆங்கிலப் பத்திரிகைகளும் அமாவாசைச் சாமியார்களும்.

பிரிவு – 10

பாரதிதாசனின் “அமைதி” நாடகம்
தமிழில் உரைநடை நாடக வளர்ச்சி, - தமிழில் நாடகங்களின் த�ோற்றம், 20 ஆம் நூற்றாண்டில்
தமிழ் நாடகங்களின் நிலை, முத்தமிழில் நாடகத்தமிழ் விளக்கம், ம�ௌன ம�ொழி உலகப்
ப�ொதும�ொழி. – பாரதிதாசன் என்னும் நாடக ஆசிரியர் – புரட்சிக்கவிஞரின் நாடகப் புரட்சி,
பிரெஞ்சு நாடகத் தாக்கம், அமைதியின் சிறப்பு – அமைதி நாடகக் கதைச் சுருக்கம் – அமைதி
– களம் ஒன்று, களம் – இரண்டு , களம் மூன்று, களம் நான்கு, களம் ஐந்து, களம் ஆறு, களம்
ஏழு, அமைதி நாடகத் திறனாய்வு.

பார்வை நூல்கள்:
»» மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகித்ய அக்காதெமி, புதுடெல்லி.
»» மது. ச. விமலானந்தன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.

Tamil Nadu Open University

»» தமிழண்ணல், புதிய ந�ோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை..
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Chennai – 15
BPA - Drama and Theatre Studies - Distance Mode - I year - I Semester
COURSE TITLE 		

: Foundation in English-I (Literature and Grammar)

COURSE CODE		

: BFEG- 01

COURSE CREDIT 		

:3

COURSE OBJECTIVES
»»

To make the learners aware of the history of England

»»

To cultivate the creativity among the learners

»»

To improve the reading skills of the learners

»»

To enhance the vocabulary of the

»»

To make the learners read and write in English

learners

COURSE OUTCOMES
On successful completion of the Course, the learners will be able to:

Block

»»

describe the history of England

»»

critically analyse the literary texts

»»

use the words correctly

»»

write in flawless English

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

1 Brief History of England

Tudor England- Stuart England -Restoration England -Revolutions -Eighteenth Century-19th Century Education- 20th
Century
Block

2 Literary Texts

R.K. Narayan- An Astrologer’s Day and Sarojini Naidu - Bangle Sellers
Block

3 Reading Comprehension

Definition of Comprehension- Types of Comprehension- Reading Materials-Vocabulary- Critical Reading- Effective
Reading- Exercises
Block

4 Functional Grammars and Vocabulary

Parts of Speech- Tenses-Articles -Prepositions and Linkers –Punctuation-Common Mistakes -Polite Expression-Affixes
Block

5 Language Skills

Reading Skills: SQ3R Technique -Writing Skills -Dictionary Use
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References:
•

Narayan R.K. Short Story Collections.

•

Sarojini Naidu. Bangle Sellers

•

Sinha C.A. Reading Comprehension. Prabhat Prakashan.

•

Xavier A.G. An Introduction to the Social History of England. Viswanathan S. Printers, Chennai. 2009.

Tamil Nadu Open University

Web Resources:
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•
•
•

https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106124/L01.html
https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106138/L46.html
https://www.coursera.org/lecture/multimodal-literacies/9-2-learning-to-read-reading-for-meaning-HdG3O

•

https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172/

Chennai – 15
I year – I Semester
COURSE TITLE 		

: History of Tamil Theatre / தமிழ் நாடக வரலாறு

COURSE CODE		

: BDTA –11

COURSE CREDIT 		

:4

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

தமிழ் நாடகத்தின் த�ோற்றம், வளர்ச்சி, சமகால நவீன நாடக ப�ோக்கு ஆகியவற்றை அறிய உதவும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

1

Block
Unit

இதன் வழி சாத்வீக அபிநயமாக மனதில் ஒரு நாடக அனுபவம் த�ோன்றும். நாடகக் கலையின் மீது ஒர்
ஈர்ப்பினை ஏற்படுத்தும்.

: 1		

பிரிவு : 1

Koothu in Tamil Kingdoms

மன்னர் காலத்தில் கூத்துக்கலை
பல்லவர், பாண்டியர், ச�ோழர், சேரர் காலங்களில் நிகழ்த்தப்பட்ட கூத்து மற்றும் நாடகங்கள்

Unit

: 2

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

Traditional and Music Theatre

பிரிவு : 2

பாரம்பரிய மற்றும் இசை நாடகங்கள்
தெருக்கூத்து, பாகவத மேளா ப�ோன்ற பாரம்பரிய நாடகங்கள், அரிச்சந்திரா, பவளக்கொடி
ப�ோன்ற இசை நாடகங்கள்

2

Block
Unit

: 3

Pallu, Kuravanthi, Nonti and Keerthanai Dramas

பிரிவு : 3

பள்ளு, குறவஞ்சி, நெண்டி மற்றும் கீர்த்தனை நாடகங்கள்
திருவாரூர் பள்ளு, இரும்புலிப் பள்ளு மன்னர் ம�ோகனப் பள்ளுமுக்கூடற்பள்ளு ச�ோழக்
குறவஞ்சி, ஞானக் குறவஞ்சி திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி, இராம நாடகக் கீர்ததனை

3

Block
Unit

: 4

Introduction of Drama Companies

பிரிவு : 4	நாடக கம்பெனிகளின் அறிமுகம்
பார்சி நாடகக் கம்பெனி, கண்ணையா நாடகக் கம்பெனி, மதுரை ஒரிஜினல் பாய்ஸ் கம்பெனி,
சீனிவாசப்பிள்ளை கம்பெனி, டி.கே.எஸ். சக�ோதரர்களின் கம்பெனி, நவாப் ராஜமாணிக்கம்
கம்பெனி,
Unit : 5

Freedom movement Dramas

பிரிவு : 5

விடுதலை இயக்க கால நாடகங்கள்
ஆரிய சபா , கதரின் வெற்றி, தேசியக்கொடி , கவியின் கனவு
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Block

4

Unit : 6

Renaissance and Reformation Drama

பிரிவு: 6		 மறுமலர்ச்சி மற்றும் சீர்திருத்த நாடகங்கள்
திராவிட
இயக்க நாடகங்கள், சமூதாய மறுமலர்ச்சி நாடகங்கள், தனித்தமிழ் இயக்க
நாடகங்கள், சபா நாடகம்
Unit : 7		

Introduction of Modern and Street Plays

பிரிவு : 7	நவீன மற்றும் வீதி நாடகங்கள் அறிமுகம்
கூத்துப்பட்டறை – சென்னை, பரீக்ஷா - சென்னை, வீதி - சென்னை, நிஜ நாடக இயக்கம்
–மதுரை, முத்ரா சென்னை, சுதேசிகள் – மதுரை, அரங்கம் – தஞ்சாவூர் / புதுச்சேரி,
தலைக்கோல்.

References and Resources
»» பண்டைய தமிழ் சமூகத்தில் நாடகம் கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி குமரன் புத்தக இல்லம் சென்னை
»» தமிழ் நாடக நடிகர் ஒரு சமூகப் பார்வை, நிர்மலா, காவியா பதிப்பகம் சென்னை

Tamil Nadu Open University

»» தமிழ் சமூகத்தில் கூத்து நாடகம் ஒரு த�ொடர் விவாதத்தை ந�ோக்கி,
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ராமசாமி, செம்பி படைப்பகம், மதுரை

»» தமிழ் நாடகம் நேற்றும் இன்றும், பதிப்பாசிரியர் பகவதி, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
»» தமிழ் நாடகத்தின் த�ோற்றமும் வளர்ச்சியும் »» தமிழ்நாடகத்தின்

ஆறு. அழகப்பன், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம்.

த�ோற்றமும் வளர்ச்சியும், ஏ.என். பெருமாள், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

»» இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் நாடகங்கள், முனைவர் மு. இராமசுவாமி, கு.முருகேசன், பெ. க�ோவிந்தசாமி, உலகத்
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
»» தமிழ் நாடகத்தின் த�ோற்றமும் வளர்ச்சியும் - https://www.youtube.com/watch?v=-oUmlDvHvQg
»» தமிழ் நாடகத்தின் வரலாறு
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=KoENVkQDUSI
Isai Nadagam
https://youtu.be/6eCjsKM8_nA

Chennai – 15
I year – I Semester
COURSE TITLE 		
: Trainings for Actors preparation
				 / நடிகர் உருவாக்கப் பயிற்சிகள் - Practical
COURSE CODE		

: BDTA –12P

COURSE CREDIT 		

:3

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

நடிகன் மட்டுமின்றி பிற நபர்களும் இப்பயிற்சியை பெறுவார்களாயின் அவர்கள் உடல் மற்றும் மனம்
சார்ந்த ஆளுமைகளை வளர்த்திக் க�ொள்ள உதவும். இப்பயிற்சியினை மற்றவர்களுக்கும் கற்றுத் தரும்
ஆசானாகவும் வளரலாம்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

இந்த நடிப்புப்பயிற்சியை எடுத்துக் க�ொண்டவர்களுக்கு உடல் நலம், மன நலம் வளம் பெறும். நடிகனாக
மட்டுமின்றி ஒரு தனி மனிதனிதனாக, நடை, த�ோற்றம், செயல், இயக்கம் ஆகிய ஆளுமைத்திறன்களை
வளர்த்திட உதவும்.

1
: 1		

பிரிவு : 1
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Physical Movements

உடலசைவு நிலைகள்
தலை, கை, இடுப்பு, கால், ஆகியவற்றின் அசைவு நுட்பங்கள்

Unit

: 2		

பிரிவு : 2

Face Expression Exercise

முகப்பாவனைப் பயிற்சி
கண், வாய்,, மூக்கு,, உதடு, கண்ணம் ஆகியவற்றின் அசைவு நுட்பங்கள்

Block
Unit

2
: 3 		

Stages of Hand & Leg Movements

பிரிவு : 3	கை கால் அசைவு நிலைகள்
கை கால் சுழற்று அசைவு, நடை, வேகம், தாள அசைவு நுட்பங்கள்
Unit

: 4 		

பிரிவு : 4

Mind Relaxation Games

மன ஒருங்கிணைப்பு விளையாட்டுகள்
மனம் ஒருங்கிணைப்புக்கான பந்து விளையாட்டுக்கள், மைம் விளையாட்டுக்கள், நகர்வு
விளையாட்டுக்கள்.

Block
Unit

3
: 5 		

Acting Movements

பிரிவு : 5	நடிப்பு

நிலைகள்

இயல்பு நடிப்பு, முறைசார் நடிப்பு, நவீனத்துவமான நடிப்பு முறைகள்
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Unit

: 6 		

Acting for Stage

பிரிவு : 6	மேடை நடிப்பு
மேடை நிலை, நடிகனின் நுழைவு, நடிப்பு நகர்வுகள், வெளியேற்றம்.

நூலாக்கம் பெற்ற கவிதை / சிறுகதை / நாடகம் ஆகிய மூன்றில் ஒன்றை எடுத்துக் க�ொண்டு,
அதன் ச�ொல் நடை மாறாமல், உடல்மொழி, குரல் மற்றும் முக பாவம் வெளிக்காட்டி ,
உடை ஒப்பனையுடன் 10 நிமிடம் தனி மனித நாடகமாக நடித்துக் காட்ட வேண்டும்.

References and Resources
»» ஒரு நடிகன் உருவாகிறான், ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்கி, ஜார்ஜினா குமார், கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை.
»» உடல் குரல் மனம் ஒருங்கிணைப்பு, த�ொகுப்பாசிரியர் சே ராமானுஜம் முருகேசன், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

Tamil Nadu Open University

»» ஒரு கதாபாத்திரத்தை வடிவமைத்தல், ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்கி, தமிழில் ரெஜினா குமார், கண்ணதாசன் பதிப்பகம்,
சென்னை
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facial expression exercise – https://www.youtube.com/watch?v=F3EgvwS7M1o
Improv Warmups and Exercises - https://www.youtube.com/watch?v=CIHnGvbiWU8
An Actor’s Warm-Up - https://www.youtube.com/watch?v=zpmbFqEoCWc
Physical Actor Training : WARM UP https://www.youtube.com/watch?v=fQvLu47p7Ew
Theatre Acting - https://youtu.be/5ZmNmS5diHc
Theatre Acting - https://youtu.be/IBsIHZRA2ho
Acting Classes - https://youtu.be/XRiWyyn1P4E
Actor Warmup - https://youtu.be/0E9-UHcwgVA
Theatre Game - https://youtu.be/pGE2PZPqkyU
Body Movement - https://youtu.be/XPTdHDI2d6E
Face Expression Exercise - https://youtu.be/s91ZjY6a8eU

Chennai – 15
I year – I Semester
COURSE TITLE 		

: Dance Forms of Tamil Nadu / தமிழக ஆட்டக் கலைகள்

COURSE CODE		

: BDTA –13A

COURSE CREDIT 		

:2

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

தமிழகத்தில் உள்ள நாட்டுப்புற ஆட்ட வடிவங்களை அறிவதற்கும், அடுத்த தலைமுறையினருக்கு க�ொண்டு
செல்லவும் உதவும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

தமிழகத்தில் உள்ள நாட்டுப்புற ஆட்ட வடிவங்களை அறிந்து க�ொண்டு எடுத்துரைப்பார்கள்.

1

Block

பிரிவு : 1 	சங்ககால ஆடல்கள்
Unit

:

1

Sangam age Dances
குறவை ஆடல், துணங்கை ஆடல், வெறியாடல், வாளமலை ஆடல்.
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பிரிவு : 2	சடங்கு ஆட்டம்
Unit

: 2 Ritual Dances
சாமியாட்டம், காவடி ஆட்டம், அண்ணன்மார் சாமி ஆட்டம்.

2

Block

பிரிவு : 3	ப�ோர்க்கள நடனம்
Unit

:

3

Forms of martial art Dance.
குதிரை ஆடல், மயான க�ொள்ளை ஆடல், தேவராட்டம், சுருள் கத்தி ஆட்டம், சிலம்பாட்டம்,
தீப்பந்தாட்டம், களரி

பிரிவு : 4 தனி நடனம்
Unit

:

4 Solo Dances
மயில் ஆடல், புலி ஆடல், மாடு ஆடல், குரவன் குரத்தி ஆடல். ராஜா ராணி ஆட்டம்.

3

Block

பிரிவு : 5 கூட்டு நடனம் - 1
Unit

:5

Colloborative Dances
ஒயிலாட்டம், கும்மி, க�ோலாட்டம், கரகாட்டம்.

பிரிவு : 6 கூட்டு நடனம் 1Unit

:6

Colloborative Dances
பறை ஆட்டம், கைச்சிலம்பாட்டம், பம்பை ஆட்டம்.
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References and Resources
»» த�ொன்மை ஆடலின் சமகால நீட்சி, முனைவர் சி.கார்த்திகேயன், காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை.
»» வாழும் மரபுக் கலைகள், பதிப்பாசிரியர் ஆறு ராமநாதன், தன்னானே பதிப்பகம், சென்னை.
»» நாட்டார் நிகழ்த்துக் கலைகள் களஞ்சியம்,
மன்றம், சென்னை.
•

Tamil Nadu Open University

•

20

Fork Arts in Tamilnadu
https://youtu.be/ug3wOQjMR-Y
Aattam
https://youtu.be/yPpWey4b6bs

ஆ கா பெருமாள் நா. ராமச்சந்திரன் தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக

Chennai – 15
I year – II Semester

பாடப் பெயர் (Course Title) 		
பாடக் குறியீடு (Course Code) 		
பாட கற்றல் அளவெண் (Course Credits)

:

தமிழ்

(Tamil )

: BFTM - 
: 

பாட ந�ோக்கங்கள்
»»

தமிழ் இலக்கியங்களை அறிமுக ந�ோக்கில் எடுத்துரைத்தல்

»»

ம�ொழித்திறன், ம�ொழியறிவு, இலக்கியப் ப�ொது அறிவு பெறும் வகையில் விவரித்தல்

பாடத்தினைப்

படிப்பதால் விளையும் பயன்கள்

»»

தமிழ் உரைநடை பற்றியும், ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் பற்றியும் எடுத்துரைப்பர்.

»»

தமிழ் பற்றியும் அலுவலகத் த�ொடர்பு மடல்கள் எழுதுவது எப்படி என்பது பற்றியும், ம�ொழியை திறம்பட
எவ்வாறு பயன்டுத்துவது என்பது பற்றியும் எடுத்துரைப்பர்.

பிரிவு – 1	ஜெயகாந்தனின் “நான் இருக்கிறேன்” – சிறுகதை
தமிழ் உரைநடையில் சிறுகதை வளர்ச்சி – தமிழில் கதை இலக்கியத் த�ோற்றம், தமிழ்ச்
சிறுகதைகளின் த�ோற்றமும் வளர்ச்சியும், சிறுகதை இலக்கணம் – தமிழ்ச் சிறுகதைகளில்
ஜெயகாந்தன் – ஜெயகாந்தன் சிறுகுறிப்பு – கதை அரங்கம் அறிமும், நான் இருக்கிறேன் கதைச்
சுருக்கம் – நான் இருக்கிறேன் சிறுகதை – வியாதிக்காரன் அனுபவங்கள், சாகக் கற்றுக்கொடுத்த
ந�ொண்டி, வாழக் கற்றுக்கொடுத்த வியாதிக்காரன், நான் இருக்கிறேன் அம்மா, - நான்
இருக்கிறேன் – சிறுகததைத் திறனாய்வு.

பிரிவு - 2 	வா.செ.குழந்தைசாமியின் அறிவியல் தமிழ் ஆக்கம்

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies
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இற்றை நிலை

அறிவியல் தமிழ் - இயற்றுதல் அறிந்தோம் புனைதல் இல்லை - தமிழில் அறிவியல் இலக்கியம்
படைப்போம் - வா.செ. குழந்தைசாமி - அறிமுகம் - அறிவியல் தமிழ் - எந்தத் துறைகளைக்
குறிக்கும் - அறிவியல் தமிழை உள்ளடக்கியது - த�ோற்றம் - கலைச்சொல்லாக்கப் பணி விடுதலைக்குமுன் - விடுதலைக்குப்பின் - பாடநூல் நிறுவனத்தின் பங்கு - பதிப்பகங்களின்
பங்கு - பல்கலைக்கழகங்களின் பங்கு - இதழ்களின் பங்கு - இலங்கைத் தமிழரின் பங்கு கருத வேண்டியவை.

பிரிவு - 3	சமய இலக்கியக் காலம் (கி.பி.700 - கி.பி 1100)
தமிழில் சமய இலக்கியங்கள் - சமண இலக்கியத் த�ோற்றம் - ப�ௌத்த இலக்கியத் த�ோற்றம்
- தமிழில் ப�ௌத்த இலக்கியங்கள் - வைணவ இலக்கியங்கள் - சைவ இலக்கியத் த�ோற்றம்
- தமிழில் சைவ இலக்கியங்கள் - வைணவ இலக்கியத் த�ோற்றம் - தமிழில் வைணவ
இலக்கியங்கள் - தமிழில் இசுலாமிய இலக்கியங்கள் - தமிழில் கிறிஸ்தவ இலக்கியங்கள்.

பிரிவு - 4

சிற்றிலக்கியக் காலம் (கி.பி. 700 - கி.பி. 1400)
சிற்றிலக்கியத் த�ோற்றம் - சிற்றிலக்கிய வகைகள் - இலக்கண நூல்கள் - உலா - கலம்பகம் பரணி - பிள்ளைத்தமிழ் - க�ோவை – தூது.
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பிரிவு - 5

உரையாசிரியர்கள் காலம் (கி.பி. 1200 கிபி. 1800)
உரைநூல்களின் த�ோற்றம் - பயன்கள் - உரை வகைகள் - நக்கீரர் - இளம்பூரணர் பேராசிரியர் - சேனாவரையர் - நச்சினார்க்கினியர் - கல்லாடர் - தெய்வச்சிலையார்
ப�ோன்றோர் - அடியார்க்கு நல்லார் - பரிமேலழகர் - பிரபந்த உரையாசிரியர்கள் - நன்னூல்
உரையாசிரியர்கள் .

பிரிவு - 6

புத்திலக்கியக் காலம் (கி.பி. 1800 - கிபி 2000)
தமிழில் புதினம் - தமிழில் சிறுகதை - தமிழில் புதுக்கவிதைகள் - தமிழில் உரைநடை
நாடகங்கள் - புதினங்கள் - சிறுகதைகள் - இலக்கியங்கள் - மரபுக் கவிதை இலக்கியங்கள் புதுக்கவிதை இலக்கியங்கள் - தமிழில் ஐக்கூக் கவிதைகள்.

பிரிவு - 7

கருத்துப் பரிமாற்ற ம�ொழித்திறன்
கருத்து விளக்கக் கட்டுரைகள் - செய்திக் கட்டுரைகள் - ச�ொற்பொழிவு - குழு விவாதங்கள் நண்பர்களுடன் உரையாடும் திறன் - கணினித் தமிழ் - கட்டுரை - பெண்ணியம் - தலைப்பு
- தேர்ந்தெடுக்கும் முறை - தகவல்கள் சேகரிக்கும் முறை - தகவல் திரட்டல் - நகைச்சுவைத்
திறன் - அவை அறிதல் - உச்சரிப்புக் கவனம் - குழு விவாத அமைப்பும் குறிக்கோளும் உரையாடலில் - சுயபுராணம் தவிர்த்தல் - உடன்பட வைக்கும் நாகரிக உத்தி .

Tamil Nadu Open University

பிரிவு - 8

அலுவலகத் த�ொடர்பு மடல்கள்
நட்புறவு மடல்கள் - வேண்டுதல் மடல்கள் - குறை தெரிவிக்கும் / புகார் மடல்கள் - கருத்து
மடல்கள் - விண்ணப்ப மடல்கள் - அலுவலகத் த�ொடர்பு மடல்கள் - விண்ணப்ப மடலின்
படிநிலைகள் - தன்குறிப்பு விவரங்கள் - விண்ணப்ப மடலின் வடிவமைப்பு - விண்ணப்ப
மடல் எழுதும் முறை - குறிப்பு - வரைவு - கடிதம் - குறிப்பு மடல் - அலுவலக ஆணை நேர்முகக் கடிதம்.

பிரிவு - 9

எழுத்து - ச�ொல் பிழைகளும் திருத்தமும்
ஒலி மயக்கம் தரும் எழுத்துக்கள் - ர,ற ஒலி மயக்கம் - ந, ன,ண ஒலி மயக்கம் - ல,ள,ழ,ஒலி
மயக்கம் - ச�ொல் முதலில் வரும் எழுத்து மரபுகள் - ச�ொல் இடையில் வரும் எழுத்து
மரபுகள் - ச�ொற்களின் சந்திப்பு மரபுகள் - வேற்றுமைப் புணர்ச்சியும் அல்வழிப் புணர்ச்சியும்
- உயிர்முன் உயிர் புணர்தல் - குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி - வல்லின ஒற்று மிகும் இடங்களும்
மிகா இடங்களும்.

பிரிவு - 10

இலாக்கிய அறிவு வினா விடை
பாடப்பகுதி த�ொடர்பானவை - ப�ொதுவான தமிழ் இலக்கியம் த�ொடர்பானவை.

பார்வை நூல்கள்:
»» மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகித்ய அக்காதெமி, புதுடெல்லி.
»» மது. ச. விமலானந்தன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
»» தமிழண்ணல், புதிய ந�ோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
»» தமிழண்ணல், இனிய தமிழ்மொழியின் இயல்புகள் 1,2,3- பகுதிகள், மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
»» முத்து – கண்ணப்பன்,தி.. தமிழில் தவறுகளைத் தவிப்போம், பாரிநிலையம், 184, பிராட்வே, சென்னை.
»» கீ. இராமலிங்கனார், தமிழில் எழுதுவ�ோம், கழக வெளியீடு, சென்னை.
»» செ. முத்துவீராசாமி நாயுடு, ஆவணங்களும் பதிவுமுறைகளும், கழக வெளியீடு, சென்னை.
»» டாக்டர் சு. பாலசுப்பிரமணியன், தகவல் த�ொடர்புக் கல்வி, மாநிலப் பள்ளிசாராக் கல்விக் குருவூலம், சென்னை.
»» எஸ். கலைவாணி, இதழியல் உத்திகள், பராசக்தி வெளியீடு, குற்றாலம்.
»» டாக்டர் அ. சாந்தா, டாக்டர் வீ. ம�ோகன், மக்கள் ஊடகத் த�ொடர்பியல் புதிய பரிமாணங்கள், மீடியா பப்ளிகேஷன்ஸ்,
மதுரை.
»» பி.எஸ். ஆச்சார்யா, உயர்வுதரும் உரையாடல்கலை, நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை.
»» மு. முத்துக்காளத்தி, பேசுவது எப்படி, கண்ணம்மாள் பதிப்பகம், பாரி நிலையம், சென்னை.
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Chennai – 15
I year – II Semester
COURSE TITLE

: Foundation in English-II (Literature and Use of English)

COURSE CODE

: BFEG- 02

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES
»»

To cultivate the creativity among the learners

»»

To improve the reading skills of the learners

»»

To enhance the vocabulary of the

»»

To develop pronunciation skills

»»

To imbibe the use of internet for developing language skills

learners

COURSE OUTCOMES
On successful completion of the Course, the learners will be able to:

Block

»»

critically evaluate

»»

read the passages effectively

»»

speak with good accent

»»

communicate through online

the literary texts

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

1 Literary Texts

Rabindranath Tagore’s Sacrifice and John Donne’s The Sun Rising
Block

2

Reading Comprehension

Reading passages-Preparing a glossary from passage- reading the meaning- respond to questions
Block

3

Vocabulary and Grammar

Synonyms and Antonyms- Homophones-Making of Nouns-Making of Adjectives-Compound Words-Phrases and
Idioms-Words often confused-Spelling- Tenses
Block

4

Pronunciation and Spoken English

Importance of English-Pronunciation: An Exposition-Speech Sounds-Sounds and Spelling: The Relationship-Attributes of Good Speech-Dialogue Situations/ Situational Dialogues
Block

5 The Internet English

Email-Chat Groups-Virtual Words-The Web-Commentary
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Chennai – 15
I year – II Semester
COURSE TITLE 		
: Traditional Indian Theatre Forms /
				 இந்தியாவின் பாரம்பரிய நாடக வடிவங்கள்
COURSE CODE		

: BDTA –21

COURSE CREDIT 		

:4

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

இந்திய தேசத்தில் இருக்கும் பாரம்பரிய நாடக வடிவங்களை அறிவதற்கும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு
க�ொண்டு செல்லவும் உதவும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

1

Block
Unit

பாரம்பரிய நாடக வடிவங்களை அறிந்து க�ொள்வதின் மூலம் நாடகங்களின் சிறப்பு, தனித்தன்மை, நிகழ்த்து
முறை ஆகியவற்றினை எடுத்துரைப்பார்கள்.

: 1

Traditional Performing Arts

பிரிவு : 1

பாரம்பரிய நிகழ் கலைகள்

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

தென் இந்திய நிகழ் கலைகள், வட இந்திய நிகழ் கலைகள்,
Unit

: 2

Therukoothu – Tamil Nadu

பிரிவு : 2	தெருக்கூத்து – தமிழ்நாடு
தெருக்கூத்து வளர்ச்சி, நிகழ்த்து முறை, இசை மற்றும் பாடல் அமைவு
Block
2
Unit : 3
Bhagavata Mela – Tamil Nadu

பிரிவு : 3

பாகவதமேளா – தமிழ்நாடு
பாகவதமேளா வரலாறு, கதை, வளர்ச்சி, நிகழ்த்து முறை, இசை மற்றும் பாடல் அமைவு.

Unit

: 4

Yakshagana – Karnataka

பிரிவு : 4

எச்சகானா – கர்நாடகம்
எச்சகானா வரலாறு, கதை, வளர்ச்சி, நிகழ்த்து முறை, இசை மற்றும் பாடல் அமைவு.

3

Block
Unit

: 5

பிரிவு : 5

Koodiyattam – Kerala

கூடியாட்டம் – கேரளா
கூடியாட்ட கதை, வளர்ச்சிநிலை,

Unit

: 6

பிரிவு : 6

நிகழ்த்து முறை, இசை மற்றும் பாடல் அமைவு.

Bhavai – Gujarat

பாவை – குஜராத்
பாவை நிகழ்வின் வரலாறு, கதை, வளர்ச்சி, நிகழ்த்து முறை, இசை மற்றும் பாடல் அமைவு
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4

Block
Unit

: 7

பிரிவு : 7

Ankiyanat – Assam

ஆங்கியாநட் – அஸ்ஸாம்
ஆங்கியாநட்
அமைவு.

Unit : 8

ஆடலின் வரலாறு, கதை

வளர்ச்சி, நிகழ்த்து முறை, இசை மற்றும் பாடல்

Nautanki – Uttar Pradesh

பிரிவு : 8	நட்டுவாங்கி – உத்திரப்பிரதேசம்
நட்டுவாங்கி நாடகத்தின் கதை

வளர்ச்சி, நிகழ்த்து முறை, இசை மற்றும் பாடல் அமைவு.

References and Resources
•

Tamil Nadu Open University

•
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•
•
•

Fork Theatre in India
https://youtu.be/9jEcQwrLN58
Theatre in India
https://youtu.be/3sHKQZTtXjA
Fork Theatre in India
https://youtu.be/DtuYj9JeOxs
Indian Theatre
https://youtu.be/im8hc1hAftU
Therukoothu
https://youtu.be/Ax8yiiinSOY

»» நெறியாள்கை ந�ோக்கில் தெருக்கூத்து, இராசு, அபிநயஸ்ரீ கலைக்கூடம், புதுச்சேரி.
»» தமிழகத்தில் தெருக்கூத்து, முனைவர் அறிவுநம்பி, புதுச்சேரி பதிப்பகம் புதுச்சேரி.

Chennai – 15
I year – II Semester
COURSE TITLE 		

: Voice Trainings / குரல் பயிற்சிகள் - Practical

COURSE CODE		

: BDTA –22 P

COURSE CREDIT 		

:3

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

ஒரு மனிதனின் மூச்சு, பேச்சு, அதன் நடை, குரல் ஒலிப்பு நுணுக்கம், ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் அழகியல்
ஆகிய பேச்சுத்திறனை செயலாக்கங்களை வளர்த்திட உதவும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

1

Block
Unit

நடிகன் மட்டுமின்றி பிறரும் இப்பாடத்தினைக் கற்றுக் க�ொள்வதின் மூலம் அவர்களின் ஆளுமை திறன்
மேம்படும். நடிகனாக, ஆசிரியராக, பயிற்சியாளராக, மேடைப்பேச்சாளனாக, குழுவை நிர்வாகிக்கும்
தலைவனாக சிறந்து விளங்க குரல் பயிற்சி ஆக்க சக்தியாக இருக்கும்.

: 1 		

Voice pitching exercises.

பிரிவு : 1

குரல் எடுப்புப் பயிற்சி

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

குரல் பிறப்பிடம், குரல் எடுக்கும் வழிமுறைகள், குரலை பதப்படுத்துதல்
Unit

:2

Breathing exercises

பிரிவு : 2

மூச்சுப் பயிற்சி
மூச்சி பயிற்ச்சி, மூச்சு எடுக்கும் வழிமுறைகள், மூச்சுக்கும் குரலுக்குமான இணைவு நிலைகள்

Block
Unit

2
: 3 		

பிரிவு : 3

Voice Exercise

குரலை வளப்படுத்தும் பயிற்சிகள்
குரலை பதப்படுத்துதல், குரலை வளப்படுத்துதல் பயிற்சிகள்

Unit

: 4 		

பிரிவு : 4

Voice Modulation Exercises

குரல் ஏற்ற இறக்கப் பயிற்சிகள்
குரல் மாறுபாடு, குரல் அதிர்வு நிலைகள், நிகழ்வுச்சூழல் மற்றும் கதாப்பத்திரத்திற்கு ஏற்ப
குரல் ஏற்ற இறக்கப் பயிற்சிகள்

Block
Unit

3
: 5 		

Dialogue Delivery Exercises - 1

பிரிவு : 5	வசன உச்சரிப்புப் பயிற்சிகள்
கதைக்களம், நிகழ்வு ஓட்டம், பாத்திரங்களின் இருப்பு
ஆகியவற்றிற்கு ஏற்பவான வசன உச்சரிப்புப் பயிற்சிகள்

மற்றும்

சமூக

கட்டமைப்பு

27

Unit

: 6 		

Dialogue Delivery Exercises - 2

பிரிவு : 6	வசன உச்சரிப்புப் பயிற்சிகள்
கதாப்பத்திரத்தின் வயது, வாழ்சூழல், உடல் தன்மை ஆகியவற்றிற்கு ஏற்பவான வசன
உச்சரிப்புப் பயிற்சிகள்.

5 நிமிடம் பேசுவதற்கான ஒரு கவிதையை எடுத்துக் க�ொண்டு, கவிதை ம�ொழி
மாறாமல் கீழ் காணும் வாழ்சூழலில் இருக்கின்ற 10 மாந்தர்களாக மாறிமாறி குரல்
ஏற்ற இறக்கங்களுடன் தெளிவான வசன உச்சரிப்புடன் ஒரு கதாப்பத்திரத்திற்கு 1
நிமிடம் வீதம் 10 நிமிடங்கள் நடிக்க வேண்டும்.
1. பழம் விற்பவர், 2. தபால்காரர்,
3. விவசாயி, 4. ப�ோர்களத்தில் ராணுவ
வீரன், 5. ஆசிரியர், 6. அப்பா, 7. பாட்டி, 8. பாம்பாட்டி, 9. பூம்பூ மாட்டுக்காரர்,
10. பள்ளத்தாக்கில் இருந்து காப்பாற்றும்படி அழைப்பவர்.

Tamil Nadu Open University

References and Resources
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•

Voice - Text Work: Consonants in ‘Hamlet’
https://www.youtube.com/watch?v=RqU0z_AP5HM
Vocal Warm-up
https://youtu.be/Tc-hoG4nec
Vocal Warm-up
https://youtu.be/Q5hS7eukUbQ

Chennai – 15
I year – II Semester
COURSE TITLE 		
				

: Introduction to the Musical Instruments of Sangam
Age / சங்ககால இசைக் கருவிகள் அறிமுகம்

COURSE CODE		

: BDTA –23 E-1

COURSE CREDIT 		

:2

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

நாலாயிரம் ஆண்டு பழமை மிக்க தமிழ் சமூகத்தில் இருந்த இசை கலைஞர்கள் , இசை கருவிகள்
ஆகியவற்றை அறியவும், சமகால இசை கருவிகளுடன் ஒப்பிடவும் உதவும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

சங்கத் தமிழ் சமூகத்தில் இருந்த இசை கலைஞர்கள் , இசை கருவிகள் ஆகியவற்றை அறிந்து க�ொண்டும்,
சமகால இசை கருவிகளுடன் ஒப்பிட்டும் விளக்குவார்கள்.

1
: 1

பிரிவு : 1

Music artists of sangam age

சங்க கால இசைக் கலைஞர்கள்
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பாணன். பாடினி, துடியன், வைரியன், விறலி.
Unit

: 2

Percussion instruments

பிரிவு : 2	த�ோலிசைக் கருவிகள்
முரசு, முழவு, பறை, தண்ணுமை, தட்டை, தட்டாரி, பதலை.
Block
Unit

2
: 3

String instruments

பிரிவு : 3 நரம்பிசைக் கருவிகள்
முல்லை யாழ், குறிஞ்சி யாழ், வில் யாழ், மகர யாழ்
Unit

: 4

பிரிவு : 4

Wind instruments

காற்றிசைக் கருவிகள்
குழல், தூம்பு, வையிர்
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References and Resources
»» இசைக்கருவிகள், பி சைதன்யா, தமிழாக்கம் பார்த்தசாரதி, நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், இந்தியா.
»» இசைத்தமிழ் வரலாறு, தனபாண்டியன், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
»» சங்க இலக்கியத்தில் இசை, கலைவாணி தமிழ்வேலு, ஏழிசை பதிப்பகம், மயிலாடுதுறை
»» தமிழ் இசை நுணுக்கங்கள், திருப்பராய்த்துறை ச�ோ சண்முகசுந்தரம், ர�ோகிணி பதிப்பகம், சென்னை,
»» இன்னிசையால், மார்கரெட் பாஸ்டின், யாதுமாகி பதிப்பகம், திருநெல்வேலி
»» பழங்கால இசைக்கருவிகள்
• https://youtu.be/19fH71ltxUbM
»» பழங்கால இசை மற்றும் ப�ோர்க்கருவிகள்

Tamil Nadu Open University

•
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https://youtu.be/Cc1eylllKow

Chennai – 15
I year – II Semester
COURSE TITLE 		
		
		

: Dance and Theatre in Silapapthikaram 			
சிலப்பதிகாரத்தில் ஆடலும் அரங்கம்

COURSE CODE		

: BDTA –23 E-2

COURSE CREDIT 		

:2

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

தமிழ் இதிகாசமாகப் ப�ோற்றப்படும் சிலப்பதிகாரத்தில் பதிவு பெற்றுள்ள ஆடல் , அரங்க கட்டுமானம்,
ஆடல் நிகழ்த்து முறை ஆகியவற்றை அறியவும், சமகால நிகழ்கலை நடனங்களுடன் ஒப்பிடவும் உதவும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

சிலப்பதிகாரத்தில் பதிவு பெற்றுள்ள ஆடல் மகள் மாதவி பற்றியும், அவர் பயின்ற ஆடல் முறை, அரங்கேற்றம்,
அரங்க கட்டுமானம், ஆடல் நிகழ்த்து முறை ஆகியவற்றை அறிந்து விவரிப்பார்கள்.

1
: 1

Silappathikaaram

பிரிவு : 1

சிலப்பதிகாரம்

Unit

Dramatical words of Silappathikaaram.

: 2

பிரிவு : 2
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சிலம்பில் நாடக ச�ொல்லாட்சி
நாடகம், கூத்து, ஆடல், சடங்காடல், ப�ோர் ஆடல்

Block
Unit

2
: 3

பிரிவு : 3

Atchiyar kuravai

ஆச்சியர் குரவை
ஆச்சியர் குரவை ஆடும் முறை, கலைஞர்களில் ஒருங்கிணைப்பு, குரவையின் ஆட்ட முறை,
ஒப்பனை, வழிபாடு

Unit

: 4

பிரிவு : 4

Kundra kuravai

குன்றக்குரவை
குன்றக்குரவை ஆடும் முறை, கலைஞர்களில் ஒருங்கிணைப்பு, ஆட்ட முறை, ஒப்பனை,
வழிபாடு

Block
Unit

3
: 3

பிரிவு : 3

Stage Design

அரங்க வடிவமைப்பு
அரங்க உருவாக்கம், மேடை அமைப்பு, திரை, அரங்கப் ப�ொருட்கள், அழகு படுத்துதல்.

Unit

: 4

பிரிவு : 4

Depute of Dance Performance of Madhavi.

மாதவியின் ஆடல் அரங்கேற்றம்
மாதவியின் நடனக் கல்வி முறை, பயிற்சிகள், ஆசிரியர்கள் சிறப்பு, அரங்கேற்றம்
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Block
Unit

4
: 5

பிரிவு : 5

The 11 Dance Forms of Madhavi

மாதவியின் 11 வகை நடனங்கள்

க�ொடுக�ொட்டி முதல் கடையம் வரையாக 11 ஆடல்களை சிவன், திருமால், முருகன்,
காமன், திருமகள், க�ொற்றவை, இந்திராணி ஆகிய கதாப்பத்திரங்களாக நின்று ஆடிய
சிறப்பு.

References and Resources
»» அரங்கேற்ற காதை ஆராய்ச்சி, ஷாஜகான் கனி, உலகத்தமிழாராய்சி நிறுவனம், சென்னை.
»» சங்க காலத்தில் இசை நடனம் நாடகம், த�ொகுப்பாசிரியர் சி.கார்த்திகேயன், காவியா பதிப்பகம், சென்னை.
•

Tamil Nadu Open University

•
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Silappathikaram
https://youtu.be/Fm5f9BsQaxA
Silapapthikaram Dance
https://youtu.be/l3e11vKa7DY

Chennai – 15
II year – III Semester

பாடப் பெயர் (Course Title)			
பாடக் குறியீடு (Course Code)			
பாட கற்றல் அளவெண் (Course Credits)

: தமிழ் - Tamil
: BFTM - 03
: 3

பாட ந�ோக்கங்கள்
»»

தமிழிலுள்ள சங்க இலக்கியம், காப்பிய இலக்கியம், நீதி இலக்கியம் குறித்து அறிமுக நிலையில்
மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வத�ோடு, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு குறித்தும் அறிமுகம் செய்தல

பாடத்தினைப் படிப்பதால்
»»

பிரிவு - 1

விளையும்

பயன்கள்

தமிழிலுள்ள சங்க இலக்கியம், காப்பிய இலக்கியம், நீதி இலக்கியம் குறித்து அறிமுக நிலையில்
மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வத�ோடு, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு குறித்தும் எடுத்துரைப்பார்கள்.
அறிமுகம் செய்தல்.

எட்டுத்தொகை - புறநானூறு
எட்டுத்தொகை அறிமுகம் - புறநானூறு - அதியமான் நெடுமானஞ்சியை ஔவையார்
பாடியது(புறம். 91) - வேள் பாரியைக் கபிலர் பாடியது (புறம். 107) - வையாவிக்
க�ோப்பெரும்பேகனைப் பரணர் பாடியது (புறம். 142) - பாண்டியன் ஆரியப்படை கடந்த
நெடுஞ்செழியன் பாடல் (புறம். 183) - சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை பாடல் (புறம். 74)
- ப�ொன்முடியார் பாடல் (புறம். 312) - ஔவையார் பாடல் (புறம். 91) - பெருங்கோப்பெண்டு
பாடல் (புறம். 248)- கணியன் பூங்குன்றனார் பாடல் (புறம். 192) - நரிவெருஉத்தலையார்
பாடல் (புறம். 195) - த�ொடித்தலை விழுத்தண்டினார் பாடல் (புறம். 243) - பூதப்பாண்டியன்
மனைவி பெருங்கோப்பெண்டு பாடல் (புறம். 248)
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பிரிவு - 2	நற்றிணை, குறுந்தொகை
அகத்திணை பாடல்கள் - அன்பின் ஐந்திணை - நற்றிணை - குறுந்தொகை - பாடப்பகுதி
- நற்றிணையில் குறிஞ்சி (1) – முல்லை (142) - மருதம் (210) – நெய்தல் (172) - பாலை (284) குறுந்தொகையில் குறிஞ்சி (40) - முல்லை (167) - மருதம் (8) - நெய்தல் (290) – பாலை(135).

பிரிவு - 3

கலித்தொகை
கலித்தொகை - ஐந்திணை பாடிய புலவர்கள் – பாலைக்கலி (9)- பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ
- குறிஞ்சிக்கலி கபிலர் பாடல்(51) - நெய்தல்கலி நல்லந்துவனார் பாடல் (133).

பிரிவு - 4

பத்துப்பாட்டு – நெடுநல்வாடை
பத்துப்பாட்டு அறிமுகம் - நெடுநல்வாடை - இரண்டு களம் க�ொண்ட நாடகம் ப�ோன்றது
- நெடுநல்வாடை - அகமா புறமா? - வாடைக்கால வருணனை - அரண்மனைத் த�ோற்றம்
- அந்தப்புர அமைப்பு - அரசியின் இல்லமும் படுக்கையும் - புனையா ஓவியம் கடுப்ப
அரசி - த�ோழியர், செவிலியர் அரசியை ஆற்றுதல் - உர�ோகிணியை நினைத்து அரசியின்
பெருமுச்சு - பாசறையில் அரசன் - முன்னோன் முறைமுறை காட்டல் - நள்ளென்
யாமத்தும் பள்ளிக்கொள்ளான் - நெடியவாடை - பிரிவுத்துயர்ப்படும் அரசிக்கு - பாசறையில்
பணிக�ொட்டும் இரவிலும் தூங்காமல் புண்பட்ட வீரரைப் பார்க்கவந்த அரசனுக்கு
நெடுநல்வாடை பெயர்ப்பொருத்தம்.
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பிரிவு - 5

திருக்குறள்
பதினென்கீழ்க்கணக்கு - அறிமுகம் - திருக்குறள் - முப்பால் - பாடப்பகுதி - தீமையிலாத
ச�ொல்லுதல் வாய்மை - நெஞ்சமும் வாய்மையும் - வாய்மை எல்லா அறமும் தரும் - அகம்
தூய்மை - முயற்சிப்பது சிறப்பு - முயற்சியில்லாதவனது நன்மை - வறுமைக்குக் காரணம்
- முயற்சி விடற்பாலது அன்று - தலைவியின் குறிப்பினைத் தலைவன் அறிதல் - நாணமும்
மகிழ்ச்சியும் அறிதல் - அயலவர்போல் ச�ொல்லினும் குறிப்பறிதல் - அவள் நகைப்பின்
நன்மைக் குறிப்பு - த�ோழி தனக்குள்ளே ச�ொன்னது.

பிரிவு - 6	நாலடியார், பழம�ொழி நானூறு
செல்வம் சகடக்கால் ப�ோல வரும் - பெண் கல்வி - கல்வி அழகே அழகு - கல்வி கரையில
கற்பவர் நாள்சில - நாய் அனையார் கேண்மை - கால்கால்நோய் காட்டுவர் ப�ொதுமகளிர்
- குலவிச்சை கல்லாமல் பாகம்படும் - நாய் பெற்ற தெங்கம் பழம் - நுணலும் தன் வாயால்
கெடும் - நிறைகுடம் நீர்த்ளும்பல் இல் - இறைத்தோறும் ஊறும் கிணறு

பிரிவு - 7

ஏலாதி, திரிகடுகம், ஆசாரக்கோவை
அன்புடையார்க்கு உள்ள ஆறு குணம் - எழுத்தின் வனப்பே வனப்பு - யாருக்கெல்லாம்
ஈதல் வேண்டும்? திரிகடுகம் ப�ோலும் மருந்து - இம்மூன்றும் நன்மை பயத்தல் இல - இவர்
மூவர் பெய் எனப் பெய்யும் மழை - முந்தைய�ோர் கண்ட முறை - என்றும் அசையாத
உள்ளத்தவர் - திறத்துளி வாழ்தும் என்பார் - பேதைகள் அல்லார் புகாஅர்.
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பிரிவு - 8

இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது
கடனுடையார் காணப் புகல் - உணர்வார் உணராக்கடை - யாம் என்பவர�ொடு நட்பு இளமையுள் மூப்புப் புகல் - த�ொன்மை உடையார் கெடல் - எனைமாண்பும் தான் இனிது ஈதல் எத்துணையும் ஆற்ற இனிது - திறம்தெரிந்து வாழ்தல் இனிது - அறிந்துஉரைத்தல் ஆற்ற
இனிது - கற்றலின் காழ் இனியது இல்.

பிரிவு - 9

சிலப்பதிகாரம் – கனாத்திறம் உரைத்த காதை
சிலப்பதிகாரம் - அமைப்பியல் விளக்கம் - காப்பியக் கதைச் சூழல் - காதையின் கதைச்சுருக்கம்
- அகனகர் வருணனை - மாலதி பாலளிக்கப் பாலகன் ச�ோர்தல் - பாசண்டச் சாத்தற்குப்
பாடு கிடந்த மாலதி - இடுபிணம் தின்னும் இடாகினிப் பேய் - பாசண்டச் சாத்தனின்
அருளுதவி - தேவந்தி கதை - கண்ணகி தான்கண்ட கனவுரைத்தல் - பீடு அன்று - க�ோவலன்
வருகை - சிலம்புள க�ொண்ம்.

பிரிவு - 10

மணிமேகலை – ஆபுத்திரன் திறம் அறிவித்த காதை
மணிமேகலை கர்ப்பிய அமைப்பு - முன்கதைச் சுருக்கம் - கதை நிகழும் சூழல் - காதையின்
கதைச்சுருக்கம் - அபஞ்சிகன் மனைவி சாலி ஈன்ற குழவி - ஆ பாலுட்டி வளர்த்தல் - ஆ
மகன் அல்லன் என் மகன் - ஆபுத்திரன் கல்வி கற்றல் - புலைசூழ வேள்வி - நள்ளிருளில்
க�ொண்டு நடக்குவன் - நீ மகன் அல்லாய் நிகழ்ந்ததை உரையாய் - இதன�ொடு வந்த செற்றம்
என்னை - சிறியை நீ, அவ ஆமகன் அதற்கு ஒத்தனை - ஆவ�ொடு வந்த அழிகுலம் உண்டோ?.

பார்வை நூல்கள்:
»» புறநானூறு மூலமும் உரையும், (இரண்டு த�ொகுதிகள்) ஔவை சு. துரைசாமிப்பிள்ளை உரை, கழக வெளியீடு,
சென்னை.
»» நற்றிணை மூலமும் உரையும், (இரண்டு த�ொகுதிகள்) ஔவை சு. துரைசாமிப்பிள்ளை உரை, அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ்,
1-13 உஸ்மான் சாலை, சென்னை.
»» குறுந்தொகை மூலமும் உரையும், டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர் உரை, கவீர் அறக்கட்டளை, சென்னை.
»» கலித்தொகை மூலமும் உரையும், பெருமழைப்புலவர் ப�ொ.வே. ச�ோமசுந்தரனார் உரை, கழக வெளியீடு, சென்னை.
»» நெடுநல்வாடை மூலமும் உரையும், பெருமழைப்புலவர் ப�ொ.வே. ச�ோமசுந்தரனார் உரை, கழக வெளியீடு, சென்னை.
»» திருக்குறள் – பரிமேலழகர் உரையுடன், ஸ்ரீ காசி மடம், திருப்பனந்தாள்.
»» பதினென்கீழ்க்கணக்கு, நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை.
»» மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகித்ய அக்காதெமி, புதுடெல்லி,
»» மது. ச. விமலானந்தன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
»» தமிழண்ணல், புதிய ந�ோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
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COURSE TITLE

: Foundation in English-III (Soft Skills)

COURSE CODE

: BFEG - 03

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES
»»

To cultivate the positive mind

»»

To improve body language

»»

To develop interview skills

»»

To prepare a comprehensive CV

»»

To enhance interpersonal skills

COURSE OUTCOMES
On successful completion of the Course, the learners will be able to:

Block

»»

approach the life positively

»»

communicate in good manner

»»

join in a team in working

»»

develop an impressive CV

»»

express managerial skills

place

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

1 Introduction to Soft Skills

Soft Skills: An Introduction – Definition and Significance of Soft Skills; Process, Importance and Measurment of Soft
Skill Development- Self-Discovery: Discovering the Self; Setting Goals; Beliefs, Values, Attitude, Virtue. 3. Positivity
and Motivation: Developing Positive Thinking and Attitude; Driving out Negativity; Meaning and Theories of Motivation; Enhancing Motivation Levels.
Block

2 Body Language & Etiquettes

Non-Verbal Communication: Importance and Elements; Body Language- Social and Business.
Block

3 Group Discussion& Interview Skills

Interviewer and Interviewee - in-depth perspectives- Before, During and After the Interview- Tips for SuccessMeaning, Types and Models, Group and Ethical Decision-Making, Problems and Dilemmas in application of these
skills
Block

4 Preparation of Curriculum Vitae’ (CV)

Definition of CV and its purposes- CV versus Resume- Rules- Covering Letter
Block

5 Emotional Intelligence Skills

Meaning, History, Features, Components, Intrapersonal and Management Excellence; Strategies to enhance Emotional Intelligence.
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Web Resources:
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II year – III Semester
COURSE TITLE 		

: History of World Theatre / உலகளாவிய அரங்கியல் வரலாறு

COURSE CODE		

: BDTA – 31

COURSE CREDIT 		

:4

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

உலகளாவிய நாடகத்தின் த�ோற்றம், வளர்ச்சி, சமகால நாடக நிலைப்பாடு, ஆகியவற்றை அறிய உதவும்.
இதன் வழி பரந்துபட்ட ஒரு நாடக அனுபவம் கிடைக்கும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit : 1

இதன் வழி சாத்வீக அபிநயமாக மனதில் ஒரு நாடக அனுபவம் த�ோன்றும். நாடகக் கலையின் மீது ஒர்
ஈர்ப்பினை ஏற்படுத்தும்.

1
Greek Theatre

பிரிவு : 1

கிரேக்க நாடகம்
நாடகத்தோற்றம், அரங்க கட்டுமாணம், துன்பியல் நாடக மரபு, இன்பியல் நாடக மரபு

Unit

:2

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

Roman Theatre

பிரிவு : 2 	ர�ோமானிய நாடகம்
நாடகத்தோற்றம், அரங்க கட்டுமாணம், துன்பியல் நாடக மரபு, இன்பியல் நாடக மரபு
Block
Unit : 3

2

பிரிவு : 3

Medieval Age Theatres

இடைக்கால
இடைக்கால

Unit

:4

பிரிவு : 4

நாடகங்கள்
நாடக வளர்ச்சி, தேவாலய அரங்கம், நகரும் வண்டியில் அரங்கம்.

Renaissance Age Theatres

மறுமலர்ச்சி கால நாடகங்கள்
புதிய அரங்கக் கட்டுமானம், மறுமலர்ச்சி நாடக ஆசிரியர்கள் வருகை, காமடியா டெல்லா
ஆர்ட்.

Block
3
Unit : 5 		 Eighteenth Century Theatre

பிரிவு : 5

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில்

நாடகம்

புதிய நாடக ஆசிரியர்கள் வருகையும் சிறந்த நாடக பனுவல்கள் உருவாகமும், அரங்க
துறையில் புதிய வளர்ச்சி.
Unit

: 6 		

பிரிவு : 6

Nineteenth Century Theatre

பத்தொண்பதாம் நூற்றாண்டில்

நாடகம்

ஐர�ோப்பா, அமெரிக்கா, செருமனி மற்றும் இரசியா ஆகிய நாடுகளில் நவீன புதிய நாடகப்
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படைப்புகளின் வரவு, பெர்னாட்ஷா, ஹென்றிக் இப்சன் , ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்கி, பெர்டோல்ட்
பிரெக்ட் ஆகிய�ோரின் வரவு
Block
4
Unit : 7 		 Twentieth Century Theatre

பிரிவு : 7

இருபதாம் நூற்றாண்டில்

நாடகம்

குரூர நாடக அரங்கு (Theatre of Cruelty) அபத்த நாடக அரங்கு (Absard Theatre) குறியீட்டியல்
அரங்கு (Theatre of Symbolic), எளிமை அரங்கு (Poor Theatre ) மிகை யதார்த்த நாடக அரங்கு
(Surrealistic plays), வெளிப்பாட்டியல் அரங்கு (Theatre of Expressionistic) வாழ்வியல் நாடக
அரங்கு (The Living Theatre) ஆகியவற்றின் த�ோற்றுவாய்.

References and Resources
»» அரங்க ஆட்டம், அஸ்வக�ோஷ் வெளியீடு, திண்டிவனம்,
»» உலக நாடக அரங்கு, பாலசுகுமார், அனாமிகாவெளியீடு,

Tamil Nadu Open University

•
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•
•
•
•
•

Greek Theatre
https://youtu.be/aSRLK7SogvE
Roman Theatre
https://youtu.be/wCyhdD7MgHM
Medieval Age Theatre
https://youtu.be/6VE8Y3KtIp8
Renaissance Age Theatres
https://youtu.be/QJJJ7UWDSuc
19th Century Theatre
https://youtu.be/Z6Fb8nRz1Rk
20th Century Theatre
https://youtu.be/_-wM4ehcqF0

இலங்கை

Chennai – 15
II year – III Semester
COURSE TITLE 		

: Dance Mudras and Bhavas / நாட்டிய முத்திரைகளும் பாவங்களும்

COURSE CODE		

: BDTA – 32 P

COURSE CREDIT 		

:3

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

பரத நாட்டியம் தமிழகத்தின் செவ்வியல் நடனம். இதில் பயன்படுத்தப்படும் முத்திரைகள் ய�ோகா தன்மை
மிக்கது. நாட்டிய சாஸ்திரம் இதன் சிறப்புகளை இலக்கணமாகத் தருகிறது.
இவற்றினைக் கற்றுக்
க�ொள்வதின் வழியாக நடிப்பு, சைகை ம�ொழி, உடல் நலம், மன நலம் ஆகிய அனைத்தும் சிறக்கும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

நடிப்பு, சைகை ம�ொழி நடிப்பு, ஆடல் ஆகியவற்றிற்கு மட்டுமின்றி
முத்திரைகளும் பாவங்களும் பயன் தரும்.

மன நலத்திற்கும், உடல் நலத்திற்கும்

Block
1
Unit : 1 Single Hand Mudra

பிரிவு : 1

ஒற்றைக் கை முத்திரை

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

அசம்யுத ஹஸ்தம் அல்லது ஒற்றைக் கை அசைவுகள் அல்லது ஒற்றைக் கை முத்திரைகள்
பதாகம் த�ொடங்கி திரிசூலம் முடிய 28 ஆகும்.
Unit

: 2

பிரிவு : 2

Double Hand Mudra

இரட்டைக் கை முத்திரை
சம்யுத ஹஸ்தம் அல்லது இரட்டைக் கை அசைவுகள் அல்லது இரட்டைக் கை முத்திரைகள்
அஞ்சலி த�ொடங்கி அவகித்தம் ( குறுக்கில் வளர்ந்த தாமரை ) முடிய 24 ஆகும்.

Block
2
Unit : 3 Abhinayas

பிரிவு : 3 அபிநயங்கள்
ஆங்கீகம், வாசிகம், ஆகார்யம், சாத்வீகம்
Unit

: 4

பிரிவு : 4

Bhavas

பாவங்கள்
8 வகை பாவங்கள். சிருங்காரம் முதல் அற்புதம் வரை.

Block
3
Unit : 5 Gestures of Foot.

பிரிவு : 5

பாதத்தின்

Unit

4 வகையான
Movements

: 6

நிலைகள்
பாதத்தின்

நிலைகள்

பிரிவு : 6	நடை
பல்வேறு முறையான நடைகள்
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5 நிமிடம் அளவில் தமிழிசை அல்லது கர்நாடக இசை சார்ந்த 2 பாடல்களை
(திரைப்படம் அல்லாத) எடுத்துக் க�ொண்டு முத்திரைகள், முகபாவனைகள் காட்டி,
உடல்மொழியுடன் பாடல்வரிகளுக்கு வாய் அசைப்புக் காட்டி நாட்டிய நாடகமாக
(பதம் ப�ோல) நடிக்க வேண்டும்.

References and Resources
»» அபிநய தர்பணம், டாக்டர் உ வே சாமிநாதையர் நூல்நிலையம், சென்னை.
»» பரத சூடாமணி, டாக்டர் உ வே சாமிநாதையர் நூல்நிலையம், சென்னை
»» பாரதநாட்டிய சாஸ்த்திரம்-தமிழ்- இராமதேசிகன், உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
•

Tamil Nadu Open University

•
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Hand Mudras
https://youtu.be/RPrubwxITHE
Mudras
https://youtu.be/FoMheRn8tNg

Chennai – 15
II year – III Semester
COURSE TITLE 		

: Introduction to Natya Sashtra / நாட்டிய சாஸ்திரம் அறிமுகம்

COURSE CODE		

: BDTA – 33 A

COURSE CREDIT 		

:2

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

இப்பாடத்தினை கற்பதின் மூலம் இந்திய மரபில் சிறந்து விளங்கிய செவ்வியல் நாடகம் மற்றும் நாட்டியத்தின்
த�ோற்றம், மேடை, வளர்ச்சி, தாண்டவம், அபிநயம், உடை ஒப்பனை, ஆகியவற்றை இலக்கணமாக அறிய
உதவும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

பரத நாட்டியத்தின் த�ோற்றம், வளர்ச்சி, தாண்டவம், அபிநயம், நாடகம் ஆகியவற்றை இலக்கணமாக
அறிவதின் மூலம் பரந்துபட்ட ஒரு ரசா அனுபவம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் கிடைக்கும்.

Block
1
Unit : 1 History of natiya sashthira

பிரிவு : 1 	நாட்டிய சாஸ்திர வரலாறு
பரதமுனி,
முறைகள்.
Unit

: 2

பிரிவு : 2

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

நாட்டிய சாஸ்திரம் வரலாறு, 36 அத்தியாயங்கள், நாட்டிய நாடக இலக்கண

Stage design

அரங்கக் கட்டுமானங்கள்
அரங்க அமைப்பு, அரங்க அளவுகள், அரங்க முறைகள்

Block
2
Unit : 3 Siva Thandavas

பிரிவு : 3

சிவ தாண்டவங்கள்
108 சிவ தாண்டவங்கள் விவரிக்கப்படுகிறது

Unit

: 4

பிரிவு : 4

Abhinayas.

அபிநயங்கள்
4 வகை அபிநயங்களான ஆங்கீகம், வாசிகம், ஆகார்யம், சாத்வீகம் ஆகியன விவரிக்கப்படுகிறது

Block
3
Unit : 5 Characteristics of Heroine

பிரிவு : 5	நாயகி கதாப்பாத்திரங்கள்
Unit

: 6

பிரிவு : 6

8 வகையான நாயகி கதாப்பாத்திரங்களில் ஸ்வாதீன பதிகா முதல் அபிசாரிகா வரை
விவரிக்கப்படுகிறது.
10 Types of dramas.

பத்துவகை நாடகங்கள்
10 வகையான நாடகங்களில் நாடகம் த�ொடங்கி வீதி வரையாக விவரிக்கப்படுகிறது.
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References and Resources
»» அபிநய தர்பணம், டாக்டர் உ வே சாமிநாதையர் நூல்நிலையம், சென்னை.
»» பாரதநாட்டிய சாஸ்த்திரம்-தமிழ்- இராமதேசிகன், உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
»» பரதநாட்டியத்தில் பாடலும் ஆடலும், முனைவர் கற்பகம், குகன் பதிப்பகம் வடுவூர், மன்னார்குடி.
•
•

Tamil Nadu Open University

•
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Hand Mudras
https://youtu.be/RPrubwxITHE
Mudras
https://youtu.be/FoMheRn8tNg
Natya Sashtra
https://youtu.be/mviAd9L2SKU

Chennai – 15
III year – IV Semester

பாடப் பெயர் (Course Title)			
பாடக் குறியீடு (Course Code)			
பாட கற்றல் அளவெண் (Course Credits)

: தமிழ் ( TAMIL )
: BFTM - 04
: 3

பாட ந�ோக்கங்கள்
»»

தமிழிலுள்ள சங்க இலக்கியம், காப்பிய இலக்கியம், நீதி இலக்கியம் குறித்து அறிமுக நிலையில்
மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வத�ோடு, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு குறித்தும் அறிமுகம் செய்தல்.

பாடத்தினைப் படிப்பதால்

விளையும்

பயன்கள்

»»

தமிழிலுள்ள சங்க இலக்கியம், காப்பிய இலக்கியம், நீதி இலக்கியம் குறித்து அறிமுக நிலையில்
மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வத�ோடு, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு குறித்தும் எடுத்துரைப்பார்கள்.

»»

மரபுத் த�ொடர்கள், இணை ம�ொழிகள் பற்றியும்
படைக்கும் முனைப்பினையும் பெறுவார்கள்.

பிரிவு - 1

எடுத்துரைப்பத�ோடு, ஓரங்க நாடகம், ஐக்கூ கவிதை

சீவகசிந்தாமாணி – குணமாலையார் இலம்பகம்
சீவகசிந்தாமணி - காப்பிய அமைப்பு - முன்கதைச்சுருக்கம் - இலம்பகத்தின் கதைச்சுருக்கம்
- கண்ணப் பூசல் - குணமாலையும் சுரமஞ்சரியும் ப�ொழிலாடல் - சுரமஞ்சரி சூளுரை கண்ணப்பொடியுடன் த�ோழியர் - மீன்சூழ் மாமதிப�ோல் சீவகன் - த�ோழியார் வேண்டல் சீவகன் தீர்ப்புரை - வாரம் பட்டுழித் தீயவும் நல்லவாம் - வண்டுகளின் தீர்ப்பு - இடியுண்ட
நாகம்போல் சுரமஞ்சரி - குணமாலையின் இனிய பண்பு.

பிரிவு - 2

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

கம்பராமாயணம் – நகர்நீங்கு படலம்
கம்பராமாயணம் - முன்கதைச்சுருக்கம் - படலத்தின் கதைச் சுருக்கம் - மகளிர் அவலம்
- விலங்குகளின் அவலம் - பிற மக்களின் அவலம் - மரவுரியில் இராமன் - மனத்துயரில்
சீதை - வருவென் ஈண்டு வருந்தலை நீ - தீய வெஞ்சொல் செவிசுடத் தேபுவாள் - என்னை
என்னை இருத்தி என்றாய் - நின் பிரிவினுஞ் சுடும�ோ பெருங்காடு - சீதையும் மரவுரி
தரித்தல் - எல்லையற்ற இடர் தருவாய் என்றான்.

பிரிவு - 3	சங்க காலம் (கி.மு. 300 – கி.பி. 100)
முச்சங்க வரலாறு - சங்கம் இருந்ததா? இல்லையா? ஒரு சங்கம் இருந்ததற்கான சான்றுகள் எட்டுத்தொகை நூல்கள் - பத்துப்பாட்டு நூல்கள் - சங்க காலம் ஒரு ப�ொற்காலம்

பிரிவு - 4

பதினெண் கீழ்க்கணக்குக் காலம் (கி.பி. 100 – கி.பி. 600)
களப்பிரர் காலம் - தமிழக வரலாற்றின் இருண்ட காலம் - அகத்திணை நூல்கள் - புறத்திணை
நூல்களில் ப�ோர் பற்றியது - அறநூல்கள்

பிரிவு - 5

காப்பிய காலம் (கி.பி. 200 – கி.பி. 1100)
தமிழின் முதல் காப்பியம் - இரட்டைக் காப்பியங்கள்
ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்கள் - தமிழின் பிற காப்பியங்கள்.

பிரிவு - 6

-

ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்

-

தமிழ் இலக்கியத்தில் சமணர், ப�ௌத்தர் செல்வாக்கு
தமிழகத்தில் சமணர் செல்வாக்கு - தமிழகத்தில் ப�ௌத்தர் செல்வாக்கு
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பிரிவு – 7

மரபுத் த�ொடர்கள், இணைம�ொழிகள்
எதிர்மறைக் குறிப்புத் த�ொடர் - இடக்கரடக்கல் - மங்கலவழக்குத் த�ொடர் -வசைம�ொழித்
த�ொடர் - சுவைதரும் வெளிப்பாட்டுத் த�ொடர் - பிற மரபுத்தொடர்கள் - ஒருப�ொருள்
இணைம�ொழிகள் - எதிர்நிலை இணைம�ொழிகள் - பிற இணைம�ொழிகள் - வட்டார
இணைம�ொழிகள் - கிகர கீகார ம�ொழிகள்.

பிரிவு – 8	ச�ொற்பொழிவுத்திறன் பயிற்சி
இலக்கியச் ச�ொற்பொழிவு - சமயச் ச�ொற்பொழிவு - அரசியல் ச�ொற்பொழிவு - பிற
ச�ொற்பொழிவுகள் - குறிப்புகள் சேகரித்தல் - கேளாரும் வேட்ப ம�ொழியும் திறன் நகைச்சுவைத் திறன் - ஈர்ப்புத் திறன் - அவிநயமும் உச்சரிப்பும்

பிரிவு – 9

ஓரங்க நாடகம் படைக்கும் முயற்சி
ஓரங்க நாடகம் எழுதும் படிநிலைகள் - நாடகக் கதையை முடிவுசெய்தல் - களம் பிரித்தலும்
நிகழ்வுக் குறிப்பும் - உரையாடல் எழுதுதல் - நாடகப் பிரதியைச் செப்பனிடுதல் - நடிகர்கள்
தேர்வு - ஒத்திகை முறைகள் - நாடக இயக்கம் - திட்டமிடுதலும் நிகழ்த்தலும் .

பிரிவு – 10

ஐக்கூக் கவிதை புனையும் பயிற்சி

Tamil Nadu Open University

ஈற்றடி இலக்கணம் - உள்ளடக்கப் பாடுப�ொருள் இலக்கணம் - வெளிப்பாட்டு உத்தி இயற்கையைப் பாடும் ஐக்கூ - வாழ்வியல் ஐக்கூ - காதல் ஐக்கூ - சென்ரியூ -எள்ளல்
அல்லது நகைச்சுவை ஐக்கூ

பார்வை நூல்கள்:
»» மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகித்ய அக்காதெமி, புதுடெல்லி,
»» மது. ச. விமலானந்தன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
»» தமிழண்ணல், புதிய ந�ோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
»» பி.எஸ். ஆச்சார்யா, உயர்வுதரும் உரையாடல்கலை, நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை.
»» மு. முத்துக்காளத்தி, பேசுவது எப்படி, கண்ணம்மாள் பதிப்பகம், பாரி நிலையம், சென்னை.
»» பரட்டை, நடிக்க நாடகம் எழுதுவது எப்படி? வைகறைப் பதிப்பகம், திண்டுக்கல். 1998
»» சே. இராமாணுஜம், நாடகப் படைப்பாக்கம் அடித்தளங்கள், எட்டாம் உலகத் தமிழ் மாநாடுபதிப்புச் சூழல் நிதி
வெளியீடு, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1994.
»» சுஜாதா, ஹைக்கூ ஒரு அறிமுகம், பாரதி பதிப்பகம், 108 உஸ்மான் சாலை, தி. நகர், சென்னை, 1991.
»» மேஜர் கதிர் மகாதேவன், ஐக்கூ நூறு, ஒப்பிலக்கியத்துறை, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை, 1994.
»» நெல்லை சு. முத்து, தமிழில் ஹைக்கூ, அன்னம் வெளியீடு, சிவன்கோயில் தெரு, சிவகங்கை, 1994.
»» திரு. பட்டாபி சீத்தாரமான், ஹைக்கூ வடிவக் கவிதைகள், காவ்யா, சென்னை.
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Chennai – 15
III year – IV Semester
COURSE TITLE

: Foundation in English (Writing Skills)

COURSE CODE

: BFEG- 04

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES
»»

Train the learners to write the academic essays

»»

To make them learn different steps of writing

»»

To develop the learners’ creativity

»»

To distinguish between fact and opinion, cause and effect, problem and solution, similarities and
differences, general and specific ideas, and relevant and irrelevant information.

»»

To convey information through written language

»»

To involve in note- taking, gathering information, drafting, free-writing, revising, proofreading, and
editing when engaged in writing.

COURSE OUTCOMES

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

On successful completion of the Course, the learners will be able to:
»»

write without mistakes

»»

draft formal and informal letters

»»

take notes for writing purpose

»»

explain the tables/ pictures in words

»»

edit the written matters

BLOCK

1 Basic Writing Skills

Learn the basic paragraph structure: main idea, supporting sentences, use of examples, conclusion- Use basic sentence structures to write a paragraph; use cohesive devices to connect sentences in a paragraph; use transitional
devices for cohesion and for contrast paragraph internally and between paragraphs (The above structures and
devices to be consciously used in all writing tasks)- Understand and use text structures in paragraphs: sequencing,
comparing and contrasting, relating cause and effect, problems and problem solving
BLOCK

2 Informal and Formal Communication

Write informal letters, applications, and official letters of request and denial- Write official e-mails, memos and
notices
BLOCK

3 Note-Making and Summarising

Prepare notes from reading texts- Take notes from spoken texts-Summarize key ideas and information in organized
points developed from the notes prepared
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BLOCK

4 Study Skills (Information Transfer, Reference Skills)

Use charts, tables, other graphics and multimedia, as appropriate for the written texts; present summary to a
group
BLOCK

5 Technical Editing

Technical Editing – The Big Picture- Working Collaboratively- Organization: The Architecture of Information- Visual
Design and Font Selection- Editing Methods – Then and Now- The Power of Grammar, Punctuation and SpellingBasic Copyediting- proofreading -Ethical and Legal Issues

References:
•

Graham King. Collins Improve your writing skills

•

Norman Coe and Robin Rycroft. Writing Skills A Problem Solving Approach. CUP.

•

Robyn Najar and Lesley Riley. Developing Academic Writing Skills.Macmillan Publications.

•

Scheraga, Mona. Practical English Writing Skills: A Complete Guide to Writing in English

Tamil Nadu Open University

Web Resources:
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•
•
•

https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172/
https://nptel.ac.in/courses/109/104/109104031/
https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec20_ma04/preview

Chennai – 15
III year – IV Semester
COURSE TITLE 		
: Introduction of World Famous Play Writers /
				 உலகளவிலான சிறப்பு மிக்க நாடக ஆசிரியர்கள் அறிமுகம்
COURSE CODE		

: BDTA – 41

COURSE CREDIT 		

:4

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

உலகளாவிய நாடகப் படைப்பாளிகளின் படைப்புகள், அதன் சிறப்பு, படைப்புகளின் தாக்கம், பிரதியின்
சமகால வெளிப்பாடு ஆகியவற்றை அறிய உதவும். நவீனத் திரனாய்வு செய்யவும் உதவும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

BLOCK
Unit

உலகளாவிய நாடகப் படைப்பாளிகளின் படைப்புகள், படைப்புகளின் தாக்கம், பிரதியின் சமகால
வெளிப்பாடு ஆகியவற்றினை அறிவதின் மூலம் புதிய படைப்புகளை எழுதும் ஆற்றலை படிப்பவர் வளர்த்துக்
க�ொள்வார்கள் அல்லது மனத்தூண்டலை ஏற்படுத்தும்.

1

:1

Ancient Greek and Roman Dramatis

பிரிவு : 1

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

பண்டைய கிரேக்க மற்றும் ர�ோமானிய நாடக ஆசிரியர்கள்
தெஸ்பீஸ், எஸ்கிலஸ், ச�ோஃபாக்ளிஸ், அரிஸ்டோஃபேன்ஸ், பிளாடஸ், டெரன்ஸ்

Unit

: 2		

பிரிவு : 2

Ancient Indian Dramatists

பண்டைய இந்திய நாடக ஆசிரியர்கள்
மகாகவி பாசன், பவபூதி, காளிதாசன், ஹர்ஷவர்த்தனன்

BLOCK
Unit

2

: 3 		

பிரிவு : 3

Medieval and Renaissance Dramatists

இடைக்கால மற்றும் மறுமலர்ச்சி கால நாடக ஆசிரியர்கள்
கிறிஸ்டோஃபர் மார்லோ,
பியரீ கார்நெய்லி

Unit

: 4		

பிரிவு : 4

சேக்ஸபியர்,

பென்ஜான்,

ம�ோலியர் , பேத்ரோ கால்தரன் ,

19th Century Dramatists

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு நாடக ஆசிரியர்கள்
பெர்னாட்ஷா, ஹென்றிக் இப்சன், ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்கி, பெர்டோல்ட் பிரெக்ட்

BLOCK
Unit

3

: 5		

பிரிவு : 5

20th and 21th Century Dramatists

20 ஆம் மற்றும் 21ஆம் நூற்றாண்டு நாடக ஆசிரியர்கள்
ஆந்தோன் ஆர்தாடு, குர�ொட்டேவ்ஸ்கி, ஆண்டன் செக்காவ், ழீன் அன�ொய்ல், யூஜின் நீல்,
சீன் ஓ கேஸி
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Unit : 6 		

Indian Contemporary Dramatists

பிரிவு : 6	சமகால இந்திய நாடக ஆசிரியர்கள்
ந.முத்துசாமி, இந்திரா பார்த்தசாரதி, விஜய் டெண்டுல்கர், பி.வி.கரந்த், கிரிஷ் கர்னாட்,
சங்கர பிள்ளை, தர்மவீர் பாரதி, ம�ோகன் ராகேஷ், சுரேந்திரவர்மா, ஹபீப் தன்வீர்

References and Resources
»» அரங்க ஆட்டம், அஸ்வக�ோஷ் வெளியீடு, திண்டிவனம்,
»» உலக நாடக அரங்கு, பாலசுகுமார், அனாமிகாவெளியீடு,
•
•

Tamil Nadu Open University

•
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Contemporary Indian Theatre
https://youtu.be/SKoihzrnfhQ
Modern Drama Authors
https://youtu.be/7V-djTfi-YQ
Theatre Arts
https://youtu.be/7NmD2TGKnY8

இலங்கை

Chennai – 15
III year – IV Semester
COURSE TITLE 		

: Vocals / வாய்ப்பாட்டு - Practical

COURSE CODE		

: BDTA – 42 P

COURSE CREDIT 		

:3

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

தென்னக இசை மரபாகிய கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுக் க�ொள்வதும் அதன் சிறப்புகளை வெளிக்காட்டுவதுமாகும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

BLOCK
Unit

மனதுக்கு இனிமை தரும் படிப்பு. சுய த�ொழில் செய்வதற்கும், கலை ஞானத்தை அடைவதற்கும் ஏற்றது.

1

: 1

பிரிவு : 1
Unit

: 2

பிரிவு : 2
BLOCK
Unit

Sarali Varisai -1

சரளிவரிசை

- 1

Sarali Varisai-2

சரளிவரிசை

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

- 2

2

: 3

Jantai Varisai -1

பிரிவு : 3	செண்டை வரிசை 1Unit

: 4

Jantai Varisai -2

பிரிவு : 4	செண்டை வரிசை – 2
BLOCK
Unit

3

: 5

Thevaram song -I

பிரிவு : 5	தேவாரப் பாடல்
Unit

: 6

Thevaram song -II

பிரிவு : 6	தேவாரப் பாடல்
ஏற்கனவே செய்முறை வகுப்பில் கற்றுக் க�ொண்ட இசை வரிசைகளை மனதில்
தாங்கி, கற்றுக் க�ொண்ட இசை முறைப்படி, தேவாரப்படலைப் பாட வேண்டும்.
தாளம் மற்றும் ஸ்சுதி மாறாமல் திறம்பட பாடுவது நலம். கர�ோக்கி முறையில் இசைப்
பதிவுகளை வைத்துக்கொள்ளாம்.
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References and Resources
»» இசைத்தமிழ் வரலாறு, தனபாண்டியன், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
»» தமிழ் இசையில் பண்டைய பண்களும் இன்றைய ராகங்களும், தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்,
சென்னை.

Tamil Nadu Open University

»» தஞ்சை நால்வர் வழி நாட்டிய இசை மரபு, ஞானாம்பிகை தேவி குலேந்திரன், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
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•

Sarali Varisai – 1& 2
https://youtu.be/DEo8CkvcnEA

•

Jantai Varisai 1
https://youtu.be/M_I81iF35NE

•

Jantai Varisai 2
https://youtu.be/tFR3wVnR0xQ

Chennai – 15
III year – IV Semester
COURSE TITLE 		

: Environmental Studies

COURSE CODE		

: CCE

COURSE CREDIT 		

:2

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
While studying the ENVIRONMENTAL STUDIES, the Learner shall be able to:
»»

To help students to gain the fundamental knowledge of the environment

»»

To create in students an awareness of current environmental issues

»»

To inculcate in students an eco-sensitive, eco-conscious and eco-friendly attitude.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
After completion of the ENVIRONMENTAL STUDIES, the Learner will be able to:
»»

Articulate the interdisciplinary context of environmental issues

»»

Adopt sustainable alternatives that integrate science, humanities and social perspectives

»»

Appreciate the importance of biodiversity and a balanced ecosystem

»»

Calculate one’s carbon print

Block
1 Multidisciplinary nature of environmental
Definition, scope and importance - Need for public awareness

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies

studies:

2 Natural Resources:

Block

• Renewable and non-renewable resources: Natural resources and associated problems.
a) Forest resources: Use and over-exploitation, deforestation, case studies. Timber extraction, mining, dams
and their effects on forest and tribal people.
b) Water resources: Use and over-utilization of surface and ground water, floods, drought, conflicts over water,
dams-benefits and problems.
c) Mineral resources: Use and exploitation, environmental effects of extracting and using mineral resources,
case studies.
d) Food resources: World food problems, changes caused by agriculture and overgrazing, effects of modern
agriculture, fertilizer-pesticide problems, water logging, salinity, case studies.
e) Energy resources: Growing energy needs, renewable and non renewable energy sources, use of alternate
energy sources. Case studies.
f)

Land resources: Land as a resource, land degradation, man induced landslides, soil erosion and desertification.

• Role of an individual in conservation of natural resources.
• Equitable use of resources for sustainable lifestyles.
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Block

3 Ecosystems:

• Concept of an ecosystem.
• Structure and function of an ecosystem.
• Producers, consumers and decomposers.
• Energy flow in the ecosystem.
• Ecological succession.
• Food chains, food webs and ecological pyramids.
• Introduction, types, characteristic features, structure and function of the following ecosystem: - a. Forest ecosystem b. Grassland ecosystem c. Desert ecosystem d. Aquatic ecosystems (ponds, streams, lakes, rivers, oceans,
estuaries) (6 lectures)
Block

4 Biodiversity and its conservation:

• Introduction – Definition: genetic, species and ecosystem diversity.
• Biogeographical classification of India

Tamil Nadu Open University

• Value of biodiversity: consumptive use, productive use, social, ethical, aesthetic and option values • Biodiversity
at global, National and local levels.
• India as a mega-diversity nation
• Hot-sports of biodiversity.
• Threats to biodiversity : habitat loss, poaching of wildlife, man-wildlife conflicts.
• Endangered and endemic species of India
• Conservation of biodiversity: In-situ and Ex-situ conservation of biodiversity. (8 lectures)
Block

5 Environmental Pollution:

• Definition
• Cause, effects and control measures of: - a. Air pollution b. Water pollution c. Soil pollution
d. Marine pollution e. Noise pollution f. Thermal pollution g. Nuclear hazards
• Solid waste Management: Causes, effects and control measures of urban and industrial wastes.
• Role of an individual in prevention of pollution.
• Pollution case studies.
• Disaster management: floods, earthquake, cyclone and landslides.
Block

6 Social Issues and the Environment:

• From Unsustainable to Sustainable development
• Urban problems related to energy
• Water conservation, rain water harvesting, watershed management
• Resettlement and rehabilitation of people; its problems and concerns. Case Studies
• Environmental ethics: Issues and possible solutions.
• Climate change, global warming, acid rain, ozone layer depletion, nuclear accidents and holocaust- Case Studies.
• Wasteland reclamation.
• Consumerism and waste products.
• Environment Protection Act.
• Air (Prevention and Control of Pollution) Act.
• Water (Prevention and control of Pollution) Act
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• Wildlife Protection Act
• Forest Conservation Act
• Issues involved in enforcement of environmental legislation.
• Public awareness.
Block

7

Human Population and the Environment:

• Population explosion – Family Welfare Programme.
• Environment and human health.
• Human Rights.
• Value Education.
• HIV/AIDS.
• Women and Child Welfare.
• Role of Information Technology in Environment and human health.
• Case Studies.
Block

8 Field Work Visit:

Visitto a local area to document environmental assets-river / forest/ grassland/ hill / mountain

Suggested Readings:
•

Carson, R.2002.Slient Spring, Houghton Miffin Harcourt.

•

Gadgil, M.,&Guha,R. 1993. This Fissured Land: An Ecological History of India, Univ. Of California Press.

•

Glesson, B. And Law, N.(eds.)1999, Global Ethics and Environment, London, Routledge.

•

Glieck,P.H.1993.Water Crisis, Pacific Institute for Studies in Dev. Environment & Security, Stockholm Env.
Institute, Oxford Univ. Press.

•

Groom, Martha J., Gary K.Meffe, and Carl Ronald Carroll, Principles of Conservation Biology. Sunderland:
Sinauer Associate, 2006.

•

Grumbine.R.Edward, and Pandit,M.k.2013.Threats from India’s Himalayas dams.Science,.339:36-37

•

McCully,P.1996.Rivers no more :the environmental effects of dams(pp.29.64).Zed books.

•

McNcill John R.2000.Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth Century.

•

Odum,E.P..Odum, H.T.& Andrees.J.1971.Fundamenetal of Ecology, Philadelphia Saunders.

•

Pepper.J.J...Gerba.C.P. & Brusseau.M.L.2011.Environmental and Pollution Science. Academic Press.

•

Rao.M.N.& Datta,A.K 1987.Waste Water Treatment, Oxford and IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.

•

Raven,P.H..Hassenzahl,D.M & Berg.L.R..2012 Environment.8th edition.John Willey & sons.

•

Rosencranz., A.. Divan,S..& Noble, M.L.2001.Environmental law and policy in India, Tirupathi 1992.

•

Sengupta,R.2003.Ecology and Economics: An approach to sustainable development.OUP

•

Singh.J.S..Singh..S.P and Gupta,.S.R.2014.Ecology E nvironmental Science and Conservation, S.Chand Publishing .New Delhi .

•

Sodhi,N.S..Gibson.I..&Raven,P.H(EDS).2013.Conservation Biology :Voices from the Tropics.John Willey & Sons.

•

Thapar,V.1998.Land of the Tiger: A Natural History of the Indian Subcontinent.

•

Waren,C.E.1971.Biology and water Pollution Control. WB Saunders.

•

Wilson.E.O.2006. The Creation: An appeal to save life on earth.New York: Norton.

•

World Commission on Environment and Development.198.Our Common Future.Oxford University Press.
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15
III year – V Semester

Tamil Nadu Open University

COURSE TITLE 		
: Acting Grammar : Melodramatic and Mathod Acting /
				 மிகைப்பண்பு மற்றும் முறைசார் நடிப்பு முறைமை
COURSE CODE		

: BDTA –51

COURSE CREDIT 		

:4

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

நாடகம், திரைப்படம், ஊடகம், கல்வி ஆகியவற்றிற்கு பயந்தரும் பாடமாகும். நடிப்பு முறைகளை அறிந்து
க�ொள்வதற்கு ஏற்ற படிப்பாகவும் விளங்குகின்றது.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

கலைத்துறை சார்ந்தவர்கள், கலைத்துறை சாராத கல்வியாளர்கள், மாணாக்கர்கள், கலை விரும்பிகள் என
அனைவருக்கும் பயனளிக்கும் படிப்பு. மனிதனுக்குள் எழுர்சியை உருவாக்கும்.

1
: 1

பிரிவு : 1

Common Qualities of Melodrama

மிகைப்பண்பு நாடகத்தின் ப�ொதுப்பண்புகள்
இசையுடன் இணைந்த நடிப்பு, அதர்மத்தைத் தர்மம் வெல்லும் நீதி,
நகைச்சுவை
இடைச்செறுகல்கள் ப�ோன்றவற்றுடன் ஒவ்வொரு நடிப்புச்செயலும் யதார்த்தத்தை விட்டு
விலகி நிற்கும்.

Unit

: 2

பிரிவு : 2

The Current Melodrama Media

இன்றைய மெல�ோடிராமா ஊடகங்கள்
பாரம்பரிய நாடகங்கள், சமூக நாடகங்கள், நாட்டிய
த�ொடர்கள், குடும்பம் த�ொடர்பான திரைப்படங்கள்

Block
Unit

நாடகங்கள்,

த�ொலைக்காட்சி

2
: 3

Melodrama Acting

பிரிவு : 3 மிகைப்பண்பு நடிப்பு
நேரம், இடம் மற்றும் செயல் ஒருமித்து இயங்கும் நியதியைக் கடைப்பிடிப்பது என்பதிலிருந்து
சற்றே விலகி அதாவது யதார்த்த வாத நடிப்புமுறையிலிருந்து சற்றே வேறுபடும் விதமாக
அமையும்.
Unit

: 4

பிரிவு : 4

Method Acting

முறைசார் நடிப்பு
ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்கியின் இந்த நடிப்புக்கோட்பாடு
நடிகன், பயிற்சி முறை, பார்வையாளன், உணர்ச்சி.
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“மன உளவியல் உத்தி” எனப்படுகிறது.

Block
Unit

3
: 5

Fourth Wall Principle

பிரிவு : 5	நான்காம் சுவர் க�ோட்பாடு
நடிப்பு என்பது இயல்பாக இருக்கவேண்டும். நான்கு சுவர்களுக்குள் நடக்கும் யதார்த்த
வாழ்க்கையைப் படம் பிடித்துக் காட்டுவதான இயல்போடு நடிப்பு இருக்கவேண்டும்.
Emotional Memory

பிரிவு : 6 உணர்ச்சிகளை நினைவு கூறல்
பாத்திரமாக மாறுதல், க�ொடுக்கப்பட்ட சூழல்கள், கற்பனை என 12 உணர்ச்சிகளை நினைவு
கூறல்.

References and Resources
»» ஒரு நடிகன் உருவாகிறான், ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்கி, ஜார்ஜினா குமார், கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை.
»» ஒரு கதாபாத்திரத்தை வடிவமைத்தல், ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்கி, தமிழில் ஜார்ஜினா குமார், கண்ணதாசன் பதிப்பகம்,
சென்னை
•
•
•
•

Melodrama
https://youtu.be/92wKCpyQpo4
Method Acting
https://youtu.be/wF5ErfjWnxo
Method Acting
https://youtu.be/UNvDxfz6k7I
Method Acting
https://youtu.be/z9ofwr4y7H4
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

Tamil Nadu Open University

III year – V Semester
COURSE TITLE 		

: Drama Makeup / நாடக ஒப்பனை - Practical

COURSE CODE		

: BDTA –52 P

COURSE CREDIT 		

:3

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

ஒப்பனை சார்ந்து அறிந்து க�ொள்வது இப்பாடத்தின் மைய ந�ோக்கமாகும். செய்முறையாகக் கற்றுக்கொள்ள
வேண்டிய படிப்பு. நடிகர்கள் மற்றுமின்றி அனைந்து மாந்தர்களுக்கும் பிடித்த படிப்பாக ஒப்பனை அமையும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

ஒரு மனிதன் தன் பிம்பத்தைக் கண்ணாடி வழி பார்த்து மகிழ்வதற்குக் காரணம் தன் அழகு அல்லது தன்
வசிகரம். இத்தகு அழகு அல்லது வசிகரத்தை கற்றுத்தரும் படிப்பு ஒப்பனை ஆகும். நாடகம் மட்டுமின்றி
அழகு நிலைய ஒப்பனைக் கலைஞராகச் சுய த�ொழில் செய்வதற்கும் ஏற்றது.

1
: 1

பிரிவு : 1

Make-up Kits

ஒப்பனைப் ப�ொருட்கள்
வண்ணப் பூச்சுகள், பென்சில், மை, பவுடர், ஜிகுனா, உதட்டுச் சாயம், ப�ொட்டு.

Unit

: 2

பிரிவு : 2

Skin opted Pancakes and Numbers.

உடல் நிறத்திற்கு ஏற்ற பூச்சு மற்றும் எண்கள்
வண்ணப் பூச்சு – வெளிர், அடர் வெளிர், கரு வெளிர் நிறந்கள். நடிகர்களின் முக நிறத்துக்கு
ஏற்ற 25.23.28.30 எண் குறியீடுகள்

Block
Unit

2
: 3

பிரிவு : 3

Hair-Dressing

தலை அலங்காரம்
பதப்படுத்தல், சீவுதல், சடைப்பின்னல், அழங்காரம்.

Unit

: 4

பிரிவு : 4

Face Make-Up and Craft.

முகம் ஒப்பனை மற்றும் வரைகலை
முதல் பூச்சு, பவுடர், இரண்டாம் பூச்சு, மையிடல், வண்ண ப�ொட்டு இடல், புள்ளி, க�ோடு.
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Block
Unit

3
: 5

பிரிவு : 5

Characterization Make-Up.

கதாப்பாத்திர ஒப்பனை
கதாப்பாத்திர ஒப்பனை, வயது, வாழ்வியல், சமூக அந்தஸ்த்து, உடல் நிலை, திறன், பதவி
என்ற ஒப்பனைகள்

: 6

பிரிவு : 6

Traditional Theatre Make-Up ( Therukkoothu)

பாரம்பரிய நாடக ஒப்பனை (தெருக்கூத்து)
கதாப்பாத்திர ஒப்பனை, வயது, வாழ்வியல், சமூக அந்தஸ்த்து, உடல் நிலை, திறன், பதவி
என்ற ஒப்பனைகள்

11. பாட்டி அல்லது தாத்தா 2. மணமக்கள்- மகன் அல்லது மணமகள் 3. வேடமிட்ட
கூத்து அல்லது நாடகக் கலைஞர்.
22. மேற்காணும் 3 வாழ்வியல் மாந்தர்களாக, சிறப்பான முக வேட ஒப்பனையுடன் 1
நிமிடம் வீதம் 3 நிமிடங்கள் அப்பாத்திரத்துக்குரிய வசனத்துடன் நடிக்க வேண்டும்.

References and Resources
•
•
•

Makeup
https://youtu.be/KF2pCRl6XJg
Drama Makup
https://youtu.be/e9NqVHVpbRU
Makeup Kit
https://youtu.be/dR1D3qsEnY0
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15
III year – V Semester
COURSE TITLE 		

: Folk Dance / நாட்டுப்புற நடனம் - Practical

COURSE CODE		

: BDTA –53 P

COURSE CREDIT 		

:3

Tamil Nadu Open University

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

பாரம்பரிய ஆட்டக்கலைகளைக் கற்றுக் க�ொண்டு ஆடுவதின் மூலம் எதிர்காலச் சந்ததியினருக்கு
கலைமரபினைக் க�ொண்டு சென்றிட உதவும் படிப்பு.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

1

Block
Unit

பாரம்பரிய ஆட்டக்கலைகளான ஒயிலாட்டம், தேவராட்டம், கும்மி, க�ோலாட்டம் ஆகியவற்றினை பயிற்சியாகப்
பயில்வதால், எதிர்காலச் சந்ததியினருக்குப் பாரம்பரியக் கலைகளைப் பயிற்றுவிக்க உதவும் படிப்பு.

: 1

பிரிவு : 1

Oyillattam - 1

ஒயிலாட்டம் – 1
கை அசைவு, கால் அடவுகள், நகர்வுகள், கூட்டு ஒருங்கமைப்பு, உடல்

Unit

: 2

பிரிவு : 2

Oyillattam

அசைவு

-1

ஒயிலாட்டம் – 2
கை அசைவு, கால் அடவுகள், நகர்வுகள், கூட்டு ஒருங்கமைப்பு, உடல் அசைவு

2

Block
Unit

: 3

Thevarattam -1

பிரிவு : 3	தேவராட்டம்
கை அசைவு, கால் அடவுகள், நகர்வுகள், கூட்டு ஒருங்கமைப்பு, உடல் அசைவு
Unit

: 4

Thevarattam -2

பிரிவு : 4	தேவராட்டம்
கை அசைவு, கால் அடவுகள், நகர்வுகள், கூட்டு ஒருங்கமைப்பு, உடல் அசைவு

3

Block
Unit

: 5

பிரிவு : 5

Kummiattam

கும்மியாட்டம்
கை அசைவு, கால் அடவுகள், நகர்வுகள், கூட்டு ஒருங்கமைப்பு, உடல் அசைவு

Unit

: 6

Koolattam

பிரிவு : 6	க�ோலாட்டம்
கை அசைவு, கால் அடவுகள், நகர்வுகள், கூட்டு ஒருங்கமைப்பு, உடல் அசைவு
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References and Resources
»» நாட்டார் நிகழ்த்துக் கலைகள் களஞ்சியம்,

ஆ கா பெருமாள் நா. ராமச்சந்திரன் தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக

மன்றம், சென்னை.
»» நாட்டுப்புற நிகழ்கலைகள், ஆறு. இராமநாதன், மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.,

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

மேற்காணும் நடனங்களில் குறைந்தது 2 நடன வடிவங்களை இணைத்து, இசை
மற்றும் பாடல்களைத் தக்க முறையில் ஒலிப்பதிவு செய்து 10 நிமிட நடனமாக
நாட்டுப்புற உடை, ஒப்பனையுடன் ஆடிக்காட்ட வேண்டும்.
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

Tamil Nadu Open University

III year - V Semester
COURSE TITLE 		
				

: Introduction to the Indian Films / இந்தியத் திரைப்படப் 		
படைப்புகள் அறிமுகம்

COURSE CODE		

: BDTA –54 A

COURSE CREDIT 		

:2

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

இந்தியத் திரைப்படப் படைப்பாளுமை, ஆக்கம், கதை உருவாக்கம், வளர்ச்சி, வரலாறு ஆகியவற்றை
அறிந்து க�ொள்வதின் மூலம், புதிய படைப்புக்களம் உருவாக வழி வகுக்கும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

இந்திய திரைப்படங்களின் உருவாக்கம், வரலாறு, படைப்பாளுமை, ஆக்கம் ஆகியவற்றை அறிந்து
க�ொள்வதின் மூலம் படிப்பாளனுக்குள் புதிய படைப்புக்களம் உருவாக வழி வகுக்கும்.

1
: 1

பிரிவு : 1

Indian movies

இந்தியத் திரைப்படங்கள்
ஊமைப்படக் காலம், பேசும் படம், இந்தியத் திரைப்படங்களின் வளர்ச்சி

Unit

: 2

பிரிவு : 2

Coverage of Indian movies.

இந்தியத் திரைப்படங்களின் பரப்பு
இந்திய அளவிலான பரப்பு, உலக அளவிலான பரப்பு, ஊடக அளவிலான பரப்பு

Block
Unit

2
: 3

Regional movies.

பிரிவு : 3	ம�ொழிவாரி திரைப்படங்கள்
இந்தி, தெழுங்கு, தமிழ், மளையாளம், கன்னடம், வங்காளம் ஆகியன முதன்மை ம�ொழிவாரி
திரைப்படங்கள் ஆகும். இவை தவிர சிறிய அளவிலான ம�ொழிவாரித் திரைப்படங்களும்
உண்டு.
Unit

: 4

பிரிவு : 4

Tamil films.

தமிழ் திரைப்படம்
ஊமைப்படக் காலம், பேசும் படம், தமிழ் திரைப்படங்களின் வளர்ச்சிப்பாதை, 2000க்குபின்
தமிழ் திரைப்படங்கள்
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Block
Unit

3
: 5

பிரிவு : 5

National Award Tamil Movies

விருது பெற்ற தமிழ் திரைப்படங்கள்
தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநர்கள், நடிகர்-நடிகையர், பிற துறையினர், விருதுப்படங்கள்.

: 6

பிரிவு : 6

Film organisations of state and central government.

மத்திய மாநில அரசுகளின் திரைப்பட அமைப்புகள்
திரைப்படச் சான்றிதழ் வாரியம், திரைப்பட விழா மற்றும் விருது அமைப்புகள், இந்திய
சர்வதேச திரைப்பட விழா (IFFI), தேசியத் திரைப்பட வளர்ச்சிக் கழகம்

References and Resources
•
•
•
•

History of Tamil Films
https://youtu.be/cLGfmh-znyw
Indian Cinema
https://youtu.be/CzzNUkupcCc
History of Tamil Films
https://youtu.be/X38TGeDHEkw
Indian Films
https://youtu.be/yh-qwpDofLI
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Unit
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

Tamil Nadu Open University

III year – Vi Semester
COURSE TITLE 		
				

: Drama stage & Technologies / நாடக மேடையும்
த�ொழில் நுட்பங்களும்

COURSE CODE		

: BDTA –61

COURSE CREDIT 		

:4

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

மேடை நுட்பங்கள் மற்றும் அதன் அமைப்புகள், இயக்கு மற்றும் இயங்கு கருவிகள் பற்றி முழுமையாக
அறிந்திட உதவும் படிப்பு.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block

நாடக மேடை, அதன் இயக்கு மற்றும் இயங்கு கருவிகள் மற்றும் அரங்கப் ப�ொருட்கள் ஆகியன பற்றி
முழுமையாக அறிவதின் மூலம் அரங்கத் த�ொழில் நுட்பத்தை அறிந்தவாராக அமைவார்.

1

Unit : 1

Developments of Western Theatres.

பிரிவு : 1	மேற்கத்திய நாடக அரங்கத்தின் வளர்ச்சி
கிர�ோக்க, ர�ோமானிய அரங்கம், தேவாலய அரங்கு, வட்ட அரங்கு, அரங்க வளர்ச்சி.
Unit : 2 		

of Theatre.

பிரிவு : 2

பல்வேறு அரங்க வடிவங்கள்
செவ்வக அரங்கம், வட்ட அரங்கு, சதுர அரங்கு, உள் அரங்கம், திறந்த நிலை அரங்கம்.

Block

2

Unit : 3 		

Structure of Proscenium Theatre.

பிரிவு : 3

புரசீனியம் அரங்கத்தின் அமைப்பு முறை
செவ்வக அரங்கம் , அமைப்பு முறை,

Unit : 4 		

Screen and Visual Technologies

பிரிவு : 4

திரையும் காட்சி நுட்பங்களும்

திரைகள், ஓரத்தட்டிகள்.

முன்திரை, பின்திரை, அரங்க ப�ொருட்கள், காட்சி நுட்பங்களும் அமைவுகளும்
Block

3

Unit : 5 		

Lighting Technologies

பிரிவு : 5

ஒளியமைப்பு த�ொழில்நுட்பங்கள்
ஒளி விளக்குகள், ஒளி கட்டுப்பாட்டுக்கருவி.

Unit : 6 		

Sound Technologies

பிரிவு : 6

ஒலியமைப்பு த�ொழில்நுட்பங்கள்
ஒலி அமைப்பு கருவிகள், ஒலி வாங்கி, ஒலிப்பெருக்கி, கட்டுப்பாட்டுக் கருவி.
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References and Resources
•
•
•
•
•
•
•

Stage Tech
https://youtu.be/ChOJM-C0-QA
Lighting Design
https://youtu.be/ORYPGgESV-g
Lighting Design
https://youtu.be/agD3EfRJ244
Set Design
https://youtu.be/6FEyKpBzTs8
Stage
https://youtu.be/7WNkF6y2PwY
Set Design
https://youtu.be/Jo8ccp6KZXI
Directing Stage
https://youtu.be/9FBnSmbafC8

Faculty of Arts - B.Sc., - B.P.A, - Drama and Theatre Studies

»» நாடகத் த�ொழில் நுணுக்கமும் காட்சியமைப்பும், இராசு, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

Tamil Nadu Open University

III year – VI Semester
COURSE TITLE 		
				

: Masks Preparation Training / முகமூடிகள் தயாரிப்பு பயிற்சி
- Practical

COURSE CODE		

: BDTA –62 P

COURSE CREDIT 		

:3

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

நாடக நிகழ்வுகள், நாட்டிய நிகழ்வுகள் மட்டுமின்றி கல்வி சார்ந்த பாடங்களை நடத்துவதுக்குமான
முகமூடிகளைத் தயாரிக்கக் கற்றுக் க�ொள்ள முடியும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

முகமூடிகளைத் தயாரிக்கக் கற்றுக் க�ொள்வதின் மூலம் நாடக நிகழ்வுகள், நாட்டிய நிகழ்வுகள் மட்டுமின்றி
கல்வி சார்ந்த பாடங்களை நடத்துவதுக்குமான முகமூடிகளைச் சுயமாகத் தயாரிக்கக் கற்றுக் க�ொள்ள
முடியும்.

1
: 1

பிரிவு : 1

Mask Materials.

முகமூடி தயாரிப்புப் ப�ொருட்கள்
காகித முகமுடிக்கு காகிதம், அட்டை, துணி முகமுடிக்கு காடாதுணி, பிளாஸ்பரி முகமுடிக்கு
பிளாஸ்திரி, பசை, பெவிக்கால், கத்திரி

Unit

: 2

Methods

பிரிவு : 2	செய்முறைகள்
எதற்கு உரிய முகமூடியே அதற்கான வடிவமும், நடிகனின் தலை அமைப்புக்கு ஏற்ற
அளவுகளில் வெட்டி ஒட்டுதல்
Block
Unit

2
: 3

Design

பிரிவு : 3	வடிவமைப்பு
எதற்கு உரிய முகமூடியே அதற்கான வடிவமும், நடிகனின் தலை அமைப்புக்கு ஏற்ற
அளவுகளில் வெட்டி ஒட்டுதல்
Unit

: 4

Preparation and Painting

பிரிவு : 4 தயாரித்தல் மற்றும் வண்ணப்பூச்சு
தயாரித்தல், எதார்த்த வண்ணம், பலவண்ணம் நிறங்களை முழுமை அடைந்த முகமூடியில்
கதாப்பாத்திரத்திற்கு ஏற்ப பிரஸ் க�ொண்டு பூசுதல்
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Block
Unit

3
: 5

Animal Masks

பிரிவு : 5 விலங்குகள் ( பறவை & விலங்குகள்) முகமூடி
விலங்குகள் முகமூடிகள் யானை, குதிரை, சிங்கம், புலி, பறவை முகமூடிகள் குருவி, கிளி,
பருந்து, காகம்.
: 6

Character Mask ( People)

பிரிவு : 6 மனிதக் கதாப்பாத்திர முகமூடி
ஆண் பெண் முகமூடிகள், குழந்தை, காமடி, முதுமை முகமூடிகள், மற்றும் காதல் முதல்
அற்புதம் வரையான 8 மெய்ப்பாடுகளைக் காட்டும் முகமூடிகள்

மனிதன்,
பறவை மற்றும் விலங்கு
முகமூடிகளைத் தயாரிக்க வேண்டும்.
அல்லது
செறுகி அல்லது பிடித்துக்
நாடகமாக 10 நிமிடம்

என வேறுபட்ட உயிரினங்களில் இரண்டு
இதனை இரு கைகளிலும் வைத்துக்கண்டு
க�ொண்டு,
வசனத்துடன் ஒரு ப�ொம்மை
நிகழ்த்திக்காட்ட வேண்டும்.

References and Resources
•
•

Masks Preparation
https://youtu.be/jYsQmq-V8fs
Paper Masks
https://youtu.be/tR9I6pE09Qc
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15
III year – VI Semester
COURSE TITLE 		

: Mime Drama / சைகை நாடகம் - Practical

COURSE CODE		

: BDTA –63 P

COURSE CREDIT 		

:3

Tamil Nadu Open University

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

சைகை நாடகமானது, பல்சுவைப்பட்ட கலை நிகழ்வுகளுக்குள் ஒரு நிகழ்ச்சியாக நடத்துவதற்கு ஏதுவான
கலை வடிவமாக இருக்கும். எளிமையாக கருத்துக்களைப் பார்வையாளர்களுக்கு க�ொண்டு செல்லும்
நிகழ்வாக மைம் நாடகம் அமையும். சைகை நாடகப்படைப்பாளியாக வளர உதவும் பாடமாகும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

நாடகக் கலைஞர்கள் முதல் பல தரப்பட்ட படைப்பாளிகளுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் மாணாக்கர்களுக்கும்
பயன் தரும் படிப்பாக சைகை நாடகப் பயிற்சி அமையும். கல்வி, நாடகம், க�ொண்டாட்ட நிகழ்வுகளில்
சிறந்த சைகை நாடக படைப்புகளை உருவாக்க உதவியாக இப்பாடம் அமையும்.

1
: 1

Mime Drama Types

பிரிவு : 1	சைகை நாடக வகைகள்
காமடி டெல்லா ஆர்ட், மிகைப்படுத்தப்பட்ட சைகை நாடகம், கதை தழுவிய LITERAL சைகை
நாடகம், கதை நீட்சி இல்லாத ABSTRACT சைகை நாடகம்.
Unit

: 2

Mime Acting

பிரிவு : 2 	சைகை நடிப்பு
இயல்பு முறை நடிப்பில் சைகை நாடகம், மிகைப்படுத்திய நடிப்பில்
Block
Unit

சைகை நாடகம்.

2
: 3

பிரிவு : 3

Costume

உடை
குறித்த அல்லது பல வண்ணமுடைய உடை, கை மற்றும் கால் உறைகள், தலையணி.

Unit

: 4

பிரிவு : 4

Make-Up

ஒப்பனை
வெள்ளை மற்றும் கருப்புக் க�ோடுகள் அல்லது பல வண்ணமுடைய முக ஒப்பனை.

Block
Unit

3
: 5

Face Expression

பிரிவு : 5 முக உணர்ச்சி வெளிப்பாடு
நகை முதல் உவகை ( காதல்) வரையான 8 மெய்பாட்டுகளும் மைம் நடிப்பில் முக உணர்ச்சி
வெளிப்பாடாக அமையும்.
Unit
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: 6

Actor Choreograph

பிரிவு : 6 நடிகர்கள் ஒருங்கிணைப்பு

தனி நபர் அல்லது குழுவாகவ�ோ நடிகர்களை வைத்து,
5 நிமிடம் அளவில்,
உடை, ஒப்பனை, இசைக் க�ோர்வை ஆகியவற்றுடன் அரங்கப் ப�ொருட்களைப்
பயன்படுத்தாமல், சைகை நாடகத்தை நிகழ்த்தி காட்ட வேண்டும்.

References and Resources
•
•
•

Mime Drama
https://youtu.be/7iLsmPh7FBo
Mime Drama
https://youtu.be/XCpsbrO-T08
Mime Makups
https://youtu.be/kjG2bSTo77c
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தனித்த நடிகர் அல்லது இருவர் அல்லது பலர் நடிப்பது, பலரும் இணைந்து ஒன்றுப�ோல
நடிப்பது அல்லது பல வேறாக நடிப்பது.
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

Tamil Nadu Open University

III year – VI Semester
COURSE TITLE 		
				

: Introduction to Indian Television / இந்தியத் த�ொலைக்காட்சி
அறிமுகம்

COURSE CODE		

: BDTA –64 A

COURSE CREDIT 		

:2

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

த�ொலைக்காட்சி உருவாக்கம், வரலாறு, வளர்ச்சி, படைப்பாக்கம்
ஏற்ற பாடமாகும்.

ஆகியவற்றினை அறிந்து க�ொள்வதற்கு

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

த�ொலைக்காட்சி சார்ந்து நிறைந்த விபரங்களை அறிவதின் மூலம் ஊடகப் பணிகளுக்கு செல்லும் ப�ோது
உதவிகரமாக இருக்கும் பாடமாகும்.

1
: 1

பிரிவு : 1

Introduction of Television in India.

இந்தியாவில் த�ொலைக்காட்சியின் வருகை
த�ொலைக்காட்சியின் வருகை, ஒளிபரப்புத்
துவக்கம்,
த�ொலைக்காட்சிக்கான கல்வி, நிலைய உருவாக்கங்கள்.

Unit

: 2

பிரிவு : 2

Unit

விரிவாக்கம்.

New channels of doordarshan.

தூர்தர்ஷனின் புதிய அலைவரிசைகள்
துர்தர்ஷன், புதிய அலைவரிசை
அலைவரிசை உருவாக்கங்கள்.

Block

ஒளிபரப்பு

த�ொடக்கம்,

DD

மெட்ரோ,

செயற்கைக்

க�ோள்கள்

2
: 3

பிரிவு : 3

Growth of private television channels.

தனியார் த�ொலைக்காட்சிகளின் வருகை
CNN, Star பன்னாட்டுத் த�ொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் இந்தியா வருகை,
இந்தியாவின்
முதல் தனியார் அலைவரிசை Z TV த�ொடக்கம். தனியார் அலைவரிசைகள் வருகை.

Unit

: 4

Development of Television.

பிரிவு : 4	த�ொலைக்காட்சியின் எழுச்சி
சன் டிவி (1993), ராஜ் டிவி (1994), இ டிவி (95-1994) ஸ்டார் விஜய் (க�ோல்டன் ஈகிள்)
TV, ஏசியா நெட் ப�ோன்ற உள்நாட்டுத் த�ொலைக்காட்சிகள் வருகை. டிராய் உருவாக்கம்,
ஒளிபரப்புச் சட்டம்.
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Block
Unit

3
: 5

Doordarshan of Madras.

பிரிவு : 5

தூர்தர்ஷன் மெட்ராஸ்
தூர்தர்ஷன் மெட்ராஸ், தமிழ் பிரிவு அனுமதி, ப�ொதிகை, புதிய ஒளிபரப்பு.

: 6

Growth of private TV channels in Tamilnadu.

தமிழகத்தில் தனியார் அலைவரிசைகளின் வளர்ச்சி
ப�ொழுது ப�ோக்குச்சேனல்கள் வருகை, சன் டிவி, விஜய் டிவி, பாலிமர் டிவி, ஜெயா டிவி,
கலைஞர் டிவி, ராஜ் டிவி, கேப்டன் டிவி, த�ொடர்ந்து, செய்தி சேனல்களின் வருகை, புதிய
தலைமுறை, தந்தி டிவி

References and Resources
•
•
•

History of Indian TV
https://youtu.be/0itA3w0EO14
Indian TV
https://youtu.be/7fw9YdR0gmo
Indian Television
https://youtu.be/iSubkDNZ1XQ
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Unit

பிரிவு : 6
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

Tamil Nadu Open University

IV year – VII Semester
COURSE TITLE 		
				

: Drama script Writing / நாடகப் பனுவல் எழுதும் பயிற்சி
– Practical

COURSE CODE		

: BDTA – 71 P

COURSE CREDIT 		

:4

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

நாடகம், திரைப்படம், ஊடகம், கல்வி ஆகிய துறைகள் சார்ந்து பணியாற்றச் செல்வோர்க்கு, எழுத்தாளுமை
ஊக்குவிக்கும் படிப்பு.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

நாடகப் பனுவல் பற்றி அறிவதினால் நாடகம், திரைப்படம் மற்றும் ஊடகம் ஆகிய துறைகளுக்கு பணியாற்றச்
செல்லும் ப�ோது திரை, கதை, வசனம் எழுதும் பணிகளுக்கும், கல்வி சார்ந்த பாடங்களைப் பனுவலாக்கவும்
உதவியாக இருக்கும்.

1
: 1

Structure of Drama Script

பிரிவு : 1 	நாடகப் பனுவலின் அமைப்பு
கதைக் கரு, கதை வடிவாமாக்கல், ஒருவரி த�ொடர் வடிவமாக்கல்.
Unit

: 2

பிரிவு : 2

Act and Scenes.

அங்கம் மற்றும் காட்சி
அங்கம், காட்சி, சூழல், நிகழ்வு நிலை, காலம் பிரிப்பு

Block
Unit

2
: 3

பிரிவு : 3

Characterizations

கதாப்பாத்திரங்கள்
பாத்திரங்கள், இதில் ஆண் பெண், குழந்தை, மாற்றுப்பாலினம், இயற்கை, பறவை, விலங்கு
இவற்றின் வயது, உடல் நிலை

Unit

: 4

பிரிவு : 4

Story Theme and Sequences

கதைக் கரு மற்றும் நிகழ்வோட்டம்
கதைக் கருவை வளப்படுத்தல், நிகழ்வோட்டத்தைச் சீராக்குதல்
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Block
Unit

3
: 5

Life Events and Cultural Background

பிரிவு : 5	வாழ்சூழல் மற்றும் சமூகப்பின்னனி
வாழ்சூழல் மற்றும் சமூகப்பின்னனி, குடும்பம், ஊர், நகரம், காடு.
Unit

: 6

Script Writing
எழுத்துப்பணி ஆக்கம், வாசித்துப்பார்த்தல், பிழை திருத்தம், பனுவல் முழுமை செய்தல்.

நூல் ஆக்கம் பெற்ற ஒரு சிறுகதையை எடுத்துக் க�ொண்டு, அதை நாடகப் பனுவலாக
(வசனத்துடன்) கதை மாற்றம் இல்லாமல் எழுத வேண்டும். அதில் கதைச் சுருக்கம்,
கதை ஆசிரியர் குறிப்பு, கதாப்பாத்திரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் வைக்கப்பட வேண்டும்.

References and Resources
•
•
•

Script Writing
https://youtu.be/V3hOBr34jl8
Script Writing
https://youtu.be/QnTOxfu2RXw
Script Writing
https://youtu.be/EdmER_Dffnk
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பிரிவு : 6	நாடக ஆக்கம்
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

Tamil Nadu Open University

IV year – VII Semester
COURSE TITLE 		
				

: Produce Documentary about a Theatre Group / 		
நாடகக்குழு பற்றிய ஆவணப்படம் உருவாக்கம்

COURSE CODE		

: BDTA –72P

COURSE CREDIT 		

:4

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

அறியப்படாத ஒரு நாடகக் குழுவினை பரந்துபட்ட அளவில்

அறியச்செய்யும் ஆவணப்பட முயற்சி.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

ஆவணப்பட இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் ஆகிய பணிகளை கற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது.

1
: 1

Selection of Drama Troupe.

பிரிவு : 1 	நாடகக்

குழுவை

தேர்வு செய்தல்.

10க்கும் மேற்பட்ட நாடக்க் குழுக்களைக் கண்டறிதல், இதில் ஒரு குழுவை தேர்வு செய்தல்.
Unit

: 2

Collection of Information from Drama Troupe.

பிரிவு : 2 	நாடகக்

குழு பற்றிய செய்திகளைத் த�ொகுத்தல்

நாடகக் குழுவினைத் தேடல், தேர்வு செய்தல், செய்திகளைத் த�ொகுத்தல்
Block
Unit

2
: 3

Interview With Drama Troupe Artists.

பிரிவு : 3

நாடகக் குழுவினரிடம் நேர்கானல்
செய்திகளை வரிசைப்படுத்தல், கேள்விகளைத் தயாரித்தல், நாடகக் குழுவினரிடம் நேர்கானல்.

Unit

: 4

பிரிவு : 4

Collection of Photographs and Videos.

நிழல்படம் மற்றும் வீடிய�ோ படம் திரட்டல்
நாடகக் குழு சார்ந்த செய்திகள், பத்திரிக்கை, நிழல்படம் மற்றும் வீடிய�ோ படங்களைத்
திரட்டல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல்.

Block
Unit

3
: 5

பிரிவு : 5

Documenting the Dramatic Works

குழுவின் நாடகச் செயல்பாடுகளைப் பதிவு செய்தல்
குழுவினரை முறைப்படுத்துதல், குழுவின் நாடகங்களைப் பதிவு செய்தல்.

Unit

: 6

பிரிவு : 6

Finished Documentary

ஆவணப்படத்தை நிறைவு செய்தல்
படத்தொகுப்பு, வெளியிடுதல், பரிசுப்போட்டிகளுக்கு அனுப்புதல், யூட்டியுபில் வெளியிடல்.
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ஏதேனும் ஒரு சிறப்புடைய கூத்து / நாடகக் குழுவினைத் தேர்வு செய்து, 10 முதல்
15 நிமிடம் அளவில் ஒரு ஆவணப்படம் தயாரிக்க வேண்டும்.

•
•

Documentary
https://youtu.be/qddEATeRpcI
Produce Documentary
https://youtu.be/OZtum6FgoE8
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References and Resources
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies
Department of Drama & Theatre Studies
Chennai – 15
IV year – VIII Semester
COURSE TITLE 		

: Directing a Play / நாடகம் இயக்குதல்

COURSE CODE		

: BDTA – 81 P

COURSE CREDIT 		

:4

Tamil Nadu Open University

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

நாடகம் ஒன்றினை எப்படி இயக்குவது, அரங்கேற்றம் செய்வது என்பதைனை அறிந்து க�ொள்ளும் பாடமாகும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

சுய த�ொழில் சார்ந்த பாடம். நாடகம் இயக்கக் கற்றுக் க�ொள்வது என்பது நாடகக் கலைஞர்களுக்கு
மட்டுமின்றி படைப்பாளிகளுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும், மாணாக்கர்களுக்கும் பயன் தரும். தலைமைப்பண்பை
உயர்த்தும்.

1
: 1

Script Selection

பிரிவு : 1 	நாடகப்பனுவல்

தெரிவு

பல்வேறான நாடகப்பனுவல்களை வாசித்தல், ஒரு நாடகப்பனுவலைத் தேர்வு செய்தல் ,
குழுவுடன் கலந்துறையாடல்.
Unit

: 2

Actor Selection

பிரிவு : 2 	நடிகர் தெரிவு
நடிகர்களை அழைத்தல், நடிகர்களை உறுதி செய்தல்.
Block
Unit

2
: 3

பிரிவு : 3

Character Selection

கதாபாத்திரத்

தெரிவு

பனுவல் வாசிப்பு, நடிகர்களின் ஆளுமை அறிதல், கதாபாத்திரத்
Unit

: 4

பிரிவு : 4

தெரிவு.

Rehearsals

ஒத்திகைகள்
பனுவல் வாசிப்பு, வசன ஒத்திகைகள், நடை ஒத்திகைகள்.

Block
Unit

பிரிவு

3
: 5 Stage Choreography & Movements

: 5 அரங்க ஒருங்கமைவு மற்றும்
அரங்க ஒருங்கமைவு மற்றும்

Unit

: 6 Play Production

பிரிவு

: 6	நாடகத் தயாரிப்பு

நகர்வு
நகர்வுகள்

நிறைவு ஒத்திகை, ஒப்பனை, உடை மற்றும் இசை ஒத்திகை, அரங்கேற்ற நிகழ்வு
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References and Resources
•
•

Directing a Play
https://youtu.be/GiblvjvqGJc
Theatre Impro
https://youtu.be/yT5BsU_kG58
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பருவம் 7ல் BDTA 72 P – நாடகப்பனுவல் எழுதும் பயிற்சியில் உருவாக்கிய நாடகப்
பனுவலை வைத்துக் க�ொண்டோ அல்லது நூல் ஆக்கம் பெற்றுள்ள ஒரு நாடகப்
பனுவலை எடுத்துக் க�ொண்டோ, அதனை 30 நிமிட (அரைமணி நேர) நாடகமாக
இயக்கி தயாரிக்க வேண்டும்.
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Tamil Nadu Open University

IV - year – VIII Semester
COURSE TITLE 		
				

: Video Presentation of Theatre Artists - An Interview /
நாடகக் கலைஞர்கள் பற்றிய நேர்காணல் ஒளிப்படம்

COURSE CODE		

: BDTA – 82 P

COURSE CREDIT 		

:4

பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
»»

அறியப்படாத ஒரு நாடகக் கலைஞரை பரந்துபட்ட அளவில்

அறியச்செய்யும் முயற்சியாகும்.

பாடத்தின் பயன்கள் (COURSE OUTCOMES)
»»

Block
Unit

நேர்காணல் ஒளிப்படம் வழியாக அறியப்படாத ஒரு நாடகக் கலைஞரை பரந்துபட்ட அளவில்
அறியச்செய்வதும், இயக்கம், தயாரிப்பு ஆகிய பணிகளை கற்றுக்கொள்வதற்கும் உதவுகிறது. இது நாடகம்,
கல்வி மற்றும் ஊடகத்துறைக்குப் பயனளிக்கும்.

1
: 1

Selection of the Theatre Artists

பிரிவு : 1 	நாடகக்கலைஞரைத் தேர்வு செய்தல்
நாடகக்கலைஞர் தேடுதல், 10 நபர்களில் மூவரைத் தேர்வு செய்தல், மூவரில் ஒருவரைத்
தேர்வு செய்தல்.
Unit

: 2

பிரிவு : 2

Collection of the Previous Theatre Works.

முன்னைய நாடகச் செயல்பாடுகளைத் திரட்டல்
தேர்வு செய்த கலைஞர் குறித்த செயல்பாடுகளைத் திரட்டுதல்.

Block
Unit

2
: 3

Documentation of the Dramatic Works.

பிரிவு : 3 நாடகச் செயல்பாடுகளை
தேர்வு
செய்யப்பட்ட
ஒளிப்படமாக்குதல்.
Unit

: 4

ஒளிப்படமாக்கல்
கலைஞர்

பங்கேற்ற

நிகழ்வுகள்,

Questionnaire Preparations.

பிரிவு : 4	கேள்விகளைத் தயாரித்தல்
கேள்விகளை உருவாக்குதல், வரிசைப்படுத்துதல்
Block
Unit

3
: 5

Interview Mathod

பிரிவு : 5	நேர்கானல் முறை
நேர்கானலுக்குத் தயார் ஆதல், பங்கேற்பாளருடன் ஒத்திகை
Unit

: 6

பிரிவு : 6

Video Documentation.

வீடிய�ோவைப் பதிவு செய்தல்
நேர்கானலுக்குத் தயார் ஆதல், பங்கேற்பாளருடன் படப்பிடிப்பு.
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கலைவிழாக்கள்

குறித்து

References and Resources
•
•

An Interview - https://youtu.be/r_w9gRRbC6s
An Interview - https://youtu.be/TqKG8SnqTKs
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ஊர் பகுதியை ஒட்டி வாழ்கின்ற ஒரு கூத்து / ஆடல் / நாடக கலைஞரைத் தேர்வு
செய்து, அக்கலைஞரை மையப்படுத்தி 10 முதல் 15 நிமிடம் அளவிலான ஒரு
நேர்கானல் படத்தினைத் தயாரிக்க வேண்டும்.
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