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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,

(Prof. K. PARTHASARATHY) 05, November 2020
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TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY
DEPARTMENT OF DRAMA AND THEATRE STUDIES

SCHOOL  OF  JOURNALISM AND  NEW  MEDIA  STUDIES

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 con-
nects 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. 

பாடத்திடடத்தின் ந�ாக்கம் மற்றும் குறிகந்காள்கள: 

நிகழ்த்து கலைகள் உைககங்கிலும் உள்்ள பல்வேறு கலை வேடிவேங்களின் கைாச்ாரம் மற்றும் பழகக வேழககங்கல்ள 

ஒருங்கிலைககின்்றன. இது கலை, மனித்ேயம், அறிவியல மற்றும் பி்ற துல்றகல்ள சுவோரஸயமான மற்றும் பயனுள்்ள 

கற்்றலுடன் இலைககி்றது. இநத பாடம் மாைவேரகளிலட்ய கலை தி்றன்கல்ளயும் தி்றலமலயயும் பாரம்பரியத்லதயும் 

்மம்படுத்துவேதற்காக வேடிவேலமககபபட்டுள்்ளது. 

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 
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 வளரச்சி : 

இபபடிபபின் வேழியாக, மாைவேரகளின் ஆககபூரவேமான க்யலமுல்றலய ஊககபபடுத்துவேதும், கலை அனுபவேங்கல்ள 

வேழங்குவேதும் இதன் ்ோககம் ஆகும். இநத திட்டத்தின் ்ோககமானது, இநதிய கைாச்ாரத்தின் பாரம்பரியத்லத 

நிகழ்த்து கலைகள் மூைம் அறிமுகபபடுத்துவேதும் அதன் வேழி தாககத்லத உருவோககுவேதும், கலவித்துல்றயில 

கலைகளின் முககியத்துவேத்லத எடுத்துககாட்டுவேதுமாகும், இபபாடத்திட்டம் மாைவேர ்மூகத்லத ஒரு கலைஞராகவும் 

்மம்படுத்துகி்றது. 

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 require-
ment for the Programme. 
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இபபடிபபினை யாரெலலாம் படிக்கலாம் : 

(i)  இ்ளங்கலை நிகழ்த்து கலை (ோடகம் மற்றும் அரங்ககலை படிபபுகள்) படிபபில ்்ரவேதற்கு,  ்மலநிலைப 

பள்ளி படிபபு (12+) அலைது அதற்கு ்மமான 3 ஆண்டு பட்டயபபடிபபு ஆகியவேற்றில ஒன்றிலன முடித்திருகக 

்வேண்டும். 

(ii)  இபபடிபபிலனக கலை ஆரவேைரகள், ோடகக கலைஞரகள், சுயாதீன கலைஞரகள்,  பாரம்பரியக கலைஞரகள், 

பத்திரிகலக, திலரபபடம் மற்றும் ஊடகப பணியில க்யைாற்றும் பலடபபாளிகள், பள்ளி மற்றும் கலலூரி ஆசிரியரகள், 

இல் மற்றும் ேடன கலைஞரகள் ஆகி்யார  ்்ரைாம். 

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 tech-
niques 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 
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.

இபபடிபபின் வழியாை பயன்: 

இபபடிபபிலன முடிககின்்ற  மாைவேரகள் நிகழ்கலைத்துல்ற, திலரபபடத்துல்ற மற்றும் ஊடகத்கதாழிலதுல்ற 

ஆகியவேற்றில ்வேலைவோய்பபுகல்ளப கப்ற முடியும். ்மலும் ஆசிரியப பணி, கபாழுது்பாககு மற்றும் கதாழில 

துல்றயில பணியாற்று்வோருககும்  இபபடிபபு ஏற்்றதாக அலமகின்்றது.  

Instructional Design /பாடமுனை வடிவனமபபு:

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 oppor-
tunity 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 Perform-
ing 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 High-

er Secondary Education, Government of Tamilnadu or any other examination (10+3 pattern) accepted by Syndicate. 

The Programme Fee is Rs.12000/- for Four years, plus Registration and other Charges. The admission are carried 

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 Inter-

nal 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 மாநிை அரசின் விதிமுல்றகளின்படி எஸசி / எஸடி மாைககரகளுககு உதவித்கதாலக கிலடககும். 

மாற்றுத்தி்றனாளிகளுககு, முழுலமயாக ்்ரகலக மற்றும் படிபபு கட்டைம் கிலடயாது.

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 intimat-

ed to the students through SMS.

Evaluation System:

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   Time: 3 hours
   PART - A (3 x 3 = 9 marks)

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

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

Theme   : 10 Marks

Skill   : 15 Marks

Composition  : 15 Marks

Overall Presentation : 15 Marks

Clarity   : 15 Marks

Total   : 70 Marks
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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-
uous Internal Assment (Assignment) taken together.

Continuous Internal Assess-
ment  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:

The Programme will be offered through the Learner Support Centre (LSC) maintained by Tamil Nadu Open Uni-
versity. 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 
acquire

. 1 உைக அ்ளவில நிகழ்கலை ்ாரநத ோடக மரபு, ோடக ஆசிரியர, ேடிபபுக ்காட்பாடுகள், ோடக உருவோககங்கள் 

மற்றும் அரங்கத் கதாழில நுட்பங்கள் ஆகியவேற்றிலன அறிதவேரக்ளாக இருபபாரகள். 

. 2 இநதிய ் த்த்தின் பழமரபு மற்றும் பாரம்பரியக கலைகள், மூசசுபபயிற்சி, ேடனம், ோட்டிய ் ாஸத்திர இைககைம் 

ஆகிய கலை நுட்பங்கல்ளக கற்றுக ககாள்வோரகள். 

. 3 தமிழ் ோடகத்தின் வே்ளரசசி, ்மகாை நிலை, ோட்டுபபு்ற நிகழ்கலைகள், ்ங்க காை இல்ககருவிகள், 

சிைபபதிகாரத்தில உள்்ள அரங்கக கட்டுமானம், ோடக உருவோககங்கள் ஆகியவேற்றிலன முழுலமயாக அறிநது 

ககாள்வோரகள்.  

. 4 ்மலும் மனிதனின் ேைம் ்ாரநதும், கலவி மற்றும் ்வேலை வோய்பபு ்ாரநதும் பாடத்திட்டம்  அலமநதுள்்ளது. 

சுய கதாழில க்ய்வேதற்குரிய வேலகயில  ஒபபலன பயிற்சி, குரலபயிற்சி, ேடனம், ேடிபபு பயிற்சி, ஆவேைபபடம் 

உருவோககுதல, முகமூடி தயாரிபபு, வோய்பபாட்டு, ஊடக பயன்பாடு என  பை பயிற்சிகள் கற்றுத் தரபபடுகி்றது. 

கற்றுத்தருவேதுடன்  க்யலபடுத்தும் உத்திகல்ளயும் அறிநது இருபபாரகள்.  பாரம்பரிய நிகழ்கலைகல்ளப 

பாதுகாககும் கருவியாக ோடகம் மற்றும் அரங்கககலைப  படிபபு அலமகி்றது.  

. 5 சுய க்யல ்கதிலய கவேளிக ககாண்டு வேருவேதுடன், சுய தி்றலன மும்மடங்கு இரட்டிபபாககும். 

. 6 தனித்தன்லமயிலன அலடயா்ளம் காட்டி, கலை அனுபவேங்கல்ள முழுலம ஆககும்.

. 7 உ்ளவியல மற்றும் மன அழுத்தங்களில இருநது விடுவிககும்.

. 8 ோடகம், திலரத்துல்ற மற்றும் ஊடக துல்றகளில பலடபபாளிக்ளாகப  பணியாற்்றச க்ல்வோரககு 

கலைத்துல்றயிலும், இது ்ாரநத ்ேரமுக்தரவிலும் கவேற்றி வோய்பபிலனத் தரும்.
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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 / ஆங்கிைம் L-E 3 30 70 100

3 BDTA –11 History of  Tamil Theatre / தமிழ் ோடக 

வேரைாறு 
CC 4 30 70 100

4 BDTA –12 P
Trainings for  Actors preparation / ேடிகர 

உருவோககப பயிற்சிகள் – Practical
CC 3 30 70 100

5 BDTA- 13 A
Dance  Forms of  Tamil Nadu 
தமிழக ஆட்டக கலைகள் 

AL 2 30 70 100

    Total 15 150 350 500

I Year - Semester – II

6 BFTM-02 Tamil / தமிழ் L-T 3 30 70 100

7 BFEG-02 Foundation in English /ஆங்கிைம் L-E 3 30 70 100

8 BDTA –21 Traditional Indian Theatre Forms / 
இநதியாவின் பாரம்பரிய ோடக வேடிவேங்கள்

CC 4 30 70 100

9 BDTA –22 P
Voice  Trainings 

குரல பயிற்சிகள்  - Practical 
SEC 3 30 70 100

10

BDTA-23E-1

OR

BDTA-23E-2

Introduction to the Musical Instruments of 
Sangam Age /  ்ங்ககாை  இல்க கருவிகள் 

அறிமுகம் 

OR
Dance and Theatre in Silapapthikaram / 

சிைபபதிகாரத்தில ஆடலும் அரங்கம்

GE 2 30 70 100

    Total 15 150 350 500

Structure of the BPA Drama and Theatre Studies Programme

Tamil Nadu Open Universit y
Department of Drama and Theatre Studies

School  of  Journalism and  New  Media  Studies
Chennai – 15
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II Year - Semester – III

11 BFTM-03 Tamil / தமிழ் L-T   3 30 70 100

12 BFEG-03 Foundation in English/ஆங்கிைம் L-E 3 30 70 100

13 BDTA –31 History of  World  Theatre /  
உைக்ளாவிய அரங்கியல வேரைாறு

CC 4 30 70 100

14 BDTA –32 P
Dance Mudras and Bhavas

ோட்டிய முத்திலரகளும் பாவேங்களும்,  
CC 3 30 70 100

15 BDTA- 33 A
Introduction to Natya Sashtra
ோட்டிய ்ாஸதிரம் அறிமுகம் AL 2 30 70 100

    Total 15 150 350 500

II Year - Semester – IV

16 BFTM-04 Tamil / தமிழ் L-T 3 30 70 100

17 BFEG-04 Foundation in English/ஆங்கிைம் L-E 3 30 70 100

18 BDTA –41
Introduction of world famous play writers / 

உைக்ளவிைான சி்றபபு மிகக ோடக ஆசிரியரகள் 

அறிமுகம் 

CC 4 30 70 100

19 BDTA –42 P
 Vocals 

 வோய்பபாட்டு - Practical
CC 3 30 70 100

20 CCE Environmental Studies / சுற்றுசசூழல கலவி AECC 2 30 70 100

    Total 15 150 350 500

III Year - Semester – V

21 BDTA –  51
Acting Grammar : Melodramatic 

and  Mathod Acting  / ேடிபபுக ்காட்பாடு : 

மிலகபபண்பு மற்றும் முல்ற்ார ேடிபபு முல்றலம

CC 4 30 70 100

22 BDTA – 52 P
 Drama Makeup / 

 ோடக ஒபபலன - Practical CC 3 30 70 100

23 BDTA – 53 P
Folk Dance/

ோட்டுபபு்ற ேடனம்
CC 3 30 70 100

24 BDTA- 54 A Introduction to the Indian Films இநதியத் 

திலரபபடப பலடபபுகள் அறிமுகம்
AL 2 30 70 100

    Total 12 120 280 400

III Year - Semester – VI

25 BDTA –  61 Drama stage & Technologies / ோடக 
்மலடயும் கதாழில நுட்பங்களும்

CC 4 30 70 100

26 BDTA - 62P
  Masks Preparation Training  - Practical

  முகமூடிகள் தயாரிபபு பயிற்சி SEC 3 30 70 100

27 BDTA –  63 P
Directing a  Mime Drama  - Practical

 ல்லக ோடகம் இயககுதல  CC 3 30 70 100

28 BDTA-   64 A Introduction to Indian Television / 
இநதியத் கதாலைககாட்சி அறிமுகம் 

AL 2 30 70 100

    Total 12 120 280 400
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IV Year - Semester – VII

29 BDTA –  71  P
Drama script  Writing   

ோடகப பனுவேல எழுதும் பயிற்சி – Practical SEC 4 30 70 100

30 BDTA – 72 P
Produce Documentary about a 
Theatre Group / ோடகககுழு பற்றி 

ஆவேைபபடம் உருவோககம்

CC 4 30 70 100

    Total 8 60 140 200

IV Year - Semester – VIII

31 BDTA –  81  P Directing a Play /  ோடகம் இயககுதல CC 4 30 70 100

32 BDTA – 82 P
A Video Presentation of Theatre Artists 
- An Interview / ோடகக கலைஞரகள் பற்றிய 

்ேரகாைல ஒளிபபடம்

CC 4 30 70 100

    Total 8 60 140 200

Total- 4 (I+II+III+IV) Year                                                                                        100      960      2240     3200

Courses for Other Departments

1 BDTA-23E-1 Introduction to the Musical Instruments of Sangam Age 
/ ்ங்ககாை  இல்க கருவிகள் அறிமுகம் 

GE 2 30 70 100

2 BDTA-23E-2 Dance and Theatre in Silapapthikaram சிைபபதிகாரத்தில 

ஆடலும் அரங்கம்
GE 2 30 70 100

* 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 

பாடப் பபயர் (Course Title)   : தமிழ் - I  (Tamil – 1)

பாடக் குறியீடு (Course Code)    : BFTM - 01

பாட கற்றல் அளபெண் (Course Credits) : 3

பாட ந�ாக்கங்கள்

 » தமிழ் இலககியங்களை அறிமு்க ந�ாககில் எடுத்துளைத்தல்

 » ம�ாழித்திறன், ம�ாழியறிவு, இலககியப் மபாது அறிவு மபறும் வள்கயில் விவரித்தல்

பாடத்திளைப்  படிப்பதால் விளையும் பயன்்கள்

 » தமிழிலுள்ை  ச�ய இலககியங்கள்,  சிற்றிலககியங்கள்,  �ைபுக ்கவிளத, புதுக ்கவிளத, உளை�ளட 
இலககியங்கள், மு.வ.வின் உளை�ளடச் சிறப்பு்கள், பாைதிதாசனின் அள�தி �ாட்கச் சிறப்பு்கள் பற்றி 
 �ாணவர்கள் விரிவா்க எடுத்துளைப்பார்கள்.

பிரிவு – 1 பன்னிரு திருமுல்றகள்

தமிழில் சமய இலக்கியங்கள் – சமய இலக்கியத் ததோற்றம், சமணமும் ப�ௌத்தமும், சசவ 
சமய வளர்ச்சி, �ன்னிரு திருமுச்ற �ட்டியல் - திருஞோனசம்�நதர் ததவோரம் �ோடல் 
சி்றப்பு்கள். - (திருநோவுக்்கரசரின் மோசில் வீசணயும், நம்்கடம்�சனப் ப�ற்றவள்,  சுநதரர் 
- பித்தோ பிச்றசூடி, ப�ோன்னோர்  தமனியதன, மோணிக்்கவோச்கர் -  வோனோகி மணணோகி, 
�ோல்நிசனநது ஊட்டும், திருமூலரின் ஒன்த்ற குலமும் ஒருவதனததவனும், அன்பும் சிவமும் 
இரணபடன்�ர், ்கோசரக்்கோலம்சமயோர் - இன்று  நமக்ப்களிதத மோலுக்கும், அறிவோனும் 
தோதன அறிவிப்�ோன் .

பிரிவு – 2 ோைாயிரத் திவயப பிரபநதம்

முதல் மூன்று ஆழவோர்்கள் – ப�ோயச்கயோழவோர் �ோடல் - சவயம் த்களியோ வோர்்கடதல, 
பூத்ததோழவோர் �ோடல் - அன்த� த்களியோ ஆர்வதம - த�யோழவோர் – திருக்்கணதடன் 
ப�ோன்தமனி ப்கணதடன், திருமழிசச ஆழவோர் �ோடல் – அன்�ோய ஆரமுதம் ஆவோய, 
நம்மோழவோர் - இசவயும் அசவயும் உசவயும், மதுர்கவியோழவோர் – நன்சமயோல் மிக்்க நோன்மச்ற, 
குலதச்கரோழவோர் – பசல்வத்து அரம்ச�யர்்கள், ப�ரியோழவோர் – மோணிக்்கம் ்கட்டி வயிரம் 
இசட்கட்டி - ஆணடோள் – மத்தளம் ப்கோட்ட வரிசங்கம், பதோணடரடிப் ப�ோடியோழவோர் – 
�ச்சசமோ மசலத�ோல் தமனி, திருப்�ோணோழவோர் – ப்கோணடல் வணணசனக் த்கோவலனோய, 
திருமஙச்கயோழவோர் – குலம்தரும், பசல்வம் தநதிடும், அடியோர்.

பிரிவு – 3 சீ்றாபபுராைம் ( கதீ்ா கனவு கண்ட படைம்)

சீ்றோப்புரோணம் – ்கோப்பிய அசமப்பு, ்கதீசோ ்கனவு ்கணட �டலம், ்கோப்பிய முன்்கசதச் 
சுருக்்கம், �டலக் ்கசதச் சுருக்்கம் – ்கதீசோ ்கனவு ்கணடு எழுதல் – ்கதீசோ ்கணட ்கனவு, 
்கதீசோவின் ஏமோற்றம் – ்கதீசோவின் இயல்பு நிசலயில் மோற்றம் – ஒப்�சன து்றநத விரக்தி, 
�ஞசசண ப�ோருநதோ நிசல – ்கதீசோவின் புலம்�ல் – விதவசம் ப�ோருநதுதமோ எனல், மோதுலன் 
வசனம் சிசதயுதமோ எனல், ்கதீசோ ததம்புதல். – பமச்றோவின் மடல் வருதல் – சமச்றோ எழுதிய 

�த்திரம், சித்திர வரிபதோறும் முத்தமிடுதல், ்கடலில் தவிப்�ோர்க்குக் கிசடத்த மரக்்கலம். 
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பிரிவு – 4 ்தம்பாவேணி (காட்சிப படைம்) 

ததம்�ோவணி – ்கோப்பிய அசமப்பு, ்கோட்சி �டலம், ்கோப்பிய முன்்கசதச் சுருக்்கம், �டலக் 
்கசதச் சுருக்்கம், - த்கோவர் கூட்டம் வநது ்கோணுதல் – குழநசத இதயசுசவத் பதோழுதல், 
முல்சலயோர் தநத முல்சல மோசல, த�ரின்�த்தோல் உயிர் ஊஞசலோடல் - த்கோவலர் த�ோறறி 
வோழத்துதல் – நீவிப் த�ோன ஆட்சட மீட்்கதவோ உதித்தசன எனல், பிணிக்குலத்தக்்கது உதித்த 
ப�றறி த�ோற்றல், அன்சனசயயும் ஆணடவசரயும் வோழத்துதல் – த்கோவலர் பசலுத்திய 
்கோணிக்ச்க – இசடச்சியர் மோசல சோத்தல், இசடயர் தநத �ோல் ்கோணிக்ச்க, குழநசத 
இதயசுவின் அருள்தநோக்கு – ஓ்கதனோடு ஓஙகுதோயும் வோழத்தினோள் – அன்�ோல் பீறிட்ட 

ஆனநதக் ்கணணீர் மசழ, தவநதசர நீக்கி ஆயசரத் பதரிநதபதன் எனல்.

பிரிவு – 5 முத்கதாள்்ளாயிரம் 

(யோசன ம்றம் - மருப்பு ஊசி யோ்க, ப்கோடிமதில் �ோயநதுஇற்ற, அயிற்கதவம் �ோயநதுழக்கி, 
ச்கக்கிசளப் �ோடல்்கள் – உழுத உழுத்தஞதசய, நோண ஒரு�ோல் வோங்க நலன் ஒரு�ோல், 
ஆயமணிப் ச�ம்பூண எனத் பதோடஙகும் �ோடல்்கள்) 

நநதிக்்கலம்�்கம் (ஊசல், ம்றம் உறுப்பில் அசமநத �ோடல்்கள்)

தமிழில் சிறறிலக்கியங்கள் சிறறிலக்கியத் ததோற்றம், சிறறிலக்கிய வச்க்கள், ்கலம்�்கம், 
பிள்சளத்தமிழ – முத்பதோள்ளோயிரம் - நூல்ப�யர் விளக்்கம், அசமப்பு, யோசன ம்றம் 
விளக்்கம், ச்கக்கிசள விளக்்கம், - முத்பதோள்ளோயிரம் – யோசன ம்றம் �ோடல்்கள் – �ோணடியன் 
யோசன ம்றம் – ஒரு �ோடல், தசோழன் யோசன ம்றம் – ஒரு�ோடல், தசரன் யோசன ம்றம் – ஒரு 
�ோடல் – முத்பதோள்ளோயிரம் – ச்கக்கிசளப் �ோடல்்கள் – �ோணடியன் ச்கக்கிசள – ஒரு�ோடல், 
தசோழன் ச்கக்கிசள ஒரு�ோடல், தசரன் ச்க்கிசள ஒரு �ோடல், - நநதிக்்கலம்�்கம் – ஊசல், 
ம்றம் – ்கலம்�்க ஊறுப்பு்கள் 18 விளக்்கம், ஊசல் உறுப்பில் அசமநத �ோடல், ம்றம் உறுப்பில் 
அசமநத �ோடல் – நநதிக்்கலம்�்கம், தசலவன் தசலவி கூறறு – தசலவன் கூறறுப் �ோடல், 

தசலவி கூற்றப் �ோடல். 

பிரிவு – 6  மீனாட்சியம்லம பிள்ல்ளத்தமிழ் (அம்புலி பருவேம்)

பிள்சளத் தமிழ விளக்்கம் – பிள்சளத் தமிழின் �த்துப் �ருவங்கள், பிள்சளத் தமிழுக்கு 
அம்புலி – விளக்்கம், - சோமம் என்னும் வழிமுச்ற – சோமம் விளக்்கம், சோமம் வழிமுச்றப்�ோடல் 
– தோனம் என்னும் வழிமுச்ற – தோனம் விளக்்கம், தோனம் வழிமுச்றப் �ோடல் – த�தம் என்னும் 
வழிமுச்ற – த�தம் விளக்்கம், த�தம் வழிமுச்றப் �ோடல் – தணடம் என்னும் வழிமுச்ற – 

தணடம் விளக்்கம், தணடம் வழிமுச்றப் �ோடல். 

பிரிவு – 7  இககாை மரபுககவிலதகளும் பாட்டு இைககியமும்

மரபுக் ்கவிசத்களும் �ோட்டு இலக்கியமும் – மரபுக் ்கவிசத்கள் விளக்்கம், �ோட்டுக்்கள் – 
வள்ளலோர், �ோரதியோர், �ோரதிதோசன் – வள்ளலோர் இரோமலிங்க அடி்கள் �ோடல் – ஒருசமயுடன் 
நினது திருமலரடி… - �ோரதியோர் – யோமறிநத பமோழி்களிதல – �ோரதிதோசன் – ்கோசலஇளம் 
�ரிதியிதல… நோமக்்கல் ்கவிஞர், ்கவிமணி – நோமக்்கல் ்கவிஞர் இரோமலிங்கம்பிள்சள �ோடல் 
– தமிழபனன்று பசோல்லடோ… - ்கவிமணி ததசி்கவிநோய்கம் பிள்சள -  புலர்நது விடியும் 
ப�ோழுதினிதல…சுரதோ, முடியரசன் – சுரதோ – சுவரின்தமல் ஒட்டிக் ப்கோணடிருக்கும் – 
முடியரசன் – சோதிசயத்தோன் முன்சவத்துச் சோன்றுகின்்றோர். 

்கணணதோசன் – த்கள்வி பி்றநதது அன்று, மருத்கோசி – சமரசம் உலோவும் இடதம,  

�ட்டுக்த்கோட்சடயோர் – சின்னப்�யதல சின்னப்�யதல… 

பிரிவு – 8 புதுக கவிலதகளும் ஐககூக கவிலதகளும்

புதுக்்கவிசத்களும் ஐக்கூக் ்கவிசத்களும் – புதுக் ்கவிசத்கள் விளக்்கம், - நோ. ்கோமரோசன் – 
�ோற்கடல் அமுதத்சத…, அப்துல் ரகுமோன்– நோற்கோலியோய இருநதவன் …, மீரோ – மூட்சட 
மூட்சடயோய…, சிறபி – அ்கன்்ற உலகு நோன்…, இன்குலோப் – �தவியூர் த�ோகும்…, மு. தமத்தோ 
– என்னுசடய சம்�ளநோளில்…, அபி – �்கல்பவளியில் எஙத்கோ…, ஈதரோடு தமிழன்�ன் 
– நீலச் தசறறில்…, தசசோலம் – மணணின் பவடிப்ச�…, சவரமுத்து – அவிழநத கூநதசல 
அள்ளிமுடிக்்க…, ஐக்கூக் ்கவிசத்கள் – அப்துல் ரகுமோன் – இரபவல்லோம் …, அமுத�ோரதி – 
எரியும் பிணங்கள், மித்ரோ – �சித்த குழநசத்கள், அறிவுமதி – மரம் பவட்டிய…, ்கழனியூரன் 

– அன்புசடசம…

பிரிவு – 9 மு. வேரதரா்னாரின் “தமிழுககு முதல இடம்” 

தமிழில் உசரநசட வளர்ச்சி – உசரநசடயின் ததோற்றம், தமிழில் ்கட்டுசர்கள், தமிழில் 
மணிப்பிரவோள நசட, தமிழில் தனித்தமிழநசட, - மு. வரதரோசனோர் உசரநசட,- 
பமோழிப்�றறு நூல் அறிமு்கம், தமிழுக்கு முதல் இடம் – ்கட்டுசர உட்ப�ோருள் – தமிழுக்கு 
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முதல் இடம் – தமிழநோட்டுக் த்கோயில்்களில் வடபமோழி, தமிழ இசச ்கருநோட்க இசசயோ்க 
மோறிப்த�ோனது, தமிழ இசசக்கு முதல் இடம், ஆட்சித் துச்றயில் தமிழுக்கு முதல் இடம், 
ஆட்சிபமோழி எவவழி பி்றதுச்ற்கள் அவவழி, இதழியல் துச்றயில் தமிழுக்கு முதல் இடம், 

ஆஙகிலப் �த்திரிச்க்களும் அமோவோசசச் சோமியோர்்களும். 

பிரிவு – 10  பாரதிதா்னின் “அலமதி” ோடகம்

தமிழில் உசரநசட நோட்க வளர்ச்சி, - தமிழில் நோட்கங்களின் ததோற்றம், 20 ஆம் நூற்றோணடில் 
தமிழ நோட்கங்களின் நிசல, முத்தமிழில் நோட்கத்தமிழ விளக்்கம், பமௌன பமோழி உல்கப் 
ப�ோதுபமோழி. – �ோரதிதோசன் என்னும் நோட்க ஆசிரியர் – புரட்சிக்்கவிஞரின் நோட்கப் புரட்சி, 
பிபரஞசு நோட்கத் தோக்்கம், அசமதியின் சி்றப்பு – அசமதி நோட்கக் ்கசதச் சுருக்்கம் – அசமதி 
– ்களம் ஒன்று, ்களம் – இரணடு , ்களம் மூன்று, ்களம் நோன்கு, ்களம் ஐநது, ்களம் ஆறு, ்களம் 
ஏழு, அசமதி நோட்கத் தி்றனோயவு.

 பார்வை நூல்கள்: 
 » மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகிதய அக்்ாததமி, புதுதெல்லி.

 » மது. ச. விமலானநதன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், புதிய ந�ாக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர..
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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

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  learners

 » To make the learners read and write in English  

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

 » describe the history of England

 » critically analyse the literary texts

 » use the words correctly 

 » write in flawless English 

  Block     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-Af-
fixes 

  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.

 
Web Resources: 

• 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/
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 I year – I Semester

COURSE TITLE   : History of  Tamil Theatre / தமிழ் நாடக ெரலாறு

COURSE CODE  : BDTA –11

COURSE CREDIT   : 4

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » தமிழ் �ாட்கத்தின் நதாற்றம், வைரச்சி, ச�்கால �வீை �ாட்க நபாககு ஆகியவற்ளற அறிய உதவும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » இதன் வழி சாத்வீ்க அபி�ய�ா்க �ைதில் ஒரு �ாட்க அனுபவம் நதான்றும். �ாட்கக ்களலயின் மீது ஒர 

ஈரப்பிளை ஏற்படுத்தும்.

  Block      1  

Unit     :  1  Koothu in Tamil Kingdoms
பிரிவு : 1 மன்னர காைத்தில கூத்துககலை

�ல்லவர், �ோணடியர், தசோழர், தசரர் ்கோலங்களில் நி்கழத்தப்�ட்ட கூத்து மறறும் நோட்கங்கள் 

Unit     :  2  Traditional and Music Theatre
பிரிவு : 2 பாரம்பரிய மற்றும் இல் ோடகங்கள்

பதருக்கூத்து, �ோ்கவத தமளோ த�ோன்்ற �ோரம்�ரிய நோட்கங்கள், அரிச்சநதிரோ, �வளக்ப்கோடி 
த�ோன்்ற இசச நோட்கங்கள்

  Block      2  

Unit     :  3  Pallu, Kuravanthi, Nonti and Keerthanai Dramas 
பிரிவு : 3 பள்ளு, கு்றவேஞ்சி, கேண்டி மற்றும் கீரத்தலன ோடகங்கள் 

திருவோரூர் �ள்ளு, இரும்புலிப் �ள்ளு மன்னர் தமோ்கனப் �ள்ளுமுக்கூடற�ள்ளு தசோழக் 
கு்றவஞசி,  ஞோனக் கு்றவஞசி திருக்குற்றோலக் கு்றவஞசி, இரோம நோட்கக் கீர்ததசன

  Block      3  

Unit     :  4  Introduction of Drama Companies
பிரிவு : 4 ோடக கம்கபனிகளின் அறிமுகம்

�ோர்சி நோட்கக் ்கம்ப�னி, ்கணசணயோ நோட்கக் ்கம்ப�னி, மதுசர ஒரிஜினல் �ோயஸ் ்கம்ப�னி, 
சீனிவோசப்பிள்சள ்கம்ப�னி, டி.த்க.எஸ். சத்கோதரர்்களின் ்கம்ப�னி, நவோப் ரோஜமோணிக்்கம் 
்கம்ப�னி,

Unit    :   5  Freedom movement Dramas
பிரிவு : 5 விடுதலை இயகக காை ோடகங்கள்

ஆரிய ச�ோ , ்கதரின் பவறறி, ததசியக்ப்கோடி , ்கவியின் ்கனவு
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  Block      4  

Unit    :   6  Renaissance and Reformation Drama
பிரிவு: 6  மறுமைரசசி மற்றும் சீரதிருத்த ோடகங்கள்

திரோவிட  இயக்்க நோட்கங்கள், சமூதோய மறுமலர்ச்சி நோட்கங்கள், தனித்தமிழ இயக்்க 
நோட்கங்கள், ச�ோ நோட்கம்

Unit    :   7  Introduction of Modern and Street Plays
பிரிவு : 7 ேவீன மற்றும் வீதி ோடகங்கள் அறிமுகம்

கூத்துப்�ட்டச்ற – பசன்சன, �ரீக்ோ -  பசன்சன, வீதி -  பசன்சன, நிஜ நோட்க இயக்்கம் 
–மதுசர, முத்ரோ -  பசன்சன, சுததசி்கள் – மதுசர, அரங்கம் – தஞசோவூர் / புதுச்தசரி, 
தசலக்த்கோல்.

                                References  and Resources 

 » பணலெய தமிழ் சமூ்ததில் �ாெ்ம் ்ார்ததிந்சு சிவததம்பி குமரன் புதத் இல்லம் தசன்லன 

 » தமிழ் �ாெ் �டி்ர் ஒரு சமூ்ப் பார்லவ, நிர்மலா, ்ாவியா பதிப்ப்ம் தசன்லன

 » தமிழ் சமூ்ததில் கூதது �ாெ்ம் ஒரு ததாெர் விவாததலத ந�ாக்கி,  ராமசாமி, தசம்பி பலெப்ப்ம், மதுலர 

 » தமிழ் �ாெ்ம் ந�ற்றும் இன்றும், பதிப்பாசிரியர் ப்வதி, உல்த தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தசன்லன. 

 » தமிழ் �ாெ்ததின் நதாற்்றமும் வளர்ச்சியும் -  ஆறு. அழ்ப்பன், அண்ணாமலலப் பல்்லலக்்ழ்ம், சிதம்பரம். 

 » தமிழ்�ாெ்ததின்  நதாற்்றமும் வளர்ச்சியும், ஏ.என். தபருமாள், உல்த தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தசன்லன.  

 » இருபதாம் நூற்்றாணடு தமிழ் �ாெ்ங்ள், முலனவர் மு. இராமசுவாமி, கு.முருந்சன், தப. ந்ாவிநதசாமி, உல்த 
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தசன்லன. 

 » தமிழ் �ாெ்ததின் நதாற்்றமும் வளர்ச்சியும் - https://www.youtube.com/watch?v=-oUmlDvHvQg

 » தமிழ் �ாெ்ததின் வரலாறு 

• https://www.youtube.com/watch?v=KoENVkQDUSI
• Isai Nadagam 
• https://youtu.be/6eCjsKM8_nA
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 I year – I Semester

COURSE TITLE   : Trainings  for  Actors preparation  
      / நடிகர் உருொக்கப் பயிறசிகள் - Practical

COURSE CODE  : BDTA –12P

COURSE CREDIT   : 3

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » �டி்கன் �ட்டுமின்றி பிற �பர்களும் இப்பயிற்சிளய மபறுவார்கைாயின் அவர்கள் உடல் �ற்றும் �ைம் 

சார்நத ஆளுள�்களை வைரத்திக ம்காள்ை உதவும்.  இப்பயிற்சியிளை �ற்றவர்களுககும் ்கற்றுத் தரும் 
ஆசாைா்கவும் வைைலாம். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » இ்நத �டிப்புப்பயிற்சிளய எடுத்துக ம்காணடவர்களுககு  உடல் �லம், �ை �லம் வைம் மபறும்.  �டி்கைா்க 

�ட்டுமின்றி ஒரு தனி �னிதனிதைா்க,  �ளட, நதாற்றம், மசயல், இயக்கம் ஆகிய ஆளுள�த்திறன்்களை  
வைரத்திட உதவும். 

  Block      1
Unit     : 1  Physical Movements 
பிரிவு : 1  உடைல்வு நிலைகள் 

தசல, ச்க, இடுப்பு, ்கோல், ஆகியவறறின் அசசவு நுட்�ங்கள்

Unit     : 2  Face Expression Exercise
பிரிவு : 2 முகபபாவேலனப பயிற்சி

்கண, வோய,, மூக்கு,, உதடு, ்கணணம் ஆகியவறறின் அசசவு நுட்�ங்கள்

  Block      2
Unit     : 3   Stages of Hand & Leg Movements
பிரிவு : 3 லக கால அல்வு நிலைகள் 

ச்க ்கோல் சுழறறு அசசவு, நசட, தவ்கம், தோள அசசவு நுட்�ங்கள்

Unit     : 4   Mind Relaxation Games
பிரிவு : 4 மன ஒருங்கிலைபபு வில்ளயாட்டுகள்

மனம் ஒருஙகிசணப்புக்்கோன �நது விசளயோட்டுக்்கள், சமம் விசளயோட்டுக்்கள், ந்கர்வு 
விசளயோட்டுக்்கள்.

  Block      3
Unit     : 5   Acting  Movements
பிரிவு : 5 ேடிபபு  நிலைகள்

இயல்பு நடிப்பு, முச்றசோர் நடிப்பு, நவீனத்துவமோன நடிப்பு முச்ற்கள்   
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Unit     : 6   Acting  for  Stage  
பிரிவு : 6 ்மலட ேடிபபு 

 தமசட நிசல, நடி்கனின் நுசழவு, நடிப்பு ந்கர்வு்கள், பவளிதயற்றம். 

நூலாக்கம் பெற்ற   ்கவிதை / சிறு்கதை / நாட்கம் ஆகிய மூன்றில் ஒன்த்ற எடுத்துக ப்காண்டு, 
அைன் ப�ால் நதட மா்றாமல்,  உடல்பமாழி, குரல் மறறும் மு்க ொவம் பவளிக்காட்டி , 
உதட ஒபெதையுடன்  10  நிமிடம் ைனி மனிை நாட்கமா்க  நடித்துக ்காட்ட வவண்டும். 

                                

  References  and Resources
 » ஒரு �டி்ன் உருவாகி்றான், ஸொனிஸலாவ்ஸகி, ஜார்ஜினா குமார், ்ண்ணதாசன் பதிப்ப்ம், தசன்லன. 

 » உெல் குரல் மனம் ஒருஙகில்ணப்பு, ததாகுப்பாசிரியர் நச ராமானுஜம் முருந்சன், தமிழ்ப் பல்்லலக்்ழ்ம், 
தஞசாவூர். 

 » ஒரு ்தாபாததிரதலத வடிவலமததல், ஸொனிஸலாவ்ஸகி, தமிழில் தரஜினா குமார், ்ண்ணதாசன் பதிப்ப்ம், 
தசன்லன 

• 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
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 I year – I Semester

COURSE TITLE   : Dance  Forms of  Tamil Nadu / தமிழக ஆடடக் கலலகள்

COURSE CODE  : BDTA –13A

COURSE CREDIT   : 2

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » தமிழ்கத்தில் உள்ை �ாட்டுப்புற ஆட்ட வடிவங்களை அறிவதற்கும், அடுத்த தளலமுளறயிைருககு ம்காணடு 

மசல்லவும் உதவும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » தமிழ்கத்தில் உள்ை �ாட்டுப்புற ஆட்ட வடிவங்களை அறி்நது ம்காணடு எடுத்துளைப்பார்கள். 

  Block      1
பிரிவு :  1  ் ங்ககாை ஆடலகள்  
Unit     :  1 Sangam age Dances

கு்றசவ ஆடல், துணஙச்க ஆடல், பவறியோடல், வோளமசல ஆடல்.

பிரிவு :  2 ்டங்கு ஆட்டம் 

Unit     : 2  Ritual Dances
சோமியோட்டம், ்கோவடி ஆட்டம், அணணன்மோர் சோமி ஆட்டம்.

  Block      2
பிரிவு :  3 ்பாரகக்ள ேடனம் 

Unit     :  3  Forms of martial art Dance.
குதிசர ஆடல், மயோன ப்கோள்சள ஆடல், ததவரோட்டம், சுருள் ்கத்தி ஆட்டம், சிலம்�ோட்டம், 

தீப்�நதோட்டம், ்களரி 

பிரிவு :  4 தனி ேடனம்

Unit     :  4    Solo Dances
மயில் ஆடல், புலி ஆடல், மோடு ஆடல், குரவன் குரத்தி ஆடல். ரோஜோ ரோணி ஆட்டம். 

  Block      3
பிரிவு : 5  கூட்டு ேடனம் - 1

Unit     : 5        Colloborative Dances
ஒயிலோட்டம், கும்மி, த்கோலோட்டம், ்கர்கோட்டம். 

பிரிவு : 6  கூட்டு ேடனம் 1-

Unit     : 6        Colloborative Dances
 �ச்ற ஆட்டம், ச்கச்சிலம்�ோட்டம், �ம்ச� ஆட்டம்.
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  References  and Resources
 » ததான்லம ஆெலின் சம்ால நீட்சி, முலனவர் சி.்ார்ததிந்யன், ்ாவ்யா பதிப்ப்ம், தசன்லன. 

 » வாழும் மரபுக் ்லல்ள், பதிப்பாசிரியர் ஆறு ராம�ாதன், தன்னாநன பதிப்ப்ம், தசன்லன.

 » �ாட்ொர் நி்ழ்ததுக் ்லல்ள் ்ளஞசியம்,  ஆ ்ா தபருமாள் �ா. ராமச்சநதிரன் தமிழ்�ாடு இயல் இலச �ாெ் 
மன்்றம், தசன்லன.

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

• Aattam  
https://youtu.be/yPpWey4b6bs
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 I year – II Semester

பாடப் பபயர் (Course Title)   : தமிழ் (Tamil )

பாடக் குறியீடு (Course Code)   : BFTM - ��

பாட கற்றல் அளபெண் (Course Credits) :  �

பாட ந�ாக்கங்கள்
 » தமிழ் இலககியங்களை அறிமு்க ந�ாககில் எடுத்துளைத்தல்

 » ம�ாழித்திறன், ம�ாழியறிவு, இலககியப் மபாது அறிவு மபறும் வள்கயில் விவரித்தல்

பாடத்திளைப்  படிப்பதால் விளையும் பயன்்கள்

 » தமிழ் உளை�ளட பற்றியும், மெய்கா்நதனின் சிறு்களத்கள் பற்றியும் எடுத்துளைப்பர. 

 » தமிழ் பற்றியும் அலுவல்கத் மதாடரபு �டல்்கள் எழுதுவது எப்படி என்பது பற்றியும், ம�ாழிளய திறம்பட 
எவவாறு பயன்டுத்துவது என்பது பற்றியும் எடுத்துளைப்பர. 

பிரிவு – 1 கெயகாநதனின் “ோன் இருககி்்றன்” – சிறுகலத

தமிழ உசரநசடயில் சிறு்கசத வளர்ச்சி – தமிழில் ்கசத இலக்கியத் ததோற்றம், தமிழச் 
சிறு்கசத்களின் ததோற்றமும் வளர்ச்சியும், சிறு்கசத இலக்்கணம் – தமிழச் சிறு்கசத்களில் 
பஜய்கோநதன் – பஜய்கோநதன் சிறுகுறிப்பு – ்கசத அரங்கம் அறிமும், நோன் இருக்கித்றன் ்கசதச் 
சுருக்்கம் – நோன் இருக்கித்றன் சிறு்கசத – வியோதிக்்கோரன் அனு�வங்கள், சோ்கக் ்கறறுக்ப்கோடுத்த  
பநோணடி, வோழக் ்கறறுக்ப்கோடுத்த வியோதிக்்கோரன், நோன் இருக்கித்றன் அம்மோ, - நோன் 
இருக்கித்றன் – சிறு்கதசதத் தி்றனோயவு. 

பிரிவு - 2  வோ.க்.குழநலத்ாமியின் அறிவியல தமிழ் ஆககம்  இற்ல்ற நிலை

அறிவியல் தமிழ - இயறறுதல் அறிநததோம் புசனதல் இல்சல - தமிழில் அறிவியல் இலக்கியம் 
�சடப்த�ோம் - வோ.பச. குழநசதசோமி -  அறிமு்கம் - அறிவியல் தமிழ - எநதத் துச்ற்கசளக் 
குறிக்கும் - அறிவியல் தமிசழ உள்ளடக்கியது - ததோற்றம் - ்கசலச்பசோல்லோக்்கப் �ணி - 
விடுதசலக்குமுன் - விடுதசலக்குப்பின் - �ோடநூல் நிறுவனத்தின் �ஙகு - �திப்�்கங்களின் 
�ஙகு - �ல்்கசலக்்கழ்கங்களின் �ஙகு - இதழ்களின் �ஙகு - இலஙச்கத் தமிழரின் �ஙகு - 
்கருத தவணடியசவ.

பிரிவு - 3 ்மய இைககியக காைம் (கி.பி.700 - கி.பி 1100)

தமிழில் சமய இலக்கியங்கள் - சமண இலக்கியத் ததோற்றம் - ப�ௌத்த இலக்கியத் ததோற்றம் 
- தமிழில் ப�ௌத்த இலக்கியங்கள் - சவணவ இலக்கியங்கள் - சசவ இலக்கியத் ததோற்றம் 
- தமிழில் சசவ இலக்கியங்கள் - சவணவ இலக்கியத் ததோற்றம் - தமிழில் சவணவ 
இலக்கியங்கள் - தமிழில் இசுலோமிய இலக்கியங்கள் - தமிழில் கிறிஸ்தவ இலக்கியங்கள்.

பிரிவு - 4  சிற்றிைககியக காைம் (கி.பி. 700 - கி.பி. 1400)

சிறறிலக்கியத் ததோற்றம் - சிறறிலக்கிய வச்க்கள் - இலக்்கண நூல்்கள் - உலோ - ்கலம்�்கம் - 
�ரணி - பிள்சளத்தமிழ - த்கோசவ – தூது.
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பிரிவு - 5   உலரயாசிரியரகள் காைம் (கி.பி. 1200 கிபி. 1800)

உசரநூல்்களின் ததோற்றம் - �யன்்கள் - உசர வச்க்கள் - நக்கீரர் - இளம்பூரணர் - 
த�ரோசிரியர் - தசனோவசரயர் - நச்சினோர்க்கினியர் - ்கல்லோடர் - பதயவச்சிசலயோர் 
த�ோன்த்றோர் - அடியோர்க்கு நல்லோர் - �ரிதமலழ்கர் - பிர�நத உசரயோசிரியர்்கள் - நன்னூல் 
உசரயோசிரியர்்கள் .

பிரிவு - 6 புத்திைககியக காைம் (கி.பி. 1800 - கிபி 2000)

தமிழில் புதினம் - தமிழில் சிறு்கசத - தமிழில் புதுக்்கவிசத்கள் - தமிழில் உசரநசட 
நோட்கங்கள் - புதினங்கள் - சிறு்கசத்கள் - இலக்கியங்கள் - மரபுக் ்கவிசத இலக்கியங்கள் - 
புதுக்்கவிசத இலக்கியங்கள் - தமிழில் ஐக்கூக் ்கவிசத்கள்.

பிரிவு - 7 கருத்துப பரிமாற்்ற கமாழித்தி்றன்

்கருத்து விளக்்கக் ்கட்டுசர்கள் - பசயதிக் ்கட்டுசர்கள் - பசோறப�ோழிவு - குழு விவோதங்கள் - 
நண�ர்்களுடன் உசரயோடும் தி்றன் - ்கணினித் தமிழ - ்கட்டுசர - ப�ணணியம் - தசலப்பு 
- ததர்நபதடுக்கும் முச்ற - த்கவல்்கள் தச்கரிக்கும் முச்ற - த்கவல் திரட்டல் - நச்கச்சுசவத் 
தி்றன் - அசவ அறிதல் - உச்சரிப்புக் ்கவனம் - குழு விவோத அசமப்பும் குறிக்த்கோளும் - 
உசரயோடலில் - சுயபுரோணம் தவிர்த்தல் - உடன்�ட சவக்கும் நோ்கரி்க உத்தி .

பிரிவு - 8  அலுவேைகத் கதாடரபு மடலகள்

நட்பு்றவு மடல்்கள் - தவணடுதல் மடல்்கள் - குச்ற பதரிவிக்கும் / பு்கோர் மடல்்கள் - ்கருத்து 
மடல்்கள் - விணணப்� மடல்்கள் - அலுவல்கத் பதோடர்பு மடல்்கள் - விணணப்� மடலின் 
�டிநிசல்கள் - தன்குறிப்பு விவரங்கள் - விணணப்� மடலின் வடிவசமப்பு - விணணப்� 
மடல் எழுதும் முச்ற - குறிப்பு - வசரவு - ்கடிதம் - குறிப்பு மடல் - அலுவல்க ஆசண - 
தநர்மு்கக் ்கடிதம்.

பிரிவு - 9  எழுத்து - க்ால பிலழகளும் திருத்தமும்

ஒலி மயக்்கம் தரும் எழுத்துக்்கள் - ர,்ற ஒலி மயக்்கம் - ந, ன,ண ஒலி மயக்்கம் - ல,ள,ழ,ஒலி 
மயக்்கம் - பசோல் முதலில் வரும் எழுத்து மரபு்கள் - பசோல் இசடயில் வரும் எழுத்து 
மரபு்கள் - பசோற்களின் சநதிப்பு மரபு்கள் - தவறறுசமப் புணர்ச்சியும் அல்வழிப் புணர்ச்சியும் 
- உயிர்முன் உயிர் புணர்தல் - குறறியலு்கரப் புணர்ச்சி - வல்லின ஒறறு மிகும் இடங்களும் 
மி்கோ இடங்களும்.

பிரிவு - 10 இைாககிய அறிவு வினா விலட

�ோடப்�குதி பதோடர்�ோனசவ - ப�ோதுவோன தமிழ இலக்கியம் பதோடர்�ோனசவ.

 பார்வை நூல்கள்: 
 » மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகிதய அக்்ாததமி, புதுதெல்லி.

 » மது. ச. விமலானநதன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், புதிய ந�ாக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், இனிய தமிழ்தமாழியின் இயல்பு்ள் 1,2,3- பகுதி்ள், மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர.

 » முதது – ்ண்ணப்பன்,தி.. தமிழில் தவறு்லளத தவிப்நபாம், பாரிநிலலயம், 184, பிராட்நவ, தசன்லன.

 » கீ. இராமலிங்னார், தமிழில் எழுதுநவாம், ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன.

 » தச. முததுவீராசாமி �ாயுடு, ஆவ்ணங்ளும் பதிவுமுல்ற்ளும், ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன.

 » ொக்ெர் சு. பாலசுப்பிரமணியன், த்வல் ததாெர்புக் ்ல்வி, மாநிலப் பள்ளிசாராக் ்ல்விக் குருவூலம், தசன்லன.

 » எஸ. ்லலவாணி, இதழியல் உததி்ள், பராசக்தி தவளியீடு, குற்்றாலம். 

 » ொக்ெர் அ. சாநதா, ொக்ெர் வீ. நமா்ன், மக்்ள் ஊெ்த ததாெர்பியல் புதிய பரிமா்ணங்ள், மீடியா பப்ளிந்ஷன்ஸ, 
மதுலர.

 » பி.எஸ. ஆச்சார்யா, உயர்வுதரும் உலரயாெல்்லல, �ர்மதா பதிப்ப்ம், தசன்லன. 

 » மு. முததுக்்ாளததி, நபசுவது எப்படி, ்ண்ணம்மாள் பதிப்ப்ம், பாரி நிலலயம், தசன்லன.
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
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  learners

 » To develop pronunciation skills

 » To imbibe the use of internet for developing language skills 

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

 » critically evaluate  the literary texts

 » read the passages effectively

 » speak with good accent 

 » communicate through online 

   Block    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-Attri-
butes of Good Speech-Dialogue Situations/ Situational Dialogues

  Block      5  The Internet English
Email-Chat Groups-Virtual Words-The Web-Commentary
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    References:

• Balasubramanian T.  English Phonetics for Indian Students - A Workbook. 2016.

• Daniel Jones. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 2011.

• Tagore, Rabindranath. Sacrifice and Other Plays.Niyogi Books, 2012.

Web Resources:
• https://www.poetryfoundation.org/podcasts/75363/the-sun-rising

• https://nptel.ac.in/courses/109/103/109103135/

• https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/109106085/downloads/03-%20Phonetics%20and%20Phonolo-
gy-%20week%203.pdf

• https://nptel.ac.in/courses/109/106/109106085/

• https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172/
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 I year – II Semester

COURSE TITLE   : Traditional Indian Theatre Forms /  
       இந்தியாவின் பாரமபரிய நாடக ெடிெஙகள்

COURSE CODE  : BDTA –21

COURSE CREDIT   : 4

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » இ்நதிய நதசத்தில் இருககும் பாைம்பரிய �ாட்க வடிவங்களை அறிவதற்கும் அடுத்த தளலமுளறயிைருககு 

ம்காணடு மசல்லவும் உதவும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » பாைம்பரிய �ாட்க வடிவங்களை அறி்நது ம்காள்வதின் மூலம் �ாட்கங்களின் சிறப்பு, தனித்தன்ள�, நி்கழ்த்து 

முளற ஆகியவற்றிளை எடுத்துளைப்பார்கள். 

  Block      1
Unit     :   1  Traditional Performing Arts
பிரிவு : 1 பாரம்பரிய நிகழ் கலைகள்

பதன் இநதிய நி்கழ ்கசல்கள், வட இநதிய நி்கழ ்கசல்கள்,

Unit     :   2  Therukoothu – Tamil Nadu
பிரிவு : 2 கதருககூத்து – தமிழ்ோடு

பதருக்கூத்து வளர்ச்சி, நி்கழத்து முச்ற, இசச மறறும் �ோடல் அசமவு

  Block      2 
Unit     :   3  Bhagavata Mela – Tamil Nadu
பிரிவு : 3 பாகவேத்ம்ளா – தமிழ்ோடு

�ோ்கவததமளோ வரலோறு, ்கசத, வளர்ச்சி, நி்கழத்து முச்ற, இசச மறறும் �ோடல் அசமவு. 

Unit     :   4 Yakshagana – Karnataka
பிரிவு : 4 எச்கானா – கரோடகம்

எச்ச்கோனோ வரலோறு, ்கசத, வளர்ச்சி, நி்கழத்து முச்ற, இசச மறறும் �ோடல் அசமவு. 

  Block      3
Unit     :  5   Koodiyattam – Kerala
பிரிவு : 5 கூடியாட்டம் – ்கர்ளா

கூடியோட்ட ்கசத, வளர்ச்சிநிசல,  நி்கழத்து முச்ற, இசச மறறும் �ோடல் அசமவு.

Unit     :  6  Bhavai – Gujarat
பிரிவு : 6 பாலவே – குெராத்

�ோசவ நி்கழவின் வரலோறு, ்கசத, வளர்ச்சி, நி்கழத்து முச்ற, இசச மறறும் �ோடல் அசமவு 
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  Block      4
Unit     :  7   Ankiyanat – Assam
பிரிவு : 7 ஆங்கியாேட் – அஸ்ாம்

ஆஙகியோநட்  ஆடலின் வரலோறு, ்கசத  வளர்ச்சி, நி்கழத்து முச்ற, இசச மறறும் �ோடல் 

அசமவு. 

Unit    :   8  Nautanki – Uttar Pradesh
பிரிவு : 8 ேட்டுவோங்கி – உத்திரபபிர்த்ம்

நட்டுவோஙகி நோட்கத்தின் ்கசத  வளர்ச்சி, நி்கழத்து முச்ற, இசச மறறும் �ோடல் அசமவு. 

  References  and Resources

• 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 

 » த�றியாள்ல் ந�ாக்கில் ததருக்கூதது, இராசு, அபி�யஸரீ ்லலக்கூெம், புதுச்நசரி.

 » தமிழ்ததில் ததருக்கூதது, முலனவர் அறிவு�ம்பி, புதுச்நசரி பதிப்ப்ம் புதுச்நசரி. 
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 I year – II Semester

COURSE TITLE   : Voice  Trainings / குரல் பயிறசிகள் - Practical

COURSE CODE  : BDTA –22 P

COURSE CREDIT   : 3

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » ஒரு �னிதனின் மூச்சு, நபச்சு, அதன் �ளட, குைல் ஒலிப்பு நுணுக்கம், ஏற்ற இறக்கம் �ற்றும் அழகியல் 

ஆகிய நபச்சுத்திறளை மசயலாக்கங்களை வைரத்திட உதவும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » �டி்கன் �ட்டுமின்றி பிறரும் இப்பாடத்திளைக ்கற்றுக ம்காள்வதின் மூலம் அவர்களின் ஆளுள� திறன் 

ந�ம்படும். �டி்கைா்க, ஆசிரியைா்க, பயிற்சியாைைா்க, ந�ளடப்நபச்சாைைா்க, குழுளவ நிரவாகிககும் 
தளலவைா்க சிற்நது விைங்க குைல் பயிற்சி ஆக்க சகதியா்க இருககும்.  

  Block      1
Unit     : 1   Voice pitching exercises.
பிரிவு : 1  குரல எடுபபுப பயிற்சி

குரல் பி்றப்பிடம், குரல் எடுக்கும் வழிமுச்ற்கள், குரசல �தப்�டுத்துதல்

Unit     : 2       Breathing exercises
பிரிவு : 2   மூசசுப பயிற்சி

மூச்சி �யிறச்சி, மூச்சு எடுக்கும் வழிமுச்ற்கள், மூச்சுக்கும் குரலுக்குமோன இசணவு நிசல்கள் 

  Block      2
Unit     : 3   Voice Exercise
பிரிவு : 3 குரலை வே்ளபபடுத்தும் பயிற்சிகள்

குரசல �தப்�டுத்துதல், குரசல வளப்�டுத்துதல் �யிறசி்கள்

Unit     : 4   Voice Modulation Exercises
பிரிவு : 4   குரல ஏற்்ற இ்றககப பயிற்சிகள்

குரல் மோறு�ோடு, குரல் அதிர்வு நிசல்கள், நி்கழவுச்சூழல் மறறும் ்கதோப்�த்திரத்திறகு ஏற� 
குரல் ஏற்ற இ்றக்்கப் �யிறசி்கள் 

  Block      3
Unit     : 5   Dialogue Delivery  Exercises - 1
பிரிவு : 5 வே்ன உச்ரிபபுப பயிற்சிகள்

்கசதக்்களம், நி்கழவு ஓட்டம், �ோத்திரங்களின் இருப்பு மறறும் சமூ்க ்கட்டசமப்பு   
ஆகியவறறிறகு ஏற�வோன வசன உச்சரிப்புப் �யிறசி்கள்
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Unit     : 6   Dialogue Delivery  Exercises - 2
பிரிவு : 6 வே்ன உச்ரிபபுப பயிற்சிகள்

்கதோப்�த்திரத்தின் வயது, வோழசூழல், உடல் தன்சம ஆகியவறறிறகு ஏற�வோன வசன 
உச்சரிப்புப் �யிறசி்கள். 

5 நிமிடம் ்பசுவேதற்கான  ஒரு கவிலதலய எடுத்துக ககாண்டு,  கவிலத கமாழி 
மா்றாமல கீழ் காணும்  வோழ்சூழலில இருககின்்ற 10 மாநதரக்ளாக மாறிமாறி குரல 
ஏற்்ற இ்றககங்களுடன் கதளிவோன வே்ன உச்ரிபபுடன் ஒரு கதாபபத்திரத்திற்கு 1 

நிமிடம் வீதம் 10 நிமிடங்கள் ேடிகக ்வேண்டும். 

1. பழம் விற்பவேர, 2. தபாலகாரர,  3. விவே்ாயி, 4. ்பாரக்ளத்தில ராணுவே 
வீரன், 5. ஆசிரியர, 6. அபபா, 7. பாட்டி, 8. பாம்பாட்டி, 9. பூம்பூ மாட்டுககாரர,  

10. பள்்ளத்தாககில இருநது காபபாற்றும்படி அலழபபவேர.  

  References  and Resources

• 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
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 I year – II Semester

COURSE TITLE   : Introduction to the Musical Instruments of Sangam  
      Age / சஙககால  இலசக் கருவிகள் அறிமுகம

COURSE CODE  : BDTA –23 E-1

COURSE CREDIT   : 2

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » �ாலாயிைம் ஆணடு பழள� மிக்க தமிழ்  சமூ்கத்தில் இரு்நத இளச ்களலஞர்கள் , இளச ்கருவி்கள் 

ஆகியவற்ளற அறியவும், ச�்கால இளச ்கருவி்களுடன் ஒப்பிடவும் உதவும்.

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » சங்கத் தமிழ்  சமூ்கத்தில் இரு்நத இளச ்களலஞர்கள் , இளச ்கருவி்கள் ஆகியவற்ளற அறி்நது ம்காணடும்,  

ச�்கால இளச ்கருவி்களுடன் ஒப்பிட்டும் விைககுவார்கள்.

  Block      1
Unit      :   1   Music artists of sangam age
பிரிவு : 1   ்ங்க காை இல்க கலைஞரகள் 

 �ோணன். �ோடினி, துடியன், சவரியன், வி்றலி.

Unit     :    2   Percussion  instruments
பிரிவு : 2 ்தாலில்க கருவிகள்

முரசு, முழவு, �ச்ற, தணணுசம, தட்சட, தட்டோரி, �தசல. 

  Block      2
Unit     :    3 String instruments
பிரிவு : 3  ேரம்பில்க கருவிகள்

முல்சல யோழ, குறிஞசி யோழ, வில் யோழ, ம்கர யோழ 

Unit     :    4   Wind instruments
பிரிவு : 4   காற்றில்க கருவிகள்

 குழல், தூம்பு, சவயிர் 
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  References  and Resources
 » இலசக்்ருவி்ள், பி லசதன்யா, தமிழாக்்ம் பார்ததசாரதி, ந�ஷனல் புக் டிரஸட், இநதியா. 

 » இலசததமிழ் வரலாறு, தனபாணடியன், தமிழ்ப் பல்்லலக்்ழ்ம், தஞசாவூர்.

 » சங் இலக்கியததில் இலச, ்லலவாணி தமிழ்நவலு, ஏழிலச பதிப்ப்ம், மயிலாடுதுல்ற 

 » தமிழ் இலச நுணுக்்ங்ள், திருப்பராய்ததுல்ற நசா சணமு்சுநதரம், நராகிணி பதிப்ப்ம், தசன்லன, 

 » இன்னிலசயால், மார்்தரட் பாஸடின், யாதுமாகி பதிப்ப்ம், திருத�ல்நவலி

 » பழங்ால இலசக்்ருவி்ள்

• https://youtu.be/19fH71ltxUbM
 » பழங்ால இலச மற்றும் நபார்க்்ருவி்ள்

• https://youtu.be/Cc1eylllKow
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 I year – II Semester

COURSE TITLE   : Dance and Theatre in Silapapthikaram    
        சிலப்பதிகாரத்தில் ஆடலும அரஙகம

COURSE CODE  : BDTA –23 E-2

COURSE CREDIT   : 2

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » தமிழ் இதி்காச�ா்கப் நபாற்றப்படும் சிலப்பதி்காைத்தில் பதிவு மபற்றுள்ை  ஆடல் , அைங்க ்கட்டு�ாைம், 

ஆடல் நி்கழ்த்து முளற ஆகியவற்ளற அறியவும், ச�்கால  நி்கழ்்களல �டைங்களுடன் ஒப்பிடவும் உதவும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » சிலப்பதி்காைத்தில் பதிவு மபற்றுள்ை ஆடல் �்கள் �ாதவி பற்றியும், அவர பயின்ற ஆடல் முளற, அைஙந்கற்றம்,  

அைங்க ்கட்டு�ாைம், ஆடல் நி்கழ்த்து முளற ஆகியவற்ளற அறி்நது விவரிப்பார்கள். 

  Block      1
Unit      :   1  Silappathikaaram 
பிரிவு : 1  சிைபபதிகாரம்

Unit      :   2 Dramatical words of Silappathikaaram.
பிரிவு : 2   சிைம்பில ோடக க்ாலைாட்சி

நோட்கம், கூத்து, ஆடல், சடங்கோடல், த�ோர் ஆடல் 

  Block      2
Unit     :    3  Atchiyar kuravai 
பிரிவு : 3 ஆசசியர குரலவே 

ஆச்சியர் குரசவ ஆடும் முச்ற, ்கசலஞர்்களில் ஒருஙகிசணப்பு, குரசவயின் ஆட்ட முச்ற, 
ஒப்�சன, வழி�ோடு

Unit     :    4  Kundra kuravai
பிரிவு : 4 குன்்றககுரலவே

குன்்றக்குரசவ ஆடும் முச்ற, ்கசலஞர்்களில் ஒருஙகிசணப்பு, ஆட்ட முச்ற, ஒப்�சன, 

வழி�ோடு

  Block      3
Unit     :    3  Stage Design
பிரிவு : 3    அரங்க வேடிவேலமபபு  

அரங்க உருவோக்்கம், தமசட அசமப்பு, திசர, அரங்கப் ப�ோருட்்கள், அழகு �டுத்துதல்.

Unit     :    4  Depute of Dance Performance of Madhavi.
பிரிவு : 4   மாதவியின் ஆடல அரங்்கற்்றம் 

மோதவியின் நடனக் ்கல்வி முச்ற, �யிறசி்கள், ஆசிரியர்்கள் சி்றப்பு, அரஙத்கற்றம்
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  Block      4
Unit     :    5  The 11 Dance Forms of Madhavi
பிரிவு : 5   மாதவியின் 11 வேலக ேடனங்கள் 

ககாடுககாட்டி முதல கலடயம் வேலரயாக 11 ஆடலகல்ள சிவேன், திருமால, முருகன், 
காமன், திருமகள், ககாற்்றலவே, இநதிராணி ஆகிய கதாபபத்திரங்க்ளாக நின்று ஆடிய 

சி்றபபு. 

  References  and Resources
 » அரஙந்ற்்ற ்ாலத ஆராய்ச்சி, ஷாஜ்ான் ்னி, உல்ததமிழாராய்சி நிறுவனம், தசன்லன. 

 » சங் ்ாலததில் இலச �ெனம் �ாெ்ம், ததாகுப்பாசிரியர் சி.்ார்ததிந்யன், ்ாவியா பதிப்ப்ம், தசன்லன. 

• Silappathikaram  
https://youtu.be/Fm5f9BsQaxA

• Silapapthikaram Dance  
https://youtu.be/l3e11vKa7DY
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 II year – III Semester

பாடப் பபயர் (Course Title)   : தமிழ் - Tamil
பாடக் குறியீடு (Course Code)   : BFTM - 03
பாட கற்றல் அளபெண் (Course Credits) : 3

பாட ந�ாக்கங்கள்
 » தமிழிலுள்ை சங்க இலககியம், ்காப்பிய இலககியம், நீதி இலககியம் குறித்து அறிமு்க நிளலயில் 

�ாணவர்களுககு அறிமு்கம் மசயவநதாடு, தமிழ் இலககிய வைலாறு குறித்தும் அறிமு்கம் மசயதல

பாடத்திளைப் படிப்பதால்  விளையும்  பயன்்கள்
 » தமிழிலுள்ை சங்க இலககியம், ்காப்பிய இலககியம், நீதி இலககியம் குறித்து அறிமு்க நிளலயில் 

�ாணவர்களுககு அறிமு்கம் மசயவநதாடு, தமிழ் இலககிய வைலாறு குறித்தும் எடுத்துளைப்பார்கள். 
அறிமு்கம் மசயதல்.

பிரிவு -  1 எட்டுத்கதாலக - பு்றோனூறு 

எட்டுத்பதோச்க அறிமு்கம் - பு்றநோனூறு - அதியமோன் பநடுமோனஞசிசய ஔசவயோர் 
�ோடியது(பு்றம். 91) - தவள் �ோரிசயக் ்கபிலர் �ோடியது (பு்றம். 107) - சவயோவிக் 
த்கோப்ப�ரும்த�்கசனப் �ரணர் �ோடியது (பு்றம். 142) - �ோணடியன் ஆரியப்�சட ்கடநத 
பநடுஞபசழியன் �ோடல் (பு்றம். 183) - தசரமோன் ்கசணக்்கோல் இரும்ப�ோச்ற �ோடல் (பு்றம். 74) 
- ப�ோன்முடியோர் �ோடல் (பு்றம். 312) - ஔசவயோர் �ோடல் (பு்றம். 91) - ப�ருஙத்கோப்ப�ணடு 
�ோடல் (பு்றம். 248)- ்கணியன் பூஙகுன்்றனோர் �ோடல் (பு்றம். 192) - நரிபவருஉத்தசலயோர் 
�ோடல் (பு்றம். 195) - பதோடித்தசல விழுத்தணடினோர் �ோடல் (பு்றம். 243) - பூதப்�ோணடியன் 
மசனவி ப�ருஙத்கோப்ப�ணடு �ோடல் (பு்றம். 248)

பிரிவு -  2 ேற்றிலை, குறுநகதாலக 

அ்கத்திசண �ோடல்்கள் - அன்பின் ஐநதிசண - நறறிசண - குறுநபதோச்க - �ோடப்�குதி 
- நறறிசணயில் குறிஞசி (1) – முல்சல (142) - மருதம் (210) – பநயதல் (172)  - �ோசல (284)  - 
குறுநபதோச்கயில் குறிஞசி (40)  - முல்சல (167)   - மருதம் (8)   - பநயதல் (290)  – �ோசல(135).

பிரிவு -  3 கலித்கதாலக 

்கலித்பதோச்க - ஐநதிசண �ோடிய புலவர்்கள் – �ோசலக்்கலி (9)- �ோசல�ோடிய ப�ருங்கடுஙத்கோ 
- குறிஞசிக்்கலி ்கபிலர் �ோடல்(51) - பநயதல்்கலி நல்லநதுவனோர்  �ோடல் (133).

பிரிவு -  4 பத்துபபாட்டு – கேடுேலவோலட 

�த்துப்�ோட்டு அறிமு்கம்  - பநடுநல்வோசட - இரணடு ்களம் ப்கோணட நோட்கம் த�ோன்்றது 
- பநடுநல்வோசட - அ்கமோ பு்றமோ? - வோசடக்்கோல வருணசன - அரணமசனத் ததோற்றம் 
- அநதப்புர அசமப்பு - அரசியின் இல்லமும் �டுக்ச்கயும் - புசனயோ ஓவியம் ்கடுப்� 
அரசி - ததோழியர், பசவிலியர் அரசிசய ஆறறுதல் - உதரோகிணிசய நிசனத்து அரசியின் 
ப�ருமுச்சு - �ோசச்றயில் அரசன் - முன்தனோன் முச்றமுச்ற ்கோட்டல் - நள்பளன் 
யோமத்தும் �ள்ளிக்ப்கோள்ளோன் - பநடியவோசட - பிரிவுத்துயர்ப்�டும் அரசிக்கு - �ோசச்றயில் 
�ணிப்கோட்டும் இரவிலும் தூங்கோமல் புண�ட்ட வீரசரப் �ோர்க்்கவநத அரசனுக்கு 
பநடுநல்வோசட ப�யர்ப்ப�ோருத்தம்.
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பிரிவு -  5 திருககு்றள்

�திபனன்கீழக்்கணக்கு - அறிமு்கம் - திருக்கு்றள் - முப்�ோல் - �ோடப்�குதி - தீசமயிலோத 
பசோல்லுதல் வோயசம - பநஞசமும் வோயசமயும் - வோயசம எல்லோ அ்றமும் தரும் - அ்கம் 
தூயசம - முயறசிப்�து சி்றப்பு - முயறசியில்லோதவனது நன்சம - வறுசமக்குக் ்கோரணம் 
- முயறசி விடற�ோலது அன்று - தசலவியின் குறிப்பிசனத் தசலவன் அறிதல் - நோணமும் 
மகிழச்சியும் அறிதல் - அயலவர்த�ோல் பசோல்லினும் குறிப்�றிதல் - அவள் நச்கப்பின் 
நன்சமக் குறிப்பு - ததோழி தனக்குள்தள பசோன்னது.

பிரிவு -  6 ோைடியார, பழகமாழி ோனூறு 

பசல்வம் ச்கடக்்கோல் த�ோல வரும் - ப�ண ்கல்வி - ்கல்வி அழத்க அழகு - ்கல்வி ்கசரயில 
்கற�வர் நோள்சில - நோய அசனயோர் த்கணசம - ்கோல்்கோல்தநோய ்கோட்டுவர் ப�ோதும்களிர் 
- குலவிச்சச ்கல்லோமல் �ோ்கம்�டும் - நோய ப�ற்ற பதங்கம் �ழம் - நுணலும் தன் வோயோல் 
ப்கடும் - நிச்றகுடம் நீர்த்ளும்�ல் இல் - இச்றத்ததோறும் ஊறும் கிணறு 

பிரிவு -  7 ஏைாதி, திரிகடுகம், ஆ்ாரக்காலவே 

அன்புசடயோர்க்கு உள்ள ஆறு குணம் - எழுத்தின் வனப்த� வனப்பு - யோருக்ப்கல்லோம் 
ஈதல் தவணடும்? திரி்கடு்கம் த�ோலும் மருநது - இம்மூன்றும் நன்சம �யத்தல் இல - இவர் 
மூவர் ப�ய எனப் ப�யயும் மசழ - முநசததயோர் ்கணட முச்ற - என்றும் அசசயோத 
உள்ளத்தவர் - தி்றத்துளி வோழதும் என்�ோர் - த�சத்கள் அல்லோர் பு்கோஅர்.

பிரிவு -  8 இன்னா ோற்பது, இனியலவே ோற்பது 

்கடனுசடயோர் ்கோணப் பு்கல் - உணர்வோர் உணரோக்்கசட - யோம் என்�வபரோடு நட்பு - 
இளசமயுள் மூப்புப் பு்கல் - பதோன்சம உசடயோர் ப்கடல் - எசனமோணபும் தோன் இனிது - 
ஈதல் எத்துசணயும் ஆற்ற இனிது - தி்றம்பதரிநது வோழதல் இனிது - அறிநதுஉசரத்தல் ஆற்ற 
இனிது - ்கற்றலின் ்கோழ இனியது  இல்.

பிரிவு -  9 சிைபபதிகாரம் – கனாத்தி்றம் உலரத்த காலத 

சிலப்�தி்கோரம் - அசமப்பியல் விளக்்கம் - ்கோப்பியக் ்கசதச் சூழல் - ்கோசதயின் ்கசதச்சுருக்்கம் 
- அ்கன்கர் வருணசன - மோலதி �ோலளிக்்கப் �ோல்கன் தசோர்தல் - �ோசணடச் சோத்தறகுப் 
�ோடு கிடநத மோலதி - இடுபிணம் தின்னும் இடோகினிப் த�ய - �ோசணடச் சோத்தனின் 
அருளுதவி - ததவநதி ்கசத - ்கணணகி தோன்்கணட ்கனவுசரத்தல் - பீடு அன்று - த்கோவலன் 
வருச்க - சிலம்புள ப்கோணம்.

பிரிவு -  10  மணி்மகலை – ஆபுத்திரன் தி்றம் அறிவித்த காலத 

மணிதம்கசல ்கர்ப்பிய அசமப்பு - முன்்கசதச் சுருக்்கம் - ்கசத நி்கழும் சூழல் - ்கோசதயின் 
்கசதச்சுருக்்கம் - அ�ஞசி்கன் மசனவி சோலி ஈன்்ற குழவி - ஆ �ோலுட்டி வளர்த்தல் - ஆ 
ம்கன் அல்லன் என் ம்கன் - ஆபுத்திரன் ்கல்வி ்கற்றல் - புசலசூழ தவள்வி - நள்ளிருளில் 
ப்கோணடு நடக்குவன் - நீ ம்கன் அல்லோய நி்கழநதசத உசரயோய - இதபனோடு வநத பசற்றம் 
என்சன - சிறிசய நீ, அவ ஆம்கன் அதறகு ஒத்தசன - ஆபவோடு வநத அழிகுலம் உணதடோ?.

 பார்வை நூல்கள்: 
 » பு்ற�ானூறு மூலமும் உலரயும், (இரணடு ததாகுதி்ள்) ஔலவ சு. துலரசாமிப்பிள்லள உலர, ்ழ் தவளியீடு, 
தசன்லன.

 » �ற்றில்ண மூலமும் உலரயும், (இரணடு ததாகுதி்ள்) ஔலவ சு. துலரசாமிப்பிள்லள உலர, அரு்ணா பப்ளிந்ஷன்ஸ, 
1-13 உஸமான் சாலல, தசன்லன.

 » குறுநததால் மூலமும் உலரயும், ொக்ெர் உ.நவ. சாமி�ாலதயர் உலர, ்வீர் அ்றக்்ட்ெலள, தசன்லன.

 » ்லிதததால் மூலமும் உலரயும், தபருமலழப்புலவர் தபா.நவ. நசாமசுநதரனார் உலர, ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன. 

 » த�டு�ல்வாலெ மூலமும் உலரயும், தபருமலழப்புலவர் தபா.நவ. நசாமசுநதரனார் உலர, ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன. 

 » திருக்கு்றள் – பரிநமலழ்ர் உலரயுென், ஸரீ ்ாசி மெம், திருப்பனநதாள்.

 » பதிதனன்கீழ்க்்்ணக்கு, நியூதசஞசுரி புக் ஹவுஸ பிலரநவட் லிமிதெட், தசன்லன. 

 » மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகிதய அக்்ாததமி, புதுதெல்லி,

 » மது. ச. விமலானநதன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், புதிய ந�ாக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர.
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 II year – III Semester

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:

 » approach the life positively

 » communicate in good manner

 » join in a team in working  place

 » develop an impressive CV

 » express managerial skills 

   Block    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 Moti-
vation; 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 Success- 
Meaning, 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 Emo-
tional Intelligence. 
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    References: 

• Dhanavel S.P. English and Soft Skills. Orient Blackswan India, 2010.

• Ghosh B.N. (Ed.) Managing Soft Skills for Personality Development. McGraw  Hill India, 2012.

Web Resources: 
• https://onlinecourses.nptel.ac.in/noc19_hs33/preview
• https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107121/
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 II year – III Semester

COURSE TITLE   : History of  World  Theatre / உலகளாவிய அரஙகியல் ெரலாறு

COURSE CODE  : BDTA – 31

COURSE CREDIT   : 4

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » உல்கைாவிய �ாட்கத்தின் நதாற்றம், வைரச்சி, ச�்கால �ாட்க நிளலப்பாடு, ஆகியவற்ளற அறிய உதவும். 

இதன் வழி பை்நதுபட்ட ஒரு  �ாட்க அனுபவம் கிளடககும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » இதன் வழி சாத்வீ்க அபி�ய�ா்க �ைதில் ஒரு �ாட்க அனுபவம் நதான்றும். �ாட்கக ்களலயின் மீது ஒர 

ஈரப்பிளை ஏற்படுத்தும்.

   Block    1  
Unit     : 1   Greek  Theatre
பிரிவு : 1   கி்ரகக ோடகம்

நோட்கத்ததோற்றம், அரங்க ்கட்டுமோணம், துன்பியல் நோட்க மரபு, இன்பியல் நோட்க மரபு

Unit     : 2    Roman Theatre
பிரிவு : 2   ் ராமானிய ோடகம்

நோட்கத்ததோற்றம், அரங்க ்கட்டுமோணம், துன்பியல் நோட்க மரபு, இன்பியல் நோட்க மரபு

   Block    2  
Unit     : 3   Medieval Age Theatres
பிரிவு : 3   இலடககாை  ோடகங்கள்

இசடக்்கோல  நோட்க வளர்ச்சி, ததவோலய அரங்கம், ந்கரும் வணடியில் அரங்கம்.

 Unit     : 4  Renaissance Age Theatres
பிரிவு : 4  மறுமைரசசி காை ோடகங்கள்

புதிய அரங்கக் ்கட்டுமோனம், மறுமலர்ச்சி நோட்க ஆசிரியர்்கள் வருச்க,  ்கோமடியோ படல்லோ 
ஆர்ட்.

   Block    3  
Unit     : 5   Eighteenth Century Theatre
பிரிவு : 5   பதிகனட்டாம் நூற்்றாண்டில  ோடகம்

புதிய நோட்க ஆசிரியர்்கள் வருச்கயும் சி்றநத நோட்க �னுவல்்கள் உருவோ்கமும், அரங்க 
துச்றயில் புதிய வளர்ச்சி.

Unit     : 6   Nineteenth Century Theatre
பிரிவு : 6   பத்கதாண்பதாம்  நூற்்றாண்டில  ோடகம்

ஐதரோப்�ோ,  அபமரிக்்கோ, பசருமனி மறறும் இரசியோ ஆகிய நோடு்களில்  நவீன புதிய நோட்கப் 
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�சடப்பு்களின் வரவு, ப�ர்னோட்்ோ, பென்றிக் இப்சன் , ஸ்டோனிஸ்லோவஸ்கி, ப�ர்தடோல்ட் 
பிபரக்ட் ஆகிதயோரின் வரவு 

   Block    4  
Unit     : 7   Twentieth Century Theatre
பிரிவு : 7   இருபதாம் நூற்்றாண்டில  ோடகம்

குரூர நோட்க அரஙகு  (Theatre of Cruelty) அ�த்த நோட்க அரஙகு (Absard Theatre) குறியீட்டியல் 
அரஙகு (Theatre of Symbolic), எளிசம அரஙகு (Poor Theatre ) மிச்க யதோர்த்த நோட்க அரஙகு 
(Surrealistic plays), பவளிப்�ோட்டியல் அரஙகு (Theatre of Expressionistic) வோழவியல் நோட்க 
அரஙகு (The Living Theatre) ஆகியவறறின் ததோறறுவோய. 

  References  and Resources
 » அரங் ஆட்ெம், அஸவந்ாஷ் தவளியீடு, திணடிவனம், 

 » உல் �ாெ் அரஙகு, பாலசுகுமார், அனாமி்ாதவளியீடு,  இலஙல்

• 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
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 II year – III Semester

COURSE TITLE   : Dance Mudras and Bhavas / நாடடிய முத்திலரகளும பாெஙகளும

COURSE CODE  : BDTA – 32 P

COURSE CREDIT   : 3

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » பைத �ாட்டியம் தமிழ்கத்தின் மசவவியல் �டைம். இதில் பயன்படுத்தப்படும் முத்திளை்கள் நயா்கா தன்ள� 

மிக்கது. �ாட்டிய சாஸ்திைம் இதன் சிறப்பு்களை இலக்கண�ா்கத் தருகிறது.  இவற்றிளைக ்கற்றுக 
ம்காள்வதின் வழியா்க �டிப்பு, ளசள்க ம�ாழி, உடல் �லம், �ை �லம் ஆகிய அளைத்தும் சிறககும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » �டிப்பு, ளசள்க ம�ாழி �டிப்பு, ஆடல் ஆகியவற்றிற்கு �ட்டுமின்றி  �ை �லத்திற்கும், உடல் �லத்திற்கும் 

முத்திளை்களும் பாவங்களும் பயன் தரும்.  

   Block    1
Unit      :  1   Single Hand Mudra
பிரிவு : 1  ஒற்ல்றக லக முத்திலர

அசம்யுத ெஸ்தம் அல்லது ஒறச்றக் ச்க அசசவு்கள் அல்லது ஒறச்றக் ச்க முத்திசர்கள்  
�தோ்கம் பதோடஙகி  திரிசூலம் முடிய 28 ஆகும். 

Unit     :   2  Double Hand  Mudra
பிரிவு : 2 இரட்லடக லக முத்திலர

சம்யுத ெஸ்தம் அல்லது இரட்சடக் ச்க அசசவு்கள் அல்லது இரட்சடக் ச்க முத்திசர்கள்  
அஞசலி பதோடஙகி  அவகித்தம் ( குறுக்கில் வளர்நத தோமசர ) முடிய 24 ஆகும். 

   Block    2
Unit     :   3 Abhinayas
பிரிவு : 3  அபிேயங்கள்

ஆஙகீ்கம், வோசி்கம், ஆ்கோர்யம், சோத்வீ்கம் 

Unit     :   4 Bhavas 
பிரிவு : 4   பாவேங்கள்

8  வச்க �ோவங்கள். சிருங்கோரம் முதல் அறபுதம் வசர. 

   Block    3
Unit     :   5  Gestures of Foot.
பிரிவு : 5 பாதத்தின்  நிலைகள் 

4 வச்கயோன  �ோதத்தின்  நிசல்கள்

Unit     :   6  Movements
பிரிவு : 6 ேலட 

�ல்தவறு முச்றயோன நசட்கள் 
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5 நிமிடம் அ்ளவில  தமிழில் அலைது கரோடக இல் ்ாரநத 2  பாடலகல்ள 
(திலரபபடம் அலைாத) எடுத்துக ககாண்டு முத்திலரகள்,  முகபாவேலனகள் காட்டி, 
உடலகமாழியுடன்  பாடலவேரிகளுககு வோய் அல்பபுக காட்டி ோட்டிய ோடகமாக 

(பதம் ்பாை) ேடிகக ்வேண்டும்.

  References  and Resources 

 » அபி�ய தர்ப்ணம், ொக்ெர் உ நவ சாமி�ாலதயர் நூல்நிலலயம், தசன்லன.

 » பரத சூொமணி, ொக்ெர் உ நவ சாமி�ாலதயர் நூல்நிலலயம், தசன்லன

 » பாரத�ாட்டிய சாஸததிரம்-தமிழ்- இராமநதசி்ன், உல்ததமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தசன்லன.  

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

• Mudras 
https://youtu.be/FoMheRn8tNg
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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 II year – III Semester

COURSE TITLE   : Introduction to  Natya Sashtra / நாடடிய சாஸ்திரம அறிமுகம

COURSE CODE  : BDTA – 33 A

COURSE CREDIT   : 2

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » இப்பாடத்திளை ்கற்பதின் மூலம் இ்நதிய �ைபில் சிற்நது விைஙகிய மசவவியல் �ாட்கம் �ற்றும் �ாட்டியத்தின் 

நதாற்றம், ந�ளட, வைரச்சி, தாணடவம், அபி�யம், உளட ஒப்பளை, ஆகியவற்ளற இலக்கண�ா்க அறிய 
உதவும்.

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » பைத �ாட்டியத்தின் நதாற்றம், வைரச்சி, தாணடவம், அபி�யம், �ாட்கம் ஆகியவற்ளற இலக்கண�ா்க 

அறிவதின் மூலம் பை்நதுபட்ட ஒரு  ைசா அனுபவம் உடலுககும் �ைதிற்கும் கிளடககும்.  

   Block    1
Unit      :  1      History of  natiya sashthira 
பிரிவு : 1  ோட்டிய ்ாஸதிர வேரைாறு

�ரதமுனி,  நோட்டிய சோஸ்திரம் வரலோறு, 36 அத்தியோயங்கள், நோட்டிய நோட்க இலக்்கண 

முச்ற்கள். 

Unit     :   2  Stage design
பிரிவு : 2 அரங்கக கட்டுமானங்கள்

அரங்க அசமப்பு, அரங்க அளவு்கள், அரங்க முச்ற்கள்

   Block    2
Unit     :   3 Siva Thandavas
பிரிவு : 3 சிவே தாண்டவேங்கள்

108  சிவ தோணடவங்கள் விவரிக்்கப்�டுகி்றது

Unit     :   4   Abhinayas.
பிரிவு : 4 அபிேயங்கள் 

4 வச்க அபிநயங்களோன ஆஙகீ்கம், வோசி்கம், ஆ்கோர்யம், சோத்வீ்கம் ஆகியன விவரிக்்கப்�டுகி்றது

   Block    3
Unit     :   5  Characteristics of Heroine
பிரிவு : 5 ோயகி கதாபபாத்திரங்கள் 

8  வச்கயோன  நோயகி ்கதோப்�ோத்திரங்களில் ஸ்வோதீன �தி்கோ முதல் அபிசோரி்கோ வசர  
விவரிக்்கப்�டுகி்றது.

Unit     :   6  10 Types of dramas.
பிரிவு : 6 பத்துவேலக ோடகங்கள் 

10  வச்கயோன நோட்கங்களில் நோட்கம் பதோடஙகி வீதி வசரயோ்க விவரிக்்கப்�டுகி்றது.
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   References  and Resources 

 » அபி�ய தர்ப்ணம், ொக்ெர் உ நவ சாமி�ாலதயர் நூல்நிலலயம், தசன்லன.

 » பாரத�ாட்டிய சாஸததிரம்-தமிழ்- இராமநதசி்ன், உல்ததமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தசன்லன.

 » பரத�ாட்டியததில் பாெலும் ஆெலும், முலனவர் ்ற்ப்ம், கு்ன் பதிப்ப்ம் வடுவூர், மன்னார்குடி. 

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

• Mudras 
https://youtu.be/FoMheRn8tNg

• Natya Sashtra 
https://youtu.be/mviAd9L2SKU
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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 – IV Semester

பாடப் பபயர் (Course Title)   : தமிழ் ( TAMIL )

பாடக் குறியீடு (Course Code)   : BFTM - 04
பாட கற்றல் அளபெண் (Course Credits) : 3

பாட ந�ாக்கங்கள்
 » தமிழிலுள்ை சங்க இலககியம், ்காப்பிய இலககியம், நீதி இலககியம் குறித்து அறிமு்க நிளலயில் 

�ாணவர்களுககு அறிமு்கம் மசயவநதாடு, தமிழ் இலககிய வைலாறு குறித்தும் அறிமு்கம் மசயதல்.

பாடத்திளைப் படிப்பதால்  விளையும்  பயன்்கள்

 » தமிழிலுள்ை சங்க இலககியம், ்காப்பிய இலககியம், நீதி இலககியம் குறித்து அறிமு்க நிளலயில் 
�ாணவர்களுககு அறிமு்கம் மசயவநதாடு, தமிழ் இலககிய வைலாறு குறித்தும் எடுத்துளைப்பார்கள். 

 » �ைபுத் மதாடர்கள், இளண ம�ாழி்கள் பற்றியும்  எடுத்துளைப்பநதாடு, ஓைங்க �ாட்கம், ஐககூ ்கவிளத 
பளடககும் முளைப்பிளையும் மபறுவார்கள்.

பிரிவு -  1 சீவேகசிநதாமாணி – குைமாலையார இைம்பகம் 
சீவ்கசிநதோமணி - ்கோப்பிய அசமப்பு - முன்்கசதச்சுருக்்கம் - இலம்�்கத்தின் ்கசதச்சுருக்்கம் 
- ்கணணப் பூசல் - குணமோசலயும் சுரமஞசரியும் ப�ோழிலோடல் - சுரமஞசரி சூளுசர -  
்கணணப்ப�ோடியுடன் ததோழியர் - மீன்சூழ மோமதித�ோல் சீவ்கன் - ததோழியோர் தவணடல் - 
சீவ்கன் தீர்ப்புசர - வோரம் �ட்டுழித் தீயவும் நல்லவோம் - வணடு்களின் தீர்ப்பு - இடியுணட 
நோ்கம்த�ோல் சுரமஞசரி - குணமோசலயின் இனிய �ணபு.

பிரிவு -  2 கம்பராமாயைம் – ேகரநீங்கு படைம் 

்கம்�ரோமோயணம் - முன்்கசதச்சுருக்்கம் - �டலத்தின் ்கசதச் சுருக்்கம் - ம்களிர் அவலம் 
- விலஙகு்களின் அவலம் - பி்ற மக்்களின் அவலம் - மரவுரியில் இரோமன் - மனத்துயரில் 
சீசத - வருபவன் ஈணடு  வருநதசல நீ - தீய பவஞபசோல் பசவிசுடத் ததபுவோள் - என்சன 
என்சன இருத்தி என்்றோய - நின் பிரிவினுஞ சுடுதமோ ப�ருங்கோடு - சீசதயும் மரவுரி 
தரித்தல் - எல்சலயற்ற இடர் தருவோய என்்றோன்.

பிரிவு -  3 ்ங்க காைம் (கி.மு. 300 – கி.பி. 100)

முச்சங்க வரலோறு - சங்கம் இருநததோ? இல்சலயோ? ஒரு சங்கம் இருநததற்கோன சோன்று்கள் - 
எட்டுத்பதோச்க நூல்்கள் - �த்துப்�ோட்டு நூல்்கள்  - சங்க ்கோலம் ஒரு ப�ோற்கோலம்

பிரிவு -  4 பதிகனண் கீழ்ககைககுக காைம் (கி.பி. 100 – கி.பி. 600) 

்களப்பிரர் ்கோலம் - தமிழ்க வரலோறறின் இருணட ்கோலம் - அ்கத்திசண நூல்்கள் - பு்றத்திசண 
நூல்்களில் த�ோர் �றறியது - அ்றநூல்்கள்

பிரிவு -  5 காபபிய காைம் (கி.பி. 200 – கி.பி. 1100)  

தமிழின் முதல் ்கோப்பியம் - இரட்சடக் ்கோப்பியங்கள் - ஐம்ப�ருங்கோப்பியங்கள் - 
ஐஞசிறுங்கோப்பியங்கள் - தமிழின் பி்ற ்கோப்பியங்கள்.

பிரிவு -  6 தமிழ் இைககியத்தில ்மைர, கபௌத்தர க்லவோககு 

தமிழ்கத்தில் சமணர் பசல்வோக்கு - தமிழ்கத்தில் ப�ௌத்தர் பசல்வோக்கு 
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பிரிவு – 7 மரபுத் கதாடரகள், இலைகமாழிகள் 

எதிர்மச்றக் குறிப்புத் பதோடர் - இடக்்கரடக்்கல் - மங்கலவழக்குத் பதோடர் -வசசபமோழித் 
பதோடர் - சுசவதரும் பவளிப்�ோட்டுத் பதோடர் - பி்ற மரபுத்பதோடர்்கள் - ஒருப�ோருள் 
இசணபமோழி்கள் - எதிர்நிசல இசணபமோழி்கள் - பி்ற இசணபமோழி்கள் - வட்டோர 

இசணபமோழி்கள் - கி்கர கீ்கோர பமோழி்கள். 
பிரிவு – 8 க்ாற்கபாழிவுத்தி்றன் பயிற்சி 

இலக்கியச் பசோறப�ோழிவு - சமயச் பசோறப�ோழிவு - அரசியல் பசோறப�ோழிவு - பி்ற 
பசோறப�ோழிவு்கள் - குறிப்பு்கள் தச்கரித்தல் - த்களோரும் தவட்� பமோழியும் தி்றன் - 
நச்கச்சுசவத் தி்றன் - ஈர்ப்புத் தி்றன் - அவிநயமும் உச்சரிப்பும் 

பிரிவு – 9 ஓரங்க ோடகம் பலடககும் முயற்சி 

ஓரங்க நோட்கம் எழுதும் �டிநிசல்கள் - நோட்கக் ்கசதசய முடிவுபசயதல் - ்களம் பிரித்தலும் 
நி்கழவுக் குறிப்பும் - உசரயோடல் எழுதுதல் - நோட்கப் பிரதிசயச் பசப்�னிடுதல் - நடி்கர்்கள் 
ததர்வு - ஒத்திச்க முச்ற்கள் - நோட்க இயக்்கம் - திட்டமிடுதலும் நி்கழத்தலும் .

பிரிவு – 10 ஐககூக கவிலத புலனயும் பயிற்சி 

ஈற்றடி இலக்்கணம் - உள்ளடக்்கப் �ோடுப�ோருள் இலக்்கணம் - பவளிப்�ோட்டு உத்தி - 
இயறச்கசயப் �ோடும் ஐக்கூ - வோழவியல் ஐக்கூ - ்கோதல் ஐக்கூ - பசன்ரியூ -எள்ளல் 
அல்லது  நச்கச்சுசவ ஐக்கூ

 பார்வை நூல்கள்: 
 » மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகிதய அக்்ாததமி, புதுதெல்லி,

 » மது. ச. விமலானநதன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், புதிய ந�ாக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » பி.எஸ. ஆச்சார்யா, உயர்வுதரும் உலரயாெல்்லல, �ர்மதா பதிப்ப்ம், தசன்லன.

 » மு. முததுக்்ாளததி, நபசுவது எப்படி, ்ண்ணம்மாள் பதிப்ப்ம், பாரி நிலலயம், தசன்லன. 

 » பரட்லெ, �டிக்் �ாெ்ம் எழுதுவது எப்படி? லவ்ல்றப் பதிப்ப்ம், திணடுக்்ல். 1998

 » நச. இராமாணுஜம், �ாெ்ப் பலெப்பாக்்ம் அடிததளங்ள், எட்ொம் உல்த தமிழ் மா�ாடுபதிப்புச் சூழல் நிதி 
தவளியீடு, தமிழ்ப்பல்்லலக்்ழ்ம், தஞசாவூர், 1994.

 » சுஜாதா, லஹக்கூ ஒரு அறிமு்ம், பாரதி பதிப்ப்ம், 108 உஸமான் சாலல, தி. �்ர், தசன்லன, 1991.

 » நமஜர் ்திர் ம்ாநதவன், ஐக்கூ நூறு, ஒப்பிலக்கியததுல்ற, மதுலர ்ாமராசர் பல்்லலக்்ழ்ம், மதுலர, 1994.

 » த�ல்லல சு. முதது, தமிழில் லஹக்கூ, அன்னம் தவளியீடு, சிவன்ந்ாயில் ததரு, சிவ்ஙல், 1994.

 » திரு. பட்ொபி சீததாரமான், லஹக்கூ வடிவக் ்விலத்ள், ்ாவ்யா, தசன்லன.
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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 – 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
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 sen-
tence 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 Spelling- 
Basic 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

Web Resources: 

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

COURSE TITLE   : Introduction of World Famous Play Writers /  
      உலகளவிலான சி்றப்பு மிக்க நாடக ஆசிரியர்கள் அறிமுகம

COURSE CODE  : BDTA – 41

COURSE CREDIT   : 4

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » உல்கைாவிய �ாட்கப் பளடப்பாளி்களின் பளடப்பு்கள், அதன் சிறப்பு, பளடப்பு்களின் தாக்கம், பிைதியின் 

ச�்கால மவளிப்பாடு ஆகியவற்ளற அறிய உதவும்.  �வீைத் திைைாயவு மசயயவும் உதவும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » உல்கைாவிய �ாட்கப் பளடப்பாளி்களின் பளடப்பு்கள், பளடப்பு்களின் தாக்கம், பிைதியின் ச�்கால 

மவளிப்பாடு ஆகியவற்றிளை அறிவதின் மூலம் புதிய பளடப்பு்களை எழுதும் ஆற்றளல படிப்பவர வைரத்துக 
ம்காள்வார்கள் அல்லது �ைத்தூணடளல ஏற்படுத்தும். 

   BLOCK  1  
Unit     : 1   Ancient Greek and  Roman Dramatis
பிரிவு : 1 பண்லடய கி்ரகக மற்றும் ்ராமானிய ோடக ஆசிரியரகள்

பதஸ்பீஸ், எஸ்கிலஸ், தசோஃ�ோக்ளிஸ், அரிஸ்தடோஃத�ன்ஸ், பிளோடஸ், படரன்ஸ்

Unit      : 2  Ancient Indian Dramatists
பிரிவு : 2 பண்லடய இநதிய ோடக ஆசிரியரகள்

ம்கோ்கவி �ோசன், �வபூதி, ்கோளிதோசன், ெர்்வர்த்தனன் 

   BLOCK  2  
Unit     : 3   Medieval and Renaissance Dramatists
பிரிவு : 3 இலடககாை மற்றும் மறுமைரசசி காை ோடக ஆசிரியரகள்

கிறிஸ்தடோஃ�ர் மோர்தலோ,  தசக்்ஸபியர்,  ப�ன்ஜோன்,  தமோலியர் , த�த்தரோ ்கோல்தரன் , 
பியரீ ்கோர்பநயலி 

Unit     : 4  19th Century Dramatists
பிரிவு : 4 பத்கதான்பதாம் நூற்்றாண்டு ோடக ஆசிரியரகள்

ப�ர்னோட்்ோ, பென்றிக் இப்சன், ஸ்டோனிஸ்லோவஸ்கி, ப�ர்தடோல்ட் பிபரக்ட்

   BLOCK  3  
 Unit     : 5  20th and 21th Century Dramatists
பிரிவு : 5 20 ஆம் மற்றும் 21ஆம்  நூற்்றாண்டு ோடக ஆசிரியரகள்

ஆநததோன் ஆர்தோடு, குபரோட்தடவஸ்கி, ஆணடன் பசக்்கோவ, ழீன் அபனோயல், யூஜின் நீல், 
சீன் ஓ த்கஸி
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Unit    :  6   Indian Contemporary Dramatists
பிரிவு : 6 ்மகாை இநதிய ோடக ஆசிரியரகள்

ந.முத்துசோமி, இநதிரோ �ோர்த்தசோரதி, விஜய படணடுல்்கர், பி.வி.்கரநத், கிரிஷ் ்கர்னோட், 
சங்கர பிள்சள, தர்மவீர் �ோரதி, தமோ்கன் ரோத்கஷ், சுதரநதிரவர்மோ, ெபீப் தன்வீர்

  References  and Resources

 » அரங் ஆட்ெம், அஸவந்ாஷ் தவளியீடு, திணடிவனம், 

 » உல் �ாெ் அரஙகு, பாலசுகுமார், அனாமி்ாதவளியீடு,  இலஙல்

• Contemporary Indian Theatre   
https://youtu.be/SKoihzrnfhQ

• Modern Drama Authors 
https://youtu.be/7V-djTfi-YQ

• Theatre Arts 
https://youtu.be/7NmD2TGKnY8
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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 – IV Semester

COURSE TITLE   : Vocals / ொயப்பாடடு - Practical

COURSE CODE  : BDTA – 42 P

COURSE CREDIT   : 3

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » மதன்ை்க இளச �ைபாகிய ்கர�ாட்க சஙகீதம் ்கற்றுக ம்காள்வதும் அதன் சிறப்பு்களை மவளிக்காட்டுவது�ாகும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » �ைதுககு இனிள� தரும் படிப்பு. சுய மதாழில் மசயவதற்கும், ்களல ஞாைத்ளத அளடவதற்கும் ஏற்றது.  

   BLOCK  1
Unit      :  1   Sarali Varisai -1
பிரிவு : 1   ்ரளிவேரில்  - 1

Unit     :   2   Sarali Varisai-2
பிரிவு : 2  ்ரளிவேரில்  - 2 

   BLOCK  2
Unit     :   3 Jantai Varisai -1
பிரிவு : 3 க்ண்லட வேரில் 1-

Unit     :   4  Jantai Varisai -2
பிரிவு : 4 க்ண்லட வேரில் – 2

   BLOCK  3
Unit     :   5  Thevaram song -I
பிரிவு : 5 ்தவோரப பாடல 

Unit     :   6  Thevaram song -II
பிரிவு : 6 ்தவோரப பாடல 

 
ஏற்கன்வே க்ய்முல்ற வேகுபபில கற்றுக ககாண்ட இல் வேரில்கல்ள மனதில 
தாங்கி, கற்றுக ககாண்ட இல்  முல்றபபடி, ்தவோரபபடலைப பாட ்வேண்டும். 
தா்ளம் மற்றும் ஸசுதி மா்றாமல தி்றம்பட பாடுவேது ேைம்.  க்ராககி முல்றயில இல்ப 

பதிவுகல்ள லவேத்துகககாள்்ளாம். 
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  References  and Resources

 » இலசததமிழ் வரலாறு, தனபாணடியன், தமிழ்ப் பல்்லலக்்ழ்ம், தஞசாவூர். 

 » தமிழ் இலசயில் பணலெய பண்ளும் இன்ல்றய ரா்ங்ளும், ததன்னிநதிய லசவ சிததாநத நூற்பதிப்புக் ்ழ்ம், 
தசன்லன. 

 » தஞலச �ால்வர் வழி �ாட்டிய இலச மரபு, ஞானாம்பில் நதவி குநலநதிரன், தமிழ்ப்பல்்லலக்்ழ்ம், தஞசாவூர். 

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

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

• Jantai Varisai 2 
https://youtu.be/tFR3wVnR0xQ
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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 – 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 பயன்்கள் (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 studies: 
Definition, scope and importance - Need for public awareness

   Block    2  Natural Resources:
 • 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 desertifica-
tion. 

• Role of an individual in conservation of natural resources. 

• Equitable use of resources for sustainable lifestyles. 



52

Ta
m

il 
N

ad
u 

O
pe

n 
U

ni
ve

rs
ity

   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 eco-
system 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 

• 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 growth, variation among nations. 

• 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 Publish-
ing .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

COURSE TITLE   : Acting Grammar :  Melodramatic and  Mathod Acting  /  
      மிலகப்பண்பு மறறும முல்றசார் நடிப்பு முல்றலம

COURSE CODE  : BDTA –51

COURSE CREDIT   : 4

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » �ாட்கம், திளைப்படம், ஊட்கம், ்கல்வி ஆகியவற்றிற்கு பய்நதரும் பாட�ாகும். �டிப்பு முளற்களை அறி்நது 

ம்காள்வதற்கு ஏற்ற படிப்பா்கவும் விைஙகுகின்றது.  

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » ்களலத்துளற சார்நதவர்கள், ்களலத்துளற சாைாத ்கல்வியாைர்கள், �ாணாக்கர்கள், ்களல விரும்பி்கள் எை 

அளைவருககும்  பயைளிககும் படிப்பு. �னிதனுககுள் எழுரசிளய உருவாககும். 

   Block    1
Unit     :   1 Common Qualities of Melodrama 
பிரிவு : 1 மிலகபபண்பு ோடகத்தின் கபாதுபபண்புகள் 

இசசயுடன் இசணநத நடிப்பு, அதர்மத்சதத் தர்மம் பவல்லும் நீதி,  நச்கச்சுசவ 
இசடச்பசறு்கல்்கள் த�ோன்்றவறறுடன் ஒவபவோரு நடிப்புச்பசயலும்  யதோர்த்தத்சத  விட்டு  
விலகி  நிறகும். 

Unit     :   2 The Current Melodrama Media 
பிரிவு : 2   இன்ல்றய கம்ைாடிராமா ஊடகங்கள்

�ோரம்�ரிய நோட்கங்கள், சமூ்க நோட்கங்கள், நோட்டிய நோட்கங்கள்,  பதோசலக்்கோட்சி 
பதோடர்்கள், குடும்�ம் பதோடர்�ோன திசரப்�டங்கள் 

   Block    2
Unit     :   3  Melodrama Acting 
பிரிவு : 3  மிலகபபண்பு ேடிபபு 

தநரம், இடம் மறறும் பசயல் ஒருமித்து இயஙகும் நியதிசயக் ்கசடப்பிடிப்�து என்�திலிருநது 
சறத்ற விலகி அதோவது யதோர்த்த வோத நடிப்புமுச்றயிலிருநது சறத்ற தவறு�டும் விதமோ்க 
அசமயும். 

Unit     :   4 Method Acting 
பிரிவு : 4 முல்ற்ார ேடிபபு

ஸ்டோனிஸ்லோவஸ்கியின் இநத நடிப்புக்த்கோட்�ோடு  “மன உளவியல் உத்தி” எனப்�டுகி்றது. 
நடி்கன், �யிறசி முச்ற, �ோர்சவயோளன், உணர்ச்சி. 
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   Block    3
Unit     :   5 Fourth Wall Principle 
பிரிவு : 5 ோன்காம் சுவேர ்காட்பாடு

நடிப்பு என்�து இயல்�ோ்க இருக்்கதவணடும். நோன்கு சுவர்்களுக்குள் நடக்கும் யதோர்த்த 
வோழக்ச்கசயப் �டம் பிடித்துக் ்கோட்டுவதோன இயல்த�ோடு நடிப்பு இருக்்கதவணடும்.

Unit    :    6  Emotional Memory   
பிரிவு : 6  உைரசசிகல்ள நிலனவு கூ்றல

�ோத்திரமோ்க மோறுதல், ப்கோடுக்்கப்�ட்ட சூழல்்கள்,  ்கற�சன என 12 உணர்ச்சி்கசள நிசனவு 
கூ்றல். 

  References  and Resources

 » ஒரு �டி்ன் உருவாகி்றான், ஸொனிஸலாவ்ஸகி, ஜார்ஜினா குமார், ்ண்ணதாசன் பதிப்ப்ம், தசன்லன. 

 » ஒரு ்தாபாததிரதலத வடிவலமததல், ஸொனிஸலாவ்ஸகி, தமிழில் ஜார்ஜினா குமார், ்ண்ணதாசன் பதிப்ப்ம், 
தசன்லன 

• 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

 III year – V Semester

COURSE TITLE   :  Drama Makeup / நாடக ஒப்பலன - Practical 

COURSE CODE  : BDTA –52 P

COURSE CREDIT   : 3

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » ஒப்பளை சார்நது அறி்நது ம்காள்வது இப்பாடத்தின் ள�ய ந�ாக்க�ாகும். மசயமுளறயா்கக ்கற்றுகம்காள்ை 

நவணடிய படிப்பு. �டி்கர்கள் �ற்றுமின்றி அளை்நது �ா்நதர்களுககும் பிடித்த படிப்பா்க  ஒப்பளை அள�யும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » ஒரு �னிதன் தன் பிம்பத்ளதக ்கணணாடி வழி பாரத்து �கிழ்வதற்குக ்காைணம் தன் அழகு அல்லது தன் 

வசி்கைம். இத்தகு அழகு அல்லது வசி்கைத்ளத ்கற்றுத்தரும் படிப்பு ஒப்பளை ஆகும். �ாட்கம் �ட்டுமின்றி 
அழகு நிளலய ஒப்பளைக ்களலஞைா்கச் சுய மதாழில் மசயவதற்கும் ஏற்றது. 

   Block    1
Unit      :  1  Make-up Kits
பிரிவு : 1  ஒபபலனப கபாருட்கள்

வணணப் பூச்சு்கள், ப�ன்சில், சம, �வுடர், ஜிகுனோ, உதட்டுச் சோயம், ப�ோட்டு.

Unit     :   2  Skin opted Pancakes and Numbers.
பிரிவு : 2 உடல நி்றத்திற்கு ஏற்்ற பூசசு மற்றும் எண்கள் 

வணணப் பூச்சு – பவளிர், அடர் பவளிர், ்கரு பவளிர் நி்றந்கள். நடி்கர்்களின் மு்க நி்றத்துக்கு 
ஏற்ற 25.23.28.30 எண குறியீடு்கள் 

   Block    2
Unit     :   3 Hair-Dressing
பிரிவு : 3 தலை அைங்காரம்

�தப்�டுத்தல், சீவுதல், சசடப்பின்னல், அழங்கோரம்.

  Unit     :   4   Face Make-Up and Craft.
பிரிவு : 4 முகம் ஒபபலன மற்றும் வேலரகலை

முதல் பூச்சு, �வுடர், இரணடோம் பூச்சு, சமயிடல், வணண ப�ோட்டு இடல், புள்ளி, த்கோடு.
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   Block    3
Unit     :   5  Characterization  Make-Up.
பிரிவு : 5 கதாபபாத்திர ஒபபலன

்கதோப்�ோத்திர ஒப்�சன, வயது, வோழவியல், சமூ்க அநதஸ்த்து, உடல் நிசல, தி்றன், �தவி 
என்்ற ஒப்�சன்கள் 

Unit     :   6 Traditional Theatre Make-Up ( Therukkoothu)
பிரிவு : 6 பாரம்பரிய ோடக ஒபபலன (கதருககூத்து)

்கதோப்�ோத்திர ஒப்�சன, வயது, வோழவியல், சமூ்க அநதஸ்த்து, உடல் நிசல, தி்றன், �தவி 
என்்ற ஒப்�சன்கள் 

. 1 பாட்டி அலைது தாத்தா  2. மைமககள்- மகன் அலைது மைமகள்  3. ் வேடமிட்ட 
கூத்து அலைது ோடகக  கலைஞர. 

. 2 ்மற்காணும்  3 வோழ்வியல மாநதரக்ளாக,  சி்றபபான முக ் வேட ஒபபலனயுடன் 1 
நிமிடம் வீதம் 3 நிமிடங்கள் அபபாத்திரத்துககுரிய வே்னத்துடன் ேடிகக ் 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 / நாடடுப்பு்ற நடனம - Practical 

COURSE CODE  : BDTA –53 P

COURSE CREDIT   : 3

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » பாைம்பரிய ஆட்டக்களல்களைக ்கற்றுக ம்காணடு ஆடுவதின் மூலம் எதிர்காலச் ச்நததியிைருககு 

்களல�ைபிளைக ம்காணடு மசன்றிட உதவும் படிப்பு. 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » பாைம்பரிய ஆட்டக்களல்கைாை ஒயிலாட்டம், நதவைாட்டம், கும்மி, ந்காலாட்டம் ஆகியவற்றிளை பயிற்சியா்கப் 

பயில்வதால், எதிர்காலச் ச்நததியிைருககுப் பாைம்பரியக ்களல்களைப் பயிற்றுவிக்க  உதவும் படிப்பு. 

   Block    1
Unit      :  1  Oyillattam    -  1 
பிரிவு : 1  ஒயிைாட்டம் – 1

ச்க அசசவு, ்கோல் அடவு்கள், ந்கர்வு்கள், கூட்டு ஒருங்கசமப்பு, உடல்  அசசவு

Unit     :   2  Oyillattam     - 1
பிரிவு : 2 ஒயிைாட்டம் – 2

ச்க அசசவு, ்கோல் அடவு்கள், ந்கர்வு்கள், கூட்டு ஒருங்கசமப்பு, உடல் அசசவு

   Block    2
Unit     :   3 Thevarattam -1
பிரிவு : 3 ்தவேராட்டம்

ச்க அசசவு, ்கோல் அடவு்கள், ந்கர்வு்கள், கூட்டு ஒருங்கசமப்பு, உடல் அசசவு

Unit     :   4 Thevarattam -2
பிரிவு : 4 ்தவேராட்டம்

ச்க அசசவு, ்கோல் அடவு்கள், ந்கர்வு்கள், கூட்டு ஒருங்கசமப்பு, உடல் அசசவு

   Block    3
Unit     :   5  Kummiattam 
பிரிவு : 5 கும்மியாட்டம்

ச்க அசசவு, ்கோல் அடவு்கள், ந்கர்வு்கள், கூட்டு ஒருங்கசமப்பு, உடல் அசசவு

Unit     :  6  Koolattam
பிரிவு : 6 ்காைாட்டம் 

ச்க அசசவு, ்கோல் அடவு்கள், ந்கர்வு்கள், கூட்டு ஒருங்கசமப்பு, உடல் அசசவு
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்மற்காணும் ேடனங்களில குல்றநதது 2 ேடன  வேடிவேங்கல்ள  இலைத்து,   இல் 
மற்றும் பாடலகல்ளத் தகக முல்றயில ஒலிபபதிவு க்ய்து 10 நிமிட ேடனமாக 

ோட்டுபபு்ற  உலட, ஒபபலனயுடன்  ஆடிககாட்ட ்வேண்டும்.  

  References  and Resources

 » �ாட்ொர் நி்ழ்ததுக் ்லல்ள் ்ளஞசியம்,  ஆ ்ா தபருமாள் �ா. ராமச்சநதிரன் தமிழ்�ாடு இயல் இலச �ாெ் 
மன்்றம், தசன்லன.

 » �ாட்டுப்பு்ற நி்ழ்்லல்ள், ஆறு. இராம�ாதன், தமய்யப்பன் பதிப்ப்ம்.,
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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   :  Introduction to the Indian Films / இந்தியத் திலரப்படப்   
      பலடப்புகள் அறிமுகம 

COURSE CODE  : BDTA –54 A

COURSE CREDIT   : 2

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » இ்நதியத் திளைப்படப் பளடப்பாளுள�, ஆக்கம், ்களத உருவாக்கம், வைரச்சி, வைலாறு ஆகியவற்ளற 

அறி்நது ம்காள்வதின் மூலம், புதிய பளடப்புக்கைம் உருவா்க வழி வகுககும்.  

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » இ்நதிய திளைப்படங்களின் உருவாக்கம், வைலாறு, பளடப்பாளுள�, ஆக்கம் ஆகியவற்ளற அறி்நது 

ம்காள்வதின் மூலம் படிப்பாைனுககுள் புதிய பளடப்புக்கைம் உருவா்க வழி வகுககும்.  

   Block    1
Unit      :  1   Indian movies
பிரிவு : 1  இநதியத் திலரபபடங்கள்

ஊசமப்�டக் ்கோலம், த�சும் �டம், இநதியத் திசரப்�டங்களின் வளர்ச்சி 

Unit     :   2  Coverage of Indian movies.
பிரிவு : 2 இநதியத் திலரபபடங்களின் பரபபு 

இநதிய அளவிலோன �ரப்பு, உல்க அளவிலோன �ரப்பு, ஊட்க அளவிலோன �ரப்பு

   Block    2
Unit     :   3 Regional movies.
பிரிவு : 3 கமாழிவோரி திலரபபடங்கள் 

இநதி, பதழுஙகு, தமிழ, மசளயோளம், ்கன்னடம், வங்கோளம் ஆகியன முதன்சம பமோழிவோரி 
திசரப்�டங்கள் ஆகும். இசவ தவிர சிறிய அளவிலோன பமோழிவோரித் திசரப்�டங்களும் 
உணடு. 

Unit     :   4  Tamil films. 
பிரிவு : 4 தமிழ் திலரபபடம்

ஊசமப்�டக் ்கோலம், த�சும் �டம், தமிழ திசரப்�டங்களின் வளர்ச்சிப்�ோசத, 2000க்குபின் 
தமிழ திசரப்�டங்கள் 
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   Block    3
Unit     :   5  National Award Tamil Movies 
பிரிவு : 5 விருது கபற்்ற தமிழ் திலரபபடங்கள் 

ததசிய விருது ப�ற்ற இயக்குநர்்கள், நடி்கர்-நடிச்கயர், பி்ற துச்றயினர், விருதுப்�டங்கள். 

Unit     :   6  Film organisations of state and central government.
பிரிவு : 6 மத்திய மாநிை அரசுகளின் திலரபபட அலமபபுகள் 

திசரப்�டச் சோன்றிதழ வோரியம், திசரப்�ட  விழோ மறறும்  விருது அசமப்பு்கள், இநதிய 
சர்வததச திசரப்�ட விழோ (IFFI), ததசியத் திசரப்�ட வளர்ச்சிக் ்கழ்கம்

  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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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   :  Drama stage & Technologies / நாடக மமலடயும  
      பதாழில் நுடபஙகளும 

COURSE CODE  : BDTA –61

COURSE CREDIT   : 4

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » ந�ளட நுட்பங்கள் �ற்றும் அதன் அள�ப்பு்கள், இயககு �ற்றும் இயஙகு ்கருவி்கள் பற்றி முழுள�யா்க 

அறி்நதிட உதவும் படிப்பு.

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » �ாட்க ந�ளட, அதன் இயககு �ற்றும் இயஙகு ்கருவி்கள் �ற்றும் அைங்கப் மபாருட்்கள் ஆகியை பற்றி 

முழுள�யா்க அறிவதின் மூலம் அைங்கத் மதாழில் நுட்பத்ளத  அறி்நதவாைா்க அள�வார. 

   Block    1
Unit    :  1   Developments of Western Theatres.
பிரிவு : 1 ்மற்கத்திய ோடக அரங்கத்தின் வே்ளரசசி

கிதரோக்்க, தரோமோனிய அரங்கம், ததவோலய அரஙகு, வட்ட அரஙகு, அரங்க வளர்ச்சி.

Unit    :  2   of Theatre.
பிரிவு : 2 பல்வேறு அரங்க வேடிவேங்கள்

பசவவ்க அரங்கம், வட்ட அரஙகு, சதுர அரஙகு, உள் அரங்கம், தி்றநத நிசல அரங்கம்.

   Block    2
Unit    :  3   Structure of Proscenium Theatre.
பிரிவு : 3 புரசீனியம் அரங்கத்தின் அலமபபு முல்ற

பசவவ்க அரங்கம் , அசமப்பு முச்ற,  திசர்கள், ஓரத்தட்டி்கள். 

Unit    :  4   Screen and Visual Technologies
பிரிவு : 4 திலரயும் காட்சி நுட்பங்களும்

முன்திசர, பின்திசர, அரங்க ப�ோருட்்கள், ்கோட்சி நுட்�ங்களும் அசமவு்களும்

   Block    3
Unit   :   5   Lighting Technologies
பிரிவு : 5 ஒளியலமபபு கதாழிலநுட்பங்கள்

ஒளி விளக்கு்கள், ஒளி ்கட்டுப்�ோட்டுக்்கருவி.

Unit   :   6   Sound Technologies
பிரிவு : 6 ஒலியலமபபு கதாழிலநுட்பங்கள்

ஒலி அசமப்பு ்கருவி்கள், ஒலி வோஙகி, ஒலிப்ப�ருக்கி, ்கட்டுப்�ோட்டுக் ்கருவி.
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  References  and Resources
 » �ாெ்த ததாழில் நுணுக்்மும் ்ாட்சியலமப்பும், இராசு, தமிழ்ப் பல்்லலக்்ழ்ம், தஞசாவூர். 

• 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
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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   :  Masks Preparation Training / முகமூடிகள் தயாரிப்பு பயிறசி   
       - Practical  

COURSE CODE  : BDTA –62 P

COURSE CREDIT   : 3

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » �ாட்க நி்கழ்வு்கள், �ாட்டிய நி்கழ்வு்கள் �ட்டுமின்றி ்கல்வி சார்நத பாடங்களை �டத்துவதுககு�ாை 

மு்கமூடி்களைத் தயாரிக்கக ்கற்றுக ம்காள்ை முடியும்.

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » மு்கமூடி்களைத் தயாரிக்கக ்கற்றுக ம்காள்வதின் மூலம்  �ாட்க நி்கழ்வு்கள், �ாட்டிய நி்கழ்வு்கள் �ட்டுமின்றி 

்கல்வி சார்நத பாடங்களை �டத்துவதுககு�ாை மு்கமூடி்களைச் சுய�ா்கத் தயாரிக்கக ்கற்றுக ம்காள்ை 
முடியும். 

   Block    1
Unit      :  1  Mask  Materials.
பிரிவு : 1  முகமூடி தயாரிபபுப கபாருட்கள் 

்கோகித மு்கமுடிக்கு ்கோகிதம், அட்சட, துணி மு்கமுடிக்கு ்கோடோதுணி, பிளோஸ்�ரி மு்கமுடிக்கு 
பிளோஸ்திரி, �சச, ப�விக்்கோல், ்கத்திரி

Unit     :    2  Methods 
பிரிவு : 2 க்ய்முல்றகள் 

எதறகு உரிய மு்கமூடிதய அதற்கோன வடிவமும், நடி்கனின் தசல அசமப்புக்கு ஏற்ற 
அளவு்களில் பவட்டி ஒட்டுதல்

   Block    2
Unit     :    3  Design
பிரிவு : 3 வேடிவேலமபபு 

எதறகு உரிய மு்கமூடிதய அதற்கோன வடிவமும், நடி்கனின் தசல அசமப்புக்கு ஏற்ற 
அளவு்களில் பவட்டி ஒட்டுதல்

Unit     :    4 Preparation and Painting 
பிரிவு : 4  தயாரித்தல மற்றும் வேண்ைபபூசசு

தயோரித்தல், எதோர்த்த வணணம், �லவணணம் நி்றங்கசள முழுசம அசடநத மு்கமூடியில் 
்கதோப்�ோத்திரத்திறகு ஏற� பிரஸ் ப்கோணடு பூசுதல்
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   Block    3
Unit     :   5  Animal Masks 
பிரிவு : 5  விைங்குகள் ( ப்றலவே & விைங்குகள்) முகமூடி

விலஙகு்கள் மு்கமூடி்கள் யோசன, குதிசர, சிங்கம், புலி, �்றசவ மு்கமூடி்கள் குருவி, கிளி, 
�ருநது, ்கோ்கம்.

Unit     :    6  Character Mask ( People)
பிரிவு :  6 மனிதக கதாபபாத்திர முகமூடி

ஆண ப�ண மு்கமூடி்கள், குழநசத, ்கோமடி, முதுசம மு்கமூடி்கள், மறறும் ்கோதல் முதல் 
அறபுதம் வசரயோன 8 பமயப்�ோடு்கசளக்  ்கோட்டும் மு்கமூடி்கள்

மனிதன்,  ப்றலவே மற்றும் விைங்கு என ்வேறுபட்ட உயிரினங்களில இரண்டு 
முகமூடிகல்ளத்  தயாரிகக ்வேண்டும். இதலன இரு லககளிலும் லவேத்துககண்டு 
அலைது  க்றுகி அலைது பிடித்துக ககாண்டு,  வே்னத்துடன் ஒரு கபாம்லம 

ோடகமாக  10 நிமிடம் நிகழ்த்திககாட்ட ்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 / லசலக நாடகம - Practical  

COURSE CODE  : BDTA –63 P

COURSE CREDIT   : 3

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » ளசள்க �ாட்க�ாைது, பல்சுளவப்பட்ட ்களல நி்கழ்வு்களுககுள் ஒரு நி்கழ்ச்சியா்க �டத்துவதற்கு ஏதுவாை 

்களல வடிவ�ா்க இருககும். எளிள�யா்க ்கருத்துக்களைப் பாரளவயாைர்களுககு ம்காணடு மசல்லும் 
நி்கழ்வா்க ள�ம் �ாட்கம் அள�யும். ளசள்க �ாட்கப்பளடப்பாளியா்க வைை உதவும் பாட�ாகும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » �ாட்கக ்களலஞர்கள் முதல் பல தைப்பட்ட பளடப்பாளி்களுககும், ஆசிரியர்களுககும்  �ாணாக்கர்களுககும்  

பயன் தரும் படிப்பா்க ளசள்க �ாட்கப் பயிற்சி அள�யும். ்கல்வி, �ாட்கம், ம்காணடாட்ட நி்கழ்வு்களில் 
சிற்நத ளசள்க �ாட்க பளடப்பு்களை உருவாக்க உதவியா்க இப்பாடம் அள�யும். 

   Block    1
Unit     :    1  Mime Drama Types
பிரிவு : 1 ல்லக ோடக வேலககள் 

்கோமடி படல்லோ ஆர்ட், மிச்கப்�டுத்தப்�ட்ட சசச்க நோட்கம், ்கசத தழுவிய LITERAL சசச்க 
நோட்கம், ்கசத நீட்சி இல்லோத ABSTRACT சசச்க நோட்கம். 

Unit      :   2    Mime Acting 
பிரிவு : 2  ல்லக ேடிபபு 

இயல்பு முச்ற நடிப்பில் சசச்க நோட்கம், மிச்கப்�டுத்திய நடிப்பில்  சசச்க நோட்கம். 

   Block    2
Unit     :   3  Costume
பிரிவு : 3 உலட 

குறித்த அல்லது �ல வணணமுசடய உசட, ச்க மறறும் ்கோல் உச்ற்கள், தசலயணி. 

Unit     :   4  Make-Up 
பிரிவு : 4 ஒபபலன

பவள்சள மறறும் ்கருப்புக் த்கோடு்கள் அல்லது �ல வணணமுசடய மு்க ஒப்�சன. 

   Block    3
Unit     :    5 Face Expression 
பிரிவு : 5  முக உைரசசி கவேளிபபாடு 

நச்க முதல் உவச்க ( ்கோதல்) வசரயோன 8 பமய�ோட்டு்களும் சமம் நடிப்பில் மு்க உணர்ச்சி 
பவளிப்�ோடோ்க அசமயும். 

Unit     :   6  Actor Choreograph
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பிரிவு : 6  ேடிகரகள் ஒருங்கிலைபபு 
தனித்த நடி்கர் அல்லது  இருவர் அல்லது �லர் நடிப்�து, �லரும் இசணநது ஒன்றுத�ோல 
நடிப்�து அல்லது �ல தவ்றோ்க நடிப்�து. 

தனி ேபர அலைது குழுவோக்வோ ேடிகரகல்ள லவேத்து,  5 நிமிடம் அ்ளவில,  
உலட, ஒபபலன, இல்க ்காரலவே ஆகியவேற்றுடன் அரங்கப கபாருட்கல்ளப 

பயன்படுத்தாமல,  ல்லக ோடகத்லத 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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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   :  Introduction to Indian Television / இந்தியத் பதாலலக்காடசி  
      அறிமுகம  

COURSE CODE  : BDTA –64 A

COURSE CREDIT   : 2

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » மதாளலக்காட்சி உருவாக்கம், வைலாறு, வைரச்சி, பளடப்பாக்கம்  ஆகியவற்றிளை அறி்நது ம்காள்வதற்கு 

ஏற்ற பாட�ாகும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » மதாளலக்காட்சி சார்நது நிளற்நத விபைங்களை அறிவதின் மூலம் ஊட்கப் பணி்களுககு மசல்லும் நபாது 

உதவி்கை�ா்க இருககும் பாட�ாகும். 

   Block    1
Unit      :  1  Introduction of Television in India.
பிரிவு : 1  இநதியாவில கதாலைககாட்சியின் வேருலக 

பதோசலக்்கோட்சியின் வருச்க, ஒளி�ரப்புத்  துவக்்கம், ஒளி�ரப்பு  விரிவோக்்கம். 
பதோசலக்்கோட்சிக்்கோன ்கல்வி, நிசலய உருவோக்்கங்கள்.  

Unit     :   2  New channels of doordarshan.
பிரிவு : 2 தூரதர்ஷனின் புதிய அலைவேரில்கள் 

துர்தர்்ன், புதிய அசலவரிசச பதோடக்்கம், DD பமட்தரோ, பசயறச்கக் த்கோள்்கள் 
அசலவரிசச உருவோக்்கங்கள்.

   Block    2
Unit     :   3     Growth of private television channels.
பிரிவு : 3 தனியார கதாலைககாட்சிகளின் வேருலக

CNN, Star �ன்னோட்டுத் பதோசலக்்கோட்சி நிறுவனங்கள் இநதியோ வருச்க,  இநதியோவின் 
முதல் தனியோர் அசலவரிசச Z TV பதோடக்்கம். தனியோர் அசலவரிசச்கள்  வருச்க.

Unit     :   4  Development of Television.
பிரிவு : 4 கதாலைககாட்சியின் எழுசசி 

சன் டிவி  (1993), ரோஜ் டிவி (1994), இ டிவி (95-1994) ஸ்டோர் விஜய (த்கோல்டன் ஈகிள்) 
TV, ஏசியோ பநட் த�ோன்்ற உள்நோட்டுத் பதோசலக்்கோட்சி்கள் வருச்க. டிரோய உருவோக்்கம், 
ஒளி�ரப்புச் சட்டம். 
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   Block    3
Unit     :   5  Doordarshan of Madras.
பிரிவு : 5 தூரதர்ஷன் கமட்ராஸ 

தூர்தர்்ன் பமட்ரோஸ், தமிழ பிரிவு அனுமதி, ப�ோதிச்க, புதிய ஒளி�ரப்பு.

 Unit     :   6  Growth of private TV channels in Tamilnadu.
பிரிவு : 6 தமிழகத்தில தனியார அலைவேரில்களின் வே்ளரசசி

ப�ோழுது த�ோக்குச்தசனல்்கள் வருச்க, சன் டிவி, விஜய டிவி, �ோலிமர் டிவி, பஜயோ டிவி, 
்கசலஞர் டிவி, ரோஜ் டிவி, த்கப்டன் டிவி, பதோடர்நது, பசயதி தசனல்்களின் வருச்க, புதிய 
தசலமுச்ற, தநதி 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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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

IV year  – VII Semester

COURSE TITLE   :  Drama script  Writing / நாடகப் பனுெல் எழுதும பயிறசி  
      – Practical   

COURSE CODE  : BDTA – 71 P

COURSE CREDIT   : 4

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » �ாட்கம், திளைப்படம், ஊட்கம், ்கல்வி ஆகிய துளற்கள் சார்நது பணியாற்றச் மசல்நவாரககு,  எழுத்தாளுள�  

ஊககுவிககும் படிப்பு. 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » �ாட்கப் பனுவல் பற்றி அறிவதிைால் �ாட்கம், திளைப்படம் �ற்றும் ஊட்கம் ஆகிய துளற்களுககு பணியாற்றச் 

மசல்லும் நபாது  திளை, ்களத, வசைம் எழுதும் பணி்களுககும், ்கல்வி சார்நத பாடங்களைப் பனுவலாக்கவும்  
உதவியா்க இருககும். 

   Block    1
Unit      :  1  Structure of  Drama Script 
பிரிவு : 1  ோடகப பனுவேலின் அலமபபு

்கசதக் ்கரு, ்கசத வடிவோமோக்்கல், ஒருவரி பதோடர் வடிவமோக்்கல். 

Unit     :   2  Act  and Scenes.
பிரிவு : 2 அங்கம் மற்றும் காட்சி

அங்கம், ்கோட்சி, சூழல், நி்கழவு நிசல, ்கோலம் பிரிப்பு 

   Block    2
 Unit     :   3 Characterizations
பிரிவு : 3   கதாபபாத்திரங்கள்

�ோத்திரங்கள், இதில் ஆண ப�ண, குழநசத, மோறறுப்�ோலினம், இயறச்க, �்றசவ, விலஙகு  
இவறறின் வயது, உடல் நிசல

Unit     :   4  Story Theme and Sequences
பிரிவு : 4 கலதக கரு மற்றும் நிகழ்்வோட்டம்

்கசதக் ்கருசவ வளப்�டுத்தல், நி்கழதவோட்டத்சதச் சீரோக்குதல்
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   Block    3
Unit     :   5  Life Events and Cultural Background
பிரிவு : 5 வோழ்சூழல மற்றும் ்மூகபபின்னனி

வோழசூழல் மறறும் சமூ்கப்பின்னனி, குடும்�ம், ஊர், ந்கரம், ்கோடு. 

 Unit     :   6  Script  Writing   
பிரிவு : 6 ோடக ஆககம்

எழுத்துப்�ணி ஆக்்கம், வோசித்துப்�ோர்த்தல், பிசழ திருத்தம், �னுவல் முழுசம பசயதல்.   

நூல ஆககம் கபற்்ற ஒரு சிறுகலதலய எடுத்துக ககாண்டு, அலத ோடகப பனுவேைாக 
(வே்னத்துடன்) கலத மாற்்றம் இலைாமல  எழுத  ்வேண்டும். அதில கலதச சுருககம், 
கலத ஆசிரியர குறிபபு, கதாபபாத்திரங்கள் பற்றிய குறிபபுகள் லவேககபபட ் 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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Tamil Nadu Open Universit y
School of Journalism and New Media Studies

Department of  Drama & Theatre Studies
Chennai – 15

 IV year – VII Semester

COURSE TITLE   :  Produce Documentary about a Theatre Group /   
        நாடகக்குழு பறறிய ஆெணப்படம உருொக்கம   

COURSE CODE  : BDTA –72P

COURSE CREDIT   : 4

 பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » அறியப்படாத ஒரு �ாட்கக குழுவிளை பை்நதுபட்ட அைவில்  அறியச்மசயயும் ஆவணப்பட முயற்சி.  

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » ஆவணப்பட இயககு�ர, தயாரிப்பாைர ஆகிய பணி்களை ்கற்றுகம்காள்ை உதவுகிறது. 

   Block    1
Unit      :  1  Selection of Drama Troupe.
பிரிவு : 1  ோடகக  குழுலவே  ்தரவு க்ய்தல.

10க்கும் தமற�ட்ட நோடக்க் குழுக்்கசளக் ்கணடறிதல், இதில் ஒரு குழுசவ ததர்வு பசயதல். 

Unit      :  2  Collection of Information  from Drama Troupe.
பிரிவு : 2  ோடகக  குழு பற்றிய க்ய்திகல்ளத் கதாகுத்தல

நோட்கக் குழுவிசனத் ததடல், ததர்வு பசயதல், பசயதி்கசளத் பதோகுத்தல்

   Block    2
Unit     :   3   Interview  With Drama Troupe Artists.
பிரிவு : 3  ோடகக குழுவினரிடம் ்ேரகானல

பசயதி்கசள வரிசசப்�டுத்தல், த்கள்வி்கசளத் தயோரித்தல், நோட்கக் குழுவினரிடம் தநர்்கோனல்.

Unit     :   4       Collection of Photographs and Videos.
பிரிவு : 4  நிழலபடம் மற்றும் வீடி்யா படம் திரட்டல

நோட்கக் குழு சோர்நத பசயதி்கள், �த்திரிக்ச்க, நிழல்�டம் மறறும் வீடிதயோ �டங்கசளத் 
திரட்டல்  மறறும்  முச்றப்�டுத்துதல்.

   Block    3
Unit     :   5   Documenting the Dramatic Works
பிரிவு : 5 குழுவின் ோடகச க்யலபாடுகல்ளப பதிவு க்ய்தல 

குழுவினசர முச்றப்�டுத்துதல், குழுவின் நோட்கங்கசளப் �திவு பசயதல்.

Unit     :   6   Finished Documentary 
பிரிவு : 6 ஆவேைபபடத்லத நில்றவு க்ய்தல

�டத்பதோகுப்பு, பவளியிடுதல், �ரிசுப்த�ோட்டி்களுக்கு அனுப்புதல், யூட்டியுபில் பவளியிடல். 
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ஏ்தனும் ஒரு சி்றபபுலடய கூத்து / ோடகக குழுவிலனத்  ்தரவு க்ய்து, 10 முதல 
15 நிமிடம் அ்ளவில ஒரு ஆவேைபபடம் தயாரிகக ்வேண்டும்.

  References  and Resources

• Documentary 
https://youtu.be/qddEATeRpcI

• Produce Documentary 
https://youtu.be/OZtum6FgoE8
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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 / நாடகம இயக்குதல்   

COURSE CODE  : BDTA – 81 P

COURSE CREDIT   : 4

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » �ாட்கம் ஒன்றிளை எப்படி இயககுவது, அைஙந்கற்றம் மசயவது என்பளதளை அறி்நது ம்காள்ளும் பாட�ாகும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » சுய மதாழில் சார்நத பாடம். �ாட்கம் இயக்கக ்கற்றுக ம்காள்வது என்பது �ாட்கக ்களலஞர்களுககு 

�ட்டுமின்றி  பளடப்பாளி்களுககும், ஆசிரியர்களுககும்,  �ாணாக்கர்களுககும் பயன் தரும். தளலள�ப்பணளப 
உயரத்தும்.

   Block    1
Unit      :  1  Script Selection  
பிரிவு : 1  ோடகபபனுவேல  கதரிவு

�ல்தவ்றோன நோட்கப்�னுவல்்கசள வோசித்தல், ஒரு நோட்கப்�னுவசலத் ததர்வு பசயதல் , 
குழுவுடன் ்கலநதுச்றயோடல். 

Unit      :  2  Actor Selection  
பிரிவு : 2  ேடிகர கதரிவு

நடி்கர்்கசள அசழத்தல், நடி்கர்்கசள உறுதி பசயதல்.

   Block    2
Unit     :   3  Character Selection  
பிரிவு : 3 கதாபாத்திரத்  கதரிவு

�னுவல் வோசிப்பு, நடி்கர்்களின் ஆளுசம அறிதல், ்கதோ�ோத்திரத்  பதரிவு. 

Unit     :   4      Rehearsals
பிரிவு : 4 ஒத்திலககள் 

�னுவல் வோசிப்பு, வசன ஒத்திச்க்கள், நசட ஒத்திச்க்கள்.

   Block    3
   Unit     :   5  Stage Choreography &  Movements  
பிரிவு  : 5 அரங்க ஒருங்கலமவு மற்றும்  ேகரவு

அரங்க ஒருங்கசமவு மறறும்  ந்கர்வு்கள் 

Unit        :   6  Play Production
பிரிவு  : 6 ோடகத் தயாரிபபு 

நிச்றவு ஒத்திச்க, ஒப்�சன, உசட மறறும் இசச ஒத்திச்க, அரஙத்கற்ற நி்கழவு  
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பருவேம் 7ல BDTA 72 P – ோடகபபனுவேல எழுதும் பயிற்சியில உருவோககிய  ோடகப 
பனுவேலை லவேத்துக ககாண்்டா அலைது நூல ஆககம் கபற்றுள்்ள  ஒரு ோடகப 
பனுவேலை எடுத்துக ககாண்்டா, அதலன 30 நிமிட (அலரமணி ்ேர)  ோடகமாக 

இயககி தயாரிகக ்வேண்டும். 

   References  and Resources

• Directing a Play 
https://youtu.be/GiblvjvqGJc

• Theatre Impro  
https://youtu.be/yT5BsU_kG58



76

Ta
m

il 
N

ad
u 

O
pe

n 
U

ni
ve

rs
ity

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   :  Video Presentation of Theatre Artists - An Interview /  
         நாடகக் கலலஞர்கள் பறறிய மநர்காணல் ஒளிப்படம   

COURSE CODE  : BDTA – 82 P

COURSE CREDIT   : 4

பாடத்தின் ந�ாக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES )
 » அறியப்படாத ஒரு �ாட்கக ்களலஞளை பை்நதுபட்ட அைவில்  அறியச்மசயயும் முயற்சியாகும். 

பாடத்தின் பயன்்கள் (COURSE  OUTCOMES)
 » ந�ர்காணல் ஒளிப்படம் வழியா்க அறியப்படாத ஒரு �ாட்கக ்களலஞளை பை்நதுபட்ட அைவில்  

அறியச்மசயவதும், இயக்கம், தயாரிப்பு ஆகிய பணி்களை ்கற்றுகம்காள்வதற்கும் உதவுகிறது. இது �ாட்கம்,  
்கல்வி �ற்றும்  ஊட்கத்துளறககுப் பயைளிககும்.

   Block    1
Unit      :  1  Selection of the Theatre Artists
பிரிவு : 1  ோடகககலைஞலரத் ்தரவு க்ய்தல 

நோட்கக்்கசலஞர் ததடுதல், 10 ந�ர்்களில் மூவசரத் ததர்வு பசயதல், மூவரில் ஒருவசரத் 
ததர்வு பசயதல். 

Unit     :   2  Collection of the Previous Theatre Works.
பிரிவு : 2 முன்லனய ோடகச க்யலபாடுகல்ளத் திரட்டல

ததர்வு பசயத ்கசலஞர் குறித்த பசயல்�ோடு்கசளத் திரட்டுதல்.

   Block    2
Unit     :   3      Documentation of  the Dramatic Works.
பிரிவு : 3  ோடகச க்யலபாடுகல்ள  ஒளிபபடமாககல 

ததர்வு பசயயப்�ட்ட ்கசலஞர் �ஙத்கற்ற நி்கழவு்கள், ்கசலவிழோக்்கள் குறித்து 
ஒளிப்�டமோக்குதல். 

  Unit     :   4      Questionnaire Preparations.
பிரிவு :  4 ்கள்விகல்ளத் தயாரித்தல 

த்கள்வி்கசள உருவோக்குதல், வரிசசப்�டுத்துதல் 

   Block    3
Unit     :   5  Interview  Mathod
பிரிவு : 5 ்ேரகானல முல்ற

தநர்்கோனலுக்குத் தயோர் ஆதல், �ஙத்கற�ோளருடன் ஒத்திச்க

Unit     :   6  Video Documentation.
பிரிவு : 6  வீடி்யாலவேப பதிவு க்ய்தல

தநர்்கோனலுக்குத் தயோர் ஆதல், �ஙத்கற�ோளருடன் �டப்பிடிப்பு.
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ஊர பகுதிலய ஒட்டி வோழ்கின்்ற ஒரு  கூத்து / ஆடல /  ோடக கலைஞலரத்  ்தரவு 
க்ய்து, அககலைஞலர  லமயபபடுத்தி 10 முதல 15 நிமிடம் அ்ளவிைான  ஒரு 

்ேரகானல படத்திலனத்  தயாரிகக ்வேண்டும்.

    References  and Resources

• An Interview - https://youtu.be/r_w9gRRbC6s
• An Interview - https://youtu.be/TqKG8SnqTKs
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