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COMMIT 
(Comprehensive Online Modified Modules for Induction Training) 
 

ట ీం బిల్డీంగ్ - ( Team building :  Duration – 60 Min) 
 

ట ీం బిల్డీంగ్ మాడ్యూల్ కు స్వాగతీం 

  Module 60 నిమిషాల వ్యవ్ధ ికలిగి, ఈ క్రింది 5 యూనిట్ల  లో వివ్రిించబడినద.ి   

 

యూనిట్ 1 :    అధిక పనితీరు బ ీందీం 

యూనిట్ 2 :    మొతతీం జటటు  న ీండ ినిబదధత 

యూనిట్  3 :    జటటు  సభ్యూల యొకక సహకవరీం 

యూనిట్ 4 :    కమూూనికేషన్ మరెుగయపరచడానికి విధానీం 

యూనిట్ 5 :    నమమకీం  మరియయ జటటు  విజయీం 
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యూనిట్ 1 :     అధిక పనితీరు బ ిందిం 
 

 

Flash / 
slide No. 

Description of the Flash/slide in Telugu 

1/7 యూనిట్ 1 :     అధిక పనితీరు బ ీందీం 

02/7 మాడ్యయల్ యొకక లక్ష్యయలు 
- అధిక పనితీరు బ ీందానిి నిరాచీంచడ్ీం  
- విజయానికి లక్ష్ూ పరభావవనిి వివరిీంచడానికి 
- విజయీం కోసీం బ ీందీంలో  సహకవరీం యొకక ప్వర మయఖ్ూత నిరాచీంచడానికి 
- జటటు  సభ్యూలు కమూూనికేషన్ మెరుగయపరిచ ీంద కు విధానాల గయరితీంచడానికి 
- ఆీందరి మదూ విశ్ాసనీయత జటటు కు విజయీం స్వధిీంచడానికి  ఎలా 

సహాయపడ్ుత ీందో  వివరిీంచగలరు  
 

3 & 4/7 జటటు  సభ్యూల మదూ నిబదధత,  కమూూనికేషన్, మరియయ సహకవరీం ఎీంత 
అవసరమో తెల్యచ సే ఉతతర అమెరికవలోని ‘పక్షులు ఆకవశ్ీంలో ఎగిరే కథ’ లో  
వివరిీంచన ైనది 

5/7 టెస్టు:  Teambuilding లో నాలుగయ అీంశవలు ఉనాియి.  ఈ నలుగయ అీంశవలు  
puzzle మయకకలుగవ ఉనివి.   మౌస్ట సహాయీంతో, సర ైన స్వా నీంలో పరతి పజిల్ న  
ఉీంచగలరు.   
వవటి పరమయకూతన  ఒకకకకకటిగవ వివరిీంచడ్మయ జరిగిీంది.  

6/7 - మీరు ఇీంత వరకు తెలుస కుని  ‘అధిక పనితీరు పరదరిశీంచ  బ ీందమయ’ 
గయరిీంచ  మూడ్ు  పరశ్ిలు ఇవాడ్ీం జరిగిీంది.  వవటికీ సీంబీంధిచన 
సరియి ైన సమాధానాలన  గయరితీంచ కిిక్ చ యగలరు. 

7/7 Recap 
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యూనిట్ 2 :   మొత్తిం జట్టు  న ీండి నిబదధత్ 

Flash / 
slide No. 

Description of the Flash/slide in Telugu 

1/9 యూనిట్ 2 :  మొతతీం జటటు  న ీండి నిబదధత 

2/9 సాచఛ భారత్ మిషన  గయరిీంచ మనీందరికీ తెల్స ీంద . ఈ సాచఛ భారత్ కవరూకరమీం 
గయరిీంచ జిలాి  స్వత యిలో, జిలాి  కలెకుర్ స్వరధ్ూీంలో  అీందరి సహకవరీం తో జటటు గవ చ రి 
ఎలా మయన డ కేలి్ీంది వివరిచడ్ీం జరిగిీంది.   

3/9 ఈ యూనిట్ పూరిత సమయానిక ిమీరు; విజయీం మీద స్వధారణ లక్ష్ూీం యొకక 
పరభావీం న  వివరిీంచగలరు.  

4/9  

గోల్ అమరిక మరియయ దానిని నిలుపుకోవడ్ీం.  
ఇీంద లో మూడ్ు  దశ్లు కలవు. అవి: 

 మయీంద గవ ప్వర రీంభీంచడ్ీం  
 పరతి ఒకకరికి తెల్యజేయీండి 
 ఏమి చ శవమయ/ జరుగయత ీందో  కకలవడ్మయ  

5/9   ఫ ై మూడ్ు దశ్లలో, మయీంద గవ ప్వర రీంభీంచడ్ీం అనే దశ్న    
  సాచఛ భారత్ మిషన  ఉదాహరణ దాార వివరిీంచడ్ీం జరిగిీంది.  

6/9   ఫ ై మూడ్ు దశ్లలో, పరతి ఒకకరికి తెల్యజేయీండి దశ్న    
  సాచఛ భారత్ మిషన  ఉదాహరణ దాార వివరిీంచడ్ీం జరిగిీంది. 

7/9   ఫ ై మూడ్ు దశ్లలో, ఏమి చ శవమయ/జరుగయత ీందో  కకలవడ్మయ   
  సాచఛ భారత్ మిషన  ఉదాహరణ దాార వివరిీంచడ్ీం జరిగిీంది. 

8/9 రివూూ కిాజ్ 
మూడ్ు పరశ్ిలు ఇవాడ్ీం జరిగిీంది. ఒకదాని తరవాత ఒకటి సమాధాననిి కిిక్ 
చ యగలరు. 

9/9 Recap 
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యూనిట్  3 :     జటటు  సభ్యూల యొకక సహకవరీం 
Flash / 
slide No. 

Description of the Flash/slide in Telugu 

1/7 యూనిట్ 3  :  జటటు  సభ్యూల యొకక సహకవరీం 

2/7 ఈ యూనిట్ పూరిత సమయానిక ిమీరు; విజయానికి జటటు  సహకవరీం యొకక 
ప్వర మయఖ్ూతన  నిరాచీంచీండి 
 

3/7 తాబేలు మరియయ కుీంద లు కథ – (తాబేలు గ లుపు).  
 

4/7 తాబేలు మరియయ కుీంద లు కథ – (కుీంద లు గ లుపు).  
 

5/7 తాబేలు మరియయ కుీంద లు కథ – (తాబేలు గ లుపు).  
 

6/7 తాబేలు మరియయ కుీంద లు కథ – (తాబేలు మరియయ కుీంద లు ర ీండిీంటి గ లుపు).  
 

7/7 Recap 
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యూనిట్ 4 :   జట్టు తో కమూయనికేట్ చేయడ్ిం 

Flash / 
slide No. 

Description of the Flash/slide in Telugu 

1/10 యూనిట్ 4  :  జటటు తో కమూూనికేట్ చ యడ్ీం  కు స్వాగతీం  

 

2/10 సమాచారీం యొకక ప్వర మయకూత వివరిీంచడ్ీం జరిగిీంది. 
Village Health Nutrition Day ఉదాహరణ, సమాచారీం సరిగవ 
ఇవానీంద న ఈ కవరూకరమీం సఫలమయ కవనీ విషయీం వివరిీంచన ైనది  

3/10 ఈ యూనిట్ పూరిత సమయానిక ిమీరు; జటటు  సభ్యూల మధ్ూ సమాచారీం ప్వర మయకూత 
గయరిీంచ నిరాచీంచగలరు. 

4/10 జటటు  సభ్యూలతో కమూూనికేట్ చ యడానికి చటాకలు 
 

5/10 చటాక: 1 – పరశ్ిలు కవకుీండా సేుటెమీంట్్ వవడ్గలరు 
6/10 చటాక: 2 – సలహాలు కవకుీండా ఆద శవలు ఇవాీండి 
7/10 చటాక: 3 – అభప్వర యానిి తెలుపడ్ీం 

8/10 చటాక: 4 – డెడ్ లెైన్ ఇవాీండి 
9/10 మీ పురోగతిని తనిఖీ చ యీండి: 

 

 
10/10 Recap 
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యూనిట్   5 :   జట్టు  సభ్యయలు మధ్య సహకారిం 

Flash / 
slide No. 

Description of the Flash/slide in Telugu 

1/8 యూనిట్   5 :   జట్టు  సభ్యయలు మధ్య సహకారిం కు స్ాాగత్ిం  
 

2/8 ఒక గ హ నిరవమణానికి అవసరమయియూ పనివవరి గయరిచ వివరిసయత , జటటు  సభ్యూల 
పరసపర సహకవరీం ప్వర మయకూీం గయరిీంచ తెల్యజేయడ్ీం  
 

3/8 ఈ యూనిట్ పూరిత సమయానికి; మీరు, ఒకరిని  
మరొకరిని విశ్ాస ీంచడ్ీం వలి ఎలా విజయీం స్వధిీంచడ్ీంలో ఎలా  
సహాయపడ్ుత ీంధో  వివరిీంచగలరు. 

4/8 కిరతీం యూనిట్్ లో చ స నటటవీంటి జటటు లోని పరతి సభ్యూడి సహకవరీం జటటు  
సఫలీక తీం కవవడానికి ఎలా తోడ్పడ్ుత ీందో  ఉదాహరణ తో వివరిచడ్ీం జరిగిీంది  

5/8 అధిక పనితీరు పరదరిశీంచ  బ ీందీం గయరిీంచ ‘ ఫవరుమల/స్ప పర్ు్ కవరు ఉదాహరణ తో 
వివరిచడ్ీం జరిగిీంది  
 

6/8 వ ైవిధాూనిి అీంగీకరిీంచడ్ీం 

వ ైవిధాూనిి అీంగీకరిీంచడ్ీం జటటు  లో ఎీంత పరమయకూమో వివరిీంచాదమైెనది 

 
7/8 రివూూ పరశ్ిలు 
8/8 Recap 
 

 


