ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಭ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಭಟಖ್ಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನಟನ ಇಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ, ಄ಯಟ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ವಯಕ್ವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ
ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ುಗಳನಟನ ನ ತನ
ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತಟು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ ಄ನವಮವಹಗಟ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತಟು ಟೆಸ್ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್-ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಒಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ
ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ಟೆಸ್- ಆಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ
಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ, ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆುಗಳನಟನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಯೀಗಗಳು, ರಕ್ರರಯೆಗಳು ಄ಥವಹ

ಭ ಲಕ್ ತೆ ೀರಿಷಟುದನಟನ, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ.

ಆದಟ ವಿಜ್ಞಹನ ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ಅಗಿಂದಹಗೆೆ ಫಳಷಟ ಒಂದಟ ಮಹಗೆ ೀಿಹಮವಹಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ
ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಎಂಫಟದನಟನ ನೀು ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಇ ಘಟ್ಕ್ದ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಅಹಹಯದ ಫಗೆೆ
ಬೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ, ಇ ಄ಂವು ಄ನವಮವಹಗಟತುದೆ.
ಸಲವಹಯಟ ಕ್ಹಯಣಗಳಿಗಹಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ನೀು ಹೆೀಗೆ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಯೀಜಿಸಿ
಄ನಟಷಹುನಗೆ ಳಿಷಟವಿರಿ ಎಂಫಟ , ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇ ಄ನಟಬದ್ಧಂದ ಏನ

ಕ್ಲ್ಲಮಟಯಟ, ಹಹಗ ಹೆೀಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟಯಟ

ಎಂಫಟದಯ ಯೀಲ್ೆ ರಭಟಖ್ವಹದ ರಿಣಹಭ ಬೀಯಟತುದೆ. ಬೆ ೀಧನೆಮನಟನ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿಷಟಲ್ಲಿ, ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ
ಫಳಷಟುದಟ ಷಟಲಬಲಿ. ಅದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಆದಯ ರಿಣಹಭ ಄ಗಹಧವಹಗಫಸಟದಟ. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ವಿವಿಧ
ಉದೆದೀವಗಳು, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ನಿಿಸಷಟಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಹತರ ಹಹಗ ಆದನಟನ ಯೀಜಿಷಟುದಯ ರಿಣಹಭಗಳನಟನ ಇ ಘಟ್ಕ್ದ್ಧಂದ
಄ರಿಮಫಸಟದಹಗಿದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಯ ರಿಣಹಭನಟನ ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಷಲಟ ನಭಗೆ ಂದಟ ಄ಕ್ಹವನಟನ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿೀವೆೀನು ಕಲ್ಲಯಬಸುದು?


ವಿವಿಧ ಈದೆದೀವಗಳಿಗಹಗಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಟ, ಈದಹ: ಅಹಹಯದ ಫಗೆೆ ಬೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ.



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನಿಿಸಷಟವಹಗ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ.



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಟು ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ಯೀಜಿಷಟುದಯ ಭ ಲಕ್, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟುದಟ
ಭತಟು ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ನೀಡಟುದಟ.

ಈ

ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ನೀು ಹೆ ಷದಹಗಿ ಏನಹದಯ ಕ್ಲ್ಲಮಟವಹಗ, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಹೆ ಷ ತ್ತನಷನಟನ ತಯಹರಿಷಟವಹಗ ಄ಥವಹ ಒಂದಟ ಮಂತರನಟನ ಚಹಲನೆ
ಮಹಡಟವಹಗ, ಯಹರಹದಯ ಅ ಕ್ಹಮಿನಟನ ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಟುದಟ ಎಂಫಟದಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ನೆ ೀಡಿದರೆ, ಄ದಟ ನಭಗೆ
ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಫಸಟದಟ. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಒಂದಟ ಷಯಳ ಬೆ ೀಧನಹ ಮಹಗೆ ೀಿಹಮವಹಗಿ ಕ್ಹಣಫಸಟದಟ.

, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ

ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟುದಟ ಹಹಗ ಗರಿಶು ಭಟ್ುದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಈಂಟ್ಟಮಹಡಟಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಭಸತುಯವಹದ ಹತರನಟನ ನಿಿಸಷಟತಹುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳು ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಄ುಗಳು:


ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆೈಜ್ ಘಟ್ನೆಗಳು, ವಿದಯಮಹನಗಳು ಭತಟು ರಕ್ರರಯೆಗಳ ಄ನಟಬಗಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷಕ್ರು ಭತಟು ೆರೀಯಣೆಮನಟನ ಹೆಚಿುಷಟುದಟ.



ಒಂದಟ ಘಟ್ನೆ ಄ಥವಹ ವಿದಯಮಹನದ ಭ ಲಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕ್ರಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ. ಉ
ಅಹಹಯದಲ್ಲಿ

ಆಯಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ).



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ೃದ್ಧಧಷಲಟ ಫಳಷಫಸಟದಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮಿನಟನ ಹೆಚಟು ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ಮಹಡಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ.

ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ನೀು ಮಹಡಟ ಄ಥವಹ ಮಹಡಿದ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ಄ುಗಳನಟನ ಏಕ್ೆ ಫಳಷಟವಿರಿ? ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ುಗಳ ಫಗೆೆ ಹೆೀಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟಯಟ?
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1. ಹಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುನ ಏಕೆ ಬಳಷಬೆೀಕು?
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ಹಹಗ ಷಂೂಣಿವಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷಲಟ, ಯಹವಹಗಲ ಄ಯಟ ಮಹಡಿ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ಟ
ಎಂದಟ ನೀು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷವತಃ ಄ರೆೀ ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮಿಗಳನಟನ ಮಹಡಲಟ
಄ಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ. ಆದರಿಂದ, ಄ರಿಗೆ ಈಕ್ಯಣಗಳನಟನ ಫಳಷಟ ಭತಟು ನಿಿಸಷಟ, ನಧಹಿಯ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುು,
ದ

ವ ಷಂಗರಿಸಷಟ ಹಹಗ ಄ಯಟ ಮಹಡಟ ಕ್ಹಮಿ ಹಹಗ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷ ಮವಹಗಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಄ಕ್ಹವನಟನ

ಒದಗಿಸಿದಂತಹಗಟತುದೆ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಈದೆದೀವೂಿಕ್ವಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷಲಟ ಈಮಟಕ್ು ಄ಕ್ಹವಗಳನಟನ ನೀಡಟುದರಿಂದ, ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ
ರಿಕ್ಲನೆಗಳ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಈತುಭಡಿಷಟತುದೆ. ಈತುಭ ವಿಜ್ಞಹನ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ, ನಭಗೆ ಯಹವಹಗಲ ಅಷಕ್ರುಮಟತವಹದ, ಕ್ೆಲು
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ವಿಷಮಯಣಿೀಮವಹದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಹಗಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ರಭಟಖ್ವಹದ ಹತರನಟನ ಯ ಪಿಷಟತುದೆ.
(Wellington and Ireson. 2012)



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮಿನಟನ ಷವತಃ ತಹವೆೀ ಮಹಡಟುದಯ ಫದಲ್ಹಗಿ, ನೀು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ
ಅಮಟದಕ್ೆ ಳುಲಟ ಕ್ಹಯಣಗಳೆೀನಟ?



ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ನೀು ಮಹಡಿದ

ಮಹಡಟ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮಿ ಹಹಗ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರತ್ತಯಂದಯ ಄ನಟಕ್ ಲಗಳೆೀನಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಯೀಚಿಸಿ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಄ನಟಬಗಳ ಸಂಚಿಕ್ೆಮ ಭ ಲಕ್, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನದ್ಧಿಶು ಄ಂವಗಳ ಯೀಲ್ೆ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕ್ರಿಷಟಂತೆ
ಮಹಡಟತುದೆ. ಆಲಿವಹದಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಕ್ೆಲು ಄ಂವಗಳನಟನ ಬಟ್ಟುಬಡಫಸಟದಟ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಷಫಲಗೆ ಳಿಷಲಟ
ಭತಟು ನಭಮ ವಿಯಣೆಗಳಿಗೆ ಅಧಹಯನಟನ ಒದಗಿಷಲಟ ನೀು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಅಹಹಯದ ಫಗೆೆ
ಬೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ, ಅಹಹಯನಟನ ಬೆೀಯಿಸಿದಹಗ ಹೆೀಗೆ ಫದಲ್ಹಣೆ ಹೆ ಂದಟತುದೆ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿೀಕ್ಷಣಹ ರೃತ್ತುಮನಟನ
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಬೆಳೆಷಟತುದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮಶುಕ್ೆಾ ತಹವೆೀ ಏಕ್ೆ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮಿನಟನ ಮಹಡಲಟ ಸಹಧಯವಿಲಿ ಎಂಫಟದಕ್ೆಾ ಸಲವಹಯಟ ಈತುಭ ಕ್ಹಯಣಗಳಿವೆ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ ಹೆಚಹುಗಿ

, ಷಭಮ, ಷಥಳ ಭತಟು ಄ವಯಕ್ವಹದ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿಲಿದ್ಧಯಟುದಟ.

ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನೀು ನಭಮ ೃತ್ತುಯ ನಣಿಮನಟನ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಯಹ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಷಭಿಕ್
ಎಂಫಟದನಟನ ನಧಿರಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಭ ಲಕ್ ನೀು ಕ್ೆೈ

ಡ ನಣಿಮಗಳನಟನ ಷಭರ್ಥಿಷಟುದಟ

಄ವಯಕ್ವೆೀ ಹೆ ಯತಟ, ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ಷಟಲಭವಹದಟದನಟನ ಅಮಟದಕ್ೆ ಳುುುದಲಿ.
ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನಭಗೆ ಯಹುದಟ ಷಟಲಬ ಎನಟನುದಯ ಫದಲ್ಹಗಿ, ನಭಮ ವಿದಹಯ

ಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಭ ಲಕ್ ನೀು ಕ್ೆೈಗೆ ಂಡ

ನಣಿಮಗಳನಟನ ಷಭರ್ಥಿಷಟುದಟ ಄ವಯಕ್. ಎಲಿ ರಕ್ರರಯೆಗಳು ಭತಟು ವಿದಯಮಹನ ತಯಗತ್ತ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಬೆಂಫಲ್ಲಷಟುದ್ಧಲಿ.
ಹರಯೀಗಿಕ್ವಹಗಿ, ತಯಗತ್ತ ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಷಂಕ್ರೀಣಿವಹಗಿಯಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ದ್ಧೀಘಿವಹಗಿಯಫಸಟದಟ.
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ‘ಒಂದಟ ತಯಗತ್ತ ರಯೀಗಕ್ರಾಂತ, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಈತುಭವಹದ, ರತಯಕ್ಷವಹದ, ಷಶುತೆಯಿಂದ ಕ್ ಡಿಯಟ ಭತಟು
ಹೆಚಟು ರಭಹನಟನ ಬೀಯಟ’ ರಯೀಜ್ನಹ ವಕ್ುತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ. (Wellington and Ireson. 2012 p.165) ಅದಹಗ ಯ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ
ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆ

, ನರಹಷಕ್ರು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುದೆೀ ಆಯಟುದಟ ಭತಟು ಬೆೀಷಯದ್ಧಂದ್ಧಯಟುದಟ
. ಒಂದಟ
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ಹಹಗಹದರೆ, ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ, ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗರಿಶು ಭಟ್ುದಲ್ಲಿ ಭಹಗಿಸ
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಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಬೆಂಫಲ್ಲ

ಹಹಗ ಄ಯ ಅಷಕ್ರುಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ಟುಕ್ೆ

? ಭಹಗವಃ ಈತುಯು, ನಭಮ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ

ಈದೆದೀವದಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ ಭತಟು ನೀು ಏನನಟನ ಸಹಧಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಿದೆ ಎನಟನುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳು ಸಲವಹಯಟ ಸಹಧಯತೆಗಳಿಂದ ಕ್ ಡಿದ ಈದೆದೀವಗಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧವೆ. ಆುಗಳನಟನ ಭ ಯಟ ವಿಸಹುಯವಹದ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ
ಗಿೀಿಕ್ರಿಷಫಸಟದಟ.


ಒಂದಟ ವಿದಯಮಹನ, ರಿಕ್ಲನೆ, ನಮಭ, ಸಿದಹದಂತ ಄ಥವಹ ರಕ್ರರಯೆಮನಟನ ವಿರಿಷಟುದಟ.



ಬೆ ೀಧನೆಗೆ ಮೊದಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಟತ ಸಲನಟನ



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮಲ್ಲಿಯಟ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನಟನ ಷಶುವಹಗಿ ಹೆೀಳಲಟ ಭತಟು ರಿಶೆೃೀಧಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ.

ಆುಗಳೆಲಿೂ ರಭಟಖ್ವಹದುಗಳು ಭತಟು ಒಂದಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆ

ಹಹಗ ರಚೆ ೀ ಷಟುದಟ.
ಒಂದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಿುನದನಟನ ಸಹಧಿಷಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಈದೆದೀವು ನೀು

ಹೆೀಗೆ ಹರತಯಕ್ೆಮನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಿರಿ ಹಹಗ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುುವಿರಿ ಎನಟನುದಯ ಯೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭನಟನ ಬೀಯಟತುದೆ.

1:
ಅಹಹಯ ಎಂಫ ಹಠ್ೂ ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿ ಅಷಕ್ರುಮನಟನ ಹೆಚಿುಷಟತುದೆ. ಆದಟ ಄ಯ ದ್ಧನನತಯ ಜಿೀನದ ಹಹಗ ಄ಯ ಷಂಷೃತ್ತಮ ಒಂದಟ
ಫಸಟಭಟಖ್ಯ ಭಹಗವೆೀ ಅಗಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಄ನಟಬ ಭತಟು ಭಟಂದ್ಧನ ಜಿೀನದ ರಷಟುತ್ತಗಳನಟನ ಅಧರಿಸಿ, ಅಹಹಯ ಹಠ್ನಟನ
ಬೆ ೀಧಿಷಟುದಟ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಷಟಲಬ. ಚಿಕ್ಾ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭನೆಮಲ್ಲಿನ ಷಂದಬಿದ ಭ ಲಕ್ ಅಹಹಯದ ಫಗೆೆ ರಿಚಯಿಷಫಸಟದಟ. ಇ
ಷಂದಬಿ ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ ಅಹಹಯನಟನ ಬೆೀಯಿಸಿದಹಗ ಅಗಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳ ಫಗೆೆ ಶಿರೀಭತ್ತ ರಹುಲ್ ಯಯಟ ಒಂದಟ ತಯಗತ್ತಮ ಚಿಕ್ಾ
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಬೆ ೀಧಿಷಟುದನಟನ ಕ್ೆ ಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ಅಹಹಯ ಬೆೀಯಿಷಟುದನಟನ ನಹನಟ ಇ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸಿದೆದೀನೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಄ನನ, ಸೆ ು, ರೆ ಟಿು ಭತಟು
ತಯಕ್ಹರಿ- ಄ಯಟ ತಟಂಬಹ ಸತ್ತುಯದ್ಧಂದ ವಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ಹಹಗ ಅಷಕ್ರುಯಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ, ಅಹಹಯನಟನ ಬೆೀಯಿಷಟುದಕ್ರಾಂತ ಭಟಂಚಿತವಹಗಿ,
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಹಹಯನಟನ ನೆ ೀಡಲಟ ಭತಟು ಄ುಗಳನಟನ ವಿರಿಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ನಹನಟ ಄ಯಟ ಈಯೀಗಿಸಿದ ದಗಳನಟನ ಕ್ು
ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆ ನಟ. ಅಹಹಯನಟನ ಬೆೀಯಿಷಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ನಹನಟ ಄ಯ ಅಷಕ್ರು ಭತಟು ಗಭನನಟನ
ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕ್ರಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದೆನಟ. ನಹನಟ ದೃಷ್ಟ್ುದೆ ೀಶವಿಯಟ ಆಫಬಯಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಅಹಹಯನಟನ ಭಟಟಿು
ನೆ ೀಡಟಂತೆ ಮಹಡಿದೆ. ಄ಯಟ ಅಹಹಯದ ಫಗೆೆ ವಿರಿಷಲಟ ನೀಡಿದ ಕ್ೆಲು ವಿಭನನ ದಗಳನಟನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆ ನಟ.
ಆದಟ ನನನ ಹಠ್ದ್ಧಂದ ಅರಿಸಿ ತೆಗೆದ ಒಂದಟ ಭಹಗ
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಄ಕ್ರಾಮನಟನ ಬೆೀಯಿಷಟುದಕ್ರಾಂತ ಮೊದಲಟ ಹೆೀಗಿಯಟತುದೆ?
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಯಣಹತಮಕ್ ದಗಳನಟನ ನೀಡಿದಯಟ. ನಹನಟ ಄ುಗಳನಟನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆ ನಟ. ನಹನಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ
ಅಹಹಯದ ಫಣಣ, ಅಕ್ಹಯ ಹಹಗ ಯಚನೆಮನಟನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ಈತೆುೀಜಿಸಿದೆನಟ, ಭತಟು ಅಹಹಯನಟನ ಗಭನವಿಟ್ಟು ನೆ ೀಡಲಟ
ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳಿದೆನಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ;
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಆದಟ ಯಹ ಫಣಣನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ?
ವಿದಹಯರ್ಥಿ: ಬಳಿ.
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಆದಟ ಇ ರಿೀತ್ತ ಬಳಿಯಹಗಿದೆಯೆೀ? (ಬಳಿಮ ಷಟುವಿನ ಕ್ಡೆಗೆ ಬೆಯಳು ತೆ ೀರಿಸಿದೆ).
ವಿದಹಯರ್ಥಿ: ಆಲಿ, ಄ದಕ್ರಾಂತ ಕ್ಂದಟ ಫಣಣದಹದಗಿದೆ.
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಷರಿ, ಄ಕ್ರಾಮನಟನ ಬೆೀಯಿಸಿದಹಗ ಏನಹಗಟತುದೆ ಎಂದಟ ನೆ ೀಡೆ ೀಣ (ಕ್ಟದ್ಧಮಟ ನೀರಿಗೆ ಄ಕ್ರಾಮನಟನ ಹಹಕ್ರದೆ).
ಏನಹಗಫಸಟದಟ ಎಂದಟ ಄ಂದಟಕ್ೆ ಂಡಿಯಟವಿರಿ?
ವಿದಹಯರ್ಥಿ: ಄ದಟ ಆನ ನ ಬಳಿಯಹಗಟತುದೆ.
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ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ನನಗೆ ಹೆೀಗೆ ಗೆ ತಟು?
ವಿದಹಯರ್ಥಿ: ಯಹಕ್ೆಂದರೆ ನಭಮಭಮ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಄ನನ ಮಹಡಹುರೆ?
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ನಭಗೆ ಄ನನ ತ್ತನೆ ನೀದಟ ಆಶು ಆದೆರ ಕ್ೆೈ ಯೀಲಕ್ೆಾತ್ತು.
ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ೆೈ ಯೀಲಕ್ೆಾ ಎತಟುತಹುರೆ.
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಄ಕ್ರಾಮನಟನ ಬೆೀಯಿಷಟುದಕ್ರಾಂತ ಭಟಂಚೆ ಯಹಯಟ ತ್ತನನಲಟ ಆಶುಡಟತ್ತುೀರಹ?
ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ೆೈಮನಟನ ಕ್ೆಳಕ್ರಾಳಿಸಿದಯಟ. ಆದೆ ಂದಟ ಄ಷಭಿಕ್ ಕ್ಲನೆ ಎಂದಟ ಒಫಬರಿಗೆ ಫಬಯಟ ಭಟಖ್ ನೆ ೀಡಿ ನಕ್ಾಯಟ.
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಄ಕ್ರಾ ಬೆೀಮಟತ್ತುದೆ, ಇಗ ನಹು ಸೆ ನಟನ ನೆ ೀಡೆ ೀಣ. ಬೆೀಯಿಷಟುದಕ್ರಾಂತ ಭಟಂಚೆ ಸೆ ು ಹೆೀಗಿದೆ?
ನಹನಟ ಸೆ ನಟನ ಒಂದಟ ಹತೆರಮಲ್ಲಿ ಹಹಕ್ರದೆ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರಶೆನಗೆ ನೀಡಿದ ಈತುಯಗಳನಟನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆದೆನಟ.
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಬೆೀಯಿಸಿದ ಸೆ ನಟನ ಯಹಯಟ ತ್ತಂದ್ಧಯಟವಿರಿ? ಬೆೀಯಿಸಿದಹಗ ಆದಟ ಏನಹಗಟತುದೆ?
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭನೆಮಲ್ಲಿನ ಄ಯ ಄ನಟಬಗಳನಟನ ಅಧರಿಸಿದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಯಟ. ನಹನಟ ಸೆ ನಟನ ಬೆೀಯಿಸಿದೆ ಹಹಗ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ದಟ ಫದಲ್ಹಗಟುದನಟನ ತಲ್ಲಿೀನರಹಗಿ ಗಭನಷಟತ್ತುದದಯಟ. ನಹನಟ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಄ಯ ಗಭನನಟನ
ಏನಹಗಟತ್ತುದೆ ಎಂಫಟದಯ ಕ್ಡೆಗೆ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕ್ರಿಸಿದೆ.


ಸೆ ು ಹೆೀಗೆ ಫದಲ್ಹಗಿದೆ?



಄ಕ್ರಾ ಹೆೀಗೆ ಫದಲ್ಹಯಿತಟ?



ಯಹುದಟ ಅಹಹಯ ಫದಲ್ಹಗಟಂತೆ ಮಹಡಿತಟ?



ಯಹ ಅಹಹಯ ಹೆಚಟು ಫದಲ್ಹಯಿತಟ?



ನಹು ಅಹಹಯನಟನ ಏಕ್ೆ ಬೆೀಯಿಷಟ

ವೆ?

ವಿಡಿಯೀ : ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಈತೆುೀಜಿಷಲಟ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಟ.

ಇಗ ನೀು ಷಂನ ಮಲ 1

‚ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಈತೆುೀಜಿಷಲಟ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಟ‛ ನೆ ೀಡಿದರೆ

ಈಮಟಕ್ುವಹಗಫಸಟದಟ.



ಶಿರೀಭತ್ತ ರಹುಲ್ ಯಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ಄ದಯ ಈದೆದೀವ

ಈದೆದೀವಗಳು

ಏನಹಗಿತಟು/ಏನಹಗಿದದು? ಄ುಗಳನಟನ ಸಹಧಿಷಲಟ ಄ರೆೀನಟ ಮಹಡಿದಯಟ?


ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದದಯಟ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯಿಂದ ಕ್ಲ್ಲತರೆ ಹಹಗ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡದೆೀ ಫರಿೀ ಠ್ಯುಷುಕ್ ಒಂದನೆನೀ ಶಿರೀಭತ್ತ
ರಹುಲ್ ಯಯಟ ಄ಲಂಬಸಿದದರೆ ಏನಹಗಟುದಟ ಎಂದಟ, ನೀು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟವಿರಿ.
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2. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳಳುವಿಕೆ ಮತ್ುು ಕಲ್ಲಕೆ
ಯಹುದೆೀ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಒಂದಟ ರಭಟಖ್ ಈದೆದೀವು, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಹಗಿಯಟತುದೆ. ಷಂದಬಿ 1ಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭತ್ತ
ರಹುಲ್ ಯಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಫಗೆಮ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ ಬೆೀಯಿಸಿದಹಗ ಕ್ಂಡಟಫಯಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ.
ವಿೀಕ್ಷಣಹ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಬೆಳೆಷಲಟ ಆದಟ ಄ರಿಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಯಿತಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ೃದ್ಧಧಷಲಟ ರಶಿನಷಟ
ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಶಿರೀಭತ್ತ ರಹುಲ್ ಯಯಟ ಫಳಸಿದಯಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ; ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಈತುಯನಟನ ಹಹಗೆಯೆೀ ಒಪಿಕ್ೆ ಳುುುದಯ ಫದಲಟ,
ಶಿರೀಭತ್ತ ರಹುಲ್ ಯಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಄ಕ್ರಾ ಹೆೀಗೆ ಬಳಿಯಹಯಿತಟ ಎನಟನುದನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದಯಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ, ವಿೀಕ್ಷಣೆಮ ಭ ಲಕ್ ಮಹತರ

ಮಹಡಫಸಟದಟ ಎಂದಟ ಭಹವಿಷಲಟ ಅಗದಟ. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ

ರಿಕ್ಲನೆಗಳು ಹಹಗ ರಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ನೆೀಯವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆಯಹದಯ

, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಭ ಲಕ್

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಭತಟು ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಲಟ ನೀು ರಭಟಖ್ ಹತರನಟನ ಿಸಷಟವಿರಿ. ಭಧಯತ್ತಿ ಹಹಗ
಄ಥೆೈಿಷಟ ಹತರನಟನ

ನಿಿಸಷ

. (Monk and orborne 2000)

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನಷ್ಟ್ಾಿಮ ವಿೀಕ್ಷಕ್ರಹಗಿದದರೆ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದ್ಧಲಿ. ಹಹಗಹಗಿ ಄ಯನಟನ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ. ಶಿರೀಭತ್ತ
ರಹುಲ್ ಯಯಟ ಹೆೀಗೆ ಅಹಹಯು ಬೆೀಯಿಸಿದಹಗ ಫದಲ್ಹಗಟತುದೆ ಎಂಫಟದಯ ಕ್ಡೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆೀಂ

ಕ್ರಿಷಟುದಯ

ಭ ಲಕ್, ಹಹಗ ರಶಿನಷಟುದರಿಂದ, ವಿೀಕ್ಷಣಹ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಷಲಟ ಈತೆುೀಜಿಸಿದಯಟ, ಹಹಗ ಄ಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ
಄ನಟಬಗಳನಟನ ವಿಶಮದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಷಂಫಂಧಿೀಕ್ರಿಸಿದಯಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಟ ಹತರ ಄ಥವಹ ಕ್ಹಮಿನಟನ ನೀಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್ೂ ಷಿಸತ ಄ಯ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆರೀಂ

ಕ್ರಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ.

ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಿಸರಿಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ನಡೆಮಟತ್ತುಯಟವಹಗ, ಪಲ್ಲತಹಂವನಟನ ಹಹಗ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳನಟನ ತಭಮ ುಷುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದಟ.
ಒಂದಟ ನದ್ಧಿಶು ವಿಧಹನದ ಭ ಲಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಕ್ೆಲು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರರೀಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ, ಭತಟು
ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ಄ಂವಗಳ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಈತೆುೀಜ್ನ ನೀಡಟುದಟ

. White and gunstone (1992) ಯ

‚ತಂತರ‛

ಉಹೆ-ವಿೀಕ್ಷಣೆ-ವಿಯಣೆ (Predict-Observe-Explain)


ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಹಗಟುದೆ ೀ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಉಿಸಷಟತಹುರೆ ಹಹಗ ತಭಮ ಉಹೆಮನಟನ ಷಭರ್ಥಿಷಟತಹುರೆ. ಄ಯ
ಉಹೆಮಟ ಫರಿೀ ಉಹೆಯಹಗಿಯದೆೀ, ಕ್ಹಯಣಗಳನಟನ ಅಧರಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ಉಹೆಮಟ ರಷಟುತ ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಷನನವೆೀವಕ್ೆಾ
಄ನವಮವಹಗಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಹಗಟತುದೆ ಎನಟನುದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ವಿೀಕ್ಷಿಷಟಯಟ ಭತಟು ವಿರಿಷಟಯಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಭಮ ವಿೀಕ್ಷಣೆಮನಟನ ವಿರಿಷಲಟ ಭತಟು ಉಹೆ ಹಹಗ ವಿೀಕ್ಷಣೆಮ ನಡಟವಿನ ಯತಹಯಷನಟನ
ಭಯಟ ಶಿೀಲ್ಲಷಲಟ ರಮತ್ತನಷಟಂತೆ ತ್ತಳಿಷಟುದಟ.

POE ಫಳಷಟುದಟ ಄ಯ ಯೀಚನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಟ ಷವಹಲ್ಲನಂತ್ತದೆ. ಅದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅಧಹಯ ಷಿಸತವಹದ ಉಹೆಗಳಿಗೆ ಮಹತರ
ಫಳಷಟುದಟ, ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ಮೌಲಯಮಟತ ಒಳನೆ ೀಟ್ನಟನ ನೀಡಟತುದೆ. ಄ಂದಹಜಿನ ಅಧಹಯದ ಯೀಲ್ೆ ಉಿಸಷಲಟ್ು ಄ಂವಗಳು,
ಈಮಟಕ್ು ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ನೀಡಟುದ್ಧಲಿ.

ಒಂದಟ ಷಯಳ ಸಹುರ್ಚಿ ರಿೀಕ್ೆಮಟ, ಅಹಹಯ ದಹಥಿಕ್ೆಾ ಅಯೀಡಿನ್ ದಹರಣನಟನ ಸೆೀರಿಷಟುದಹಗಿದೆ. ಸಹುರ್ಚಿ ಆಲಿದ್ಧದದರೆ
ಅಯೀಡಿನ್ ದಹರಣು ಸಳದ್ಧ ಄ಥವಹ ಕ್ೆೀಷರಿ (orange) ಫಣಣದಲ್ಲಿಯೆೀ ಆಯಟತುದೆ. ಸಹುರ್ಚಿ ಆದದರೆ, ನೀಲ್ಲ/ಕ್ು ಫಣಣದಲ್ಲಿ
ಕ್ಹಣಟತುದೆ. ಇ ಅಹಹಯ ದಹಥಿ ರಿೀಕ್ೆಮ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ POE ತಂತರನಟನ ಹೆೀಗೆ
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ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನೀು, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಷಟುತ ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಄ನವಮಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ POE ತಂತರನಟನ
ಫಳಷಟಂತೆ ತ್ತಳಿಷಟುದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯಟ ಯೀಚನೆಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ, ಄ಯ ಉಹೆಗಳನಟನ ಷಭರ್ಥಿಸಿಕ್ೆ ಳುುಂತೆ
ತ್ತಳಿಷಟುದಟ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಹಗಟತುದೆ ಎಂದಟ ವಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ತ್ತಳಿಷಟುದಟ, ಄ಯ ರಷಟುತ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನಟನ ನೀು
ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಷಟುದಟ ಭತಟು ಷವಹಲ್ಲಗೆ ಒಳಡಿಷ
ಷಂದಬಿ

.

2ಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಶಹಂತ್ತಯಯಟ ತಭಮ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ POEಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಿದಯಟ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿಮಫಸಟದಹಗಿದೆ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು

ವಿವಿಧ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟ

. ಅದರೆ, ಄ರಿಗೆ ತ್ತನಟನ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳ

ಭತಟು ಄ುಗಳ ಪೀಶಕ್ಹಂವಗಳ ಗಟಂುಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ಭತಟು ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಷಲಟ ಕ್ಶುವೆನಷಫಸಟದಟ. ಆದಕ್ೆಾ
ಕ್ಹಯಣವೆೀನೆಂದರೆ, ಕ್ಹಬೆ ೀಿಹೆೈಡೆರೀಟ್, ‘ವಿಟ್ಮನ್’’ ಄ಥವಹ ‘ಸಹುರ್ಚಿ’ ಎಂಫ ಷಟುಗಳು ಄ಭ ತಿ ಕ್ಲನೆಗಳಹಗಿವೆ. ನೀು ಒಂದಟ
ಬಹಯಗ್ ಸಹುರ್ಚಿ

಄ಥವಹ ಒಂದಟ ಫಟ್ುಲಟ ಪರೀ

ನನಟನ ತ್ತನನಲಟ ಫಯಟುದ್ಧಲಿ. ವಿವಿಧ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳು ಭತಟು

಄ುಗಳ ಪೀಶಕ್ಹಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತ ರಿಕ್ಲನಹತಮಕ್ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ , ವಿಶಮನಟನ

ಧಿಷಟುದಟ ಒಂದಟ

ಷವಹಲಟ ‘ಕ್ಹಬೆ ೀಿಹೆೈಡೆರೀಟ್’, ‘ಸಹುರ್ಚಿ’ ಭತಟು ಷಕ್ಾರೆ ಎಂಫ ದಗಳನಟನ ಒಂದೆೀ ರಿೀತ್ತಯಹಗಿ ಫಳಷಟತ್ತುಯಟುದರಿಂದ ಷಂದೆೀಸ
ಈಂಟಹಗಟುದಟ ಷಸಜ್ವೆೀ. ಹಹಗಹಗಿ, ಷಕ್ಾರೆ ಭತಟು ಸಹುರ್ಚಿ ಎಯಡ ಕ್ಹಬೆ ೀಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ಗ

ಎಂಫಟದನಟನ ಭನದಟ್ಟು ಮಹಡಟುದಟ

ಭಟಖ್ಯ. ಅಹಹಯ ದಹಥಿದಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚಿ ರಿೀಕ್ೆ ಮಹಡಟವಹಗ ಕ್ಹಬೆ ೀಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ದನಟನ ಫಳಷದೆೀ ಸಹುರ್ಚಿ ದನಟನ ಮಹತರ
ಫಳಷಬೆೀಕ್ಟ.

2:

ಇ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಶಹಂ

, ಅಹಹಯ ದಹಥಿದ ರಿೀಕ್ೆಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ ಫಳಸಿದ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ಹ

ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡ ನಧಹಿಯಗಳನಟನ ವಿರಿಷಟಯಟ. ಅಹಹಯ ದಹಥಿದ ರಿೀಕ್ೆಗಳನಟನ ಹೆಚಿುನ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟ ತಯಗತ್ತಗಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಮಹಡಲಟ ಕ್ಶುವಹಗಫಸಟದಟ. ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಆಂತಸ
ಷಂದಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಟ ಈಮಟಕ್ು ಮಹಗೆ ೀಿಹಮವಹಗಿದೆ. 60 ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟ ಅಯನೆೀ ತಯಗತ್ತಗೆ ಇ ಹಠ್ನಟನ
ಬೆ ೀಧಿಷಲ್ಹಯಿತಟ.
ಕ್ೆಲು ಅಹಹಯ ದಹಥಿದಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟುದನಟನ ಒಂದಟ ಷಯಳ ರಯೀಗದ ಭ ಲಕ್, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಮಟಂತೆ
. ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಇ ಒಂದಟ ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ೆೈಗೆ ಂಡರೆ, ಫಸಳಶಟು ಅಹಹಯ ದಹಥಿ
ಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ ಹಹಗ ಹಹಳಹಗಟತುದೆ

ಹಹಗ ಸಹಕ್ಶಟು ರಮಹಣದಲ್ಲಿ ಅಯೀಡಿನ್ ದಹರಣ

ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಹಹಗಹಗಿ ನಹನಟ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸಹುರ್ಚ’ ಆಯಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ಹ ವಿಧಹನನಟನ ಫಳಸಿದೆ.
ನಹನಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ, ‘ಸಹುರ್ಚಿ’ ಆಯಟ ಹಹಗ ಆಲಿದೆೀ ಆಯಟ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ
ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇ ರಿೀಕ್ೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ ವಿಭನನ ಫಗೆಮ
ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ ತೆ ೀರಿಷಬೆೀ

ುದರಿಂದ, ನನಗೆ ಇ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗೆ ಹೆಚಿುನ ಷಥಳಹಕ್ಹವ ಬೆೀ

ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ನೆ ೀಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ. ಹಹಗಹಗಿ ನಹನಟ ಹರತಯ

ತುದೆ.

ಮನಟನ ನೆಲದ ಯೀಲ್ೆ

ಮಹಡಲಟ ನಧಿರಿಸಿದೆನಟ. ಭಟಂದೆ ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನೆಲದ ಯೀಲ್ೆಮ , ಄ಯ ಿಸಂದೆ ಕ್ೆಲಯಟ ಕ್ಟಚಿಿಮ ಯೀಲ್ೆ,
ಆನ ನ ಕ್ೆಲಯಟ ಆಯ ಿಸಂದೆ ನಂತ್ತದದಯಟ. ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸಹಧಹಯಣ ಭಟ್ು ಹಹಗ ಿಸಂದಟಳಿದ್ಧಯಟ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ
ಭಟಂಭಹಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಯೀಜಿಸಿ

.ಏ

ಹಹಗ ಿಸಂದೆ ನಂತ್ತಯಟರಿಗ ಷಸ ಹರ

಄ಯನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ

ಉ

ಮಟ ಕ್ಹಣಟತ್ತುಯಟ ಫಗೆೆ ಖ್ಹತ್ತರಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ, ರನಹಳಗಳು

ತಟಂಬಹ ಚಿಕ್ಾದಹಗಿಯಟುದರಿಂದ, ಄ದಯ ಫದಲಟ ಷಣಣ ೆಿೀಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ ನೀಡಲಟ ನಧಿರಿಸಿದೆ. (
ರಿೀಕ್ೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ವಿರಿಸಿದ ನಂತಯ, ನಹನಟ ಸಹುರ್ಚಿ ನೆ ಂದ್ಧಗೆ ಅಯೀಡಿನ್ ದಹರಣದ ಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಄ರಿಗೆ
ತೆ ೀರಿಸಿದೆನಟ. ನಂತಯ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳಿಗೆ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿದೆನಟ. ನಹನಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅಷಕ್ರುಮನಟನ
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1)

ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ೆಂ

. ಅದರೆ, ಆದಟ ಄ತಯಂತ ಅಕ್ಶಿಕ್ ಅಹಹಯ ದಹಥಿ ರಿೀಕ್ೆಮಲಿ. ಅದದರಿಂದ, ನಹನಟ ಯೀಚಿಸಿ,

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಉಹೆ ಮಹಡಟಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ನಂತಯ ಕ್ೆಲು ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿದೆನಟ, ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ
ರಿೀಕ್ೆಮಟ ಸಹುರ್ಚಿ ಹೆ ಂದ್ಧದೆಯೆೀ ಄ಥವಹ ಆಲಿವೆೀ ಎಂಫಟದನಟನ ಉಿಸಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ರತ್ತಯಂದಟ ಷಟುನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಹಖ್ಲ್ಲಷಟಂತೆ ಮಹಡಿದೆ. ಆದಟ ನನಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟರೆೀ
ಎಂಫಟದನಟನ ತ್ತಳಿಸಿತಟ.
ಪಲ್ಲತಹಂವನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಲಟ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ನಹನಟ ನಹಲಟಾ ಕ್ಂಫಸಹಲನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಟೆೀಫಲ್ ಫರೆದೆನಟ.
ಮೊದಲನೆಮ ಕ್ಂಫಸಹಲಟ ಅಹಹಯದ ಹೆಷಯಟ, ಎಯಡನೆಮದಟ ಅಹಹಯದ ನೆೈಜ್ ಫಣಣ, ಭ ಯನೆಮದಟ ಫಣಣದಲ್ಲಿ ಫದಲ್ಹಣೆ
ಹಹಗ ನಹಲಾನೆಮದಟ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ಟರಿತ ತ್ತೀಮಹಿನನಟನ ಫರೆಮಟುದಟ. (Figure 1) ನಹನಟ ರತ್ತಯಂದಟ
ಅಹಹಯ ಷಟುವಿನ ಹೆಷಯನಟನ ಮೊದಲನೆಮ ಕ್ಂಫಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಫರೆದೆನಟ. ರಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ರತ್ತಯಂದಟ ಅಹಹಯ ಷಟುವಿನ
ಪಲ್ಲತಹಂವನಟನ ತಹವೆೀ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಮಟಂತೆ ತ್ತಳಿಸೆ ೀಣವೆಂದಟ, ನಹನಟ ಯೀಚಿಸಿದೆ. ಅದರೆ, ಄ಯಟ ಄ಯ
ಷವತಃ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳನಟನ ಹಹಗ ತ್ತೀಮಹಿನಗಳನಟನ ತಭಮ ುಷುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫರೆದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆ
ಈತುಭವಹಗಿಯಟತುದೆ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿದೆ.
ಅಹಹಯದ ಹೆಷಯಟ

ಅಹಹಯದ ನೆೈಜ್ ಫಣಣ

ಫಣಣದಲ್ಲಿ ಫದಲ್ಹಣೆ

ಚಿತರ 1 ಅಹಹಯ ಷಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಲಟ ಒಂದಟ ಟೆೀಫಲ್/

ಸಹುರ್ಚಿ ಆದೆಯೆೀ?

.

ಉ
.

ಭ
.



ಶಿರೀಭತ್ತ ಶಹಂತ್ತಯಯಟ ತೆಗೆದಟ

ಡ ಯಹ ನಧಹಿಯಗಳು, ಄ಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಄ವಯಕ್ತೆ ಹಹಗ ಄ಯ

ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಹೆಚಟು ಒತಟು ನೀಡಿಯಟುದನಟನ ಷ ಚಿಷಟತುವೆ?


಄ಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಹೆೀಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ಮಹಡಿತಟ?



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ ಎಂದಟ ನೀು ಯೀಚಿಷಟವಿರಿ?

ಶಿರೀಭತ್ತ ಶಹಂತ್ತಯಯ ಄ನಟಬಗಳಿಂದ, ಯೀ ಷಟುದಟ ಭತಟು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ರದಶಿಿಷಟವಹಗ, ಹೆಚಿುನ
ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಗಟಂು ನಿಸಣೆ ಮಹಡಟುದಟ, ಒಂದಟ ಷಂಕ್ರೀಣಿವಹದ ಬೆ ೀಧನಹ ತಂತರವಹಗಿದೆ. ಅದಹಗ ಯ,
ವಹಷುವಹಗಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಬೀಯಟ ಧನಹತಮಕ್ ರಿಣಹಭಗಳು, ನಜ್ವಹಗಿಮ ರಮತನದ
ಷಪಲತೆಮನಟನ ರತ್ತನಧಿಷಟತುವೆ.
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3. ಹಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ನಿಿಸಣೆ
ಶಿರೀಭತ್ತ ಶಹಂತ್ತಯಯಟ ಄ಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಷಂನ ಮಲಗಳ

ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ನಿಸಣೆ ಮಹಡಿದಯಟ.

ರತ್ತಯಂದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ಗಭನಷಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಯಟ. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಷಟತುಲ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಟತಟುರಿಮಲಟ ಬಟ್ುರೆ,
ಕ್ೆಲಯಟ ನೆ ೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟುದ್ಧಲಿ.

ದದರಿಂದ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಸೆೀರಿಸಿದಹಗ, ಄ಯಟ ಎಶಟು ಸತ್ತುಯವಿಯಟುದಟ ಄ವಯಕ್

ಎನಟನುದನಟನ ನೀು ಯೀಚಿಷಟ ಄ಗತಯವಿದೆ. ಷಟಲಬವಹಗಿ ಿಸಂದ್ಧನ ಄ಂಚಿನಲ್ಲಿಯಟ ಗಟಂಪಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು,
಄ಡಚ ಮಟಂಟಹಗಿಯಟಯಟ ಄ಥವಹ ಹೆ ಯಗಿಯಟಯನಟನ ಬಟ್ಟುಬಡಫಸಟದಟ – ಿಸೀಗಹಗದಂತೆ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ನಭಮ ಕ್ತಿಯ.
ಶಿರೀಭತ್ತ ಶಹಂತ್ತಯಯಟ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಟಂದ್ಧಯಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಯಟ. ಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟ

ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ನ ಯನತೆಯಿಯಟಯನಟನ ಷಸ ಸೆೀರಿಸಿದಯಟ. ಇ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಟಂದ್ಧನ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಯವಿಯಟಂತೆ ಕ್ ಡಿಸಿದಯಟ ಯಹಕ್ೆಂದರೆ,
಄ಯಟ ಄ರಿಗೆ ಹೆಚಿುನ ಬೆಂಫಲನಟನ ನೀಡಬೆೀಕ್ಹಗಿತಟು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅರಹಭವಹಗಿಯಟುದಯ ಕ್ಡೆಗ ಷಿಸತ ನೀು
ಗಭನಸರಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟುದಟ ಄ವಯಕ್. ಹೆಚಟು ಷಭಮನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅರಹಭವಹಗಿ
ಕ್ಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ, ಆಲಿವಹದಲ್ಲಿ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕ್ರಿಷಟುದಟ ಕ್ಶುವಹಗಟತುದೆ. ಕ್ೆಲು ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನಲಿಫಸಟದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿಮ , ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಟಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ಹಹಗ ಯಹುದೆೀ ಭಟಂರ್ಹಗರತಹ ಕ್ರಭಗಳು ಄ವಯವಿದದಲ್ಲ,ಿ
,

.

,

,

ಏ

ಉ

ಏ

. ನೀು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹದರೆ, ನೀು ಏನಟ ಮಹಡಟತ್ತುೀರಿ

ಎಂಫಟದನಟನ ವಿರಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ. ಟೆೀಫಲ್ ಄ಲಟಗಹಡದಂತೆ ಹಹಗ ಷಳವಹಗದಂತೆ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಯಸಿಥತವಹಗಿ ಮಹಡಟುದಟ
ಭಟಖ್ಯವಹದದಟದ. ವಫದಷೆುೀ ಬೆೀರೆ ಕ್ಡೆ ಸೆಳೆಮಟುದಲಿದೆೀ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮಶುಕ್ೆಾ ತಹವೆೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ
ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಟುದಹದರೆ, ಆದಟ ಄ರಿಗೆ ಒಂದಟ ಒಳೆುಮ ಈದಹಸಯಣೆಮಲಿ. ಭಟಖ್ಯವಹದ ಄ಂವಗಳಹದ, ಗೆ ೀಚರಿಷಟ ಫದಲ್ಹಣೆ
಄ಥವಹ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹದ ಷಟಯಕ್ಷಿತ

ರ್ಹಗರತಹ ಕ್ರಭಗಳ ಫಗೆೆ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಗಭನ ಸೆಳೆದ್ಧಯಟುದನಟನ

ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅಷಕ್ರುಮನಟನ ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹಹಗ ಄ಯಲ್ಲಿ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ ರಶೆನಗಳು ನಭಗೆ
ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಫಸಟದಟ. (ಷಂನ ಮಲ 1ನಟನ ನೆ ೀಡಿ, ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಈತೆುೀಜಿಷಲಟ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಟ.)
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಕ್ುಸಲಗೆ ಫಳಷಟ ಕ್ೌವಲೂ ಷಿಸತ ಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ. ಆದನಟನ ನೀು ರಕ್ರರಯೆಮ ಭಟಖ್ಹಯಂವಗಳನಟನ
ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಫರೆಮಲಟ ಹಹಗ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಲಟ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ
಄ಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಟುದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಲಟ ಭತಟು ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಄ಯ

ಷಕ್ರುಮಟ ಭಟಂದಟರೆಮಟಂತೆ

ಈತೆುೀಜಿಷಲ ಷಿಸತ ಷಹಹಮವಹಗಫಸಟದಟ.

ಶಿರೀಭತ್ತ ರಹುಲ್ ಭತಟು ಶಿರೀಭತ್ತ ಶಹಂತ್ತಯಯಟ ಄ಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಗಭನ ಹಹಗ ಅಷಕ್ರುಮನಟನ ಕ್ೆೀಂ
ಮವಸಿವಯಹಗಿಯಟುದಕ್ೆಾ ಯಹ ಸಹಕ್ಹಾ

ಕ್ರಿಷಟಲ್ಲಿ

ಯಗಳಿವೆ?

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಯ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಡೆದ ಄ನಟಬಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಄ನಸಿಕ್ೆ, ಹಹಗ ಄ಯ ವಿೀಕ್ಷಣೆಮ ಕ್ಡೆಗೆ ಗಭನ ಸೆಳೆಮಟುದಟ
ಆವೆಲಿೂ ಄ಯನಟನ ಅಷಕ್ರುಯಿಂದ್ಧರಿಷಟ ಫಸಟಭಟಖ್ಯ ಮಹಗಿಗಳಹಗಿವೆ.
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟಯಟ ಎನಟನುದಟ ಄ಯಟ ಅಷಕ್ರುಯಿಂದ್ಧಯಟರೆ ೀ ಄ಥವಹ ಆಲಿವೀ ಎಂಫಟದನಟನ ತ್ತಳಿಷಟತುದೆ.
ಅಷಕ್ರುಮಟತರಿಗಿಂತ, ನರಹಷಕ್ರು ಆಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚಟು ಄ಷಬಯವಹಗಿ ತ್ತಿಷಟಯಟ. ಅಷಕ್ರುಯಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಶಹಂತ್ತಯಿಂದ
ಗಭನ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕ್ರಿಷಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದಹಗ ಈತುರಿಷಲಟ ಹೆಚಟು ಮಹತನಹಡಫಸಟದಟ. ನರಹಷಕ್ರುಯಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು
ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಄ಥವಹ ಈತುರಿಷಲಟ ೆರೀರೆೀಪಿತ
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1:
ನಭಮ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ಹಳಜಿಯಿಂದ ಯೀಜಿಷಟುದಟ ಄ದಯ ಮವಸಿಿಗೆ ಷಹಹಮಕ್. ನೀು ನಭಮ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಯೀಜಿಷಲಟ
ಹಹಗ ಸಂತಗಳ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಮಹಗಿದವಿಕ್ವಹಗಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಶಹಂತ್ತಯಯ ಯೀಜ್ನೆ (ಷಂನ ಮಲ 2) ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.
ನೀು ಯೀಜಿಷಟವಹಗ, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಈದೆದೀವಗಳನಟನ ಸೆೀರಿಷಟುದಟ.


ನೀು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆ



ನೀು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಹರಯಂಭಷಟವಿರಿ?



ಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟ ಈಕ್ಯಣಗಳು ಭತಟು ಷಟುಗಳು.



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಄ನಟಷರಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ಸಂತಗಳು.



ರತ್ತ ಸಂತದಲ್ಲಿಮ ನೀು ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಹದ ಭಟಖ್ಯ ರಶೆನಗಳು.



ಎಲಿಯ ನೆ ೀಡಟಂತೆ, ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಹೆೀಗೆ ಯಸೆಥ ಮಹಡಟವಿರಿ?



ವಿಶೆೀಶ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಄ಗತಯತೆ ಆಯಟರಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ನೀು ಬೆಂಫಲ ನೀಡಟವಿರಿ ಄ಥವಹ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟವಿರಿ.



ಭಟಖ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹಂವಗಳನಟನ ಷಶುಡಿಷ , ಬೆೀಕ್ಹಗಟ ಬೆ ೀಧನಹ ಸಹಭಗಿರಗಳು – ಚಹಟ್ಿ ಗಳು, ಚಿತರಗಳು ಭತಟು

ಏನನಟನ ಸಹಧಿಷಬೆೀಕ್ೆನಟನವಿರಿ?

ಮಹದರಿಗಳು.


ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹದ ಷಟಯಕ್ಷಿತ ಭಟಂರ್ಹಗರತಹ ಕ್ರಭಗಳು.



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ರತ್ತ ಸಂತದಲ್ಲಿಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಮಹಗಿಗಳು.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಗೆ ತಟುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿರಿ.

ನಭಮ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಫರೆಯಿರಿ ಹಹಗ ನೀು ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯಟ ಯಹುದೆೀ ರಶೆನಗಳನಟನ ನಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ಈಯೀಗಿಷಲಟ
ಸಹಧಯವಹಗಟಂತೆ ಷರ್ಹಾಗಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳಿು. ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಆನೆ ನಫಬಯಟ ವಿಜ್ಞಹನ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿದದರೆ, ನಭಮ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಄ರೆ ಂದ್ಧಗೆ
ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ, ಆನ ನ ಯಹುದಹದಯ ರಶೆನಗಳಿವೆಯೆೀ ಎಂಫಟದನಟನ ನೀು ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.

:

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹಭಥಯಿನಟನ ಗಳಿಷಬೆೀಕ್ಹದಲ್ಲಿ ಈತುಭ ಯೀಜ್ನೆಮ ಹರಭಟಖ್ಯತೆಮನಟನ ತಳಿುಹಹಕ್ಟಂತ್ತಲಿ. ನೀು
, ಇ ರಕ್ರರಯೆಮಟ
ಆನ ನ ವೆೀಗವಹಗಿ ನಡೆಮಟತುದೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಷವತಃ ನೀ

ಸಹಮಹನಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಟತ್ತುದದರೆ, ಆದಟ ನಭಗೆ

ಕ್ೆಲವಂದಟ ಸಹರಿ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದೆ. ನಭಮ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ಹಹಗ ಇ ರಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಆನ ನ ಈತುಭವಹಗಿ
಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ನಭಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ. ಆನಟನ ಈತುಭವಹಗಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ನಭಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ
ಷಂನ ಮಲ 3ಯಲ್ಲಿಯಟ ‚ಹಠ್ಗಳ ಯೀಜ್ನೆ‛ ಆದನಟನ ಓದ್ಧ,

2:
ಒಂದಟ ರಿಕ್ಲನೆ ಄ಥವಹ ರಕ್ರರಯೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ, ಷಭಿಕ್ ವಿಯಣೆಗಳನಟನ ಭತಟು ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮ
www.TESS-India.edu.in

9

ತಂತರಗಳನಟನ ಷಂಯೀಜಿಷಟುದಟ ಒಂದಟ ತಟಂಬಹ

ಕ್ೆಲಷ.

ಸಹಮಹ ವಹಗಿ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಒಡನಹಡಿದ ಕ್ೆಲಷಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಄ನೌಚಹರಿಕ್ವಹಗಿ ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಷಟುದನಟನ ಄ಬಯಸಿಷಟುದರಿಂದ, ಇ
ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಷಂಯೀಜಿಷಟ ಅತಮವಿಶಹವಷನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಒಂದಟ ವಿನೆ ೀದ ಅಟ್ವಿದದಂತೆ.
1.

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಲಟ ಒಂದಟ ಷ ಕ್ುವಹದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಅಮಟದಕ್ೆ ಳಿು. ನೀು ಄ತ್ತ ಷಯಳವಹದ ಕ್ೆಲವಂದಟ
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯಿಂದ ಹರಯಂಭಸಿ. ಹೆೀಗೆಂದರೆ ಕ್ೆ ೀಣೆಮನಟನ ಗಟಡಿಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ಒಂದಟ ನದ್ಧಿಶುವಹದ ಸಣಣನಟನ ಷಟಲ್ಲಮಟುದಟ,
ನಂತಯ ಹೆಚಟು ಷಂಕ್ರೀಣಿವಹದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಿರಿ. ಉ

, ರೆ ಟಿು ತಯಹರಿಷಟುದಟ, ಒಂದಟ ನದ್ಧಿಶು ‘

, ಬೆೈಸಿಕ್ಲ್ ಂಕ್ುರ್ ಷರಿಡಿಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ಅಹಹಯ ರಿೀಕ್ೆಮ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ ಡ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
ಒಂದಟ ಷಣಣ ೆರೀಕ್ಷಕ್ ಷಭ ಸ

ನಭಮ ಕ್ಟಟ್ಟಂಫದ ಷದಷಯರೆ ಂದ್ಧಗೆ

.

2. ನಭಗೆ ಄ಗತಯವಹದ ಸಹಧನಗಳು, ಈಕ್ಯಣಗಳು ಭತಟು ಷಟುಗಳನಟನ ಒಟಿುಗೆ ಷಂಗರಿಸಸಿಕ್ೆ ಳಿು.
3. ನೀು ಮಹಡಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯಟ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಹಹಗ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹಪಲಗಳನಟನ ಷಶುವಹಗಿ ವಿರಿಸಿ.
4. ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ತ್ತುಯಟ ರಕ್ರರಯೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ೆರೀಕ್ಷಕ್ ಷಭ ಸನಟನ ಄ರಿತಟಕ್ೆ ಳುಲಟ, ಕ್ೆಲು ಅಯಂಭಕ್ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುತಹು
ಹರಯಂಭಸಿ – ಕ್ಲ್ಲತ ಄ಥವಹ ನೆೈಜ್.
5. ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುತಹು ಹಹಗ ಄ವಯಕ್ವಿಯಟ ಭಟಂರ್ಹಗರ

ಕ್ರಭಗಳ ಫಗೆೆ

ತ್ತಳಿಷಟತಹು, ಄ಗತಯವಿದದಲ್ಲಿ ವಿಯಣೆಮನಟನ ನೀಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಿರಿ.
6. ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಭಟಖ್ಹಯಂವಗಳನಟನ ುನರಹತಿನೆ ಮಹಡಟತಹು ಄ಥವಹ ೆರೀಕ್ಷಕ್ ಷಭ ಸನೆನೀ ಭಟಖ್ಹಯಂವಗಳ
ುನರಹತಿನೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಟುದಟ.
7. ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ,

ದೆ ರೆಮಟುದಹದರೆ,

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಈತುಭವಹಗಿ ಭ ಡಿಫಯಲಟ ಄ನಟಷರಿಸಿದ

ಮಹಗಿಗಳು ಭತಟು ಷಟಧಹರಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ಄ಂವಗ

.

ಯಕ್ಷಿತ ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ರಮತ್ತನಸಿಯಟವಿರಿ, ಇಗ ನಭಮ ಹಠ್ನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಟ ಷಭಮ ಫಂದ್ಧದೆ.

3:
ಇಗ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ನೀು ನಭಮ ಹಠ್ನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಟವಿರಿ.
ಹಠ್ದ ದ್ಧನ, ನಭಗೆ ಄ವಯವಿಯಟ ಎಲಿ ಉಕ್ಯಣಗಳು ಭತಟು ಷಟುಗಳು ಆಯಟುದನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ನಭಗೆ ರಹಸಹಮನಕ್ಗಳ
಄ಗತಯವಿದದರೆ, ಭಟಂಚಿತವಹಗಿ ತಯಹರಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.
಄ರಿಗೆ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್, ಹಠ್ದ ಿಸಂದ್ಧನ ಜ್ಞಹನನಟನ ರಷಟುತ ಜ್ಞಹನಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಷಟುದಯ ಭ ಲಕ್,
ಹಠ್ನಟನ ಹರ

ಭಸಿ. ತಯಗತ್ತಗೆ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಈದೆದೀವನಟನ ವಿರಿಸಿ.

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ, ಭಟಖ್ಹಯಂವಗಳನಟನ ವಿರಿಸಿ, ಄ಯಟ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ತುಯಟುದನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳಿು ಹಹಗ ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನಭಮನಟನ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುಂತೆ, ಪರೀತಹಿಿಸಸಿ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತಯ, ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಯೀಚಿಸಿ ಈತುರಿಸಿರಿ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಲಟ ನಭಗೆ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಯ ಪಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಎಶಟು ಷಭಮ ಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ? ಆದನಟನ
ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ವಿಶಮನೆನೀ ಭ ಲ ಅಧಹಯವಹಗಿಟ್ಟುಕ್ೆ
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ರಿಗೆ, ಹಠ್ಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆೀಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆ ಮಹಡಟವಿರಿ.

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಄ಬಯಸಿಷಟುದಟ ನಭಗೆ ಈಮಟಕ್ುವೆನಸಿದೆಯೆ? ನಭಗೆ ಆದಟ
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?

’



ನಭಮ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಯಹುದಟ ಈತುಭವಹಗಿ ಭ ಡಿಫಂದ್ಧತಟ?



ನಭಮ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಹೆೀಗಿತಟು?



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯಿಂದ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ ಎಂದಟ ನೀು ಯೀಚಿಷಟವಿರಿ? ಆದಟ ನಭಗೆ ಹೆೀಗೆ
ಯಹುದನಟನ ಷಟಧಹರಿಷಬೆೀಕ್ಟ? ಆದನಟನ

ಹೆೀಗೆ

ಯಿತಟ?

?

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಒಂದಟ ತಂತರವಹಗಿದಟದ, ಄ದನಟನ ಄ನೆೀಕ್ ಷಂದಬಿಗಳ ಹಹಗ ಫಸಳಶಟು ವಿಜ್ಞಹನ ಹಠ್ಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ
ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಄ತ್ತ ಚಿಕ್ಾಭಕ್ಾಳಿಂದ ಿಸಡಿದಟ ರಫಟದಧ ಭಕ್ಾಳರೆಗ , ಎಲಿ ಮಸಿಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ
ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ವಿೀಕ್ಷಣೆ-ವಿಯಣೆ ತಂತರು ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿ ನೀು
ಉ

ರಿಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ ಈಮಟಕ್ು.

- ಫಲ, ವಿದಟಯತ್, ದಟಯತ್ತ ಷಂಶೆಿೀಶಣೆ ಄ಥವಹ ಒತುಡ. POE ಭತಟು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಸಿ, ಇ ವಿಜ್ಞಹನದ ರಿಕ್ಲನೆಗಳ

ಕ್ಟರಿತಟ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯಟ ಭನೆ ೀಭಹನೆ ಯಹುದಟ,
಄ಥವಹ ಄ಯಲ್ಲಿಯಟ

಄ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ಕ್ಲನೆಗಳ

,

಄ನಟಬಗಳನಟನ ಒದಗಿಷಟುದರಿಂದ

.

4 ಸಹರಹಾಂವ
ವಿಜ್ಞಹನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಸಹಕ್ಹಾಧಹಯಗಳನಟನ ಅಧರಿಸಿ

.

ಸಹಕ್ಹಾಧಹಯಗಳನಟನ ಅಧರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಹನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಒಂದಟ ಧೆಯೀಮ. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ ಗೆ ವಿೀಕ್ಷಣೆಮ ಭ ಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟತುದೆ. ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷಂನ ಮಲಗಳ

ಒದಗಿಷಲಟ ಸಹಧಯವಿಲಿದೆೀ ಆದಹದಗ, ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ನೆವೀಶಣೆಮನಟನ
. ಫರಿೀ ಠ್ಯುಷುಕ್ದ ವಿಯಣೆ ಄ಥವಹ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ

ಹೆಚಿುನ ಄ಕ್ಹವಗಳನಟನ ಒದಗಿಷಟತುದೆ.
ಯಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಬೆ ೀಧನಹ ತಂತರದಂತೆಯೆೀ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಯೀಜಿಷಟುದ ಷಸ ಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟುದಕ್ರಾಂತ

,

ಭ

ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ

ಷಹಹಮಕ್. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ, ರಿೀಕ್ೆಗಳನಟನ

ಸೆೀರಿಷಬೆೀಕ್ೆಂದರೆ, ಄ದಕ್ೆಾ ಬೆೀಕ್ಹಗಟ ರಹಸಹಮನಕ್ಗಳು ಭತಟು ಈಕ್ಯಣಗಳನಟನ ನೀು ಕ್ಹಳಜಿಯಿಂದ ಫಳಷಟುದಟ ಄ಗತಯ. ನೀು
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹದ ಭಟಂರ್ಹಗರತಹ ಕ್ರಭಗಳ ಫಗೆೆ ಎಚುಯಿಸಷಟುದಟ ಄ವಯಕ್.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಷಟುಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಗೆ ಫಂದಹಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚಟು ಅಷಕ್ರು ಯಕ್ುಡಿಷಟತಹುರೆ
ಹಹಗ ಹಠ್ಕ್ಹಾಗಿ

ನೆ ೀಡಟತಹುರೆ. ಄ಯ ಅಷಕ್ರುಮನಟನ ಈಳಿಷಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ ಹಹಗ ನೀು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭತಟು

಄ಯ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆೀಂ

ಕ್ರಿಷಲಟ ಆತಯ ತಂತರಗಳನಟನ ಄ನಟಷರಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ತಯಗತ್ತ ನಿಸಣೆ ಮಹಡಟುದಟ ಕ್ ಡ ಫಸಟಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ.
ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ರಕ್ರರಯೆಯಿಂದ ಂಚಿತರಹಗಬಹಯದಟ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ

ಫದಲ್ಹಣೆಮನಟನ ತಯಟತುದೆ.
.

ಷಾಂನೊೂಲಗಳಳ
ಷಾಂನೊೂಲ 1 : ಆಲೆೊೀಚನೆಯನುನ ಉತೆುೀಜಿಷಲು ಾಶ್ನಷುವಿಕೆಯನುನ ಬಳಷುುದು
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಎಲ್ಹಿ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿಮ ರಶಿನಷಟತಹುರೆ. ರಶೆನಗಳು ಎಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು
ಕ್ಲ್ಲಮಟುದಕ್ೆಾ ಹಹಗ ಈತುಭವಹಗಿ ಆನ ನ ಹೆಚಿುನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ. ಷರಹಷರಿ, ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭಮ ಷಭಮದ 1/3
ಭಹಗನಟನ ರಶಿನಷಟುದಯಲ್ಲಿ ಕ್ಳೆಮಟತಹುರೆ (Hastings, 2003). ಕ್ೆೀಳಿದ ರಶೆನಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೀಕ್ಡ 60 ಯಶಟು ವಹಷುವಹಂವಗಳನಟನ (facts)
ಷಮರಿಷಟಂತಸುಗಳು ಹಹಗ ಶೆೀಕ್ಡ 20 ಯಶಟು ಕ್ರಮಹನಟಗತ ರಶೆನಗಳಹಗಿಯಟತುವೆ (Hattie 2012). ಹೆಚಟು ಈತುಯಗಳು ಷರಿ ಄ಥವಹ
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ತು ಎಂದಟ ಹೆೀಳು ಈತುಯಗಳಹಗಿಯಟತುವೆ. ಅದರೆ, ಷಟಭಮನೆ ಷರಿ ಄ಥವಹ ತು ಎನಟನ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ
ಈತೆುೀಜಿಷಫಸಟದೆೀ?
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲವಹಯಟ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧದ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಟ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳು ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲ
ಪಲಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಈಯೀಗಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ರಶೆನಮ ವಿಧನಟನ ನದೆೀಿಶಿಷಟತುದೆ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ
ರಶಿನಷಟುದಟ, ಏಕ್ೆಂದರೆ:


ಒಂದಟ ಹೆ ಷ ವಿಶಮ ಄ಥವಹ ಷಟುನಟನ ರಿಚಯಿಷಟವಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದನಟನ ಮಹಗಿದಶಿಿಷಲಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚಿುನ ಚಿಂತನೆ ಮಹಡಟಂತೆ ಒತುಡ ಹಹಕ್ಲಟ.



ದೆ ೀಶಗಳನಟನ ರಿಸರಿಷಲಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರಮತನ ಹೆಚಿುಷಲಟ.



಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ.

ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟುದನಟನ ತೆು ಸಚುಲಟ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಲ್ಹಗಟುದಟ. ಅದದರಿಂದ ಄ಯ ರಗತ್ತಮನಟನ
ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಷಲಟ ಆದಟ ಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಈತೆುೀಜಿಷಲಟ, ಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ ಕ್ೌವಲನಟನ ವಿಷುರಿಷಲಟ ಹಹಗ
ವಿಚಹಯಣಹ ವಕ್ರುಮನಟನ ಬೆಳೆಷಲಟ ಕ್ ಡ ರಶೆನಗಳನಟನ ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ಄ುಗಳನಟನ ಎಯಡಟ ವಿಸಹುಯವಹದ ವಿಧಗಳಹಗಿ
ವಿಂಗಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.


ಕೆಳಷುರದ ಾಶ್ೆನಗಳಳ: ಿಸಂದ್ಧನ ಬೆ ೀಧನೆಮ ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ವಹಷುವಹಂವಗಳ ಷಮರಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಒಳಗೆ ಂಡಿಯಟಂತಸುಗಳು.
ಕ್ೆಲವಂದಟ ಷಲ ನಫಿಂಧಿತ ರಶೆನಗಳು- closed questions (ಷರಿ ಄ಥವಹ ತು ಈತುಯ).



ಮೀಲುಷುರದ ಾಶ್ೆನಗಳಳ: ಹೆಚಿುನ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗೆ ಒಳಡಿಷಟಂತಸುಗಳು. ಿಸಂದೆ ಕ್ಲ್ಲತ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಒಟ್ಟುಗ ಡಿಸಿ ಈತುಯ
ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಒಂದಟ ವಹದನಟನ ತಹಕ್ರಿಕ್ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಬಂಬಷಲಟ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ.

ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಯೀಲಟಷುಯದ ರಶೆನಗಳು ಯಹವಹಗಲ ಭಟಕ್ು ರಶೆನಗಳಹಗಿಯಟತುವೆ. ಭಟಕ್ುರಶೆನಗಳು ಠ್ಯುಷುಕ್ ಅಧಹರಿತ,
ಈತುಯಗಳನಟನ ಮೀರಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಪರೀತಹಿಿಸಷಟತುವೆ. ಆದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ
ಡೆಮಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಶಮದ ಕ್ಟರಿತ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಷಲಟ ಷಸ ಆು ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಿವೆ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಳ ಾತಿಕ್ರಾಯಿಷಲು ಉತೆುೀಜನ ನಿೀಡುುದು.
ಹೆಚಿುನ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ, ಒಂದಟ ರಶೆನಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ ಒಂದಟ ಸೆಕ್ೆಂರ್ಡ ಗಿಂತ ಕ್ಡಿಯ ಷಭಯಹಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಟುದರಿಂದ, ರಶೆನಗೆ
ಫಸಟಹಲಟ ಈತುಯನಟನ ಄ರೆೀ ನೀಡಟಯಟ ಄ಥವಹ ರಶೆನಮನಟನ ುನಃ ಯಚಿಷಟಯಟ. (Hastings, 2003) ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ
ಮಹತರ ಷಭಮವಿಯಟತುದೆ, ಄ಯಟ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮವಿಯಟುದ್ಧಲಿ. ಅದರೆ, ನೀು ಈತುಯನಟನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಕ್ರಾಂತ
ಷಭಮ ನೀಡಿದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮ ದೆ ರೆತಂತಹಗಟತುದೆ. ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಧನೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಧನಹತಮಕ್
ರಿಣಹಭ ಬೀಯಟತುದೆ.
ಒಂದಟ ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದ ಯೀಲ್ೆ ಷವಲ ಷಭಮ ನೀಡಟುದರಿಂದ, ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಈತುಭತೆಮನಟನ ಕ್ಹಣಫಸಟದಟ:
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ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳು ವಿಷುರಿಷಟತಹು ಹೆ ೀಗಟತುವೆ.



ಹೆಚಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟಯಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚಟು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುಯಟ.



ಕ್ಡಿಯ ಸಹಭಥಯಿ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚಟು ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ನೀಡಟಯಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಧನಹತಮಕ್ ಷಂಫಂಧ.
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ಷವಲ

ನಿಮೂ ಾತಿಕ್ರಾಯೆಯ ಮಸತ್ವ
ನೀು ಹೆಚಟು ಧನಹತಮಕ್ವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಈತುಯಗಳನಟನ ಸಿವೀಕ್ರಿಷಟತಹು ಹೆ ೀದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟ ಹಹಗ ರಮತ್ತನಷಟ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಂಖ್ೆಯಮ ಷಸ ಹೆಚಟುತಹು ಹೆ ೀಗಟತುದೆ. ತು ಈತುಯಗಳನಟನ ಹಹಗ ತು ರಿಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಷರಿಡಿಷಲಟ ಄ನೆೀಕ್
ಮಹಗಿಗಳಿವೆ. ಆಯಟುದಟ ಒಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ತು ಕ್ಲನೆ ಹೆ ಂದ್ಧದದಲ್ಲ,ಿ ಆನ ನ ಹೆಚಿುನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಮ ತು ಕ್ಲನೆ ಆಯಟುದನಟನ
ನರಿೀಕ್ಷಿಷಫಸಟದಟ.
ನೀು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನಂತೆ ರಮತ್ತನಷಫಸಟದಟ:


ಷರಿ ಈತುಯವಿಯಟ ಭಹಗಗಳನಟನ ಅಮಟದಕ್ೆ ಳಿು ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಈತುಯಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಷವಲ ಷಭಮ
ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಂತೆ ಬೆಂಫಲ ನೀಡಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀಳಿರಿ. ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ತುಗಳನಟನ ಷರಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ,
ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟುದಟ ಹಹಗ ಹೆಚಟು ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷಲಟ ಈತೆುೀಜಿಷಟತುದೆ. ನೀು ತು ಈತುಯಕ್ೆಾ
ಹೆೀಗೆ ಬೆಂಫಲ ನೀಡಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಫಸಟದಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಗಭನಸಿ: ಅವಿೀಕ್ಯಣದ್ಧಂದ
ಮೊೀಡಗಳುಂಟಹಗಟುದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ನೀನಟ ಷರಿಯಹಗಿಯೆೀ ಈತುರಿಸಿಯಟವೆ. ಅದರೆ, ನಹನಟ ಯೀಚಿಸಿದೆ, ನೀನಟ ಭಳೆಮ ಫಗೆೆ
ಹೆೀಳಿಯಟುದನಟನ ನಹು ಆನನಶಟು ಚಿಂತನೆಗೆ ಳಟ್ಟು ವಿಷುರಿಸಿ ಹೆೀಳು ಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ನಭಮಲ್ಲಿ ಯಹರಹದಯ ಕ್ೆಲು
ಚಿಂತನೆಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಷಟವಿರಹ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಟ ಎಲಿ ಈತುಯಗಳನಟನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಄ುಗಳ ಫಗೆೆ
ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿರಿ. ಯಹ ಈತುಯಗಳು ಷರಿ ಎಂದಟ ಄ಯಟ ಯೀಚಿಷಟಯಟ? ಬೆೀರೆ ಈತುಯನಟನ ನೀಡಲಟ
ಕ್ಹಯಣವೆೀನಯಫಸಟದಟ? ಆದಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ತ್ತಳಿಮಲಟ ಄ಕ್ಹವ ಒದಗಿಷಟತುದೆ. ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನಬಿಮದ್ಧಂದ ಄ಯಲ್ಲಿಯಟ ಯಹುದೆೀ ತು ಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಷರಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ದಹರಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಟತುದೆ.
ಕ್ಹಳಜಿಯಿಂದ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಭ ಲಕ್ ಎಲ್ಹಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಸಿ, ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಭತುಶಟು ವಿರಿಷಟಂತೆ
ತ್ತಳಿಸಿ. ನೀು ಭತುಶಟು ವಿಯಣೆಮನಟನ ಎಲಿ ಈತುಯಗಳಿಗ ಕ್ೆೀಳಿದಹಗ, ಷರಿಯೀ ಄ಥವಹ ತಪೀ, ಕ್ೆಲವದಟ ಬಹರಿ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತುಗಳನಟನ ತಹವೆೀ ಷರಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ. ನೀು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ ವಕ್ರುಮನಟನ
ಬೆಳೆಷಟುದರೆ ಂದ್ಧಗೆ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಮಟತ್ತುಯಟುದನಟನ ನೆೈಜ್ವಹಗಿ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುುತ್ತುೀರಿ ಹಹಗ ಹೆೀಗೆ
ಭಟಂದಟರೆಮಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದಟ ಗೆ ತಟುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ತುೀರಿ. ಅದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತು ಈತುಯಗಳನಟನ ನೀಡಿದಹಗ ಄ರಿಗೆ
ಶಿಕ್ೆ ಄ಥವಹ ಄ಮಹನಗೆ ಳಿಸಿದದಲ್ಲ,ಿ ಅಗ ಄ಯಟ ಆನ ನ ಹೆಚಿುನ ತೆ ಳಲ್ಹಟ್ ಄ಥವಹ ಄ಮಹನಕ್ರಾೀಡಹಗಟ ಬಮದ್ಧಂದ
ಈತುಯಗಳನೆನೀ ಹೆೀಳುುದ್ಧಲಿ.

ಾತಿಕ್ರಾಯೆಗಳ ಗುಣಮಟಟನುನ ಷುಧಹರಣೆ ಮಹಡುುದು
ಷರಿಯಹದ ಈತುಯದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಳುದ ಕ್ರಭಫದದವಹದ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ನೀು ನಭಮದಹಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ರಮತ್ತನಷಟುದಟ
ಫಸಟಭಟಖ್ಯ. ಷರಿ ಈತುಯಗಳಿಗೆ ಄ನಟಹಲನಹ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್, ಄ಯನಟನ ರವಂಸಿಷಟುದರಿಂದ ಜ್ಞಹನನಟನ
ಹೆಚಿುಷಲಟ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ರೆ ಂದ್ಧಗೆ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಟತುದೆ.
ಆದನಟನ ನೀು ಇ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಮಹಡಟುದಟ:


ಹೆೀಗೆ ಭತಟು ಏಕ್ೆ?



ಭತೆ ುಂದಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಈತುರಿಷಫಸಟದಟ



ಆದಕ್ರಾಂತ ಈತುಭವಹದ ದ (ಈತುಯ)



ಇ ಈತುಯನಟನ ಷಭರ್ಥಿಷಲಟ ಆಯಟ ಸಹಕ್ಷಾಗಳು



ಷಂಫಂಧಿತ ಕ್ೌವಲದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ



ಹೆ ಷ ಷನನವೆೀವ (ಷಂದಬಿ)ದಲ್ಲಿ ಇ ಕ್ೌವಲನಟನ ಄ಥವಹ ತಹಕ್ರಿಕ್ತೆಮನಟನ ಄ನವಮ ಮಹಡಟುದಟ.
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ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯ ಈತುಯಗಳನಟನ ಆನ ನ ಹೆಚಟು ಅಳವಹಗಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಯಲ್ಲಿ ನಭಮ ಹತರ
ಫಸಟಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ. ಹಹಗ ಄ದರಿಂದ ಗಟಣಭಟ್ು ಷಟಧಹರಿಷಲಟ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಕ್ೌವಲಗಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚಿುನ ಸಹಧನೆಮನಟನ
ಮಹಡಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಫಸಟದಟ.


ರಚೆ ೀದ್ಧಷಲಟ ಷಭಿಕ್ವಹದ ಷಟಳಿುಗಳನಟನ ನೀಡಬೆೀಕ್ಹಗಿದೆ. ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯ ಈತುಯಗಳನಟನ ಷಟಧಹರಿಷಲಟ
ಹಹಗ ವಿಷುರಿಷಲಟ ಷಹಹಮಕ್. ನೀು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಈತುಯದಲ್ಲಿಯಟ ಷರಿಯಹದ ಄ಂವಗಳನಟನ ಅರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ನಂತಯ
ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಡೆಮಟುದಟ, ುನಃ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭತಟು ಆತಯ ಷಟಳಿುಗಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ. (ಹಹಗಹದರೆ,
ೆೀರ್ ನಂದ ಮಹಡಿದ ವಿಮಹನಕ್ೆಾ ತಟದ್ಧಮಲ್ಲಿ ನೀು ತ ಕ್ನಟನ ಆರಿಸಿದಹಗ ಏನಹಗಫಸಟದಟ?)



ಶೆೃೀಧನ ಹೆಚಿುನ ವಿಶಮನಟನ ಹೆ ಯ ತೆಗೆಮಲಟ ರಮತ್ತನಷಟುದೆೀ ಅಗಿದೆ. ಒಂದಟ ಭಹಗವಃ ಷರಿಯಿಯಟ ಄ಥವಹ
಄ಷಂಘಟಿತವಹದ ಈತುಯನಟನ ಷರಿಯಹದ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ರಿಸರಿಷಲಟ ರಮತ್ತನಷಟುದಕ್ಹಾಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟತುದೆ. (ಹಹಗಹದರೆ, ಆದಟ ಹೆೀಗೆ ಒಂದಕ್ೆ ಾಂದಟ ಷರಿಯಹದಟದಟ ಎನಟನುದಕ್ೆಾ ನೀನಟ ಏನನಟನ ಹೆಚಹುಗಿ ಹೆೀಳಲಟ
ಫಮಷಟತ್ತುೀಯಹ?)



ುನರ್ ನಿದೆೀಿಶ್ಷುುದು: ಎಂದರೆ ಿಸಂದೆ ಕ್ಲ್ಲತ ಜ್ಞಹನನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರಷಟುತ ಜ್ಞಹನದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಷಲಟ
ಷರಿಯಹದ ಈತುಯಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟತಹು ಸಹಗಟುದಟ. ಆದಟ ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ವಿಷುರಿಷಟತುದೆ (ನೀನಟ ಹೆೀಳಿಯಟುದಟ ಷರಿ.
ಅದರೆ, ನಹು ಿಸಂದ್ಧನ ವಹಯ ನೆ ೀಡಿದ ಷಥಳಿೀಮ ರಿಷಯ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಆದನಟನ ಹೆೀಗೆ ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಷಫಸಟದಟ).



ಕಾಮಹನುಗತ್ ಾಶ್ೆನಗಳಳ: ಎಂದರೆ, ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ವಿಷುರಿಷಲಟ, ಕ್ರಭವಹಗಿ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಸಿ ಕ್ೆೀಳು ರಶೆನಗಳು. ರಶೆನಗಳು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಸಹರಹಂವ ಹೆೀಳುಂತೆ, ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆ ಮಹಡಟಂತೆ, ವಿರಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟಂತೆ ಮಹಡಟತುವೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಭಥಯಿನಟನ ವಿಷುರಿಷಟ ರಶೆನಗಳನಟನ ತಯಹರಿಸಿ. ಅದರೆ, ಄ರಿಗೆ ಶಯತುನಟನ ವಿಧಿಷಬೆೀಡಿ, ಯಹಕ್ೆಂದರೆ
಄ಯಟ ರಶೆನಗಳ ಄ಥಿನಟನ ಷಡಿಲ್ಲಷಫಸಟದಟ (ನೀು ಹೆೀಗೆ ನಭಮ ಭಟಂಚಿನ ಷಭಸೆಯಯಿಂದ ಹೆ ಯಫಂದ್ಧರಿ? ಄ದಟ ಯಹ
ಫದಲ್ಹಣೆಮನಟನ ಈಂಟ್ಟಮಹಡಿತಟ? ಭಟಂದೆ ನೀು ಯಹುದನಟನ ಎದಟರಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಿದೆ ಎಂದಟ ಯೀಚಿಷಟ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ?)



ಆಲ್ಲಷುುದು: ನೀು ಄ೆೀಕ್ಷಿಸಿದ ಈತುಯನಟನ ಮಹತರ ನೆ ೀಡಟುದಲಿ. ಅದರೆ, ನೀು ನರಿೀಕ್ಷಿಷದ, ಄ನಟಮಟಕ್ು ಄ಥವಹ
ವಿಶಾಿತ ಈತುಯಗಳ ಕ್ಡೆಗೆ ಎಚುಯಿಸಷಬೆೀಕ್ಹಗಟಂತೆ ಮಹಡಟುದಟ. ಆದಟ ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನಟನ
ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಷಟುದರಿಂದ, ಄ಯಟ ಯೀಚಿಸಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ನೀಡಟ ಷಂಬ ಹೆಚಹುಗಿಯಟತುದೆ. ಆಂತಸ ಈತುಯಗಳು
ತುಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ ಷರಿಡಿಷಫಸಟದಟ, ಄ಥವಹ ಄ಯಟ ಹೆ ಷ ವಿಚಹಯನಟನ ಯಕ್ುಡಿಷಫಸಟದಟ. ಄ದನಟನ ನೀು
ರಿಗಣಿಷದೆೀ ಆಯಫಸಟದಟ (ನಹನಟ ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಸಿಯಲ್ಲಲಿ. ನನಗೆ ನೀು ಅ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಯೀಚಿಸಿಯಟ ಕ್ಟರಿತಟ ಆನನಶಟು
ಹೆೀಳಿರಿ).

ಒಫಬಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ, ನೀು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ಄ಗತಯವಿದೆ.
ಪರೀತಹಿಿಸಷಟ ಭತಟು ಷವಹಲ್ೆ ಡಟು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ನೀು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ಄ಗತಯವಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಷಕ್ರುಮಟತ ಹಹಗ
ಅವಿಶಾಿತ ಈತುಯಗಳನಟನ ಡೆಮಲಟ ನೀು ಄ರಿಗೆ ಯೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮನಟನ ನೀಡಿದಹಗ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಷೆ ುಂದಟ ಹೆೀಗೆ
ಗೆ ತಟು, ಹಹಗ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ರಗತ್ತಮನಟನ ಈತುಭಡಿಷಲಟ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದ್ಧರಿ ಎಂದಟ ಅವುಮಿಚಕ್ರತರಹಗಟವಿರಿ.
ನೆನಪಿಡಿ, ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಏನಟ ಗೆ ತ್ತುದೆ ಎನಟನುದಲಿ. ಅದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಟ ಗೆ ತ್ತುದೆ ಎಂಫಟದಹಗಿದೆ. ನೀು ನಭಮದೆೀ
ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಟುದಲಿ ಎಂಫಟದನಟನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀು ಕ್ೆಲು ಸೆಕ್ೆಂರ್ಡ ಗಳ ಮೌನದ
ನಂತಯ ಈತುಯಗಳನಟನ ನೀಡಟವಿರಿ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿದರೆ, ಅಗ ಄ಯ ಈತುಯಗಳಿಗೆ ನೀು ನೀಡಟ ಪರೀತಹಿಸ ಎಶಟು ರಯೀಜ್ನ?

ಷಾಂನೊೂಲ 2: ಹಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಹಗಿ ಶ್ಾೀಮತಿ ಶ್ಹಾಂತಿರರ ಯೀಜನೆ
ವಿಶಯ: ಸಹುರ್ಚಿ ನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ (ಸಹುರ್ಚಿ ರಿೀಕ್ೆ)
ತ್ರಗತಿ: 7
14
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ಅಧಿ: 40 ನಮಶ
ಸಹಮಹನಯ ಉದೆದೀವ: ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅಹಹಯ ದಹಥಿದಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟವಿಕ್ೆಮ ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ಷಭಥಿರಹಗಟಯಟ.
ಬೆೊೀಧನಹ ಉದೆದೀವಗಳಳ: ಇ ಹಠ್ದ ನಂತಯ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಸಹಭಥಯಿನಟನ ಗಳಿಷಟಯಟ.


ಕ್ೆಲು ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ದೆ ರೆಮಟ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ ಟಿು ಮಹಡಟಯಟ.



ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳಲ್ಲಿಯಟ ಸಹುರ್ಚಿ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟ ವಿಧಹನನಟನ ವಿರಿಷಟಯಟ.

ಪೀಠಿಕೆ: ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷಕ್ರು ಭತಟು ಕ್ಟತ ಸಲನಟನ ಸಟಟಿುಷಲಟ ಹಹಗ ಷಯಳ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್, ಄ರಿಗೆ ಇ
ವಿಶಮದ ಕ್ಟರಿತಟ ಆಯಟ ಿಸಂದ್ಧನ ಜ್ಞಹನನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಫಸಟದಟ. ಅಹಹಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಹಬೆ ೀಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ಆಯಟುದಯ ಄ಗತಯತೆ ಏನಟ?
ಷಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಹಬೆ ೀಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ಹೆೀಗೆ ಷಂಗರಸವಹಗಿದೆ? ಆದಹದ ನಂತಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ಸಹುರ್ಚಿ
ಆಯಟವಿಕ್ೆಮನಟನ 

ಒಂದಟ ಷಯಳ ರಯೀಗನಟನ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುುವಹಗ

ುಗಳನಟನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಹೆೀಳಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ. ಹೆೀಗೆ

ಮಹಡಟುದಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಄ಯಟ ನೆ ೀಡಲ್ಲ.
ಉಕರಣಗಳಳ ಮತ್ುು ಷುುಗಳಳ: ಷವಚಛ ರನಹಳಗಳಿಯಟ ಸಹುಾಂರ್ಡ, ಒಂದಟ ಡಹರರ್, ವಿವಿಧ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳು, ಅಯೀಡಿನ್
ಟಿಂ ರ್ ಹಹಗ ನೀಯಟ
ಬೆೊೀಧನೆೊೀಕರಣಗಳಳ: ವಕ್ರುಮನಟನ ನೀಡಟ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳ ಚಿತರಗಳಿಯಟ ಚಹಟ್ಿ ಹಹಗ ಕ್ು ಸಲಗೆ.
ರತ್ತಯಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ನೆ ೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟಂತೆ ಅಷನ ಯಸೆಥಮನಟನ ಯೀಜಿಷಟುದಟ.

ಟೆೀಬಲ್ R 1.1 :ಅಹಹಯ ದಹಥಿದಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟವಿಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಒಂದಟ ಯೀಜ್ನೆ.
ಹಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಉದೆದೀವ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷಕ್ರುಮನಟನ

ಕಲ್ಲಕಹ ಉದೆದೀವಗಳಳ

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು-

ಬೆೀಕಹಗಿರು

ಟಿುಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹುರ್ಚಿ ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ.



ಸಹುರ್ಚಿ ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ವಿರಿಷಟಯಟ.



ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟ ದಹಥಿಗಳ



ವಿವಿಧ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳು: ರೆ ೀಟಿ, ಄ಕ್ರಾ, ಸೆ ು, ಬೆೀಯಿಸಿದ ಬೆೀಳೆ, ಅಲ ಗಡೆು, ಗೆಣಷಟ



ಅಯೀಡಿನ್ ಭತಟು ಪಿೆಟ್



ಚಿಕ್ಾ ೆಿೀ



ಈಯೀಗಿಸಿದ ಫಕ್ೆಟ್

ಗಟಯಟತ್ತಷಟಯಟ.

ಷಾಂನೊೂಲಗಳಳ

ಹಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಯೀಜನೆ
ಷುರಕ್ಷತೆ

ಸಲವಹಯಟ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಷಂದಬಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ‘ವಕ್ರು’ ಎಂಫ ದನಟನ

ಯಟತಹುರೆ.

ಆದಟ ಄ರಿಗೆ ಭೌತಶಹಷರ (ವಕ್ರುಮ ಗಹಿಣೆ), ಯಸಹಮನ ಶಹಷರ (ವಕ್ರುಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಈತಹದ್ಧಷಟುದಟ), ಭತಟು ಜಿೀಶಹಷರ (ಷಜಿೀ
ಷಟುಗಳು ವಕ್ರುಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಡೆಮಟತುವೆ) ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲತ್ತಯಟುದನಟನ ಒಟ್ಟುಗ ಡಿಷಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟುದಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ
ಸಹಾನ
ಪೀಠಿಕೆ

ಭಟಂದೆ, ನೆಲದ ಯೀಲ್ೆ ಕ್ಟಳಿತ್ತಯಟಯಟ, ಕ್ೆಲಯಟ ಕ್ಟಚಿಿಗಳ ಯೀಲ್ೆ, ಎತುಯವಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಿಸಂದೆ ನಂತ್ತಯಟಯಟ.(
)
ಅಹಹಯ ದಹಥಿದಲ್ಲಿಯಟ ಪೀಶಕ್ಹಂವಗಳನಟನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಟುದಟ.
ಯಹ ಅಹಹಯ ದಹಥಿ, ಯಹ ಪೀಶಕ್ಹಂವಗಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ ಎಂದಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ಅಹಹಯ ದಹಥಿ ರಿೀಕ್ೆ.

ಸಾಂತ್1

ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟ

ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟ
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ಸಾಂತ್ 2

ಸಾಂತ್ 3

ಸಾಂತ್ 4

ದಹಥಿಗಳ ರಿೀಕ್ೆ.

ದಹಥಿಗಳ ರಿೀಕ್ೆ.

ಸಹುರ್ಚಿ ಆಲಿದ್ಧಯಟುದನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಲಿದ್ಧಯಟ

ಸಹುರ್ಚಿ ಆಲಿದ್ಧಯಟುದನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಲಿದ್ಧಯಟ

ದಹಥಿಗಳ ರಿೀಕ್ೆ.

ದಹಥಿಗಳ ರಿೀಕ್ೆ.

ವಿವಿಧ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅಹಹಯ ದಹಥಿದ

ವಿವಿಧ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅಹಹಯ ದಹಥಿದ

ಹೆಷಯನಟನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ಲಯಟ ಪಲ್ಲತಹಂವ ಟೆೀಫಲ್ ನಲ್ಲಿ

ಹೆಷಯನಟನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ಲಯಟ ಪಲ್ಲತಹಂವ ಟೆೀಫಲ್ ನಲ್ಲಿ

ಫರೆಯಿರಿ.

ಫರೆಯಿರಿ.

ನಹಲಟಾ ದಹಥಿಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಯಡಟ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟ, 2

ನಹಲಟಾ ದಹಥಿಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಯಡಟ ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟ, 2

ಸಹುರ್ಚಿ ಆಲಿದೆೀ ಆಯಟ).

ಸಹುರ್ಚಿ ಆಲಿದೆೀ ಆಯಟ).

ರಶೆನಗಳ ಭ ಲಕ್ ಸಹರಹಂವನಟನ ಹೆೀಳುತಹು, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ

ರಶೆನಗಳ ಭ ಲಕ್ ಸಹರಹಂವನಟನ ಹೆೀಳುತಹು, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ

ಭಟಗಿಸಿರಿ.

ಭಟಗಿಸಿರಿ.

ಟೆೀಫಲ್ R1.2 ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಟುದಟ ಎನಟನುದಕ್ೆಾ ಒಂದಟ ಈದಹಸಯಣೆ: ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಏನಟ ಹೆೀಳುತಹುರೆ ಭತಟು ಮಹಡಟತಹುರೆ.
ವಿಶಯ

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಚಟುಟಿಕೆ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ಬೆೊೀಧನೆೊೀಕರಣಗಳಳ

ಚಟುಟಿಕೆ

ಕು ಸಲಗೆಯ
ಸಹರಹಾಂವ

ಕ್ೆಲು ಅಹಹಯ

ವಕ್ರುಮನಟನ ಕ್ೆ ಡಟ

ಆದನಟನ ತ್ತನಟನ

ವಕ್ರುಮನಟನ ಕ್ೆ ಡಟ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ದಹಥಿಗಳು

ಅಹಹಯ

಄ವಯಕ್ತೆ ಆದೆ

ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳ

ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳು.

ಮಥೆೀಚಛವಹಗಿ

ದಹಥಿಗಳಿಯಟ

ಕ್ಹಬೆ ೀಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ನಟನ

ಚಿತರನಟನ ತೆ ೀರಿಷಟತಹು,

ಹೆ ಂದ್ಧಯಟತುವೆ. ಄ು

ಹೆೀಳುಯಟ. ಕ್ೆಲು

ನಭಗೆ ವಕ್ರುಮನಟನ

ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳು

ಕ್ೆ ಡಟತುವೆ. ಹಹಗ

ವಕ್ರುಮನಟನ ಕ್ೆ ಡಟತುವೆ.

಄ುಗಳನಟನ ವಕ್ರುಮನಟನ

ಅದರೆ, ಒಂದಟ ಫಟ್ುಲಟ

ಕ್ೆ ಡಟ ಅಹಹಯ

಄ಕ್ರಾಮನಟನ ಄ಥವಹ

ದಹಥಿಗಳು ಎಂದಟ

ಅಲ ಗಡೆುಗಳನಟನ

ಕ್ರೆಮಟತೆುೀವೆ.

ಕ್ೆೈಮಲ್ಲಿ

ಷಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚಿ ಭತಟು
ವಕ್ಿಯ ಯ ದಲ್ಲಿ
ಷಂಗರಸವಹಗಿಯಟ ಒಂದಟ

.

ಚಿತರಗಳಿಯಟ ಚಹಟ್ಿ.

ಿಸಡಿಮಟುದರಿಂದ
ಸಹಧಯವೆೀ?
ಎನಟನುದನಟನ ಹೆೀಳಿರಿ.

ಭಟಖ್ಯವಹದ ಪೀಶಕ್ಹಂವ
ಕ್ಹಬೆ ೀಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ಗಳು.

ವಿಶಯ

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಚಟುಟಿಕೆ

ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟವಿಕ್ೆಮನಟನ

ಅಯೀಡಿನ್

ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಅಹಹಯ

ದಹರಣನಟನ ತಯಹರಿಷಟಯಟ ಭತಟು

ದಹಥಿದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಅಯೀಡಿನ್

ಸಹುರ್ಚಿ ಗೆ ಅಯೀಡಿನ್
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(dilute)

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ಬೆೊೀ ನೆೊೀ

ಕು ಸಲಗೆಯ

ಚಟುಟಿಕೆ

ಕರಣಗಳಳ

ಸಹರಹಾಂವ

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ

ಅಹಹಯ

ವಿೀಕ್ಷಿಷಟಯಟ.

ದಹಥಿದಲ್ಲಿ

www.TESS-India.edu.in

ಸಹುರ್ಚಿ

ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟುದಟ.

ಹಹಕ್ಟುದರಿಂದ ಄ದಟ ನೀಲ್ಲ-ಕ್ು

ಆಯಟವಿಕ್ೆಮನಟನ

ಫಣಣಕ್ೆಾ ಫಯಟತುದೆ ಎಂದಟ ಹೆೀಳುಯಟ

ರಿೀಕ್ಷಿ

.

ಅಯೀಡಿನ್ ನಟನ
ಸಹುರ್ಚಿ ಗೆ
ಹಹಕ್ಟುದರಿಂದ
ನೀಲ್ಲ-ಕ್ು ಫಣಣಕ್ೆಾ
ಫಯಟತುದೆ.
ಸಹುರ್ಚಿ ಗೆ ಅಯೀಡಿನ್ ನಟನ

ಒಂದಟ ರನಹಳಕ್ೆಾ ಷವಲ ಅಹಹಯ

ರತ್ತಕ್ರರಯೆ-

ಅಹಹಯ ಭತಟು

ಹಹಕ್ರದಹಗ, ಄ದಟ ನೀಲ್ಲ-ಕ್ು

ದಹಥಿನಟನ ಹಹಕ್ರ ಹಹಗ

ಅಯೀಡಿನ್

ಫಣಣದಲ್ಹಿಗಟ

ಫಣಣಕ್ೆಾ ತ್ತಯಟಗಟತುದೆ. ಅದದರಿಂದ

ಅಯೀಡಿನ್ ಹಹಕ್ಟ ಮೊದಲಟ ಭತಟು

ದಹರಣ

ಫದಲ್ಹಣೆ

ಸಹುರ್ಚಿ ಆಯಟ ಅಹಹಯ

ನಂತಯ ಄ದಯ ಫಣಣನಟನ

ಹಹಕ್ಟುದಕ್ರಾಂತ

ತೆ ೀರಿಷಟ

ದಹಥಿಗಳು ಮಹತರ ನೀಲ್ಲ-ಕ್ು

ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ

ಮೊದಲಟ ಹಹಗ

ಟೆೀಫಲ್.

ಫಣಣಕ್ೆಾ ತ್ತಯಟಗಟತುವೆ.

ತ್ತಳಿಸಿ. ನಂತಯ ಷವಲ (ಎಯಡಟ ಄ಥವಹ

ನಂತಯ ಫಣಣದಲ್ಲಿ

ಭ ಯಟ) ಸನ ಅಯೀಡಿನ್

ಅಗಟ

ದಹರಣನಟನ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಕ್ೆಾ

ಫದಲ್ಹಣೆ

ಸೆೀರಿಷಟುದಟ.

ಕ್ಟರಿತಟ.

ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ

ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ

(ಕ್ೆೈಗೆ ಳುುವಹಗ) ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹದ

ಭಟನೆನಚುರಿಕ್ೆ

ಭಟನೆನಚುರಿಕ್ೆಮ ಕ್ರಭಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ

ಕ್ರಭಗಳನಟನ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದಯಟ (ಹೆೀಳಿದಯಟ).

ಫರೆಯಿರಿ.

ಷಾಂನೊೂಲ 3: ಹಠಗಳನುನ ಯೀಜಿಷುುದು
ಯೀಜನೆ ಮತ್ುು ತ್ಯಹರಿಯ ಮಸತ್ವವೆೀನು?
ಹಠ್ಗಳನಟನ ಈತುಭವಹಗಿ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ಯೀಜ್ನೆಮಟ ನಭಮ ಹಠ್ಗಳನಟನ ಷಶುವಹಗಿ ಹಹಗ ನಗ ತ ಷಭಮದಲ್ಲಿ
ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ. ಄ದಯಥಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅಷಕ್ರು ಭತಟು ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿಯಟತಹುರೆ. ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ
ಯೀಜ್ನೆಮಟ ತನನಲ್ಲಿಯೆೀ ಕ್ೆಲು ನಭಯತೆ (flexibility}ಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟುದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಬೆ ೀಧನೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಄ಯ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಂಡ ಄ಂವಗಳಿಗೆ ಄ಯಟ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ನೀಡಟಯಟ. ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಗೆ ಯೀಜ್ನೆ
ತಯಹರಿಷಟುದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಹಹಗ ಄ಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುುುದಟ; ಠ್ಯಕ್ರಭದ ಭ ಲಕ್ ರಗತ್ತ
ಸಹಧಿಷಟುದೆಂದರೆೀನಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟಂತಸ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಭತಟು ಄ತಟಯತುಭ
ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುುುದಟ, ಒಟಹುರೆ ಯೀಜ್ನೆಮ ಭಹಗವಹಗಿಯಟತುದೆ.
ಒಂದಟ ಹಠ್ವಹಗಲ್ಲೀ ಄ಥವಹ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಗಳ ಯೀಜ್ನೆಯಹಗಲ್ಲೀ, ಒಂದಟ ಆನೆ ನಂದಯ ಅಧಹಯದ ಯೀಲ್ೆ ತಯಹರಹಗಟ ನಯಂತಯ
ರಕ್ರರಯೆ. ಄ಥಹಿತ್, ರತ್ತಯಂದಟ ಿಸಂದ್ಧನ ಹಠ್ನಟನ ಅಧರಿಸಿ ಬೆಳಣಿಗೆ ಹೆ ಂದಟತುದೆ. ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಷಟ
ಸಂತಗಳು:www.TESS-India.edu.in
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ರಗತ್ತಮನಟನ ಸಹಧಿಷಲಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಄ವಯಕ್ತೆಗಳೆೀನಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಷಶುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಥಿವಹಗಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಬೆ ೀಧನೆ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದನಟನ, ಹಹಗ ನೀು
ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುು ಄ಂವಗಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ನಭಯತೆಯಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದನಟನ ನಧಿರಿಸಿ.



ಹಠ್ು ಹೆೀಗೆ ಈತುಭವಹಗಿ ಭ ಡಿಫಂದ್ಧತಟ? ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ? ಎಂಫಟದನಟನ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿದಹಗ,
ಭಟಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ಷಹಹಮಕ್.

ಹಠಗಳ ಷರಣಿಗಳನುನ ಯೀಜಿಷುುದು.
ನೀು ಠ್ಯಕ್ರಭನಟನ ಄ನಟಷರಿಷಟವಹಗ, ಯೀಜ್ನೆಮ ಮೊದಲ ಸಂತು ಎಶಟು ಈತುಭವಹಗಿ ಠ್ಯಕ್ರಭದಲ್ಲಿಯಟ ವಿಶಮಗಳನಟನ ಹಹಗ
ವಿಶಮಗಳನಟನ ವಿಭಹಗಗಳಹಗಿ ಄ಥವಹ ಷಣಣ ತಟಂಡಟಗಳಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಟುದಟ ಎನಟನುದನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ. ನೀು ಸಿಗಟ
ಷಭಯಹಕ್ಹವನಟನ ಹಹಗ ನಧಹನವಹಗಿ, ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಕ್ೌವಲಗಳ ಬೆಳಣಿಗೆಮಲ್ಲಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರಗತ್ತಮನಟನ
ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುು ಮಹಗಿಗಳನಟನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುು ಄ಗತಯತೆಯಿದೆ. ನಭಮ ಄ನಟಬ ಄ಥವಹ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚೆಿಮಟ
ಒಂದಟ ಷಂಗತ್ತಮನಟನ ನಹಲಟಾ ಹಠ್ಗಳಹಗಿ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ ಎನಟನುದನಟನ ತ್ತಳಿಷಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಭತೆ ುಂದಟ ವಿಶಮು ಕ್ೆೀಲ 2
ಹಠ್ಗಳಹಗಫಸಟದಟ. ವಿವಿಧ ಮಹಗಿಗಳ ಭ ಲಕ್ ಹಹಗ ವಿವಿಧ ಷಭಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ಗಳಿಗೆ ಿಸಂದ್ಧನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಟ
ಬೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ ಎಂಫಟದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ನೀು ರ್ಹಗೃತರಹಗಿಯಬೆೀಕ್ಟ, (ವಿಶಮು ಭಟಂದಟರೆದಹಗ ಄ಥವಹ ಆತಯ ವಿಶಮಗಳನಟನ
ಒಳಗೆ ಳುುವಹಗಲ ಷಿಸತ.)
ಎಲಿ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಮ ನೀು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಷಶುತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ;


ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ನೀು ಄ೆೀಕ್ಷಿಷಟವಿರಿ.



ಅ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಹರಯಂಭಷಟವಿರಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ಏಕ್ೆ?

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಟತ ಸಲ ಹಹಗ ಿಸತಕ್ಯವಹದ ಄ನಟಬನಟನ ಡೆಮಬೆೀಕ್ಹ ರೆ, ನೀು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಅಷಕ್ರು ಹಹಗ
ಕ್ರರೀಯಹಶಿೀಲವಹಗಿಯಟಂತೆ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟುದನಟನ ಷಯಣಿ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಮಟದದಕ್ ಾ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ, ವಿವಿಧತೆಮನಟನ ಹಹಗ
ಅಷಕ್ರುಮನಟನ ಬೆಳೆಷಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ನಭಯತೆಮನಟನ ಷಸ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದಟ. ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಮಲ್ಲಿಮ ರಗತ್ತಯಿಂದ,
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟವಿರಿ ಎಂಫಟದನಟನ ನಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ಕ್ೆಲು ವಿಶಮಗಳು ಹೆಚಿುನ ಷಭಮನಟನ
ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡಹಗ ಄ಥವಹ ಗರಿಸಸಿದಹಗ ಫಸಳಶಟು ಷಭಮನಟನ ಄ಥವಹ ಕ್ೆಲು ಬೆೀಗ ಄ಥಿವಹಗಟುದರಿಂದ ನೀು
ನಭಯರಹಗಿಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.

ಒಾಂದು ಹಠನುನ ಸಿದಧಡಿಷುುದು
ನೀು ಹಠ್ ಷಯಣಿಗಳನಟನ ಯೀಜಿಸಿದ ನಂತಯ, ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಲ್ಲಿಮರೆಗೆ ಮಹಡಿದ ರಗತ್ತಮನಟನ ಅಧರಿಸಿ
ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಟ ಕ್ಲ್ಲತ್ತಯಟಯಟ ಄ಥವಹ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಿ ಏನನಟನ ಮಹಡಲಟ ಷಭಥಿರಹಗಿಯಟಯಟ
ಎಂಫಟದಟ ನಭಗೆ ಗೆ ತ್ತುಯಟತುದೆ. ಅದರೆ, ನೀು ಕ್ೆಲು ಄ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಄ಥವಹ ಄ಷಯವಹಗಿ ಭಟಂದ ಡಿದ ವಿಶಮಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ
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ುನರಹತ್ತಿಷಟ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ಅದದರಿಂದ ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ ನಭಮ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರಗತ್ತಮನಟನ
ಸಹಧಿಷಟಂತೆ ಹಹಗ ಮವಸಿಿನ ಄ನಟಬ ಡೆಮಟಂತಹಗಬೆೀಕ್ಟ.
ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮಲ್ಲಿ ರತ್ತಯಂದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಮ ನೀಡಿಯಟುದನಟನ ಹಹಗ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮಿ ಭತಟು ಗಟಂು
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಬೆೀಕ್ಹಗಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿುರಿ. ಹೆಚಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟ
ತಯಗತ್ತಗಳಿಗೆ ಷಟುಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ವಿವಿಧ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ರಶೆನಗಳು ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟ
಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ.
ನೀು ಹೆ ಷ ವಿಶಮಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ ನಭಗೆ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಲಟ ಷಭಮದ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ ಹಹಗ ನಭಮ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ
ಆತಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ ನಭಮ ಅತಮವಿಶಹವಷ ಹೆಚಹುಗಟತುದೆ. ನಭಮ ಹಠ್ಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ಭ ಯಟ
ಭಹಗಗಳನಟನ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿರಿ. ಇ ಭಹಗಗಳನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಚಚಿಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
1. ಪೀಠಿಕೆ
ಹಠ್ನಟನ ಹರಯಂಭಷಟವಹಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಟಯಟ ಹಹಗ ಮಹಡಟಯಟ ಎಂಫಟದನಟನ ವಿರಿಸಿರಿ. ಆದರಿಂದ
ರತ್ತಯಫಬಯ ಄ರಿಂದ ಄ೆೀಕ್ಷಿಷಟುದೆೀನಟ ಎನಟನುದನಟನ ಗೆ ತಟುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ. ಄ರಿಗೆ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ತ್ತುಯಟುದೆೀನಟ
ಎಂಫಟದನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ /ಚಚಿಿಷಟುದರಿಂದ ಄ಯಟ ಏನಟ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದಯ ಕ್ಡೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ
ಅಷಕ್ರುಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಟುದಟ.
2. ಹಠದ ಮುಖ್ಯ ಭಹಗ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ತ್ತುಯಟುದನಟನ ಅಧರಿಸಿ, ವಿಶಮನಟನ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಫರೆಯಿರಿ. ನೀು ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ,
ಹೆ ಷ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಄ಥವಹ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಄ಥವಹ ಗಟಂುಕ್ಹಮಿಗಳಂತಸ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲ ವಿಧಹನಗಳ ಫಳಕ್ೆಮನಟನ
ನಧಿರಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಯಟ ಷಥಳನಟನ ಈಯೀಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟಂತೆ ಹಹಗ ಫಳಷಲಟ ಫಯಟಂತಸ
ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ. ವಿವಿಧ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳಷಟುದಟ, ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಷಭಮ, ಆವೆಲಿೂ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮ
ರಭಟಖ್ ಭಹಗವಹಗಿಯಟತುವೆ. ನೀು ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳಸಿದರೆ, ನೀು ಫಸಳಶಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಿದಂತಹಗಟತುದೆ. ಯಹಕ್ೆಂದರೆ ಄ಯಟ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ.
3. ಹಠದ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆಯನುನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಶಟು ರಗತ್ತಯಹಗಿದೆ ಎಂಫಟದನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಯಹವಹಗಲ ಷಭಮನಟನ ನಗದ್ಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. (ಹಠ್ ಮಹಡಟವಹಗ ಄ಥವಹ
ಹಠ್ದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ). ಯಹವಹಗಲ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ಎನಟನುದಟ ರಿೀಕ್ೆ ಎಂಫ ಄ಥಿಲಿ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಆದಟ ಅ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಹಗ
಄ತ್ತ ಬೆೀಗನೆ – ಯೀಜಿಸಿದ ರಶೆನಗಳು ಄ಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲತ ವಿಶಮನಟನ ಭಂಡಿಷಟವಹಗ ವಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ. ಅದರೆ, ನಭಮ
ಯೀಜ್ನೆ ನಭಯತೆಯಿಂದ ಕ್ ಡಿಯಬೆೀಕ್ಟ ಹಹಗ ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಂಡ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳಿಗನಟಸಹಯವಹಗಿ ಫದಲ್ಹಣೆಮನಟನ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ.
ಹಠ್ನಟನ ಭಟಕ್ಹುಮಗೆ ಳಿಷಟ ಒಂದಟ ಈತುಭ ಮಹಗಿು, ಹರಯಂಬದ ಗಟರಿಗಳಿಗೆ ಿಸಂತ್ತಯಟಗಟುದಹಗಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಆತಯ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಭತಟು ನಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಿಂದಟಂಟಹದ ರಗತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಚಚಿಿಷಲಟ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಯಹಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಬೆೀಕ್ಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಳುುದನಟನ ಅಲ್ಲಷಟುದರಿಂದ, ನೀು ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ನಟನ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ಗೆ ತಟುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ
ನೆಯವಹಗಟತುದೆ.
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ಹಠಗಳನುನ ರಿಶ್ೀಲ್ಲಷುುದು
ಿಸಂದೆ ಮಹಡಿದ ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿ ಹಹಗ ನೀು ಮಹಡಿದ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿಯಟ ಄ಂವಗಳನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿರಿ.
ನೀು ಿಸಂದೆ ಮಹಡಿದ ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ುನರ್ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿರಿ ಹಹಗ ದಹಖ್ಲ್ೆಮನಟನ ಆಡಿರಿ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ
ಕ್ಲ್ಲತಯಟ, ನೀು ಯಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ ಹಹಗ ಹಠ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಈತುಭವಹಗಿ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತಟ ಎಂಫಟದಟ, ನಂತಯದ
ಹಠ್ಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ ನೀು ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹದ ಷಟಧಹಯಣೆಗಳು ಄ಥವಹ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಮಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳನಟನ ನಧಿರಿಷಫಸಟದಟ.


ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಫದಲ್ಹಣೆ ಄ಥವಹ ಮಹಹಿಡಟ.



಄ನೆೀಕ್ ಭಟಕ್ು ಭತಟು ನಫಿಂಧಿತ ರಶೆನಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಟುದಟ.



ಹೆಚಿುನ ಬೆಂಫಲದ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿಯಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ನಟಹಲನಹ ಄ಧಿಗಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಆನ ನ ಈತುಭವಹಗಿ ನೀು ಏನನಟನ ಮಹಡಫಸಟದಟ ಹಹಗ ಯೀಜಿಷಫಸಟದಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ
ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿರಿ.
ನೀು ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ನಭಮ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗೆ ಳಡಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ, ಯಹಕ್ೆಂದರೆ
ರತ್ತಯಂದನಟನ ಏನಹಗಫಸಟದಟ ಎಂದಟ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯವಿಲಿ. ಈತುಭ ಯೀಜ್ನೆ ಎಂಫಟದಯ ಄ಥಿ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಹಗಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದಟ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನೆೈಜ್ವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ನೀು ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುು ಄ಂವಗಳಿಗೆ ನೀು
ನಭಯತೆಯಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ ತಯಹರಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಬೆೀಕ್ಟ.
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