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ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಔರಮ ಚೌಔಟ್ಟು (NCF 2005) ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಔರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಔರಮ ಚೌಔಟ್ಟು (2009)ಖಳು ಭಹರತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಮ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಖಳು ಷದೃಢವಹದ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹರಣನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ. ಈ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹರಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ(

) ಷಹಹಯ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಇಂಡಿಯಹ

OERನ ಮಟಕಯ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನಟನ ಈಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಔರನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಖಳೆಂದಟ ರಿಖಣಿಸಿ, ಅರಟ ತಮಮ ೃತ್ತುಯಲ್ಲಿ
ಅವಯಔವಿರಟ ಸಹಧನ ಹಹಖ ವಿಧಹನಖಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಯನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಯ ಮತಟು ಔಲ್ಲಕ್ೆಯ
ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಯವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಯವಹಖಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ರಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಮಟಕಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಔರಟ
ಗಟ್ಔಖಳನಟನ, ವೆೈಯಕ್ರುಔ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಖಳನಟನ ಬಳಸಿ, ಅರ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಅುಖಳನಟನ ನ ತನ
ಷಂದರ್ಿಖಳಿಗೆ ಮತಟು ವಿಶಯಖಳಿಗೆ ಅನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಯಖಳಿಖ ಹಹಖ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಖಳಿಖ ಅನವಯವಹಖಟ ಈ ರಮಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು, ಭಹರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಮತಟು ಟೆಸ್ಇಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಯಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಮಟಕ ವಿಧಹನಖಳ ಬಗೆೆ ಮಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಔ ಷಲಹೆಖಳನಟನ
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್-ಇಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಔ ತತವಖಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಷಂಗಟಿಷಟ ವಿಧಹನಖಳು, ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು
ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಔ-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಖಳನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ
ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಮಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು ಲರ್ಯವಿದೆ.

ಟೆಸ್- ಇಂಡಿಯಹದರಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳ ಷಮ ಸು ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿನ ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯ ರಮಟಕ ತಂತರಖಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಮಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳ ವಿಶಯಖಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಔರಟ ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯ
ಅಭಹಯಷಖಳನಟನ ಭಹರತ್ತೀಯ ತರಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ ಬಳಷಟುದನಟನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಖಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಬಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ಹಹಖ
ನಡತೆಖಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಔರಟ ಖಟರಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿರಣೆಯನಟನ ಕ್ೆೀಳಬಸಟದಟ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತರಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಔರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಖಳಿಗೆ ಅನಟಖಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿರಣೆಯನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಖಳನಟನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಮ ಲಔ OERಖಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಖಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಅಂತರ್ಹಿಲದ ಮ ಲಔ ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಇದನಟನ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಖಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಖಳಲ್ಲಿ ಹಹಖ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಮ ಲಔ ಬಳಷಲಟ, ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಇುಖಳನಟನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಬಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಮನೆ ಹಹಖ ಷಮಟದಹಯದೆ ಂದ್ಧಗೆ ರಷರ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಯಿಂದ ಖಳಿಸಿದ ಜ್ಞಹನ, ಕ್ೌವಲಖಳು, ಭಹಷೆಖಳು, ರಿಔಲನೆಖಳು ಹಹಖ
ಐಡಿಯಹಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಮಔಾಳು ತಮಮ ಶಹಲ್ಹ ಜೀನನಟನ ಆರಂಭಿಷಟತಹುರೆ. ಮಔಾಳ ಭಹಷೆ ಹಹಖ ಸಹಂಷೃತ್ತಔ ಸಹಮಥಯಿಖಳನಟನ
ಅರ ಬೆಳಣಿಗೆಯ ರಮಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳೆಂದಟ ನೀು ಖಟರಟತ್ತಸಿದಹಖ, ಶಹಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಓಚಹರಿಔ ಔಲ್ಲಕ್ೆಯಟ ಹೆಚಟು
ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿಯಹಗಿರಟತುದೆ.
ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಮಮ ಮನೆ ಹಹಖ ಷಮಟದಹಯದಲ್ಲಿ ಡೆದ ಅನಟರ್ಖಳಿಗೆ ಮಸತವ ನೀಡಟ ಔಟರಿತಟ, ಭಹಷೆ ಹಹಖ
ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನಟರ್ಖಳನಟನ ಬಳಷಟ ವಿಧಹನಖಳ ಔಟರಿತಟ ಈ ಗಟ್ಔದಲ್ಲಿ ನೀು ವಿಚಹರ ಮಹಡಟವಿರಿ.
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ನಮಮ ದ್ಧನನತಯದ ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಔಟರಿತಟ ಹೆಚಟು ತ್ತಳಿಯಟ ಅಕ್ಹವಖಳನಟನ ಔಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳುು ಬಗೆೆ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಡೆದ ಅನಟರ್ಖಳನಟನ ಭಹಷಹ ತರಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ ಬಳಷಟುದಕ್ಹಾಗಿ ಹಠ್ನಟನ ಯೀಜಷಟ
ವಿಧಹನದ ಬಗೆೆ.
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ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಮಮ ಹೆಚಿುನ ಷಮಯನಟನ ಮನೆ ಹಹಖ ಷಮಟದಹಯದೆ ಂದ್ಧಗಿನ ಅನೌಚಹರಿಔ ಔಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಬಳಷಟತಹುರೆ.
ಬೆ ೀಧನೆಯ ರಮಟಕ ಷಂನ ಮಲವಹಗಿ ಠ್ಯುಷುಔನಟನ ಅಲಂಬಿ

ರೃತ್ತು

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತರಖತ್ತಗೆ

ತಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ತರಟ ಕ್ೌವಲಖಳು ಜ್ಞಹನ ಹಹಖ ಅನಟರ್ಖಳನಟನ ಶಿಕ್ಷಔರಟ ಔಡೆಖಣಿ
ಮಔಾಳು ಶಹಲ್ೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಹರಿಗೆ ಬಂದಹಖ ಅರಟ ಎದಟರಿಷಟ ಅರಿಚಿತ ಯಕ್ರುಖಳು, ದ್ಧನನತಯದ ಕ್ಹಯಿಖಳು ಹಹಖ ಭಹಷೆಖಳಿಂದ
ಗೆ ಂದಲಕ್ೆ ಾಳಗಹಖಬಸಟದಟ. ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧರಟ ಭಹಷೆಖಳು ಹಹಖ ಸಹಂಷೃತ್ತಔ ಅಭಹಯಷಖಳ ವೆೈವಿಧಯತೆಗೆ ಮಸತವ
ನೀಡಟುದರಿಂದ, ಹೆ ಷ ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ ಅರಟ ಹೆಚಟು ನರಹಂತಔವಹಗಿರಟಂತೆ ನೀು ಮಹಡಬಸಟದಟ.
ಮಔಾಳು ರತ್ತನತಯ ತಮಮ ಮನೆ ಔಲ್ಲಕ್ೆ ಹಹಖ ಶಹಲ್ಹ ಔಲ್ಲಕ್ೆಯ ನಡಟ

ಸೆೀತಟವೆಯನಟನ

ಈ ಬದಲ್ಹಣೆಯನಟನ

ಷಟಖಮಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಔರಟ ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಉಯಟಔುವಹದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ರಷಟುತ ಗಟ್ಔು ಷಲಹೆ ಮಹಡಿದೆ.

1
ಚಿಂತನೆಗೆ ಿಂದು ಕ್ಷಣ


ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಖಳಿಸಿರಬಸಟದಹದ ಜ್ಞಹನ ಹಹಖ ಕ್ೌವಲಖಳು ಯಹುು?



ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮನೆ ಅಥವಹ ಷಮಟದಹಯ ಭಹಷೆ ಹಹಖ ಸಹಂಷೃತ್ತಔ ಜ್ಞಹನು ಅರ ಶಹಲ್ಹ
ಜೀನಕ್ೆಾ ಉಯಟಔುವೆಂದಟ ನೀು ಅಭಿಹರಯ ಡಟವಿರಹ? ಹೌದಹದರೆ ಏಕ್ೆ? ಇಲಿ

ಷಂದರ್ಿ ಅಧಯಯನ 1 ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಬಬರಟ ಶಹಲ್ಹೂಿ ಮಖಟವಂದರ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಅನಟರ್ಖಳನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ.
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ಮಂಖಳೄರಿನ ಹರಥಮಿಔ ಶಹಲ್ೆಯಂದರ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಷಸನಹರರಟ, ಅಂಖಡಿಯಂದರಲ್ಲಿ ಡಬಿಬಯಂದನಟನ ತಹು ಕ್ೆ ಳುುವಹಗಿನ
ಅನಟರ್ನಟನ ಣಿಿಷಟತಹುರೆ
ಪೀಶಔರ

ಡಬಿಬಯನಟನ ಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹೆ ೀದ ಅಂಖಡಿ, ಎರಡನೆೀ ತರಖತ್ತ

ವಿದಹಯರ್ಥಿ

ಅಂಖಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ೆ ತಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಯ, ಇನ ನ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಸೆೀರಿಲಿದ ನಹಲಟಾ ಶಿದ ತಂಗಿ ಶಿಲಳನಟನ ಭೆೀಟಿಯಹಖಟತಹುರೆ.

ಶಿಲಳು ಂದಟ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಬೆ ೀರ್ಡಿ ೆಟಿುಗೆಯ ಔಾದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೀಲ್ೆ ಔಟಳಿತ್ತದಹದಳ ೆ. ೆಟಿುಗೆಯಿಂದ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ಖಳನಟನ ಹೆ ರತೆಗೆದಟ ಎಣಿಕ್ೆ
ಮಹಡಟತ್ತುದಹದಳ ೆ ಹಹಖ ವಿಂಖಡಿಸಿ, ರ್ೆ ೀಡಿಷಟತ್ತುದಹದಳ ೆ. ಅಳ ತಂದೆ ಷಟುಖಳನಟನ ಕ್ೆ ಳುಲಟ ಬಂದರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹತನಹಡಟತ್ತುದಹದರೆ.
ನಹನಟ ಶಿಲಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ ‘

’ ಅಳು ತನನ ತಹಯಿಯನಟನ ಔರೆದಳು. ಆಕ್ೆಯ ತಹಯಿ ಅಂಖಡಿಯ

ಿಸಂಬಹಗಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ್ಹಣಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಮ ಲ್ೆಯ ಔಡೆ ತೆ ೀರಿಸಿ, ಮಖಟವಿನ ಮನೆ ಭಹಷೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಿದಳು. ಆದರೆ, ಔನನಡದಲ್ಲಿ ‘ಡಬಿಬ’
ಎಂಬ ದನಟನ ಬಳಸಿದಳು. ಶಿಲಳು ನನನನಟನ ಡಬಿಬಖಳಿರಟ ಔಡೆಗೆ ಔರೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ಹೆ ೀದಳು. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಬಣಣಖಳ ಎರಡಟ ಮ ರಟ
ಡಬಿಬಖಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ನನಗೆ ತೆ ೀರಿಸಿದಳು. ನಹನಟ ಆರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡ ಕ್ೆಂು ಬಣಣದ ಡಬಿಬಯನಟನ, ಶಿಲಳು ಅಂಖಡಿಯ ಕ್ೌಂಟ್ರ್ ಗೆ
ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ಹೆ ೀದಳು. ನಂತರ ಆಕ್ೆ ನನನಂದ ಸಣನಟನ ಡೆದಟ ತನನ ತಹಯಿಗೆ ಕ್ೆ ಟ್ುಳು. ತಹಯಿಯಿಂದ ಚಿಲಿರೆ ಡೆದಟ ನನಗೆ
ಿಸಂತ್ತರಟಗಿಸಿದಳು. ಶಿಲಳು ಡಬಿಬಯನಟನ ೆೀರ್ ನಂದ ಔಟಿುಕ್ೆ ಡಲಟ ತನನ ತಹಯಿಗೆ ಷಹಹಯ ಮಹಡಿದಳು. ಡಬಿಬಯನಟನ ನಹನಟ ನನನ
ಚಿೀಲದಲ್ಲಿರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡೆ. ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಅಕ್ೆ ತನನ ತಹಯಿಯಂದ್ಧಗೆ ಬಂದಟ ಔನನಡದಲ್ಲಿ ಂದ್ಧಷಟ ಮ ಲಔ ನನನನಟನ ಬಿೀಳೆೄ ಾಟ್ುಳು.
ಅಂಖಡಿಯಿಂದ ಹೆ ರ ಬರಟವಹಖ, ನಹನಟ ಶಿಲಳು ಡೆಯಟತ್ತುದದ ಜ್ಞಹನ ಹಹಖ ಕ್ೌವಲಖಳು ಆಕ್ೆ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಸೆೀರಿದ ನಂತರ
ಉಯಟಔುವಹಖಟ ಬಗೆೆ ವಿಚಹರ ಮಹಡತೆ ಡಗಿದೆ.
(Adapted from Kenner, 2000)

ಚಿಂತನೆಗೆ ಿಂದು ಕ್ಷಣ!


ಭಹಷೆ ಹಹಖ ಷಂಸನದ ಬಗೆೆ ಶಿಲಳಿಗೆ ಏನಟ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ?



ಈ ಷಂದರ್ಿ ಅಧಯಯನದಲ್ಲಿ ಶಿಲಳು ಯಔುಡಿಸಿದ ಇತರ ಕ್ೌವಲಖಳು ಯಹುು?

ನಮಮ ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ ನಮಮದರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿ:
ಶಿಲಳು ಅಂಕ್ರಖಳ ಜ್ಞಹನ ಡೆಯಟತ್ತುದಹದಳ ೆ. ಅಳು ಎಣಿಷಬಲಿಳು, ವಿಂಖಡಿಸಿ ಗಿೀಿಔರಿಷಬಲಿಳು. ಸಣ ಹಹಖ ಚಿಲಿರೆಯ ಬಗೆೆ ಅಳು
ತ್ತಳುಳಿಕ್ೆ ಡೆಯಲಟ ಆರಂಭಿಸಿದಹದಳ ೆ. ಅಂಖಡಿಖಳು ಹೆೀಗೆ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತುವೆಂದಟ ಈಖ ಅಳಿಗೆ ಗೆ ತ್ತುದೆ. ಅಳು ಆಲ್ಲಷಬಲಿಳು,
ರಶೆನಯಂದನಟನ ಅಥಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಬಲಿಳು, ಮಹಿಸತ್ತ ಡೆಯಬಲಿಳು. ಅಂಖಡಿಗೆ ಕ್ೆ ಳುಲಟ ಬಂದರೆ ಂದ್ಧಗೆ
ಸೌಜ್ನಯದ್ಧಂದ ಹೆೀಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ಅಳಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ.
ಶಿಲಳು ತನನ ಮನೆ ಭಹಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತಮವಿಶಹವಷದ್ಧಂದ ಮಹತನಹಡಬಲಿಳು. ಅಳಿಗೆ ಬಣಣಖಳ ಹೆಷರಟಖಳು, ರಶೆನ, ಷ ಚನೆ ಹಹಖ ದ್ಧಔಟಾಖಳ
ಭಹಷೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ. ಷವಲ ಔನನಡೂ ಅಳಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದಟದ, ಅದನಟನ ಅಳು

ಹಹಖ

ಬಿೀಳೆೄ ಾಡಲಟ ಬಳಷಟತಹುಳ ೆ.

ಜ್ನರಟ ವಿವಿಧ ಭಹಷೆಖಳಲ್ಲಿ ಷಂಸನ ಮಹಡಬಸಟದೆಂಬಟದನಟನ ಆಕ್ೆ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುುತ್ತುದಹದಳ ೆ.
ವಿೀಕ್ಷಣೆ, ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಹಹಖ ಅನಟಔರಣೆಯ ಮ ಲಔ ಶಿಲಳು ಸಹಮಹನಯ ಜ್ಞಹನ ಹಹಖ ಷಂಸನ ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ಖಳಿಷಟತ್ತುದಹದಳ ೆ. ಇು
ಆಕ್ೆ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೀದಹಖ ಹೆಚಿುನ ಔಲ್ಲಕ್ೆ ಹಹಖ ಭಹಷಹ ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ರ್ದರ ಬಟನಹದ್ಧಯಹಖಟತುವೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಷಮಟದಹಯದಲ್ಲಿ ಖಳಿಷಟ ಜ್ಞಹನ ಹಹಖ ಕ್ೌವಲಖಳು ಅರಟ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೀಖಲಟ ಆರಂಭಿಸಿದಂತೆ
ಮಟಂದಟರೆಯಟತುವೆ. ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಅರ ಡಸಟಟಿುದರನಟನ ಬೆಳೆಷಟುದಟ, ಅಜ್ಜ-ಅಜಜಯ ಕ್ಹಳಜ ಮಹಡಟುದಟ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ
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–
ಹರಣಿಖಳನಟನ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ, ಮಹರಟಔಟೆುಯಲ್ಲಿ, ಅಂಖಡಿಖಳಲ್ಲಿ ತಮಮ ಪೀಶಔರಿಗೆ ನೆರವಹಖಟುದಟ, ಅಡಟಗೆ ಮಹಡಲಟ
ಷಸಔರಿಷಟುದಟ ಈ ರಿೀತ್ತ ವಿವಿಧ ಷಹಹಯಖಳನಟನ ಮಹಡಟತ್ತುರಬಸಟದಟ. ಅದರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಔರಔಟವಲತೆಯಲ್ಲಿ ಹರವಿೀಣಯತೆ ಖಳಿಸಿರಬಸಟದಟ
ಅಥವಹ ಆಟ್ದಲ್ಲಿ ಷಂತೆ ೀಶದ್ಧಂದ ಹಲ್ೆ ೆಳುುತ್ತುರಬಸಟದಟ. ಇಂತಸ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಅರ ಭಹಷೆ ಹಹಖ
ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ಸಲವಹರಟ ಅನೌಚಹರಿಔ ಅಕ್ಹವಖಳನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ. ಶಹಲ್ಹ ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಹವಖಳನಟನ ಪೀಷ್ಟ್ಷಬಸಟದಟ.
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(Classroom chats)

ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಅರ ಆಷಕ್ರುಖಳು, ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಹಹಖ ಬದಧತೆಖಳ (commitments) ಬಗೆೆ ಮಹತನಹಡಲಟ ಅಕ್ಹವಖಳನಟನ
ನೀಡಟುದರಿಂದ ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ವಿಶಹವಸಹಸಿ ಷಂಸನನಟನ ಪರೀತಹಾಿಸಷಬಸಟದಟ. ಇದರಿಂದಹಗಿ ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತನಹಡಟವಿಕ್ೆ
ಹಹಖ ಆಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆಯ ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಲಟ ನಮಗೆ ಸಹಧಯವಹಖಟತುದೆ. ಅದರಲ ಿ ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ ಶಹಲ್ೆಯ ಭಹಷೆ
ಮನೆ ಭಹಷೆ ಂದೆೀ ಇರದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಹೆಚಟು ರಯೀಜ್ನವಹಖಟತುದೆ.
ಈ ಮಟಂದ್ಧನ ಹರಯೀಗಿಔ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ನಮಮ ಅನಟಔ ಲಕ್ಹಾಗಿ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

:
ಶಹಲ್ೆಯ ಂದಟ ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ವೆೈಯಕ್ರುಔವಹಗಿ ಅಥವಹ ಂದಟ ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಹಧಿಯ ಅನೌಚಹರಿಔ
ಸರಟೆಯನಟನ ದ್ಧನನತಯದ ಅಭಹಯಷವಹಗಿ ಹರರಂಭಿಸಿ. ಇದಟ ದ್ಧನದ ಹರರಂರ್ದಲ್ಹಿಖಲ್ಲೀ, ಕ್ೆ ನೆಯಲ್ಹಿಖಲ್ಲೀ ಅಥವಹ ವಿರಹಮದ
ಷಮಯದಲ್ಹಿಖಲ್ಲೀ ಇರಲ್ಲ, ನಮಮ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆಚಟು ಕ್ಹಲ ಷಂಸನ ಮಹಡಟ ಬಗೆೆ ಖಹತ್ತರ ಇರಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗೆೆ
ಖಮನವಿರಿಷಲಟ ಂದಟ ಷರಳ ಖಟರಟತಟ ಟಿುಯನಟನ (ticklist) ಇರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬಸಟದಟ.
ಉದಹಸರಣೆಗೆ ಇತ್ತುೀಚಿಗೆ ಅರಟ ಸಬಬವಂದನಟನ ಷಂರ್ರಮದ್ಧಂದ ಆಚರಿಸಿದ ಬಗೆೆ, ಇತ್ತುೀಚೆಗೆ ಷಟತುಮಟತು ಆದ ಕ್ೆ ೀಲ್ಹಸಲವೆಬಿಬಸಿದ
ರಷಂಖದ್ಧಂದ ರಭಹವಿತರಹಗಿರಟ ಸಹಧಯತೆಯ ಬಗೆೆ, ಂದಟ ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಕ್ೆಟ್ ನ ಷಧೆಿಯ ವಿರಖಳನಟನ ಅರಟ ತ್ತಳಿಯಟತ್ತುರಟ ಬಗೆೆ
ಮಔಾಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ. ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಏನಟ ಔಲ್ಲಯಟತ್ತುರಟರೆಂಬಟದನಟನ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಅರಟ ಖಮನಷಬೆೀಕ್ಹದ
ಅಂವಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ರ್ೆ ೀಡಿಷಲಟ ಇರಟ ಅಕ್ಹವಖಳನಟನ ಸಟಡಟಕ್ರ. ನೀು ಿಸೀಗೆ ಹೆೀಳಬಸಟದಟ:


ನನಗೆ ಗೆ ತಟು, ನಮಮಲ್ಲಿ ಬಸಳ ಮಂದ್ಧ ಈ ತ್ತಂಖಳು ಸಬಬವಂದನಟನ ಆನಂದ್ಧಸಿದ್ಧರಿ.



ಇಂತಸ ರ್ಯಂಔರ ಸವಹಮಹನದಲ್ಲಿಯ ಮಹರಟಔಟೆುಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ತಂದೆ-ತಹಯಿಯರಿಗೆ ಷಹಹಯ ಮಹಡಿದ್ಧದೀರಿ. ಬಸಳ
ಳೆುಯದಟ!



ಈ ದ್ಧನದ ಖಣಿತ ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ನೀು, ನಮಮ ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ತೆ ೀರಿಷಬಸಟದಟ ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಹು ಸಣನಟನ ಕ್ೆ ಡಟ ಹಹಖ
ಔಳೆಯಟ ಲ್ೆಕ್ಹಾಚಹರನಟನ ಮಹಡಲ್ಲದೆದೀವೆ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಎಶಟು ಮಂದ್ಧ ಮಹರಟಔಟೆುಯಲ್ಲಿ ಚಿಲಿರೆ ಕ್ೆ ಟಿುರಿ? ನಮಮ ತಂದೆ ಅಥವಹ
ತಹಯಿಯಂದ್ಧಗೆ ನಮಮ ಲ್ೆಕ್ಹಾಚಹರನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿರಹ?

ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ನೀಡಟ ಉತುರಖಳು ಅರಟ ಶಹಲ್ೆಗೆ ತರಟ ಜ್ಞಹನ ಹಹಖ ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ಔಟರಿತಟ ನಮಗೆ ಳನೆ ೀಟ್ಖಳನಟನ
ದಗಿಷಟತುವೆ. ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಬಗೆೆ, ಅರಟ ಇತರರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುು ಆಷಕ್ರುಖಳು ಹಹಖ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ
ತ್ತಳಿದಟಬಂದ ಅಂವಖಳನಟನ ಷವಿರವಹಗಿ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿ.
ಶಿದ ಂದಟ ಅಧಿಯ ಉದದಔ ಾ ಈ ರಿೀತ್ತ ಮಹಡಟುದರೆ ಂದ್ಧಗೆ, ನಮಮ ಠ್ಯುಷುಔ, ಠ್ಯಷಟು ಹಹಖ ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆಖಳನಟನ
ರಹಮಶಿಿಷಟತಹು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧರಟ ಅಥವಹ ಅರಿಗೆ ಆಷಕ್ರು ಇರಟ ಅಂವಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಮಟಂದೆ ನೀು ಬೆ ೀಧಿಷಟ
ಗಟ್ಔಖಳನಟನ ರ್ೆ ೀಡಿಷಲಟ ಇರಟ ಅಕ್ಹವಖಳನಟನ ಔಟರಿತಟ ಖಮನಸಿ.
ಮಹತನಹಡಟ ಹಹಖ ಆಲ್ಲಷಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯನಟನ ಮಟಂದಟರೆಷಲಟ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಅರಟ ಶಹಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿದ್ಧರಟವಹಖ ಏನಟ
ಮಹಡಟರೆಂಬಟದನಟನ ಂದಟ ವಹರದ ‘ದ್ಧನಚರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ.
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–
ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಔಟರಿತಟ ಹೆಚಿುನ ಮಹಿಸತ್ತಗಹಗಿ ಷಂನ ಮಲ 1 ನಟನ ಒದ್ಧ

Video: Involving all

ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಆಷಕ್ರುಖಳು ಹಹಖ ಅರ ಬದಧತೆಖಳ (commitments) ಔಟರಿತಟ ಂದಟ ತರಖತ್ತ ಚಚೆಿಯನಟನ
ಯೀಜಸಿ ಅರನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಲಟ ವಿಶಯ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರತ ರಶೆನಯಂದನಟನ (focused question) ಬಳಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಐಡಿಯಹಖಳಿವೆ.
ಆದರೆ ನೀು ರಶೆನಖಳನಟನ ಷಂದಭಹಿನಟಸಹರ ಆಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹಖಟತುದೆ.


ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀು ಯಹ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಷಹಹಯ ಮಹಡಟವಿರಿ? ನೀು ಬಸಳ ಹೆಚಟು ಇಶುಡಟ ಕ್ೆಲಷಖಳು ಯಹುು? ನೀು
ಬಸಳ ಔಡಿಮ ಇಶುಡಟ ಕ್ೆಲಷಖಳು ಯಹುು?



ಈ ವಹರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸಳ ಳೆು



ಶಹಲ್ೆಗೆ ರರ್ೆ ಇದಹದಖ ನೀು ಏನಟ ಮಹಡಟವಿರಿ?

ಷಂಖತ್ತ ಯಹುದಟ

ಬಸಳ ಕಟಷ್ಟ್ ಕ್ೆ ಟ್ು ಷಂಖತ್ತ ಯಹುದಟ?

ರಶೆನಖಳನಟನ ಔುಸಲಗೆಯ ಮೀಲ್ೆ ಬರೆಯಿರಿ. ನೀು ಉತುರಿಷಟುದರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹರರಂಭಿಸಿ.
ಇಬಬರಟ ಅಥವಹ ಮ ರಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ರಶಿನಷಟುದರ ಮ ಲಔ ನಜ್ವಹಗಿಯ ನೀನಟ ಅದನಟನ ಎಲ್ಲಿ ಔಲ್ಲತೆ? ಮಟಂದೆ ನೀನಟ ಏನಟ
ಮಹಡಟವೆ? ಈ ರಿೀತ್ತಯ ೆರೀರೆೀಣೆ ನೀಡಟತಹು, ಇಡಿೀ ತರಖತ್ತಗೆ ಅನಟಹಲನಹ ರಶೆನಖಳನಟನ ಮಟಂದಟರೆಸಿ.
ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಷಣಣಖಟಂುಖಳಲ್ಲಿ ಯಸೆಥಗೆ ಳಿಸಿ, ಔುಸಲಗೆಯ ಮೀಲ್ಲನ ರಶೆನಖಳನಟನ ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಟಹುಗಿ ಚಚಿಿಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ.
ಬಬರಟ ಮತೆ ುಬಬರನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಟ, ಅನಟಹಲನಹ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುಂತೆ ಪರೀತಹಾಿಸಸಿ. ಅರಟ ಮಹತನಹಡಟತ್ತುದಂ
ದ ತೆ ನೀು
ಎಲ್ೆಿಡೆ ಚಲ್ಲಸಿ, ಖಟಂುಖಳ

ಮಹಡಿ.

ಷಣಣ ಖಟಂು ಚಚೆಿಖಳಿಗೆ ಬದಲ್ಹಗಿ, ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಬಬರನೆ ನಬಬರಟ ಷಂದಶಿಿಷಟಂತೆ, ಟಿಣಿ ಬರೆದಟಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ನಂತರ
ತಮಮ ರ್ೆ ತೆಗಹರರಟ ತ್ತಳಿಸಿದಟದನಟನ ಔಟರಿತಟ ಷಣಣ ರದ್ಧ ಬರೆಯಟಂತೆ ತ್ತಳಿಷಬಸಟದಟ.

3
ಮಟಂದ್ಧನ ಷಂದರ್ಿ ಅಧಯಯನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಬಬರಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಬಗೆೆ ತಮಮ ಜ್ಞಹನನಟನ ಭಹಷೆ ಹಹಖ
ಂದಟ ವಿಷೃತ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯಿನಟನ ಯೀಜಷಲಟ ಬಳಷಟತಹುರೆ.

ಐದನೆೀ ತರಖತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ರಮಯರರಟ ಸಬಬಖಳ ಔಟರಿತಟ ಠ್ಯುಷುಔದಲ್ಲಿರಟ ಹಠ್ವಂದರಿಂದ ೆರೀರಣೆಗೆ ಂಡರಟ.
ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭಹರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಷಟ ಈದ್, ದ್ಧೀಹಳಿಯಂತಸ ಕ್ೆಲು ರಮಟಕ ಸಬಬಖಳನಟನ ಣಿಿಷಟ ಹಠ್ನಟನ
ಅದ್ಧೀಖಷೆುೀ ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಿದದರಟ.
ನಮಮ ಷಮಟದಹಯಖಳಲ್ಲಿ ಸಲವಹರಟ ಆಷಕ್ರುದಹಯಔ ಸಬಬಖಳಿವೆ. ಹಹಗಹಗಿ ಇನೆನೀನಟ ಬರಲ್ಲರಟ ಷಥಳಿೀಯ ಸಬಬಖಳ ಬಗೆೆ ಖಮನ
ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಔರಿಷಲಟ ನಹನಟ ತ್ತೀಮಹಿನಸಿದೆ.
ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಅರಟ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳುು ಸಬಬಖಳು ಯಹುವೆಂದಟ ಕ್ೆೀಳು ಮ ಲಔ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಹಹಖ ಅರ
ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ಔು ಸಲಗೆಯ ಮೀಲ್ೆ ಬರೆದೆ.
ನಂತರ ರತ್ತಖಟಂು ಂದಟ ಸಬಬನಟನ ರತ್ತನಧಿಷಟಂತೆ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಖಟಂುಖಳಹಗಿ ಯಸೆಥಗೆ ಳಿಸಿದೆ. ರತ್ತ ಖಟಂಪಿಖ
4
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ಂದಟ ದೆ ಡಡ ಹಹಳೆಯನಟನ ಕ್ೆ ಟ್ಟು, ತಹು ರತ್ತನಧಿಷಟ ಸಬಬದ ಬಗೆೆ, ಸಬಬು ಏತಕ್ಹಾಗಿ ಆಚರಿಷಲಟಿುತಟ, ಯಹ ದೆೀರಟಖಳನಟನ
ೂಜಷಲ್ಹಯಿತಟ, ಯಹ ಷಮಟದಹಯಖಳು ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂಡಿದದು, ಯಹ ಷಂರದಹಯಖಳನಟನ ಅನಟಷರಿಷಲ್ಹಯಿತಟ, ಯಹ
ಆಹಹರನಟನ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಯಿತಟ, ಯಹರಹದರ ವಿಶೆೀಶ ಉಡಟುಖಳನಟನ ಧರಿಸಿದದರೆೀ ಹಹಖ ಯಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳಿದದು
ಎಂಬಟದನಟನ ಔಟರಿತಟ ಬರೆಯಲಟ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಚಚೆಿ ಹಹಖ ಟಿಣಿ ಬರೆಯಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಬಯಸಿದದಲ್ಲಿ ಅರ ಮನೆ ಭಹಷೆಯನಟನ
ಬಳಷಬಸಟದೆಂದಟ ತ್ತಳಿಸಿದೆ.
ನಂತರ ರತ್ತಖಟಂು ತಹನಟ ರತ್ತನಧಿಷಟ ಸಬಬದ ಔಟರಿತಟ ಭಿತ್ತುಚಿತರನಟನ ತಯಹರಿಷಟಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿದೆ

ನನನ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಅರ ತಂದೆ-ತಹಯಿ, ಅಜ್ಜ-ಅಜಜ, ಮನೆ ಅಥವಹ ಷಮಟದಹಯದ್ಧಂದ ಯಹರಿಂದಲ್ಹದರ ಸಬಬದ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿುನ
ವಿಶಯಖಳನಟನ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಸಬಬನಟನ ಇಲ್ಲಿ ಯಹವಹಖಲ ಆಚರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೆೀ? ಯಹವಹಖಲ ಅದಟ ಇಶಟು
ದೆ ಡಡದಹಗಿತೆುೀ? ಷಂಗಿೀತ ಬದಲ್ಹಗಿದೆಯೆೀ? ಇಂತಸ ಕ್ೆಲು ರಶೆನಖಳನಟನ ನಮ ನೆಯಹಗಿ ಕ್ೆ ಟೆು. ಇಡಿೀ ವಹರ ರತ್ತೀ ದ್ಧನ ಂದಟ
ಹಠ್ದ ಭಿತ್ತುತರ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಮಹಡಿದೆ.
ಖಟಂಪಿನಂದ ಖಟಂಪಿಗೆ ನಹನಟ ಚಲ್ಲಷಟತಹು ಅರನಟನ ಖಮನಸಿದೆ, ಆಲ್ಲಸಿದೆ ಹಹಖ ಅಖತಯವಿದದಲ್ಲಿ ಷಹಹಯ ಮಹಡಿದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭಿತ್ತುಚಿತರದ ಮೀಲ್ೆ ಶಹಲ್ೆಯ ಭಹಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಹ ಮನೆ ಭಹಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಹ ಎರಡನ ನ ಉಯೀಗಿಸಿ
ಬರೆಯಬಸಟದೆಂದಟ ವಿರಿಸಿದೆ. ಅರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲರಟ ಇದೆೀ ಮೊದಲ ಬಹರಿಗೆ ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಭಹಷೆಯನಟನ ಬಳಸಿ ಬರೆದ್ಧದದರಟ. ಆ
ರಿೀತ್ತ ಮಹಡಟವಹಖ ಅರಟ ಬಸಳ ಷಂರ್ರಮಿಸಿದರಟ.
ರತ್ತ ಖಟಂಪಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಹು ಸಿದಧಡಿಸಿದ ಭಿತ್ತುಚಿತರನಟನ ಇಡಿೀ ತರಖತ್ತಗೆ ರಷಟುತ ಡಿಸಿದರಟ. ಅರನಟನ ತರಖತ್ತಯ ಇತರ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹಹಖ ನಹನಟ ರಶಿನಸಿದೆು. ನಹವೆಲಿರ ಬಸಳಶಟು ಔಲ್ಲತೆು. ನಂತರ ಬಣಣ ಬಣಣದ ಭಿತ್ತುಚಿತರಖಳನಟನ ಎಲಿರ ಒದಲಟ
ಹಹಖ ಆನಂದ ಡಲಟ ಗೆ ೀಡೆಯ ಮೀಲ್ೆ ಅಂಟಿಸಿದೆ.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಿಂದು ಕ್ಷಣ


ಈ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯಿದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ರಮಯರರಿಗೆ ತಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಲಟ ದೆ ರೆತ
ಅಕ್ಹವಖಳಹುು?



ಕ್ರರಿಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಈ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯಿನಟನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಿಸಷಟವಿರಿ?



ಿಸರಿಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯಿನಟನ ಹೆೀಗೆ ವಿಷುರಿಷಬಸಟದಟ?

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳ ಷರಣಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಅರ ಭಹಷೆ ಹಹಖ

ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಲವಹರಟ

ಅಕ್ಹವಖಳನಟನ ದಗಿಸಿತಟ. ಅದಟ ಳಗೆ ಂಡ ಅಂವಖಳೆಂದರೆ

ಇಡಿೀ ತರಖತ್ತ ಹಹಖ ಷಣಣ ಖಟಂು ಚಚೆಿಖಳು.



ಅರ ಔಟಟ್ಟಂಬ ಹಹಖ ಷಮಟದಹಯದ ಷದಷಯರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹತಟಔತೆ, ಷಂಭಹಶಣೆಖಳು.



ಟಿಣಿ ತಯಹರಿಷಟವಿಕ್ೆ.



ಬರಣಿಗೆ.



ಮೌಖಿಔ ರಷಟುತ್ತಖಳು.



ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲ ಆಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆ.



ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆ.

ಹರರಂರ್ದ್ಧಂದ ಕ್ೆ ನೆಯರೆಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಅರ ಶಹಲ್ೆ ಹಹಖ ಮನೆ ಭಹಷೆಖಳೆರಡನ ನ ಬಳಷಲಟ ಪರೀತಹಾಿಸಷಲ್ಹಯಿತಟ.
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ಯೀಜ್ನಹಕ್ಹಯಿದ ರಮಟಕ ಅಂವ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಷಥಳಿೀಯ ಜ್ಞಹನವಹಗಿತಟು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ರತೆಯೀಔವಹಗಿ ಹಹಖ ಖಟಂುಖಳಲ್ಲಿ
ಮಹಡಲಟ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಷಮಯವಿತಟು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಕ್ೌವಲಖಳು ಹಹಖ ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯ ಔಟರಿತಟ ಂದಟ ತಶಿೀಲಟ ಟಿು
ಅಥವಹ ಟಿಣಿ ನಿಿಸಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಸಹಧಯವಹಯಿತಟ.
ಇಂತಸ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯಿಖಳಲ್ಲಿ ಕ್ರರಿಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಮಹತನಹಡಟವಿಕ್ೆ ಹಹಖ ಆಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ಹೆಚಟು ತಟು ಕ್ೆ ಡಬೆೀಔಟ. ಸಬಬದ
ವಿಶಯಖಳನಟನ ಔಟರಿತಟ ಕ್ರರಿಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೄ ಷಸ ಚಿತರ ಬಿಡಿಷಲಟ ಹಹಖ ನಹಟ್ಔದ ರ ದಲ್ಲಿ ರಷಟುತ ಡಿಷಲಟ ಷಮಥಿರಹದರಟ.
ಿಸರಿಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಸಬಬಖಳ ಔಟರಿತಟ ವಿಶೆೀಶ ವಬದ ರ್ಂಡಹರ ಹಹಖ ಜ್ಞಹನನಟನ ಬಳಷಟ, ಭಹಷೆ, ಇತ್ತಹಹಷ ಹಹಖ
ಸಹಂರದಹಯಿಔ ಷಂಷೃತ್ತಯನಟನ ಬೆಳೆಷಟ, ಷಂಶೆೃಧನೆಯನಟನ ಷಮಿಮಳನಗೆ ಳಿಷಟ ಲ್ಲಖಿತ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯಿಖಳು ಹೆಚಟು ಷ ಔು.
ರಮಟಕ ಷಂನ ಮಲ ‘

ಎಂಬಟದಟ ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿ ‘ಷಸಯೀಖ ಕ್ಹಯಿದ ಮಸತವ’ ಔಟರಿತಟ ಹೆಚಿುನ

ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.

:

4
ಶಹಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಭಹಷೆ ಹಹಖ

ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ಬೆಳೆಷಲಟ ಅರ ಮನೆ ಹಹಖ ಷಮಟದಹಯ

ಆಧಹರಿತ ಅನಟರ್ಖಳನಟನ ಬಳಸಿಕ್ೆ ಳುುುದರ ಹರಮಟಕಯತೆ ಹಹಖ ಮಸತವನಟನ ಈ ಗಟ್ಔದಲ್ಲಿ ವಿರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ,
ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗಿನ ತಮಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಹಹಖ ಭಹಷೆಖಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಔರಟ ಮಸತವ ನೀಡಟತ್ತುದಹದರೆಂದಟ ತ್ತಳಿದಹಖ, ಶಹಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಔಲ್ಲಯಲಟ
ಹೆಚಟು ಉತಟಾಔರಹಖಟತಹುರೆ ಹಹಖ ಹೆಚಟು ಆತಮವಿಶಹವಷುಳುರಹಖಟತಹುರೆ. ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ನಯತವಹಗಿ ಷಂಭಹಶಣೆಖಳು,
ಚಚೆಿಖಳನಟನ ನಡೆಸಿ, ಅರಟ ಶಹಲ್ೆ

ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ಂದ್ಧರಟ ಆಷಕ್ರುಖಳನಟನ ತ್ತಳಿಯಟ ಮ ಲಔ ಅರ ಅನಟರ್ಖಳಿಗೆ ಮಸತವ

ನೀಡಟತ್ತುೀರೆಂಬಟದನಟನ ಯಔುಡಿಷಬಸಟದಟ.
ಈ ಗಟ್ಔು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ, ಅರ ಔಟಟ್ಟಂಬದ ಷದಷಯರ ಹಹಖ ಷಮಟದಹಯದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಬಳಷಟ ಮ ಲಔ ನೀು ಠ್ಯುಷುಔದಲ್ಲಿನ
ವಿಶಯಖಳನಟನ ಹೆಚಟು ಅಥಿೂಣಿ ಹಹಖ ರಷಟುತವಹಗಿರಟಂತೆ ಮಹಡಲಟ ಸಲವಹರಟ ವಿಧಹನಖಳ ಔಟರಿತಟ ಷ ಥಲ ವಿರಣೆಯನಟನ
ದಗಿಸಿದೆ.

1:
‘ಎಲಿರನ ನ ಳಗೆ ಳುುುದಟ’ ಎಂಬಟದರ ಅಥಿವೆೀನಟ?
ಷಂಷೃತ್ತ ಹಹಖ ಷಮಹಜ್ದಲ್ಲಿನ ವೆೈವಿಧಯತೆಯಟ ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ರತ್ತಬಿಂಬಿಷಟತುದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ವಿವಿಧ ಭಹಷೆ, ಆಷಕ್ರು ಹಹಖ
ಸಹಮಥಯಿಖಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧರಟತಹುರೆ. ಅರಟ ವಿವಿಧ ಸಹಮಹಜಔ ಹಹಖ ಆರ್ಥಿಔ ಿಸನೆನಲ್ೆಖಳಿಂದ ಬಂದ್ಧರಟತಹುರೆ.
ನಹು ಈ ವಿಭಿನನತೆಖಳನಟನ ಔಡೆಖಣಿಷದೆ, ಷಂರ್ರಮಿಷಬೆೀಔಟ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಮಮ ಅನಟರ್ವಹತ್ತೀತವಹದದದನಟನ ತ್ತಳಿಯಲಟ, ಬಬರಟ
ಮತೆ ುಬಬರನಟನ ತ್ತಳಿಯಲಟ ಈ ವಿಭಿನನತೆಖಳು ಸಹಧನವಹಖಬಲಿು. ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಸಹಥನಮಹನ, ಸಹಮಥಯಿ ಹಹಖ ಿಸನೆನಲ್ೆಯ
ಬೆೀಧವಿಲಿದೆ ಔಲ್ಲಯಟ ಅಕ್ಹವ ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ೆಾ ಸಔಾನಟನ ಡೆದ್ಧದಹದರೆ. ಈ ಅಂವನಟನ ಭಹರತದಲ್ಲಿನ ಕ್ಹನ ನಟ ಹಹಖ
ಅಂತರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಔಾಳ ಸಔಟಾಖಳಲ್ಲಿ ಖಟರಟತ್ತಷಲ್ಹಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ರಧಹನಮಂತ್ತರ ಮೊೀದ್ಧಯರಟ ತಮಮ ಮೊದಲ ಭಹಶಣದಲ್ಲಿ ಭಹರತದ
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–
ಎಲಿ ರರ್ೆಖಳಿಗೆ ಅರ ರ್ಹತ್ತ, ಅಥವಹ ಆದಹಯನಟನ ಲ್ೆಕ್ರಾಷದೆ ಬೆಲ್ೆ ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕ್ಹದ ಹರಮಟಕಯತೆಯನಟನ ಔಟರಿತಟ ತ್ತು ಹೆೀಳಿದಹದರೆ. ಈ
ನಟಿುನಲ್ಲಿ ಶಹಲ್ೆಖಳು ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔರ ಹತರ ಬಸಳ ಮಸತವೂಣಿವಹದಟದಹಗಿದೆ.
ಬೆೀರೆಯರ ಔಟರಿತಟ ನಮಗೆಲಿರಿಖ ಕ್ೆಲು ಅಭಿಹರಯಖಳು ಹಹಖ ೂವಹಿಖರಸಖಳಿದಟದ, ಅುಖಳನಟನ ನಹು ಖಮನಷದ್ಧರಬಸಟದಟ
ಅಥವಹ ಯಔುಡಿಷದ್ಧರಬಸಟದಟ. ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಅನಟರ್ನಟನ ಧನಹತಮಔವಹಗಿ ಅಥವಹ ಋಣಹತಮಔವಹಗಿ
ರಭಹಗೆ ಳಿಷಟ ವಕ್ರು ನಮಮಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ತ್ತಳಿದಟ ಅಥವಹ ತ್ತಳಿಯದೆಯೆೀ ನಮಮಲ್ಲಿನ ೂವಹಿಖರಸಖಳು ಹಹಖ ಅಭಿಹರಯಖಳು ನಮಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಎಶಟು ಷಮಹನವಹಗಿ ಔಲ್ಲಯಟತಹುರೆಂಬಟದರ ಮೀಲ್ೆ ತಮಮ ರಭಹ ಬಿೀರಟತುವೆ.
ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಅಷಮಹನವಹಗಿ ಕ್ಹಣಟುದರ ವಿರಟದಧ ರಕ್ಷಿಷಲಟ ನೀು ಕ್ೆಲು ಔರಮಖಳನಟನ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಬಸಟದಟ.
ಔಲ್ಲಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ನೀು ಎಲಿರ ಳಗೆ ಳುುುದನಟನ ದೃಢಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಮ ರಟ ರಮಕ ತತವಖಳು;


ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಟುದಟ(noticing): ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ ಶಿಕ್ಷಔರಟ ಬಸಟಬೆೀಖ ಖಮನಷಟರಟ, ಯಥಹದೃಷ್ಟ್ುಯಟಳುರಟ ಹಹಖ
ಷ ಕ್ಷಮಗಹರಿಸಖಳೄ ಆಗಿರಟತಹುರೆ. ಅರಟ ತಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಹಣೆಖಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಟತಹುರೆ. ನೀು ಬಸಟಬೆೀಖ
ಖಮನಷಟರಹಗಿದದರೆ, ಬಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಏನನಹನದರ ಉತುಮವಹಗಿ ಮಹಡಿದಹಖ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಷಹಹಯ ಬೆೀಕ್ಹದಹಖ
ಹಹಖ ಅರಟ ಬೆೀರೆಯರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆೀಗಿದಹದರೆಂಬಟದಕ್ೆಾ ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಟತ್ತುೀರಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿನ ಬದಲ್ಹಣೆ, ಅರ ಮನೆಯ
ಷನನವೆೀವಖಳು ಹಹಖ ಇತರ ವಿಚಹರಖಳಲ್ಲಿ ರತ್ತಬಿಂಬಿತವಹಖಟತ್ತುರಟುದನಟನ ನೀು ಅಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಬಲ್ಲಿರಿ. ಎಲಿರನ ನ
ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹದರೆ ನೀು ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೆಡೆಗೆ ರತ್ತದ್ಧನ ನಯತವಹಗಿ ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಬೆೀಔಟ ಹಹಖ ಭಹಖಿಸಷಲಟ
ಸಹಧಯವಹಖದ್ಧರಟ ಅಥವಹ ತಮಮನಟನ ಮ ಲ್ೆಖಟಂಹಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ ಎಂದಟ ಭಹವಿಸಿರಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿ
ಖಮನಷಬೆೀಔಟ.



ಆತಮಗೌರದ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಔರಿಷಟುದಟ : ಉತುಮ ರರ್ೆಖಳೆಂದರೆ ತಹು ಏನಹಗಿರಟರೆ ೀ ಆ ಔಟರಿತಟ
ನೆಮಮದ್ಧಯಹಗಿರಟರಟ. ಅರಿಗೆ ಆತಮಗೌರವಿದಟದ, ತಮಮ ಬಲ ಹಹಖ ದೌಬಿಲಯಖಳನಟನ ತ್ತಳಿದ್ಧರಟತಹುರೆ. ಇತರರೆ ಂದ್ಧಗೆ,
ಅರ ಿಸನೆನಲ್ೆಯನಟನ ಲ್ೆಕ್ರಾಷ

ಧನಹತಮಔ ಷಂಬಂಧಖಳನಟನ ರ ಪಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಸಹಮಥಯಿುಳುರಹಗಿರಟತಹುರೆ. ಅರಟ

ತಮಮನಟನ ಹಹಖ ಇತರರನಟನ ಗೌರವಿಷಟತಹುರೆ. ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ ನೀು ಕ್ರರಿಯ ಯಸಿಾನ ಮಔಾಳ ಆತಮ-ಗೌರದ ಮೀಲ್ೆ ಬಲವಹದ
ರಭಹ ಬಿೀರಬಲ್ಲಿರಿ;ಈ ವಕ್ರುಯ ಔಟರಿತಟ ನಮಗೆ ಎಚುರವಿರಲ್ಲ ಹಹಖ ಇದನಟನ ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಯ ಆತಮಗೌರನಟನ
ನಮಿಿಷಲಟ ಬಳಸಿ.


ನಮಯತೆ (flexibility): ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಯೀಜ್ನೆಖಳು ಅಥವಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಯಹುದೆೀ ನದ್ಧಿಶು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಅಥವಹ
ಖಟಂುಖಳಿಗೆ ಷಹಹಯಔವಹಖಟತ್ತುಲಿವೆನಸಿದಹಖ ಬದಲ್ಹಣೆಗೆ ಸಿದಧರಹಗಿರಿ. ನಮಯತೆಗೆ ಸಿದಧರಹಗಿದಹದಖ ಹೆ ಂದಹಣಿಕ್ೆಖಳಿಗೆ
ಅಕ್ಹವವಿರಟತುದೆ. ಇದರಿಂದಹಗಿ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಷಬಸಟದಟ.

ಸದಕಲ ಬಳಸಬಹುದದ ಮರ್ಗರ್ಳು:


ಉತುಮ ತಿನೆಗೆ ಮಹದರಿಯಹಖಟುದಟ : ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಅರ ಜ್ನಹಂಗಿೀಯ ಖಟಂು, ಧಮಿ ಅಥವಹ ಲ್ಲಂಖನಟನ
ಲ್ೆಕ್ರಾಷದೆ ಉತುಮವಹಗಿ ನಡೆಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ೆಾ ಉದಹಸರಣೆಯಹಗಿರಿ. ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಗೌರದ್ಧಂದ ಕ್ಹಣಿರಿ ಹಹಖ
ಎಲಿರಿಖ ಷಮಹನವಹಗಿ ಬೆಲ್ೆಕ್ೆ ಡಟವಿರೆಂಬಟದನಟನ ನಮಮ ಹಠ್ದ ಮ ಲಔ ಷಶುಡಿಸಿ. ಅರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಗೌರದ್ಧಂದ
ಮಹತನಹಡಿ, ಷ ಔುವಹಗಿದಹದಖ ಅರ ಅಭಿಹರಯಖಳನಟನ ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳಿು ಮತಟು ಎಲಿರಿಖ ರಯೀಜ್ನಕ್ೆಾ ಬರಟ
ಕ್ಹಯಿಖಳನಟನ ನಿಿಸಷಟ ಮ ಲಔ ತರಖತ್ತಯ ಜ್ವಹಬಹದರಿಖಳನಟನ ನಿಿಸಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಪರೀತಹಾಿಸಸಿ.



ಉನನತ ನರಿೀಕ್ೆಖಳು: ಸಹಮಥಯಿು ನಖದ್ಧಡಿಸಿದಟದಲಿ; ಷ ಔುವಹದ ಆಷರೆ ನೀಡಿದರೆ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಔಲ್ಲಯಬಲಿರಟ
ಹಹಖ ರಖತ್ತ ಹೆ ಂದಬಲಿರಟ. ನಮಮ ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ಯಹುದೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ನೀು ಮಹಡಿಷಟತ್ತುರಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯನಟನ
ಅಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಔಶುಟ್ುರೆ, ಆ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಎಂದ್ಧಖ ಅಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲ್ಹರನೆಂದಟ ಭಹವಿಷಬೆೀಡಿ. ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ ನಮಮ
ಹತರ ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಔಲ್ಲಯಟಂತೆ ಮಹಡಲಟ ಎಶಟು ಉತುಮವಹಗಿ ಔರಮಿಸಷಬೆೀಕ್ೆಂಬಟದಹಗಿದೆ. ನಮಮ ತರಖತ್ತಯ
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–
ರತ್ತಯಬಬರ ಬಗೆೆಯ ನಮಗೆ ಉನನತ ನರಿೀಕ್ೆಖಳಿದದರೆ, ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಹು ನರಂತರ ರಯತನ
ಔಲ್ಲಯಬಸಟದೆಂದಟ ಭಹವಿಷಟ ಸಹಧಯತೆಖಳು ಹೆಚಹುಗಿರಟತುವೆ. ತಿನೆಯ ಔಟರಿತಹಗಿಯ ಉನನತ ನರಿೀಕ್ೆಖಳಿರಬೆೀಔಟ.
ನರಿೀಕ್ೆಖಳು ಷಶುವಹಗಿರಟುದರ ಬಗೆೆ ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ರಷರ ಗೌರವಿಷಟುದರ ಬಗೆೆ ಕಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.


ನಮಮ ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯತೆಯನಟನ ನಮಿಿಸಿ: ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಿ ಔಲ್ಲಯಟತಹುರೆ. ತಮಮ
ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ ಯಔುಡಿಷಟುದಕ್ಹಾಗಿ ಕ್ೆಲರಟ ಬರೆಯಲಟ ಇಶುಡಟತಹುರೆ; ಇತರರಟ ಮನೆ ೀನಕ್ೆ (mind map), ಚಿತರಖಳನಟನ
ಬಿಡಿಷಲಟ ಬಯಷಟತಹುರೆ. ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಆಲ್ಲಷಟುದರಲ್ಲಿ ಉತುಮರಟ; ಕ್ೆಲರಿಗೆ ತಮಮ ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ ಮಹತನಹಡಟ
ಮ ಲಔ ಯಔುಡಿಷಲಟ ಅಕ್ಹವ ನೀಡಿದರೆ ಉತುಮವಹಗಿ ಔಲ್ಲಯಟತಹುರೆ. ನಮಮ ಔರಮ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಖ , ಎಲಿ ಕ್ಹಲಔ ಾ
ಹೆ ಂದಲ್ಹರದಟ. ಆದರೆ ನಮಮ ಬೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯತೆಯನಟನ ಉಂಟ್ಟಮಹಡಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ
ಆಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಅಕ್ಹವ ದಗಿಷಬಸಟದಟ.



ಔಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಜೀನಕ್ೆಾ ಷಂಬಂಧಿೀಔರಿಸಿ: ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ, ನೀು ಮಹಡಲಟ ತ್ತಳಿಷಟ ಔಲ್ಲಕ್ಹ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಅರ ದ್ಧನನತಯದ ಜೀನಕ್ೆಾ ಷಂಬಂಧಟಿುಲಿವೆನಷಬಸಟದಟ. ಅಂತಸ ಷಂದರ್ಿಖಳಲ್ಲಿ ನೀು
ಸಹಧಯವಿರಟವೆಡೆಯೆಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಷವಂತ ಅನಟರ್ಖಳಿಂದ ಉದಹಸರಣೆಖಳನಟನ ಬಳಸಿ ಔಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಂಬಂಧಿೀಔರಿಷಟ ಮ ಲಔ
ಷಂದ್ಧಷಬಸಟದಟ.



ಭಹಷೆಯ ಬಳಕ್ೆ: ನೀು ಬಳಷಟ ಭಹಶಯ ಬಗೆೆ ರ್ಹಖರ ಔತೆಯಿಂದ ಯೀಚಿಸಿ. ಧನಹತಮಔವಹಗಿ ಭಹಷೆಯ ಬಳಕ್ೆ ಮಹಡಿ,
ರವಂಸಿಸಿ ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಅಹಹಷಯ ಮಹಡಬೆೀಡಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ತಿನೆಯನಟನ ಟಿೀಕ್ರಸಿ; ಅರನಟನ ಔಟರಿತಲಿ.
‘ನೀನಟ ಈ ದ್ಧನ ನನಗೆ ಕ್ರರಿಕ್ರರಿ ಉಂಟ್ಟಮಹಡಟತ್ತುರಟವೆ’ ಎಂಬಟದಟ ಬಸಳ ವೆೈಯಕ್ರುಔವಹದ ಟಿೀಕ್ೆ. ಬದಲ್ಹಗಿ ‘ಈ ದ್ಧನ ನನನ
ತಿನೆ ಕ್ರರಿಕ್ರರಿ ಉಂಟ್ಟಮಹಡಟಂತ್ತದೆ. ನನನ ಖಮನ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಔರಿಷಲಟ ಔಶುವಹಖಟತ್ತುರಟುದಕ್ೆಾ ಏನಹದರ ಕ್ಹರಣವಿದೆಯೆೀ ’
ಎಂದಟ ಹೆೀಳುುದಟ ಉತುಮವಹದಟದಟ ಹಹಖ ಹೆಚಟು ಷಹಹಯ ಮಹಡಟಂತಸಟದಹಗಿದೆ.



ಏಔರಕ್ಹರದ ಷವಹಲಟಖಳು: ಹೆಣಟಣ ಮಔಾಳನಟನ ಏಔರಕ್ಹರಲಿದ ಹತರಖಳಲ್ಲಿ ಖಟರಟತ್ತಷಟ ಷಂನ ಮಲಖಳನಟನ ಬಳಸಿ ಅಥವಹ
ಶಹಲ್ೆಗೆ ಮಿಸಳಹ ವಿಜ್ಞಹನಯಂತಸ ಮಹದರಿ ಯಕ್ರುಖಳನಟನ ಆಹಹವನಸಿ, ನಮಮ ಷವಂತ ಲ್ಲಂಖ ಏಔರಕ್ಹರದ ಬಗೆೆ ರ್ಹಖೃತವಹಗಿರಿ;
ಹೆಣಟಣ ಮಔಾಳು ಕ್ರರೀಡೆಖಳಲ್ಲಿ ಭಹಖಿಸಷಟತಹುರೆ ಹಹಖ ಖಂಡಟ ಮಔಾಳು ಕ್ಹಳಜ ಿಸಷಟತಹುರೆ ಎಂಬಟದಟ ನಮಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದದರ
ಯಔುಡಿಷಟ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಯತಹಯಷ ಮಹಡಟತೆುೀವೆ. ಇದಕ್ೆಾ ಕ್ಹರಣ ಷಮಹಜ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಔಟರಿತಟ ನಹು ಮಹತನಹಡಟ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ
ಯತಹಯಷವಿರಟುದನಟನ ರ ಢಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿರಟುದಟ.

ಸುಭದರವದ ಹರ್ ಸ್ಾರ್ತಿಸು ಕಲಿಕ ವತರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ.
ಶಹಲ್ೆಯಟ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಖ ಷಟರ್ದರ ಹಹಖ ಸಹವಖತಹಸಿವಹಗಿರಬೆೀಔಟ. ರತ್ತಯಬಬರ ರಷರ ಸೆನೀಸ ಹಹಖ ಗೌರದ್ಧಂದ್ಧರಲಟ
ಪರೀತಹಾಿಸಷಟ ಮ ಲಔ, ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಸಹವಖತ್ತಷಲಡಟಂತೆ ಮಹಡಲಟ ನೀು ಷಮಥಿರಿದ್ಧದೀರಿ. ವಿಭಿನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಶಹಲ್ೆ
ಹಹಖ ತರಖತ್ತಯಟ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಣಬಸಟದಟ ಮತಟು ಹೆೀಗೆ ಅನಷಬಸಟದೆಂದಟ ಯೀಚಿಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಔಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುು ಯಸೆಥಯ ಔಟರಿತಟ
ಯೀಚಿಸಿ. ದೆೈಿಸಔ, ವರಣ, ದೃಷ್ಟ್ು ಷಮಸೆಯಯಟಳುರಿಗೆ ಹಠ್ನಟನ ತಲಟಲಟ ಅಕ್ಹವವಿರಟವೆಡೆ ಔಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಯಸೆಥ ಮಹಡಿ.
ನಹಚಿಕ್ೆ ಷವಭಹದರಟ ಹಹಖ ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಖಮನ ಬೆೀರೆಡೆಗೆ ಸರಿಷಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಖಟರಟತ್ತಸಿ, ಅರನಟನ ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಹೆೀಗೆ
ತೆ ಡಗಿಷಟಂತೆ ಮಹಡಬಸಟದೆಂಬಟದನಟನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ.
ನಿರ್ದಗಷ್ಿ ಬೆ ೋಧನ ಮರ್ಗರ್ಳು:
ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಷಲಟ ನಮಗೆ ಷಹಹಯಔವಹಖಟ ಸಲವಹರಟ ನದ್ಧಿಶು ಮಹಖಿಖಳಿವೆ. ಈ ಔಟರಿತಟ ಇತರ ರಮಟಕ
ಷಂನ ಮಲಖಳಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಷಲ್ಹಗಿದಟದ, ಇಲ್ಲಿ ಷಂಕ್ಷಿು ರಿಚಯನಟನ ನೀಡಲ್ಹಗಿದೆ.
 ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆ: ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ನೀು ಕ್ೆೈಮೀಲ್ೆ ಮಹಡಟಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿದರೆ, ರತ್ತ ಬಹರಿ ಅದೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಉತುರಿಷಲಟ
ಮಟಂದಹಖಟತಹುರೆ. ರಶೆನಖಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟಂತೆ ಹಹಖ ಉತುರಖಳ ಬಗೆೆ ಯೀಚಿಷಟಂತೆ ಹೆಚಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ
ತೆ ಡಗಿಷಲಟ ಇತರ ಮಹಖಿಖಳಿವೆ. ನೀು ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿ ರಶಿನಷಬಸಟದಟ. ಉತುರಿಷಬೆೀಕ್ಹದರಟ ಯಹರೆಂಬಟದನಟನ ನೀು
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ತ್ತೀಮಹಿನಷಟುದಹಗಿ ಇಡಿೀ ತರಖತ್ತಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ. ನಂತರ ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮಟಂದ್ಧನ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಔಟಳಿತರ ಬದಲಟ, ಿಸಂದ್ಧನ
ಸಹಲಟಖಳಲ್ಲಿ, ಗೆ ೀಡೆಯ ಬದ್ಧಖಳಲ್ಲಿ ಔಟಳಿತ್ತರಟರನಟನ ರಶಿನಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ‘ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷಮಯ’ ಕ್ೆ ಡಿ. ನದ್ಧಿಶು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಂದ ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯನಟನ ಆಹಹವನಸಿ. ಆತಮವಿಶಹವಷನಟನ ಬೆಳೆಷಲಟ ರ್ೆ ೀಡಿ ಅಥವಹ ಖಟಂು ಕ್ಹಯಿನಟನ
ಬಳಸಿ, ಆ ಮ ಲಔ ರತ್ತಯಬಬರನಟನ ಇಡಿೀ ತರಖತ್ತ ಚಚೆಿಖಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಬಸಟದಟ.
 ಮೌಲಯಮಹನ: ರತ್ತಯಬಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿಯನಟನ ನೀು ಉತುಮವಹಗಿ ತ್ತಳಿಯಲಟ ಷಹಹಯ ಮಹಡಟ ರ ಹಣಹತಮಔ
ಮೌಲಯಮಹನದ ವಿವಿಧ ತಂತರಖಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಟ ಸಹಮಥಯಿಖಳು ಹಹಖ ಕ್ೆ ರತೆಖಳನಟನ
ಹೆ ರತರಲಟ, ನೀು ಸಹಮಥಯಿಖಳ ಬಗೆೆ ಸಹಮಹನಯೀಔರಿಸಿದ ಅಭಿಹರಯಖಳಿಂದ ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಖಟರಟತ್ತಷಬಸಟದಹದ
ಅನಸಿಕ್ೆಖಳಿಗಿಂತ, ರ ಣಹತಮಔ ಮೌಲಯಮಹನು ನಕರವಹದ ಮಹಿಸತ್ತಯನಟನ ದಗಿಷಟತುದೆ. ಈ ರಿೀತ್ತ ಮಹಡಟುದರಿಂದ
ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ವೆೈಯಕ್ರುಔ ಅಖತಯತೆಖಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ ಷಮಥಿರಹಖಟವಿರಿ
 ಖಟಂು

ಹಹಖ ರ್ೆ ೀಡಿ

: ನಮಮ ತರಖತ್ತಯನಟನ ಖಟಂುಖಳಹಗಿ ವಿಭಹಗಿಷಟ ಬಗೆೆ ಹಹಖ ರ್ೆ ೀಡಿಖಳನಟನ ರಚಿಷಟ

ವಿಧಹನದ ಬಗೆೆ ರ್ಹಖರ ಔವಹಗಿ ಯೀಚಿಸಿ. ಎಲಿರನ ನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಹಹಖ ಬಬರಟ ಮತೆ ುಬಬರಿಗೆ ಬೆಲ್ೆ ಕ್ೆ ಡಟುದನಟನ
ಪರೀತಹಾಿಸಷಟ ಖಟರಿ ಸಹಧನೆಯ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ, ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ರಷರ ಔಲ್ಲಯಲಟ ಅಕ್ಹವವಿರಟ ಬಗೆೆ ಹಹಖ ತಮಗೆ
ತ್ತಳಿದ್ಧರಟ ಔಟರಿತಟ ಆತಮವಿಶಹವಷ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುು ಬಗೆೆ ಖಹತ್ತರಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಣಣಖಟಂುಖಳಲ್ಲಿ
ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಹಹಖ ತಮಮ ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ ಯಔುಡಿಷಲಟ ಆತಮವಿಶಹವ
ಮಟಂದೆ


ಹೆ ಂದ್ಧರಟತಹುರೆ. ಆದರೆ ಇಡಿೀ ತರಖತ್ತಯ

ಸಹಧಯವಹಖದ್ಧರಬಸಟದಟ.
ವಿವಿಧ ಖಟಂುಖಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಹಯಿಖಳನಟನ ಸಂಚಟುದರಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ತಹು ಇರಟ ಸಂತದ್ಧಂದ

ಆರಂಭಿಸಿ, ಮಟಂದಟರೆಷಲಟ ಸಹಧಯವಹಖಟತುದೆ. ಮಟಕ್ಹುಂತ ಕ್ಹಯಿಖಳನಟನ (open-ended tasks) ನೀಡಟುದರಿಂದ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಯವಷಟಾ ನಿಿಸಷಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ಹಯಿಖಳಲ್ಲಿ ಆಯೆಾ ನೀಡಿದಹಖ, ಅರ ಕ್ಹಯಿದ ಔಟರಿತಟ ಮಹಲ್ಲೀಔತವ ಭಹನೆ
ಮಹಡಟುದಲಿ

, ತಮಮ ಔಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ತಹವೆೀ ಜ್ವಹಬಹದರರಹಖಲಟ ಷಹಹಯವಹಖಟತುದೆ. ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ದೆ ಡಡ ತರಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ,

ರತ್ತಯಬಬರ ಔಲ್ಲಕ್ೆಯ ಅಖತಯತೆಖಳನಟನ ಖಟರಟತ್ತಷಟುದಟ ಔಶು. ಆದರೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ಹಯಿಖಳು ಹಹಖ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ
ಬಳಷಟ ಮ ಲಔ ಸಹಧಯವಹಖಟತುದೆ.
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