Authentic writing

ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹರತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಮ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹರಣನಟನ ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ಈ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹರಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಯ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಇಂಡಿಯಹ

OERನ ಮಟಖ್ಯ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನಟನ ಈಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ, ಅರಟ ತಮಮ ೃತ್ತುಯಲ್ಲಿ
ಅವಯಕ್ವಿರಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಯನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಯ ಮತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಯವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಯವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ರಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಮಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ
ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಯಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಬಳಸಿ, ಅರ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಅುಗಳನಟನ ನ ತನ
ಷಂದರ್ಿಗಳಿಗೆ ಮತಟು ವಿಶಯಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಯಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ ಅನವಯವಹಗಟ ಈ ರಮಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಮತಟು ಟೆಸ್ಇಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಯಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಮಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಬಗೆೆ ಮಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್-ಇಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಒಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ
ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಮಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲರ್ಯವಿದೆ.

ಟೆಸ್- ಇಂಡಿಯಹದರಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಮ ಸು ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯ ರಮಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಮಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಯಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯ
ಅಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹರತ್ತೀಯ ತರಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಷಟುದನಟನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಬಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ರಟ ಗಟರಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿರಣೆಯನಟನ ಕ್ೆೀಳಬಸಟದಟ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತರಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿರಣೆಯನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಮ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಅಂತರ್ಹಿಲದ ಮ ಲಕ್ ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಇದನಟನ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಮ ಲಕ್ ಬಳಷಲಟ, ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಇುಗಳನಟನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಬಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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(authentic)

ಸಂಪನ್ಮೂಲ 1: ಪಠಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸನುದನ
ಯೋಜನೆ ಮತ್ನು ತ್ಯರಿ

ಮಹತ್ವ

?

ಹಠ್ಗಳನಟನ ಉತುಮವಹಗಿ ಯೀ ಷಬೆೀಕ್ಟ. ಯೀಜ್ನೆಯಟ ನಮಮ ಹಠ್ಗಳನಟನ ಷಶುವಹಗಿ ಹಹಗ ನಗದ್ಧತ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಲಟ
ಷಹಹಯ ಮಹಡಟತುದೆ. ಅದರಥಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಆಷಕ್ರು ಮತಟು ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿರಟತಹುರೆ. ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ ಯೀಜ್ನೆಯಟ ತನನಲ್ಲಿಯೆೀ ಕ್ೆಲು
(flexibility}ಯನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧರಟುದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ ಬೆ ೀಧನೆಯನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಅರ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯ ಕ್ಟರಿತಟ
ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಂಡ ಅಂವಗಳಿಗೆ ಅರಟ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ನೀಡಟರಟ. ಹಠ್ಗ

ಯೀಜ್ನೆ ತಯಹರಿಷಟುದ

ಅರ ಿಸಂದ್ಧನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುುು ; ಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮ ಲಕ್ ರಗತ್ತ
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, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಹಹಗ

ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ

ಷಹಹಯಕ್ವಹಗಟಂತಸ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮತಟು ಅತಟಯತುಮ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುುು
ಒಂದಟ ಹಠ್

ಹಠ್ಗಳ

ರಕ್ರರಯೆ.

ನರಂತರ

ರತ್ತಯಂದಟ ಿಸಂದ್ಧನ ಹಠ್

ಬೆಳಣಿಗೆ ಹೆ ಂದಟತುದೆ. ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆಯನಟನ ತಯಹರಿಷಟ

ಸಂತಗಳು:

ರಗತ್ತಯನಟನ ಸಹಧಿಷಲಟ ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅವಯಕ್ತೆಗಳೆೀನಟ ಎಂಬಟದನಟನ ಷಶು

ಸಿಕ್ೆ ಳಿು.





ಹಠ್ು ಹೆೀಗೆ ಉತುಮವಹಗಿ ಮ ಡಿಬಂದ್ಧತಟ ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲತರಟ ಎಂಬಟದ

ಮಟಂದ್ಧನ

ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಜ್ನೆಯನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ಷಹಹಯಕ್.
ಪಠಗಳ

ನ್ನು ಯೋಜಿಸನುದನ

ನೀು ಠ್ಯಕ್ರಮನಟನ ಅನಟಷರಿಷಟವಹಗ, ಯೀಜ್ನೆಯ ಮೊದಲ ಸಂತು ಎಶಟು ಉತುಮವಹಗಿ ಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರಟ ವಿಶಯಗಳನಟನ ಹಹಗ
ಗಳನಟನ ವಿಭಹಗಗಳಹಗಿ ಅಥವಹ ಷಣಣ ತಟಂಡಟಗಳಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಟುದಟ ಎನಟನುದನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ. ನೀು ಸಿಗಟ
ಷಮಯಹಕ್ಹವನಟನ ಹಹಗ ನಧಹನವಹಗಿ, ಜ್ಞಹನ ಮತಟು ಕ್ೌವಲಗಳ ಬೆಳಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರಗತ್ತಯನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುು
ಮಹಗಿಗಳನಟನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುು ಅಗತಯತೆಯಿದೆ. ನಮಮ ಅನಟರ್ ಅಥವಹ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚೆಿಯಟ ಒಂದಟ
ಷಂಗತ್ತಯನಟನ ನಹಲಟಾ ಹಠ್ಗಳಹಗಿ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಬಸಟದಟ ಎನಟನುದನಟನ ತ್ತಳಿಷಬಸಟದಟ. ಆದರೆ, ಮತೆ ುಂದಟ

ಕ್ೆೀಲ 2

ಹಠ್ಗಳಹಗಬಸಟದಟ. ವಿವಿಧ ಮಹಗಿಗಳ ಮ ಲಕ್ ಹಹಗ ವಿವಿಧ ಷಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ಗಳಿಗೆ ಿಸಂದ್ಧನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಟ ಬೆೀಕ್ಹಗಬಸಟದಟ
ಎಂಬಟದರ ಕ್ಟರಿತಟ ನೀು ರ್ಹಗೃತರಹಗಿರಬೆೀಕ್ಟ, (ವಿಶಯು ಮಟಂದಟರೆದಹಗ ಅಥವಹ ಇತರ

ಗಳನಟನ ಒಳಗೆ ಳುುವಹಗಲ ಷಿಸತ.)

ಎಲಿ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಯ ನೀು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಷಶುತೆಯನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧರಟ ಅವಯಕ್ತೆಯಿದೆ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಯಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ನೀು ಅೆೀಕ್ಷಿಷಟವಿರಿ?



ಆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಹರರಂಭಿಷಟವಿರಿ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ

ಏನನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ ಮತಟು ಏಕ್ೆ?

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಟತ ಸಲ ಹಹಗ ಿಸತಕ್ರವಹದ ಅನಟರ್ನಟನ ಡೆಯಬೆೀಕ್ಹಧರೆ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ ಆಷಕ್ರು ಹಹಗ
ಕ್ರರೀಯಹಶಿೀಲವಹಗಿರಟಂತೆ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಿರಟುದನಟನ
ಆಷಕ್ರುಯನಟನ ಬೆಳೆಷಬಸಟದಟ. ಆದರೆ,

ಹಠ್ಗಳ

ದದಕ್ ಾ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ ವಿವಿಧತೆಯನಟನ ಹಹಗ

ತೆಯನಟನ ಷಸ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದಟ. ಹಠ್ಗಳ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಯನಟನ ಹೆೀಗೆ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟವಿ

ಲ್ಲಿಯ ರಗತ್ತಯಿಂದ,

ಕ್ೆಲು

ಬಸಳಶಟು ಷಮಯನಟನ ಅಥವಹ ಕ್ೆಲು ಬೆೀಗ ಅಥಿವಹಗಟ

ನೀು

ಒಂದನ ಪಠನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸನುದನ
ನೀು ಹಠ್
ಯೀಜಿಷ

ಗಳನಟನ ಯೀಜಿಸಿದ ನಂತರ, ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯರೆಗೆ ಮಹಡಿದ ರಗತ್ತಯನಟನ ಆಧರಿಸಿ
. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಟ ಕ್ಲ್ಲತ್ತರಟರಟ ಅಥವಹ ಹಠ್ಗಳ

ಅಂತಯದಲ್ಲಿ ಏನನಟನ ಮಹಡಲಟ ಷಮಥಿರಹಗಿರಟರಟ

ಎಂಬಟದಟ ನಮಗೆ ಗೆ ತ್ತುರಟತುದೆ. ಆದರೆ ನೀು ಕ್ೆಲು ಅನರಿೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಹ ಅಷರವಹಗಿ ಮಟಂದ ಡಿದ ವಿಶಯಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ
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ುನರಹತ್ತಿಷಟ ಅವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ ನಮಮ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರಗತ್ತಯನಟನ
ಸಹಧಿಷಟಂತೆ ಹಹಗ ಯವಸಿಿನ ಅನಟರ್ ಡೆಯಟ
ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ತಯಂದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಮಯ ನೀಡಿರಟುದನಟನ ಹಹಗ ಹರ

ಗಿಕ್ ಕ್ಹಯಿ ಮತಟು ಗಟಂು

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಬೆೀಕ್ಹಗಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿರಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿುರಿ. ಹೆಚಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿರಟ ತರಗತ್ತಗಳಿಗೆ
ಷಟುಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ರಶೆನಗಳು ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟ ಅವಯಕ್ತೆಯಿದೆ.
ನೀು ಹೆ ಷ

ಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ ನಮಗೆ ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಲಟ ಷಮಯದ ಅವಯಕ್ತೆಯಿದೆ ಹಹಗ ನಮಮ ವಿಚಹರಗಳನಟನ ಇತರ

ಶಿಕ್ಷಕ್ರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ ನಮಮ ಆತಮವಿಶಹವಷ ಹೆಚಹುಗಟತುದೆ. ನಮಮ ಹಠ್ಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ಮ ರಟ ಭಹಗಗಳನಟನ
ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿರಿ. ಈ ಭಹಗಗಳನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಚಚಿಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
1. ಪೋಠಿಕೆ
ಹಠ್ನಟನ ಹರರಂಭಿಷಟವಹಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಯಟರಟ ಹಹಗ ಮಹಡಟರಟ ಎಂಬಟದನಟನ ವಿರಿಸಿರಿ. ಇದರಿಂದ
ರತ್ತಯಬಬರ ಅರಿಂದ ಅೆೀಕ್ಷಿಷಟುದೆೀನಟ ಎನಟನುದನಟನ ಗೆ ತಟುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುರಟ. ಅರಿಗೆ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ತ್ತುರಟುದೆೀನಟ ಎಂಬಟದನಟನ
ಸಂಚಿಕ್ೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ /ಚಚಿಿಷಟುದರಿಂದ ಅರಟ ಏನಟ ಕ್ಲ್ಲಯಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಬಟದರ ಕ್ಡೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಆಷಕ್ರುಯನಟನಂಟ್ಟ
ಮಹಡಟುದಟ
2. ಪಠದ ಮನಖ್ಯ ಭಗ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ತ್ತುರಟುದನಟನ ಆಧರಿಸಿ, ವಿಶಯನಟನ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ನೀು ಷಥಳಿೀಯ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ, ಹೆ ಷ
ಮಹಿಸತ್ತಯನಟನ ಅಥವಹ ಷಮಸಹಯ ರಿಹಹರ ಅಥವಹ ಗಟಂುಕ್ಹಯಿಗಳಂತಸ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲ ವಿಧಹನಗಳ ಬಳಕ್ೆಯನಟನ ನಧಿರಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ನಮಮ
ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿರಟ ಷಥಳನಟನ ಉಯೀಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟಂತೆ ಹಹಗ ಬಳಷಲಟ ಬರಟಂತಸ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಗಟರಟತ್ತಸಿ.
ವಿವಿಧ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಬಳಷಟುದಟ. ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಷಮಯ, ಇವೆಲಿೂ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಯ ರಮಟಖ್ ಭಹಗವಹಗಿರಟತುವೆ. ನೀು
ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಬಳಸಿದರೆ, ನೀು ಬಸಳಶಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಿದಂತಹಗಟತುದೆ.
ಯಹಕ್ೆಂದರೆ ಅರಟ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಹನಗಳ ಕ್ಲ್ಲಯಟತಹುರೆ.
3. ಪಠದ ಕೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿ
ಎಶಟು ರಗತ್ತಯಹಗಿದೆ ಎಂಬಟದನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಯಹವಹಗಲ ಷಮಯನಟನ ನಗದ್ಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. (ಹಠ್ ಮಹಡಟವಹಗ ಅಥವಹ ಹಠ್ದ
ಕ್ೆ ನೆಯಲ್ಲಿ). ಯಹವಹಗಲ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ಎನಟನುದಟ ರಿೀಕ್ೆ ಎಂಬ ಅಥಿಲಿ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಇದಟ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಅತ್ತ ಬೆೀಗನೆ –
ಯೀಜಿಸಿದ ರಶೆನಗಳು ಅಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲತ ವಿಶಯನಟನ ಮಂಡಿಷಟವಹಗ ವಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ಆದರೆ ನಮಮ ಯೀಜ್ನೆ

ಯಿಂದ

ಕ್ ಡಿರಬೆೀಕ್ಟ ಹಹಗ ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಂಡ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳಿಗನಟಸಹರವಹಗಿ ಬದಲ್ಹಣೆಯನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ.
ಹಠ್ನಟನ ಮಟಕ್ಹುಯಗೆ ಳಿಷಟ ಒಂದಟ ಉತುಮ ಮಹಗಿು, ಹರರಂರ್ದ ಗಟರಿಗಳಿಗೆ ಿಸಂತ್ತರಟಗಟುದಹಗಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇತರ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮತಟು ನಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಿಂದಟಂಟಹದ ರಗತ್ತಯ ಬಗೆೆ ಚಚಿಿಷಲಟ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಮಯಹಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಬೆೀಕ್ಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಳುುದನಟನ ಆಲ್ಲಷಟುದರಿಂದ, ನೀು ಮಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ನಟನ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ಗೆ ತಟುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ
ನೆರವಹಗಟತುದೆ.
ಪಠಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸನುದನ
ಿಸಂದೆ ಮಹಡಿದ ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ಅಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿ ಹಹಗ ನೀು ಮಹಡಿದ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿರಟ ಅಂವಗಳನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿರಿ.
ನೀು ಿಸಂದೆ ಮಹಡಿದ ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ುನರ್ ಅಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿರಿ ಹಹಗ ದಹಖ್ಲ್ೆಯನಟನ ಇಡಿರಿ. ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ
ಕ್ಲ್ಲತರಟ?
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ಯಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಬಳಸಿದ್ಧರಿ? ಹಹಗ ಹಠ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಉತುಮವಹಗಿ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತಟ? ಎಂಬಟದಟ, ನಂತರದ
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ಹಠ್ಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ ನೀು ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹದ ಷಟಧಹರಣೆಗಳು

ಬದಲ್ಹಣೆಗಳ

ತ್ತಳಿಯಲಟ ಷಹಹಯಕ್ವಹಗಟತುದೆ.

ಉದಹಸರಣೆಗೆ, ನೀು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳನಟನ ನಧಿರಿಷಬಸಟದಟ;




ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಬದಲ್ಹಣೆ ಅಥವಹ ಮಹಹಿಡಟ.
ಮಟಕ್ು ಮತಟು ನಬಿಂಧಿತ ರಶೆನಗಳನಟನ ತಯಹರಿ

.

ಹೆಚಿುನ ಬೆಂಬಲದ ಅವಯಕ್ತೆಯಿರಟ ಮಕ್ಾಳಿಗೆ ಅನಟಹಲನಹ ಅಧಿಗಳನಟನ

.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಯಲಟ ಇನ ನ ಉತುಮವಹಗಿ ನೀು ಏನನಟನ ಮಹಡಬಸಟದಟ ಹಹಗ ಯೀ ಷಬಸಟದಟ ಎಂಬಟ
ನೀು ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್

ಕ್ಟರಿತಟ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿರಿ.

ಮಹಡಟವಹಗ ನಮಮ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಯಟ ಬದಲ್ಹಣೆಗೆ ಳಡಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ಹಗಬಸಟದಟ, ಯಹಕ್ೆಂದರೆ

ರತ್ತಯಂದನಟನ ಏನಹಗಬಸಟದಟ ಎಂದಟ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯವಿಲಿ. ಉತುಮ ಯೀಜ್ನೆ ಎಂಬಟದರ ಅಥಿ ಯಹ ರಿೀತ್ತಯ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಹಗಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಬಟದಟ ನಮಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧರಬೆೀಕ್ಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನೆೈಜ್ವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ನೀು ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುು ಅಂವಗಳಿಗೆ ನೀು
ಯಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ ತಯಹರಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಿರಬೆೀಕ್ಟ.
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