ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಯಹವಹರತ ಕಲಿಕೆಯನತು
ಷಮನವಯಗೆೊಳಿಷತುದತ

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

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟು ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟು ದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟು ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಭಟಖ್ಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನಟು ಇಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟು ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ, ಄ಯಟ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ವಯಕ್ವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟು ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟು ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ
ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟು, ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟು, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟು ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟು ೃದ್ಧಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ುಗಳನಟು 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 ಷಲಹೆಗಳನಟು
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್-ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟು ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟು ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟು ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ
ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ಟೆಸ್- ಆಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಹಿಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟು
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಹಿಷಟವಿಕ್ೆಮ
಄ಭಹಯಷಗಳನಟು ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟು ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟು ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟು ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟು ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟು ಹಿಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟು ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟು, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆದನಟು ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟು ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ, ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆುಗಳನಟು
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ

ಈ ಘಟಕದಲೆಲೇನಿದೆ?
ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಶಹಲ್ಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಠ್ಯಕ್ರಭದ ವಿಶಮಗಳನಟು ವೆೀಳಹ ಟಿುಗನಟಸಹಯವಹಗಿ ಮಹಡಫಸಟದಹದ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಯಹಗಿ
ವಿಬಜಿಷಲ್ಹಗಿಯಟತುದೆ. ಆತಯ ಠ್ಯಕ್ರಭದ ವಿಶಮಗಳಂತೆಯೆೀ, ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮನಟು ಷಸ ಂದಟ ವಿಶಮನಹುಗಿ
ರಿಗಣಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಠ್ಯಕ್ರಭದಲ್ಲಿಯಟ ಆತಯ ವಿಶಮಗಳಂತಲಿದೆ, ಆಲ್ಲಿ ಒದಟ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆಗೆ ಹರಭಟಖ್ಯತೆ ಆಯಟತುದೆ. ಅದರೆ, ಎಲಿ
ವಿಶಮಗಳ ಬೆ ೀಧನೆ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ ಿ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಹಹಷಟ ಹೆ ಕ್ಹಾಗಿಯಟತುದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು ರಿಷಯ ವಿಜ್ಞಹನ
ಬೆ ೀಧಿಷಟತ್ತುಯಟವಹಗ, ಅ ವಿಶಮದ ರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು ಭತಟು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ದಗಳನಟು ರಿಚಯಿಷಟತ್ತುೀರಿ ಭತಟು ಄ದನಟು ಕ್ಲ್ಲಷಟವಹಗ
ಭಕ್ಾಳನಟು ಅಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆ, ಒದಟ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆಗೆ ಸಚಟುತ್ತುೀರಿ.
ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಷಭನವಮದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ (integrated learning) ಕ್ಟರಿತಟ ಹೆಚಟುರಿ ಄ರಿನಟು ಕ್ೆ ಡಟ ಈದೆದೀವವಿದೆ. ಹರಥಮಿಕ್ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ವಿಶಮ ಷಟುನಟು ಗಳಿಷಟುದಯ ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮನಟು ಕ್ಲ್ಲಮಟುದಕ್ೆಾ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ಯೀಜಿಷಟುದಕ್ೆಾ
ಮಹಗಿದವಿನ ನೀಡಟತುದೆ.

ಈ ಘಟಕದಲಿಲ ನಿೇವೆೇನತ ಕಲಿಯಬಸತದತ?
ವಿಶಮ ಷಟುನಟು ಗಳಿಷಟುದಯ ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮನಟು ಕ್ಲ್ಲಮಟುದಕ್ೆಾ ಹಠ್ಗಳನಟು ಯೀಜಿಸಿ, ಄ನಟಷಹಿನಕ್ೆಾ
ತಯಟುದಟ.
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟು ಷಸಭಹಗಿತವದ, ಈದೆದೀವ ೂಿಕ್ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟುದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ತ್ತಳಿಮಟುದಟ.

ಈ ಮಹರ್ಗ ಏಕೆ ಮತಖ್ಯ?
ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಬೆ ೀಧಿಷಟ ಎಲಿ ವಿಶಮಷಟುಗಳನಟು ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಕ್ೌವಲಗಳು ಄ತಯವಯಕ್. ಂದಟ ನದ್ಧಿಶು ವಿಶಮ
ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಄ದಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ದಗಳು, ನಟಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಭತಟು ಯಚನೆಗಳನಟು ಕ್ೆೀಳಿ, ಹೆೀಳಿ, ಒದ್ಧ, ಫರೆದಟ, ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ,
ದಟಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಹನನಟು ತಭಮದಹಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯೀಜಿಸಿ, ಉಹಿಸಿ, ಗಭನಸಿ, ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿ, ವಿರಿಸಿ, ವಹಯಖ್ಹಯನಸಿ, ಸಹರಹಂಶಿಷಟುದಟ
಄ಯ ವಿಜ್ಞಹನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಷೆುೀ ಄ಲಿದೆೀ ಭಹಷಹ ಬೆಳಣಿಗೆಗ ಷಸಕ್ಹರಿಯಹಗಟತುದೆ. ಶಹಲ್ೆಮ ಎಲಿ ವಿಶಮ ಷಟುಗಳಲ್ಲಿಮ ಭಹಷೆ ಭತಟು
ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ಄ಕ್ಹವವಿಯಟತುದೆ. ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಂದಕ್ೆ ಾಂದಟ ೂಯಕ್ವಹಗಿಯಟ ಇ ಄ಂವಗಳನಟು – ವಿಶಮ ಷಂಫಂಧಿತ
ವಿಶಮ ಷಟು ಹಹಗ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ – ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ ಕ್ಟವಲ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಲಕ್ಷಣ.

1 ಪ್ಹಾಥಮಿಕ ತ್ರರ್ತಿಯಲಿಲ ವಿಶಯ ಷಂಬಂಧಿತ್ ಬೆೊೇಧನೆ ಹಹರ್ೊ ಭಹಷೆ ಮತ್ತು ಸಹಕ್ಷರತೆ ಬೆಳಣಿಗೆಯ
ಕೊಡಿಕೆ
ಶಿಕ್ಷಕ್ರೆ ಫಬಯಟ ಖ್ಗೆ ೀಳಶಹಷರದ ಬೆ ೀಧನೆ ಹಹಗ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಬೆಳಣಿಮನಟು ರ್ೆ ತೆಯಹಗಿ ಸಹಧಯವಹಗಿಸಿದ ರಷಂಗ
಄ಧಯಮನನಟು ಒದ್ಧರಿ:
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ
ಮಿೀನಹಯಯಟ ಮಹಲ ರಿನ ಷಕ್ಹಿರಿ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ 4ನೆೀ ತಯಗತ್ತಗೆ ಎಲಿ ವಿಶಮಗಳನ ು ಬೆ ೀಧಿಷಟತಹುರೆ. ಄ಯ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಯಟ,
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಸಿದದನಟು ಕ್ೆಳಗೆ ವಿರಿಸಿದಹದರೆ.
ನನು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷ ಮಿ, ಚಂದರ ಭತಟು ನಕ್ಷತರಗಳು ಎಂದರೆ ಕ್ಟತ ಸಲವಿದೆ ಭತು ಯಹವಹಗಲ ಄ದಯ ಕ್ಟರಿತಟ
ಮಹತನಹಡಟತ್ತುಯಟತಹುರೆ. ತಹು ಬಹನಟಡಟು (space suit) ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡ ಹಹಗೆ ಄ಥವಹ ಬೆೀರೆ ಗರಸಗಳಿಂದ ಫಯಫಸಟದಹದ ಜಿೀವಿಗಳನಟು
ಕ್ಲ್ಲಪಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ುಗಳ ಚಿತರ ಫರೆಮಟುದಟ ಸಲರಿಗೆ ಫಸಳ ಪಿರಮವಹದ ಕ್ೆಲಷ. ಇ ಶಿದ ಮೊಲ್ಲಗೆ ಇ ಅಷಕ್ರುಮನಟು ಬೆಳೆಷಲಟ
ನಹನಟ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳನಟು ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡೆ. ಇ ವಿಶಮ ಭತಟು ಆದಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಷೆಮ ಫಗೆೆ ರ್ಹಗಯ ಕ್ಳಹಗಿ ನಧಹನವಹಗಿ
ಯೀಚಿಸಿದೆ.
ಷ ಮಿನಂದ ಆಯಟ ದ ಯಕ್ೆಾ ಄ನಟಕ್ರಭವಹಗಿ ಗರಸಗಳ ಹೆಷಯಟಗಳನಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಸಕ್ಹರಿಯಹಗಟ ಂದಟ ಅಟ್ದ್ಧಂದ
ಹಠ್ನಟು ಹರಯಂಭಿಸಿದೆ. ಭಟಂದ್ಧನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ, ಎಲಿ ಭಕ್ಾಳ 10 ಗಟಂುಗಳನಟು ಯಚಿಸಿ, ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ಇ ರಿೀತ್ತ ಹೆಷರಿಟೆು – ಬ ಮಿ,
ವಟಕ್ರ, ಭಂಗಳ, ಗಟಯಟ, ಫಟಧ, ವನ, ನೊುನ್, ೂಿಟೆ ೀ ಭತಟು ಮಟರೆೀನಸ್. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ ವಿಜ್ಞಹನದ ಠ್ಯುಷುಕ್ ಕ್ೆ ಟ್ಟು ಄ದಯಲ್ಲಿ
಄ಯ ಗಟಂಪಿನ ಹೆಷರಿನ ಗರಸ ಄ಥವಹ ಚಂದರನ ಚಿತರ ಸಟಡಟಕ್ರ, ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಸಿಗಟ ಮಹಹಿತ್ತಮನಟು ಷಂಗರಹಿಸಿ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
ಷಟಳಿವಿಗಹಗಿ ಕ್ೆಲು ರಶೆುಗಳನಟು ಕ್ುಪ ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದೆ:


ನಭಮ ಗರಸದ ಫಣಣ ಯಹುದಟ?



಄ದಟ ಷ ಮಿನಂದ ಎಶಟು ದ ಯದಲ್ಲಿದೆ?



಄ಲ್ಲಿ ಜಿೀವಿಷಲಟ ಸಹಧಯವೆ?



ಏಕ್ೆ ಄ಥವಹ ಏಕ್ರಲಿ?

ತಭಮ ಕ್ೆಲಷ ಭಟಗಿಸಿದ ಮೀಲ್ೆ ರತ್ತಯಫಬಯ ತಭಮ ಗರಸ಄ಥವಹ ಚಂದರನ ಕ್ಟರಿತಟ ಮಹಹಿತ್ತಮನಟು ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯಡನೆ
ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ವಿರಿಸಿದೆ. ನೆನಪಿನಂದ ಹೆೀಳಿ ಄ಥವಹ ಠ್ಯ ುಷುಕ್ ಄ಥವಹ ತಭಮ ನೆ ೀಟ್ ನಸ್  ನಂದ ಒದ್ಧ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ
ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
ನನು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟವಹಗ, ನಹನಟ ತಯಗತ್ತಯಳಗೆ ಒಡಹಡಟತ್ತುದಟದ, ಄ಯ ಕ್ೆಲಷನಟು ನೆ ೀಡಟತಹು,
ಮಹತಟಗಳನಟು ಕ್ೆೀಳಿ ಄ಯ ಖ್ಗೆ ೀಳಶಹಷರದ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆ ಭತಟು ರ್ೆ ತೆ ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಭಹಷಹ ಬೆಳಣಿಗೆ ಅಗಟುದನಟು
ಗಭನಷಟತ್ತುದೆ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚೆನಹುಗಿ ಒದಟಯಟ ಮಿಕ್ಾರಿಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದನಟು ಪ್ರೀತಹಸ್ ಹಿಷಟತ್ತುದೆದ. ಄ದಟ ಚನಹುಗಿ
ನಡೆಮಟತ್ತುದದದಟದ ನೆ ೀಡಿ ಷಂತಷ ಟೆು.
ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ, ಂದಟ ಗರಸ ಄ಥವಹ ಚಂದರನ ಫಗೆೆ ‘ಆಪತಟು ರಶೆುಗಳು’ ಅಟ್ವಹಡಲಟ ಄ಕ್ಹವ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಟೆು. ಮೊದಲಟ ನಹನಟ
಄ರಿಗೆ ಅಡಟ ರಿೀತ್ತಮನಟು ತೆ ೀರಿಸಿಕ್ೆ ಟೆು, ನಂತಯ ಎಂಟ್ಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂು ಯಚಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಇ ಅಟ್ವಹಡಿ ಎಂದಟ
ನದೆೀಿಶಿಸಿದೆ. ಆದಹದ ನಂತಯ, ಄ಯ ನೆ ೀಟ್ ನ ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ತಭಮನೆುೀ ತಹು ಂದಟ ಗರಸ ಎಂದಟ ಭಹವಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಹಯರಹಗಹರಫ್
ಫರೆದಟ, ಄ದನಟು ಂದಟ ಚಿತರದ ಭ ಲಕ್ೂ ನಯ ಪಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಇ ವಿಶಮ-ಷಂಫಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು
ಷಂತೆ ೀಶದ್ಧಂದ ಹಲ್ೆ ಂ
ೆ ಡಯಟ ಄ಂತ ಄ನುಸಿತಟ ಏಕ್ೆಂದರೆ ಫಸಟವಃ ಆುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಶಟು ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿದದು ಹಹಗ
ಆುಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯಭಮ ಄ಂವಗಳು ಭತಟು ಕ್ೌವಲಗಳು ಄ಡಕ್ವಹಗಿದದು.
ಸಹಧಯವಹಗಲ್ೆಲಿ, ಂದಟ ವಿಶಮ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಹಗಲ್ೆಲಿ - ಄ದಟ ಬ ಗೆ ೀಳ ಶಹಷರವಿಯಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ಚರಿತೆರ ಆಯಫಸಟದಟ - ಄ದಯ
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ
ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆಗ ಄ಕ್ಹವವಿಯಟಂತೆ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆ ತಯಹರಿಷಲಟ ರಮತ್ತುಷಟತೆುೀನೆ.
ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಗಟಂಪಿಗೆ ತಯಗತ್ತಗೆ ಫಯಟ ಮೊದಲಟ ಒದಲಟ ಷ ಕ್ು ಲ್ೆೀಖ್ನಗಳನಟು ಕ್ೆ ಡಟತೆುೀನೆ. ಄ಯ ಜ್ಞಹನನಟು
ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ಅಟ್ಗಳು ಹೆ ಳೆದರೆ, ಄ನ ು ಫಳಷಟತೆುೀನೆ. ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಕ್ೆ ರೀಢಿಕ್ರಿಷಲಟ
ಫಯಣಿಗೆಮನಟು ಕ್ೆ ಡಟತೆುೀನೆ. ಇ ರಿೀತ್ತ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಲ್ಲಿಕ್ೆಾ ತೆರೆದಟಕ್ೆ ಳುು ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ಎಯಡಟ – ಭ ಯಟ
ಪಿೀರಿೀಮರ್ಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುತೆುೀನೆ.

ಚಂತ್ನೆಗೆೊಂದತ ಕ್ಷಣ


ಮಿೀನಹಯಯಟ ತಭಮ ಹಠ್ಗಳಿಗೆ ಯಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟು ಫಳಸಿದಯಟ?



ನಭಮ ಄ಭಿಹರಮದಲ್ಲಿ, ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಅಟ್ಗಳನಟು ಸೆೀರಿಷಟುದಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಈದೆದೀವಗಳೆೀನಟ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಟುದನಟು ಗಭನಸಿ, ಮಿೀನಹಯಯಟ ಯಹ ವಿಧದ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ
ಟಿಪಣಿಗಳನಟು ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯ?
ುಿಟೆ ೀ ಭತಟು ಚಂದರ ಗರಸಗಳಲಿ. ಮಿೀನಹಯಯ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ತುಪ ರಿಕ್ಲಪನೆಗಳನಟು ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಟತುವೆಯೆ?
ಆದಹಗದ್ಧಯಲಟ ಄ಯಟ ಯಹ ಕ್ರಭಗಳನಟು ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ?

ಷಸಭಹಗಿತವದ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷಕ್ೆಾ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟು ಷಂಘಟಿಷಟುದಯ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಹೆಚಟು ತ್ತಳಿಮಲಟ ‚ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಫಳಷಟುದಟ’ ಷಂನ ಮಲ
1 ಒದ್ಧ.

Video: Using groupwork
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ

ಚಟತಟಿಕೆ 1: ಷಮನವಯ ಕಲಿಕಹ ಉದೆದೇವರ್ಳು
ವಿಶಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟ ಎಯಡಟ ಹಠ್ಗಳ ಯ ುರೆೀಷೆಗಳನಟು
ಷಂನ ಮಲ 2 ರಷಟುತ ಡಿಷಟತುದೆ. ಗಣಿತದ ಭಹಷೆ, ಅಕ್ೃತ್ತಗಳ ಗಟಣಗಳು, ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ, ಚಲನೆ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆಮನಟು
ಂದಟ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಲ್ಹಗಿದೆ; ಆನೆ ುಂದಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ೆ, ವಿಜ್ಞಹನ, ಕ್ಹಯ ಭಹಷೆ, ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ೆಲಷ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆಮನಟು
ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಸಿದೆ. ಎಯಡ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ಕ್ರರಿಮ ಄ಥವಹ ಹಿರಿಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ನವಮ ಮಹಡಿ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ.
ಆಕ್ೆಾ ಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಫಸಳ ಕ್ಡಿಮ.
‘ಹಠ್ 1: ಗಣಿತ, ಅಕ್ಹಯ, ಚಲನೆ ಭತಟು ಭಹಷೆ’ ಄ನಟು, ಸಹಧಯವಹದರೆ, ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯಗಿಯಂದ್ಧಗೆ ಒದ್ಧ. ನಂತಯ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆುಗಳ
ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಚಚೆಿ ನಡೆಸಿ:
1. ಹಠ್ 1 ಯಲ್ಲಿ ವಿರಿಷಲ್ಹಗಿಯಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ಮಹಡಟ ಮೊದಲಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನ ವಿಶಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಏನಟ
ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ?
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ಗಣಿತ



ಒದಟ



ಫಯಣಿಗೆ



ಟಹುಗಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದಟ
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ
2. ಗಣಿತ, ದೆೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಄ಥವಹ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿಯಟ ೂಿಜ್ಞಹನನಟು, ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಯಹ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ವಿಷುರಿಷಟತುವೆ ಄ಥವಹ ಷಫಲಗೆ ಳಿಷಟತುವೆ?
ಇಗ ‘ಹಠ್ 2: ಗರಸಗಳು, ಫಣಣಗಳು ಭತಟು ಕ್ಹಯ ಭಹಷೆ’ ಒದ್ಧ. ನಂತಯ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆುಗಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಸಿ.
1. ಹಠ್ 2 ಯಲ್ಲಿ ವಿರಿಷಲ್ಹಗಿಯಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ಮಹಡಟ ಮೊದಲಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳನಟು ಕ್ಟರಿತಟ
ಏನಟ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ?
 ಗರಸಗಳು
 ಫಯಣಿಗೆ
 ದಯ
 ಕ್ಲ್ೆ
 ಷಸಹಠಿಮ ಬೆಂಫಲ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿಯಟ ಕ್ಲ್ೆ, ವಿಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಭಹಷೆಮ ೂಿಜ್ಞಹನನಟು, ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಹೆೀಗೆ ವಿಷುರಿಷಟತುವೆ ಄ಥವಹ
ಷಫಲಗೆ ಳಿಷಟತುವೆ?
ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ ನೀು ಭಟಂದೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಲ್ಲಯಟ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಹಠ್ನಟು ಇಗಲ್ೆೀ ನೆ ೀಡಿ.
಄ದಯಲ್ಲಿಯಟ ವಿಶಮಷಟುವಿನ ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮನಟು ಸೆೀರಿಷಫಸಟದಹದ ಄ಕ್ಹವಗಳನಟು ಗಟಯಟತ್ತಸಿಕ್ೆ ಳಿು.
ಯಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹಡಟುದಕ್ೆಾ ಷ ಕ್ುವಹಗಿವೆ ಎಂದಟ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ. ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಂದ್ಧಗೆ ನಭಮ
ವಿಚಹಯಗಳನಟು ಚಚಿಿಸಿ.
ನಭಮ ಄ಭಿಹರಮದಲ್ಲಿ, ನೀು ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟ ರಮತು ಮಹಡಿಲಿದ್ಧದದರೆ, ಬೆೀರೆ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ಷವಹಲಟಗಳನಟು
ಎದಟರಿಷಟತ್ತುದ್ಧದರಿ? ಆುಗಳನಟು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ನಭಹಯಿಷಫಸಟದಟ?
ಹಠ್ ಮಹಡಿಯಹದ ಮೀಲ್ೆ, ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಬೆ ೀಧನೆಯಿಂದ ಅದ ನಭಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಸಿ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಈಂಟಹಯಿತಟ? ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳುವಿರಿ?

2 ಹೆಚತು ಕಠಿಣವಹಗಿರತ ವಿಶಯದೆೊಂದಿಗೆ ಭಹಷೆ ಮತ್ತು ಸಹಕ್ಷರತೆಯ ಬೆಳಣಿಗೆಯನತು ಯಹ ರೇತಿಯಲಿಲ
ಸೆೇರಷಬಸತದತ
ಭಟಂದ್ಧನ ರಷಂಗ ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ ಟಿೀಚರ್ ಫಬಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಠಿಣ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಷಹ ಗಳಿಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಿದ ರಿೀತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಒದಟವಿರಿ.
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ
ರಷಂಗ ಄ಧಯಮನ 2: ಭಹಷೆ ಭತಟು ವಿಜ್ಞಹನ
ವಿನಹಮಕ್ ಯಯಟ ಕ್ೆ ಪಳದಲ್ಲಿ 6ನೆೀ ತಯಗತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ. ಷಷಯ ಶಹಷರಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಂಕ್ರೀಣಿ ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ದಗಳನಟು ತಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ರಿಚಯಿಸಿದಯಟ ಎಂಫಟದನಟು ವಿರಿಸಿದಹದರೆ.
ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿದದ ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ ಷಷಯ ಶಹಷರಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಹಠ್ವಹಗಿತಟು. ಄ದಯಲ್ಲಿಯಟ ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ರಿಕ್ಲಪನೆ ಭತಟು ದಗಳು –
ಆವೆಯಡ ನನು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಶುವಹಗಫಸಟದೆಂದಟ ನನಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧತಟು. ಄ದಕ್ೆಾ ನಹನಟ ವಿಶಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹಹಗ ಄ದರೆ ಟಿುಗಿಯಟ
ವಿಶೆೀಶ ಭಹಷಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಎಯಡನ ು ಸೆೀರಿಷಟಂತಸ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಮ ಯೀಜ್ನೆಮನಟು ಯಚಿಸಿಕ್ೆ ಂಡೆ.
ಮೊದಲನೆ ದ್ಧನ, ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿನ ಹಠ್ನಟು ರಿಚಯಿಸಿ, ಄ರಿಗೆ ಄ದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಏನಟ ಗೆ ತ್ತುದೆ ಎಂದಟ ನಹನಟ
ತ್ತಳಿಮಲ್ಲಕ್ೆಾ ಕ್ೆಲು ರಶೆುಗಳನಟು ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ನಂತಯ ಹಠ್ದ ಂದಟ ಭಹಗನಟು ಷಯದ್ಧಮಲ್ಲಿ ಒದಟಂತೆ ಹೆೀಳಿದೆ, ಷವಲಪ ಭಟಿುಗೆ ಹೆ ಷ
ದಗಳನಟು ನೆ ೀಡಿದದರಿಂದ ಭತಟು ಷವಲಪ ಭಟಿುಗೆ ವಿಶಮ ರಷಟುತ ಡಿಸಿಸ್ ದದ ರಿೀತ್ತ ಫಸಳ ತಹತ್ತವಕ್ವಹಗಿ ಆದದದರಿ
ದ ಂದ ಒದಟುದಟ ಄ರಿಗೆ
ಷವಹಲ್ಹಗಿ ರಿಣಮಿಸಿತಟ. ಄ಯಟ ರತ್ತೀ ಭಹಗನಟು ಒದ್ಧ ಭಟಗಿಸಿದ ನಂತಯ, ಷಯಳ ದಗಳನಟು ಫಳಸಿ ವಿಶಮನಟು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿ ಹಹಗ ಕ್ುಪ ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೆಲು ಚಿತರಗಳನಟು ಫರೆದಟ, ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆಮನಟು ಄ನಟಕ್ ಲ್ಲಷಲಟ
ರಮತ್ತುಸಿದೆ.
ಎಯಡನೆೀ ದ್ಧನ ನನು ತಯಗತ್ತಮನಟು ಅಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟ ಎಂಟ್ಟ ಗಟಂುಗಳನಹುಗಿ ವಿಭಹಗ ಮಹಡಿದೆ. ಎಲಿ ಗಟಂುಗಳೄ ಹೆ ಯಗೆ
ಹೆ ೀಗಿ ಶಹಲ್ಹ ಅಯಣದಲ್ಲಿಯಟ ವಿವಿಧ ಷಷಯಗಳನಟು ವಿೀಕ್ಷಿಷಬೆೀಕ್ೆಂಫ ಷ ಚನೆ ಕ್ೆ ಟೆು. ಂದಟ ಷಷಯನಟು ‘ನೆ ೀಡಟ’ುದಯ ಹಹಗ
ಗಭನಷಟುದಯ ನಡಟವೆ ಆಯಟ ಯತಹಯಷನಟು ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ರತ್ತ ಗಟಂಪಿಗ ಂದಟ ಕ್ಹಮಿನಟು ಹಿಸಿದೆ. ಎಯಡಟ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ,
ಷಷಯಗಳ ಎತುಯ, ಕ್ಹಂಡಗಳು ಭತಟು ಶಹಖ್ೆಗಳಹಗಟುದನಟು ಗಭನಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ; ಎಯಡಟ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ಎಲ್ೆಗಳ
ಅಕ್ಹಯ ಭತಟು ಯಚನೆಮನಟು ಗಭನಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ; ಆನೆುಯಡಟ ಗಟಂುಗಳು ಸ ವಿನ ವಿವಿಧ ಭಹಗಗಳನಟು ಗಭನಷಬೆೀಕ್ರತಟು. ಕ್ೆ ನೆಮ
ಎಯಡಟ ಗಟಂುಗಳು ಬ ಮಿಮ ಕ್ೆಳಗಿಯಟ ಭಹಗಗಳನಟು ಄ಧಯಮನ ಮಹಡಲಟ ಕ್ೆಲು ‘ಕ್ಳೆ’ ಷಷಯಗಳನಟು ಕ್ರತಟು ಗಭನಷಬೆೀಕ್ರತಟು.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಭನಸಿದದಯ ಚಿತರಗಳನಟು, ತಭಮನೆ ೀಟ್ ನ ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಪ್ರೀತಹಸ್ ಹಿಸಿದೆ. ಄ದನಟು ಮಹಡಟವಹಗ ಄ಯ
ವಿಚಹಯಗಳನಟು ಄ಯ ಗಟಂಪಿನ ಆತಯ ಷದಷಯರೆ ಡನೆ ತಟಲನೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಄ಯಟ ಕ್ೆಲಷದಲ್ಲಿ ನಯತರಹಗಿದಹದಗ, ಄ರಿಗೆ
಄ಗತಯ ಮಹಗಿದವಿನ ನೀಡಿ ಄ರಿಗೆ ಬೆಂಫಲ ಕ್ೆ ಡಟತ್ತುದೆದ. ಇ ಷಸಭಹಗಿತವದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಄ರೆಲಿಯ ಷಂೂಣಿವಹಗಿ
ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂಡಿದಹದರೆ ಎಂದೆನಸಿತಟ.
ಭ ಯನೆೀ ದ್ಧನ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಠ್ಯುಷುಕ್ ನೆ ೀಡಿ ಷ ಕ್ು ದಗಳನಟು ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ಯ ಚಿತರಗಳನಟು ಹೆಷರಿಸಿದಯಟ. ಆದನಟು
ಮಹಡಟತ್ತುಯಟವಹಗ ಷಷಯಶಹಷರದೆ ಡನೆ ಬೆಸೆದ್ಧಯಟ ಷಷಯಶಹಸಿರೀಮ ಭಹಷೆಮ ಫಳಕ್ೆ ಹರಯಂಬವಹಯಿತಟ.
ನಹಲಾನೆೀ ದ್ಧನ, ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ತಭಮ ಄ಧಯಮನನಟು ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಣಣ ರಷಟುತ್ತಗಳನಟು
ಸಿದಿಡಿಸಿ, ಄ದನಟು ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಯಟ. ಆದನಟು ಮಹಡಟವಹಗ ಄ಯಟ ಕ್ಲ್ಲತ್ತದದ ಹೆ ಷ ದಗಳನಟು ರಯೀಗ
ಮಹಡಿದಯಟ ಭತಟು ತಹು ಫರೆದ ಚಿತರಗಳನಟು ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ವಿಯಣೆ ನೀಡಿದಯಟ. ಭಧಯದಲ್ಲಿ ನಹನಟ, ’ಪ್ದೆಗಳಿಗ ಷಷಯಗಳಿಗ ಆಯಟ
ಯತಹಯಷವೆೀನಟ’ ಎನಟುಂತಸ ರಶೆುಗಳನಟು ಕ್ೆೀಳಿ ಄ಯನಟು ರಚೆ ೀದ್ಧಷಟತ್ತುದೆದ. ತಯಗತ್ತಮ ಆತಯರಿಗ ರಶೆು ಕ್ೆೀಳಲಟ ಭಟಕ್ು
ಅಹಹವನನಟು ಕ್ೆ ಟೆು.
ಹೆ ಷ ರಿಕ್ಲಪನೆಗಳ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆ ಭತಟು ಄ದರೆ ಡನೆ ಬೆಸೆದ್ಧಯಟ ದಗಳೆೄ ಡನೆ ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಪಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಬೆೀಕ್ಹದ ೆರೀಯಣೆ
6

www.TESS-India.edu.in

ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ
ಸಿಗಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಠ್ಯದ ಮೊದಲ ಒದಟ ಹಹಗ ನಂತಯದ ಹೆ ರಹಂಗಣ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಫಸಳಶಟು ಷಹಹಮ ಮಹಡಿತಟ ಎನಟುುದನಟು
ನಹನಟ ಗಭನಸಿದೆ. ತಹು ಕ್ಲ್ಲತ್ತದದನಟು ಭಂಡಿಷಲಟ ಮಹಡಿದ ರಮತು, ಭತಟು ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಄ಯ ಮಹತಟ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು
ಷಪಷ್ಟ್ುೀಕ್ರಿಷಲಟ ಭತಟು ಫಲ ಡಿಷಲಟ ಷಹಹಮಕ್ಹರಿಯಹಗಿತಟು.
ಚಂತ್ನೆಗೆೊಂದತ ಕ್ಷಣ
ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಫಬರೆ ಡನೆ, ವಿನಹಮಕ್ಯಯ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಯಿಂದಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಪಲ್ಲತಗಳನಟು ರಿಗಣಿಸಿರಿ:
 ವಿಜ್ಞಹನದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಪಲ್ಲತಗಳು ಯಹುು?
 ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಪಲ್ಲತಗಳು ಯಹುು?

 ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಸಕ್ಹರಿೀ ಸಹಭಥಯಿ, ಅಲ್ಲಷಟ ಄ಥವಹ ಮೌಖಿಕ್ ಸಹಭಥಯಿ - ಬೆೀರೆ ಭಹಷೆಮಲ್ಲಿಯಹದಯ
ಆಯಫಸಟದಟ - ಆಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚಟುರಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಪಲ್ಲತಗಳಿವೆಯೆೀ?
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಷಯಗಳ ಕ್ಟರಿತಹದ ನತಯ ಫಳಕ್ೆಮ ಭತಟು ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ದಗಳೆಯಡನ ು ಕ್ಲ್ಲತಯಟ ಭತಟು ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್
ಭಹಷೆಮ ಇ ದಗಳನಟು ತಭಮ ರಿಷಯದಲ್ಲಿಯಟ ಷಷಯಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷಲಟ ಷಭಥಿರಹದಯಟ. ಆದಟ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಂಘಟಿಸಿ,
಄ಥಿೂಣಿವಹಗಿಷಟತುದೆ. ಄ದಲಿದೆೀ ಷಷಯಗಳನಟು ವಿರಿಷಲಟ ಭತಟು಄ಯಟ ಷಂಗರಹಿಸಿದ ಮಹಹಿತ್ತಮನಟು ರಷಟುತ ಡಿಷಲಟ ಄ರೆಲಿ
ಷಸಕ್ರಿಸಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿದಯಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟುದೆೀನಟ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ ವಿನಹಮಕ್ಯಯಟ ಇ ಹಠ್ ಷಯಣಿಮನಟು ಹರಯಂಭಿಸಿದಯಟ. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ರಶೆುಗಳನಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಫಳಷಟ ತಂತರದ ಫಗೆೆ ಹೆಚಟು ತ್ತಳಿಮಲಟ ಭಟಖ್ಯ ಷಂನ ಮಲ ‘
Using questioning to promote thinking’ ಄ನಟು ಒದ್ಧ.

:

Video: Using questioning to promote

thinking

www.TESS-India.edu.in

7

ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ

ಚಟತಟಿಕೆ 2: ವಿಶಯದ ದಷಂತ್ುನತು ಪ್ಹಠದೆೊಳಗೆ ಷಮನವಯಗೆೊಳಿಷತುದತ
ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ ನೀು ಭಟಂದೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಲ್ಲಯಟ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಠ್ಯುಷುಕ್ದ ಹಠ್ನಟು ಇಗಲ್ೆೀ ನೆ ೀಡಿ. ಅ ವಿಶಮಕ್ೆಾ
ನಗದ್ಧಯಹದ ನದ್ಧಿಶು ದಗಳನಟು ಗಟಯಟತ್ತಸಿ.
ಇ ದಗಳ ಫಳಕ್ೆಮನಟು ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಿಷಟ ಹಹಗ ಇ ದಗಳನಟು ಫಳಸಿ ಮಹತನಹಡಟ, ಅಲ್ಲಷಟ, ಒದಟ ಄ಥವಹ ಫರೆಮಟ
ಭಜ್ವಹದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯಂದನಟು ಅಯೀಜಿಸಿ. ವಿನಹಮಕ್ಯಯಟ ಯೀಜಿಸಿದಂತೆ ನಹಲಟಾ ಄ಧಿಗಳನೆುೀ ನೀೂ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಿಲಿ.
ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ೂಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಅಧರಿಸಿ, ಂದಟ ಄ಧಿಮನಟು ಯೀಜಿಸಿ ಅಯಂಭಿಸಿ. ನಭಮ ವಿಚಹಯಗಳನಟು
ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳಿು.

3 ಸಹರಹಂವ
ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ವಿಶಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹಹಗ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆಮನಟು ತಭಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ
ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟತಹುರೆ ಎನಟುುದಯ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟು ಒದ್ಧಯಟವಿರಿ. ವಿಶಯಹಧಹರಿತ ಠ್ಯುಷುಕ್ ನೆ ೀಡಿ, ಄ದಯ ವಿಶಮ
ಷಟುವಿನೆ ಡನೆ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ಷಮಿಮಳನ ಮಹಡಟ ರಿೀತ್ತಮನಟು ರಿಗಣಿಸಿಯಟವಿರಿ.
ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ತಯಗತ್ತಗಳನಟು ಠ್ಯಕ್ರಭದ ಆತಯ ವಿಶಮಗಳೆೄ ಡನೆ ಷಂಫಂಧವಿಲಿದ್ಧಯಟಂತೆ
ನೆ ೀಡಟತಹುರೆ. ಅದರೆ, ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ಬೆೀರೆ ವಿಶಮಗಳ ಹಠ್ಗಳೆೄ ಡನೆ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಯಲ್ಲಿ
಄ನೆೀಕ್ ಄ನಟಕ್ ಲಗಳಿವೆ. ಹೆ ಷತಹಗಿಯಟ ವಿಶಮ-ಷಂಫಂಧಿತ ರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು ಭತಟು ಭಹಷೆಮನಟು ಄ಭಹಯಷಮಹಡಲಟ ಭತಟು
಄ಂತಗಿತ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಗಟಂು ಅಧಹರಿತ ಷಸಭಹಗಿತವದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಫಸಳ ಮೌಲಯಮಟತವಹದದಟದ.

ಷಂನೊೂಲರ್ಳು
ಷಂನೊೂಲ 1: ರ್ತಂುಕೆಲಷ ಬಳಷತುದತ
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟು ಂದಟ ಸಹಮಹನಯ ಗಟರಿ ಸಹಧನೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಣಣ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದನಟು ಈತೆುೀಜಿಷಟ ಯಸಿಥಳತ,
ಷಕ್ರರಮ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮಹಗೆ ೀಿಹಮ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಯಸಿಥಳತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಭ ಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹೆಚಟು ಷಕ್ರರಮ ಹಹಗ
ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಟುದಕ್ೆಾ ಷಣಣ ಗಟಂುಗಳು ಷಸಕ್ಹರಿಯಹಗಟತುವೆ.
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದ ರಯೀಜ್ನಗಳು
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟು ಚಿಂತನೆಗೆ, ಷಂಸನಕ್ೆಾ, ವಿಚಹಯಗಳ ವಿನಭಮಕ್ೆಾ ಭತಟು ನಧಹಿಯಗಳನಟು ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದನಟು
ೆರೀರೆೀಪಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಫಸಳ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಮಹಗಿ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆೀರೆಮರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ ಭತಟು
ಕ್ಲ್ಲಷಟತಹುರೆ. ಆದಟ ಷಫಲ ಭತಟು ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಿಧಹನ.
ಫರಿೀ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತಟ ಮಹಡಟುದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಿುನದೆೀನೆ ೀ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಆಯಟತುದೆ. ಄ದೆೀನೆಂದರೆ, ಂದಟ ಷಪಶು
ಈದೆದೀವವಿಯಟ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ (shared learning task) ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಄ದಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಟುದಟ. ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ
ಏತಕ್ಹಾಗಿ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟು ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧದೀರಿ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಷಪಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ ಹಹಗ ಭಹಶಣ ಿಗಗಿಮಟುದಕ್ರಾಂತ ಆದಟ
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ
ಏಕ್ೆ ಯೀಗಯವಹದಟದ ಎನಟುುದಟ ಷಸ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ. ಄ಂದರೆ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟು ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ
ಭತಟು ಆುಗಳನಟು ಯಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಈದೆದೀವಕ್ೆಾ ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧೀದ ವಿ ಎನಟುುದಯಲ್ಲಿ ಷಪಶುತೆ ಆಯಬೆೀಕ್ಟ.
ರ್ತಂುಕೆಲಷನತು ಯೇಜಿಷತುದತ
ಯಹವಹಗ ಭತಟು ಯಹ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಎನಟುುದಟ ಹಠ್ದ ಕ್ೆ ನೆಮ ವೆೀಳೆಗೆ ಅಗಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು
ಅಧರಿಸಿಯಟತುದೆ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟು ಹಠದ ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಄ಥವಹ ಭಧಯದಲ್ಲಿ ಯಹವಹಗಲ್ಹದಯ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಆದಕ್ೆಾ
ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಮನಟು ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕ್ಟ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ೆಲಷ ಭತಟು ಗಟಂುಗಳನಟು ಷಂಘಟಿಷಟ
಄ತಟಯತುಭ ಮಹಗಿ ಯಹುದಟ ಎಂಫ ಄ಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ನೀು ಯೀಚನೆ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ.
ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ, ನೀು ಯೀಜ್ನೆಮನಟು ತಯಹರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ, ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಷಪಲವಹಗಟುದನಟು ಖ್ಚಿತ ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಅ
ಯೀಜ್ನೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂವಗಳಿಯಬೆೀಕ್ಟ;


ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಈದೆದೀವ ಭತಟು ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಗಳು.



ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಮಿೀಷಲ್ಹಗಟ ಷಭಮ; ಆದಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ಄ಥವಹ ಸಹರಹಂಶಿಷಟ ಷಭಮೂ ಸೆೀರಿಯಬೆೀಕ್ಟ.



ಗಟಂುಗಳ ಯಚನೆ (ಎಶಟು ಗಟಂುಗಳು, ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಶಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು, ಯಹ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ಗಟಂುಗಳನಟು ಯಚಿಷಟುದಟ)



ಗಟಂುಗಳ ಷಂಘಟ್ನೆ (ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯಯ ಹತರ, ಷಭಮ, ಸಹಭಗಿರಗಳು, ದಹಖ್ಲಟ ಮಹಡಟುದಟ ಭತಟು ಯದ್ಧ
ತಯಹರಿಷಟುದಟ)



ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನನಟು ಮಹಡಟ ಭತಟು ದಹಖ್ಲ್ಲಷಟ ರಿೀತ್ತ (ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಭತಟು ಗಟಂಪಿನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನಗಳ ನಡಟವೆ
ಆಯಟ ವಿಭಿನುತೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ರ್ಹಗಯ ಕ್ರಹಗಿಯಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ)



ಗಟಂಪಿನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣೆಮನಟು ಮಹಡಟ ರಿೀತ್ತ.

ರ್ತಂುಕೆಲಷದ ಕಹಯಗರ್ಳು
ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೂರೆೈಷಲಟ ಕ್ೆ ಡಟ ಕ್ಹಮಿಗಳು, ನೀು ಄ರಿಗೆ ಕ್ಲ್ಲಷಬೆೀಕ್ಹದದದನಟು಄ಲಂಿಗಸಿಯಟತುದೆ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದಲ್ಲಿ
ಭಹಗಹಿಷಟುದರಿಂದ, ಄ರಿಗೆ ಫಬಯಟ ಹೆೀಳಿದದನಟು ಆನೆ ುಫಬಯಟ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುು, ವಿಚಹಯಗಳನಟು ವಿರಿಷಟ ಭತಟು ಷಸಕ್ರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ
ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟ ಕ್ೌವಲಗಳನಟು ಗಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ. ಅದರೆ, ಬೆ ೀಧಿಷಟತ್ತುಯಟ ವಿಶಮನಟು ಄ಯಟ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದೆೀ ಭಟಖ್ಯ
ಈದೆದೀವವಹಗಿಯಟತುದೆ. ನೀು ಕ್ೆ ಡಫಸಟದಹದ ಕ್ಹಮಿಗಳ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟು ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆ ಡಲ್ಹಗಿದೆ:


ಾಷತುತಿರ್ಳು: ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿ, ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಗೆ ರಷಟುತ್ತಗಳನಟು (presentations) ಸಿದಿಡಿಷಟತಹುರೆ. ಂದೆೀ ವಿಶಮ
ಸಲು ಷಲ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ರಾಂತ, ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ ವಿಶಮದ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಶಹಖ್ೆಗಳನಟುಕ್ೆ ಡಟುದಟ ಈತುಭ. ಅಗ
ಎಲಿಯ ಆನೆ ುಫಬಯಟ ರಷಟುತ ಡಿಷಟತ್ತುಯಟುದನಟು ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ೆರೀರಿಪಿತರಹಗಿಯಟತಹುರೆ. ಅದರೆ, ರಷಟುತ್ತಗೆ ಆಯಟ ಕ್ಹಲ
ಮಿತ್ತ ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಭತಟು ಳೆುಮ ರಷಟುತ್ತಮ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಹುು ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ. ಆುಗಳನಟು ಹಠ್ಕ್ೆಾ
ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ ಕ್ುಪ ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ಆದನಟು ಫಳಸಿ ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ರಷಟುತ್ತಮನಟು ಸಿದದಡಿಷಲ್ಲ ಭತಟು
ಷಸಹಠಿಗಳ ಕ್ೆಲಷನಟು ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಮಹಡಲ್ಲ. ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂವಗಳನಟು ಳಗೆ ಳುಫಸಟದಟ:
o

ರಷಟುತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಪಶುತೆ ಆತೆುೀ?
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ



o

ರಷಟುತ್ತಮ ಯಚನೆ ಚೆನಹುಗಿತೆುೀ?

o

ರಷಟುತ್ತಯಿಂದ ನನಗೆ ಏನಹದಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಹಯಿತೆೀ?

o

ರಷಟುತ್ತ ನನುನಟು ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಚಿುತೆೀ?

ಷಮಸಹಯ ರಹಹರ: ಂದಟ ಷಭಸೆಯಮನಟು ಄ಥವಹ ಷಭಸಹಯ ಷಯಣಿಗಳನಟು ರಿಸರಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ
ಮಹಡಟತಹುರೆ. ಆದಟ ವಿಜ್ಞಹನದ ರಯೀಗ ಮಹಡಟುದಟ, ಗಣಿತದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟು ಿಗಡಿಷಟುದಟ, ಕ್ನುಡದ ಕ್ಥೆ ಄ಥವಹ
ಕ್ನನಟು ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ಚರಿತೆರಮಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಹಧಹಯಗಳನಟು ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟುದನಟು ಳಗೆ ಂಡಿಯಟತುದೆ.



ಒಂದತ ಕಲಹ ಕೃತಿಯನತು ಅಥವಹ ಉತ್ಪನುನತು ಷೃಜಿಷತುದತ: ಮಹಹಿತ್ತಮನಟು ಸಹರಹಂಶಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಂದಟ
ರಿಕ್ಲಪನೆಮನಟು ವಿರಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿ ಂದಟ ಕ್ಥೆ, ನಹಟ್ಕ್, ಷಂಗಿೀತ, ಮಹದರಿ
ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಟತಹುರೆ. ಹೆ ಷ ವಿಶಮದ ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ ಐದಟ ನಮಿಶ ಭಸಿುಶಾ ಭಂಥನ (brainstorm) ಄ಥವಹಭನೆ ೀ ನಕ್ೆ
(mind map) ಮಹಡಲಟ ಮಿೀಷಲ್ಲಟ್ುರೆ, ಄ರಿಗೆೀನಟ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಚನಹುಗಿ ಗೆ ತಹುಗಟತುದೆ ಹಹಗ ನಭಮ ಹಠ್ನಟು
ಷ ಕ್ು ಭಟ್ುದಲ್ಲಿ ಮಹಡಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.



ವಿಭೆೇದಿಕರಸಿದ ಕಹಯಗರ್ಳು (Differentiated tasks): ಗಟಂುಕ್ಹಮಿ, ಯೀಮಹನದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಷುಯಗಳಲ್ಲಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷ ಕ್ುವಹದ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ಟಹುಗಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟ ಄ಕ್ಹವನಟು ನೀಡಟತುದೆ. ಹೆಚಟು
ಸಹಧಿಸಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿಷಟ ಄ಕ್ಹವ ದೆ ರೆಮಟುದಟ ಈಮಟಕ್ುವಹದರೆ, ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಟಳಿದರಿಗೆ ಆಡಿೀ
ತಯಗತ್ತಮ ಫದಲ್ಲಗೆ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಶೆುಗಳನಟು ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಷಟಲಬವಹಗಟುದಟ ಹಹಗ ಄ಯಟ ತಭಮ ಷಸಹಠಿಗಳಿಂದ
ಕ್ಲ್ಲಮಟಯಟ.



ಚರ್ೆಗ: ಂದಟ ವಿದಯಮಹನನಟು ಕ್ಟರಿತಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ಹಗಯ ಕ್ರಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಸಿ, ನಧಹಿಯಕ್ೆಾ ಫಯಟಯಟ. ಂದಟ ವಿಶಮದ
ಫಗೆೆ ಆಯಟ ವಿವಿಧ ಅಯೆಾಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಄ರಿಗೆ ಸಹಕ್ಶಟು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದಟ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ೆಾ ನಭಮ ಸಿದಿತೆಮ
ಅವಯಕ್ತೆ ಆಯಟತುದೆ. ಅದಯ ಚಚೆಿ ಄ಥವಹ ಚಚಹಿ ಷಪಧೆಿಮನಟು ಷಂಘಟಿಷಟುದಟ ನಭಗೆ ಹಹಗ ಄ರಿಗೆ ಫಸಳ
ಲ್ಹಬದಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.

ರ್ತಂುರ್ಳನತು ಷಂಘಟಿಷತುದತ
ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಹಲಾರಿಂದ ಎಂಟ್ಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟುದಟ ಈತುಭವಹದಯ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಟ್ಟು ಷಂಖ್ೆಯ,
ತಯಗತ್ತಮ ಭೌತ್ತಕ್ ರಿಷಯ ಭತಟು ಪಿೀಠೆ ೀಕ್ಯಣ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮಸಿಸ್ ನ ಹಹಗ ಸಹಧನೆಮ ಸಯುಗಳ ಮೀರೆಗೆ ಗಟಂಪಿನ ಷಂಖ್ೆಯ
ನಧಹಿಯವಹಗಟತುದೆ. ಕ್ನಶು ಕ್ಷ ಎಲಿಯ ಫಬಯನೆ ುಫಬಯಟ ನೆ ೀಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ, ಕ್ರಯಟಚದೆ ಮಹತನಹಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು
ಗಟಂಪಿನಂದ ಹೆ ಯಫಯಟ ಈತಪನುಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ.


ನೀು ಹೆೀಗೆ ಭತಟು ಏಕ್ೆ ಗಟಂುಗಳನಟು ಯಚಿಷಟತ್ತುಯಟವಿರಿ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ; ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಸೆುೀಹಿತರೆಲಿ ಂದಟ
ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತೆ, ಂದೆೀ ಅಷಕ್ರು ಆಯಟರೆಲಿ ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತೆ ಄ಥವಹ ಷಮಹನ ಸಹಧನೆಮ ಭಟ್ುವಿಯಟರೆಲಿ
ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಫಸಟದಟ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ತಮ ಗಟಂುಗಳ ಯಚನೆಮನಟು ರಯೀಗ ಮಹಡಿ ಹಹಗ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ಭತಟು
ನೀು ಕ್ೆ ಡಟತ್ತುಯಟ ಕ್ಹಮಿಕ್ೆಾ ಯಹುದಟ ಈತುಭ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ.



ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯರಿಗೆ ಯಹುದಹದಯ ಕ್ೆಲಷ ಹಿಷಟುದ್ಧದದರೆ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ – ನೆ ೀಟ್ ನಸ್  ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ, ಕ್ಹುಯ,
ಷಭಮ ಹಲಕ್, ಈಕ್ಯಣಗಳನಟು ಷಂಗರಹಿಷಟಯಟ ಆತಹಯದ್ಧ) ಄ದಟ ಭತಟು ಄ದನಟು ಹೆೀಗೆ ಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷಟವಿರಿ
ಎನಟುುದನಟು ಮೊದಲ್ೆೀ ಯೀಜ್ನೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟುದಟ ಳೆುಮದಟ.
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟು ನಿಹಿಷಟುದಟ
ಳೆುಮ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ನಿಸಣೆಗೆ ಕ್ೆಲು ನಮಭಗಳು ಭತಟು ವಹಡಿಕ್ೆಗಳನಟು (routine) ನಗದ್ಧಷಫಸಟದಟ. ದೆೀ ದೆೀ
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟು ಫಳಷಟತ್ತುದದರೆ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ನಭಮ ನರಿೀಕ್ೆ ಭತಟು ಯಹುದರಿಂದ ನಭಗೆ ಖ್ಟಷ್ಟ್ಯಹಗಟತುದೆ ಎನಟುುದಟ ತ್ತಳಿಮಟತುದೆ.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದರಿಂದ ಅಗಟ ಈಯೀಗಗಳನಟು ಎಲಿಯ ಸೆೀರಿ ಗಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ ಳೆುಮದಟ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ
ಮಹಡಟವಹಗ ಳೆುಮ ತಿನೆ ಯಹುದೆಂದಟ ಚಚಿಿಸಿ, ಇ ತಿನೆಗಳ ಟಿುಯಂದನಟು ತಯಹರಿಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ಯಷಪಯ
ಗೌಯ, ಅಲ್ಲಷಟುದಟ, ಯಷಪಯ ಷಹಹಮ, ಂದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಟು ವಿಚಹಯಗಳನಟು ರಿಗಣಿಷಟುದಟ ಆತಹಯದ್ಧ. ಆದನಟು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ
ಕ್ಹಣಟಂತೆ ಄ಂಟಿಷಫಸಟದಟ/ತ ಗಟ ಹಹಕ್ಫಸಟದಟ.
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಷಪಶು ಮೌಖಿಕ್ ಷ ಚನೆಗಳನಟು ಕ್ೆ ಡಟುದಟ ಷಸ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಆದನೆುೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಲಟವಹಗಿ ಕ್ುಪ ಸಲಗೆಮ
ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಮಫಸಟದಟ. ನೀು ಄ಗತಯವಹಗಿ ಕ್ೆಳಗಿಯಟುದನಟು ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ:


ನಭಮ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಬೆೀಕ್ಟ. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತಹುರೆ
ಭತಟು ಄ದಕ್ೆಾ ಪಿೀಠೆ ೀಕ್ಯಣಗಳ ಄ಥವಹ ಄ಯ ಬಹಯಗ್ ಗಳ ರ್ಹಗನಟು ಫದಲ್ಲಷಬೆೀಕ್ೆ ಎನಟುುದನಟು ನದೆೀಿಶಿಸಿ



಄ಯಟ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟ ಕ್ಹಮಿದ ಫಗೆೆ ಷಪಶುತೆ ಆಯಲ್ಲ.



ಭತಟು ಄ದನಟು ಷಯಳ ಷಣಣ ವಹಕ್ಯಗಳು ಄ಥವಹ ಚಿತರಗಳನಟು ಕ್ುಪಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ನೀು ಹರಯಂಭಿಷಟ ಭಟಂಚೆ
ರಶೆುಗಳಿಗೆ ಄ಕ್ಹವವಿಯಲ್ಲ.

ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟವಹಗ, ಎಲಿಯನ ು ಗಭನಷಲಟ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಒಡಹಡಟತ್ತುರಿ ಭತಟು ಗಟಂುಗಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಕ್ೆಲಷ
ಮಹಡಟತ್ತುವೆ ಎಂದಟ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ. ಄ಯಟ ಂದಟ ಕ್ಡೆ ಭಟಂದೆ ಹೆ ೀಗಲ್ಹಯದಂತೆ ಸಿಕ್ರಾ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ ಄ಥವಹ ಕ್ೆ ಟ್ು ಕ್ೆಲಷದ್ಧಂದ
ಭಿನುವಹದ ದ್ಧಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗಟತ್ತುದರದ ೆ, ಄ರಿಗೆ ನಭಮ ಷಲಹೆ ಕ್ೆ ಡಿ.
ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟವಹಗಲ್ೆೀ ಗಟಂುಗಳನಟು ಫದಲ್ಹಯಿಷಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಄ನುಷಫಸಟದಟ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ

ನಹುಗಿದೆ ಎನಟು ವಿಶಹವಷ

ನಭಮಲ್ಲಿ ಭ ಡಲಟ ಎಯಡಟ ತಂತರಗಳನಟು ಫಳಷಫಸಟದಟ – ಷಂಖ್ೆಯ ಹೆಚಿುಯಟ ತಯಗತ್ತಮನಟು ನಿಹಿಷಲಟ ಆದಟ ಫಸಳ
ಈಮಟಕ್ುವಹದದಟದ:


ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಂಡರ್ಳು: ರತ್ತೀ ಗಟಂೂ ಬೆೀರೆ ಬೆೀಯ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ನಯತರಹಗಬೆೀಕ್ಟ, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿದಟಯತ್ ವಕ್ರು ಈತಹಪದನೆಮ
ಂದಟ ವಿಧಹನ ಄ಥವಹ ಂದಟ ನಹಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಂದಟ ಹತರನಟು ಬೆಳೆಷಟುದಟ. ಷವಲಪ ಷಭಮದ ನಂತಯ ಗಟಂುಗಳ
ುನರ್ ಯಚನೆ ಯಹಗಬೆೀಕ್ಟ. ಇ ುನರಹಚನೆಯಹದ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದ್ಧನ ಗಟಂುಗಳಿಂದ ಫಂದ ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನ
ತಜ್ಞನೆ ಫಬ/ಳು ಆಯಟತಹುರೆ. ಇಗ ಄ಯಟ ತಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ತಂದ ಜ್ಞಹನನಟು ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಎಲಿನಟು ಟ್ಟು ಸೆೀರಿಸಿ
ಕ್ೆ ರೀಢಿೀಕ್ಯಣ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ವಿದಟಯತ್ ಸಹಥಳಯನಟು ಕ್ಟ್ಟುುದಟ ಄ಥವಹ ನಹಟ್ಕ್ದ
ತಟಣಟಕ್ೆ ಂದನಟು ಕ್ಟ್ಟುುದಟ.



‘ಸರಕಹರರತ’:ನೀು ಕ್ೆ ಟಿುಯಟ ಕ್ಹಮಿ ಷೃಜ್ನಹತಮಕ್ ಄ಥವಹ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಷವಯ ದಟದ ಅಗಿದದರೆ, ರತ್ತೀ
ಗಟಂಪಿನಂದಲ ಫಬ ಷದಷಯಳನಟು/ನನಟು ಸರಿಕ್ಹಯಯಳಹಗಿ/ನಹುಗಿ ಆನೆ ುಂದಟ ಗಟಂಪಿಗೆ ಕ್ಳಿಸಿ. ಄ಯಟ ತಭಮ ವಿಚಹಯಗಳನಟು
಄ಥವಹ ರಿಹಹಯಗಳನಟು ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿ, ತಭಮ ಗಟಂಪಿಗೆ ಯದ್ಧ ಪಿಪಷಬೆೀಕ್ಟ. ಇ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಬಯಟ ಆನೆ ುಫಬರಿಂದ
ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ.
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ
ಕ್ಹಮಿದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ಸಹರಹಂಶಿಸಿ ಹಹಗ ಏನನಹುದಯ ತಹಪಗಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ತುಯಟುದನಟು ನೀು ಗಭನಸಿದದರೆ,
಄ದನಟು ಷರಿಡಿಸಿ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನಂದಲ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ಡೆಮಫಸಟದಟ, ಄ಥವಹ ಳೆುಮ ವಿಚಹಯಗಳಿಯಟ ಗಟಂನಟು ನೀು
ಗಟಯಟತ್ತಸಿದದರೆ, ಫರಿೀ ಄ಯಟ ಮಹತರ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯದ್ಧ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಹಹಗ ಄ಯಟ ಆತಯ ಗಟಂುಗಳ
ಕ್ೆಲಷನಟು ಗಭನಸಿ ಏನಟ

ನಹುಗಿತಟು, ಅಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಸಿದಟದ ಏನಟ ಭತಟು ಯಹುದನಟು ಆನ ು ಚನಹುಗಿ ಮಹಡಫಸಟದ್ಧತಟು ಎನಟು

ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ಕ್ೆ ಡಟುದನಟು ಪ್ರೀತಹಸ್ ಹಿಸಿ.
ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟು ಄ಳಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ರಮತ್ತುಸಿದಹಗ, ಕ್ೆಲು ಷಲ ಄ದನಟು ಕ್ಹಮಿಯ ಕ್ೆಾ ತಯಲಟ
ಕ್ಶುವಹಗಫಸಟದಟ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು:


ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟು ರತ್ತರೆ ೀಧಿಷಟತಹುರೆ ಭತಟು ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ.



ತಭಮದೆೀ ರಭಹ ನಡೆಮಬೆೀಕ್ೆನಟು (dominant) ಷವಭಹದರಹಗಿಯಟತಹುರೆ.



ಯಕ್ರುಗಳ ನಡಟಣ ಷಂಫಂಧಗಳ ಕ್ೌವಲಗಳ ಕ್ೆ ಯತೆಯಿಂದ ಄ಥವಹ ಅತಮವಿಶಹವಷದ ಕ್ೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ ಭಹಗಹಿಷಟುದ್ಧಲಿ.

ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟು ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ನಿಹಿಷಲಟ ಮೀಲ್ಲನ ಄ಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಟುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಆದರೆ ಂದ್ಧಗೆ,
ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಈದೆದೀವಗಳು ೂರೆೈಸಿತೆೀ ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹರಿೀತ್ತ ಷಪಂದ್ಧಸಿದಯಟ (ಎಲಿರಿಗ ಆದಟ ಪಲರದವಹಗಿತೆುೀ)
ಎನಟುುದನಟು ಕ್ಟರಿತ್ತ ಚಿಂತ್ತಷಬೆೀಕ್ಟ. ನಂತಯ ಗಟಂು ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ, ಷಂನ ಮಲಗಳಲ್ಲಿ, ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಗಟಂು ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ ಯಹ
ರಿೀತ್ತಮ ಹೆ ಂದಹಣಿಕ್ೆಗಳನಟು ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಧನೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಧನಹತಮಕ್ ರಿಣಹಭವಿಯಲಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದನಟು ಷದಹಕ್ಹಲೂ ಫಳಷಬೆೀಕ್ರಲಿ ಎಂದಟ
ಷಂಶೆೃೀಧನೆಗಳು ತ್ತಳಿಷಟತುವೆ. ಅದದರಿಂದ ರತ್ತೀ ಹಠ್ಕ್ ಾ ಆದನಟು ಫಳಷಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ೆಂಫ ನಫಿಂಧವೆೀನ ಆಲಿ. ಗಟಂು ಕ್ೆಲಷನಟು
ೂಯಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಹುಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿಶಮಷಟು ಫದಲ್ಹದಹಗ ಄ಥವಹ ಂದಟ ತಯಗತ್ತ ಚಚೆಿಮನಟು
ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಲಟ ಆದನಟು ಫಳಷಫಸಟದಟ, ತಯಗತ್ತಮ ಷನುವೆೀವನಟು ತ್ತಳಿಯಹಗಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಄ನಟಬವಹತಮಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟು
ರಿಚಯಿಷಲಟ ಭತಟು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯದ ಄ಭಹಯಷ ನೀಡಲಟ ಄ಥವಹ ವಿಶಮಗಳನಟು ುನರಹಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಮಹಡಲಟ ಷಸ
ಗಟಂುಕ್ಹಮಿನಟು ಫಳಷಫಸಟದಟ.

ಷಂನೊೂಲ 2: ಎರಡತ ಪ್ಹಠರ್ಳು
ಪ್ಹಠ 1: ರ್ಣಿತ್, ಆಕಹರ, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಭಹಷೆ
ಗಣಿತದ ರಿಭಹಷೆ ಭತಟು ರಿಕ್ಲಪನೆಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳ ಭಹಷೆ ಫಸಳ ಷಭೃದದವಹಗಿದೆ. ಬಟಜ್, ಷಭತಲ, ರೆೀಖ್ೆ, ಷಮಹಂತಯ, ಅಳ,
ಕ್ೆ ೀನ, ಘನಪಲ, ಿಗಂದಟ ಭತಟು ಖ್ಂಡ – ಅಕ್ೃತ್ತಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ದಗಳ ಂದಟ ಸಹಯಂಲ್. ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ
ಫಳಷಟ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳ ಷಂಕ್ರೀಣಿತೆ, ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಯಟಯ ಮಷಟಸ್  ಭತಟು ೂಿ ಜ್ಞಹನನಟು ಄ಲಂಿಗಸಿಯಟತುದೆ. ಇ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ನಭಗೆ ಗಣಿತದ ಠ್ಯುಷುಕ್ಗಳು ಬೆೀಕ್ಹಗಟತುವೆ.
1. ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮನಟು ಗಟಂುಗಳಹಗಿ ವಿಭಹಗ ಮಹಡಿ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ ಂದಟ ಅಕ್ೃತ್ತಮ ಹೆಷಯನಟು ಕ್ೆ ಡಿ. ಈದಹಸಯಣೆ
‘ಚೌಕ್’, ‘ತ್ತರಬಟಜ್’, ‘ೃತು’, ‘ತಹರಪಿಜ್ಯ’,ಷಭಚತಟಬಟಿಜ್, ಂಚಕ್ೆ ೀನಹಕ್ೃತ್ತ, ಄ಶುಕ್ೆ ೀನ, ಄ಂಡಹಕ್ೃತ್ತ ಄ಥವಹ ಷಮಹನಹಂತಯ
ಚತಟಬಟಿಜ್. ಂದೆೀ ಹೆಷಯನಟು ಂದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಟು ಗಟಂಪಿಗೆ ಕ್ೆ ಡಫಸಟದಟ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ ಗಣಿತದ ಠ್ಯ ುಷುಕ್ ಕ್ೆ ಡಿ.
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2. ಮಹದರಿ ಮಹಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್, ನಭಮ ನರಿೀಕ್ೆಮನಟು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಯಟರಿಗೆಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿ. ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಂದಟ
ಅಕ್ೃತ್ತಮ ಈದಹಸಯಣೆಮನಟು ಸಟಡಟಕ್ರ. ಇ ರಿೀತ್ತ ಹರಯಂಭಿಸಿ ಅಕ್ೃತ್ತಮನಟು ತಯಗತ್ತಗೆ ವಿರಿಷಷಫಸಟದಟ – ‘ನಹನಟ [ಅಕ್ೃತ್ತಮ
ಹೆಷಯಟ]’. ನಂತಯ ಗಣಿತದ ರಿಭಹಷೆನಟು ಫಳಸಿ ಭಟಂದಟರಿಷಫಸಟದಟ.
3. ಇಗ ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ , ಄ಯ ಅಕ್ೃತ್ತಮ ಕ್ಟರಿತಹದ ಮಹಹಿತ್ತಮನಟು ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಸಟಡಟಕ್ಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಄ಯಟ ಮಹಹಿತ್ತಮನಟು
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಫಸದಟ ಄ಥವಹ ಚಹಟ್ ನಿ ೆೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಪಣಿ ಮಹಡಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ.
4. ನಂತಯ ರತ್ತೀ ಗಟಂೂ ತಭಮ ಅಕ್ೃತ್ತಮನಟು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ರಷಟುತ ಡಿಷಲ್ಲ. ವಿರಿಷಲಟ ಷ ಕ್ುವಹದ ಭಹಷೆಮನಟು ಫಳಷಲಟ
ಪ್ರೀತಹಸ್ ಹಿಸಿರಿ, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ನಹು ಅಮತಹಕ್ಹಯ. ನಭಗೆ ನಹಲಟಾ ನೆೀಯ ಬಹಸಟಗಳಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಯಡಟ ಈಳಿದ
ಎಯಡಕ್ರಾಂತ ಈದದವಹಗಿವೆ. ಄ಭಿಭಟಖ್ ಬಹಸಟಗಳು ಷಭನಹಂತಯವಹಗಿವೆ.
5. ರತ್ತೀ ಗಟಂೂ ಟಿುಗೆ ನಂತಟ ಕ್ೆೈ ಹಿಡಿದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ಅಕ್ೃತ್ತಮನಟು ಯಚಿಷಫಸಟದಟ. ಆದನಟು ಸಹಧಯವಹದರೆ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಆಲಿದೆೀ ಆದದರೆ, ಹೆಚಟು ರ್ಹಗ ಸಿಗಟುದರಿಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಹೆ ೀಗಿ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
6. ರತ್ತೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ ಄ಯ ಗಟಂಪಿನ ಅಕ್ೃತ್ತ ಹಹಗ ಆನೆ ುಂದಟ ಗಟಂಪಿನ ಅಕ್ೃತ್ತಮ ಚಿತರ ಿಗಡಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಚಿತರದಲ್ಲಿ ಄ಯಟ
ಒದ್ಧದ ಭತಟು ನೀು ಄ಥವಹ ಆತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಸಿದ ದಗಳನ ು ಫರೆಮಟಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿ. ಈದಹಸಯಣೆಯಹಗಿ
ಷಂ 2.1 ನಟು ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆ ಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ಿಗಂದಟ
ಆಳಕ್ಲಟ

ರೆೀಖ್ೆ

ಿಗಂದಟ

ಚತ್ಾ ಷಂ2.1 ಹೆಷರಸಿದ ಆಕೃತಿಯ ಉದಹಸರಣೆ

ಪ್ಹಠ 2: ರ್ಾಸರ್ಳು, ಬಣಣರ್ಳು ಮತ್ತು ಕಹಯ ಭಹಷೆ
ಗರಸಗಳ ಷಸಜ್ ಫಣಣಗಳು ಭತಟು ವಿನಹಯಷಗಳು ವೆೈವಿಧಯಭಮವಹದದಟದ ಭತಟು ಷಟಂದಯವಹದದಟದ. ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಟ ಭಹಷೆ
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮಷಟಸ್  ಭತಟು ಹಿನೆುಲ್ೆಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿಯಟತುದೆ. ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ನಭಗೆ ಗರಸಗಳ ಚಿತರಗಳು ಄ಥವಹ
ಫೀಟೆ ೀಗಳು ಄ಥವಹ ಫಣಣ ಫಣಣದ ಸಿೀಮಷಟಣಣ ಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.
1. ಗರಸಗಳ ಳೆುಮ ಗಟಣಭಟ್ುದ ಫೀಟೆ ೀಗಳು ಄ಥವಹ ಚಿತರಗಳಿದದರೆ ಄ನಟು ಫಳಸಿ. ಆಲಿದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಕ್ುಪಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫಣಣದ
ಸಿೀಮಷಟಣಣ ಫಳಸಿ ಗರಸದ ಚಿತರ ಫರೆಯಿರಿ (ಚಿತರ ಷಂ 2.2). ಇ ಚಿತರಗಳನಟು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿ, ಆದಯಲ್ಲಿನ ಫಣಣ ಭತಟು
ವಿನಹಯಷಗಳ ವಿಯಗಳನಟು ಹೆೀಳಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷವತಃ ತಹವೆೀ ಗಭನಸಿದ ಄ಥವಹ ಒದ್ಧ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಂಡ ಗರಸಗಳ ಫಗೆೆ
ಮಹತನಹಡಲಟ ಄ಕ್ಹವ ಕ್ೆ ಡಿ.
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ಚತ್ಾ ಷಂ2.2 ಕುಪ ಸಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿರತ ರ್ಾಸರ್ಳ ಚತ್ಾ
2. ಗರಸಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ‘ಯಕ್ರುತವ’ ಄ಥವಹ ‘ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು’ ಆಯಟ ವಿಚಹಯನಟು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ರಿಚಮ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ,
ತ್ತಳಿ ನೀಲ್ಲ ಭತಟು ಕ್ಂದಟ ಫಣಣ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಗಟಯಟ ಗರಸ ಶಹಂತನಹಗಿ ಕ್ಹಣಿಷಟತಹುನೆ, ತ್ತಳಿ ಕ್ಂದಟ ಫಣಣದ ವನಗೆ ನದೆದ ಫಂದಂತೆ
ಕ್ಹಣಿಷಟತುದೆ, ಕ್ರತುಳ ೆ ಕ್ೆಂು ಫಣಣದ ಭಂಗಳ ಸಿಟ್ಟು ಫಂದಂತೆ, ಈರಿಮಟತ್ತುಯಟಂತೆ ಄ಥವಹ ಿಗಸಿಯಹಗಿಯಟಂತೆ ಕ್ಹಣಿಷಟತುದೆ,
ಷ ಮಿ ಗೆಲಟವಹಗಿಮ ಆಯಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ಸೆ ಪೀಟಿಸಿಯಟಂತೆಮ ಭತಟು ಸತ್ತುಯ ಹೆ ೀದರೆ ಄ಹಮಕ್ಹರಿ
ಷಫಸಟದಟ. ರತ್ತೀ ಗರಸಕ್ ಾ ತಭಮ ಄ನಸಿಕ್ೆಗಳನಟು ಹೆೀಳಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟು ಈತೆುೀಜಿಸಿ. ಄ಯ ವಿಚಹಯಗಳನಟು ಕ್ುಪ
ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ.
3. ರತ್ತೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ , ಎಯಡಟ ಗರಸಗಳನಟು ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಄ದನಟು ತಭಮ ನೆ ೀಟ್ ನ ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಸಿ ಫಣಣ ತಟಂಫಲಟ
ಹೆೀಳಿ. ಄ಯಟ ಅರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡ ಂದಟ ಗರಸಕ್ೆಾ ಯಕ್ರುತವವಿಯಟಂತೆ ಕ್ಲ್ಲಪಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಂದಟ ಹಯರಹ ಄ಥವಹ ದಯ ಫರೆಮಲಟ ಹೆೀಳಿ.
಄ಯಟ ಫರೆದ್ಧದದನಟು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ತಭಮ ಷಂಗಹತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ನಂತಯ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ
ಅಹಹವನಸಿ.

ಹೆಚತುರ ಷಂನೊೂಲರ್ಳು







‘Language across curriculum’ by Nisha Butoliya: http://www.teachersofindia.org/en/lessonplan/language-across-curriculum
‘Revisiting school education In India – National Curriculum Framework 2005: focus on language’
by V.K. Sunwani: http://www.languageinindia.com/sep2006/nationalframework.html
An idea for teaching about stars: https://www.academia.edu/4306703/Jewels_in_the_Sky
‘Preparing for group work’:
https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/resources/downloads/Preparing_for_group_work.pdf
Elearning ideas for a variety of subject areas: http://www.azimpremjifoundation.org/Elearning_Resources
You may find useful resources at this government website: http://nroer.gov.in/collection/Audio/
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