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ರಹಷ್ಟ್ರೋಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ುು (NCF 2005) ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೋಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ುು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕಹಾಗಿ
ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೋನನುನ ನೋಡಿೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ ವಹಲೆಗಳು ಷದೃಢಹದ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಹತಹಯಣನುನ ದಗಿಷುತುೆ. ಇ
ದೃಷ್ಟ್ುಕೆ ೋನನುನ ಷಹಕಹಯಗೆ ಳಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಸಹಗ

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಸಹಮ ಸಷು ನೋಡುುದೆೋ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಭುಖ್ಯ ಈದೆದೋವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೋವನುನ ಇಡೆೋರಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನುನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದು ರಿಗಣಿಸಿ ಄ಯು ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ವಯಕ್ವಿಯು ಷಹಧನ ಸಹಗ

ವಿಧಹನಗಳನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನುನ ಸೆ ಂದುಂತೆ, ಬೆ ೋಧನೆಮ ಭತುು ಕ್ಲ್ಲಕೆಮ

ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಸಹಮಹಗುಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲಹಗಿದೆ. OER ಭುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು
ಘಟ್ಕ್ಗಳನುನ, ೆೈಮಕ್ರುಕ್

ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳನುನ, ಕೆೋಸ್ ಷುಡಿಗಳನುನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕೌವಲಯನುನ ೃದ್ಧಧಸಿಕೆ ಂಡು ಄ುಗಳನುನ ನ ತನ

ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತುು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷುುದು.
ಎಲಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ

ಸಹಗ

ಎಲಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ

಄ನವಮಹಗು ಇ ರಭುಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋತ್ತ ಭತುು ಟೆಸ್

ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ವೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೋತರದಲ್ಲಿನ ರಭುಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭುಂದುರಿದ ಹರಯೋಗಿಕ್
ಷಲಸೆಗಳನುನ ನೋಡುತುೆ. ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೋಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನುನ ಷಂಘಟಿಷು ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕಹ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಡನಹಟ್ನುನ ಏಿಡಿಷು ವಿಧಹನಗಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಸಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ೆಬಷೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭುಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ವೋಡಿಯೋ ಸಂನ ೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದಯು ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೋಡಿಯೋ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷುವಿಕೆಮ ರಭುಖ್ ತಂತರಗಳನುನ
ವಿರಿಷುತುೆ. (ರಭುಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಸೆ ಂದುಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಸಹಗ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷುವಿಕೆಮ

಄ಭಹಯಷಗಳನುನ ಭಹಯತ್ತೋಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷುುದನುನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕಹಣಫಸುದಲಿದೆೋ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಸಹಗ
ನಡತೆ/

ಗಳನುನ ವಿೋಕ್ಷಕ್ಯು ಗುಯುತ್ತಷಲು ವಿೋಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನುನ ಕೆೋಳಫಸುದು. ಇ ವಿೋಡಿಯೋ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನುನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ತರೋಕ್ರಿಸಿದುದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನುಗುಣಹಗಿ ವಿೋಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನುನ ಭಹಶಹಂತರಿಷಲಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೋಡಿಯೋ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನುನ
ವಿೋಡಿಯೋ ಚಿತರದ

ಭ ಲಕ್

OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೋರಿಸಿದುದ, ಄ಂತಜಹಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕೆದಹಯಯು

ಫಳಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೋಡಿಯೋ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನುನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಗ

ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ್

ಫಳಷಲು ಫಳಕೆದಹಯಯು ಆುಗಳನುನ ಡೌನ್ಲೆ ೋರ್ಡ ಮಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲೆಲೋನಿದೆ?
ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ನೋು ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಸೆೋಗೆ ರಿಚಯಿಷುವಿರಿ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಅಲೆ ೋಚಿಷುವಿರಿ.
ಕೆಲು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭಿನನರಹಶಿಮು ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲಹಗದ ಕ್ಬ್ಬಿಣದ ಕ್ಡಲೆ. ಆದಕೆಾ ಫಸುತೆೋಕ್ ಕಹಯಣಗಳಿೆಯಹದಯ , ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ
ಭಿನನರಹಶಿಯಂದ್ಧಗೆ ಕಹಮಿ ನಿಿಸಷಲು ಂದು ಷಭೃದಧ ಸಹಗ ೆೈವಿಧಯಭಮ ಄ನುಬಗಳನುನ ನೋಡುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಄ಯ
ರಿಕ್ಲನೆಮನುನ ಄ಭಿೃದ್ಧದಗೆ ಳಿಷಫಸುದು.
ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ೂಣಿಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೆ ೋಡಿದಹಗ ಮಹತರ ಄ದಕೆಾ ಄ಥಿವಿಯುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ ನೋು ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಄ನೆವೋಷ್ಟ್ಷುವಿರಿ
ಭತುು ಭಿನನರಹಶಿಮ ಷಹಂಕೆೋತ್ತಕ್ ಯ ನುನ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಒದಲು ಸೆೋಗೆ ಷಸಹಮಮಹಡಫಸುದೆಂದು ರಿಗಣಿಷುವಿರಿ.
ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳ ಭುಖಹಂತಯ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳನುನ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ ಸಹಗ ಷಹಲು ನೋಡು ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳು, ನಭಮ ಭಕ್ಾಳೆೋ ಷವತಃ
ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳು ಸಹಗ ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡುುದಯ ಈಮುಕ್ುತೆಮ ಫಗೆೆ ಷಸ ಚಿಂತ್ತಷುವಿರಿ.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಲ ನಿೋವೆೋನು ಕಲ್ಲಯಬಹುದು?
●

ರಿಣಹಭಕಹರಿ, ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ ಸಹಗ ಷಹಲು ನೋಡು ರವೆನಗಳನುನ ಸೆೋಗೆ ಕೆೋಳುುದು.

●

ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಄ಯದೆೋ ಄ಥಿನುನ ಯ ಪಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಸಹಮಹಗು ಕೆಲು ಸೆ ಳಸುಗಳು.

●

ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡಲು ಷಸಹಮಹಗುಂತಸ ಕೆಲು ಸೆ ಳಸುಗಳು.

ಇ ಘಟ್ಕ್ು ಷಂನ ಮಲ 1 ಯಲ್ಲಿ ವಿರಿಸಿಯು NCF(2005) ಸಹಗ NCFTE (2009)ಯ ಬೆ ೋಧನಹ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ಕೆ ಂಡಿ ಬೆಷೆಮುತುದೆ.

1 ಭಿನೆರಶಿಗಳು ಅಷೆ ಟಂದು ಕಠಿಣವೆನಿಸುುವೆೋಕೆ?
ಭಿನನರಹಶಿಗಳು ಄ಶೆ ುಂದು ಕ್ಠಿಣ ಎಂದೆನಷಲು ಆಯು ಂದು ಕಹಯಣೆೋನೆಂದರೆ, ಆದಯಲ್ಲಿ ಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುುುದು ಫಸಳಷ್ಟ್ುದೆ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಂದು ಷುುವಿನ ಄ಧಿ ಭಹಗು ಭತೆ ುಂದಯ ಕಹಲು ಭಹಗಕ್ರಾಂತ ಚಿಕ್ಾದಹಗಿಯಫಸುದು. ಆದಕೆಾ ಂದು ಈದಹಸಯಣೆ ಎಂದರೆ
‘ಅಯಯ ಄ಧಿು ಭ ಯು’ ಸಹಗ ‘ಸದ್ಧನಹಯಯ ಕಹಲು ಭಹಗು ನಹಲುಾ’. ಅದುದರಿಂದ ಕಹಗದನುನ ಭಡಚಿ ಄ಥಹ ೃತುನುನ
ವಿಭಹಗಿಷುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಕ್ಲ್ಲಮುಹಗ ಯಹಹಗಲ ಂದೆೋ ಄ಳತೆಮ ಕಹಗದನುನ ಫಳಷುತ್ತುದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ತು
಄ಭಿಹರಮ ಭ ಡಫಸುದು. ಸಹಗಹಗಿ, ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ‘ಯಹುದಯ ಭಿನನರಹಶಿ?’ ಎಂದು ಕೆೋಳಲು ಕ್ಲ್ಲಷಬೆೋಕ್ು.
ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಫಗೆೆ ಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುುುದು ಆತಯ ಗಣಿತ್ತೋಮ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನುನ ಕ್ಲ್ಲಮುುದಕ್ರಾಂತ ವಿಭಿನನೆೋನಲಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ‘ಭ ಯು’
ಆದಯ ರಿಕ್ಲನೆಮನುನ ಷಹಮಹನಯೋಕ್ರಿಷಲು ಚಿಕ್ಾ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ನೆೋಕ್ ವಿಭಿನನ ಄ನುಬಗಳನುನ ನೋಡಲಹಗುತುದೆ.
಄ದೆೋ ರಕಹಯ ಹರಥಮಿಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ದೆ ಡಡರಹದಯ , ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಕ್ಲ್ಲಮುಹಗ ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಈತುಭ ತ್ತಳುಳಿಕೆ
ಭ ಡಬೆೋಕಹದಲ್ಲಿ ಄ರಿಗೆ ಄ನೆೋಕ್ ಷಭೃದಧ ಸಹಗ ವಿಭಿನನ ಄ನುಬಗಳ ಄ಗತಯವಿದೆ.
಄ನೆೋಕ್ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ಷಸಹಮಕ್ಹದ ಄ನುಬಗಳಿಯಫಸುದು. ಹರಥಮಿಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಹಕಹಯದ
ಷಭಷೆಯಗಳನುನ ರಿಸರಿಷುಹಗ ಄ಯು ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಭುಂಚಿತಹಗಿಯೆೋ ಸೆ ಳಸುಗಳನುನ ಸೆ ಂದ್ಧದದರೆಂದು ತಜ್ಞೆಯಫಿಳು ಄ಳ
ಷಂವೆೃೋಧನೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಕೆ ಂಡಳು (Nunes 2006).
಄ಯು ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಮಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಮಫಲಿಯು: ಂದು ಭಗುವಿಗೆ ದೆ ಡಡ ರೆ ಟಿುಮ ಄ಧಿಭಹಗ ದೆ ರೆತು ಭತೆ ುಫಿನಗೆ ಷಣಣ
ರೆ ಟಿುಮ ಄ಧಿ ಭಹಗ ದೆ ರೆತರೆ ಆಫಿರಿಗ ಸಿಗು ರೆ ಟಿು ಂದೆೋ ರಮಹಣದಹದಗಿಯುುದ್ಧಲಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಯಹುದಹದಯ ಷುುನುನ
ಸಂಚಿಕೆ ಳುಲು ಄ದನುನ ಄ನೆೋಕ್ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ತುರಿಷಫಸುದು. ಆದನುನ ಷಸ ಄ರಿಮುತಹುರೆ: ಕ್ತುರಿಷು ರಕ್ರರಯೆಮು ಕೆ ಟ್ು ಷುುನುನ ‘ವಿವಿಧ
ಭಿನನರಹಶಿಗಳನಹನಗಿಷುತುದೆ. ಅದರೆ, ಄ುಗಳ ರಮಹಣು ಷಭಹಗಿಯಬೆೋಕಹಗಿಲಿ. ಕೆ ನೆಮದಹಗಿ ಄ಯು ಛೆೋದ ಸಹಗ ರಮಹಣಕ್ರಾಯು
www.TESS-India.edu.in

3

ಅಲೆ ೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಷಹಲೆಷೆಮು ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳುುದು: ಭಿನನರಹಶಿ

ವಿಲೆ ೋಭ ಄ನುಹತನುನ ಄ರಿಮುತಹುರೆ: ಯಹುದೆೋ ಷುುವಿಯಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆ ಳುು ಜ್ನಯು ಸೆಚಹಾದಶುು ರತ್ತಯಫಿರಿಗೆ ದೆ ರೆಮು ತಲಹ
ರಮಹಣ ಕ್ಡಿಮೆ ಕ್ಡಿಮೆಯಹಗುತಹು ಸೆ ೋಗುತುದೆ.

ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡುುದು: ಭಹಶೆಮನುನ ಫಳಷುುದು
ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡುುದನುನ ಈತೆುೋಜಿಷುುದರಿಂದ ಭತುು ಄ದಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿತ ವಫದಗಳನುನ ಫಳಷುುದರಿಂದ ಭಿನನರಹಶಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕೆಲು ಕ್ರಿಶುಕ್ಯ ವಫದಗಳನುನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ಷಸಹಮಮಹಡುತುದೆ. ಷರಿಯಹದ ವಫದಗಳ ಫಳಕೆ ತುಂಫ ಭಸತವೂಣಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಫಳಷು ವಫದಗಳು ಯಹುದಯ ಫಗೆೆ ಸೆೋಳುತ್ತುದೆದೋೆ ಎಂದು ಎಲಿರಿಗ ತ್ತಳಿಮಬೆೋಕ್ು. ಇ ಄ಂವನುನ ನೋು ಫಳಷು ರವೆನಗಳು
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭನದಟ್ುು ಮಹಡುಂತ್ತಯಬೆೋಕ್ು.
ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡು ರಿೋತ್ತ ಸಹಗ ದಗಳನುನ ಸೆೋಗೆ ಫಳಷಲಹಗಿದೆ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಗಭನ ಷೆಳೆಮು ರಿೋತ್ತಮನುನ ಮೊದಲು
ಮಹದರಿಯಹಗಿ ತೆ ೋರಿಸಿ. ಭಕ್ಾಳು ತಹಹಗಿಯೆೋ ದಗಳನುನ ಸೆಚಹಾಗಿ ಫಳಷಲಹಯಂಭಿಸಿದಂತೆ ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಄ಥಿನುನ ಸೆಚುಾ
ಬೆಳಸಿಕೆ ಳುುತಹುರೆ. ಯಷಯ ಫಿಯು ಭತೆ ುಫಿಯನುನ ಕೆೋಳಲು ತಹೆೋ ರವೆನಗಳನುನ ಯಚಿಷಲು ಸೆೋಳುುದು ಭಕ್ಾಳು ಮಹತನಹಡಲು
ಅಯಂಭಿಷುಂತೆ ಮಹಡಲು ಆಯು ಂದು ವಿಧಹನ. ತಭಮ ಈತುಯಕೆಾ ಕಹಯಣೆೋನೆಂದು ವಿರಿಷುಂತೆ ಸೆೋಳುುದು ಭತೆ ುಂದು
ವಿಧಹನಹಗಿದೆ.
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಆಯಫಸುದಹದಂತಸ ಷಭಷೆಯಗಳ ಫಗೆೆ ನೋು ಅಲೆ ೋಚಿಷುುದೆೋ ಮೊದಲ ಚಟ್ುಟಿಕೆಯಹಗಿದೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 1: ನಿಮ್ೂ ಮ್ಕಕಳು ಭಿನೆರಶಿಯನುೆ ಕಲ್ಲಯು ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೋಚಿಸುುದು
ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಏನು ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೋಕೆಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಅಲೆ ೋಚಿಸಿ ಭತುು ವಿವಿಧ ವಿಚಹಯಗಳ ಫಗೆೆ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕೆ ಳಿು.
ನಭಮ ಠ್ಯುಷುಕ್ನುನ ಫಳಸಿ. ನಭಮದು ಫಸುಗಿ ತಯಗತ್ತಯಹದಲ್ಲಿ ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ವಿವಿಧ ಗಿದ ಭಕ್ಾಳು ಏನು
ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೋಕೆಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿಸಿ.
●

ಂದು ರಮಹಣದ ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಸೆೋಗೆ ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮುುದು

●

ಂದು ರಮಹಣು ಆನೆ ನಂದಯ ಎಶುು ಭಹಗ

●

ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಕ್ ಡುುದು ಸೆೋಗೆ?

ಭಿನನರಹಶಿಗೆ ಷಭನವಯಿಸಿದ ರತ್ತಯಂದು ವಿಚಹಯಕ್ ಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಸ ವಫದಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಸಿ ಸಹಗ ಂದು ವಿಚಹಯನುನ
ಯಕ್ುಡಿಷಲು ಅ ವಫದನುನ ಸೆೋಗೆ ಫಳಷಲಹಗುತುದೆ ಎಂದು ಫರೆದ್ಧಟ್ುುಕೆ ಳಿು.. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ‘ಸತುಯ ಄ಧಿ ‘ ಎಂದರೆ ‘ಸತುನುನ ಎಯಡರಿಂದ
ಭಹಗಿಷು’ಎಂದು, ಅದರೆ ಆದು ‘ಸತುನುನ ½ ದ್ಧಂದ ಗುಣಿಷು’ ಎಂದು ಷಸ ಄ಥಿನುನ ನೋಡುತುದೆ. ಭಕ್ಾಳು ಆದನುನ
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ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿಮ ಷಸ ನೆ ೋಡಫಸುದು. ಆದು ಷಸ ಄ದೆೋ ಪಲವೃತ್ತಮನುನ ಸೆ ಂದ್ಧಯುುದರಿಂದ ಷಮಹನ ಄ಥಿನುನ ನೋಡುತುದೆ. ಅದರೆ,
ಆದನುನ ‘10 ಅನ್ನು 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ’ ಄ಥಹ ‘ 10 ನುನ 2 ಜ್ನಯ ನಡುೆ ಸಂಚಲಹಗಿದೆ’ ಎಂದು ಷಸ ಯಕ್ುಡಿಷಫಸುದು.
ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಕೆಲು ನದ್ಧಿಶು ಭಕ್ಾಳ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಯಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳು ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಯಕ್ುಡಿಷು ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳನುನ
಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ಸಹಗ ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಹಯಖೆಯಗೆ (interpretation) ನೋಡಲಹದ ವಿವಿಧ ಄ಥಿಗಳನುನ ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುಲು ಷಸಹಮ
ಮಹಡುತುೆ?

2 ಭಿನನರಹಶಿಮ ರಿಕ್ಲನೆಮನುನ ಄ಭಿೃದ್ಧಧಗೆ ಳಿಷುುದು
ಎಯಡನೆಮ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು ಭಕ್ಾಳು ಭಿನನರಹಶಿಮ ರಿಕ್ಲನೆಮನುನ ಭೌತ್ತಕ್ಹಗಿ ರತ್ತನಧಿಷುುದಯ ಫಗೆೆ ಗಭನಸರಿಷುತುದೆ. ಆದನುನ
ಅಂಗಿಕ್ ಷಹಕಹಯ (embodiment) ಎನುನತೆುೋೆ. ಗಣಿತ್ತೋಮ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ರತ್ತನಧಿಷಲು ಄ಯ ದೆೋಸನುನ ಈಯೋಗಿಷಲು ಸೆೋಳಿ.
ಂದು ೂಣಿದ ಭಹಗನುನ ಯಚಿಷಲು ಭಕ್ಾಳು ಄ರೆೋ ಚಲ್ಲಷಲು ಹರಯಂಭಿಸಿದರೆ ಭಕ್ಾಳು ಭಿನನರಹಶಿಯೆಂದರೆೋನು ಭತುು ಄ಯು
ಭಿನನರಹಶಿಯಂದ್ಧಗೆ ಸೆೋಗೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡಫಸುದೆಂಫ ರಿಕ್ಲನೆಮನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಲು ಅಯಂಭಿಷುತಹುರೆ.
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ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿಯು ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳನುನ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ರಮತ್ತನಷು ಭುನನ ನೋೆೋ ಷವತಃ ಷಂೂಣಿಹಗಿ ಄ಥಹ ಭಹಗವಃ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳನುನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷುುದು ಳೆುಮದು. ನಭಮ ಷಸೆ ೋದೆ ಯೋಗಿಯಂದ್ಧಗೆ ಆದನುನ ರಮತ್ತನಷುುದು ಆನ ನ ಈತುಭ ಏಕೆಂದರೆ,
ಆದು ನಭಗೆ ನಭಮ ಄ನುಬಗಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಲು ಷಸಹಮಹಗುತುದೆ. ನೋೆೋ ಷವತಃ ರಮತ್ತನಷುುದರಿಂದ ನಭಗೆ ಕ್ಲ್ಲಕಹದಹಯನ
಄ನುಬಗಳ ಸೆ ಳಸುಗಳ ಄ರಿಹಗುತುದೆ ಭತುು ಆದು ರತ್ತಯಹಗಿ ನಭಮ ಬೆ ೋಧನೆಮನುನ ಸಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನಭಮ ಷವಂತ
಄ನುಬಗಳನುನ ರಭಹವಿಷುತುದೆ.

ಚಟ್ುಟಿಕೆ 2: ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಭೌತ್ತಕ್ಹಗಿ ರತ್ತನಧಿಷುುದು
ಸಿದದತೆ
ಮೊದಲು ಷಥಳಹಕಹವಮಹಡಿಕೆ ಳಿು ನಂತಯ ಎಂಟ್ು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಯಗತ್ತಮ ಭುಂಭಹಗಕೆಾ ಄ಥಹ ಈಳಿದ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಕಹಣಿಷು ಷಥಳಕೆಾ
ಫಯಲು ಸೆೋಳಿ,
ಚಟ್ುಟಿಕೆ
●

ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಅಮತಹಕಹಯದಲ್ಲಿ ನಂತುಕೆ ಳುಲು ಸೆೋಳಿ. ಮೊದಲ ಷಹಲ್ಲನಂದ ಎಯಡನೆೋ ಷಹಲ್ಲಗಿಯು ಄ಂತಯು ಄ಕ್ಾಕ್ಾದಲ್ಲಿ
ನಂತ್ತಯು ಭಕ್ಾಳ ನಡುೆ ಆಯು ಄ಂತಯದಶೆುೋ ಆಯಲ್ಲ.

●

ಭತೆ ುಫಿರಿಗೆ ಗುಂನುನ ಄ಧಿಹಗಿ ವಿಭಹಗಿಷಲು ಸೆೋಳಿ.

●

ಅಮತನುನ ುನರ್ಯಚಿಸಿ ನಂತಯ ಭತೆ ುಂದು ಭಗುವಿಗೆ ವಿಭಿನನ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗುಂನುನ ಄ಧಿಹಗಿ ವಿಭಹಗಿಷಲು ಸೆೋಳಿ.

●

ಎಯಡು ವಿಭಿನನ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂನುನ ವಿಭಹಗಿಸಿದಹಗ ಡೆದ ಄ಧಿ ಭಹಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕಹಯದಲ್ಲಿಯು ಭಿನನತೆ ಸಹಗ
ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಗಳೆೋನೆಂದು ಭಕ್ಾಳನುನ ಕೆೋಳಿ.

●

ಇಗ ಭತೆ ುಫಿ ಭಗುವಿಗೆ ಇ ಎಂಟ್ು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನುನ ಕಹಲುಭಹಗಹಗಿ (ನಹಲುಾ ಭಹಗ)ವಿಭಹಗಿಷಲು ಸೆೋಳಿ. ವಿಭಹಗಿಷಲು
ಭತೆುೋನಹದಯ ವಿಭಿನನ ವಿಧಹನವಿದೆಯೆೋ ಎಂದು ಕೆೋಳಿ. ಕಹಲುಭಹಗಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷು ಸೆ ಷ ವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಯಹುದು ಷಹಭಯ
ಸಹಗ ಯಹುದು ವಿಭಿನನ ಎಂದು ಕೆೋಳಿ.

●

ಇಗ ಭಕ್ಾಳ ಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಿ ಫದಲಹಣೆ ಮಹಡಿ ನಂತಯ ಮೆೋಲ್ಲನ ರಕ್ರರಯೆಮನುನ ುನರಹತ್ತಿಸಿ. ಅಯೆಾ ಮಹಡಲಹದ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಂಖೆಯಗನುಗುಣಹಗಿ ½, ¼, ⅓ ಇ ರಿೋತ್ತಯಹಗಿ ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಯಚಿಷಲು ಕೆೋಳುತಹು ಸೆ ೋಗಿ. ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ
ಯಚಿಷಲು ಷಹಧಯಹಗದ ಸಿಥತ್ತ ತಲುುರೆಗೆ ಭುಂದುರೆಸಿ. ಯಹುದು ಷಹಧಯಹಗಲ್ಲಲಿವೋ ಄ದು ಏಕೆ ಷಹಧಯಹಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು
ಕೆೋಳಿ. (ಂದು ಭಗುನುನ ಭಹಗಗಳಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಲು ಄ನುಭತ್ತ ಆಲಿ!)

●

ಭಕ್ಾಳಿಗೆ 12ಯ ಷಮಹನ ಗುಂುಗಳಹಗಿ ಕಹಮಿ ನಿಿಸಷಲು ಸೆೋಳಿ. ಸಹಗೆ ಭ಄ಡಲು ಷಹಧಯವಿಲಿದ್ಧದದಲ್ಲಿ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಟಿಣಿ
ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ಫಿ ನಹಮಕ್ಯನುನ ನೆೋಮಿಸಿ. 12 ಭಕ್ಾಳನುನ ಈಯೋಗಿಸಿ ಷಹಧಯವಿಯು ಎಲಹಿ ಭಿನನರಹಶಿಗಳನುನ ಯಚಿಷಲು
ಸೆೋಳಿ.

ವಿಡಿಯೋ: ಅಲೆ ೋಚನೆಗಳನುನ ಈತೆುೋಜಿಷಲು ರಶಿನಷುವಿಕೆಮನುನ ಫಳಷುುದು
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ಸಂದರ್ಭ ಅಧಯಯನ 1: ರಧರರು ಚಟುಟಿಕೆ 1ನುೆ ಬಳಸುುದರ ಬಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ಾರೆ
ಆದು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಫಿಳು ತನನ ಹರಥಮಿಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಚಟ್ುಟಿಕೆ 1ನುನ ರಯೋಗಿಸಿದ ವಿಯ
ನಹನು ಎಂಟ್ು ಭಕ್ಾಳನುನ ತಯಗತ್ತಮ ಭುಂದೆ ಫಂದು ಎಲಿರಿಗ ಕಹಣಿಷುಲ್ಲಿ ಅಮತಹಕಹಯದಲ್ಲಿ ನಲಿಲು ಸೆೋಳಿದೆ. ನಂತಯ ನಹನು
಄ನಷ ಮಳಿಗೆ ಎಂಟ್ು ಭಕ್ಾಳ ಇ ಗುಂನುನ ಄ಧಿ ಭಹಗಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಲು ಸೆೋಳಿದೆ. ಆದು ಷುಲಬದ ಕೆಲಷಹಗಿತುು.
ವಿಭಿನನ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ಎಂಟ್ು ಜ್ನಯ ಗುಂನುನ ಄ಧಿ ಭಹಗಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಲು ಷಹಧಯೆೋ ಎಂದು ನಹನು ತಯಗತ್ತಮನುನ ಕೆೋಳಿದೆ. ಭಕ್ಾಳು
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಫರಿೋ ಂದೆೋ ಈತುಯವಿಯುಂತಸ ರವೆನಗಳನುನ ಮಹತರ ಕೆೋಳಿ ಄ಭಹಯಷವಿದುದದರಿಂದ ಆದು ಄ರಿಗೆ ಷಹಲೆನಸಿತು. ಜೆ ತೆಗೆ
಄ನಷ ಮಳು ತು ಮಹಡಿದಹದಳ ೆಯೆೋ ಎಂದೆನಸಿತು. ಆಲ್ಲಿ ‘ವಿಭಿನನ’ ೆಂದರೆೋನಥಿೆಂಫುದಕೆಾ ಄ರಿಗೆ ಷಷ್ಟ್ುೋಕ್ಯಣ ಬೆೋಕಹಗಿತುು. ಄ಯು
ಯಹುದೆೋ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಗುಂನುನ ವಿಬಜಿಸಿದಯ ಷಿಸತ ರತ್ತ ಄ಧಿದಲ್ಲಿ ಯಹಹಗಲ ನಹಲುಾ ಭಕ್ಾಳಿದದಯು. ಇ ಈತುಯನೆನೋ ನಹನು
ನರಿೋಕ್ಷಿಷುತ್ತುದದರಿಂದ ನಹನು ಄ರಿಗೆ ಇ ವಿಚಹಯಗಳ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡಲು ಷಭಮ ನೋಡಿದೆ.
ನಂತಯ, ನೋತಹಳಿಗೆ ಭುಂದೆ ಫಂದು ಗುಂನುನ ನಹಲುಾ ವಿಭಹಗಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಲು ಸೆೋಳಿದೆ. ಇ ಬಹರಿ ಆದನುನ ಷಹಧಿಷು ವಿವಿಧ
ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಷವತಃ ಭಕ್ಾಳೆೋ ಷಲಸೆ ನೋಡಲು ಷಹಧಯಹಯಿತು ಸಹಗ ಯಹಹಗಲ ರತ್ತ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ಆಫಿಯು ಭಕ್ಾಳಿಯುತ್ತುದುದದರಿಂದ
ಖ್ುಷ್ಟ್ಯಹಗಿದದಯು.
ನಂತಯ ನಹನು ಅಯು ಭಕ್ಾಳಿಯು ಭತೆ ುಂದು ಗುಂನುನ ಭುಂದೆ ಫಯಲು ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಇ ಬಹರಿ ಄ರಿಗೆ ಎಯಡು ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯನುನ
ವಿಭಹಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ನಹನು ಕೆೋಳಿದೆ ‘ನಭಗೆ ಯಹಹಗಲ ಂದೆೋ ಈತುಯ ದೆ ಯಕ್ುತುದೆಯೆೋ?’ ಄ರೆಂದಯು. ‘ಸೌದು ಮೆೋಡಮ್‟.
ನಂತಯ ಕೆೋಳಿದೆ ‘ನಭಮನುನ ಆನಹನ ಭಿನನರಹಶಿಯಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಧಯವಿದೆ?’ ಄ಯು ನಹಲುಾ ಭಹಗಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು
ರಮತ್ತನಸಿದಯು ಅದರೆ ಷಹಧಯಹಗಲ್ಲಲಿ. ಅದರೆ, ಄ಯು ಄ಯನುನ ಭ ಯು ಭಹಗಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೆ ಳುಫಸುದೆಂದು ಕ್ಂಡುಕೆ ಂಡಯು ಭತುು
ಇ ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಏನೆಂದು ಕ್ರೆಮುತಹುರೆಂದು ಚಚಿಿಸಿದಯು.
ನಂತಯ ನಹನು ತಯಗತ್ತಮನುನ 12ಯ ಗುಂುಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಿದೆ. ಯಹ ಭಿನನರಹಶಿಗಳನುನ ಄ದಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ೋಡಿಷಲು ಷಹಧಯೆಂದು
ಕೆೋಳಿದೆ. ಂದು ಗುಂು 12ನೆೋ ಂದನುನ ಭಂಡಿಸಿದಯು. ಅದರೆ ಫಸುತೆೋಕ್ ಗುಂುಗಳು ಄ಧಿ, ಕಹಲು, ಭ ಯನೆೋ ಂದು ಸಹಗ ಅಯನೆೋ
ಂದಯ ಮೆೋಲೆ ಅನಂದದ್ಧಂದ ಕಹಮಿ ನಿಿಸಸಿದಯು.

ನಭಮ ಬೆ ೋಧನಹ ಄ಭಹಯಷದ ಮೆೋಲೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷುುದು
ನೋು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಄ಭಹಯಷಗಳನುನ ನಡೆಸಿದ ನಂತಯ ಯಹುದು ಚೆನಹನಗಿ ನಡೆಯಿತು ಸಹಗ ಯಹುದು
ಷಹಧಹಯಣಹಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ಮಹಡಿ. ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ಹಗಿದದ ಸಹಗ ಄ಯು ರಗತ್ತ ಸೆ ಂದಲು
ಷಹಧಯಹದಂತಸ ರವೆನಗಳು ಸಹಗ ನೋು ಷಶುಣೆ ನೋಡಬೆೋಕಹಗಿ ಫಂದಂತಸ ರವೆನಗಳ ಫಗೆೆ ವಿಚಹಯಮಹಡಿ. ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗಳು
ನಭಗೆ ಭಕ್ಾಳನುನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡು ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಫಗೆೆ ಅಷಕ್ರು ಸಹಗ ಅನಂದ ಭ ಡಿಷಲು ಷಸಹಮಹಗುಂತಸ ವಿಚಹಯಗಳ
ಂದು ಟಿುಮನುನ ಸೆ ಂದಲು ಷಸಹಮಮಹಡುತುದೆ. ಄ಯು ಕೆಲನುನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಸಹಗ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಧಯಹಗದ್ಧದದಲ್ಲಿ
಄ಯು ತಭಮನುನ ತಹೆೋ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುು ಷಹಧಯತೆ ಕ್ಡಿಮೆ. ರತ್ತ ಬಹರಿ ನೋು ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳನುನ ಕೆೈಗೆ ಂಡಹಗ ಚಿಂತನಹ
಄ಭಹಯಷನುನ ಈಯೋಗಿಸಿ. ರಹಧಹಯಯು ಮಹಡಿದಂತಸ ಷಣಣ ಫದಲಹಣೆಗಳಿಂದ ಷಹಕ್ಶುು ಈಯೋಗಹಯಿತು.
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ಚಿಂತನೆಗೆ ಂದು ಕ್ಷಣ
ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗಳನುನ ರಚೆ ೋದ್ಧಷಲು ಆಯು ಈತುಭ ರವೆನಗಳು
●

ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಆದು ಸೆೋಗೆ ನಡೆಯಿತು?

●

ಭಕ್ಾಳ ಯಹ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳು ಄ನರಿೋಕ್ಷಿತಹಗಿದದು? ಏಕೆ?

●

ಭಕ್ಾಳ ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕೆಮನುನ ವೆೃೋಧಿಷಲು ನೋು ಯಹ ರವೆನಗಳನುನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಯಹುದಹದಯ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ನೋು ಭಧಯ ರೆೋಶಿಸಿದ್ಧರಿ ಎಂದು ನಭಗನಸಿತೆೋ?

●

ಯಹ ಄ಂವಗಳನುನ ನೋು ುನಫಿಲನಗೆ ಳಿಷಬೆೋಕಹಯಿತೆಂದೆನಸಿತು?

●

ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ಯಹುದಹದಯ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹಹಿಡುಗೆ ಳಿಸಿದ್ಧರಹ? ಸಹಗಿದದಲ್ಲಿ ಆದಕೆಾ ನಭಮ
ಕಹಯಣೆೋನು?

3 ರಿಣಮ್ಕರಿಯಗಿ ರಶ್ೆೆಗಳನುೆ ಕೆೋಳುುದು
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಄ಯ ಕೆಲಷದಲ್ಲಿ ಄ನೆೋಕ್ ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳುತಹುರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ತಭಮ ರತ್ತದ್ಧನದ ಬೆ ೋಧನೆಮಲ್ಲಿ 400 ಯರೆಗೆ ರವೆನಗಳನುನ
ಕೆೋಳುತಹುರೆಂದು ಕೆಲು ಷಂವೆೃೋಧನೆಗಳು ಸೆೋಳುತುೆ! ಈತುಭ ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳಿದಶ ು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಬೆ ೋಧನೆ ಈತುಭಹಗುತುದೆ.
ಈತುಭ ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳುುದಯ ಫಗೆೆ ಄ನೆೋಕ್ ಷಂವೆೃೋಧನೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲಹಗಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ Wragg ಭತುು Brown (2001) ಸಹಗ
Hattie (2008) ಯಯ ಷಂವೆೃೋಧನೆಗಳು ರಿಣಹಭಕಹರಿ ರವೆನಗಳ ಫಗೆೆ ಇ ರಿೋತ್ತಯಹಗಿ ಄ಭಿಹರಮ ನೋಡುತುದೆ:
●

ಹಠ್ದ ಕ್ಲ್ಲಕೆಗೆ ದೃಢಹದ ಷಂಫಂಧ ಸೆ ಂದ್ಧೆ.

●

ಭಕ್ಾಳ ೂಿ ಜ್ಞಹನದ ಅಧಹಯದ ಮೆೋಲೆ ಜ್ಞಹನನುನ ಯಚಿಷುತುೆ.

●

ಭಕ್ಾಳನುನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುತುದೆ, ಅಷಕ್ರು ಕೆಯಳಿಷುತುದೆ, ಸಹಗ ೆರೋರೆೋಪಿಷುತುೆ.

●

ಈನನತ ಭಟ್ುದ ಚಿಂತನೆಮನುನ ಪ್ರೋತಹಾಿಸಷಲು ಄ನುಕ್ರಭಹಗಿಯುತುೆ (ಆದು ಷಭಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುತುದೆ).

●

ಭಕ್ಾಳು ಄ರೆೋ ಜ್ಞಹನನುನ ಯಚಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಧಯಹಗಿಷುತುೆ.

●

ತುಗರಿಸಕೆಗಳು ಭತುು ತು ಮಹಗಿದವಿನಗಳನುನ ಎತ್ತು ತೆ ೋರಿಷುತುದೆ.

●

ಅಲೆ ೋಚನೆಗಳನುನ ಯಚಿಷಲು ಸಹಗ ಕಹಯಣಗಳನುನ ತ್ತಳಿಮಲು ಷುಳಿು ನೋಡುತುೆ ಸಹಗ ಷಹಲೆಷೆಮುತುೆ.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಂದು ಕ್ಷಣ
● ನೋು ಬೆ ೋಧಿಸಿದ ಕೆ ನೆಮ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದ ರವೆನಗಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ.
●

಄ು ಭಕ್ಾಳು ಯೋಚಿಷುಂತೆ ಮಹಡುತ್ತುದದೆೋ?

●

ಂದು ಷಣಣ ಫದಲಹಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ಾಳ ರಷುುತ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮು ಸೆಚುಾ ತೆರೆದುಕೆ ಳುಲು ಷಹಧಯಹಯಿತೆೋ?

●

ನಭಮ ರವೆನಗಳು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮನುನ ಄ರೆೋ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಲು ಪ್ರೋತಹಾಸದಹಮಕ್ಹಗಿದದೆೋ?

ಚಟ್ುಟಿಕೆ 3 ನಭಗೆ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ರವೆನಗಳನುನ ತಯಹರಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಸೆೋಳುತುದೆ. ನಂತಯ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಬೆ ೋಧಿಷುಹಗ ಆುಗಳನುನ
ಫಳಷಲು ರಮತ್ತನಷಫಸುದು.
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ಚಟುಟಿಕೆ 3 : ಭಿನೆರಶಿಯ ಬಗೆೆ ರಿಣಮ್ಕರಿ ರಶ್ೆೆಗಳನುೆ ಕೆೋಳುುದು

ಭಹಗ

1: ರಿಣಹಭಕಹರಿ ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳಲು ತಯಹರಿ

ಇ ಭಹಗದ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ಭತೆ ುಫಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಡನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ನಭಗೆ ಆದು ಷುಲಬೆನಷಫಸುದು.
ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಬೆ ೋಧಿಷು ಭುಂದ್ಧನ ಹಠ್ದ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿಸಿ. ನಭಗೆ ಭಕ್ಾಳು ಏನನುನ ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ು? ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಇಗ ಟಿಣಿ
ಫರೆಯಿರಿ.
ನಭಮ ರಕಹಯ ಄ಯು ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೋಕಹದ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಄ಥೆೈಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಯಹ ೂಿ ಜ್ಞಹನ ಸೆ ಂದ್ಧಯಬೆೋಕ್ು. ಄ರಿಗೆ ೂಿ
ಜ್ಞಹನವಿದೆಯೆೋ ಄ಥಹ ಆಲಿೆೋ ಎಂದು ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುಲು ಷಸಹಮಹಗು ರವೆನಗಳನುನ ಫರೆಯಿರಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳನುನ ಿಸೋಗೆ
ಕೆೋಳಫಸುದು: 'ಆದಕೆಾ ಆನೆ ನಂದು ಈದಹಸಯಣೆ ನೋಡಫಲೆಿಯಹ? ಆನೆ ನಂದು? ಭತೆ ುಂದು? ಭಗದೆ ಂದು? ಆನ ನ ಂದು?' ಸೆಚಿಾನ
ಈದಹಸಯಣೆಗಳನುನ ಕೆೋಳುುದರಿಂದ ನಭಗೆ ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿಯು ಜ್ಞಹನದ ವಿಷಹುಯ ಸಹಗ ತು ಗರಿಸಕೆಮನುನ ಄ರಿಮಲು ಷಸಹಮಹಗುತುದೆ.
ನಜ್ಜಿೋನದಲ್ಲಿ ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಈಯೋಗಿಸಿಯು ಕೆಲು ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿಸಿರಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯು ಸಹಗ
ಈಯೋಗಿಷುತ್ತುಯು ಄ಂವಗಳನುನ ಅಧರಿಸಿ ಄ಯ ಅಷಕ್ರುಮನುನ ಕೆಯಳಿಷುಂತಸ ಸಹಗ ಄ಯನುನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಫಸುದಹದಂತಸ
ರವೆನಮನುನ ಫರೆಯಿರಿ.
ನೋು ಬೆ ೋಧಿಷಬೆೋಕಹದ ನದ್ಧಿಶು ವಿಶಮಕೆಾ ಂದು ಷುಲಬಹದ ಸಹಗ ಭತೆ ುಂದು ಕ್ಠಿಣಹದ ರವೆನಮನುನ ಫರೆಯಿರಿ. ಭಕ್ಾಳಿಗೆ
ಷಹಲೆನಷು ರವೆನಗಳ ಷಯಣಿಮನುನ ಫರೆಯಿರಿ - ಄ತ್ತ ಸೆಚುಾ ಬೆೋಡ.
ಭಿನನರಹಶಿಮಲ್ಲಿ ಅಗಫಸುದಹದಂತಸ ಎಲಹಿ ತುಗರಿಸಕೆಗಳ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿ ಇ ತುಗರಿಸಕೆ ಆದೆಯೆೋ ಆಲಿೆೋ ಎಂದು
ರಿಶಿೋಲ್ಲಷಲು ಷಸಹಮಹಗುಂತಸ 2 ಄ಥಹ 3 ರವೆನಗಳನುನ ಫರೆಯಿರಿ. ನಭಗೆ ಷಂದಬಿ ಄ಧಯಮನ 2ಯಲ್ಲಿ ಇ ರಿೋತ್ತಮ ರವೆನಗಳಿಗೆ
ಈದಹಸಯಣೆಗಳು ದೆ ರೆಮುತುದೆ.
ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮನುನ ುನಫಿಲನಗೆ ಳಿಷಲು ಸಹಗ ಅಲೆ ೋಚನೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷಲು ನೋು ಭಕ್ಾಳ ಈತುಯಕೆಾ ಸೆೋಗೆ ಈತುಭ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ
ರತ್ತಷಂದ್ಧಷುತ್ತುೋರೆಂದು ಭುಂದಹಲೆ ೋಚನೆ ಮಹಡುುದು ಷಸ ಫಸುಭುಖ್ಯ.
ನಭಮ ಭಕ್ಾಳ ಷಂದನೆಗಳನುನ ಸೆೋಗೆ ಸಿವೋಕ್ರಿಷಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಸೆ ಳಸುಗಳನುನ ಡೆಮಲು ಷಂನ ಮಲ 2ನುನ ಫಳಷಫಸುದು.
ಇಗ ಕಹಯಣಗಳನುನ ಸುಡುಕ್ುತಹು ರಿಸಹಯ ಕ್ಂಡುಕೆ ಳುಲು ಭಕ್ಾಳನುನ ಪ್ರೋತಹಾಿಸಷುಂತಸ ರವೆನಗಳನುನ ಫರೆಯಿರಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ‘ನನನ
಄ಕ್ಾ ನೋನು ಸೆೋಳಿದದನುನ ಯಹತ ು ನಂಫುುದ್ಧಲಿ. ನನನ ವಿಧಹನ ಕಹಮಿನಿಿಸಷುತುದೆ ಎಂದು ಄ಳಿಗೆ ಸೆೋಗೆ ಭನರಿಕೆ ಮಹಡುೆ?
ಭಗ 2: ನಿಮ್ೂ ರಿಣಮ್ಕರಿ ರಶ್ೆೆಗಳನುೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಬಳಸುುದು
ರವೆನಗಳನುನ ಫರೆದಹದನಂತಯ ನೋು ಆುಗಳನುನ ತಯಗತ್ತಯಂದಯಲ್ಲಿ ಫಳಸಿ.
ಇ ರವೆನಗಳನುನ ಄ಯು ಫಳಸಿದದರಿಂದಹಗಿ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸೆಚಿಾನ ಕ್ಲ್ಲಕೆಯಹಯಿತೆಂದು ನಭಗನನಷುತುದೆಯೆೋ?
ಭಿನನರಹಶಿಮ ವಿಚಹಯಗಳ ಫಗೆೆ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು ನೆೈಜ್ ಷುುಗಳನುನ ಈಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡಲು ಄ನುು ಮಹಡಿಕೆ ಡುುದನುನ
ಭರೆಮಬೆೋಡಿ. ಷಹಲೆನಷು ರವೆನಗಳನುನ ಕಹಯಣಿೋಕ್ರಿಷು ರಕ್ರರಯೆಮ ಭ ಲಕ್ ಎದುರಿಷಲು ಬ್ಬಡಿ.

ವಿಡಿಯೋ: ಹಠ್ ಯೋಜ್ನೆ ಮಹಡುುದು
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ಸಂದರ್ಭ ಅಧಯಯನ 2: ಭಿನೆರಶಿಯನುೆ ಅರೆಥಭಸಿಕೆ ಂಡಿರುುದನುೆ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಮಲತಿಯರು ಮ್ಕಕಳನುೆ ರಶಿೆಸುತ್ಾರೆ.
ಚಟ್ುಟಿಕೆ 3ಯ ಂದನೆೋ ಭಹಗದ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿಷುಹಗ ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ರಿಚಯಿಷಲು ಷಹಮಹನಯಹಗಿ ಫಳಷುತ್ತುದದ ವಿಧಹನದಂತೆ
ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಮೆೋಲೆ ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ತೆ ೋರಿಷುತೆುೋನೆಂದುಕೆ ಂಡೆ. ಅದರೆ, ನಹನು ಫಳಷು ರವೆನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಗ ಷ ಚನೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಖ್ಯಹಗಿಯುತೆುೋನೆ ಸಹಗ ಄ುಗಳನುನ ುನರಹತ್ತಿಷುತೆುೋನೆ ಎಂದು ನವಾಯಿಸಿದೆ. ನಹನು ಄ುಗಳನುನ ಭರೆಮಬಹಯದೆಂದು ಂದು
ಕಹಗದದಲ್ಲಿ ಫರೆದು ಡೆಸ್ಾ ನಲ್ಲಿಟ್ುುಕೆ ಂಡೆ.
ನಹನು ತಯಹರಿಸಿಕೆ ಂಡ ಕೆಲು ರವೆನಗಳು ಸಹಗ ಷುಳಿುಗಳು:
●

●

●

●

●

ನೋು ಸೆೋಗೆ ಇ ೃತುನುನ ಄ಧಿ / ಕಹಲು / ಎಂಟ್ನೆೋ ಂದು ಭಹಗಹಗಿ ವಿಭಹಗಿಷುವಿರೆಂದು ತೆ ೋರಿಸಿ.
o

ಆದು ಷರಿಯೆಂದು ನಭಗೆ ಸೆೋಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ?

o

ನಭಮ ವಿಧಹನನುನ ಷಶುಹಗಿ ವಿರಿಸಿ

o

ಯಹರಹದಯ ಆನೆ ನಂದು ವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಮಹಡುವಿರಹ?

ಇ ೃತುದಲ್ಲಿ ಎಯಡನೆೋ ಂದು/ನಹಲಾನೆೋ ಂದು / ಎಂಟ್ನೆೋ ಂದನುನ ತೆ ೋರಿಸಿ.
o

ಆದು ಷರಿಯೆಂದು ನಭಗೆ ಸೆೋಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ?

o

ನಭಮ ವಿಧಹನನುನ ಷಶುಹಗಿ ವಿರಿಸಿ

o

ಯಹರಹದಯ ಆನೆ ನಂದು ವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಮಹಡುವಿರಹ?

ಇ ೃತುದಲ್ಲಿ ಭ ಯನೆೋ ಂದು /ಅಯನೆೋ ಂದು/ ಸನೆನಯಡನೆೋ ಂದನುನ ತೆ ೋರಿಸಿ.
o

ಆದು ಷರಿಯೆಂದು ನಭಗೆ ಸೆೋಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ?

o

ನಭಮ ವಿಧಹನನುನ ಷಶುಹಗಿ ವಿರಿಸಿ

o

ಯಹರಹದಯ ಆನೆ ನಂದು ವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಮಹಡುವಿರಹ?

ಇ ೃತುದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐದನೆೋ ಂದು/ಏಳನೆೋ ಂದನುನ ತೆ ೋರಿಸಿ.
o

ಆದು ಷರಿಯೆಂದು ನಭಗೆ ಸೆೋಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ?

o

ನಭಮ ವಿಧಹನನುನ ಷಶುಹಗಿ ವಿರಿಸಿ.

o

ಯಹರಹದಯ ಆನೆ ನಂದು ವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಮಹಡುವಿರಹ?

ಇ ೃತುದಲ್ಲಿ ಭ ಯು ಕಹಲು ಭಹಗಗಳನುನ / ಅಯು ಎಂಟ್ನೆೋ ಂದು ಭಹಗಗಳನುನ ತೆ ೋರಿಸಿ.
o

ಆದು ಷರಿಯೆಂದು ನಭಗೆ ಸೆೋಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ?

o

ನಭಮ ವಿಧಹನನುನ ಷಶುಹಗಿ ವಿರಿಸಿ.

o

ಯಹರಹದಯ ಆನೆ ನಂದು ವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಮಹಡುವಿರಹ?

ಸಿೋಮೆಷುಣಣ ಫಳಸಿ ನಹನು ೃತುನುನ ಬ್ಬಡಿಸಿದೆ. ನಂತಯ ಭಕ್ಾಳನುನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಫಳಿಗೆ ಕ್ರೆದು ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳಿದೆ. ರವೆನಗಳನುನ
ಭುಂಚಿತಹಗಿಯೆೋ ಫರೆದ್ಧದದರಿಂದ ನನಗೆ ಈದೆದೋಶಿತ ವಿಶಮದೆಡೆಗೆ ಕೆೋಂದ್ಧರೋಕ್ರಿಷಲು ಸಹಗ ಬೆೋರೆಡೆ ಗಭನ ಸರಿಮುುದನುನ ತಡೆಮಲು
ಷಸಹಮಹಯಿತು. ಆದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ ‘ಶಿಕ್ಷಕ್ರಮ ಮಹತು’ ಕ್ಡಿಮೆಯಹಯಿತು ಸಹಗ ಭಕ್ಾಳ ಮಹತು ಭತುು ಕೆಲಷ ಜಹಸಿುಯಹಯಿತು.
ಚಿಂತನೆಗೆ ಂದು ಕ್ಷಣ
●

ನಭಮ ಭಕ್ಾಳ ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕೆಮನುನ ವೆೃೋಧಿಷಲು ನೋು ಯಹ ರವೆನಗಳುನ ಕೆೋಳಿದ್ಧರಿ?

●

ನೋು ಯಹುದಹದಯ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಿದದ ರವೆನಗಳನುನ ಫದಲ್ಲಸಿದ್ಧರಹ? ಏಕೆ?

●

ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮನುನ ುನರ್ ಫಲಗೆ ಳಿಷುಲ್ಲಿ ಸಹಗ ಭಕ್ಾಳ ಅಲೆ ೋಚನಹ ವಿಧಹನಗಳನುನ ನೋು
಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುುಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳ ಈತುಯಕೆಾ ನೋು ನೋಡಿದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮು ಎಶುಯ ಭಟಿುಗೆ
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ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗಿತೆುಂದು ನಭಗನನಷುತುದೆ?

4. ರಿಣಮ್ಕರಿಯಗಿ ರಶಿೆಸುರು ಮ್ಕಕಳಿಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಮ್ಯ ನಿೋಡುತ್ಾರೆ.
Mary Budd Rowe (1986) ಯಯು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ರಶಿನಸಿದ ನಂತಯ ನೋಡುತ್ತುದದ ‘ಕಹಮು ಷಭಮ‟ (wait time) ದ ಫಗೆೆ ಷಂವೆೃೋಧನೆ
ನಡೆಸಿದಯು. ‘ಕಹಮು ಷಭಮ’ೆಂದರೆ ರಶಿನಸಿದ ನಂತಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಭಕ್ಾಳು ಈತುಯ ನೋಡುುದನುನ ನರಿೋಕ್ಷಿಷುುದಕೆಾ ಮೊದಲು ಄ಥಹ
ರವೆನಮನುನ ಬೆೋರೆ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸೆೋಳುುದಕೆಾ ಭುನನ ಆಲಿೆೋ, ತಹೆೋ ಷವತಃ ಈತುರಿಷುುದಕೆಾ ಭುಂಚಿತಹಗಿ ನೋಡು ರವಹಂತಹದ
ಷಭಮದ ಄ಧಿಗೆ ಕಹಮು ಷಭಮೆನುನತೆುೋೆ. Mary Budd ಄ಯ ತಂಡು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ರಶಿನಸಿದ 300 ಧವನ ಭುದರಣಗಳನುನ ಅಯು
ಶಿಗಳ ಄ಧಿಮರೆಗೆ ವಿವೆಿೋಷ್ಟ್ಸಿತು. ಕಹಮು ಷಭಮದ ಄ಧಿ ಷರಹಷರಿ 0.9 ಷೆಕೆಂಡುಗಳೆಂದು ಄ಯು ಕ್ಂಡುಕೆ ಂಡಯು.
ನೋು ಭಕ್ಾಳು ಯೋಚಿಷಲು ಄ಗತಯವಿಯುಂತಸ ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳಿದೆದೋ ಅದಲ್ಲಿ ನೋು ನಜ್ಹಗಿಮ ಄ರಿಗೆ ಅಲೆ ೋಚಿಷಲು ಷಹಕ್ಶುು
ಷಭಮನುನ ನೋಡುತ್ತುದ್ಧದೋರಹ, ಄ಥಹ ಄ಯು ತಕ್ಷಣದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ನೋಡುಶುು ಷಭಮನುನ ಮಹತರ ನೋಡುತ್ತುದ್ಧದೋರಹ?
Budd Rowe ಮಯ ಷಂವೆೃೋಧನೆಗೆ ಳಗಹದ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ತಯಬೆೋತ್ತ ಸೆ ಂದ್ಧದದರಿಂದಹಗಿ ಄ಯ ಕಹಮು ಷಭಮನುನ ಭ ಯರಿಂದ ಐದು
ಷೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಹಲ ಸೆಚಿಾಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಭಥಿರಹದಯು. ಕಹಮು ಷಭಮದ ಸೆಚಾಳದ್ಧಂದ ಈಂಟಹದ ರಿಣಹಭಗಳು:
●

ಷುದ್ಧೋಘಿಹದ ಭಕ್ಾಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ.

●

ನರಿೋಕ್ಷಿಷದ, ಅದರೆ ಷ ಕ್ುಹದ ಈತುಯಗಳು.

●

ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷು ವಿಪಲತೆಮಲ್ಲಿ ಆಳಿಭುಖ್.

●

ಸೆಚಹಾದ ಅತಮವಿವಹವಷಮುತ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ.

●

಄ಯ ಈತುಯನುನ ಆತಯ ಭಕ್ಾಳ ಈತುಯದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿಕೆ ಳುು ಘಟ್ನೆಗಳ ಸೆಚಾಳ.

●

ಯಹಿಮ ಈತುಯಗಳ ಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಿ ಸೆಚಾಳ.

ಸೆೋಳಬೆೋಕೆಂದರೆ, ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಯೋಚಿಷಲು ಄ಧಿಕ್ ಷಭಮ ದೆ ರೆತ್ತದದರಿಂದ ತಯಗತ್ತಮ ಚಚೆಿಗಳ ಭಟ್ು (ಸಹಗ ಗುಣಹತಮಕ್ತೆ) ಸೆಚಹಾಯಿತು.
ಆದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಭಕ್ಾಳ ಅಲೆ ೋಚನೆಗಳ ಫಗೆೆ ಸೆಚಿಾನ ಕ್ಲ್ಲಕೆಯಹಯಿತು ಸಹಗ ಄ಯ ತುಗರಿಸಕೆಮನುನ ಷರಿಡಿಷಲು ಷಹಧಯಹಯಿತು.
ಕಹಮು ಷಭಮನುನ ಸೆಚಿಾಷುುದು ಷುಲಬೆೋನಲಿ ಸಹಗ ಆದನುನ ಅಯಂಭಿಸಿದಹಗ ಷವಲ ವಿಚಿತರೆನಷಫಸುದು. ಅದರೆ, ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು
ಅಲೆ ೋಚಿಷಬೆೋಕೆಂದರೆ ಄ರಿಗೆ ಷಹಕ್ಶುು ಷಭಮನುನ ನೋಡಬೆೋಕ್ು.
ಚಟ್ುಟಿಕೆ 4 ಆದೆೋ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕಹಮು ಷಭಮನುನ ಸೆಚಿಾಷು ರಯೋಗ ನಡೆಷಲು ಸೆೋಳುತುದೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 4 : ಕಯು ಸಮ್ಯನುೆ ಹೆಚಿಿಸುುದು
Budd Rowe ಯಯ ಷಂವೆೃೋಧನೆಮ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಂತೆ ನಭಮ ಭುಂದ್ಧನ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ನೋಡಲು ಕಹಮು ಷಭಮನುನ ಐದು
ಷೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸೆಚಿಾಸಿ. ಹಠ್ದ ನಂತಯ ನಭಮ ವಿೋಕ್ಷಣೆಮ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ:
●

ಷುದ್ಧೋಘಿಹದ ಭಕ್ಾಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ.

●

಄ೆೋಕ್ಷಿಷದ ಅದರೆ ಷ ಕ್ುಹದ ಈತುಯಗಳು.

●

ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷು ವಿಪಲತೆಮಲ್ಲಿ ಆಳಿಭುಖ್.

●

ಸೆಚಹಾದ ಅತಮವಿವಹವಷದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ.

●

಄ಯ ಈತುಯನುನ ಆತಯ ಭಕ್ಾಳ ಈತುಯದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿಕೆ ಳುು ಘಟ್ನೆಗಳ ಸೆಚಾಳ.

●

ಯಹಿಮ ಈತುಯಗಳ ಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಿ ಸೆಚಾಳ.

ಭುಂದ್ಧನ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳು ಆಲ್ಲಿಮರೆಗೆ ಚಚಿಿಷಲಹದ ಄ನೆೋಕ್ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಟಹುಗಿ ಷಂಫಂಧಿೋಕ್ರಿಷುತುದೆ. ಆದು ನೋು ಇ ಕ್ರಭಿಸಷಲು
ಷಲಸೆ ನೋಡುತುದೆ:
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●

ಷಹಲೆನಷು ರವೆನಗಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಲು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭ ತಿ ಷುುಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಕಹಮಿ ನಿಿಸಷಲು ಸೆೋಳಿ.

●

ಭಕ್ಾಳು ಫಿರಿಗೆ ಫಿಯು ಬೆಂಫಲ ನೋಡಲು ಟಹುಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡಲು ತ್ತಳಿಸಿ.

●

಄ರಿಗೆ ಅಲೆ ೋಚಿಷಲು ಸೆಚಿಾನ ಷಭಮ ನೋಡಿ.

ಚಟುಟಿಕೆ 5: ಭಿನೆರಶಿಯ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಕೆ
ಸಿದದತೆ
ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಄ಯ ಄ಥಿನುನ ಯ ಪಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಗತಯವಿಯು ಷಭೃದಧ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಫಗೆಗೆ ಂದು
ಈದಹಸಯಣೆಯಹಗಿದೆ. ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ ನಭಗೆ ಂದ್ಧಶುು ಕಹಗದದ ತಟೆುಗಳು ಄ಥಹ ಄ದೆೋ ಗಹತರಕೆಾ ಕ್ತುರಿಸಿದ ಅಮತಹಕಹಯದ ಕಹರ್ಡಿ
ಗಳ ಄ಗತಯವಿದೆ. (ಆುಗಳನೆನೋ ಫಳಷಬೆೋಕೆಂದೆೋನಲಿ. ಯಹಿಮಹಗಿ ಬೆೋರೆ ಯಹುದಹದಯ ಕ್ಡಿಮೆ ಖ್ಚಿಿನ, ುನಫಿಳಷಲು
ಷಹಧಯವಿಯು ಷಹಭಗಿರಗಳನುನ ಕ್ ಡ ಫಳಷಫಸುದು)
ಭಕ್ಾಳನುನ ಕೆಲಷ ಮಹಡಲು ಭ ಯು ಄ಥಹ ನಹಲಾಯ ಗುಂುಗಳಹಗಿ ಜೆ ತೆಗ ಡಿಸಿ. ಄ರಿಗೆ ೆೋರ್ ತಟೆು ಄ಥಹ ಕಹರ್ಡಿ ಗಳ ಂದು
ರಹಶಿಮನುನ ನೋಡಿ. ಆದಕೆಾ ಸಿದದತೆ ನಡೆಸಿಕೆ ಳುಲು ನೋು ರಧಹನ ಷಂನ ಮಲಹದ ‘ಗುಂು ಕಹಮಿನುನ ಫಳಷುುದು’ ಄ನುನ ನೆ ೋಡಲು
ಆಚಿಿಷಫಸುದು.

ಚಟ್ುಟಿಕೆ
●

ಮೊದಲು ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ತಟೆುಮ ಄ಧಿಭಹಗ ನಂತಯ ಕಹಲು ಭಹಗನುನ ತೆ ೋರಿಷಲು ಸೆೋಳಿ. ಆಲ್ಲಿ ಄ರಿಗೆ ಂದೆೋ ತಟೆುಮನುನ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಫ ವಿಶಮನುನ ಸೆೋಳದ್ಧಯುುದು ಫಸಳ ಭುಖ್ಯ. ಆದನುನ ಄ರೆೋ ಷವತಃ ಯೋಚಿಷಲ್ಲ.

●

ನಂತಯ ರತ್ತ ಗುಂಪಿಗೆ ತಟೆುಮನುನ ಈಯೋಗಿಸಿ ‘ಅಯಯ ಄ಧಿ’ನುನ ನಭಗೆ ತೆ ೋರಿಷಲು ಸೆೋಳಿ.

●

ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಭುಂದುರಿಷು ಭುನನ ರತ್ತಯಫಿರಿಗ ಆದನುನ ಮಹಡಲು ಷಹಧಯಹಯಿತೆೋ ಎಂಫುದನುನ ಖಹತ್ತರಡಿಸಿಕೆ ಳಿು.

●

ತಟೆುಮನುನ ಈಯೋಗಿಸಿ ರಿಸರಿಷಫಸುದಹದ ಸಲಹಯು ಭಿನನರಹಶಿಮ ಷಭಷೆಯಗಳನುನ ಷ ಚಿಷಲು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಸೆೋಳಿ. ಄ಯು
ಷ ಚಿಷದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಄ರಿಗೆ ಷುಳಿು ಕೆ ಡಿ.

ಆಲ್ಲಿಯು ವಿಚಹಯೆೋನೆಂದರೆ ರತ್ತಯಫಿರಿಗ ಭಿನನರಹಶಿಯಂದ್ಧಗೆ ಅಡಲು ಷವಲ ಷಭಮ ನೋಡುುದು ಸಹಗ
ಭಿನನರಹಶಿಯೆಂದರೆೋನೆಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿಷುುದು
●

ಆಲ್ಲಿಮರೆಗೆ ಄ಯು ಕಹಮಿ ನಿಿಸಸಿಯು ಎಯಡು ಫಗೆಮ ರವೆನಗಳಲ್ಲಿ ಯಹುದು ಷಹಭಯ ಸಹಗ ಯಹುದು ವಿಭಿನನ ಎಂದು
ಭಕ್ಾಳನುನ ಕೆೋಳಿ. ಆದು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಫಳಷು ಕೆಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷಲು
ಷಸಹಮಹಗುತುದೆ.

ಚಿತರ 1ಎ -ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಂದು ಗುಂು ಭಕ್ಾಳು ತಟೆುಗಳನುನ ಈಯೋಗಿಷುತ್ತುಯುುದು.
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ಇಗ ಎಯಡು ವಿಚಹಯಗಳು ಮಿವರಹದಂತಸ ಷಭಷೆಯಗಳೆಡೆಗೆ ತೆಯಳಿ.
●

ತಯಗತ್ತಗೆ 12ಯ ¼ ನುನ ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮಲು ಸೆೋಳಿ ನಂತಯ 13ಯ ¼ ನುನ ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮಲು ತ್ತಳಿಸಿ.

●

ತಯಗತ್ತಮು ಆದನುನ ರಿಸರಿಸಿದ ನಂತಯ ಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಄ಯು ಎಯಡನೆೋ ಷಭಷೆಯಮನುನ ರಿಸರಿಷಲು ಄ನುಷರಿಸಿದ
ರಕ್ರರಯೆಮನುನ ವಿರಿಷಲು ಸೆೋಳಿ.

● ಇಗ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಯು ಸೆೋಗೆ ಗಣಿತ್ತೋಮ ಷಂಕೆೋತಗಳನುನ ಈಯೋಗಿಸಿ ಷಭಷೆಯಗಳನುನ ಸಹಗ ಈತುಯಗಳನುನ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿದಯು
ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಷಲಸೆ ನೋಡಲು ಸೆೋಳಿ. ಆದಯ ಮೆೋಲೆ ಷವಲ ಷಭಮ ಕ್ಳೆಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಷಭಷೆಯಮನುನ ಫರೆಮು ರಿೋತ್ತ
ಸಹಗ ಄ಯು ತಟೆುಯಂದ್ಧಗೆೋನು ಮಹಡುತ್ತುದಹದರೆ ಎಂಫುದಯ ನಡುವಿನ ಷಂಫಂಧನುನ ಭಕ್ಾಳು ಗುಯುತ್ತಷುುದು ಫಸಳ ಭುಖ್ಯ.
●

ಇಗ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಈಳಿದ ‘ಭಿನನರಹಶಿಮ ಕ್ಠಿಣ ಷಭಷೆಯ’ಗಳನುನ ತಟೆುಮನುನ ಈಯೋಗಿಸಿ ರಿಸರಿಷಲು ಸೆೋಳಿ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ 12ಯ 1/5 ಄ಥಹ 10ಯ ¼ ಯಂತಸ ಎಯಡು ತಟೆುಗಳನುನ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಬೆೋಕಹದಂತಸ ಷಭಷೆಯಗಳು.

●

ಇ ಫಗೆೆ ಭತೆ ುಮೆಮ ಷಲಸೆಗಳನುನ ಕೆೋಳಿ ಭತುು ಇ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಸೆೋಗೆ ಫರೆದ್ಧಡಫಸುದೆಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಚಚಿಿಸಿ.

●

ಭತೆ ುಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನೋಡಲು ಂದು ಷುಲಬಹದ ಸಹಗ ಭತೆ ುಂದು ಕ್ಠಿಣ ಷಭಷೆಯಮನುನ ಯಚಿಷಲು ಸೆೋಳಿ. ರತ್ತ
ಗುಂಪಿಗೆ ತಭಮ ಈತುಯಗಳನುನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಲು ಸೆೋಳಿ.

ಸಂದರ್ಭ ಅಧಯಯನ 3: ಚಟುಟಿಕೆ 5ನುೆ ಬಳಸು ಬಗೆೆ ರ್ರತ್ ರರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ಾರೆ
ನಹನು ರತ್ತೋ ಗುಂಪಿಗ 12 ೆೋರ್ ತಟೆುಗಳನುನ ನೋಡಿದೆ. ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮುುದು ಷಮಹನಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಲ್ಲಕಹಾಗಿ ಎಂಫ
ಭಕ್ಾಳ ಅಲೆ ೋಚನೆಮನುನ ಬೆಂಫಲ್ಲಷಲು ಮಹತರ ಇ ತಟೆುಗಳನುನ ಫಳಷಲಹಯಿತು.
ಮೊದಲು ನಹನು ಄ರಿಗೆ ತಟೆುಗಳನುನ ಕಹಲುಭಹಗಹಗಿ ವಿಭಹಗಿಷು ಕಹಮಿ ನೋಡಿದೆ. ನಂತಯ ನಹನು ಄ಯ 12 ತಟೆುಗಳನುನ ಭ ಯನೆೋ
ಂದಹಗಿ ವಿಭಹಗಿಷಲು ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಄ಯು ಆದನುನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತಯ ಆದನುನ ಸೆೋಗೆ ಮಹಡಿದರೆಂದು ವಿರಿಷಲು ಭತೆ ುಮೆಮ
ಭಕ್ಾಳನುನ ಕೆೋಳಿದೆ. ಄ಯು ಕಹಮಿ ನಿಿಸಷುತ್ತುದದ ತಟೆುಮನುನ ರತ್ತಯಫಿಯ ಿಸಂಜ್ರಿಕೆಯಿಲಿದೆ ಸಂಚಿಕೆ ಳುು ಸಹಗೆ ನಹನು
ಖಹತ್ತರಡಿಸಿಕೆ ಂಡೆ. ಭಕ್ಾಳು ಄ಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಟಹುಗಿ ಸಹಗ ಷಸಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡಿ ಕಹಮಿನುನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷುುದನುನ
ಅನಂದ್ಧಸಿದಯು.
ನಂತಯ ತಯಗತ್ತಮು ಸೆಚಿಾನ ಷಹಲುಬರಿತ ರವೆನಗೆ ಸಿದಧಹಗಿದೆ ಎಂದು ನಹನು ನಧಿರಿಸಿದೆ. ನಂತಯ ರತ್ತ ಗುಂಪಿಗೆ 13
ತಟೆುಗಳಿಯುಂತಹಗಲು ಭತೆ ಂ
ು ದು ತಟೆುಮನುನ ನೋಡಿದೆ. ಭತುು ಄ರಿಗೆ ತಟೆುಮನುನ ಕಹಲುಭಹಗ ಸಹಗ ಭ ಯನೆೋ ಂದು ಭಹಗಹಗಿ
ವಿಂಗಡಿಷಲು ಭತೆ ುಮೆಮ ಕೆೋಳಿದೆ. ಇ ಬಹರಿ ತಟೆುಗಳ ಕಹಲು ಭಹಗ ಄ಥಹ ಭ ಯನೆೋ ಂದು ಭಹಗನುನ ಷಮಹನಹಗಿ
ಸಂಚಿಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಂದರೆ ಄ಯು ಸೆಚುಾರಿ ತಟೆುಮನುನ ಕ್ತುರಿಷಬೆೋಕೆಂದು ಕ್ಂಡುಕೆ ಂಡಯು.
ಂದು ತಟೆುಮನುನ ಏಕೆ ಕ್ತುರಿಷಬೆೋಕಹಯಿತು ಎಂಫುದಕೆಾ ರತ್ತ ಭಗುೂ ಕಹಯಣನುನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುಲೆಂದು ಇ ಬಹರಿ ನಹನು
ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಡೆಮು ಄ಧಿಗೆ ಸೆಚುಾ ಷಭಮ ನೋಡಿದೆ. ನಂತಯ ನಹನು ತಯಗತ್ತಗೆ ತಟೆುಗಳನುನ ಭ ಯನೆೋ ಂದು ಭಹಗಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಲು
ಸೆೋಳಿದೆ. ಇ ಬಹರಿ ಕ್ತುರಿಮನ ನ ನೋಡಿದೆ. ಸೆಚುಾರಿ ತಟೆುಮನುನ ಄ಯು ಏಕೆ ವಿಬಜಿಷಬೆೋಕಹಯಿತೆಂಫುದಕೆಾ ಄ನೆೋಕ್ ಭಕ್ಾಳು ಈತುಭ
ಕಹಯಣ ನೋಡಿದಯು. ಅದರೆ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಹಮಿನಿಿಸಸಿದದರಿಂದ ಄ರಿಗೆ ಄ಯ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ೂಣಿ ತಯಗತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ
ಸಂಚಿಕೆ ಳುುುದಕೆಾ ಭುಂಚಿತಹಗಿ ಄ದನುನ ತಭಮ ಗುಂಪಿನೆ ಳಗೆ ಮೆಮ ರಮತ್ತನಷಲು ಷಸಹಮಹಯಿತು.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಂದು ಕ್ಷಣ
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●

ಭಕ್ಾಳ ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕೆಮನುನ ವೆೃೋಧಿಷಲು ನೋು ಯಹ ರವೆನಗಳನುನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಯಹುದಹದಯ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ನೋು ಭಧೆಯ ರೆೋಶಿಷಬೆೋಕಹಯಿತೆಂದು ನಭಗನಸಿತೆೋ?

●

ಯಹ ಄ಂವಗಳನುನ ನೋು ುನಫಿಲನಗೆ ಳಿಷಬೆೋಕಹಯಿತೆಂದು ನಭಗನಸಿತು?

●

ಬಯತ್ಯಯು ಮಹಡಿದಂತೆ ನೋೂ ಕ್ ಡ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಯಹುದಹದಯ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹಹಿಡುಗಳನುನ
ಮಹಡಿದ್ಧದೋರಹ? ಸಹಗಿದದಲ್ಲಿ ಆದಕೆಾ ನಭಮ ಕಹಯಣೆೋನಹಗಿತುು?

5. ಸರಂವ
ಇ ಘಟ್ಕ್ು ಭಿನನರಹಶಿಮನುನ ಬೆ ೋಧಿಷುುದರೆಡೆಗೆ ಗಭನ ಸರಿಸಿದೆ. ಅದರೆ, ನೋು ಭಕ್ಾಳನುನ ಅಲೆ ೋಚನೆಗಿೋಡು ಮಹಡುಂತಸ
ರವೆನಗಳನುನ ಸೆೋಗೆ ಕೆೋಳಬೆೋಕೆಂಫುದನುನ ಸಹಗ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಯೋಚಿಷಲು ಷಹಕ್ಶುು ಷಭಮನುನ ನೋಡಬೆೋಕಹದುದಯ ಹರಭುಖ್ಯತೆಮನುನ
ನೆ ೋಡಿದ್ಧರಿ.
ಇ ಘಟ್ಕ್ನುನ ಄ಧಯಮನ ಮಹಡುಹಗ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಄ಯ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಬೆಳಸಿಕೆ ಳುಲು ಸೆೋಗೆ
ಷವಕ್ುಯನಹನಗಿಷಬೆೋಕ್ು ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಸಿದ್ಧದೋರಿ. ಄ಲಿದೆ ಭಕ್ಾಳು ಭಿನನರಹಶಿಮ ಫಗೆೆ ಕ್ಲ್ಲಮಲು, ಄ಥೆೈಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಭತುು ಄ದಯ
ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಈಯೋಗಿಷಲು ದಗಿಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೃದಧ ಸಹಗ ೆೈವಿಧಯಭಮ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳ ಄ಗತಯದ ಫಗೆೆಮ ಯೋಚಿಸಿದ್ಧದೋರಿ.
ಕ್ಲ್ಲಕೆಮ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷುುದರಿಂದ ಸೆೋಗೆ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮುಂಟಹಗುತುದೆ ಭತುು ಬೆ ೋಧನೆ ಈತುಭಹಗಲು ಆದು ಸೆೋಗೆ ಭುಖ್ಯ ಎಂಫುದನುನ
ಷಸ ನೋು ನೆ ೋಡಿಯುವಿರಿ.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಂದು ಕ್ಷಣ
ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲತ ಭತುು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಈಯೋಗಿಷಫಸುದಹದಂತಸ ಭ ಯು ವಿಧಹನಗಳು ಄ಥಹ ತಂತರ
ಗುಯುತ್ತಸಿ. ಸಹಗೆೋ ಭುಂದೆ ಄ಲೆ ೋಕ್ರಷಲು ಆಚಿಿಷು ಎಯಡು ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಕೆ ಳಿುರಿ.

ಸಂನ ೂಲಗಳು
ಸಂನ ೂಲ 1: NCF / NCFTE ಬೆ ೋಧನ ಅಗತಯಗಳು
ಇ ಘಟ್ಕ್ು NCF(2005) ಸಹಗ NCFTE (2009) ಯಲ್ಲಿಯು ಇ ಕೆಳಗಿನ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದ ನೋು ಄ನುನ ತಲುಲು ಷಸಹಮ
ಮಹಡುತುದೆ.
●

ಭಕ್ಾಳನುನ ಕೆೋಲ ಜ್ಞಹನನುನ ಸಿವೋಕ್ರಿಷುಯನಹನಗಿ ನೆ ೋಡು ಫದಲು ಄ಯದೆೋ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮ ಷಕ್ರರಮ ಭಹಗಿೋದಹಯಯನಹನಗಿ ನೆ ೋಡಿ,
ಜ್ಞಹನನುನ ಯಚಿಷು ಄ಯ ಷಹಭಥಯಿನುನ ಸೆೋಗೆ ಪ್ರೋತಹಾಿಸಷುುದು; ಕ್ಲ್ಲಕೆಮ ರಕ್ರರಯೆಯಿಂದ ಕ್ಂಠ್ಹಠ್ ವಿಧಹನನುನ ಸೆೋಗೆ
ದ ಯವಿಡುುದು?

●

ಗಣಿತನುನ ಮಹತನಹಡು, ಷಂಕ್ರಿಷು, ಄ರೆ ಳಗೆ ಚಚಿಿಷು, ಟಹುಗಿ ಕಹಮಿ ನಿಿಸಷು ಂದು ವಿಶಮಹಗಿ
ನೆ ೋಡಲು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಕಹವ ನೋಡಿ.
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●

ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭಸತವದ ಗಣಿತನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಄ಕಹವ ನೋಡಿ ಸಹಗ ಗಣಿತನುನ ಷ ತರ ಸಹಗ ಯಹಂತ್ತರಕ್ ಕ್ರರಯೆಯಿಂದಹಚೆಗೆ
ನೆ ೋಡಳು ಄ನುು ಮಹಡಿಕೆ ಡಿ.

ಸಂನ ೂಲ 2: ಮ್ಕಕಳಿಂದ ಉತಾರಗಳನುೆ ಸಿವೋಕರಿಸುುದು
ನಭಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಗಣಯ/ಮಹನಯ
ನೋಡು ಎಲಹಿ ಈತುಯಗಳನುನ ಎಶುಯ ಭಟಿುಗೆ ಷಕಹರಹತಮಕ್ಹಗಿ ಸಿವೋಕ್ರಿಷುತ್ತುೋರೆ ೋ ಭಕ್ಾಳೄ ಄ಶೆುೋ ಸೆಚಹಾಗಿ ಯೋಚಿಷುುದನುನ
ಭುಂದುರೆಷುತಹುರೆ ಸಹಗ ರಮತ್ತನಷುತಹುರೆ. ತು ಈತುಯ ಸಹಗ ಗರಿಸಕೆಗಳನುನ ಷರಿಡಿಷಲು ಄ನೆೋಕ್ ವಿಧಹನಗಳಿೆ. ಂದು ಭಗುವಿನಲ್ಲಿ
ತು ವಿಚಹಯವಿತೆುಂದರೆ ಄ದು ಆನ ನ ಄ನೆೋಕ್ಯಲಿದ್ಧಯಫಸುದೆಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ನೋು ನಶಿಾತಹಗಿಯಫಸುದು. ನೋು ಇ ಕೆಳಗಿನುಗಳನುನ
ರಮತ್ತನಷಫಸುದು.
●

ಈತುಯದಲ್ಲಿಯು ಷರಿಯಹದ ಄ಂವಗಳನುನ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕೆ ಂಡು ಭಗುವಿಗೆ ಪ್ರೋತಹಾಸಕ್ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಈತುಯದ ಫಗೆೆ ಷವಲ ಸೆಚಹಾಗಿ
ಯೋಚಿಷಲು ತ್ತಳಿಸಿ. ಆದು ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮ ಭಹಗಿಸಷುವಿಕೆಮನುನ ಸೆಚುಾ ಈತೆುೋಜಿಷುತುದೆ ಸಹಗ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ತಭಮ ತಪಿನಂದ
ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಷಸಹಮ ಮಹಡುತುದೆ. ಇ ಸೆೋಳಿಕೆ ನೋು ಯಹ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭಗು ನೋಡಿದ ತು ಈತುಯಕೆಾ ಬೆಂಫಲ್ಲತಹಗಿ
ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಫಸುದೆಂದು ತೆ ೋರಿಷುತುದೆ: ‘ನೋನು ಬಹಷ್ಟ್ೋಕ್ಯಣದ್ಧಂದ ಮೊೋಡಗಳುಂಟಹಗು ಫಗೆೆ ಷರಿಯಹಗಿಯೆೋ ತ್ತಳಿಸಿಯುೆ.
ಅದರೆ,ನನಗನಷುತುದೆ ನೋನು ಭಳೆಮ ಫಗೆೆ ಸೆೋಳಿದದನುನ ಆನ ನ ಷವಲ ಄ನೆವೋಷ್ಟ್ಷು ಄ಗತಯವಿದೆಯೆಂದು. ಬೆೋರೆ ಯಹರಹದಯ ಕೆಲು
ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಸಂಚಿಕೆ ಳುುವಿರಹ?'.

●

ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಮೆೋಲೆ ಭಕ್ಾಳು ನೋಡು ಎಲಹಿ ಈತುಯಗಳನುನ ಫರೆಯಿರಿ. ನಂತಯ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ೆಲಿದಯ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿಷಲು ಸೆೋಳಿ.
ಆುಗಳಲ್ಲಿ ಯಹ ಈತುಯಗಳು ಷರಿ ಎಂದೆನಷುತುದೆ? ಭತೆ ುಂದು ಈತುಯಕೆಾ ಎಡೆ ಮಹಡಿಕೆ ಟ್ು ಕಹಯಣೆೋನಯಫಸುದು? ಆದು
ಭಕ್ಾಳು ಅಲೆ ೋಚಿಷು ರಿೋತ್ತಮನುನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ನಭಗೆ ಄ಕಹವ ನೋಡುತುದೆ. ಄ಶೆುೋ ಄ಲಿದೆ ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿ ಯಹುದಹದಯ
ತು ಗರಿಸಕೆಗಳಿದದಲ್ಲಿ ಄ದನುನ ಷರಿಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಬಮಯಿಸತ ದಹರಿಮನುನ ಕ್ಲ್ಲಷುತುದೆ.

ಎಲಹಿ ಈತುಯಗಳನ ನ ಎಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಷುತಹು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭತುಶುು ವಿಯಣೆ ನೋಡಲು ಸೆೋಳಿ. ಄ಯ ಈತುಯಗಳಿಗೆ ಭನನಣೆ ನೋಡಿ. ಈತುಯ
ಷರಿಯಿಯಲ್ಲ ಄ಥಹ ತಪಿಯಲ್ಲ ನೋು ಭಕ್ಾಳಿಂದ ಭತುಶುು ವಿಯಣೆ ಕೆೋಳಿದೆದೋ ಅದಲ್ಲಿ ಄ನೆೋಕ್ ಬಹರಿ ಯಹುದಹದಯ ತುಗಳಿದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು
಄ರೆೋ ಷವತಃ ಷರಿಡಿಸಿಕೆ ಳುುತಹುರೆ. ನೋು ಂದು ಅಲೆ ೋಚನಹ ಬರಿತ ತಯಗತ್ತಮನುನ ಬೆಳೆಷುವಿರಿ ಸಹಗ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು ನಜ್ಹಗಿಮ
ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲತ್ತದಹದರೆ ಭತುು ಸೆೋಗೆ ಭುಂದುರಿಮಬೆೋಕ್ು ಎಂಫುದನುನ ಄ರಿಮುವಿರಿ. ಎಲಹಿದಯ ತು ಈತುಯಗಳಿಂದ ಄ಮಹನ ಄ಥಹ
ಶಿಕ್ೆಗೆ ಳಗಹದರೆ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು ಭತುಶುು ಭುಜ್ುಗಯಕೆ ಾಳಗಹಗು ಄ಥಹ ಄ಸಹಷಯಕ್ರಾೋಡಹಗು ಬಮದ್ಧಂದ ರಮತ್ತನಷುುದನುನ
ನಲ್ಲಿಸಿಬ್ಬಡುತಹುರೆ.
ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳ ಗುಣಮ್ಟಟನುೆ ಹೆಚಿಿಸುುದು
ಷರಿ ಈತುಯದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುದಂತಸ ರವೆನಗಳ ಷಯಣಿಮನುನ ಅಮುದಕೆ ಳುುುದು ಭುಖ್ಯ. ಷರಿ ಈತುಯಕೆಾ ರತ್ತಪಲಹಗಿ ಜ್ಞಹನನುನ
ವಿಷುರಿಷುಂತಸ ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಡನೆ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಄ಕಹವ ನೋಡುಂತಸ ಄ನುಹಲನಹ ರವೆನಗಳನುನ ನೋಡಬೆೋಕ್ು. ಇ
ಕೆಳಗಿನುಗಳನುನ ಕೆೋಳುುದರಿಂದ ನೋು ಆದನುನ ಷಹಧಿಷಫಸುದು
●

ಸೆೋಗೆ ಭತುು ಏಕೆ?

●

ಈತುರಿಷು ಭತೆ ುಂದು ವಿಧಹನ.

●

ಆನ ನ ಈತುಭಹದ ದ.

●

ನಭಮ ಈತುಯನುನ ಯುಜ್ುಹತುಡಿಷಲು ುರಹೆ.

●

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಂದು ಕೌವಲದ ಷಂಯೋಜ್ನೆ.

●

ಂದೆೋ ಕೌವಲ ಄ಥಹ ತಕ್ಿನುನ ಸೆ ಷ ಷನನೆೋವಕೆಾ ಄ನವಯಿಷುುದು.

ಭಕ್ಾಳನುನ ಄ಯ ಈತುಯದ ಫಗೆೆ ಅಳಹಗಿ ಅಲೆ ೋಚಿಷಲು (಄ದರಿಂದಹಗಿ ಄ದಯ ಗುಣಭಟ್ು ಸೆಚಿಾಷಲು) ಷಸಹಮ ಮಹಡುುದು ನಭಮ
ಹತರದ ಫಸುಭುಖ್ಯ ಬಹಗಹಗಿದೆ. ಇ ಕೆಳಗಿನ ಕೌವಲಗಳು ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಸೆಚುಾ ಷಹಧಿಷಲು ಷಸಹಮಕ್ಹಗಿದೆ:
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●

ಷುಳಿು ನೋಡುುದಕೆಾ ಷ ಕ್ು ಷ ಚನೆಗಳನುನ ನೋಡು ಄ಗತಯತೆಯಿದೆ –ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಯ ಈತುಯನುನ ಄ಭಿೃದ್ಧಧಡಿಷು ಸಹಗ
ಷುಧಹರಿಷುಂತಸ ಷುಳಿುಗಳು. ನೋು ಮೊದಲು ಈತುಯದಲ್ಲಿ ಯಹುದು ಷರಿ ಆದೆ ಎಂಫುದನುನ ಸೆೋಳಿ ನಂತಯ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ
ನೋಡಫಸುದು, ಸೆಚಿಾನ ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳಫಸುದು ಄ಥಹ ಆತಯ ಷುಳಿುಗಳನುನ ಸೆೋಳಫಸುದು. (ಸಹಗಹದರೆ ಕಹಗದದ ವಿಮಹನದ
ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ತ ಕ್ನುನ ಷೆೋರಿಸಿದರೆ ಏನಹಗಫಸುದು?)

●

ವೆೃೋಧನೆಯೆಂದರೆ ಸೆಚಿಾನದನುನ ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮು ರಮತನ, ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಯು ಸೆೋಳಲು ರಮತ್ತನಷುತ್ತುಯುುದನುನ ಷಷ್ಟ್ುೋಕ್ರಿಷಲು
ನೆಯಹಗುುದು, ಭಹಗವಃ ಷರಿ ಆಯು ಈತುಯನುನ ಄ಥಹ ಄ಯಸಿಥತಹದ ಈತುಯನುನ ಈತುಭಡಿಷುುದು. (‘ಸಹಗಹದರೆ
ಆದು ಸೆೋಗೆ ಟ್ುುಗ ಡುತುದೆ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ನನಗೆ ಆನ ನ ಸೆಚಿಾನದೆೋನನುನ ಸೆೋಳಫಲೆಿ?’)

●

ಭಯುಗಭನಸರಿಷುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರಷುುತ ಜ್ಞಹನಕೆಾ ಄ಯು ಇ ಭುಂಚಿತಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲತ ಜ್ಞಹನನುನ ಷಂಫಂಧಿೋಕ್ರಿಷಲು
಄ಯು ನೋಡು ಷರಿ ಈತುಯಗಳ ಮೆೋಲೆ ಷಂಕ್ಿ ಕ್ಲ್ಲಷುತಹು ಸೆ ೋಗುುದು .ಆದು ಄ಯ ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷುತುದೆ.
(‘ನೋನು ಸೆೋಳಿದುದ ಷರಿ ಅದರೆ, ಕ್ಳೆದ ಹಯ ನಹು ನೆ ೋಡುತ್ತುದದ ಷಥಳಿೋಮ ರಿಷಯ ವಿಶಮಕೆಾ ಆದು ಸೆೋಗೆ ಷಂಕ್ಿ ಸೆ ಂದ್ಧದೆ?)

●

ರವೆನಗಳ ಄ನುಕ್ರಭಣಿಕೆ (sequencing) ಎಂದರೆ ಅಲೆ ೋಚನೆಮನುನ ವಿಷಹುಯಗೆ ಳಿಷಲು ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಲಹದ ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳು
ಂದು ಕ್ರಭ. ರವೆನಗಳು ಭಕ್ಾಳನುನ ಷಂಕ್ೆೋಪಿಷಲು, ಸೆ ೋಲ್ಲಷಲು, ವಿರಿಷಲು ಭತುು ವಿವೆಿೋಷ್ಟ್ಷಲು ಮಹಗಿದವಿನ ನೋಡಬೆೋಕ್ು.
ಭಕ್ಾಳ ಜ್ಞಹನನುನ ಿಸಗಿೆಷುಂತಸರವೆನಗಳನುನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕೆ ಳಿು. ಅದರೆ, ರವೆನಗಳು ತಭಮ ಄ಥಿಕ್ಳೆದುಕೆ ಳುು ಭಟಿುಗೆ
ಷಹಲೆಷೆಮಬೆೋಡಿ. (‘ನನನ ಿಸಂದ್ಧನ ಷಭಷೆಯಯಿಂದ ನೋನು ಸೆೋಗೆ ಸೆ ಯಫಂದೆ ಎಂಫುದನುನ ವಿರಿಷು. ಄ದು ಏನು
ಫದಲಹಣೆಮನುನ ತಂದ್ಧತು? ನೋನು ಭುಂದೆ ಏನನುನ ಎದುರಿಷಬೆೋಕೆಂದು ಎಣಿಷುತ್ತುೋಮ?’)

●

ಅಲ್ಲಷುವಿಕೆಮು ನಭಮನುನ ಫರಿ ನೋು ನರಿೋಕ್ಷಿಷುತ್ತುಯು ಈತುಯಗಳನುನ ಸುಡುಕ್ುುದಶೆುೋ ಄ಲಿದೆೋ, ನೋು ನರಿೋಕ್ಷಿಷದ ವಿವೆೋಶಹದ
ಸಹಗ ನಹವಿನಯಮುತ ಈತುಯಗಳ ಫಗೆೆ ಜಹಗೃತಗೆ ಳಿಷುತುದೆ. ಆದು ನೋು ಭಕ್ಾಳ ಅಲೆ ೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಭನನಣೆ
ಡುತ್ತುೋರೆಂಫುದನುನ ತೆ ೋರಿಷುತುದೆ. ಆದರಿಂದ ಄ಯು ಅಲೆ ೋಚನಹ ಬರಿತ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ನೋಡು ಷಂಭಹನೆ
ಸೆಚಹಾಗಿಯುತುದೆ. ಅ ರಿೋತ್ತಮ ಈತುಯಗಳು ಷರಿಡಿಷಬೆೋಕಹದಂತಸ ತು ಗರಿಸಕೆಗಳನುನ ಎತ್ತುತೆ ೋರಿಷುತುದೆ ಄ಥಹ ನೋು
ರಿಗಣಿಷದ್ಧದದಂತಸಹ ಸೆ ಷ ವಿಧಹನನುನ ಄ಯು ತೆ ೋರಿಷಫಸುದು (‘ನಹನು ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿಸಿಯಲ್ಲಲಿ. ನೋನು ಅ ರಿೋತ್ತಯಹಗಿ
ಏಕೆ ಯೋಚಿಷುತ್ತುೋಮೆಂದು ನನಗೆ ಆನ ನ ಷವಲ ಸೆೋಳು’).

ನೋನು ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ಹದ ಗಹಢ ಈತುಯಗಳನುನ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಂದ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಬೆೋಕಹದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಹಗಿ ನೋು ಷ ತ್ತಿದಹಮಕ್ ಸಹಗ
ಷಹಲೆಷೆಮು ರವೆನಗಳನುನ ಕೆೋಳಬೆೋಕಹಗುತುದೆ. ನೋು ಄ರಿಗೆ ಯೋಚಿಷಲು ಷಭಮ ನೋಡಬೆೋಕ್ು. ಅಗ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಎಶುು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ
ಎಂದು ತ್ತಳಿಮುುುದು.
ನೆನಪಿಡಿ ರಶಿನಷುುದು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಗೆೋನು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಄ಲಿ. ಅದರೆ, ಄ದು ಭಗುವಿಗೆೋನು ಗೆ ತುು ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ. ನಭಮ ರವೆನಗೆ
ನೋೆೋ ಈತುರಿಷಬಹಯದೆಂಫುದನುನ ನೆನಪಿಟ್ುುಕೆ ಳುುುದು ಫಸುಭುಖ್ಯ! ಕೆಲು ಷೆಕೆಂಡುಗಳ ನವಯಫಧತೆಮ ನಂತಯ ನೋೆೋ ಈತುಯ
ಕೆ ಡುವಿರೆಂದು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಗೆ ತಹುದರೆ, ಈತುರಿಷಲು ಄ರಿಗೆ ೆರೋಯಕ್ೆೋನು?

ಹೆಚುಿರಿ ಸಂನ ೂಲಗಳು
●

A newly developed maths portal by the Karnataka government:
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Mathematics

●

National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics: https://www.ncetm.org.uk/

●

National STEM Centre: http://www.nationalstemcentre.org.uk/

●

National Numeracy: http://www.nationalnumeracy.org.uk/home/index.html

●

BBC Bitesize: http://www.bbc.co.uk/bitesize/

●

Khan Academy‟s math section: https://www.khanacademy.org/math

●

NRICH: http://nrich.maths.org/frontpage
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●

Art of Problem Solving‟s resources page: http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php

●

Teachnology: http://www.teach-nology.com/worksheets/math/

●

Math Playground‟s logic games: http://www.mathplayground.com/logicgames.html

●

Maths is Fun: http://www.mathsisfun.com/

●

Coolmath4kids.com: http://www.coolmath4kids.com/

●

National Council of Educational Research and Training‟s textbooks for teaching mathematics and
for teacher training of mathematics: http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm

● Manual of Mathematics Teaching Aids for Primary Schools, published by NCERT:
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/pks-primarymanual.pdf
● Learning Curve and At Right Angles, periodicals about mathematics and its teaching:
http://azimpremjifoundation.org/Foundation_Publications
●

Textbooks developed by the Eklavya Foundation with activity-based teaching mathematics at the
primary level: http://www.eklavya.in/pdfs/Catalouge/Eklavya_Catalogue_2012.pdf

●

Central Board of Secondary Education‟s books and support material (also including List of Handson Activities in Mathematics for Classes III to VIII) – select „CBSE publications‟, then „Books and
support material‟: http://cbse.nic.in/welcome.htm

●

How Children learn Mathematics, Pamela libeck (Kannada)

●

Suvidya Manual on Mathematics (Kannada)

●

D.Ed Sourcebook in Mathemaitcs, DSERT (Kannada)
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