ಹ ೋಲಿಷುುದು ಹಹಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಷುುದು : ಸಹಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಹತ್ರ

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಔಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ಟು (2009)ಖಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಖಳು

ದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಹಹಖ

ಷದೃಢವಹದ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ

ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ

ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ OERನ ಭಟಕಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನಟನ ಇಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಔಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಖಳೆಂದಟ ರಿಖಣಿಸಿ ಄ಯಟ
ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ ಄ವಯಔವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಖ ವಿಧಹನಖಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು
ಔಲ್ಲಕ್ೆಮ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಖಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಕಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ
ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ಗಟ್ಔಖಳನಟನ, ವೆೈಮಕ್ರುಔ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಖಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ುಖಳನಟನ
ನ ತನ ಷಂದಬಿಖಳಿಗೆ ಭತಟು ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಖಳಿಖ

ಹಹಖ

ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಖಳಿಖ

಄ನವಮವಹಖಟ ಇ ರಭಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತಟು ಟೆಸ್

ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಕ ವಿಧಹನಖಳ ಫಗೆೆ ಭಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಔ
ಷಲಹೆಖಳನಟನ ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಔ ತತವಖಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಷಂಗಟಿಷಟ ವಿಧಹನಖಳು, ಔಲ್ಲಕ್ಹ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಔ-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಖಳನಟನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ವೋಡಿಯೋ ಷಂಪನ್ ೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳ ಷಭ ಸು ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಕ ತಂತರಖಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ಹಹಖ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ

಄ಭಹಯಷಖಳನಟನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಖಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ಹಹಖ
ನಡತೆ/

ಖಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಔಯಟ ಖಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ತರೀಔರಿಸಿದಟದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಖಳಿಗೆ ಄ನಟಖಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಖಳನಟನ
ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ

ಭ ಲಔ

OERಖಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಖಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಔ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ

ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಖಳಲ್ಲಿ ಹಹಖ

ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಔ
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ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಹಹಖ ಭಿನನತೆಮನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ : ಸಹಭಥಯಿ ಭತಟು ಗಹತರ

ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ಏನಿದ ?
'ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಹಹಖ ಭಿನನತೆಮನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ' (compare and contrast) ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿ ಖಣಿತದ ಖಟಣಖಳು ಹಹಖ
಄ುಖಳ ಄ನವಮತೆಮನಟನ ಄ರಿಮಲಟ ಂದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯಹಗಿದೆ. ಆದಟ ಸಹಭಯತೆ ಹಹಖ ಯತಹಯಷಖಳ ಷ ಕ್ಷಮತೆಖಳನಟನ ಄ರಿಮಲಟ
ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿದೆ. ನೀು ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದಹಖ ಯಹುದಟ ಸಹಭಯ ಎಂಫಟದನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಷಟವಿರಿ ಹಹಖ ಭಿನನತೆಮನಟನ
ಖಟಯಟತ್ತಷಟುದರಿಂದ ಯತಹಯಷನಟನ ಕ್ಹಣಟವಿರಿ.
಄ಳೆಮಟುದಟ ದ್ಧನನತಯ ಜೀನದಲ್ಲಿ ದೆೀ ದೆೀ ಈಯೀಗಿಷಟ ಂದಟ ಕ್ೌವಲ. ಄ಡಿಗೆಗೆ ಄ಖತಯವಹದ ನೀರಿನ ರಮಹಣನಟನ ಄ಳತೆ
ಮಹಡಟುದಟ, ಕ್ಹರಿಗೆ ತಟಂಫಲಟ ಬೆೀಕ್ಹದ ಆಂಧನದ ಄ಳತೆ, ಹೆ ಷ ಈಡಟಪಿಗೆ ಬೆೀಕ್ಹದ ಫಟೆುಮ ಈದದ ಆತಹಯದ್ಧ ಆದಕ್ೆಾ
ಈದಹಸಯಣೆಖಳಹಗಿವೆ. ಇ ರಿೀತ್ತಮ ದ್ಧನನತಯದ ಸಲವಹಯಟ ಄ಳತೆಖಳಲ್ಲಿ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಄ಂದಹಜ್ನಟನ ಫಳಷಲ್ಹಖಟತುದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ
ಷಟಮಹಯಟ ಎಯಡಟ ಲ್ೆ ೀಟ್ ನೀಯನಟನ ಸೆೀರಿಸಿ, ಕ್ಹರಿಗೆ ಄ಧಿ ಟಹಯಂ್ ಆಂಧನದ ಄ಖತಯ ಆದೆ ಆತಹಯದ್ಧ. ಶಹಲ್ಹ ಖಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ
ನಕಯ ಄ಳತೆ ಹಹಖ ಷರಿಯಹದ ಮಹನದ ಄ಖತಯವಿದೆ.
ಸಹಭಥಯಿ ಭತಟು ಗಹತರಖಳು ಭ ಯಟ ಅಯಹಭದ ಷಟುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಄ಳತೆಖಳಹಗಿದಟದ ಹೆಚಹಾಗಿ ಭಔಾಳು ಆುಖಳ ಫಗೆೆ
ಗೆ ಂದಲಕ್ೆ ಾಳಗೆ ಳುುತಹುರೆ. ಇ ಗಟ್ಔದಲ್ಲಿ ನೀು 'ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಹಹಖ ಭಿನನತೆಮನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ' ಎಂಫ ಬೆ ೀಧನಹ
ತಂತರನಟನ ಫಳಸಿ, ಭಔಾಳು ಸಹಭಯತೆ ಹಹಖ ಯತಹಯಷಖಳ ಫಗೆೆ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಷಟವಿರಿ.

ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ನಿೋವ ೋನ್ು ಕಲಿಯಬಸುದು?:
●

ಖಣಿತ್ತೀಮ ಖಟಣಖಳನಟನ ಭಔಾಳು ಖಭನಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಲಟ 'ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಹಹಖ ಭಿನನತೆಮನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ'
ತಂತರನಟನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಟುದಟ.

●

ಗಹತರ ಹಹಖ ಸಹಭಥಯಿಕ್ರಾಯಟ ಯತಹಯಷನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ ಕ್ೆಲು ಷಭಿಔ ವಿಧಹನಖಳು.

●

ಭ ಯಟ ಅಯಹಭದ ಷಟುಖಳನಟನ ಄ಳತೆಮಹಡಟ ಫಗೆೆ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದನಟನ ಈತೆುೀಜಷಲಟ ಕ್ೆಲು ಬೆ ೀಧನಹ ವಿಚಹಯಖಳು
(ideas)
NCFTE 2009

1 ಗಣಿತ್ದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುನ ಕಲಿಯಲು 'ಹ ೋಲಿಷುುದು ಮತ್ುು ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ
ಗುರುತಿಷುುದು' ಚಟುಟಿಕ ಗಳು
'ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಹಹಖ 'ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಭತಟು ಭಿನನತೆಮನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ' ಆದಟ ಭಔಾಳಲ್ಲಿ ಖಣಿತದ ಖಟಣಖಳು ಹಹಖ ಄ುಖಳ
಄ನವಮತೆಮನಟನ ಄ರಿಮಲಟ ಂದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯಹಗಿದೆ. ಆದಟ ಸಹಭಯತೆ ಹಹಖ ಯತಹಯಷಖಳ ಷ ಕ್ಷಮತೆಖಳನಟನ ಄ರಿಮಲಟ
ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿದೆ. ನೀು ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದಹಖ ಯಹುದಟ ಸಹಭಯ ಎಂಫಟದನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಷಟವಿರಿ ಹಹಖ ಭಿನನತೆಮನಟನ
ಖಟಯಟತ್ತಷಟುದರಿಂದ ಯತಹಯಷನಟನ ಕ್ಹಣಟವಿರಿ.
ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟ ಹಹಖ ಭಿನನತೆಮನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಷಟ ಔರಭಖಳು ನಭಮನಟನ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಷಟುಖಳ ಖಟಣಖಳ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಷಲಟ ತಟು ನೀಡಟತುದೆ
ಭತಟು ಯಹುದಟ ಸಹಭಯತೆಹೆ ಂದ್ಧದೆ ಹಹಖ ಯಹುದಟ ವಿಭಿನನವಹಗಿದೆ ಎಂದಟ ಖಭನಷಟಂತೆ ಮಹಡಟತುದೆ. ಇ ರಿೀತ್ತ ಮಹಡಟವಹಖ
ಭಔಾಳು ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಖಟಯಟತ್ತಷದಂತಸ ಷಂಫಂಧ ಔಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ. ಄ಯಟ ಖಣಿತದ ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ ರಕ್ರರಯೆಖಳಿಗೆ
ರಚೆ ೀದನೆಗೆ ಳುುತಹುರೆ. ಈದಹ: ಸಹಮಹನಯೀಔರಿಷಟವಿಕ್ೆ, ಯಹುದಟ ಄ದೆೀ ಸಿಥತ್ತಮಲ್ಲಿ ಈಳಿಮಟತುದೆ(invariance) ಭತಟು ಯಹುದಟ
ಫದಲ್ಹಖಟತುದೆ(variance) ಎಂದಟ ಉಿಸಷಟವಿಕ್ೆ ಆತಹಯದ್ಧ. ಆದಲಿದೆ ಄ಯಟ ಇ ಉಹೆಖಳನಟನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಟತಹುರೆ. ಆದಟ
಄ಭ ತಿತೆಮನಟನ ಫಳಸಿ ಷಂಫಂಧಖಳನಟನ ಖರಿಸಷಲಟ, ಷಂಯಚನೆಖಳನಟನ ಔಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ, ತಹವೆೀ ಄ುಖಳಿಗೆ ಕ್ಹಯಣಖಳನಟನ
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ಔಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹಹಖ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮ ಷತಹಯಷತಯತೆಮ ಫಗೆೆ ವಹದ್ಧಷಲಟ ಭಔಾಳಿಗೆ ಷಹಹಮಮಹಡಟತುದೆ. ಇ ಎಲ್ಹಿ ರಕ್ರರಯೆಖಳು ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ
ಠ್ಯಔರಭದಲ್ಲಿ ಄ತಯಖತಯವೆಂದಟ ಖಟಯಟತ್ತಷಲ್ಹಗಿಯಟ ಬೆ ೀಧನಹ - ಔಲ್ಲಕ್ಹ ರಕ್ರರಯೆಖಳಿಗೆ ಂದಟ ಈದಹಸಯಣೆಯಹಗಿದೆ.
ಸಹಭಥಯಿ ಭತಟು ಗಹತರಖಳು ಭ ಯಟ ಅಯಹಭದ ಷಟುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಖಟಣಖಳು. ಭ ಯಟ ಅಯಹಭದ ಷಟುವಂದಟ ಅಔರಮಿಷಟ
಄ಥವಹ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಷಥಳಹಕ್ಹವವೆೀ ಗಹತರ. ಭತೆ ುಂದೆಡೆ ಸಹಭಥಯಿು ಂದಟ ಷಂಗಹರಸಔದ ಖಟಣವಹಗಿದಟದ ಆದಟ ಷಂಗಹರಸಔು ಎಶುಯ
ಭಟಿುಗೆ ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯ ಎಂಫಟದನಟನ ವಿರಿಷಟತುದೆ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಭಔಾಳು ಇ ಎಯಡಟ ರಿಔಲನೆಖಳಿಂದ
ಗೆ ಂದಲಕ್ರಾೀಡಹಖಟತಹುರೆ. (Watson et al. 2013). ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1 ನಭಮ ಭಔಾಳು ಭ ಯಟ ಅಯಹಭದ ಅಔೃತ್ತಖಳ ಖಟಣಲಕ್ಷಣಖಳು
ಹಹಖ ಄ಳತೆಖಳ ಫಗೆೆ ಄ರಿು ಭ ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ. ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ಗಹತರ ಹಹಖ ಸಹಭಥಯಿಕ್ರಾಯಟ
ಯತಹಯಷನಟನ ಭಔಾಳು ತಭಮ ಳನೆ ೀಟ್ದ್ಧಂದ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಹರಯಂಭಿಷಟಂತೆ ಮಹಡಟತುದೆ.
ಇ ಗಟ್ಔದಲ್ಲಿಯಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ನಭಮ ಭಔಾಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ರಮತ್ತನಷಟ ಭಟನನ ನೀವೆೀ ಷವತಃ ಷಂೂಣಿ ಄ಥವಹ ಭಹಖವಃ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಟುದಟ ಳೆುಮದಟ. ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಂದ್ಧಗೆ ಆದನಟನ ರಮತ್ತನಷಟುದಟ ಆನ ನ ಈತುಭ.
ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದಟ ನಭಗೆ ನಭಮ ಄ನಟಬಖಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಲಟ ಷಹಹಮವಹಖಟತುದೆ. ನೀವೆೀ ಷವತಃ ರಮತ್ತನಷಟುದರಿಂದ ನಭಗೆ
ಔಲ್ಲಕ್ಹದಹಯನ ಄ನಟಬಖಳ ಹೆ ಳಸಟಖಳು ಄ರಿವಹಖಟತುದೆ ಭತಟು ಆದಟ ರತ್ತಯಹಗಿ ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮನಟನ ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ ನಭಮ
ಷವಂತ ಄ನಟಬಖಳನಟನ ರಭಹವಿಷಟತುದೆ.
ನೀು ಸಿದದರಹದಹಖ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ನಭಮ ಭಔಾಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಫಳಸಿ ಹಹಖ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಎಶಟು ಚೆನಹನಗಿ ನಡೆಯಿತಟ ಭತಟು
ಆದರಿಂದ ಅದ ಔಲ್ಲಕ್ೆಖಳೆೀನಟ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಭತೆ ುಮ್ಮಮ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ ಭತಟು ಆದಯ ಫಗೆೆ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿ. ಆದಟ ನಭಗೆ ಹೆಚಟಾ
ಶಿವಟಕ್ೆೀಂದ್ಧರತ ಬೆ ೀಧನಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ನಮಹಿಣ ಮಹಡಲಟ ಷಹಹಮವಹಖಟತುದೆ.

ಚಟುಟಿಕ 1: ಮ ರು ಆಯಹಮದ ಷುುಗಳನ್ುನ ಅನ ವೋಷಿಷುುದು
●

ಿಸಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಈಯೀಗಿಸಿದ ಯಹುದಹದಯ ಷಟುಖಳನಟನ ಹೆಷರಿಷಲಟ ನಭಮ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ. ಄ಯಟ ಷಟುಖಳನಟನ
ಹೆಷರಿಷಟತಹು ಹೆ ೀದ ಹಹಗೆ ಄ುಖಳನಟನ ಔು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ನಭಗೆ ಄ಂತಯದಲ್ಲಿ ಷಟುಖಳ ಂದಟ ಟಿು
ದೆ ರೆಮಟತುದೆ. ಈದಹ:ಗಹಜ್ಟ, ಟ್ ತ್ ೆೀಸ್ು ನ ಟ್ ಯಬ, ತಟೆು, ುಷುಔ, ೆನ್, ೆನಿಲ್, ನಹಣಯ, ಸೆಾೀಲ್, ಕ್ಹಖದ, ಫಟ್ುಲಟ,
ಚಹಔಟ, ಚಭಚ, ಬಹಟ್ಲ್ಲ, ಎರೆೀಷರ್/ಯಫಬರ್, ಸಿೀಮ್ಮೀಷಟಣಣ, ಫೀನ್, ಟಿ.ವಿ., ಫಕ್ೆಟ್, ಭಖಟೆ, ಟ್ವೆಲ್, ಬಹಲ್ ಆತಹಯದ್ಧ.

●

ನಭಮ ಭಔಾಳು ಟಿುಮನಟನ ೂರೆೈಸಿದಹಖ, ಕ್ೆಲು ಷಟುಖಳ ಷಟತು ೃತುನಟನ ಎಳೆಯಿರಿ. ೃತುವೆಳೆದ ಇ ಎಲ್ಹಿ ಷಟುಖಳ
ನಡಟವೆ ಆಯಟ ಷಮಹನ ಄ಂವಖಳು ಏನಟ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ. ಭಔಾಳು ಭ ಯಟ ಅಯಹಭಖಳನಟನ ಷಟಲಬವಹಗಿ ಄ಂದಹಜ್ಟ ಮಹಡಲಟ
(estimate) ಸಹಧಯವಹಖಟಂತಸ ಷಟುಖಳನಟನ ಅಯೆಾ ಮಹಡಟುದರಿಂದ ಷಭಮ ಈಳಿತಹಮವಹಖಟತುದೆ.

ಇಖ ಭಔಾಳ ಷಣಣ ಖಟಂು ಄ಥವಹ ರ್ೆ ೀಡಿಮನಟನ ಯಚಿಸಿ. ಭಔಾಳಿಗೆ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ:
●

2

ೃತುವೆಳೆದ ರತ್ತ ಷಟುವಿಗೆ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನುಖಳನಟನ ಄ಂದಹಜ್ಟ ಮಹಡಿ:
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ಕ ೋಶಟಕ 1 ಅಂದಹಜು ಅಳತ ಗಳ ಕ ೋಶಟಕ
ಷಟು

ಎತುಯ

಄ಖಲ

ಈದದ

ಗಹಜ್ಟ
ಟ್ ತ್ ೆೀಸ್ು ನ
ಟ್ ಯಬ
ುಷುಔ
ೆನಿಲ್
ನಹಣಯ
ಬಹಟ್ಲ್ಲ
ಟಿ.ವಿ.
●

ಇ ಎಲ್ಹಿ ಷಟುಖಳು ಚಿನನದ್ಧಂದ ಮಹಡಿದೆದೀ ಅಗಿದದಲ್ಲಿ ಯಹುದಟ ಹೆಚಟಾ ದಟಬಹರಿ ( ಄ಥವಹ ಔಡಿಮ್ಮ ವೆಚಾ)? ನಂತಯ ಇ
ಷಟುಖಳನಟನ ಄ುಖಳ ಮೌಲಯದ ಏರಿಕ್ೆಮ ಔರಭದಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೀಡಿಸಿ.

●

ಮ್ಮೀಲ್ಲನ ರತ್ತ ಷಟುವಿನ ಮೌಲಯಖಳನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟವಹಖ ಯಹ ಄ಳತೆಮಟ ಹೆಚಟಾ ಈಮಟಔುವಹಯಿತಟ? ಏಕ್ೆ?

ತಹು ಔಂಡಟಕ್ೆ ಂಡಿದದನಟನ ಆಡಿೀ ತಯಖತ್ತಗೆ ರಷಟುತಡಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಎಲ್ಹಿ ಭಔಾಳು ಆದಕ್ೆಾ ಬೆೀಕ್ೆಂದೆೀನಲಿ. ಄ಯ ವಹದು
ಖಣಿತ್ತೀಮ ಖಟಣಖಳು ಹಹಖ ತಔಿನಟನ ಅಧರಿಸಿದದರೆ ಄ಯ ಎಲ್ಹಿ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಸಟದಟ.
ನಭಮ ಭಔಾಳಿಗೆ ಇ ಷ ಚನೆ ನೀಡಿ:
ಔು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದ್ಧಯಟ ಇ ಷಟುಖಳು ದರನಟನ ಷಂಖರಿಸಸಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ ಎಂಫಟದಟ ಯಹವಹಖಲ ಷತಯವೆೀ , ಕ್ೆಲವಮ್ಮಮ
ಷತಯವೆೀ ಄ಥವಹ ಯಹವಹಖಲ

ಷತಯಲಿವೆೀ ಎಂದಟ ಷಸಹಠಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿಿಸಿ. ಄ಯ ಕ್ಹಯಣಖಳನಟನ ಐದಟ ನಮಿಶದಲ್ಲಿ

ಕ್ೆೀಳುವೆನೆಂದಟ ಹೆೀಳಿ. ನಂತಯ ಭಔಾಳಿಗೆ ಔು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ಲಯಟ ಕ್ೆ ೀಶುಔನಟನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟಂತೆ ಹೆೀಳಿ.
ಆಡಿೀ ತಯಖತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಭಔಾಳ ನಧಹಿಯಕ್ೆಾ ಕ್ಹಯಣನಟನ ಚಚಿಿಸಿ. ಄ದಹದ ನಂತಯವೆೀ 'ಸಹಭಥಯಿ' ದನಟನ ಕ್ೆ ೀಶುಔದಲ್ಲಿ ಆನೆ ನಂದಟ
ಕ್ಹಲಂ ಶಿೀಷ್ಟ್ಿಕ್ೆಯಹಗಿ ಸೆೀರಿಸಿ.

ಷುು

ಈ ಷುುು ದರನ್ುನ ಷಂಗರಹಿಸಿಟುಟಕ ಳಳಬಸುದ ೋ?

ಷುುವನ್ ಸಹಮರ್ಥ್ಯದ

ಇದು ಯಹವಹಗಲ

ಆಧಹರದ ಮ್ಮೋಲ ಶ ರೋಣಿ

ಷತ್್ವ ೋ , ಕ ಲವೊಮ್ಮೂ ಷತ್್ವ ೋ

ಅರ್ಥವಹ ಯಹವಹಗಲ ಷತ್್ಲಿವ ೋ? (ಸಹಮರ್ಥ್ಯ)
ಂದಟ ಅನೆಮ
ಸೆ ಂಡಿಲಟ
ಂದಟ ರ್ೆೀನಟ ಖ ಡಟ
ಂದಟ ಕ್ರತುಳ ೆ
ಂದಟ ಫಕ್ೆಟ್
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ಂದಟ ನೀರಿನ
ಟಹಯಂ್
ಂದಟ ಸೆ ಳೆುಮ
ಹೆ ಟೆು
ಂದಟ ಷರೆ ೀಯ
ಂದಟ ಷಭಟದರ
ಂದಟ ಲ್ೆ ೀಟ್
ಂದಟ ತೆಂಗಿನ ಕ್ಹಯಿ
ಇ ಷಟುಖಳ ಸಹಭಥಯಿದ ಅಧಹಯದ ಆಳಿಕ್ೆಮ ಔರಭದಲ್ಲಿ ಷಂಖ್ೆಯಖಳನಟನ ನೀಡಲಟ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ: ಄ತ್ತೀ ಹೆಚಿಾನ ಸಹಭಥಯಿುಳು ಷಟುವಿಗೆ
1, ಎಯಡನೆೀ ಄ತ್ತ ಹೆಚಿಾನ ಸಹಭಥಯಿುಳು ಷಟುವಿಗೆ 2, ಿಸೀಗೆ ಭಟಂದಟರೆಯಿರಿ.
ಆಡಿೀ ತಯಖತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಭಔಾಳ ನಧಹಿಯಕ್ೆಾ ಕ್ಹಯಣನಟನ ಚಚಿಿಸಿ. 'ಇ ಷಟುವಿಗೆ ಄ತ್ತೀ ಹೆಚಟಾ ಸಹಭಥಯಿವಿದೆ ಎಂದಟ ನನಗೆ ಹೆೀಗೆ
ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ?'ಎಂದಟ ಆಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಂದಟ ಈತುಭ ರಶೆನ. ಭಔಾಳು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1 ಯಲ್ಲಿ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿದದ ಄ಳತೆಮ ಹತರದ ಫಗೆೆ
ಯೀಚಿಷದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಄ರಿಗೆ ಄ದನಟನ ನೆನಪಿಸಿ. ಇ ಭಹಖದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಸಿದದರಹಖಲಟ ನೀು ರಧಹನ ಷಂನ ಮಲವಹದ 'ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ
ಈತೆುೀಜಷಲಟ ರಶೆನಖಳ ಫಳಷಟವಿಕ್ೆ' ಮನಟನ ನೆ ೀಡಲಟ ಆಚಿಿಷಫಸಟದಟ.

ಷಂದರ್ಯ ಅಧ್್ಯನ್ 1: ಮಹಧ್ವಯರು ಚಟುಟಿಕ 1ನ್ುನ ಬಳಷುುದರ ಬಗ ೆ ಚಂತ್ನ ನ್ಡ ಷುತಹುರ .
ಆದಟ ಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1 ಄ನಟನ ತನನ ಹರಥಮಿಔ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ರಯೀಗಿಸಿದ ಫಗೆೆ ವಿಯ.
ಭಔಾಳು ಿಸಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಈಯೀಗಿಸಿದ ಷಟುಖಳ ಟಿುಮ ಫಗೆೆ ಹೆ ಳಸಟ ಡೆಮಲಟ ಔು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ 'ಗಹಜ್ಟ' ಭತಟು 'ುಷುಔ’ಎಂದಟ
ಫರೆಮಲಟ ಹರಯಂಭಿಸಿದೆ ಭತಟು ಆುಖಳನಟನ ನಹನಟ ನನೆನ ಈಯೀಗಿಸಿದೆದ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಄ಯ ಭನಷಿನಟನ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರೀಔರಿಷಲಟ
ಆದಟ ಷಹಹಮವಹಖಟತುದೆ ಎಂದಟ ನಹನಟ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿದೆ. ಿಸಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಯಹ ಷಟುಖಳನಟನ ಈಯೀಗಿಸಿದಯಟ ಎಂದಟ ಄ಯನಟನ ನಹನಟ
ಕ್ೆೀಳುುದಟ ನನಗೆ ಷಭಂಜ್ಷವೆನಷಲ್ಲಲಿ.
಄ಯಟ ಄ನೆೀಔ ಈದಹಸಯಣೆಖಳನಟನ ನೀಡಿದಯಟ. ಄ುಖಳನಟನ ನಹನಟ ಔು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದೆ. ಹರಮಹಣಿಔವಹಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಂದರೆ
ಆದಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಗಹತರನಟನ ಄ಳೆಮಲಟ ಄ಷಭಂಜ್ಷ ಹಹಖ ಕ್ರಿಶುಔಯವಹಗಿದದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಬೆೈಸಿಔಲ್! ಆಂತಸ ಈದಹಸಯಣೆಖಳನಟನ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ನಂತಯ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದೆಂದಟ ನಹನಟ ಆುಖಳನಟನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಫಸಟದಹಗಿತಟು. ಅದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಹಗಿ ನಹನಟ ಆದನಟನ ಹೆೀಗೆ
ನಭಹಯಿಷಫಲ್ೆಿ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ನನಗೆ ಕಚಿತತೆ ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಅದಟದರಿಂದ ಆುಖಳಲ್ಲಿ ನಹನಟ ಅಯಟ ಷಟುಖಳನಟನ ಇಖ ಅಯೆಾ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುತೆುೀನೆ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದೆ ಹಹಖ ಭ ಯಟ ಅಯಹಭಖಳನಟನ ಄ಳೆಮಲಟ ಷಟಲಬವಹದ ಷಟುಖಳನಟನ ಅಮಟದಕ್ೆ ಂಡೆ. ನನಖನನಷಟತುದೆ,
ಭಟಂದ್ಧನ ಬಹರಿ ಔು ಸಲಗೆಮಲ್ಲಿಯಟ '಄ಷಭಂಜ್ಷ' ಈದಹಸಯಣೆಖಳನಟನ ನಹನಟ ಈಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತೆುೀನೆಂದಟ.
ನಹನಟ ಭಔಾಳನಟನ ನಹಲಟಾ ಄ಥವಹ ಐದಯಂತೆ ಖಟಂು ಮಹಡಿದೆ- ಭಟಂದ್ಧನ ಸಹಲ್ಲನ ಭಔಾಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧನ ಸಹಲ್ಲನರಿಗೆ ಎದಟಯಟಫದಟರಹಗಿ
ಔಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಔ ನಹು ಖಟಂನಟನ ಷಟಲಬವಹಗಿ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಅದಟದರಿಂದ ಖಟಂು ಮಹಡಟುದಟ ಹೆಚಿಾನ
ತೆ ಂದರೆಮನಟನ ಄ಥವಹ ಷಭಮನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ.
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿಯಟಂತೆ ನಹನಟ ಔು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೆ ೀಶುಔನಟನ ಎಳೆದೆ ಭತಟು ಂದೆೀ ಬಹರಿಗೆ ಎಲ್ಹಿ ರಶೆನಖಳನಟನ ಫರೆದೆ.
ಂದಟ ಬಹರಿಗೆ ಂದೆೀ ಸಂತನಟನ ಮಹಡಟುದೆೀ ಎಂದಟ ನಹನಟ ಯೀಚಿಷಟತ್ತುದೆದ. ಅದರೆ ಎಲಿೂ ಂದೆೀ ಬಹರಿಗಿದದರೆ ಄ದಟ:
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●

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಹೆೀಗೆ ಄ಭಿೃದ್ಧಧ ಹೆ ಂದಟತುದೆ ಎಂದಟ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆ ಳಸನಟನ ನೀಡಟತುದೆ.

●

ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆಚಿಾನ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಭಮನಟನ ನೀಡಟತುದೆ ಏಕ್ೆಂದರೆ ರತ್ತ ರಶೆನಮನಟನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಲಟ ಆತಯರಿಗೆ ಕ್ಹಮಬೆೀಕ್ಹಗಿಲಿ.
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ಂದಟ ಸಂತದಲ್ಲಿ ನಹನಟ ಄ಯ ರಶೆನಖಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಲಟ ಂದಟ ಖಟಂಪಿನಂದ ಆನೆ ನಂದಟ ಖಟಂಪಿಗೆ ಒಡಟತ್ತುದೆದೀನೆ ಎಂಫ ಭಹನೆ ಫಂತಟ
ಎಂಫ ಄ಂವನಟನ ಹೆ ಯತಟಡಿಸಿ ಆದಟ ನಜ್ವಹಗಿಮ ಚೆನಹನಗಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿತಟ. ಄ಯ ರಶೆನಖಳು 'ಆದನಟನ ನಹು ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಟುದಟ?'
಄ಥವಹ 'ನಹು ಭಟಂದೆೀನಟ ಮಹಡಟುದಟ?' ಎಂಫ ರಿೀತ್ತಮದಹಗಿದದು. ಅದಟದರಿಂದ ನಹನಟ ಂದಟ ಸಂತದಲ್ಲಿ ತಯಖತ್ತಮನಟನ ತಡೆದಟ
಄ಯಲ್ಲಿ ಏನಹದಯ ರಶೆನಖಳಿದದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಟ ಔಾದ ಖಟಂಪಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆಯೆೀ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಅ ನಂತಯ ನಭಹಯಿಷಟುದಟ ನನಗೆ
ಆನ ನ ಷಟಲಬವಹಯಿತಟ!
‘ಷಟುು ಚಿನನದ್ಧಂದ ಮಹಡಿದಹದದಲ್ಲಿ’ ಎಂದಟ ಉಿಸಷಲಟ ಈತೆುೀಜಸಿದದರಿಂದ ಷಟುವಿನ ಮೌಲಯಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ರಶೆನಮಟ ಄ಯನಟನ ಗಹತರ
ಹಹಖ ಸಹಭಥಯಿಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಚಹಯಖಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಷಟಂತೆ ಮಹಡಿತಟ. ವಹಷುದಲ್ಲಿ ಗಹತರ ಭತಟು ಸಹಭಥಯಿ ಎಂಫ ದಖಳನಟನ
ಫಳಷದೆಯೆೀ ಄ಯಟ ಚಿಂತ್ತಸಿದಯಟ. ನಂತಯದ ರಷಟುತ್ತಖಳು ಹಹಖ ಚಚೆಿಖಳು ಇ ವಿಚಹಯನಟನ ಭತುಶಟು ಄ಭಿೃದ್ಧಧಡಿಸಿತಟ ಭತಟು
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 2ಯಲ್ಲಿ ಄ಖತಯವಿಯಟ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಯೆಡೆಗೆ ಭಟನನಡೆಷಲಟ ಈತುಭ ಸಹಯಟವೆ(scaffolding) ಎಂದಟ ನಯ ಪಿಸಿತಟ.

ಚಂತ್ನ ಗ ಂದು ಕ್ಷಣ
ಖಟಂುಖಳ ನಡಟವೆ ಒಡಟತ್ತುದೆದೀನೆ ಎಂದಟ ಄ರಿತಹಖ ಮಹಧವಿಮಯಟ ಈಯೀಗಿಸಿದ ರಿಹಹಯದ ಫಗೆೆ ನಭಮ ಄ನಸಿಕ್ೆ
ಏನಟ? ಹಠ್ದ ಇ ಭಹಖನಟನ ಆನ ನ ಹೆಚಟಾ ಷಭಿಔವಹಗಿ ನಭಹಯಿಷಲಟ ಄ಯಟ ಔಂಡಟಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಹಗಿದದ ಹೆಚಿಾನ
ತಂತರಖಳೆೀನಟ? ನಭಮಲ್ಲಿ ಇಗಹಖಲ್ೆೀ ಆದಕ್ೆಾ ಕ್ೆಲು ಈತುಭ ವಿಚಹಯಖಳಿಯಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಇ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮಿ
ನಿಿಸಷಟುದಟ ನಭಗೆ ಹೆ ಷದಹಗಿದದಲ್ಲಿ ಷಂನ ಮಲ 2, 'ಖಟಂುಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣೆ' ಮನಟನ ನೆ ೀಡಿ.

ನಿಮೂ ಬ ೋಧ್ನಹ ಅಭ್ಹ್ಷದ ಬಗ ೆ ಚಂತ್ನ
ನೀು ನಭಮ ತಯಖತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಄ಭಹಯಷಖಳನಟನ ನಡೆಸಿದ ನಂತಯ ಯಹುದಟ ಚೆನಹನಗಿ ನಡೆಯಿತಟ ಹಹಖ ಯಹುದಟ
ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ ನಡೆಯಿತಟ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ಮಹಡಿ. ಭಔಾಳಿಗೆ ಅಷಕ್ರುದಹಮಔವಹಗಿದದ ಹಹಖ ಄ಯಟ ರಖತ್ತ ಹೆ ಂದಲಟ
ಸಹಧಯವಹದಂತಸ ರಶೆನಖಳು ಹಹಖ ನೀು ಷಶುಣೆ ನೀಡಬೆೀಕ್ಹಗಿ ಫಂದಂತಸ ರಶೆನಖಳ ಫಗೆೆ ವಿಚಹಯಮಹಡಿ. ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಖಳು
ನಭಗೆ ಭಔಾಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಭಔಾಳಲ್ಲಿ ಖಣಿತದ ಫಗೆೆ ಅಷಕ್ರು ಹಹಖ ಅನಂದ ಭ ಡಿಷಲಟ ಷಹಹಮವಹಖಟಂತಸ ವಿಚಹಯಖಳ
ಂದಟ ಟಿುಮನಟನ ಹೆ ಂದಲಟ ಷಹಹಮಮಹಡಟತುದೆ. ಄ಯಟ ಕ್ೆಲನಟನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಹಹಖ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ
ಸಹಧಯವಹಖದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ತಭಮನಟನ ತಹವೆೀ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಸಹಧಯತೆ ಔಡಿಮ್ಮ. ರತ್ತ ಬಹರಿ ನೀು ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ
ಕ್ೆೈಗೆ ಂಡಹಖ ಚಿಂತನಹ ಄ಭಹಯಷನಟನ ಈಯೀಗಿಸಿ.

ಚಂತ್ನ ಗ ಂದು ಕ್ಷಣ
ಇಖ ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1 ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಸಿವೀಔರಿಸಿತಟ ಎಂದಟ ಚಿಂತ್ತಸಿ:
●

ಷಟುವಿನ ಗಹತರದ ಫಗೆೆ ಚಚೆಿಮನಟನ

ವಿವಿಧ ಖಟಂುಖಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ನಡೆಸಿದು?

●

ಭಔಾಳ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಶೆೃೀಧಿಷಲಟ ನೀು ಯಹ ರಶೆನಖಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಭಔಾಳ ಯಹ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳು ಄ನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು? ಏಕ್ೆ?

●

ನೀು ವಹಷುವಹದ ಖಣಿತ್ತೀಮ ದಖಳನಟನ ಫಳಸಿ ಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಬೆೀಕ್ಹದಹಖ ನಭಗೆ ಏನನಸಿತಟ?

●

ಇ ವಿಧಹನಕ್ೆಾ ನಭಮ ಭಔಾಳು ಹೆೀಗೆ ಷಂದ್ಧಸಿದಯಟ?
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2. ಸಹಮರ್ಥ್ಯ ಹಹಗ ಗಹತ್ರದ ಬಗ ೆ ಹಹಗ ಅುಗಳ ಅಳತ ಯ ಮಹನ್ದ ಬಗ ೆ
ಆಲ ೋಚಷುುದು:
ಭ ಯಟ ಅಯಹಭದ ಷಟುು ಅಔರಮಿಷಟ ಄ಥವಹ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಷಥಳಹಕ್ಹವವೆೀ 'ಗಹತರ'.ಭೌತ್ತಔ ಸಿಥತ್ತಮನಟನ ಅಧರಿಸಿ ಗಹತರನಟನ ವಿವಿಧ
ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಿ ರಿಮಹಣಿಷಫಸಟದಟ(quantified). ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1 ಯಲ್ಲಿ ಭಔಾಳು ಄ಂದಹಜ್ಟ ಮಹಡಲಟ ರಮತ್ತನಸಿದಂತೆ
ಂದಟ ಅಮತ ಗನದ ಗಹತರನಟನ ಄ದಯ ಎತುಯ, ಄ಖಲ, ಈದದನಟನ ಄ಳೆದಟ ಲ್ೆಕ್ಹಾಚಹಯ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಇ ನದವಿನದಲ್ಲಿ ಗಹತರನಟನ
ಸೆಂ.ಮಿೀ.3, ಮಿೀ.3, ಄ಥವಹ ಄ಂಖಟಲ3 ಅಗಿ ರಿಮಹಣಿಷಫಸಟದಟ.
ದರದ ಸಹಥನ ಲಿಟ್ು ಗನ ಄ಥವಹ ಄ನಲದ ಗಹತರನಟನ ಔಂಡಟಿಸಡಿಮಲಟ ಆಯಟ ಭತೆ ುಂದಟ ವಿಧಹನ. ಂದಟ ಷಟುನಟನ ದರದಲ್ಲಿ
ಭಟಳುಗಿಸಿದಹಖ ದರು ಸಹಥನ ಲಿಟ್ವಹಖಟತುದೆ. ಷಟುವಿನ ಗಹತರು ದರನಟನ ಷಥಳಹಂತರಿಷಟತುದೆ. ಇ ರಿೀತ್ತಮ ದರದ ಷಥಳಹಂತಯನಟನ
಄ಳೆಮಫಸಟದಟ. ಅ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಄ದನಟನ ಮಿಲ್ಲ ಲ್ಲೀಟ್ರ್, ಲ್ಲೀಟ್ರ್, ಓನ್ಿ ಄ಥವಹ ಔಪ್ಖಳಲ್ಲಿ ಯಔುಡಿಷಫಸಟದಟ.
ದರ ಄ಥವಹ ಄ಕ್ರಾಮ ಕ್ಹಳುಖಳಂತಸ ಷಣಣ ಬಿಡಿ ಷಟುಖಳ ಗಹತರನಟನ ಄ಳತೆಮ ಮಹಔಖಳಹದಂತಸ ಄ಳತೆಮ ಔಪ್ಖಳಿಗೆ ಷಟರಿದಟ
಄ಳೆಮಫಸಟದಟ.

Figure 1 A domestic measuring cup or jug
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ ಸಹಭಥಯಿವೆಂದರೆ ಷಂಗಹರಸಔದ ಖಟಣಖಳು. ಄ದಟ ಂದಟ ಷಂಗಹರಸಔು ಎಶುಯ ಭಟಿುಗೆ ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಫಸಟದೆಂದಟ
ವಿರಿಷಟತುದೆ. ಸಹಭಥಯಿದ ಄ಳತೆಮನೆನೀ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಗಹತರಔ ಾ ಈಯೀಗಿಷಟುದರಿಂದ ಗೆ ಂದಲುಂಟಹಖಫಸಟದಟ.
ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ಭಔಾಳಿಗೆ ಸಹಭಥಯಿ ಹಹಖ ಗಹತರದ ರಿಔಲನೆಗಿಯಟ ಯತಹಯಷನಟನ 'ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟ ಹಹಖ ಭಿನನತೆಮನಟನ
ಖಟಯತ್ತಷಟ' ಎಯಡಟ ತಂತರಖಳನಟನ ಈಯೀಗಿಸಿ ಄ಥೆೈಿಷಟ ಖಟರಿಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ. ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ 1 ನೆೀ ಭಹಖ ಹಹಖ 2 ನೆೀ ಭಹಖು
ಭಔಾಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಥಯಿ ಹಹಖ ಗಹತರದ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಖಟಣಖಳ ಫಗೆೆ ಄ರಿು ಭ ಡಿಷಲಟ 'ಆದಟ ಯಹವಹಖಲ ಷತಯವೆೀ, ಕ್ೆಲವಮ್ಮಮ ಷತಯವೆೀ
಄ಥವಹ ಯಹವಹಖಲ ಷತಯಲಿವೆೀ?' ಎಂಫ ರಶೆನಖಳನಟನ ಫಳಷಟತುದೆ. ಆದೆೀ ಄ರಿನಟನ ಭ ಡಿಷಲಟ ಭಹಖ 3 'ಯಹುದಟ ಂದೆೀ
ರಿೀತ್ತಯಿದೆ ಭತಟು ಯಹುದಟ ಭಿನನವಹಗಿದೆ?' ಎಂಫ ರಶೆನಮನಟನ ಡಟುತುದೆ.
ಭಔಾಳು ನಕಯವಹಗಿ ಄ಳೆಮಟ ಹಹಖ ಲ್ೆಕ್ಹಾಚಹಯ ಹಹಔಟ ಷ ಕ್ಷಮ ವಿಯಖಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಟಕ್ರಕ್ೆ ಳುದೆ ಸಹಭಯತೆ ಹಹಖ ಯತಹಯಷಖಳ ಫಗೆೆ
ಖಭನ ಸರಿಷಲಟ ಷಭಥಿರಹಖಲ್ಲಕ್ಹಾಗಿ ಫಳಸಿಯಟ ಈದಹಸಯಣೆಖಳು ಯ ಢಿಖತವಹಗಿಲಿದ್ಧದದಯ ನೆೈಜ್ವಹದು. ಆುಖಳಿಗೆ ಄ನೆೀಔ ಷರಿ
ಈತುಯಖಳಿಯಟುದರಿಂದ ಆಂತಸ ಈದಹಸಯಣೆಖಳನಟನ ಫಳಷಟುದಟ ಖಣಿತದಲ್ಲಿ ಮೊೀಜನ ರಜ್ಞೆಮನಟನ ರಿಚಯಿಷಲಟ ಷಹಹಮವಹಖಟತುದೆ.
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ಚಟುಟಿಕ 2: ಹ ೋಲಿಷು ಮತ್ುು ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಷುುದು- ಸಹಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಹತ್ರ
ಷಣಣ ಖಟಂುಖಳಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ರ್ೆ ೀಡಿಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಿನಿಿಸಷಟ ಭಔಾಳಿಗೆ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ಈತುಭವಹಗಿ ಕ್ೆಲಷಮಹಡಟತುದೆ. ದೆ ಡು
ಖಟಂುಖಳನಟನ ಮಹಡಬೆೀಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಆದರಿಂದ ಎಲ್ಹಿ ಭಔಾಳು ಚಚೆಿಗೆ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಖಟುದ್ಧಲಿ. ಇ ರಶೆನಖಳಿಗೆ ಄ನೆೀಔ
ಷರಿ ಈತುಯಖಳಿವೆ ಭತಟು ಎಲ್ಹಿ ಭಔಾಳು ಬೆೀಕ್ೆಂದೆೀನಲಿ. ಄ಯ ವಹದು ಖಣಿತ್ತೀಮ ಖಟಣಖಳು ಹಹಖ ತಔಿನಟನ ಅಧರಿಸಿದದರೆ
಄ಯ ಎಲ್ಹಿ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಸಟದಟ.
ಭ್ಹಗ 1: ಸಹಮರ್ಥ್ಯ
ಔು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಷಟುಖಳ ಟಿು ಮಹಡಿ. ನಭಗೆ ಆಶುವಿದದಲ್ಲಿ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಫಳಷದಂತಸ ಕ್ೆಲನಟನ ಸೆೀರಿಸಿ.
ಈ ಷುುು ದರನ್ುನ ಷಂಗರಹಿಸಿಟುಟಕ ಳಳಬಸುದ ೋ?

ಷುು

ಇದು ಯಹವಹಗಲ ಷತ್್ವ ೋ , ಕ ಲವೊಮ್ಮೂ ಷತ್್ವ ೋ
ಅರ್ಥವಹ ಯಹವಹಗಲ ಷತ್್ಲಿವ ೋ?

ಂದಟ ಅನೆಮ ಸೆ ಂಡಿಲಟ
ಂದಟ ರ್ೆೀನಟ ಖ ಡಟ
ಂದಟ ಕ್ರತುಳ ೆ
ಂದಟ ಫಕ್ೆಟ್
ಂದಟ ನೀರಿನ ಟಹಯಂ್
ಂದಟ ಸೆ ಳೆುಮ ಹೆ ಟೆು
ಂದಟ ಷರೆ ೀಯ
ಂದಟ ಷಭಟದರ
ಂದಟ ಲ್ೆ ೀಟ್
ಂದಟ ತೆಂಗಿನ ಕ್ಹಯಿ

ಭ್ಹಗ 2: ಗಹತ್ರ
ಔು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ಲಯಟ ಕ್ೆ ೀಶುಔಕ್ೆಾ ಭತೆ ುಂದಟ ಕ್ಹಲಂ ಄ನಟನ ಸೆೀರಿಸಿರಿ:
ಷುು

ಷುುು ಯಹುದ ೋ ದರವಲಿದ

ಷುುವನ್

ಈ ಷುುು ದರನ್ುನ

ಷಥಳನ್ುನ ಆಕರಮಿಷುತ್ುದ . ಇದು

ಸಹಮರ್ಥ್ಯದ

ಷಂಗರಹಿಸಿಟುಟಕ ಳಳಬಸುದ ೋ? ಇದು

ಯಹವಹಗಲ ಷತ್್ವ ೋ,ಕ ಲವೊಮ್ಮೂ

ಆಧಹರದ

ಯಹವಹಗಲ ಷತ್್ವ ೋ , ಕ ಲವೊಮ್ಮೂ

ಷತ್್ವ ೋ ಅರ್ಥವಹ ಯಹವಹಗಲ

ಮ್ಮೋಲ ಶ ರೋಣಿ

ಷತ್್ವ ೋ ಅರ್ಥವಹ ಯಹವಹಗಲ

ಷತ್್ಲಿವ ೋ?

ಷತ್್ಲಿವ ೋ? (ಸಹಮರ್ಥ್ಯ)

ಂದಟ ಅನೆಮ ಸೆ ಂಡಿಲಟ
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ಂದಟ ರ್ೆೀನಟ ಖ ಡಟ
ಂದಟ ಕ್ರತುಳ ೆ
ಂದಟ ಫಕ್ೆಟ್
ಂದಟ ನೀರಿನ ಟಹಯಂ್
ಂದಟ ಸೆ ಳೆುಮ ಹೆ ಟೆು
ಂದಟ ಷರೆ ೀಯ
ಂದಟ ಷಭಟದರ
ಂದಟ ಲ್ೆ ೀಟ್
ಂದಟ ತೆಂಗಿನ ಕ್ಹಯಿ

ಔು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ಲಯಟ ಇ ಷಟುಖಳು ಖ್ಹಲ್ಲಯಹಗಿಯಟವಹಖ ಷಥಳನಟನ ಅಔರಮಿಷಟುದಟ ಆದಟ ಯಹವಹಖಲ ಷತಯವೆೀ,
ಕ್ೆಲವಮ್ಮಮಯೆೀ ಄ಥವಹ ಯಹವಹಖಲ ಷತಯಲಿವೆೀ ಎಂದಟ ತಭಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಚಚಿಿಷಲಟ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ. ಄ಯ ಕ್ಹಯಣಖಳನಟನ
ಐದಟ ನಮಿಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀಳುವೆನೆಂದಟ ಹೆೀಳಿ. ನಂತಯ ಔು ಸಲಗೆಮ ಕ್ೆ ೀಶುಔನಟನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿ. ಆಡಿೀ ತಯಖತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ
ಭಔಾಳ ನಧಹಿಯಕ್ೆಾ ಕ್ಹಯಣನಟನ ಚಚಿಿಸಿ. ಕ್ೆ ನೆಮದಹಗಿ ಇ ಕ್ೆಳಗೆ ತೆ ೀರಿಸಿಯಟಂತೆ 'ಗಹತರ' ಎಂಫ ದನಟನ ಸೆೀರಿಸಿ
಄ಂತ್ತಭ ಕ್ಹಲಂ ಄ನಟನ ಮಹಡಿ.

ಷುು

ಷುುವನ್ ಗಹತ್ರದ ಶ ರೋಣಿ

ಈ ಷುುು ಯಹುದ ೋ

ಷುುವನ್

ಈ ಷುುು ದರನ್ುನ

ದರವಲಿದ ಷಥಳನ್ುನ

ಸಹಮರ್ಥ್ಯದ

ಷಂಗರಹಿಸಿಟುಟಕ ಳಳ

ಆಕರಮಿಷುತ್ುದ . ಇದು

ಆಧಹರದ ಮ್ಮೋಲ

ಬಸುದ ೋ?ಇದು

ಯಹವಹಗಲ

ಶ ರೋಣಿ

ಯಹವಹಗಲ

ಷತ್್ವ ೋ,ಕ ಲವೊಮ್ಮೂ

ಷತ್್ವ ೋ,ಕ ಲವೊಮ್ಮೂ

ಷತ್್ವ ೋ ಅರ್ಥವಹ

ಷತ್್ವ ೋ ಅರ್ಥವಹ

ಯಹವಹಗಲ

ಯಹವಹಗಲ

ಷತ್್ಲಿವ ೋ? (ಗಹತ್ರ)

ಷತ್್ಲಿವ ೋ?
(ಸಹಮರ್ಥ್ಯ)

ಂದಟ ಅನೆಮ
ಸೆ ಂಡಿಲಟ
ಂದಟ ರ್ೆೀನಟ
ಖ ಡಟ
ಂದಟ ಕ್ರತುಳ ೆ
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ಂದಟ ಫಕ್ೆಟ್
ಂದಟ ನೀರಿನ
ಟಹಯಂ್
ಂದಟ ಸೆ ಳೆುಮ
ಹೆ ಟೆು
ಂದಟ ಷರೆ ೀಯ
ಂದಟ ಷಭಟದರ
ಂದಟ ಲ್ೆ ೀಟ್
ಂದಟ ತೆಂಗಿನ
ಕ್ಹಯಿ

ಇ ಷಟುಖಳ ಗಹತರದ ಅಧಹಯದ ಆಳಿಕ್ೆಮ ಔರಭದಲ್ಲಿ ಷಂಖ್ೆಯಖಳನಟನ ನೀಡಲಟ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ: ಄ತ್ತೀ ಹೆಚಿಾನ ಗಹತರುಳು ಷಟುವಿಗೆ 1,
ಎಯಡನೆೀ ಄ತ್ತ ಹೆಚಿಾನ ಗಹತರುಳು ಷಟುವಿಗೆ 2, ಿಸೀಗೆ ಭಟಂದಟರೆಯಿರಿ.
ಭಔಾಳ ನಧಹಿಯಕ್ೆಾ ಕ್ಹಯಣಖಳನಟನ ಟಹುಗಿ ಚಚಿಿಸಿ.
ಭ್ಹಗ 3: ಸಹಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಹತ್ರನ್ುನ ಹ ೋಲಿಷುುದು ಮತ್ುು ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಷುುದು
ಭಔಾಳಿಗೆ ೂಣಿಗೆ ಂಡಿಯಟ ಕ್ೆ ೀಶುಔನಟನ ಭತೆ ುಮ್ಮಮ ನೆ ೀಡಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಷಟುಖಳಿಗಿಯಟ ಸಹಭಯತೆ ಹಹಖ ಯತಹಯಷಖಳೆೀನೆಂದಟ
ಕ್ೆೀಳಿ. ಎಲ್ಹಿ ಷಟುಖಳಿಖ ಸಹಭಥಯಿ ಭತಟು ಗಹತರವಿದೆಯೆೀ? ಂದಟ ಷಟುವಿಗೆ ಄ತ್ತೀ ಹೆಚಟಾ ಸಹಭಥಯಿವಿದೆಯೆಂದಹದಲ್ಲಿ ಄ದಟ ಄ತ್ತ ಹೆಚಟಾ
ಗಹತರನಟನ ಷಸ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ ಎಂದಥಿವೆೀ?
ಐದಟ ನಮಿಶದಲ್ಲಿ ಄ಯ ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಸಿ ಄ಯ ವಿಚಹಯಖಳನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ತಯಹರಹಖಟಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿ.
ನಂತಯ ಆಡಿೀ ತಯಖತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಭಔಾಳ ತ್ತೀಮಹಿನಕ್ೆಾ ಕ್ಹಯಣಖಳನಟನ ಚಚಿಿಸಿ.

ಚಿಂತನೆಖಳನಟನ ಈತೆುೀಜಷಲಟ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ.

ಷಂದರ್ಯ ಅಧ್್ಯನ್ 2: ಮಹಧ್ವಯರು ಚಟುಟಿಕ 2ಅನ್ುನ ಬಳಷುುದರ ಬಗ ೆ ಚಂತ್ನ ನ್ಡ ಷುತಹುರ .
ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ಆಡಿೀ ಪಿೀರಿಮರ್ಡ ಄ನಟನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುುತುದೆ ಎಂದಟಕ್ೆ ಂಡೆ. ಹಹಗೆೀ ಅಯಿತಟ. ನಹನಟ ಭತೆ ುಮ್ಮಮ ಭಔಾಳನಟನ ನಹಲಟಾ
಄ಥವಹ ಐದಯ ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
಄ಯಟ ಈದಹಸಯಣೆಖಳನಟನ ತಟಂಬಹ ಆಶುಟ್ುಯಟ! ಄ಯಲ್ಲಿ ಯಹವಹಖಲ ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳು ಭಖಟವಹದ ಷಮಿೀಯನಟ ಄ದಟ ಮಸಹಿದ
ಅನೆಯೀ ಄ಥವಹ ಭರಿ ಅನೆಯೀ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿದ. ಎಯಡನ ನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ನಂತಯ ಄ದೆೀ ರಕ್ಹಯ ಶೆರೀಣಿ ನೀಡೆಂದಟ ನಹನಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
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ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಎಲ್ಹಿ ಖಟಂುಖಳು ಎಯಡಯ ಮ್ಮೀಲ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿದು ಎಂದಟ ಄ನನಸಿತಟ.
ಿಸಂದ್ಧನ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1 ನಟನ ನಡೆಸಿದಟದ ಄ದಟ ಄ಯನಟನ ಸಹಭಥಯಿ ಹಹಖ ಗಹತರದ ರಿಔಲನೆಮ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಷಟಂತೆ
ಮಹಡಿದದರಿಂದ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಚೆನಹನಗಿ ಅಯಿತೆಂದಟ ನನಖನನಷಟತುದೆ. ಫಸಟವಃ ಸೆ ಳೆುಮ ಹೆ ಟೆುಮಂತಸ ಈದಹಸಯಣೆಖಳು
ವಿಚಿತರವಹಗಿದಟದ, ಷವಲ ಄ಷಂಫದದೂ ಅಗಿದದರಿಂದ ಖಣಿತ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಮಹತನಹಡದ ಹಹಖ ಯಹತ ು ಕ್ೆೈಖಳನಟನ
ಎತುದ ಭಔಾಳೄ ಷಸ, ಇಖ ಷಲಹೆಖಳನಟನ ನೀಡಟುದನಟನ ಖಭನಸಿದೆ. ಄ಲಿದೆ ಷಲಹೆಖಳು ಄ಥಿಫದದವಹಗಿದದು.
ತಭಮ ಪಲ್ಲತಖಳನಟನ ಖಟಂುಖಳು ಯದ್ಧ ಮಹಡಟತ್ತುದಹದಖ ನಧಹನ ಔಲ್ಲಕ್ೆಮ ಭಔಾಳು ತಭಮ ಖಟಂಪಿನ ಯದ್ಧ ನೀಡಟಂತೆ ಹೆೀಳುುದನಟನ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡೆ. ಆದನಟನ ನಹನಟ ಇ ಭಟಂಚೆ ಯಹತ ು ಮಹಡಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅದರೆ, ಄ಯಟ ನೀಡಿದ ವಿಯಣೆಖಳಿಂದ ನಹನಟ
ರಭಹವಿತಳಹದೆ. ವಿವಿಧ ಖಟಂುಖಳಿಂದ ಹೆಚಟಾ ಹೆಚಟಾ ವಿಯಣೆಖಳನಟನ ನಹು ಅಲ್ಲಷಟತ್ತುದಂ
ದ ತೆ ಄ಯ ತಔಿು ಹೆಚಟಾ
ಭನವುಂತಹಗಿದದನಟನ ಹಹಖಟ ಷಂಷಾರಿಸಿದದನಟನ ನಹನಟ ಖಭನಸಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಈತುಯಖಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟಂತಸ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ನಹು ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಫಳಷಟುದ್ಧಲಿ- ಹೆಚಹಾಗಿ ನಹು ಷರಿ
಄ಥವಹ ತು ಈತುಯಖಳನಟನ ಡೆಮಟಂತಸ ರಶೆನಖಳನಟನ ಫಳಷಟತೆುೀವೆ. ಅದಟದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಹಖ ಭಔಾಳಿಗಿಫಬರಿಖ ಆದಟ
ಹೆ ಷದಹಗಿತಟು. ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಄ಯಟ ಹೆಚಟಾ ತೆರೆದಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಄ನಟಔ ಲವಹಖಲಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ವಿಯಣೆಮಲ್ಲಿ ಏನದೆ
ಎಂಫಟದನಟನ ತ್ತು ಹೆೀಳಿದೆ:
ಇ ರಶೆನಖಳಿಗೆ ಄ನೆೀಔ ಷರಿ ಈತುಯಖಳಿವೆ ಭತಟು ಎಲ್ಹಿ ಭಔಾಳೄ ಆದನಟನ ಪಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ೆಂದೆೀನಲಿ. ಄ಯ ವಹದು ಖಣಿತ್ತೀಮ
ಖಟಣಖಳು ಹಹಖ ತಔಿನಟನ ಅಧರಿಸಿದದರೆ ಄ಯ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮನಟನ ಸಿವೀಔರಿಸಿ.
ಆದಟ ನನನನಟನ ಹಹಖ ಭಔಾಳಿಫಬಯನ ನ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಖಟಣಖಳು ಭತಟು ತಔಿ ಫದದ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮ ನ ಯನಯತೆಖಳ ಫಗೆೆ ಖಭನ ಸರಿಷಲಟ
ಷಹಹಮಮಹಡಿತೆಂದೆನಷಟತುದೆ. ನಹನಟ ಸಹಭಥಯಿ ಹಹಖ ಗಹತರದ ಯತಹಯಷನಟನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುು ಫಗೆೆ ಆದೆೀ ಮೊದಲ ಬಹರಿ
ಅತಮವಿಶಹವಷ ಡೆದೆ ಎಂದೆನಸಿತಟ.

ಚಂತ್ನ ಗ ಂದು ಕ್ಷಣ
ಮಹಧವಿಮಯಟ ಖಟಂಪಿನ ವಿಚಹಯನಟನ ಭಂಡಿಷಲಟ ಹೆೀಗೆ ‘ನಧಹನ ಔಲ್ಲಕ್ೆಮ ಭಔಾಳನಟನ’ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡರೆಂದಟ
ವಿರಿಸಿದದಯಟ. ಆದರಿಂದಹಖಟ ರಯೀಜ್ನಖಳೆೀನೆಂದಟ ನಭಖನನಷಟತುದೆ? ಯದ್ಧ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟ ಭಔಾಳಿಗೆ ಆದಟ
ಂದಟ ಧನಹತಮಔ ಄ನಟಬವಹಖಟುದನಟನ ಖ್ಹತ್ತರಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ನೀು ಯಹ ತಂತರಖಳನಟನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿರಿ?
ಇಖ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ತಯಖತ್ತ ಹೆೀಗೆ ಸಿವೀಔರಿಸಿತಟ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಸಿ ಹಹಖ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಖಳ ಫಗೆೆ
ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ :
●

ನಭಮ ಭಔಾಳ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಶೆೃೀಧಿಷಲಟ ನೀು ಯಹ ರಶೆನಖಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಮಹಧವಿಮಯಂತೆ ನೀು ಯಹುದಹದಯ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಮಹಹಿಟ್ಟಖಳನಟನ
ಮಹಡಿದ್ಧರಹ?

●

ಹಹಗಿದದಲ್ಲಿ ಆದಕ್ೆಾ ನಭಮ ಕ್ಹಯಣವೆೀನಟ?

3. ಜ್ಞಹನ್ದ ಕ ರೋಢೋಕರಣ:
ಖಣಿತ್ತೀಮ ರಿಔಲನೆಖಳ ಫಗೆೆ ಭಔಾಳು ಬದರ ಫಟನಹದ್ಧ ಡೆಮಲಟ ನಭಮ ಹಠ್ಖಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆ ರೀಢಿೀಔಯಣ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಸೆೀಿಡಿಷಟ
ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟುದಟ ಈತುಭ ಄ಭಹಯಷ. ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಄ಯ ಚಿಂತನಹ ರಕ್ರರಯೆಮನಟನ ುನರಹತ್ತಿಷಲಟ ಄ಕ್ಹವ
ದಗಿಷಟತುದೆ. ಈತುಭ ಕ್ೆ ರೀಢಿೀಔಯಣ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಭಔಾಳನಟನ ಄ಯಟ ಹೆ ಷದಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ ಜ್ಞಹನನಟನ ವಿಭಿನನ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನದ್ಧಂದ
10

www.TESS-India.edu.in

ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಹಹಖ ಭಿನನತೆಮನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ : ಸಹಭಥಯಿ ಭತಟು ಗಹತರ

ಈಯೀಗಿಷಲಟ ಬೆೀಡಫಸಟದಟ. ಷ ಔಮ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳನಟನ ಮಹಡಟುದಯ ಫಗೆೆ ಭಔಾಳು ಯೀಚಿಷಟಂತೆ ಮಹಡಟ ಭತಟು ಄ಯದೆೀ
ರಶೆನಖಳನಟನ ಯಚಿಷಲಟ ಹೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಔ ಆದನಟನ ಸಹಧಿಷಟ ಈದೆದೀವನಟನ ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ.

ಚಟುಟಿಕ 3: ಕ ರೋಢೋಕರಣ ಚಟುಟಿಕ - ಯಹವಹಗಲಹದರ ಮ್ಮೂ ಷತ್್ , ಯಹವಹಗಲ ಷತ್್,
ಯಹವಹಗಲ ಷತ್್ಲಿ.
ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ೂಿ ತಯಹರಿಯಹಗಿ ರತ್ತ ಭಖಟವಿಗೆ ಭನೆಯಿಂದ ಂದಟ ಹತೆರ ಄ಥವಹ ಬಹಟ್ಲ್ ಄ನಟನ ತಯಲಟ ಹೆೀಳಿ.
ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಯಹುದಹದಯ ಆತಯ ಭಔಾಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಫದಲ್ಹಗಿ ನೀವೆೀ ವಿವಿಧ ಬಹಟ್ಲ್ಖಳನಟನ ತಂದಟ
ಎಲ್ಹಿ ಭಔಾಳಿಗೆ ಕ್ಹಣಟಂತಸ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ.
ಭ್ಹಗ 1: ಮೌಲ್ಮಹಪನ್ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳು
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದಟ ಯಹವಹಖಲ್ಹದರೆ ಮ್ಮಮ ಷತಯ , ಯಹವಹಖಲ ಷತಯ, ಯಹವಹಖಲ ಷತಯಲಿ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿ?
ಏಕ್ೆ?
಄) ಶಹಂೂ ಬಹಟ್ಲ್ಲಮ ಗಹತರ 150ಮಿ.ಲ್ಲೀ.
ಅ) ಶಹಂೂ ಬಹಟ್ಲ್ಲಮ ಸಹಭಥಯಿ 150ಮಿ.ಲ್ಲೀ.
ಆ) ಬಹಟ್ಲ್ಲಮಲ್ಲಿಯಟ ಶಹಂೂವಿನ ಗಹತರ 150ಮಿ.ಲ್ಲೀ.
ಇ) ಬಹಟ್ಲ್ಲಮಲ್ಲಿಯಟ ಶಹಂೂವಿನ ಸಹಭಥಯಿ 150ಮಿ.ಲ್ಲೀ.
ಈ) ಂದಟ ಬಹಟ್ಲ್ಲಮಟ ಷಂಖರಿಸಸಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳು ಫಲಿ ಶಹಂೂವಿನ ಗಹತರ 150ಮಿ.ಲ್ಲೀ.

ಭ್ಹಗ 2: ತ್ಮೂದ ೋ ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ರಚಸಿಕ ಳುಳುದು
1. ನೀಡಿಯಟ ಷಂಗಹರಸಔಖಳನಟನ ನೆ ೀಡಿ, ಭಔಾಳಿಗೆ ಫರೆಮಲಟ ಹೆೀಳಿ:
○

ಎಯಡಟ ಷರಿಯಹದ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಖಳು: ‘ಗಹತರ’ ದ ಈಯೀಗಿಸಿ ಂದಟ ಹೆೀಳಿಕ್ೆ ಹಹಖ ‘ಸಹಭಥಯಿ’ ದ
ಈಯೀಗಿಸಿ ಭತೆ ುಂದಟ ಹೆೀಳಿಕ್ೆ

○

ಎಯಡಟ ತು ಹೆೀಳಿಕ್ೆಖಳು: ‘ಗಹತರ’ ದ ಈಯೀಗಿಸಿ ಂದಟ ಹೆೀಳಿಕ್ೆ ಹಹಖ ‘ಸಹಭಥಯಿ’ ದ ಈಯೀಗಿಸಿ
ಭತೆ ುಂದಟ ಹೆೀಳಿಕ್ೆ

2. ಭಔಾಳಿಗೆ ಄ಯ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಇ ರಶೆನಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ವಿನಭಮ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹೆೀಳಿ:
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದಟ ಯಹವಹಖಲ್ಹದರೆ ಮ್ಮಮ ಷತಯ , ಯಹವಹಖಲ ಷತಯ, ಯಹವಹಖಲ ಷತಯಲಿ ಎಂದಟ
ಹೆೀಳಿ? ಏಕ್ೆ?
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ಚಂತ್ನ ಗ ಂದು ಕ್ಷಣ
●

ನಭಮ ಭಔಾಳ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ೆ ರೀಢಿೀಔರಿಷಟಲ್ಲಿ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ಎಶಟು
ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿತೆುಂದಟ ನಭಖನನಷಟತುದೆ?

●

ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯಿಂದ ಯಹುದಹದಯ ತು ರಿಔಲನೆಮನಟನ ಫಿಸಯಂಖಡಿಷಲಟ
ಸಹಧಯವಹಯಿತೆೀ? ಹಹಗಿದದಲ್ಲಿ ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ಖಳಲ್ಲಿ ನೀು ಆದನಟನ ಹೆೀಗೆ ನಭಹಯಿಷಟವಿರಿ?

●

ನೀು ಯಹುದಹದಯ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಮಹಹಿಟ್ಟಖಳನಟನ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ? ಹಹಗಿದದಲ್ಲಿ
ಆದಕ್ೆಾ ನಭಮ ಕ್ಹಯಣವೆೀನಟ?

4 ಸಹರಹಂವ
ಇ ಗಟ್ಔನಟನ ಄ಧಯಮನ ಮಹಡಟವಹಖ ಗಹತರ ಹಹಖ ಸಹಭಥಯಿದ ಫಗೆೆ ಯಹುದಟ ಸಹಭಯ ಹಹಖ ಯಹುದಟ ವಿಭಿನನ ಎಂಫಟದನಟನ
ರಿಶೆೃೀಧಿಸಿದ್ಧರಿ. ‘ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಹಹಖ ಭಿನನತೆಮನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ’ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ಹೆೀಗೆ ಭಔಾಳಿಗೆ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಖಟಣಖಳನಟನ
ಹಹಖ ಷ ಔಮ ಯತಹಯಷಖಳನಟನ ಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಷಲಟ ಹಹಖ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಄ನಟು ಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಟತುದೆ ಎಂಫಟದನಟನ ರಿಖಣಿಸಿದ್ಧರಿ.
NCF (2005) ಹಹಖ NCFTE(2009) ಯ ಄ಖತಯಖಳನಟನ ಇ ಗಟ್ಔದ ಭಸತಹವಕ್ಹಂಕ್ೆಮ ಖಟರಿಖಳಹಗಿ ಈಯೀಗಿಷಲ್ಹಯಿತಟ.

ಚಂತ್ನ ಗ ಂದು ಕ್ಷಣ
ಇ ಗಟ್ಔದಲ್ಲಿ ಫಳಸಿಯಟ ಭತಟು ಕ್ೆಲು ಷಣಣ ಫದಲ್ಹಣೆಯಂದ್ಧಗೆ ಬೆೀರೆ ವಿಶಮಖಳನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಟವಹಖ
ಫಳಷಫಸಟದಹದಂತಸ ಭ ಯಟ ವಿಚಹಯಖಳನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಸಿ. ಷಣಣ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಇ ವಿಚಹಯಖಳನಟನ
ಈಯೀಗಿಸಿ ಬೆ ೀಧಿಷಫಸಟದಹದಂತಸ ಎಯಡಟ ವಿಶಮಖಳನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಸಿ.

ಷಂಪನ್ ೂಲಗಳು:
ಷಂಪನ್ ೂಲ 1: NCF (2005) ಹಹಖ NCFTE(2009) ಯ ಬೆ ೀಧನಹ ಄ಖತಯಖಳು
●

ಭಔಾಳನಟನ ಕ್ೆೀಲ ಜ್ಞಹನನಟನ ಸಿವೀಔರಿಷಟಯನಹನಗಿ ನೆ ೀಡಟ ಫದಲಟ ಄ಯದೆೀ ಔಲ್ಲಕ್ೆಮ ಷಕ್ರರಮ ಭಹಗಿೀದಹಯಯನಹನ ಗಿ
ನೆ ೀಡಿ; ಜ್ಞಹನನಟನ ಯಚಿಷಟ ಄ಯ ಸಹಭಥಯಿನಟನ ಹೆೀಗೆ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಟುದಟ; ಔಲ್ಲಕ್ೆಮ ರಕ್ರರಯೆಯಿಂದ ಔಂಠ್ಹಠ್
ವಿಧಹನನಟನ ಹೆೀಗೆ ದ ಯವಿಡಟುದಟ?

●

ಖಣಿತನಟನ ಮಹತನಹಡಟ, ಷಂಕ್ರಿಷಟ, ಄ರೆ ಳಗೆ ಚಚಿಿಷಟ, ಟಹುಗಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟ ಂದಟ ವಿಶಮವಹಗಿ
ನೆ ೀಡಲಟ ಭಔಾಳಿಗೆ ಄ಕ್ಹವ ನೀಡಿ.

ಷಂಪನ್ ೂಲ 2- ಖಟಂುಖಳನಟನ ಷಂಗಟಿಷಟುದಟ
ಂದಟ ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಹಲಾರಿಂದ ಎಂಟ್ಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಯಟುದಟ ಈತುಭವಹದಯ , ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಟ್ಟು ಷಂಖ್ೆಯ,
ತಯಖತ್ತಮ ಭೌತ್ತಔ ರಿಷಯ ಭತಟು ಪಿೀಠೆ ೀಔಯಣ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಸಿಿನ ಹಹಖ ಸಹಧನೆಮ ಸಯುಖಳ ಮ್ಮೀರೆಗೆ ಖಟಂಪಿನ ಷಂಖ್ೆಯ
ನಧಹಿಯವಹಖಟತುದೆ. ಔನಶುಕ್ಷ ಎಲಿಯ ಫಬಯನೆ ನಫಬಯಟ ನೆ ೀಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಔಟ, ಕ್ರಯಟಚದೆ ಮಹತನಹಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಔಟ ಭತಟು ಖಟಂಪಿನಂದ
ಹೆ ಯಫಯಟ ಈತನನಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಔಟ.


ನೀು ಹೆೀಗೆ ಭತಟು ಏಕ್ೆ ಖಟಂುಖಳನಟನ ಯಚಿಷಟತ್ತುಯಟವಿರಿ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ; ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಸೆನೀಿಸತರೆಲಿ ಂದಟ
ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತೆ, ಂದೆೀ ಅಷಕ್ರು ಆಯಟರೆಲಿ ಂದಟ ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತೆ ಄ಥವಹ ಷಮಹನ ಸಹಧನೆಮ ಭಟ್ುವಿಯಟರೆಲಿ
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ಂದಟ ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಫಸಟದಟ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ತಮ ಖಟಂುಖಳ ಯಚನೆಮನಟನ ರಯೀಖ ಮಹಡಿ ಭತಟು ನಭಮ ತಯಖತ್ತಗೆ ಭತಟು
ನೀು ಕ್ೆ ಡಟತ್ತುಯಟ ಕ್ಹಮಿಕ್ೆಾ ಯಹುದಟ ಈತುಭ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ.


ಖಟಂಪಿನ ಷದಷಯರಿಗೆ ಯಹುದಹದಯ ನದ್ಧಿಶು ಕ್ೆಲಷ ಿಸಷಟುದ್ಧದದರೆ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ – ನೆ ೀಟ್ಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ,
ಕ್ಹುಯ, ಷಭಮ ಹಲಔ, ಈಔಯಣಖಳನಟನ ಷಂಖರಿಸಷಟಯಟ ಆತಹಯದ್ಧ), ಅ ಕ್ೆಲಷ ಭತಟು ಄ದನಟನ ಄ರಿಗೆ ಷಶುಡಿಷಟ
ರಿೀತ್ತಮನಟನ ಮೊದಲ್ೆೀ ಯೀಜಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಳೆುಮದಟ.

ಗುಂಪು ಕ ಲಷನ್ುನ ನಿಯಹಿಷುುದು
ಳೆುಮ ಖಟಂುಕ್ೆಲಷ ನಿಸಣೆಗೆ ಕ್ೆಲು ನಮಭಖಳು ಭತಟು ವಹಡಿಕ್ೆಖಳನಟನ (routine) ನಖದ್ಧಷಫಸಟದಟ. ದೆೀ ದೆೀ
ಖಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ ಫಳಷಟತ್ತುದದರೆ ಭಔಾಳಿಗೆ ನಭಮ ನರಿೀಕ್ೆ ಭತಟು ಯಹುದರಿಂದ ನಭಗೆ ಕಟಷ್ಟ್ಯಹಖಟತುದೆ ಎನಟನುದಟ ತ್ತಳಿಮಟತುದೆ.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಖಟಂುಖಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದರಿಂದ ಅಖಟ ಈಯೀಖಖಳನಟನ ಎಲಿಯ ಸೆೀರಿ ಖಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ ಳೆುಮದಟ. ಖಟಂುಕ್ೆಲಷ
ಮಹಡಟವಹಖ ಳೆುಮ ತಿನೆ ಯಹುದೆಂದಟ ಚಚಿಿಸಿ, ಇ ತಿನೆಖಳ ಟಿುಯಂದನಟನ ತಯಹರಿಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ಯಷಯ
ಗೌಯ, ಅಲ್ಲಷಟುದಟ, ಯಷಯ ಷಹಹಮ, ಂದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಟಾ ವಿಚಹಯಖಳನಟನ ರಿಖಣಿಷಟುದಟ ಆತಹಯದ್ಧ. ಆದನಟನ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ
ಎಲಿರಿಖ ಕ್ಹಣಟಂತೆ ಄ಂಟಿಷಫಸಟದಟ/ತ ಖಟ ಹಹಔಫಸಟದಟ.
ಖಟಂುಕ್ೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಷಶು ಮೌಖಿಔ ಷ ಚನೆಖಳನಟನ ಕ್ೆ ಡಟುದಟ ಷಸ ಫಸಳ ಭಟಕಯ. ಆದನೆನೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಷಲಟವಹಗಿ ಔು ಸಲಗೆಮ
ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಮಫಸಟದಟ. ನೀು ಄ಖತಯವಹಗಿ ಕ್ೆಳಗಿಯಟುದನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಖಟತುದೆ:


ನಭಮಯೀಜ್ನೆಗೆ ಄ನಟಖಟಣವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹ ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಬೆೀಔಟ, ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತಹುರೆ
ಭತಟು ಄ದಕ್ೆಾ ಪಿೀಠೆ ೀಔಯಣಖಳ ಄ಥವಹ ಄ಯ ಬಹಯಗ್ ಖಳ ರ್ಹಖನಟನ ಫದಲ್ಲಷಬೆೀಕ್ೆ ಎನಟನುದನಟನ ನದೆೀಿಶಿಸಿ.



಄ಯಟ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟ ಕ್ಹಮಿದ ಫಗೆೆ ಷಶುತೆ ಆಯಲ್ಲ.



ಭತಟು ಄ದನಟನ ಷಯಳ ಷಣಣ ವಹಔಯಖಳು ಄ಥವಹ ಚಿತರಖಳನಟನ ಔುಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ನೀು ಹರಯಂಭಿಷಟ ಭಟಂಚೆ
ರಶೆನಖಳಿಗೆ ಄ಕ್ಹವವಿಯಲ್ಲ.

ಖಟಂುಖಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟವಹಖ, ಎಲಿಯನ ನ ಖಭನಷಲಟ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಒಡಹಡಟತ್ತುರಿ ಭತಟು ಖಟಂುಖಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಕ್ೆಲಷ
ಮಹಡಟತ್ತುವೆ ಎಂದಟ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ. ಄ಯಟ ಂದಟ ಔಡೆ ಭಟಂದೆ ಹೆ ೀಖಲ್ಹಯದಂತೆ ಸಿಕ್ರಾ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ ಄ಥವಹ ಕ್ೆ ಟ್ು ಕ್ೆಲಷದ್ಧಂದ
ಭಿನನವಹದ ದ್ಧಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಖಟತ್ತುದರದ ೆ, ಄ರಿಗೆ ನಭಮ ಷಲಹೆ ಕ್ೆ ಡಿ.
ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟವಹಖಲ್ೆೀ ಖಟಂುಖಳನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಬೆೀಔಟ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಄ನನಷಫಸಟದಟ. ಖಟಂುಕ್ೆಲಷ

ನಹನಗಿದೆ ಎನಟನ

ವಿಶಹವಷ ನಭಮಲ್ಲಿ ಭ ಡಲಟ ಎಯಡಟ ತಂತರಖಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ – ಷಂಖ್ೆಯ ಹೆಚಿಾಯಟ ತಯಖತ್ತಮನಟನ ನಿಿಸಷಲಟ ಆದಟ ಫಸಳ
ಈಮಟಔುವಹದದಟದ:


ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಂಡಗಳು: ರತ್ತೀ ಖಟಂೂ ಬೆೀರೆ ಬೆೀಯ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ನಯತರಹಖಬೆೀಔಟ, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿದಟಯತ್ ವಕ್ರು ಈತಹದನೆಮ
ಂದಟ ವಿಧಹನ ಄ಥವಹ ಂದಟ ನಹಟ್ಔದಲ್ಲಿಯಟ ಂದಟ ಹತರನಟನ ಬೆಳೆಷಟುದಟ. ಷವಲ ಷಭಮದ ನಂತಯ ಖಟಂುಖಳ
ುನರ್ ಯಚನೆಯಹಖಬೆೀಔಟ. ಇ ುನ ಚನೆಯಹದ ಖಟಂುಖಳಲ್ಲಿ, ಿಸಂದ್ಧನ ಖಟಂುಖಳಿಂದ ಫಂದ ರತ್ತೀ ಖಟಂಪಿನ
ತಜ್ಞನೆ ಫಬ/ಳು ಆಯಟತಹುರೆ. ಇಖ ಄ಯಟ ತಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ತಂದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಎಲಿನಟನ ಟ್ಟು ಸೆೀರಿಸಿ
ಕ್ೆ ರೀಢಿೀಔಯಣ ಮಹಡಬೆೀಔಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ವಿದಟಯತ್ ಸಹಥಯನಟನ ಔಟ್ಟುುದಟ ಄ಥವಹ ನಹಟ್ಔದ
ತಟಣಟಕ್ೆ ಂದನಟನ ಔಟ್ಟುುದಟ.



‘ಸರಿಕಹರರು’:ನೀು ಕ್ೆ ಟಿುಯಟ ಕ್ಹಮಿ ಷೃಜ್ನಹತಮಔ ಄ಥವಹ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಷವಯ ದಟದ ಅಗಿದದರೆ, ರತ್ತೀ
ಖಟಂಪಿನಂದಲ ಫಬ ಷದಷಯಳನಟನ/ನನಟನ ಸರಿಕ್ಹಯಯಳಹಗಿ/ನಹನಗಿ ಆನೆ ನಂದಟ ಖಟಂಪಿಗೆ ಔಳಿಸಿ. ಄ಯಟ ತಭಮ ವಿಚಹಯಖಳನಟನ
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಄ಥವಹ ರಿಹಹಯಖಳನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿ, ತಭಮ ಖಟಂಪಿಗೆ ಯದ್ಧ ಪಿಷಬೆೀಔಟ. ಇ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಬಯಟ ಆನೆ ನಫಬರಿಂದ
ಔಲ್ಲಮಫಸಟದಟ.
ಕ್ಹಮಿದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ, ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಸಹರಹಂಶಿಸಿ ಹಹಖ ಏನನಹನದಯ ತಹಗಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ತುಯಟುದನಟನ ನೀು ಖಭನಸಿದದರೆ,
಄ದನಟನ ಷರಿಡಿಸಿ. ರತ್ತೀ ಖಟಂಪಿನಂದಲ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಡೆಮಫಸಟದಟ, ಄ಥವಹ ಳೆುಮ ವಿಚಹಯಖಳಿಯಟ ಖಟಂನಟನ ನೀು
ಖಟಯಟತ್ತಸಿದದರೆ, ಫರಿೀ ಄ಯಟ ಮಹತರ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಯದ್ಧ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಹಹಖ ಄ಯಟ ಆತಯ ಖಟಂುಖಳ
ಕ್ೆಲಷನಟನ ಖಭನಸಿ ಏನಟ ಚನಹನಗಿತಟು, ಅಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಸಿದಟದ ಏನಟ ಭತಟು ಯಹುದನಟನ ಆನ ನ ಚನಹನಗಿ ಮಹಡಫಸಟದ್ಧತಟು ಎನಟನ
ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಕ್ೆ ಡಟುದನಟನ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿ.
ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಖಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ ಄ಳಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ರಮತ್ತನಸಿದಹಖ ಕ್ೆಲು ಷಲ ಄ದನಟನ ಕ್ಹಮಿಯ ಕ್ೆಾ ತಯಲಟ
ಔಶುವಹಖಫಸಟದಟ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು:


ಷಕ್ರರಮ ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ರತ್ತರೆ ೀಧಿಷಟತಹುರೆ ಭತಟು ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ.



ತಭಮದೆೀ ರಭಹ ನಡೆಮಬೆೀಕ್ೆನಟನ (dominant) ಷವಭಹದರಹಗಿಯಟತಹುರೆ.



ಯಕ್ರುಖಳ ನಡಟಣ ಷಂಫಂಧಖಳ ಕ್ೌವಲಖಳ ಕ್ೆ ಯತೆಯಿಂದ ಄ಥವಹ ಅತಮವಿಶಹವಷದ ಕ್ೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ ಭಹಖಿಸಷಟುದ್ಧಲಿ.

ಖಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ನಿಿಸಷಲಟ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ ಄ಂವಖಳ ಔಟರಿತಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಟುದಟ ಫಸಳ ಭಟಕಯ. ಆದರೆ ಂದ್ಧಗೆ,
ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಈದೆದೀವಖಳು ೂರೆೈಸಿತೆೀ ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹರಿೀತ್ತ ಷಂದ್ಧಸಿದಯಟ (ಎಲಿರಿಖ ಆದಟ ಪಲರದವಹಗಿತೆುೀ)
ಎನಟನುದನಟನ ಔಟರಿ

ಚಿಂತ್ತಷಬೆೀಔಟ. ನಂತಯ ಖಟಂು ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ, ಷಂನ ಮಲಖಳಲ್ಲಿ, ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಖಟಂು ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ

ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ಹೆ ಂದಹಣಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಮಹಡಬೆೀಔಟ ಎಂದಟ ರ್ಹಖಯ ಔತೆಯಿಂದ ಯೀಜಷಬೆೀಔಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಸಹಧನೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಧನಹತಮಔ ರಿಣಹಭವಿಯಲಟ ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಔಲ್ಲಮಟುದನಟನ ಷದಹಕ್ಹಲೂ ಫಳಷಬೆೀಕ್ರಲಿ ಎಂದಟ
ಷಂಶೆೃೀಧನೆಖಳು ತ್ತಳಿಷಟತುವೆ. ಅದದರಿಂದ ರತ್ತೀ ಹಠ್ಔ ಾ ಆದನಟನ ಫಳಷಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ೆಂಫ ನಫಿಂಧವೆೀನ ಆಲಿ. ಖಟಂು ಕ್ೆಲಷನಟನ
ೂಯಔ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಹನಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿಶಮಷಟು ಫದಲ್ಹದಹಖ ಄ಥವಹ ಂದಟ ತಯಖತ್ತ ಚಚೆಿಮನಟನ
ಸಟಟ್ಟುಹಹಔಲಟ ಆದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ, ತಯಖತ್ತಮ ಷನನವೆೀವನಟನ ತ್ತಳಿಯಹಗಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಄ನಟಬವಹತಮಔ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ
ರಿಚಯಿಷಲಟ ಭತಟು ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯದ ಄ಭಹಯಷ ನೀಡಲಟ ಄ಥವಹ ವಿಶಮಖಳನಟನ ುನರಹಲ್ೆ ೀಔನ ಮಹಡಲಟ ಷಸ
ಖಟಂುಕ್ಹಮಿನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ.
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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
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
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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
Hands-on 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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