ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡುುದು: ವಫಧ

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ುು (NCF 2005) ಭತುು ಶಿಕ್ಷಔಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ುು (2009)ಖಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಭ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನುನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಖಳು ಷದೃಢವಹದ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನುನ ದಗಿಷುತುವೆ. ಇ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನುನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡುುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಭುಕಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನುನ ಇಡೆೀರಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಔಯನುನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಖಳೆಂದು ರಿಖಣಿಸಿ, ಄ಯು ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ವಯಔವಿಯು ಸಹಧನ ಹಹಖ ವಿಧಹನಖಳನುನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನುನ ಹೆ ಂದುಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ೆಮ
ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು ಷಹಹಮವಹಖುಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭುಕಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಔಯು
ಗಟ್ಔಖಳನುನ, ವೆೈಮಕ್ರುಔ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಖಳನುನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನುನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡು ಄ುಖಳನುನ ನ ತನ
ಷಂದಬಿಖಳಿಗೆ ಭತುು ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷುುದು.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಖಳಿಖ ಹಹಖ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಖಳಿಖ ಄ನವಮವಹಖು ಇ ರಭುಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತುು ಟೆಸ್ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭುಕ ವಿಧಹನಖಳ ಫಗೆೆ ಭುಂದುರಿದ ಹರಯೀಗಿಔ ಷಲಹೆಖಳನುನ
ನೀಡುತುವೆ. ಟೆಸ್-ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಔ ತತವಖಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಷಂಗಟಿಷು ವಿಧಹನಖಳು, ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳು
ಭತುು ಶಿಕ್ಷಔ-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ನಡುವಿನ ಡನಹಟ್ನುನ ಏಿಡಿಷು ವಿಧಹನಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ
ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭುಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ಟೆಸ್- ಆಂಡಿಯಹದಯು ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳ ಷಭ ಸು ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಖಿಸಷುವಿಕ್ೆಮ ರಭುಕ ತಂತರಖಳನುನ
ವಿರಿಷುತುವೆ. (ರಭುಕ ಷಂನ ಮಲಖಳ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದುಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಔಯು ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭಹಖಿಸಷುವಿಕ್ೆಮ
಄ಭಹಯಷಖಳನುನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ ಫಳಷುುದನುನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಖಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸುದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ಹಹಖ
ನಡತೆಖಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಔಯು ಖುಯುತ್ತಷಲು ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನುನ ಕ್ೆೀಳಫಸುದು. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳನುನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಔರಿಸಿದುದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಖಳಿಗೆ ಄ನುಖುಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನುನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಖಳನುನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಭ ಲಔ OERಖಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಖಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದುದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಔ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯು ಆದನುನ ಫಳಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಖಳನುನ ಟಹಯಬೆಿಟ್, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಖಳಲ್ಲಿ ಹಹಖ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಔ ಫಳಷಲು, ಫಳಕ್ೆದಹಯಯು ಆುಖಳನುನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಫುದ್ಧದಭಂಥನ ಮಹಡಿದ ಄ಧಿಮ ನಂತಯ ಕ್ೆಳಔಂಡ ಄ಂವಖಳ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ;


ನೀು ಏನು ಹೆೀಳಿದ್ಧರಿ? ಭತುು ಏನು ಮಹಡಿದ್ಧರಿ? ಹಹಖ ಆದು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು ಭತುು
ಭಹಖಿಸಷಲು ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮಔವಹಯಿತು?



ನೀು ಆದನುನ ಷುಲಬವಹಗಿ ನಿಿಸ
ಫುದ್ಧದಭಂಥನನುನ ಮಹಡುವಿರಹದ



? ಆದನುನ ಹೆೀಗೆ ತ್ತಳಿ ಕ್ೆ ಂಡಿರಿ? ನೀು ಭತೆ ಂ
ು ದು
, ಆದನುನ ಆನ ನ ಹೆೀಗೆ ಈತುಭಡಿಷುವಿರಿ?

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆೀಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಿದಯು? ಭತುು ಄ರಿಗೆ ವಫದದ ಫಗೆೆ ಏನು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದು ನೀು ಹೆೀಗೆ
ಗೆ ತುುಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯುವಿರಿ? ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಮನುನ ಄ಯು ಅನಂದ್ಧಸಿದ

ಸಹ

ನಯ ಄ಧಿಗಿಂತ ಇ ಄ಧಿಮಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಮಹತನಹಡಿದ

?
?. ವಫದ ವಿಶಮದ ಔುರಿತು ಄ರಿಗೆ

ತ್ತಳಿದ್ಧಯು ರಭುಕ ಄ಂವಖಳನುನ ಫರೆದ್ಧಟ್ುುಕ್ೆ ಳಿು ಭತುು ಄ರಿಗೆ ಹೆಚುಿ ಷಶುತೆಯಿಲಿದ ಄ಂವಖಳ

ಷಸ ಫರೆದ್ಧಟ್ುುಕ್ೆ ಳಿು. ಭುಂದ್ಧನ

ಹಠ್ಖಳಲ್ಲಿ ನೀು ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕ್ೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುಲ್ಲಿ ಇ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ
ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ .
ವಫಧು ಳಗೆ ಂಡಂತೆ, ನೀು ಬೆ ೀಧಿಷು ಫಸಳಶುು ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ನಭಮ

ಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಖ

ಷವಲ ಭಟಿುನ ಜ್ಞಹನವಿಯುತುದೆ.

ಅ ರೆ, ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳೄ ೂಣಿ ರಮಹಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಣಿಗೆಯಹಗಿಯುುದ್ಧಲಿ.
ನೀು ಂದು ಬೆ ೀಧನಹ ಄ಧಿಮನುನ ಹರಯೀಗಿಔ ಄ಥವಹ ಸೆೈದಹಧಂತ್ತಔ ಹಠ್ವಹಗಿದದಯ

ಷರಿ, ನೀು ಯೀ ಷುವಹಖ ನಭಮ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಇಗಹಖಲ್ೆೀ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯು ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ನೀು ತ್ತಳಿದುಕ್ೆ ಂಡಿಯುುದು ಫಸಳ ಭುಕಯ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ನಭಮ
ಬೆ ೀಧನೆಮನುನ ಹೆಚುಿ ನೆೀಯವಹಗಿ ಖುರಿಯಹಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸುದು. ನೀು ಄ಯ ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷು ಄ಖತಯತೆಯಿದೆ, ಇಗಹಖಲ್ೆೀ
಄ಯು ತ್ತಳಿದ್ಧಯು ಭತುು ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯು ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ

ಧನೆ ಮಹಡುತಹು, ಷಭಮನುನ ಯಥಿ

ಫುದ್ಧಧಭಂಥನು ಂದು ವಿಶಮದ ಔುರಿತು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು, ಭತುು ತಭಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನುನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲು, ಔಲ್ಲಕ್ಹರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡು ಂದು ಈತುಭ ವಿಧಹನ. ವಫಧ ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಆಯು ಷಂದೆೀಸಖಳು ಄ಥವಹ
ವಿಚಹಯಖಳನುನ ೂಣಿವಹಗಿ ತ್ತಳಿಮದೆೀ ಆಯುುದನುನ, ವಫಧ

ವಿಶಮದ ಔುರಿತು ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡುುದಯ ಭ ಲಔ

ರಿಸರಿಷಫಸುದು. ಇ ಂದು ಜ್ಞಹನದ್ಧಂದ ನೀು ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮನುನ ನೆೀಯವಹಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಄ಖತಯತೆಖಳನುನ
ಖುರಿಯಹಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡು, ಭತುು ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳಿಗೆ ಷವಹಲ್ೆ ಡುು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ, ಮಹಡಲು ಷಭಥಿರಹಖುವಿರಿ. ಆದನುನ ಮಹಡಲು ನೀು
ಚಿಔಾದಹದ ಕ್ೆಲು ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ ಯೀಜಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ವಫಧ ಈಂಟಹಖುವಹಖ ಏನಹಖುತುದೆ? ಭತುು ವಫಧು ಈಂಟಹದ
ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಏಕ್ರಯುತುದೆ? ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ.
ವಿಶೆೀಶ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಄ಖತಯತೆಯಿಯು ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಬೆಂಫಲ ಬೆೀಕ್ಹಖಫಸುದು. ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ ನಿಸಣೆಗೆ
ಸಹಧಯವಹಖುಂತಸ ಹೆಚುಿ ಭಹಖಖಳನಹನಗಿ ಮಹಡುುದರಿಂದ ಄ರಿಗೆ ಄ನುಔ ಲವಹಖಫಸುದು.
ನಭಮ ಔಲ್ಲಕ್ಹರ್ಥಿಖಳು ಇಗಹಖಲ್ೆೀ ಏನನುನ ತ್ತಳಿದುಕ್ೆ ಂಡಿಯುಯು ಎಂಫುದನುನ ನೀು ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು, ಫುದ್ಧಧಭಂಥನು ಷಹಹಮ
ಮಹಡುುದಲಿ

, ಆದು ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಄ಯು ಹೆಚುಿ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ಭಹಖಿಸಷುಂತೆ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುುದಯ ಭ ಲಔ, ನಭಮ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿ ಅತಮವಿಶಹವಷನುನ ಯ ಪಿಷುತುದೆ/ಬೆಳಷುತುದೆ. ಚಿತರ 2ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಭುಕಯ ಄ನುಔ ಲಖಳನುನ ಷಂ ುವಹಗಿ ನೀಡಲ್ಹಗಿದೆ.
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ಷಂನ ಮಲ

‘ಔಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ

ಮಹತನಹಡುುದು’.

.
ಆದು ಄ಯ

ಔಲ್ಲಕ್ೆಗೆ

ನೆಯು

ನೀಡುುದಯ

ಭ ಲಔ,

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ

ಮಹತನಹಡುುದರಿಂದಹಖು ಄ನುಔ ಲಖಳ ಔುರಿತು ಳನೆ ೀಟ್ನುನ ದಗಿಷುತುದೆ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಕ್ೆಲಷನುನ ನೀು
ಭುಂದುರೆಷುುದಕ್ರಾಂತ ಭುಂಚಿತವಹಗಿ, ಆದನುನ ಒದುುದು ನಭಗೆ ಈಮುಔು ಎಂಫುದನುನ ಔಂಡುಕ್ೆ ಳುಫಸುದು.
ಆದು ನಭಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಄ಯ ವಿಚಹಯಖಳು ಭತುು ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕ್ೆಮ ಔುರಿತು, ಮಹತನಹಡಲು ಪ್ರೀತಹಾಸ ನೀಡುುದಕ್ಹಾಗಿ ಆಯು
ಮಹಖಿಖಳನುನ ರಿಶೆೃೀಧಿಷಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ.
3 ಫುದ್ಧಧ ಭಂಥನದ್ಧಂದ ಡೆದ/ಸುಟಿುಕ್ೆ ಂಡ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ಫಳಷುುದು.

ಫುದ್ಧದಭಂಥನದ್ಧಂದ ಡೆದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ದಹಕಲ್ಲಷಲು ವಿವಿಧ ಮಹಖಿಖಳಿವೆ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ
ದಹಕಲ್ಲಷಬೆೀಔು ಎಂಫುದನುನ ನೀು ಹೆೀಳಲು, ನೀು ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಯಿಂದ ಏನನುನ ಡೆಮಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯುವಿರಿ ಎಂಫುದನುನ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
ಫುದ್ಧದಭಂಥನ ಮಹಡು ಄ಧಿಮ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ, ನೀು ಄ನೆೀಔ ರಿೀತ್ತಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ಡೆ

ವಿರಿ. ಆುಖಳನುನ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ

಄ಥೆೈಿಷುವಿಕ್ೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷಲು ಹರಯಂಭಿಔ ಄ಂವಖಳನಹನಗಿ ನೀು ಈಯೀಗಿಷಫಸುದು. ನೀು ಄ಬಯಸಿಷುತ್ತುಯು ವಿಶಮದ ಔುರಿತು
ನೆೈಜ್ವಹದ ಸಹಧಯತೆಖಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವಂದನುನ ಭುಕಯವಹದು ಎಂದು ಹೆೀಳಲು ನೀು ಫಮಷಫಸುದು, ಭತುು ಈಳಿದುಖಳು ಭುಂದ್ಧನ
ದ್ಧನಖಳಲ್ಲಿ ಫಯಫಸುದು, ಄ಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ವೆೈಮಕ್ರುಔವಹಗಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಲು ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ಔ ಡ ನೀು
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಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಯಹುದೆೀ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿಮ , ಫಬಯು ಆನೆ ನಫಬರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹತನಹಡುುದರಿಂದ ಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳು
ಬೆಳಣಿಗೆ ಹೆ ಂದುು, ಭತುು ಄ರಿಗೆ ಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳು ಹೆೀಗೆ ಬೆಳಣಿಗೆ ಹೆ ಂದ್ಧದು ಎಂಫುದನುನ ತ್ತಳಿಸಿ.
ವಫದು ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ ನಭಮ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ನೀು ಕ್ೆೀಂ
ಯೀಜಿಷುುದಯ

ಔರಿಷಫಸುದು. ಅದರೆ, ಕ್ೆಲು ಷಯಳ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ

ಲಔ ಔಂನಖಳನುನ ಈಂಟ್ುಮಹಡುುದರಿಂದ ವಫದು ಈತತ್ತುಯಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ

ಆದು ಷಯಳ

ಕ್ಹಮಿಖಳನುನ ಄ಂದರೆ ಯಫಬರ್ ಬಹಯಂರ್ಡ ನುನ ಄ಥವಹ ತಂತ್ತಮನುನ ಎಳೆಮುುದು, ಡೆ ೀಲ್ಲನ ಮೀಲ್ೆ ಬಿೀಜ್ಖಳ

ಆಡುುದು ಭತುು

ಡೆ ೀಲನುನ ನಧಹನವಹಗಿ ಬಹರಿಸಿದಹಖ ಏನಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ ಖಭನಷುುದು

ನೀು ಄ಯ

ಫುದ್ಧದಭಂಥನಕ್ೆಾ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷು ರಿೀತ್ತಮು ನಭಮ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಄ವಯಔತೆಖಳನುನ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
ಔಲ್ಲಕ್ಹರ್ಥಿಖಳಹಗಿ ನೀು

ತ್ತಳಿದ್ಧಯುವಿರಿ, ಯಹಕ್ೆಂದರೆ, ನೀು ನಮಮಿತವಹಗಿ ತಯಖತ್ತಗೆ ಬೆ ೀಧಿಷು

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ

಄ತುಯತುಭ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ನುಔ ಲವಹಖು ಹರಯೀಗಿಔ ಕ್ಹಮಿನುನ ಷಂಗಟಿಷು ವಿಧಹನಖಳನುನ ಭತುು ಯಹ ವಿಧದ
ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ ನೀಡಬೆೀಔು ಎಂಫುದು ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಫಸುದು.
ಭುಂದ್ಧನ ಷಂದಬಿ ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ, ಶಿರೀಭತ್ತ ವಭಿಯಯು, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಷಕ್ರುಮನುನ ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ುುಕ್ೆ ಳುಲು ಭತುು ವಫಧ ಹೆೀಗೆ
ಈಂಟಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ ರಿಶೆೃೀಧಿಷಲು, ಄ಯು ಹೆೀಗೆ ಷಂಗಿೀತ ವಹದಯಖಳನುನ ಫಳಸಿದಯು ಎಂಫುದನುನ ತ್ತಳಿಷುಯು. ಷಂಗಿೀತ
ವಹದಯಖಳನುನ ಷುಲಬವಹಗಿ ಷಥಳಿೀಮ ಷಭುದಹಮದಲ್ಲಿ ಔಂಡುಕ್ೆ ಳುಫಸುದು ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಆುಖಳನುನ ತಯಖತ್ತಗೆ ತಯಫಸುದು.

ಷಂದರ್ಭ ಅಧಯಯನ 2: ಬುದ್ಧಿಮಂಥನ ಮಹಡಲು ಷಂಗೀತ ಹದಯಗಳನುು ಮತುು ಷಣ್ಣ ಗುಂುಗಳನುು
ಬಳಷುುದು.
ಶ್ರೀಮತಿ ವಮಹಭರರು ಎಮ್.ಜಿ ಷರ್ಹಭರಿ ವಹಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಹನ ಶ್ಕ್ಷಕಿ. ವಹಲಹ ಹರ್ಷಭರ್ೆ ೀತಸರ್ಹಾಗ ಸಿದಿತೆ ನಡೆಷುತಿುದದರು. ಹಹಗಹಗ
ಅರು ಮುಂದ್ಧನ ವಿಶಯ ‘ವಬಿನುು’ ಅರ ವಿದ್ಹಯರ್ಥಭಗಳಿಗೆ ರಿಚಯಿಷಲು ಈ ಅರ್ಹವನುು ಉಯೀಗಸಿರ್ೆ ಂಡರು.
ಷಮಹರಂರ್ರ್ಹಾಗ ಡಹಯನ್ಸಸ/ನಹಟ್ಯನುು ಅಭ್ಹಯಷ ಮಹಡು ದದರು. ನಹನು ನನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುರ್ೆ ಂಡು, ಷಂಗೀತ ಹದಯದ
ವಬಿದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ನಹಟ್ಯ ಮಹಡು ರ್ಹಲುಗಳನುು ಬಡಿಯುತಿುರುಹಗ, ಉಂಟಹದ ರ್ಹಲು ಗೆಜ್ೆೆಗಳ ವಬಿನುು ರ್ೆೀಳಿಸಿರ್ೆ ಂಡೆ. ನಹನು
ರತಿಯಂದು ಹದಯದ್ಧಂದ ಉಂಟಹದ ವಬಿನುು ಗುರುತಿಷಲು ರಯತಿುಸಿದ್ೆ. ನಂತರ ನಹನು ಹದಯಗಳನುು ಸತಿುರದ್ಧಂದ ಗಮನಿಷಲು
ಷಂಗೀತ ರ್ೆ ಠಡಿಗೆ ಭ್ೆೀಟಿ ನಿೀಡಿದ್ೆ (ಚಿತರ 3)

3

.

಄ಲ್ಲಿ ಡೆ ೀಲ್, ತಫಲ್ಹ, ಹಹಮೊೀಿನಮಂ, ಸಿತಹರ್, ಕ್ೆ ಳಲು ಹಹಖ ಕ್ೆಲು ಕ್ಹ ಗೆರ್ೆೆಖಳಿದದು. ನಹನು ಄ುಖಳಲ್ಲಿ ರತ್ತಯಂದನುನ
ನುಡಿಷಲು ರಮತ್ತನಸಿದೆನು. ನಹನು ಷಂಗಿೀತ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ರತ್ತಯಂದನುನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆಯಹಗಿ ನುಡಿಷುಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿದೆ, ಭತುು ನನನ
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ಮೊಬೆೈಲ್ ಪ್ೀನ್ ನಲ್ಲಿ ರತ್ತಯಂದು ವಹದಯದ ವಫದನುನ ಧವನ ಭುದರಣ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡೆ. ನಹನು ಷಥಳಿೀಮ ಕ್ಷಿಖಳ ಧವನ, ಔಲುಿಖಳು,
಄ಭೃತಶಿಲ್ೆಖಳು, ಹಹಖ ನಹಣಯಖಳಿಂದ ಈಂಟಹಖು ವಫಧನುನ, ಧವನ ಭುದರಣ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡೆ. ನಹನು ಇ ಧವನ ಭುದರಣಖಳನುನ
ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಬೆೀಕ್ೆಂದು ಕ್ೆ ಂಡಿದೆದ ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಇ ವಫಧನುನಂಟ್ುಮಹಡು ಷುುಖಳನುನ ಖುಯುತ್ತಷುಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿದೆ.
ಭುಂದ್ಧನ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ, ನಹನು ಇ ಧವನ ಭುದ್ಧರತವಹದುಖಳನುನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಕ್ೆೀಳಿಸಿದೆನು, ಹಹಖ ರತ್ತಯಂದು ವಫಧದ ಭ ಲನುನ
಄ಯ ಭನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಖುಯುತ್ತಷುಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿದೆನು. ನಂತಯ ನಹನು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷುಂತೆ ಹೆೀಳಿದೆ ಭತುು
಄ಯ ಭನೆ ಭತುು ಷುತುಭುತು ಕ್ೆಲು ಸಹಮಹನಯ ವಫಧನುನ ಟಿು ಮಹಡಲು ತ್ತಳಿಸಿದೆ. (ಭುಕಯ ಷಂನ ಮಲ- ಖುಂು ಕ್ಹಮಿ
ಈಯೀಗಿಷುುದು, ನಭಮ ಹಠ್ಖಳಲ್ಲಿ ಖುಂುಖಳನುನ ಯೀಜಿಷಲು ಭತುು ಷಂಗಟಿಷಲು ನಭಗೆ ಷಹಹಮವಹಖಫಸುದು). ಸಹಮಹನಯ
ವಫಧ ಎಂಫ ಶಿರೆ ೀನಹಭದಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ಯ ಈತುಯಖಳನುನ ಫರೆಮಲು, ರತ್ತಯಂದು ಖುಂಪಿಖ ಂದು ಹಹಳೆಮನುನ ನೀಡಿದೆ. ಶಹಲ್ೆಗೆ
ನೀಡಿದ ಕ್ೆಲು ದೆ ಡುದಹದ ಔರ್ ಖಳ ಿಸಂದ್ಧನ ಭಹಖದ ಹಹಳೆಮನುನ ಫಳಸಿ, ನಹನು ಹಹಳೆಮನುನ ಈಳಿಸಿದೆ. ಇ ೆೀರ್ ಖಳು
ಖಟಿುಯಹಗಿದುದ, ನನನ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಲು ಄ನುಔ ಲವಹಯಿತು.
ನಂತಯ, ನಹನು ಈಳಿದ ತಯಖತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ, ರತ್ತಯಂದು ಖುಂಪಿನಯ ತಭಮ ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುಂತೆ
ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಄ಯು ಮಹತನಹಡುತ್ತುಯುವಹಖ ನಹನು ಕ್ೆಲು ಭುಕಯ ದಖಳನುನ ಭತುು ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಅಮುದಕ್ೆ ಂಡು, ಄ುಖಳನುನ ಔು
ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದೆನು. ಆುಖಳು ನನಗೆ ಄ಯು ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ವಫಧನುನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಯು ಭತುು ಄ು ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುವೆ
ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಯು ಹೆೀಳಿಯು ಄ಂವಖಳ ಸಹರಹಂವನುನ ತ್ತಳಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಯಿತು.
ಷಣಣ ಖುಂುಖಳಲ್ಲಿ ಄ಯನುನ ಮಹತನಹಡಲು ತೆ ಡಗಿಷುುದರಿಂದ, ಶಿರೀಭತ್ತ ವಮಹಿಯಯು ತಭಮ ತಯಖತ್ತಮ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ
ಮಹತನಹಡಲು ಭತುು ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ ಭಹಖಿಸಷಲು ಹೆಚಿಿನ ಄ಕ್ಹವಖಳನುನ ನೀಡಿದಯು. ಄ಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಆಡಿೀ ತಯಖತ್ತಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಭುಂದೆ ಮಹತನಹಡಲು ಬಮಡಲ್ಲಲಿ ಄ಥವಹ ತೆ ಂದರೆಗಿೀಡಹಖಲ್ಲಲಿ. ಄ಯ ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಈತುಭವಹಗಿ ಭತುು
ಷಶುವಹಗಿ ಯಔುಡಿಷಲ್ಲಲಿವಹದಯ ಷಿಸತ, ಄ಯು ಹೆಚುಿ ಔಳಳಡಲ್ಲಲಿ. ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನುನ ಔಶುಔಯ ಎಂದುಕ್ೆ ಂಡ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಈಳಿದ
ಖುಂಪಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಬೆಂಫಲ ಭತುು ಷಹಹಮನುನ ಮಹಡುಂತೆ ನೀು ತ್ತಳಿಷುುದರಿಂದ, ಆಂತಸ ಔಲ್ಲಕ್ಹರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಆದು ಫಸಳ
ಈತುಭವಹದುದು.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಆತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ತಹು ತ್ತಳಿದುಕ್ೆ ಂಡ ಄ಂವಖಳನುನ ವಿರಿಷುುದರಿಂದ, ಄ಯ ಷವ ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕ್ೆಮನುನ
ಷಶುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು ಷಹಹಮಔವಹಖುತುದೆ ಔರಮೀಣ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಄ಯ ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುು

ಹಹಖ

ಮಹತನಹಡುುದಯಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿ ಅತಮವಿಶಹವಷನುನ ಹೆ ಂದುಯು. ವಿವಿಧ ಸಹಭಥಯಿುಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡುುದು ಂದು
ಈತುಭ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆ, ಆದರಿಂದ ಯಹುದೆೀ ಷಧೆಿಯಿಲಿ

, ರತ್ತಭಹನವತ ಹಹಖ ಔಲ್ಲಕ್ೆ ಹೆಚುಿ ಔಶುಔಯ ಎಂದುಕ್ೆ ಂಡ ಆ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಟಿುಗೆ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಲು ಆದು ಷಹಹಮಔವಹಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೀ : ಎಲಿರನುು ಒಳಗೆ ಳಳುುದು

ಚಿಔಾ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಖುಂು ಆದದರೆ, ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಬಯು ಖುಂಪಿನ ಭುಕಯಷಥರಹಗಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷು, ಹಹಖ ಆನೆ ನಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿ
಄ಯ ಈತುಯಖಳನುನ ಫರೆದುಕ್ೆ ಳುು ಸಹಭಥಯಿ ಆಯುಯು ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿಯುುದನುನ ನೀು ಕಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಄ವಯಔತೆಯಿದೆ.
ದೆ ಡು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಆದು ಂದು ಄ಂತಸ ಷಭಸೆಯಯೆೀನಲಿ.
ನಭಮ ಖುಂುಖಳನುನ ಯಚಿಷಲು ನೀು ಆತಯ ಮಹಖಿಖಳನುನ ಷಸ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಫರಿೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಸಹಭಥಯಿನಹನಧರಿಸಿ,
ಖುಂುಖಳನುನ ಯಚಿಷಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧನಲಿ. ನೀು ಆದನುನ ತಯಖತ್ತಮನುನ ಭಹಖಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷುುದರಿಂದ

ಮಹಡಫಸುದು. ಆದರಿಂದ

ವಿವಿಧ ಸಹಭಥಯಿುಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಯು ಖುಂುಖಳನುನ ನೀು ಡೆಮಫಸುದು. ಆಂತಸ ಖುಂುಖಳಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿ ಸಹಭಥಯಿುಳು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಮು, ಖುಂಪಿನ ವಿಚಹಯಖಳನುನ ದಹಕಲ್ಲಷು ಕ್ಹಮಿನುನ ನಿಿಸಷುಯು. ಅದರೆ, ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿಯು ರತ್ತಯಫಬಯ ,
ಫುದ್ಧಧಭಂಥನದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ತಭಮ ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಯಔುಡಿಷಬೆೀಕ್ಹಖುತುದೆ.
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ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿದದರೆ, ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡುುದನುನ ಷಂಗಟಿಷಲು ಆದು ಂದು
಄ತುಯತುಭ ವಿಧಹನ. ಆದರಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ದ ಯ ಚಲ್ಲಷು ಄ಖತಯತೆಯಿಯುುದ್ಧಲಿ. ಄ಯು ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಷುತು ತ್ತಯುಖಬೆೀಕ್ಹಖಫಸುದು.
ಭತೆ ುಂದು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ, ನೀು ಄ಯ ಅಷಕ್ರುಖನುಖುಣವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಖುಂು ಮಹಡಫಸುದು. ಂದು ವಿಶಮದ ಅಯೆಾಮನುನ
ರಿಶೆೃೀಧಿಷಲು ಆಯು ಭತೆ ುಂದು ವಿಧಹನ

, ಅ ವಿಶಮದ ಔುರಿತು ಆಯು ಸಲವಹಯು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಷವಯ ಖಳನುನ/಄ಂವಖಳನುನ

ರಿಶೆೃೀಧಿಷುುದು, ನೀು ರತ್ತಯಂದು ಖುಂು ವಿವಿಧ ಷವಯ ಖಳನುನ /಄ಂವಖಳನುನ ರಿಶೆೃೀಧಿಷುಂತೆ ತ್ತಳಿಷಫಸುದು. ಹಹಗಹಗಿ
ನಭಮ ವಿಶಮು ‘ವಫಧ’ ಅಗಿದದರೆ, ರತ್ತಯಂದು ಖುಂು ಄ದಯ ಷವಕ್ೆೀತರಖಳಹದ, ಷಂಗಿೀತ ವಹದಯಖಳು, ವಫಧದ ವಿಧಖಳು, ವಫಧ ಹೆೀಗೆ
ಈಂಟಹಖುತುದೆ ಄ಥವಹ ವಫಧ ಮಹಲ್ಲನಯ

ಚಟ್ುಟಿರ್ೆ 3: ಬುದ್ಧಿಮಂಥನ ಮಹಡಲು ಷಣ್ಣ ಗುಂುಗಳನುು ಉಯೀಗಷುುದು
ನಭಮ ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡುವಹಖ, ನೀು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂವಖಳನುನ ರಿಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹಗಿಯುುದರಿಂದ, ನೀು ಇ
಄ಧಿಮನುನ ಯೀಜಿಷಲು ಕ್ೆಲು ಷಭಮ ತೆಗೆದುಕ್ೆ ಳುು ಄ವಯಔತೆಯಿದೆ.


ನೀು ಯಹ ವಿಶಮದ ಔುರಿತು ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯುವಿರಿ? ನಂತಯ ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮನುನ ಖುಂುಖಳಹಗಿ ಹೆೀಗೆ
ವಿಂಖಡಿಷಬೆೀಔು? ಎಂಫುದನುನ ನಧಿರಿಸಿರಿ.



಄ಯು ಏನು ಮಹಡಬೆೀಕ್ೆಂಫುದನುನ ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖ

ಹೆೀಗೆ ತ್ತಳಿಷುವಿರಿ? ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆ 2ಯಲ್ಲಿ

ಇ ತಂತರನುನ

ಹೆೀಗೆ ಷುಧಹರಿಸಿ ನೀು ಫಳಷುವಿರಿ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ನಭಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನುನ ಷಸ ನೆನಪಿಸಿಕ್ೆ ಳಿುರಿ.


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಫುದ್ಧಧಭಂಥನಕ್ೆ ಾಳಡಿಸಿದಹಖ, ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ತ್ತಯುಗಹಡುುದು ಭತುು ಄ಯು ಮಹತನಹಡುತ್ತುಯುುದನುನ
ಅಲ್ಲಷುುದು, ಄ಯು ಫಬರಹದ ಮೀಲ್ೆ ಫಬಯಂತೆ ಮಹತನಹ

ನಭಮ ಷಹಹಮದ ಄ಖತಯತೆಯಿದದರೆ,

಄ರಿಗೆ ಮಹಖಿದವಿನ ನೀಡಿ. ಄ಯಲ್ಲಿಯು ವಿಚಹಯಖಳ ಔುರಿತು ಄ಯು ಮಹತನಹಡುತ್ತುಯುವಹಖ, ಭಧಯರವೆೀಶಿಷದಂತೆ
ರಮತ್ತನಸಿ, ಄ಯು ಯಷಯ ತಭಮ ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಸಂಚಿಕ್ೆ

ುದರಿಂದ ಆದು ಄ರಿಗೆ ನಣಹಿಮಔ ಸಂತವಹಗಿಯುತುದೆ.



ಕ್ೆಲಷನುನ ಮಹಡಲು ಄ರಿಗೆ ಷಭಮನುನ ನೀಡಿರಿ.



ರತ್ತಯಂದು ಖುಂಪಿನ ಫುದ್ಧದಭಂಥನನುನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ನಿಿಸಷುವಿರಿ? ನೀು ಄ಯ ಚಹಟ್ಿ ಖಳನುನ ರದಶಿಿಸಿ, ಄ರಿಗೆ
ಫಬಯು ಆನೆ ನಫಬಯ ಚಹಟ್ಿ ಖಳನುನ ನೆ ೀಡುಂತೆ ತ್ತಳಿಷುವಿರಹ?, ಄ಥವಹ ವಫಧ ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ? ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು
ರತ್ತಯಂದು ಖುಂಪಿನಂದ ಯಹರಹದಯ ಫಬಯು ಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನುನ ವಿರಿಷುಂತೆ ಹೆೀಳುವಿರಹ?. ಄ಯ
ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಸಂಚಿಕ್ೆ

ುದರಿಂದ, ನಭಗೆ ರತ್ತಯಂದು ಖುಂು ಹೆೀಗೆ ರಖತ್ತಮನುನ ಹೆ ಂದುತ್ತುದೆ ಹಹಖ ಄ಯು

ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಚೆನಹನಗಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯುರೆೀ ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು ಹೆಚಿಿನ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ. ಄ಯು ಈತುಭ
ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯುುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು, ಇ ಕ್ೆಲು ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಄ಯು ಭುಂದ್ಧನ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ
ರಿಶೆೃೀಧಿಷಬೆೀಕ್ಹಖಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿರಿ.
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ಇ ಫುದ್ಧದಭಂಥನದ್ಧಂದ ಡೆದ ಮಹಿಸತ್ತಮು ಹೆೀಗೆ ಭುಂದ್ಧನ ಹಠ್ನುನ ಯೀಜಿಷಲು ಷಹಹಮಔವಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ
ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ, ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಖಭನಸಿ, ಭತುು ಸಹಭಯತೆ ಆಯು ವಿಚಹಯಖಳನುನ ಖುಂು ಮಹಡಲು ರಮತ್ತನಸಿ.
‘ಹಠ್ಖಳನುನ ಯೀಜಿಷುುದು’ ಭುಕಯ ಷಂನ ಮಲ

ಷಸ ನೀು ಖಭನಷಫಸುದು. ಹಹಗಹದರೆ, ಶಿರೀಭತ್ತ

ವಭಿಯಯು ಮಹಡಿದಂತೆ ವಫದ ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷುುದಕ್ರಾಂತ

, ವಫದ ಈಂಟಹಖುವಿಕ್ೆಮ

ಔುರಿತು ಄ಯ ಄ನುಬನುನ ವಿಷುರಿಷಲು ಄ನೆವೀಶಣೆಖಳನುನ, ಄ಥವಹ ಕ್ೆಲು ಷಯಳ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ ಮಹಡಲು, ಄ರಿಗೆ
ನೀು ಷಹಹಮ ಮಹಡು ಄ವಯಔತೆಯಿದೆ.

4 ಕಲ್ಲರ್ೆಗಹಗ ಬುದ್ಧಿಮಂಥನಗಳನುು ಉಯೀಗಷುುದು.
ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡುುದರಿಂದ ಹೆ ಯಫಂದ ಄ಂವಖಳನುನ ಫಳಷಲು ಄ನೆೀಔ ಮಹಖಿಖಳಿವೆ. ಄ುಖಳು ನೀು ವಿಜ್ಞಹನದ ಆತಯ ವಿಶಮ
ವಿಚಹಯಖಳನುನ ನೆ ೀಡು ಮಹಖಿವಹಗಿಯಫಸುದು. ಹಹಗಹಗಿ, ವಿಜ್ಞಹನದ ಠ್ಯುಷುಔಖಳಲ್ಲಿಯು ವಿಶಮಖಳನುನ ಹೆಚುಿ ವೆೈಜ್ಞಹನಔ
ರಿಔಲನೆಖಳಹಗಿ ಹೆೀಗೆ ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕ್ೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷುುದು ಎಂಫುದನುನ ನೀು ಯೀಜಿಸಿರಿ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರಖತ್ತಮನುನ ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣೆ ಮಹಡಲು, ಫುದ್ಧಧಭಂಥನದ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುನ ಈಯೀಗಿಷ

ಆದನುನ ಄ಯು

ತಭಮಶುಕ್ೆಾ ತಹವೆೀ ಄ಥವಹ ನಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ಸೆೀರಿಕ್ೆ ಂಡು ಮಹಡಫಸುದು. ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡುುದು ಂದು ವಿನೆ ೀದ ಅಟ್, ಶಿೀಗರ ಹಹಖ
ವೆೀಖವಹಗಿ ಮಹಡಫಸುದು. ಅದದರಿಂದ, ಆದು ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿಯು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸಹಭಥಯಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದ್ಧದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಂದ,
ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಟ್ುುಖ ಡಿಷು ಂದು ಈತುಭ ಮಹಖಿ.
ಇಖ ಷಂದಬಿ ಄ಧಯಮನ 3ನುನ ಒದ್ಧರಿ.

ಂದು ಹಠ್ನುನ ಯೀಜಿಷಲು ಫಬ ಶಿಕ್ಷಔಯು, ತನನ ತಯಖತ್ತಮ ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ

ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಿದಯು ಎಂಫುದನುನ ವಿರಿಷುತುದೆ. ಆದು ವಫದ ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಄ಯ
಄ಥೆೈಿಷುವಿಕ್ೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷಲು ಷಹಹಮಔವಹಖಫಸುದು.
ಷಂನ ಮಲ 2:ರಖತ್ತ ಭತುು ಸಹಭಥಯಿನುನ ಮೌಲಯಂಔನ ಮಹಡುುದು. ಆದು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರಖತ್ತ ಭತುು ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕ್ೆಮ ಔುರಿತು
ಟ್ುುಖ ಡಿಸಿದ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಹೆೀಗೆ ಈಯೀಗಿಷಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು ಳನೆ ೀಟ್ನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.

ಶಿರೀಭತ್ತ ಅಶಹಯಯು ‘ವಫಧ’ ವಿಶಮದ ಔುರಿತು ತಭಮ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡಿದಯು. ಆದನುನ ಇ ಕ್ೆಳಗೆ ನೀಡಲ್ಹಗಿದೆ. ಄ಯ
ಭುಂದ್ಧನ ಹಠ್ನುನ ಯೀಜಿಷಲು ಄ಯು ಫುದ್ಧಧಭಂಥನನುನ ಈಯೀಗಿಷುುದಕ್ರಾಂತ

, ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕ್ೆಮನುನ ಄ಯು

ಆನನಶುು ಷಂಶೆೃೀಧಿಷಲು ಕ್ೆಲು ರಶೆನಖಳನುನ ಕ್ೆೀಳಿದಯು.
ವಫದ ಎಂಫ ದನುನ ನಹನು ಹೆೀಳಿದಹಖ, ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಄ಯ ಭನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಫಯು ಎಲ್ಹಿ ದಖಳನುನ ಹಹಖ ವಿಚಹಯಖಳನುನ,
಄ಯು ಹೆೀಳುಂತೆ ನಹನು ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ನಹನು ಄ುಖಳನುನ ಔುಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಯಹದೃಚಿಿಔವಹ ಟಿು ಮಹಡಿದೆನು. ಕ್ೆಲು ನಮಿಶಖಳ
ನಂತಯ, ನಹನು ನಲ್ಲಿಸಿದೆ ಹಹಖ ಄ಯ ವಿಚಹಯಖಳಿಗೆ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಧನಯವಹದಖಳನುನ ತ್ತಳಿಸಿದೆ.
ನಹನು ಄ಯ ಕ್ೆಲು ಈತುಯಖಳ ಫಗೆೆ

ರಶೆನಖಳನುನ ಕ್ೆೀಳಿದೆನು. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಄ಯು ಏನು ಹೆೀಳಿದಯು? ಎಂಫುದಯ ಭ ಲಔ ಄ಯು

ಏನು ತ್ತಳಿದ್ಧಯುಯು? ಎಂಫುದನುನ ನಹನು ರಿಶೆೃೀಧಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಿತುು. ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ವಫಧದ ವಿಧಖಳ ಔುರಿತು
ವಿರಿಷುುದನುನ ನಹನು ವಹಷುವಹಗಿ ಔಂಡುಕ್ೆ ಂಡೆನು. ಅದರೆ,

಄ಯು ವಫದ ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ? ಹಹಖ

ವಫದದಲ್ಲಿ

ಯತಹಯಷಖಳಹಖಲು ಏನು ಕ್ಹಯಣ? ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು ವಿರಿಷುಲ್ಲಿ ಷಭಥಿರಹಗಿಯುುದ್ಧಲಿ. ನಹನು ಇ ಫುದ್ಧದಭಂಥನದ
ಪಲವೃತ್ತಖಳನುನ ಈಯೀಗಿಸಿ, ವಫದ ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ ಹಹಖ
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಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದು ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಯೀಜಿಷಲು ನಹನು ನಧಿರಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲು ನಹನು ುನಃ ಫುದ್ಧದಭಂಥನದ ಄ಂವಖಳನುನ ತ್ತೀ ವಹಗಿ ಖಭನಸಿದೆ, ಹಹಖ

ವಿವಿಧ ಕ್ೆೀತರಖಳಹಗಿ ಇ ದಖಳನುನ ಖುಂು

ಮಹಡಿದೆ. (ಚಿತರ 4)

4

’

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಹೆಷರಿಸಿದ

ಔಯಣಖಳನುನ, ನಹನು ಟಿು ಮಹಡಿದೆ. ನಂತಯ, ಄ಯು ವಫಧದ ವಿಯ

ಭತುು ವಫದದ

ವಿಧಖಳನುನ ಟಿು ಮಹಡಿದೆ. ಄ಂತ್ತಭವಹಗಿ ನಹನು ವಫದ ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದಕ್ೆಾ ಷಂಫಂ ಸಿದ ದಖಳನುನ ಸುಡುಔಲು
ಹರಯಂಭಿಸಿದೆ. ಇ ಟಿುಮಲ್ಲಿ ನಹನು ಉದುುದು,
ದಖಳನುನ ಸೆೀರಿಸಿದೆನು. ನಹನು ವಫದದ ವಿಧಖಳಿಖ

ಫಲವಹ

ಹೆ ಡೆಮುುದು, ಮಹತನಹಡುುದು, ಭತುು ಕ್ರೀಳುುದು, ಎಂಫ

ಷಸ ಿಸೀಗೆಯೆೀ ಮಹಡಿದೆನು. ನಹನು ಄ರಿಗೆ ಇ ವಿಧಹನಖಳ ಭ ಲಔ ವಫದ

ಈಂಟಹಖುವಿಕ್ೆಮನುನ ವಿರಿಷಲು ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಅದರೆ, ಄ಯು ನಜ್ವಹಖಲ ಏನಹಯಿತೆಂದು ವಿರಿಷಲು ಷಭಥಿರಹಗಿಯಲ್ಲಲಿ.
ನಹನು ನನನ ಯೀಜ್ನೆಮನುನ ಹರಯಂಭಿಸಿದಹಖ, ನನಗೆ ನೀು ವಫದ ಮಹಡುಂತಸ ನಹಲುಾ ಷಂಗಿೀತ ವಹದಯಖ

/ಈಔಯಣಖಳನುನ

ಫಳಷು ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಯಿತುು. ಆದಯ ರ್ೆ ತೆಗೆ ವಫದನುನ ಈಂಟ್ುಮಹಡಲು ಫಳಷಫಸುದಹದ ಕ್ೆಲು ಸಹಮಹನಯ ಷುುಖಳು, ಄ಂದರೆ ಖ್ಹಲ್ಲ
ಡಫಬ, ಫಳಿುಖಳಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಸೆ ೀರೆಕ್ಹಯಿ, ಔುಂಫಳಕ್ಹಯಿ, ಆತರೆ ಆುಖಳನುನ ಣಗಿಸಿ ಫಳಷುುದು, ಕ್ೆಲು ತಂತ್ತಖಳು ಭತುು ಯಫಬರ್
ಬಹಯಂರ್ಡ ಆುಖಳನುನ ಷಂಖರಿಸಷುುದು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ವಫಧ ಮಹಡುುದು ಹೆೀಗೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿದ್ಧತುು. ಅದರೆ, ವಫಧ ಈಂಟಹಖಲು
ಕ್ಹಯಣವೆೀನು ಎಂದು ತ್ತಳಿದ್ಧಯಲ್ಲಲಿ ಎಂಫ ವಿಶಮನುನ ನಹನು ಄ರಿತುಕ್ೆ ಂಡೆನು. ಹಹಗಹಗಿ ನಹನು ಔಂನಖಳ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಷಲು ಂದು
ಡರಮ್ ನ ಮೀಲ್ೆ ಷವಲ ಄ಕ್ರಾ ಹಹಕ್ರ ತೆ ೀರಿಸಿದೆನು.
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ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ರ್ೆ ತೆಖ ಡಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡುುದಯ ಭ ಲಔ ವಫಧ ಈಂಟಹಖುವಿಕ್ೆಮ ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಖಳನುನ, ಶೆರೀಣಿೀಔೃತ ಚಿಔಾ
ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳ ಭ ಲಔ ರಮತ್ತನಷುಂತೆ ನಹನು ಯೀಜ್ನೆಮನುನ ಯ ಪಿಸಿದೆ. ಄ಯು ಆದನುನ ಮಹಡುತ್ತುಯುವಹಖ, ವಫಧ ಈಂಟಹಖಲು
ಕ್ಹಯಣವೆೀನೆಂದು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು ನಹನು ಹೆೀಳಫಸುದು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಔಂನಖಳನುನ ಷವತಃ ತಹವೆೀ ಄ನುಬವಿಷಲು, ನಹನು ಄ರಿಗೆ
ನೀಡಿದಂತಸ ಷುುಖಳು, ಭತುು ವಹದಯಖಳ, ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೆೈಯಹಡಿಷಲು ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುವೆನು. ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಔಂನಖಳ ಫಗೆೆ ಷವತಃ
ತಹವೆೀ ಄ನುಬ ಡೆದುಕ್ೆ ಂಡಯು ಎಂದು ನನನ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗೆ ಫಂದ ನಂತಯ, ನಹನು ವಫಧು ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ ? ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ
ಂದು ಚಿತರನುನ ಫರೆಮುವೆನು.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಯಖತ್ತಯಳಗೆ ಫಬರಹದ ನಂತಯ ಫಬಯಂತೆ, ಚಲ್ಲಷಲು ಄ನುಔ ಲವಹಖು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಹಿ ಚಿಔಾ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ
ಯಸಿಥತ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೀಡಿಷುತೆುೀನೆ. ಄ಯು ಎಲ್ಹಿ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ ಮಹಡು ಄ಖತಯವಿಲಿ. ಅದರೆ, ಔನಶು ನಹಲುಾ ಄ಥವಹ ಐದು
ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನಹನದಯ ಮಹಡಬೆೀಔು.

ಚಟ್ುಟಿರ್ೆ 4: ಮುಂದ್ಧನ ಸಂತಗಳನುು ಯೀಜಿಷಲು ನಿಮಮ ವಿದ್ಹಯರ್ಥಭಗಳ ಬುದ್ಧಿಮಂಥನದ್ಧಂದ
ಹೆ ರಬಂದ ಅಂವಗಳನುು ಬಳಷುುದು
ಷಂದಬಿ ಄ಧಯಮನ 3ಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಅಶಹಯಯು ವಫುಧ ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ? ಎಂದು ರಿಶೆೃೀಧಿಷಲು ಮಹಡಿದ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಗೆ
ಹೆ ೀಲುಂತೆ, ಆನೆ ನಂದು ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಮನುನ ಮಹಡಲು ರಮತ್ತನಸಿ.


ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಆಂತಸ ಯೀಜ್ನೆಮನುನ ಕ್ೆಲು ಮಹಹಿಟ್ುಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಫಸುದು?



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ವಫಧದ ಯಹ ಕ್ೆೀತರಖಳ ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕ್ೆಗೆ ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ನೆಯವಿನ ಄ಖತಯವಿದೆ?



ಆುಖಳನುನ ಖುಯುತ್ತಸಿದ ನಂತಯ, ಆನ ನ ಯಹ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ವಫಧು ಹೆೀಗೆ ಈಂಟಹಖುತುದೆ ಎಂದು
ರಿಶೆೃೀಧಿಷಲು ನೆಯವಹಖಫಸುದು ಎಂಫುದನುನ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ.



ನೀು ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿಯು ತಯಖತ್ತಮನುನ ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ, ಔಂನಖಳ ಫಗೆೆ ಕ್ೆಲು ಷಯಳ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳ ಭ ಲಔ ಂದು
ಖುಂಪಿನೆ ಂದ್ಧಗೆ, ಂದು ನದ್ಧಿಶು ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ನೀು ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಫಸುದು. ತಯಖತ್ತಮ ಈಳಿದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ
ಠ್ಯುಷುಔ ಅಧಹರಿತ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳುಫಸುದು.



ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ ರಮತ್ತನಸಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆೀಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಿದಯು? ಎಂಫುದನುನ ಂದು ನೆ ೀಟ್ ುಷುಔದಲ್ಲಿ ಫರೆಯಿರಿ, ಭತುು ತಭಮ ಄ನುಬಖಳಿಂದ
಄ಯು ಏನು ಔಲ್ಲತ್ತಯಫಸುದು ಎಂದು ನಭಖನಷುತುದೆ? ಆದನುನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ತ್ತಳಿದುಕ್ೆ ಂಡಿರಿ?

ನೀು ಇಖಷೆುೀ ಶಿರೀಭತ್ತ ಅಶಹಯಯು ತಭಮ ತಯಖತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ, ಯಹ ವಿಶಮಖಳು

ಭತುು ತಭಮ ಜ್ಞಹನ ಖಳಿಕ್ೆ

ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ ಔಂಡುಫಂದ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ನ ಯನತೆಖಳನುನ ತ್ತಳಿದ್ಧವೆ ಎಂಫುದನುನ ಹೆೀಗೆ ಔಂಡುಕ್ೆ ಂಡಯು ಎಂದು ನೆ ೀಡಿದ್ಧರಿ. ವಫಧು ಹೆೀಗೆ
ಈಂಟಹಖುತುದೆ ಎನುನುದಯ ಫಗೆೆ ಮೊದಲು ಕ್ೆೀಂ

ಔರಿಷು ಷಲುವಹಗಿ, ಄ಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಸಿದಯು, ಭತುು

ವಫಧದ ರಭುಕ ಄ಂವಖಳನುನ ಖಭನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡು ಄ುಖಳನುನ ಗಿೀಿಔರಿಸಿದಯು. ಄ಯ ಭುಂದ್ಧನ ಸಂತು, ಷುುಖಳು ಭತುು
ವಹಧಯಖಳನುನ ನುಡಿಷುುದಯಲ್ಲಿ ಮಹಹಿಟ್ುಖಳನುನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡು, ಄ನೆೀಔ ರಿೀತ್ತಮ ವಫಧನುನಂಟ್ು ಮಹಡಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ
ರಿಶೆೃೀ ಷುುದಹಗಿತುು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ವಫಧ ಈಂಟಹಖುವಿಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಭ ತಿ ಄ನುಬಖಳನುನ ಭ ಡಿಷುುದರಿಂದ, ಄ರಿಗೆ
ಔಂನಖಳ ಫಗೆೆ ಆನ ನ ಹೆಚುಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು ನೆಯವಹಖುತುದೆ.
ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡುುದರಿಂದ ಶಿರೀಭತ್ತ ಅಶಹಯರಿಗೆ ಄ಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಄ಖತಯತೆಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ, ಹೆಚುಿ ನೆೀಯವಹಗಿ ಬೆ ೀಧಿಷಲು
ಷಹಹಮವಹಯಿತು. ಆಂತಸ ವಿಧಹನದ್ಧಂದ ನಭಮ ಮೀಲ್ೆಮ ಷಸ ಄ದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಧನಹತಮಔ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯಫಸುದು.
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ಂದು ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿಯು ೂಿಜ್ಞಹನನುನ ಚುಯುಔುಗೆ ಳಿಷಲು, ಭತುು ನಣಿಯಿಷಲು, ಫುದ್ಧಧಭಂಥನು ಂದು
ಈಮುಔು ವಿಧಹನ. (ಷಂನ ಮಲ 3 ಭತುು 4ಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿಯು ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಫುದ್ಧಧ ಭಂಥನ ಭತುು ಂದು ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಄ಧಿಮನುನ
ಯಸೆಥಗೆ ಳಿಷುುದು ಆುಖಳನುನ ನೆ ೀಡಿ). ನೀು ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹಹಗೆ, ಫುದ್ಧಧಭಂಥನು ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಹೆಚಿಿನ ರಿಣಹಭನುನ
ಬಿೀಯುತುದೆ. ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಮಹಡುುದಯ ಭ ಲಔ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಯಹುದಹದಯ ಂದು ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ,
಄ನುಬಖಳನುನ, ಭತುು ಄ಭಿಹರಮಖಳನುನ, ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುುದಯ ಭ ಲಔ, ಔಲ್ಲಮಲು ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುತುದೆ. ಆದಯ
ರ್ೆ ತೆಗೆ, ಆದು ಄ಯ ರಷುುತ ಄ಥೆೈಿಷುವಿಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಮಹಿಸತ್ತ ಭತುು ಳನೆ ೀಟ್ನುನ ನೀಡುತುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ನೀು ಄ಯ ಭುಂದ್ಧನ
ಸಂತದ ವಫಧ ಄ಥವಹ ಆನನತರೆ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಶಮಖಳಹದ ವಿದುಯತ್, ನೀಯು ಭತುು ಬೆಳಕ್ರನ ಫಗೆೆ ಯೀಜಿಷಫಸುದು.
ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿ ಎಶುು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಂದು ವಿಶಮನುನ ಄ಥೆೈಿಷುಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಬೆಂಫಲದ ಄ಖತಯವಿದೆ?
ಎಂಫುದನುನ ಫುದ್ಧಧ ಭಂಥನ ಮಹಡಿ, ಫಳಷು ಭ ಲಔ. ನೀು ಔಂಡುಕ್ೆ ಳುುವಿರಿ. ಇಖ ನೀು ಷಂನ ಮಲ 3 ಯಲ್ಲಿಯು ರಖತ್ತ ಭತುು
ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣೆಮನುನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ರಷುುದು’ ಆಲ್ಲಿಗೆ ಭಯುಭೆೀಟಿ ನೀಡಲು ಆಚಿಿಷಫಸುದು. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಇಗಹಖಲ್ೆೀ
ತ್ತಳಿದ್ಧಯು ವಿಶಮನುನ ನೀು ತ್ತಳಿದುಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ, ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮನುನ ಆನ ನ ಈತುಭಡಿಷಫಸುದು ಎಂಫುದನುನ ನಭಗೆ
.

ಷಂನ ಮಲ 1: ಔಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಮಹತು.
ಕಲ್ಲರ್ೆಗಹಗ ಮಹತು ಏರ್ೆ ಮುಖ್ಯ
ಮಹತು ಮಹನನ ವಿಕ್ಹಷದ ಭಹಖವಹಗಿದುದ, ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು, ಔಲ್ಲಮಲು ಹಹಖ ರಂಚನುನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲು ನೆಯವಹಖುತುದೆ.
ಜ್ನಯು ಭಹಷೆಮನುನ ತಹಕ್ರಿಔತೆ, ಜ್ಞಹನ ಭತುು ತ್ತಳುಳಿಕ್ೆಮನುನ ಹೆಚಿಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಸಹಧನವಹಗಿ ಫಳಷುತಹುರೆ. ಅದದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ
ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಄ನುಬಖಳ ಭಹಖವಹಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಮಹತನಹಡಲು ಪ್ರೀತಹಾಿಸಸಿದರೆ, ಄ಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ರಖತ್ತಮನುನ
ಈತುಭಡಿಸಿದಂತೆ. ಐಡಿಯಹ/
 ಅ ಐಡಿಯಹ/

ಖಳನುನ ತ್ತಳಿದುಕ್ೆ ಳುಲ್ಹಯಿತು ಎಂದು ಮಹತನಹಡುುದಯ ಄ಥಿವೆಂದರೆ:

ಖಳನುನ ಔಂಡುಕ್ೆ ಳುಲ್ಹಯಿತು.

 ವಿವೆೀಚನಹ ವಕ್ರು ಬೆಳೆಷಲ್ಹಯಿತು, ಷಂಗಟಿಷಲ್ಹಯಿತು.
 ಿಸೀಗಹಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚುಿ ಔಲ್ಲಮುತಹುರೆ.
ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮಹತನುನ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸುದಹಗಿದುದ, ಄ದು ಔಂಠ್ಹಠ್-ುನರಹತಿನೆಯಿಂದ, ಈನನತ
ಸಂತದರೆಗಿನ ಚಚೆಿಖಳಹಗಿಯಫಸುದು.
ಸಹಂರದಹಯಿಔವಹಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತು ಄ಥವಹ ಜ್ಞಹನಕ್ರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಔಯ ಮಹತು ಹೆಚುಿ ರಧಹನವಹಗಿದುದ, ಹೆಚಿಿನ ಭಸತವನುನ
ಹೆ ಂದ್ಧತುು. ಅದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ೂಿ ಄ನುಬಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಷಂಔಿ ಔಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಂಡು, ಹೆಚುಿ ಮಹತನಹಡಲು ಹಹಖ
ಔಲ್ಲಮಲು ‘ಔಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಮಹತು’ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡು ಹಠ್ಖಳನುನ ಯೀಜಿಷುುದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಆದು ಶಿಕ್ಷಔ ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ
ನಡುವಿನ ರಶೆೃನೀತುಯ ಄ಧಿಗಿಂತಲ ಹೆಚಿಿನದಹಗಿದುದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಷವಂತ ಭಹಷೆ, ಐಡಿಯಹಖಳು, ವಿವೆೀಚನಹವಕ್ರು ಭತುು ಅಷಕ್ರುಖಳಿಗೆ
ಹೆಚಿಿನ ಷಭಮ ನೀಡಲ್ಹಖುತುದೆ. ನಭಮಲ್ಲಿ ಄ನೆೀಔಯು ಂದು ಔಶುಔಯ ವಿಶಮ ಄ಥವಹ ಕ್ೆಲವಂದನುನ ಔಂಡುಕ್ೆ ಳುಲು
ಆನೆ ನಫಬರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹತನಹಡಫಮಷುತೆುೀವೆ. ಶಿಕ್ಷಔಯು, ಇ ಷಸಜ್ ರೃತ್ತುಮ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ಈತುಭ ಯೀಜಿತ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ
ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಫಸುದು.
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ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲರ್ೆಗಹಗ ಮಹತು ಚಟ್ುಟಿರ್ೆಗಳ ಯೀಜನೆ
ಮಹತನಹಡು ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ ಯೀಜಿಷುುದು ಕ್ೆೀಲ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತುು ದಷಂತುು ಹೆಚಿಿಷು ಹಠ್ಖಳಿಖಷೆುೀ ಄ಲಿ; ಄ದು ಖಣಿತ,
ವಿಜ್ಞಹನ ಭತುು ಆತಯ ಠ್ಯವಿಶಮಖಳ ಯೀಜ್ನೆಮ ಭಹಖವಹಗಿದೆ. ಄ದನುನ ಆಡಿೀ ತಯಖತ್ತ, ರ್ೆ ೀಡಿ ಄ಥವಹ ಖುಂು ಕ್ಹಮಿ, ಹೆ ರಹಂಖಣ
ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳು, ಹತಹರಭಿನಮ ಅಧಹರಿತ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳು, ಫರೆಣಿಗೆ, ಒದುವಿಕ್ೆ, ಹರಯೀಗಿಔ ಶೆೃೀಧನೆಕ್ಹಮಿ ಹಹಖ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲ
ಕ್ಹಮಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಯೀಜಿಷಫಸುದು.
ಸಿೀಮಿತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತುು ಷಂಖ್ಹಯಕ್ೌವಲಖಳನುನ ಹೆ ಂದ್ಧಯು ಕ್ರರಿಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೄ ಔ ಡ, ಕ್ಹಮಿನುನ ಄ಯ ೂಿ ಄ನುಬ
ಅಧರಿಸಿ ಭತುು ಷಂತೆ ೀಶದಹಮಔವಹಗಿಯುಂತೆ ಯೀಜಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಄ಯು ಈನನತ ಸಂತದ ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ ಕ್ೌವಲಖಳನುನ ರದಶಿಿಷಫಲಿಯು.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ; ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹತಹರಭಿನಮದಲ್ಲಿನ ಂದು ಹತರ ಄ಥವಹ ಷ ತರದ ಗೆ ಂಬೆಮ ಔುರಿತ ಷಭಸೆಯಖಳಿಗೆ ಸಹಧಯವಿಯು
ರಿಹಹಯಖಳನುನ ಹಹಖ ಷಲಹೆಖಳನುನ ಟಿುಮಹಡಫಲಿಯು.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಏನನುನ ಔಲ್ಲಮಬೆೀಔು ಭತುು ಯಹುದಯ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಬೆೀಔು, ಹಹಗೆಯೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹ ಫಗೆಮ ಮಹತನುನ
ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಔು ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು ನೀು ಹಠ್ನುನ ಯೀಜಿಸಿ. ಕ್ೆಲು ಫಗೆಮ ಮಹತು ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ‘ಭುಂದೆ
ಏನಹಖಲ್ಲದೆ?’ ‘ಆದನುನ ಇ ಭುಂಚೆ ನಹು ನೆ ೀಡಿದೆದೀವೆಯೆೀ?’ ‘ ಆದು ಏನಹಗಿಯಫಸುದು?’ ಄ಥವಹ ‘ನೀು ಹಹಗೆೀಕ್ೆ ಯೀಚಿಷುತ್ತುೀರಹ?’.
ಆನುನ ಕ್ೆಲು ರಿೀತ್ತಮ ಮಹತು ಹೆಚುಿ ವಿಶೆಿೀಶಣಹತಮಔ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ಐಡಿಯಹಖಳು, ಸಹಕ್ಹಾಧಹಯಖಳು ಄ಥವಹ ಷಲಹೆಖಳ ಭಸತವ
ರಿೀಕ್ಷಿಷುುದು.
ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಂಭಹಶಣೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಖಿಸಷುಂತಹಖಲು, ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳು ಅಷಕ್ರುದಹಮಔ ಭತುು ಷಂತೆ ೀಶದಹಮಔವಹಗಿಯುಂತೆ
ಮಹಡಲು ರಮತ್ತನಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹುದೆೀ ಬಮವಿಲಿದೆೀ, ತಹಖುತುದೆ ಎಂಫ ಭಹನೆ ಫಯದಂತೆ, ತಭಮ ಄ಭಿಹರಮಐಡಿಯಹಖಳನುನ ಯಔುಡಿಷಲು ಷುಯಕ್ಷಿತ ತಯಖತ್ತ ವಹತಹಯಣ ನಮಿಿಷು ಄ಖತಯವಿದೆ.
ವಿದ್ಹಯರ್ಥಭಗಳ ಮಹತನುು ಬೆಳೆಷುವಿರ್ೆ
ಔಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಮಹತು ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಇ ರಿೀತ್ತ ಄ಕ್ಹವಖಳನುನ ಕ್ೆ ಡುತುದೆ.


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆೀಳುುದನುನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದು.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ರವಂಸಿಷುುದು ಭತುು ಬೆಳೆಷುುದು.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಭುಂದುರಿಮುಂತೆ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುುದು.

ಎಲ್ಹಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ಫರೆದುಕ್ೆ ಳುು ಄ಥವಹ ಓಹಚಹರಿಔವಹಗಿ ಮೌಲ್ಹಯಂಔನ ಮಹಡು ಄ಖತಯವಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಮಹತ್ತನ ಭ ಲಔ
ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ವಿಷುರಿಷುುದು (ಬೆಳೆಷುುದು) ಔಲ್ಲಕ್ೆಮ ಭಸತವದ ಭಹಖ. ಄ಯ ಔಲ್ಲಕ್ೆ ಄ರಿಗೆ ರಷುುತವೆನಷಲು, ನೀು ಄ಯ ಄ನುಬ
ಭತುು ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ಸಹಧಯವಹದಶ ು ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಔು. ಄ತುಯತುಭವಹದ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮಹತು ಎಂದರೆ ಶೆೃೀಧನಹತಮಔವಹದುದು.
಄ಂದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಶೆೃೀಧಿಷು/ರಿೀಕ್ಷಿಷು ಹಹಖ ಯಷಯಯ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಷವಹಲು ಹಹಔುುದರಿಂದ, ತಭಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳ
ಔುರಿತು ಅತಮವಿಶಹವಷ ಹೆ ಂದುತಹುರೆ. ಖುಂುಖಳಲ ಿ ಔ ಡ ಯಹಯದೆೀ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಯಹಗಿದದಯ , ಷುಭಮನೆ ಪಿಕ್ೆ ಳುದಂತೆ
ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷಬೆೀಔು. ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ ರಶೆನಖಳ ಭ ಲಔ ನೀು ಆಡಿೀ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳಿಗೆ ಷವಹಲು ಹಹಔುುದುನುನ
ತೆ ೀರಿಷಫಸುದು. ಈದಹ: ‘ಏಕ್ೆ?’ ‘಄ದನುನ ನೀನು ಹೆೀಗೆ ನಧಿರಿಸಿದೆ?’ ಄ಥವಹ ‘ಅ ರಿಹಹಯಖಳಿಗೆ ಹೆ ಂದು ಷಭಸೆಯಖಳನುನ
ಖುಯುತ್ತಷುವೆಯಹ?’ ಿಸೀಗೆ – ಇ ರಿೀತ್ತ ರಶೆನಖಳನುನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಖುಂಪಿಗೆ ಕ್ೆೀಳುತಹು, ಄ಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹು, ಄ಯ
ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷಫಸುದು.
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತು, ಐಡಿಯಹಖಳು ಭತುು ಄ನುಬಖಳಿಗೆ ಭಸತವ ನೀಡಿ, ಮಚುಿಗೆ ಯಔುಡಿಷುುದರಿಂದ ಄ಯು
ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷಲಡುತಹುರೆ. ಮಹತನಹಡುವಹಖ, ಖಭನವಿಟ್ುು ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಹಖ, ಯಷಯ ರಶಿನಷುವಹಖ ಹಹಖ ಭಧೆಯ
ಬಹಯಿಹಹಔಬಹಯದೆಂದು ತ್ತಳಿದುಕ್ೆ ಳುುವಹಖ, ಄ಯ ತಿನೆಖಳನುನ ರವಂಶಿಸಿ. ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಕ್ಹವ ಂಚಿತ ಷದಷಯಯ ಔುರಿತು
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ಖಭನವಿಯಲ್ಲ. ಹಹಗೆಯೆೀ ಄ಯನುನ ಹೆೀಗೆ ಳಗೆ ಳುುಂತೆ ಮಹಡುುದೆಂದು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಂೂಣಿವಹಗಿ
ಭಹಖಿಸಷುಂತೆ ಮಹಡಲು ಬೆೀಕ್ಹದ ವಿಧಹನಖಳನುನ ರ್ಹರಿಗೆ ತಯಲು ಕ್ೆಲ ಷಭಮ ಬೆೀಕ್ಹಖಫಸುದು.
ವಿದ್ಹಯರ್ಥಭಗಳಳ ತಮಮನುು ತಹೆೀ ರಶ್ುಸಿರ್ೆ ಳುಲು ಪ್ರೀತಹಸಹಿಸಿ.
ಈತುಭ ಷವಹಲ್ಲನ ರಶೆನಖಳನುನ ಕ್ೆೀಳು ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಗೌಯ, ರವಂಸೆ ಸಿಖು ವಹತಹಯಣನುನ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ
ನಮಿಿಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಭಸತವವಿಲಿ ಎಂದುಕ್ೆ ಂಡರೆ, ಹಹಖ ಄ಯ ಮಹತುಖಳನುನ ಪಿಕ್ೆ ಳುು ಔುರಿತು ಄ರಿಗೆ
ಬಮವಿದದರೆ, ಄ಯು ರಶೆನಖಳನುನ ಕ್ೆೀಳುುದ್ಧಲಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುಂತೆ ತ್ತಳಿಷುುದರಿಂದ ಄ಯ ಔುತ ಸಲನುನ ಯಔುಡಿಷಲು
ಪ್ರೀತಹಾಸ ನೀಡಿದಂತೆ ಅಖುತುದೆ. ಄ಯ ಔಲ್ಲಕ್ೆ ಔುರಿತು ವಿಭಿನನ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು, ಹಹಖ ದೃಷ್ಟ್ು ಕ್ೆ ೀನನುನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲು
ನಭಗೆ ನೆಯವಹಖುತುದೆ.
ನೀು ನಮಮಿತವಹಗಿ ರ್ೆ ೀಡಿ/ಖುಂು ಕ್ಹಮಿ ಄ಥವಹ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ ರಶಹನ ಷಭಮ’ ನುನ ಯೀಜಿಷುುದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು
ರಶಿನಷಫಲಿಯು ಄ಥವಹ ಷಶುನೆ ಕ್ೆೀಳಫಲಿಯು. ನೀು ಿಸೀಗೆ ಮಹಡಫಸುದು:


ಹಠ್ದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಿ ‘ರಶೆನ ಆದದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈ ಎತ್ತು’ ಭಹಖನುನ ಸೆೀರಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.



ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿ/ನ ಮನುನ ‘hot seat’ ನಲ್ಲಿ ಔ ರಿಸಿ, ಆತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಄ನ/ಳನುನ ಈದಹ: ಶಿರೀನವಹಷ ರಹಮಹನುಜ್ಮ್
಄ಥವಹ ಄ಔಾಭಹಹದೆೀವಿಮ ಹತರವೆಂದು ಭಹವಿಸಿ, ರಶಿನಷಲು ಪ್ರೀತಹಾಿಸಸಿ.



‘ಹೆಚುಿ ಹೆೀಳು’ (Tell me more) ಅಟ್ನುನ ರ್ೆ ೀಡಿ/ಚಿಔಾ ಖುಂುಖಳಲ್ಲಿ ಅಡಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಄ಭಹಯಷಕ್ಹಾಗಿ ‘ರಶಹನ ಚೌಔಟ್ು’ನುನ ಕ್ೆ ಡಿ. (ಯಹಯು/ಏನು/ಎಲ್ಲಿ/ಯಹವಹಖ/ಏಕ್ೆ ರಶೆನಖಳಿಯುಂತೆ ತಯಹರಿಸಿ).



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಕ್ೆಲು ದತಹುಂವಖಳನುನ ಕ್ೆ ಡಿ. (ಈದಹ: ಶಹಲ್ೆಯಿಂದ ಹೆ ಯಖುಳಿದೆ ಭಔಾಳ ಷಂಖ್ೆಯ, ೌಷ್ಟ್ುಔತೆ ಕ್ೆ ಯತೆ
ಹೆ ಂದ್ಧಯು ಭಔಾಳ ಶೆೀಔಡ ರಮಹಣ ಆತಹಯದ್ಧ ಹಹಖ ಇ ಔುರಿತು ಄ಯು ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕ್ೆನುನ ರಶೆನಖಳನುನ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷುಂತೆ
ಹೆೀಳಿ.).



ರತ್ತ ವಹಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರಶೆನಖಳ ಟಿು ಆಯು ‘ರಶಹನ ಗೆ ೀಡೆ’ ಮನುನ ಯೀಜಿಸಿ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳಲು ಭತುು ಈತುರಿಷಲು ಯಹುದೆೀ ನಫಿಂಧವಿಲಿದ್ಧದಹದಖ, ಄ಯ ಅಷಕ್ರು ಭತುು ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ ಭಟ್ು ಔುರಿತು ನಭಗೆ
ತುಂಬಹ ಅವಿಮಿವಹಖಫಸುದು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಶುವಹಗಿ ಹಹಖ ನಕಯವಹಗಿ ಷಂಸನ ಮಹಡು ರಿೀತ್ತಮನುನ ಔಲ್ಲಮುವಹಖ, ಄ಯು
಄ಯ ಮೌಖಿಔ ಭತುು ಲ್ಲಖಿತ ದ ಷಂತುನುನ ಹೆಚಿಿಸಿಕ್ೆ ಳುುದಷೆುೀ ಄ಲಿದೆ, ಹೆ ಷ ಜ್ಞಹನ ಭತುು ಕ್ೌವಲಖಳನುನ ಖಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ.
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ಷುಧಹರಣೆಗಹಗ ಯೀ
ಮೌಲ್ಹಯಂಔನು ನದ್ಧಿಶು ಹಹಖ

ವಿಭಿನನ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಖಳನುನ ಸಿದಧಡಿಷು ಭ ಲಔ, ರ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಄ಥಿೂಣಿ ಔಲ್ಲಕ್ಹ

಄ಕ್ಹವಖಳನುನ ದಗಿಷಲು, ಹೆಚಿಿನ ಷಹಹಮದ ಄ವಯಔತೆ ಆಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಖಭನ ನೀಡಲು, ಹಹಖ

ಔಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭುಂದೆ

ಸಹಖುತ್ತುಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಷವಹಲುಖಳನುನ ದಗಿಷಲು ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಲಿದು.

ಷಂನ ಮಲ 3: ಬುದ್ಧಿಮಂಥನ ಅಧಿಯನುು ಯಸ್ೆೆಗೆ ಳಿಷುುದು
ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಎಂದರೆೀನು?
ಫುದ್ಧಧಭಂಥನು ಂದು ಖುಂುಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಯಹಗಿದುದ, ಂದು ನದ್ಧಿಶು ವಿವಹದಹಂವ ಄ಥವಹ ಷಭಸೆಯಮ ಫಗೆೆ ಎಶುು ಸಹಧಯವೀ ಄ಶುು
ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನುನ ಈಂಟ್ುಮಹಡುತುವೆ.
ಎಂಫುದನುನ ನಧಿರಿಷುತುದೆ.

ನಂತಯ ಯಹ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆ (ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳು) ಈತುಭ ರಿಹಹಯನುನ ನೀಡಫಲಿು

ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಹು ಎದುರಿಷುತ್ತುಯು ವಿವಹದಹಂವ ಄ಥವಹ ಷಭಸೆಯಮನುನ

ರಿಸರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು, ಹೆ ಷ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಷಲು, ಆದು ಷೃಜ್ನಹತಮಔ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಫುದ್ಧಧಭಂಥನು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಕ್ೆಳಗೆ ನೀಡಿಯು ಄ಂವಖಳ ಫಗೆೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ.


ಂದು ಹೆ ಷ ವಿಶಮನುನ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು,



ಂದು ಷಭಸೆಯಮನುನ ರಿಸರಿಷಲು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಖಳನುನ ಔಂಡುಕ್ೆ ಳುುುದು.



ಂದು ಹೆ ಷ ರಿಔಲನೆ ಄ಥವಹ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಈತೆುೀಜಿತರಹಗಿಯುುದು.



ಂದಕ್ೆಾ ತಲುಫಸುದಹದ ಂದು ಖುಂು ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಲ್ೆ ೆಳುುುದು.

ಂದು ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಄ಧಿಮನುನ ಹೆೀಗೆ ಯಸೆಥಗೆ ಳಿಷುುದು.
಄ಧಿಮನುನ ಹರಯಂಭಿಷು ಮೊದಲು, ನೀು ಂದು ಷಶುವಹದ ವಿವಹದಹಂವ ಄ಥವಹ ಷಭಸೆಯಮನುನ ಖುಯುತ್ತಸಿಕ್ೆ ಳುು
಄ಖತಯತೆಯಿದೆ. ಆದು ಶೆರೀಣಿೀಔೃತ ಮಹದರಿಮಲ್ಲಿ ಂದು ಷಯಳ ದವಹದ ‘ವಕ್ರು’ಯಿಂದ ಿಸಡಿದು, ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಆದು
ಏನನನಷುತುದೆ ಄ಥವಹ ‘ನಭಮ ಶಹಲ್ಹ ರಿಷಯನುನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಫಸುದು, ಆಲ್ಲಿಮರೆಖ ಯಹುದೆೀ ವಿಶಮ ಅಗಿಯಫಸುದು. ಂದು
ಈತುಭ ಫುದ್ಧಧಭಂಥನನುನ ಯಸೆಥಗೆ ಳಿಷಲು, ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಫಸುದಹದ ಂದು ದ, ರಶೆನ ಄ಥವಹ
ಷಭಸೆಯಮನುನ ಹೆ ಂದ್ಧಯುುದು ಭುಕಯವಹಖುತುದೆ. ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದ್ಧಯು ತಯಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ
ಖುಂುಖಳಿಗೆ ವಿಭಿನನ ರಶೆನಖಳಿಯಫಸುದು. ಖುಂುಖಳೄ ಷಸ ಲ್ಲಂಖ ಭತುು ಸಹಭಥಯಿಔಾನುಖುಣವಹಗಿ ಎಶುು ಸಹಧಯವೀ ಄ಶುು
ವೆೈವಿಧಯಭಮವಹಗಿಯಬೆೀಔು.
ರತ್ತ ಖುಂಪಿನಲ ಿ ಆಯು ಅಯರಿಂದ ಎಂಟ್ು ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿಯು ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ, ನೆ ೀಡಲು ಄ನುವಹಖುಂತೆ ಂದು ದೆ ಡು
ಹಹಳೆಮ ಄ಖತಯತೆಯಿದೆ. ಄ಧಿಮು ರಖತ್ತಮಲ್ಲಿಯುವಹಖಲ್ೆೀ, ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನುನ ದಹಕಲ್ಲಷು
಄ಖತಯವಿದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಏನು ಹೆೀಳಿದಹದರೆ ಎಂಫುದು ಎಲಿರಿಖ ತ್ತಳಿಮುತುದೆ ಭತುು ಮೊದಲ್ಲನ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳಿಗೆ
ಹೆ ಷದನುನ ಸೆೀರಿಷಫಸುದು ಄ಥವಹ ಄ದನೆನೀ ಖಟಿುಗೆ ಳಿಷಫಸುದು ರತ್ತಯಂದು ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನುನ ಄ದು ಎಷೆುೀ ಄ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿದದಯ
ಷರಿ ಄ದನುನ ಫರೆದ್ಧಡಬೆೀಔು.
಄ಧಿ ಹರಯಂಬವಹಖು ಮೊದಲು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ನಮಭಖಳನುನ ಷಶುಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.


ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿಯು ರತ್ತಯಫಬಯ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಬೆೀಔು.



ಯಹಯ ಆನೆ ನಫಬಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳು ಄ಥವಹ ಷಲಹೆಖಳನುನ ಟಿೀಕ್ರಷಬಹಯದು,



಄ಸಹಧಹಯಣ ಭತುು ನಹವಿೀನಯಮುತ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನುನ ಸಹವಖತ್ತಷಲ್ಹಖುುದು.
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ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿ ವಿಭಿನನ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳ ಄ವಯಔತೆಯಿದೆ.



ರತ್ತಯಫಬಯ ಬೆೀಖನೆೀ ಕ್ೆಲಷನುನ ನಿಿಸಷು ಄ಖತಯತೆಯಿದೆ. ಫುದ್ಧಧಭಂಥನು ವೆೀಖ ಭತುು ಅವೆೀವೂರಿತ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆ

ಅಧಿಯನುು ನಡೆಷುುದು.
ಹರಯಂಬದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಔಯ ಹತರು ಚಚೆಿ, ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆ ಭತುು ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನುನ ದಹಕಲ್ಲಷುುದಕ್ೆಾ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುುದಹಗಿಯುತುದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷ ಔು ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳಿಗಹಗಿ ರಯಹಷ ಡಲು ಹರಯಂಭಿಸಿದಹಖ, ಄ಥವಹ ಷಭಯಹಕ್ಹವ ಭುಗಿದು ಹೆ ೀಗಿದದರೆ,
ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿಯು (ಖುಂುಖಳಲ್ಲಿಯು) ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಄ಯ ಯಹುದಹದಯ ಭ ಯು ಈತುಭ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನುನ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲು
ತ್ತಳಿಸಿ ಭತುು ಆುಖಳನುನ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲು ಕ್ಹಯಣವೆೀನೆಂದು ತ್ತಳಿಷಲು ಹೆೀಳಿ. ಄ಂತ್ತಭವಹಗಿ;


ತಯಖತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಮಹಡಿದ ಈತುಭ ಕ್ಹಮಿನುನ ಸಹರಹಂವದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿ.



ತಹು ಮಹಡಿದ ಚಟ್ುಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಯಹುದು ಈಮುಔುವಹಗಿತುು ಎಂಫುದನುನ ಕ್ೆೀಳಿ ಄ರಿವಿಗೆ ಬಹಯ

ಆದದ, ಯಹ ಄ಂವನುನ

ಫುದ್ಧಧ ಭಂಥನದ ಭ ಲಔ ಄ಯು ಅವಿಷಹಾಯ ಮಹಡಿದಯು ಎಂಫುದನುನ ಕ್ೆೀಳಿ.

ಷಂನ ಮಲ 4: ರಿಣಹಮರ್ಹರಿ ಬುದ್ಧಿಮಂಥನ
ಫುದ್ಧದಭಂಥನು ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿಯಲು, ನೀು ಕ್ೆಳಗೆ ನೀಡಿಯು ಄ಂವಖಳನುನ ಹಲ್ಲಷು ಄ಖತಯವಿದೆ:


ಫುದ್ಧಧಭಂಥನದ ಈದೆದೀವನುನ ವಹಯಖ್ಹಯನಸಿ/ಷಶುಡಿಸಿ.



ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭಹಖಿಸಷುಂತೆ ಹಹಖ ಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳು ಄ಯ ತಲ್ೆಖಳಿಗೆ ಫಯುಂತೆ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಸಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಕ್ೆ ಡುಗೆಖಳನುನ (ಹೆೀಳಿದ ಄ಂವಖಳನುನ) ಫರೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಹಿ ಕ್ೆ ಡುಗೆಖಳನುನ ದಹಕಲ್ಲಷುುದು ತುಂಬಹ ಭುಕಯ ಎಂದು
ತ್ತು ಹೆೀಳಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಷಹಹಮದ್ಧಂದ ಷ ಔು ಗಿೀಿಔಯಣಖಳ ಫಗೆೆ ಚಚಿಿಸಿ ಭತುು ನಧಿರಿಸಿ, ಸಹಧಯವಹದರೆ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಷಂಗಟಿಸಿ.



ಚಚಿಿಸಿದ

ಔಯಣಖಳನುನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡು, ಫುದ್ಧಧಭಂಥನ ಄ಧಿಮ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ದಹಕಲ್ಲಷಲು, ಂದು ವಿಧಹನನುನ

ಅಯೆಾ ಮಹಡಿ.


ದಹಕಲ್ಲಸಿದ ಮಹಿಸತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಚಚಿಿಸಿ. ನಂತಯ, ಆನ ನ ಯಹ ಕ್ೆೀತರಖಳಲ್ಲಿ ಷಂಶೆೃೀಧನೆಮನುನ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಫಸುದು ಎಂಫುದಯ
ಫಗೆೆ ನಧಿರಿಸಿ. (ನಹು ಆನ ನ ಹೆಚಿಿಗೆ ಯಹ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಔಂಡುಕ್ೆ ಳುಬೆೀಔು?)



ಆನ ನ ಈತುರಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ರಶೆನಖಳನುನ ಫರೆದ್ಧಡಿ.



ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ರಶೆನಖಳು ಄ಥವಹ ಬೆಳಣಿಗೆಮ ಕ್ೆೀತರಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ರಶೆನಖಳನುನ ಹೆೀಗೆ ಈತುರಿಷಫಸುದು ಎಂಫುದನುನ
ಯೀಜಿಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ವಫಧದ ವಿವಿಧ ಄ಂವಖಳ ಫಗೆೆ ಄ರಿಗೆ ಄ಥಿವಹಖು ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಿ ಄ನುಬವಿಷಲು ಄ಕ್ಹವ ಕ್ೆ ಡಿ.



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಹೆೀಗೆ ಷಂಗಟಿಷುವಿರಿ ಭತುು ಄ಯ ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನುನ ಹೆೀಗೆ ಬೆಂಫಲ್ಲಷುವಿರಿ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಯೀಜಿಸಿಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಆತರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಿನ ಬೆಂಫಲದ ಄ವಯಔತೆ ಆದೆ ಭತುು ಆದನುನ ಹೆೀಗೆ ಮಹಡುವಿರಿ?
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‘How to jumpstart your child’s mind with brainstorming’ by Heather Vale Goss:
http://www.education.com/magazine/article/brainstorming-solutions-jumpstart-child-mind/
Sound theme page: http://www.kathimitchell.com/sound.htm
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