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

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಇದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ. ಈ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಇಂಡಿಯಹ

OERನ ಭಟಖ್ಯ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನಟನ ಈಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ, ಅಯಟ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
ಅವಯಕ್ವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ
ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಅಯ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಅುಗಳನಟನ ನ ತನ
ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತಟು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ ಅನವಮವಹಗಟ ಈ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತಟು ಟೆಸ್ಇಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್-ಇಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ
ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ಟೆಸ್- ಇಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ
ಅಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಅಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ, ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇುಗಳನಟನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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Figure 1 Students feeding back after talking in pairs.
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R 1.1)
-

(biceps)

(triceps);



(hinge)

R1.1

ಸಂಪನ್ಮೂಲ 2: ಪಠಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸನುದನ
ಯೋಜನೆ ಮತ್ನು ತ್ಯರಿಯ ಮಹತ್ವವೆೋನ್ನ?
ಹಠ್ಗಳನಟನ ಉತುಭವಹಗಿ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ಯೀಜ್ನೆಮಟ ನಭಮ ಹಠ್ಗಳನಟನ ಷಶುವಹಗಿ ಹಹಗ ನಗದ್ಧತ ಷಭಮದಲ್ಲಿ
ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ. ಅದಯಥಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಆಷಕ್ರು ಭತಟು ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿಯಟತಹುರೆ. ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ
ಯೀಜ್ನೆಮಟ ತನನಲ್ಲಿಯೆೀ ಕ್ೆಲು ನಭಯತೆ (flexibility}ಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟುದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಬೆ ೀಧನೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಅಯ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಂಡ ಅಂವಗಳಿಗೆ ಅಯಟ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ನೀಡಟಯಟ. ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಗೆ ಯೀಜ್ನೆ
ತಯಹರಿಷಟುದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಹಹಗ ಅಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುುುದಟ; ಠ್ಯಕ್ರಭದ ಭ ಲಕ್ ರಗತ್ತ
12
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ಸಹಧಿಷಟುದೆಂದರೆೀನಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟಂತಸ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಭತಟು ಅತಟಯತುಭ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ
ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುುುದಟ, ಟಹುರೆ ಯೀಜ್ನೆಮ ಭಹಗವಹಗಿಯಟತುದೆ.
ಂದಟ ಹಠ್ವಹಗಲ್ಲೀ ಅಥವಹ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಗಳ ಯೀಜ್ನೆಯಹಗಲ್ಲೀ, ಂದಟ ಇನೆ ನಂದಯ ಆಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ತಯಹರಹಗಟ ನಯಂತಯ
ರಕ್ರರಯೆ. ಅಥಹಿತ್, ರತ್ತಯಂದಟ ಿಸಂದ್ಧನ ಹಠ್ನಟನ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಳಣಿಗೆ ಹೆ ಂದಟತುದೆ. ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಷಟ
ಸಂತಗಳು:

ರಗತ್ತಮನಟನ ಸಹಧಿಷಲಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅವಯಕ್ತೆಗಳೆೀನಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಷಶುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥಿವಹಗಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಬೆ ೀಧನೆ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಹಹಗ ನೀು
ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುು ಅಂವಗಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ನಭಯತೆಯಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದನಟನ ನಧಿರಿಸಿ.



ಹಠ್ು ಹೆೀಗೆ ಉತುಭವಹಗಿ ಭ ಡಿಫಂದ್ಧತಟ? ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ? ಎಂಫಟದನಟನ ಅಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿದಹಗ,
ಭಟಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ಷಹಹಮಕ್.

ಪಠಗಳ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸನುದನ
ನೀು ಠ್ಯಕ್ರಭನಟನ ಅನಟಷರಿಷಟವಹಗ, ಯೀಜ್ನೆಮ ಮೊದಲ ಸಂತು ಎಶಟು ಉತುಭವಹಗಿ ಠ್ಯಕ್ರಭದಲ್ಲಿಯಟ ವಿಶಮಗಳನಟನ ಹಹಗ
ವಿಶಮಗಳನಟನ ವಿಭಹಗಗಳಹಗಿ ಅಥವಹ ಷಣಣ ತಟಂಡಟಗಳಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಟುದಟ ಎನಟನುದನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ. ನೀು ಸಿಗಟ
ಷಭಯಹಕ್ಹವನಟನ ಹಹಗ ನಧಹನವಹಗಿ, ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಕ್ೌವಲಗಳ ಬೆಳಣಿಗೆಮಲ್ಲಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರಗತ್ತಮನಟನ
ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುು ಮಹಗಿಗಳನಟನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುು ಅಗತಯತೆಯಿದೆ. ನಭಮ ಅನಟಬ ಅಥವಹ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚೆಿಮಟ
ಂದಟ ಷಂಗತ್ತಮನಟನ ನಹಲಟಾ ಹಠ್ಗಳಹಗಿ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ ಎನಟನುದನಟನ ತ್ತಳಿಷಫಸಟದಟ. ಆದರೆ, ಭತೆ ುಂದಟ ವಿಶಮು ಕ್ೆೀಲ 2
ಹಠ್ಗಳಹಗಫಸಟದಟ. ವಿವಿಧ ಮಹಗಿಗಳ ಭ ಲಕ್ ಹಹಗ ವಿವಿಧ ಷಭಮಗಳಲ್ಲಿ, ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ಗಳಿಗೆ ಿಸಂದ್ಧನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಟ
ಬೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ ಎಂಫಟದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ನೀು ರ್ಹಗೃತರಹಗಿಯಬೆೀಕ್ಟ, (ವಿಶಮು ಭಟಂದಟರೆದಹಗ ಅಥವಹ ಇತಯ ವಿಶಮಗಳನಟನ
ಳಗೆ ಳುುವಹಗಲ ಷಿಸತ).
ಎಲಿ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಮ ನೀು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಷಶುತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಅವಯಕ್ತೆಯಿದೆ.


ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ನೀು ಅೆೀಕ್ಷಿಷಟವಿರಿ?



ಆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಹರಯಂಭಿಷಟವಿರಿ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ಏಕ್ೆ?

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಟತ ಸಲ ಹಹಗ ಿಸತಕ್ಯವಹದ ಅನಟಬನಟನ ಡೆಮಬೆೀ

ರೆ, ನೀು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಆಷಕ್ರು ಹಹಗ

ಕ್ರರೀಯಹಶಿೀಲವಹಗಿಯಟಂತೆ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟುದನಟನ ಷಯಣಿ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಮಟದದಕ್ ಾ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ, ವಿವಿಧತೆಮನಟನ ಹಹಗ
ಆಷಕ್ರುಮನಟನ ಬೆಳೆಷಫಸಟದಟ. ಆದರೆ ನಭಯತೆಮನಟನ ಷಸ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದಟ. ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಮಲ್ಲಿಮ ರಗತ್ತಯಿಂದ,
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟವಿರಿ ಎಂಫಟದನಟನ ನಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ಕ್ೆಲು ವಿಶಮಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಷಭಮನಟನ
ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡಹಗ ಅಥವಹ ಗರಿಸಸಿದಹಗ ಫಸಳಶಟು ಷಭಮನಟನ ಅಥವಹ ಕ್ೆಲು ಬೆೀಗ ಅಥಿವಹಗಟುದರಿಂದ ನೀು
ನಭಯರಹಗಿಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.
ಒಂದನ ಪಠನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸನುದನ
ನೀು ಹಠ್ ಷಯಣಿಗಳನಟನ ಯೀಜಿಸಿದ ನಂತಯ, ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಮರೆಗೆ ಮಹಡಿದ ರಗತ್ತಮನಟನ ಆಧರಿಸಿ
ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಟ ಕ್ಲ್ಲತ್ತಯಟಯಟ ಅಥವಹ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಮ ಅಂತಯದಲ್ಲಿ ಏನನಟನ ಮಹಡಲಟ ಷಭಥಿರಹಗಿಯಟಯಟ
ಎಂಫಟದಟ ನಭಗೆ ಗೆ ತ್ತುಯಟತುದೆ. ಆದರೆ, ನೀು ಕ್ೆಲು ಅನರಿೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಹ ಅಷಯವಹಗಿ ಭಟಂದ ಡಿದ ವಿಶಮಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ
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ುನರಹತ್ತಿಷಟ ಅವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ಆದದರಿಂದ, ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ ನಭಮ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರಗತ್ತಮನಟನ
ಸಹಧಿಷಟಂತೆ ಹಹಗ ಮವಸಿಿನ ಅನಟಬ ಡೆಮಟಂತಹಗಬೆೀಕ್ಟ.
ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮಲ್ಲಿ ರತ್ತಯಂದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಮ ನೀಡಿಯಟುದನಟನ ಹಹಗ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮಿ ಭತಟು ಗಟಂು
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಬೆೀಕ್ಹಗಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿುರಿ. ಹೆಚಟಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟ
ತಯಗತ್ತಗಳಿಗೆ ಷಟುಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ, ನಭಗೆ ವಿವಿಧ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ರಶೆನಗಳು ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟ
ಅವಯಕ್ತೆಯಿದೆ.
ನೀು ಹೆ ಷ ವಿಶಮಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ ನಭಗೆ ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಲಟ ಷಭಮದ ಅವಯಕ್ತೆಯಿದೆ ಹಹಗ ನಭಮ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ
ಇತಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ ನಭಮ ಆತಮವಿಶಹವಷ ಹೆಚಹಿಗಟತುದೆ. ನಭಮ ಹಠ್ಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ಭ ಯಟ
ಭಹಗಗಳನಟನ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿರಿ. ಈ ಭಹಗಗಳನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಚಚಿಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
1. ಪೋಠಿಕೆ
ಹಠ್ನಟನ ಹರಯಂಭಿಷಟವಹಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಟಯಟ ಹಹಗ ಮಹಡಟಯಟ ಎಂಫಟದನಟನ ವಿರಿಸಿರಿ. ಇದರಿಂದ
ರತ್ತಯಫಬಯ ಅರಿಂದ ಅೆೀಕ್ಷಿಷಟುದೆೀನಟ ಎನಟನುದನಟನ ಗೆ ತಟುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ. ಅರಿಗೆ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ತ್ತುಯಟುದೆೀನಟ
ಎಂಫಟದನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುುದರಿಂದ /ಚಚಿಿಷಟುದರಿಂದ ಅಯಟ ಏನಟ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದಯ ಕ್ಡೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ
ಆಷಕ್ರುಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಟುದಟ.
2. ಪಠದ ಮನಖ್ಯ ಭಗ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ತ್ತುಯಟುದನಟನ ಆಧರಿಸಿ, ವಿಶಮನಟನ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಫರೆಯಿರಿ. ನೀು ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ,
ಹೆ ಷ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಅಥವಹ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಅಥವಹ ಗಟಂುಕ್ಹಮಿಗಳಂತಸ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲ ವಿಧಹನಗಳ ಫಳಕ್ೆಮನಟನ
ನಧಿರಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಯಟ ಷಥಳನಟನ ಉಯೀಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟಂತೆ ಹಹಗ ಫಳಷಲಟ ಫಯಟಂತಸ
ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ. ವಿವಿಧ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳಷಟುದಟ, ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಷಭಮ, ಇವೆಲಿೂ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮ
ರಭಟಖ್ ಭಹಗವಹಗಿಯಟತುವೆ. ನೀು ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳಸಿದರೆ, ನೀು ಫಸಳಶಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಿದಂತಹಗಟತುದೆ. ಯಹಕ್ೆಂದರೆ ಅಯಟ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ.
3. ಪಠದ ಕೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿ
ಎಶಟು ರಗತ್ತಯಹಗಿದೆ ಎಂಫಟದನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಯಹವಹಗಲ ಷಭಮನಟನ ನಗದ್ಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. (ಹಠ್ ಮಹಡಟವಹಗ ಅಥವಹ
ಹಠ್ದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ). ಯಹವಹಗಲ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ಎನಟನುದಟ ರಿೀಕ್ೆ ಎಂಫ ಅಥಿಲಿ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಇದಟ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಹಗ
ಅತ್ತ ಬೆೀಗನೆ – ಯೀಜಿಸಿದ ರಶೆನಗಳು ಅಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲತ ವಿಶಮನಟನ ಭಂಡಿಷಟವಹಗ ವಿೀಕ್ಷಿಷಟು

ಆದರೆ, ನಭಮ

ಯೀಜ್ನೆ ನಭಯತೆಯಿಂದ ಕ್ ಡಿಯಬೆೀಕ್ಟ ಹಹಗ ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಂಡ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳಿಗನಟಸಹಯವಹಗಿ ಫದಲ್ಹಣೆಮನಟನ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ.
ಹಠ್ನಟನ ಭಟಕ್ಹುಮಗೆ ಳಿಷಟ ಂದಟ ಉತುಭ ಮಹಗಿು, ಹರಯಂಬದ ಗಟರಿಗಳಿಗೆ ಿಸಂತ್ತಯಟಗಟುದಹಗಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇತಯ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಭತಟು ನಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಿಂದಟಂಟಹದ ರಗತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಚಚಿಿಷಲಟ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಯಹಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಬೆೀಕ್ಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಳುುದನಟನ ಆಲ್ಲಷಟುದರಿಂದ, ನೀು ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ನಟನ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ಗೆ ತಟುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ
ನೆಯವಹಗಟತುದೆ.
ಪಠಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸನುದನ
ಿಸಂದೆ ಮಹಡಿದ ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ಅಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿ ಹಹಗ ನೀು ಮಹಡಿದ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿಯಟ ಅಂವಗಳನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿರಿ.

14

www.TESS-India.edu.in

ನೀು ಿಸಂದೆ ಮಹಡಿದ ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ುನರ್ ಅಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿರಿ ಹಹಗ ದಹಖ್ಲ್ೆಮನಟನ ಇಡಿರಿ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ
ಕ್ಲ್ಲತಯಟ?, ನೀು ಯಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ, ಹಹಗ ಹಠ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಉತುಭವಹಗಿ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತಟ ಎಂಫಟದಟ, ನಂತಯದ
ಹಠ್ಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ ನೀು ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹದ ಷಟಧಹಯಣೆಗಳು ಅಥವಹ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಮಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳನಟನ ನಧಿರಿಷಫಸಟದಟ.


ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಫದಲ್ಹಣೆ ಅಥವಹ ಮಹಹಿಡಟ.



ಅನೆೀಕ್ ಭಟಕ್ು ಭತಟು ನಫಿಂಧಿತ ರಶೆನಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಟುದಟ.



ಹೆಚಿಿನ ಬೆಂಫಲದ ಅವಯಕ್ತೆಯಿಯಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಅನಟಹಲನಹ ಅಧಿಗಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಇನ ನ ಉತುಭವಹಗಿ ನೀು ಏನನಟನ ಮಹಡಫಸಟದಟ ಹಹಗ ಯೀಜಿಷಫಸಟದಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ
ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿರಿ.
ನೀು ರತ್ತಯಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ನಭಮ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗೆ ಳಡಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ. ಯಹಕ್ೆಂದರೆ
ರತ್ತಯಂದನಟನ ಏನಹಗಫಸಟದಟ ಎಂದಟ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯವಿಲಿ. ಉತುಭ ಯೀಜ್ನೆ ಎಂಫಟದಯ ಅಥಿ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಹಗಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದಟ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನೆೈಜ್ವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ನೀು ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುು ಅಂವಗಳಿಗೆ ನೀು
ನಭಯತೆಯಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ ತಯಹರಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಬೆೀಕ್ಟ.

ನತಯಜಿೀನದಲ್ಲಿ ಜ್ನಯಟ ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತಹುರೆ, ಮಹತನಹಡಟತಹುರೆ, ಆಲ್ಲಷಟತಹುರೆ ಹಹಗ ಇತಯಯಟ ಏನಟ ಮಹಡಟತಹುರೆ, ಹೆೀಗೆ
ಮಹಡಟತಹುರೆ ಎಂಫಟದನಟನ ಗಭನಷಟತಹುರೆ. ಈ ರಿೀತ್ತಯಹಗಿ ಜ್ನ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ. ನಹು ಇತಯರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹತನಹಡಿದಹಗ, ಹೆ ಷ
ವಿಚಹಯಗಳು ಭತಟು ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಡೆಮಟತೆುೀವೆ. ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲಿೂ ಶಿಕ್ಷಕ್-ಕ್ೆೀಂದ್ಧರತವಹಗಿದದರೆ, ಆಗ ಅನೆೀಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಭಮ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ರದಶಿಿಷಲಟ ಅಥವಹ ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಮ ಸಿಗಟುದ್ಧಲಿ. ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಂಕ್ಷಿು ಉತುಯಗಳನನಷೆು
ಕ್ೆ ಡಫಸಟದಟ ಹಹಗ ಇನಟನ ಕ್ೆಲಯಟ ಏನನ ನ ಹೆೀಳದೆೀ ಇಯಫಸಟದಟ. ದೆ ಡಡ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಸಿಥತ್ತ ಇನ ನ ಕ್ೆಟ್ುದಹಗಿದಟದ, ಕ್ೆಲವೆೀ ಕ್ೆಲು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹತರ ಮಹತನಹಡಟತಹುರೆ.
ಜೆಮೋಡಿಕೆಲಸನ್ನು ಏಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೆೋಕನ?
ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ೆಲಷು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹತನಹಡಿ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಇಯಟ ಂದಟ ಷಸಜ್ ವಿಧಹನ. ಇದಟ ಅರಿಗೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ, ವಿಚಹಯಗಳು
ಭತಟು ಹೆ ಷಭಹಷೆಮನಟನ ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಲಟ ಅಕ್ಹವ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಟತುದೆ. ಇದಟ ಹೆ ಷ ಕ್ೌವಲಗಳು ಭತಟು ರಿಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಯ ಢಿಗತ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಟಕ್ ಲಕ್ಯವಹಗಿದೆ. ಅಲಿ

ದೆ ಡಡ ತಯಗತ್ತಗಳಿಗ ಉಮಟಕ್ುವಹದದಟದ.

ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ೆಲಷು ಎಲಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲಿ ಯೀಮಹನದರಿಗ ಷ ಕ್ುವಹಗಿಯಟತುದೆ. ಇದಟ ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ ಫಸಟಭಹಷೆಮ,
ಫಸಟಗಿದ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಉಮಟಕ್ು. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಯಷಯ ಷಹಹಮ ಮಹಡಲಟ ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಹಗಿ ಯಸೆಥ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ನೀು ನದ್ಧಿಶು
ಕ್ಹಮಿಗಳನಟನ ಯೀಜಿಸಿ, ಕ್ಲ್ಲಮಟತ್ತುಯಟ ಭತಟು ರಗತ್ತ ಹೆ ಂದಟತ್ತುಯಟ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಭಹಗಿಸಷಟಂತೆ ಮಹಡಲಟ,
ರ್ೆ ೀಡಿಗಳನಟನ ನಿಿಸಷಟ ಯಸೆಥಮನಟನ ಸಹಥಪಿಸಿದಹಗ ಇದಟ

ತುಭವಹಗಫಲಿದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತಟ ಕ್ೆಲಷ

ಮಹಡಲಟ ಯ ಢಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಷಂತಷದಹಮಕ್ವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದನಟನ ನೆ ೀಡಲ್ಲದ್ಧದೀರಿ.
ಜೆಮೋಡಿಕೆಲಸಕಾಗಿ ಕಯಯಗಳು (Tasks)
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಉದೆದೀಶಿತ ಪಲ್ಲತನಟನ ಆಧರಿಸಿ, ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ೆಲಷದ ವಿವಿಧ ಕ್ಹಮಿಗಳನಟನ ನೀು ಉಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ೆಲಷದ
ಕ್ಹಮಿು ಷಶು ಭತಟು ಷ ಕ್ುವಹಗಿಯಬೆೀಕ್ಟ. ಆಗ ಂಟಿಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಿನಿಿಸಷಟುದಕ್ರಾಂತ, ಜ್ತೆಯಹಗಿ ನಿಿಸಸಿದರೆ ಹೆಚಟಿ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ
ನೆಯವಹಗಟತುದೆ. ತಭಮ ಐಡಿಯಹಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಮಹತನಹಡಟ ಭ ಲಕ್, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮಶುಕ್ೆಾ ತಹವೆೀ ಅುಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ
ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಟತಹು, ಅುಗಳನಟನ ಇನನಶಟು ಉತುಭಡಿಷಟತಹುರೆ.
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ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ೆಲಷದ ಕ್ಹಮಿಗಳು ಇುಗಳನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸಟದಟ:


‘ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ-ರ್ೆ ತೆಯಹಗಿ-ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳಿು’ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಂದಟ ಷಭಸೆಯ ಅಥವಹ ವಿಚಹಯದ ಕ್ಟರಿತಟ ಮೊದಲಟ ತಭಮಶುಕ್ೆಾ
ತಹವೆೀ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ, ನಂತಯ ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ೆಾ ಸಹಧಯವಿಯಟ ಉತುಯಗಳನಟನ ತೆುಸಚಿಿದ ನಂತಯ, ಇತಯ ಎಲ್ಹಿ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಅುಗಳನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ. ಇದನಟನ ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಞಹನ, ಲ್ೆಕ್ಾ, ಷಟುಗಳ ಗಿೀಿಕ್ಯಣ ಅಥವಹ
ಅನಟಕ್ರಭಗೆ ಳಿಷಟವಿಕ್ೆ, ವಿವಿಧ ಅಭಿಹರಮಗಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ, ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ಹತರಗಳಂತೆ ನಟ್ನೆ ಿಸೀಗೆ ಇುಗಳಿಗಹಗಿ
ಫಳಷಫಸಟದಟ.



ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ: ಅಧಿ ತಯಗತ್ತಗೆ ಂದಟ ವಿಶಮ ಷಟುವಿನ ಂದಟ ಅಂವದ ಕ್ಟರಿತ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಕ್ೆ ಟ್ಟು.
ಇನನಧಿ ತಯಗತ್ತಗೆ ಅದೆೀ ವಿಶಮ ಷಟುವಿನ ಬೆೀರೆ ಅಂವದ ಕ್ಟರಿತ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಕ್ೆ ಡಟುದಟ. ನಂತಯ ಅಯಟ ರ್ೆ ೀಡಿಮಲ್ಲಿ
ಕ್ಹಮಿಮಹಡಿ ಂದಟ ಷಭಸೆಯಗೆ ರಿಹಹಯ ಹೆೀಳಲಟ ಅಥವಹ ಂದಟ ನಧಹಿಯಕ್ೆಾ ಫಯಲಟ ತಭಮ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ
ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ.



ಆಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆಮಂತಸ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಟುದಟ: ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ಕ್ಥೆಮನಟನ ಒದ್ಧದರೆ, ಇನೆ ನಫಬ ರಶೆನಗಳನಟನ
ಕ್ೆೀಳುುದಟ; ಫಬಯಟ ಂದಟ ಆಮದ ಲ್ೆೀಖ್ನ ಒದ್ಧದರೆ, ಭತೆ ುಫಬ
ಚಿತರನಟನ ಣಿಿಸಿದರೆ, ಭತೆ ುಫಬ



ಅದನಟನ ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದಟ; ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಂದಟ

ವಿಯಣೆ ಆಧರಿಸಿ, ಚಿತರ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿಮಟುದಟ.

ಷ ಚನೆಗಳನಟನ ಅನಟಷರಿಷಟುದಟ : ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿ/ನ ಇನೆ ನಫಬರಿಗೆ ಕ್ಹಮಿನಟನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಲಟ ಷ ಚನೆಗಳನಟನ
ಒದಟುದಟ.



ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುವಿಕ್ೆ ಅಥವಹ ಹತಹರಭಿನಮ: ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಹು ಕ್ಲ್ಲಮಟ ಭಹಷೆಮಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೀಡಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಥೆ ಕ್ಟ್ಟುುದಟ ಅಥವಹ
ಷಂಭಹಶಣೆಮನಟನ ಫರೆಮಟುದಟ.

ಎಲಿರ ಒಳಗೆಮಳುುವಿಕೆಗಗಿ ಜೆಮೋಡಿಗಳ ನಿಯಹಣೆ
ರ್ೆ ೀಡಿ ಕ್ೆಲಷ ಎಂದರೆ ಎಲಿಯನಟನ ಳಗೆ ಳುುುದಹಗಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಿನನವಹಗಿಯಟುದರಿಂದ, ಅಯಟ ಏನನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ, ಏನನಟನ
ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ ಹಹಗ ಅರಿಂದ ಏನನಟನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲ್ಹಗಟತುದೆ ಎಂದಟ, ರತ್ತಯಫಬಯ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟಂತೆ ರ್ೆ ೀಡಿಗಳನಟನ ನಿಿಸಷಬೆೀಕ್ಟ.
ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ೆಲಷನಟನ ಯ ಢಿಗತಗೆ ಳಿಷಲಟ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳನಟನ ಅನಟಷರಿಸಿ:


ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಹಮಿನಯತರಹಗಟಂತೆ ರ್ೆ ೀಡಿ ಮಹಡಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ೆಲವೊಮಮ ತಭಮ ಸೆನೀಿಸತ/ತೆಯಂದ್ಧಗೆ ಸೆೀರಿ
ಕ್ಹಮಿನಯತರಹಗಟತಹುರೆ; ಕ್ೆಲವೊಮಮ ಇಲಿ. ಅಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಷಟುದಕ್ಹಾಗಿಮಷೆುೀ ನೀು ರ್ೆ ೀಡಿಮನಟನ ನಧಿರಿಷಟತ್ತುೀರಿ
ಎಂಫಟದನಟನ ಅಥಿ ಮಹಡಿಸಿ.



ಹೆಚಟಿ ಷವಹಲ್ಹಗಿಷಲಟ, ಕ್ೆಲವೊಮಮ ನೀು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸಹಭಥಯಿದ ಹಹಗ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಭಹಷೆಮರಹದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ
ರ್ೆ ೀಡಿಯಹಗಿಸಿ, ಅಯಟ ಯಷಯ ನೆಯವಹಗಟಂತೆ ಮಹಡಿ; ಕ್ೆಲವೊಮಮ ಂದೆೀ ಭಟ್ುದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರ್ೆ ೀಡಿ ಮಹಡಿ.



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಭಥಯಿನಟನ ನೀು ತ್ತಳಿಮಲಟ, ಅದಯಂತೆ ರ್ೆ ೀಡಿ ಮಹಡಲಟ ದಹಖ್ಲ್ೆಗಳನನಡಿ.



ಆಯಂಬದಲ್ಲಿ, ಜ್ನ ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಷಸಯೀಗದ್ಧಂದ ಕ್ಹಮಿ ಮಹಡಟತಹುರೆ ೀ, ಅಂದರೆ ಷಭಟದಹಮ –ಕ್ಟಟ್ಟಂಫ ಮೊದಲ್ಹದ
ಉದಹಸಯಣೆಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ೆಲಷದ ಉಯೀಗಗಳನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿಸಿ.



ಮೊದಲ ಕ್ಹಮಿಗಳು ಷಂಕ್ಷಿು ಭತಟು ಷಶುವಹಗಿಯಲ್ಲ.



ನಭಮ ನರಿೀಕ್ೆಮಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದನಟನ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸಿ.



ರ್ೆ ೀಡಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹತರಗಳು ಅಥವಹ ಜ್ವಹಬಹದರಿಗಳನಟನ ನೀಡಿ. ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿನ ಎಯಡಟ ಹತರಗಳು ಅಥವಹ ಷಯಳವಹಗಿ ‘ ’
ಭತಟು ‘ ’ ಅಥವಹ ‘A’ ಭತಟು ‘B’ ಎಂದಟ ನೀಡಫಸಟದಟ. ಇದನಟನ ಅಯಟ ರ್ೆ ೀಡಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುು ಭಟಂಚೆಯೆೀ
ಮಹಡಟುದರಿಂದ, ಯಷಯ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಷಯ ಎದಟಯಟ – ಫದಟಯಟ ಕ್ಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳಿು. ರ್ೆ ೀಡಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರತ್ತ
ಕ್ಹಮಿಕ್ೆಾ (task) ಎಶಟು ಷಭಮ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿ, ಆಗಹಗೆೆ ನೆನಪಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ನಯತರಹಗಿ ಭಟಂದಟರಿಮಟತ್ತುಯಟ
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ರ್ೆ ೀಡಿಗಳನಟನ ರವಂಸಿಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಹವೆೀ ಕ್ಟಳಿತಟ ಅಥಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ ರಿಹಹಯ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಭಮ ಕ್ೆ ಡಿ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ, ತಹು ಏನಟ ಮಹಡಫಲಿರೆಂದಟ ತೆ ೀರಿಷಟ ಭಟನನವೆೀ, ಫಸಟಬೆೀಗ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂಡಟ
ಬಿಡಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ನಭಗೆ ಅನನಷಫಸಟದಟ. ರತ್ತಯಫಬಯ ಮಹತನಹಡಿ, ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟಂತಸ ವಹತಹಯಣನಟನ ಫಸಟತೆೀಕ್
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇಶುಡಟತಹುರೆ. ನೀು ತಯಗತ್ತ ವಿೀಕ್ಷಿಷಟತಹು, ಆಲ್ಲಷಟತಹು ತ್ತಯಟಗಹಡಟತ್ತುದಂ
ದ ತೆ, ಯಷಯ ಆರಹಭವಹಗಿ
ಹೆ ಂದ್ಧಕ್ೆ ಳುುಯ, ಹೆ ಂದ್ಧಕ್ೆ ಳು

ಂಟಿಯಹಗಿಯಟಯ, ಸಹಮಹನಯ ತುಗಳ, ಳೆುಮ ವಿಚಹಯಗಳ ಭತಟು ಸಹರಹಂವದ

ಟಿಣಿಮನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು.
ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಹಮಿಕ್ೆಾ ಷಂಕ್ಿ ಕ್ಲ್ಲಷಟ ಹತರ ನಭಮದಟ. ಕ್ೆಲು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಿಂದ ಅಯ ಕ್ಹಮಿ ರದವಿನ
ಮಹಡಿಷಫಸಟದಟ ಅಥವಹ ನೀವೆೀ ಅದನಟನ ಸಹರಹಂಶಿೀಕ್ಯಣ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟವಹಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು
ಸಹಧನೆಮ ಭಹನಟನ ಅನಟಬವಿಷಲಟ ಇಚಿಿಷಟತಹುರೆ. ರತ್ತ ರ್ೆ ೀಡಿಮ ನಭಗೆ ಯದ್ಧ ಪಿಷಟ ಅಗತಯವಿಲಿ. ಇದಟ ಹೆಚಟಿ ಷಭಮ
ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುತುದೆ. ಆದರೆ, ನಭಮ ವಿೀಕ್ಷಣೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ಬೆೀರೆಮಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ ಧನಹತಮಕ್ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ
ನೀಡಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಆಯೆಾ ಮಹಡಿ. ಿಸಂಜ್ರಿಕ್ೆ ಷವಭಹದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಭಮ ಆತಮವಿಶಹವಷ ಹೆಚಿಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಇದಟ ಂದಟ
ಅಕ್ಹವವಹಗಫಸಟದಟ.
ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಂದಟ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ರಿಸರಿಷಲಟ ಕ್ೆ ಟಿುದದರೆ, ನೀು ಮಹದರಿ ಉತುಯನಟನ ಕ್ೆ ಟ್ಟು, ತಭಮ ಉತುಯಗಳನಟನ
ರ್ೆ ೀಡಿಮಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಸಿ, ಉತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಇದಟ ತಭಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆ ಮಹಡಟಂತೆ ಹಹಗ
ತಭಮ ತುಗಳಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಟಂತೆ ಮಹಡಟತುದೆ.
ರ್ೆ ೀಡಿ ಕ್ೆಲಷನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟುದಟ ನಭಗೆ ಹೆ ಷದಹಗಿದದಲ್ಲ,ಿ ಕ್ಹಮಿ, ಷಭಮ ಭತಟು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫದಲ್ಹಣೆ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹಗಿದದಲ್ಲ,ಿ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಭಟಖ್ಯ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಿಸೀಗೆ ನೀು ಕ್ಲ್ಲತಟ, ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮನಟನ
ಉತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ತುೀರಿ. ಮವಸಿವ ರ್ೆ ೀಡಿ ಕ್ೆಲಷಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಷಶು ಷ ಚನೆಗಳು, ಉತುಭ ಷಭಮ ನಿಸಣೆ ಹಹಗ
ಷಂಕ್ಷಿು ಸಹರಹಂಶಿೀಕ್ಯಣ ಫಸಳ ಅಗತಯ. ಇುಗಳಿಗೆ ಅಭಹಯಷ ಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.




Life processes:
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/science/organisms_behaviour_health/life_processes/revision/2/
Antagonistic muscles:
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/science/organisms_behaviour_health/life_processes/revision/8/
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