:

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

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಖಳು ಷದೃಢವಹದ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಹಹಖ 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 ಟೆಸ್ಆಂಡಿಯಹ 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 ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು ಲಬಯವಿದೆ.

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
ನಡತೆಖಳನಟನ 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 ಆದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಖಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಖಳಲ್ಲಿ ಹಹಖ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಔ ಫಳಷಲಟ, ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆುಖಳನಟನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಹೆಚಿಿನ ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ಹಠ್ದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಫಸಳ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುತಹುರೆ. ಅದರೆ, ಆುಖಳಲ್ಲಿ ಎಶಟು ರಶೆನಖಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ
ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಂತೆ ಮಹಡಟತುವೆ? ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ತಭಮ ಄ಧಿ ಷಭಮನಟನ ರಶಿನಷಟುದಯಲ್ಲಿ ಔಳೆಮಟತಹುರೆ.
ದದ ಈತುಯ ಮಹತರ ಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟತುದೆ.

, ಹೆಚಿಿನ ರಶೆನಖಳಿಗೆ ಂದಟ

ನೀಡಲಟ ಔಡಿಯ ಷಭಮನಟನ ನೀಡಲ್ಹಗಿಯಟತುದೆ.

ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಈತಟುಔರಹಖಟುದ್ಧಲಿ.
ಹಹಗಿದಹದಖ ಯ, ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭಔಾಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆ ಭತಟು ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಷಲಟ, ರಶೆನಖಳನಟನ ಸಲವಹಯಟ ರಿೀತ್ತಖಳಲ್ಲಿ
ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ, ಭತಟು ಯ ಪಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ಗಟ್ಔು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆ ಭತಟು ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಬೆಂಫಲ್ಲಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಔಯಟ
ಫಳಷಫಸಟದಹದ ತಟಂಬಹ ಭಟಕಯವಹದ ಈಮಟಔು ರಿೀತ್ತಮ ರಶೆನಖಳನಟನ ಖಟಯಟತ್ತ

. ನಭಮ ಹಠ್ಖಳಲ್ಲಿ ಇ

ಕ್ೆಲು ತಂತರಖಳನಟನ ಭತಟು ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ಄ಳಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ, ಆದಟ ನಭಗೆ ಂದಟ ಄ಕ್ಹವನಟನ ಔ ಡ ಆದಟ ನೀಡಟತುದೆ. ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ
ಭಟಖಹಂತಯ ಫಲಖಳು ಭತಟು ಄ುಖಳ ಖಟಣಲಕ್ಷಣಖಳನಟನ ವಿಚಹಯಣೆ ಮಹಡಿ, ರಶೆನಖಳು ಹೆೀಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಅಳವಹದ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆ
ಬೆಳೆಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ ಎಂಫಟದನಟನ ನೀು ತ್ತಳಿಮಟವಿರಿ. ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮ ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ವಿಜ್ಞಹನದ ಎಲ್ಹಿ ಗಟ್ಔಖಳಿಖ ಭತಟು
ಆತಯ ವಿಶಮಖಳಿಖ ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಷಲಟ 

ಯಿಷಫಸಟದಟ.

ಈ ಘಟಕ ಏನನನು ಕಲ್ಲಸನತ್ತದೆ?


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಭತಟು ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ರಚೆ ೀದ್ಧಷಲಟ ನೀು ಫಳಷಫಸಟದಹದ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ರಶೆನಖಳು.



ವಿಜ್ಞಹನದ ಹರಯೀಗಿಔ ಹಠ್ಖಳಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ವಿಷುರಿಷಲಟ,

ರಶೆನಖಳ ತಂತರಖಳನಟನ ಫಳಷಟ

ಹೆ ಷ ರಿೀತ್ತ ಭತಟು ಕ್ೌವಲಖಳು.

ಈ ಮಗಗ ಪ್ರಮನಖ ಏಕೆ?


ಫಬ ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ, ಭಟಔು ಭತಟು ಷವಹಲ್ೆ ಡಟು ರಶೆನಖಳನಟನ

ಂದಟ ರಭಟಕ ಕ್ೌವಲ. ಏಕ್ೆಂದರೆ

಄ದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಈತೆುೀಜಿಷಟತುದೆ, ಄ಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳು ನಭಗೆ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ಈಮಟಔು ಮಹಿಸತ್ತ
ಹಹಖ ರಚಲ್ಲತ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆಗಿನ ಄ಯ ಜ್ಞಹನದ ಳನೆ ೀಟ್ನಟನ ನೀಡಟತುದೆ. ಚಿತರ 1 ಈದೆದೀವೂರಿತ ರಶೆನಖಳನಟನ
ಕ್ೆೀಳುುದಯ ರಯೀಜ್ನಖಳನಟನ ತೆ ೀರಿಷಟತುದೆ.
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ಅಷಕ್ರುಮನಟನ

ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳಲ್ಲಿ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆ ಬೆಳೆಷಲಟ

ಂದಟ ರಕ್ರರಯೆಮ ಭ ಲಔ ಮಹಖಿದಶಿಿಷಲಟ

ಔಲ್ಲಕ್ಹರ್ಥಿಖಳಹಗಿ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆೀನಟ ಗೆ ತಟು

ತಭಮನಟನ

ಎಂದಟ ತ್ತಳಿಮ

಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ೆಾ
ಷಹಹಮ ಮಹಡಲಟ

ಮಹಿಸತ್ತ

ಪ್ರವೆುಗಳನನು ಏಕೆ ಕೆೇಳಬೆೇಕನ?

ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟತಹುರೆ ಎಂದಟ
ತ್ತಳಿಮಲಟ

(ಏಕೆ ಪ್ರಶ್ನುಸಬೆೇಕನ)

ಭತಟು

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ

಄ನಟಬಖಳನಟನ
ಷಮರಿಷಟುದನಟನ
ಈತೆುೀಜಿಷಲಟ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಚಿಂತನೆಗೆ
ಚಿಂತನಹ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ

ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ

ಅತಮವಿಶಹವಷ

ನಿಿಸಷಲಟ ಭತಟು ಄ಯ

ಬೆಳೆಷಲಟ

಄ಷಕ್ರುಮನಟನ ಷಲಸಲಟ

ಬೆಳೆಷಲಟ

ಷವಹಲ್ೆಸೆಮಲಟ

ಚಿತ್ರ 1 ಉದೆದೇವಪ್ೂರಿತ್ ಪ್ರವೆುಗಳನನು ಕೆೇಳುುದರ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು.
ಯೀಜಿತವಹಗಿ ಭತಟು ಈದೆದೀವೂರಿತ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಈತುಭ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಸಹಧನೆಗೆ ಬೆಂಫಲ ನೀಡಟತುದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಚಿಂತನೆ, ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆ ಭತಟು ರಖತ್ತಮ ಫ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡಲಟ ಔ ಡ ರಶೆನಖಳನಟನ ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ಄ದಯಲ ಿ
ಧನಹತಮಔವಹಗಿ ಹಹಖ ಯಚನಹತಮಔವಹಗಿ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡಿದರೆ, ಹೆಚಿಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಆಂತಸದನಟನ ಸಹವಖತ್ತಷಟತಹುರೆ. ಄ಯ
ರಖತ್ತಮನಟನ ಄ಳೆಮಲಟ ಭತಟು ಅತಮವಿಶಹವಷ ಬೆಳೆಷಲಟ

ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.

ಈದೆದೀವೂರಿತ ಔಲ್ಲಕ್ಹಥಿಖಳನಟನ ಸಹಧಿಷಲಟ, ಂದಟ ಹಠ್ನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಖ ಭಟಕಯವಹಗಿ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹದಟದೆೀನೆಂದರೆ, ನೀು
ಫಳಷಫಸಟದಹದ ರಶೆನಖಳ ರಿೀತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಷಶುತೆ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟುದಟ. ಫಲಖಳು ಹಹಖ ಷಟುಖಳ ಚಲನೆಮಲ್ಲಿ ಄ುಖಳ ವಿವಿಧ ರಿಣಹಭ
ವೆೈಜ್ಞಹನಔ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಷಟುದಟ ಷಟಲಬವಹದ ಕ್ೆಲಷಲಿ.

1. ಪ್ರಶ್ನುಸನುದನ ಮತ್ನತ ಆಲೆ ೇಚಿಸನುದನ (ಚಿಿಂತಿಸನುದನ)
ತತಹವಂವಖಳನಟನ

಄ನಟಬಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಕ್ೆ ಂಡಿ ಬೆಸೆಮಲಟ, ಭತಟು ಹೆಚಿಿನ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆ ಬೆಳೆಷಲಟ, ರಶೆನಖಳನಟನ

ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಷಹಹಮಔ. ಆದನಟನ ಮಹಡಲಟ, ನೀು ನಭಮ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮ ಕ್ೌವಲನಟನ ಕ್ರರಯಹತಮಔವಹದ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಟ ವಔುತೆ
ಹೆ ಂದ್ಧಯಬೆೀಔಟ

2

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ೆರೀ

ಪಿಷಬೆೀಔಟ.
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ಶಿರೀಭತ್ತ ನಹಮರ್ ತಹನಟ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಏನಟ ಮಹಡಟತ್ತುದಹದರೆ ಎಂ

ಫಗೆೆ ರಶಿನಷಟತ್ತುದಹದರೆ

.

ಹಠ್ದ ಹರಯಂಬದಲ್ಲಿ ಯೀಜಿನ ಯೀಲ್ೆ ಂದಟ ುಷುಔನಟನ ನಹನಟ ತಳಿುದದನಟನ ಖಭನಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ, ಏನಟ
ಮಹಡಟತ್ತುದೆದೀನೆ? ಎಂದಟ ರಶಿನಸಿದೆ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ುಷುಔನಟನ ತಳುುತ್ತುದ್ಧದೀಯ ಎಂದಟ ಈತುರಿಸಿ

. ‘ವಸಬಹಬಸ್, ಫಲ

ಎಂದರೆ ಆದೆೀನೆ.’ ‘ಫಲ ಎಂದರೆ ತಳುುುದಟ’ ಎಂದಟ ನಹನಟ ಹೆೀಳಿದ ನಂತಯ ನೀವೆಲಿಯ ುನಃ ಹೆೀಳಿರಿ ಎಂದೆ. ನಹನಟ ಹೆೀಳಿದದನಟನ ಆಡಿೀ
ತಯಖತ್ತ ುನಃ ಹೆೀಳಿತಟ. ಭತೆ ುಯಮ ಹೆೀಳಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ, ಫಲ ಎಂದರೆ ಏನಟ ಎಂದಟ ುನಃ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಄ರಿಗೆ

ಎಂದಟ ನನಗೆ

ದೃಢವಹಖಟರೆಗೆ ಄ಯಟ ಭತೆುೀ ಭತೆುೀ ಄ದನಟನ ಹೆೀಳಿದಯಟ. ನಂತಯ ನಹನಟ ುಷುಔನಟನ ನನನ ಔಡೆಗೆ ಯೀಜಿನ ಯೀಲ್ೆ ಎಳೆ

‘ನಹನಟ

ಏನಟ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟವೆ?’ ಎಂದಟ ರಶಿನಸಿದೆ. ನಹನಟ ುಷುಔನಟನ ಎಳೆಮಟತ್ತುದೆದೀನೆ ಎಂದಟ ಄ಯಟ ಈತುರಿಸಿದಯಟ. ಄ದಟ ಷರಿ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿ,
ಎಳೆಮಟುದಟ ಔ ಡ

ದಟ ರಿೀತ್ತಮ ಫಲ

ದಟ ುನಃ ಹೆೀಳುಂತೆ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಹಠ್ ಭಟಂದಟರಿಷಟ ಮೊದಲಟ ಸಲು ಬಹರಿ ಇ

ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮನಟನ ುನಃ ಹೆೀಳುಂತೆ ಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 2 ಆಟೆ ೇರಿಕ್ಷ : ಸನತವಿನ ಚಲನೆಗೆ ಒಿಂದನ ಉದಹರಣೆ.
ಶಿರೀಭತ್ತ ವಭಿಯಯಟ ‘ಫಲಖಳು’ ಎಂಫ ಹಠ್ನಟನ ತನನ ತಯಖತ್ತಗೆ ಮಹಡಟತ್ತುದಹದರೆ.

ಹೆೀಗೆ ಹರಯಂಭಸಿದಯಟ ಎಂದಟ

ವಿರಿಷಟತ್ತುದಹದರೆ.
ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಸಿ, ಎಶಟು ಟಿು ಮಹಡಲಟ ಸಹಧಯವೀ ಄ಶುನಟನ ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಟಿು ಮಹಡಲಟ ನನನ ತಯಖತ್ತಗೆ
ಹೆೀಳಿದೆ. ಄ಯಟ ಫರೆಮಟತ್ತುಯಟವಹಖ ದ್ಧನತ್ತರಕ್ೆಯಿಂದ ಅರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಷಟುಖಳ ಚಿತರಖ
ಚಲ್ಲಷಟತ್ತುಯಟ ಅಟೆ ೀರಿಕ್ಹ, ಬೆೈ್ ನಂತಸ ಚಿತರಖಳ

– ಂದಟ ಔಲ್ಲಿನಂದ ಿಸಡಿದಟ,

ರತ್ತ ಖಟಂಪಿಖ ಕ್ೆ ಟೆು. ಅ ಷಂಖರಸು ಷಣಣದಟ-ದೆ ಡುದಟ, ಭಹಯ-ಸಖಟಯ

ಷಟುಖಳ ಷಂಖರ ವಹಗಿತಟು. ನಂತಯ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಇ ಷಟುಖಳನಟನ ಚಲ್ಲಷಟಂತೆ ಮಹಡಟವಿರಿ? ಎಂಫ ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಚಚಿಿಷಲಟ
ಭತಟು ಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನಟನ ರಮತ್ತನಷಲಟ ಷವಲ ಷಭಮ ನೀಡಿದೆ. ರತ್ತ ಖಟಂಪಿಖ ಂದಟ ಹಹಳೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಄ಯ
ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಟಿು

. ಄ದನಟನ ಗೆ ೀಡೆಮ ಯೀಲ್ೆ ನೆೀತಟ ಹಹಔಟಂತೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ‘ತಳುು’ ‘ಎ

‘ಫಲಿಸೀನ’ ‘ಭೃದಟವಹದ’ ‘ಗಶಿಣೆ’ ‘ಭಹಯ’ ‘ಸಖಟಯ’ ಎಂದಟ

ಸಹಮಹನಯ ಔಲನೆಖಳು ಭತಟು ದಖಳನಟನ

. ನಂತಯ ಷಟುಖಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ
಄ಥವಹ ಎಯಡಟ ವಹಔಯಖಳನಟನ



‘ಕ್ೆಳಗಿಡಟ’ ‘ವಕ್ರುಮಟತ’
,

, ಂದಟ

.

ಇ ಆಫಬಯಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಮಯಲ್ಲಿ ಯಹಯಟ
ಈತೆುೀಜಿಷಟತ್ತುದಹದರೆ ಎಂದಟ ನೀು ಭಹವಿಸಿ ವಿರಿ?
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ಅ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಮಟ ಆದನಟನ ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಟತ್ತುದಹದರೆ?



ಈಯೀಗಿಷಟತ್ತುಯಟ ಬೆ ೀಧನಹ ತಂತರ ಯಹುದಟ?

ಹಠ್ ಮಹಡಟ ರಿೀತ್ತ ಭತಟು ರಶೆನಖಳ ಫಳಕ್ೆ

ಹೆೀಗೆ ಭನನವಹಗಿದೆ?

ಶಿರೀಭತ್ತ ವಭಿ ಈನನತ ಸಂತದ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಔ, ತನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ತಭಮ ಔಲನೆಮನಟನ ಹೆಚಟಿ
ಹರಯೀಗಿಔವಹಗಿ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ಹಹಖ ತಭಮ ತಭಮಲ್ಲಿ ವಿಚಹಯ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತ್ತುದಹದರೆ ಎಂಫಟದಟ ಷಟಲಬವಹಗಿ
ಗೆ ತಹುಖಟತ್ತುದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಎಯಡನೆೀ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧಔವಹಗಿ ಷವಹಲಟಖಳನಟನ ಮಹಡಿಯಟಂತೆ, ಮೊದಲನೆೀ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಡಿಲಿ.
ರಶೆನಖಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ,

ಶಿರೀಭತ್ತ ವಭಿ ಷಭಮ ನೀಡಟತ್ತುದಹದರೆ ಭತಟು ಄ಯ ಕ್ೆಲು ರಶೆನಖಳನಟನ ೂಯಔ ರಶೆನಖಳ

ಭ ಲಔ

.

ಫಬ ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖ

ನಧಹನವಹಗಿ ಫಲಖಳ ಫಗೆಗಿನ ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಷಟುದಟ

ನಭಮ ಔತಿಯ .
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1 ನೀು ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಟ ರಶೆನಖಳ ಫಗೆೆ

. ನಭಮ ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ವಿಷುರಿಷಟ ಮಹಖಿನಟನ ಸಟಡಟಔಟಂತೆ

ಮಹಡಟತುದೆ.

.
ನೀು ಬೆ ೀಧಿಸಿದ ಂದಟ ವಿಜ್ಞಹನ ಹಠ್ದ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ನೀು ಏನಟ ಹೆೀಳಿದ್ಧರಿ ಭತಟು ಮಹಡಿದ್ಧರಿ
ಎಂಫಟದನಟನ ನೆನಪಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ಸಹ ವಹದಲ್ಲಿ ನೀು ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀಳಿದ ಎಲ್ಹಿ ರಶೆನಖಳನಟನ ಟಿು ಮಹಡಿ. ಄ುಖಳನಟನ ಫರೆಮಟವಹಖ
ಫದಲ್ಹಯಿಷಬೆೀಡಿ. ನಭಮ ಟಿುಮನಟನ ಯಮ ನೆ ೀಡಿ, ಇ ರಶೆನಖಳು ಹಠ್ದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ನೀು ಮಹಡಿದ ಹಹಖ ಮಹತನಹಡಿದ
ವಿಚಹಯಖಳನಟನ ಔಲ್ಲಮಟಲ್ಲಿ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಎಶಟು ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದು ಎಂಫಟದನಟನ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ.


ನಭಮ ರಶೆನಖಳಲ್ಲಿ ‘ಹೌದಟ’ ಄ಥವಹ ‘ಆಲಿ’ ಎಂಫ ಈತುಯವಿಯಟ ಎಶಟು ರಶೆನಖಳಿದದು? ಎಶಟು

ಷಭ ರಿಹಹಯ

ಸಹಧಯತೆಖಳಿಯಟ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಷಟಂತೆ ಮಹಡಟಂತ್ತದದು? (ಆುಖಳನಟನ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ‘ಭಟ ರಶೆನ’ಖಳೆನಟನಯಟ).


ವಿವಿಧ ರಶೆನಖಳಿಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆೀಗೆ ರತ್ತಕ್ರರ
ರತ್ತಕ್ರರ



ಸಿದರೆಂದಟ ನಭಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯವೆೀ? ಯಹಯಟ

ಸಿದಯಟ? ಯಹವಹಖಲ ಈತುರಿಷಟ ಭಔಾಳೆೀ ಈತುರಿಷಟತ್ತುದದ

? ಏಕ್ೆ ಿಸೀಗೆ ಅಖಟತ್ತುದೆ ಎಂದಟ ಯೀಚಿಸಿಯಟವಿರಹ?

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಈತುಯ ಕ್ೆ ಡಟ ಮೊದಲಟ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮ ನೀಡಿದ್ಧದೀರಹ?

ಯೀಲ್ಲನ ರಶೆನಖಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ, ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮ

ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ

ಷಣಣ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು. ಄ದನಟನ

ನೆ ೀಡಿ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮ ಕ್ೌವಲಖಳನಟನಮೌಲ್ಲಯೀಔರಿಸಿ. ನಭಮ ಸಹಭಥಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಄ಡಗಿದೆ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ,

ಈತುಭ

ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ೌವಲಖಳ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ಫಲಖಳ ಫಗೆೆ ಔಲ್ಲಷಟುದಟ ಭತಟು ಄ಥೆೈಿಷಟುದಟ ಫಬ ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ ನಭಮ ಹತರ
ಎಂಫಟದನಟನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಆದಟ ನೆಯವೆೀಯಲಟ ನೀು ಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳಿಗೆ ಷವಹಲನಟನ ಡುಬೆೀಔಟ.

ವಿಡಿಯೀ: ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಈತೆುೀಜಿಷಲಟ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆ

ಫಳಷಟುದಟ.

2. ಪ್ರವೆುಗಳನನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸನ ರಿೇತಿಗಳು
ಂದಟ ರಶೆನಮನಟನ ನೀು ಕ್ೆೀಳಿದಹಖ, ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟರೆೀ? ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು
ಭಹಖಿಸಷಟಂತೆ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಈತೆುೀಜಿಷಟವಿರಿ? ನೀು

4

?
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ಷಂಶೆೃೀಧನೆ ತೆ ೀರಿಸಿಯಟಂತೆ, ಹೆಚಿಿನ ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಈತುಯ ನೀಡಟ ಮೊದಲಟ, ಫರಿೀ ಂದೆೀ ಂದಟ ಕ್ಷಣನಟನ (ಸೆಕ್ೆಂರ್ಡ)
ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ನೀಡಟತಹುರೆ. ಹೆಚಿಿನ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ದೆೀ ದೆೀ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಲಟ ಄ಕ್ಹವ ನೀಡಟತಹುರೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಹಿಖಲ್ೆೀ ತಭಮ ಕ್ೆೈ ಯೀಲ್ೆತ್ತುಯಟತಹುರೆ ಭತಟು ಹಠ್ು

ಭಟಂದಟರೆಮಟತು . ಅದರೆ,

ಈತುರಿಷಲಟ ಕ್ೆೀಳು ಮೊದಲಟ ಕ್ೆಲು ಕ್ಷಣ ಕ್ಹಮದರೆ,


.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ





ಔಡಿಯ ಸಹಭಥಯಿಈಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ನಡಟವೆ ಧನಹತಮಔ ಄ಂತರ್ ಕ್ರರಯೆ ಈಂಟಹಖಟುದನಟನ ನೀು ಕ್ಹಣಫಸಟದಟ.

ಯೀಲ್ೆ ಹೆೀಳಿದ

ನಭಮಲ ಿ ಕ್ಹಣಫಸಟದೆೀ ಎಂಫಟದನಟನ ನೆ ೀಡಲಟ, ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಕ್ೆಲವಂದಟ ತಂತರಖಳನಟನ ಭಟಂದ್ಧನ

ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದಕ್ೆಾ ನಭಮನಟನ ರಚೆ ೀದ್ಧಷಟತುದೆ.

.
ಫಲ

ಆತರೆ ಗಟ್ಔದ ಯೀಲ್ೆ ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ಖಳನಟನ ಯೀಜಿಸಿ. ನೀು ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯಟ ರಶೆನಖಳನಟನ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ

ಮಹಡಿ. ನಭಮ ರಶೆನಮಲ್ಲಿನ ಂದಟ ಷಣಣ ಫದಲ್ಹಣೆ,
ನೀಡಟತುದೆ ಎಂಫಟದನಟನ ಈ

ಟಿು

ಮಹತನಹಡಟ ಮೊದಲಟ ಅಳವಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಲಟ ಹೆೀಗೆ ಈತೆುೀಜ್ನ

ನದಶಿಿಷಟತು .



ಈ



ನೀು ಷವಲ ರ್ೆ ೀರಹಗಿ ತಳಿುದರೆ ಏನಹಖಫಸಟದಟ?



ಸಿಯಂಟಿ

ಯೀಜಿನ ಯೀಲ್ೆ ನೀು ತಳಿುದರೆ, ಏನಹಖಫಸಟದೆಂದಟ

?

ಅಟ್ದ ಯೈದಹನದ ಯೀಲ್ೆ ಆಟಿುಗೆ ಆಟ್ಟು ತಳಿುದರೆ ಏನಹಖಫಸಟದಟ? ಄ದಟ ಆದೆೀ ರಿೀತ್ತ ಆಯಟತುದೆಯೆೀ?

ಹೌದಹದರೆ ಏಕ್ೆ?, ಆಲಿವಹದರೆ ಏಕ್ೆ?.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟ ಮೊದಲಟ ಸಹಔಶಟು ಷಭಮ ನೀಡಬೆೀಔಟ. ಹಠ್ ಮಹಡಟವಹಖ ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳಿದ ನಂತಯ ಏನಹಖಟತ್ತುದೆ
ಎಂದಟ ಖಭನಷಲಟ ಷವಲ ಷಭಮ ನೀಡಟುದನಟನ ನೀು ಭನದಲ್ಲಿಡಿ. ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮೌನವಹಗಿಯಟ ಭಔಾಳು ಹೆಚಟಿ
ಯೀಚಿಷ

ನೀು ಫಮಸಿದರೆ ಂದಟ ಈರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಔ ಈತೆುೀಜಿಸಿ. ಈದಹ: ಭಯದ ದ್ಧಮಮಮನಟನ ರ್ೆ ೀರಹಗಿ

ತಳಿುದರೆ ಏನಹಖಫಸಟದಟ? ಎಂದಟ ನೀು ಕ್ೆೀಳಿದದಲ್ಲ,ಿ ಭಯದ ದ್ಧಮಮಮನಟನ ರ್ೆ ೀರಹಗಿ ತಳಿುದರೆ ಄ದಯ ವೆೀಖಕ್ೆಾ ಏನಹಖಫಸಟದಟ ಎಂದಟ
ನೀು ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ನೀು ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದಹದ ಆನನತಯ ರಶೆನಖಳ
ಹಠ್ದ ನಂತಯ, ರಶೆನಖ ಹೆ ಷ ರಿೀತ್ತಮ ಫಳಕ್ೆಗೆ ನಭಮ

ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ.
ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಏನಟ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ.

ಫಂದ

ಭಟಕಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು.
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ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನರಿಗೆ ನೀು ಮಹಡಿದ ಷ ಕ್ಷಮ ಯತಹಯಷಖಳ ಫಗೆೆ ಄ರಿವಿಲಿದ್ಧಯಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಄ದಟ ಎಂತಸ
ರಿಣಹಭ ಬೀರಿತಟ? ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಎಶಟು ಚೆನಹನಗಿ ನಿಿಸಸಿದ್ಧರಿ? ಂದಟ ಕ್ಷಣ ನಲ್ಲಿಸಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚಟಿ ಕ್ಹಲ
ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಂತೆ

ಮಹಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಯಿ

? ಄ಯ ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ಯೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಹೆೀಗೆ ಬೀರಿತಟ?

ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಯಹಯಟ ಭಹಖಿಸಸಿ ಯಟ, ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಿದಯಟ ಄ಥವಹ ಹೆಚಹಿಗಿ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂಡಿದದಯಟ?
ಆದಟ ನಭಗೆ ಹೆೀಗೆ ತ್ತ ಯಿತಟ? ಭಔಾಳು ಹೆಚಟಿ ಅಷಔುದಹಮಔವಹಗಿ ದದರೆಂದಟ ನೀು

಄ಯಟ ಏನಟ

ಹೆೀಳಿದಯಟ/ಮಹಡಿದಯಟ?

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ವಿಷುರಿಷಟುದಟ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖ

ಹೆಚಟಿ ಅಳವಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಲಟ ಭತಟು ಄ಯ ಈತುಯಖಳ ಖಟಣಭಟ್ುನಟನ ಹೆಚಿಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಯಲ್ಲಿ, ನಭಮ ಹತರ

ಭಟಕಯವಹಗಿದೆ. ಷಟಳುಸಟಖಳನಟನ ಫಳಷಟು

,

ಹೆಚಿಿನ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದರಿಂದ, ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ವಿಷುರಿಷಫಸಟದಟ-

ಔಲ್ಲಮಲಟ ಫಮಷದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಆದರಿಂದ ೆರೀರೆೀಪಿಷಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷರಿಯಹದ

ತುಯ ನೀಡಿದಹಖಲ ಔ ಡ ನೀು

ಹೆಚಿಿನ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ನಭಮ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮ ಕ್ೌವಲನಟನ ಹೆಚಿಿಷಲಟ ಷಂನ ಮಲ ‚ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ೃದ್ಧಧಷಲಟ
ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಟ‛

. ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳ ಖಟಣಭಟ್ುನಟನ ಹೆಚಿಿಷಟುದಟ ಎಂಫ ವಿಭಹಖನಟನ ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ ಒದ್ಧರಿ.

ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಶೆೃೀಧಿಷಟ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಖಳನಟನ ಷ ಚಿಷಟತುದೆ ಹಹಖ ವಿವಿಧ ತಂತರಖಳ ಫಳಕ್ೆಮ
ಮಹಖಿನಟನ ನೀಡಟತುದೆ.
ಭಔಾಳ ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಷಟ ಆನೆ ನಂದಟ ರಿೀತ್ತಯೆಂದರೆ, ನಭಮ ರಶೆನಖಳನಟನ ಄ನಟಔರಭವಹಗಿ
ಚಿಂತನೆಮನಟನ ವಿಷುರಿ

. ಬೆೀಕ್ಹದ

. ಆದರಿಂದ

ಈತುಯಖಳನ ನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆದರಿಂದ ಄ಯಟ

ನಜ್ವಹಗಿಮ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದಹದರೆಯೆೀ ಭತಟು ಆತಯ ಷನನವೆೀವಖಳಿಗೆ ಆದನಟನ ಷಂಫಂಧಿೀಔರಿಷಟತಹುರೆಯೆೀ ಎನಟನುದಟ ತ್ತಳಿಮಟತುದೆ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆೀಳುುದನಟನ ಅಲ್ಲಷಟುದಟ
ಯೀಲ್ಲನಲ್ಲಿಯಟ

, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖ
ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ

ಭತಟು

ಏನಟ ಹೆೀಳುತ್ತುದಹದರೆ ಎಂಫಟದನಟನ

ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಯಔುಡಿಷಲಟ ಷಭಮ ನೀ . ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಮಹತನಹಡಟವಹಖ ನೀು

ಷ ಕ್ಷಮತೆ ತೆ ೀರಿದರೆ, ಄ಯಟ ಈತುಯ ನೀಡಲಟ ಅತಮವಿಶಹವಷ ಹೆ ಂದಟತಹುರೆ.
ಅತಮವಿಶಹವಷ ಬೆಳಷಲಟ , ತು ಄ಥವಹ ಖಲ್ಲಬಲ್ಲ ಈತುಯಖಳನಟನ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿ ನಿಿಸಷಟ ಄ವಯಔತೆ ಆದೆ. ಷರಿಮಲಿದ
ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ

ನಿಿಸಸಿದ ರಿೀತ್ತ
ನಧಿ

, ರಶೆನಖಳಿಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಭಟಂದಟರಿಷಟ

ತುದೆ. ‘಄ದಟ ತು’ ‘ನೀನಟ ದಡು’ ‘ಆಲಿ’

ಆನಹಯುದೆೀ ಄ಮಹನ

಄ಥವಹ ಶಿಕ್ೆ. ಭಔಾಳು ತಹವಹಗಿಯೆೀ ಭಟಂದೆ ಫಂದಟ ಈತುಯ ನೀಡಟುದನಟನ ಄ಮಹನದ ಬಮದ್ಧಂದ ನಲ್ಲಿಷಟತುದೆ.
ಫದಲ್ಹಗಿ ಄ಲಷವಲ ಷರಿಯಹದ ಈತುಯನಟನ ಅಮಟದ, ಷಹಹಮ ಮಹಡಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಆನ ನ ಷವಲ ತಭಮ ಈತುಯದ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ
ಕ್ೆೀಳಿದರೆ, ಹೆಚಿಿನ ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ಈತೆುೀಜಿಷಫಸಟದಟ. (ಚಿತರ 3) ಆದಟ ಄ರೆಡೆಗಿನ ಋಣಹತಮಔ ನಡಟಳಿಕ್ೆ ಮಹಡದದನಟನ, ತಭಮ
ತುಖಳಿಂದ ಭಔಾಳು ಔಲ್ಲಮಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.
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ಅಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆಮಟ ನೀು ನರಿೀಕ್ಷಿಷಟತ್ತುಯಟ ಈತುಯನಟನ ಎದಟಯಟ ನೆ ೀಡಟಂತೆ ನಭಮನಟನ ವಔುಗೆ ಳಿಷಟುದಲಿದೆೀ, ನರಿೀಕ್ಷಿಸಿಯದ
಄ಸಹಮಹನಯ ಄ಥವಹ ಹೆ ಷ ರಿೀತ್ತಮ ಈತುಯಖಳಿಗೆ ರ್ಹಖಯ ಔಯನಹನಗಿಷಟತುದೆ. ಄ಂತಸ ಈತುಯಖಳು, ತು ರಿಔಲನೆಖಳನಟನ ಄ಥವಹ
ತಹದ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಷರಿಡಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ಄ಥವಹ ನೀು ರಿಖಣಿ ದ (ಲ್ೆಔಾಕ್ೆಾ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುದ) ಹೆ ಷ ಮಹಖಿನಟನ
ತೆ ೀರಿಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಆುಖಳಿಗೆ ನಭಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮಟ ‚ನಹನಟ ಄ದನಟನ ಯೀಚಿಸಿಯಲ್ಲಲಿ ‛ ‚ನೀನಟ ಏಕ್ೆ ಹಹಗೆ ಯೀಚಿಸಿಯಟವೆ
ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಆನ ನ ಹೆೀಳು ‚ – ಎಂದಹಖಟುದಟ, ೆರೀಯಣೆಮನಟನ ಈಳಿಷಲಟ ಷಹಹಮಔ.

3 ಮನ ಚಟನಟಿಕೆಗಳನನು ಬಳಸನುದನ
ತಳುು, ಎಳೆಮಟ ಷಟುಖಳೆೄ ಡನೆ ಭಔಾಳು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟವಹಖ,
ಷಂತುನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ. ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ರಶೆನ

಄ನಟಬವಿಸಿದದನಟನ ವಿರಿಷಲಟ ಄ಯದೆೀ ಅದ ದ

ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ ಭಟ ರಶೆನಖಳನಟನ ಫಳಷಟುದರಿಂದ ಭಔಾಳಿಗೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ

ಷಭಮ ಭತಟು ಄ಕ್ಹವ ನೀಡಟವಿರಿ, ಹಹಖ ತಭಮ ವಿಚಹಯಖಳನಟನ ಸೆನೀಿಸತರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ಮಹಡಟವಿರಿ.
ತಭಮ ವೆೈಮಕ್ರುಔ ಄ನಟಬಖಳ ಹಹಖ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡ ಜ್ಞಹನದ ಅಧಹಯದ ಯೀಲ್ೆ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ

ಔಟ್ಟುತ್ತುದಹದರೆ.

಄ಯ ಕ್ೆಲವಂದಟ ಔಲನೆಖಳು ಷರಿಯಹದ ಅಕ್ಹಯ ಹೆ ಂದ್ಧಲಿದ್ಧಯಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಬೆೀರೆಮರೆ ಡನೆ ಭಟಕ್ಹುಂತಯ ರಶೆನಖಳು ಡಿುದ
ಷಭಸೆಯಖಳನಟನ ಬಡಿಷಟವಹಖ, ತಭಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನಟನ ಚಚಿಿಷಲಟ ಄ರಿಗೆ ಸಹಧಯವಹಖಟತುದೆ. ತಭಗೆೀನಟ ಗೆ ತಟು ಄ಂದಟಕ್ೆ ಂಡಿದದಯಟ
ಹಹಖ ಄ದಟ ಎಶಟು ನಕಯವಹಗಿತಟು ಎಂಫಟದನಟನ ಔ ಡ

಄ರಿಮಫಸಟದಟ. ಫಲ ಎಂದರೆೀನಟ? ಹಹಖ ಫಲ ಏನಟ ಮಹಡಟತುದೆ?

ಎಂಫ ವೆೈಜ್ಞಹನಔ ರಿಔಲನೆಮನಟನ ಄ಯಟ ಟಹುಗಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಫಸಟದಟ.
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಷಂದಬಿ ಄ಧಯಮನ, ಫಬ ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ತನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಫಲದ ಫಗೆೆ ಏನಟ ತ್ತಳಿದ್ಧದಹದರೆ ಎಂಫಟದನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ
ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಟತ್ತುದಹದರೆ ಎಂಫಟದನಟನ ತೆ ೀರಿಷಟತುದೆ.

ವಿಜ್ಞಹನ ಠ್ಯುಷುಔದ ಄ಧಹಯಮ 11 ಯ ಫಗೆೆ ಶಿರೀಭತ್ತ ದಹಸ್ ಹಠ್ ಮಹಡಟತ್ತುದಹದರೆ. ತನನ 8ನೆೀ ತಯಖತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ, ಷಟುಖಳು ಹೆೀಗೆ
ಚಲ್ಲಷಟತುವೆ ಭತಟು ಫಲ ಎಂದರೆೀನಟ ಎಂದಟ ವಿರಿಷಲಟ ಸಹಧಯವೆೀ ಎಂಫಟದನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟತ್ತುದಹದರೆ. ತಹನಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೆೄ ಡನೆ
ಠ್ಯುಷುಔನಟನ ಫಳಷಟುದಕ್ರಾಂತ ಮೊದಲಟ ತನನ ತಯಖತ್ತ ಭಔಾಳು ಮಹಡಫಸಟದಹದ ಕ್ೆಲವಂದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಫಳಷಲಟ ಅಕ್ೆಮಟ
ನಧಿರಿಷಟತಹುರೆ.
಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ನಹನಟ 4 ಷಯಳ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಫಳಷಲಟ ಯೀಜಿಸಿದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಄ುಖಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ
ಈಔಯಣಖಳನಟನ

ಷಂಖರಿಸಷಟ

. ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳ ‘ಷಔಿಸ್’ ನನನ ತಯಖತ್ತಮನಟನ ಕ್ೆಲಷದಲ್ಲಿನ ಫಲಖಳ ನಜ್ವಹದ

಄ನಟಬಕ್ೆಾ ರಿಚಯಿಷಟತುದೆ. ಆದರಿಂದ ಫಲಖಳ ಫಗೆಗಿನ

ರಷಟುತ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ನಹನಟ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ನಹನಟ
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ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ರತ್ತ ‘

ಶನ್’ ನಲ ಿ ಏನಟ ಹೆೀಳಿ , ಄ದನಟನ ಮಹಡಲಟ ಹೆೀಳಿ, ನಂತಯ ಏನಹಖಟತ್ತುದೆ ಭತಟು ಏಕ್ೆ ಎಂಫ ರಶೆನಗೆ ಈತುಯ

ನೀಡಟ ಭ ಲಔ ವಿಯಣೆಗೆ ರಮತ್ತನಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
ರ್ೆ ತೆಗಹಯರೆ ಡನೆ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಔಡಿಯ

ಭಔಾಳನಟನ ಹೆಚಟಿ

ಭಔಾ

ರ್ೆ ತೆಗಹಯಯನಹನಗಿ ಮಹಡಿದೆ. ಏನಹಖಟತ್ತುದೆ ಎಂದಟ ಄ಯಟ ವಿರಿಷಲಟ ರಮತ್ತನಷಟತ್ತುಯಟವಹಖ, ಫಬರಿಗೆ ಫಬಯಟ
48 ಭಔಾಳಿಯಟ ನನನ ತಯಖತ್ತಗೆ ರತ್ತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಭ ಯಟ

ನನನಲ್ಲಿಯಟುದರಿಂದ, ಂದಟ

ನೀಡಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ.

ಶನ್ ನಲ್ಲಿ 2 ರ್ೆ ೀಡಿಖಳು ಂದೆೀ

ಬಹರಿಗೆ ಆಯಫಸಟದಟ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ನನನ ತಯಖತ್ತಗೆ ಸಹಕ್ಹಖಟಶಟು ಷಂನ ಮಲಖಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ ಔಶು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ

ಇ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ

ಮಹಡಟುದನಟನ, ದೆ ಡು ತಯಖತ್ತಯಿಯಟ ನನನ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿ

ಮಹತನಹಡಲಟ ಭತಟು ತಭಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಄ಕ್ಹವ
ಂದಟ ಕ್ಹಮಿನಟನ ಮಹಡಲಟ, ರಶೆನಖಳ

ಡನೆ

. ಆದಟ

ನೀಡಟತುದೆ ಎಂದಟ ಄ಯಟ ಹೆೀಳಿದಯಟ.

ಈತುರಿಷಲಟ, ತಭಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆ ಫರೆಮಲಟ, ನಂತಯ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ

ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ 5 ನಮಶಖಳನಟನ ನೀಡಿದೆ. ಬೆೀರೆ ತಯಖತ್ತಖಳಿಗೆ ತೆ ಂದರೆ ಅಖದ್ಧಯಲಟ, ಯಲಟದನಮಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಕ್ೆಳಗಿನಂತ್ತದದು:


ಯೀಜಿನ ಯೀಲ್ೆ ುಷುಔನಟನ ನಭಗೆ ಸಹಧಯವಹದಶಟು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ತಳಿುರಿ.



ಆಳಿರ್ಹರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನಟನ ಈಯಟಳಿಸಿರಿ. ನಂತಯ ಎಯಡಟ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ತಮ ಚೆಂಡಟಖಳನಟನ ಈಯಟಳಿಸಿ ಭತಟು ಏನಹಖಟತುದೆ ಎಂದಟ
ಖಭನಸಿ.



ನಭಮ ಸೆ ಂಟ್ದ ಭಟ್ುದಲ್ಲಿಂದ ಂದಟ ಷಭವಹದ ೆೀರ್ ತಟಂಡನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಹಹಕ್ರ. ಄ದೆೀ ಎತುಯದ್ಧಂದ ಭಡಿಸಿದ ೆೀಯನಟನ
ಕ್ೆಳಗೆ ಹಹಕ್ರ. ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ಎತುಯದ್ಧಂದ ಎಯಡನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಹಹಔಲಟ ರಮತ್ತನಸಿ.



ಮೊದಲನೆೀ ಯೀಲ್ೆೈ ಭ ಲಔ ಚೆಂಡನಟನ ಈಯಟಳಿಸಿ, ನಂತಯ 2ನೆೀ ಯೀಲ್ೆೈ ಭ ಲಔ ಄ದನಟನ ಈಯಟಳಿಸಿ.

ರತ್ತ 5 ನಮಶಕ್ೆ ಾಯಮ ಚಹಳೆ ತಟಿು ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಹೆ ೀಖಲಟ ರ್ೆ ೀಡಿಖಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ. 20 ನಮಶದ ನಂತಯ ಎಲ್ಹಿ
ಕ್ಹಮಿಖಳನಟನ ಄ಯಟ ಮಹಡಿದದಯಟ. ಂದಟ ಸಂತದಲ್ಲಿ ತಟಂಬಹ ಖಲ್ಹಟೆ ಹೆಚಿಿದದರಿಂದ ನಹನಟ ಄ಯನಟನ ನಲ್ಲಿಷಬೆೀಕ್ಹಯಿತಟ. ಄ಯಟ ಏನಟ
ಮಹಡಟತ್ತುದಹದರೆ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ

ಅಷಔುರಹಗಿದದರಿಂದ, ಭತಟು ಈತಟುಔರಹಗಿದದರಿಂದ ನಹನಟ ಫಸಳ ಷಂತೆ ೀಶಗೆ ಂಡಿದೆದ. ಅದರೆ,

ನನಗೆ ಆತಯ ತಯಖತ್ತಖಳನಟನ ತೆ ಂದರೆ ಮಹಡಟುದಟ ಬೆೀಕ್ರಯಲ್ಲಲಿ. ಄ಯಟ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟಂತೆಯೆೀ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಒಡಹಡಟತು ಄ಯ
ಚಚೆಿಖಳನಟನ, ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನಟನ ಅಲ್ಲಸಿದೆ.
,

?

?

.

ಎಲ್ಹಿ 4 ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಄ಯಟ ಮಹಡಿದ ಯೀಲ್ೆ, 4ಯ ಖಟಂುಖಳನಟನ ಮಹಡಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಕ್ೆಲು ನಮಶ ಄ಯ ಈತುಯಖಳನಟನ
ನೆ ೀಡಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಫಲಖಳ ಫಗೆೆ ಄ಯಟ ಔಂಡಟಕ್ೆ ಂಡ, ಷರಿ ಎಂದಟ ಄ಯಟ ಯೀ ಸಿದ ಂದಟ/ಎಯಡಟ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಫರೆಮಲಟ
ತ್ತಳಿಸಿದೆ.
ನಂತಯ ಄ಯ

ಖಳನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ರತ್ತಯಫಬರಿಖ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಕ್ೆ ಡಟ ಄ಕ್ಹವನಟನ ಕ್ೆ ಡಲಟ ಫಮಸಿದೆದ.

ಅದಟದರಿಂದ 4 ಭಔಾಳಿಯಟ ಂದಟ ಖಟಂಪಿನಂದ ಂದಟ ಬಹರಿಗೆ ಂದಟ ಈತುಯನಟನ ಮಹತರ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡೆ, ಭತಟು ಄ಯ ಈತುಯನಟನ
ಔು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆದೆ. ಹಠ್ ಭಟಗಿಮಟಶುಯಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫದಲ್ಹಯಿಷಫಸಟದಹದ, ತಳುು ಄ಥವಹ
ಎಳೆಮಟ ಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಫಲ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ ಎಂದಟ ಪಿಕ್ೆ ಂಡಯಟ. ನನಗೆ ತಟಂಬಹ ಕಟಷ್ಟ್ಯಹಯಿತಟ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ಫಲಖಳ ರಿಣಹಭ
ಭತಟು ನ ಯಟ್ನ್ ನ ನಮಭ ಫಳಸಿ ಫಲಖಳನಟನ ಄ಳೆಮಟ ರಿೀತ್ತಖಳನಟನ ತ್ತಳಿಷಲಟ ಆದಟ ಷಹಹಮಔವಹಯಿತಟ.
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ಶಿರೀಭತ್ತ ದಹಸ್ ಯಯ ಹಠ್ು ತಟಂಬಹ ಷಯಳವಹದ ಷಟುಖಳನಟನ (ಸಹ ಗಿರ) ಭತಟು ಸಿದಧತೆಮನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿತಟು. ನೀು
ಸಲವಹಯಟ ರಿೀತ್ತಮ ಚಭತಹಾರಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಮಹಡಲಟ ಅಖದ್ಧಯಫಸಟದಟ. ಅದರೆ,

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳ ಫಳಕ್ೆಮನಟನ

ವಿಜ್ಞಹನ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಎಂದಟ ಯೀಚಿಸಿ. ನಭಮ ತಯಖತ್ತ ದೆ ಡುದಹಗಿದದಲ್ಲಿ, ಹರಯೀಗಿಔ
ಕ್ಹಮಿಖಳನಟನ ಎಯಡಟ ಭಹಖಖಳಹಗಿ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಿಸೀಗೆ ಮಹಡಟವಹಖ ಂದಟ ಖಟಂು ಠ್ಯುಷುಔದ್ಧಂದ ತಭಮ
ಕ್ಹಮಿಖಳನಟನ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಆನೆ ನಂದಟ ಖಟಂಪಿನೆ ಡನೆ ನೀು ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ನಂತಯ ನೀು ಭಟಂದ್ಧನ
ಹಠ್ನಟನ ಄ದಲಟ ಫದಲ್ಹಯಿಷಫಸಟದಟ. ಶಿರೀಭತ್ತ ವಭಿಯಯಟ ದ್ಧನತ್ತರಕ್ೆಮ ಕ್ೆಲು ಚಿತರಖಳನಟನ ಷಂಖರಿಸಸಿ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ಚಿಂತನೆಖಳ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡಲಟ ಮಹಡಿದಂತೆ

ರಶೆನಖಳನಟನ ಈತುರಿಷಟ ಆದೆೀ

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಆನೆ ನಂದಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹಡಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
.
.

,

.

ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ
ಫಲಖಳ

, ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಖಳ ಫಗೆೆ ನೀು ಅಲ್ೆ ೀಚಿ , ನಂತಯ ನಭಮ ಹಠ್ನಟನ ಯೀಜಿಷಬೆೀಔಟ.
ಯಹ ಄ಂವಖಳನಟನ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಔಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ನೀು ಅಶಿಷಟತ್ತುೀಯ? ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ತಳುುವಿಕ್ೆ ಄ಥವಹ

ಎಳೆಮಟವಿಕ್ೆಮ ರಿಣಹಭನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ, ದ್ಧಔಾನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಲಟ ಫಲನಟನ ಹೆೀಗೆ ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ, ಎಂಫಟದಯ
ರಿಶೆೃೀಧನೆ ಆತಹಯದ್ಧ
ರಶೆನಖ

ಷಯಳವಹದ ಕ್ೆಲು ಕ್ೆಲಷಖಳನಟನ ಄ಯಟ ಮಹಡಲ್ೆಂದಟ ನಭಗೆ ಄ನನಷಫಸಟದಟ. ನಂತಯ ಕ್ೆಳಗಿನ

ಭತಟು ನೀು ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹದ

.



ಫಸಳ ಷಂನ ಮಲಖಳನಟನ ಫಳಷದೆೀ, ಆದನಟನ ಂದಟ ಹರಯೀಗಿಔ ಄ಧಿಮನಹನಗಿ ಹೆೀಗೆ ನೀು ಮಹಡಫಲ್ಲಿರಿ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹ

ರಶೆನ (ಖಳ) ಫಗೆೆ

ಷಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ನೀು ಫಮಷಟತ್ತುೀರಿ? ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಈತುರಿಷಲಟ ರಮತ್ತನಸಿ.


ಹಠ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ರಿಚಯಿಷಟತ್ತುೀರಿ?



ಫರೆೀ ಂದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಄ಥವಹ ಹೆಚಟಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಫಳಷಟವಿರಹ?



ಷಥಳಹಕ್ಹವ ಭತಟು ಷಭಮದ ಄ಭಹವಿದದಲ್ಲ,ಿ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಯಟ ಬೆೀರೆ ಕ್ೆಲಷನಟನ ಮಹಡಫಸಟದಟ ಹಹಖ ಆತಯಯಟ
ತಭಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಫಸಟದಟ. ನಂತಯ ಄ದಲಟ ಫದಲಟ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟವಹಖ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟ ರಿ? ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ರಶೆನಖಳು

ಷಹಹಮ

ಮಹಡಟತುವೆ ಹಹಖ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಕ್ೆದಔಟತುವೆ?
ಈದಹಸಯಣೆ: ಿಸೀಗಿದದಲ್ಲಿ ಏನಹಖಫಸಟದಟ.....?, ಹಹಗೆೀಕ್ಹಯಿತಟ ಎಂದಟ ನೀು ಄ಂದಟಕ್ೆ ಂಡಿದ್ಧದೀಯ?, ಯಹವಹಖಲ ಿಸೀಗೆ
ಅಖಟತುದೆಯೆೀ? ಪಲ್ಲ

ನಟನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಫದಲ್ಲಷಟತ್ತುೀಯ? ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹೆಚಿಿನ ಷಹಹಮ ಬೆೀಕ್ರಯಟ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ

ಷಹಹಮ ನೀಡಟತ್ತುೀರಿ ಎಂಫಟದನಟನ

ನೀು ಚಿಂತ್ತಸಿ.
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ಏನಹಯಿತಟ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಖಳು ನಭಗೆ ಷಹಹಮಔವಹಖಫಸಟದಟ.


ನಭಮ ನರಿೀಕ್ೆಗೆ ಄ಥವಹ ಆಶುದಂತೆ ಯಹುದಟ ಅಖಲ್ಲಲಿ?ಏಕ್ಹಖಲ್ಲಲಿ?ಭಟಂದ್ಧನ ಷಲ ಆದನಟನ ಆನಟನ ಈತುಭವಹಗಿ
ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಟವಿರಿ?



ರಶೆನಖಳನಟನ ಎಶಟು ಚೆನಹನಗಿ



ದ್ಧರಿ? ವಿದಹಯರ್ಥಿಖ

ಹೆಚಟಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಆದಟ ೆರೀಯಣೆಯಹಯಿತೆೀ?

ಹಹಖ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದದ

ಫಲಖಳು ಎಂಫ

?ಹಹಗಿದದಲ್ಲ,ಿ ಹೆೀಗೆ?

ಹರಯೀಗಿಔವಹಗಿ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ, ತಭಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳ ಭಟಖಹಂತಯ ಮಹತನಹಡಲಟ ಄ಕ್ಹವಖಳನಟನ

ಕ್ೆ ಟಹುಖ, ಭಔಾಳ ಔಲ್ಲಕ್ೆ
ಔಟಣಿಕ್ೆಮ

ಂದಟ ಄ಚಿರಿ, ರಿಶೆೃೀಧನೆ, ಅವಿಷಹಾಯ, ಹೆ ಳಸಟಖಳು,ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ಄ಚಿರಿಖಳ ಂದಟ

ಅಖಟತುದೆ. ಄ಂತಸ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಷಂಕ್ರೀಣಿ ಜ್ಞಹನ ಭತಟು

ಷಹಹಮಔವಹಖಟತುವೆ.

ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಷಲಟ

ರಶೆನಖಳ ವಕ್ರುಮಟ, ಸಹವಭಹವಿಔ ಔಟತ ಸಲನಟನ ತಟ್ಟುಲ್ಲಿ ಄ಡಗಿದೆ. ಇ ರಂಚದ ಕ್ಹಮಿಖಳು ಹೆೀಗೆ

ನಡೆಮಟತುವೆ ಎಂಫಟದನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು

ಅಹಹವನಷಟತು . ಷಂನ ಮಲ

‚ಔಲ್ಲಮಟುದಕ್ೆ ಾೀಷಾಯ ಮಹತಟ‛ –

಄ದಯಲ ಿ ‚ಔಲ್ಲಮಟುದಕ್ೆ ಾೀಷಾಯ ಮಹತಟ ಏಕ್ೆ ಄ವಯ‛ ಭತಟು ‚ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಔಲ್ಲಮಲಟ ಮಹತ್ತನ ಯೀಜ್ನೆ‛ ಎಂಫ
ವಿಭಹಖಖಳು, ಅಲ್ೆ ೀಚನೆ

ಮಹತ್ತನ ಹರಭಟಕಯತೆಮ ಫಗೆೆ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುವೆ.

ವಿಡಿಯೀ :ಔಲ್ಲಮಟುದಕ್ೆ ಾೀಷಾಯ ಮಹತಟ

ರಶೆನಖಳ ಫಳಕ್ೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ಄ಯನಟನ ಗೌಯವಿಷಟತಹುರೆ, ಳೆುಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟುದನಟನ ನಂಫಟತಹುರೆ
ಎಂದಟ, ಯೀಚಿಷಲಟ ಭತಟು ಈತುಭ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಲಟ ಫಮಷಟತಹುರೆ ಎಂಫಟದನಟನ ತೆ ೀರಿಷಟತುದೆ. ಸಹವಮತುತೆಮ ಭಹನೆ,
಄ಔಾರೆ ಭತಟು ಸಹಭಥಯಿತೆಮ ರಿಣಹಭ ಔಲ್ಲಕ್ಹರ್ಥಿಖ

ನಂಬಕ್ೆಮನಟನ ನೀಡಟತುದೆ.

4.ಸರಿಂವ
ಫಲಖಳ ಫಗೆೆ ಹೆಚಟಿ ಷಂಸನಕ್ಹರಿ (interactive) ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಬೆ ೀಧಿಸಿದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಹನದ ವಿಚಹಯಖಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಟಿ ಅಳವಹಗಿ
ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ. ಄ದಯಲ ಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ರ್ೆ ೀಡಿಯಹಗಿ ಄ಥವಹ ಖಟಂಹಗಿ ರಶೆನಖಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಟುದಟ,
ರಶೆನಖಳನಟನ ಫಳಷಟುದಟ ಹಠ್ನಟನ ಹೆಚಟಿ ಷಂಸನಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ಮಹಡಟತುದೆ. ಆದಟ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ
ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಹಹಖ ಅಳವಹದ ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಷಟತುದೆ. ವಿಜ್ಞಹನದ ಎಲ್ಹಿ ಗಟ್ಔಖಳಿಖ ರಶೆನಖಳನಟನ ಯಚಿಷಟ ಭತಟು
ಫಳಷಟ ಕ್ೌವಲನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ, ಄ದಯಲ ಿ ಹೆಚಟಿ

ರಶೆನಖಳನಟನ ಫಳಷಟುದಟ ತಟಂಬಹ ಭಟಕಯವಹಖಟತುದೆ.

ರಶೆನಖಳು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಭತಟು ಸಹಮಹಜಿಔ ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಬೆಂಫಲ್ಲಷಟತುವೆ. ಭಔಾಳ ಸಹವಬಹವಿಔ ಔಟತ ಸಲ ಭತಟು ತಭಮ ಹಡಿ
ತಹು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಷವಹಲನಟನ ಡಟುತುವೆ. ೆರೀಯಣೆಗೆ ಂಡ ಔಲ್ಲಕ್ಹರ್ಥಿಖಳು ಭತಟು ಄ಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ, ಷಸಹಠಿಖಳಿಗೆ ತ್ತಳುಳಿಕ್ೆ
ಕ್ೆ ಡಟತುದೆ.
ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ

ರಶೆನಖ

…… ಿಸೀಗಹದರೆ ಏನಹಖಫಸಟದಟ? ಏನಹಖಫಸಟದೆಂದಟ ನೀು ಯೀಚಿಸಿದ್ಧದೀರಹ?಄ಥವಹ ನೀನೆೀಕ್ೆ ಿಸೀಗೆ

ಹೆೀಳುತ್ತುಯಟವೆ? ಎಂಫ ರಶೆನಖಳಿಂದ ಔ ಡಿಯಟತುದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ನಭಮ ರಶೆನಗೆ ಈತುಯ ಕ್ೆ ಡಟ ಮೊದಲಟ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷವಲ ಹೆಚಟಿ
ಷಭಮ ಕ್ೆ ಡಟುದಟ,
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ಈತುಭ ಈತುಯಖಳು ಭತಟು ಹೆಚಿಿನ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಭಔಾಳಲ್ಲಿ ಈಂಟ್ಟಮಹಡಟತುದೆ.
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ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳು
ಸಿಂಪ್ನ ೂಲ 1 : ಆಲೆ ೇಚನೆಯನನು ಉತೆತೇಜಿಸಲನ ಪ್ರಶ್ನುಸನವಿಕೆಯನನು ಬಳಸನುದನ
ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಎಲ್ಹಿ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿಮ ರಶಿನಷಟತಹುರೆ. ರಶೆನಖಳು ಎಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು
ಔಲ್ಲಮಟುದಕ್ೆಾ ಹಹಖ ಈತುಭವಹಗಿ ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ಔಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ. ಷರಹಷರಿ, ಫಬ ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ತಭಮ ಷಭಮದ 1/3
ಭಹಖನಟನ ರಶಿನಷಟುದಯಲ್ಲಿ ಔಳೆಮಟತಹುರೆ (Hastings, 2003). ಕ್ೆೀಳಿದ ರಶೆನಖಳಲ್ಲಿ ಶೆೀಔಡ 60 ಯಶಟು ವಹಷುವಹಂವಖಳನಟನ (facts)
ಷಮರಿಷಟಂತಸುಖಳು, ಹಹಖ ಶೆೀಔಡ 20 ಯಶಟು ಔರಮಹನಟಖತ ರಶೆನಖಳಹಗಿಯಟತುವೆ (Hattie 2012). ಹೆಚಟಿ ಈತುಯಖಳು ಷರಿ ಄ಥವಹ ತು
ಎಂದಟ ಹೆೀಳು ಈತುಯಖಳಹಗಿಯಟತುವೆ. ಅದರೆ, ಷಟಭಮನೆ ಷರಿ ಄ಥವಹ ತು ಎನಟನ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದರಿಂದ ಔಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ
ಈತೆುೀಜಿಷಫಸಟದೆೀ?.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಸಲವಹಯಟ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧದ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಟ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳು ಭತಟು ಔಲ್ಲವಿನ
ಪಲಖಳು ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ಈಯೀಗಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ರಶೆನಮ ವಿಧನಟನ ನದೆೀಿಶಿಷಟತುದೆ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ, ಶಿಕ್ಷಔಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ
ರಶಿನಷಟುದಟ, ಏಕ್ೆಂದರೆ:


ಂದಟ ಹೆ ಷ ವಿಶಮ ಄ಥವಹ ಷಟುನಟನ ರಿಚಯಿಷಟವಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದನಟನ ಮಹಖಿದಶಿಿಷಲಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚಿಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಹಡಟಂತೆ ತುಡ ಹಹಔಲಟ.



ದೆ ೀಶಖಳನಟನ ರಿಸರಿಷಲಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರಮತನ ಹೆಚಿಿಷಲಟ.



಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ.

ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟುದನಟನ ತೆು ಸಚಿಲಟ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಲ್ಹಖಟುದಟ. ಅದದರಿಂದ ಄ಯ ರಖತ್ತಮನಟನ
ಮೌಲ್ಲಯೀಔರಿಷಲಟ ಆದಟ ಭಟಕಯವಹದಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಈತೆುೀಜಿಷಲಟ, ಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ ಕ್ೌವಲನಟನ ವಿಷುರಿಷಲಟ ಹಹಖ
ವಿಚಹಯಣಹ ವಕ್ರುಮನಟನ ಬೆಳೆಷಲಟ ಔ ಡ ರಶೆನಖಳನಟನ ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ಄ುಖಳನಟನ ಎಯಡಟ ವಿಸಹುಯವಹದ ವಿಧಖಳಹಗಿ
ವಿಂಖಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.


ಕೆಳಸತರದ ಪ್ರವೆುಗಳು: ಿಸಂದ್ಧನ ಬೆ ೀಧನೆಮ ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಷಮರಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಟಂತಸುಖಳು.
ಕ್ೆಲವಂದಟ ಷಲ ನಫಿಂಧಿತ ರಶೆನಖಳು- closed questions (ಷರಿ ಄ಥವಹ ತು ಈತುಯ).



ಮೇಲನಸತರದ ಪ್ರವೆುಗಳು: ಹೆಚಿಿನ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗೆ ಳಡಿಷಟಂತಸುಖಳು. ಿಸಂದೆ ಔಲ್ಲತ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಟ್ಟುಖ ಡಿಸಿ, ಈತುಯ
ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಂದಟ ವಹದನಟನ ತಹಕ್ರಿಔ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಬಂಬಷಲಟ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ.

ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಯೀಲಟಷುಯದ ರಶೆನಖಳು ಯಹವಹಖಲ ಭಟಔು ರಶೆನಖಳಹಗಿಯಟತುವೆ. ಭಟಔುರಶೆನಖಳು ಠ್ಯುಷುಔ ಅಧಹರಿತ, ಈತುಯಖಳನಟನ
ಮೀರಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಪ್ರೀತಹುಿಸಷಟತುವೆ. ಆದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ಡೆಮಫಸಟದಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ವಿಶಮದ ಔಟರಿತ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಮೌಲ್ಲಯೀಔರಿಷಲಟ ಷಸ ಆು ಷಹಹಮಔವಹಗಿವೆ.

ವಿದಾರ್ಥಗಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸಲನ ಉತೆತೇಜನ ನಿೇಡನುದನ.
ಹೆಚಿಿನ ಶಿಕ್ಷಔಯಟ, ಂದಟ ರಶೆನಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ ಂದಟ ಸೆಕ್ೆಂರ್ಡ ಗಿಂತ ಔಡಿಯ ಷಭಯಹಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಟುದರಿಂದ, ರಶೆನಗೆ
ಫಸಟಹಲಟ ಈತುಯನಟನ ಄ರೆೀ ನೀಡಟಯಟ ಄ಥವಹ ರಶೆನಮನಟನ ುನಃ ಯಚಿಷಟಯಟ(Hastings, 2003). ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ
ಮಹತರ ಷಭಮವಿಯಟತುದೆ, ಄ಯಟ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮವಿಯಟುದ್ಧಲಿ. ಅದರೆ, ನೀು ಈತುಯನಟನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಕ್ರಾಂತ ಭಟಂಚೆ ಷವಲ
ಷಭಮ ನೀಡಿದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮ ದೆ ರೆತಂತಹಖಟತುದೆ. ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಸಹಧನೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಧನಹತಮಔ
ರಿಣಹಭ ಬೀಯಟತುದೆ.
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ಂದಟ ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದ ಯೀಲ್ೆ ಷವಲ ಷಭಮ ನೀಡಟುದರಿಂದ, ಕ್ೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಈತುಭತೆಮನಟನ ಕ್ಹಣಫಸಟದಟ:


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳು ವಿಷುರಿಷಟತಹು ಹೆ ೀಖಟತುವೆ.



ಹೆಚಟಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟಯಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚಟಿ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುಯಟ.



ಔಡಿಯ ಸಹಭಥಯಿ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚಟಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ನೀಡಟಯಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ನಡಟವಿನ ಧನಹತಮಔ ಷಂಫಂಧ.

ನಿಮೂ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯ ಮಹತ್ವ
ನೀು ಹೆಚಟಿ ಧನಹತಮಔವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಂದ ಈತುಯಖಳನಟನ ಸಿವೀಔರಿಷಟತಹು ಹೆ ೀದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟ ಹಹಖ ರಮತ್ತನಷಟ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಷಂಖೆಯಮ ಷಸ ಹೆಚಟಿತಹು ಹೆ ೀಖಟತುದೆ. ತು ಈತುಯಖಳನಟನ ಹಹಖ ತು ರಿಔಲನೆಖಳನಟನ ಷರಿಡಿಷಲಟ ಄ನೆೀಔ
ಮಹಖಿಖಳಿವೆ. ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ತು ಔಲನೆ ಹೆ ಂದ್ಧದದಲ್ಲ,ಿ ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲ್ಲಿಮ ತು ಔಲನೆ ಆಯಟುದನಟನ
ನರಿೀಕ್ಷಿಷಫಸಟದಟ.
ನೀು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನಂತೆ ರಮತ್ತನಷಫಸಟದಟ:


ಷರಿ ಈತುಯವಿಯಟ ಭಹಖಖಳನಟನ ಅಮಟದಕ್ೆ ಳಿು, ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ಈತುಯಖಳ ಔಟರಿತಟ ಷವಲ ಷಭಮ
ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಂತೆ ಬೆಂಫಲ ನೀಡಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀಳಿರಿ. ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ತುಖಳನಟನ ಷರಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ,
ಔಲ್ಲಮಲಟ ಷಹಹಮಔವಹಖಟುದಟ, ಹಹಖ ಹೆಚಟಿ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ಭಹಖಿಸಷಲಟ ಈತೆುೀಜಿಷಟತುದೆ. ನೀು ತು ಈತುಯಕ್ೆಾ
ಹೆೀಗೆ ಬೆಂಫಲ ನೀಡಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಫಸಟದಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಖಭನಸಿ: ‚ಅವಿೀಔಯಣದ್ಧಂದ
ಮೊೀಡಖಳುಂಟಹಖಟುದಯ ಔಟರಿತಟ ನೀನಟ ಷರಿಯಹಗಿಯೆೀ ಈತುರಿಸಿಯಟವೆ‛. ಅದರೆ, ನಹನಟ ಯೀಚಿಸಿದೆ, ನೀನಟ ಭಳೆಮ ಫಗೆೆ
ಹೆೀಳಿಯಟುದನಟನ ನಹು ಆನನಶಟು ಚಿಂತನೆಗೆ ಳಟ್ಟು ವಿಷುರಿಸಿ ಹೆೀಳು ಄ವಯಔತೆಯಿದೆ‛, ‚ನಭಮಲ್ಲಿ ಯಹರಹದಯ ಕ್ೆಲು
ಚಿಂತನೆಖಳನಟನ ತ್ತಳಿಷಟವಿರಹ?‛



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ನೀಡಟ ಎಲಿ ಈತುಯಖಳನಟನ ಔುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಄ುಖಳ ಫಗೆೆ
ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿರಿ. ಯಹ ಈತುಯಖಳು ಷರಿ ಎಂದಟ ಄ಯಟ ಯೀಚಿಷಟಯಟ? ಬೆೀರೆ ಈತುಯನಟನ ನೀಡಲಟ
ಕ್ಹಯಣವೆೀನಯಫಸಟದಟ? ಆದಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ತ್ತಳಿಮಲಟ ಄ಕ್ಹವ ದಗಿಷಟತುದೆ. ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ನಬಿಮದ್ಧಂದ ಄ಯಲ್ಲಿಯಟ ಯಹುದೆೀ ತು ಔಲನೆಖಳನಟನ ಷರಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ದಹರಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಟತುದೆ.
ಕ್ಹಳಜಿಯಿಂದ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಭ ಲಔ ಎಲ್ಹಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ಮೌಲ್ಲಯೀಔರಿಸಿ, ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಭತುಶಟು ವಿರಿಷಟಂತೆ
ತ್ತಳಿಸಿ. ನೀು ಭತುಶಟು ವಿಯಣೆಮನಟನ ಎಲಿ ಈತುಯಖಳಿಖ ಕ್ೆೀಳಿದಹಖ, ಷರಿಯೀ ಄ಥವಹ ತಪ್ೀ, ಕ್ೆಲವಂದಟ ಬಹರಿ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತುಖಳನಟನ ತಹವೆೀ ಷರಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ. ನೀು ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ ವಕ್ರುಮನಟನ
ಬೆಳೆಷಟುದರೆ ಂದ್ಧಗೆ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಔಲ್ಲಮಟತ್ತುಯಟುದನಟನ ನೆೈಜ್ವಹಗಿ ಔಂಡಟಕ್ೆ ಳುುತ್ತುೀರಿ ಹಹಖ ಹೆೀಗೆ
ಭಟಂದಟರೆಮಬೆೀಔಟ ಎಂಫಟದ

ಗೆ ತಟುಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ತುೀರಿ. ಅದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತು ಈತುಯಖಳನಟನ ನೀಡಿದಹಖ ಄ರಿಗೆ

ಶಿಕ್ೆ ಄ಥವಹ ಄ಮಹನಗೆ ಳಿಸಿದದಲ್ಲ,ಿ ಅಖ ಄ಯಟ ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ತೆ ಳಲ್ಹಟ್ ಄ಥವಹ ಄ಮಹನಕ್ರಾೀಡಹಖಟ ಬಮದ್ಧಂದ
ಈತುಯಖಳನೆನೀ ಹೆೀಳುುದ್ಧಲಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳ ಗನಣಮಟಟನನು ಸನಧರಣೆ ಮಡನುದನ
ಷರಿಯಹದ ಈತುಯದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಳುದ ಔರಭಫದದವಹದ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ, ನೀು ನಭಮದಹಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ರಮತ್ತನಷಟುದಟ
ಫಸಟಭಟಕಯ. ಷರಿ ಈತುಯಖಳಿಗೆ ಄ನಟಹಲನಹ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಔ ಄ಯನಟನ ರವಂಸಿಷಟುದರಿಂದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಹೆಚಿಿಷಲಟ,
ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔರೆ ಂದ್ಧಗೆ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಄ಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಟತುದೆ.
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ಆದನಟನ ನೀು ಇ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಔ ಮಹಡಟುದಟ:


ಹೆೀಗೆ ಭತಟು ಏಕ್ೆ?



ಭತೆ ುಂದಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಈತುರಿಷಫಸಟದಟ.



ಆದಕ್ರಾಂತ ಈತುಭವಹದ ದ (ಈತುಯ).



ಇ ಈತುಯನಟನ ಷಭರ್ಥಿಷಲಟ ಆಯಟ ಸಹಕ್ಷಯಖಳು



ಷಂಫಂಧಿತ ಕ್ೌವಲದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ



ಹೆ ಷ ಷನನವೆೀವ (ಷಂದಬಿ)ದಲ್ಲಿ ಇ ಕ್ೌವಲನಟನ ಄ಥವಹ ತಹಕ್ರಿಔತೆಮನಟನ ಄ನವಮ ಮಹಡಟುದಟ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಄ಯ ಈತುಯಖಳನಟನ ಆನ ನ ಹೆಚಟಿ ಅಳವಹಗಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಯಲ್ಲಿ ನಭಮ ಹತರ
ಫಸಟಭಟಕಯವಹದಟದಟ. ಹಹಖ ಄ದರಿಂದ ಖಟಣಭಟ್ು ಷಟಧಹರಿಷಲಟ, ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಕ್ೌವಲಖಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚಿಿನ ಸಹಧನೆಮನಟನ
ಮಹಡಲಟ ಷಹಹಮಔವಹಖಫಸಟದಟ.


ರಚೆ ೀದ್ಧಷಲಟ ಷಭಿಔವಹದ ಷಟಳಿುಖಳನಟನ ನೀಡಬೆೀಕ್ಹಗಿದೆ. ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಄ಯ ಈತುಯಖಳನಟನ ಷಟಧಹರಿಷಲಟ
ಹಹಖ ವಿಷುರಿಷಲಟ ಷಹಹಮಔ. ನೀು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಈತುಯದಲ್ಲಿಯಟ ಷರಿಯಹದ ಄ಂವಖಳನಟನ ಅರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ನಂತಯ
ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಡೆಮಟುದಟ, ುನಃ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭತಟು ಆತಯ ಷಟಳಿುಖಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ (‚ಹಹಗಹದರೆ,
ೆೀರ್ ನಂದ ಮಹಡಿದ ವಿಮಹನಕ್ೆಾ ತಟದ್ಧಮಲ್ಲಿ ನೀು ತ ಔನಟನ ಆರಿಸಿದಹಖ ಏನಹಖಫಸಟದಟ?‛).



ಶೆೃೀಧನ ಹೆಚಿಿನ ವಿಶಮನಟನ ಹೆ ಯ ತೆಗೆಮಲಟ ರಮತ್ತನಷಟುದೆೀ ಅಗಿದೆ. ಂದಟ ಭಹಖವಃ ಷರಿಯಿಯಟ ಄ಥವಹ
಄ಷಂಗಟಿತವಹದ ಈತುಯನಟನ ಷರಿಯಹದ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ರಿಸರಿಷಲಟ ರಮತ್ತನಷಟುದಕ್ಹಾಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟತುದೆ. (‚ಹಹಗಹದರೆ, ಆದಟ ಹೆೀಗೆ ಂದಕ್ೆ ಾಂದಟ ಷರಿಯಹದಟದಟ ಎನಟನುದಕ್ೆಾ ನೀನಟ ಏನನಟನ ಹೆಚಹಿಗಿ ಹೆೀಳಲಟ
ಫಮಷಟತ್ತುೀಯಹ?‛)



ಪ್ುನರ್ ನಿದೆೇಗಶ್ನಸನುದನ: ಎಂದರೆ ಿಸಂದೆ ಔಲ್ಲತ ಜ್ಞಹನನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರಷಟುತ ಜ್ಞಹನದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಷಂಫಂಧ ಔಲ್ಲಷಲಟ
ಷರಿಯಹದ ಈತುಯಖಳನಟನ ಯಚಿಷಟತಹು ಸಹಖಟುದಟ. ಆದಟ ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ವಿಷುರಿಷಟತುದೆ(‚ನೀನಟ ಹೆೀಳಿಯಟುದಟ ಷರಿ,
ಅದರೆ ನಹು ಿಸಂದ್ಧನ ವಹಯ ನೆ ೀಡಿದ ಷಥಳಿೀಮ ರಿಷಯ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಆದನಟನ ಹೆೀಗೆ ಷಂಫಂಧ ಔಲ್ಲಷಫಸಟದಟ‛).



ಕರಮನನಗತ್ ಪ್ರವೆುಗಳು: ಎಂದರೆ, ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ವಿಷುರಿಷಲಟ, ಔರಭವಹಗಿ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಸಿ ಕ್ೆೀಳು ರಶೆನಖಳು. ರಶೆನಖಳು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಸಹರಹಂವ ಹೆೀಳುಂತೆ, ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆ ಮಹಡಟಂತೆ, ವಿರಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟಂತೆ ಮಹಡಟತುವೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಸಹಭಥಯಿನಟನ ವಿಷುರಿಷಟ ರಶೆನಖಳನಟನ ತಯಹರಿಸಿ. ಅದರೆ, ಄ರಿಗೆ ಶಯತುನಟನ ವಿಧಿಷಬೆೀಡಿ, ಯಹಕ್ೆಂದರೆ
಄ಯಟ ರಶೆನಖಳ ಄ಥಿನಟನ ಷಡಿಲ್ಲಷಫಸಟದಟ(‚ನೀು ಹೆೀಗೆ ನಭಮ ಭಟಂಚಿನ ಷಭಸೆಯಯಿಂದ ಹೆ ಯಫಂದ್ಧರಿ? ಄ದಟ ಯಹ
ಫದಲ್ಹಣೆಮನಟನ ಈಂಟ್ಟಮಹಡಿತಟ? ಭಟಂದೆ ನೀು ಯಹುದನಟನ ಎದಟರಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಿದೆ ಎಂದಟ ಯೀಚಿಷಟ
಄ವಯಔತೆಯಿದೆ?‛)



ಆಲ್ಲಸನುದನ: ನೀು ಄ೆೀಕ್ಷಿಸಿದ ಈತುಯನಟನ ಮಹತರ ನೆ ೀಡಟುದಲಿ. ಅದರೆ, ನೀು ನರಿೀಕ್ಷಿಷದ, ಄ನಟಮಟಔು ಄ಥವಹ
ವಿಶಾರತ ಈತುಯಖಳ ಔಡೆಗೆ ಎಚಿಯಿಸಷಬೆೀಕ್ಹಖಟಂತೆ ಮಹಡಟುದಟ. ಆದಟ ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳನಟನ
ಮೌಲ್ಲಯೀಔರಿಷಟುದರಿಂದ, ಄ಯಟ ಯೀಚಿಸಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ನೀಡಟ ಷಂಬ ಹೆಚಹಿಗಿಯಟತುದೆ. ಆಂತಸ ಈತುಯಖಳು
ತುಔಲನೆಖಳನಟನ ಖಟಯಟತ್ತಸಿ ಷರಿಡಿಷಫಸಟದಟ, ಄ಥವಹ ಄ಯಟ ಹೆ ಷ ವಿಚಹಯನಟನ ಯಔುಡಿಷಫಸಟದಟ. ಄ದನಟನ ನೀು
ರಿಖಣಿಷದೆೀ ಆಯಫಸಟದಟ.(‚ನಹನಟ ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಸಿಯಲ್ಲಲಿ‛ ‚ನನಗೆ ನೀು ಅ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಯೀಚಿಸಿಯಟ ಔಟರಿತಟ ಆನನಶಟು
ಹೆೀಳಿರಿ‛)

ಫಬಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ, ನೀು ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ಄ಖತಯವಿದೆ.
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ಪ್ರೀತಹುಿಸಷಟ ಭತಟು ಷವಹಲ್ೆ ಡಟು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ನೀು ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ಄ಖತಯವಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಂದ ಅಷಕ್ರುಮಟತ ಹಹಖ
ಅವಿಶಾರತ ಈತುಯಖಳನಟನ ಡೆಮಲಟ ನೀು ಄ರಿಗೆ ಯೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮನಟನ ನೀಡಿದಹಖ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಆಷೆ ುಂದಟ ಹೆೀಗೆ
ಗೆ ತಟು ಹಹಖ ಄ಯ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ರಖತ್ತಮನಟನ ಈತುಭಡಿಷಲಟ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದ್ಧರಿ ಎಂದಟ ಅವಿಮಿಚಕ್ರತರಹಖಟವಿರಿ.
ನೆನಪಿಡಿ, ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮಟ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಏನಟ ಗೆ ತ್ತುದೆ ಎನಟನುದಲಿ. ಅದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಏನಟ ಗೆ ತ್ತುದೆ ಎಂಫಟದಹಗಿದೆ. ನೀು ನಭಮದೆೀ
ರಶೆನಖಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಟುದಲಿ ಎಂಫಟದನಟನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಟುದಟ ಭಟಕಯ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ನೀು ಕ್ೆಲು ಸೆಕ್ೆಂರ್ಡ ಖಳ ಮೌನದ
ನಂತಯ ಈತುಯಖಳನಟನ ನೀಡಟವಿರಿ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿದರೆ, ಅಖ ಄ಯ ಈತುಯಖಳಿಗೆ ನೀು ನೀಡಟ ಪ್ರೀತಹುಸ ಎಶಟು ರಯೀಜ್ನ?

ಸಿಂಪ್ನ ೂಲ 2: ಕಲ್ಲಕೆಗಗಿ ಮತ್ನ
ಕಲ್ಲಕೆಗಗಿ ಮತ್ನ ಏಕೆ ಮನಖಾ
ಮಹತಟ ಮಹನನ ವಿಕ್ಹಷದ ಭಹಖವಹಗಿದಟದ, ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ, ಔಲ್ಲಮಲಟ ಹಹಖ ರಂಚನಟನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ನೆಯವಹಖಟತುದೆ.
ಜ್ನಯಟ ಭಹಷೆಮನಟನ ತಹಕ್ರಿಔತೆ, ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ತ್ತಳುಳಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಸಹಧನವಹಗಿ ಫಳಷಟತಹುರೆ. ಅದದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ
ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಄ನಟಬಖಳ ಭಹಖವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಮಹತನಹಡಲಟ ಪ್ರೀತಹುಿಸಸಿದರೆ, ಄ಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ರಖತ್ತಮನಟನ
ಈತುಭಡಿಸಿದಂತೆ. ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುಲ್ಹಯಿತಟ ಎಂದಟ ಮಹತನಹಡಟುದಯ ಄ಥಿವೆಂದರೆ:
 ಅ ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ ಔಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲ್ಹಯಿತಟ.
 ವಿವೆೀಚನಹ ವಕ್ರು ಬೆಳೆಷಲ್ಹಯಿತಟ, ಷಂಗಟಿಷಲ್ಹಯಿತಟ.
 ಿಸೀಗಹಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚಟಿ ಔಲ್ಲಮಟತಹುರೆ.
ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮಹತನಟನ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದಟದ, ಄ದಟ ಔಂಠ್ಹಠ್-ುನರಹತಿನೆಯಿಂದ ಈನನತ
ಸಂತದರೆಗಿನ ಚಚೆಿಖಳಹಗಿಯಫಸಟದಟ.
ಸಹಂರದಹಯಿಔವಹಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತಟ ಄ಥವಹ ಜ್ಞಹನಕ್ರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಔಯ ಮಹತಟ ಹೆಚಟಿ ರಧಹನವಹಗಿದಟದ, ಹೆಚಿಿನ ಭಸತವನಟನ
ಹೆ ಂದ್ಧತಟು. ಅದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ೂಿ ಄ನಟಬಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಷಂಔಿ ಔಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಹೆಚಟಿ ಮಹತನಹಡಲಟ ಹಹಖ
ಔಲ್ಲಮಲಟ ‘ಔಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಮಹತಟ’ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಹಠ್ಖಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟುದನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಆದಟ ಶಿಕ್ಷಔ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ
ನಡಟವಿನ ರಶೆೃನೀತುಯ ಄ಧಿಗಿಂತಲ ಹೆಚಿಿನದಹಗಿದಟದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಷವಂತ ಭಹಷೆ, ಐಡಿಯಹಖಳು, ವಿವೆೀಚನಹವಕ್ರು ಭತಟು ಅಷಕ್ರುಖಳಿಗೆ
ಹೆಚಿಿನ ಷಭಮ ನೀಡಲ್ಹಖಟತುದೆ. ನಭಮಲ್ಲಿ ಄ನೆೀಔಯಟ ಂದಟ ಔಶುಔಯ ವಿಶಮ ಄ಥವಹ ಕ್ೆಲವಂದನಟನ ಔಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ,
ಆನೆ ನಫಬರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹತನಹಡಫಮಷಟತೆುೀವೆ. ಶಿಕ್ಷಔಯಟ, ಇ ಷಸಜ್ ರೃತ್ತುಮ ಅಧಹಯದ ಯೀಲ್ೆ ಈತುಭ ಯೀಜಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ
ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಫಸಟದಟ.
ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆಗಗಿ ಮತ್ನ ಚಟನಟಿಕೆಗಳ ಯೇಜನೆ
ಮಹತನಹಡಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟುದಟ ಕ್ೆೀಲ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ದಷಂತಟು ಹೆಚಿಿಷಟ ಹಠ್ಖಳಿಖಷೆುೀ ಄ಲಿ; ಄ದಟ ಖಣಿತ,
ವಿಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಆತಯ ಠ್ಯವಿಶಮಖಳ ಯೀಜ್ನೆಮ ಭಹಖವಹಗಿದೆ. ಄ದನಟನ ಆಡಿೀ ತಯಖತ್ತ, ರ್ೆ ೀಡಿ ಄ಥವಹ ಖಟಂು ಕ್ಹಮಿ, ಹೆ ರಹಂಖಣ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು, ಹತಹರಭನಮ ಅಧಹರಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು, ಫರೆಣಿಗೆ, ಒದಟವಿಕ್ೆ, ಹರಯೀಗಿಔ ಶೆೃೀಧನೆಕ್ಹಮಿ ಹಹಖ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲ
ಕ್ಹಮಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಯೀಜಿಷಫಸಟದಟ.
ಸಿೀಮತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ಷಂಖಹಯಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಕ್ರರಿಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೄ ಔ ಡ, ಕ್ಹಮಿನಟನ ಄ಯ ೂವಹಿನಟಬ ಅಧರಿಸಿ
ಭತಟು ಷಂತೆ ೀಶದಹಮಔವಹಗಿಯಟಂತೆ ಯೀಜಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಄ಯಟ ಈನನತ ಸಂತದ ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ರದಶಿಿಷಫಲಿಯಟ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹತಹರಭನಮದಲ್ಲಿನ ಂದಟ ಹತರ ಄ಥವಹ ಷ ತರದ ಗೆ ಂಬೆಮ ಔಟರಿತ ಷಭಸೆಯಖಳಿಗೆ ಸಹಧಯವಿಯಟ
ರಿಹಹಯಖಳನಟನ ಹಹಖ ಷಲಹೆಖಳನಟನ ಟಿುಮಹಡಫಲಿಯಟ.
14

www.TESS-India.edu.in

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಏನನಟನ ಔಲ್ಲಮಬೆೀಔಟ ಭತಟು ಯಹುದಯ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಬೆೀಔಟ, ಹಹಗೆಯೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹ ಫಗೆಮ ಮಹತನಟನ
ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಔಟ ಎಂಫಟದಯ ಔಟರಿತಟ ನೀು ಹಠ್ನಟನ ಯೀಜಿಸಿ. ಕ್ೆಲು ಫಗೆಮ ಮಹತಟ ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ‘ಭಟಂದೆ
ಏನಹಖಲ್ಲದೆ?’ ‘ಆದನಟನ ಇ ಭಟಂಚೆ ನಹು ನೆ ೀಡಿದೆದೀವೆಯೆೀ?’ ‘ ಆದಟ ಏನಹಗಿಯಫಸಟದಟ?’ ಄ಥವಹ ‘ನೀು ಹಹಗೆೀಕ್ೆ ಯೀಚಿಷಟತ್ತುೀರಹ?’.
ಆನಟನ ಕ್ೆಲು ರಿೀತ್ತಮ ಮಹತಟ ಹೆಚಟಿ ವಿಶೆಿೀಶಣಹತಮಔ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ಐಡಿಯಹಖಳು, ಸಹಕ್ಹಯಧಹಯಖಳು ಄ಥವಹ ಷಲಹೆಖಳ ಭಸತವ
ರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಂಭಹಶಣೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಖಿಸಷಟಂತಹಖಲಟ, ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಖಳು ಅಷಕ್ರುದಹಮಔ ಭತಟು ಷಂತೆ ೀಶದಹಮಔವಹಗಿಯಟಂತೆ
ಮಹಡಲಟ ರಮತ್ತನಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹುದೆೀ ಬಮವಿಲಿದೆ, ತಹಖಟತುದೆ ಎಂಫ ಭಹನೆ ಫಯದಂತೆ, ತಭಮ ಄ಭಹರಮ-ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ
ಯಔುಡಿಷಲಟ ಷಟಯಕ್ಷಿತ ತಯಖತ್ತ ವಹತಹಯಣ ನಮಿಷಟ ಄ಖತಯವಿದೆ.
ವಿದಾರ್ಥಗಗಳ ಮತ್ನನು ಬೆಳೆಸನವಿಕೆ
ಔಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಮಹತಟ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಇ ರಿೀತ್ತ ಄ಕ್ಹವಖಳನಟನ ಕ್ೆ ಡಟತುದೆ.


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆೀಳುುದನಟನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ ರವಂಸಿಷಟುದಟ ಭತಟು ಬೆಳೆಷಟುದಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಭಟಂದಟರಿಮಟಂತೆ ಪ್ರೀತಹುಿಸಷಟುದಟ.

ಎಲ್ಹಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುು ಄ಥವಹ ಓಹಚಹರಿಔವಹಗಿ ಮೌಲ್ಹಯಂಔನ ಮಹಡಟ ಄ಖತಯವಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಮಹತ್ತನ ಭ ಲಔ
ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ ವಿಷುರಿಷಟುದಟ (ಬೆಳೆಷಟುದಟ) ಔಲ್ಲಕ್ೆಮ ಭಸತವದ ಭಹಖ. ಄ಯ ಔಲ್ಲಕ್ೆ ಄ರಿಗೆ ರಷಟುತವೆನಷಲಟ, ನೀು ಄ಯ ಄ನಟಬ
ಭತಟು ಐಡಿಯಹಖಳನಟನ ಸಹಧಯವಹದಶ ು ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಔಟ. ಄ತಟಯತುಭವಹದ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮಹತಟ ಎಂದರೆ ಶೆೃೀಧನಹತಮಔವಹದಟದಟ.
಄ಂದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಶೆೃೀಧಿಷಟ/ರಿೀಕ್ಷಿಷಟ ಹಹಖ ಯಷಯಯ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಷವಹಲಟ ಹಹಔಟುದರಿಂದ, ತಭಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳ
ಔಟರಿತಟ ಅತಮವಿಶಹವಷ ಹೆ ಂದಟತಹುರೆ. ಖಟಂುಖಳಲ ಿ ಔ ಡ ಯಹಯದೆೀ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಯಹಗಿದದಯ , ಷಟಭಮನೆ ಪಿಕ್ೆ ಳುದಂತೆ
ಪ್ರೀತಹುಿಸಷಬೆೀಔಟ. ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ ರಶೆನಖಳ ಭ ಲಔ ನೀು ಆಡಿೀ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳಿಗೆ ಷವಹಲಟ ಹಹಔಟುದಟನಟನ
ತೆ ೀರಿಷಫಸಟದಟ. ಈದಹ: ‘ಏಕ್ೆ?’ ‘಄ದನಟನ ನೀನಟ ಹೆೀಗೆ ಸಿಧಿರಿಸಿದೆ?’ ಄ಥವಹ ‘ಅ ರಿಹಹಯಖಳಿಗೆ ಹೆ ಂದಟ ಷಭಸೆಯಖಳನಟನ
ಖಟಯಟತ್ತಷಟವೆಯಹ?’ ಿಸೀಗೆ – ಇ ರಿೀತ್ತ ರಶೆನಖಳನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಖಟಂಪಿಗೆ ಕ್ೆೀಳುತು, ಄ಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತು, ಄ಯ
ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ವಿಷುರಿಷಫಸಟದಟ.
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತಟ, ಐಡಿಯಹಖಳು ಭತಟು ಄ನಟಬಖಳಿಗೆ ಭಸತವ ನೀಡಿ, ಯಚಟಿಗೆ ಯಔುಡಿಷಟುದರಿಂದ ಄ಯಟ
ಪ್ರೀತಹುಿಸಷಲಡಟತಹುರೆ. ಮಹತನಹಡಟವಹಖ, ಖಭನವಿಟ್ಟು ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಹಖ, ಯಷಯ ರಶಿನಷಟವಹಖ ಹಹಖ ಭಧೆಯ
ಬಹಯಿಹಹಔಬಹಯದೆಂದಟ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುುವಹಖ, ಄ಯ ತಿನೆಖಳನಟನ ರವಂಶಿಸಿ. ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಕ್ಹವ ಂಚಿತ ಷದಷಯಯ ಔಟರಿತಟ
ಖಭನವಿಯಲ್ಲ. ಹಹಗೆಯೆೀ ಄ಯನಟನ ಹೆೀಗೆ ಳಗೆ ಳುುಂತೆ ಮಹಡಟುದೆಂದಟ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಂೂಣಿವಹಗಿ
ಭಹಖಿಸಷಟಂತೆ ಮಹಡಲಟ ಬೆೀಕ್ಹದ ವಿಧಹನಖಳನಟನ ರ್ಹರಿಗೆ ತಯಲಟ ಕ್ೆಲ ಷಭಮ ಬೆೀಕ್ಹಖಫಸಟದಟ.
ವಿದಾರ್ಥಗಗಳು ತ್ಮೂನನು ತೆೇ ಪ್ರಶ್ನುಸಿಕೆ ಳಳಲನ ಪ್ರೇತಾಹಿಸಿ
ಈತುಭ ಷವಹಲ್ಲನ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಗೌಯ, ರವಂಸೆ ಸಿಖಟ ವಹತಹಯಣನಟನ ತಯಖತ್ತಮಲ್ಲಿ
ನಮಿಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಭಸತವವಿಲಿ ಎಂದಟಕ್ೆ ಂಡರೆ ಹಹಖ ಄ಯ ಮಹತಟಖಳನಟನ ಪಿಕ್ೆ ಳುು ಔಟರಿತಟ ಄ರಿಗೆ
ಬಮವಿದದರೆ, ಄ಯಟ ರಶೆನಖಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದ್ಧಲಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುಂತೆ ತ್ತಳಿಷಟುದರಿಂದ ಄ಯ ಔಟತ ಸಲನಟನ ಯಔುಡಿಷಲಟ
ಪ್ರೀತಹುಸ ನೀಡಿದಂತೆ ಅಖಟತುದೆ. ಄ಯ ಔಲ್ಲಕ್ೆ ಔಟರಿತಟ ವಿಭನನ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಹಹಖ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ
ನಭಗೆ ನೆಯವಹಖಟತುದೆ.
ನೀು ನಮಮತವಹಗಿ ರ್ೆ ೀಡಿ/ಖಟಂು ಕ್ಹಮಿ ಄ಥವಹ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ ರಶಹನ ಷಭಮ’ ನಟನ ಯೀಜಿಷಟುದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು
ರಶಿನಷಫಲಿಯಟ ಄ಥವಹ ಷಶುನೆ ಕ್ೆೀಳಫಲಿಯಟ. ನೀು ಿಸೀಗೆ ಮಹಡಫಸಟದಟ:
www.TESS-India.edu.in
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ಹಠ್ದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಿ ‘ರಶೆನ ಆದದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈ ಎತ್ತು’ ಭಹಖನಟನ ಸೆೀರಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.



ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿ/ನ ಮನಟನ ‘hot seat’ ನಲ್ಲಿ ಔ ರಿಸಿ, ಆತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಄ನ/ಳನಟನ ಈದಹ: ಶಿರೀನವಹಷ ರಹಮಹನಟಜ್ಮ್
಄ಥವಹ ಄ಔಾಭಹಹದೆೀವಿಮ ಹತರವೆಂದಟ ಭಹವಿಸಿ, ರಶಿನಷಲಟ ಪ್ರೀತಹುಿಸಸಿ.



‘ಹೆಚಟಿ ಹೆೀಳು’ (Tell me more) ಅಟ್ನಟನ ರ್ೆ ೀಡಿ/ಚಿಔಾ ಖಟಂುಖಳಲ್ಲಿ ಅಡಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಄ಭಹಯಷಕ್ಹಾಗಿ ‘ರಶಹನ ಚೌಔಟ್ು’ನಟನ ಕ್ೆ ಡಿ. (ಯಹಯಟ/ಏನಟ/ಎಲ್ಲಿ/ಯಹವಹಖ/ಏಕ್ೆ ರಶೆನಖಳಿಯಟಂತೆ ತಯಹರಿಸಿ).



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಕ್ೆಲು ದತಹುಂವಖಳನಟನ ಕ್ೆ ಡಿ. (ಈದಹ: ಶಹಲ್ೆಯಿಂದ ಹೆ ಯಖಟಳಿದೆ ಭಔಾಳ ಷಂಖೆಯ, ೌಷ್ಟ್ುಔತೆ ಕ್ೆ ಯತೆ
ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಭಔಾಳ ಶೆೀಔಡ ರಮಹಣ ಆತಹಯದ್ಧ ಹಹಖ ಇ ಔಟರಿತಟ ಄ಯಟ ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕ್ೆನಟನ ರಶೆನಖಳನಟನ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಂತೆ
ಹೆೀಳಿ.)



ರತ್ತ ವಹಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರಶೆನಖಳ ಟಿು ಆಯಟ ‘ರಶಹನ ಗೆ ೀಡೆ’ ಮನಟನ ಯೀಜಿಸಿ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಭತಟು ಈತುರಿಷಲಟ ಯಹುದೆೀ ನಫಿಂಧವಿಲಿದ್ಧದಹದಖ, ಄ಯ ಅಷಕ್ರು ಭತಟು ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ ಭಟ್ು ಔಟರಿತಟ ನಭಗೆ
ತಟಂಬಹ ಅವಿಮಿವಹಖಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಶುವಹಗಿ ಹಹಖ ನಕಯವಹಗಿ ಷಂಸನ ಮಹಡಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ಔಲ್ಲಮಟವಹಖ, ಄ಯಟ
಄ಯ ಮೌಖಿಔ ಭತಟು ಲ್ಲಖಿತ ದ ಷಂತುನಟನ ಹೆಚಿಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಷೆುೀ ಄ಲಿದೆ, ಹೆ ಷ ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಕ್ೌವಲಖಳನಟನ ಖಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ.

ಸಿಂಪ್ನ ೂಲ 3: ಪ್ರಶ್ನುಸನುದರಲ್ಲಿನ ಸಮನಾ ತ್ಪ್ುುಗಳು
ಈತುಯ ಏನಟ ಸಿಖಟತೆ ುೀ ಄ಶಟು ಳೆುಮದಟ ರಶೆನ ಔ ಡ ಎಂದಟ ಅಗಹಗೆೆ ಹೆೀಳಹುರೆ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ನೀು ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುತ್ತುದರದ ೆ,
಄ಯಟ ಈತುಯ ಕ್ೆ ಡಟುದನಟನ ಄ಥವಹ ಄ಯ ಭಹಖಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ನೀು ಬೆೀಡ ನಟನುದ್ಧಲಿ.
ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿನ ಷವೆೀಿ ಸಹಧಹಯಣ (ಸಹಮಹನಯ) ತುಖಳೆಂದರೆ:


ಂದೆೀ ಸಹರಿ ತಟಂಬಹ ರಶೆನಖಳನಟನ



ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳೆೄ ೀದಟ ಭತಟು ನೀವೆೀ ಈತುಯ



ಅಯಂಬದಲ್ಲಿಯೆೀ ತಟಂಬಹ ಔಶುದ ರಶೆನ



ಯಹವಹಖಲ ಂದೆೀ ತಯ ದ ರಶೆನಖಳನಟನ



ಬಮ ಡಿಸೆ ೀ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ರಶೆನ



ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ ರಶೆನಖಳನಟನ ಫಳಷದ್ಧಯಟುದಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಸಹಔಶಟು ಷಭಮ ಕ್ೆ ಡದ್ಧಯಟುದಟ.



ಈತುಯಖಳನಟನ ಔಡೆಖಣಿ



ತು ಈತುಯಖಳನಟನ ಷರಿ



ಈತುಯಖಳ ರಿ



ಈತುಯನಟನ ಔಟ್ಟುುದಯಲ್ಲಿ ವಿಪಲರಹ

.
.
.
.
.

.
.

ನಟನ ನೆ ೀಡಟುದಯಲ್ಲಿ ವಿಪಲರಹ

ಯೀಲ್ಲನುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದನೆನೀ ಮಹಡಿದಯ , ನಭಮ

.

.
ಹೆೀಗೆ ಄ಳಡಿಸಿಕ್ೆ

ಸಹಧನೆಮ ಄ಭೃದ್ಧಧಮನಟನ ಖಭನಸಿ.
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ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ



Video about forces: http://archive.teachfind.com/ttv/www.teachers.tv/videos/primary-scienceforces-pushes-pulls-and-friction.html



Activities about students asking questions: http://www.primasproject.eu/servlet/supportBinaryFiles?referenceId=2&supportId=1362
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