ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರಶ್ನನಷುವಿಕೆ : ಷುುಗಳನುನ ವಿಿಂಗಡಿಷುುದು ಭತುು ರ್ಗಿಕರಿಷುುದು

ರಹಷ್ಟ್ರಗಮ ಠ್ಾಕರಭ ಚೌಕಟ್ುು (NCF 2005) ಭತುು ಶ್ನಕ್ಷಕಯ ಶ್ನಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರಗಮ ಠ್ಾಕರಭ ಚೌಕಟ್ುು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ
ಶ್ನಕ್ಷಣಕಹಾರ್ ಭ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ಗನನುನ ನಗಡಿವೆ. ಇದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣನುನ

ದರ್ಷುತುವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ುಕೆ ಗನನುನ ಸಹಕಹಯಗೆ ಳಿಷಲು ಶ್ನಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಹಗ ಶ್ನಕ್ಷಕ ಶ್ನಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು

ನಗಡುುದೆಗ ಟೆಸ್–ಇಿಂಡಿಯಹ OERನ ಭುಖ್ಾ ಉದೆದಗವವಹರ್ದೆ. ಈ ಉದೆದಗವನುನ ಈಡೆಗರಿಷಲು ಶ್ನಕ್ಷಕಯನುನ ‘ವಿದಹಾರ್ಥಿ’ಗಳೆಿಂದು
ರಿಗಣಿಸಿ, ಅಯು ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ ಅವಾಕವಿಯು ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಾತೆಮನುನ
ಹೆ ಿಂದುಿಂತೆ, ಬೆ ಗಧನೆಮ ಭತುು ಕಲ್ಲಕೆಮ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹರ್ ತೆ ಡರ್ಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಹಮವಹಗುಿಂತೆ ಷಿಂನ ಮಲ
ಯಚಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. OER ಭುಖ್ಾ ಲಕ್ಷಣವೆಿಂದರೆ ಶ್ನಕ್ಷಕಯು ಘಟ್ಕಗಳನುನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳನುನ, ಕೆಗಸ್ ಷುಡಿಗಳನುನ ಫಳಸಿ, ಅಯ ೃತ್ತು
ಕೌವಲಾನುನ ೃದ್ಧಧಸಿಕೆ ಿಂಡು ಅುಗಳನುನ ನ ತನ ಷಿಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತುು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಷುುದು.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಿಂತಗಳಿಗ ಅನವಮವಹಗು ಈ ರಭುಖ್ ಷಿಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶ್ನಕ್ಷಣ ನಗತ್ತ ಭತುು ಟೆಸ್ಇಿಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಿಂತೆ, ಶ್ನಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆಗತರದಲ್ಲಿನ ರಭುಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭುಿಂದುರಿದ ಹರಯಗರ್ಕ
ಷಲಹೆಗಳನುನ ನಗಡುತುವೆ. ಟೆಸ್-ಇಿಂಡಿಯಹದ ಹರಯಗರ್ಕ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಿಂಡಿಂತೆ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಷಿಂಘಟಿಷು ವಿಧಹನಗಳು,
ಕಲ್ಲಕಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳು ಭತುು ಶ್ನಕ್ಷಕ-ವಿದಹಾರ್ಥಿ ಭತುು ವಿದಹಾರ್ಥಿ–ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಡನಹಟ್ನುನ ಏಿಡಿಷು ವಿಧಹನಗಳನುನ
ಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ಶ್ನಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಹಗ ಶ್ನಕ್ಷಕ ಶ್ನಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಭುಖ್ ಷಿಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಾವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್- ಇಿಂಡಿಯಹದಯು ತಯಹರಿಸಿದ ವಿಗಡಿಯಗ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷುವಿಕೆಮ ರಭುಖ್ ತಿಂತರಗಳನುನ
ವಿರಿಷುತುವೆ. (ರಭುಖ್ ಷಿಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಿಂದುಿಂತೆ) ಶ್ನಕ್ಷಕಯು ಹಹಗ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷುವಿಕೆಮ
ಅಭಹಾಷಗಳನುನ ಭಹಯತ್ತಗಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷುುದನುನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕಹಣಫಸುದಲಿದೆಗ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನುನ ವಿಗಕ್ಷಕಯು ಗುಯುತ್ತಷಲು ವಿಗಕ್ಷಕ ವಿಯಣೆಮನುನ ಕೆಗಳಫಸುದು. ಈ ವಿಗಡಿಯಗ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನುನ ಿಸಿಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ತರಗಕರಿಸಿದುದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಾಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಹರ್ ವಿಗಕ್ಷಕ ವಿಯಣೆಮನುನ ಭಹಷಹಿಂತರಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. ಈ ವಿಗಡಿಯಗ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ
ಲ್ಲಿಂಕ್ಗಳನುನ, ವಿಗಡಿಯಗ ಚಿತರದ ಭ ಲಕ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಗರಿಸಿದುದ, ಅಿಂತಜಹಿಲದ ಭ ಲಕ ಫಳಕೆದಹಯಯು ಇದನುನ
ಫಳಷಫಸುದಹರ್ದೆ. ಈ ವಿಗಡಿಯಗ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನುನ ಟಹಾಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫಗನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ
ಫಳಷಲು, ಫಳಕೆದಹಯಯು ಇುಗಳನುನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ಗರ್ಡ ಮಹಡಫಸುದಹರ್ದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಲು ಶ್ನಕ್ಷಕಯು ಫಳಷು ರಶೆನಗಳ ರಿಗತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಚಚೆಿ ಭತುು ಷಿಂಶೆೃಗಧನೆಗಳಿವೆ. ರಶೆನಗಳನುನ
ಕೆಗಳುುದಯ ಭುಖ್ಾ ಉದೆದಗವವೆಗನೆಿಂದರೆ, ರಶೆನಗಳ ರಿಗತ್ತಮನುನ ಅಥವಹ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಗಳು ಹೆಗಳಿಕೆಗಳನುನ ರಿಗಕ್ಷಿಷುುದು,
ಅಯ ಷುತುಲ್ಲನ ರಿಂಚದ ಫಗೆೆ ರಶೆನ ಕೆಗಳಲು ಭಕಾಳನುನ ಉತೆುಗಜಿಷುುದು, ಭತುು ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿನ ಆಷಕ್ರುಮನುನ ಹೆಚಿಿಷುುದು ಆರ್ದೆ.
ಈಗಹಗಲ್ೆಗ ಹೆಚಿಿನ ಭಕಾಳು ತುಿಂಬಹ ರಶೆನ ಕೆಗಳುತಹುರೆ. ಆದರೆ, ಅಯು ಪಗಶಕಯು ಅಥವಹ ನಗು ತುಿಂಬಹ ಕಹಮಿನಯತರಹರ್ದಹದಗ
ಕೆಗಳುತಹುರೆ. ಆದುದರಿಿಂದ ಅರಿಗೆ ಉತುಯ ಕೆ ಡಲು ಎಲ್ಹಿ ಷಭಮು ಷ ಕುವಹರ್ಯುುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಭಕಾಳ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಷಭಮ
ನಗಡದ್ಧದದರೆ, ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿ ಅಯ ಆಷಕ್ರು

ಬಮವಿದೆ.

ಭಕಾಳು ಕೆಗಳು ರಶೆನಗಳು ಅಥವಹ ಹೆಗಳಿಕೆಗಳ ರಿಗತ್ತಮನುನ ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಳಹೆ ಕುಾ ನೆ ಗಡಲ್ಹರ್ದೆ. ಭಕಾಳ ಆಷಕ್ರುಮನುನ
ಕೆಯಳಿಷಲು ಇಿಂತಸ ರಶೆನಗಳನುನ ನಿಿಸಷು ರಿಗತ್ತಮನುನ ಭತುು ವೆೈಜ್ಞಹನಕ ವಿಚಹಯಣೆಗಳ ಭ ಲಕ ಆಳವಹದ ಅಥೆೈಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಉಿಂಟ್ುಮಹಡು ಉಮುಕು ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳಲು, ಅಯನುನ ಉತೆುಗಜಿಷು ಫಗೆಮನುನ ಇಲ್ಲಿ ನೆ ಗಡಲ್ಹರ್ದೆ.

ಈ ಘಟಕದಂದಹಗು ಕಲ್ಲಕೆ


ಭಕಾಳ ವಿವಿಧ ಶೆರಗಣಿಮ ರಶೆನಗಳನುನ ನಿಿಸಷು ರಿಗತ್ತ.



ನಭಮ ಭಕಾಳ ಉಮುಕು ರಶೆನಗಳ ಭಟ್ುನುನ ಹೆಚಿಿಷಲು ಷಹಹಮ ನಗಡುುದು.



ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿ ಷುುಗಳನುನ ವಿಿಂಗಡಿಷು ಭತುು ರ್ಗಿಕರಿಷುುದಯ ಭಸತವ ತ್ತಳಿಷುುದು.

ಈ ಮಹಗಗ ರಮುಖ ಏಕೆ?


ಎಲ್ಹಿ ರಿಗತ್ತಮ ಷುುಗಳ ಫಗೆೆ ರಶೆನ ಕೆಗಳಲು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಉತೆುಗಜಿಷುುದು, ವಿಜ್ಞಹನ ಕಲ್ಲಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಸಳ
ಭುಖ್ಾವಹದುದು. ಆಷಕ್ರುಮನುನ ಕೆಯಳಿಷು ಭತುು ಗಭನನುನ ಸೆಳೆಮು ಿಂದು ಮಹಗಿೂ ಕ ಡ. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ
ವೆೈಜ್ಞಹನಕ ಸಹಕ್ಷಯತೆಮನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುುದು ತುಿಂಬಹ ಭುಖ್ಾ. ಅಯ ಜಿಗನ ಶೆೈಲ್ಲ ಭತುು ಕಹಮಿದಲ್ಲಿ ಮಹಿಸತ್ತ
ಹೆ ಿಂದ್ಧದ ಆಯೆಾಗಳನುನ ಮಹಡಲು ಇದು ಷಹಹಮಕವಹರ್ದೆ. ಆದುದರಿಿಂದ ವಿಜ್ಞಹನದ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳು ಭತುು ಕೆ ಡುಗೆಮ ಫಗೆೆ
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ರಶ್ನನಷುಿಂತೆ ಷವಕುಯನಹನರ್ಷುುದು ತುಿಂಬಹ ಭುಖ್ಾ ಕೌವಲವಹರ್ದೆ.



ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರಶೆನಗಳು ಅಯು ಅಥಿ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ರಮತ್ತನಷುತ್ತುಯು ಅಥವಹ ದಹದಡುತ್ತುಯು ಷಭಸೆಾಗಳು ಭತುು
ವಿವಹದಗಳ ಫಗೆರ್ನ ಳನೆ ಗಟ್ನುನ ನಭಗೆ ನಗಡುತುವೆ. ರಶೆನಗಳು ಅಯ ಭನದಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತುದಿಂ
ದ ತೆ ಹೆ ಷ ವಿಚಹಯಗಳನುನ
ಅಥವಹ ವಿಗಕ್ಷಣೆಮನುನ ಅರಿಗೆ ಗೆ ತ್ತುಯು ವಿಚಹಯದೆ ಿಂದ್ಧಗೆ ಕೆ ಿಂಡಿ ಹಹಕಲು ರಮತ್ತನಷುತಹುರೆ. ನಗು ಶ್ನಕ್ಷಕರಹರ್ ಅಯ
ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಗಭನ ಕೆ ಡುುದು ಭತುು ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹರ್ ನಭಹಯಿಷುುದು ತುಿಂಬಹ ಭುಖ್ಾ. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರಶೆನಗಳು
ಅಯ ಕಲ್ಲಕೆಮನುನ ಮೌಲ್ಲಾಗಕರಿಷಲು ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುವೆ.



ರತ್ತಯಫಬಯ , ವಿಿಂಗಡಿಷುುದು ಭತುು ರ್ಗಿಕರಿಷು ಕೌವಲ ಹೆ ಿಂದ್ಧಯುುದು ತುಿಂಬಹ ಭುಖ್ಾ. ಏಕೆಿಂದರೆ, ಅದು
ಉತುಭವಹದ ದಹಥಿ, ಷುು ಅಥವಹ ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹದ ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುುದನುನ ಆರಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಹಮ
ಮಹಡುತುದೆ. ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹರ್ ವಿಿಂಗಡಿಷಲು ಭತುು ರ್ಗಿಕರಿಷಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದು ಯಹುದೆಿಂದರೆ, ಹೆ ಗಲ್ಲಕೆ
ಭತುು ಾತಹಾಷಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷಲು ವಿಿಂಗಡಿಸಿಯು ಷುುಗಳ ಫಗೆೆ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳುುದು. ಷುುಗಳ ಷಿಂಗರಸ
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಭಮ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡು ಉತುಭ ಆಯಿಂಬವಹಗುತುದೆ.
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1 ಮಕಕಳು ಏಕೆ ರಶ್ನಿಷುತ್ಹಾರೆ?
ತಭಮ ಷುತುಲ್ಲನ ರಿಂಚದ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುು ಕಹತಯದ್ಧಿಂದ ಿಸಡಿದು, ಸಲವಹಯು ಕಹಯಣಗಳಿಗೆ ಗಷಾಯ ಭಕಾಳು ಫಸಳ ರಶೆನಗಳನುನ
ಚಿಕಾ ಮಸಿಿನಿಂದಲ್ೆಗ ಕೆಗಳುತಹುರೆ. ಹೆಚಿಿನ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಅರಿಗೆ ಏನು ಗೆ ತ್ತುದೆ ಎಿಂಫುದಯ ಜೆ ತೆಗೆ ಕೆ ಿಂಡಿ ಹಹಕಲು ರಶೆನಗಳು
ಭನದಲ್ಲಿ ಏಳುತುವೆ.
ಅಯ ಎಲ್ಹಿ ರಶೆನಗಳಿಗ ಉತುರಿಷುುದು ಫಸಳ ಷುಲಬಲಿ, ಭತುು ಕೆಲಕೆಾ ತಕ್ಷಣ

ಉತುಯಗಳನುನ ನಗಡಬೆಗಕ್ರಲಿ. ಆದರೆ, ಅವೆ

ರಶೆನಗಳನ ನ ಗೌಯವಿಷಬೆಗಕು ಭತುು ಗಿಂಭಗಯವಹರ್ ರಿಗಣಿಷಬೆಗಕು. ಇದು ಯಹವಹಗಲ ಷುಲಬಲಿ. ನಗು ತುಿಂಬಹ
ಕಹಮಿನಯತರಹರ್ದದರೆ ಅಥವಹ ರಶೆನ ನಗು ಹಠ್ ಮಹಡುತ್ತುಯುುದಕೆಾ ಷಿಂಫಿಂಧ ಹೆ ಿಂದ್ಧಲಿ ಎಿಂದು ಅನನಸಿದರೆ, ಹಹಗೆ ಮಹಡಲು
ಕಶುವಹಗಫಸುದು. ಹಹರ್ದದಯ ರಶೆನಗಳನುನ ಸಿವಗಕರಿಸಿ, ಉತುರಿಷುುದು, ಭಕಾಳಿಗೆ ನಗು ಅಯ ಆಲ್ೆ ಗಚನೆ ಭತುು ಕೆ ಗರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ೆ
ಕೆ ಡುವಿರೆಿಂದು ತೆ ಗರಿಷುತುದೆ. ಇದು ಅಯ ಷುತುಭುತುಲ್ಲನ ಜ್ಗತ್ತುನ ಫಗೆೆ ಕುತ ಸಲ ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಉತೆುಗಜ್ನ ನಗಡುತುದೆ. ಆದರೆ,
ಅಯ ರಮತನಗಳ ಫಗೆೆ ಗೆಗಲ್ಲ ಅಥವಹ ಅಲಕ್ಷಯ ಮಹಡುುದು, ವಿಜ್ಞಹನದ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಯ ಭಹಗಿಸಷುವಿಕೆ ಭತುು
ಕಲ್ಲಕಹರ್ಥಿಗಳಹರ್ ಷವನಿಂಬಿಕೆಮ ಮಗಲ್ೆ ಕೆಟ್ು ರಿಣಹಭ ಬಿಗಯಫಸುದು.

ಚಟುಟಿಕೆ 1: ಮಕಕಳ ರವೆಿಗಳನುಿ ವವೆಿೀಷಿಷುುದು
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗ
1.

ಫಿಂದ ಕೆಳರ್ನ ರಶೆನಗಳ ಟಿುಮನುನ ನೆ ಗಡಿ (Adapted from Harlen 1985)

ನಹಯಿಮ ಷಣಣಭರಿಮನುನ ಏನೆಿಂದು ಕರೆಮುತಹುರೆ?

2. ನಹನು ಏಕೆ ಕಹಯಿಲ್ೆ ಬಿಗಳುವೆ?
3. ನಹನು ಕೆಿಂು ಭತುು ಸಸಿಯು ಫಣಣನುನ ಮಿವರ ಮಹಡಿದರೆ, ಯಹ ಫಣಣ ಫಯಫಸುದು?
4. ಹಹುಗಳು ಎಶುು ಶಿ ಫದುಕಫಸುದು?
5. ಬೆಗರೆ ಗರಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಹನರಿಯಫಸುದೆ?
6. ನನನನುನ ನಹನೆಗ ಕೆ ಳದಲ್ಲಿ ನೆ ಗಡಲು ಹೆಗಗೆ ಸಹಧಾ?
7. ಕಹಯು ಹೆಗಗೆ ನಡೆಮುತುದೆ?
8. ಆಕಹವ ಏಕೆ ನಗಲ್ಲ ಇದೆ?
9. ದೆಗಯು ರಿಂಚನುನ ಮಹಡಿದದರೆ, ದೆಗಯನುನ ಯಹಯು ಮಹಡಿದಯು(ಷೃಷ್ಟ್ುಸಿದಯು)?
10. ಭುಿಂದೆ ಭಳೆ ಯಹವಹಗ ಫಯಫಸುದು?
ಈ ರಿಗತ್ತಮ ಷವಮಿಂ ೆರಗರಿತ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಹೆಗಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷುವಿರಿ? ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಯಹುು ಉತುರಿಷಲು ಷುಲಬ ಎಿಂದು
ನಭಗನನಷುತ್ತುದೆ? ಯಹುದು ಉತುರಿಷಲು ತುಿಂಬಹ ಕಶುವೆನಷುತ್ತುದೆ? ನಭಗೆಗಕೆ ಿಸಗಗೆ ಅನನಸಿತು?
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಗಳು ರಶೆನಗಳ ರಿಗತ್ತಮ ಆಧಹಯದ ಮಗಲ್ೆ, ರಶೆನಗಳನುನ ಉತುರಿಷಲು ಸಲವಹಯು ತಿಂತರಗಳನುನ ನಗು ಫಳಷಫಸುದು
ಭತುು ಅಯ ಆಷಕ್ರುಮನುನ ಕಹಹಡಫಸುದು. ತಕ್ಷಣವೆಗ ಎಲ್ಹಿ ರಶೆನಗಳನುನ ಉತುರಿಷಬೆಗಕೆಿಂದೆಗನಲಿ. ಎಲ್ಹಿ ರಶೆನಗಳು ಉಮುಕು
ರಶೆನಗಳೆಗನಲಿ, ಹಹರ್ದಹದಗ ಾ ಅುಗಳಿಗೆ ಷವಲವಹದಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಬೆಗಕಹಗುತುದೆ. ಕೆಲವೊಮಮ ನಭಗೆ ಉತುಯ ಗೆ ತ್ತುಲಿದ್ಧಯಫಸುದು,
ಕಿಂಡುಕೆ ಳುಬೆಗಕಹಗುತುದೆ. ಅಥವಹ ಯಹರಿಗ ಉತುಯ ಗೆ ತ್ತುಲಿದದರಿಿಂದ, ಕೆಲಕೆಾ ನಗು ಕ ಡ ಉತುರಿಷಲ್ಹಗುುದ್ಧಲಿ.
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ಕೆಲು ರಶೆನಗಳನುನ ಫಸಳ ಷುಲಬವಹರ್ ಉತುರಿಷಫಸುದು ಏಕೆಿಂದರೆ, ಭಕಾಳಿಗೆ ಫರೆಗ ಮಹಿಸತ್ತ ಮಹತರ ಬೆಗಕಹರ್ಯುತುದೆ. ಉಳಿದು
ಅಷೆ ುಿಂದು ಷಯಳವಹರ್ಲಿದ್ಧಯಫಸುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ರಶೆನ 9ಕೆಾ ನಭಮ ಉತುಯ ನಭಮ ಷವಿಂತ ನಿಂಬಿಕೆಮ ಮಗಲ್ೆ ಅಲಿಂಬಿತವಹರ್ದೆ.
ರಶೆನ 5ಕೆಾ ನಗು ಇಲಿ ಎಿಂದು ಹೆಗಳಲು ಸಹಧಾವಿಲಿ ಭತುು ‘ನಭರ್ನುನ ಗೆ ತ್ತುಲ’ಿ ಎಿಂಫಿಂತಸ ಉತುಯನುನ ನಗು ಹೆಗಳಬೆಗಕಹಗುತುದೆ.
ಉಳಿದ ಎಲ್ಹಿ ರಶೆನಗಳಿಗ ಉತುರಿಷಫಸುದು. ಆದರೆ, ಷಣಣ ಭಕಾಳಿಗೆ ವಿಯಣೆಮನುನ ಅಥಿ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ಸಹಕಶುು
ಅನುಬವಿಲಿದ್ಧಯುುದರಿಿಂದ, ಕೆಲು ರಶೆನ ತುಿಂಬಹ ಕಶುದಹದರ್ವೆ. ನಗು ಜೆ ಗಹನವಹರ್ ಭುಿಂದೆ ರಶೆನ ಮಹಡಿದರೆ, ರಶೆನ 3
ಉದಹಸಯಣೆ ಷಣಣ ಭಟ್ುದ ತನಖೆಮನುನ ಹರಯಿಂಭಷಲು ಉಯಗರ್ಷಫಸುದು. ವೆೈಜ್ಞಹನಕ ಅಿಂವಗಳು ಳಗೆ ಿಂಡಿಯುುದನುನ
ವಿಚಹರಿಷಫಸುದು. ಭುಿಂದ್ಧನ ಕಹಮಿ ಅಥವಹ ತನಖೆಮ ಷುಳಿನುನ ನಗಡು ಈ ರಿಗತ್ತಮ ರಶೆನಗಳು ಫಸಳ ಉಮುಕು ರಿಗತ್ತಮ
ರಶೆನಗಳಹರ್ವೆ.
ಕೆಲು ರಶೆನಗಳಿಗೆ ನಗು ಷವಲ ಅಧಾಮನ ಮಹಡದ ಹೆ ಯತು, ನಭಗೆ ಉತುಯ ಗೆ ತ್ತುಲಿದ್ಧಯಫಸುದು. ಕೆಲು ಶ್ನಕ್ಷಕಯು ಭಕಾಳಿಗೆ ರಶೆನ
ಕೆಗಳಲು ಬಿಟ್ುರೆ, ತಭಗೆ ಉತುಯ ಕೆ ಡಲ್ಹಗದ್ಧದದರೆ ಎಿಂಫ ಬಮಕೆಾ ಳಗಹಗಫಸುದು.

2. ಯಹ ರೀತಿಯ ರವೆಿಗಳನುಿ ವದಹಾರ್ಥಗಗಳು ಕೆೀಳುತ್ಹಾರೆ?
ಈಗ ಷಿಂದಬಿ ಅಧಾಮನ 1ನುನ ಒದ್ಧರಿ.

ಷಂದರ್ಗ ಅಧಾಯನ 1: ಶ್ನರೀಮತಿ ದಹಸ್ ರರ ವದಹಾರ್ಥಗಗಳು ಷುಾಗಳ ವಂಗಡಣೆ ಮತ್ುಾ ರ್ೀಗಕರಣದ
ಕುರತ್ು ರವೆಿಗಳನುಿ ಕೆೀಳುತ್ಹಾರೆ.
ಶ್ನರಗಭತ್ತ ದಹಸ್ ಯಯು ಭ ಯನೆಗ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ 57 ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆ ಗಧನೆ ಮಹಡುತಹುರೆ. ಷಥಳಿಗಮ ಷಿಂನ ಮಲ ಫಳಸಿಕೆ ಿಂಡು
ಷಥಳಿಗಮ ರಿಷಯನುನ ಕುರಿತು ಭಕಾಳಿಗೆ ತನಖೆ ಮಹಡಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡಬೆಗಕೆಿಂಫುದು ಅಯ ಆವಮ. ಷುುಗಳ ವಿಿಂಗಡಣಹ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ಅಯು ಹೆಗಗೆ ಅಣಿ ಮಹಡಿದಹದರೆಿಂದು ವಿರಿಷುಯು, ಭತುು ಷುುಗಳ ಫಗೆೆ ರಶ್ನನಷಲು ತನನ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ
ಉತೆುಗಜಿಸಿದಯು.
ನನನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹರಯಗರ್ಕ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಮಹಡುುದನುನ ನಹನು ಯಹವಹಗಲ ಆನಿಂದ್ಧಷುವೆ. ಜಿಗ ಭತುು ನಜಿಗಿ ಷುುಗಳ
ಾತಹಾಷಗಳನುನ ಅಯು ರಿಗಕ್ೆ ಮಹಡಲು ನಹನು ಷಹಹಮ ಮಹಡಬೆಗಕೆಿಂದ್ಧದೆದ. ಆದುದರಿಿಂದ ತಯಗತ್ತಮ ಷುತುಭುತು ಭತುು
ಆಚೆಯಿಿಂದ ವಿವಿಧ ರಿಗತ್ತಮ ಷುುಗಳನುನ ಟ್ುುಗ ಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲು ಹರಣಿಗಳ ಚಿತರಗಳನುನ ಕ ಡ ೃತುತ್ತರಕೆಗಳಿಿಂದ ಕತುರಿಸಿ, ಈ
ಷುುಗಳ ಜೆ ತೆ ಸೆಗರಿಸಿದೆ. ಜಿಗವಿಗಳು ಭತುು ನಜಿಗಿವಿಗಳು ಎಿಂಫ ಎಯಡು ಲ್ೆಗಫಲನುನ ತಯಹರಿಸಿ. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಮಗಜಿನ ಮಗಲ್ೆ
ಇಟೆು (ಚಿತರ 1).

ಜಿಗವಿಗಳು

ನಜಿಗಿವಿಗಳು
ಮಮ

ಜಿಗಿಂತವಿದದ
ಚಿತರ 1 –ತಯಗತ್ತಮ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ ಲ್ೆಗಫಲ್ ಗಳು
ನಹನು 6 ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಯು ಎಯಡು ಗುಿಂುಗಳೆೄ ಿಂದ್ಧಗೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತ್ತುಯುವಹಗ, ಉಳಿದಯು ಇತರೆ ಕಹಮಿ ಮಹಡಿದಯು. ನಹನು
ಇದನುನ ಐದು ಗುಿಂಪಿನ ಭಕಾಳೆೄ ಿಂದ್ಧಗೆ ಎಯಡು ಹಠ್ಗಳಹರ್ ಮಹಡಿದೆ. ರತ್ತ ಜೆ ಗಡಿಗ ಿಂದು ಷುು ಕೆ ಟೆು ಭತುು ಅದಯ ಫಗೆೆ
ಎಿಂತಸ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತುಯ ಬೆಗಕೆಿಂದು ಯಗಚಿಷಲು ಹೆಗಳಿದೆ. ಅರೆಲಿಯ ಈ ರಿಗತ್ತಮ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳಿದಯು,


ಇದು ಏನು?
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ಇದು ಹರಣಿನಹ ಅಥವಹ ಷಷಾನಹ?



ಇದು ಎಲ್ಲಿ ವಹಷ ಮಹಡುತುದೆ?



ಇದು ಏನು ತ್ತನುನತೆು?



ಇದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರಾತು?



ಇದು ಷತುು ಹೆ ಗರ್ದೆಯಹ?



ಇದು ಜಿಗಿಂತ ಇದೆಯಹ?



ಇದು ಅಹಮಕಹರಿನಹ?



ಇದು ವಿಶಕಹರಿನಹ?

ಈ ರಿಗತ್ತಮ ರಶೆನಗಳನುನ ಆ ಮಸಿಿನ ಭಕಾಳು ಕೆಗಳುುದನುನ ನಗು ನರಿಗಕ್ಷಿಷಫಸುದು. ಅಯು ಇುಗಳನುನ ಹೆಷರಿಷುುದಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚುಿ ಗಭನ ಕೆ ಟಿುದದಯು ಭತುು ಈರ್ನ ಅನುಬ ಭತುು ಅಥೆೈಿಷುವಿಕೆಗೆ ಷಯಳ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಜೆ ಗಡಿಷುತ್ತುದಯ
ದ ು. ಅಯು ಎಲ್ಹಿ
ಕಹಮಿಗಳನುನ ಭುರ್ಸಿದ ಮಗಲ್ೆ, ಯಹರಹದಯ ಈ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತುಯ ಕೆ ಡಲು ಸಹಧಾವೆಗ ಎಿಂದು ಕೆಗಳಿದೆ. ಕೆಲವೊಿಂದು ರಶೆನಗಳಿಗೆ
ಉತುರಿಷಲು ಅರಿಗೆ ಸಹಧಾವಹಯಿತು. ಹೆಚಹಿರ್ ಷುುಗಳ ಹೆಷಯನುನ ಅದಯಲ ಿ ಹರಣಿಗಳ ಚಿತರಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷಲು ಸಹಧಾವಹಯಿತು.
ಆದರೆ, ಷಷಾಗಳ ಹೆಷಯನುನ ಹೆಚಹಿರ್ ಹೆಗಳಲ್ಲಲಿ. ಇತರೆ ಷುುಗಳ ಕೆಲವೆಗ ಹೆಷಯನುನ ಹೆಗಳಿದಯು. ‘ಇದು ಷತುು ಹೆ ರ್ದೆಯಹ?’ ಎಿಂಫ
ಅಯ ರಶೆನಮನುನ ಆರಿಸಿಕೆ ಿಂಡು, ಜಿಗವಿಗಳು ಭತುು ನಜಿಗಿವಿಗಳು ಎಿಂದು ಷುುಗಳನುನ ವಿಿಂಗಡಿಷಲು ಸಹಧಾವೆಗ ಎಿಂದು ಕೆಗಳಿದೆ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಸಿದಯು – ಅದಯಲ ಿ ಇಡಿಗ ತಯಗತ್ತಮ ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ ರಶೆನಗೆ ಉತುರಿಷಲು, ಸಹಮಹನಾವಹರ್ ತುಿಂಬಹ
ಿಸಿಂಜ್ರಿಮುಯು ಕ ಡ. ಗುಿಂುಗಳು ಅಯ ಚಚೆಿಮ ಭಧಾದಲ್ಲಿ ಕಶುಡುತ್ತುದಹದರೆ ಎಿಂದೆನಸಿದಹಗ ಮಹತರ, ನಹನು ರಶೆನಗಳನುನ
ಕೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಗರೆ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಷುಭಮನೆ ಚಚೆಿಮನುನ ಕೆಗಳಿಸಿಕೆ ಿಂಡೆ. ಿಂದು ಗುಿಂನುನ ಷತು (ಣರ್ದ) ಎಲ್ೆಮನುನ ನಜಿಗಿವಿ
ಎಿಂಫಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹಹಕ್ರದ್ಧದಗಯ ಎಿಂದು ಕೆಗಳಿದೆ, ಭತುು ಇನೆ ನಿಂದು ಗುಿಂು ಅನುನ ಜಿಗವಿಗಳು ಎಿಂಫಲ್ಲಿ ಹಹಕ್ರದೆದಗಕೆಿಂದು ಕೆಗಳಿದೆ. ಎಲ್ೆಮ ಫಗೆೆ
ಅಯು ಗೆ ಿಂದಲಗೆ ಿಂಡಿದುದ ಷಶುವಹರ್ತುು. ಆದುದರಿಿಂದ ಅದು ಯಹವಹಗಹಲ್ಹದಯ ಜಿಗಿಂತವಹರ್ತೆುಗ ಎಿಂದು ನಹು ಚಚಿಿಸಿದೆು.
ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ‘ಮಮ ಜಿಗಿಂತವಿದದ’ ಎಿಂಫ ಲ್ೆಗಫಲ್ ಇಯು ಹೆ ಷ ಗುಿಂಪಿಗೆ ಸೆಗರಿಷಲು ಪಿದೆು.
ಿಂದು ಲ್ೆ ಗಸದ ಚ ರಿನ ಫಗೆೆ ಷುಲಬವಹರ್ ನಧಿರಿಷಲು ನನನ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಧಾವಹಯಿತು. ಆದರೆ, ಸತ್ತು ಫಟೆು ಚ ಯನುನ
ಯಹ ಗುಿಂಪಿಗೆ ಇಡಬೆಗಕೆಿಂದು ನಧಿರಿಷುಲ್ಲಿ ಕಶುಡಬೆಗಕಹಯಿತು. ಏಕೆಿಂದರೆ ಮಮ ಅದು ಜಿಗಿಂತವಹರ್ದದರಿಿಂದ ಭತುು ಈಗ
ಅದನುನ ಫಟೆುಮನಹನರ್ ಮಹಡಿಯುುದರಿಿಂದ. ಚಚೆಿ ಭತುು ರಶ್ನನಷುವಿಕೆ. ನನನ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಗ ಭತುು ನಜಿಗಿ ಷುುಗಳಿರ್ಯು
ಾತಹಾಷದ ಫಗೆೆ ಅಯ ಆಲ್ೆ ಗಚನೆಮನುನ ಷಶುಡಿಷಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡಿತು. ಅಯ ಕುತ ಸಲನುನ ಷಿಂಸನ ಕಹಮಿ ಹೆಚುಿ
ಮಹಡಿತು.

ಇಿಂತಸ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಿ ವಿಗಕ್ಷ

ಕಹರಿ ಭತುು ಕುತ ಸಲಕಹರಿಯಹರ್ಯಲು ಅಥವಹ ಹೆಚುಿ

ಉಮುಕು ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳಲು ಹೆಗಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತು ?
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3. ವದಹಾರ್ಥಗಗಳ ರವೆಿಗಳನುಿ ರ್ೀಗಕರಷುುದು
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರಶೆನಗಳನುನ ನಿಿಸಷುುದು ಹೆಗಗೆ ಎಿಂದು ಕಲ್ಲಮಲು, ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಗಳು ರಶೆನಗಳ ರಿಗತ್ತಮನುನ
ಅಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುುುದು ನಭಗೆ ಭುಖ್ಾ. ಇುಗಳನುನ ನಿಿಸಷಲು ನಭಮ ಕೌವಲಗಳನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳಿು. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಗಳು
ಭುಖ್ಾವಹದ ರಶೆನಗಳ 5 ರ್ಗಿಕಯಣನುನ ಕೆ ಗಶುಕ 1 ಟಿು ಮಹಡಿದೆ.
(Harlen etal 2003 ಯಿಿಂದ ಆರಿಷಲ್ಹರ್ದೆ)

ಕೆಮೀಶಟಕ 1 – ವದಹಾರ್ಥಗಗಳ ರವೆಿಗಳ ರ್ೀಗಕರಣ
ಗಗ

ಮಕಕಳ ರವೆಿಗಳ ರ್ೀಗಕರಣ

ಮಕಕಳ ರವೆಿಗಳು

(a)

ನಜ್ವಹರ್ಮ ಹೆಗಳಿಕೆಗಳು ಆದರೆ,

ಸಕ್ರಾಗಳು ಕೆ ಕ್ರಾನಿಂದ ಗ ಡು ನೆಗಮುಶುು

ರಶೆನಗಳಹರ್ ಕೆಗಳಿದಿಂತಸು

ಫುದ್ಧದಿಂತರಹರ್ಯುುದು ಹೆಗಗೆ?

ಷಯಳ ಷತಹಾಿಂವಗಳ ಉತುಯಗಳು

ಸಕ್ರಾಮ ಗ ಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರಾತು?

(b)

ಬೆಗಕಹದಿಂತಸ ರಶೆನಗಳು
(c)
(d)

ಹೆಚುಿ ಷಿಂಕ್ರಗಣಿ ಉತುಯಗಳು ಬೆಗಕಹದ

ಕೆಲು ಕ್ಷಿಗಳು ಭಯದಲ್ಲಿ ಭತುು ಕೆಲು ನೆಲದ

ರಶೆನಗಳು

ಕಟ್ುುತುವೆ ಏಕೆ?

ವಿದಹಾರ್ಥಿ (ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಿಂದ) ರಿಗಕ್ೆಗೆ

ಗ ಡನುನ ಯಹುದರಿಿಂದ ಮಹಡಲ್ಹರ್ದೆ?

ಗ ಡನುನ

ಳಗಹಗು ರಶೆನಗಳು
(e)

ತಹತ್ತವಕತೆಮ (Philosophical)ರಶೆನಗಳು

(ಸಕ್ರಾಗಳಿಗೆ ಹಹಯಲ್ಹಗುತುದೆ) ಸಕ್ರಾಗಳು ಹಹಯುಿಂತೆ
ಮಹಡಲಟಿುವೆ ಆದರೆ, ಇತರೆ ಹರಣಿಗಳಿರ್ಲಿ ಏಕೆ?

ಕೆ ಗಶುಕ 1 ಯಲ್ಲಿ ಟಿು ಮಹಡಿಯು ರಶೆನಗಳ ರ್ಗಿಕಯಣನುನ ಗುಯುತ್ತಷುುದನುನ ಕಲ್ಲಮಲು ಅಭಹಾಷ ಬೆಗಕಹಗುತುದೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 2: ವದಹಾರ್ಥಗಗಳ ರವೆಿಯನುಿ ನಿಗಹಿಷು ಮಹಗಗಗಳು
ಭಕಾಳಿಗೆ ತಹು ನೆ ಗಡಿದದಯ ಫಗೆೆ ರಶೆನ ಕೆಗಳು ಅಕಹವನುನ ಕೆ ಡಬೆಗಕೆಿಂದು, ಶ್ನಕ್ಷಕರೆ ಫಬಯು ರೆಿಂಬೆಮ ಮಗಲ್ಲದದ ಕೆಲು
ಕಿಂಫಳಿಸುಳುಗಳನುನ ತಯಗತ್ತಗೆ ತಿಂದಯು. ಭುಖ್ಾ ಷಿಂನ ಮಲವಹದ ‘talk for learning’ ನುನ ಕ ಡ ನಗು ಈ ಕಹಮಿ ಮಹಡು
ಮೊದಲು ಒದಫಸುದು. ಮಹತುಗಹರಿಕೆ ತಯಗತ್ತಮ ಕಲ್ಲಕೆಮಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತುಿಂಬಹ ಭುಖ್ಾವಹದ ಹತರ ಿಸಷುತುದೆ ಎಿಂಫುದನುನ ತ್ತಳಿಮಲು
ಇದು ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ. ನಗು ಒದ್ಧದದನುನ ನಭಮ ಷಹೆ ಗದೆ ಾಗರ್ಯಡನೆ ಇದೆಗ ಕಹಮಿ ಮಹಡು ಅನುಬದೆ ಿಂದ್ಧಗೆ
ಹೆ ಗಲ್ಲಸಿ ನೆ ಗಡಿ.
ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿುಯು ಭಕಾಳು ಕೆಗಳಿಯು ರಶೆನಗಳ ಟಿುಮನುನ ನೆ ಗಡಿ. ರಶೆನಗಳನುನ ವಿಿಂಗಡಿಷಲು ಷಿಂನ ಮಲ 1ಯಲ್ಲಿಯು
ಕೆ ಗಶುಕನುನ ಫಳಸಿ ಭತುು ನಗು ಈ ರಶೆನಗಳನುನ ಹೆಗಗೆ ನಿಿಸಷುವಿರಿ ಎಿಂದು ಆಲ್ೆ ಗಚಿಸಿ. ಸಲು ಸಹರಿ ನಹು
ಇನೆ ನಫಬರೆ ಿಂದ್ಧಗೆ ಮಹತನಹಡಲು ವುಯು ಮಹಡಿದ ಮಗಲ್ೆ, ನಭಮ ಆಲ್ೆ ಗಚನೆಗಳು ಹೆಚಹಿಗುುದರಿಿಂದ, ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ನಗು
ಫಬ ಷಹೆ ಗದೆ ಾಗರ್ಯಿಂದ್ಧಗೆ ಮಹಡಲು ಇಶುಡಫಸುದು.
1.

ಅುಗಳನುನ ಏಕೆ ಕಿಂಫಳಿಸುಳುಗಳು ಎಿಂದು ಕರೆಮುತಹುರೆ?

2. ಅು ಸುಳುಗಳಹ?
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3. ಅವೆಗನು ತ್ತನುನತುವೆ?
4. ಅು ನನನನುನ ನೆ ಗಡಲು ಸಹಧಾನಹ?
5. ಅು ಚಿಟೆುಗಳಹರ್ ಫದಲ್ಹಗುತುವಹ?
6. ಅು ಭುಟ್ುಲು ಹೆಗರ್ಯಫಸುದು?
7. ಅು ಹೆಗಗೆ ಕೆ ಗಶಹಸೆಥಗೆ ಫದಲ್ಹಗುತು ?
8. ಅುಗಳ ಮಸೆಿಗನು?
9. ಅವೆಗಕೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಷರಿದಹಡಹು ಇಯುತುವೆ?
10. ಗೆ ದಮೊಟೆು ಕೆ ಆದ ಹಹಗೆ, ಕೆಲು ಷುುಗಳು ಇನೆನಗನೆ ನಗ ಆರ್ ಏಕೆ ಫದಲ್ಹಗುತುವೆ?

.


ಈ ಕಹಮಿ ಎಶುು ಷುಲಬ ಎಿಂದು ನಭಗನನಸಿತು?



ವಿದಹಾರ್ಥಿಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡು ಮೊದಲು ಯಹ ರಶೆನಮ ಫಗೆೆ ನಗು ಹೆಚುಿ ಅಧಾಮನ ಮಹಡಬೆಗಕ್ರದೆ?

ಕೆಲು ರಶೆನಗಳನುನ ನಗು ಹೆಗಗೆ ಉಮುಕು ರಶೆನಗಳನಹನರ್ ಫದಲ್ಲಷಫಸುದು ಭತುು ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುನ
ಹೆಗಗೆ ಶೆೃಗಧನೆ ಮಹಡಫಸುದು?
ರತ್ತಯಿಂದು ರಿಗತ್ತಮ ರಶೆನಮನುನ ನಿಿಸಷು ಮಹಗಿಗಳನುನಭತುು ಮಗಲ್ಲನ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷು ಮಹಗಿಗಳನುನ
ಕೆ ಟಿುಯು ಷಿಂನ ಮಲ 2 ಭತುು 3 ನೆ ಗಡಿ. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತುರಿಷಲು ನಗು ಕೌವಲರಹಗಲು, ನಭಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಲು ಇದನುನ ಕೆ ಡಲ್ಹರ್ದೆ. ರಶೆನಗಳ ರಿಗತ್ತ ಗುಯುತ್ತಷುುದು. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಗಳಿದದನುನ ಕೆಗಳಿ ಅಯನುನ ನಿಿಸಷುುದು ಭತುು
ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳಲು ಅಕಹವ ನಗಡುುದನುನ ಅಭಹಾಷ ಮಹಡಿ. ಉಮುಕು ರಶೆನಗಳನುನ ಭಕಾಳೆಗ ಅನೆವಗಶಣೆ ಅಥವಹ ಹರಯಗರ್ಕ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳ ಭ ಲಕ ಕಿಂಡುಿಸಡಿಮುುದನುನ (ಉತುರಿಷುುದನುನ) ಉತೆುಗಜ್ನ ಮಹಡಿ. ಮಹತುಗಹರಿಕೆ ಭತುು ಭಕಾಳು ಷವತಃ
ರಶ್ನನಷು ಕಲ್ಲಕೆಮನುನ ಹೆಗಗೆ ಉತೆುಗಜಿಷಫಸುದು ಎಿಂಫುದ

ನಗಡಿಯು ವಿಡಿಯಗ ಷಿಂನ ಮಲ ಕ ಡ ಉದಹಸರಿಷುತುದೆ.

ವಡಿಯೀ: ಕಲ್ಲಕೆಗಹರ್ ಮಹತ್ು

4. ರವೆಿ ಕೆೀಳಲು ವದಹಾರ್ಥಗಗಳನುಿ ಉತ್ೆಾೀಜಿಷುುದು
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಶೆನ ಕೆಗಳಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದಯ ಮೊದಲ ಸಿಂತವೆಿಂದರೆ, ಭಕಾಳ ಕುತ ಸಲ ಕೆಯಳಿಷು ಷುುವಿನೆ ಡನೆ ನೆಗಯ
ಷಿಂಕಿ ನಗಡುುದರಿಿಂದ, ಅಯ ಆಷಕ್ರುಮನುನ ಹೆಚಿಿಷುುದು. ಇದು ಅಿಂದುಕೆ ಿಂಡಶುು ಕಶುಲಿ ಏಕೆಿಂದರೆ, ಭಕಾಳು ಮೊದಲ್ೆಗ
ನೆ ಗಡದ ಭತುು ಟಿುಗೆ ಇಯಫಸುದು ಎಿಂದು ನರಿಗಕ್ಷಿಷಲ್ಹಯದ, ಷುುಗಳ ಫಗೆೆ ಆಷಕುರಹರ್ಯುತಹುರೆ. ಭಕಾಳಿಗೆ ವಿಶೆಗಶ ಅಥಿ ಕೆ ಡು
ಷುುಗಳು ಕ ಡ ಕುತ ಸಲ ಭತುು ಚಚೆಿಮನುನ ಭ ಡಿಷಫಸುದು. ನಗು ಇದನುನ ಹೆಚುಿ ಮಹಡಿದಶುು, ನಭಮ ಭಕಾಳು ಕೆಗಳು
ರಶೆನಗಳ ಗುಣಭಟ್ು ಉತುಭವಹರ್ಯುತುದೆ. ‘ನಗು ಇನುನ ಏಕೆ ತಯಗತ್ತಗೆ ತಿಂದ್ಧರಿ? ‘ಅು ಏನು ಮಹಡುತುವೆ’ ಎಿಂಫ, ರಿಗತ್ತಮ
ರಶೆನಗಳನುನ ಅಯು ಕೆಗಳುತಹುರೆ.
8
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ಷಂದರ್ಗ ಅಧಾಯನ 2: ಶ್ನರೀಮತಿ ಹಂಡಾರರು ವದಹಾರ್ಥಗಗಳನುಿ ರವೆಿ ಕೆೀಳಲು ಉತ್ೆಾೀಜಿಷುತ್ಹಾರೆ.
ನಹಲಾನೆಗ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತ್ತುಯು ಶ್ನರಗಭತ್ತ ಹಿಂಡಾಯಯು, ಶಹಲ್ೆಮ ಷುತುಭುತು ಭತುು ಊರಿನಲ್ಲಿಯು ವಿವಿಧ ಷಷಾ
ಭತುು ಹರಣಿಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷಲು ಬೆಗಕಹದ ನಗದ್ಧತ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ರಿಗಣಿಷಲು ಭತುು ಫಳಷಲು ಕೆಲಷನುನ ಹರಯಿಂಭಷುತ್ತುದಹದರೆ.
ನನನ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳೆೄ ಡನೆ ನಹನು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬೆಗಕಹದ ಮೊದಲ ಹೆಜೆೆ ಎಿಂದರೆ, ಷಷಾ ಭತುು ಹರಣಿಗಳ ಭುಖ್ಾ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಫಗೆರ್ನ
ಅಯ ಅಥೆೈಿಷುವಿಕೆಮನುನ ಬೆಳೆಷುುದು. ಇದನುನ ಅಯು ಹರಣಿ ಭತುು ಸಷಾಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆ ಗಲ್ಲಕೆಗಳು ಭತುು ಾತಹಾಷಗಳನುನ
ನೆ ಗಡಲು ಬೆಗಕಹದ ಆಧಹಯವಹರ್ ಉಯಗರ್ಷಫಸುದು. ಮೊದಲನೆಗ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಹರಣಿಗಳ ಸಹಮಹನಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಅರೆ ಿಂದ್ಧಗೆ
ಅನೆವಗಷ್ಟ್ಸಿ . ಇದನುನ ಮಹಡಲು, ಭಹಯತದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಫಯು ಸಲವಹಯು ಹರಣಿಗಳ ಚಿತರಗಳನುನ, ದ್ಧನತ್ತರಕೆ ಭತುು ವಹಯತ್ತರಕೆಗಳಿಿಂದ
ಕತುರಿಸಿ ಷಿಂಗರಿಸಸಿದೆ. ಎಲ್ಹಿ ಹರಣಿಗಳ ಫಗೆೆ ಎಿಂತಸ ರಶೆನ ಕೆಗಳಫಸುದು ಎಿಂದು, ಅಯ ಜೆ ಗಡಿಮ ಸತ್ತುಯ ಮಹತನಹಡು ಮೊದಲು
ಎಲಿರಿಗ ಕಹ ಿಂತೆ, ಈ ಚಿತರಗಳನುನ ಗೆ ಗಡೆ ಮಗಲ್ೆ ರದಶ್ನಿಸಿದೆ. ನನನ ತಯಗತ್ತ ಭಕಾಳಿಗೆ ಜೆ ಗಡಿಯಹರ್ ಕೆಲಷ ಮಹಡುುದು
ಅಭಹಾಷವಹರ್ದೆ. ನಹನು ಫಳಸಿದ ಚಿತರಗಳು ಸುಲ್ಲ, ಆನೆ, ಸಷು, ಭಿಂಗ ಭತುು ಕುದುರೆಗಳಹರ್ದದು. ಕೆಲು ನಮಿಶಗಳ ನಿಂತಯ
ಭುಿಂದೆ ಫಿಂದ ಭಕಾ ಗೆ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳಲು ಹೆಗಳಿದೆ, ಭತುು ಅದನುನ ಕು ಸಲಗೆ ಮಗಲ್ೆ ಫರೆದೆ. ಅಯ ರಶೆನಗಳನುನ
ಮಹನದಿಂಡನಹನರ್ ಇಟ್ುುಕೆ ಿಂಡು ಹರಣಿಗಳನುನ ವಿಿಂಗಡಿಸಿ, ರ್ಗಿಕರಿಷು ಮಹಗಿನುನ ಸುಡುಕಲು ಅರಿಗೆ ಹೆಗಳಿದೆ. ಯಹ
ಹರಣಿಗಳು ಿಂದೆಗ ರಿಗತ್ತಮ ಫಣಣದಹರ್ವೆ ಎಿಂಫುದರಿಿಂದ ಿಸಡಿದು, ಅು ಜಿಗಿಂತವಿಯು ಭರಿಗೆ ಜ್ನಮ ನಗಡುತುವೆಿಂಫ ಶೆರಗಣಿಮರೆಗೆ
ರಶೆನಗಳು ಇದದು. ಅಯ ರಶೆನಗಳಿಿಂದ ಫಿಂದ ನಗದ್ಧತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಕೆಳರ್ನ ಹೆ ಗಲ್ಲಕೆಗಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡಿತುು. ಿಂದು ತಲ್ೆ, ಎಯಡು
ಕಣುಣಗಳು, ಿಂದು ಬಹಯಿ, ಸಲುಿಗಳು, ಭ ಗು, ಬಹಲ, ನಹಲುಾ ಕಹಲುಗ , ವರಿಗಯ ಭತುು ಚಭಿ, ಅದನುನ ನಹನು ಕು ಸಲಗೆ ಮಗಲ್ೆ
ಫರೆದೆ.
ನಿಂತಯ ಅಯು ಚಿತರಗಳನುನ ನೆ ಗಡಿದಹಗ ಹರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಾತಹಾಷಗಳನುನ ಕಹಣಫಸುದು (ನೆ ಗಡಫಸುದು) ಎಿಂದು ನಹನು
ಕೆಗಳಿದೆ. ಫಣಣ, ಗಹತರ, ಚಭಿ, ಆಕಹಯ, ಚಭಿದ ಮಗಲ್ಲನ ಆಕೃತ್ತಗಳು ಎಿಂಫ ಉತುಯಗಳನುನ ಕೆ ಟ್ುಯು. ಹರಣಿಗಳನುನ ಗುಿಂುಗಳಹರ್
ವಿಿಂಗಡಿಷಲು ಯಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಿಂಬಹ ಭುಖ್ಾ ಎಿಂದು ನಹು ಚಚಿಿಸಿದೆು. ನಭಮಲ್ಲಿಯು ಸಹಮಹನಾ ಗುಣಗಳನುನ ಚಚಿಿಸಿದೆು.
ನಭಮ ನಭಮಲ್ೆಗ ಭನನತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಹವೆಲಿಯ ಿಂದೆಗ ಗುಿಂಪಿಗೆ (ಮಹನ) ಸೆಗರಿದೆದಗವೆ ಆದದರಿಿಂದ, ನಭಗೆಲಿರಿಗ ಸಹಮಹನಾ
ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಿಂದು ನಹನು ವಿರಿಸಿದೆ. ಭುಿಂದ್ಧನ ಹಠ್ಕೆಾ ವಿವಿಧ ರಿಗತ್ತಮ ಸಕ್ರಾಗಳ, ವಿಶೆಗಶವಹರ್ ಷಥಳಿಗಮ ಸಕ್ರಾಗಳ, ಇನ ನ ಹೆಚಿಿನ
ಚಿತರಗಳನುನ ತಯಲು ನಹನು ಯಗಜಿಸಿದೆ. ಿಂದು ಗುಿಂಪಿನ ಹರಣಿಗಳು ಅಥವಹ ಷಷಾಗಳನುನ ವಿಿಂಗಡಿಷು ಭತುು ರ್ಗಿಕರಿಷುವಹಗ
ಎಶುು ವಿಯವಹರ್ ಭತುು ಸತ್ತುಯದ್ಧಿಂದ ನೆ ಗಡಬೆಗಕಹಗುತುದೆ ಎಿಂದು ಯಗಚಿಷಲು ಹೆಗಳಿದೆ.
ಇಿಂತಸ ವಿವಿಧ ರಿಗತ್ತಮ ಸಕ್ರಾಗಳನುನ ವಿಿಂಗಡಿಷಲು, ಯಹ ಸಹಮಹನಾ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಫಗೆೆ ಯಗಚಿಷುವಿರಿ ಎಿಂದು ಅಯನುನ ಕೆಗಳಿದೆ.
ನನನ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಹರಣಿಗಳನುನ ಗುಿಂುಮಹಡು ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡಲು ತೆ ಗರಿಸಿದ ಆಷಕ್ರು, ನನಗೆ ಫಸಳ ಖ್ುಷ್ಟ್ ಕೆ ಟಿುತು ಭತುು
ಅಯು ಕೆಗಳಿದ ರಶೆನಗಳ ಗುಣಭಟ್ು ಕ ಡ ತೃಪಿುಕಯವಹರ್ತುು.

ನಭಮ ಭಕಾಳೆೄ ಡನೆ ಈ ರಿಗತ್ತಮ ಕೆಲಷನುನ ನಗು ಹೆಗಗೆ ಮಹಡಫಲ್ಲಿರಿ?

ಯಹ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತುರಿಷುುದು ಭತುು ಅನೆವಗಶಣೆ ಮಹಡಲು ಫಳಷು ರಶೆನಗಳಹುು ಎಿಂದು ನಧಿರಿಷುುದು, ನಭಮ ೃತ್ತುಯ
ನಣಿಮಕೆಾ ಬಿಟಿುದುದ. ರತ್ತ ರಶೆನಗ ಯಹವಹಗಲ ಅನೆವಗಶಣೆ ಮಹಡಲ್ಹಗುುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಭಕಾಳಿಗೆ ಅಯ ರಶೆನ ಕೆಗಳಲು ಷಭಮ
ನಗಡುುದು ಅಯನುನ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಹೆಚುಿ ಆಳವಹರ್ ಚಿಿಂತ್ತಷುಿಂತೆ ಮಹಡುತುದೆ. ಈ ಕಹಯಣದ್ಧಿಂದ ಇದೆ ಿಂದು ಅಥಿೂಣಿ
ಚಟ್ುಟಿಕೆ.

www.TESS-India.edu.in

9

ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರಶ್ನನಷುವಿಕೆ : ಷುುಗಳನುನ ವಿಿಂಗಡಿಷುುದು ಭತುು ರ್ಗಿಕರಿಷುುದು

ಚಟುಟಿಕೆ 3: ನಿಮೂ ವದಹಾರ್ಥಗಗಳೆೊ ಡನೆ ರವೆಿಗಳನುಿ ಸುಟುಟ ಹಹಕುುದು
ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ನಗು ಬೆ ಗಧಿಷಲ್ಲಯು ಭುಿಂದ್ಧನ ಘಟ್ಕದ ಫಗೆೆ ಆಲ್ೆ ಗಚಿಸಿ. ನಭಮ ಭಕಾಳ ಮಷುಿ ಭತುು ಕಲ್ಲಮುತ್ತುಯು
ಘಟ್ಕದ ಆಧಹಯದ ಮಗಲ್ೆ, ಅಯ ಕುತ ಸಲನುನ ಕೆಯಳಿಷು ಷುುಗಳನುನ ಟಹುರ್ ಷಿಂಗರಿಸಸಿ. ುಟ್ು ಗೆ ಿಂಬೆ, ಬಿಗಜ್ಗಳು, ವಿವಿಧ
ರಿಗತ್ತಮ ಎಲ್ೆಗಳು ಇಿಂತಸು.


ಭಕಾಳನುನ ಹೆಗಗೆ ಷಿಂಘಟಿಷುವಿರಿ ಎಿಂದು ನಧಿರಿಸಿ – ಇಡಿಗ ತಯಗತ್ತಯಟಿುಗೆ ಅಥವಹ ಿಂದು ಬಹರಿಗೆ ಿಂದು ಗುಿಂಪಿನೆ ಡನೆ
ಎಿಂಫಿಂತೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡುವಿರಹ?



ಷಿಂನ ಮಲ 5ಯಲ್ಲಿಯು ‚ಗುಿಂುಕಹಮಿನುನ ಫಳಷುುದು‛ ಎಿಂಫ ಭುಖ್ಾ ಷಿಂನ ಮಲನುನ ನೆ ಗಡಿ, ಗುಿಂುಗಳನುನ
ಯಗಜಿಷುುದು ಭತುು ಷಿಂಘಟಿಷುುದು ಎಿಂಫ ವಿಭಹಗನುನ ವಿಶೆಗಶವಹರ್ ನೆ ಗಡಿ.



ಈ ಷುುಗಳ ಫಗೆೆ ಏನನುನ ತ್ತಳಿಮಲು ಇಶುಡುವಿರಿ ಎಿಂಫ ಷಯಳ ರಶೆನಮನುನ ಕೆಗಳಿರಿ.



ಷುುಗಳ ಫಗೆೆ ಜೆ ಗಡಿಯಹರ್ ಅಥವಹ ಷಣಣ ಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಲು ಅರಿಗೆ ಷಭಮ ನಗಡಿರಿ. ಅಯು ಏನು ತ್ತಳಿಮಲು
ಇಶುಡುರೆ ಗ ಅದಯ ಫಗೆೆ ರಶೆನಗಳನುನ ಫರೆಮಲು ಹೆಗಳಿರಿ.



ಅಯ ರಶೆನಗಳನುನ ಗೆ ಗಡೆಮ ಮಗಲ್ೆ ರದಶ್ನಿಷಲು ಹೆಗಳಿ, ಅಥವಹ ರತ್ತ ಗುಿಂು ತಭಮ ರಶೆನಮನುನ ಇತಯಯ ಗುಿಂಪಿಗೆ
ಕೆಗಳುಿಂತೆ ಹೆಗಳಿ.



ಅಯ ರಶೆನಗಳನುನ ಕು ಸಲಗೆಮ ಮಗಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ ಭತುು ಅುಗಳಲ್ಲಿ ಯಹನಹನದಯ ಅಯು ಉತುರಿಷಲು ಸಹಧಾವೊಗ
ಕೆಗಳಿ. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಯಹರಹದಯ ಉತುರಿಷಫಸುದು. ಇಲಿವಹದರೆ ನಗು ಉತುರಿಸಿ.



ಉಳಿದ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಆ ಘಟ್ಕನುನ ಅಧಾಮನ ಮಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಉತುರಿಷಲ್ಹಗುುದೆಿಂದು ತ್ತಳಿಸಿ. ರಶೆನಗಳನುನ
ಗೆ ಗಡೆಮ ಮಗಲ್ೆ ಹಹಗೆ ಬಿಡಿ ಅಥವಹ ಭುಿಂದೆ ನಗು ಉತುರಿಷಲು ಅುಗಳನುನ ಫರೆದ್ಧಡಿ. ಇದರಿಿಂದ ಭಕಾಳು ಯಹ
ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತುರಿಸಿದಹದರೆ ಎಿಂದು ನೆ ಗಡಫಸುದು.

ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ಇಶುಟಿುದದರೆ ಏಕೆ ಅಿಂತ ಕೆಗಳಿ. ಹಠ್ದ ನಿಂತಯ, ರಶೆನಗಳನುನ ಠ್ಾುಷುಕ, ಇತಯ ವಿಜ್ಞಹನ ಠ್ಾುಷುಕ ಅಥವಹ
ಅಯ ಆಲ್ೆ ಗಚನೆಗಳ ಅನೆವಗಶಣೆಯಿಿಂದ ಅಯು ಉತುರಿಷಲು ಸಹಧಾವೆಗ ಎಿಂಫುದನುನ ನಧಿರಿಸಿ.



ಈ ಕಹಮಿಕೆಾ ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಗಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಿದಯು?



ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಭತುು ಭಹಗಿಸಷುವಿಕೆಮಲ್ಲಿ ನಭಮನುನ ತುಿಂಬಹ ಚಕ್ರತಗೆ ಳಿಸಿದುದ ಏನು?



ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ನಿಿಸಸಿದದರಿಿಂದ ನಭಗೆ ಅನಸಿದೆದಗನು?

ವಡಿಯೀ: ಆಲೆಮೀಚನೆಯನುಿ ಉತ್ೆಾೀಜಿಷಲು ರಶ್ನಿಷುವಕೆಯ ಬಳಕೆ

ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಿಂಡ ಕೆಲು ಷಿಂಗತ್ತಗಳನುನ (ವಿಚಹಯಗಳನುನ) ಟ್ುುಗ ಡಿಷಲು ವಿಡಿಯಗ ವಿಗಕ್ಷಣೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ.
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5. ವದಹಾರ್ಥಗಗಳ ಆಷಕ್ತಾಯನುಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುುದು
ಈಗ ಷಿಂದಬಿ ಅಧಾಮನ 3ನುನ ಒದ್ಧ

ಷಿಂದಬಿ ಅಧಾಮನ 3: ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಕುತ ಸಲನುನ ಕುಮಹರ್ ಯಯು ಉತೆುಗಜಿಷುತಹುರೆ
ಕುಮಹರ್ ಯಯು ತಭಮ 8ನೆಗ ತಯಗತ್ತ ಭಕಾಳ, ಷಷಾಗಳ ಫಗೆರ್ನ ಜ್ಞಹನನುನ, ಅುಗಳ ರ್ಗಿಕಯಣದ ವಿಧಗಳ ಫಗೆೆ ಅನೆವಗಶಣೆ
ಮಹಡು ಭ ಲಕ ವಿಷುರಿಷಲು ಯಗಚಿಸಿದಯು. (ಕಹಮಿನಯತರಹರ್ದದಯು) ಇದರಿಿಂದ ಅಯ ಕುತ ಸಲನುನ ಉತೆುಗಜಿಷಲು
ಫಮಸಿದಯು. ಈ ಘಟ್ಕನುನ ಹೆಗಗೆ ಹರಯಿಂಭಸಿದಯು ಎಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿರಿಷುತ್ತುದಹದರೆ.
ಷಥಳಿಗಮ ಭಯಗಳಿಿಂದ ವಿವಿಧ ಎಲ್ೆಗಳನುನ ಟ್ುುಗ ಡಿಸಿದೆ ಭತುು ಇದನುನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಿಂದು ಮಗಜಿನ ಮಗಲ್ೆ ಹಹಕ್ರ ಫದ್ಧಮಲ್ಲಿಟೆು.
ಅುಗಳನುನ ನಹನು ಹೆಷರಿಸಿಯಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, 1-10 ಯರೆಗೆ ಷಿಂಖೆಾಗಳನುನ ಕೆ ಟಿುದೆದ. ಭಕಾಳಿಗೆ ಎಲ್ೆಗಳನುನ ನೆ ಗಡಿ, ಅುಗಳ ಫಗೆೆ
ಎಿಂತಸ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳಲು ಇಶು ಎಿಂದು ಆಲ್ೆ ಗಚಿಷಲು ಿಂದು ಷ ಚನಹ ತರ ಇಟೆು. ರಶೆನಗಳು ಎಿಂದು ಲ್ೆಗಫಲ್ ಇಯು ಿಂದು
ೆಟಿುಗೆಮ ಕಾ ಿಂದು ೆನ್ ಭತುು ಷಣಣ ೆಗರ್ ನುನ ಇಟೆು. ಭಕಾಳು ಅಯ ಹೆಷಯನುನ ೆಗರ್ ಮಗಲ್ೆ ಫರೆಮಬೆಗಕೆಿಂದೆಗನಯಲ್ಲಲಿ.
ನನಗೆ ರಶೆನಗಳು ಸಿಗು ಫಗೆೆ ಖಹತರಿಯಿಯಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, ಕೆಲು ಭಕಾಳು ತಯಗತ್ತಮ ಳಗೆ ಫಯುವಹಗ ಷ ಚನಹ ತರನುನ
ಗಭನಸಿದಯು. ಅಯು ಎಲ್ೆಗಳನುನ ನೆ ಗಡುತ್ತುಯುುದು ಭತುು ಅದಯ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡುತ್ತುಯುುದನುನ ನಹನು ನೆ ಗಡಿದೆ. ಕೆಲಯು
ಅುಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷಲು ರಮತ್ತನಸಿದಯು ಭತುು ಉಳಿದಯು ರಶೆನಗಳ ಫಗೆೆ ಆಲ್ೆ ಗಚಿಷುತ್ತುದಯ
ದ ು. ವಹಯದ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಿ 7 ರಶೆನಗಳನುನ
ೆಟಿುಗೆಮಲ್ಲಿ ನೆ ಗಡಿದೆ. ಆ ರಶೆನಗಳು ಉತುಭ ರಶೆನಗಳಹರ್ದದರಿಿಂದ ನನಗೆ ಖ್ುಷ್ಟ್ಯಹಯಿತು. ರಶೆನಗಳು ಈ ರಿಗತ್ತ ಇದದು:


ನಹು ಎಲ್ೆಗಳನುನ ಹೆಗಗೆ ರ್ಗಿಕರಿಷುತೆುಗವೆ?



ಎಲ್ೆಗಳಲ್ೆಿಗಕೆ ಬೆಗರೆ ಬೆಗರೆ ನಹಳದ ವಿನಹಾಷಗೆ ಳಿಯುತುವೆ?



ಎಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷೆ ುಿಂದು ರಿಗತ್ತಮ ಆಕಹಯಗಳು ಏಕ್ರದೆ?



ಎಲ್ಹಿ ಎಲ್ೆಗಳಲ ಿ ಳರ್ನ (ಆಿಂತರಿಕ) ಯಚನೆ ಿಂದೆಗ ರಿಗತ್ತಯಹರ್ಯುತು



ಎಲ್ೆಗಳು ಏನು ಮಹಡುತುವೆ?

?

ಭುಿಂದ್ಧನ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಅಯ ಕೆಲು ರಶೆನಗಳನುನ ಉಯಗರ್ಷುತೆುಗನೆಿಂದು ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆಗಳಿದೆ. ಭಕಾಳು ಮಹಡಫಸುದಹದ ಅನೆವಗಶಣೆಗೆ
ಯಹ ರಶೆನಗಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು ಎಿಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಿಂತ್ತಷಲು ಯಗಚಿಸಿದೆ. ನನನ ಮೊದಲ ಯಗಚನೆ, ಎಲ್ೆಗಳನುನ ಅುಗಳ
ಆಕಹಯದ ಮಗಲ್ೆ ವಿಿಂಗಡಿಷು ಭತುು ರ್ಗಿಕರಿಷು ಮಹಗಿಗಳ ಫಗೆೆ ನೆ ಗಡುುದಹರ್ತುು. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ೆಗಳನುನ ವಿಿಂಗಡಿಷಲು
ಫಳಷಫಸುದಹದ ಸಹಮಹನಾ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಭತುು ರಶೆನಗಳ ಫಗೆೆ ಯಗಚಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಗುಿಂತೆ, ಿಂದು ಹಹಳೆಮ

ಯಚಿಸಿದೆ.

(ಷಿಂನ ಮಲ 5ನುನ ನೆ ಗಡಿ).



ಯಹವಹಗಲ್ಹದಯ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಈ ರಿಗತ್ತಮ ರಶೆನ ಕೆಗಳಲು ಅಕಹವ ಕೆ ಟಿುದ್ಧದಗರಹ?



ನಭಮ ಭುಿಂದ್ಧನ ಘಟ್ಕದ ಫಗೆೆ ಆಷಕ್ರು ಹೆಚಿಿಷಲು ರಶಹನ ೆಟಿುಗೆಮ ತಿಂತರನುನ ಉಯಗರ್ಷುತ್ತುಗರಹ?

ಉದೆದಗವೂರಿತ ಭತುು ಉಮುಕು ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳಲು ಷಿಂದಬಿನುನ ದರ್ಷು ಭ ಲಕ, ಭಕಾಳನುನ ತಭಮ ರಿಂಚದ ಫಗೆೆ
ಹೆಚುಿ ಕುತ ಸಲಕಹರಿ ಭತುು ವಿಗಕ್ಷಣೆ ಮಹಡಲು ಉತೆುಗಜಿಷುತ್ತುಯುವಿರಿ. ಕುತ ಸಲನುನ ಹೆಚಿಿಷುುದು ವಿಜ್ಞಹನ ಶ್ನಕ್ಷಣದ ಿಂದು
ಭುಖ್ಾವಹದ ಭಹಗ ಏಕೆಿಂದರೆ, ಇದು ಅಯು ಏನು ಮಹಡುತ್ತುದಹದರೆ, ಏಕೆ ಮಹಡುತ್ತುದಹದರೆ ಎಿಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಆಷಕ್ರುಮನುನ ಹೆಚಿಿಷುತುದೆ.
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ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ತಳಿಮಲು ಭತುು ಅಥೆೈಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಇಶುಡುತಹುರೆ. ಇಿಂತಸ ಅನುಬಗಳು ಅಯ ರಿಷಯದ ಫಗೆರ್ನ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳ
ಮಗಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿಗಯಫಸುದು ಭತುು ಅಯ ಜ್ಗತ್ತುನ ಫಗೆೆ ಷ ಕ್ಷಮತೆ (ಅನುಬ ತ್ತ) ಬೆಳೆಷಫಸುದು.

ಚಟ್ುಟಿಕೆ 4 ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರಶೆನಗಳನುನ ಉತೆುಗಜಿಷಲು ಇತಯ ಮಹಗಿಗಳು
ಭುಿಂದ್ಧನ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಕುತ ಸಲನುನ ನಗು ಹೆಗಗೆ ಹೆಚಿಿಷಫಸುದು ಎಿಂದು ಆಲ್ೆ ಗಚಿಸಿ. ಭಕಾಳ ಆಷಕ್ರು ಹೆಚಿಿಷಲು ಭತುು
ರಶೆನ ಕೆಗಳಲು ಎಿಂತಸ ಷಣಣ ಫದಲ್ಹಣೆಮನುನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ನಗು ಮಹಡಫಸುದು? ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಈ ಕೆಳರ್ನ
ಏನನಹನದಯ ನಗು ಮಹಡಿುಗರಹ?


ಿಂದು ಷಭಸೆಾಮ ಫಗೆೆ ತ್ತರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಿಂದ ಿಂದು ಲ್ೆಗಖ್ನನುನ ರದಶ್ನಿಷುುದು ಭತುು ಷಭಸೆಾಮ ಫಗೆೆ ಇನ ನ
ಹೆಚಿಿನದೆಗನನ ನ ತ್ತಳಿಮಲು ಇಶು ಎಿಂದು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗ

ಕೆಗಳಲು ಿಂದು ೆಗರಿನ ಹಹಳೆಮನುನ ಅದಯ ಕಾದಲ್ಲಿಡುುದು.



ಇದಯ ಫಗೆೆ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಅಯ ರಶೆನಮನುನ ಸೆಗರಿಷಲು ಿಂದು ಜಹಗ ನಗಡುುದು



ಛಹಯಹ ಚಿತರಗಳನುನ ಫಳಷುುದು.



ಷುು ಅಥವಹ ಷುುಗಳ ಷಿಂಗರಸ ಫಳಷುುದು.



ರತ್ತ ಹೆ ಷ ಘಟ್ಕಕೆಾ ರಶಹನ ೆಟಿುಗೆಮನುನ ಇಡುುದು.



ನಗು ಏನು ಮಹಡಬೆಗಕೆಿಂಫುದನುನ ಗುಯುತ್ತಸಿ.ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಷಭಮದ ಮಿತ್ತ ಇಟ್ುುಕೆ ಿಂಡು ಅದನುನ ಯಗಜಿಸಿ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ
ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಗಭನಷುುದು.

ನಗು ಅಯ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಹೆಗಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷುವಿರಿ ಎಿಂಫುದನುನ ಆಲ್ೆ ಗಚಿಸಿ. ಎಲ್ಹಿ ರಶೆನಗಳನುನ ತಕ್ಷಣವೆಗ ನಗು
ಉತುರಿಷಬೆಗಕೆಿಂದೆಗನಲಿ ಎಿಂಫುದನುನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ ಭತುು ವಿವಿಧ ಗುಿಂಪಿನ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ನಗು ಹೆಗಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಫಸುದು ಎಿಂದು
ತೆ ಗರಿಷು ಷಿಂನ ಮಲ 2ನುನ ಭತೆ ುಮಮ ಬೆಗಕಹದರೆ ನೆ ಗಡಿ.



ರಚೆ ಗದನೆಗಳಿಗೆ ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಗಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಿದಯು?



ಯಹ ರಿಗತ್ತಮ ರಶೆನಗಳನುನ ಅಯು ಸುಟ್ುು ಹಹಕ್ರದಯು ಭತುು ಅನುನ ನಗು ಯಹ ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ನಿಿಸಸಿದ್ಧರಿ?

ಎಲ್ಹಿ ಭಕಾಳೄ ಷಷಾಗಳು ಎಿಂಫ ಘಟ್ಕನುನ ಯಹವಹಗಲ ತುಿಂಬಹ ಉತುಿಸರಹರ್ಯೆಗ ನೆ ಗಡುುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಹೆಚುಿ
ರಯಗಗಗಳು, ಚಿತರಗಳು, ಷುುಗಳನುನ ಭುಟ್ುಲು, ನೆ ಗಡಲು ಉತೆುಗಜಿಷುುದು, ಅುಗಳ ವಿನಹಾಷ, ಫಣಣ, ಆಕಹಯದ ಫಗೆೆ ರಶೆನ
ಕೆಗಳುುದು ಭುಿಂತಹದ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಮಹಡುುದರಿಿಂದ, ಅಯ ನೆನು ಭತುು ಆಷಕ್ರು ಹೆಚುಿ ಸಹಧಾತೆ ಇದೆ. ಅಯ ಆಷಕ್ರು ಹೆಚಿಿಷಲು
ನಭಮ ರಶೆನ ಕೌವಲಗಳ ಫಳಕೆ ಭತುು ರಶೆನ ಕೆಗಳಲು ಉತೆುಗಜ್ನ ನಗಡುುದು, ವಿಜ್ಞಹನನುನ ಜಿಗನಕೆಾ ಟ್ುುಗ ಡಿಷಲು ಷಹಹಮ
ಮಹಡುತುದೆ.
ಆಲ್ೆ ಗಚನೆಮನುನ ಹೆಚಿಿಷಲು ರಶ್ನನಷುವಿಕೆಮನುನ ಫಳಷುುದು ಎಿಂಫ ಷಿಂನ ಮಲ 6ನುನ ನೆ ಗಡಿ.
ಇದು ‘ಮಹವಿನ ಎಲ್ೆ’ ಅಿಂತ ಹೆಗಳುುದರಿಿಂದ ಭತುು ಅದಯ ಷರಿಯಹದ ವೆೈಜ್ಞಹನಕ ಹೆಷಯನುನ ಕೆ ಡುುದರಿಿಂದ, ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ
ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಅರಿಗೆ ಷಹಹಮವಹಗದೆ ಹೆ ಗಗಫಸುದು. ಏಕೆಿಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಷಿಂದಭಹಿನುಸಹಯ ಕಲ್ಲಕೆ ಇಯುುದ್ಧಲಿ. ಅಯ ರಶೆನಗಳನುನ
ಅರೆಗ ಕೆಗಳುತಹು, ಅುಗಳನುನ ಹರಯಿಂಬ ಎನುನಿಂತೆ ಫಳಷುುದು, ಘಟ್ಕನುನ ನಭಮದಹರ್ ಕೆ ಳುುಿಂತೆ ಮಹಡುತುದೆ. ಹೆಚುಿ
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ಉಮುಕು ರಶೆನಗಳನುನ ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಗಳಿದರೆ, ಷಿಂಶೆೃಗಧನೆ ಅಥವಹ ಅನೆವಗಶಣೆಗೆ ಅದು ದಹರಿ ಮಹಡಿಕೆ ಡುತುದೆ. ಇದು
ಅಯ ಆಷಕ್ರುಮನುನ ಹೆಚಿಿಷುತುದೆ.

6. ಸಹರಹಂವ
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಯ ರಶೆನಮನುನ ಅರೆಗ ತಯಹಯು ಮಹಡಲು ಹೆಗಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದು? ವಿಜ್ಞಹನದೆಡೆಗೆ ಧನಹತಮಕ
ಧೆ ಗಯಣೆಮನುನ, ರಶ್ನನಷುವಿಕೆಮನುನ, ಭತುು ವಿಶೆಿಗಶಣಹತಮಕ ಭನಷಿನುನ ಇದು ಹೆಗಗೆ ಉತೆುಗಜಿಷುತುದೆ ಎಿಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಈ ಘಟ್ಕು
ಅನೆವಗಷ್ಟ್ಸಿದೆ. ಇಿಂತಸ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳು ಅನೆವಗಶಣಹತಮಕ ಕೆಲಷಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಹಡಿಕೆ ಡುತುವೆ. ಅದು ಘಟ್ಕದ ಫಗೆೆ ಹೆಚುಿ ಆಳವಹರ್
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಆಲ್ೆ ಗಚಿಷುಿಂತೆ ಮಹಡುತುದೆ. ರಷುುತ ಪಿಕೆ ಿಂಡಿಯು ವಿಚಹಯಗಳೆಡೆಗೆ ಅಯ ಅಥೆೈಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಬೆಿಂಫಲ್ಲಷುತುದೆ.
ನಗು ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಯಷಯ ಕಲ್ಲತು ಕೆಲಷ ಮಹಡುುದು ಸಲವಹಯು ರತ್ತಪಲ ನಗಡುತುದೆ. ಫಬ ಶ್ನಕ್ಷಕರಹರ್ ನಭಗೆ ತುಿಂಬಹ
ಚುಯುಕಹರ್ ಭತುು ಸುಭಮಸಿಿನಿಂದ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚಹಿರ್ ತೆ ಡರ್ಕೆ ಳುುುದು, ಭಕಾಳ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಅಲ್ೆ ಗಕ್ರಷುುದು ಭತುು
ಆಲ್ೆ ಗಚನೆಮನುನ ವಿಸಹುಯಗೆ ಳಿಷಲು ರಮತ್ತನಷುುದು, ಹೆಚಿಿನ ರತ್ತಪಲ ಕೆ ಡುತುದೆ. ಅಯ ರಶಹನ ಕೌವಲಗಳನುನ ಉತೆುಗಜಿಷು
ಭ ಲಕ, ಅರಿಗೆ ಈಗಹಗಲ್ೆಗ ಗೆ ತ್ತುಯು ವಿಚಹಯಗಳೆಡೆಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಳನೆ ಗಟ್ನುನ ನಗು ದರ್ಷುವಿರಿ. ಅಯ ಕಲ್ಲಕೆಮನುನ
ಬೆಿಂಫಲ್ಲಷುಲ್ಲಿ ನಗು ಹೆಚಿಿನ ಹತರಿಸಷಫಸುದು. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಆಲ್ೆ ಗಚನೆಗಳ ಫಗೆೆ ನಗು ರಶ್ನನಸಿದರೆ ಭತುು ಗೌಯವಿಸಿದರೆ ಅಯು
ಹೆಚುಿ ಬಯಸೆ ಭತುು ಆಷಕ್ರುಮನುನ ಅಯ ಕೆಲಷದಲ್ಲಿ ತೆ ಗರಿಷುತಹುರೆ. ಇದು ಅಯ ಸಹಧನೆಮನುನ ಹೆಚಿಿಷುತುದೆ.

ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಷಂನಮೂಲ 1: ವದಹಾರ್ಥಗಗಳ ರವೆಿಗಳನುಿ ರ್ೀಗಕರಷುುದು.
ಈ ಕೆ ಗಶುಕನುನ ಚಟ್ುಟಿಕೆ 2ರೆ ಟಿುಗೆ ಫಳಷಬೆಗಕಹರ್ದೆ.

ಕೆಮೀಶಟಕ R1.1 ವದಹಾರ್ಥಗಗಳ ರವೆಿಗಳನುಿ ರ್ೀಗಕರಷುುದು
ರವೆಿ

ವಭಹಗ

ರವೆಿ ನಿಗಹಿಷು ರೀತಿ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ಷಂನಮೂಲ 2:
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Figure R2.1 Flow diagram for handling students’ questions.

ಷಂನಮೂಲ 3: ವದಹಾರ್ಥಗಗಳ ರವೆಿಗಳನುಿ ನಿಗಹಿಷು ಮಹಗಗಗಳು
ಕೆಮೀಶಟಕ R3.1 ವದಹಾರ್ಥಗಗಳ ರವೆಿಗಳನುಿ ನಿಗಹಿಷು ಮಹಗಗಗಳು
ರವೆಿ

ವಭಹಗ

ರವೆಿಯನುಿ ಹೆೀಗೆ ನಿಗಹಿಷುುದು

1. ಅುಗಳನುನ ಕಿಂಫಳಿಸುಳುಗಳೆಿಂ

(B )ಅಥವಹ

ಅುಗಳು ಚಿಟೆುಯಹಗು ಮೊದಲು ಅಯ ಬೆಳಣಿಗೆಮ ಈ

ಕರೆಮುಯು?

(c)ಇಯಫಸುದು

ಸಿಂತಕೆಾ ಕೆ ಟಿುಯುಿಂತಸ ಹೆಷರಿದು. ಆದರೆ, ಇದಕೆಾ ಈ ಹೆಷಯು
ಏಕ್ರದೆ ಎಿಂದು ನನಗೆ ಗೆ ತ್ತುಲ.ಿ

2. ಅುಗಳು ಸುಳುಗಳಹ?

(B)

ಇಲಿ, ಕೆಲು ರಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅು ಸುಳುಗಳಿಂತೆ ಕಿಂಡಯ ಕ ಡ,
ಅು ಸುಳುಗಳಲಿ.

3. ಅು ಏನು ತ್ತನುನತುವೆ?

(d)

ಅದನುನ ನಗನು ತೆು ಸಚಿಲು ಸಹಧಾವಹಗುಿಂತ ದು ಅಥವಹ
ಹಠ್

ಷಾಯ ಅನುನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇಟಹುಗ, ನಗನು

ನೆ ಗಡಫಸುದು. ನಹು ಇದನುನ ಹೆಗಗೆ ಮಹಡಫಸುದು ಅಿಂತ
ನಗನು ಷಲಹೆ ಕೆ ಡಿುಗಯಹ?
4. ಅು ನನನನುನ ನೆ ಗಡುವಹ?

(d)

‘ಅದನುನ ತೆು ಸಚಿಲು ನಹು ರಮತ್ತನಷಫಸುದು’ . ಆದರೆ,
ಅದನುನ ನಗನು ಹೆಗಗೆ ಮಹಡಿುಗಯಹ?

5. ಅು ಚಿಟೆುಗಳಹರ್
ಫದಲ್ಹಗುತು

(B)ಭತುು (d)

?

6. ಅುಗಳನುನ ಭುಟಿುದರೆ ಹೆಗರ್ಯುತುವೆ?

‘ಹೌದು, ಅುಗಳನುನ ಷರಿಯಹರ್ ನೆ ಗಡಿಕೆ ಿಂಡರೆ, ನಗ
ಅದನುನ ನೆ ಗಡಫಸುದು’.

(B)ಭತುು (d)

ಅುಗಳ ಕ ದಲು ನನನ ಚಭಿಕೆಾ ತೆ ಿಂದರೆ ಕೆ ಡೆ ಗದರಿಿಂದ,
ನಗನು ಅುಗಳನುನ ಭುಟ್ುದೆ ಇರೆ ಗದೆ ವಹಸಿ. ನೆ ಗಡುುದಕೆಾ
ತುಿಂಬಹ ಭೃದುವಹರ್ ಕಹಣುತುವೆ. ನನಗೆ ಅು ಹೆಗರ್ಯಫಸುದು
ಅನನಷುತೆು?

7. ಅದು ಕೆ ಗಶಹಸೆಥಗೆ ಹೆಗಗೆ
14

(c)

ಅು ಿಂದು ಕೆ ಗವನುನ ಯಚಿಷುತುವೆ, ನಿಂತಯ ಅದರೆ ಳಗೆ
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ಫದಲ್ಹಗುತೆು?

ನಧಹನವಹರ್ ಫದಲ್ಹಗುವೆ. ಆದರೆ, ಳಗೆ ಏನಹಗುತೆು ಎಿಂದು
ವಿಜ್ಞಹನ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಭುಿಂದೆ ನಗನು ತೆು ಸಚಿಫಸುದು.

8. ಅುಗಳ ಮಸೆಿಗನು?

(B)ಭತುು (d)

ನಭಗೆ ಗೆ ತ್ತುದದ

ಅು ಭರಿಯಹರ್ದುದ ಯಹವಹಗ

ಹೆಗಳಿ. ಇಲಿವಹದರೆ, ಅು ಎಶುು ದ್ಧಷ ಕಿಂಫಳಿಸುಳುಗಳಹರ್
ಇಯಫಸುದು ಎಿಂದು ಕಹದು ನೆ ಗಡಲ್ಲ.
9. ಅು ಆಚೆ ಈಚೆ ಏಕೆ ಷರಿದಹಡುತುವೆ?

(a)

ಅು ಯಹವಹಗಲ ಚಲ್ಲಷುತಹು ಇಯುತುವೆ, ಹೌದಲಿವಹ?

10.

(e) ಅಥವಹ (c)

ಈ ರಶೆನಮನುನ ______________ಎಿಂದು ರ್ಗಿಕರಿಸಿದದರೆ, ಇದು

ಇಯಫಸುದು

ನಭಗೆ ಗೆ ತ್ತುಯು ಅಥವಹ ಕಿಂಡುಿಸಡಿಮಫಸುದಹದ

, ಕೆ ಆದಿಂತೆ ಕೆಲು

ಷುುಗಳು ಇನೆನನೆ ನಗ ಆರ್ ಫದಲ್ಹಗುವೆ
ಏಕೆ?

ವಿಚಹಯಲಿ.

(Adapted from Harlen et al., 2003)

ಷಂನಮೂಲ 4: ಗುಂುಕೆಲಷ ಬಳಷುುದು
ಗುಿಂುಕೆಲಷನುನ, ಿಂದು ಸಹಮಹನಾ ಗುರಿ ಸಹಧನೆಗೆ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಷಣಣ ಗುಿಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುುದನುನ ಉತೆುಗಜಿಷು,
ಾಸಿಥತ, ಷಕ್ರರಮ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಹಗೆ ಗಿಹಮ ಎಿಂದು ಹೆಗಳಫಸುದು. ಾಸಿಥತ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳ ಭ ಲಕ ಕಲ್ಲಕೆ ಹೆಚುಿ ಷಕ್ರರಮ ಹಹಗ
ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗುುದಕೆಾ ಷಣಣ ಗುಿಂುಗಳು ಷಸಕಹರಿಯಹಗುತುವೆ.
ಗುಂುಕೆಲಷದ ರಯೀಜನಗಳು
ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಚಿಿಂತನೆಗೆ, ಷಿಂಸನಕೆಾ, ವಿಚಹಯಗಳ ವಿನಭಮಕೆಾ ಭತುು ನಧಹಿಯಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುುದನುನ
ೆರಗರೆಗಪಿಷುುದಕೆಾ, ಗುಿಂುಕೆಲಷ ಫಸಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಮಹಗಿ. ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಗರೆಮರಿಿಂದ ಕಲ್ಲಮುತಹುರೆ ಭತುು
ಕಲ್ಲಷುತಹುರೆ. ಇದು ಷಫಲ ಭತುು ಷಕ್ರರಮ ಕಲ್ಲಕಹ ವಿಧಹನ.
ಫರಿಗ ಗುಿಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಹಡುುದಕ್ರಾಿಂತ ಹೆಚಿಿನದೆಗನೆ ಗ ಗುಿಂು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಇಯುತುದೆ. ಅದೆಗನೆಿಂದರೆ, ಿಂದು ಷಶು
ಉದೆದಗವವಿಯು ಸಿಂಚಿಕೆ ಿಂಡಿಯು ಕಲ್ಲಕಹ ಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ (shared learning task) ತೆ ಡರ್ಕೆ ಿಂಡು, ಅದಕೆಾ ಕೆ ಡುಗೆ ನಗಡುುದು. ಕಲ್ಲಕೆಗೆ
ಏತಕಹಾರ್ ಗುಿಂು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ಫಳಷುತ್ತುದ್ಧದಗರಿ ಎಿಂದು ನಭಗೆ ಷಶುವಹರ್ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆಗಕು ಹಹಗ ಭಹಶಣ ಬಿರ್ಮುುದಕ್ರಾಿಂತ ಇದು
ಏಕೆ ಯಗಗಾವಹದುದ ಎನುನುದು ಷಸ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆಗಕು. ಅಿಂದರೆ, ಗುಿಂು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ಜಹಗಯ ಕತೆಯಿಿಂದ ಯಗಜಿಷಬೆಗಕು
ಭತುು ಇುಗಳನುನ ಯಹ ಕಲ್ಲಕಹ ಉದೆದಗವಕೆಾ ಫಳಷುತ್ತುದ್ಧಗದ ವಿ ಎನುನುದಯಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ ಇಯಬೆಗಕು.
ಗುಂುಕೆಲಷನುಿ ಯೀಜಿಷುುದು
ಯಹವಹಗ ಭತುು ಯಹ ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗುಿಂುಕೆಲಷ ಫಳಷಫಸುದು ಎನುನುದು, ಹಠ್ದ ಕೆ ನೆಮ ವೆಗಳೆಗೆ ಆಗಬೆಗಕಹದ ಕಲ್ಲಕೆಮನುನ
ಆಧರಿಸಿಯುತುದೆ. ಗುಿಂುಕೆಲಷನುನ ಹಟ್ದ ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಕೆ ನೆಗೆ ಅಥವಹ ಭಧಾದಲ್ಲಿ ಯಹವಹಗಲ್ಹದಯ ಫಳಷಫಸುದು. ಆದರೆ,
ಇದಕೆಾ ಸಹಕಶುು ಷಭಮನುನ ಕೆ ಡಬೆಗಕು. ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಬೆಗಕಹದ ಕೆಲಷ ಭತುು ಗುಿಂುಗಳನುನ ಷಿಂಘಟಿಷು
ಅತುಾತುಭ ಮಹಗಿ ಯಹುದು ಎಿಂಫ ಅಿಂವಗಳ ಕುರಿತಹರ್ ನಗು ಯಗಚನೆ ಮಹಡಬೆಗಕು.
ಭುಿಂಚಿತವಹರ್ಯೆಗ, ನಗು ಯಗಜ್ನೆಮನುನ ತಯಹರಿಸಿಕೆ ಿಂಡಿದದರೆ, ಗುಿಂುಕೆಲಷ ಷಪಲವಹಗುುದನುನ ಖ್ಚಿತ ಡಿಸಿಕೆ ಳುಫಸುದು.
ಆ ಯಗಜ್ನೆಮಲ್ಲಿ ಕೆಳರ್ನ ಅಿಂವಗಳಿಯಬೆಗಕು:


ಗುಿಂು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಉದೆದಗವ ಭತುು ನರಿಗಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಗಳು.



ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ ಮಿಗಷಲ್ಹಗು ಷಭಮ; ಇದಯಲ್ಲಿ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಅಥವಹ ಸಹರಹಿಂಶ್ನಷು ಷಭಮೂ ಸೆಗರಿಯಬೆಗಕು.
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ಗುಿಂುಗಳ ಯಚನೆ (ಎಶುು ಗುಿಂುಗಳು, ಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಶುು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು, ಯಹ ಆಧಹಯದ ಮಗಲ್ೆ ಗುಿಂುಗಳನುನ
ಯಚಿಷುುದು)



ಗುಿಂುಗಳ ಷಿಂಘಟ್ನೆ (ಗುಿಂಪಿನ ಷದಷಾಯ ಹತರ, ಷಭಮ, ಸಹಭರ್ರಗಳು, ದಹಖ್ಲು ಮಹಡುುದು ಭತುು ಯದ್ಧ
ತಯಹರಿಷುುದು)



ಮೌಲ್ಹಾಿಂಕನನುನ ಮಹಡು ಭತುು ದಹಖ್ಲ್ಲಷು ರಿಗತ್ತ (ವೆೈಮಕ್ರುಕ ಮೌಲ್ಹಾಿಂಕನ ಭತುು ಗುಿಂಪಿನ ಮೌಲ್ಹಾಿಂಕನಗಳ
ನಡುವೆ ಇಯು ವಿಭನನತೆಮ ಕುರಿತು ಜಹಗಯ ಕರಹರ್ಯುುದು ಭುಖ್ಾ)



ಗುಿಂಪಿನ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳ ಮಗಲ್ಲವಚಹಯಣೆಮನುನ ಮಹಡು ರಿಗತ್ತ.

ಗುಂುಕೆಲಷದ ಕಹಯಗಗಳು
ನಗು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೂರೆೈಷಲು ಕೆ ಡು ಕಹಮಿಗಳು, ನಗು ಅರಿಗೆ ಕಲ್ಲಷಬೆಗಕಹದದದನುನಅಲಿಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಗುಿಂುಕೆಲಷದಲ್ಲಿ
ಭಹಗಿಸಷುುದರಿಿಂದ, ಅರಿಗೆ ಫಬಯು ಹೆಗಳಿದದನುನ ಇನೆ ನಫಬಯು ಕೆಗಳಿಸಿಕೆ ಳುು, ವಿಚಹಯಗಳನುನ ವಿರಿಷು ಭತುು
ಷಸಕರಿಸಿಕೆ ಿಂಡು ಕೆಲಷ ಮಹಡು ಕೌವಲಗಳನುನ ಗಳಿಸಿಕೆ ಳುುತಹುರೆ. ಆದರೆ, ಬೆ ಗಧಿಷುತ್ತುಯು ವಿಶಮನುನ ಅಯು ಕಲ್ಲಮುುದೆಗ
ಭುಖ್ಾ ಉದೆದಗವವಹರ್ಯುತುದೆ. ನಗು ಕೆ ಡಫಸುದಹದ ಕಹಮಿಗಳ ಉದಹಸಯಣೆಗಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲ್ಹರ್ದೆ:


ರಷುಾತಿಗಳು: ಗುಿಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡಿ, ಇಡಿಗ ತಯಗತ್ತಗೆ ರಷುುತ್ತಗಳನುನ (presentations) ಸಿದಧಡಿಷುತಹುರೆ. ಿಂದೆಗ
ವಿಶಮ ಸಲು ಷಲ ಕೆಗಳಿಸಿಕೆ ಳುುುದಕ್ರಾಿಂತ, ರತ್ತಗ ಗುಿಂಪಿಗ ವಿಶಮದ ಬೆಗರೆ ಬೆಗರೆ ಶಹಖೆಗಳನುನ ಕೆ ಡುುದು ಉತುಭ.
ಆಗ ಎಲಿಯ ಇನೆ ನಫಬಯು ರಷುುತ ಡಿಷುತ್ತುಯುುದನುನ ಕೆಗಳಿಸಿಕೆ ಳುಲು ೆರಗರಿಪಿತರಹರ್ಯುತಹುರೆ. ಆದರೆ, ರಷುುತ್ತಗೆ ಇಯು
ಕಹಲ ಮಿತ್ತ ನದ್ಧಿಶುವಹರ್ಯಲ್ಲ ಭತುು ಳೆುಮ ರಷುುತ್ತಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಹುು ಎಿಂದು ನಧಿರಿಸಿ. ಇುಗಳನುನ ಹಠ್ಕೆಾ
ಭುಿಂಚಿತವಹರ್ಯೆಗ ಕು ಸಲಗೆಮ ಮಗಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ಇದನುನ ಫಳಸಿ ಭಕಾಳು ತಭಮ ರಷುುತ್ತಮನುನ ಸಿದದಡಿಷಲ್ಲ ಭತುು
ಷಸಹಠಿಗಳ ಕೆಲಷನುನ ಮೌಲ್ಹಾಿಂಕನ ಮಹಡಲ್ಲ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಳರ್ನ ಅಿಂವಗಳನುನ ಳಗೆ ಳುಫಸುದು:



o

ರಷುುತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ ಇತೆು?

o

ರಷುುತ್ತಮ ಯಚನೆ ಚನಹನರ್ತೆು?

o

ರಷುುತ್ತಯಿಿಂದ ನನಗೆ ಏನಹದಯ ಕಲ್ಲಕೆಯಹಯಿತೆ?

o

ರಷುುತ್ತ ನನನನುನ ಚಿಿಂತನೆಗೆ ಸಚಿಿತೆ?

ಷಮಸಹಾ ರಹಹರ: ಿಂದು ಷಭಸೆಾಮನುನ ಅಥವಹ ಷಭಸಹಾ ಷಯಣಿಗಳನುನ ರಿಸರಿಷಲು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಗುಿಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ
ಮಹಡುತಹುರೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಹನದ ರಯಗಗ ಮಹಡುುದು, ಗಣಿತದ ಷಭಸೆಾಗಳನುನ ಬಿಡಿಷುುದು, ಕನನಡದ ಕಥೆ ಅಥವಹ
ಕನನುನ ವಿಶೆಿಗಷ್ಟ್ಷುುದು ಅಥವಹ ಚರಿತೆರಮಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಹಧಹಯಗಳನುನ ವಿಶೆಿಗಷ್ಟ್ಷುುದನುನ ಳಗೆ ಿಂಡಿಯುತುದೆ.



ಒಂದು ಕಲಹ ಕೃತಿಯನುಿ ಅಥಹ ಉತ್ಪನಿನುಿ ಷೃಜಿಷುುದು: ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಸಹರಹಿಂಶ್ನಷಲು ಅಥವಹ ಿಂದು
ರಿಕಲನೆಮನುನ ವಿರಿಷಲು, ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಗುಿಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡಿ ಿಂದು ಕಥೆ, ನಹಟ್ಕ, ಷಿಂರ್ಗತ, ಮಹದರಿ
ಸುಟ್ುುಹಹಕುತಹುರೆ. ಹೆ ಷ ವಿಶಮದ ಆಯಿಂಬದಲ್ಲಿ, ಐದು ನಮಿಶ

ಭಿಂಥನ (brainstorm) ಅಥವಹ ಭನೆ ಗನಕ್ೆ

(mind map) ಮಹಡಲು ಮಿಗಷಲ್ಲಟ್ುರೆ, ಅರಿಗೆಗನು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಿಂದು ನಭಗೆ ಚನಹನರ್ ಗೆ ತಹುಗುತುದೆ, ಹಹಗ ನಭಮ
ಹಠ್ನುನ ಷ ಕು ಭಟ್ುದಲ್ಲಿ ಮಹಡಲು ಷಹಹಮಕವಹಗುತುದೆ.


ವಭೆೀ

ಕರಸಿದ ಕಹಯಗಗಳು (Differentiated tasks): ಗುಿಂುಕಹಮಿ, ಯಗಮಹನದಲ್ಲಿ ಅಥವಹ ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ

ಷುಯಗಳಲ್ಲಿಯು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಷ ಕುವಹದ ಕಹಮಿದಲ್ಲಿ ಟಹುರ್ ಕೆಲಷ ಮಹಡು ಅಕಹವನುನ ನಗಡುತುದೆ. ಹೆಚುಿ
ಸಹಧಿಸಿಯು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿಷು ಅಕಹವ ದೆ ರೆಮುುದು ಉಮುಕುವಹದರೆ, ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ಿಸಿಂದುಳಿದರಿಗೆ ಇಡಿಗ
ತಯಗತ್ತಮ ಫದಲ್ಲಗೆ ಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳುುದು ಷುಲಬವಹಗುುದು, ಹಹಗ ಅಯು ತಭಮ ಷಸಹಠಿಗಳಿಿಂದ
ಕಲ್ಲಮುಯು.
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ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರಶ್ನನಷುವಿಕೆ : ಷುುಗಳನುನ ವಿಿಂಗಡಿಷುುದು ಭತುು ರ್ಗಿಕರಿಷುುದು



ಚರ್ೆಗ:ಿಂದು ವಿದಾಮಹನನುನ ಕುರಿತು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಜಹಗಯ ಕರಹರ್ ಚಿಿಂತ್ತಸಿ, ನಧಹಿಯಕೆಾ ಫಯುಯು. ಿಂದು ವಿಶಮದ
ಫಗೆೆ ಇಯು ವಿವಿಧ ಆಯೆಾಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿಗೆ ಸಹಕಶುು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಿಂದು ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುುುದಕೆಾ ನಭಮ ಸಿದಧತೆಮ
ಆವಾಕತೆ ಇಯುತುದೆ. ಆದಯ , ಚಚೆಿ ಅಥವಹ ಚಚಹಿ ಷಧೆಿಮನುನ ಷಿಂಘಟಿಷುುದು ನಭಗೆ ಹಹಗ ಅರಿಗೆ ಫಸಳ
ಲ್ಹಬದಹಮಕವಹಗುತುದೆ.

ಗುಂುಗಳನುಿ ಷಂಘಟಿಷುುದು
ಿಂದು ಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಹಲಾರಿಿಂದ ಎಿಂಟ್ು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಯುುದು ಉತುಭವಹದಯ , ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಟ್ುು ಷಿಂಖೆಾ,
ತಯಗತ್ತಮ ಭೌತ್ತಕ ರಿಷಯ ಭತುು ಪಿಗಠೆ ಗಕಯಣ, ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಮಸಿಿನ ಹಹಗ ಸಹಧನೆಮ ಸಯುಗಳ ಮಗರೆಗೆ, ಗುಿಂಪಿನ
ಷಿಂಖೆಾ ನಧಹಿಯವಹಗುತುದೆ. ಕನಶು ಕ್ಷ ಎಲಿಯ ಫಬಯನೆ ನಫಬಯು ನೆ ಗಡುಿಂತ್ತಯಬೆಗಕು, ಕ್ರಯುಚ

ಮಹತನಹಡುಿಂತ್ತಯಬೆಗಕು ಭತುು

ಗುಿಂಪಿನಿಂದ ಹೆ ಯಫಯು ಉತನನಕೆಾ ಕೆ ಡುಗೆ ನಗಡುಿಂತ್ತಯಬೆಗಕು.


ನಗು ಹೆಗಗೆ ಭತುು ಏಕೆ ಗುಿಂುಗಳನುನ ಯಚಿಷುತ್ತುಯುವಿರಿ ಎಿಂದು ನಧಿರಿಸಿ; ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಸೆನಗಿಸತರೆಲಿ ಿಂದು
ಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಿಯುಿಂತೆ, ಿಂದೆಗ ಆಷಕ್ರು ಇಯುರೆಲಿ ಿಂದು ಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಿಯುಿಂತೆ ಅಥವಹ ಷಮಹನ ಸಹಧನೆಮ ಭಟ್ುವಿಯುರೆಲಿ
ಿಂದು ಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಿಯಫಸುದು. ಬೆಗರೆ ಬೆಗರೆ ರಿಗತ್ತಮ ಗುಿಂುಗಳ ಯಚನೆಮನುನ ರಯಗಗ ಮಹಡಿ, ಹಹಗ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ
ಭತುು ನಗು ಕೆ ಡುತ್ತುಯು ಕಹಮಿಕೆಾ ಯಹುದು ಉತುಭ ಎಿಂದು ನಧಿರಿಸಿ.



ಗುಿಂಪಿನ ಷದಷಾರಿಗೆ ಯಹುದಹದಯ ಕೆಲಷ ಿಸಷುುದ್ಧದದರೆ, (ಉದಹಸಯಣೆಗೆ – ನೆ ಗಟ್ ನಿ ಮಹಡಿಕೆ ಳುುಯು, ಕಹುಯ,
ಷಭಮ ಹಲಕ, ಉಕಯಣಗಳನುನ ಷಿಂಗರಿಸಷುಯು ಇತಹಾದ್ಧ) ಅದು ಭತುು ಅದನುನ ಹೆಗಗೆ ಅರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷುವಿರಿ
ಎನುನುದನುನ ಮೊದಲ್ೆಗ ಯಗಜ್ನೆ ಮಹಡಿಕೆ ಿಂಡಿಯುುದು ಳೆುಮದು.

ಗುಂುಕೆಲಷನುಿ ನಿಗಹಿಷುುದು
ಳೆುಮ ಗುಿಂುಕೆಲಷ ನಿಸಣೆಗೆ ಕೆಲು ನಮಭಗಳು ಭತುು ವಹಡಿಕೆಗಳನುನ (routine) ನಗದ್ಧಷಫಸುದು. ದೆಗ ದೆಗ
ಗುಿಂುಕೆಲಷನುನ ಫಳಷುತ್ತುದದರೆ, ಭಕಾಳಿಗೆ ನಭಮ ನರಿಗಕ್ೆ ಭತುು ಯಹುದರಿಿಂದ ನಭಗೆ ಖ್ುಷ್ಟ್ಯಹಗುತುದೆ ಎನುನುದು ತ್ತಳಿಮುತುದೆ.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಗುಿಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುುದರಿಿಂದ ಆಗು ಉಯಗಗಗಳನುನ ಎಲಿಯ ಸೆಗರಿ ಗುಯುತ್ತಷುುದು ಳೆುಮದು.
ಗುಿಂುಕೆಲಷ ಮಹಡುವಹಗ ಳೆುಮ ತಿನೆ ಯಹುದೆಿಂದು ಚಚಿಿಸಿ, ಈ ತಿನೆಗಳ ಟಿುಯಿಂದನುನ ತಯಹರಿಷಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಯಷಯ ಗೌಯ, ಆಲ್ಲಷುುದು, ಯಷಯ ಷಹಹಮ, ಿಂದಕ್ರಾಿಂತ ಹೆಚುಿ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ರಿಗಣಿಷುುದು ಇತಹಾದ್ಧ.
ಇದನುನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ ಕಹಣುಿಂತೆ ಅಿಂಟಿಷಫಸುದು/ತ ಗು ಹಹಕಫಸುದು.
ಗುಿಂುಕೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಷಶು ಮೌಖಿಕ ಷ ಚನೆಗಳನುನ ಕೆ ಡುುದು ಷಸ ಫಸಳ ಭುಖ್ಾ. ಇದನೆನಗ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಷಲುವಹರ್ ಕು
ಸಲಗೆಮ ಮಗಲ್ೆ ಫರೆಮಫಸುದು. ನಗು ಅಗತಾವಹರ್ ಕೆಳರ್ಯುುದನುನ ಮಹಡಬೆಗಕಹಗುತುದೆ:


ನಭಮಯಗಜ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಹರ್ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಿಯಬೆಗಕು, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಯು ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಹುರೆ,
ಭತುು ಅದಕೆಾ ಪಿಗಠೆ ಗಕಯಣಗಳ ಅಥವಹ ಅಯ ಬಹಾಗ್ ಗಳ ಜಹಗನುನ ಫದಲ್ಲಷಬೆಗ

ಎನುನುದನುನ ನದೆಗಿಶ್ನಸಿ.



ಅಯು ಮಹಡಬೆಗಕಹರ್ಯು ಕಹಮಿದ ಫಗೆೆ ಷಶುತೆ ಇಯಲ್ಲ.



ಭತುು ಅದನುನ ಷಯಳ ಷಣಣ ವಹಕಾಗಳು ಅಥವಹ ಚಿತರಗಳನುನ ಕುಸಲಗೆಮ ಮಗಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ನಗು ಹರಯಿಂಭಷು ಭುಿಂಚೆ
ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಅಕಹವವಿಯಲ್ಲ.

ಗುಿಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುವಹಗ, ಎಲಿಯನ ನ ಗಭನಷಲು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಒಡಹಡುತ್ತುರಿ ಭತುು ಗುಿಂುಗಳು ಯಹ ರಿಗತ್ತ ಕೆಲಷ
ಮಹಡುತ್ತುವೆ ಎಿಂದು ರಿಶ್ನಗಲ್ಲಸಿ. ಅಯು ಿಂದು ಕಡೆ ಭುಿಂದೆ ಹೆ ಗಗಲ್ಹಯದಿಂತೆ ಸಿಕ್ರಾ ಹಹಕ್ರಕೆ ಿಂಡಿದದರೆ, ಅಥವಹ ಕೆ ಟ್ು ಕೆಲಷದ್ಧಿಂದ
ಭನನವಹದ ದ್ಧಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ಹೆ ಗಗುತ್ತುದರದ ೆ, ಅರಿಗೆ ನಭಮ ಷಲಹೆ ಕೆ ಡಿ.
ಕೆಲಷ ಮಹಡುತ್ತುಯುವಹಗಲ್ೆಗ ಗುಿಂುಗಳನುನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಬೆಗಕು ಎಿಂದು ನಭಗೆ ಅನನಷಫಸುದು. ಗುಿಂುಕೆಲಷ ಚನಹನರ್ದೆ ಎನುನ
ವಿಶಹವಷ ನಭಮಲ್ಲಿ ಭ ಡಲು ಎಯಡು ತಿಂತರಗಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು – ಷಿಂಖೆಾ ಹೆಚಿಿಯು ತಯಗತ್ತಮನುನ ನಿಿಸಷಲು ಇದು ಫಸಳ
ಉಮುಕುವಹದದುದ:
www.TESS-India.edu.in
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ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಂಡಗಳು: ರತ್ತಗ ಗುಿಂೂ ಬೆಗರೆ ಬೆಗ ಕಹಮಿದಲ್ಲಿ ನಯತರಹಗಬೆಗಕು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿದುಾತ್ ವಕ್ರು ಉತಹದನೆಮ
ಿಂದು ವಿಧಹನ ಅಥವಹ ಿಂದು ನಹಟ್ಕದಲ್ಲಿಯು ಿಂದು ಹತರನುನ ಬೆಳೆಷುುದು. ಷವಲ ಷಭಮದ ನಿಂತಯ ಗುಿಂುಗಳ
ುನರ್ ಯಚನೆಯಹಗಬೆಗಕು. ಈ ುನ ಚನೆಯಹದ ಗುಿಂುಗಳಲ್ಲಿ, ಿಸಿಂದ್ಧನ ಗುಿಂುಗಳಿಿಂದ ಫಿಂದ ರತ್ತಗ ಗುಿಂಪಿನ
ತಜ್ಞನೆ ಫಬ/ಳು ಇಯುತಹುರೆ. ಈಗ ಅಯು ತಮೊಮಿಂದ್ಧಗೆ ತಿಂದ ಜ್ಞಹನನುನ ಸಿಂಚಿಕೆ ಿಂಡು, ಎಲಿನುನ ಟ್ುು ಸೆಗರಿಸಿ
ಕೆ ರಗಢಗಕಯಣ ಮಹಡಬೆಗಕು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಯಹ ರಿಗತ್ತಮ ವಿದುಾತ್ ಸಹಥಯನುನ ಕಟ್ುುುದು ಅಥವಹ ನಹಟ್ಕದ
ತುಣುಕೆ ಿಂದನುನ ಕಟ್ುುುದು.



‘ಸರಕಹರರು’: ನಗು ಕೆ ಟಿುಯು ಕಹಮಿ ಷೃಜ್ನಹತಮಕ ಅಥವಹ ಷಭಸಹಾ ರಿಹಹಯ ಷವಯ ದುದ ಆರ್ದದರೆ, ರತ್ತಗ
ಗುಿಂಪಿನಿಂದಲ ಫಬ ಷದಷಾಳನುನ/ನನುನ ಸರಿಕಹಯಯಳಹರ್/ನಹನರ್ ಇನೆ ನಿಂದು ಗುಿಂಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಅಯು ತಭಮ ವಿಚಹಯಗಳನುನ
ಅಥವಹ ರಿಹಹಯಗಳನುನ ಹೆ ಗಲ್ಲಸಿ, ತಭಮ ಗುಿಂಪಿಗೆ ಯದ್ಧ ಪಿಷಬೆಗಕು. ಈ ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಬಯು ಇನೆ ನಫಬರಿಿಂದ
ಕಲ್ಲಮಫಸುದು.

ಕಹಮಿದ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಕೆಮನುನ ಸಹರಹಿಂಶ್ನಸಿ ಹಹಗ ಏನನಹನದಯ ತಹರ್ ಅಥೆೈಿಸಿಕೆ ಳುುತ್ತುಯುುದನುನ ನಗು ಗಭನಸಿದದರೆ,
ಅದನುನ ಷರಿಡಿಸಿ. ರತ್ತಗ ಗುಿಂಪಿನಿಂದಲ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಡೆಮಫಸುದು, ಅಥವಹ ಳೆುಮ ವಿಚಹಯಗಳಿಯು ಗುಿಂನುನ ನಗು
ಗುಯುತ್ತಸಿದದರೆ, ಫರಿಗ ಅಯು ಮಹತರ ಸಿಂಚಿಕೆ ಳುಫಸುದು. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಯದ್ಧ ಷಿಂಕ್ಷಿುವಹರ್ಯಲ್ಲ ಹಹಗ ಅಯು ಇತಯ ಗುಿಂುಗಳ
ಕೆಲಷನುನ ಗಭನಸಿ ಏನು ಚನಹನರ್ತುು, ಆಷಕ್ರು ಸುಟಿುಸಿದುದ ಏನು, ಭತುು ಯಹುದನುನ ಇನ ನ

ನಹನರ್ ಮಹಡಫಸುದ್ಧತುು ಎನುನ

ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಕೆ ಡುುದನುನ ಪರಗತಹಿಿಸಸಿ.
ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗುಿಂುಕೆಲಷನುನಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ರಮತ್ತನಸಿದಹಗ, ಕೆಲು ಷಲ ಅದನುನ ಕಹಮಿಯ ಕೆಾ ತಯಲು
ಕಶುವಹಗಫಸುದು. ಏಕೆಿಂದರೆ ಕೆಲು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು:


ಷಕ್ರರಮ ಕಲ್ಲಕೆಮನುನ ರತ್ತರೆ ಗಧಿಷುತಹುರೆ ಭತುು ತೆ ಡರ್ಕೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ.



ತಭಮದೆಗ ರಭಹ ನಡೆಮಬೆಗಕೆನುನ (dominant) ಷವಭಹದರಹರ್ಯುತಹುರೆ.



ಾಕ್ರುಗಳ ನಡುಣ ಷಿಂಫಿಂಧಗಳ ಕೌವಲಗಳ ಕೆ ಯತೆಯಿಿಂದ ಅಥವಹ ಆತಮವಿಶಹವಷದ ಕೆ ಯತೆಯಿಿಂದಹರ್ ಭಹಗಿಸಷುುದ್ಧಲಿ.

ಗುಿಂುಕೆಲಷನುನ ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹರ್ ನಿಿಸಷಲು ಮಗಲ್ಲನ ಅಿಂವಗಳ ಕುರಿತಹರ್ ಚಿಿಂತ್ತಷುುದು ಫಸಳ ಭುಖ್ಾ. ಇದರೆ ಿಂದ್ಧಗೆ,
ಕಲ್ಲಕಹ ಉದೆದಗವಗಳು ೂರೆೈಸಿತೆಗ ಭತುು ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ರಿಗತ್ತ ಷಿಂದ್ಧಸಿದಯು (ಎಲಿರಿಗ ಇದು ಪಲರದವಹರ್ತೆುಗ)
ಎನುನುದನುನ ಕುರಿ

ಚಿಿಂತ್ತಷಬೆಗಕು. ನಿಂತಯ ಗುಿಂು ಕಹಮಿದಲ್ಲಿ, ಷಿಂನ ಮಲಗಳಲ್ಲಿ, ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಹ ಗುಿಂು ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ

ಯಹ ರಿಗತ್ತಮ ಹೆ ಿಂದಹಣಿಕೆಗಳನುನ ಮಹಡಬೆಗಕು ಎಿಂದು ಜಹಗಯ ಕತೆಯಿಿಂದ ಯಗಜಿಷಬೆಗಕು.
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಧನೆಮ ಮಗಲ್ೆ ಧನಹತಮಕ ರಿಣಹಭವಿಯಲು ಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಮುುದನುನ ಷದಹಕಹಲೂ ಫಳಷಬೆಗಕ್ರಲಿ ಎಿಂದು
ಷಿಂಶೆೃಗಧನೆಗಳು ತ್ತಳಿಷುತುವೆ. ಆದದರಿಿಂದ, ರತ್ತಗ ಹಠ್ಕ ಾ ಇದನುನ ಫಳಷಲ್ೆಗಬೆಗಕೆಿಂಫ ನಫಿಿಂಧವೆಗನ ಇಲಿ. ಗುಿಂು ಕೆಲಷನುನ
ೂಯಕ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನಹನರ್ ಫಳಷಫಸುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ವಿಶಮಷುು ಫದಲ್ಹದಹಗ ಅಥವಹ ಿಂದು ತಯಗತ್ತ ಚಚೆಿಮನುನ
ಸುಟ್ುುಹಹಕಲು ಇದನುನ ಫಳಷಫಸುದು, ತಯಗತ್ತಮ ಷನನವೆಗವನುನ ತ್ತಳಿಯಹರ್ಷಲು ಅಥವಹ ಅನುಬವಹತಮಕ ಕಲ್ಲಕಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳನುನ
ರಿಚಯಿಷಲು ಭತುು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಭಸಹಾ ರಿಹಹಯದ ಅಭಹಾಷ ನಗಡಲು ಅಥವಹ ವಿಶಮಗಳನುನ ುನರಹಲ್ೆ ಗಕನ ಮಹಡಲು
ಷಸ ಗುಿಂುಕಹಮಿನುನ ಫಳಷಫಸುದು.
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ಷಂನಮೂಲ 5: ಷರಳ ಅಥಹ ಹೆಚುು ಷಂಕ್ತೀಣಗ ಗಗದ ಎಲೆಗಳ ಆಕಹರಗಳು

Figure R5.1 Leaf shapes for use with sorting. (Source: Nix, undated)
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ಷಂನಮೂಲ 6 : ಆಲೆಮೀಚನೆಯನುಿ ಉತ್ೆಾೀಜಿಷಲು ರಶ್ನಿಷುವಕೆಯನುಿ ಬಳಷುುದು
ಶ್ನಕ್ಷಕಯು ತಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಎಲ್ಹಿ ಷಿಂದಬಿದಲ್ಲಿಮ
ಕಲ್ಲಮುುದಕೆಾ ಹಹಗ

ರಶ್ನನಷುತಹುರೆ. ರಶೆನಗಳು ಎಿಂದರೆ, ಶ್ನಕ್ಷಕಯು ತಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು

ಉತುಭವಹರ್ ಇನ ನ ಹೆಚಿಿನ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದು. ಷರಹಷರಿ ಫಬ ಶ್ನಕ್ಷಕಯು ತಭಮ ಷಭಮದ 1/3

ಭಹಗನುನ ರಶ್ನನಷುುದಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಮುತಹುರೆ (Hastings, 2003). ಕೆಗಳಿದ ರಶೆನಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಗಕಡ 60 ಯಶುು ವಹಷುವಹಿಂವಗಳನುನ (facts)
ಷಮರಿಷುಿಂತಸುಗಳು ಹಹಗ ಶೆಗಕಡ 20 ಯಶುು ಕರಮಹನುಗತ ರಶೆನಗಳಹರ್ಯುತುವೆ (Hattie 2012). ಹೆಚುಿ ಉತುಯಗಳು ಷರಿ ಅಥವಹ ತು
ಎಿಂದು ಹೆಗಳು ಉತುಯಗಳಹರ್ಯುತುವೆ. ಆದರೆ, ಷುಭಮನೆ ಷರಿ ಅಥವಹ ತು ಎನುನ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳುುದರಿಿಂದ ಕಲ್ಲಕೆಮನುನ
ಉತೆುಗಜಿಷಫಸುದೆಗ?
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲವಹಯು ಬೆಗರೆ ಬೆಗರೆ ವಿಧದ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳಫಸುದಹರ್ದೆ. ಶ್ನಕ್ಷಕಯು ನರಿಗಕ್ಷಿಷು ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳು ಭತುು ಕಲ್ಲವಿನ
ಪಲಗಳು ಶ್ನಕ್ಷಕಯು ಉಯಗರ್ಷಬೆಗಕಹದ ರಶೆನಮ ವಿಧನುನ ನದೆಗಿಶ್ನಷುತುದೆ. ಸಹಮಹನಾವಹರ್ ಶ್ನಕ್ಷಕಯು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ
ರಶ್ನನಷುುದು ಏಕೆಿಂದರೆ:


ಿಂದು ಹೆ ಷ ವಿಶಮ ಅಥವಹ ಷುುನುನ ರಿಚಯಿಷುವಹಗ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥೆೈಿಸಿಕೆ ಳುುುದನುನ ಮಹಗಿದಶ್ನಿಷಲು.



ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಚಿಿಂತನೆ ಮಹಡುಿಂತೆ ತುಡ ಹಹಕಲು.



ದೆ ಗಶಗಳನುನ ರಿಸರಿಷಲು.



ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರಮತನ ಹೆಚಿಿಷಲು.



ಅಥೆೈಿಷುವಿಕೆಮನುನ ರಿಗಕ್ಷಿಷಲು.

ಸಹಮಹನಾವಹರ್ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ತಳಿದ್ಧಯುುದನುನ ತೆು ಸಚಿಲು ರಶ್ನನಷುವಿಕೆಮನುನ ಫಳಷಲ್ಹಗುುದು. ಆದದರಿಿಂದ, ಅಯ ರಗತ್ತಮನುನ
ಮೌಲ್ಲಾಗಕರಿಷಲು ಇದು ಭುಖ್ಾವಹದುದು. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಉತೆುಗಜಿಷಲು, ಅಯ ಆಲ್ೆ ಗಚನಹ ಕೌವಲನುನ ವಿಷುರಿಷಲು ಹಹಗ
ವಿಚಹಯಣಹ ವಕ್ರುಮನುನ ಬೆಳೆಷಲು ಕ ಡ ರಶೆನಗಳನುನ ಉಯಗರ್ಷಫಸುದು. ಅುಗಳನುನ ಎಯಡು ವಿಸಹುಯವಹದ ವಿಧಗಳಹರ್
ವಿಿಂಗಡಿಷಲ್ಹರ್ದೆ.


ಕೆಳಷಾರದ ರವೆಿಗಳು: ಿಸಿಂದ್ಧನ ಬೆ ಗಧನೆಮ ಜ್ಞಹನ ಭತುು ವಹಷುವಹಿಂವಗಳ ಷಮರಿಷುವಿಕೆಮನುನ ಳಗೆ ಿಂಡಿಯುಿಂತಸುಗಳು. ಕೆಲವೊಿಂದು
ಷಲ ನಫಿಿಂಧಿತ ರಶೆನಗಳು- closed questions (ಷರಿ ಅಥವಹ ತು ಉತುಯ)



ಮೀಲುಷಾರದ ರವೆಿಗಳು: ಹೆಚಿಿನ ಆಲ್ೆ ಗಚನೆಗೆ ಳಡಿಷುಿಂತಸುಗಳು. ಿಸಿಂದೆ ಕಲ್ಲತ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಟ್ುುಗ ಡಿಸಿ ಉತುಯ
ಸಿದಧಡಿಷಲು ಅಥವಹ ಿಂದು ವಹದನುನ ತಹಕ್ರಿಕ ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಬಿಿಂಬಿಷಲು ಕೆಗಳಫಸುದು.

ಸಹಮಹನಾವಹರ್ ಮಗಲುಷುಯದ ರಶೆನಗಳು ಯಹವಹಗಲ

ಭುಕು ರಶೆನಗಳಹರ್ಯುತುವೆ. ಭುಕುರಶೆನಗಳು ಠ್ಾುಷುಕ ಆಧಹರಿತ,

ಉತುಯಗಳನುನ ಮಿಗರಿ ಆಲ್ೆ ಗಚಿಷುಿಂತೆ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಪರಗತಹಿಿಸಷುತುವೆ. ಇದರಿಿಂದ ವಿವಿಧ ರಿಗತ್ತಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನುನ
ಡೆಮಫಸುದು. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶಮದ ಕುರಿತ ಅಥೆೈಿಷುವಿಕೆಮನುನ ಮೌಲ್ಲಾಗಕರಿಷಲು ಷಸ ಇು ಷಹಹಮಕವಹರ್ವೆ.

ವದಹಾರ್ಥಗಗಳು ರತಿಕ್ತರಯಿಷಲು ಉತ್ೆಾೀಜನ ನಿೀಡುುದು.
ಹೆಚಿಿನ ಶ್ನಕ್ಷಕಯು, ಿಂದು ರಶೆನಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲು ಿಂದು ಸೆಕೆಿಂರ್ಡ ರ್ಿಂತ ಕಡಿಮ ಷಭಯಹಕಹವನುನ ನಗಡುುದರಿಿಂದ, ರಶೆನಗೆ
ಫಸುಹಲು ಉತುಯನುನ ಅರೆಗ ನಗಡುಯು ಅಥವಹ ರಶೆನಮನುನ ುನಃ ಯಚಿಷುಯು. (Hastings, 2003) ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲು
ಮಹತರ ಷಭಮವಿಯುತುದೆ ಅಯು ಆಲ್ೆ ಗಚಿಷಲು ಷಭಮವಿಯುುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ನಗು ಉತುಯನುನ ನರಿಗಕ್ಷಿಷುುದಕ್ರಾಿಂತ ಭುಿಂಚೆ ಷವಲ
ಷಭಮ ನಗಡಿದರೆ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಯಗಚಿಷಲು ಷಭಮ ದೆ ರೆತಿಂತಹಗುತುದೆ. ಇದು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಧನೆಮ ಮಗಲ್ೆ ಧನಹತಮಕ
ರಿಣಹಭ ಬಿಗಯುತುದೆ.
ಿಂದು ರಶೆನಮನುನ ಕೆಗಳಿದ ಮಗಲ್ೆ ಷವಲ ಷಭಮ ನಗಡುುದರಿಿಂದ, ಕೆಳರ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಉತುಭತೆಮನುನ ಕಹಣಫಸುದು:
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ಹೆಚುಿ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷುಯು.
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ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚುಿ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳುಯು.



ಕಡಿಮ ಸಹಭಥಾಿ ಹೆ ಿಂದ್ಧಯು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚುಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ನಗಡುಯು.



ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಧನಹತಮಕ ಷಿಂಫಿಂಧ.

ನಿಮೂ ರತಿಕ್ತರಯೆಯ ಮಸತ್ವ
ನಗು ಹೆಚುಿ ಧನಹತಮಕವಹರ್ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಿಂದ ಉತುಯಗಳನುನ ಸಿವಗಕರಿಷುತಹು ಹೆ ಗದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ೆ ಗಚಿಷು ಹಹಗ
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಷಿಂಖೆಾಮ

ಷಸ ಹೆಚುಿತಹು ಹೆ ಗಗುತುದೆ. ತು ಉತುಯಗಳನುನ ಹಹಗ

ರಮತ್ತನಷು

ತು ರಿಕಲನೆಗಳನುನ ಷರಿಡಿಷಲು ಅನೆಗಕ

ಮಹಗಿಗಳಿವೆ. ಇಯುುದು ಫಬ ವಿದಹಾರ್ಥಿ ತು ಕಲನೆ ಹೆ ಿಂದ್ಧದದಲ್ಲ,ಿ ಇನ ನ ಹೆಚಿಿನ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಮ

ತು ಕಲನೆ ಇಯುುದನುನ

ನರಿಗಕ್ಷಿಷಫಸುದು.
ನಗು ಈ ಕೆಳರ್ನಿಂತೆ ರಮತ್ತನಷಷಫಸುದು:


ಷರಿ ಉತುಯವಿಯು ಭಹಗಗಳನುನ ಆಮುದಕೆ ಳಿು ಹಹಗ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಉತುಯಗಳ ಕುರಿತು, ಷವಲ ಷಭಮ ಆಲ್ೆ ಗಚಿಷುಿಂತೆ
ಬೆಿಂಫಲ ನಗಡು ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕೆಗಳಿರಿ. ಇದು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ತುಗಳನುನ ಷರಿಡಿಸಿಕೆ ಿಂಡು, ಕಲ್ಲಮಲು ಷಹಹಮಕವಹಗುುದು
ಹಹಗ ಹೆಚುಿ ಕ್ರರಯಹಶ್ನಗಲರಹರ್ ಭಹಗಿಸಷಲು ಉತೆುಗಜಿಷುತುದೆ. ನಗು ತು ಉತುಯಕೆಾ ಹೆಗಗೆ ಬೆಿಂಫಲ ನಗಡು ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಫಸುದು, ಎಿಂಫುದನುನ ಈ ಕೆಳರ್ನ ಹೆಗಳಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಗಭನಸಿ: ಆವಿಗಕಯಣದ್ಧಿಂದ ಮೊಗಡಗಳುಿಂಟಹಗುುದಯ ಕುರಿತು ನಗನು
ಷರಿಯಹರ್ಯೆಗ ಉತುರಿಸಿಯುವೆ. ಆದರೆ, ನಹನು ಯಗಚಿಸಿದೆ ನಗನು ಭಳೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಗಳಿಯುುದನುನ ನಹು ಇನನಶುು ಚಿಿಂತನೆಗೆ ಳಟ್ುು
ವಿಷುರಿಸಿ ಹೆಗಳು ಅವಾಕತೆಯಿದೆ. ನಭಮಲ್ಲಿ ಯಹರಹದಯ ಕೆಲು ಚಿಿಂತನೆಗಳನುನ ತ್ತಳಿಷುವಿರಹ?



ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ನಗಡು ಎಲಿ ಉತುಯಗಳನುನ ಕುಸಲಗೆಮ ಮಗಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ ಹಹಗ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಅುಗಳ ಫಗೆೆ ಆಲ್ೆ ಗಚಿಷುಿಂತೆ
ತ್ತಳಿಸಿರಿ. ಯಹ ಉತುಯಗಳು ಷರಿ ಎಿಂದು ಅಯು ಯಗಚಿಷುಯು? ಬೆಗರೆ ಉತುಯನುನ ನಗಡಲು ಕಹಯಣವೆಗನಯಫಸುದು? ಇದು ನಭಮ
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ೆ ಗಚಿಷು ರಿಗತ್ತಮನುನ ತ್ತಳಿಮಲು ಅಕಹವ ದರ್ಷುತುದೆ. ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ನಬಿಮದ್ಧಿಂದ ಅಯಲ್ಲಿಯು
ಯಹುದೆಗ ತು ಕಲನೆಗಳನುನ ಷರಿಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ದಹರಿಮಹಡಿಕೆ ಡುತುದೆ. ಕಹಳಜಿಯಿಿಂದ ಕೆಗಳಿಸಿಕೆ ಳುು ಭ ಲಕ ಎಲ್ಹಿ
ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಮೌಲ್ಲಾಗಕರಿಸಿ, ಹಹಗ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗೆ ಭತುಶುು ವಿರಿಷುಿಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿ. ನಗು ಭತುಶುು ವಿಯಣೆಮನುನ ಎಲಿ
ಉತುಯಗಳಿಗ ಕೆಗಳಿದಹಗ, ಷರಿಯಗ ಅಥವಹ ತಪಗ, ಕೆಲವೊದು ಬಹರಿ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ತುಗಳನುನ ತಹವೆಗ ಷರಿಡಿಸಿಕೆ ಳುುಯು.
ನಗು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ೆ ಗಚನಹ ವಕ್ರುಮನುನ ಬೆಳೆಷುುದರೆ ಿಂದ್ಧಗೆ, ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲಮುತ್ತುಯುುದನುನ ನೆೈಜ್ವಹರ್
ಕಿಂಡುಕೆ ಳುುತ್ತುಗರಿ ಹಹಗ ಹೆಗಗೆ ಭುಿಂದುರೆಮಬೆಗಕು ಎಿಂಫುದು ಗೆ ತುುಡಿಸಿಕೆ ಳುುತ್ತುಗರಿ. ಆದರೆ, ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ತು ಉತುಯಗಳನುನ
ನಗಡಿದಹಗ ಅರಿಗೆ ಶ್ನಕ್ೆ ಅಥವಹ ಅಮಹನಗೆ ಳಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅಯು ಇನ ನ ಹೆಚಿಿನ ತೆ ಳಲ್ಹಟ್ ಅಥವಹ ಅಮಹನಕ್ರಾಗಡಹಗು
ಬಮದ್ಧಿಂದ ಉತುಯಗಳನೆನಗ ಹೆಗಳುುದ್ಧಲಿ.

ರತಿಕ್ತರಯೆಗಳ ಗುಣಮಟಟನುಿ ಷುಧಹರಣೆ ಮಹಡುುದು
ಷರಿಯಹದ ಉತುಯದೆ ಿಂದ್ಧಗೆ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುದ ಕರಭಫದದವಹದ ರಶ್ನನಷುವಿಕೆಮನುನ ನಗು ನಭಮದಹರ್ಸಿಕೆ ಳುಲು ರಮತ್ತನಷುುದು
ಫಸುಭುಖ್ಾ. ಷರಿ ಉತುಯಗಳಿಗೆ ಅನುಹಲನಹ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳುುದಯ ಭ ಲಕ ಅಯನುನ ರವಿಂಸಿಷುುದರಿಿಂದ ಜ್ಞಹನನುನ
ಹೆಚಿಿಷಲು, ಹಹಗ ಶ್ನಕ್ಷಕರೆ ಿಂದ್ಧಗೆ ತೆ ಡರ್ಸಿಕೆ ಳುಲು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕಹವನುನ ನಗಡುತುದೆ.
ಇದನುನ ನಗು ಈ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳುುದಯ ಭ ಲಕ ಮಹಡುುದು:


ಹೆಗಗೆ ಭತುು ಏಕೆ?



ಭತೆ ುಿಂದು ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಉತುರಿಷಫಸುದು.



ಇದಕ್ರಾಿಂತ ಉತುಭವಹದ ದ (ಉತುಯ).



ಈ ಉತುಯನುನ ಷಭರ್ಥಿಷಲು ಇಯು ಸಹಕ್ಷಯಗಳು.



ಷಿಂಫಿಂಧಿತ ಕೌವಲದೆ ಿಂದ್ಧಗೆ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷುುದು.



ಹೆ ಷ ಷನನವೆಗವ (ಷಿಂದಬಿ)ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೌವಲನುನ ಅಥವಹ ತಹಕ್ರಿಕತೆಮನುನ ಅನವಮ ಮಹಡುುದು.
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ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಯ ಉತುಯಗಳನುನ ಇನ ನ ಹೆಚುಿ ಆಳವಹರ್ ಆಲ್ೆ ಗಚಿಷಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದಯಲ್ಲಿ ನಭಮ ಹತರ
ಫಸುಭುಖ್ಾವಹದುದು. ಹಹಗ

ಅದರಿಿಂದ ಗುಣಭಟ್ು ಷುಧಹರಿಷಲು ಈ ಕೆಳರ್ನ ಕೌವಲಗಳು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಸಹಧನೆಮನುನ

ಮಹಡಲು ಷಹಹಮಕವಹಗಫಸುದು.


ರಚೆ ಗದ್ಧಷಲು ಷಭಿಕವಹದ ಷುಳಿುಗಳನುನ ನಗಡಬೆಗಕಹರ್ದೆ. ಇದು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಯ ಉತುಯಗಳನುನ ಷುಧಹರಿಷಲು ಹಹಗ
ವಿಷುರಿಷಲು ಷಹಹಮಕ. ನಗು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಉತುಯದಲ್ಲಿಯು ಷರಿಯಹದ ಅಿಂವಗಳನುನ ಆರಿಸಿಕೆ ಳುಬೆಗಕೆಿಂದು, ನಿಂತಯ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ
ಡೆಮುುದು, ುನಃ ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳುುದು ಭತುು ಇತಯ ಷುಳಿುಗಳನುನ ನಗಡುುದು (ಹಹಗಹದರೆ, ೆಗರ್ ನಿಂದ ಮಹಡಿದ
ವಿಮಹನಕೆಾ ತುದ್ಧಮಲ್ಲಿ ನಗು ತ ಕನುನ ಇರಿಸಿದಹಗ ಏನಹಗಫಸುದು?).



ಶೆೃಗಧನ, ಹೆಚಿಿನ ವಿಶಮನುನ ಹೆ ಯ ತೆಗೆಮಲು ರಮತ್ತನಷುುದೆಗ ಆರ್ದೆ. ಿಂದು ಭಹಗವಃ ಷರಿಯಿಯು ಅಥವಹ ಅಷಿಂಘಟಿತವಹದ
ಉತುಯನುನ ಷರಿಯಹದ ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ರಿಸರಿಷಲು ರಮತ್ತನಷುುದಕಹಾರ್ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ. (ಹಹಗಹದರೆ, ಇದು ಹೆಗಗೆ
ಿಂದಕೆ ಾಿಂದು ಷರಿಯಹದುದು ಎನುನುದಕೆಾ ನಗನು ಏನನುನ ಹೆಚಹಿರ್ ಹೆಗಳಲು ಫಮಷುತ್ತುಗಯಹ?)



ುನರ್ ನಿದೆೀಗಶ್ನಷುುದು: ಎಿಂದರೆ ಿಸಿಂದೆ ಕಲ್ಲತ ಜ್ಞಹನನುನ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ರಷುುತ ಜ್ಞಹನದೆ ಿಂದ್ಧಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧ ಕಲ್ಲಷಲು ಷರಿಯಹದ
ಉತುಯಗಳನುನ ಯಚಿಷುತಹು ಸಹಗುುದು. ಇದು ಅಯ ಅಥೆೈಿಷುವಿಕೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷುತುದೆ (ನಗನು ಹೆಗಳಿಯುುದು ಷರಿ, ಆದರೆ ನಹು ಿಸಿಂದ್ಧನ
ವಹಯ ನೆ ಗಡಿದ ಷಥಳಿಗಮ ರಿಷಯ ವಿಶಮಕೆಾ ಇದನುನ ಹೆಗಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧ ಕಲ್ಲಷಫಸುದು).



ಕರಮಹನುಗತ್ ರವೆಿಗಳು: ಎಿಂದರೆ, ಆಲ್ೆ ಗಚನೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷಲು, ಕರಭವಹರ್ ವಿನಹಾಷಗೆ ಳಿಸಿ ಕೆಗಳು ರಶೆನಗಳು. ರಶೆನಗಳು
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಸಹರಹಿಂವ ಹೆಗಳುಿಂತೆ, ಹೆ ಗಲ್ಲಕೆ ಮಹಡುಿಂತೆ, ವಿರಿಷಲು ಅಥವಹ ವಿಶೆಿಗಷ್ಟ್ಷುಿಂತೆ ಮಹಡುತುವೆ. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ
ಸಹಭಥಾಿನುನ ವಿಷುರಿಷು ರಶೆನಗಳನುನ ತಯಹರಿಸಿ. ಆದರೆ, ಅರಿಗೆ ಶಯತುನುನ ವಿಧಿಷಬೆಗಡಿ, ಯಹಕೆಿಂದರೆ ಅಯು ರಶೆನಗಳ ಅಥಿನುನ
ಷಡಿಲ್ಲಷಫಸುದು(ನಗು ಹೆಗಗೆ ನಭಮ ಭುಿಂಚಿನ ಷಭಸೆಾಯಿಿಂದ ಹೆ ಯಫಿಂದ್ಧರಿ? ಅದು ಯಹ ಫದಲ್ಹಣೆಮನುನ ಉಿಂಟ್ುಮಹಡಿತು?
ಭುಿಂದೆ ನಗು ಯಹುದನುನ ಎದುರಿಷಬೆಗಕಹರ್ದೆ ಎಿಂದು ಯಗಚಿಷು ಅವಾಕತೆಯಿದೆ?).



ಆಲ್ಲಷುುದು: ನಗು ಅೆಗಕ್ಷಿಸಿದ ಉತುಯನುನ ಮಹತರ ನೆ ಗಡುುದಲಿ, ಆದರೆ ನಗು ನರಿಗಕ್ಷಿಷದ, ಅನುಮುಕು ಅಥವಹ ಅವಿಶಾರತ
ಉತುಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಎಚಿಯಿಸಷಬೆಗಕಹಗುಿಂತೆ ಮಹಡುುದು. ಇದು ನಗು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಆಲ್ೆ ಗಚನೆಗಳನುನ ಮೌಲ್ಲಾಗಕರಿಷುುದರಿಿಂದ
ಅಯು ಯಗಚಿಸಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ನಗಡು ಷಿಂಬ ಹೆಚಹಿರ್ಯುತುದೆ. ಇಿಂತಸ ಉತುಯಗಳು ತುಕಲನೆಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಸಿ
ಷರಿಡಿಷಫಸುದು, ಅಥವಹ ಅಯು ಹೆ ಷ ವಿಚಹಯನುನ ಾಕುಡಿಷಫಸುದು. ಅದನುನ ನಗು ರಿಗಣಿಷದೆಗ ಇಯಫಸುದು.(ನಹನು ಅದಯ
ಫಗೆೆ ಯಗಚಿಸಿಯಲ್ಲಲಿ. ನನಗೆ ನಗು ಆ ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಯಗಚಿಸಿಯು ಕುರಿತು ಇನನಶುು ಹೆಗಳಿರಿ)

ಫಬಶ್ನಕ್ಷಕರಹರ್, ನಗು ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳು ಅಗತಾವಿದೆ.
ಪರಗತಹಿಿಸಷು ಭತುು ಷವಹಲ್ೆ ಡುು ರಿಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ನಗು ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆಗಳು ಅಗತಾವಿದೆ. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಿಂದ ಆಷಕ್ರುಮುತ ಹಹಗ
ಆವಿ

ತ ಉತುಯಗಳನುನ ಡೆಮಲು ನಗು ಅರಿಗೆ ಯಗಚಿಷಲು ಷಭಮನುನ ನಗಡಿದಹಗ, ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷೆ ುಿಂದು ಹೆಗಗೆ

ಗೆ ತುು ಹಹಗ ಅಯ ಕಲ್ಲಕಹ ರಗತ್ತಮನುನ ಉತುಭಡಿಷಲು ನಗು ಹೆಗಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದ್ಧರಿ ಎಿಂದು ಆವಿಮಿಚಕ್ರತರಹಗುವಿರಿ.
ನೆನಪಿಡಿ, ರಶ್ನನಷುವಿಕೆಮು ಶ್ನಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಗೆ ತ್ತುದೆ ಎನುನುದಲಿ. ಆದರೆ, ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಗೆ ತ್ತುದೆ ಎಿಂಫುದಹರ್ದೆ. ನಗು ನಭಮದೆಗ
ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತುರಿಷುುದಲಿ ಎಿಂಫುದನುನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುುದು ಭುಖ್ಾ. ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಗು ಕೆಲು ಸೆಕೆಿಂರ್ಡ ಗಳ ಮೌನದ
ನಿಂತಯ ಉತುಯಗಳನುನ ನಗಡುವಿರಿ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿದರೆ, ಆಗ ಅಯ ಉತುಯಗಳಿಗೆ ನಗು ನಗಡು ಪರಗತಹಿಸ ಎಶುು ರಯಗಜ್ನ?
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‘It’s not fair – or is it? A guide to developing children’s ideas through primary science enquiry’ by
Jane Turner, Brenda Keogh, Stuart Naylor and Liz Lawrence:
http://www.ase.org.uk/documents/its-not-fair-sample/inf-sample.pdf
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