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ರಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ತು (NCF 2005) ಭತತು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ತು (2009)ಗಳು ಭಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಾಗಿ
ಭ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನವನತನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ಶಲ್ೆಗಳು ಸದೃಢವದ ಕಲ್ಲಕ್ ವತವಯಣವನತನ ದಗಿಸತತುವೆ. ಇ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನವನತನ ಸಕ್ಯಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ಸಹಮ ಹಸು ನೀಡತವುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯ

OERನ ಭತಖಯ ಈದೆದೀಶವಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀಶವನತನ ಇಡೆೀರಿಸಲ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಯನತನ ‘ವಿದಯರ್ಥಾ’ಗಳೆಂದತ ರಿಗಣಿಸಿ, ಄ವಯತ ತಭಮ ವೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ವಶಯಕವಿಯತವ ಸಧನ ಹಗ ವಿಧನಗಳನತನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುವಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನತನ ಹೆ ಂದತವಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತತು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ
ವಿಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರಮವಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ಸಹಮವಗತವಂತೆ ಸಂನ ಮಲ್ ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆ. OER ಭತಖಯ ಲ್ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಯತ
ಘಟ್ಕಗಳನತನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಸುಡಿಗಳನತನ ಫಳಸಿ, ಄ವಯ ವೃತ್ತು ಕ್ೌಶಲ್ಯವನತನ ವೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡತ ಄ವುಗಳನತನ ನ ತನ
ಸಂದಬಾಗಳಿಗೆ ಭತತು ವಿಷಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸತವುದತ.

ಎಲ್ಿ ವಿಷಮಗಳಿಗ ಹಗ ಎಲ್ಿ ಹಂತಗಳಿಗ ಄ನವಮವಗತವ ಇ ರಭತಖ ಸಂನ ಮಲ್ಗಳು, ಭಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತತು ಟೆಸ್ಆಂಡಿಯ OERನಲ್ಲಿನ ಮದರಿಮಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭತಖ ವಿಧನಗಳ ಫಗೆೆ ಭತಂದತವರಿದ ರಯೀಗಿಕ ಸಲ್ಹೆಗಳನತನ
ನೀಡತತುವೆ. ಟೆಸ್-ಆಂಡಿಯದ ರಯೀಗಿಕ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಸಂಘಟಿಸತವ ವಿಧನಗಳು, ಕಲ್ಲಕ್ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಗಳು
ಭತತು ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದಯರ್ಥಾ ಭತತು ವಿದಯರ್ಥಾ–ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ನಡತವಿನ ಡನಟ್ವನತನ ಏಾಡಿಸತವ ವಿಧನಗಳನತನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭತಖ ಸಂನ ಮಲ್ಗಳು ಲ್ಬಯವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್- ಆಂಡಿಯದವಯತ ತಯರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಸಭ ಹವು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಗವಹಿಸತವಿಕ್ೆಮ ರಭತಖ ತಂತರಗಳನತನ
ವಿವರಿಸತತುವೆ. (ರಭತಖ ಸಂನ ಮಲ್ಗಳ ವಿಷಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೆ ಂದತವಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಹಗ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಭಗವಹಿಸತವಿಕ್ೆಮ
಄ಭಯಸಗಳನತನ ಭಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಸತವುದನತನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನವು ಕ್ಣಫಹತದಲ್ಿದೆೀ, ನದ್ಧಾಷು ಕ್ರರಯೆಗಳನತನ ಹಗ
ನಡತೆಗಳನತನ ವಿೀಕ್ಷಕಯತ ಗತಯತತ್ತಸಲ್ತ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿವಯಣೆಮನತನ ಕ್ೆೀಳಫಹತದತ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನತನ ಹಿಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕರಿಸಿದತದ,
ವಿವಿಧ ರಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನತಗತಣವಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿವಯಣೆಮನತನ ಭಷಂತರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನತನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಭ ಲ್ಕ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಾಷು ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದತದ, ಄ಂತರ್ಾಲ್ದ ಭ ಲ್ಕ ಫಳಕ್ೆದಯಯತ ಆದನತನ ಫಳಸಫಹತದಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನತನ ಟಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ರ್ಡಾ ಭ ಲ್ಕ ಫಳಸಲ್ತ, ಫಳಕ್ೆದಯಯತ ಆವುಗಳನತನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಡಫಹತದಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸಣಣ ವಮಸಿಿನಂದಲ್ೆೀ ಭಕಾಳಲ್ಲಿ ತಭಮ ಸತತುಲ್ಲನ ರಂಚದ ಫಗೆೆ ಭತತು ಄ದತ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಿಸತತುದೆ ಎಂಫತದನತನ ಄ರಿಮಲ್ತ,
ತಭಮದೆೀ ಅದಂತಹ ವೆೈಮಕ್ರುಕ ಸಿದಧಂತಗಳು ಭತತು ವಿಚಯಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಗಿಯತತುದೆ. ಭಕಾಳಲ್ಲಿಯತವ ವಿಚಯಗಳೆೀ, ಄ವಯ
ಉಹೆಗಳನತನ ಭತತು ಕ್ರರಯೆಗಳಿಗೆ ನಮಭಗಳನತನ ಯ ಪಿಸಲ್ತ ಅಧಯವಗಿಯತತುದೆ. ಈದಹಯಣೆಗೆ, ಬೆಂಕ್ರಮತ ತತಂಬ ಬಿಸಿಯಗಿಯತತುದೆ
ಭತತು ಄ದನತನ ಭತಟ್ುಬಯದತ ಎಂದತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಬೆೀಗನೆೀ ಕಲ್ಲಮತತುರೆ. ಕಲ್ತಿಗಳು ಭತಳುಗತತುವೆ ಭತತು ಭಯದ ತತಂಡತ ತೆೀಲ್ತತುದೆ
ಎಂಫತದನತನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಕಲ್ಲಮತತುರೆ. ಭಕಾಳು ಶಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೀಗತವುದಕ್ೆಾ ರಯಂಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ೆೀ, ನೀವು ಄ವರಿಗೆ ಬೆ ೀಧಿಸತವ
ವಿಜ್ಞನದ ಸಂಗತ್ತಗಳ ಫಗೆೆ, ಄ವಯದೆೀ ಅದಂತಹ ಸಿದಧಂತಗಳನತನ ಇಗಗಲ್ೆೀ ಯ ಪಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯತತುರೆ. ಫಹಳಷತು ಸಲ್, ಄ವಯ
ವಿಚಯಗಳು ಇಗಗಲ್ೆೀ ಪಿಕ್ೆ ಂಡಿಯತವಂತಹ ವೆೈಜ್ಞನಕ ತ್ತಳುವಳಿಕ್ೆಗಿಂತ ಭಿನನವಗಿಯತತುದೆ.
ಇ ಘಟ್ಕವು ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆ ವಿಷಮಗಳಿಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ (ಕ್ೆಲ್ವಂದತ ಸಲ್ ತು
ಕಲ್ನೆಗಳೆಂದತ ಈಲ್ೆಿೀಖಿಸಲ್ಗಿದೆ) ರಿೀಕ್ಷಿಸತತುದೆ. ನೀವು ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭ ಲ್ಕ ಇಗಗಲ್ೆೀ ಪಿಕ್ೆ ಂಡಿಯತವ ವೆೈಜ್ಞನಕ
ವಿಚಯಗಳಿಗೆ ತತುಕ್ೆ ಡತವ ನಟಿುನಲ್ಲಿ, ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆೀಗೆ ಸಹಮ ಮಡಫಲ್ಲಿರಿ
ಎಂಫತದನತನ ಸಹ ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆ ೀಡಫಹತದಗಿದೆ.

ಈ ಘಟಕದ ಮಮಲಕ ಏನನನು ಕಲ್ಲಯಬಸನದನ


ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ ಮೌಲ್ಯಂಕನಗೆ ಳಿಸತವಿರಿ ಄ಥವ ತ್ತಳಿಮತವಿರಿ.



ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳ ಫಗೆೆ.



ನೀವು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು ಭತತು ಸಯಳ ವಿಚಯಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ ಬೆಳೆಸತವಿರಿ ಭತತು
ಫದಲ್ಯಿಸತವಿರಿ..



ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ನಡತವಿನ ವಯತಯಸವನತನ ಄ಥೆೈಾಸಲ್ತ, ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ
ವಿನಯಸಗೆ ಳಿಸತವಿರಿ.

ಈ ವಧಹನು ಏಕೆ ಮನಖ್ಯ
ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ವಿಚಯಗಳ ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ಄ರಿವು ಆಯತವುದತ ಭತತು ಄ವುಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ ಈತುಭಡಿಸಬೆೀಕತ ಎಂಫತದತ ಭತಖಯ.
ಏಕ್ೆಂದರೆ:


ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಮತತ್ತುದದರೆ ಭತತು ನೀವು ಬೆ ೀಧಿಸತತ್ತುಯತವ ವೆೈಜ್ಞನಕ ವಿಚಯಗಳನತನ ಄ವಯತ ಎಷುಯ ಭಟಿುಗೆ
ಫಹತದತ ಎಂಫತದಯ ಮೀಲ್ೆ, ಄ವಯ ವಿಚಯಗಳು ರಭವ ಬಿೀಯತತುವೆ.



ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮತ ಹೆಚಿಿನ ಮಶಸಿನತನ ಗಳಿಸಬೆೀಕ್ದರೆ ಸತಭಮನೆ ಕಂಠ್ಠ್ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗಿಂತ ಄ಥಾೂಣಾ ತ್ತಳುವಳಿಕ್ೆಗೆ ತತು
ನೀಡಬೆೀಕತ.



಄ವಯ ವಿಚಯಗಳನತನ ಫದಲ್ಯಿಸತವ ಄ಥವ ಬೆಳೆಸತವ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ನಭಮ ಄ನತಬವಗಳನತನ ಯೀಜಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದಕ್ೆಾ ಸಹಮ
ಮಡತತುದೆ.
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ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ


ಭಕಾಳು ಶಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗೆ ತಭಮ ದ್ಧನನತಯದ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಯವ ರಿೀತ್ತಮ
಄ನತಬವಗಳನತನ ಹೆ ಂದಫಹತದಗಿದೆ? ನಭಗೆ ಎಷತು ಸಧಯವೀ ಄ಷತು ಟಿು ಮಡಿ.



ಇ ಄ನತಬವಗಳಿಂದ, ಄ವಯತ ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಏನನತನ ಕಲ್ಲತ್ತಯಫಹತದತ ಎಂದತ ನಭಗೆ
಄ನಸತತುದೆ?

1 ನಿಮೂದೆೀ ಷವಂತ ತಿಳುಳಿಕೆ
ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ, ನಭಗೆ, ನೀವು ಬೆ ೀಧಿಸತತ್ತುಯತವ ವಿಷಮದ ಫಗೆೆ ಈತುಭ ತ್ತಳುವಳಿಕ್ೆ ಆಯತವ ಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ. ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಲ್ವು
ನದ್ಧಾಷು ವಿಷಮಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸಂದೆೀಹಗಳು ಭತತು ಕ್ೆಲ್ವು ರಿಕಲ್ನೆಗಳು ಕ್ರಿಷುವಗಿಯತವ ಫಗೆೆಮ ಸಹ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕತ.
ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಂಕನ ತಂತರಗಳದ ಕ್ನೆಿಪ್ು ಮಯಪಿಂಗ್ (ರಿಕಲ್ನೆಗಳ ನಕ್ಷಿೀಕಯಣ) – Concept mapping (ಯಚನೆಗಳನತನ /ಅಕೃತ್ತಗಳನತನ
ವಿೀಕ್ಷಿಸತವುದತ: ನೆಯಳು ಹಗ ದ್ಧನ ಭತತು ರತ್ತರ ಇ ಘಟ್ಕವನತನ ನೆ ೀಡಿ), ಉಹಿಸತ-ವಿೀಕ್ಷಿಸತ-ವಿವರಿಸತ (ರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನತನ ಫಳಸತವುದತ :
ಅಹಯ, ಇ ಘಟ್ಕವನತನ ನೆ ೀಡಿ), ಚಿತರಗಳು ಭತತು ಸರಿ ಄ಥವ ತು ಈತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಗಳ ಭ ಲ್ಕ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ
ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನತನ ತ್ತಳಿಮಫಹತದತ.

ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆ 1 : ನಭಮ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮನತನ ರಿಶೆೃೀಧಿಸತವುದತ
ಸಂನ ಮಲ್ 1 ಯಲ್ಲಿ ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಸರಿ/ತು ಈತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಮನತನ ನೀಡಲ್ಗಿದೆ. ಯವುದೆೀ
ಈತುಯಗಳನತನ ನೆ ೀಡದೆೀ, ಇ ಯಸರಶೆನಮಲ್ಲಿಯತವ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ನೀವೆೀ ಈತುರಿಸಿ. ಆದನತನ ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತಯ, ಯವುದದಯ
ರಶೆನಗೆ/ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಫರೆದ್ಧಯತವ ಈತುಯ ಸರಿಯಗಿದೆಯೆೀ, ಎಂದತ ಖಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ, ಠ್ಯುಸುಕವನತನ ರಭಶಾನ ುಸುಕವಗಿ
ಫಳಸಫಹತದತ.
ಸಂನ ಮಲ್ 2 ಭತತು 3 ಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಗಿಯತವ ‚ರಗತ್ತ ಭತತು ಕ್ಮಾ ನವಾಹಣೆಮನತನ ಮೌಲ್ಯಂಕ್ರಸತವುದತ‛ ಹಗ ‘ಹಿಮಮಹಿತ್ತ
ನೀಡತವುದತ ಭತತು ನವಾಹಿಸತವುದತ’, ಆವುಗಳು, ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಏನತ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದತ ಕಂಡತಕ್ೆ ಳುುವುದಯ ಮೌಲ್ಯ ಭತತು
಄ವರಿಗೆ ಸಂದೆೀಹಗಳು ಎದತರದಗ, ಄ವಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗೆ ಸವಲ್ೆ ಡತುವಂತಹ ಈಮತಕು ಮಹಿತ್ತಮನತನ ದಗಿಸತತುದೆ.
ರಯೀಜ್ನಕ್ರಿಯದ ಭತತು ಬೆಂಫಲ್ಲಸತವಂತಹ ಹಿಮಮಹಿತ್ತಮನತನ ನೀಡತವುದರಿಂದ, ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಄ವಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನ
ಶಕ್ರುಮನತನ ಈತುಭಡಿಸತವ ರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೀಳಲ್ತ ಭತತು ಄ವಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಆನ ನ ಹೆಚತಿ ರಿಶೆೃೀಧಿಸಲ್ತ ಪ್ರೀತಿಹಿಸತತುದೆ.
ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
1.

ಇ ಯಸರಶೆನ ಕ್ಮಾಕರಭವನತನ ಮಡಿದಗ, ನಭಗೆ ಅದ ಄ನತಬವವೆೀನತ?

2.

ನಭಗೆ ಯವುದದಯ ರಶೆನ ಕ್ರಿಷು /ಕಷು ಎನಸಿತೆೀ? ಹಗಗಿದದರೆ, ಯವ ರಶೆನ ಭತತು ಏಕ್ೆ?

3.

ಇ ಯಸರಶೆನ ಕ್ಮಾಕರಭವು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನೀಡಿಯತವ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿ ಸವಲ್ೆ ಡತುವ ಄ಂಶಗಳನತನ
ಗತಯತತ್ತಸಲ್ತ ಸಹಮವಯಿತೆೀ? ನಭಮ ರಕ್ಯ ಄ವುಗಳು ಯವುವು?

4. ನಭಮ ರಕ್ಯ, ಇ ಯಸರಶೆನ ಕ್ಮಾಕರಭದ್ಧಂದ ಹೆ ಯಫಯಫಹತದದ ತು ಗರಹಿಕ್ೆಗಳು ಯವುವು?
2
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ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಇ ರಶೆನಗಳು ಫಹಳ ಸಯಳ ಎಂದೆನಸತತುದೆ. ಅದರೆ, ಕ್ೆಲ್ವು ಈತುಯಗಳ ಫಗೆೆ ಖಚಿತತೆ ಆಲ್ಿದ್ಧಯತವುದ ಸಹ ಄ಷೆುೀ
ಸಮನಯ. ಬಮವನತನ ಹೆ ೀಗಲ್ಡಿಸತವುದಕ್ಾಗಿ, ಆದನತನ ‘ರಿೀಕ್ೆ’ ಎಂದತ ಕರೆಮತವುದಯ ಫದಲ್ತ, ‘ಯಸರಶೆನ’ ಎಂದತ ಕರೆದ್ಧದದಯ ಸಹ,
ನಭಮ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮನತನ ರಿೀಕ್ಷಿಸತವಗ ನಭಗೆ ಅತಂಕದ ಄ನತಬವವಗಿಯಫಹತದತ. ಆದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಄ನತಬವವನತನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳೄ
ಸಹ ಹೆ ಂದ್ಧಯಫಹತದತ. ಅದತದರಿಂದ, ನೀವು ಯವುದದಯ ವಿಷಮದ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮನತನ ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಶೆೃೀಧನತಮಕ
ರಶೆನಗಳ ಭ ಲ್ಕ ಡೆಮಬೆೀಕ್ರದದಲ್ಲ,ಿ ಄ವಯತ ಅತಂಕಕ್ೆಾ ಳಗಗದೆೀ ಆಯತವ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ದತದತ ಫಹಳ ಭತಖಯ.
಄ವಯನತನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ಗತತ್ತುಲ್ಿ ಎಂಫತದನತನ ಄ವರಿಗೆ ಭತೆು ಭತೆು ಖಚಿತಡಿಸತವ ಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ. ನಭಗೆ, ಄ವಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳ ಫಗೆೆ
ಅಸಕ್ರುಯಿದೆ ಹಗಗಿ ನೀವು ಆನ ನ ರಿಣಭಕ್ರಿಯಗಿ ಬೆ ೀಧಿಸಫಹತದತ ಎಂದತ ಄ವಯತ ತ್ತಳಿಮತವ ಄ವಶಯಕವಿದೆ.
ವಡಿಯೀ: ರಗತಿ ಹಹಗಮ ಕಹಯಯ ನಿಯಸಣೆಯನನು ಮೌಲಹಯಂಕಿಷನುದನ

ಷನಿುವೆೀವ ಅಧಯಯನ 1: ವದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಆಲೆಮೀಚನೆಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯನುದನ
ಭ ತ್ತಾ, ಎಂಫ ಶಿಕ್ಷಕಯತ ತಭಮ ಏಳನೆೀ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು, ದರವಗಳನತನ ಮಿಶರಣ ಮಡಿದಗ, ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ
ಏನನತನ ಄ಥೆೈಾಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಮಲ್ತ. ಉಹತಮಕ ವಿಧನವನತನ ಫಳಸಿದಯತ. ಄ವಯತ ಏನತ ಮಡಿದಯತ ಭತತು ಄ದಯ
ಭ ಲ್ಕ ಏನನತನ ಕಂಡತಕ್ೆ ಂಡಯತ ಎಂದತ ಇ ಕ್ೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿದದರೆ.
ವಿವಿಧ ಈಷಣತೆಮತಳು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಘನರಿಮಣವುಳು ನೀಯನತನ ಮಿಶರಣ ಮಡಿದಗ ಏನಗಫಹತದತ ಎಂದತ ಉಹಿಸತವಂತೆ
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಲ್ತ ನದಾರಿಸಿದೆ. ಂದತ ಈಷಣಮಕವು ಏನತ ಮಡತತುದೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೀಳುವ ಭ ಲ್ಕ ನನತ ರಯಂಭಿಸಿದೆ.
ಹೆಚಿಿನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಆದತ ಈಷಣತೆಮನತನ ಮನ ಮಡಲ್ತ ಫಳಸತವುದತ ಎಂದತ ತ್ತಳಿದ್ಧತತು. ಅದರೆ, ಕ್ೆಲ್ವು ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಆದತ
ಶಖವನತನ ಮನ ಮಡಲ್ತ ಫಳಸತತುರೆ ಎಂದತ ತ್ತಳಿದ್ಧದದಯತ. ಸರಿಯದ ಈತುಯವನತನ ಹೆೀಳುವ ಫದಲ್ತ. ಄ವಯತ ತವು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ
ಹೆೀಳುವಂತಹ ವಿಚಯಗಳನತನ ನಬಾಮವಗಿ ತ್ತಳಿಸಲ್ಲ ಎಂದತ. ಆದತ ತತಂಬ ಅಸಕ್ರುದಮಕವಗಿದೆ ಎಂದತ ನನತ ಹೆೀಳಿದೆನತ.
ನಂತಯ, ನನತ ಂದೆೀ ಘನರಿಮಣ ಹಗ ಈಷಣತೆಮತಳು ತಣಣಗಿಯತವ ನೀಯನತನ, ಎಯಡತ ಬಿೀಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದತಕ್ೆ ಂಡೆ. ರತ್ತ
ಬಿೀಕರ್ ನಲ್ಲಿಯತವ ನೀರಿನ ಈಷಣತೆಮತ ಂದೆೀ ರಿೀತ್ತ ಆದೆಯೆೀ ಎಂದತ ರಿೀಕ್ಷಿಸತವಂತೆ ನನತ, ಫಬ ವಿದಯರ್ಥಾಮನತನ ಕ್ೆೀಳಿದೆನತ. ನನತ
ನನನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ, ಎಯಡತ ಬಿೀಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿಯತವ ನೀಯನತನ ಂದತ ತೆರಗೆ ಹಕ್ರ ಮಿಶರಣ ಮಡಿದಗ, ಅ ನೀರಿನ ಈಷಣತೆಮತ
ಕಡಿಮಯಗತವುದೆೀ, ಹೆಚಿಗತವುದೆೀ ಄ಥವ ಏನ ಫದಲ್ವಣೆ ಹೆ ಂದದೆೀ ಹಗೆಯೆೀ ಆಯತತುದೆಯೆೀ? ಎಂದತ ಉಹಿಸಿ ಫರೆಮಲ್ತ
ಹೆೀಳಿದೆ. ಄ಂತ್ತಭ ಈಷಣತೆಮನ ನ ಸಹ ಉಹಿಸಲ್ತ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚಿಿನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು, ಯವುದೆೀ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ ಹೆ ಂದದೆೀ,
ಹಗೆಯೆೀ ಆಯತತುದೆಂದತ ತ್ತಳಿಸಿದಯತ. ಕ್ೆಲ್ವು ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು, ನೀರಿನ ಘನರಿಮಣವು ಹೆಚಿದತದಯ ರಿಣಭ, ಄ದಯ ಈಷಣತೆಮತ
ಕಡಿಮಯಗತತುದೆ ಎಂದತ ನನತ ನರಿೀಕ್ಷಿಸದ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನತನ ವಯಕುಡಿಸಿದಯತ.
ನೀರಿನ ವಿವಿಧ ಘನರಿಮಣ ಹಗ ಈಷಣತೆಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನನತ ಂದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ವಿಧನವನತನ ಄ನತಸರಿಸಿದೆನತ. ನನತ ಇ
ಕ್ೆಳಗಿನಂತೆ ಫಳಸಿದೆ:


ಂದತ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಬಿಸಿನೀಯತ ಭತತು ಂದತ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ತಣಣಗೆ ಆಯತವ ನೀಯತ.



಄ಧಾ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಬಿಸಿನೀಯತ ಭತತು ಂದತ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ತಣಣಗೆ ಆಯತವ ನೀಯತ.
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ಂದತ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಬಿಸಿನೀಯತ ಭತತು ಄ಧಾ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ತಣಣಗೆ ಆಯತವ ನೀಯತ.

ಇ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಮನತನ ಮಡಲ್ತ ನನಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಸಭಮವೆೀನ ಬೆೀಕ್ಗಲ್ಲಲ್ಿ. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಏನನತನ ಉಹಿಸಿದಯತ ಭತತು ಅ
ಉಹೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಣಗಳೆೀನತ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಮತವುದಯ ಭತಖಂತಯ ಄ವಯ ರಸತುತ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಄ಥೆೈಾಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ನೆಯವಯಿತತ.
ಈದಹಯಣೆಗೆ, ಆಫಬಯತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ‘ಬಿಸಿಯಗಿಯತವುದತ’ ‚ತಣಣಗಿಯತವುದ‛ಕ್ರಾಂತ ಹೆಚತಿ ಶಕ್ರುಮತತವಗಿದೆ ಎಂದತ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿದದಯತ.
ಹೆಚಿಿನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು, ಈಷಣತೆಮತ ಹೆಚಿಗತವುದೆೀ, ಕಡಿಮಯಗತವುದೆೀ ಄ಥವ ಯವುದೆೀ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ ಹೆ ಂದದೆೀ ಹಗೆಯೆೀ
ಆಯತತುದೆಯೆೀ, ಎಂಫತದನತನ ಸರಿಯಗಿ ಉಹಿಸಿದಯ ಸಹ, ನೀರಿನ ಮಿಶರಣದ ಈಷಣತೆಮನತನ ಉಹಿಸತವಲ್ಲಿ ಄ವರಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ
ಅತಮವಿಶವಸವಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಕ್ೆಲ್ವು ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಂತ ಂದಯ ಈಷಣತೆಮನತನ ಆನೆ ನಂದರಿಂದ ಸತಭಮನೆ ವಯವಕಲ್ನ ಮಡಿದಯತ, ಕ್ೆಲ್ವಯತ
಄ದನತನ ಸಂಕಲ್ನ ಮಡಿದಯತ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ


ನಭಮ ರಕ್ಯ ಭ ತ್ತಾಮವಯ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಏನನತನ ಄ಥೆೈಾಸಿಕ್ೆ ಂಡಯತ?



ಬೆೀರೆ ಯವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಄ವಯತ ಅವಿಷಾರಿಸಿದಯತ?



಄ವಯತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ನಜ್ವದ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ವಯಕುಡಿಸಲ್ತ ಹೆೀಗೆ ಪ್ರೀತಿಹಿಸಿದಯತ?

2 ಶಹಖ್ ಮತನು ಉಶಣತೆಯ ಬಗೆೆ ಯಹಯಯ ರಿಕಲಪನೆಗಳು
ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆ 1 ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಡಿದ ಸರಿ / ತು ಈತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಮತ, ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಸಂಶೆೃೀಧಕರಿಂದ
ಕಂಡತಹಿಡಿಮಲ್ಟ್ು ಕ್ೆಲ್ವು ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳ ಮೀಲ್ೆ (ಕ್ೆಲ್ವಂದತ ಸಲ್ ತು ಗರಹಿಕ್ೆಗಳೆಂದತ ಈಲ್ೆಿೀಖಿಸಲ್ಟ್ು) ಅಧರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಭಕಾಳಲ್ಲಿಯತವ ಕ್ೆಲ್ವು ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು ಕ್ೆಳಗಿನಂತ್ತವೆ :


ಶಖವು, ನೀಯತ ಄ಥವ ಗಳಿಮಂತೆ ಂದತ ವಸತುವಗಿದತದ, ಄ದತ ದಥಾದೆ ಳಗೆ ಭತತು ಹೆ ಯಗೆ ಹರಿಮತತುದೆ.



ಬಿಸಿಯಗಿಯತವುದತ ಭತತು ತಣಣಗಿಯತವುದತ, ರತೆಯೀಕ ಄ಸಿುತವವುಳು ಄ಂಶವಗಿದತದ, ನಯಂತಯತೆಮ ಂದತ ಭಗವಗಿಯತವುದ್ಧಲ್ಿ.



‘ತಣಣಗಿಯತವುದತ’, ‘ಶಖ’ದ ವಿಯತದಧ ದವಗಿದೆ.



ವಿವಿಧ ಫಗೆಮ ಶಖಗಳಿವೆ. ಄ವುಗಳನತನ ಶಖದ ಭ ಲ್ ಯವುದತ ಄ಥವ ಸಂಫಂಧಿತ ವಸತುವಿನ ಗತಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗತಯತತ್ತಸಫಹತದತ.



ಶಖವು ಬಿಸಿಯಗಿಯತತುದೆ, ಅದರೆ ಈಷಣತೆಮತ ತಣಣಗೆ ಄ಥವ ಬಿಸಿಯಗಿ ಆಯಫಹತದತ.



ಈಷಣತೆ ಭತತು ಶಖವೆಯಡ ಂದೆೀ.



ತಣಣಗಿಯತವ ವಸತುಗಳು, ಶಖವನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವುದ್ಧಲ್ಿ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
ನೀವು ಇಗಗಲ್ೆೀ ಟಿು ಮಡಿಯತವ, ಭಕಾಳಿಗೆ ದ್ಧನನತಯದ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಶಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗಡೆ, ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ
ಫಗೆೆ ಆಯತವ ಄ನತಬವಗಳನತನ, ಭತೆ ುಮಮ ನೆ ೀಡಿ.
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‘ಶಖ’ ಎಂಫ ದವನತನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಲ್ಗಿದೆ?



ಶಖದ ಫಗೆೆ ಫಳಸಿಯತವ ಯವ ದಗಳು ತು ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಗೆ ಎಡೆಮಡಿ ಕ್ೆ ಡತತುದೆ?

www.TESS-India.edu.in

ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು :ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆ
ಆದತ ಭಕಾಳಿಗೆ ಕ್ರಿಷು ಎನಸಫಹತದದ ಂದತ ವಿಜ್ಞನದ ವಿಷಮ. ದ್ಧನನತಯದ ಭಷೆಮಲ್ಲಿ ‘ಶಖ’ ಎಂಫತದನತನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಲ್ಗಿದೆ
ಎಂಫತದಯ ಅಧಯದ ಮೀಲ್ೆ ಇ ಕ್ರಿಷುಕಯ ಄ಂಶಗಳು ಭಗಶಃ ಄ವಲ್ಂಬಿತವಗಿವೆ. ‘ಶಖ’ ಎಂಫ ದವನತನ ನಭದ (ಈದ:
ವಸತುವಿನಲ್ಲಿಯತವ ಶಖ) ಭತತು ಕ್ರರಯದವಗಿ (ಈದ: ವಸತುವನತನ ಶಖಗೆ ಳಿಸಲ್ತ (ಬಿಸಿ ಮಡಲ್ತ) ಎಯಡ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಸಲ್ಗಿದೆ
ಎಂದತ ಮಿಲ್ಿರ್ (2000) ಗತಯತತ್ತಸಿದಯತ. ಅದತದರಿಂದ ‘ಶಖ’ ಎಂಫ ದವನತನ, ಂದತ ಬಿಸಿಯದ ವಸತುವಿನಲ್ಲಿಯತವ ಶಕ್ರುಮನತನ ಹಗ
ಈಷಣತೆಮ ವಯತಯಸದ್ಧಂದ ಎಯಡತ ವಸತುಗಳ ನಡತವೆ ನಡೆಮತವ ಶಕ್ರು ವಿನಭಮ ರಕ್ರರಯೆಮನತನ, ವಿವರಿಸತವುದಕ್ೆಾ ಫಳಸಲ್ಗತತುದೆ
(2000. P.9) ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ ಆದತ ನಭಮ ಭಷ ಫಳಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ರ್ಗಯ ಕರಗಿಯಲ್ತ ಭತತು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಲಿ ಫಳಸಿಯತವ

ದಗಳಿಗೆ ಄ಥಾಗಳನತನ ರಿಶೆೃೀಧಿಸಲ್ತ ಄ವಕ್ಶವನತನ ದಗಿಸತವ ಫಗೆೆ, ಚಿಂತ್ತಸತವ ಄ಗತಯವನತನ ಎತ್ತುತೆ ೀರಿಸತತುದೆ.
ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
ನಭಮ ದ್ಧನನತಯದ ಄ನತಬವಗಳಿಗೆ ತದ್ಧವಯತದಧವಗಿಯತವಂತೆ ಕ್ಣತವ ವೆೈಜ್ಞನಕ ವಿವಯಣೆಮನತನ ಗರಹಿಸಲ್ತ ಕಷುವಿಯತವ
ಯವುದದಯ ವಿಜ್ಞನ ವಿಷಮವನತನ ನೀವು ಯೀಚಿಸಫಲ್ಲಿರ?

3 ಶಹಖ್ ಮತನು ಉಶಣತೆಯ ಬಗೆೆ ಮಕಕಳಲ್ಲಿರನ ಆಲೆಮೀಚನೆಗಳು
ಇಗ ನೀವು, ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಯವ ರಿೀತ್ತಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವಯತ ಎಂದತ
ಕಂಡತಹಿಡಿಮತವಿರಿ.

ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆ 2: ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಯವ ರಿೀತ್ತಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವಯತ?
ಭ ತ್ತಾ ಎಂಫ ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಫಳಸಿದ ಄ದೆೀ ವಿಧನ ಄ಥವ ಸರಿ /ತು ಈತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಮನನದಯ ಫಳಸಫಹತದತ.
ನೀವು ಯವುದೆೀ ವಿಧನವನತನ ಫಳಸಿದಯ , ಄ದತ ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಸ ಕು ವಯೀಮನಕ್ೆಾ ತಕಾಂತೆ ಆಯತವುದನತನ
ಖಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವ ಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ. ಈದಹಯಣೆಗೆ, ಚಿಕಾ ವಮಸಿಿನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈಷಣಮಕದ ಫಗೆೆ ಏನತ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆಯೆಂದತ
ಕಂಡತಕ್ೆ ಳುುವುದತ ಸ ಕುವೆನಸತವುದ್ಧಲ್ಿ.
ಸರಿ ಄ಥವ ತು ಈತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಮಲ್ಲಿ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಄ಥಾವಗತವಂತಹ ರಶೆನಗಳಿಯತವ ಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ.
ಚಿಕಾ ವಮಸಿಿನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರಶೆನಗಳ ಸಂಖೆಯಮನತನ ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಬೆೀಕತ. ರಶೆನಗಳನತನ ಕು ಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದತ ನಭಮ
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ, ಅ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೆ ಂದತವ ಈತುಯಗಳನತನ ತಭಮ ನೆ ೀಟ್ ನ ುಸುಕಗಳಲ್ಲಿ ಫರೆಮತವಂತೆ, ನೀವು ತ್ತಳಿಸಫಹತದತ,
಄ಥವ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತಭಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ನಮೊಮಡನೆ ವಯಕುಡಿಸಲ್ತ ಄ವಕ್ಶ ನೀಡತವುದತ.
ನೀವು ರಯಂಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ, ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ:


಄ವಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳ ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ಅಸಕ್ರುಯಿದೆ.



ಇ ಬರಿ ಄ವಯತ ಟುಗಿ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಿಸತವುದತ ಬೆೀಡ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದತ ಄ವಯ ವೆೈಮಕ್ರುಕ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳು
ಮತರ ಅಗಿಯಬೆೀಕತ.



ಆದತ ಂದತ ರಿೀಕ್ೆಮಲ್ಿ. ಹಗಗಿ, ಸರಿ ಄ಥವ ತು ಈತುಯಗಳ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಸತವುದತ ಬೆೀಡ.



ನೀವು ಄ವಯ ಈತುಯಗಳನತನ ಸಂಗರಹಿಸತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ನಭಮ ಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಮನತನ ಸ ಕುವಗಿ ಯೀಜಿಸಫಹತದತ.
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ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
1. ಇ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಗೆ ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಹೆೀಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಿದಯತ ? ನೀವು ಄ವರಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ುನಃ ಬಯವಸೆ

ನೀಡಿದ್ಧರಿ?
2. ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳ ಫಗೆೆ ನೀವು ಏನನತನ ತ್ತಳಿದ್ಧರಿ?
3. ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳಿತೆುೀ? ಄ವುಗಳು ಯವುವು? ಄ವುಗಳು ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ

ಇಗಗಲ್ೆೀ ತ್ತಳಿಸಿದಂತಹ ಯವುದದಯ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಳಗೆ ಂಡಿದ್ಧಯೆೀ?
4. ನೀವು ಭತೆು ಆದೆೀ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಮನತನ ಮಡಿದದಲ್ಲ,ಿ ಆದನತನ ಆನ ನ ಈತುಭಡಿಸಲ್ತ ಏನತ ಮಡತವಿರಿ?

4 ಯಹಯಯ ರಿಕಲಪನೆಗಳನನು ಬದಲಹಯಿಷಲನ ವದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಹಗನುದನ
ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಯವ ರಿೀತ್ತಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ ಎಂದತ ನೀವು ಕಂಡತಕ್ೆ ಂಡ ನಂತಯ, ಫಬ ವಿಜ್ಞನ ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ
಄ವಯಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಯಿಸಲ್ತ ಏನತ ಮಡಫಹತದತ ಭತತು ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ವೆೈಜ್ಞನಕ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮನತನ
ಹೆ ಂದ್ಧಯತವ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಕಟಿುಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ಹೆೀಗೆ ನೆಯವಗತವಿರಿ? ಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ತಭಮ ಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಗೆ ಯವ ವಿಧನವನತನ
಄ನತಸರಿಸಿದಯತ ಎಂಫತದನತನ ನೀವು ಭತಂದ್ಧನ ಸಂದಬಾ ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ ಕಂಡತಕ್ೆ ಳುಫಹತದತ.

ಷಂದರ್ಯ ಅಧಯಯನ 2: ವದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಅಥೆಥಯಷನವಕೆಯನನು ಉತುಮಡಿಷನುದನ
ಶಿರೀಭತ್ತ ಈಮಯವಯ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಈಷಣಮಕವನತನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಬೆೀಕ್ೆಂದತ ಕಲ್ಲತ್ತದದಯತ. ಄ವಯತ, ಸರಿ ಄ಥವ ತು ಈತುಯಗಳನತನ
ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಮನತನ ಕ್ೆೈಗೆ ಂಡಯತ. ಇ ಸಂದಬಾ ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ, ಄ವಯತ ಏನನತನ ಕಂಡತಕ್ೆ ಂಡಯತ ಭತತು ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ
ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನತನ ಫದಲ್ಯಿಸಲ್ತ ಄ವಯತ ಮಡಿದ ಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಮ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಸತತುರೆ.
ನನತ ಂದತ ದೆ ಡು ತಯಗತ್ತಯದ 66 ವಿದಯರ್ಥಾಗಳುಳು ಅಯನೆೀ ತಯಗತ್ತಗೆ ಠ್ ಬೆ ೀಧನೆ ಮಡತತೆುೀನೆ. ಹೆಚಿಿನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಂದತ
ವಸತುವಿನ ಈಷಣತೆಮತ, ಄ದತ ಯವುದರಿಂದ ಮಡಲ್ಟಿುದೆ ಎಂಫತದಯ ಮೀಲ್ೆ ಄ವಲ್ಂಬಿತವಗಿದೆ ಎಂದತ ನಂಬಿಯತವುದನತನ ನನತ
ಕಂಡತಕ್ೆ ಂಡೆ. ನನತ ಄ವರಿಗೆ ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಭತತು ಹೆೀಗೆ ಎಲ್ಿ ವಸತುಗಳು ತಭಮ ವತವಯಣಕಾನತಗತಣವಗಿ ಂದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ
ಈಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತತುವೆ ಎಂಫತದಯ ಫಗೆೆ ಬೆ ೀಧಿಸಬೆೀಕ್ೆಂದತಕ್ೆ ಂಡೆನತ. ಹಗ ಈಷಣತೆಮತ ಏಕ್ೆ ಫದಲ್ವಣೆ ಹೆ ಂದತತುದೆ
ಎಂಫತದನ ನ ಸಹ ಄ವರಿಗೆ ಄ಥೆೈಾಸಬೆೀಕ್ೆಂದತಕ್ೆ ಂಡೆನತ.
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ವಸತುಗಳ ಈಷಣತೆಮನತನ ಮನ ಮಡಿಸಬೆೀಕ್ೆಂದತ ನನತ ನಧಾರಿಸಿದೆ. ಫಟೆು, ತತಳ (fur), ಗೆ ೀಡೆಗೆ ಄ಥವ
ನೆಲ್ಕ್ೆಾ ಹಸತವ ಂದತ ಟೆೈಲ್ (Tile), ಲ್ೆ ೀಹದ ಂದತ ಚಭಚ, ಂದತ ಹಣತಣ, ಸವಲ್ ಭಣತಣ, ಈಷಣಮಕವನತನ ತ ರಿಸಫಹತದದ ಂದತ
ಯಂಧರವುಳು ಭಯದ ತತಂಡತ, ಬಿಸಿಯದ ಂದತ ಕಪ್ ಚಹ, ವತವಯಣದ ಈಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವ ಸವಲ್ ನೀಯತ,ಭತತು ಄ತ್ತ
ತಣಣಗಿಯತವ ಸವಲ್ ನೀಯತ ಆವುಗಳನತನ ಳಗೆ ಂಡಂತೆ, ನನನಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಯತ ಈದಹಯಣೆಗಳಿದದವು.
ಂದತ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಯತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಯತವಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕ್ೆಲ್ಸ ನವಾಹಿಸಲ್ತ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ರತ್ತ ಗತಂಪಿಗ ಂದತ ೂಣಾ ಸೆಟ್ ನ (Set) ಄ನತನ
ನೀಡತವಷತು ಈಕಯಣಗಳು ನನನಲ್ಲಿ ಆಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಬಿಸಿಯಗಿಯತವ ದರವವನತನ ಄ವಯತ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡಫಹತದತ ಎಂಫ ಅತಂಕವೂ ನನಗಿತತು. ಹಗಗಿ
ಂದತ ಈಷಣಮಕದ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಆತರೆ ವಸತುಗಳನತನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಡಲ್ತ ನನತ ನಧಾರಿಸಿದೆ. ಂದತ ವಸತುವಿನ ಈಷಣತೆಮನತನ ಮನ
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ಮಡಲ್ತ ಂದತ ಗತಂಪಿನಂದ ಆಫಬಯತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕ್ೆಂದತ, ನನತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆನತ. ಆಫಬಯತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು
ರತೆಯೀಕವಗಿ ಈಷಣತೆಮನತನ ಮನ ಮಡಿ, ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ಈಷಣತೆಮನತನ ರತೆಯೀಕವಗಿ ದಖಲ್ಲಸಬೆೀಕತ. ಇ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ, ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು
ಈಷಣಮಕವನತನ ಫಳಸತವುದತ ಭತತು ಈಷಣಮಕದಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸತವ ಈಷಣತೆಮನತನ ಸರಿಯಗಿ ಒದ್ಧ ದೃಢಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದನತನ ಄ಭಯಸ
ಮಡಿದಯತ. ನನತ ಕ್ೆ ೀಷುಕ 1 (Table 1) ಄ನತನ ಕುಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದತ, ಄ದನತನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತಭಮ (ಟಿಣಿ )ುಸುಕದಲ್ಲಿ
ಫರೆದತಕ್ೆ ಂಡತ ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ತ್ತಳಿಸಿದೆ.

ಟೆೀಬಲ್ 1: ಷನುಗಳ ಉಶಣತೆಯನನು ದಹಖ್ಲ್ಲಷನುದನ
ಷನುಗಳು

ಉಶಣತೆ 1

ಉಶಣತೆ 2

ಈಷಣಮಕದಲ್ಲಿ ಈಷಣತೆಮನತನ ಹೆೀಗೆ ಒದಬೆೀಕ್ೆಂದತ ನನತ ಄ವರಿಗೆ ತೆ ೀರಿಸಿಕ್ೆ ಟೆು ಹಗ ಭತೆು ಭತೆು ಄ವರಿಗೆ ಆದಯ ಫಗೆೆ ಜ್ಞಪಿಸಿದೆ.
ಆಫಬಯತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿ ಎಯಡತ ಄ಥವ ಭ ಯತ ವಸತುಗಳ ಈಷಣತೆಮ ಮನ ಮಡಿದಯತ.
಄ವಯತ ಆದನತನ ಭತಗಿಸಿದ ನಂತಯ, ತಯಗತ್ತಮ ಎಲ್ಿ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಪಲ್ಲತಂಶವನತನ ಗಭನಸಲ್ಯಿತತ. ಫಹಳಷತು ವಸತುಗಳು ಂದೆೀ
ರಿೀತ್ತಮ ಈಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವುದನತನ ಄ವಯತ ಕಂಡತಕ್ೆ ಂಡಿದದಯತ. ಯವುದದಯ ಪಲ್ಲತಂಶ ಄ವಯನತನ ಅಶಿಮಾ ಚಕ್ರತಗೆ ಳಿಸಿತೆೀ
ಎಂದತ ನನತ ಄ವಯನತನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಕ್ೆಲ್ವು ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತತುಳ ಭತತು ಫಟೆುಮತ, ಗೆ ೀಡೆಗೆ/ನೆಲ್ಕ್ೆಾ ಹೆ ಂದ್ಧಸತವ ಟೆೈಲ್ (Tile) ಭತತು
ಲ್ೆ ೀಹದ ಚಭಚಕ್ರಾಂತ ಹೆಚತಿ ಈಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತತುದೆ ಎಂದತ ತ್ತಳಿದ್ಧದದಯತ. ಅದರೆ, ಄ದತ ತಣಣಗಿಯತವುದನತನ ಕಂಡತಕ್ೆ ಂಡಯತ.
ಂದೆೀ ಂದತ ವಯತಯಸವೆಂದರೆ, ಬಿಸಿನೀಯತ ಭತತು ತಣಣಗೆ ಆಯತವ ನೀರಿನ ನಡತವೆ ಆಯತವ ವಯತಯಸ. ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿಯತವ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ವಿವಿಧ
ಈಷಣತೆಗಳನತನ ದಖಲ್ಲಸಿದದಯತ. ಆದತ ಏಕ್ೆ ಹಿೀಗೆ ಎಂದತ ನನತ ಕ್ೆೀಳಿದೆ? ಈಷಣಮಕವು ಹಳಗಿತೆುೀ? ಄ದತ ಹಳಗಿಯಫಹತದೆಂದತ
಄ವರಿಗೆ ಄ನಸಲ್ಲಲ್ಿ. ಄ವಯ ರಕ್ಯ ಆದಕ್ೆಾ ಕ್ಯಣವೆೀನೆೀಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರಿನಂದ ಶಖವು ಹೆ ಯಹೆ ೀಗತತ್ತುತತು ಭತತು ತಣಣಗಿನ ನೀರಿಗೆ
ಶಖವು ಸೆೀಯತವುದರಿಂದ ಄ದತ ಬೆಚಿಗಗತತ್ತುತತು. ಆವೆಯಡನ ನ ಹೆಚತಿ ಸಭಮ ಹಗೆೀ ಬಿಟ್ುರೆ, ಆವೆಯಡಯ ಈಷಣತೆಮತ ಏನಗಫಹತದತ
ಎಂದತ ನನತ ಄ವಯನತನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಄ವಯ ಈತುಯಗಳು ವಿಭಿನನ ಹಗ ಅಸಕ್ರುದಮಕವಗಿದದವು. ಆಲ್ಲಿಂದ ಭತಂದೆ ನನತ, ಹೆೀಗೆ ಈಷಣತೆಮತ
ಂದತ ವಸತುವಿನ ಶಖದ ರಮಣವನತನ ಄ಳೆಮತತುದೆ /ಮನ ಮಡತತುದೆ ಭತತು ವತವಯಣದಲ್ಲಿಯತವ ಈಷಣತೆಗೆ, ಇ ಈಷಣತೆಮ ಸರಿ
ಹೆ ಂದತವವರೆಗ ಆದತ ಹೆೀಗೆ ವಗಾಯಿಸಲ್ಡತತುದೆ ಎಂದತ ವಿವರಿಸಿದೆನತ.
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ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ


ಶಿರೀಭತ್ತ ಈಮಯವಯತ ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ತಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಯವ ರಿೀತ್ತ
ಫದಲ್ಯಿಸಲ್ತ ರಮತ್ತನಸಿದಯತ?



಄ವಯ ಠ್ದಲ್ಲಿ ಯವ ರಭತಖ ಄ಂಶಗಳು ಄ವಯ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಯಿಸಲ್ತ
ನೆಯವಯಿತತ?



ಶಿರೀಭತ್ತ ಈಮಯವಯತ ತಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ವೆೈಜ್ಞನಕ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವುದನತನ
ಖಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ, ಇಗ ಏನತ ಮಡಬೆೀಕತ?



ಈಷಣತೆ ಭತತು ಶಖದ ನಡತವೆ ಆಯತವ ವಯತಯಸ ಄ಥವ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಈಷಣತೆಮತ ಏಕ್ೆ ಕಡಿಮಯಯಿತತ ಎಂದತ
ವಿವರಿಸಲ್ತ, ನೀವು ಂದತ ಮದರಿ ಄ಥವ ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಮನತನ ಫಳಸಲ್ತ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಫಹತದೆೀ?

ಂದತ ಸಲ್ ನೀವು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಈತುಭಡಿಸಲ್ತ ರಮತ್ತನಸಿದದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಄ವಯ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮನತನ
ಮೌಲ್ಯಂಕನಕ್ೆಾ ಳಡಿಸತವ ಄ಗತಯತೆಯಿದೆ. ಄ವಯ ತುಗರಹಿಕ್ೆಗಳನತನ ಕಂಡತಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ನೀವು ಫಳಸಿದ ಄ದೆೀ ತಂತರಗಳನತನ
ಈಯೀಗಿಸಫಹತದತ ಄ಥವ ಄ವರಿಗೆ ಹೆ ಸ ಸನನವೆೀಶಗಳನತನ ನೀಡಿ, ಆದಕ್ೆಾ ಹೆ ಸ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮನತನ ಄ವಯತ ಹೆೀಗೆ
಄ನವಯಿಸತವಯತ ಎಂಫತದನತನ ತ್ತಳಿದತಕ್ೆ ಳುಫಹತದತ.

5 ವದಹಯರ್ಥಯಗಳ ವೆಥಜ್ಞಹನಿಕ ಅಥೆಥಯಷನವಕೆಯನನು ಉತುಮಡಿಷನುದನ
ಇಗ ಸನನವೆೀಶ ಄ಧಯಮನ 3 ಭತತು ಸಂನ ಮಲ್ 2 ಯಲ್ಲಿಯತವ ‘ರಗತ್ತ ಭತತು ಕ್ಮಾನವಾಹಣೆಮನತನ ಮೌಲ್ಯಂಕ್ರಸತವುದತ’ ಆದನತನ ಒದ್ಧ.
಄ದಯಲ್ ಿ ‘ಕಲ್ಲಕ್ೆಗಗಿ ಮೌಲ್ಯಂಕನ’ ಭತತು ‘ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯತವಯತ’ ವಿಭಗಗಳನತನ ಒದ್ಧ.
ಷನಿುವೆೀವ ಅಧಯಯನ 3: ಶಹಖ್ ಮತನು ಉಶಣತೆ ನಡನವನ ಯತಹಯಷನನು ಅರಿಯಲನ ವದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಅಥೆಥಯಷನವಕೆಯನನು
ಉತುಮಡಿಷನುದನ

ಇ ಸನನವೆೀಶ ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ, ಭ ತ್ತಾ ಎಂಫ ಶಿಕ್ಷಕಯತ, ಸನನವೆೀಶ ಄ಧಯಮನ 1 ಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಯತವಂತೆ ಄ವಯ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಶಖ
ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಯವ ರಿೀತ್ತಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧದದಯತ ಎಂದತ ಕಂಡತಕ್ೆ ಂಡ ನಂತಯ, ಄ವಯತ ಬೆ ೀಧಿಸಿದ ಠ್ದ
ಫಗೆೆ ಇ ಕ್ೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸತತುರೆ.
ವಿವಿಧ ಈಷಣತೆ ಹಗ ಘನರಿಮಣಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವ ನೀಯನತನ ಮಿಶರಣ ಮಡಿದಗ, ಈಷಣತೆಮಲ್ಿಗತವ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ
಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಸಲ್ತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಇ ಠ್ದ ಭ ಲ್ಕ ತೆ ಡಗಿಸಲ್ಯಿತತ. ನನತ ಄ವರಿಗೆ ಕ್ೆಲ್ ಘನರಿಮಣಗಳನತನ ನೀಡಿ ಮಿಶರಣ
ಮಡಲ್ತ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಄ವರಿಗೆ ಸಭಯವಕ್ಶವಿದದರೆ, ಬೆೀರೆ ಘನರಿಮಣಗಳನತನ ಸಹ ಫಳಸಿ ಮಡಫಹತದತ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಕು
ಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ನನತ ಸ ಚನೆಗಳನತನ ಫರೆದನತ. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಪಲ್ಲತಂಶದ ಟೆೀಫಲ್಄ನತನ ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಬೆೀಕ್ರತತು. ಄ವಯತ ನೀರಿನ
ಘನರಿಮಣ ಭತತು ರಯಂಭಿಕ ಈಷಣತೆಮನತನ ದಖಲ್ಲಸಿದಯತ. ಄ವಯತ ಮಿಶರಣದ ಈಷಣತೆಮನತನ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಉಹಿಸಬೆೀಕ್ರತತು, ನಂತಯ
ನೆೈಜ್ ಈಷಣತೆಮನತನ ದಖಲ್ಲಸಬೆೀಕ್ರತತು.
಄ವಯತ ಆದನತನ ಮಡಿದ ನಂತಯ, ನನತ ಂದತ ರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಭ ಲ್ಕ ಏನಗತವುದತ ಎಂದತ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಂದತ ಮದರಿಮನತನ
ಫಳಸಿ ನನತ ವಿವಯಣೆಮನತನ ನೀಡಿದೆ. ಶಖವನತನ ರತ್ತನಧಿಸತವುದಕ್ೆಾ ನನತ ಂದತ ಫಣಣವನತನ ಫಳಸಿದೆನತ. ಫಣಣದ ಗಢತೆಮತ
ಈಷಣತೆಮನತನ ರತ್ತನಧಿಸತವುದತ. ವಿವಿಧ ಈಷಣತೆಮತಳು ನೀಯನತನ ರತ್ತನಧಿಸಲ್ತ ನನನ ಹತ್ತುಯ ಇಗಗಲ್ೆೀ ಸಿದಧಡಿಸಿಯತವ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
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ರಮಣದ ಫಣಣವನತನ ಹಕ್ರಡಲ್ತ ಹಲ್ವಯತ ಸವಚಛ ತೆರಗಳನತನ (container) ಆಟ್ತುಕ್ೆ ಂಡಿದೆದನತ. ಇ ಮದರಿಮನತನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು
಄ಥಾಮಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯತವ ಫಗೆೆ ರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ತ, ನನತ ಄ವಯನತನ ತತಂಬ ತಣಣಗಿಯತವುದರಿಂದ ತತಂಬ ಬಿಸಿಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವ ಹಗೆ, ಇ
ತೆರಗಳನತನ ಯವ ಕರಭದಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೀಡಿಸಬೆೀಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೀಳಿದೆನತ. ಫಣಣದ ಗಢತೆಮತ ಸವಲ್ ಕಡಿಮಯಗಿದದಯ ಸಹ ‘ತಣಣಗೆ’ ಆಯತವ
ಬಿೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸವಲ್ ರಮಣದ ಫಣಣ ಆಯತವುದತ ಕಂಡತಫಂದ್ಧತತ. ವಿವಿಧ ಈಷಣತೆ ಹಗ ಘನರಿಮಣವುಳು ನೀಯನತನ ಮಿಶರಣ
ಮಡಿದಗ ಏನಗತತುದೆ ಎಂದತ ತೆ ೀರಿಸಲ್ತ, ನನತ ವಿವಿಧ ರಮಣದಲ್ಲಿ ಹಗ ವಿವಿಧ ಗಢತೆಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವ ಫಣಣವನತನ
ಮಿಶರಣ ಮಡಿದೆ. ರತ್ತ ಸಲ್ವೂ ನನತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಉಹಿಸಲ್ತ ತ್ತಳಿಸಿದೆ ಭತತು ಄ವಯ ಕಾದಲ್ಲಿಯತವ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ
ಮತನಡಲ್ತ ಸಭಮವನತನ ನೀಡಿದೆ.
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಆದನತನ ಫಹಳ ಆಷುಟ್ುಯತ ಭತತು ಫಣಣ ಏನಗಫಹತದತ ಎಂದತ ಉಹಿಸತವಗ ತತಂಬ ಸಂತೆ ೀಷಟ್ುಯತ. ಄ವರಿಗೆ
ಉಹಿಸತವುದತ ತತಂಬ ಸತಲ್ಬವಗಿತತು ಭತತು ಮೊದಲ್ತ ಮಡಿದ ತುಗಳನತನ ಇಗ ಮಡಲ್ಲಲ್ಿ.
಄ವಯತ ರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನತನ ನೆ ೀಡಿದ ನಂತಯ, ತಭಮ ರಯೀಗಿಕ ಄ನೆವೀಷಣೆಮ ಭ ಲ್ಕ ಕಂಡತಕ್ೆ ಂಡ ಪಲ್ಲತಂಶವನತನ ವಿವರಿಸಲ್ತ
ಹಗ ಚಚಿಾಸಲ್ತ ತ್ತಳಿಸಿದೆ ಭತತು ಬೆೀರೆ ಸಂಧಬಾ ನೀಡಿದಗ ಏನಗಫಹತದತ ಎಂದತ ಉಹಿಸಲ್ತ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಇ ಂದತ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಮತ
಄ವರಿಗೆ ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಈತುಭವಗಿ ಄ಥೆೈಾಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ನೆಯವಗಿದೆ ಎಂದತ ನನತ ಕಂಡತಕ್ೆ ಂಡೆ. ಆದತ ಶಖ ಭತತು
ಈಷಣತೆ ಫಗೆೆ ಄ವರಿಗಿದದ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಯಿಸಿತತು.

ಭ ತ್ತಾಮವಯತ ಫಳಸಿದ ಇ ಮದರಿಮತ ಄ವಯ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಄ಥೆೈಾಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ನೆಯವಯಿತತ ಎಂದತ
಄ವಯತ ಄ಭಿರಮಟ್ುಯತ. ಈಷಣತೆ ಎಂಫ ಄ಭ ತಾ ರಿಕಲ್ನೆಮನತನ ಭ ತಾ ಯ ಕ್ೆಾ ತಯತವುದಕ್ಾಗಿ ಫಣಣದ ಗಢತೆಮನತನ
ಫಳಸಿದಯತ. ಇ ರಯೀಗದ್ಧಂದ ಗಭನಸಲ್ದ ‘ಈಷಣತೆ’ಮ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ನೆ ೀಡಿದಯತ. ಆದತ ಄ವರಿಗೆ
ರಿಮಣತಮಕ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮನತನ ಬೆಳೆಸತವುದಕ್ರಾಂತ, ಗತಣತಮಕ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮನತನ ಗಳಿಸಲ್ತ ನೆಯವಯಿತತ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ


ಂದತ ಭಂಜ್ತಗಡೆುಮತ ಂದತ ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಚಹಗಿಂತ ಹೆಚತಿ ಈಷಣ ಶಕ್ರುಮನತನ (Thermal energy) ಹೆ ಂದ್ಧದೆ
ಎಂದತ ವಿವರಿಸತವುದಕ್ೆಾ ನೀವು ಭ ತ್ತಾಯವಯ ಮದರಿಮನತನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಫಹತದತ?



ಇ ಮದರಿಮನತನ ಫಳಸಿ ಇಗಗಲ್ೆೀ ಟಿು ಮಡಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯವುದನತನ
಄ಥೆೈಾಸತವಿರಿ?



ಇ ಮದರಿಮ ನಫಂಧನೆಗಳು ಄ಥವ ಄ಮಗಳು ಯವುವು?



ಇ ಮದರಿಮತ ಬೆೀರೆ ಯವುದದಯ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಈದೆದೀಶೂರಿತವಲ್ಿದ್ಧದದಯ
ಫಲ್ಡಿಸತತ್ತುಯಫಹತದೆೀ?

ಮದರಿ ಭತತು ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಗಳನತನ (analogies) ಫಳಸತವಗ, ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಫಲ್ಡಿಸತವ ಸಧಯತೆ ಭತತು ನಫಂಧನೆಗಳ
ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ಎಚಿಯವಿಯಬೆೀಕತ.ಭ ತ್ತಾಯವಯತ ಫಳಸಿದ ‘ಫಣಣ’ದ ಮದರಿಮತ ಶಖವು ಂದತ ಹರಿಮತವ (flows)ವಸತು ಎಂಫ
ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನತನ ಫಲ್ಡಿಸಫಹತದತ. ಆದನತನ ಸಿಥಯ ರತ್ತನಧಿತವವನತನ ನೀಡತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ಮಿತ್ತಗೆ ಳಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಅದರೆ,
ಬಿಸಿಯಗಿಯತವ ದರವವು ತಣಣಗಗತತುದೆ ಎಂಫತದನತನ ಇ ‘ಫಣಣ’ದ ಮದರಿಮಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿಯತವುದ್ಧಲ್ಿ. ಇ ಎಲ್ಿ ನಫಂಧನೆಗಳನತನ ಟಿು
ಮಡಲ್ತ ಂದತ ಈತುಭ ವಿಧನವೆಂದರೆ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ, ಆದತ ಂದತ ರಿೂಣಾ ಮದರಿಮಲ್ಿ, ಏಕ್ೆ ಭತತು ಇ ಮದರಿಮತ
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ಏನನತನ ತೆ ೀರಿಸತತುದೆ, ಎಂದತ ಕ್ೆೀಳುವುದತ. ಭ ತ್ತಾಯವಯತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಭತಂದೆ ಫಣಣವನತನ ನೀರಿನ ರ್ೆ ತೆ ಮಿಶರಣ ಮಡಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂಫ
಄ಂಶವನ ನ ಸಹ ನವು ರಿಗಣಿಸಬೆೀಕತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದತ ಶಖವು ಂದತ ವಸತು ಎಂಫ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನತನ ಫಲ್ಡಿಸಫಹತದಗಿತತು.

ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆ 3: ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಬೆ ೀಧಿಸತವುದತ
ಇಗ ನೀವು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆಮ ನಡತವಿನ ವಯತಯಸವನತನ ಄ಥೆೈಾಸತವ ಸಲ್ತವಗಿ ಬೆ ೀಧನೆ ಮಡತವಿರಿ.
ನಭಮ ಯೀಜ್ನೆಮನತನ ರಯಂಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ ನೀವು ಸಂನ ಮಲ್ 4ನತನ ಒದಬೆೀಕತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದತ ನಭಗೆ ಏನತ ಮಡಬೆೀಕತ ಎಂದತ
ನಧಾರಿಸಲ್ತ ನೆಯವಗತತುದೆ. ನಭಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನತನ ಄ನತಸರಿಸಿ ಇ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಮನತನ ಯೀಜಿಸತವ ಄ಗತಯತೆಯಿದೆ. ಅದರೆ, ನೀವು
ರಯಂಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ ‚ಠ್ಗಳನತನ ಯೀಜಿಸತವುದತ‛ ಎಂಫ ಸಂನ ಮಲ್ವನತನ ಒದ್ಧ. ಆದತ ಯೀಜ್ನೆ ಮಡತವಗ ಫಳಸಬೆೀಕ್ದ
ಭತಖಯ ಹಂತಗಳನತನ ಸಂಕ್ಷಿುವಗಿ ವಿವರಿಸತತುದೆ. ಯೀಜ್ನೆಮ ಭಹತವದ ಂದತ ಳನೆ ೀಟ್ವನ ನ ನೀಡತತುದೆ. ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆ ಯೀಜಿಸಲ್ತ
ನೀವು ಫಳಸಬೆೀಕ್ದ ಹಂತಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ:


ಇ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಮ ಭ ಲ್ಕ ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಏನನತನ ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ೆಂದತ ನೀವು ಄ಂದತಕ್ೆ ಂಡಿಯತವಿರೆ ೀ ಭತತು ಆನನವ
ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ನೀವು ಕ್ೆೀಂದ್ಧರೀಕರಿಸಬೆೀಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆ ಂಡಿಯತವಿರೆ ೀ ಄ದನತನ ಗತಯತತ್ತಸಿಕ್ೆ ಳಿು.



ನೀವು ಄ವಯ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ ಂದತ ಸವಲ್ಗಿ ರಿಗಣಿಸತವಿರಿ ಭತತು ಹೆ ಸ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ
ರಸತುತಡಿಸತವಿರಿ ಎಂಫತದನತನ ನಧಾರಿಸಿ. ಈದಹಯಣೆಗೆ, ಭಂಜ್ತಗಡೆುಯಿಂದ ಕಯಗಿದ ನೀರಿನ ಈಷಣತೆಮನತನ ನೀವು ಮನ
ಮಡಫಹತದತ, ಂದತ ಮೀಣದ ಫತ್ತುಮನತನ ಫಳಸಿ ನೀಯನತನ ಕ್ಯಿಸಫಹತದತ ಭತತು ನೀಯತ ಆನ ನ ತಣಣಗಿಯತವಗಲ್ೆೀ, ಶಖವು
ಎಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಯಿತತ ಎಂದತ ನೀವು ಕ್ೆೀಳಫಹತದತ.



ನಭಗೆ ಄ಗತಯವಿಯತವ ವಸತುಗಳು ಹಗ ಈಕಯಣಗಳನತನ ಟಿು ಮಡಿ.



ನೀವು ಹೆೀಗೆ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಮನತನ ಅಯೀಜಿಸತವಿರಿ ಎಂದತ ನಧಾರಿಸಿ. ಄ದತ ಂದತ ರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆ ಄ಥವ ಂದತ ತಯಗತ್ತಮ
ರಯೀಗಿಕ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆ ಅಗಿಯಫಹತದತ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿ, ಗತಂುಗಳಲ್ಲಿ ಄ಥವ ವೆೈಮಕ್ರುಕವಗಿ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಿಸಬೆೀಕ್ೆೀ ಎಂಫತದನತನ ನೀವು ನಧಾರಿಸಿ.



ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಄ಗತಯವಿಯತವ ನೆಯವನತನ ಫಮಸತವ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯವ ರಿೀತ್ತ ಬೆಂಫಲ್ಲಸಬೆೀಕತ ಎಂಫತದಯ ಫಗೆೆ ನಧಾರಿಸಿ.



ನಭಮ ವಿವಯಣೆಮನತನ ಯೀಜಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ಄ವಯತ ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯತವ ವಿಚಯಗಳನತನ ನೀವು ಹೆೀಗೆ ವಿವರಿಸತವಿರಿ? ನಭಮ
ವಿವಯಣೆಮತ, ಂದತ ಮದರಿ ಄ಥವ ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಯಿಯತವ ವಸತುವನತನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದೆೀ? ಈದಹಯಣೆಗೆ ನೀವು ‘ಫಣಣ’ ದ
ಮದರಿಮನತನ ಫಳಸಿ, ತಣಣಗಿಯತವ ವಸತುಗಳೄ ಸಹ ಶಖ ಶಕ್ರುಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತತುವೆ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಫಹತದತ.



ಹೆ ಸ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಕ್ೆ ರೀಢೀಕರಿಸಲ್ತ ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಏನತ ಮಡತವಯತ? ಄ವಯತ ಆದಯ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಸತವರೆೀ
ಹಗತ ಹೆ ಸ ಸನನವೆೀಶಗಳಿಗೆ ಄ದನತನ ಄ನವಯಿಸತವರೆೀ? ಄ಥವ ಄ವಯತ ಬೆೀರೆ ಈದಹಯಣೆಗಳನತನ ತೆಗೆದತಕ್ೆ ಂಡತ ಕ್ಮಾ
ನವಾಹಿಸತವರೆೀ? ಈದಹಯಣೆಗೆ, ಸರಿ ಄ಥವ ತು ಈತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಕ್ೆಲ್ವು ರಶೆನಗಳನತನ ನೀವು ಄ವರಿಗೆ
ನೀಡಫಹತದತ.
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ನೀವು ಬೆ ೀಧಿಸತತ್ತುಯತವ ಄ನೆೀಕ ವಿಜ್ಞನ ವಿಷಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು, ನಂಬಿಕ್ೆಗಳು ಄ಥವ
಄ವಯದೆದೀ ಅದ ಸಿದಧಂತಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತತುರೆ. ಹಗಗಿ, ನೀವು ಬೆ ೀಧಿಸತತ್ತುಯತವ ವಿಜ್ಞನ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು
ಹೆ ಂದ್ಧಯತವ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳ ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ಄ರಿವು ಆಯಬೆೀಕ್ದ ಄ಗತಯತೆ ಆದೆ. ಄ವಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಚಚಿಾಸಲ್ತ ಭತತು ಭತಕುವಗಿ
ಹಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ಄ವರಿಗೆ ಄ವಕ್ಶವನತನ ದಗಿಸತವ ಄ವಶಯಕತೆಮ ಆದೆ. ನಭಮ ಠ್ಗಳನತನ ಯೀಜಿಸಬೆೀಕ್ದಗ ಎದತರಗತವ
ಸಭಸೆಯಗಳನತನ ರಿಹರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ಆದತ ನೆಯವಗತತುದೆ.

6 ಸಹರಹಂವ
ಇ ಘಟ್ಕದ ಭ ಲ್ಕ ನೀವು ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳ ಫಗೆೆ ರಿಶೆೃೀಧಿಸಿಯತತ್ತುೀರಿ ಭತತು ಶಖ ಹಗ ಈಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಆಯತವ
ಈದಹಯಣೆಗಳನತನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಯತತ್ತುೀರಿ. ಇ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು ಭಕಾಳಿಗೆ ಮತರ ಸಿೀಮಿತವಗಿಯದೆೀ, ಄ನೆೀಕ ಹಿರಿಮಯ ಸಹ
ವೆೈಜ್ಞನಕವಗಿ ಪಿಗೆಯಗಿಯತವುದಕ್ರಾಂತಲ್ ಭಿನನವಗಿಯತವ ಆಂತಹ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವುದತ ಕಂಡತಫಂದ್ಧವೆ. ನಭಮ
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಯವ ರಿೀತ್ತಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ ಎಂದತ ಕಂಡತಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ಹಲ್ವಯತ ವಿಧನಗಳಿವೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ
ಸಂರದಯಿಕ ರಿೀಕ್ ರಶೆನಗಳು ಕ್ೆಲ್ವಂದತ ಸರಿ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ರಿಕಲ್ನತಮಕ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಸತವುದ್ಧಲ್ಿ.
ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಯಿಸತವುದತ ನಭಗೆ ಂದತ ಸವಲ್ಗಿಯಫಹತದತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಆದನತನ ಬಿಟ್ತುಬಿಡಲ್ತ ಭತತು ಫದಲ್ಯಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ಸವಲ್ ಕಷುವಗಫಹತದತ. ಇ ವಿಧನವು ವಿಜ್ಞನಯಗತವುದಯ
ಸಂತೆ ೀಷವನತನ ತ್ತಳಿಸತತುದೆ ಹಗ ವೆೈಜ್ಞನಕ ಜ್ಞನ ಭತತು ಸಿದಧಂತಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕ್ಲ್ಕರಮೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ ಎಂಫತದನತನ
ರತ್ತಪಲ್ಲಸತತುದೆ. ಆದತ ಸಕ್ಾಧಯಗಳನತನ ಗಳಿಸತವುದತ ಹಗ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿವಯಣೆಗಳನತನ ರಿಗಣಿಸತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ
ಸಧಯವಗತತುದೆ. ಹಗಗಿ, ಇ ವಿಧನದ ಭ ಲ್ಕ ವಿಜ್ಞನವನತನ ಬೆ ೀಧಿಸತವುದರಿಂದ, ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಕ್ರರಿಮ
ವಿಜ್ಞನಗಳಗತವಂತೆ ಬೆಂಫಲ್ಲಸತತುದೆ ಹಗ ಄ವಯ ವೆೈಜ್ಞನಕ ತ್ತಳುವಳಿಕ್ೆಮನತನ ಆನ ನ ಈತುಭಡಿಸತತುದೆ.

ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಷಂನಮೂಲ 1: ಶಹಖ್ ಮತನು ಉಶಣತೆ ಷರಿ/ತುಪ ರಷರಶೆು
ಟೆೀಫಲ್ R1.1 ಯಲ್ಲಿಯತವ ರತ್ತಯಂದತ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನತನ ಒದ್ಧ, ನಭಮ ರಕ್ಯ ಄ವುಗಳು ಸರಿಯೆೀ/ತೆೀ ಎಂಫತದನತನ ನಧಾರಿಸಿ. ನಭಗೆ
಄ದಯ ಫಗೆೆ ಖಚಿತತೆ ಆಲ್ಿದ್ಧದದರೆ, ‘ಖಚಿತವಗಿಲ್ಿ’ ಎಂಫ ಬ್ಿ ನಲ್ಲಿ ‘’ ಹಕ್ರ
ಟೆೀಬಲ್ R.1.1 ಶಖ ಭತತು ಈಷಣತೆ ಸರಿ/ತು ಯಸರಶೆನ
ಹೆೀಳಿಕೆ

ಷರಿ

1

ಂದತ ವಸತುವಿನಲ್ಲಿಯತವ ಟ್ತು ಶಕ್ರುಮ ರಮಣವೆೀ ಶಖ.

2

ಎಲ್ಿ ವಸತುಗಳು ಶಖವನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತತುವೆ.

3

ಈಷಣ ಶಕ್ರು ಭತತು ಶಖ ಎಯಡ ಂದೆೀ.

4

ಶಖವು ಶಕ್ರುಮ ಂದತ ಯ .
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ಹೆೀಳಿಕೆ

ಷರಿ

5

ಈಷಣತೆಮತ ಶಖವನತನ ಮನ ಮಡತತುದೆ.

6

ಈಷಣತೆ ಭತತು ಶಖ ಎಯಡ ಂದೆೀ ಅಗಿಯತತುದೆ.

7

ಂದತ ಭಂಜ್ತಗಡೆುಮತ ಂದತ ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಚಹಗಿಂತಲ್ ಹೆಚಿಿನ ಶಖವನತನ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ.

8

ಎಯಡತ ವಸತುಗಳ ನಡತವೆ ಈಷಣತೆಮ ವಯತಯಸವಿಯತವುದರಿಂದ ಄ವುಗಳ ನಡತವೆ
ವಗಾವಣೆಯಗತವ ಶಕ್ರುಮನತನ ಶಖ ಎನತನತೆುೀವೆ.

9

‘ಬಿಸಿಯಗಿಯತವುದತ’ ಭತತು ‘ತಣಣಗಿಯತವುದತ’ ಎಂಫ ದಗಳು ಂದತ ವಸತುವಿನ
ಈಷಣತೆಮನತನ ವಿವರಿಸತತುವೆ.

10

‘ಬಿಸಿಯಗಿಯತವುದತ’ ಭತತು ‘ತಣಣಗಿಯತವುದತ’ ಎಂಫ ದಗಳು ಂದತ ವಸತುವಿನಲ್ಲಿಯತವ
ಈಷಣಶಕ್ರುಮ ರಮಣವನತನ ವಿವರಿಸತತುದೆ.

11

ಗಳಿ ಄ಥವ ನೀರಿನ ಹಗೆ, ವಸತುಗಳ ಳಗೆ ಭತತು ಹೆ ಯಗೆ ಚಲ್ಲಸತವಂತಹ ವಸತುವೆೀ
ಶಖ.

12

‘ತಣಣಗಿಯತವುದತ’ ಎನತನವುದತ ‘ಶಖ’ ಎಂಫತದಯ ವಿಯತದಧಥಾಕ ದ.

13

ಬಿಸಿಯಗಿಯತವ ವಸತುಗಳು ಮತರ ಶಖವನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತತುವೆ.

14

ಶಖದಲ್ಲಿ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಄ವು ಯವುವೆಂದರೆ ಸಹಜ್ ಶಖ ಭತತು ಸಮನಯ
ಶಖ.

15

ಕ್ೆಲ್ವು ವಸತುಗಳು ಯವ ವಸತುವಿನಂದ ಮಡಲ್ಟಿುವೆ ಎನತನವುದನತನ ಄ವಲ್ಂಬಿಸಿ ಆನನತರೆ
ವಸತುಗಳಿಗಿಂತ ತಣಣಗಿಯತತುವೆ. ಈದಹಯಣೆಗೆ: ಲ್ೆ ೀಹ ಭತತು ನೆಲ್ಕ್ೆಾ ಹಸತವ ಟೆೈಲ್ಿ
ಗಳು.

16

ಂದೆೀ ಈಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವ ಎಯಡತ ಲ್ೆ ೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯತವ ತಣಣಗಿನ ನೀಯನತನ ಮಿಶರಣ
ಮಡಿದಗ, ಅ ನೀಯತ ಆನ ನ ಎಯಡತ ಟ್ತು ತಣಣಗಗತತುದೆ.

17

ಶಖವನತನ ಄ಳೆಮಲ್ತ ಈಷಣಮಕಗಳನತನ ಫಳಸಲ್ಗತತುದೆ.

18

00C ಈಷಣತೆ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವ ನೀರಿಗೆ ಆನ ನ ಸವಲ್ ಐಸ್ ಹಕ್ರದಗ, ಅ ನೀರಿನ ಈಷಣತೆಮತ
ಆನ ನ ಕಡಿಮಯಗತತುದೆ.

12
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ಷಂನಮೂಲ 2: ರಗತಿ ಮತನು ಕಹಯಯನಿಯಸಣೆಯನನು ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡನುದನ
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಮೌಲ್ಯಮನವು ಎಯಡತ ಈದೆದೀಶಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ:


ಷಂಕಲನಹತೂಕ ಮೌಲಹಯಂಕನ ಇಗಗಲ್ೆೀ ಕಲ್ಲತ ಄ಂಶಗಳ ಕತರಿತತ ತ್ತೀಮಾನವನತನ ನೀಡತತುದೆ. ಸಮನಯವಗಿ ಆದನತನ
ರಿೀಕ್ೆಗಳ ಯ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ, ಶೆರೀಣಿಕರಿಸಲ್ಗತತುದೆ. ರಿೀಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ದ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಸಧನೆಮನತನ ಕತರಿತತ
಄ವರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಲ್ಗತತುದೆ. ಪಲ್ಲತಂಶಗಳನತನ ವಯದ್ಧ ಮಡತವಲ್ಲಿಮ ಆದತ ಸಹಕ್ರಿ



ರಮಣಹತೂಕ ಮೌಲಹಯಂಕನ (಄ಥವ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗಗಿ ಮೌಲ್ಯಮನ) ಆದತ ವಿಭಿನನವಗಿದತದ, ಸವಯ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿ ಄ನೌಚರಿಕ
ಹಗ ನೆೈದನಕ (diagnostic)ವಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಕಲ್ಲಕ್ ರಕ್ರರಯೆಮ ಭಗವಗಿ ಆದನತನ ಫಳಸತತುರೆ. ಈದಹಯಣೆಗೆ
ರಶಿನಸತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಄ಥಾ ಮಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯತವುದನತನ ತ್ತಳಿಮತವುದತ. ಪಲ್ಲತಂಶಗಳನತನ ಭತಂದ್ಧನ ಕಲ್ಲಕ್
಄ನತಬವದ ಫದಲ್ವಣೆಗಗಿ ಫಳಸತವುದತ

ಯ ಣತಮಕ ಮೌಲ್ಯಂಕನವು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನತನ ವೃದ್ಧಧಸತತುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮತಂಟಗಬೆೀಕ್ದರೆ ಄ವಯತ:


ತವು ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ದತದನತನ ಄ಥಾಮಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಬೆೀಕತ.



ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಯವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತವು ಆಯತವರೆಂಫತದನತನ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕತ.



ತವು ಹೆೀಗೆ ರಗತ್ತ ಹೆ ಂದಫಹತದೆಂಫತದನತನ (ಏನತ ಭತತು ಹೆೀಗೆ ಄ಭಯಸ ಮಡಬೆೀಕ್ೆಂಫತದನನ) ಄ಥಾ ಮಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಬೆೀಕತ



ಗತರಿಗಳು ಹಗ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಂಶಗಳನತನ ತವು ತಲ್ತಪಿದ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕತ.
ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ ರತ್ತ ಠ್ದಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಲನ ನಲ್ ಾ ಄ಂಶಗಳಿಗೆ ಗಭನ ಹರಿಸಿದರೆ, ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಈತುಭವದತದನತನ
ನೀವು ಡೆಮಫಹತದತ. ಹಗಗಿ ಮೌಲ್ಯಂಕನವನತನ ಬೆ ೀಧನೆಮ ನಂತಯವೂ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಫಹತದತ.



ಬೆ ೀಧನೆಗೆ ಮೊದಲ್ತ: ಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಗೆ ಮೊದಲ್ತ ಮೌಲ್ಯಂಕನ ಮಡತವುದರಿಂದ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಏನತ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ, ಏನತ
ಮಡಫಲ್ಿರೆಂದತ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿಮತತುದೆ. ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮನತನ ಯೀಜಿಸಲ್ತ ರಯಂಭಿಕ ತಳಹದ್ಧಮನತನ ದಗಿಸತತುದೆ. ನಭಮ
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಏನತ ತ್ತಳಿದ್ಧದದರೆಂಫತದನತನ ನೀವು ತ್ತಳಿಮತವುದರಿಂದ, ಄ವರಿಗೆ ಮೊದಲ್ೆೀ ತ್ತಳಿದ್ಧಯತವುದನತನ ಭತೆು ಬೆ ೀಧಿಸತವ
ಹಗ ತ್ತಳಿಸಬೆೀಕ್ಗಿಯತವುದನತನ ತ್ತಳಿಸದೆೀ ಬಿಟ್ತು ಬಿಡತವ ಸಧಯತೆ ಕಡಿಮಯಗತತುದೆ.



ಬೆ ೀಧನೆಮ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ: ಬೆ ೀಧನೆಯಂದ್ಧಗೆ ಮೌಲ್ಯಂಕನ ಮಡತವುದರಿಂದ, ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಕಲ್ಲಮತತ್ತುಯತವರೆೀ ಹಗ
಄ವಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸತಧಯಣೆ ಆದೆಯೆೀ ಎಂಫತದನತನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲ್ತ ಸಧಯವಗತತುದೆ. ಆದರಿಂದಗಿ ನಭಮ ಬೆ ೀಧನ
ವಿಧನಗಳು, ಸಂನ ಮಲ್ಗಳು ಹಗ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ ಹೆ ಂದಣಿಕ್ೆ ಮಡಿಕ್ೆ ಳುಫಹತದತ. ವಿದಯರ್ಥಾಮತ ಄ೆೀಕ್ಷಿತ
ಈದೆದೀಶದೆಡೆಗೆ ರಗತ್ತ ಹೆ ಂದತತ್ತುಯತವ ಫಗೆೆ ಹಗ ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮ ಮಶಸಿನತನ ತ್ತಳಿಮಲ್ತ ಸಹಮಕವಗತತುದೆ.



ಬೆ ೀಧನೆಮ ನಂತಯ: ಬೆ ೀಧನೆಮ ನಂತಯ ನಡೆಸತವ ಮೌಲ್ಯಂಕನವು ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಏನತ ಕಲ್ಲತ್ತದದರೆಂಫತದನತನ
ದೃಢಡಿಸತತುದೆ. ಯಯತ ಕಲ್ಲತ್ತದದರೆ ಹಗ ಯರಿಗೆ ಅಸರೆಮ ಄ಗತಯವಿದೆ ಎಂಫತದನತನ ತ್ತಳಿಸಿಕ್ೆ ಡತತುದೆ. ಆದರಿಂದ
ಬೆ ೀಧನ ಗತರಿಗಳ ರಿಣಭಕ್ರಿತವವನತನ ಮೌಲ್ಯಂಕನ ಮಡಲ್ತ ನಭಗೆ ಄ವಕ್ಶ ದೆ ರೆಮತತುದೆ.

ಬೆಮೀಧನೆಗೆ ಮೊದಲನ: ನಿಮೂ ವದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಏನನ ಕಲ್ಲಯನತಹುರೆಂಬನದನನು ಷಪಶಟಡಿಸಿಕೆಮಳುುುದನ
ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಂದತ ಠ್ದಲ್ಲಿ ಄ಥವ ಕ್ೆಲ್ವು ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ೆಂಫತದನತನ ತ್ತೀಮಾನಸಿದ ನಂತಯ, ನೀವು ಄ದನತನ
಄ವರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಳುುವ ಄ಗತಯವಿದೆ. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೀಡತವ ಕ್ೆಲ್ಸದ್ಧಂದ ಄ವಯತ ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ದತದೆೀನೆಂಫತದಯ ಫಗೆೆ ಸಷು
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ತ್ತಳಿವಳಿಕ್ೆ ಆಯಲ್ಲ, ಄ವಯತ ನಜ್ವಗಿ ಄ಥಾಮಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯತವರೆೀ ಎಂಫತದನತನ ನೀವು ಮೌಲ್ಯಂಕನ ಮಡಲ್ತ ಄ವಕ್ಶ ದಗಿಸತವ
ಂದತ ಭತಕು ರಶೆನಮನತನ ಕ್ೆೀಳಿ ಈದಹಯಣೆಗೆ:

ಕವಿತ, ಆವತತು ನೀನತ
ಏನತ ಕಲ್ಲೀತ್ತೀವಿ

ಆವತತು ಏನ್ ಕಲ್ಲೀತ್ತೀವಿ ಭತೆು ಏನ್
ಮಡಿುೀವಿ ಄ನೆ ನೀದನನ ಯರದಯ

಄ಂದೆ ಾಂಡಿದ್ಧೀಯ?

ಹೆೀಳಿ?

ನನತ ಹೆೀಳಿದತದ ನಭಗೆ ಄ಥಾ
ಅಗಿದೆ ಄ಂತ ನನಗೆ ಗೆ ತುಗೆ ೀ
ಹಗೆ ಹೆೀಳಿ

ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಄ವಯತ ಈತುರಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ ಕ್ೆಲ್ವು ಕ್ಷಣಗಳ ಄ವಕ್ಶ ಕ್ೆ ಡಿ ಄ಥವ ರ್ೆ ೀಡಿಮಲ್ಲಿ, ಸಣಣ ಗತಂುಗಳಲ್ಲಿ ತಭಮ
ಈತುಯಗಳನತನ ಮೊದಲ್ತ ಚಚಿಾಸಲ್ತ ಄ವಕ್ಶ ಕ್ೆ ಡಿ. ಄ವಯತ ಈತುಯಗಳನತನ ಹೆೀಳಿದಗ, ಄ವರಿಗೆ ಄ಥಾವಗಿಯತವ ಫಗೆೆ ಹಗ
಄ವರೆೀನತ ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ೆಂಫತದತ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿಮತತುದೆ.

ಬೆಮೀಧನೆಗೆ ಮೊದಲನ: ವದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಕಲ್ಲಕೆಯ ಯಹ ಸಂತದಲ್ಲಿದಹಾರೆಂದನ ತಿಳಿಯನುದನ
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಈತುಭಗೆ ಳುುವುದಕ್ಾಗಿ ಸಹಮ ಮಡಲ್ತ, ಄ವಯ ಜ್ಞನ ಹಗ ತ್ತಳುವಳಿಕ್ೆಮ ರಸತುತ ಸಿಥತ್ತಮನತನ ನೀವು
ಭತತು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕತ. ಸಧಿಸಬೆೀಕ್ದ ಕಲ್ಲಕ್ ಈದೆದೀಶಗಳನತನ ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಂಡ ನಂತಯ
ಕ್ೆಳಗಿನಂತೆ ನೀವು ಭತಂದತವರಿಮಫಹತದತ:


ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಭಮ ಠ್ದ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯತವುದನತನ ಟಿು ಮಡಲ್ತ ಄ಥವ ಭನೆ ೀನಕ್ೆ (mind map) ಬಿಡಿಸಲ್ತ
ತ್ತಳಿಸಿ. ಇ ಕ್ೆಲ್ಸವನತನ ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಸಭಮ ನೀಡಿ. ಅದರೆ, ಕಡಿಮ ಳಹತಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವವರಿಗೆ ಹೆಚತಿ
ಸಭಯವಕ್ಶ ನೀಡಬೆೀಡಿ. ನಂತಯ ಭನೆ ೀನಕ್ೆ ಹಗತ ಟಿುಗಳನತನ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸಿ.



ಭತಖಯವದ ದಗಳನತನ ಕುಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ರತ್ತ ದದ ಫಗೆೆ ಄ವರಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯತವುದನತನ ಸವಆಚೆಛಯಿಂದ ಹೆೀಳಲ್ತ
ತ್ತಳಿಸಿ. ನಂತಯ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮನತನ ಈದೆದೀಶಿಸಿ ಇ ದಗಳನತನ ಄ಥಾ ಮಡಿಕ್ೆ ಂಡ ಫಗೆೆ ಪಿಗೆ ಸ ಚಿಸಲ್ತ ತಭಮ
ಹೆಬೆಬಟ್ುನತನ ಮೀಲ್ೆ ಮಡತವಂತೆ ಸ ಚನೆ ನೀಡಿ. ಂದತ ವೆೀಳೆ ಫಹಳ ಕಡಿಮ ಄ಥವ ಏನ ಄ಥಾವಗಿಲ್ಿವೆಂದರೆ ಹೆಬೆಬಟ್ುನತನ
ಕ್ೆಳಗೆ ಮಡತ, ಸವಲ್ ಭಟಿುಗೆ ಄ಥಾವಗಿದದರೆ ಹೆಬೆಬಟ್ುನತನ ಄ಡುಡವ
ು ಗಿ ಮಡಿ ತೆ ೀರಿಸತವಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿ.

ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಯಂಭಿಸಬೆೀಕ್ೆಂಫತದನತನ ತ್ತಳಿದ್ಧಯತವುದಯ ಄ಥಾವೆಂದರೆ, ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗಗಿ ಄ಥಾೂಣಾವದ ಹಗ ಯಚನತಮಕವದ
ಠ್ಗಳನತನ ಯೀಜಿಸತವುದತ. ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮತ ಎಷತು ಈತುಭವಗಿದೆ ಎಂದತ ಮೌಲ್ಯಮನ ಮಡಲ್ತ
ಸಭಥಾರಗತವುದತ ಭತಖಯವಗಿದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದರಿಂದಗಿ ಄ವಯತ ಭತಂದೆ ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ದತದತ ಏನೆಂಫತದನತನ ನೀವು ಹಗ ಄ವಯತ
ತ್ತಳಿಮಫಹತದತ. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಜ್ವಬದರಿಮನತನ ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವ ಄ವಕ್ಶಗಳನತನ ದಗಿಸತವುದರಿಂದ ಄ವಯತ
ಜಿೀವನಮಾಂತ ಕಲ್ಲಕ್ದಯರಗಲ್ತ ನೆಯವಗತತುದೆ.
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ಬೆಮೀಧನೆಯ ಅಧಿಯಲ್ಲಿ: ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ವದಹಯರ್ಥಯಗಳ ರಗತಿಯನನು ಖ್ಚತ ಡಿಸಿಕೆಮಳುುುದನ
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಄ವಯ ಸದಯದ ರಗತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಮತನಡತವಗ, ನೀವು ನೀಡತವ ಹಿಮಮಹಿತ್ತಮತ ಄ವರಿಗೆ ಈಮತಕು ಹಗ
ಯಚನತಮಕವಗಿಯತವ ಫಗೆೆ ಖಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದತ:


ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಄ವಯ ಸಭಥಯಾಗಳನತನ ತ್ತಳಿಮಲ್ತ, ಄ವಯತ ಭತುಷತು ಹೆೀಗೆ ಸತಧರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಹತದೆಂಫತದನತನ ತ್ತಳಿಮಲ್ತ
ಸಹಮ ಮಡಿ.



ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಄ಗತಯವಿದೆ ಎಂಫತದನತನ ಸಷುಡಿಸಿ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ರಗತ್ತ ಹೆ ಂದತತ್ತುದದರೆ ಎಂಫತದನತನ, ಄ವಯ ತ್ತಳಿವಳಿಕ್ೆಮನತನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸತವಗ ಹಗ
ನಭಮ ಸ ಚನೆಗಳನತನ ಲ್ಲಸತತುರೆಂಫ ಫಗೆೆ ಧನತಮಕವಗಿಯದ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು, ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸತದಯಣೆಗೆ ಳುಲ್ತ ನೀವು
಄ವಕ್ಶಗಳನತನ ದಗಿಸಬೆೀಕ್ಗತತುದೆ. ಆದಯ ಄ಥಾ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತಲ್ತಬೆೀಕ್ೆಂದತ ನೀವು ಫಮಸತವ ಭಟ್ು ಹಗ ಄ವಯತ
ಇಗ ಆಯತವ ಭಟ್ುದ ನಡತವಿನ ಄ಂತಯವನತನ ಆಲ್ಿವಗಿಸಲ್ತ, ನಭಮ ಠ್ಯೀಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡತಗಳನತನ
ಮಡಿಕ್ೆ ಳುುವುದತ, ಇ ರಿೀತ್ತ ನೀವು ಮಡಬೆೀಕ್ದರೆ:



಄ವರಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದತ ನೀವು ತ್ತಳಿದ ಕ್ೆಲ್ಸಗಳನತನ ಕತರಿತತ ಭತೆ ುಮಮ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ.



಄ಗತಯತೆಗೆ ಄ನತಗತಣವಗಿ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಗತಂುಗಳಗಿ ಮಡಿ, ಄ವರಿಗೆ ವಿಭಿನನವದ ಕ್ಮಾಗಳನತನ ನೀಡಿ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿನ ಄ಂತಯವನತನ ಆಲ್ಿವಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ, ಯವ ಕ್ೆಲ್ವು ಸಂನ ಮಲ್ಗಳನತನ ಄ಭಯಸ
ಮಡಬೆೀಕ್ೆಂಫತದನತನ ಄ವರೆೀ ತ್ತೀಮಾನಸಲ್ತ ಪ್ರೀತಿಹಿಸಿ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ರಗತ್ತ ಹೆ ಂದಲ್ತ ಸಹಮವಗತವಂತಹ (‘low entry, high ceiling’) ಕ್ಮಾಗಳನತನ ಫಳಸಿ. ಇ ಕ್ಮಾಗಳನತನ
ಎಲ್ಿ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಅಯಂಭಿಸತವಂತೆ ಅದರೆ, ಹೆಚತಿ ಸಭಥಯಾವುಳುವಯನತನ ತಡೆಮದೆೀ, ಄ವಯತ ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ
ಭತಂದತವರೆಮತವಂತೆ ಫಳಸಲ್ತ ವಿನಯಸಗೆ ಳಿಸಿದೆ.

ಠ್ಗಳನತನ ನಧನಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭತಂದತವರೆಸತವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ವೆೀಗವನತನ ಹೆಚಿಿಸಫಹತದತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದರಿಂದ ನೀವು
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಲ್ತ ಸಭಮ ನೀಡಿ, ಅತಮವಿಶವಸ ಈಂಟ್ತಮಡತವಿರಿ. ತವು ಸತಧಯಣೆಗೆ ಳುಲ್ತ ಏನತ ಮಡಬೆೀಕ್ೆಂದತ
಄ವಯತ ತ್ತಳಿಮತತುರೆ. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನೀಡಲ್ದ ಕ್ೆಲ್ಸವನತನ ಕತರಿತತ ತಭಮ ನಡತವೆ ಮತನಡಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ, ಕಲ್ಲಕ್ ಄ಂತಯಗಳು
ಎಲ್ಲಿವೆಯೆಂಫ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನಶಿೀಲ್ರಗಲ್ತ ಹಗ ಇ ಄ಂತಯಗಳು ಆಲ್ಿದಂತೆ ಮಡಲ್ತ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಲ್ತ ಄ವಕ್ಶ ನೀಡತವ ಭ ಲ್ಕ,
಄ವಯತ ತಭಮನತನ ತವು ಮೌಲ್ಯಂಕನ ಮಡಿಕ್ೆ ಳುುವ ವಿಧನಗಳನತನ ಕಂಡತಕ್ೆ ಳುುವಂತೆ ಮಡತವಿರಿ.

ಬೆಮೀಧನೆಯ ನಂತರ: ಮಹಹಿತಿ ಷಂಗರಹಿಸಿ, ಅಥೆಥಯಷನುದನ ಹಹಗಮ ಮನಂದಹಗಿ ಯೀಜನೆ ತಯಹರಿಷನುದನ
ಬೆ ೀಧನೆ – ಕಲ್ಲಕ್ೆ ನಡೆಮತತ್ತುಯತವಗ, ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆಲ್ಸ ಄ಥವ ಭನೆಕ್ೆಲ್ಸದ ಫಗೆೆ ನಧಾರಿಸಿದ ನಂತಯ ಫಹಳ ರಭತಖವದತದೆಂದರೆ:


ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಎಷತು ಈತುಭಮಗಿ ನವಾಹಿಸತತ್ತುದದರೆಂಫತದನತನ ತ್ತಳಿಮತವುದತ.



ಭತಂದ್ಧನ ಠ್ಕ್ೆಾ ಯೀಜ್ನೆ ತಯರಿಸಲ್ತ ಆದನತನ ಫಳಸತವುದತ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹಿಮಮಹಿತ್ತ ಕ್ೆ ಡತವುದತ.

ಮೌಲ್ಯಂಕನದ ನಲ್ತಾ ರಭತಖ ಄ಂಶಗಳನತನ ಕ್ೆಳಗೆ ಚಚಿಾಸಿದೆ.
ಮಹಹಿತಿ ಷಂಗರಹಿಷನುದನ
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ರತ್ತ ವಿದಯರ್ಥಾಮತ ಶಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗೆ ಭತತು ಳಗೆ, ತಭಮದೆೀ ಅದ ವೆೀಗ ಭತತು ಶೆೈಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ವಿಭಿನನವಗಿ ಕಲ್ಲಮತತುರೆ. ಹಗಗಿ ಄ವಯ
ಮೌಲ್ಯಂಕನ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುುವಗ ನೀವು ಎಯಡತ ಕ್ಮಾಗಳನತನ ಮಡಬೆೀಕತ:


ಮಹಿತ್ತಮನತನ ನಭಮದೆೀ ಄ನತಬವದ್ಧಂದ, ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ, ಬೆೀರೆ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ, ಬೆೀರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, ಪ್ೀಷಕರಿಂದ
ಹಗ ಸಭತದಮದ ಸದಸಯರಿಂದ – ಹಿೀಗೆ ವಿವಿಧ ಭ ಲ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸಿ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ ವೆೈಮಕ್ರುಕವಗಿ, ರ್ೆ ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗತಂುಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಂಕನ ಮಡಿ ಹಗ ಸವಮೌಲ್ಯಂಕನವನತನ
ಪ್ರೀತಿಹಿಸಿ. ಂದೆೀ ವಿಧನವು ನಭಗೆ ಄ಗತಯವದ ಎಲ್ಿ ಮಹಿತ್ತಮನತನ ನೀಡತವುದ್ಧಲ್ಿವದದರಿಂದ, ವಿವಿಧ ವಿಧನಗಳನತನ
ಫಳಸತವುದತ ಭತಖಯವಗಿದೆ. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಭತತು ರಗತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಮಹಿತ್ತಮನತನ ಸಂಗರಹಿಸತವ ವಿಭಿನನ ವಿಧನಗಳು
಄ವಲ್ೆ ೀಕನ, ಅಲ್ಲಸತವಿಕ್ೆ, ವಿಷಮ ಹಗ ಸಂಗತ್ತಗಳನತನ ಚಚಿಾಸತವುದತ, ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆಲ್ಸ ಹಗ ಭನೆಕ್ೆಲ್ಸದ ಫಯಹಗಳನತನ
 ಶಿೀಲ್ಲಸತವುದತ – ಆವುಗಳನತನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ.

ದಹಖ್ಲ್ಲೀಕರಣ ಮಹಡನುದನ
ಭಯತದ ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ದಖಲ್ಲೀಕಯಣದ ಸಮನಯ ಯ ವೆಂದರೆ ರಗತ್ತ ತರದ ಫಳಕ್ೆ. ಅದರೆ, ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಹಗ ವತಾನೆಮ
ಎಲ್ಿ ಄ಂಶಗಳನತನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ತ ನಭಗೆ ಆದತ ಄ವಕ್ಶ ದಗಿಸದ್ಧಯಫಹತದತ. ದಖಲ್ೆಮ ನವಾಹಣೆ ಹಲ್ವು ಸಯಳ ವಿಧನಗಳಿದತದ,
ನೀವು ರಿಗಣಿಸಫಹತದದ ಕ್ೆಲ್ವೆಂದರೆ:


ಬೆ ೀಧನ-ಕಲ್ಲಕ್ ರಕ್ರರಯೆ ರ್ರಿಮಲ್ಲಿಯತವಗ ಂದತ ದ್ಧನಚರಿ/ುಸುಕ/ವಹಿಮಲ್ಲಿ ನಭಮ ಄ವಲ್ೆ ೀಕನವನತನ ಫರೆದ್ಧಡತವುದತ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಕ್ೆಲ್ಸ (ಫಯವಣೆಗೆಗಳು, ಕಲ್ೆ, ಕಯಕತಶಲ್ತೆ, ನಯೀಜಿತ ಕ್ಮಾಗಳು, ಕವನಗಳು ಆತಯದ್ಧ) ಗಳನತನ ಕೃತ್ತ
ಸಂುಟ್ದಲ್ಲಿ ನವಾಹಿಸತವುದತ.



ರತ್ತ ವಿದಯರ್ಥಾಮ ವಯಕ್ರುಚಿತರ (Profile) ತಯರಿಸತವುದತ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಫದಲ್ವಣೆಗಳು, ಸಭಸೆಯಗಳು, ಸಭಥಯಾಗಳು, ಄ಸಹಜ್ ಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗ ಕಲ್ಲಕ್
ಮಹಿತ್ತಗಳನತನ ಫರೆದ್ಧಡತವುದತ.

ಮಹಹಿತಿಯನನು ಅಥೆಥಯಷನುದನ
ಮಹಿತ್ತಮನತನ ಸಂಗರಹಿಸಿ, ದಖಲ್ಲಸಿದ ನಂತಯ ರತ್ತ ವಿದಯರ್ಥಾ ಹೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಮತತ್ತುದದರೆ ಹಗ ರಗತ್ತ ಹೆ ಂದತತ್ತುದದರೆ ಎಂಫತದನತನ
ತ್ತಳಿಮಲ್ತ, ಮಹಿತ್ತಮನತನ ಄ಥೆೈಾಸತವುದತ ಄ವಶಯಕ. ಆದಕ್ಾಗಿ ಎಚಿರಿಕ್ೆಯಿಂದ ಕ ಡಿದ ಚಿಂತನಶಿೀಲ್ತೆ ಹಗ ವಿಶೆಿೀಷಣೆಮ
಄ಗತಯತೆ ಆದೆ. ಇ ಕ್ಮಾದ ನಂತಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ರಗತ್ತ ಈಂಟ್ತ ಮಡಲ್ತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹಿಮಮಹಿತ್ತ ನೀಡತವುದತ, ಹೆ ಸ
ಸಂನ ಮಲ್ಗಳನತನ ಹತಡತಕತವುದತ, ಗತಂುಗಳನತನ ುನರ್ ವಯವಸೆಥಗೆ ಳಿಸತವುದತ ಄ಥವ ಂದತ ಕಲ್ಲಕ್ಂಶವನತನ ುನರವತ್ತಾಸಲ್ತ
ನೀವು ತೆ ಡಗಬೆೀಕ್ಗತತುದೆ.
ಷನಧಹರಣೆಗಹಗಿ ಯೀಜಿಷನುದನ
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ಮೌಲ್ಯಂಕನವು ನದ್ಧಾಷು ಹಗ ವಿಭಿನನ ಕಲ್ಲಕ್ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ ಸಿದಧಡಿಸತವ ಭ ಲ್ಕ ರತ್ತ ವಿದಯರ್ಥಾಗೆ ಄ಥಾೂಣಾ ಕಲ್ಲಕ್
಄ವಕ್ಶಗಳನತನ ದಗಿಸಲ್ತ, ಹೆಚಿಿನ ಸಹಮದ ಄ವಶಯಕತೆ ಆಯತವ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಗಭನ ನೀಡಲ್ತ ಹಗ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭತಂದೆ
ಸಗತತ್ತುಯತವ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸವಲ್ತಗಳನತನ ದಗಿಸಲ್ತ ನಭಗೆ ಸಹಮ ಮಡಫಲ್ಿದತ.

ಷಂನಮೂಲ 3: ರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಹಿಮಹೂಹಿತಿ ನಿೀಡನುದನ
ನಯಂತಯವಗಿ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಣೆಮನತನ (performance)
ಈತುಭಡಿಸಫಹತದಗಿದೆ. ಆದರಿಂದ ಄ವರಿಗೆ, ಄ವರಿಂದ ಏನತ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ಗತತ್ತುದೆ ಎಂಫತದತ ತ್ತಳಿಮತತುದೆ. ನಂತಯ ಕ್ಮಾ
ೂಣಾಗೆ ಂಡ ನಂತಯ ಄ವರಿಗೆ ಹಿಮಮಹಿತ್ತಮ ದೆ ಯಕತತುದೆ. ನೀವು ಕ್ೆ ಡತವ ಯಚನತಮಕ ಹಿಮಮಹಿತ್ತಯಿಂದ, ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಄ವಯ
ಕ್ಮಾನವಾಹಣೆಮನತನ (performance) ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಹತದತ.
ರಿವೀಕ್ಷಣೆ: ರಿಣಭಕ್ರಿೀ ಶಿಕ್ಷಕಯತ ತಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಯವಗಲ್ ಗಭನಸತತುಲ್ೆೀ ಆಯತತುರೆ. ಸಮನಯವಗಿ ಫಹತಲ್ತ
ಶಿಕ್ಷಕಯತ ತಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಕ್ೆಲ್ಸಗಳನತನ ಗಭನಸಿ ಹಗ ಄ವಯತ ಹೆೀಳುವುದನತನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವ ಭ ಲ್ಕ
ರಿವಿೀಕ್ಷಣ ಕ್ಮಾ ಮಡತತುರೆ. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ರಗತ್ತಮನತನ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸತವುದತ ತತಂಬ ಭಹತವದ ಕ್ೆಲ್ಸ ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದತ ಄ವರಿಗೆ:


ಈತುಭ ಗೆರೀರ್ಡ ಗಳನತನ ಡೆಮಲ್ತ ಸಹಮ ಮಡತತುದೆ.



಄ವಯ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಣೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಄ರಿವನತನ ಭ ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ಭತತು ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಜ್ವಬದರಿ
ಹೆ ಂದಲ್ತ ಸಹಮ ಮಡತತುದೆ.



಄ವಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನತನ ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ಸಹಮ ಮಡತತುದೆ.



ರಜ್ಯ ಹಗ ಸಥಳಿೀಮವಗಿ ರಮಣಿೀಕರಿಸಿದ ರಿೀಕ್ೆಗಳ ಭ ಲ್ಕ ತಭಮ ಸಧನೆ ಯವ ಭಟ್ುದ್ಧಯಫಹತದೆಂದತ ಉಹಿಸಲ್ತ
ಸಹಮ ಮಡತತುದೆ.

ಫಬ ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ ನಧಾಯವನತನ ತೆಗೆದತಕ್ೆ ಳುಲ್ ಸಹ ಆದತ ಸಹಮ ಮಡತತುದೆ;


ರಶೆನಮನತನ ಯವಗ ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕತ ಄ಥವ ಸತಳಿವನತನ ಯವಗ ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕತ?



ಯವಗ ಹೆ ಗಳಬೆೀಕತ?



಄ವರಿಗೆ ಸವಲ್ನೆ ನಡುಫಹತದೆೀ?



ವಿವಿಧ ಗತಂುಗಳ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಂದತ ಕ್ಮಾದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸತವ ರಿೀತ್ತ.



ತುಗಳ ಫಗೆೆ ಏನತ ಮಡತವುದತ?

ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಄ವಯ ರಗತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಸಷುವದ ಭತತು ನಖಯವದ ಹಿಮಮಹಿತ್ತ ನೀಡಿದಗ, ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತಭಮನತನ ಆನ ನ ಹೆಚತಿ
ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತುರೆ. ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನೀವು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನಯಂತಯ ಹಿಮಮಹಿತ್ತಮನತನ ನೀಡಲ್ತ ಸಧಯವಗತತುದೆ.
ಅಗ ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಄ವಯತ ಹೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಮತತ್ತುದದರೆ ಭತತು ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನತನ ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ ಬೆೀರೆ ಏನನತನ ಕಲ್ಲಮತವ
಄ವಶಯಕತೆ ಆದೆ ಎಂಫತದಯ ಫಗೆೆ ಄ರಿವುಂಟಗತತುದೆ.
ನಭಗೆ ಎದತರಗತವ ಂದತ ಸವಲ್ೆಂದರೆ, ನೀವು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಄ವಯದೆದೀ ಅದ ಕಲ್ಲಕ್ ಗತರಿಗಳನತನ ನದ್ಧಾಷು ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ
ಸಹಮ ಮಡತವುದತ, ಆದನತನ ಸವ-ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಎಂದ ಕರೆಮಫಹತದತ. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು, ವಿಶೆೀಷವಗಿ, ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಕಷು ಎಂದತ
ಭವಿಸತವವರಿಗೆ, ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಅುವದದತದ, ತಭಮ ಸವಂತದತದ ಄ನನಸತವುದೆೀ ಆಲ್ಿ.
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ನೀವು ಯವುದೆೀ ವಿದಯರ್ಥಾ ಂದತ ಕ್ಮಾ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ತನನದೆೀ ಅದ ಸಷು ಗತರಿಗಳನತನ ಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡತ, ಄ದಯ ಯೀಜ್ನೆಮನತನ
ತಯರಿಸಿ, ಄ದಕ್ೆಾ ಬೆೀಕ್ಗತವ ಸಭಮವನತನ ನದ್ಧಾಷು ಮಡಿಕ್ೆ ಂಡತ, ತನನ ರಗತ್ತಮನತನ ತನೆೀ ಸವತಃ ರಿೀವಿಕ್ಷಿಸಿ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲ್ತ
ಸಹಮ ಮಡಫಹತದತ. ಇ ರಕ್ರರಯೆಮನತನ ಄ಭಯಸ ಮಡತವುದರಿಂದ, ಄ವರಿಗೆ ತಭಮನತನ ತವು ಸವತಃ ಮೌಲ್ಯಂಕನ
ಮಡಿಕ್ೆ ಳುುವುದಯಲ್ಲಿ ರಬತತವವನತನ ಗಳಿಸತತುರೆ. ತನ ಮಲ್ಕ ಄ವರಿಗೆ ಶಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಗ ಄ವಯ ೂತ್ತಾ ಜಿೀವಿತವಧಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಮಾ
ನವಾಹಿಸತವುದಕ್ೆಾ ಹೆಚಿಿನ ನೆಯವುಂಟಗತತುದೆ.
ವದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆೀಳಿದಾನನು ಆಲ್ಲಷನುದನ ಮತನು ವೀಕ್ಷಿಷನುದನ
ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಮವಗಲ್ ಸಹಜ್ವಗಿಯೆೀ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಹೆೀಳಿದದನತನ ಅಲ್ಲಸತವುದತ ಭತತು ಗಭನಸತವುದನತನ ಮಡತತ್ತುಯತತುರೆ. ಆದತ
ಂದತ ಸಯಳ ರಿವಿೀಕ್ಷಣ ಸಧನ. ಈದಹಯಣೆಗೆ ನೀವು:


ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಗಟಿುಯಗಿ ಒದತವುದನತನ ಅಲ್ಲಸತತ್ತುಯಫಹತದತ.



ಗತಂು ಕ್ೆಲ್ಸ ಄ಥವ ರ್ೆ ೀಡಿಯಗಿ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಿಸತವಗ ಅಗತವ ಚಚೆಾಗಳನತನ ಅಲ್ಲಸತತ್ತುಯಫಹತದತ.



ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಮ ಳಗೆ ಄ಥವ ಹೆ ಯಗೆ, ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಫಳಸತವ ಸಂನ ಮಲ್ಗಳನತನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿಯಫಹತದತ.



ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಿಸತತ್ತುಯತವಗ ಄ವಯ ಅಂಗಿಕ ಭಷೆಮನತನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿಯಫಹತದತ.

ನೀವು ಸಂಗರಹಿಸಿದ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ವಿದಯರ್ಥಾಮ ರಗತ್ತ ಄ಥವ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನಜ್ವದ ುರವೆಮನತನ ದಗಿಸತತ್ತುದೆಯೆೀ ಎಂದತ
ಖಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಫಗೆೆ ನೀವು ನೆ ೀಡಿದ, ಕ್ೆೀಳಿದ, ಸಭರ್ಥಾಸಿಕ್ೆ ಳುಫಹತದದ, ಲ್ೆಕಾವಿಡಫಹತದದ ವಿಷಮಗಳನತನ
ಮತರ ದಖಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳಿು.
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಕ್ಮಾ ನವಾಹಿಸತವಗ, ನೀವು ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಮಲ್ಲಿ ಒಡಡತತು, ಂದತ ಸಂಕ್ಷಿುವದ ವಿೀಕ್ಷಣ ಟಿಣಿಗಳನತನ
ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ನೀವು ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಟಿುಮನತನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡತ ಯವ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಸಹಮದ
಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದತ ದಖಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳುಫಹತದತ ಭತತು ಯವುದದಯ ತು ಗರಹಿಕ್ೆಗಳಿದದರೆ, ಄ದಯ ಟಿಣಿಮನತನ
ಮಡಿಕ್ೆ ಳುಫಹತದತ. ನೀವು ಇ ವಿೀಕ್ಷಣ ಟಿಣಿಗಳನನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡತ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಗೆ ಹಿಮಮಹಿತ್ತಮನತನ ನೀಡಫಹತದತ ಄ಥವ
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರತೆಯೀಕವಗಿ ಄ಥವ ಗತಂುಗಳಿಗೆ ಸತಳಿವು, ಸ ಚನೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಹಿಸಫಹತದತ.
ಹಿಮಹೂಹಿತಿ ನಿೀಡನುದನ
ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಕಲ್ಲಕ್ಪಲ್ ಄ಥವ ಈದೆದೀಶಿತ ಗತರಿ ಸಧನೆಮಲ್ಲಿ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಿಸಿದಯತ ಎಂಫತದಯ ಕತರಿತ ಮಹಿತ್ತ,
ಹಿಮಮಹಿತ್ತಮ ಭ ಲ್ಕ ದೆ ಯಕತತುದೆ. ರಿಣಭಕ್ರಿ ಹಿಮಮಹಿತ್ತಮತ ವಿದಯರ್ಥಾಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂಶಗಳನತನ ದಗಿಸತತುದೆ:


ಅಗಿಯತವ ಕ್ಮಾದ ಫಗೆೆ ಮಹಿತ್ತ.



ಂದತ ಕ್ರರಯೆ ಄ಥವ ಕ್ಮಾ ಎಷತು ಚೆನನಗಿ ಮಡಲ್ಟಿುದೆ ಎಂಫತದಯ ಮೌಲ್ಯಮನ.



಄ವಯ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಣೆಮನತನ ಈತುಭಡಿಸತವುದಕ್ೆಾ ಮಗಾದಶಾನ.

ನೀವು ರತ್ತ ವಿದಯರ್ಥಾಗೆ ಹಿಮಮಹಿತ್ತ ನೀಡಿದಗ, ಄ದತ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನವುಗಳನತನ ತ್ತಳಿಮತವುದಕ್ೆಾ ನೆಯವಗತತುದೆ;
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಄ವಯತ ಏನನತನ ಮಡಫಲ್ಿಯತ?



಄ವಯತ ಇಗ ಸ ಕ್ೆಾ ಏನನತನ ಮಡಲ್ಯಯತ?



಄ವಯ ಕ್ಮಾವನತನ ಆತಯಯ ಕ್ಮಾದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದಗ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಣಿಸತತ್ತುದೆ?
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಄ವಯತ ತಭಮನತನ ತವು ಹೆೀಗೆ ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಹತದತ?

ರಿಣಭಕ್ರಿ ಹಿಮಮಹಿತ್ತಯಿಂದ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಹಮವಗತತುದೆ ಎಂಫತದನತನ ಜ್ಞಕದಲ್ಲಿಟ್ತುಕ್ೆ ಳುುವುದತ ಫಹಳ ಭತಖಯ. ನಭಮ
ಹಿಮಮಹಿತ್ತಮತ ವಿದಯರ್ಥಾಗೆ ಸರಿಯಗಿ ಄ನವಯಿಸದ್ಧದದರೆ ಄ಥವ ಄ಸಷುತೆಯಿಂದ ಕ ಡಿದದರೆ, ಆದತ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಹಿನನಡೆಮನತನಂಟ್ತ
ಮಡತತುದೆ.
ರಿಣಹಮಕಹರಿ ಹಿಮಹೂಹಿತಿಯನ:


ವಿದಯರ್ಥಾ ಕ್ೆೈಗೆ ಂಡ ಕ್ಮಾ ಭತತು ಄ವರಿಗೆ ಅಗಬೆೀಕ್ದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನತನ ಕೆೀಂದ್ರೀಕರಿಸಿರಬೆೀಕನ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ, ಄ವಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿಯತವ ಈತುಮಂಶಗಳು ಯವುವು ಭತತು ಆನ ನ ಯವ ಄ಂಶಗಳನತನ
ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕತ ಎಂಫತದನತನ ಷಪಶಟವಹಗಿ ಮತನು ಹರಮಹಣಿಕವಹಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕತ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಄ವಯತ ಮಹಡಲನ ಸಹಧಯವಗತವಂತಹ ಕ್ೆಲ್ಸಗಳನತನ ಸ ಚಿಸಬೆೀಕತ.



ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಄ಥಾವಗತವ ಷಮಕು ಭಹಷೆಮಲ್ಲಿಯಬೆೀಕತ.



ಷರಿಯಹದ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೆೀಕತ-ಫಹಳ ಮೊದಲ್ೆೀ ಹೆೀಳಿದರೆ ವಿದಯರ್ಥಾ ‚ನನತ ಇಗ ಄ದನೆನೀ ಮಡಲ್ತ ಹೆ ಯಟಿದೆದ‛ ಎಂದತ
ಹೆೀಳಫಹತದತ. ಫಹಳ ನಧನವಗಿ ಹೆೀಳಿದರೆ, ವಿದಯರ್ಥಾಮ ಯೀಚನ ಲ್ಹರಿ ಬೆೀರೆಡೆಗೆ ಹರಿದತ, ಇ ವಿಷಮ ಄ರಸತುತ
ಎನನಸಿ ನೀವು ಹೆೀಳಿದ ಕ್ೆಲ್ಸಕ್ೆಾ ಹಿಂದೆ ಹೆ ೀಗಲ್ತ ಭನಸಿಗದ್ಧಯಫಹತದತ.

ಹಿಮಮಹಿತ್ತಮತ ಮೌಖಿಕವಗಿದ್ಧದಯಫಹತದತ ಄ಥವ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ವ್ಾ ುಸುಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಯವಣಿಗೆಮ ಯ ದಲ್ಲಿಯಫಹತದತ. ಕ್ೆಳಗಿನ
ಮಗಾದಶಾನ ಄ನತಸರಿಸತವುದರಿಂದ ಹಿಮಮಹಿತ್ತ ಹೆಚತಿ ರಿಣಭಕ್ರಿಯಗತತುದೆ.
ಧನಹತೂಕ ಭಹಷೆ ಮತನು ಹೆಮಗಳುುದನನು ಬಳಷನುದನ
ನಭಮನತನ ದ ಷ್ಟ್ಸತವ ಄ಥವ ತನತನ ತ್ತದತದವುದಯ ಫದಲ್ತ, ಯರದಯ ನಭಮನತನ ಪ್ರೀತಿಹಿಸಿ ಹೆ ಗಳಿದರೆ ನಭಮ ಄ನತಬವ
ಹಿತಕಯವಗಿಯತತುದೆ. ಧನತಮಕ ಭಷೆ ಹಗ ಫಲ್ವಧಾನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಿ ವಯೀಮನದವಯ, ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ
ೆರೀರೆೀಪಿಸಿದಂತಗತತುದೆ. ಅದರೆ, ಹೆ ಗಳುವಿಕ್ೆಮತ ನದ್ಧಾಷುವಗಿ ವಿದಯರ್ಥಾ ನವಾಹಿಸಿದ ಕ್ೆಲ್ಸದ ಫಗೆೆ ಆಯಬೆೀಕ್ೆೀ ಹೆ ಯತತ,
ವಿದಯರ್ಥಾಮ ಫಗೆೆ ಄ಲ್ಿ. ಆಲ್ಿದ್ಧದದರೆ ಆದತ ವಿದಯರ್ಥಾಮ ರಗತ್ತಗೆ ನೆಯವಗತವುದ್ಧಲ್ಿ. ‘ಚೆನನಗಿ ಮಡಿದೆ‛ ಎಂಫ ದವು ನದ್ಧಾಷುವಗಿಲ್ಿ.
ಹಗಗಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ಯವುದದಯ ಂದನತನ ಹೆೀಳುವುದತ ಳೆುಮದತ:

ನೀನತ ನನನ ಗತಂಪಿನವರಿಗೆ

಄ದೆ ಂದತ
ಳೆುಮ ರಶೆನ

ಗಟಿುಯಗಿ ಒದತವುದನತನ
ನೀನತ ___________
ರಿೀತ್ತ ನನಗೆ
ತತಂಬ

ನೆನಪಿಸಿ ನೆಯವು ನೀಡಿದತದ,
ನನಗೆ ತತಂಬ
ಮಚತಿಗೆಯಯಿತತ

ಆಷುವಯಿತತ
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ಆದನತನ ಈತುಭಡಿಸಲ್ತ
ಆನ ನ ಏನತ
ಮಡಬೆೀಕ್ೆಂದರೆ …
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ಷರಿಡಿಷನುದನ ಹಹಗಮ ಷನಳಿು ನಿೀಡನುದನನು ಬಳಷನುದನ
ನೀವು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ನಡೆಸತವ ಮತತಕತೆ ಄ವಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆಯವಗತತುದೆ. ಄ವಯತ ನೀಡಿದ ಈತುಯ ತೆಂದತ ಹೆೀಳಿ, ಅ
ಸಂಭಷಣೆಮನತನ ಄ಲ್ಲಿಗೆೀ ಭತಗಿಸಿದರೆ, ಄ವಯತ ಆನ ನ ರಮತ್ತನಸತವುದಕ್ೆಾ ಹಗ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸತವುದಕ್ೆಾ ಄ವಕ್ಶವನತನ ನರಕರಿಸಿದಂತೆ
ಅಗತತುದೆ. ನೀವು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಂದತ ಸತಳಿವನತನ ನೀಡಿದರೆ, ಄ಥವ ಭತಂದತವರಿಕ್ೆ ರಶೆನಮನತನ ಕ್ೆೀಳಿದರೆ, ಄ವಯತ ಆನ ನ
ಅಳವಗಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಲ್ತ ಭತತು ಈತುಯಗಳನತನ ಹತಡತಕಲ್ತ ೆರೀಯಣೆ ಸಿಗತತುದೆ. ಄ವಯ ಸವಂತ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಄ವರೆೀ ಜ್ವಬದಯರಗತವಂತೆ
ಮಡತತುದೆ. ಈದಹಯಣೆಗೆ, ನೀವು ಄ವರಿಂದ ಆನ ನ ಈತುಭ ಈತುಯ ಫಯತವಂತೆ ೆರೀರೆೀಪಿಸಲ್ತ ಄ಥವ ಯವುದದಯ ಂದತ
ಸಭಸೆಯಮನತನ ಬೆೀರೆ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನದ್ಧಂದ ನೆ ೀಡಲ್ತ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆ ಟಿುಯತವಂತೆ ಹೆೀಳುವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ೆರೀರೆೀಪಿಸಫಹತದತ:

ಆದತ ಂದತ ಳೆುಮ
ರಯಂಬ, ಇಗ ಆದಯ ಫಗೆೆ
ಆನ ನ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನತನ

ಭತೆು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸತ.

ಮಡತ …

ನೀನತ ಇ ಈತುಯವನತನ ಹೆೀಗೆ
ಕಂಡತಕ್ೆ ಂಡೆ ಎಂದತ ವಿವರಿಸತ

ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ಫಬರಿಗೆ ಫಬಯತ ಸಹಮ ಮಡತವಂತೆ ೆರೀರೆೀಪಿಸತವುದತ ಸ ಕುವೆನಸತತುದೆ. ಆದನತನ ನೀವು, ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುವಗಲ್ೆೀ
ಕ್ೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನತನ ಫಳಸಿ ಕ್ೆೀಳಫಹತದತ.

ಗತಂುಗಳಲ್ಲಿಯತವವಯತ
ಫಬರಿಗೆ ಫಬಯತ ಸಹಮ
ಮಡತವುದನತನ ನನತ
ನೆ ೀಡಬೆೀಕತ.

ಯರದರೆ ಫಬಯತ
ಇ ಈತುಯಕ್ೆಾ ಆನ ನ
ಏನದಯ
ಸೆೀರಿಸತವಿರ?

ಹಗದರೆ ಆಲ್ಲಿ ಎಯಡತ ಸಂಗತ್ತಗಳಿವೆ.
ಆನನವ ಸಂಗತ್ತಮನತನ ನವು
ರಿಗಣಿಸಫಹತದತ?

ಶಫದದಲ್ಲಿನ ಕ್ಗತಣಿತ(spelling) ಄ಥವ ಸಂಖೆಯಗಳ ಄ಭಯಸ ಮಡತವಗ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನತನ ‘ಹೌದತ’ , ‘ಆಲ್ಿ’ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿ
ಸರಿಡಿಸಫಹತದತ. ಆಲ್ಲಿಮ ಸಹ ನೀವು ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಈತುಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ ಡತವ ನಭ ನೆಗಳನತನ ಗತಯತತ್ತಸಲ್ತ ಹೆೀಳಫಹತದತ, ಂದೆೀ
ರಿೀತ್ತಮ ಈತುಯಗಳ ನಡತವಿನ ಸಂಫಂಧ ಄ಯಮಲ್ತ ರಚೆ ೀದ್ಧಸಫಹತದತ ಄ಥವ ಯವುದೆ ೀ ಂದತ ಈತುಯ ಏಕ್ೆ ತು ಎನತನವ
ಚಚೆಾಗೆ ಅಸದ ಮಡಿಕ್ೆ ಡಫಹತದತ.
ತವೆೀ ಸವತಃ ತಭಮ ಈತುಯಗಳನತನ ತ್ತದ್ಧದಕ್ೆ ಳುುವುದತ ಭತತು ಸಹಠಿಗಳಿಂದ ತ್ತದ್ಧದಸತವುದತ ಫಹಳ ರಿಣಭಕ್ರಿ. ನಭಮ
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಗಿ ನಯೀಜಿತ ಄ಥವ ಆತರೆ ಕ್ಮಾಗಳನತನ ಮಡತವಗ, ತಭಮನತನ ತವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದತ ಭತತು
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ಫಬಯ ಕ್ಮಾವನತನ ಆನೆ ನಫಬಯತ ರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ತ ೆರೀಯಣೆ ನೀಡಫಹತದತ. ಹೆಚತಿ ಗೆ ಂದಲ್ಗಳಿಗೆ ಄ವಕ್ಶವಿಲ್ಿದ್ಧಯತವಂತೆ, ಂದತ ಸಲ್ಕ್ೆಾ
ಂದತ ಄ಂಶವನತನ (aspect) ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕರಿಸಿ, ತ್ತದತದಡಿ ಮಡಿಕ್ೆ ಳುುವುದತ/ಮಡತವುದತ ಳೆುಮದತ,

ಷಂನಮೂಲ 4: ಅಥೆಥಯಷನವಕೆಯನನು ಉತುಮಡಿಷನುದನ
ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಲಸತವುದತ ಸವಲ್ ಕಷುವಗಫಹತದತ ಭತತು ವಿಜ್ಞನದ ಄ಥಾೂಣಾ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಄ಡಿುಯಗಫಹತದತ.
ಹಗಗಿ, ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಭಮಲ್ಲಿಯತವ ರಿಕಲ್ನತಮಕ ತ್ತಳುವಳಿಕ್ೆಮನತನ ಫದಲ್ಯಿಸಲ್ತ ಭತತು ತಭಮ ‘ತು’
ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಸರಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವ ನಟಿುನಲ್ಲಿ, ನಭಮ ಬೆ ೀಧನ ವಿಧನವನತನ ಸರಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವ ಄ಗತಯತೆ ನಭಗಿದೆ. Sanger
ಭತತು Green bwe (2000) ಎಂಫತವವಯತ ಹೆ ಸ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಸಿಕ್ೆ ಳುುವ ಸಲ್ತವಗಿ, ರಸತುತವಿಯತವ ತುಗರಹಿಕ್ೆಗಳನತನ
ಸರಿಹೆ ಂದ್ಧಸಿಕ್ೆ ಂಡತ, ಭಯತ ಅಯೀಜಿಸತವ ಭತತು ಫದಲ್ಯಿಸತವ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ರಿಕಲ್ನತಮಕ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ ವಿವರಿಸಿಯತವಯತ.
(2000, p.522)
ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಎಂಫತದತ ರಸತುತವಿಯತವ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳು ಭತತು ಸಿದಧಂತಗಳಿಗೆ ಸತಭಮನೆ ಹೆ ಸ ಮಹಿತ್ತಮನತನ ಸೆೀರಿಸತವುದಲ್ಿ. ರಸತುತವಿಯತವ
ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳ ಕ್ೆಲ್ವು ಄ಂಶಗಳನತನ ತೆಗೆದತಹಕ್ರ, ಬೆೀರೆ ಕ್ೆಲ್ವು ಹೆ ಸ ಄ಂಶಗಳನತನ ಸೆೀರಿಸಿ ಯಚಿಸತವ ಄ಗತಯವಿದೆ. ವಿಶೆೀಷವಗಿ
ವಿಜ್ಞನ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಆದಯ ಹೆಚಿಿನ ಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ. Vorniadou ಭತತು ಆತಯಯತ (2001) ಭೌತ್ತಕ ವಿದಯಮನಗಳ ವೆೈಜ್ಞನಕ
ವಿವಯಣೆಗಳು ಕ್ೆಲ್ವಮಮ ಄ಂತದೃಾಷ್ಟ್ುಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವುದ್ಧಲ್ಿ ಭತತು ನಭಮ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಄ನತಬವಗಳಿಗೆ ವಯತ್ತರಿಕುವಗಿಯತತುದೆ
ಎಂಫತದನತನ ತೆ ೀರಿಸಿಕ್ೆ ಟ್ುಯತ.
ಶಿಕ್ಷಕಯತ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ವೆೈಜ್ಞನಕ ಄ಥೆೈಾಸತವಿಕ್ೆಮನತನ ಹೆೀಗೆ ಈತುಭಡಿಸಫಹತದತ ಭತತು ಄ವಯಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ
ಹೆೀಗೆ ಫದಲ್ಯಿಸಫಹತದತ ಎಂದತ ತ್ತಳಿದತಕ್ೆ ಳುಲ್ತ, ಄ನೆೀಕ ಸಂಶೆೃೀಧನ ಸಹಿತಯಗಳ ಲ್ಬಯತೆ ಆದೆ. ಫಹಳಷತು ಸಂದಬಾಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತನ ಭ ಲ್ಕ ಄ವರಿಗೆ ಸತಭಮನೆೀ ಮಹಿತ್ತ ಕ್ೆ ಡತವುದತ ಮಶಸಿನತನ ನೀಡತವುದ್ಧಲ್ಿ. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ
ರಿಕಲ್ನೆಗಳು, ಄ವಯ ಹೆ ಸ ವಿಷಮಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಄ಡಿುಡಿಸಫಹತದತ ಭತತು ಄ದನತನ ಄ವಯತ ತ್ತಯಸಾರಿಸಫಹತದತ. ನೀವು ಫಳಸಫಹತದದ
ಕ್ೆಲ್ವು ರಭತಖ ವಿಧನಗಳನತನ ಕ್ೆಳಕಂಡಂತೆ ಟಿು ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
1.

ಜ್ಞಹನಹತೂಕ ಘಶಯಣೆ (Cognitive conflict) ಮತ ರಸತುತ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ನಭಮ ಸಕ್ಾಧಯಗಳ ಄ನತಬವವು
ಘಷಾಣೆ ಹೆ ಂದ್ಧದಗ ಄ನಂಬಿಕ್ೆ ಈಂಟಗತತುದೆ. ಈದಹಯಣೆಗೆ 00C ಈಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧದದಗಲ್ ಸಹ,
ಭಂಜ್ತಗಡೆುಯಿಯತವ ನೀಯತ ತಣಣಗಗತತುದೆ ಎಂಫ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನತನ ನೀವು ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ, ಆದಕ್ೆಾ ಘಷಾಣೆಮನತನ ಈಂಟ್ತ
ಮಡತವ ಸಕ್ಾಧಯಗಳನತನ ದಗಿಸತವುದತ ಸತಲ್ಬ. ನೀವು ಫಹಳ ರ್ಗಯ ಕರಗಿ ಜ್ಞನತಮಕ ಘಷಾಣೆಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ
ಸಂದಬಾಗಳನತನ ಫಳಸತವ ಄ಗತಯತೆ ಆದೆ. ಅದರೆ, ವಿದಯರ್ಥಾಮತ ಸಂದೆೀಹಕ್ೆಾ ಳಡದಂತೆ ಆಯಲ್ತ ಭತತು ಮೊದಲ್ಲನ
ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗೆ ವಸತಿ ಹೆ ೀಗದೆೀ ಆಯಲ್ತ, ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಲಸತವ ಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ. ಹಗಗಿ ನೀವು ಕಲ್ಲಕ್ರ್ಥಾಗೆ
ಆನ ನ ಈತುಭ, ನಯಮಸಭಮತವದ ವಿವಯಣೆ ಄ಥವ ಄ಥಾೂಣಾವದ ಭತತು ಄ಥೆೈಾಸಫಹತದದ ಸಿದಧಂತವನತನ
ಭಂಡಿಸತವ ಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ.

2. ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಗಳು ಭತತು ಮದರಿಗಳು: ಹೆ ಸ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಭಂಡಿಸತವಗ ಈಮತಕುವೆನಸಫಹತದತ. ಈದಹಯಣೆಗೆ,
ನೀಯನತನ ಬಿಸಿ ಮಡಿದಗ ಭತತು ತಣಣಗಗಿಸಿದಗ ಄ದಯಲ್ಲಿಯತವ ಄ಣತಗಳ ಯಚನೆಮನತನ ವಿವರಿಸಲ್ತ, ಂದತ ಮದರಿಯಗಿ
ಸವತಃ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳನೆನೀ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುಫಹತದಗಿದೆ.
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3. ಚಚಾ ಸಭಮ: ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಎನತನವುದತ ಂದತ ವೆೈಮಕ್ರುಕ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆಮಲ್ಿ. ಅದರೆ, ಄ದತ ಂದತ ಸಮಜಿಕ ಚಟ್ತವಟಿಕ್ೆ
ಎನತನವುದನತನ ತ್ತು ಹೆೀಳುತುದೆ. ಚಚೆಾಮ ಭ ಲ್ಕ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತಭಮ ನಂಬಿಕ್ೆಗಳನತನ ಆತಯರೆ ಂದ್ಧಗೆ
ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳುಫಹತದಗಿದೆ. ಚಚೆಾಗಳಿಂದ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೀಳುವುದತ ಭತತು ಹೆ ಸ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳಿಗೆ
ಬೆಂಫಲ್ಲಸತವಂತಹ ಸಕ್ಾಧಯಗಳನತನ ರಿಗಣಿಸತವುದಯ ಮೌಲ್ಯವನತನ ಄ರಿಮತತುರೆ. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞನತಮಕ
ಘಷಾಣೆಮ ಄ನತಬವದ ಄ರಿವು, ಚಚೆಾಮತ ಈಂಟಗಲ್ತ ಭತತು ಹೆ ಸ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಈಂಟ್ತ ಮಡಲ್ತ ನೆಯವಗತತುದೆ.
ಚಚೆಾಗಳು ಹೆಚತಿ ಸಭಮವನತನ ತೆಗೆದತಕ್ೆ ಂಡಯ ಸಹ, ಄ಥಾೂಣಾ ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಅಗಬೆೀಕ್ದರೆ, ಄ವು ಫಹಳ ರಭತಖ ತರವನತನ
ನವಾಹಿಸತತುವೆ.
4. ವಿಜ್ಞನದ ಐತ್ತಹಸಿಕ ಹಿನೆನಲ್ೆ :ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ವಿಜ್ಞನ ವಿಷಮವು ಫಹಳ ಕಷು ಎಂದತ ರಿಗಣಿಸಿ, ಄ದನತನ ‘ಫತದ್ಧಧವಂತ’
ವಯಕ್ರುಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಮತರ ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿಸಫಹತದತ. ಇ ಹಿಂದೆ ಕ್ೆಲ್ವು ಄ತ್ತೀ ಫತದ್ಧಧವಂತ ವಿಜ್ಞನಗಳು ಹೆ ಂದ್ಧದದ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳು,
ವಿದಯರ್ಥಾಗಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಭಯತೆಮನತನ ಹೆ ಂದ್ಧಯತವುದತ ಂದತ ವಸುವಂಶವಗಿದತದ, ಕ್ೆಲ್ವಂದತ ಸಲ್
ಫಹಿಯಂಗಗೆ ಳಿಸಲ್ಗಿದೆ. ರಿಕಲ್ನತಮಕ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ ಬೆ ೀಧಿಸಲ್ತ ಕ್ೆಲ್ವು ಫಯಹಗಯಯತ ಕಥವಿಧನವನತನ
ಫಳಸತವಂತೆ ರತ್ತದ್ಧಸತತುರೆ.(Marson and Vazquez-Abad, 2006) ಆದಯ ಭ ಲ್ಕ ವೆೈಜ್ಞನಕ ರಿಕಲ್ನೆಗಳ
ವಿಕ್ಸವನತನ ಕಥೆಮ ಭ ಲ್ಕ ಕ್ಲ್ನತಕರಭದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವುದಗಿದೆ. ಆಂತಹ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು ಕ್ೆಲ್ವಂದತ ಸಲ್ ಸಯಳತೆಯಿಂದ
ಸಂಕ್ರೀಣಾತೆಯೆಡೆಗೆ ಭತತು ಄ಂತದೃಾಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಄ಭ ತಾದೆಡೆಗೆ ಫದಲ್ವಣೆ ಹೆ ಂದತತುದೆ. ಹಿಂದ್ಧನ ವಿಜ್ಞನಗಳ
ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ರಿೀಕ್ಷಿಸತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ, ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು ತಭಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನತನ ಬಮಭತಕು ವಿಧನದ ಭ ಲ್ಕ
ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಹತದಗಿದೆ.

ಹೆಚನುರಿ ಷಂನಮೂಲಗಳು


Common misunderstandings students may hold about all topics in science, including heat and
temperature: http://www.eskimo.com/%7Ebillb/miscon/opphys.html
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