ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹರತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಮ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹರಣನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹರಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಯ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಮಟಖ್ಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನಟನ ಇಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ, ಄ರಟ ತಮಮ ೃತ್ತುಯಲ್ಲಿ
಄ವಯಕ್ವಿರಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಯನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಯ ಮತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಯವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಯವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ರಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಮಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ
ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಯಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಬಳಸಿ, ಄ರ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ುಗಳನಟನ ನ ತನ
ಷಂದರ್ಿಗಳಿಗೆ ಮತಟು ವಿಶಯಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಯಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ ಄ನವಯವಹಗಟ ಇ ರಮಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಮತಟು ಟೆಸ್ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಯಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಮಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಬಗೆೆ ಮಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್-ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ
ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಮಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲರ್ಯವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಸಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್- ಆಂಡಿಯಹದರಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಮ ಸು ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯ ರಮಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಮಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಯಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯ
಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹರತ್ತೀಯ ತರಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಬಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ರಟ ಗಟರಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿರಣೆಯನಟನ ಕ್ೆೀಳಬಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತರಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿರಣೆಯನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಮ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಮ ಲಕ್ ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಆದನಟನ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಮ ಲಕ್ ಬಳಷಲಟ, ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಆುಗಳನಟನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಬಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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Figure 1 A colourful and stimulating classroom will improve
your students’ wellbeing, motivation and achievement.
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ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 2: ಯೀಚಿಷಲಟ ಷಥಳಹಕ್ಹವನಟನ ಮಹಡಟುದಟ
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ಷಂನ ಮಲ 1: ‘ಎಲಿರನ ನ ಳಗೆ ಳುುುದಟ’ ಎಂಬಟದರ ಄ಥಿವೆೀನಟ?
ಷಂಷೃತ್ತ ಹಹಗ ಷಮಹಜ್ದಲ್ಲಿನ ವೆೈವಿಧಯತೆಯಟ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ರತ್ತಬಂಬಷಟತುದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಭಹಷೆ, ಅಷಕ್ರು ಹಹಗ
ಸಹಮಥಯಿಗಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧರಟತಹುರೆ. ಄ರಟ ವಿವಿಧ ಸಹಮಹಜಿಕ್ ಹಹಗ ಅರ್ಥಿಕ್ ಿಸನೆನಲ್ೆಗಳಿಂದ ಬಂದ್ಧರಟತಹುರೆ.
ನಹು ಇ ವಿಭನನತೆಗಳನಟನ ಕ್ಡೆಗಣಿಷ

ಷಂರ್ರಮಷಬೆೀಕ್ಟ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಮಮ ಄ನಟರ್ವಹತ್ತೀತವಹದದದನಟನ ತ್ತಳಿಯಲಟ, ಬಬರಟ

ಮತೆ ುಬಬರನಟನ ತ್ತಳಿಯಲಟ ಇ ವಿಭನನತೆಗಳು ಸಹಧನವಹಗಬಲಿು. ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹಥನಮಹನ, ಸಹಮಥಯಿ ಹಹಗ ಿಸನೆನಲ್ೆಯ
ಬೆೀಧವಿಲಿದೆ ಕ್ಲ್ಲಯಟ ಄ಕ್ಹವ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ೆಾ ಸಕ್ಾನಟನ ಡೆದ್ಧದಹದರೆ. ಇ ಄ಂವನಟನ ಭಹರತದಲ್ಲಿನ ಕ್ಹನ ನಟ ಹಹಗ
಄ಂತರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಾಳ ಸಕ್ಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಟರಟತ್ತಷಲ್ಹಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ರಧಹನಮಂತ್ತರ ಮೊೀದ್ಧಯರಟ ತಮಮ ಮೊದಲ ಭಹಶಣದಲ್ಲಿ ಭಹರತದ
ಎಲಿ ರರ್ೆಗಳಿಗೆ ಄ರ ರ್ಹತ್ತ, ಄ಥವಹ ಅದಹಯನಟನ ಲ್ೆಕ್ರಾಷ

ಬೆಲ್ೆ ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕ್ಹದ ಹರಮಟಖ್ಯತೆಯನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ ತ್ತು ಹೆೀಳಿದಹದರೆ. ಇ

ನಟಿುನಲ್ಲಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹತರ ಬಸಳ ಮಸತವೂಣಿವಹದಟದಹಗಿದೆ.
ಬೆೀರೆಯರ ಕ್ಟರಿತಟ ನಮಗೆಲಿರಿಗ ಕ್ೆಲು ಄ಭಹರಯಗಳು ಹಹಗ ೂವಹಿಗರಸಗಳಿದಟದ, ಄ುಗಳನಟನ ನಹು ಗಮನಷದ್ಧರಬಸಟದಟ
಄ಥವಹ ಯಕ್ುಡಿಷದ್ಧರಬಸಟದಟ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಄ನಟರ್ನಟನ ಧನಹತಮಕ್ವಹಗಿ ಄ಥವಹ ಋಣಹತಮಕ್ವಹಗಿ
ರಭಹಗೆ ಳಿಷಟ ವಕ್ರು ನಮಮಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ತ್ತಳಿದಟ ಄ಥವಹ ತ್ತಳಿಯದೆಯೆೀ ನಮಮಲ್ಲಿನ ೂವಹಿಗರಸಗಳು ಹಹಗ ಄ಭಹರಯಗಳು ನಮಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಎಶಟು ಷಮಹನವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಯಟತಹುರೆಂಬಟದರ ಯೀಲ್ೆ ತಮಮ ರಭಹ ಬೀರಟತುವೆ.
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ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಄ಷಮಹನವಹಗಿ ಕ್ಹಣಟುದರ ವಿರಟದಧ ರಕ್ಷಿಷಲಟ ನೀು ಕ್ೆಲು ಕ್ರಮಗಳನಟನ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಬಸಟದಟ.
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ನೀು ಎಲಿರ ಳಗೆ ಳುುುದನಟನ ದೃಢಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಮ ರಟ


ಖ್ ತತವಗಳು:

ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಟುದಟ(noticing): ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ ಬಸಟಬೆೀಗ ಗಮನಷಟ

, ಯಥಹದೃಷ್ಟ್ುಯಟಳು

ಗ

ಷ ಕ್ಷಮಗಹರಿಸಗಳೂ ಅಗಿರಟತಹುರೆ. ಄ರಟ ತಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಹಣೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಟತಹುರೆ. ನೀು ಬಸಟಬೆೀಗ
ಗಮನಷಟರಹಗಿದದರೆ, ಬಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಏನನಹನದರ ಈತುಮವಹಗಿ ಮಹಡಿದಹಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಹಹಯ ಬೆೀಕ್ಹದಹಗ
ಹಹಗ ಄ರಟ ಬೆೀರೆಯರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆೀಗಿದಹದರೆಂಬಟದಕ್ೆಾ ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಟತ್ತುೀರಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲ್ಹಣೆ, ಄ರ ಮನೆಯ
ಷನನವೆೀವಗಳು ಹಹಗ ಆತರ ವಿಚಹರಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ತಬಂಬತವಹಗಟತ್ತುರಟುದನಟನ ನೀು ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಬಲ್ಲಿರಿ. ಎಲಿರನ ನ
ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಹದರೆ, ನೀು ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆಡೆಗೆ ರತ್ತದ್ಧನ ನಯತವಹಗಿ ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕ್ಟ ಹಹಗ ಭಹಗಿಸಷಲಟ
ಸಹಧಯವಹಗದ್ಧರಟ ಄ಥವಹ ತಮಮನಟನ ಮ ಲ್ೆ ಗಟಂಹಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ ಎಂದಟ ಭಹವಿಸಿರಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿ
ಗಮನಷಬೆೀಕ್ಟ.


ಅತಮಗೌರದ ಯೀಲ್ೆ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕ್ರಿಷಟುದಟ : ಈತುಮ ರರ್ೆಗಳೆಂದರೆ ತಹು ಏನಹಗಿರಟರೆ ೀ ಅ ಕ್ಟರಿತಟ
ನೆಮಮದ್ಧಯಹಗಿರಟರಟ. ಄ರಿಗೆ ಅತಮಗೌರವಿದಟದ, ತಮಮ ಬಲ ಹಹಗ ದೌಬಿಲಯಗಳನಟನ ತ್ತಳಿದ್ಧರಟತಹುರೆ. ಆತರರೆ ಂದ್ಧಗೆ,
಄ರ ಿಸನೆನಲ್ೆಯನಟನ ಲ್ೆಕ್ರಾಷ

ಧನಹತಮಕ್ ಷಂಬಂಧಗಳನಟನ ರ ಸಿಕ್ೆ ಳುು ಸಹಮಥಯಿುಳುರಹಗಿರಟತಹುರೆ. ಄ರಟ

ತಮಮನಟನ ಹಹಗ ಆತರರನಟನ ಗೌರವಿಷಟತಹುರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನೀು ಕ್ರರಿಯ ಯಸಿಿನ ಮಕ್ಾಳ ಅತಮ-ಗೌರದ ಯೀಲ್ೆ ಬಲವಹದ
ರಭಹ ಬೀರಬಲ್ಲಿರಿ; ಇ ವಕ್ರುಯ ಕ್ಟರಿತಟ ನಮಗೆ ಎಚಚರವಿರಲ್ಲ ಹಹಗ ಆದನಟನ ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಯ ಅತಮಗೌರನಟನ
ನಮಿಷಲಟ ಬಳಸಿ.


ನಮಯತೆ (flexibility): ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಯೀಜ್ನೆಗಳು ಄ಥವಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಯಹುದೆೀ ನದ್ಧಿಶು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಄ಥವಹ
ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ಷಹಹಯಕ್ವಹಗಟತ್ತುಲಿವೆನಸಿದಹಗ ಬದಲ್ಹಣೆಗೆ ಸಿದಧರಹಗಿರಿ. ನಮಯತೆಗೆ ಸಿದಧರಹಗಿದಹದಗ ಹೆ ಂದಹಣಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ
಄ಕ್ಹವವಿರಟತುದೆ. ಆದರಿಂದಹಗಿ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಷಬಸಟದಟ.

ಸದಕಲ ಬಳಸಬಹುದದ ಮಗಗಗಳು:


ಈತುಮ ತಿನೆಗೆ ಮಹದರಿಯಹಗಟುದಟ: ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಄ರ ಜ್ನಹಂಗಿೀಯ ಗಟಂು, ಧಮಿ ಄ಥವಹ ಲ್ಲಂಗನಟನ
ಲ್ೆಕ್ರಾಷ

ಈತುಮವಹಗಿ ನಡೆಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ೆಾ ಈದಹಸರಣೆಯಹಗಿರಿ. ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಗೌರದ್ಧಂದ ಕ್ಹಣಿರಿ ಹಹಗ

ಎಲಿರಿಗ ಷಮಹನವಹಗಿ ಬೆಲ್ೆಕ್ೆ ಡಟವಿರೆಂಬಟದನಟನ ನಮಮ ಹಠ್ದ ಮ ಲಕ್ ಷಶುಡಿಸಿ. ಄ರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಗೌರದ್ಧಂದ
ಮಹತನಹಡಿ, ಷ ಕ್ುವಹಗಿದಹದಗ ಄ರ ಄ಭಹರಯಗಳನಟನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳಿು ಮತಟು ಎಲಿರಿಗ ರಯೀಜ್ನಕ್ೆಾ ಬರಟ
ಕ್ಹಯಿಗಳನಟನ ನಿಿಸಷಟ ಮ ಲಕ್, ತರಗತ್ತಯ ಜ್ವಹಬಹದರಿಗಳನಟನ ನಿಿಸಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿ.


ಈನನತ ನರಿೀಕ್ೆಗಳು: ಸಹಮಥಯಿು ನಗದ್ಧಡಿಸಿದಟದಲಿ; ಷ ಕ್ುವಹದ ಅಷರೆ ನೀಡಿದರೆ, ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಯಬಲಿರಟ
ಹಹಗ ರಗತ್ತ ಹೆ ಂದಬಲಿರಟ. ನಮಮ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಯಹುದೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ನೀು ಮಹಡಿಷಟತ್ತುರಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯನಟನ
಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಕ್ಶುಟ್ುರೆ, ಅ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಎಂದ್ಧಗ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲ್ಹರನೆಂದಟ ಭಹವಿಷಬೆೀಡಿ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನಮಮ
ಹತರ ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಕ್ಲ್ಲಯಟಂತೆ ಮಹಡಲಟ ಎಶಟು ಈತುಮವಹಗಿ ಕ್ರಮಿಸಷಬೆೀಕ್ೆಂಬಟದಹಗಿದೆ. ನಮಮ ತರಗತ್ತಯ
ರತ್ತಯಬಬರ ಬಗೆೆಯ ನಮಗೆ ಈನನತ ನರಿೀಕ್ೆಗಳಿದದರೆ, ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಹು ನರಂತರ ರಯತನದ್ಧಂದ
ಕ್ಲ್ಲಯಬಸಟದೆಂದಟ ಭಹವಿಷಟ ಸಹಧಯತೆಗಳು ಹೆಚಹಚಗಿರಟತುವೆ. ತಿನೆಯ ಕ್ಟರಿತಹಗಿಯ ಈನನತ ನರಿೀಕ್ೆಗಳಿರಬೆೀಕ್ಟ.
ನರಿೀಕ್ೆಗಳು ಷಶುವಹಗಿರಟುದರ ಬಗೆೆ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರಷರ ಗೌರವಿಷಟುದರ ಬಗೆೆ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.
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ನಮಮ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯತೆಯನಟನ ನಮಿಸಿ: ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಯಟತಹುರೆ. ತಮಮ
ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ಯಕ್ುಡಿಷಟುದಕ್ಹಾಗಿ ಕ್ೆಲರಟ ಬರೆಯಲಟ ಆಶುಡಟತಹುರೆ; ಆತರರಟ ಮನೆ ೀನಕ್ೆ (mind map), ಚಿತರಗಳನಟನ
ಬಡಿಷಲಟ ಬಯಷಟತಹುರೆ. ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಷಟುದರಲ್ಲಿ ಈತುಮರಟ; ಕ್ೆಲರಿಗೆ ತಮಮ ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ಮಹತನಹಡಟ
ಮ ಲಕ್ ಯಕ್ುಡಿಷಲಟ ಄ಕ್ಹವ ನೀಡಿದರೆ ಈತುಮವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಯಟತಹುರೆ. ನಮಮ ಕ್ರಮ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ , ಎಲಿ ಕ್ಹಲಕ್ ಾ
ಹೆ ಂದಲ್ಹರದಟ. ಅದರೆ, ನಮಮ ಬೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯತೆಯನಟನ ಈಂಟ್ಟಮಹಡಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ
ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಄ಕ್ಹವ ದಗಿಷಬಸಟದಟ.



ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಜಿೀನಕ್ೆಾ ಷಂಬಂಧೀಕ್ರಿಸಿ: ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನೀು ಮಹಡಲಟ ತ್ತಳಿಷಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಄ರ ದ್ಧನನತಯದ ಜಿೀನಕ್ೆಾ ಷಂಬಂಧಟಿುಲಿವೆನಷಬಸಟದಟ. ಄ಂತಸ ಷಂದರ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀು
ಸಹಧಯವಿರಟವೆಡೆಯೆಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷವಂತ ಄ನಟರ್ಗಳಿಂದ ಈದಹಸರಣೆಗಳನಟನ ಬಳಸಿ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಂಬಂಧೀಕ್ರಿಷಟ
ಮ ಲಕ್ ಷಂದ್ಧಷಬಸಟದಟ.



ಭಹಷೆಯ ಬಳಕ್ೆ: ನೀು ಬಳಷಟ ಭಹ ಯ ಬಗೆೆ ರ್ಹಗರ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಯೀಚಿಸಿ. ಧನಹತಮಕ್ವಹಗಿ ಭಹಷೆಯ ಬಳಕ್ೆ ಮಹಡಿ,
ರವಂಸಿಸಿ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಄ಹಹಷಯ ಮಹಡಬೆೀಡಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ತಿನೆಯನಟನ ಟಿೀಕ್ರಸಿ; ಄ರನಟನ ಕ್ಟರಿತಲಿ.
‘ನೀನಟ ಇ ದ್ಧನ ನನಗೆ ಕ್ರರಿಕ್ರರಿ ಈಂಟ್ಟಮಹಡಟತ್ತುರಟವೆ’ ಎಂಬಟದಟ ಬಸಳ ವೆೈಯಕ್ರುಕ್ವಹದ ಟಿೀಕ್ೆ. ಬದಲ್ಹಗಿ ‘ಇ ದ್ಧನ ನನನ
ತಿನೆ ಕ್ರರಿಕ್ರರಿ ಈಂಟ್ಟಮಹಡಟಂತ್ತದೆ. ನನನ ಗಮನ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕ್ರಿಷಲಟ ಕ್ಶುವಹಗಟತ್ತುರಟುದಕ್ೆಾ ಏನಹದರ ಕ್ಹರಣವಿದೆಯೆೀ ’
ಎಂದಟ ಹೆೀಳುುದಟ ಈತುಮವಹದಟದಟ ಹಹಗ ಹೆಚಟಚ ಷಹಹಯ ಮಹಡಟಂತಸಟದಹಗಿದೆ.



ಏಕ್ರಕ್ಹರದ ಷವಹಲಟಗಳು: ಹೆಣಟು ಮಕ್ಾಳನಟನ ಏಕ್ರಕ್ಹರಲಿದ ಹತರಗಳಲ್ಲಿ ಗಟರಟತ್ತಷಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಬಳಸಿ ಄ಥವಹ
ಶಹಲ್ೆಗೆ ಮಿಸಳಹ ವಿಜ್ಞಹನಯಂತಸ ಮಹದರಿ ಯಕ್ರುಗಳನಟನ ಅಹಹವನಸಿ, ನಮಮ ಷವಂತ ಲ್ಲಂಗ ಏಕ್ರಕ್ಹರದ ಬಗೆೆ ರ್ಹಗೃತವಹಗಿರಿ;
ಹೆಣಟು ಮಕ್ಾಳು ಕ್ರರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಹಗಿಸಷಟತಹುರೆ ಹಹಗ ಗಂಡಟ ಮಕ್ಾಳು ಕ್ಹಳಜಿ ಿಸಷಟತಹುರೆ ಎಂಬಟದಟ ನಮಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದದರ
ಯಕ್ುಡಿಷಟ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಯತಹಯಷ ಮಹಡಟತೆುೀವೆ. ಆದಕ್ೆಾ ಕ್ಹರಣ ಷಮಹಜ್ದಲ್ಲಿ ಇ ಕ್ಟರಿತಟ ನಹು ಮಹತನಹಡಟ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ
ಯತಹಯಷವಿರಟುದನಟನ ರ ಢಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿರಟುದಟ.

ಸುಭದರವದ ಹಗಮ ಸ್ಾಗತಿಸು ಕಲಿಕ ವತರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ.
ಶಹಲ್ೆಯಟ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಷಟರ್ದರ ಹಹಗ ಸಹವಗತಹಸಿವಹಗಿರಬೆೀಕ್ಟ. ರತ್ತಯಬಬರ ರಷರ ಸೆನೀಸ ಹಹಗ ಗೌರದ್ಧಂದ್ಧರಲಟ
ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಟ ಮ ಲಕ್, ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹವಗತ್ತಷಲಡಟಂತೆ ಮಹಡಲಟ ನೀು ಷಮಥಿರಿದ್ಧದೀರಿ. ವಿಭನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಹಲ್ೆ
ಹಹಗ ತರಗತ್ತಯಟ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಣಬಸಟದಟ ಮತಟು ಹೆೀಗೆ ಄ನಷಬಸಟದೆಂದಟ ಯೀಚಿಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುು ಯಸೆಥಯ ಕ್ಟರಿತಟ
ಯೀಚಿಸಿ. ದೆೈಿಸಕ್, ವರಣ, ದೃಷ್ಟ್ು ಷಮಸೆಯಯಟಳುರಿಗೆ ಹಠ್ನಟನ ತಲಟಲಟ ಄ಕ್ಹವವಿರಟವೆಡೆ ಕ್ಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಯಸೆಥ ಮಹಡಿ.
ನಹಚಿಕ್ೆ ಷವಭಹದರಟ ಹಹಗ ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಗಮನ ಬೆೀರೆಡೆಗೆ ಸರಿಷಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಗಟರಟತ್ತಸಿ, ಄ರನಟನ ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಹೆೀಗೆ
ತೆ ಡಗಿಷಟಂತೆ ಮಹಡಬಸಟದೆಂಬಟದನಟನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ.
ನಿರ್ದಗಷ್ಿ ಬ ಮೀಧನ ಮಗಗಗಳು:
ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಷಲಟ ನಮಗೆ ಷಹಹಯಕ್ವಹಗಟ ಸಲವಹರಟ ನದ್ಧಿಶು ಮಹಗಿಗಳಿವೆ. ಇ ಕ್ಟರಿತಟ ಆತರ ರಮಟಖ್
ಷಂನ ಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಷಲ್ಹಗಿದಟದ, ಆಲ್ಲಿ ಷಂಕ್ಷಿು ರಿಚಯನಟನ ನೀಡಲ್ಹಗಿದೆ.
 ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆ: ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ನೀು ಕ್ೆೈಯೀಲ್ೆ ಮಹಡಟಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿದರೆ, ರತ್ತ ಬಹರಿ ಄ದೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಈತುರಿಷಲಟ
ಮಟಂದಹಗಟತಹುರೆ. ರಶೆನಗಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟಂತೆ ಹಹಗ ಈತುರಗಳ ಬಗೆೆ ಯೀಚಿಷಟಂತೆ ಹೆಚಟಚ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ
ತೆ ಡಗಿಷಲಟ ಆತರ ಮಹಗಿಗಳಿವೆ. ನೀು ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿ ರಶಿನಷಬಸಟದಟ. ಈತುರಿಷಬೆೀಕ್ಹದರಟ ಯಹರೆಂಬಟದನಟನ ನೀು
ತ್ತೀಮಹಿನಷಟುದಹಗಿ ಆಡಿೀ ತರಗತ್ತಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ; ನಂತರ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮಟಂದ್ಧನ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತರ ಬದಲಟ, ಿಸಂದ್ಧನ
ಸಹಲಟಗಳಲ್ಲಿ, ಗೆ ೀಡೆಯ ಬದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತ್ತರಟರನಟನ ರಶಿನಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷಮಯ’ ಕ್ೆ ಡಿ. ನದ್ಧಿಶು
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ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯನಟನ ಅಹಹವನಸಿ. ಅತಮವಿಶಹವಷನಟನ ಬೆಳೆಷಲಟ ರ್ೆ ೀಡಿ ಄ಥವಹ ಗಟಂು ಕ್ಹಯಿನಟನ
ಬಳಸಿ, ಅ ಮ ಲಕ್ ರತ್ತಯಬಬರನಟನ ಆಡಿೀ ತರಗತ್ತ ಚಚೆಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಬಸಟದಟ.
 ಮೌಲಯಮಹನ: ರತ್ತಯಬಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿಯನಟನ ನೀು ಈತುಮವಹಗಿ ತ್ತಳಿಯಲಟ ಷಹಹಯ ಮಹಡಟ ರ ಣಹತಮಕ್
ಮೌಲಯಮಹನದ ವಿವಿಧ ತಂತರಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಄ಡಗಿರಟ ಸಹಮಥಯಿಗಳು ಹಹಗ ಕ್ೆ ರತೆಗಳನಟನ
ಹೆ ರತರಲಟ, ನೀು ಸಹಮಥಯಿಗಳ ಬಗೆೆ ಸಹಮಹನಯೀಕ್ರಿಸಿದ ಄ಭಹರಯಗಳಿಂದ ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಗಟರಟತ್ತಷಬಸಟದಹದ
಄ನಸಿಕ್ೆಗಳಿಗಿಂತ, ರ ಣಹತಮಕ್ ಮೌಲಯಮಹನು ನಖ್ರವಹದ ಮಹಿಸತ್ತಯನಟನ ದಗಿಷಟತುದೆ. ಇ ರಿೀತ್ತ ಮಹಡಟುದರಿಂದ
ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ವೆೈಯಕ್ರುಕ್ ಄ಗತಯತೆಗಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಲಟ ಷಮಥಿರಹಗಟವಿರಿ.
 ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಹಹಗ ರ್ೆ ೀಡಿ ಕ್ೆಲಷ: ನಮಮ ತರಗತ್ತಯನಟನ ಗಟಂುಗಳಹಗಿ ವಿಭಹಗಿಷಟ ಬಗೆೆ ಹಹಗ ರ್ೆ ೀಡಿಗಳನಟನ ರಚಿಷಟ
ವಿಧಹನದ ಬಗೆೆ ರ್ಹಗರ ಕ್ವಹಗಿ ಯೀಚಿಸಿ. ಎಲಿರನ ನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಹಹಗ ಬಬರಟ ಮತೆ ುಬಬರಿಗೆ ಬೆಲ್ೆ ಕ್ೆ ಡಟುದನಟನ
ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಟ ಗಟರಿ, ಸಹಧನೆಯ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರಷರ ಕ್ಲ್ಲಯಲಟ ಄ಕ್ಹವವಿರಟ ಬಗೆೆ, ಹಹಗ
ತಮಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧರಟ ಕ್ಟರಿತಟ ಅತಮವಿಶಹವಷ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುು ಬಗೆೆ ಖಹತ್ತರಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಣುಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ
ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಹಹಗ ತಮಮ ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ಯಕ್ುಡಿಷಲಟ ಅತಮವಿಶಹವಷ ಹೆ ಂದ್ಧರಟತಹುರೆ. ಅದರೆ, ಆಡಿೀ ತರಗತ್ತಯ
ಮಟಂದೆ ಹೆೀಳಲಟ ಸಹಧಯವಹಗದ್ಧರಬಸಟದಟ.
 ವಿಭೆೀ

ಕ್ರಿಷಟುದಟ: ವಿವಿಧ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಹಯಿಗಳನಟನ ಸಂಚಟುದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಹು ಆರಟ ಸಂತದ್ಧಂದ

ಅರಂಭಸಿ, ಮಟಂದಟರೆಷಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದೆ. ಮಟಕ್ಹುಂತ ಕ್ಹಯಿಗಳನಟನ (open-ended tasks) ನೀಡಟುದರಿಂದ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯವಷಟಿ ನಿಿಸಷಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ಹಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೆಾ ನೀಡಿದಹಗ, ಄ರ ಕ್ಹಯಿದ ಕ್ಟರಿತಟ ಮಹಲ್ಲೀಕ್ತವ ಭಹನೆ
ಡಟುದಲಿ

, ತಮಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ತಹವೆೀ ಜ್ವಹಬಹದರರಹಗಲಟ ಷಹಹಯವಹಗಟತುದೆ. ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ದೆ ಡಡ ತರಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ,

ರತ್ತಯಬಬರ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯ ಄ಗತಯತೆಗಳನಟನ ಗಟರಟತ್ತಷಟುದಟ ಕ್ಶು. ಅದರೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ಹಯಿಗಳು ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ
ಬಳಷಟ ಮ ಲಕ್ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದೆ.
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.
.

ಷಂನ ಮಲ 3 : ಷಥಳಿೀಯ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಬಳಷಟುದಟ
ಠ್ಯುಷುಕ್ಗಳನಟನ ಮಹತರಲಿದೆೀ, ಆನ ನ ಄ನೆೀಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದೆ. ವಿವಿಧ
ಜ್ಞಹನೆೀಂದ್ಧರಯಗಳನಟನ ಬಳಷಟ (ದೃಷ್ಟ್ು, ವರಣ, ಷವಿ, ವಹಷನೆ, ರಟಚಿ) ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಮಹಗಿಗಗಳನಟನ ತೆ ೀರಿಸಿದರೆ, ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಲ್ಲಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಯಚಿಚಸಿದಂತಹಗಟತುದೆ. ನಮಮ ಷಟತುಮಟತುಲ ಆರಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ, ನಮಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆರವಹಗಬಸಟದಟ. ಯಹುದೆೀ ಶಹಲ್ೆಯಟ ತನನದೆೀ ಅದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಄ತ್ತ ಕ್ಡಿಯ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ
ವೆಚಚರಿಸತವಹಗಿ ತಯಹರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬಸಟದಟ. ಿಸೀಗೆ ಷಥಳಿೀಯ ಷಟುಗಳನಟನ ಕ್ೆ ರೀಡಿೀಕ್ರಿಸಿ, ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಜಿೀನ ಮತಟು
ಠ್ಯಕ್ರಮದ ನಡಟವೆ ರ್ೆ ೀಡಣೆ ಮಹಡಲಟ ಸಹಧಯ. ನಮಮ ಸತ್ತುರದ ರಿಷರದಲ್ಲಿಯೆೀ, ಄ನೆೀಕ್ ವಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಣಿತ್ತಯನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧರಟ
ಯಕ್ರುಗಳನಟನ ನೀು ಕ್ಹಣಟವಿರಿ. ಹಹಗೆಯೆೀ ಄ನೆೀಕ್ ರಿೀತ್ತಯ ಸಹವಭಹವಿಕ್ ಷಂನ ಮಲಗಳನ ನ ಷಸ ಕ್ಹಣಟವಿರಿ. ಆುಗಳನಟನ ಬಳಸಿ ನೀು
ಷಥಳಿೀಯ ಷಮಟದಹಯದೆ ಡನೆ ಷಂಬಂಧ ಕ್ಲ್ಲಷಬಸಟದಟ, ಄ದರ ಮೌಲಯನಟನ ಎತ್ತುಿಸಡಿಯಬಸಟದಟ. ಄ಷೆುೀ ಄ಲಿದೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ರ
ರಿಷರದ ಶಿರೀಮಂತ್ತಕ್ೆ ಹಹಗ ವೆೈವಿಧಯತೆಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಿ ರಚೆ ೀದ್ಧತರಹಗಲಟ ನೆರವಹಗಬಸಟದಟ. ಆನ ನ ಹೆಚಹಚಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ
ಂದಟ ಷಮಗರವಹಗಿ ಄ಂದರೆ ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಮತಟು ಳಗೆ ಅಗಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಅಗಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ವರಮಷಬೆೀಕ್ಟ.

ನಿಮೂ ತರಗತಿ ಕ ಮೀಣ ಯನುು ಇನಮು ಹ ಚ್ುು ಆಕಷ್ಗಣೀಯವಗಿಸುುದು
ಜ್ನರಟ ತಮಮ ಮನೆಗಳನಟನ ಎಶಟು ಸಹಧಯವೀ ಄ಶಟು ಅಕ್ಶಿಣಿೀಯವಹಗಿ ಆಡಲಟ ವರಮಷಟತಹುರೆ. ನೀು ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ
ರಿಷರದ ಬಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆ ಮಹಡಟುದಟ ಳೆುಯದಟ. ನೀು ನಮಮ ತರಗತ್ತ ಹಹಗ ಶಹಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಟ ಂದಟ
ಅಕ್ಶಿಣಿೀಯ ಷಥಳನಹನಗಿ ಮಹಡಲಟ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುು ವರಮ, ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯೀಲ್ೆ ಂದಟ ಧನಹತಮಕ್ ರಭಹ ಬೀರಟತುದೆ. ನಮಮ
ತರಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಯನಟನ ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಲಟವಹಗಿ ಅಷಕ್ರುದಹಯಕ್ ಹಹಗ ಅಕ್ಶಿಣಿೀಯವಹಗಿಷಲಟ, ನೀು ಹೆಚಿಚನದದನಟನ
ಮಹಡಬಸಟದಟ. ಈದಹಸರಣೆಗೆ, ನೀು


ಸಳೆಯ ಮಹಯಗಜಿೀನ್ ಮತಟು ಕ್ರತರ ಗಳಿಂದ ಭತ್ತುತರಗಳನಟನ(posters) ಸಿದಧಡಿಷಬಸಟದಟ.



ರಷಟುತ ವಿಶಯಕ್ೆಾ ಷಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಷಟುಗಳು ಮತಟು ಕ್ಲ್ಹಕ್ೃತ್ತಗಳನಟನ ತರಬಸಟದಟ.



ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಡಿದ ಕ್ೆಲಷನಟನ ರದಶಿಿಷಬಸಟದಟ.
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ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟತ ಸಲನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ ಹಹಗ ಹೆ ಷ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ ೆರೀರೆೀಷಲಟ ತರಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಯಲ್ಲಿ
ರದಶಿಿಸಿರಟುದನಟನ ಬದಲ್ಹಯಿಷಟತ್ತುರಬಸಟದಟ.

ಸಥಳೀಯ ರಿಣತರನುು ನಿಮೂ ತರಗತಿಯಲಿಿ ಬಳಸುುದು
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಣ ಄ಥವಹ ರಿಮಹಣದ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುದದರೆ, ಮಹರಹಟ್ಗಹರರಟ ಄ಥವಹ ದಜಿಿಯನಟನ ಕ್ರೆದಟ, ತಮಮ ೃತ್ತುಯಲ್ಲಿ
಄ರಟ ಗಣಿತನಟನ ಬಳಷಟ ರಿೀತ್ತಯನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿಷಟಂತೆ ವಿನಂತ್ತಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ನೀು ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ೆಯಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ ರಚನೆಗಳು ಹಹಗ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಷಬೆೀಕ್ರದದರೆ, ಯಸಂದ್ಧ ಹಹಕ್ಟ ಕ್ಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ರಿಣಿತ್ತ ಹೆ ಂದ್ಧರಟರನಟನ ನಮಮ ಶಹಲ್ೆಗೆ
ಕ್ರೆದಟ ವಿವಿಧ ಅಕ್ೃತ್ತ, ವಿನಹಯಷ, ಷಂರದಹಯ ಮತಟು ತಂತರಗಳನಟನ ಄ರಿಂದ ತ್ತಳಿಯಬಸಟದಟ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಗಟರಿಗಳು ಎಲಿರಿಗ
ಷಶುವೆನಸಿದಹಗ, ಿಸೀಗೆ ಄ತ್ತರ್ಥಗಳನಟನ ಅಹಹವನಸಿ, ಕ್ಹಯಿ ನಿಿಸಷಟುದಟ ಈತುಮವೆನಷಟತುದೆ. ಷಮಯಕ್ಾನಟಗಟಣವಹಗಿ ನರಿೀಕ್ೆಗಳ
ಸಂಚಿಕ್ೆಯ ಷಸ ಅಗಟತುದೆ.
ನಮಮ ಶಹಲ್ಹ ಷಮಟದಹಯದಲ್ೆಿೀ ಕ್ೆಲು ರಿಣಿತರಟ (ಈದಹಸರಣೆಗೆ - ಄ಡಟಗೆ ರ್ಟ್ುರಟ ಄ಥವಹ ಯೀಗಕ್ೆೀಮ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುುರಟ)
ಆರಬಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಂಬಂಧಸಿದಂತೆ, ಆಂತಸ ರಿಣಿತರನಟನ ಷಂದವಿನ ಮಹಡಬಸಟದಟ. ಈದಹಸರಣೆಗೆ,
಄ಡಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಶಟು ರಮಹಣದ ಅಹಹರ ಷಟುಗಳನಟನ ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಅಹಹರ ದಹಥಿಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಟತುದೆ ಄ಥವಹ
ಸವಹಮಹನು ಶಹಲ್ಹ ಅಟ್ದ ಯೈದಹನ ಮತಟು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ ಯೀಲ್ೆ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ರಭಹ ಬೀರಟತುದೆ.

ಹ ಮರಗಿನ ರಿಸರನುು ಬಳಸುುದು
ನಮಮ ಹಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಷಬಸಟದಹದಂತಸ ಄ನೆೀಕ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ನಮಮ ತರಗತ್ತಯ ಹೆ ರಗಡೆ ಲರ್ಯವಿರಟತುದೆ. ಎಲ್ೆಗಳು,
ರ್ೆೀಡಗಳು, ಷಷಯಗಳು, ಕ್ರೀಟ್ಗಳು, ಕ್ಲಟಿಗಳು ಄ಥವಹ ಮರದ ತಟಂಡಟಗಳಂತಸ ಷಟುಗಳನಟನ ನೀು ಷಂಗರಿಸಷಬಸಟದಟ (಄ಥವಹ ನಮಮ
ತರಗತ್ತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಂಗರಿಸಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ). ಇ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಮಮ ತರಗತ್ತಯ ಳಗೆ ಅಕ್ಶಿಣಿೀಯವಹಗಿ
ರದಶಿಿಷಟುದರಿಂದ, ನಮಮ ಹಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಯನಟನ ಆನ ನ ಅಷಕ್ರುದಹಯಕ್ನಹನಗಿಷಬಸಟದಟ. ಇ ಷಟುಗಳು ಚಚೆಿಗೆ ವಿಶಯನಟನ
ದಗಿಷಟತುವೆ ಄ಥವಹ ಗಿೀಿಕ್ರಣದ ಬಗೆೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಬಳಕ್ೆಯಹಗಟತುವೆ ಄ಥವಹ ಜಿೀವಿಗಳು ಮತಟು ನಜಿೀಿ ಷಟುಗಳ ಬಗೆೆ
ರಯೀಗಗಳ ಮ ಲಕ್ ವಿರಿಷಲಟ ಷಹಹಯಕ್ವಹಗಟತುವೆ. ನಮಮ ಷಥಳಿೀಯ ಷಮಟದಹಯಕ್ೆಾ ಷಮಿಕ್ವಹಗಿರಟಂತಸ ಮತಟು ಕ್ ಡಲ್ೆೀ
ಲರ್ಯವಿರಟಂತಸ ಷಂನ ಮಲಗಳಹದ ಬಸ್ ವೆೀಳಹ ಟಿುಗಳು ಄ಥವಹ ರ್ಹಿಸೀರಹತಟಗಳನಟನ ದಗಳ ಗಟರಟತ್ತಷಟವಿಕ್ೆ, ಗಟಣಹತಮಕ್ತೆಯನಟನ
ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ರಯಹಣದ ಷಮಯನಟನ ಲ್ೆಕ್ಾ ಹಹಕ್ಟುದಕ್ೆಾ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲವಹಗಿ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದೆ.
ಹೆ ರಗಡೆಯಿಂದ ಷಟುಗಳನಟನ ತರಗತ್ತಯ ಳಗೆ ತರಬಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಹೆ ರಹಂಗಣವೆೀ ವಿಷುರಿಸಿದ ತರಗತ್ತಯಹಗಬಸಟದಟ. ಎಲ್ಹಿ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಲಟ, ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಹೆ ರಗಡೆ ಹೆಚಟಚ ಷಥಳಹಕ್ಹವವಿರಟತುದೆ. ನಮಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಹೆ ರಗಡೆ ಕ್ರೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ಹೆ ೀದಹಗ, ಄ರಟ ಇ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹಡಬಸಟದಟ:
 ೃತುದ ಯೀಲ್ಲರಟ ರತ್ತಯಂದಟ ಬಂದಟೂ, ಕ್ೆೀಂದರ ಬಂದಟವಿನಂದ ಷಮಹನ ದ ರದಲ್ಲಿರಟತುದೆ ಎಂಬಟದನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯ
ಮ ಲಕ್ ಮಹಡಿ ತೆ ೀರಿಷಟುದಟ.
 ಂದಟ ದ್ಧನದ ವಿವಿಧ ಷಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳುಗಳ ಈದದನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಬಸಟದಟ.
 ಷ ಚನೆಗಳು ಹಹಗ ಚಿಹೆನಗಳನಟನ ಒದಟುದಟ.
 ಷಮೀಕ್ೆಗಳು ಮತಟು ಷಂದವಿನಗಳನಟನ ಮಹಡಟುದಟ.
 ಸೌರಚಹಲ್ಲತ ಹಯನೆಲ್ ಗಳನಟನ ಂದಟ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಥಷಟುದಟ.
 ೆೈರಿನ ಬೆಳಣಿಗೆ ಮತಟು ಮಳೆ ರಮಹಣನಟನ ನಿಿಸಷಟುದಟ.
ಹೆ ರಗಡೆ ವಹತಹರಣದಲ್ಲಿ, ಄ರ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಟ ನೆೈಜ್ತೆ ಮತಟು ಄ರದೆೀ ಅದ ಷವತಃ ಄ನಟರ್ಗಳ ಅಧಹರದ ಯೀಲ್ೆ ಄ಲಂಬತವಹಗಿದೆ
ಮತಟು ಆದನಟನ ಆತರೆ ಷಂದರ್ಿಗಳಿಗೆ ಗಹಿಯಿಷಬಸಟದಹಗಿದೆ.
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ನೀು ಶಹಲ್ಹ ಅರಣದ್ಧಂದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೀಗಿ ಕ್ಹಯಿ ನಿಿಸಷಬೆೀಕ್ರದದರೆ, ನಮಮ ಶಹಲ್ೆಯ ನಹಯಕ್ರ ಄ನಟಮತ್ತಯನಟನ ತೆ ದಟಕ್ೆ ಳುು
಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ, ಯಹ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ಮೊದಲ್ೆೀ ಯೀಜಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ ಮತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನಯಮಗಳನಟನ
ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧರಬೆೀಕ್ಟ. ನೀು ಮತಟು ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಶಹಲ್ಹ ಅರಣದ್ಧಂದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೀಗಟ ಮೊದಲಟ, ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಯಬೆೀಕ್ಟ
ಎಂಬಟದರ ಕ್ಟರಿತಟ ಷಶು ಄ರಿು ಆರಬೆೀಕ್ಟ.

ಸಂನಮೂಲಗಳನುು ಹ ಮಂರ್ದಸುುದು/ಮಗಡಿಸುುದು
ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಟಚ ಷ ಕ್ುವಹಗಿರಟಂತೆ, ಇಗಿರಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನೀು ಮಹಿಡಿಷಬಸಟದಟ/ಹೆ ಂದ್ಧಷಬಸಟದಟ. ಇ
ಬದಲ್ಹಣೆಗಳು ಚಿಕ್ಾದೆೀ ಅಗಿದದರ , ಹೆಚಿಚನ ಯತಹಯಷನಟನ ಮಹಡಬಲಿು. ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ನೀು ತರಗತ್ತಯ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷರಿ
ಹೆ ಂದಟಂತೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ ರಯತ್ತನಷಟತ್ತುದದರೆ, ಆಂತಸ ಮಹಹಿಡಟಗಳು ಹೆಚಿಚನ ಯತಹಯಷನಟನ ಮಹಡಬಲಿು.
ಈದಹಸರಣೆಗೆ, ಬೆೀರೆ ರಹಜ್ಯಕ್ೆಾ ಷಂಬಂಧಸಿದರಹಗಿದದರೆ, ಷಥಳದ ಹೆಷರಟ ಹಹಗ ಯಕ್ರುಯ ಹೆಷರನಟನ ಬದಲ್ಹಯಿಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ಂದಟ
ಹಹಡಿನಲ್ಲಿರಟ ಯಕ್ರುಯನಟನ ಬದಲ್ಹಯಿಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ವಿಶೆೀಶ ಸಹಮಥಯಿುಳು ಂದಟ ಮಗಟನಟನ ಕ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಿಚಯಿಷಟುದಟ. ಿಸೀಗೆ
ನೀು ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಮಮ ತರಗತ್ತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಹಗ ಄ರ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷ ಕ್ುವಹಗಿರಟಂತೆ ಸಿದಧಡಿಷಬಸಟದಟ.
ಆನ ನ ಹೆಚಟಚ ಷಂನ ಮಲರ್ರಿತರಹಗಲಟ ನಮಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಕ್ಹಯಿ ನಿಿಸಸಿ. ನೀು ಹಹಗ ನಮಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯ
ನಡಟವೆ ಆನ ನ ಹೆಚಿಚನ ಶೆರೀಣಿಕ್ೃತ ಕ್ೌವಲಗಳಿದಟದ, ಆದಟ ಷಂನ ಮಲಗಳ ಮಹಿಡಿಷಟವಿಕ್ೆ/ಹೆ ಂದ್ಧಷಟವಿಕ್ೆ ಹಹಗ ಹೆ ಷ
ಷಂನ ಮಲಗಳ ಸಿದಧಡಿಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಯ ಮಹಡಟತುದೆ. ನಮಮ ಬಬ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗೆ ಷಂಗಿೀತದಲ್ಲಿ ಕ್ೌವಲವಿರಬಸಟದಟ, ಆನೆ ನಬಬರಿಗೆ
ಗೆ ಂಬೆಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಟ ಬಗೆೆ ಄ಥವಹ ತರಗತ್ತಯ ಹೆ ರಗೆ ವಿಜ್ಞಹನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಅಯೀಜಿಷಟುದರ ಬಗೆೆ ಈತುಮ
ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧರಬಸಟದಟ. ನೀು ನಮಮ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬಳಷಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಮಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ
ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳಿು. ಆದರಿಂದ ನಮಮ ಶಹಲ್ೆಯ ಎಲ್ಹಿ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹರಣ ಶಿರೀಮಂತವಹಗಲ್ಲದೆ.
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‘Classroom management – creating a learning environment, setting expectations, motivational
climate, maintaining a learning environment, when problems occur’:
http://education.stateuniversity.com/pages/1834/Classroom-Management.html#ixzz38U9nHcd4
‘Seeds & germination: science fair projects and experiments’:
http://www.juliantrubin.com/fairprojects/botany/seedsgermination.html
‘Measuring germination rates’: http://ddl.nmsu.edu/kids/explore/experiments/germination.html
‘Inclusive classrooms: achieving success for all students’ by Kathleen G. Winterman:
http://ici.umn.edu/products/impact/241/18.html

/
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Environments: A Literature Review. London: The Design Council. Available from:
http://www.ncl.ac.uk/cflat/news/DCReport.pdf (accessed 9 September 2014).
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