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

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಭಟಖ್ಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನಟನ ಇಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ, ಄ಯಟ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ವಯಕ್ವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ
ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ುಗಳನಟನ ನ ತನ
ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತಟು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ ಄ನವಮವಹಗಟ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತಟು ಟೆಸ್ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್-ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ
ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್- ಆಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ
಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ, ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆುಗಳನಟನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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3:
ಶಿರೀಭತ್ತ ಗಿೀತಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಹಷದ ಕ್ಟರಿತಟ ವಿರಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿದಹಗ, ಷಥಳಿೀಮವಹಗಿ ಕ್ಹಣಟ ಕ್ರಯಟ ಅವಹಷದ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ
ನೀಡ

, ಕ್ೆೀಲ ಫೃಸತ್ ಅವಹಷಗಳನಟನ ಮಹತರ ಹೆೀಳಿದದನಟನ ಗಭನಸಿದಯಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಷಟತುಭಟತುಲ ರಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಹಣಸಿಗಟ

ಅವಹಷಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಷಟಂತಹಗಲಟ, ಄ಕ್ೆಯಂದಟ ಹೆ ರಹಂಗಣ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ನಡೆಷಲಟ ನದಿರಿಸಿದಯಟ.
‚ಂದಟ ವಹಯದ ಮೊದಲಟ ನಹನಟ ಮಹಡಲಟ ಯೀಜಿಸಿದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯೆಂದರೆ, ನಹನಟ ಶಹಲ್ೆಮಟ ಕ್ಹಣಸಿಗಟ ಄ವಹಷಗಳನಟನ ಸಟಡಟಕ್ಲಟ
ನಹನಟ ಶಹಲ್ೆಮ ಮ್ಮೈದಹನದ ಷಟತು ಒಡಹಡಿದೆ. ಹಹಷಟಕ್ಲಟಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಬಿಯಟಕ್ಟ, ದೆ ಡಡ ಕ್ಲಟಿ, ಕ್ೆ ಳೆತ ಭಯದ ರೆಂಬೆ ಭತಟು ಸಟಲಟಿಹಹಸಿನ
ಭಹಗು ಷಸ ಆದಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿದದು. ರತ್ತಯಂದಟ ಗಟಂಪಿಗ ಸಿಗಟ ಹಹಗೆ ನಹನಟ ರಶೆನಗಳ ಗಟಂನಟನ ತಯಹರಿಸಿದೆ. ನಹನಟ ನಗದ್ಧಡಿಸಿದ
ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಯಹುದೆೀ ಄ಹಮಕ್ಹರಿ ಗಿಡ ಭತಟು ಷಟುಗಳಿಲಿದ ಷಟಯಕ್ಷಿತ ಷಥಳ ಎಂಫಟದನಟನ ಹಠ್ ಮಹಡಟ ಭಟನನ ದ್ಧನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿದೆ.
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ, ಄ವಹಷ ಎಂದರೆೀನಟ ಎಂದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳಿ, ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿಚಯಿಷಟತಹು, ನಹನಟ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ
ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಎಲಿಯಟ ಪಿಕ್ೆ ಂಡ ವಹಯಖ್ಹಯನನಟನ ಫರೆದೆ :
‚ಂದಟ ಗಟಂಪಿನ ಹರಣಿ ಭತಟು ಷಷಯಗಳು ವಹಸಿಷಟತ್ತುಯಟ ಭತಟು ಄ುಗಳಿಗೆ ಄ಲ್ಲಿ ಅಹಹಯ ಹಹಗ ಅವರಮನಟನ ದಗಿಸಿಯಟ ಷಥಳವೆೀ
಄ವಹಷ.‛
ನನನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ೩೨ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿದಟದ, ನಹನಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ೪ ಜ್ನಯ ಗಟಂು ಮಹಡಿ, ಄ರೆೀನಟ ಮಹಡಬೆೀಕ್ೆಂಫಟದನಟನ ತ್ತಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ನದೆೀಿವನಗಳನಟನ ಫರೆದೆ. ನಹನಟ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನಟನ ನಗದ್ಧ ಡಿಸಿದ ಷಥಳಕ್ೆಾ ಄ಯಟ ಹೆ ೀಗಿ ಅವಹಷ ಸಹಥನಗಳ ಫಗೆೆ
ತಭಮ ವಿಚಹಯಣೆಮನಟನ ನಡೆಸಿದಯಟ.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ನಹನಟ ಄ಯನಟನ ಕ್ಳುಿಸಷಟ ರ್ಹಗ ಅವಹಷ ಸಹಥನವೆೀ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಷಬೆೀಕ್ರತಟು. ಚಚೆಿಗೆ ಷಭಮ ಕ್ೆ ಟ್ಟು, ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಄ಯಟ
ತ್ತೀಮಹಿನಸಿದ ನಂತಯ ಄ಯ ಅ ತ್ತೀಮಹಿನಕ್ೆಾ ಹೆೀಗೆ ಫಂದಯಟ ಎಂಫಟದನಟನ ವಿರಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಄ರಿಗೆ ಄ನಟಮಹನ ಄ಥವಹ
ಪಿಗೆಯಿಲಿವೆಂದರೆ ನಹು ಪಿ ಫರೆದ್ಧದದ ವಹಯಖ್ಹಯನಕ್ೆಾ ತೆಯಳಿದೆು. ಕ್ಲಟಿ ಭತಟು ಹಹಷಟಕ್ಲಟಿಗಳು ಄ವಹಷಲಿವೆಂದಟ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು
ಹೆೀಳಿದಯಟ. ಅದರೆ, ಕ್ೆ ಳೆತ ಭಯದ ಯಂಬೆ ಭತಟು ಸಟಲಟಿಹಹಸಿನ ಭಹಗನಟನ ಅವಹಷವೆಂದಟ ತ್ತೀಮಹಿನಸಿದದಯಟ.
ನಹನಟ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೆ ಟ್ು ಕ್ೆಲಷವೆಂದರೆ :
ಅವಹಷವೆಂದಟ ಸಹಬಿೀತಟಡಿಷಲಟ ಯಹ ಅಧಹಯಗಳನಟನ ಄ಯಷಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ಮಹಿಸತ್ತ ಷಂಗರಿಸಷಬೆೀಕ್ಟ?
ತಭಮ ರದೆೀವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಮಟತ್ತುಯಟ ಄ಥವಹ ವಹಸಿಷಟತ್ತುಯಟ ಜಿೀವಿಗಳ ಫಗೆೆ ಮಹಿಸತ್ತ ಷಂಗರಿಸಸಿದಯಟ. ಷಷಯ ಄ಥವಹ ಹರಣಿಗೆ
ಹಹನಯಹಗದ್ಧದದರೆ ಄ಯಟ ಆನನತಯ ಸಹಕ್ಷಿಮನ ನ ತಂದೆ ಡಡಫಸಟದಟ.
ಮ್ಮಮ ಹೆ ರಹಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಗಟಂುಗಳು ತವರಿತವಹಗಿ ಅವಹಷಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿದರೆ, ಭತೆು ಕ್ೆಲರಿಗೆ ಄ದನಟನ ಸಟಡಟಕ್ಲಟ ಷಹಹಮ
ಬೆೀಕ್ರತಟು. ಕ್ೆಲಯಟ ಄ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಾ ಚಿಕ್ಾ ಜಿೀವಿಗಳ ಚಿತರ ಬಿಡಿಸಿದರೆ, ಭತೆು ಕ್ೆಲಯಟ ಄ದಯ ಭಹಗಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ, ಟಿಣಿ ಫರೆದಯಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ವಹಷದಲ್ಲಿ ದೆ ರೆತ ಭಣಟು ಭತಟು ಷಷಯದ ಭಹಗಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಸಿದದಯಟ. ಂದಟ ಕ್ಲಿನಟನ ಎತ್ತುದಹಗ ಄ದಯ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ಂಡ ಚಿಕ್ಾ
ರ್ೆೀಡ ಭತಟು ಭಯದಹೆೀನಟಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಿ ಅವಿಮಿಗೆ ಂಡಯಟ. ಕ್ಲ್ಲಿನ ಕ್ೆಳಗಿಯಟ ತೆೀವಹಂವನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿದಯಟ ಭತಟು ಕ್ೆ

ತ

ಷಷಯಗಿದ ನಭ ನೆಮನಟನ ಷಂಗರಿಸ ದಯಟ.
ಕ್ಲಟಿ ಹಹಸಿನ ಬಿಯಟಕ್ರನಂದ ಹೆ ಯಫಯಟತ್ತುಯಟ ಷಣು ಷಷಯಗಳನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಂದಟ ಗಟಂು ಫಸಳ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದಯಟ. ಎಲ್ೆಗಳ
ಕ್ೆಳಗಿಯಟ ಷಣು ಗಿಡಹೆೀನಟಗಳನಟನ ಆಯಟವೆಗಳು ತ್ತನಟನತ್ತುಯಟುದನಟನ ಷಸ ಬ ತಗನನಡಿ ಭ ಲಕ್ ಄ಯಟ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದಯಟ. ಄ಲ್ಲಿಯೆೀ ಸಟಲ್ಲಿನ ಮ್ಮೀಲ್ೆ
ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ ಷ ಚಿಸಿದೆ. ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ ಅವಹಷವೆಂದಟ ಸಹಬಿೀತಟಡಿಷಲಟ ಬೆೀಕ್ಹದ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ
ರಷಟುತಡಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಄ಯಟ ಅವಹಷದ ಫಗೆೆ ತಭಮ ಄ರಿು ಫದಲ್ಹಗಿಯಟುದಹಗಿ ಪಿದಯಟ ಭತಟು ಕ್ಲಟಿ ಹಹಸಿನ ಕ್ೆಳಗಿದದ ಷಥಳ ಕ್ ಡ
ಅವಹಷವೆನಷಟತುದೆ ಎಂದಟ ಄ರಿತಟಕ್ೆ ಂಡಯಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಹವೆೀ ಮಹಡಿ ನೆ ೀಡಟ ಄ನಟಬನಟನ ದಗಿಸಿದಹಗ, ಄ದಟ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ನೆೀಯ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯಟತುದೆ.
ಶಹಲ್ಹಯಣದಲ್ಲಿ ಗಭನಸಿದ ಅವಹಷಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ನಹನಟ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ವಿರಿಷಫಸಟದ್ಧತಟು. ಅದರೆ, ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ ಷವತ: ಄ನೆವೀಶಣೆ
ಮಹಡಲಟ ಄ಕ್ಹವ ಕ್ೆ ಟಿುದಟದ, ಅಳವಹದ ಄ರಿನಟನ ಭ ಡಿಸಿ, ಄ಯನಟನ ಹೆಚಟಿ ಈತಟುಕ್ಯನಹನಗಿ ಮಹಡಿತಟ ಎಂದಟ ನನಗನಸಿತಟ. ನನನ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಈತಹುಸ ನಂತಯದ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿಮ ಹಹಗೆಯೆೀ ಈಳಿದ್ಧತಟು. ರತ್ತ ಅವಹಷ ಸಹಥನದಲ್ಲಿದದ ಜಿೀವಿಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ, ನಭಮಲ್ಲಿದದ
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ನಧಿಮನಟನ ಫಳಸಿ ಄ುಗಳ ರೆೀಖ್ಹಚಿತರನಟನ ಮಹಡಿದೆು‛.
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ಸಂಪನ್ಮೂಲ 1: ಸಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸನುದನ
ಠ್ಯುಷುಕ್ಗಳನಟನ ಮಹತರಲಿದೆೀ, ಆನ ನ ಄ನೆೀಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ವಿವಿಧ
ಜ್ಞಹನೆೀಂದ್ಧರಮಗಳನಟನ ಫಳಷಟ (ದೃಷ್ಟ್ು, ವರಣ, ಷವಿ, ವಹಷನೆ, ಯಟಚಿ) ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಮಹಗಿಗಳನಟನ ತೆ ೀರಿಸಿದರೆ, ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಮ್ಮಚಿಿಸಿದಂತಹಗಟತುದೆ. ನಭಮ ಷಟತುಭಟತುಲ ಆಯಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಸಿ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆಯವಹಗಫಸಟದಟ. ಯಹುದೆೀ ಶಹಲ್ೆಮಟ ತನನದೆೀ ಅದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಄ತ್ತ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ವೆಚಿಯಿಸತವಹಗಿ
ತಯಹರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಿಸೀಗೆ ಷಥಳಿೀಮ ಷಟುಗಳನಟನ ಕ್ೆ ರೀಡಿೀಕ್ರಿಸಿ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಜಿೀನ ಭತಟು ಠ್ಯಕ್ರಭದ ನಡಟವೆ
ರ್ೆ ೀಡಣೆ ಮಹಡಲಟ ಸಹಧಯ. ನಭಮ ಸತ್ತುಯದ ರಿಷಯದಲ್ಲಿಯೆೀ, ಄ನೆೀಕ್ ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ ರಿಣಿತ್ತಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಯಕ್ರುಗಳನಟನ ನೀು
ಕ್ಹಣಟವಿರಿ. ಹಹಗೆಯೆೀ ಄ನೆೀಕ್ ರಿೀತ್ತಮ ಸಹವಭಹವಿಕ್ ಷಂನ ಮಲಗಳನ ನ ಷಸ ಕ್ಹಣಟವಿರಿ. ಆುಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ನೀು ಷಥಳಿೀಮ
ಷಭಟದಹಮದೆ ಡನೆ ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಷಫಸಟದಟ, ಄ದಯ ಮೌಲಯನಟನ ಎತ್ತುಿಸಡಿಮಫಸಟದಟ. ಄ಷೆುೀ ಄ಲಿ

, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಯ ರಿಷಯದ

ಶಿರೀಭಂತ್ತಕ್ೆ ಹಹಗ ವೆೈವಿಧಯತೆಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಿ ರಚೆ ೀದ್ಧತರಹಗಲಟ ನೆಯವಹಗಫಸಟದಟ. ಆನ ನ ಹೆಚಹಿಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಂದಟ
ಷಭಗರವಹಗಿ ಄ಂದರೆ ಶಹಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗೆ ಭತಟು ಳಗೆ ಅಗಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಅಗಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ವರಮಿಷಬೆೀಕ್ಟ.

ನಿಮ್ೂ ತರಗತಿ ಕೆಮೀಣೆಯನ್ನು ಇನ್ಮು ಹೆಚ್ನು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಗಿಸನುದನ
ಜ್ನಯಟ ತಭಮ ಭನೆಗಳನಟನ ಎಶಟು ಸಹಧಯವೊೀ ಄ಶಟು ಅಕ್ಶಿಣಿೀಮವಹಗಿ ಆಡಲಟ ವರಮಿಷಟತಹುರೆ. ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ರಿಷಯದ
ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆ ಮಹಡಟುದಟ ಳೆುಮದಟ. ನೀು ನಭಮ ತಯಗತ್ತ ಹಹಗ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಟ ಂದಟ ಅಕ್ಶಿಣಿೀಮ
ಷಥಳನಹನಗಿ ಮಹಡಲಟ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುು ವರಭ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಂದಟ ಧನಹತಮಕ್ ರಭಹ ಬಿೀಯಟತುದೆ. ನಭಮ ತಯಗತ್ತ
www.TESS-India.edu.in
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ಕ್ೆ ೀಣೆಮನಟನ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಲಟವಹಗಿ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ ಹಹಗ ಅಕ್ಶಿಣಿೀಮವಹಗಿಷಲಟ, ನೀು ಹೆಚಿಿನದದನಟನ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು


ಸಳೆಮ ಮಹಯಗಜಿೀನ್ ಭತಟು ಕ್ಯತರಗಳಿಂದ ಭಿತ್ತುತರಗಳನಟನ(posters) ಸಿದಧಡಿಷಫಸಟದಟ.



ರಷಟುತ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷಟುಗಳು ಭತಟು ಕ್ಲ್ಹಕ್ೃತ್ತಗಳನಟನ ತಯಫಸಟದಟ.



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಡಿದ ಕ್ೆಲಷನಟನ ರದಶಿಿಷಫಸಟದಟ.



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟತ ಸಲನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ ಹಹಗ ಹೆ ಷ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಲಟ ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಮಲ್ಲಿ
ರದಶಿಿಸಿಯಟುದನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಟತ್ತುಯಫಸಟದಟ.

ಸಥಳೀಯ ಪರಿಣತರನ್ನು ನಿಮ್ೂ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸನುದನ
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಣ ಄ಥವಹ ರಿಮಹಣದ ಫಗೆೆ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುದದರೆ, ಮಹರಹಟ್ಗಹಯಯಟ ಄ಥವಹ ದಜಿಿಮನಟನ ಕ್ರೆದಟ, ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ ಄ಯಟ
ಗಣಿತನಟನ ಫಳಷಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿಷಟಂತೆ ವಿನಂತ್ತಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಯಚನೆಗಳು ಹಹಗ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಷಬೆೀಕ್ರದದರೆ, ಮ್ಮಸಂದ್ಧ ಹಹಕ್ಟ ಕ್ಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ರಿಣಿತ್ತ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟಯನಟನ ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಕ್ರೆದಟ ವಿವಿಧ
ಅಕ್ೃತ್ತ, ವಿನಹಯಷ, ಷಂರದಹಮ ಭತಟು ತಂತರಗಳನಟನ ಄ರಿಂದ ತ್ತಳಿಮಫಸಟದಟ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಗಟರಿಗಳು ಎಲಿರಿಗ ಷಶುವೆನಸಿದಹಗ, ಿಸೀಗೆ
಄ತ್ತರ್ಥಗಳನಟನ ಅಹಹವನಸಿ, ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟುದಟ ಈತುಭವೆನಷಟತುದೆ. ಷಭಮಕ್ಾನಟಗಟಣವಹಗಿ ನರಿೀಕ್ೆಗಳ ಸಂಚಿಕ್ೆಮ ಷಸ ಅಗಟತುದೆ.
ನಭಮ ಶಹಲ್ಹ ಷಭಟದಹಮದಲ್ೆಿೀ ಕ್ೆಲು ರಿಣಿತಯಟ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ - ಄ಡಟಗೆ ಬಟ್ುಯಟ ಄ಥವಹ ಯೀಗಕ್ೆೀಭ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ)
ಆಯಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಂತಸ ರಿಣಿತಯನಟನ ಷಂದವಿನ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ,
಄ಡಟಗೆಮಲ್ಲಿ ಎಶಟು ರಮಹಣದ ಅಹಹಯ ಷಟುಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ವಿವಿಧ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಟತುದೆ ಄ಥವಹ ಸವಹಮಹನು
ಶಹಲ್ಹ ಅಟ್ದ ಮ್ಮೈದಹನ ಭತಟು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ರಭಹ ಬಿೀಯಟತುದೆ.

ಹೆಮರಗಿನ್ ಪರಿಸರನ್ನು ಬಳಸನುದನ
ನಭಮ ಹಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸಟದಹದಂತಸ ಄ನೆೀಕ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಹೆ ಯಗಡೆ ಲಬಯವಿಯಟತುದೆ. ಎಲ್ೆಗಳು,
ರ್ೆೀಡಗಳು, ಷಷಯಗಳು, ಕ್ರೀಟ್ಗಳು, ಕ್ಲಟಿಗಳು ಄ಥವಹ ಭಯದ ತಟಂಡಟಗಳಂತಸ ಷಟುಗಳನಟನ ನೀು ಷಂಗರಿಸಷಫಸಟದಟ (಄ಥವಹ ನಭಮ
ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಂಗರಿಸಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ) ಇ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಳಗೆ ಅಕ್ಶಿಣಿೀಮವಹಗಿ ರದಶಿಿಷಟುದರಿಂದ
ನಭಮ ಹಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಮನಟನ ಆನ ನ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ನಹನಗಿಷಫಸಟದಟ. ಇ ಷಟುಗಳು ಚಚೆಿಗೆ ವಿಶಮನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ ಄ಥವಹ
ಗಿೀಿಕ್ಯಣದ ಫಗೆೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಫಳಕ್ೆಯಹಗಟತುವೆ ಄ಥವಹ ಜಿೀವಿಗಳು ಭತಟು ನಜಿೀಿ ಷಟುಗಳ ಫಗೆೆ ರಯೀಗಗಳ ಭ ಲಕ್ ವಿರಿಷಲಟ
ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುವೆ. ನಭಮ ಷಥಳಿೀಮ ಷಭಟದಹಮಕ್ೆಾ ಷಭಿಕ್ವಹಗಿಯಟಂತಸ ಭತಟು ಕ್ ಡಲ್ೆೀ ಲಬಯವಿಯಟಂತಸ ಷಂನ ಮಲಗಳಹದ
ಫಸ್ ವೆೀಳಹ ಟಿುಗಳು ಄ಥವಹ ರ್ಹಿಸೀರಹತಟಗಳನಟನ ದಗಳ ಗಟಯಟತ್ತಷಟವಿಕ್ೆ, ಗಟಣಹತಮಕ್ತೆಮನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ರಯಹಣದ
ಷಭಮನಟನ ಲ್ೆಕ್ಾ ಹಹಕ್ಟುದಕ್ೆಾ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲವಹಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ.
ಹೆ ಯಗಡೆಯಿಂದ ಷಟುಗಳನಟನ ತಯಗತ್ತಮ ಳಗೆ ತಯಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಹೆ ರಹಂಗಣವೆೀ ವಿಷುರಿಸಿದ ತಯಗತ್ತಯಹಗಫಸಟದಟ. ಎಲ್ಹಿ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಟಲಬವಹಗಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಲಟ, ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಹೆ ಯಗಡೆ ಹೆಚಟಿ ಷಥಳಹಕ್ಹವವಿಯಟತುದೆ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಹೆ ಯಗಡೆ ಕ್ರೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ಹೆ ೀದಹಗ, ಄ಯಟ ಇ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹಡಫಸಟದಟ:
 ೃತುದ ಮ್ಮೀಲ್ಲಯಟ ರತ್ತಯಂದಟ ಬಿಂದಟೂ, ಕ್ೆೀಂದರ ಬಿಂದಟವಿನಂದ ಷಮಹನ ದ ಯದಲ್ಲಿಯಟತುದೆ ಎಂಫಟದನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ
ಭ ಲಕ್ ಮಹಡಿ ತೆ ೀರಿಷಟುದಟ.
 ಂದಟ ದ್ಧನದ ವಿವಿಧ ಷಭಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಯಳುಗಳ ಈದದನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಫಸಟದಟ.
 ಷ ಚನೆಗಳು ಹಹಗ ಚಿಹೆನಗಳನಟನ ಒದಟುದಟ.
 ಷಮಿೀಕ್ೆಗಳು ಭತಟು ಷಂದವಿನಗಳನಟನ ಮಹಡಟುದಟ.
 ಸೌಯಚಹಲ್ಲತ ಹಯನೆಲ್ ಗಳನಟನ ಂದಟ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಥಪಿಷಟುದಟ.
 ೆೈರಿನ ಬೆಳಣಿಗೆ ಭತಟು ಭಳೆ ರಮಹಣನಟನ ನಿಿಸಷಟುದಟ.
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ಹೆ ಯಗಡೆ ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಿ, ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಟ ನೆೈಜ್ತೆ ಭತಟು ಄ಯದೆೀ ಅದ ಷವತಃ ಄ನಟಬಗಳ ಅಧಹಯದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಄ಲಂಬಿತವಹಗಿದೆ
ಭತಟು ಆದನಟನ ಆತರೆ ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಗಹಿಯಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ.
ನೀು ಶಹಲ್ಹ ಅಯಣದ್ಧಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಹೆ ೀಗಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಬೆೀಕ್ರದದರೆ, ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಮ ನಹಮಕ್ಯ ಄ನಟಭತ್ತಮನಟನ ತೆ ದಟಕ್ೆ ಳುು
಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ಯಹ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ಮೊದಲ್ೆೀ ಯೀಜಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನಮಭಗಳನಟನ
ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ. ನೀು ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಶಹಲ್ಹ ಅಯಣದ್ಧಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಹೆ ೀಗಟ ಮೊದಲಟ, ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ಟ
ಎಂಫಟದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ಷಶು ಄ರಿು ಆಯಬೆೀಕ್ಟ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಮಂದಿಸನುದನ/ಮಪಷಡಿಸನುದನ
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಟಿ ಷ ಕ್ುವಹಗಿಯಟಂತೆ, ಇಗಿಯಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನೀು ಮಹಿಡಿಷಫಸಟದಟ/ಹೆ ಂದ್ಧಷಫಸಟದಟ. ಇ
ಫದಲ್ಹಣೆಗಳು ಚಿಕ್ಾದೆೀ ಅಗಿದದಯ , ಹೆಚಿಿನ ಯತಹಯಷನಟನ ಮಹಡಫಲಿು. ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ನೀು ತಯಗತ್ತಮ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷರಿ
ಹೆ ಂದಟಂತೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ ರಮತ್ತನಷಟತ್ತುದದರೆ, ಆಂತಸ ಮಹಹಿಡಟಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಯತಹಯಷನಟನ ಮಹಡಫಲಿು.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಬೆೀರೆ ರಹಜ್ಯಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದರಹಗಿದದರೆ, ಷಥಳದ ಹೆಷಯಟ ಹಹಗ ಯಕ್ರುಮ ಹೆಷಯನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ಂದಟ
ಹಹಡಿನಲ್ಲಿಯಟ ಯಕ್ರುಮನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ವಿಶೆೀಶ ಸಹಭಥಯಿುಳು ಂದಟ ಭಗಟನಟನ ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ರಿಚಯಿಷಟುದಟ. ಿಸೀಗೆ
ನೀು ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಹಗ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷ ಕ್ುವಹಗಿಯಟಂತೆ ಸಿದಧಡಿಷಫಸಟದಟ.
ಆನ ನ ಹೆಚಟಿ ಷಂನ ಮಲಬರಿತರಹಗಲಟ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಸಿ. ನೀು ಹಹಗ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಮ
ನಡಟವೆ ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ಶೆರೀ

ಕ್ೃತ ಕ್ೌವಲಗಳಿದಟದ, ಆದಟ ಷಂನ ಮಲಗಳ ಮಹಿಡಿಷಟವಿಕ್ೆ/ಹೆ ಂದ್ಧಷಟವಿಕ್ೆ ಹಹಗ ಹೆ ಷ ಷಂನ ಮಲಗಳ

ಸಿದಧಡಿಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ. ನಭಮ ಫಬ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗೆ ಷಂಗಿೀತದಲ್ಲಿ ಕ್ೌವಲವಿಯಫಸಟದಟ, ಆನೆ ನಫಬರಿಗೆ ಗೆ ಂಬೆಗಳನಟನ
ಸಿದಧಡಿಷಟ ಫಗೆೆ ಄ಥವಹ ತಯಗತ್ತಮ ಹೆ ಯಗೆ ವಿಜ್ಞಹನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಅಯೀಜಿಷಟುದಯ ಫಗೆೆ ಈತುಭ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ
ಹೆ ಂದ್ಧಯಫಸಟದಟ. ನೀು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳಿು. ಆದರಿಂದ ನಭಮ
ಶಹಲ್ೆಮ ಎಲ್ಹಿ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣ ಶಿರೀಭಂತವಹಗಲ್ಲದೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ 2: ಗನಂಪುಕೆಲಸ ಬಳಸನುದನ
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ, ಂದಟ ಸಹಮಹನಯ ಗಟರಿ ಸಹಧನೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಣು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದನಟನ ಈತೆುೀಜಿಷಟ ಯಸಿಥತ,
ಷಕ್ರರಮ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮಹಗೆ ೀಿಹಮ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಯಸಿಥತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಭ ಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹೆಚಟಿ ಷಕ್ರರಮ ಹಹಗ
ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಟುದಕ್ೆಾ ಷಣು ಗಟಂುಗಳು ಷಸಕ್ಹರಿಯಹಗಟತುವೆ.
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದ ರಯೀಜ್ನಗಳು
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಚಿಂತನೆಗೆ, ಷಂಸನಕ್ೆಾ, ವಿಚಹಯಗಳ ವಿನಭಮಕ್ೆಾ ಭತಟು ನಧಹಿಯಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುುದನಟನ
ೆರೀರೆೀಪಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಫಸಳ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಮಹಗಿ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆೀರೆಮರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಷಟತಹುರೆ.
ಆದಟ ಷಫಲ ಭತಟು ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಿಧಹನ.
ಫರಿೀ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತಟ ಮಹಡಟುದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಿಿನದೆೀನೆ ೀ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಆಯಟತುದೆ. ಄ದೆೀನೆಂದರೆ, ಂದಟ ಷಶು
ಈದೆದೀವವಿಯಟ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಕ್ರರಯೆ

ಲ್ಲಿ (shared learning task) ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಄ದಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಟುದಟ.

ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಏತಕ್ಹಾಗಿ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧದೀರಿ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ ಹಹಗ ಭಹಶಣ ಬಿಗಿಮಟುದಕ್ರಾಂತ
ಆದಟ ಏಕ್ೆ ಯೀಗಯವಹದಟದ ಎನಟನುದಟ ಷಸ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ. ಄ಂದರೆ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ
ಭತಟು ಆುಗಳನಟನ ಯಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಈದೆದೀವಕ್ೆಾ ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧೀದ ವಿ ಎನಟನುದಯಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ ಆಯಬೆೀಕ್ಟ.
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ಗನಂಪುಕೆಲಸನ್ನು ಯೀಜಿಸನುದನ
ಯಹವಹಗ ಭತಟು ಯಹ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಎನಟನುದಟ ಹಠ್ದ ಕ್ೆ ನೆಮ ವೆೀಳೆಗೆ ಅಗಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ
ಅಧರಿಸಿಯಟತುದೆ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ ಹ ದ ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಄ಥವಹ ಭಧಯದಲ್ಲಿ ಯಹವಹಗಲ್ಹದಯ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಆದಕ್ೆಾ
ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಮನಟನ ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕ್ಟ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ೆಲಷ ಭತಟು ಗಟಂುಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ಄ತಟಯತುಭ
ಮಹಗಿ ಯಹುದಟ ಎಂಫ ಄ಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ನೀು ಯೀಚನೆ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ.
ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ, ನೀು ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ, ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಷಪಲವಹಗಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಅ
ಯೀಜ್ನೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂವಗಳಿಯಬೆೀಕ್ಟ;


ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಈದೆದೀವ ಭತಟು ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಗಳು.



ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಮಿೀಷಲ್ಹಗಟ ಷಭಮ; ಆದಯಲ್ಲಿ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಄ಥವಹ ಸಹರಹಂಶಿಷಟ ಷಭಮೂ ಸೆೀರಿಯಬೆೀಕ್ಟ.



ಗಟಂುಗಳ ಯಚನೆ (ಎಶಟು ಗಟಂುಗಳು, ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಶಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು, ಯಹ ಅಧಹಯದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಗಟಂುಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟುದಟ).



ಗಟಂುಗಳ ಷಂಘಟ್ನೆ (ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯಯ ಹತರ, ಷಭಮ, ಸಹಭಗಿರಗಳು, ದಹಖ್ಲಟ ಮಹಡಟುದಟ ಭತಟು ಯದ್ಧ ತಯಹರಿಷಟುದಟ).



ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನನಟನ ಮಹಡಟ ಭತಟು ದಹಖ್ಲ್ಲಷಟ ರಿೀತ್ತ (ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಭತಟು ಗಟಂಪಿನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನಗಳ ನಡಟವೆ
ಆಯಟ ವಿಭಿನನತೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ರ್ಹಗಯ ಕ್ರಹಗಿಯಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ).



ಗಟಂಪಿನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣೆಮನಟನ ಮಹಡಟ ರಿೀತ್ತ.

ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದ ಕ್ಹಮಿಗಳು
ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೂರೆೈಷಲಟ ಕ್ೆ ಡಟ ಕ್ಹಮಿಗಳು, ನೀು ಄ರಿಗೆ ಕ್ಲ್ಲಷಬೆೀಕ್ಹದದದನಟನ಄ಲಂಬಿಸಿಯಟತುದೆ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದಲ್ಲಿ
ಭಹಗಿಸಷಟುದರಿಂದ, ಄ರಿಗೆ ಫಬಯಟ ಹೆೀಳಿದದನಟನ ಆನೆ ನಫಬಯಟ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುು, ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ವಿರಿಷಟ ಭತಟು ಷಸಕ್ರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ
ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಗಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ. ಅದರೆ, ಬೆ ೀಧಿಷಟತ್ತುಯಟ ವಿಶಮನಟನ ಄ಯಟ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದೆೀ ಭಟಖ್ಯ
ಈದೆದೀವವಹಗಿಯಟತುದೆ. ನೀು ಕ್ೆ ಡಫಸಟದಹದ ಕ್ಹಮಿಗಳ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆ ಡಲ್ಹಗಿದೆ:


ಪರಸನುತಿಗಳು: ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿ, ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಗೆ ರಷಟುತ್ತಗಳನಟನ (presentations) ಸಿದಧಡಿಷಟತಹುರೆ. ಂದೆೀ ವಿಶಮ
ಸಲು ಷಲ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ರಾಂತ, ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ ವಿಶಮದ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಶಹಖ್ೆಗಳನಟನ ಕ್ೆ ಡಟುದಟ ಈತುಭ. ಅಗ ಎಲಿಯ
ಆನೆ ನಫಬಯಟ ರಷಟುತ ಡಿಷಟತ್ತುಯಟುದನಟನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ೆರೀರಿಪಿತರಹಗಿಯಟತಹುರೆ. ಅದರೆ, ರಷಟುತ್ತಗೆ ಆಯಟ ಕ್ಹಲಮಿತ್ತ
ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಭತಟು ಳೆುಮ ರಷಟುತ್ತಮ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಹುು ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ. ಆುಗಳನಟನ ಹಠ್ಕ್ೆಾ
ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ಆದನಟನ ಫಳಸಿ ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ರಷಟುತ್ತಮನಟನ ಸಿದದಡಿಷಲ್ಲ ಭತಟು
ಷಸಹಠಿಗಳ ಕ್ೆಲಷನಟನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಮಹಡಲ್ಲ. ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂವಗಳನಟನ ಳಗೆ ಳುಫಸಟದಟ:



o

ರಷಟುತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ ಆ

o

ರಷಟುತ್ತಮ ಯಚನೆ

o

ರಷಟುತ್ತಯಿಂದ ನನಗೆ ಏನಹದಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಹಯಿ

o

ರಷಟುತ್ತ ನನನನಟನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಚಿಿ

ನಹನಗಿ

?
?
?

?

ಸಮ್ಸ್ಾ ಪರಿಹರ: ಂದಟ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಄ಥವಹ ಷಭಸಹಯ ಷಯಣಿಗಳನಟನ ರಿಸರಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ
ಮಹಡಟತಹುರೆ. ಆದಟ ವಿಜ್ಞಹನದ ರಯೀಗ ಮಹಡಟುದಟ, ಗಣಿತದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಬಿಡಿಷಟುದಟ, ಕ್ನನಡದ ಕ್ಥೆ ಄ಥವಹ ಕ್ನನಟನ
ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ಚರಿತೆರಮಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಹಧಹಯಗಳನಟನ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟುದನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಟತುದೆ.



ಒಂದನ ಕಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಥವ ಉತಪನ್ುನ್ನು ಸೃಜಿಸನುದನ: ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಸಹರಹಂಶಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಂದಟ ರಿಕ್ಲನೆಮನಟನ
ವಿರಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿ ಂದಟ ಕ್ಥೆ, ನಹಟ್ಕ್, ಷಂಗಿೀತ, ಮಹದರಿ ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಟತಹುರೆ. ಹೆ ಷ
ವಿಶಮದ ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ ಐದಟ ನಮಿಶ
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ಭಂಥನ (brainstorm) ಄ಥವಹ ಭನೆ ೀನಕ್ೆ (mind map) ಮಹಡಲಟ ಮಿೀಷಲ್ಲಟ್ುರೆ,
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:

಄ರಿಗೆೀನಟ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದಟ ನಭಗೆ

ನಹನಗಿ ಗೆ ತಹುಗಟತುದೆ ಹಹಗ ನಭಮ ಹಠ್ನಟನ ಷ ಕ್ು ಭಟ್ುದಲ್ಲಿ ಮಹಡಲಟ

ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.


ವಭೆೀ

ಕರಿಸಿದ ಕಯಷಗಳು (Differentiated tasks):ಗಟಂುಕ್ಹಮಿ, ಯೀಮಹನದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ

ಷುಯಗಳಲ್ಲಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷ ಕ್ುವಹದ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ಟಹುಗಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟ ಄ಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಟತುದೆ. ಹೆಚಟಿ ಸಹಧಿಸಿಯಟ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿಷಟ ಄ಕ್ಹವ ದೆ ರೆಮಟುದಟ ಈಮಟಕ್ುವಹದರೆ, ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ಿಸಂದಟಳಿದರಿಗೆ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ
ಫದಲ್ಲಗೆ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಷಟಲಬವಹಗಟುದಟ ಹಹಗ ಄ಯಟ ತಭಮ ಷಸಹಠಿಗಳಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಟಯಟ.


ಚ್ರ್ೆಷ:ಂದಟ ವಿದಯಮಹನನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ಹಗಯ ಕ್ರಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಸಿ, ನಧಹಿಯಕ್ೆಾ ಫಯಟಯಟ. ಂದಟ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ
ಆಯಟ ವಿವಿಧ ಅಯೆಾಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಄ರಿಗೆ ಸಹಕ್ಶಟು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದಟ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ೆಾ ನಭಮ ಸಿದಧತೆಮ ಅವಯಕ್ತೆ
ಆಯಟತುದೆ. ಅದಯ ಚಚೆಿ ಄ಥವಹ ಚಚಹಿ ಷಧೆಿಮನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟುದಟ ನಭಗೆ ಹಹಗ ಄ರಿಗೆ ಫಸಳ ಲ್ಹಬದಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.

ಗಟಂುಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟುದಟ
ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಹಲಾರಿಂದ ಎಂಟ್ಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟುದಟ ಈತುಭವಹದಯ , ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಟ್ಟು ಷಂಖ್ೆಯ, ತಯಗತ್ತಮ
ಭೌತ್ತಕ್ ರಿಷಯ ಭತಟು ಪಿೀಠೆ ೀಕ್ಯಣ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮಸಿುನ ಹಹಗ ಸಹಧನೆಮ ಸಯುಗಳ ಮ್ಮೀರೆಗೆ ಗಟಂಪಿನ ಷಂಖ್ೆಯ
ನಧಹಿಯವಹಗಟತುದೆ. ಕ್ನಶು ಕ್ಷ ಎಲಿಯ ಫಬಯನೆ ನಫಬಯಟ ನೆ ೀಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ, ಕ್ರಯಟಚ

ಮಹತನಹಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ಗಟಂಪಿನಂದ

ಹೆ ಯಫಯಟ ಈತನನಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ.


ನೀು ಹೆೀಗೆ ಭತಟು ಏಕ್ೆ ಗಟಂುಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟತ್ತುಯಟವಿರಿ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ; ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಸೆನೀಿಸತರೆಲಿ ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತೆ,
ಂದೆೀ ಅಷಕ್ರು ಆಯಟರೆಲಿ ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತೆ ಄ಥವಹ ಷಮಹನ ಸಹಧನೆಮ ಭಟ್ುವಿಯಟರೆಲಿ ಂದಟ
ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಫಸಟದಟ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ತಮ ಗಟಂುಗಳ ಯಚನೆಮನಟನ ರಯೀಗ ಮಹಡಿ ಹಹಗ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ಭತಟು ನೀು
ಕ್ೆ ಡಟತ್ತುಯಟ ಕ್ಹಮಿಕ್ೆಾ ಯಹುದಟ ಈತುಭ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ.



ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯರಿಗೆ ಯಹುದಹದಯ ಕ್ೆಲಷ ಿಸಷಟುದ್ಧದದರೆ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ – ನೆ ೀಟ್ ನು ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ, ಕ್ಹುಯ, ಷಭಮ
ಹಲಕ್, ಈಕ್ಯಣಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಷಟಯಟ ಆತಹಯದ್ಧ) ಄ದಟ ಭತಟು ಄ದನಟನ ಹೆೀಗೆ ಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷಟವಿರಿ ಎನಟನುದನಟನ ಮೊದಲ್ೆೀ
ಯೀಜ್ನೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟುದಟ ಳೆುಮದಟ.

ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ ನಿಿಸಷಟುದಟ
ಳೆುಮ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ನಿಸಣೆಗೆ ಕ್ೆಲು ನಮಭಗಳು ಭತಟು ವಹಡಿಕ್ೆಗಳನಟನ (routine) ನಗದ್ಧಷಫಸಟದಟ. ದೆೀ ದೆೀ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ
ಫಳಷಟತ್ತುದದರೆ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ನಭಮ ನರಿೀಕ್ೆ ಭತಟು ಯಹುದರಿಂದ ನಭಗೆ ಖ್ಟಷ್ಟ್ಯಹಗಟತುದೆ ಎನಟನುದಟ ತ್ತಳಿಮಟತುದೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದರಿಂದ ಅಗಟ ಈಯೀಗಗಳನಟನ ಎಲಿಯ ಸೆೀರಿ ಗಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ ಳೆುಮದಟ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟವಹಗ ಳೆುಮ
ತಿನೆ ಯಹುದೆಂದಟ ಚಚಿಿಸಿ, ಇ ತಿನೆಗಳ ಟಿುಯಂದನಟನ ತಯಹರಿಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ:ಯಷಯ ಗೌಯ, ಅಲ್ಲಷಟುದಟ,
ಯಷಯ ಷಹಹಮ, ಂದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಟಿ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ರಿಗಣಿಷಟುದಟ ಆತಹಯದ್ಧ. ಆದನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ ಕ್ಹಣಟಂತೆ
಄ಂಟಿಷಫಸಟದಟ/ತ ಗಟ ಹಹಕ್ಫಸಟದಟ.
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಷಶು ಮೌಖಿಕ್ ಷ ಚನೆಗಳನಟನ ಕ್ೆ ಡಟುದಟ ಷಸ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಆದನೆನೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಲಟವಹಗಿ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ
ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಮಫಸಟದಟ. ನೀು ಄ಗತಯವಹಗಿ ಕ್ೆಳಗಿಯಟುದನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ:


ನಭಮಯೀಜ್ನೆಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಬೆೀಕ್ಟ, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತಹುರೆ ಭತಟು
಄ದಕ್ೆಾ ಪಿೀಠೆ ೀಕ್ಯಣಗಳ ಄ಥವಹ ಄ಯ ಬಹಯಗ್ ಗಳ ರ್ಹಗನಟನ ಫದಲ್ಲಷಬೆೀ

ಎನಟನುದನಟನ ನದೆೀಿಶಿಸಿ.



಄ಯಟ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟ ಕ್ಹಮಿದ ಫಗೆೆ ಷಶುತೆ ಆಯಲ್ಲ.



ಭತಟು ಄ದನಟನ ಷಯಳ ಷಣು ವಹಕ್ಯಗಳು ಄ಥವಹ ಚಿತರಗಳನಟನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ.



ನೀು ಹರಯಂಭಿಷಟ ಭಟಂಚೆ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಄ಕ್ಹವವಿಯಲ್ಲ.
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:

ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟವಹಗ, ಎಲಿಯನ ನ ಗಭನಷಲಟ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಒಡಹಡಟತ್ತುರಿ ಭತಟು ಗಟಂುಗಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುವೆ
ಎಂದಟ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ. ಄ಯಟ ಂದಟ ಕ್ಡೆ ಭಟಂದೆ ಹೆ ೀಗಲ್ಹಯದಂತೆ ಸಿಕ್ರಾ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ ಄ಥವಹ ಕ್ೆ ಟ್ು ಕ್ೆಲಷದ್ಧಂದ ಭಿನನವಹದ ದ್ಧಕ್ರಾನಲ್ಲಿ
ಹೆ ೀಗಟತ್ತುದದರೆ, ಄ರಿಗೆ ನಭಮ ಷಲಹೆ ಕ್ೆ ಡಿ.
ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟವಹಗಲ್ೆೀ ಗಟಂುಗಳನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಄ನನಷಫಸಟದಟ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಚನಹನಗಿದೆ ಎನಟನ ವಿಶಹವಷ
ನಭಮಲ್ಲಿ ಭ ಡಲಟ ಎಯಡಟ ತಂತರಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ – ಷಂಖ್ೆಯ ಹೆಚಿಿಯಟ ತಯಗತ್ತಮನಟನ ನಿಿಸಷಲಟ ಆದಟ ಫಸಳ ಈಮಟಕ್ುವಹದದಟದ:


ತಜ್ಞರ ತಂಡಗಳು: ರತ್ತೀ ಗಟಂೂ ಬೆೀರೆ ಬೆೀ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ನಯತರಹಗಬೆೀಕ್ಟ, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿದಟಯತ್ ವಕ್ರು ಈತಹದನೆಮ ಂದಟ
ವಿಧಹನ ಄ಥವಹ ಂದಟ ನಹಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಂದಟ ಹತರನಟನ ಬೆಳೆಷಟುದಟ. ಷವಲ ಷಭಮದ ನಂತಯ ಗಟಂುಗಳ ುನರ್ ಯಚನೆ
ಯಹಗಬೆೀಕ್ಟ. ಇ ುನ ಚನೆಯಹದ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ, ಿಸಂದ್ಧನ ಗಟಂುಗಳಿಂದ ಫಂದ ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನ ತಜ್ಞನೆ ಫಬ/ಳು ಆಯಟತಹುರೆ. ಇಗ
಄ಯಟ ತಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ತಂದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಎಲಿನಟನ ಟ್ಟು ಸೆೀರಿಸಿ ಕ್ೆ ರೀಢೀಕ್ಯಣ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ,
ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ವಿದಟಯತ್ ಸಹಥಯನಟನ ಕ್ಟ್ಟುುದಟ ಄ಥವಹ ನಹಟ್ಕ್ದ ತಟಣಟಕ್ೆ ಂದನಟನ ಕ್ಟ್ಟುುದಟ.



‘ಹರಿಕರರನ’:ನೀು ಕ್ೆ ಟಿುಯಟ ಕ್ಹಮಿ ಷೃಜ್ನಹತಮಕ್ ಄ಥವಹ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಷವಯ ದಟದ ಅಗಿದದರೆ, ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನಂದಲ
ಫಬ ಷದಷಯಳನಟನ/ನನಟನ ಸರಿಕ್ಹಯಯಳಹಗಿ/ನಹನಗಿ ಆನೆ ನಂದಟ ಗಟಂಪಿಗೆ ಕ್ಳಿಸಿ. ಄ಯಟ ತಭಮ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ಄ಥವಹ
ರಿಹಹಯಗಳನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿ, ತಭಮ ಗಟಂಪಿಗೆ ಯದ್ಧ ಪಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ಇ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಬಯಟ ಆನೆ ನಫಬರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ.

ಕ್ಹಮಿದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಸಹರಹಂಶಿಸಿ ಹಹಗ ಏನನಹನದಯ ತಹಗಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ತುಯಟುದನಟನ ನೀು ಗಭನಸಿದದರೆ, ಄ದನಟನ
ಷರಿಡಿಸಿ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನಂದಲ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಡೆಮಫಸಟದಟ, ಄ಥವಹ ಳೆುಮ ವಿಚಹಯಗಳಿಯಟ ಗಟಂನಟನ ನೀು ಗಟಯಟತ್ತಸಿದದರೆ, ಫರಿೀ
಄ಯಟ ಮಹತರ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯದ್ಧ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಹಹಗ ಄ಯಟ ಆತಯ ಗಟಂುಗಳ ಕ್ೆಲಷನಟನ ಗಭನಸಿ. ಏನಟ
ನಹನಗಿತಟು, ಅಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಸಿದಟದ ಏನಟ ಭತಟು ಯಹುದನಟನ ಆನ ನ

ನಹನಗಿ ಮಹಡಫಸಟದ್ಧತಟು ಎನಟನ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಕ್ೆ ಡಟುದನಟನ ಪ್ರೀತಹುಿಸಸಿ.

ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ಄ಳಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ರಮತ್ತನಸಿದಹಗ,ಕ್ೆಲು ಷಲ ಄ದನಟನ ಕ್ಹಮಿಯ ಕ್ೆಾ ತಯಲಟ ಕ್ಶುವಹಗಫಸಟದಟ.
ಏಕ್ೆಂದರೆ ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು:


ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ರತ್ತರೆ ೀಧಿಷಟತಹುರೆ ಭತಟು ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ.



ತಭಮದೆೀ ರಭಹ ನಡೆಮಬೆೀಕ್ೆನಟನ (dominant) ಷವಭಹದರಹಗಿಯಟತಹುರೆ.



ಯಕ್ರುಗಳ ನಡಟಣ ಷಂಫಂಧಗಳ ಕ್ೌವಲಗಳ ಕ್ೆ ಯತೆಯಿಂದ ಄ಥವಹ ಅತಮವಿಶಹವಷದ ಕ್ೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷಟುದ್ಧಲಿ.

ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ನಿಿಸಷಲಟ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ ಄ಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಟುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಆದರೆ ಂದ್ಧಗೆ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ
ಈದೆದೀವಗಳು ೂರೆೈಸಿತೆೀ ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಷಂದ್ಧಸಿದಯಟ (ಎಲಿರಿಗ ಆದಟ ಪಲರದವಹಗಿತೆುೀ) ಎನಟನುದನಟನ
ಕ್ಟರಿ

ಚಿಂತ್ತಷಬೆೀಕ್ಟ. ನಂತಯ ಗಟಂು ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ, ಷಂನ ಮಲಗಳಲ್ಲಿ, ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಗಟಂು ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ

ಹೆ ಂದಹಣಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಧನೆಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಧನಹತಮಕ್ ರಿಣಹಭವಿಯಲಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದನಟನ ಷದಹಕ್ಹಲೂ ಫಳಷಬೆೀಕ್ರಲಿ ಎಂದಟ
ಷಂಶೆೃೀಧನೆಗಳು ತ್ತಳಿಷಟತುವೆ. ಅದದರಿಂದ ರತ್ತೀ ಹಠ್ಕ್ ಾ ಆದನಟನ ಫಳಷಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ೆಂಫ ನಫಿಂಧವೆೀನ ಆಲಿ. ಗಟಂು ಕ್ೆಲಷನಟನ ೂಯಕ್
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಹನಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿಶಮಷಟು ಫದಲ್ಹದಹಗ ಄ಥವಹ ಂದಟ ತಯಗತ್ತ ಚಚೆಿಮನಟನ ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಲಟ ಆದನಟನ
ಫಳಷಫಸಟದಟ, ತಯಗತ್ತಮ ಷನನವೆೀವನಟನ ತ್ತಳಿಯಹಗಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಄ನಟಬವಹತಮಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ರಿಚಯಿಷಲಟ ಭತಟು
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯದ ಄ಭಹಯಷ ನೀಡಲಟ ಄ಥವಹ ವಿಶಮಗಳನಟನ ುನರಹಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಮಹಡಲಟ ಷಸ ಗಟಂುಕ್ಹಮಿನಟನ
ಫಳಷಫಸಟದಟ.
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A module for teachers on using the outside environment:
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d/mod26.html
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