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Speaking and listening
ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಮತುು ಆಲಿಷುವಿಕೆ

ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಭತುು ಆಲಿಷುವಿಕೆ
ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ುು (NCF 2005) ಭತುು ಶಿಕ್ಷಔಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ುು (2009)ಖಳು ಭಹಯತದಲಿಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕಹಾಗಿ
ಭ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೀನನುನ ನೀಡಿವೆ. ಇದಯಲಿಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಖಳು ಷದೃಢವಹದ ಔಲಿಕಹ ವಹತಹಯಣನುನ ದಗಿಷುತುವೆ. ಈ

ದೃಷ್ಟ್ುಕೆ ೀನನುನ ಸಹಕಹಯಗೆ ಳಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡುುದೆೀ ಟೆಸ್–ಇಂಡಿಯಹ

OERನ ಭುಕಯ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನುನ ಈಡೆೀರಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಔಯನುನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಖಳೆಂದು ರಿಖಣಿಸಿ, ಅಯು ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲಿಿ
ಅವಯಔವಿಯು ಸಹಧನ ಹಹಖ ವಿಧಹನಖಳನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುಲಿಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನುನ ಹೆ ಂದುಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತುು ಔಲಿಕೆಮ
ವಿಧಹನಖಳಲಿಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಹಮವಹಖುಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭುಕಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಔಯು
ಗಟ್ಔಖಳನುನ, ವೆೈಮಕ್ರುಔ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ, ಕೆೀಸ್ ಷುಡಿಖಳನುನ ಫಳಸಿ, ಅಯ ೃತ್ತು ಕೌವಲಯನುನ ೃದ್ಧಧಸಿಕೆ ಂಡು ಅುಖಳನುನ ನ ತನ
ಷಂದಬಿಖಳಿಗೆ ಭತುು ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಅನವಯಿಷುುದು.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಖಳಿಖ ಹಹಖ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಖಳಿಖ ಅನವಮವಹಖು ಈ ರಭುಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತುು ಟೆಸ್ಇಂಡಿಯಹ OERನಲಿಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ೆೀತರದಲಿಿನ ರಭುಕ ವಿಧಹನಖಳ ಫಗೆೆ ಭುಂದುರಿದ ಹರಯೀಗಿಔ
ಷಲಹೆಖಳನುನ ನೀಡುತುವೆ. ಟೆಸ್-ಇಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಔ ತತವಖಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಷಂಗಟಿಷು ವಿಧಹನಖಳು,
ಔಲಿಕಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಔ-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ನಡುವಿನ ಡನಹಟ್ನುನ ಏಿಡಿಷು ವಿಧಹನಖಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲಿಿ ಈ ರಭುಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ಟೆಸ್- ಇಂಡಿಯಹದಯು ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳ ಷಭ ಸು ತಯಖತ್ತಮಲಿಿನ ಭಹಖಿಸಷುವಿಕೆಮ ರಭುಕ ತಂತರಖಳನುನ
ವಿರಿಷುತುವೆ. (ರಭುಕ ಷಂನ ಮಲಖಳ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದುಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಔಯು ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭಹಖಿಸಷುವಿಕೆಮ
ಅಭಹಯಷಖಳನುನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಖತ್ತಖಳಲಿಿ ಫಳಷುುದನುನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಖಳಲಿಿ ನಹು ಕಹಣಫಸುದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ಹಹಖ
ನಡತೆಖಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಔಯು ಖುಯುತ್ತಷಲು ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನುನ ಕೆೀಳಫಸುದು. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳನುನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಖತ್ತಖಳಲಿಿ
ಚಿತ್ತರೀಔರಿಸಿದುದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನುನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳಿಗೆ
ಲಿಂಕ್ಖಳನುನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಭ ಲಔ OERಖಳಲಿಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಖಳಲಿಿ ತೆ ೀರಿಸಿದುದ, ಅಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಔ ಫಳಕೆದಹಯಯು ಇದನುನ
ಫಳಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳನುನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಖಳಲಿಿ ಹಹಖ ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಿ ಭ ಲಔ
ಫಳಷಲು, ಫಳಕೆದಹಯಯು ಇುಖಳನುನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಭತುು ಆಲಿಷುವಿಔ

ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ಏನಿದೆ?
ಈ ಗಟ್ಔು ಅಥಿೂಣಿವಹದ ಮಹತನಹಡು ಭತುು ಆಲಿಷು ಅಕಹವಖಳು

ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಬೆ ೀಧನೆ ಭತುು ಔಲಿಕೆಗೆ

ಎಂದು ಖಭನ ಸರಿಷುತುದೆ.
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತನಹಡು ಭತುು ಆಲಿಷು ಕೌವಲಖಳನುನ ಬೆಳೆಷಲು ನೀು ಸಲವಹಯು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ಯೀಜಿಸಿ
ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡುವಿರಿ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತುಖಳನುನ ನೀು ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುುುದರಿಂದ ಅಯ ಔಲಿಕೆಮ ಮೌಲ್ಹಯಂಔನಕೆಾ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಿಸತ್ತ ಡೆಮು ಹಹಖ ಆ ಭ ಲಔ ನಭಮ ಭುಂದ್ಧನ ಹಠ್ಖಳನುನ ಯೀಜಿಷಲು ಬೆೀಕಹದ ಔರಭಖಳನುನ ಔ ಡ
ರಿಖಣಿಷುರಿ.

ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ನಿೀೆೀನು ಕಲಿಯುವಿರಿ?


ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಮಹತ್ತನ ಭಸತವ.



ಮಹತನಹಡು ಭತುು ಆಲಿಷು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಗೆ ಆಧಹಯವಹಗಿ ಚಿತರಖಳನುನ ಫಳಷು ರಿೀತ್ತ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮಹತನುನ, ಅಯ ತ್ತಳುಳಿಕೆ ಭತುು ರಖತ್ತಮನುನ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡು

ದ ಔರಭವಹಗಿ ಫಳಷು ದ

ಈ ಮಹರ್ಗ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಎಲಿ ಠ್ಯಔರಭ ಕ್ೆೀತರಖಳಲಿಿ ಬೆ ೀಧನೆ ಭತುು ಔಲಿಕೆಗೆ ಮಹತನಹಡುುದು ಭತುು ಆಲಿಷುುದು ರಭುಕವಹದುದು. ಮಹತು ಸಹಕ್ಷಯತೆ
ಫುನಹದ್ಧ ಔ ಡ. ಒದಲು ಅಥವಹ ಫರೆಮಲು ಔಲಿಮು ಸಹಔಶುು ಭುಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ ಭಔಾಳು ಆಲಿಷುತಹುರೆ ಭತುು ಮಹತನಹಡುತಹುರೆ.
ಅಯು ತಭಮ ಅಖತಯ ಭತುು ಫಮಕೆಖಳನುನ ಯಔುಡಿಷಲು, ಷುುಖಳ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಮಲು ಹಹಖ ಔಲನಹತಮಔ, ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ ಆಟ್ದಲಿಿ
ತೆ ಡಖಲು ಮಹತನುನ ಫಳಷಫಸುದೆಂದು ತ್ತಳಿಮುತಹುರೆ. ಭಔಾಳು ತಭಮ ಭಹಷಹ ಕೌವಲಖಳನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುುದಕಹಾಗಿ ವಿವಿಧ
ಷನನವೆೀವಖಳಲಿಿನ ವಿವಿಧ ವಿಶಮಖಳ ಔುರಿತು, ಆಲಿಸಿಕೆ ಳುು ಹಹಖ ಅುಖಳ ಔುರಿತು ಮಹತನಹಡು ಅಕಹವಖಳ ಅಖತಯವಿದೆ. ಈ
ಭ ಲಔ ಅಯ ಶಹಲ್ಹ ಸಹಧನೆಮನುನ ಉತುಭಡಿಷಫಸುದು.

1. ಮಹತನಹಡುುದು ಮತುು ಕಲಿಕೆ
ಸಹಂರದಹಯಿಔ ತಯಖತ್ತಖಳಲಿಿ, ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಶಿಕ್ಷಔಯ ಮಹತೆೀ ಹೆಚುು. ಆದರೆ, ಔಲಿಕಹ ರಕ್ರರಯೆಮಲಿಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತ್ತನ ಭ ಲಔ
ಅಯನುನ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿದಹಖ, ಔಲಿಕೆ ಔುರಿತ ಅಯ ಭನೆ ೀಭಹ, ಔಲಿಕೆ ಪಲಖಳು ಖಣನೀಮವಹಗಿ ಷುಧಹರಿಷುತುದೆ.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಿಂದು ಕ್ಷಣ


ಔಲಿಕಹ ರಕ್ರರಯೆಮಲಿಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಷುುದು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನೀು ಯೀಚಿಷುವಿರಿ? ಅದು ಕೆೀಲ
ಶಿಕ್ಷಔಯ ರಶೆನಖಳನುನ ಉತುರಿಷುುದಷೆುಯೆೀ ಅಥವಹ ಅದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಿುನದೆೀ?



ತಯಖತ್ತ ಔಲಿಕೆಮಲಿಿ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು 'ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿದಹದರೆಯೆೀ ಇಲಿವೆೀ' ಎಂದು ನಭಗೆ ಹೆೀಗೆ ಗೆ ತಹುಖುತುದೆ?

ಔಲಿಕೆ ಯಕ್ರುಮ ಈಗಿನ ಜ್ಞಹನ, ಕೌವಲಖಳು ಭತುು ಅನುಬಖಳಿಗೆ ಹೆ ಷದನುನ ಸೆೀರಿಸಿ, ಹೆ ಷ ದೃಷ್ಟ್ು ಕೆ ೀನನುನ ಡೆಮುುದನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಈ ರಕ್ರರಯೆಮಲಿಿ ಮಹತು ರಭುಕ ಹತರಿಸಷುತುದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ಚಿಂತನೆಖಳನುನ ಯಔುಡಿಷಲು,
ಅರಿಗೆ ಯಹುದು ಷಶುವಹಗಿಲಿವೀ ಎಂದು ಹೆೀಳಲು, ರಶೆನಖಳನುನ ಕೆೀಳಲು, ಹೆ ಷ ಹೆ ಳಸು (idea)ಖಳನುನ ಔಂಡುಕೆ ಳುಲು ಹಹಖ ತಭಮ
ಶಿಕ್ಷಔಯು ಭತುು ಷಸಹಠಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಯಷಯ ವಿನಭಮಮಹಡಿಕೆ ಂಡು ಔಲಿಮಲು ನೆಯವಹಖುತುದೆ.
www.TESS-India.edu.in

3

ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಭತುು ಆಲಿಷುವಿಕೆ
ಈ ಮೊದಲ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ, ಔಲಿಕೆಗಹಗಿ ಮಹತ್ತನ ಮೌಲಯದ ಔುರಿತು ನೀು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷುವಿರಿ.

ಚಟುಟಿಕೆ 1: ಕಲಿಕೆಗಹಗಿ ಮಹತು
ಸಹಧಯವಹದಲಿಿ, ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಂದ್ಧಗೆ ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಮಹಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಷಂನ ಮಲ 1, 'ಔಲಿಕೆಗಹಗಿ ಮಹತು' ಒದ್ಧ. ಒದ್ಧದ
ಮೀಲ್ೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಯಡು ಆಮದ ಭಹಖಖಳನುನ ಎಚುರಿಕೆಯಿಂದ ಒದ್ಧ:


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಕಹಮಿನುನ ಷಂತೆ ೀಶದಹಮಔವಹಗಿಯುಂತೆ ಹಹಖ ಅಯ ೂಿ ಅನುಬಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ
ಯೀಜಿಸಿದಲಿಿ, ಸಿೀಮಿತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತುು ಷಂಖ್ಹಯ ಕೌವಲ ಹೆ ಂದ್ಧಯು ಕ್ರರಿಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಔ ಡ ಉನನತ ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ
ಕೌವಲಖಳನುನ ರದಶಿಿಷಲಿಯು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಂದು ಔಥೆ, ಚಿತರಖಳಲಿಿನ ಂದು ಹರಣಿ ಅಥವಹ ಆಔೃತ್ತ,
ರೆೀಖ್ಹಔೃತ್ತ ಅಥವಹ

ಹತಹರಭಿನಮದಲಿಿನ ಂದು ಹತರ ಅಥವಹ

ಷ ತರದ ಗೆ ಂಬೆಮ ಔುರಿತ ಷಭಸೆಯಖಳಿಗೆ ಸಹಧಯವಿಯು ರಿಹಹಯಖಳನುನ ಹಹಖ ಷಲಹೆಖಳನುನ ಟಿುಮಹಡಫಲಿಯು.


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಏನನುನ ಔಲಿಮಬೆೀಔು ಭತುು ಯಹುದಯ ಫಗೆೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಬೆೀಔು, ಹಹಗೆಯೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹ ಫಗೆಮ
ಮಹತನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಬೆೀಔು ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು ನೀು ಹಠ್ನುನ ಯೀಜಿಸಿ.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಿಂದು ಕ್ಷಣ
ಷಂನ ಮಲ – 1 ಚಿತರಖಳು, ರೆೀಖ್ಹಔೃತ್ತಖಳು ಅಥವಹ ನೆೈಜ್ ಷುುಖಳನುನ ಫಳಸಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಂದು ಔಥೆ, ಹರಣಿ
ಅಥವಹ ಆಔೃತ್ತಮನುನ ಊಿಸಷಫಸುದು ಎಂದು ಷಲಹೆಮಹಡುತುದೆ. ಅಲಿ

ಅಯು ಹತಹರಭಿನಮದಲಿಿನ ಂದು ಹತರ

ಅಥವಹ ಷ ತರದ ಗೆ ಂಬೆಮ ಔುರಿತ ಷಭಸೆಯಖಳಿಗೆ ಸಹಧಯವಿಯು ರಿಹಹಯಖಳನುನ ಹಹಖ ಷಲಹೆಖಳನುನ ನೀಡಫಸುದು
ಎಂದು ತ್ತಳಿಷುತುದೆ.


ಈ ಹೆ ಳಸು (idea)ಖಳನುನ ಹೆೀಗೆ ಎಯಡನೆೀ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಅನವಯಿಷುಫಸುದು ಎಂದು ಂದು
ಉದಹಸಯಣೆಮನುನ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ಯಹ ಷಂನ ಮಲ, ವಿಶಮಷುು ಅಥವಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ನೀು
ಫಳಷುತ್ತುೀರಿ?



ಈ ಹೆ ಳಸು (idea)ಖಳನುನ ಹೆೀಗೆ ಏಳನೆೀ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಅನವಯಿಷಫಸುದು ಎಂದು ಂದು ಉದಹಸಯಣೆಮನುನ
ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ಯಹ ಷಂನ ಮಲ, ವಿಶಮಷುು ಅಥವಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು ಷ ಔುವಹಗಿಯುತುವೆ?

ರಶೆನಖಳನುನ ಖಭನಸಿ: ಭುಂದೆ ಏನಹಖಲಿದೆ? ಇದನುನ ಈ ಭುಂಚೆ ನಹು ನೆ ೀಡಿದೆದೀವೆಯೆೀ? ಇದು ಏನಹಗಿಯಫಸುದು?
ನೀು ಹಹಗೆೀಕೆ ಯೀಚಿಷುತ್ತುೀರಿ?


ಂದನೆೀ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ನೀು ಈ ರಶೆನಖಳನುನ ಕೆೀಳುಂತಸ ಕೆಲು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ.



ಆಯನೆೀ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ನೀು ಈ ರಶೆನಖಳನುನ ಕೆೀಳುಂತಸ ಕೆಲು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ.

ಈಖ ನಭಮ ಇತ್ತುೀಚಿನ ಹಠ್ಖಳನುನ ಔುರಿತು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ವೆೈಚಹರಿಔ ಮಹತುಖಳನಹನಡಿದ
ಷಂದಬಿಖಳನುನ ಖುಯುತ್ತಷಲು ಸಹಧಯವೆೀ?
ಈ ಫಗೆಮ ಮಹತು ಯಹ ವಿಶಮ ಅಥವಹ ವಿಶಮಷುುವಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿತುು? ಔಲಿಕೆಗಹಗಿ ಮಹತು ಎಲ್ಹಿ ಮಸಿಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ತುಂಬಹ
ಮೌಲಯಬರಿತವಹದುದು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಉದೆದೀವೂಿಔವಹಗಿ ಮಹತನಹಡಲು ಹೆಚಿುನ ಅಕಹವಖಳನುನ ಕೆ ಟ್ುಲಿಿ, ಅಯು
ಆಲ್ೆ ೀಚನಹತಮಔವಹಗಿ ಆಲಿಷಲು ಭತುು ಮಹತನಹಡಲು ಹೆಚಿುನ ಕೌವಲಖಳಿಷುಯು.

4

www.TESS-India.edu.in

ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಭತುು ಆಲಿಷುವಿಔ

ವಿಡಿಯೊ:

2. ವಿದಹಯರ್ಥಗ ಮಹತಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಹಾಸಕಹಗಿ ಚತರರ್ಳನುು ಬಳಷುುದು.
ರಷಂಖ ಅಧಯಮನ 1 ಒದ್ಧ. ಇದು ಂದನೆೀ ತಯಖತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ತನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಗೆ ತ್ತುಯುುದನುನ ಮಹತನಹಡುಂತೆ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಲು ಹೆೀಗೆ
ಚಿತರಖಳನುನ ಫಳಷುತಹುರೆ ಎಂದು ವಿರಿಷುತುದೆ.

ರಷಿಂರ್ ಅಧಯಯನ 1: ತರರ್ತಿ ಷಿಂಭಹಶಣೆಯನುು ಉತ್ೆುೀಜಿಷಲು ಚತರರ್ಳನುು ಬಳಷುುದು
ಪಿರಯಹ ಮೈಷ ಯು ಜಿಲ್ೆಿಮ ಂದು ಸಳಿುಮ ಶಹಲ್ೆಮಲಿಿ ಂದನೆೀ ತಯಖತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಿಕ್ರಯಹಗಿದಹದರೆ. ಇಲಿಿ ಅಯು ತಭಮ ತಯಖತ್ತ
ಷಂಭಹಶಣೆಗೆ ಬೆೀಕಹದ ರಿಚಿತ ದೃವಯವಿಯು ಚಿತರಖಳನುನ ಫಳಷು ರಿೀತ್ತಮನುನ ಹೆೀಳಿಕೆ ಂಡಿದಹದರೆ.
ನಹನು ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಮಹತನಹಡುಂತೆ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಲು ಚಿತರಖಳನುನ (ಚಿತರ1 ನುನ ನೆ ೀಡಿ) ಫಳಷುತೆುೀನೆ. ಷಥಳಿೀಮ
ಚಿತರಕಹಯರಿಂದ ಯಚಿತವಹದ ಚಿತರಖಳನುನ ಬಹಳಿಕೆ ಫಯು ದೆ ಡಡ ೆೀ
ೆೀರ್ ನಂದ ಹೆ

ಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತರದ ಹೆಷಯು 'ನನನ ಸಳಿು' ಹಹ

ಳ ಮೀಲ್ೆ ಭುದ್ಧರಸಿ, ತೆಳುವಹದ ಹಯದವಿಔ ಹಿಸಿುಕ್
ಎಯಡನೆಮದು 'ಔೃಷ್ಟ್'.

ಚಿತರ 1: ನನನ ಸಳಿು

ಔೃಷ್ಟ್

ಮೊದಲು ನಹನು ಚಿತರಖಳನುನ ಗೆ ೀಡೆಗೆ ನೆೀತುಹಹಔುತೆುೀನೆ, ಅುಖಳ ಹೆಷಯು ಹೆೀಳುುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಗೆ
ಬೆೀಕಹದ ಷಭಮದಲಿಿ ಅುಖಳನುನ ಖಭನಸಿ

ಷಲು ಅಕಹವಮಹಡಿಕೆ ಡುತೆುೀನೆ. ಭುಂದ್ಧನ ಂದೆಯಡು ದ್ಧನಖಳಲಿಿ ಅಯು

ಚಿತರದ ಔುರಿತು ಯಷಯ ಮಹತನಹಡಿಕೆ ಳುುುದನುನ ಹಹಖ ಅದಯಲಿಿನ ವಿಯಖಳನುನ ಚಚಿಿಷುುದನುನ ಖಭನಷುತೆುೀನೆ.
ಆಮೀಲ್ೆ, ನಹನು ರತ್ತದ್ಧನ ಂದು ಖುಂಪಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಈ ಎಯಡು ಚಿತರಖಳ ಔುರಿತು 20 ನಮಿಶ ಅಧಿಮ ಚಚೆಿಮನುನ
ಏಿಡಿಷುತೆುೀನೆ. ಕೆಲವಮಮ ಆ ಖುಂನುನ ನಹನು ತಯಖತ್ತಮ ಹೆ ಯಗೆ ಔರೆದೆ ಮುಯತೆುೀನೆ. ಅದೆೀ ಷಭಮದಲಿಿ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಉಳಿದ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಬೆೀರೆ ಕೆಲಷ ಕೆ ಟಿುಯುತೆುೀನೆ.
ನಹನು ಭುಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ ಸಲು ರಶೆನಖಳನುನ ಟಿುಮಹಡಿಕೆ ಳುುತೆುೀನೆ. ಕೆಲು ರಶೆನಖಳು ಷಯಳ ವಿಯಣೆಮನುನ ಡೆಮು
ಉದೆದೀವನುನ ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ, ಇನುನ ಕೆಲು ಕಹಯಣಿೀಔರಿಷು, ಊಿಸಷು ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ಅನುಬಕೆಾ ಷಂಫಂಧ
ಔಲಿಸಿಕೆ ಳುುಂತಸ ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ ಮಹತನುನ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷು ಉದೆದೀವನುನ ಹೆ ಂದ್ಧಯುತುವೆ. ಕೆಳಗೆ ಕೆಲು ಉದಹಸಯಣೆಖಳಿವೆ.


ಇದು ಯಹ ಚಿತರ?



ಚಿತರದಲಿಿ ನನಗೆ ಕಹಣುುದನುನ ವಿರಿಷುವೆಯಹ?



ಜ್ನಯು ಏನು ಮಹಡುತ್ತುದಹದರೆ?
www.TESS-India.edu.in
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ಈ ಆಟ್ಖಳನುನ ನೀನು ಯಹವಹಖಲ್ಹದಯ ಆಡಿದ್ಧದೀಯಹ? ಇುಖಳನುನ ಹೆೀಗೆ ಆಡುುದೆಂದು ವಿರಿಷುವೆಯಹ?



ನೀನು ಯಹವಹಖಲ್ಹದಯ ಹೆ ಲದ ಕೆಲಷದಲಿಿ ನನನ ಔುಟ್ುಂಫಕೆಾ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದ್ಧದೀಯಹ?



ಹೆ ಲದಲಿಿ ಬೆಳೆಮು ಅಹಹಯದಲಿಿ ನನಗೆ ಅತಯಂತ ಪಿರಮವಹದುದು ಯಹುದು? ಆ ಆಹಹಯನುನ ನೀನು ಹೆೀಗೆ
ತಯಹರಿಷುತ್ತುೀಯಹ?



ಚಿತರದ ಯಹ ಭಹಖ ನನಗೆ ತುಂಬಹ ಇಶು? ಏಕೆ?

ನಹನು ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿನ/ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಹೆೀಳುುದನುನ ಷರಿಡಿಷದೆ, ಭಧೆಯ ಬಹಯಿ ಹಹಔದೆ ಎಚುರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುುತೆುೀನೆ. ನಹನು
ಇತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಎಚುರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುುಂತೆಮ ಹೆೀಳುತೆುೀನೆ. ಅಯು ಚಿತರದಲಿಿ ನೆ ೀಡುುದನುನ ಭತುು ಅರಿಗೆ
ಗೆ ತ್ತುಯುುದನುನ ಹೆೀಳುಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿ, ಆ ಭ ಲಔ ಅಯ ಫಗೆೆ ಫಸಳಶುು ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುುತೆುೀನೆ. ಇದು ಅಯ
ಸಹಭಥಯಿನುನ ಮೌಲ್ಹಯಂಔನ ಮಹಡಲು ಹಹಖ ಅಯನುನ ಬೆಂಫಲಿಷು ರಿೀತ್ತಮನುನ ಔಂಡುಕೆ ಳುಲು ಷಹಹಮಮಹಡುತುದೆ.
ನನನ ಕೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಂಕೆ ೀಚದ್ಧಂದ ಮಹತನಹಡುುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಅಯು ಷಸಹಠಿಖಳು ಹೆೀಳುುದನುನ ಷಶುವಹಗಿ
ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುುತಹುರೆ. ಅಯು ಂದ ದ, ಂದು ಷನೆನ ಅಥವಹ ತಲ್ೆಮನುನ ಅಲ್ಹಿಡಿಷು ಭ ಲಔ ಉತುರಿಷಫಸುದಹದ ಷಯಳ
ರಶೆನಖಳನುನ ನಹನು ಕೆೀಳುತೆುೀನೆ. ಇದು ಅರಿಗೆ ಅಥಿವಹಖುತ್ತುದೆ ಎಂಫುದನುನ ತ್ತಳಿಷುತುದೆ.
ನಹನು ಯಹವಹಖಲ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಮಹತನಹಡು ಭತುು ಆಲಿಷು ಉತುಭ ಮಹದರಿಖಳನುನ ಕೆ ಡಲು ರಮತ್ತನಷುತೆುೀನೆ.
ನಹನು ಷಶುವಹಗಿ ಮಹತನಹಡುತೆುೀನೆ, ಅಯ ಉತುಯಖಳಿಗೆ ನನನ ಆಷಕ್ರುಮನುನ ಷ ಚಿಷಲು, ಉತುಯ ಕೆ ಡುಯ

,

ಭುಂದ್ಧನ ರಶೆನಖಳನುನ ಕೆೀಳುತೆುೀನೆ.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಿಂದು ಕ್ಷಣ


ಪಿರಯಹ ಅಯ ಯಹ ರಶೆನಖಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ ಮಹತು ಆಡುಂತೆ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷುತುವೆ?



ಅಯು ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ತೆ ಡಖುಂತೆ ಹೆೀಗೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳುುತಹುರೆ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಮಹತುಗಹಯ ಭತುು ಕೆೀಳುಗಹಯ

ಮೌಲಯಮಹನ

ಪಿರಯಹ ಅ

ಅಕಹವಖ
ಫಸುವ: ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೄ ವಿವಿಧ ಸಹಮಹಜಿಔ, ಸಹಂಷೃತ್ತಔ ಭತುು ಭಹಷಹ ಿಸನೆನಲ್ೆಖಳಿಂದ ಫಂದರಿಯಫಸುದು. ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ
ನೀು ಫಳಷು ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಭತುು ಆಲಿಷುವಿಕೆ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆ ಂದ್ಧಯು ವಿವಿಧ ಜ್ಞಹನನುನ
ಹೆ ಯತೆಗೆಮುಂತ್ತಯಬೆೀಔು. ಇದು ಶಹಲ್ಹ ಭಹಷೆಗಿಂತ ಭಿನನವಹದ ಭನೆಭಹಷೆಮನುನ ಹೆ ಂದ್ಧಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಹೆಚುು ಅಖತಯ.
ರಷಂಖ ಅಧಯಮನ-1 ಯಲಿಿ ಫಳಸಿಯು ಚಿತರಖಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ಪಿರಯಹ ಅಯ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಖ ರಿಚಿತ
ದೃವಯಖಳಹಗಿದ್ಧದಯಫಸುದೆಂದು ಖಭನಸಿ.
ಭಹಖಿಸಷು

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೄ ಔ ಡ ಆಲಿಷುವಿಕೆ, ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷುವಿಕೆ ಭತುು ಔಲಿಕೆಮಲಿಿ

ುದನುನ ತ್ತಳಿಯಿರಿ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಲಿಿ ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಭತುು ಆಲಿಷುವಿಕೆಮನುನ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಲು ಚಿತರಖಳನುನ
ಫಳಷುವಿರಿ.

ಚಟುಟಿಕೆ 2: ಚತರ-ಆಧಹರಿತ ರ್ುಿಂು ಚರ್ೆಗ
ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ ನಭಮ ಠ್ಯುಷುಔ ಅಥವಹ ಶಹಲ್ೆ ಅಥವಹ ಷಭುದಹಮ ಷಂನ ಮಲದ್ಧಂದ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಯಹುದೆೀ ಚಿತರನುನ
ಫಳಷಫಸುದು. ರಷಂಖ ಅಧಯಮನ-1 ರಿಂದ ಡೆದ ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ಫಳಸಿಕೆ ಂಡು, ಂದು ಹಠ್ನುನ ಯೀಜಿಸಿ. ಅದಯಲಿಿ ಚಿತರ
ಅಥವಹ ಷಯಣಿ ಚಿತರಖಳನುನ ಫಳಸಿಕೆ ಂಡು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ಜ್ಞಹನ ಭತುು ಅನುಬಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿತರದಲಿಿ ಅಯು
ಕಹಣುುದು ಏನು, ಏನಹಖಲಿದೆ ಎಂದು ಔಲಿಸಿಕೆ ಂಡು ಮಹತಹಡುಂತೆ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿ.
ಹಠ್ನುನ ಯೀಜಿಷು ಭುನನ, ಇದನುನ ಮಹಡಿ:
6
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ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ನೀು ಷಂಗಟಿಷು ರಿೀತ್ತಮನುನ ಔುರಿತು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ರ್ೆ ೀಡಿ, ಷಣಣ ಖುಂು ಅಥವಹ ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತ
ಕಹಮಿವೆೀ ಹಹಖ



ಳ ಅಥವಹ ಹೆ

ಎಂಫುದನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ನೀು ಕೆೀಳು ರಶೆನಖಳ ರಿೀತ್ತಮನುನ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿಿಸಿ.

ಕೆಳಗಿನ ರಶೆನಖಳು ಚಿತರ-2 ಅನುನ ಆಧರಿಸಿವೆ. ನೀು ಫಳಷು ಚಿತರ ಭತುು ಬೆ ೀಧಿಷು ತಯಖತ್ತಮ ಮಸಿಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ
ರಶೆನಖಳನುನ ಯಚಿಸಿಕೆ ಳುು ಅಖತಯವಿದೆ.
-

-

ವಿರಣಹ ರವೆುರ್ಳು


ಈ ಚಿತರದಲಿಿ ಏನಹಖುತ್ತುದೆ ಎಂದು ನಭಖನನಷುತ್ತುದೆ?



ಭಔಾಳು ಏನು ಮಹಡುತ್ತುದಹದರೆ?



ಎಶುು ಹೆಣುಣಭಔಾಳಿದಹದರೆ? ಎಶುು ಖಂಡುಭಔಾಳು? ಎಶುು ಮಷಾಯು?



ಯಹ ಫಣಣಖಳನುನ ಕಹಣುತ್ತುದ್ಧದೀರಿ?

ತ್ಹರ್ಕಗಕ ರವೆುರ್ಳು


ಕೆಲು ಮಷಾಯತು ತೆ ೀರಿಸಿ, ಕೆೀಳಿ, 'ಇಯು ಯಹರೆಂದು ನಭಖನನಷುತ್ತುದೆ, ಯಷಯ ಏನು ಹೆೀಳಿಕೆ ಳುುತ್ತುದಹದರೆ?'



ಕೆಲು ಭಔಾಳತು ತೆ ೀರಿಸಿ, ಕೆೀಳಿ 'ಇಯು ಏನು ಹೆೀಳುತ್ತುದಹದರೆ ಎಂದು ನಭಖನನಷುತ್ತುದೆ?



ದ

ಅದು ನಭಗೆ ಹೆೀಗೆ ಗೆ ತುು?



ಇದು ದ್ಧನದ ಯಹ ಷಭಮವೆಂದು ಅನನಷುತ್ತುದೆ? ಏಕೆ?



ಶಹಂತವಹಗಿದೆಯೆೀ ಅಥವಹ ಖದದಲವೆೀ? ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀರಿ?



ಆಹಹಯ ತ್ತನುನತ್ತುಯು ಭಖು ತಹನು ಔುಳಿತಲಿಿಂದಲ್ೆೀ ಸುಡುಗಿಮಯು ಸಖೆ ಜಿಗಿ ಆಡುತ್ತುಯುುದನುನ ನೆ ೀಡಫಸುದು ಎಂದು
ನಭಖನನಷುತ್ತುದೆಯೆೀ?



ಭಔಾಳು



ಸುಡುಗಿಮಯು ಭತುು ಸುಡುಖಯು ಏಕೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಆಟ್ಖಳನುನ ಆಡುತ್ತುದಹದರೆ?



ಆ ಸುಡುಗಿ

-

ಊಹಿಷು ರವೆುರ್ಳು



ಆ ಸುಡುಖ ಔಣಿಯಿಂದ ಹೆ ಡೆದಹಖ ಏನಹಖಲಿದೆ?



ಆ ಸುಡುಖ ಚೆಂಡನುನ ಿಸಡಿಮುನೆೀ?



ಭುಂದೆ ಏನಹಖಲಿದೆ ಎಂದು ನಭಖನನಷುತ್ತುದೆ?

-

ವಿದಹಯರ್ಥಗರ್ಳ ಷವಿಂತ ಅನುಭದೆ ಿಂದಿಗೆ ಚತರರ್ಳನುು ಷಿಂಬಿಂಧ ಕಲಿಿಷುುದು



ನಭಮ ಶಹಲ್ಹ ಕಹಂೌಂಡು ಇದಯಂತೆ ಕಹಣುತುದೆಯೆೀ?



ಈ ಆಟ್ಖಳನುನ ನೀು ಆಡುತ್ತುೀರಹ?



ಯಹ ಆಟ್ಖಳನುನ ಆಡಲು ಇಚಿಿಷುತ್ತುೀರಿ?



ನೀು ಆಟ್ದ ಮೈದಹನದಲಿಿದದರೆ, ಏನು ಮಹಡಲು ಇಚಿಿಷುತ್ತುದ್ಧದರಿ?

ಅಥವಹ ಕುಷ್ಟ್ಯಹಗಿದಹದರೆಯೆೀ? ನೀು ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳುವಿರಿ?
ದವ

ದ
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ಚಿತರ 2 ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮಹತನುನ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಲು ಎಯಡು ಚಿತರಖಳು.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಿಂದು ಕ್ಷಣ
ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ಮಹಡಿದ ಮೀಲ್ೆ, ಈ ರಶೆನಖಳಿಗೆ ಉತುರಿಸಿ:


ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ರಶೆನಖಳನುನ ನೀು ಕೆೀಳಿದ್ಧರಿ?



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳ ಖುಣಭಟ್ು ಭತುು ವಿಸಹುಯದ ಫಗೆೆ ನೀವೆೀನು ಖಭನಸಿದ್ಧರಿ?



ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ಮಹಡುವಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹ ಕೌವಲಖಳನುನ ಔಲಿಮುತ್ತುದಯ
ದ ು?
(ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುುುದು, ರಶೆನಖಳಿಗೆ ಉತುರಿಷುುದು, ತಭಮ ಅನುಬಖಳನುನ ಹೆೀಳಿಕೆ ಳುುುದು, ಅಥವಹ
ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ, ಕಹಯಣ ಹೆೀಳಲು ಭಹಷೆಮನುನ ಫಳಷುುದು – ಿಸೀಗೆ ಇಯಫಸುದು)



ಅಯ ಯಹುದಹದಯ ಮಹತು ಇತಯ ಠ್ಯಔರಭ ಕ್ೆೀತರಖಳಹದ ಖಣಿತ, ಬ ಗೆ ೀಳ ಅಥವಹ ವಿಜ್ಞಹನಕೆಾ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದೆೀ?

ಷಂನ ಮಲ 2, 'ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮನುನ ಬೆಳೆಷಲು ರಶಿನಷುವಿಕೆಮ ಫಳಕೆ' ಮನುನ ಒದ್ಧ, ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆ ಭತುು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಲಿಿ ರಶೆನಖಳ
ಫಳಕೆಮ ಔುರಿತು ಹೆಚುು ತ್ತಳಿಯಿರಿ.

ವಿಡಿಯೊ:

ಭುಂದ್ಧನ ಚಟ್ುಟಿಕೆ

, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಔಥೆಖಳನುನ ಔಟಿು, ಹೆೀಳುಂತೆ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಲು ಚಿತರಖಳನುನ ನೀು ಫಳಷುವಿರಿ.

ಚಟುಟಿಕೆ 3: ಚತರರ್ಳಿಂದೆ ಿಂದು ಕಥೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಹಲುಾ ಚಿತರಖಳನುನ ನೆ ೀಡಿ. ಆ ಚಿತರಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಂದು ಔಥೆಮನುನ ಔಟಿು. ಅದು ನಮಿಮಚೆಿಮಂತೆ ಚಿಔಾ ಅಥವಹ
ದೆ ಡಡದಹಗಿದುದ, ಷಂಭಹಶಣೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸುದು,.
ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗೆ ಔಥೆಮನುನ ಹೆೀಳಿ. ಇದಯ ಔುರಿತು ಅರಿಗೆ ಏನನನಸಿತು?

8
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ಚಿತರ 3 ಔಥೆ ಔಟ್ುಲು ಚಿತರಖಳ ಫಳಕೆ
ಈಖ ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಚಿತರ-ಆಧಹರಿತ ಔಥೆ ಹೆೀಳು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ರಮತ್ತನಸಿ. ಈ ಉದೆದೀವಕಹಾಗಿ ಯಹುದೆೀ ಷಯಣಿ
ಚಿತರಖಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು – ುಷುಔ, ನಮತಕಹಲಿಔ, ಷುದ್ಧದ ತ್ತರಕೆಖಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಚಿತರಖಳಹಗಿಯಫಸುದು ಅಥವಹ ಸೆನೀಿಸತಯು,
ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿ, ನೀವೆೀ ಯಚಿಸಿದಹದಗಿಯಫಸುದು.
ಚಿತರ 3 ಯಲಿಿನ ಷಯಣಿ ಚಿತರಖಳ ಔುರಿತು ನಭಮದೆೀ ಆದ ಚಿಔಾ ಔಥೆಮನುನ ಹೆೀಳು ಭ ಲಔ, ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಮಹದರಿ ರದವಿನನುನ
ಆಯಂಭಿಸಿ. ಆ ನಂತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ರ್ೆ ೀಡಿ ಅಥವಹ ಖುಂುಖಳಲಿಿ ಔ ರಿಸಿ, ಅದೆೀ ಚಿತರಖಳನುನ ಉಯೀಗಿಸಿಕೆ ಂಡು ಇನೆ ನಂದು
ಔಥೆಮನುನ ಔಟ್ುುಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿ. ರ್ೆ ೀಡಿ ಅಥವಹ ಖುಂಪಿನಲಿಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಔ ರಿಷುವಹಖ ಅಯ ಭನೆಭಹಷೆ ಂದೆೀ ಇಯುಂತೆ
ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಿು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಯು ಅದೆೀ ಭಹಷೆಮಲಿಿ ಔಥೆ ಯಚಿಸಿ ಹೆೀಳಲು ಅನುಔ ಲ. ಸಹಧಯವಹದರೆ, ವಿವಿಧ ಧವನ ಭತುು
ಆಂಗಿಔಭಹಖಳನುನ ಉಯೀಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿ.
ಎಲಿಯ ಸಿದಧವಹದ ಮೀಲ್ೆ, ಬೆೀರೆಮ ರ್ೆ ೀಡಿ ಅಥವಹ ಖುಂು ಅಥವಹ ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತಗೆ ಔಥೆ ಹೆೀಳುಂತೆ ಷ ಚಿಸಿ. ಭನೆ ಭಹಷೆಮಲಿಿಯು
ಔಥೆಖಳನುನ ಶಹಲ್ಹ ಭಹಷೆಗೆ ಫದಲ್ಹಯಿಷಲು ಇಯು ರಿೀತ್ತಮನುನ ಚಚಿಿಷಲು ಔ ಡ ಷಭಯಹಕಹವ ಕೆ ಡಫಸುದು.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಿಂದು ಕ್ಷಣ


ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ಭಹಷಹ ಷಂಫಂಧಿ ಔಲಿಕಹ ಅಕಹವಖಳನುನ
ದಗಿಸಿದು?



ತಯಖತ್ತಮಲಿಿನ ರತ್ತಯಫಫಯ ಳಗೆ ಳುುಂತೆ ಹೆೀಗೆ ನೀು ದೃಢಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿರಿ?



ಇತ್ತಹಹಷದಂತಸ ನದ್ಧಿಶು ಠ್ಯಔರಭಕೆಾ ಇದನುನ ಹೆೀಗೆ ನೀು ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳುುತ್ತುೀರಿ?



ಇಂತಸ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಭ ಲಔ ಭಹಷೆ ಭತುು ವಿಶಮ ಜ್ಞಹನನುನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡುತ್ತುೀರಿ?

3. ನಿಮಮ ಬೆ ೀಧನೆ ಕುರಿತು ತಿಳಯಲು ವಿದಹಯರ್ಥಗಮಹತಿನ ಬಳಕೆ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಆಗಹಗೆೆ ಅಯ ಔಲಿಕೆ ಔುರಿತು ಮಹತನಹಡಿಕೆ ಳುುತಹುರೆ. ಈಖ ಚಟ್ುಟಿಕೆ 4 ರಮತ್ತನಸಿ.

ಚಟುಟಿಕೆ – 4: ನಿಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಗರ್ಳ ಮಹತನುು ಕೆೀಳಸಿಕೆ ಳುುುದು
ಂದು ಔಲಿಕಹ ಷಂನ ಮಲವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮಹತ್ತನ ಭಸತವನುನ ಅಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ನಡೆಷು
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ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಭತುು ಆಲಿಷುವಿಕೆ
ಷಂಭಹಶಣೆಮನುನ ರತೆಯೀಔವಹಗಿ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುಲು ರಮತ್ತನಸಿ. ಸಹಧಯವಹದಲಿಿ, ಇದನುನ ಂದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚುುಬಹರಿ ಮಹಡಿ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲು ಷಂದಬಿಖಳಲಿಿ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತೆ ಡಗಿಕೆ ಂಡಿಯುವಹಖ ಸಹಧಯವಹದರೆ ಅರಿಗೆ ಗೆ ತಹುಖದಂತೆ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳಿು:


ಯಹುದಕಹಾದಯ ಖಭನಕೆ ಡುವಹಖ,



ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮಲಿಿ ತೆ ಡಗಿಯುವಹಖ.



ಅಭಿಹರಮಖಳನುನ ಸಂಚಿಕೆ ಳುುವಹಖ.



ಯಸಿಥತ ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ಅಯ ಅಭಿಹರಮ-ಅನುಬಖಳನುನ ಷಂಗಟಿಷುವಹಖ.



ಫಫಯು ಭತೆ ುಫಫಯ ಅಭಿಹರಮ ಭತುು ಅನುಬಖಳಿಗೆ ಷವಹಲು ಹಹಔುವಹಖ.



ಅಭಿಹರಮ ಭತುು ಅನುಬಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ವಹದ್ಧಷುವಹಖ.



ಊಹೆ ಮಹಡುವಹಖ.



ಿಸಂದ್ಧನ ಅಭಿಹರಮ ಅಥವಹ ಅನುಬನುನ ನೆನಪಿಸಿಕೆ ಳುುವಹಖ.



ಇನೆ ನಫಫಯ ಅನುಬ ಅಥವಹ ಭಹನೆಖಳನುನ ಔಲಿಸಿಕೆ ಳುುವಹಖ.



ತಭಮ ಷವಂತ ಭಹನೆಖಳು ಅಥವಹ ಅನುಬಖಳನುನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೆ ಳುುವಹಖ.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಿಂದು ಕ್ಷಣ


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಏನನಹನದಯ ಔಲಿಮು ರಕ್ರರಯೆಮಲಿಿದಹದಖ ಅಥವಹ ತಭಮ ಔಲಿಕೆಮನುನ ಮಹತ್ತನ ಭ ಲಔ
ಕೆ ರೀಢೀಔರಿಷುವಹಖ ನೀು ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಧದೀರಹ?



ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಗೆ ಈ ಷಂಭಹಶಣೆಖಳನುನ ಷಂನ ಮಲಖಳಹಗಿ ಹೆೀಗೆ ಫಳಷುವಿರಿ?

ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ, ಳೆುಮ ಕೆೀಳುಖರಹಖುುದು ಫಸಳ ಭುಕಯ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಂದ ಆಗಹಗೆೆ ನೀು ಕೆೀಳು ಅಂವಖಳನುನ ನಭಮ ಭುಂದ್ಧನ
ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆಗೆಳಲಿಿ ಸೆೀರಿಸಿಕೆ ಳುಫಸುದು.
ಈಖ ರಷಂಖ ಅಧಯಮನ-2 ಯಲಿಿನ ಎಯಡು ಉದಹಸಯಣೆಖಳನುನ ಒದ್ಧ. ನೀು ಒದುವಹಖ, ಶಿಕ್ಷಔಯು ತಹು ಕೆೀಳಿದದನುನ ತಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಗಹಗಿ
ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಫಳಸಿಕೆ ಳುುತಹುರೆ ಎಂದು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ಒದ್ಧದ ಮೀಲ್ೆ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತನುನ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುು ಭತೆ ುಂದು
ಅಕಹವಕಹಾಗಿ ರಮತ್ತನಸಿ. ಅಯ ಮಹತ್ತನ ಯಹ ಅಂವಖಳು ನಭಮ ಭುಂದ್ಧನ ತಯಖತ್ತ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಗೆ ನೆಯವಹಖುತುವೆ?

ರಷಿಂರ್ ಅಧಯಯನ 2: ವಿದಹಯರ್ಥಗರ್ಳ ಮಹತನುು ಬೆಳೆಷುವಿಕೆ (Building on students' talk)
ಭಂಡಯ ಜಿಲ್ೆಿಮಲಿಿ ಬ ಮಿಕಹ ಎಯಡನೆೀ ತಯಖತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ.
ನಹನು ಊಟ್ಮಹಡುತ್ತುದೆದ. ಹೆ ಯಖಡೆ ಖಟಿುಯಹಗಿ ಮಹತಹಡುತ್ತುದುದದುದ ಕೆೀಳಿಷುತ್ತುತುು. ಭಧಯ ರವೆೀಶಿಷುುದು ಬೆೀಡವೆಂದು, ಸತ್ತುಯದ್ಧಂದ
ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೀಕೆಂದು ತ್ತೀಮಹಿನಸಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗೆೆ ನಹನು ಅರಿಗೆ ಒದ್ಧದ ದಯದ ಔುರಿತು ನಹಲುಾ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ವಹದ್ಧಷುತ್ತುದದಯು.
ನಹನು ದಯ ಒದುತ್ತುದಹದಖ, ತಯಖತ್ತಮು ನವಯಫಧವಹಗಿ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುುತ್ತುತುು. ಆದದರಿಂದ ಎಲಿಯ ಅಥಿಮಹಡಿಕೆ ಂಡಿದಹದರೆಂದು ನಹನು
ಅಂದುಕೆ ಂಡೆ. ಆದರೆ, ಆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ವಹದ್ಧಷುುದನುನ ಕೆೀಳಿದಹಖ, ಅದನುನ
ಅಯು ದಯದ ರಭುಕ ದಖಳ ಅಥಿನುನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ಭಯುದ್ಧನ, ಆ ದಯದ ಔುರಿತು ಅ

ಅಥೆೈಿ
ದ

ತಹಗಿ ಅಥಿಮಹಡಿಕೆ ಂಡಿದಹದರೆ ಅನನಸಿತು.
ದನುನ

ಕೆೀಳಿ

ದ ಕೆ ಂಡೆ.

ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಹನು ಠ್ಯ-ಆಧಹರಿತ

ಹಠ್ಖಳನುನ ಮಹಡುವಹಖ, ಅರಿಗೆ ರಿಚಿತಲಿದ ದಖಳಿದಹದಖ, ಹೆಚುು ಷಭಮ ನೀಡಿ, ಖಭನಿಸಸಿ ವಿರಿಷಬೆೀಕೆಂದು
ಔಲಿತುಕೆ ಂಡೆ. ಇದನುನ ನಹನು ಅಲಿಿಂದ ನಯಂತಯವಹಗಿ ಮಹಡಿಕೆ ಂಡು ಫಂದೆ ಹಹಖ ಈಗಹಖಲ್ೆೀ ಅದಯ ಲ್ಹಬಖಳನುನ
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ಔಂಡುಕೆ ಂಡಿದೆದೀನೆ.

ಷಂಗಿೀತಹ ಬೆಂಖಳೄರಿನಲಿಿ ಐದನೆೀ ತಯಖತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ.
ಫರೆಣಿಗೆ ನಯೀಜಿತ ಕಹಮಿಖಳಲಿಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭುಖ್ಹಯಂವಖಳನುನ ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿ ಿಸೀಗೆಯೆೀ ಫರೆಮಬೆೀಕೆಂದು ನರಿೀಕ್ಷಿಷುತ್ತುದೆದ.
ಇದರಿಂದ ಅಯ ಫರೆಣಿಗೆ ಂದೆೀ ರಿೀತ್ತಯಹಗಿಯುತ್ತುತುು.
ಮಮ ಬೆಳಗೆೆ, ತಯಖತ್ತಗೆ ಭುಂಚೆ, ಟಹುಗಿ ಸಲವಹಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಮಹತನಹಡುತ್ತುದುದದನುನ ಕೆೀಳಿದೆ. ಆ ಕೆಲವೆೀ ನಮಿಶಖಳಲಿಿ,
ಅಯು ವಿವಿಧ ವಿಶಮಷುು, ವಿಯಣೆ, ರಶಿನಷುವಿಕೆ, ವಹದ ಭತುು ಊಿಸಷುವಿಕೆ – ಿಸೀಗೆ ಆವುಮಿಔಯ ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ಚಚಿಿಸಿದಯು. ಅಯಲಿಿ
ಅನೆೀಔ ಆಷಕ್ರುಮುತ ಐಡಿಯಹಖಳಿದದು.
ಇದನುನ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಂಡ ಪಲವಹಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖ
ಇ

ಮೌಖಿಔ ಭಹಷಹ ಷಂನ ಮಲಖಳು, ಅನುಬ ಭತುು ಆಷಕ್ರುಖಳನುನ
ಹೆಚಿುನ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲ

ದ, ಅಥಿೂಣಿವಹಗಿ ಫರೆಮಫಲಿಯು ಎಂದು

ತ್ತಳಿಯಿತು.
ಈಖ ನಹನು ವೆೈಮಕ್ರುಔ ಫರೆಣಿಗೆ ಕಹಮಿ ಕೆ ಡು ಭುನನ, ನಹಲುಾ ಅಥವಹ ಐದು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಖುಂಪಿಗೆ ಂದೆ ಂದು ವಿಶಮನುನ
ಕೆ ಟ್ುು ಚಚಿಿಷುಂತೆ ಹೆೀಳುತೆುೀನೆ. ಇಲಿಿ ತನಔ, ಅಯು ಚಚಿಿಸಿ, ಫರೆದ ವಿಶಮಖಳಲಿಿ ಶಹಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗಿಯು ಟಿೀ ಅಂಖಡಿ, ಷಥಳಿೀಮ
ಸಫಫ, ಇತ್ತುೀಚಿನ ಆಟೆ ೀಟ್ ಕಹಮಿಔರಭ, ನೆರೆಹೆ ರೆ ಇಯು ಭಯಖಳು ಸೆೀರಿವೆ. ಕೆಲವಮಮ ನಹನು ಶಹಲ್ಹ ಕಹಂೌಂರ್ಡ ಫಳಿ ಔಳುಿಸಸಿ,
ಅಲಿಿ ಅಯು ಔಂಡದದನುನ ಖಭನಸಿ, ಯಷಯ ಚಚಿಿಸಿ ಆಮೀಲ್ೆ ಅುಖಳ ಫಗೆೆ ಫರೆಮುಂತೆ ಹೆೀಳುತೆುೀನೆ.

ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ

ಭತುು ಫಯಣಿಗೆಮನುನ ಹೆ ಂದ್ಧಯು ಖುಂು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ನೀು ಕೆೈಗೆ ಳುಲಿದ್ಧದೀರಿ.

'ಖುಂು ಕಹಮಿ ಫಳಕೆ' ಎಂಫ ರಭುಕ ಷಂನ ಮಲ ನಭಗೆ ಉಮುಔುವಹಖಫಸುದು.

ಚಟುಟಿಕೆ 5: ಬರೆಣಿಗೆಗಹಗಿ ಸಿದಧಡಿಷಲು ಷಮ ಸ ಮಹತಿನ ಬಳಕೆ
ಷಂಗಿೀತಹ ಅಯ ರಷಂಖ ಅಧಯಮ ನುನ ಂದು ಮಹಖಿದವಿಔವಹಗಿ ಫಳಸಿಕೆ ಂಡು, ವೆೈಮಕ್ರುಔವಹ ಫರೆಮು ಭುನನ ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಖುಂಪಿನಲಿಿ ಚಚಿಿಷುಂತೆ ಂದು ಹಠ್ನುನ

ದ

.



ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮ



ರತ್ತೀ ಖುಂಪಿಖ ಂದು ವಿಶಮನುನ ಚಚಿಿಷಲು ಕೆ ಡಿ. ಇದು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಷುಿ ಭತುು ಆಷಕ್ರುಖಳನುನ

ನಹಲುಾ, ಐದು ಅಥವಹ ಆಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಖುಂುಖಳಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಸಿ.

ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಷ ಪತ್ತಿ ತುಂಫಲು ರತ್ತೀ ಖುಂಪಿಖ ಫೀಟೆ ೀ ಅಥವಹ ಷುದ್ಧದ ತ್ತರಕೆಯಿಂದ ಆಮುದ ಔತುರಿಸಿದ
ಭಹಖ


(clipping) ಕೆ ಡಫಸುದು.

ಎಯಡು ಅಥವಹ ಭ ಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ, ಅಯು ಖುಂಪಿನಲಿಿ ಹೆೀಗೆ ಮಹತಹಡಬೆೀಕೆಂದು ತೆ ೀರಿಸಿಕೆ ಡಿ.
ಉಮುಔುವಹದ ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ ರಶೆನಖಳನುನ ಕೆೀಳು ಹಹಖ ಷಸಹಠಿಖಳ ಉತುಯಖಳನುನ ಗೌಯಮುತವಹಗಿ ಕೆೀಳು
ರಿೀತ್ತಮನುನ ರದಶಿಿಸಿ.



ಅಖತಯವಿದಹದಖ, ಖುಂುಖಳ ಫಳಿ ಹೆ ೀಗಿ ಷಹಹಮಮಹಡಿ. ಈ ಅಕಹವನುನ ಉಯೀಗಿಸಿಕೆ ಂಡು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ತಿನೆ,
ಅಯ ಭಹಷೆಮ ಮೀಲಿನ ಿಸಡಿತ ಹಹಖ ಕೆ ಟ್ು ವಿಶಮದ ಔುರಿತು ಅರಿಗಿಯು ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನುನ ಖಭನಸಿ.



ಚಚಹಿ ಅಧಿಮ ನಂತಯ, ಅಯು ಟಹುಗಿ ಚಚಿಿಸಿದ ವಿಶಮದ ಮೀಲ್ೆ ವೆೈಮಕ್ರುಔವಹಗಿ ಂದು ಕ್ರಯು ರಫಂಧನುನ
ಫರೆಮಲು ಹೆೀಳಿ.
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ಕೆಲು ಷಂದಬಿಖಳಲಿಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ವೆೈಮಕ್ರುಔವಹಗಿ ಫರೆದ ರಫಂಧಖಳನುನ ಖುಂಪಿನ ಇತಯ ಷದಷಯ
ದ



ಕೆ ನೆಮದಹಗಿ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಫರೆಣಿಗೆಮ ಮೌಲಯಮಹನು ನಭಮ ಭುಂದ್ಧನ ಹಠ್ಖಳನುನ ಯೀಜಿಷಲು
ನೆಯವಹಖಲಿ.

ಸಹರಹಿಂವ
ಈ ಗಟ್ಔು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ತಯಖತ್ತ ಔಲಿಕೆಗೆ ನೆಯವಹಖುುದಕಹಾಗಿ, ಅರಿಗೆ ಮಹತನಹಡು ಭತುು ಕೆೀಳು ಅಕಹವಖಳನುನ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಲು
ಕೆಲು ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ನಭಗೆ ದಗಿಸಿದೆ. ಭಹಷೆ ಭತುು ವಿಶಮಷುು ಎಯಡ ದೃಷ್ಟ್ುಖಳಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ತ್ತಳುಳಿಕೆ ಭತುು ರಖತ್ತಮನುನ
ನೀು ಅಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಚಚೆಿಖಳು ಭಸತವವಹಗಿವೆ ಎಂಫುದನುನ ತೆ ೀರಿಸಿಕೆ ಟಿುದೆ. ಇಂತಸ ಮಹಿಸತ್ತಮು ನಭಮ ತಯಖತ್ತ
ಅಭಹಯಷಔರಭ ಭತುು ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆಗೆ ನೆಯವಹಖಲಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತನುನ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುುುದರಿಂದ, ಅರಿಗೆ ಅಖತಯವಿಯುುದನುನ
ಯೀಜಿಷಲು ಹಹಖ ಅಯ ಸಹಧನೆಮನುನ ಉತುಭ ಡಿಷಲು ಸಹಧಯವಹಖಲಿದೆ.

ಷಿಂನ ಮಲರ್ಳು
ಷಿಂನ ಮಲ 1: ಕಲಿಕೆಗಹಗಿ ಮಹತು
ಕಲಿಕೆಗಹಗಿ ಮಹತು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ
ಮಹತು ಮಹನನ ವಿಕಹಷದ ಭಹಖವಹಗಿದುದ, ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು, ಔಲಿಮಲು ಹಹಖ ರಂಚನುನ ಅಥಿಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ನೆಯವಹಖುತುದೆ.
ಜ್ನಯು ಭಹಷೆಮನುನ ತಹಕ್ರಿಔತೆ, ಜ್ಞಹನ ಭತುು ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನುನ ಹೆಚಿುಸಿಕೆ ಳುು ಸಹಧನವಹಗಿ ಫಳಷುತಹುರೆ. ಆದದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ
ಔಲಿಕಹ ಅನುಬಖಳ ಭಹಖವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಮಹತನಹಡಲು ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿದರೆ, ಅಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ರಖತ್ತಮನುನ
ಉತುಭಡಿಸಿದಂತೆ. ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುಲ್ಹಯಿತು ಎಂದು ಮಹತನಹಡುುದಯ ಅಥಿವೆಂದರೆ:
 ಆ ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ಔಂಡುಕೆ ಳುಲ್ಹಯಿತು.
 ವಿವೆೀಚನಹ ವಕ್ರು ಬೆಳೆಷಲ್ಹಯಿತು, ಷಂಗಟಿಷಲ್ಹಯಿತು.
 ಿಸೀಗಹಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚುು ಔಲಿಮುತಹುರೆ.
ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮಹತನುನ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ಫಳಷಫಸುದಹಗಿದುದ, ಅದು ಔಂಠ್ಹಠ್-ುನರಹತಿನೆಯಿಂದ ಉನನತ
ಸಂತದ

ಚಚೆಿಖಳಹಗಿಯಫಸುದು.

ಸಹಂರದಹಯಿಔವಹಗಿ

ಶಿಕ್ಷಔಯ ಮಹತು ಹೆಚುು ರಧಹನವಹಗಿದುದ,

ಆದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ೂಿ ಅನುಬಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಷಂಔಿ ಔಲಿಸಿಕೆ ಂಡು, ಹೆಚುು ಮಹತನಹಡಲು
ಔಲಿಮಲು ‘ಔಲಿಕೆಗಹಗಿ

ತು’ ಫಳ

ಹಠ್ಖಳನುನ ಯೀಜಿಷು ದ

ಇದು ಶಿಕ್ಷಔ ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ

ನಡುವಿನ ರಶೆೃನೀತುಯ ಅಧಿಗಿಂತಲ ಹೆಚಿುನದಹಗಿದುದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಷವಂತ ಭಹಷೆ, ಐಡಿಯಹಖಳು, ವಿವೆೀಚನಹವಕ್ರು ಭತುು ಆಷಕ್ರುಖಳಿಗೆ
ಹೆಚಿುನ ಷಭಮ ನೀಡಲ್ಹಖುತುದೆ. ನಭಮಲಿಿ ಅನೆೀಔಯು ಂದು ಔಶುಔಯ ವಿಶಮ ಅಥವಹ ಕೆಲವಂದನುನ ಔಂಡುಕೆ ಳುಲು
ಇನೆ ನಫಫರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹತನಹಡಫಮಷುತೆುೀವೆ. ಶಿಕ್ಷಔಯು, ಈ ಷಸಜ್ ರೃತ್ತುಮ ಆಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ಉತುಭ ಯೀಜಿತ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ
ಕೆೈಗೆ ಳುಫಸುದು.
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ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಭತುು ಆಲಿಷುವಿಔ
ತರರ್ತಿಯಲಿಿ ಕಲಿಕೆಗಹಗಿ ಮಹತು ಚಟುಟಿಕೆರ್ಳ ಯೊೀಜನೆ
ಮಹತನಹಡು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ಯೀಜಿಷುುದು ಕೆೀಲ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತುು ದಷಂತುು ಹೆಚಿುಷು ಹಠ್ಖಳಿಖಷೆುೀ ಅಲಿ; ಅದು ಖಣಿತ,
ವಿಜ್ಞಹನ ಭತುು ಇತಯ ಠ್ಯವಿಶಮಖಳ ಯೀಜ್ನೆಮ ಭಹಖವಹಗಿದೆ. ಅದನುನ ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತ, ರ್ೆ ೀಡಿ ಅಥವಹ ಖುಂು ಕಹಮಿ, ಹೆ ರಹಂಖಣ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು, ಹತಹರಭಿನಮ ಆಧಹರಿತ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು, ಫರೆಣಿಗೆ, ಒದುವಿಕೆ, ಹರಯೀಗಿಔ ಶೆೃೀಧನಹಕಹಮಿ ಹಹಖ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲ
ಕಹಮಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಯೀಜಿಷಫಸುದು.
ಸಿೀಮಿತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತುು ಷಂಖ್ಹಯಕೌವಲಖಳನುನ ಹೆ ಂದ್ಧಯು ಕ್ರರಿಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳೄ ಔ ಡ, ಕಹಮಿನುನ ಅಯ ೂಿ ಅನುಬ
ಆಧರಿಸಿ ಭತುು ಷಂತೆ ೀಶದಹಮಔವಹಗಿಯುಂತೆ ಯೀಜಿಸಿದಲಿಿ, ಅಯು ಉನನತ ಸಂತದ ಆಲ್ೆ ೀಚನಹ ಕೌವಲಖಳನುನ ರದಶಿಿಷಫಲಿಯು.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹತಹರಭಿನಮದಲಿಿನ ಂದು ಹತರ ಅಥವಹ ಷ ತರದ ಗೆ ಂಬೆಮ ಔುರಿತ ಷಭಸೆಯಖಳಿಗೆ ಸಹಧಯವಿಯು
ರಿಹಹಯಖಳನುನ ಹಹಖ ಷಲಹೆಖಳನುನ ಟಿುಮಹಡಫಲಿಯು.
ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಳು ಏನನುನ ಔಲಿಮಬೆೀಔು ಭತುು ಯಹುದಯ ಫಗೆೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಬೆೀಔು. ಹಹಗೆಯೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹ ಫಗೆಮ ಮಹತನುನ
ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಬೆೀಔು ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು ನೀು ಹಠ್ನುನ ಯೀಜಿಸಿ. ಕೆಲು ಫಗೆಮ ಮಹತು ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ‘ಭುಂದೆ
ಏನಹಖಲಿದೆ?’ ‘ಇದನುನ ಈ ಭುಂಚೆ ನಹು ನೆ ೀಡಿದೆದೀವೆಯೆೀ?’ ‘ ಇದು ಏನಹಗಿಯಫಸುದು?’ ಅಥವಹ ‘ನೀು ಹಹಗೆೀಕೆ ಯೀಚಿಷುತ್ತುೀರಹ?’.
ಇನುನ ಕೆಲು ರಿೀತ್ತಮ ಮಹತು ಹೆಚುು ವಿಶೆಿೀಶಣಹತಮಔ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಐಡಿಯಹಖಳು, ಸಹಕ್ಹಾಧಹಯಖಳು ಅಥವಹ ಷಲಹೆಖಳ ಭಸತವ
ರಿೀಕ್ಷಿಷುುದು.
ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಂಭಹಶಣೆಮಲಿಿ ಭಹಖಿಸಷುಂತಹಖಲು, ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು ಆಷಕ್ರುದಹಮಔ ಭತುು ಷಂತೆ ೀಶದಹಮಔವಹಗಿಯುಂತೆ
ಮಹಡಲು ರಮತ್ತನಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಯಹುದೆೀ ಬಮವಿಲಿದೆ, ತಹಖುತುದೆ ಎಂಫ ಭಹನೆ ಫಯದಂತೆ, ತಭಮ ಅಭಿಹರಮ-ಐಡಿಯಹಖಳನುನ
ಯಔುಡಿಷಲು ಷುಯಕ್ಷಿತ ತಯಖತ್ತ ವಹತಹಯಣ ನಮಿಿಷು ಅಖತಯವಿದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಗರ್ಳ ಮಹತನುು ಬೆಳೆಷುವಿಕೆ
ಔಲಿಕೆಗಹಗಿ ಮಹತು ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಈ ರಿೀತ್ತ ಅಕಹವಖಳನುನ ಕೆ ಡುತುದೆ.


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆೀಳುುದನುನ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುುುದು.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ರವಂಸಿಷುುದು ಭತುು ಬೆಳೆಷುುದು.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಭುಂದುರಿಮುಂತೆ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷುುದು.

ಎಲ್ಹಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ಫರೆದುಕೆ ಳುು ಅಥವಹ ಓಹಚಹರಿಔವಹಗಿ ಮೌಲ್ಹಯಂಔನ ಮಹಡು ಅಖತಯವಿಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹತ್ತನ ಭ ಲಔ
ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ವಿಷುರಿಷುುದು (ಬೆಳೆಷುುದು) ಔಲಿಕೆಮ ಭಸತವದ ಭಹಖ. ಅಯ ಔಲಿಕೆ ಅರಿಗೆ ರಷುುತವೆನಷಲು, ನೀು ಅಯ ಅನುಬ
ಭತುು ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ಸಹಧಯವಹದಶ ು ಫಳಸಿಕೆ ಳುಬೆೀಔು. ಅತುಯತುಭವಹದ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮಹತು ಎಂದರೆ ಶೆೃೀಧನಹತಮಔವಹದುದು.
ಅಂದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಶೆೃೀಧಿಷು/ರಿೀಕ್ಷಿಷು ಹಹಖ ಯಷಯಯ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಷವಹಲು ಹಹಔುುದರಿಂದ ತಭಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳ ಔುರಿತು
ಆತಮವಿಶಹವಷ ಹೆ ಂದುತಹುರೆ. ಖುಂುಖಳಲ ಿ ಔ ಡ ಯಹಯದೆೀ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಯಹಗಿದದಯ , ಷುಭಮನೆ ಪಿಕೆ ಳುದಂತೆ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಬೆೀಔು.
ಶೆೃೀಧನಹತಮಔ ರಶೆನಖಳ ಭ ಲಔ, ನೀು ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಖಳಿಗೆ ಷವಹಲು ಹಹಔುುದುನುನ ತೆ ೀರಿಷಫಸುದು. ಉದಹ:
‘ಏಕೆ?’ ‘ಅದನುನ ನೀನು ಹೆೀಗೆ ಸಿಧಿರಿಸಿದೆ?’ ಅಥವಹ ‘ಆ ರಿಹಹಯಖಳಿಗೆ ಹೆ ಂದು ಷಭಸೆಯಖಳನುನ ಖುಯುತ್ತಷುವೆಯಹ?’ ಿಸೀಗೆ – ಈ ರಿೀತ್ತ
ರಶೆನಖಳನುನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಖುಂಪಿಗೆ ಕೆೀಳುತು, ಅಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುುತು, ಅಯ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷಫಸುದು.
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಮಹತು, ಐಡಿಯಹಖಳು ಭತುು ಅನುಬಖಳಿಗೆ ಭಸತವ ನೀಡಿ, ಮಚುುಗೆ ಯಔುಡಿಷುುದರಿಂದ ಅಯು
ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಲಡುತಹುರೆ. ಮಹತನಹಡುವಹಖ, ಖಭನವಿಟ್ುು ಕೆೀಳಿಸಿಕೆ ಳುುವಹಖ, ಯಷಯ ರಶಿನಷುವಹಖ ಹಹಖ ಭಧೆಯ
ಬಹಯಿಹಹಔಬಹಯದೆಂದು ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುುವಹಖ ಅಯ ತಿನೆಖಳನುನ ರವಂಶಿಸಿ. ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಅಕಹವ ಂಚಿತ ಷದಷಯಯ ಔುರಿತು
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ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಭತುು ಆಲಿಷುವಿಕೆ
ಖಭನವಿಯಲಿ. ಹಹಗೆಯೆೀ ಅಯನುನ ಹೆೀಗೆ ಳಗೆ ಳುುಂತೆ ಮಹಡುುದೆಂದು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ. ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಂೂಣಿವಹಗಿ
ಭಹಖಿಸಷುಂತೆ ಮಹಡಲು ಬೆೀಕಹದ ವಿಧಹನಖಳನುನ ರ್ಹರಿಗೆ ತಯಲು ಕೆಲ ಷಭಮ ಬೆೀಕಹಖಫಸುದು.
ವಿದಹಯರ್ಥಗರ್ಳು ತಮಮನುು ತ್ಹೆೀ ರಶ್ನುಸಿಕೆ ಳುಲು ಪ್ರೀತ್ಹಾಹಿಸಿ
ಉತುಭ ಷವಹಲಿನ ರಶೆನಖಳನುನ ಕೆೀಳು ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಗೌಯ, ರವಂಸೆ ಸಿಖು ವಹತಹಯಣನುನ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ
ನಮಿಿಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಭಸತವವಿಲಿ ಎಂದುಕೆ ಂಡರೆ ಹಹಖ ಅಯ ಮಹತುಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳುು ಔುರಿತು ಅರಿಗೆ
ಬಮವಿದದರೆ, ಅಯು ರಶೆನಖಳನುನ ಕೆೀಳುುದ್ಧಲಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ರಶೆನ ಕೆೀಳುಂತೆ ತ್ತಳಿಷುುದರಿಂದ ಅಯ ಔುತ ಸಲನುನ ಯಔುಡಿಷಲು
ಪ್ರೀತಹಿಸ ನೀಡಿದಂತೆ ಆಖುತುದೆ. ಅಯ ಔಲಿಕೆ ಔುರಿತು ವಿಭಿನನ ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು ಹಹಖ ದೃಷ್ಟ್ುಕೆ ೀನನುನ ಅಥಿಮಹಡಿಕೆ
ನಭಗೆ ನೆಯವಹಖುತುದೆ.
ನೀು ನಮಮಿತವಹಗಿ ರ್ೆ ೀಡಿ/ಖುಂು ಕಹಮಿ ಅಥವಹ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ ರಶಹನ ಷಭಮ’ ನುನ ಯೀಜಿಷುುದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು
ರಶಿನಷಫಲಿಯು ಅಥವಹ ಷಶುನೆ ಕೆೀಳಫಲಿಯು. ನೀು ಿಸೀಗೆ ಮಹಡಫಸುದು:


ಹಠ್ದ ಅಧಿಮಲಿಿ ‘ರಶೆನ ಇದದಲಿಿ ಕೆೈ ಎತ್ತು’ ಭಹಖನುನ ಸೆೀರಿಸಿಕೆ ಳಿು.



ಫಫ ವಿದಹಯರ್ಥಿ/ನ ಮನುನ ‘hot seat’ ನಲಿಿ ಔ ರಿಸಿ, ಇತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಅನ/ಳನುನ ಉದಹ: ಶಿರೀನವಹಷ ರಹಮಹನುಜ್ಮ್
ಅಥವಹ ಅಔಾಭಹಹದೆೀವಿಮ ಹತರವೆಂದು ಭಹವಿಸಿ, ರಶಿನಷಲು ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿ.



‘ಹೆಚುು ಹೆೀಳು’ (Tell me more) ಆಟ್ನುನ ರ್ೆ ೀಡಿ/ಚಿಔಾ ಖುಂುಖಳಲಿಿ ಆಡಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಅಭಹಯಷಕಹಾಗಿ ‘ರಶಹನ ಚೌಔಟ್ು’ನುನ ಕೆ ಡಿ. (ಯಹಯು/ಏನು/ಎಲಿಿ/ಯಹವಹಖ/ಏಕೆ ರಶೆನಖಳಿಯುಂತೆ ತಯಹರಿಸಿ)



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಕೆಲು ದತಹುಂವಖಳನುನ ಕೆ ಡಿ. (ಉದಹ: ಶಹಲ್ೆಯಿಂದ ಹೆ ಯಖುಳಿದೆ ಭಔಾಳ ಷಂಖ್ೆಯ, ೌಷ್ಟ್ುಔತೆ ಕೆ ಯತೆ
ಹೆ ಂದ್ಧಯು ಭಔಾಳ ಶೆೀಔಡ ರಮಹಣ ಇತಹಯದ್ಧ ಹಹಖ ಈ ಔುರಿತು ಅಯು ಕೆೀಳಬೆೀಕೆನುನ ರಶೆನಖಳನುನ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷುಂತೆ
ಹೆೀಳಿ.)



ರತ್ತ ವಹಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರಶೆನಖಳ ಟಿು ಇಯು ‘ರಶಹನ ಗೆ ೀಡೆ’ ಮನುನ ಯೀಜಿಸಿ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ರಶೆನ ಕೆೀಳಲು ಭತುು ಉತುರಿಷಲು ಯಹುದೆೀ ನಫಿಂಧವಿಲಿದ್ಧದಹದಖ, ಅಯ ಆಷಕ್ರು ಭತುು ಆಲ್ೆ ೀಚನಹ ಭಟ್ು ಔುರಿತು ನಭಗೆ
ತುಂಬಹ ಆವುಮಿವಹಖಫಸುದು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಷಶುವಹಗಿ ಹಹಖ ನಕಯವಹಗಿ ಷಂಸನ ಮಹಡು ರಿೀತ್ತಮನುನ ಔಲಿಮುವಹಖ, ಅಯು
ಅಯ ಮೌಖಿಔ ಭತುು ಲಿಖಿತ ದ ಷಂತುನುನ ಹೆಚಿುಸಿಕೆ ಳುುದಷೆುೀ ಅಲಿದೆ, ಹೆ ಷ ಜ್ಞಹನ ಭತುು ಕೌವಲಖಳನುನ ಖಳಿಸಿಕೆ ಳುುತಹುರೆ.

ಷಿಂನ ಮಲ 2: ಆಲೆ ೀಚನೆಯನುು ಉತ್ೆುೀಜಿಷಲು ರಶ್ನುಷುವಿಕೆಯ ಬಳಕೆ
ಶಿಕ್ಷಔಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ

; ರ

ದ

ದ ಶಿಕ್ಷಔಯು ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಹೆಚುು ಹೆಚುು ಔಲಿಮ

ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸುದು. ಷರಹಷರಿಮಂತೆ, ಂದು ಅಧಯಮನದಂತೆ, ಫಫ ಶಿಕ್ಷಔ/ಕ್ರ ತಭಮ ಭ ಯನೆೀ ಂದು ಷಭಮನುನ
ರಶಿನಷುವಿಕೆಗಹಗಿ ಉಯೀಗಿಷುತಹುರೆ ( Hastings,2003). ಕೆೀಳಿದ ರಶೆನಖಳಲಿಿ ಶೆೀಔಡ 60 ಭಹಖ ವಹಷುವಹಂವ (facts) ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಷಮ

ಕೆ ಳುು ಹಹಖ 20 ಭಹಖ ಮಹತರ ಕಹಮಿವಿಧಹನ ಔುರಿತ ರಶೆನಖಳಹಗಿದುದ (Hattie, 2012), ಫಸುತೆೀಔ ಷರಿ ಅಥವಹ ತು ಉತುಯ

ಮಹದರಿಮು. ಆದರೆ ಿಸೀಗೆ ಷರಿ ಅಥವಹ ತು ಮಹದರಿಮ ರಶೆನಖಳು ಔಲಿಕೆಮನುನ ಉತೆುೀಜಿಷುತುವೆಯೆೀ?
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಕೆೀಳುಂತಸ ರಶೆನಖಳಲಿಿ ಸಲು ಫಗೆಖಳಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಬೆೀಕಹಗಿಯು ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಭತುು ಪಲಿತಹಂವಖಳಿಗೆ ಅನುಸಹಯವಹಗಿ
ಅಯು ಯಹ ಫಗೆಮ ರಶೆನಮನುನ ಫಳಸಿಕೆ ಳುಬೆೀಕೆಂದು ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಶಿಕ್ಷಔಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ರಶೆನ ಕೆೀಳುತಹುರೆ:
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ಹೆ ಷ ವಿಶಮ ಷುುನುನ ರಿಚಯಿಷುವಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ತ್ತಳುಳಿಕೆಗಹಗಿ ಮಹಖಿದವಿನ ಮಹಡುುದು.



ತಭಮ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮ ಹೆಚಿುನ ಭಹಖನುನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಸಂಚಿಕೆ ಳುುಂತೆ ಮಹಡುುದು.



ಂದು ತನುನ ರಿಸರಿಷುುದು.
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ಮಹತನಹಡುವಿಕೆ ಭತುು ಆಲಿಷುವಿಔ


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ



ಅಯ ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನುನ

ದ.
ದ.

ರಶಿನಷುವಿಕೆಮನುನ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಏನು ತ್ತಳಿದುಕೆ ಂಡಿದಹದರೆ ಎಂದು ತೆು ಮಹಡಲು ಫಳಷಲ್ಹಖುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಅದು
ಅಯ ರಖತ್ತಮನುನ ಮೌಲ್ಹಯಂಔನ ಮಹಡುಲಿಿ ಫಸಳ ಭುಕಯ. ಅಲಿದೆ ಷ ಪತ್ತಿ ತುಂಫಲು, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಆಲ್ೆ ೀಚನಹ ಕೌವಲಖಳನುನ
ವಿಷುರಿಷಲು ಹಹಖ ರಶಿನಷು ಭನೆ ೀಭಹ ಬೆಳೆಷಲು ರಶೆನಖಳನುನ ಉಯೀಗಿಷಲ್ಹಖುತುದೆ. ಅುಖಳನುನ ಎಯಡು ವಿಶಹಲ
ಖಿಖಳಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು.


ಕೆಳ ಸಂತದ ರಶೆನಖಳು, ಈಗಹಖಲ್ೆೀ ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ್ು ಷಂಖತ್ತಖಳು ಭತುು ಜ್ಞಹನನುನ ಷಮರಿಸಿಕೆ ಳುುುದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದುದ,
ಆೃತ ರಶೆನಖಳಹಗಿಯುತುವೆ (ಹೌದು ಅಥವಹ ಇಲಿ ಉತುಯ ಕೆ ಡು).



ಉನನತ ಸಂತದ ರಶೆನಖಳು, ಹೆಚಿುನ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆ ಫಮಷುತುವೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಈಗಹಖಲ್ೆೀ ತ್ತಳಿದ್ಧಯು ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ
ಟ್ುುಖ ಡಿಸಿ, ಅಥವಹ ತಹಕ್ರಿಔವಹಗಿ ತಭಮ ವಹದಕೆಾ ೂಯಔವಹಗಿ ಉತುರಿಷಲು ಕೆೀಳಫಸುದು. ಈ ರಶೆನಖಳು ಹೆಚುು ಭುಕಹುಂತ
ರಶೆನಖಳು (open ended).

ಭುಕಹುಂತ ರಶೆನಖಳು ಠ್ಯುಷುಔ ಆಧಹರಿತ, ಭ ಲ ದಹನುಸಹಯವಹದ ಉತುಯಖಳಿಂದಹಚೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷುಂತೆ
ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷುತುವೆ. ಆದದರಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳು ವಿಷೃತವಹಗಿಯುತುವೆ. ಇು ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ವಿಶಮದ ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನುನ
ಮೌಲ್ಹಯಂಔನ ಮಹಡಲು ನೆಯವಹಖುತುವೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಗರ್ಳು ರತಿರ್ಕರಯಿಷಲು ಪ್ರೀತ್ಹಾಹಿಷುವಿಕೆ
ಅನೆೀಔ ಶಿಕ್ಷಔಯು ರಶೆನಕೆೀಳಿದ ಮೀಲ್ೆ ಉತುರಿಷಲು ಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗಿಂತಲ ಔಡಿಮ ಷಭಮನುನ ನೀಡುತಹುರೆ. ಆದದರಿಂದ ಆಗಹಗೆೆ ತಹವೆ
ಉತುರಿಷುತಹುರೆ ಅಥವಹ ರಶೆನಮನುನ ುನ ಚಿಷುತಹುರೆ (Hastings, 2003) ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ತೆ ೀಯಲಷೆು ಷಭಮವಿಯುತುದೆ –
ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು ಇಯುುದ್ಧಲಿ! ಕೆಲು ಸೆಕೆಂರ್ಡ ಖಳ ಕಹಲ ಕಹಮುುದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು ಷಭಮ ಸಿಖಲಿದೆ. ಇದು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಸಹಧನೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಧನಹತಮಔ ರಿಣಹಭ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ. ರಶೆನ ಕೆೀಳಿದ ಮೀಲ್ೆ ಕಹಮುುದರಿಂದ, ಈ ರಿೀತ್ತ ರಖತ್ತ
ಔಂಡುಫಂದ್ಧದೆ.


ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳ ಉದದ.



ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷುತ್ತುಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಷಂಖ್ೆಯ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ರಶೆನಖಳ ಆತಿನ.



ಔಡಿಮ ಸಹಭಥಯಿದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳ ಷಂಖ್ೆಯ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ನಡುವೆ ಧನಹತಮಔ ಡನಹಟ್.

ನಿಮಮ ರತಿರ್ಕರಯೆ ಮಸತವದುು
ಕೆ ಟ್ು ಉತುಯಖಳನುನ ನೀು ಎಶುು ಹೆಚುು ಧನಹತಮಔವಹಗಿ ಸಿವೀಔರಿಷುತ್ತುೀರೆ ೀ, ಅಶುು ಹೆಚುು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ, ರಮತ್ತನಷಲು
ಭುಂದುರಿಮುತಹುರೆ. ತು ಉತುಯ ಭತುು ತು ಔಲನೆಖಳನುನ ಷರಿಡಿಷಲು ಸಲು ಮಹಖಿಖಳಿವೆ. ಂದು ವೆೀಳೆ, ಫಫ
ವಿದಹಯರ್ಥಿ/ನ ತು ಐಡಿಯಹ ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ, ಇನ ನ ಸಲಯು ಹೆ ಂದ್ಧದಹದರೆ ಎಂದಥಿ. ನೀು ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ ರಮತ್ತನಸಿ:


ಷರಿ ಇಯು ಉತುಯಖಳ ಭಹಖಖಳನುನ ಆಮುದಕೆ ಂಡು, ಅುಖಳಿಗೆ ೂಯಔವಹಗಿ, ಇನ ನ ಹೆಚುು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷುಂತೆ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ. ಇದು ಹೆಚುು ಷಕ್ರರಮ ಭಹಖಿಸಷುವಿಕೆಮನುನ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷುತುದೆ, ಹಹಖ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಅಯ
ತುಖಳಿಂದ ಔಲಿಮುಂತೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ. ಂದು ಷರಿಮಲಿದ ಉತುಯಕೆಾ ಬೆಂಫಲಮುತವಹಗಿ ಹೆೀಗೆ ನೀು
ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಫಸುದೆಂದು ಈ ಭುಂದ್ಧನ ಮಹತು ತ್ತಳಿಷುತುದೆ:
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ಆವಿಯಹಗಿ ಹೆ ೀಗಿ ಮೊೀಡವಹಖುುದಯ ಔುರಿತು ನೀನು ಹೆೀಳಿದುದ ಷರಿ. ಆದರೆ, ನೀನು ಭಳೆ ಬಿೀಳುುದಯ ಔುರಿತು ಹೆೀಳಿದ
ವಿಚಹಯವಹಗಿ ಇನುನ ಹೆಚುು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷು ಅಖತಯವಿದೆ. ಬೆೀರೆ ಯಹರಹದಯ ಕೆಲು ಐಡಿಯಹಖಳನುನ ಕೆ ಡುವಿರಹ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಕೆ ಡು ಎಲ್ಹಿ ಉತುಯಖಳನುನ ಔುಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ನಂತಯ ಅುಖಳ ಔುರಿತು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು ಹೆೀಳಿ.
ಯಹ ಉತುಯಖಳು ಷರಿ ಎಂದು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷುತಹುರೆ? ಇನೆ ನಂದು ಉತುಯ ಕೆ ಡಲು ಯಹುದು ಕಹಯಣವಹಯಿತು? ಇದು ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷು ರಿೀತ್ತಮನುನ ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುಲು ಂದು ಅಕಹವನುನ ಹಹಖ ಅರಿಗಿಯು ಯಹುದೆೀ ತು
ಔಲನೆಮನುನ ಷರಿಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಂದು ನಭಿೀಿತಔರಭನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.

ಖಭನವಿಟ್ುು ಕೆೀಳು ಭ ಲಔ ಭತುು ಅುಖಳ ಔುರಿತು ಇನುನ ಹೆಚುು ವಿಯಣೆ ನೀಡಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಮನುನ ಕೆೀಳು ಭ ಲಔ, ಎಲ್ಹಿ
ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ಗೌಯವಿಸಿ. ಷರಿ ಅಥವಹ ತೆೀ ಇಯಲಿ, ನೀು ಎಲಿ ಉತುಯಖಳಿಖ ಹೆಚಿುನ ವಿಯಣೆ ಕೆೀಳಿದಲಿಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು
ಯಹುದೆೀ ತನುನ ತಭಮಶುಕೆಾ ತಹವೆೀ ಷರಿಡಿಸಿಕೆ ಳುುತಹುರೆ. ನೀು ಿಸೀಗೆ ಂದು ಆಲ್ೆ ೀಚನಹ ತಯಖತ್ತಮನುನ ಬೆಳೆಷುತ್ತುೀರಿ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಔಲಿತ್ತಯು ಅಂವಖಳು ಭತುು ಭುಂದುರಿಮಬೆೀಕಹದ ರಿೀತ್ತ ನಜ್ವಹಗಿ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿಮುತುದೆ. ತು ಉತುಯಖಳಿಗೆ
ಅಮಹನ ಅಥವಹ ಶಿಕ್ೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚಿುನ ಅಮಹನ, ಅಹಹಷಯಕ್ರಾೀಡಹಖು ಬಮದ್ಧಂದ ರಮತ್ತನಷುುದನೆನೀ ಬಿಟ್ುು
ಬಿಡುತಹುರೆ.
ರತಿರ್ಕರಯೆರ್ಳ ರ್ುಣಮಟಟನುು ಉತುಮ ಡಿಷುವಿಕೆ
ಷರಿ ಉತುಯದ್ಧಂದ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುದ ರಶಿನಷುವಿಕೆಮ ಔರಭನುನ ನೀು ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳುುುದು ಭುಕಯ. ಷರಿ ಉತುಯಖಳು ಜ್ಞಹನ ವಿಸಹುಯ
ಮಹಡುಂತಸ ಅನುಹಲನಹ ರಶೆನಖಳಿಂದ ಗೌಯವಿಷಲಡಬೆೀಔು ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹತ್ತಗಿಳಿಮಲು ಂದು ಅಕಹವನುನ
ದಗಿಷಬೆೀಔು. ಅದಕಹಾಗಿ ನೀು ಿಸೀಗೆ ಕೆೀಳ/ಮಹಡಫಸುದು:


ಹೆೀಗೆ ಅಥವಹ ಏಕೆ?



ಉತುರಿಷು ಇನೆ ನಂದು ರಿೀತ್ತ.



ಅದಕ್ರಾಂತ ಇನೆ ನಂದು ಉತುಭವಹದ ದ.



ಉತುಯನುನ ಷಭರ್ಥಿಷಲು ಸಹಕ್ಹಾಧಹಯ.



ಷಂಫಂಧಿತ ಕೌವಲದ ಷಭನವಮ.



ಅದೆೀ ಕೌವಲದ ಅನವಮ ಅಥವಹ ಹೆ ಷ ಷಂದಬಿದಲಿಿ ಫಳಕೆ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ಉತುಯಖಳ ಔುರಿತು ಹೆಚುು ಆಳವಹಗಿ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷುಂತೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದೆೀ (ಿಸೀಗೆ ಮಹಡುುದರಿಂದ ಅಯ
ಉತುಯದ ಖುಣಭಟ್ು ಷುಧಹರಿಷುುದು) ನಭಮ ಹತರದ ಫಸುಭುಕಯ ಭಹಖ. ಈ ಭುಂದ್ಧನ ಕೌವಲಖಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚುು ಸಹಧಿಷಲು
ಷಹಹಮಮಹಡುತುವೆ:

ಷುಳಿು ನೀಡುವಿಕೆ: ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತಭಮ ಉತುಯಖಳನುನ ಉತುಭ ಡಿಸಿಕೆ ಳುುುದಕಹಾಗಿ ಬೆೀಕಹದ ಷ ಔು ಷುಳಿುಖಳನುನ ನೀಡುುದು.
ಉತುಯದಲಿಿ ಷರಿ ಇಯುುದನುನ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಯೆಾಮಹಡಿ, ನಂತಯ ಮಹಿಸತ್ತ ನೀಡಿ, ತದನಂತಯ ರಶೆನ ಷುಳಿುಖಳನುನ ನೀು ನೀಡಫಸುದು.
(ಹಹಗೆೀ ನಭಮ ಕಹಖದದ ವಿಮಹನದ ತುದ್ಧಗೆ ಹೆಚುು ಭಹಯ ಸೆೀರಿಸಿದರೆ, ಏನಹಖಲಿದೆ ’)

ಶೆೃೀಧಿಷುವಿಕೆ: ಎನುನುದು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭಹಖವ: ಷರಿ ಇಯು ಆಥವಹ ಹೆೀಳುವಿಕೆಮಲಿಿ ಅಷಂಗಟಿತವಹಗಿಯುುದನುನ ಷಶುಡಿಸಿ,
ಉತುಭ ಡಿಷು ಷಲುವಹಗಿ ಷಹಹಮಮಹಡುುದೆೀ ಆಗಿದೆ. ('ಇದು ಹೆೀಗೆ ಟಹುಗಿ ಹೆ ಂದ್ಧಕೆ ಳುುತುದೆ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಇನುನ ಹೆಚುು
ಹೆೀಳಫಸುಷುತ್ತುೀಯಹ?')

ಭಯುಕೆೀಂದ್ಧರೀಔಯಣ: ಷರಿ ಉತುಯಖಳನುನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಜ್ಞಹನಕೆಾ, ಅಯು ಈಗಹಖಲ್ೆೀ ಔಲಿತ್ತಯು ಜ್ಞಹನದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಬೆಸೆಮುುದೆೀ
ಭಯುಕೆೀಂದ್ಧರೀಔಯಣ. ಇದು ಅಯ ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನುನ ವಿಸಹುಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ. ('ನೀನು ಹೆೀಳಿದುದ ಷರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಔಳೆದವಹಯ ನಹು
ನೆ ೀಡಿದ ಷಥಳಿೀಮ ರಿಷಯ ವಿಶಮದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಇದು ಹೆೀಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ?')
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ಅನುಔರಭಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ: ರಶೆನಖಳು ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮನುನ ವಿಷುರಿಷಲು ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಸಿದುದ, ಔರಭವಹದ ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ರಶೆನಖಳನುನ ಕೆೀಳುುದೆೀ
ಆಗಿದೆ. ರಶೆನಖಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಸಹಯಂಶಿೀಔರಿಷಲು, ಹೆ ೀಲಿಷಲು, ವಿರಿಷಲು, ಅಥವಹ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಲು ಅಕಹ ಮಹಡಿಕೆ ಡಬೆೀಔು.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುನ ಫಲಗೆ ಳಿಷುಂತೆ ರಶೆನಖಳನುನ ಯಚಿಸಿ. ಆದರೆ, ರಶೆನಖಳ ಅಥಿನುನ ಅಯು ಔಳೆದುಕೆ ಳುುಂತೆ ಷವಹಲು ಹಹಔಬೆೀಡಿ.
('ನನನ ಭುಂಚಿನ ಷಭಸೆಯಮನುನ ಹೆೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ವಿರಿಷು. ಅದು ಮಹಡಿದ ವಿಶೆೀಶತೆ ಏನು? ಭುಂದೆ ನೀನು
ಎದುರಿಷಬೆೀಕಹದುದು ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಅನನಷುತ್ತುದೆ?')

ಆಲಿಷುವಿಕೆ: ನೀು ಫಮಷು ಉತುಯಷೆುೀ ಅಲಿದೆ, ನೀು ನರಿೀಕ್ಷಿಷದೆೀ ಇಯು ಮಹಭ ಲಿಮಲಿದ, ನವಿೀನವಹದ ಉತುಯಖಳಿಗೆ
ಎಚುಯದ್ಧಂದ್ಧಯಲು ಷಹಹಮಮಹಡುತುದೆ. ಅಲಿ

ಅದು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮನುನ ನೀು ಗೌಯವಿಷುತ್ತುೀರಿ ಎಂಫುದನುನ

ತೆ ೀರಿಷುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಅಯು ಆಲ್ೆ ೀಚನಹತಮಔ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನುನ ಹೆಚುು ನೀಡು ಸಹಧಯತೆ ಇಯುತುದೆ. ಈ ರಿೀತ್ತಮ ಉತುಯಖಳು
ಷರಿಮಹಡಬೆೀಕಹದ ತು ಔಲನೆಖಳನುನ ತೆ ೀರಿಸಿಕೆ ಡುತುವೆ, ಅಥವಹ ನೀು ರಿಖಣಿಸಿದೆ ಹೆ ಷ ಮಹಖಿನುನ ತೆ ೀರಿಸಿಕೆ ಡಫಸುದು.
('ನಹನು ಹಹಗೆೀ ಯೀಚಿಸಿಯಲಿಲಿ. ನೀನು ಏಕೆ ಹಹಗೆೀ ಯೀಚಿಷುತ್ತುೀಯಹ ಎಂದು ನನಗೆ ಇನನಶುು ಹೆೀಳು')
ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ, ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಂದ ಆಷಕ್ರುಮುತ, ನವಿೀನ ಉತುಯಖಳನುನ ಡೆಮಬೆೀಕಹದಲಿಿ, ಷ ತ್ತಿತುಂಫು ಭತುು
ಷವಹಲ್ಹಗಿಯು ರಶೆನಖಳನುನ ಕೆೀಳಬೆೀಔು. ಅರಿಗೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲು ಷಭಮ ಕೆ ಟಹುಖ ಅರಿಗೆ ಎಶುು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದು
ಡು ದ

, ಅಯ ಔಲಿಕೆಮ ರಖತ್ತಮನುನ ಸಹಧಿಷಲು

ಶುು ಉತುಭವಹಗಿ ಷಹಹಮಮಹಡ

ಆವುಮಿ

ದ

ನೆನಪಿಡಿ, ರಶಿನಷುುದು ಶಿಕ್ಷಔಯು ತ್ತಳಿದ್ಧಯುುದಯ ಔುರಿತು ಅಲಿ. ಅದು ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ತ್ತಳಿದ್ಧಯುುದಯ ಔುರಿತು. ನೀು ನಭಮ ರಶೆನಖಳಿಗೆ
ಎಂದ್ಧಖ ಉತುರಿಷಬಹಯದು ಎಂಫುದನುನ ನೆನಪಿಡುುದು ಫಸಳ ಭುಕಯ! ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ನೀು ಕೆಲು ಮೌನದ ಸೆಕೆಂರ್ಡ ಖಳ
ಫಳಿಔ ಉತುರಿಷುತ್ತುೀರಿ ಎಂದು ಗೆ ತಹುಗಿಬಿಟ್ುರೆ, ಅರಿಗೆ ಉತುರಿಷಲು ೆರೀಯಔವಹದಯ ಏನು?

ಹೆಚಿನ ಷಿಂನ ಮಲರ್ಳು





A selection of multilingual activities: http://mlenetwork.org/content/activities-early-grades-mothertongue-l1-based-multilingual-education-programs
The Rishi Valley rural education programme has published a number of different resources,
some of which include pictures, poems in state and local languages:
http://rishivalley.org/publications/list_of_titles.htm
Some stories from Rishi Valley told in Hindi with downloadable written version and worksheets:
http://rishivalley.org/rvite/Stories%20with%20Worksheets.htm
Articles from Rishi Valley in Hindi and English about teaching Hindi to children:
http://rishivalley.org/rvite/articles_teaching_hindi_children.htm
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