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

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೀನನಟನ ನೀಡಿವ . ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ ಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ

ಒದಗಿಷಟತುವ . ಇ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಹಹಗ

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ

ಷಹಹಮ ಸಷು

ನೀಡಟುದ ೀ ಟ ಸ್–ಆಂಡಿಯಹ OERನ ಭಟಖ್ಯ ಈದ ದೀವವಹಗಿದ . ಇ ಈದ ದೀವನಟನ ಇಡ ೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳ ಂದಟ
ರಿಗಣಿಸಿ, ಄ಯಟ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ ಄ವಯಕ್ವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ

ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬ ಳ ಸಿಕ್ ಳುುಲ್ಲಿ ನ ೈುಣಯತ ಮನಟನ

ಹ ಂದಟಂತ , ಬ ೀಧನ ಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಮ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತ ಡಗಿಸಿಕ್ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತ ಷಂನ ಮಲ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದ . OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವ ಂದರ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವ ೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಗಳನಟನ, ಕ್ ೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ
ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ ಂಡಟ ಄ುಗಳನಟನ ನ ತನ ಷಂದಬಿಗಳಿಗ ಭತಟು ವಿಶಮಗಳಿಗ ಄ನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ ಄ನವಮವಹಗಟ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತಟು
ಟ ಸ್- ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತ , ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ ೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗ ೆ ಭಟಂದಟರಿದ
ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹ ಗಳನಟನ ನೀಡಟತುವ . ಟ ಸ್-ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನ ನಳಗ ಂಡಂತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ
ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಗಳು ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಒಡನಹಟ್ನಟನ
ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಒಳಗ ಂಡಿದ . ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಹಹಗ

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ

ವ ಬ್ಸ ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಖ್

ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದ .

ಟ ಸ್-

ಆಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಹಿಷಟವಿಕ್ ಮ ರಭಟಖ್

ತಂತರಗಳನಟನ ವಿರಿಷಟತುವ . (ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಷರಿಹ ಂದಟಂತ ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು

ಭಹಗಹಿಷಟವಿಕ್ ಮ ಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದ ೀ, ನದ್ಧಿಶು
ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ ನಡತ ಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣ ಮನಟನ ಕ್ ೀಳಫಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಹಿಂದ್ಧ
ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣ ಮನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದ . ಇ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗ ಲ್ಲಂಕ್ಗಳನಟನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ್
ಫಳಕ್ ದಹಯಯಟ ಆದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದ . ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬ ಿಟ್, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ
ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ, ಫಳಕ್ ದಹಯಯಟ ಆುಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದ . (http://www.tessindia.edu.in/)
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‘Assessing progress and performance’
.

Video: Assessing progress and performance

5

.

ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ನೀಡತವುದತ

1:
ನಯಂತಯ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟುದಯ ಭ ಲಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣ ಮನಟನ (performance)

ಈತುಭಡಿಷಫಸಟದಹಗಿದ . ಆದರಿಂದ ಄ರಿಗ , ಄ರಿಂದ ಏನಟ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲ್ಹಗಟತ್ತುದ ಎಂಫಟದಟ ತ್ತಳಿಮಟತುದ . ನಂತಯ ಕ್ಹಮಿ
ೂಣಿಗ ಂಡ ನಂತಯ ಄ರಿಗ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತಮ ದ ಯಕ್ಟತುದ . ನೀು ಕ್ ಡಟ ಯಚನಹತಮಕ್ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತಯಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಯ
ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣ ಮನಟನ (performance) ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ ಳುಫಸಟದಟ.
:

ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ

ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹಡಿದ ಕ್ ಲಷಗಳ

ಗಭನ
ಹಹಗ

ಮಹಡಟತಹುರ . ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರಗತ್ತಮನಟನ


ಈತುಭ್ಗ ರೀ



಄ಯ್ಕ್ಹಮಿ್ನಿಸಣ ಮ್ಫಗ ೆ್ಹ ಚಿಿನ್಄ರಿನಟನ್

ತಹುರ . ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ

ತಟಂಬಹ

ಭ ಲಕ್
ಕ್ ಲಷ ಏಕ್ ಂದರ ಆದಟ

ಳನಟನ್ಡ ಮಲಟ್ಷಹಹಮ್ಮಹಡಟತುದ .
ಲಟ್ಭತಟು

್ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಮ್ಫಗ ೆ್ಹ ಚಿಿನ್ಜ್ವಹಬಹದರಿ್ಹ ಂ

್

ಷಹಹಮ್ಮಹಡಟತುದ .


಄ಯ್ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಮನಟನ್ಈತುಭಡಿ



ರಹಜ್ಯ್ಹಹಗ ್ಷಥಳಿೀಮ್ರಮಹಣಿೀಕ್ರಿಸಿದ್ರಿೀಕ್ ಗಳ್ಭ ಲಕ್

್ಷಹಹಮ್ಮಹಡಟತುದ .
್ಸಹಧನ

್ಉಹಿಷಲಟ್ಷಹಹಮ್

ಮಹಡಟತುದ .
ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನಧಹಿಯನಟನ ತ ಗ ದಟಕ್ ಳುಲ ಷಸ ಆದಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದ .


ರಶ ನಮನಟನ್ಯಹವಹಗ್ಕ್ ೀಳಬ ೀಕ್ಟ್಄ಥವಹ್ಷಟಳಿನಟನ್ಯಹವಹಗ್ಕ್ ಡಬ ೀಕ್ಟ?



ಯಹವಹಗ್ಹ ಗಳಬ ೀಕ್ಟ?



?



ವಿವಿಧ್ಗಟಂುಗಳ್ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ್ಒಂದಟ್ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ್ತ ಡಗಿಷಟ



ತುಗಳ್ಫಗ ್ೆ ಏನಟ್ಮಹಡಟುದಟ?

www.TESS-India.edu.in

9

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ

ರಗತ್ತಮ ಫಗ ೆ ಷಶುವಹದ ಭತಟು ನಖ್ಯವಹದ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ನೀಡಿದಹಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮನಟನ ಆನ ನ್ಹ ಚಟಿ

ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ ಳುುತಹುರ .

ಯಿಂದ ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ನಯಂತಯ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತಮನಟನ ನೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದ , ಅಗ

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಄ಯಟ ಹ ೀಗ ಕ್ಲ್ಲಮಟತ್ತುದಹದರ ಭತಟು ತಭಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಮನಟನ ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ ಳುಲಟ ಬ ೀರ ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಟ ಄ವಯಕ್
ದ ಎಂಫಟದಯ ಫಗ ೆ ಄ರಿುಂಟಹಗಟತುದ .
ನಭಗ ಎದಟರಹಗಟ ಒಂದಟ ಷವಹಲ್ ಂದರ ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಄ಯದ ದೀ ಅದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಗಟರಿಗಳನಟನ ನದ್ಧಿಶು ಡಿಸಿಕ್ ಳುಲಟ
ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ, ಆದನಟನ ಷವ-

ಎಂದ ಕ್

. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶ ೀಶವಹಗಿ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಕ್ಶು ಎಂದಟ ಭಹವಿಷಟರಿಗ

.
ನೀು ಯಹುದ ೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಒಂದಟ

ಯೀಜ್ನ ಗ ತ ದ ೀ ಅದ ಷಶು ಗಟರಿಗಳನಟನ ಹಹಕ್ರ
ತ

ರಗತ್ತಮನಟನ ತಹ

ಯೀಜ್
ಷವತಃ

ಇ ರಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಟುದರಿಂದ, ಄ರಿಗ ತಭಮನಟನ ತಹು ಷವತಃ
ಮಹಡಿಕ್ ಳುು

ರಬಟತವನಟನ ಗಳಿಷಟತಹುರ .

಄ರಿಗ ಶಹಲ್ ಮಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಄ಯ ೂತ್ತಿ ಜೀವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮಿ

ನಿಹಿಷಟುದಕ್ ಾ ಹ ಚಿಿನ ನ ಯುಂಟಹಗಟತುದ .
ವಿದ್ಮಾರ್ಥಿಗಳು ಹ ೀಳಿದದನತು ಆಲಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ವಿೀಕ್ಷಿಸತವುದತ
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ

ಷಸಜ್ವಹಗಿಯೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹ ೀಳಿದದನಟನ ಅಲ್ಲಷಟುದಟ ಭತಟು

ಮಹ

ಯಟತಹುರ . ಆದಟ ಒಂದಟ

ಸಹಧನ. ಈದಹಸಯಣ ಗ ನೀು:


ನಭಮ್ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು್ಗಟಿುಯಹಗಿ್ಓದಟುದನಟನ್ಅಲ್ಲ



ಗಟಂು್ಕ್ ಲಷ್಄ಥವಹ್ರ್ ೀಡಿಯಹಗಿ್ಕ್ಹಮಿ್ನಿಹಿಷಟವಹಗ್ಅಗಟ್ಚಚ ಿಗಳನಟನ್ಅಲ್ಲ



ತಯಗತ್ತ್ಕ್ ೀಣ ಮ್ಒಳಗ ್಄ಥವಹ್ಹ ಯಗ , ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು್ಫಳಷಟ್ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ್ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ



ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ್ಕ್ಹಮಿ್ನಿಹಿಷಟತ್ತುಯಟವಹಗ್಄ಯ್ಅಂಗಿಕ್್ಭಹಷ ಮನಟನ್ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ

.
.
.

.

ನೀು ಷಂಗರಹಿಸಿದ ವಿೀಕ್ಷಣ ಗಳು, ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ರಗತ್ತ ಄ಥವಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಗ ನಜ್ವಹದ ುರಹವ ಮನಟನ ಒದಗಿಷಟತ್ತುದ ಯೆೀ ಎಂದಟ
ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ ಳಿು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಫಗ ೆ ನೀು ನ ೀಡಿದ, ಕ್ ೀಳಿದ, ಷಭರ್ಥಿಸಿ

, ಲ್ ಕ್ಾ

ವಿಶಮಗಳನಟನ ಮಹತರ

ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿಕ್ ಳಿು.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಹಮಿ ನಿಹಿಷಟವಹಗ, ನೀು ತಯಗತ್ತ ಕ್ ೀಣ ಮಲ್ಲಿ ಓಡಹಡಟತಹು, ಒಂದಟ ಷಂಕ್ಷಿುವಹದ ವಿೀಕ್ಷಣಹ
ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ ಳಿು. ನೀು ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಟಿುಮನಟನ ಫಳಸಿಕ್ ಂಡಟ ಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಹ ಚಿಿನ ಷಹಹಮದ ಄ವಯಕ್ತ ಯಿದ
ಎಂದಟ

ಫಸಟದಟ
ಫಳಸಿಕ್ ಂಡಟ

. ನೀು ಇ ವಿೀಕ್ಷಣಹ
ತಯಗತ್ತಗ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತಮನಟನ ನೀಡಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ರತ ಯೀಕ್ವಹಗಿ ಄ಥವಹ ಗಟಂುಗ

ಪ್ರೀತಹಾಹಿಷಫಸಟ .
ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ನೀಡತವುದತ
ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹಪಲ ಄ಥವಹ ಈದ ದೀಶಿ ಗಟರಿ ಸಹಧನ ಮಲ್ಲಿ

ಹ ೀಗ ಕ್ಹಮಿ ನಿಹಿಸಿದಯಟ ಎಂಫಟದಯ

ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತಮಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ ಕ್ ಳಗಿನ ಄ಂವಗಳನಟನ ಒದಗಿಷಟತುದ :


ಅಗಿಯಟ್ಕ್ಹಮಿದ್ಫಗ ್ೆ ಮಹಹಿತ್ತ.



ಒಂದಟ್ಕ್ರರಯೆ್಄ಥವಹ್ಕ್ಹಮಿ್ಎಶಟು್ಚ ನಹನಗಿ್ಮಹಡಲಟಿುದ ್ಎಂಫಟದಯ್ಮೌಲಯಮಹನ.



಄ಯ್ಕ್ಹಮಿ್ನಿಸಣ ಮನಟನ್ಈತುಭಡಿಷಟುದಕ್ ಾ್ಮಹಗಿದವಿನ.

ನೀು ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ನೀಡಿದಹಗ, ಄ದಟ ಇ ಕ್ ಳಗಿನುಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಮಟುದಕ್ ಾ ನ ಯವಹಗಟತುದ ;
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ಮಹಹಿ



಄ಯಟ್



಄ಯ್ಕ್ಹಮಿನಟನ್ಆತಯಯ್ಕ್ಹಮಿದ ಂದ್ಧಗ ್



಄ಯಟ್ಹ ೀಗ ್ತಭಮನಟನ್ತಹು್ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ ಳುಫಸಟದಟ?

್ಏನನಟನ್ಮಹಡಲ್ಹಯಯಟ?
?

ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತಯಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದ ಎಂಫಟದನಟನ ಜ್ಞಹಕ್ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ ಳುುುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ನಭಮ
ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತಮಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ ಷರಿಯಹಗಿ ಄ನವಯಿಷದ್ಧದದರ ಄ಥವಹ ಄ಷಶುತ ಯಿಂದ ಕ್ ಡಿದದರ , ಆದಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಗ ಹಿನನಡ ಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಟತುದ .
ರಿಣಮಮಕಮರಿ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯತ:


ವಿದಹಯ



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ , ಄ಯ್ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಮಲ್ಲಿಯಟ್ಈತುಮಹಂವಗಳು್ಯಹುು್ಭತಟು್ಆನ ನ್ಯಹ್಄ಂವಗಳನಟನ್

.

ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ ಳುಬ ೀಕ್ಟ್ಎಂಫಟದನಟನ್ಸಪಷ್ಟವಮಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಮ್ಮಣಿಕವಮಗಿ್ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ಟ.


ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ್಄ಥಿವಹಗಟ್ಸೂಕು ಭಮಷ ಮಲ್ಲಿಯಬ ೀಕ್ಟ.



ಸರಿಯಮದ ಸಮಯ

.
್ನೀಡಬ ೀಕ್ಟ-ಫಸಳ್ಮೊದಲ್ ೀ್ಹ ೀಳಿದರ ವಿದಹಯ

್‚ನಹನಟ್ಇಗ್಄ದ

್ಮಹಡಲಟ್ಹ ಯಟಿದ ‛ದ ಎಂದಟ್

ಹ ೀಳಫಸಟದಟ. ಫಸಳ್ನಧಹನವಹಗಿ್ಹ ೀಳಿದರ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ್ಯೀಚನಹ್ಲಸರಿ್ಬ ೀರ ಡ ಗ ್ಸರಿ

್ವಿಶಮ

.
ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತಮಟ ಮೌಖಿಕ್

಄ಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕಿ

ಮಹಗಿದವಿನ ಄ನಟಷರಿಷಟು

ಫಯಣಿಗ ಮ ಯ ದಲ್ಲಿ

ಕ್ ಳಗಿನ

ಹ ಚಟಿ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹ

ಧನಮತ್ಾಕ ಭಮಷ ಮತ್ತು ಹ ೂಗಳುವುದನತು ಬಳಸತವುದತ
ನಭಮನಟನ ದ ಷ್ಟ್

಄ಥವಹ

ನಭಮನಟನ ಪ್ರೀ

ಹ ಗಳಿದ

ತುದ . ಧನಹತಮಕ್ ಭಹಷ ಹಹಗ ಫಲಧಿನ ಯಿಂದ ಎಲ್ಹಿ ಯೀಮಹನದಯ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ
 ರೀರ ೀಪಿಸಿದಂತಹಗಟತುದ . ಅದರ , ಹ ಗಳುವಿಕ್ ಮಟ ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿ್ವಿದಹಯ

ನಿಹಿಸಿದ ಕ್ ಲಷದ ಫಗ ೆ ಆಯಬ ೀಕ್ ೀ ಹ ಯತಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ

ಫಗ ೆ ಄ಲಿ. ಆಲಿದ್ಧದದರ ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ರಗತ್ತಗ ನ ಯವಹಗಟುದ್ಧಲಿ ‘ಚ ನಹನಗಿ ಮಹಡಿದ ‛ ಎಂಫ ದು ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿಲಿ. ಹಹಗಹಗಿ ಕ್ ಳಗಿನ
ಯಹುದಹದಯ ಒಂದನಟನ ಹ ೀಳುುದಟ ಒಳ ುಮದಟ:

ನೀನಟ ನನನ ಗಟಂಪಿನ

಄ದ ಂದಟ
ಒಳ ುಮ ರಶ ನ

ಗಟಿುಯಹಗಿ ಓದಟ
ನೀನಟ ___________
ರಿೀತ್ತ ನನಗ
ತಟಂಬಹ

ನ ಯು ನೀಡಿದಟದ,
ನನಗ ತಟಂಬಹ
ಮೆಚಟಿಗ ಯಹಯಿತಟ

ಆಶುವಹಯಿತಟ

ಆದನಟನ ಈತುಭಡಿಷಲಟ
ಆನ ನ ಏನಟ
ಮಹಡಬ ೀಕ್ ಂದರ …

ಸರಿಡಿಸತವುದತ ಹಮಗೂ ಸತಳಿವು ನೀಡತವುದನತು ಬಳಸತವುದತ
ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ
ಷಂಭಹಶಣ ಮನಟನ ಄ಲ್ಲಿಗ ೀ ಭಟಗಿಸಿದರ , ಄

ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಗ ನ ಯವಹಗಟತುದ . ಄ಯಟ ನೀಡಿದ ಈತುಯ ತ

ದಟ ಹ ೀಳಿ, ಅ

ಆನ ನ ರಮತ್ತನಷಟುದಕ್ ಾ ಹಹಗ ಅಲ್ ೀಚಿಷಟುದಕ್ ಾ ಄ಕ್ಹವನಟನ ನರಹಕ್ರಿಸಿದಂತ

ಅಗಟತುದ . ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಒಂದಟ ಷಟಳಿನಟನ ನೀ

಄ಥವಹ
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ರಶ ನಮನಟನ ಕ್ ೀ

಄

ಆನ ನ ಅಳವಹಗಿ
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ಅಲ್ ೀಚಿಷ

ಭತಟು ಈತುಯಗಳನಟನ ಸಟಡಟಕ್

 ರೀ

಄ಯ ಷವಂತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಗ ಄ರ ೀ ಜ್ವಹಬಹದಯರಹಗಟಂತ ಮಹಡಟತುದ .

ಈದಹಸಯಣ ಗ , ನೀು ಄ರಿಂದ ನ ನ ಈತುಭ ಈತುಯ ಫಯಟಂತ  ರೀರ ೀಪಿಷ
ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ ೀನದ್ಧಂದ

ಕ್ ಳ

಄ಥವಹ ಯಹುದಹದಯ ಒಂದಟ ಷಭಸ ಯಮನಟನ ಬ ೀರ

ಹ ೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್  ರೀರ ೀಪಿಷಫಸಟದಟ:

ಆದಟ ಒಂದಟ ಒಳ ುಮ
ಹರಯಂಬ, ಇಗ ಆದಯ ಫಗ ೆ
ಆನ ನ ಅಲ್ ೀಚನ ಮನಟನ

ನೀನಟ ಇ ಈತುಯನಟನ ಹ ೀಗ

ಭತ ು ಅಲ್ ೀಚಿಷಟ.

ಕ್ಂಡಟಕ್ ಂಡ ಎಂದಟ ವಿರಿಷಟ

ಮಹಡಟ …

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ

ಒಫಬರಿಗ ಫಬಯಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟಂತ  ರೀರ ೀಪಿಷಟುದಟ ಷ ಕ್ುವ ನಷಟತುದ . ಆದನಟನ ನೀು,

ಕ್ ಳಗಿನ

ಹ ೀಳಿಕ್ ಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಕ್ ೀಳಫಸಟದಟ.

ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿಯಟಯಟ
ಒಫಬರಿಗ ಫಬಯಟ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟುದನಟನ ನಹನಟ
ನ ೀಡಬ ೀಕ್ಟ.

ಯಹರಹದರ ಫಬಯಟ

ಹಹಗಹದರ ಆಲ್ಲಿ ಎಯಡಟ ಷಂಗತ್ತಗಳಿವ .

ಇ ಈತುಯಕ್ ಾ ಆನ ನ

ಆನಹನ ಷಂಗತ್ತಮನಟನ ನಹು

ಏನಹದಯ

ರಿಗಣಿಷಫಸಟದಟ?

ಸ ೀರಿಷಟವಿರಹ?

ವಫದದಲ್ಲಿನ ಕ್ಹಗಟಣಿತ(spelling) ಄ಥವಹ ಷಂಖ್ ಯಗಳ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಟವಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ‘ಹೌದಟ’ ‘ಆಲಿ’ ಎಂದಟ ಹ ೀಳಿ
ಷರಿಡಿಷಫಸಟದಟ. ಆಲ್ಲಿಮ ಷಸ ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ ಈತುಯಗಳ
ರಿೀತ್ತಮ ಈತುಯಗಳ

ನಯೀಜತ

ಭತಟು ಷಸಹಠಿಗಳಿಂದ ತ್ತದ್ಧದಷಟುದಟ
ಮಹಡಟವಹಗ, ತಭಮ

ಕ್ಹಮಿನಟನ ಆನ ನಫಬಯಟ ರಿೀಕ್ಷಿಷ

ರಿಣಹಭಕ್ಹ

ತಹವ ೀ ರಿೀಕ್ಷಿ

.
ಒಳ ುಮದಟ,


.
(

)

diagnostic
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ಚಚ ಿಗ

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು
ಭತಟು ಒಫಬಯ

ಒಂದಟ ಷಲಕ್ ಾ ಒಂದಟ

ತ್ತದಟದ



ಒಂದ ೀ

಄ಥವಹ ಯಹುದ ೀ ಒಂದಟ ಈತುಯ ಏಕ್ ತು ಎ

ತಹವ ೀ ಷವತಃ ತಭಮ ಈತುಯಗಳನಟನ ತ್ತ

಄ಂವನಟನ

ನಭ ನ ಗಳ
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ಸತಧಮರಣ ಗಮಗಿ ಯೀ
ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನು್ ನದ್ಧಿಶು್ ಹಹಗ ್ ವಿಿನನನ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಗಳನಟನ್ ಸಿದಧಡಿಷಟ್ ಭ ಲಕ್್ ರತ್ತ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ ್ ಄ಥಿೂಣಿ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ್
಄ಕ್ಹವಗಳನಟನ್ ಒದಗಿಷಲಟ, ಹ ಚಿಿನ್ ಷಹಹಮದ್ ಄ವಯಕ್ತ ್ ಆಯಟ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ್ ಗಭನ್ ನೀಡಲಟ್ ಹಹಗ ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಮಲ್ಲಿ್ ಭಟಂದ ್
ಸಹಗಟತ್ತುಯಟ್ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ್ಷವಹಲಟಗಳನಟನ್ಒದಗಿಷಲಟ್ನಭಗ ್ಷಹಹಮ್ಮಹಡಫಲಿದಟ.
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