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ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆ: ಆಮಲ, ಪರತ್ಯಾಮಲ ಹಯಗ ಲ್ವಣಗಳು

ಈ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಯಹಿತಿಯನತು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಸಂಸಕರಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಆ ಮಯಹಿತಿಯನತು ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳ
ರ ಪದಲ್ಲಲ ಪರಸತುತ್ಪಡಿಸಲ್ತ ನೆರವಯಗತವ ಕೌಶಲ್ಗಳನತು ನೋವು ಹೆೋಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬಹತದತ ಎಂಬತದನತು ಈ ಘಟಕವು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ್ೆ.
ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯತ ಮಯಹಿತಿಯನತು ಕರಮಬದದವಯಗಿ ರಚಿಸಿ ಅದನತು ಸತಲ್ಭವಯಗಿ ನೆನಪಿಟತುಕೆ ಳುಳವಂತ್ೆ ದೃಶಾ ರ ಪದಲ್ಲಲ ಪರಸತುತ್ಪಡಿಸತತ್ುದ್ೆ.
ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನತು ಒಂದತ ಕೆೋಂದರ ಪದ ಅಥವಯ ಪದಗತಚ್ಛದ ಸತತ್ು ರಚಿಸಲಯಗತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಯರಗಳನತು,
ಪದಗಳನತು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನತು ಶೆರೋಣೋಕೃತ್ ಶಯಖೆಗಳಲ್ಲಲ ಸೆೋರಿಸಲಯಗತತ್ುದ್ೆ. ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯ ರಚ್ನೆಯತ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತು, ದೃಶಾ ಚಿಂತ್ನೆ
ಮತ್ತು ಸಮಸೆಾಯನತು ಪರಿಹರಿಸತವ ಕೌಶಲ್ಗಳನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲ್ತ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ. ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯ ರಚ್ನೆಯತ ಒಂದತ ವಿಷಯದ
ಬಗೆಗಿನ ಜ್ಞಯನವನತು ಸಂರಚಿಸತವುದನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿರತತ್ುದ್ೆ, ಮತ್ತು ಆ ಮ ಲ್ಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನತು ಕೆ ರೋಢೋಕರಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ.
ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಗಳು ವೆೈಯಕ್ತುಕವಯಗಿರತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಯಯವುದ್ೆೋ ಒಂದತ ಸರಿಯಯದದತದ ಎಂದ್ೆೋನ ಇರತವುದ್ಧಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸಪರರ
ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಗಳನತು ಗಮನಸತವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರಯೋಜನಕಯರಿಯಯಗಿರತತ್ುದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ನಮಮ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ‘ಸೆುೋಹಿತ್ರ ವಿಮಶೆಿ'(peer
review) ಯನತು ನಡೆಸಲ್ತ ಸಹ ಈ ಘಟಕವು ನಮಗೆ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ.
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯತ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನತು ಹೆ ೋಲ್ತತ್ುದ್ೆ, ಆದರೆ ಪರಮತಖ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಪಕಿಗಳನತು ಕಲ್ಲಪಸಲ್ತ
ಹೆಚ್ತು ಒತ್ತು ನೋಡತತ್ುದ್ೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯತ ಜ್ಞಯನದ ದೃಶಾ ರ ಪದ ಚಿತ್ರಣವನತು ನರ ಪಿಸತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ನಮ ದತಗಳ ನಡತವೆ ಇರತವ
ಪರಿಕಲ್ಪನಯತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳನತು ತ್ೆ ೋರಿಸತವ ಉದ್ೆದೋಶವನತು ಹೆ ಂದ್ಧದ್ೆ. ಇದನತು ಇದತ ಗೆರೆಗಳು, ಬಯಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ ಂಡಿ ಶಬದಗಳ (text
links) ಮ ಲ್ಕ ಮಯಡತತ್ುದ್ೆ. ಪರಮತಖ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ ಂಡಿ ಪದಗಳು ಒಂದತ ಅಥಿಪೂಣಿ ವಯಕಾ ಮಯಡತವಂತಿರಬೆೋಕತ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ನಕ್ಷೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥಿಗರಹಿಕೆಯನತು ಹೆ ರ ಹಯಕತವಲ್ಲಲ ವಿಶೆೋಷವಯಗಿ ಸಹಯಯಕವಯಗಿವೆ.
ಆಮಲಗಳು, ಪರತ್ಯಾಮಲಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ವಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳನತು ಈ ಘಟಕ ಪರಿಚ್ಯಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಈ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಯಕಷತು ತ್ಥಾ ಸಂಬಂಧಿತ್(factual) ಮಯಹಿತಿಯನತು ನೆನಪಿಡಬೆೋಕಯಗತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಂತಿರಕ ಪದಗಳನತು
ಸರಿಯಯಗಿ ಬಳಸತವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ. ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳು ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲತ್ತಕೆ ಳಳಬೆೋಕಯದ ಮಯಹಿತಿಯನತು
ಅರೆೈಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ಸಹಯಯ ಮಯಡತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಇದನತು ವಿಜ್ಞಯನದ ಅನೆೋಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಲ ಬಳಸಬಹತದ್ಯಗಿದ್ೆ.

ಈ


ನಮಮದ್ೆೋ ಆದ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಗಳನತು ಹೆೋಗೆ ಸಿದಿಪಡಿಸತವುದತ ಎಂದತ.



ವೆೈಜ್ಞಯನಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗಿರತವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನತು ದೃಢೋಕರಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನತು
ಬಳಸತವುದಕೆಕ ನೆರವಯಗತವುದತ ಹೆೋಗೆ.



ನಮಮ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ‘ಸೆುೋಹಿತ್ರ ವಿಮಶೆಿ’ಯನತು ಆಯೋಜಿಸಲ್ತ ಕೆಲ್ವು ಕಯಯಿವಿಧ್ಯನಗಳು.



ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೆೋಗೆ ಒಂದಕೆ ಕಂದತ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂಬತದನತು ತ್ೆ ೋರಿಸಲ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯನತು ರಚಿಸತವುದತ ಹೆೋಗೆ ಎಂದತ.

ಈ
ಪ್ೌರಢ ಶಯಲಯ ವಿಜ್ಞಯನದಲ್ಲಲ ಯಶಸಿಿಯಯಗಲ್ತ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ೆ ಡಡ ಪರಮಯಣದ ಮಯಹಿತಿಯನತು ತಿಳಿದತಕೆ ಂಡತ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಲಟತುಕೆ ಳಳಬೆೋಕಯಗತತ್ುದ್ೆ. ವಿಜ್ಞಯನದ ವಿಶೆೋಷ ಶಬದ ಭಂಡಯರದಲ್ಲಲ ಪರಿಣತಿಯನತು ಸಹ ಅವರತ ಹೆ ಂದಲೆೋಬೆೋಕಯಗತತ್ುದ್ೆ. ಪರತಿಯಬಬರತ
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ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ವಿಧ್ಯನಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಕಲ್ಲಯತತ್ಯುರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಯಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ನೆರವಯಗತವ ಜವಯಬಯದರಿಯತ ನಮಮದ್ಯಗಿರತತ್ುದ್ೆ.
ಚಯಕ್ಷತಷ ಕಲ್ಲಕಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (visual learners) ಮಯಹಿತಿಯನತು ಬಹಳ ಸತಲ್ಭವಯಗಿ ನೆನಪಿಟತುಕೆ ಳಳಲ್ತ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯತ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ
ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆ ಅಥವಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯ ರಚ್ನೆಯತ ಮಯಹಿತಿಯಡನೆ ತ್ೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಳವುದನತು ಮತ್ತು ಅದನತು

ಸಂಸಕರಿಸತವುದನತು

ಒಳಗೆ ಂಡಿದತದದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನತು ಸತಧ್ಯರಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ.



ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳು ನಮಮ ಬೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಲ ಉಂಟತ ಮಯಡತವ ಇನ ು ಕೆಲ್ವು ಪರಮತಖ ಪರಯೋಜನಗಳಿವೆ:



ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೃಜನಯತ್ಮಕವಯಗಿ ಮತ್ತು ಸಿತ್ಂತ್ರವಯಗಿ ಚಿಂತ್ನೆ ಮಯಡಲ್ತ ನೆರವಯಗತತ್ುವೆ.



ಒಂದತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ ೂಲ್ ಚಿತ್ರಣವನತು ನೋಡತವ ಮ ಲ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಆ ಅಧ್ಯಾಯವನತು ರಚಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ
ನೆರವಯಗತತ್ುವೆ. ಇದತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನತು ಶೆೋಖರಿಸಿಟತುಕೆ ಳಳಲ್ತ, ಕಟ್ಟುಕೆ ಳಳಲ್ತ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ಹಯಗ
ಒಂದತ ಅಧ್ಯಾಯವನತು ಮತ್ೆ ುಂದತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಜೆ ತ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ತ ನೆರವಯಗತತ್ುವೆ.

•

ಇವು ಸೆುೋಹಿತ್ರ ವಿಮಶೆಿಗೆ ಅವಕಯಶವನತು ಕಲ್ಲಪಸತತ್ುವೆ. ಸೆುೋಹಿತ್ರ ವಿಮಶೆಿಯತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಲ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ ಕೌಶಲ್ಗಳನತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತತ್ುದ್ೆ. ತ್ದನಂತ್ರ ಈ ಕೌಶಲ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಜವಯಬಯದರಿಯನತು ತ್ಯವೆೋ ವಹಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ
ನೆರವಯಗತತ್ುವೆ.

•

ಮತಿ ಮಂಥನದ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಚೆನಯುಗಿ ಹೆ ಂದ್ಧಕೆ ಳುಳತ್ುವೆ. ಒಂದತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗೆೆ ಅವರತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಲಟತುಕೆ ಳಳ ಬಹತದ್ಯದ ಎಲ್ಲವನತು
ಮತಿ ಮಂಥನಕೆಕ ಒಳಪಡಿಸಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ಂಡಗಳಲ್ಲಲ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸಬಹತದತ. ಮತಿ ಮಂಥನವನತು ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನಯುಗಿ
ಅಥವಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯನಯುಗಿ ಪರಿವತಿಿಸತವುದತ ಎಚ್ುರಿಕೆಯ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಯನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ್ೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಮಯಹಿತಿಯನತು ಅವರೆೋ ಕರಮಬದಿವಯಗಿ ರಚಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ.

•

ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳು ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆೋಗೆ ಆಲೆ ೋಚಿಸತತ್ಯುರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಆಳವೆಷತು
ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷುನತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸತತ್ುವೆ. ನಮಮ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಯರಿಗೆ ನೋವು ಇದನತು ಮಯಹಿತಿಯಯಗಿ ಬಳಸಬಹತದತ.

•

ನೋವು ಯಯವ ರಿೋತಿ ಕಲ್ಲಯಲ್ತ ಇಚಿಛಸತವುರಿ?

•

ನೋವು ಯಯವ ರಿೋತಿ ಕಲ್ಲಯಲ್ತ ಇಚಿಛಸತವುರಿ?

•

ನೋವು ಈ ಹಿಂದ್ೆ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳನತು ಬಳಸಿರತವಿರಯ?

•

ಬಳಸಿದದಲ್ಲಲ ಯಯವ ಸವಯಲ್ತಗಳನತು ನೋವು ಎದತರಿಸಿದ್ಧದೋರಿ?

ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಲ ತ್ಯವು ಕಲ್ಲಯಲ್ತ ಇಷು ಪಡತವ ವಿಧದಲ್ಲಲಯೋ ಬೆ ೋಧನೆ ಮಯಡತವ ಪರವರತಿು ಇರತತ್ುದ್ೆ. ನಮಮ ಇಷುದ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಶೆೈಲ್ಲಯ ಬಗೆೆ ಅರಿವನತು
ಹೆ ಂದತವುದರಿಂದ ನೋವು ನಮಮ ಬೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಲ ವೆೈವಿಧಾತ್ೆಯನತು ತ್ರತವ ಕತರಿತ್ತ ಸಪಷುತ್ೆಯನತು ಹೆ ಂದತವಿರಿ. ನೋವು ಚಯಕ್ಷತಷ ಕಲ್ಲಕಯಕಯರ
ಅಲ್ಲದ್ಧದದರ ಸಹಿತ್, ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆ ಅಥವಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯನತು ರಚಿಸತವ ಪರಕ್ತರಯಯ ಕ ಡ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನುದಷೆುೋ ಪರಮತಖ ಎಂದತ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಲಡತವುದತ ಬೆಲೆಯತಳಳದತದ.
ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳನತು ರಚಿಸತವಯಗ ಸರಿಯತತ್ುರವೆಂದ್ೆೋನ ಇರತವುದ್ಧಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲ್ವು ಇನತುಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ತು ಉಪಯತಕುವೆಣಸತತ್ುವೆ. ಇದತ
ತ್ಮಮ ಸಯಮಥಾಿದ ಮೋಲೆಯೋ ನಂಬಿಕೆ ಹೆ ಂದ್ಧರದ ಕೆಲ್ವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಬಿಬಬತಬ ಎನಸಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಬಹಳಷತು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನತು
ನೆ ೋಡತವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಯಯವಯಗತತ್ುದ್ೆ, ಮತ್ತು ನೋವು ಈ ಕ್ಷೆೋತ್ರದಲ್ಲಲ ಕೌಶಲ್ಗಳನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವಿರಿ.
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1
1:
ಈ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಯನತು ನೋವೆೋ ಆಥವಯ ನಮಮ ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಾೋಗಿಯ ಜೆ ತ್ೆ ಪರಯತಿುಸಿ. ಸಂಪನ ಮಲ್ 1 ನತು ನೋವು ಪರಯಮಶಿಿಸ ಬೆೋಕಯಗತತ್ುದ್ೆ

1. ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗೆೆ ಇರತವ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನತು ಗಮನಸಿ
•

ಅವುಗಳಲ್ಲಲರತವ ಸಯಮಯನಾ ಅಂಶಗಳು ಯಯವುವು?

•

ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಯಯವುದತ ಅತ್ಾಂತ್ ಉಪಯತಕು ಎಂದತ ನೋವು ಭಯವಿಸತವಿರಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ?

•

ನೋವು ಬೆೋರೆಯವರಿಗೆ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯನತು ಹೆೋಗೆ ಬರೆಯಬೆೋಕತ ಎಂದತ ವಿವರಿಸಲ್ತ ಪರಯತಿುಸತತಿುರತವಿರಿ ಎಂದತ ಊಹಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. ಅವರತ
ಬಳಸಬಹತದ್ಯದ ಸ ಚ್ನೆಗಳ ಒಂದತ ಪಟ್ಟುಯನತು ಸಿದದಪಡಿಸಿ.

ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನತು ರಚಿಸತವ ಪರಕ್ತರಯಯತ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನುದಷೆುೋ ಮತಖಾ ಎಂಬತದನತು ನೆನಪಿಡತವುದತ ಮತಖಾ. ಎಲಯಲ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಲ
ಸಯಮಯನಾವಯಗಿರತವ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:


ಪರಮತಖ ವಿಚಯರ, ವಿಷಯ (ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ) ಅಥವಯ ನಯಭಿಯನತು ಕೆೋಂದರ ಚಿತ್ರ, ಪದ ಅಥವಯ ಪದಗತಚ್ಛದಲ್ಲಲ ಗತರತತಿಸಲಯಗಿರತತ್ುದ್ೆ



ಪರಮತಖ ವಿಷಯಗಳು (ಉಪ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಗಳು) ಕೆೋಂದರ ಚಿತ್ರದ್ಧಂದ 'ಶಯಖೆ’ಗಳಯಗಿ ಹೆ ರಹೆ ಮತಮತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನತು ವಿವಿಧ ಬಣಣಗಳಲ್ಲಲ
ಬಿಡಿಸಿರಬಹತದತ



ಕೆೋಂದರ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮತ್ುಷತು ಸಿಲ್ಪ ದ ರವಿರತವ ವಿಷಯಗಳನತು ಸಂಬಂಧಿತ್ ಶಯಖೆಯ 'ಕೆ ಂಬೆ’ಗಳನಯುಗಿ ಪರತಿನಧಿಸಲಯಗಿರತತ್ುದ್ೆ.

ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯತ ಉತ್ುಮವಯಗಿ ಕರಮಬದದವಯಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟುರತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷತು ವಿವರಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿರತತ್ುದ್ೆ.
ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯನತು ಬರೆಯತವಂತ್ೆ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋವು ತಿಳಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ ಅವರತ ಕೆಲ್ವು ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳನತು ಗಮನಸತವುದತ
ಉಪಯತಕುವೆನಸತತ್ುದ್ೆ. ಪರಕರಣ ಅಧಾಯನ 1 ರಲ್ಲಲ ಶಿರೋ ದತ್ಯುರವರತ ಅವರ ಹತ್ುನೆೋ ತ್ರಗತಿಗೆ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯನತು ಪರಿಚ್ಯಿಸಲ್ತ ಒಂದತ
ಆಟವನತು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಯದರೆ.

ಅ

1:

ಶಿರೋ ದತ್ಯು ರವರತ ತ್ಮಮ ತ್ರಗತಿಗೆ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಗಳನತು ಪರಿಚ್ಯಿಸತತ್ಯುರೆ.
ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳು ಸಮೋಪಿಸತತಿುದದವು ಮತ್ತು ನಯನತ ನನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲತಿರತವುದನತು ಪುನರಯವತಿಿಸಲ್ತ ಸಹಯಯ ಮಯಡಬಹತದ್ಯದ
ಮಯಗಿಗಳನತು ಕಂಡತಕೆ ಳಳಲ್ತ ಬಯಸಿದ್ೆ. ಮಯಹಿತಿಯನತು ಕರಮಬದದವಯಗಿ ರಚಿಸಿಕೆ ಳುಳವುದಕೆಕ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳನತು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ನಯನತ
ಇಚಿಛಸತತ್ೆುೋನೆ, ಆದದರಿಂದ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಆಗತವ ಕೆಲ್ವು ಪರಯೋಜನಗಳನತು ನನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ತ ನೆರವಯಗತವುದಕೆಕ ಒಂದತ
ಆಟವನತು ನಯನತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ೆ.
ಮೊದಲ್ನೆಯದ್ಯಗಿ ನಯನತ ಆಮಲಗಳು, ಪರತ್ಯಾಮಲಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ವಣಗಳ ಒಂದತ ವಿವರವಯದ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನತು ಬರೆದ್ೆ [ಸಂಪನ ಮಲ್ 2
ಅನತು ನೆ ೋಡಿ]. ತ್ರಗತಿ ಕೆ ೋಣೆಯ ಮತಂದ್ಧನ ಭಯಗದಲ್ಲಲದದ ಒಂದತ ಮೋಜಿನ ಮೋಲೆ ಅದನತು ಇರಿಸಿದ್ೆ. ನನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನತು ನಯನತ
ನಯಲ್ತಕ ಜನರ ಗತಂಪುಗಳಯಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ೆ. ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ಧದದದರಿಂದ ಹತ್ತು ಗತಂಪುಗಳು ಆದವು. ಪರತಿ ಗತಂಪಿಗ
ಒಂದತ ಕಯಗದದ ದ್ೆ ಡಡ ತ್ತಂಡನತು ನೋಡಲಯಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಒಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನತು ಲೆೋಖಕನನಯುಗಿ ಆಯಕ ಮಯಡಲಯಯಿತ್ತ. ಆ ವಾಕ್ತುಗೆ
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ಮಯತ್ರ ಏನನಯುದರ ಬರೆಯಲ್ತ ಅನತಮತಿ ನೋಡಲಯಯಿತ್ತ. ಪರತಿಯಂದತ ಗತಂಪು ಒಂದತ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯ ಪರತಿಯನತು ತ್ಯಯರಿಸತತ್ುದ್ೆ
ಎಂಬತದತ ನನು ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಯಯಗಿತ್ತು.
ಪರತಿಯಂದತ ಗತಂಪಿನಂದ ಒಬಬ ವಾಕ್ತುಯತ ಮೋಜಿನ ಬಳಿ ಬಂದತ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನತು ಗಮನಸಲ್ತ 20 ಸೆಕೆಂಡತಗಳ ಕಯಲಯವಕಯಶವನತು
ನೋಡಲಯಗಿತ್ತು. ಅವರತ ಸಿಸಯೂನಕೆಕ ತ್ೆರಳಿ ಏನನತು ಬರೆಯಬೆೋಕತ ಎಂದತ ಬರಹಗಯರನಗೆ ಹೆೋಳಿದರತ. ಒಂದತ ನಮಷದ ನಂತ್ರ ಆ ಗತಂಪಿನ
ಮತ್ೆ ುಬಬ ವಾಕ್ತು ಮತಂದ್ೆ ಬಂದತ 20 ಸೆಕೆಂಡತಗಳ ಕಯಲ್ ಗಮನಸಿದರತ. ಗತಂಪಿಲ್ಲಲರತವ ಪರತಿ ವಾಕ್ತುಯ , (ಬರಹಗಯರನನತು ಹೆ ರತ್ತಪಡಿಸಿ),
ಎರಡತ 'ನೆ ೋಟ' ಗಳ ಅವಕಯಶವನತು ಹೆ ಂದ್ಧದದರತ. ಗತಂಪಿನ ಮ ವರತ ಸದಸಾರತ ಏನನತು ಹೆೋಳುವುರೆ ೋ ಅದನುಷೆುೋ ಬರಹಗಯರನತ
ಬರೆಯ ಬೆೋಕ್ತತ್ತು.
ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗ ನೆ ೋಡಲ್ತ ಸಯಧಾವಯಗತವಂತ್ೆ ನನು ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನತು ಕಪುಪ ಹಲ್ಗೆಯ ಮೋಲೆ ಅಂಟ್ಟಸಿದ್ೆ, ಅವರ
ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯನತು ನನು ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯಂದ್ಧಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಿ ನೆ ೋಡಿದರತ. ಅತ್ತಾತ್ುಮವಯದತದತ ಯಯವುದತ ಎಂದತ ತಿೋಮಯಿನಸಲ್ತ ಮತ್
ಚ್ಲಯಯಿಸಲಯಯಿತ್ತ. ನಂತ್ರ ನಯನತ ಪರತಿ ಗತಂಪಿಗೆ ಈ ಕಯಯಿವನತು ಹೆೋಗೆ ನಭಯಯಿಸಿದರತ ಎಂದತ ವಿವರಿಸಲ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆ.
ಪ್ೆಟ್ಯರ ಳು ಮತಂದ್ೆ ಬಂದತ ಒಂದತ ವಾವಸಿೂತ್ವಯದ ವಿಧ್ಯನವನತು ಸಂರಚಿಸಿ ತ್ರಗತಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗ ತ್ೆ ೋರಿಸಿಕೆ ಟುಳು. ಅವಳ ತ್ಂಡದಲ್ಲಲ
ಅವಳು ಮೊದಲ್ತ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯ ಬಳಿ ತ್ೆರಳಿದದಳು ಹಯಗ ಅದರಲ್ಲಲದದ ಆರತ ಶಯಖೆಗಳನತು ನೆನಪಿಟತುಕೆ ಂಡಳು. ನಂತ್ರ ತ್ನು
ಸಹಪ್ಯಠಿಗಳಿಗೆ ಯಯವುದ್ಯದರ ಒಂದತ ಶಯಖೆಯ ಮೋಲೆ ಅವರ ಗಮನವನತು ಕೆೋಂದ್ಧರೋಕರಿಸಲ್ತ ಸ ಚ್ನೆ ನೋಡಿದಳು. ಇದರಿಂದ್ಯಗಿ
ಸಯಧಾವಯದಷತು ವಿವರವನತು ಪಡೆಯಲ್ತ ಸಯಧಾವಯಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಇದತ ನಜವಯಗಿಯ ಉತ್ುಮ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯ
ರಚ್ನೆಯ ಮತಖಯಾಂಶವಯಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರತ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯನತು ರಚಿಸಲ್ತ ಇದತ ನೆರವಯಯಿತ್ತ ಎಂದತ ನಯನತ ಖಚಿತ್ವಯಗಿ
ಹೆೋಳಬಲೆಲ. ಅಲ್ಲದ್ೆ - ಇದ್ೆ ಂದತ ಒಳೆಳಯ ವಿನೆ ೋದವಯದ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಯಯಗಿತ್ತು. ಅವರತ ವಯಸುವವಯಗಿ ಆಮಲಗಳು, ಪರತ್ಯಾಮಲಗಳು ಮತ್ತು
ಲ್ವಣಗಳ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಪುನರ್ ಅವಲೆ ೋಕನ ನಡೆಸಿದರತ ಎಂಬತದತ ಅವರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಲೆೋ ಇಲ್ಲ!

2
ಮಯಹಿತಿಯ ಯಯವುದ್ೆೋ ಒಂದತ ಘಟಕದ ಬಗೆೆ ಅಥಿವನತು ಕಲ್ಲಪಸಲ್ತ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳನತು ಪುನರ್ ಅವಲೆ ೋಕನೆಯ ಸಯಧನವಯಗಿ
ಉತ್ುಮವಯಗಿ ಬಳಸಬಹತದತ. ನೋವು ಒಂದತ ವಿಷಯವನತು ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆ (ಚಿತ್ರ 1) ಯನತು
ಬರೆಯತವಂತ್ೆ ತಿಳಿಸಲ್ತ ಉತ್ುಮ ಸಮಯ. ನೋವು ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ಬೆ ೋಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ವು ವಿಷಯಗಳನತು ಅವರತ ಮರೆತಿರಬಹತದತ ಆದದರಿಂದ,
ಅವರತ ಆ ಮಯಹಿತಿಗಳನತು ನೆನಪಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ನೆರವಯಗತವುದಕೆಕ ಮತಿ ಮಂಥನದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮತಂದ್ಧನ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಯನತು ಆರಂಭಿಸತವುದತ
ಒಳೆಳಯದತ.

ಚಿತ್ರ 1 ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯ ರಚ್ನೆಯಲ್ಲಲ ತ್ೆ ಡಗಿರತವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದತ ಗತಂಪು
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2:
ಪ್ಯಠವನತು ಪ್ಯರರಂಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ ನೋವು ಯಯವ ವಿಷಯವನತು ಬೆ ೋಧಿಸತವಿರಿ ಎಂಧತ ನಧಿರಿಸತವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ. ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳ
ಮೌಲಯಾಂಕನ ಮಯಡತವ ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಒಂದತ ದ್ೆ ಡಡ ಕಯಗದದ ಮೋಲೆ ಬರೆದತ ಗೆ ೋಡೆಯ ಮೋಲೆ ಅಂಟ್ಟಸಿ. (ಸಂಪನ ಮಲ್ 3)

•

ನಮಮ ಎಲಯಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಪುಪಹಲ್ಗೆಯನತು ನೆ ೋಡಲ್ತ ಸಯಧಾವಯಗತವಂತ್ೆ ತ್ರಗತಿಯ ಮತಂಭಯಗದಲ್ಲಲ ಅಧಿವೃತ್ಯುಕಯರದಲ್ಲಲ
ಸೆೋರಿಸಿ. ನೋವು ಈಗಷೆುೋ ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿರತವ ಅಂಶಗಳನತು ಸಿಯಂಪ್ೆರೋರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ತ
ಹೆೋಳಿ. ಅವರತ ನೋಡತವ ವಿಚಯರಗಳನತು ಕಪುಪ ಹಲ್ಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆಯಿರಿ. ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿದ ವಿಚಯರಗಳನತು ಅವರತ
ಸ ಚಿಸತತಿುದಂ
ದ ತ್ೆ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ ವಿಚಯರಗಳನತು ವಗಿೋಿಕರಿಸತವ ಪರಯತ್ುವನತು ಮಯಡಬೆೋಡಿ.

•

ಅವರತ ಸಲ್ಹೆಗಳನತು ನೋಡತವುದನತು ನಲ್ಲಲಸಿದ ನಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಪುಪಹಲ್ಗೆಯಲ್ಲಲ ಬರೆಯಲ್ತ ಸೂಳವಿಲ್ಲದ್ಧದ್ಯದಗ, ನೋವು ಬೆ ೋಧಿಸಿದ
ವಿಷಯದ ಸಯರಯಂಶವನತು ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನಯುಗಿ ಮಯಡಲ್ತ ಬಯಸತವುದ್ಯಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ಅವರತ ನೋವು ಏನನತು ಹೆೋಳಲ್ತ
ಬಯಸತತಿುೋರಿ ಎಂಬತದನತು ಅವರತ ಅರಿತಿರತವರೆೋ ಎಂದತ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯ ಮತಖಾ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನತು ಅವರಿಗೆ
ನೆನಪಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನತು ರಚಿಸಲ್ತ ಜೆ ೋಡಿಯಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಬೆೋಕತ. ಗೆ ೋಡೆಯ ಮೋಲೆ ನೋವು ಅಂಟ್ಟಸಿರತವ
ಉತ್ುಮ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯ ಮಯನದಂಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಗಮನವನತು ಸೆಳೆಯಿರಿ.ಅವರತ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಯನತು ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿದ
ನಂತ್ರ ನೋವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳನತು ನೋಡಲ್ತ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಅಥವಯ ಸಹಪ್ಯಠಿಗಳಿಂದ ಪುನರಯವಲೆ ೋಕನೆ ನಡೆಸಿ.

•

ಸಹಪ್ಯಠಿಗಳ ಪುನರಯವಲೆ ೋಕನೆಯತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನದ ಪರಕ್ತರಯಯನತು ಅಥಿಮಯಡಿಕೆ ಳಳಲ್ತ
ನೆರವಯಗತವುದರಿಂದ ಇದತ ಉಪಯತಕುವೆನಸತತ್ುದ್ೆ.

ಯಯವ ಮಯನದಂಡಗಳಿಗನತಗತಣವಯಗಿ ಅವರನತು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ ಮಯಡಲಯಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದತ ಅವರಿಗೆ ಒಮಮ ಅಥಿವಯದರೆ, ಅವರತ ತ್ಮಮ
ಕಲ್ಲಕೆಯ ಕತರಿತ್ತ ಹೆಚಿುನ ಜವಯಬಯದರಿಯನತು ತ್ೆಗೆದತಕೆ ಳಳಲ್ತ ಸಯಧಾವಯಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ಯಗ ಾ ಅವರತ ನವಿಹಿಸಬೆೋಕಯದ ಕಯಯಿಕೆಕ ಸಪಷು
ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಮತ್ತು ಪರಸಪರರಿಗೆ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ನೋಡತವ ಬಗೆೆ ಸಪಷು ಸ ಚ್ನೆಗಳನತು ನೋಡತವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಅವರಿಗೆ ನೋವು
ನೆರವಯಗತವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ. ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ನೋಡತವ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿುನ ಮಯಹಿತಿಗಯಗಿ ಸಂಪನ ಮಲ್ 4 ನತು ನೆ ೋಡಿ..

:

ಅ

2:

ಶಿರೋಮತಿ ರಯಖಿ ರವರತ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಚಿಸಿರತವ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳನತು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡತ ಸಹಪ್ಯಠಿಗಳ ಪುನರಯವಲೆ ೋಕನವನತು ಹೆೋಗೆ
ನಡೆಸತವುದತ ಎಂದತ ಬೆ ೋಧಿಸತತ್ಯುರೆ.
ಹಿಂದ್ಧನ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ನನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆ ೋಡಿಗಳಯಗಿ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸಿ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯನತು ಸಿದದಪಡಿಸಿದದರತ. ಅವರತ ತ್ಮಮ
ಸಹಪ್ಯಠಿಗಳು ಪೂರೆೈಸಿರತವ ಕಯಯಿವನತು ಇಂದ್ಧನ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಪರಸಪರ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ ಮಯಡಲ್ಲದ್ಯದರೆ ಎಂದತ ವಿವರಿಸಿದ್ೆ.
ಆರಂಭಿಸತವುದಕ್ತಕಂತ್ ಮತಂಚೆ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನತು ಹೆೋಗೆ ನೋಡಬೆೋಕತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಚ್ಚಿಿಸಿದ್ೆವು. ಉತ್ುಮ ಅಂಶಗಳನತು ಎದತದ ಕಯಣತವಂತ್ೆ
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ತ್ೆ ೋರಿಸತವುದತ ಮತಖಾ ಎಂಬತದನತು ವಿವರಿಸಿದ್ೆ. ಯಯವುದ್ಯದರ ಅಂಶದಲ್ಲಲ ಸತಧ್ಯರಣೆ ಮಯಡಬೆೋಕತ ಎಂದತ ಅನಸಿದರೆ, ವಿಮಶೆಿಯನತು
ರಚ್ನಯತ್ಮಕಗೆ ಳಿಸಿ, ಪರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಲ ಮತಂದತವರೆಯತವಂತ್ೆ ನೆರವಯಗತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ಕೆೈಗೆ ಳುಳವ ವಿಧ್ಯನಗಳನತು
ಯೋಚಿಸತವಂತ್ೆ ಪ್ರೋತ್ಯಿಹಿಸಿದ್ೆ. ನಯನತ ಬಳಸಿದ ಕೆಲ್ವು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

•

‘ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ’: ನಯನತ ಮತಖಾ ರಚ್ನೆಯನತು ನೆ ೋಡಬಹತದತ, ಆದರೆ ವಿವರಗಳು ಸಪಷುವಯಗಿ
ಗೆ ೋಚ್ರಿಸತವಂತ್ೆ ಮಯಡಲ್ತ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಬಣಣಗಳನತು ಬಳಸಬಹತದ್ಧತ್ತು.

•

‘ಲ್ವಣಗಳನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸ್ುವ ಬಗ್ೆೆ ಏನ್ು ಇರುವುದಿಲ್ಲ’: ಸಯಕಷತು ವಿವರಗಳನತು ನೋನತ ನೋಡಿರತವೆ. ಲ್ವಣಗಳನತು
ತ್ಯಯರಿಸತವ ಬಗ್ೆೆ ಕೆಲ್ವು ಅಂಶಗಳನತು ನೋಡಿದದರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ುಮವಯಗಿರತತಿತ್ತು.

•

‘ಕೆಲ್ವು ವೆೈಜ್ಞಯನಕ ಅಂಶಗಳು ತ್ಪ್ಯಪಗಿವೆ’: ಇದನತು ಉತ್ುಮವಯಗಿ ಪರಸತುತ್ಪಡಿಸಲಯಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ ಕೆಲ್ವು ವಿವರಗಳನತು ಇನೆ ುಮಮ
ನೋನತ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ುಮ.

•

‘ಅಷೆಟೇನ್ನ ವಿವರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ’: ವಿನಯಾಸ ಬಹಳ ಉಪಯತಕುವಯಗಿದ್ೆ. ರೆಂಬೆಗಳ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಲ ಹೆಚಿುನ ವಿವರಗಳನತು ನೋಡಿದರೆ
ಇನ ು ಉತ್ುಮವಯಗಿರತತ್ುದ್ೆ.

ಸಹಪ್ಯಠಿಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆಗಯಗಿ ಪರತಿ ಜೆ ೋಡಿಗೆ ಮತ್ೆ ುಂದತ ಜೆ ೋಡಿಯ ಜೆ ತ್ೆ ಕ ಡಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ
ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳನತು ಬದಲಯಯಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆ. ಪರತಿಯಬಬರಿಗ ಸಪಷುವಯಗಿ ಕಯಣತವ ಹಯಗೆ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನಕಯಕಗಿ ಅನತಸರಿಸಬೆೋಕಯದ
ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಕಪುಪ ಹಲ್ಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದ್ೆ.
ಪರತಿ ಜೆ ೋಡಿಯತ ಮಯನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನತಸಯರವಯಗಿ ತ್ಮಮಲ್ಲದದ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ ಮಯಡಿದರತ. ‘ನಮಮಲ್ಲಲರತವ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯ
ಬಗೆೆ ನೋವು ನಜವಯಗಿಯ ಇಷುಪಡತವ ಎರಡತ ಅಂಶಗಳನತು ಮತ್ತು ಸತಧ್ಯರಿಸಬಹತದ್ಯದ ಒಂದತ ಅಂಶವನತು ಸಲ್ಹೆ ರ ಪದಲ್ಲಲ ಬರೆಯಿರಿ'
ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆ. ನಂತ್ರ ಅವರತ ಅವರವರ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಗಳನತು ಮತ್ೆ ುಮಮ ಬದಲಯಯಿಸಿಕೆ ಂಡರತ ಮತ್ತು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಮನೆ ೋ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಲ
ಕೆಲ್ವು ಬದಲಯವಣೆಗಳನತು ಮಯಡಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ್ವು ನಮಷಗಳನತು ನೋಡಿದ್ೆ.
ಅಂತಿಮವಯಗಿ ಪರತಿ ಜೆ ೋಡಿಗೆ ಅವರವರ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯನತು ಡೆಸ್ಕಕ ನ ಮೋಲ್ಲಡಲ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆ, ಹಯಗ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ನಡೆದ್ಯಡಿ
ಪರಸಪರರ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯನತು ಗಮನಸಲ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆ. ನನು ಪರಕಯರ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳನತು ಉತ್ುಮವಯಗಿ ಚಿತಿರಸತವುದನತು ಕಲ್ಲಯಲ್ತ ಇರತವ
ಅತ್ತಾತ್ುಮ ವಿಧ್ಯನವೆಂದರೆ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳ ಬಹಳಷತು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನತು ವಿೋಕ್ಷಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಯಯವ ಅಂಶಗಳು ಕೆಲ್ವು
ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳನತು ಇತ್ರ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಉತ್ುಮವಯಗಿಸತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಯತವುದತ, ಎಂದತ ಭಯವಿಸಿದ್ೆದೋನೆ. ಆದದರಿಂದ ನನು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಸಪರರ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳನತು ಗಮನಸಿ ವಿಮಶಿಿಸಲ್ತ ಅವಕಯಶ ಮಯಡಿಕೆ ಟ್ೆು. ನಂತ್ರ ಯಯವುದತ ಅತ್ತಾತ್ುಮ ಎಂದತ
ನಧಿರಿಸಲ್ತ ಮತ್ವನತು ಚ್ಲಯಯಿಸಿದ್ೆವು ಮತ್ತು ಮ ವರತ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರತ ಮತ್ವನತು ಚ್ಲಯಯಿಸಿದ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗೆ ಏಕೆ
ಮತ್ವನತು ಚ್ಲಯಯಿಸಿದರತ ಎಂದತ ವಿವರಿಸಲ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆ.

ನಲ್ಲಲ………… ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ
•

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಯಯಿವನತು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ ಮಯಡಲ್ತ ಎಂದ್ಯದರ ನೋವು ಸಹಪ್ಯಠಿಗಳ ಪುನರಯವಲೆ ೋಕನೆಯ
ವಿಧ್ಯನವನತು ಬಳಸಿರತವಿರಯ?

•

ಹೌದ್ಯದರೆ, ಅದತ ಹೆೋಗೆ ನಡೆಯಿತ್ತ?

•

ಇಲ್ಲವಯದಲ್ಲಲ, ಯಯವ ಸವಯಲ್ತಗಳು ಎದತರಯಗಬಹತದತ ಎಂದತ ನೋವು ಭಯವಿಸತವಿರಿ?

ಸಂಶೆ ೋಧನೆಯ ಪರಕಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಯತವಿಕೆಯ ಮೋಲೆ ಅತಿೋ ಹೆಚ್ತು ಪರಭಯವ ಬಿೋರತವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದ್ೆಂದರೆ ಅವರ ಕಯಯಿದ
ಬಗೆೆ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ಪಡೆಯತವುದತ(ಹಯಾಟ್ಟ, 2012; Hattie, 2012). ನಸಿಂಶಯವಯಗಿ ನಮಮಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ದ್ೆ ರಕತತ್ುದ್ೆ, ಆದರೆ ಸಹ
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ಪ್ಯಠಿಗಳ ಪುನರಯವಲೆ ೋಕನೆ ಮತ್ತು ಸಿಯಂ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ ಬಳಕೆ ಮಯಡತವ ಮ ಲ್ಕ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿುನ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ
ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ ಪರಕ್ತರಯಯ ಉತ್ುಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದ್ೆ ರಕತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಈ ಮೊದಲ್ತ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ
ಮಯಡಿಲ್ಲದ್ಧದದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಮ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನದ ಸಪಷು ಮಯನದಂಡಗಳ ಮತ್ತು ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನತು
ನೋಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಮಯಗಿದಶಿನದ ಅಗತ್ಾ ಇದ್ೆ. ಪ್ಯರರಂಭದಲ್ಲಲ ಒಬಬ ವಾಕ್ತುಯತ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಕಯಯಿದ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನಕೆಕ
ಎತಿುಕೆ ಳುಳವುದಕ್ತಕಂತ್ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಲ ನವಿಹಿಸಿದ ಕಯಯಿವನತು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನಕೆಕ ಎತಿುಕೆ ಳುಳವುದತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಲ ಅಷೆುೋನ ಭಯ
ಉಂಟತಮಯಡತವುದ್ಧಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದ್ೆೋ, ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನತು ನೋಡತತಿುರತವರತ ಯಯರತ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ನೋವು ಎಚ್ುರಿಕೆ ವಹಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಬೆೋರೆಬೆೋರೆಯವರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡತವ ಅವಕಯಶವಿರತವ ಹಯಗೆ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ. ಅಲ್ಲದ್ೆೋ, ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನತು ನೋಡತವ
ವಾಕ್ತುಯನತು ಅವರತ ನಂಬತವುದತ ಮತಖಾವಯಗತತ್ುದ್ೆ.

3
ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಿಂತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯತ ಪರಮತಖ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನತು ಕಲ್ಲಪಸತವ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ತು ಒತ್ತು
ನೋಡತತ್ುದ್ೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯತ ಪರಮತಖ ಪದಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ತ ಗೆರೆಗಳನತು ಮತ್ತು ಬಯಣದ ಗತರತತ್ತಗಳನತುಳಳ ಜ್ಞಯನದ ದೃಶಾ
ರೆೋಖಯಚಿತ್ರರ ಪದ ನರ ಪಣೆಯನತು ಬಳಸತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲರತವ ಉದ್ೆದೋಶವೆೋನೆಂದರೆ ಪರಮತಖ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ ಂಡಿ ಪದಗಳು ಒಂದತ
ಅಥಿಪೂಣಿ ವಯಕಾವನತು ಮಯಡತವಂತ್ರಿಬೆೋಕತ.
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳು ವಿಶೆೋಷವಯಗಿ ನದ್ಧಿಷಠ ವಿಷಯ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯ ಕತರಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥಿಗರಹಿಕೆಯ ಮೌಲಯಾಂಕನ ಮಯಡತವುದರಲ್ಲಲ
ನೆರವಯಗತತ್ುವೆ. ಸಂಪನ ಮಲ್ 5 ರಲ್ಲಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯ ಒಂದತ ಉದ್ಯಹರಣೆ ಇದ್ೆ.

3:
ಈ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಯನತು ಮೊದಲ್ತ ನೋವೆೋ ಕೆೈಗೆ ಂಡತ ನಂತ್ರ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೆ ತ್ೆ ಕೆೈಗೆ ಳಳಬೆೋಕತ. ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ
ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಯನತು ಮ ರರ ಅಥವಯ ನಯಲ್ಕರ ಗತಂಪುಗಳಲ್ಲಲ ಕೆೈಗೆ ಳಳಬೆೋಕತ.
1.

ಆಮಲಗಳು, ಪರತ್ಯಾಮಲಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ವಣಗಳ ವಿಷಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 20 ಪರಮತಖ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟುಯನತು ಸಿದದಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ.

2. ಪರತಿ ಪದವನತು ಪರತ್ೆಾೋಕ ಕಯಗದದ ತ್ತಣತಕ್ತನ ಮೋಲೆ ಬರೆಯಿರಿ.
3. ಈ ಪದಗಳನತು ಒಂದತ ದ್ೆ ಡಡ ಪ್ೋಸುರ್ ಹಯಳೆಯ ಮೋಲೆ ಇರಿಸಿ. ಪರಸಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೆ ಂದ್ಧರತವ ಪದಗಳನತು ಹತಿುರ ಹತಿುರ
ಇರಿಸಿ. ಜೆ ೋಡಣೆಯತ ತ್ರಪಿುಕರವೆಣಸಿದ್ಯಗ ಪದಗಳನತು ಪ್ೋಸುರ್ ಹಯಳೆಯ ಮೋಲೆ ಅಂಟತ ಅಥವಯ ಟ್ೆೋಪ್ನಂದ ಅಂಟ್ಟಸಿ.
4. ಪರಸಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೆ ಂದ್ಧರತವ ಪದಗಳ ನಡತವೆ ಬಯಣಗೆರೆಗಳನತು ಎಳೆಯತವ ಮ ಲ್ಕ ಜೆ ೋಡಿಸಿ. ಜೆ ೋಡಣೆಯ ಬಯಣಗೆರೆಗಳ
ಮೋಲೆ ಆ ಪದಗಳ ನಡತವೆ ಇರತವ ಸಂಬಂಧವನತು ವಿವರಿಸಲ್ತ ಕೆಲ್ವು ಪದಗಳನತು ಬರೆಯಿರಿ. ಗೆರೆಯ ಒಂದತ ತ್ತದ್ಧಯಲ್ಲಲರತವ ಪದ
ಮತ್ತು ಇನೆ ುಂದತ ತ್ತದ್ಧಯಲ್ಲಲರತವ ಪದ, ಮತ್ತು ನಡತವೆ ಬರೆದ್ಧರತವ ಪದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೆೋರಿ ಒಂದತ ವಯಕಾವಯಗಬೆೋಕತ.
5. ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಯನತು ಕೆೈಗೆ ಳುಳವಯಗ ಅವರ ಪರಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳನತು ಎಚ್ುರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಸಿ. ಅವರ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಅವು (ನಕ್ಷೆಗಳು) ನಮಗೆ ಏನತ ಹೆೋಳುತ್ುವೆ? ಅವರಿಗೆ ಯಯವುದ್ಯದರ ಕಷುವೆನಸತವ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆಯೋ?
ಮತಂದ್ಧನ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ನೋವು ಮತ್ೆ ುಮಮ ಚ್ಚಿಿಸಬೆೋಕಯದ ಯಯವುದ್ಯದರ ವಿಷಯ ಇರತವುದ್ೆೋ?
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ಅ

3:

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನತು ಗತಂಪುಗಳನಯುಗಿ ಹೆೋಗೆ ವಿಂಗಡಿಸತವುದತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಶಿರೋ ಸಿಂಹರವರತ ಚಿಂತ್ನೆ ಮಯಡತತ್ಯುರೆ.
ನನು ತ್ರಗತಿಯಿಂದ ಒಂದತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯನತು ರಚಿಸತವಂತ್ೆ ಮಯಡಲ್ತ ನಯನತ ನಧಿರಿಸಿದ್ೆ. ಮೊದಲ್ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಯಂತ್ೆ ನಯನತ ಮಶರ
ಸಯಮಥಾಿವುಳಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತ್ಂಡಗಳನತು ರಚಿಸಬೆೋಕತ ಎಂದತಕೆ ಂಡಿದ್ೆದ. ವಿಜ್ಞಯನವನತು ಕಠಿಣವೆಂದತ ಭಯವಿಸತವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬತದ್ಧಿವಂತ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆರವಯಗಬಲ್ಲರತ ಎನತುವುದತ ಈ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಯ ಆಧ್ಯರವಯಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದ್ೆ ಈ ವಿಧ್ಯನವು ಉತ್ುಮ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶವನತು ನೋಡಿದ್ೆ,
ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಶಯಿಸವನತು ಹೆ ಂದ್ಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆೋ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತ್ ಸಯಧಿಸತವ ಅಪ್ಯಯವಿದ್ೆ. ಈ ಬಯರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳೆದ ಕ್ತರತ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ
ತ್ೆ ೋರಿದ ಸಯಧನೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಗತಂಪುಗಳಲ್ಲಲ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ೆ.
ಪರಮತಖ ಪದಗಳನತು ಅವರತ ಕಯಗದದ ಸಣಣ ತ್ತಣತಕತಗಳ ಮೋಲೆ ಬರೆಯತತಿುರತವಯಗ, ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರತವಂತ್ೆ ಆತ್ಮವಿಶಯಿಸವುಳಳವರತ
ಎಂದ್ೆನಸಿದ ಗತಂಪುಗಳ ಜೆ ತ್ೆ ಮಯತ್ನಯಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕಯಯಿವನತು ಸರಿಯಯಗಿ ತಿಳಿದತಕೆ ಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿದ್ೆ. ನಂತ್ರ,
ನೋಡಿರತವ ಕಯಯಿವನತು ನವಿಹಿಸಲ್ತ ಕಠಿಣವೆಣಸತವ ಎರಡತ ಗತಂಪುಗಳ ಜೆ ತ್ೆ ನನುನತು ನಯನೆೋ ತ್ೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ಸಯಧಾವಯಯಿತ್ತ.
ವಸತುತ್ಃ, ಆ ಎರಡ ಗತಂಪುಗಳನತು ಜೆ ೋಡಿಸಲ್ತ ನಧಿರಿಸಿದ್ೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲ್ವು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನತು ನಯವು ಒಟ್ಟುಗೆ ನವಿಹಿಸಿದ್ೆವು. ಅವರಿಗೆ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆ ರಚ್ನೆಯ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮ ಡಿದ ನಂತ್ರ ಕೆಲ್ವು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನತು ಅವರಿಗೆೋ ನವಿಹಿಸಲ್ತ ಬಿಟತು ಬಂದ್ೆ. ಆದರೆ, ಹೆೋಗೆ
ಮತಂದತವರೆಯತತಿುರತವರೆಂದತ ಗಮನಸಲ್ತ ಆಗಯಗ ಅವರ ಬಳಿ ತ್ೆರಳುತಿುದ್ೆದ.
ಒಟ್ಯುರೆಯಯಗಿ ಈ ಕರಮವು ಚೆನಯುಗಿ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸಿತ್ತ. ಉತ್ುಮ ಸಯಧನೆಯತಳಳ ತ್ಂಡಗಳು ಹೆಚ್ತು ವಿವರಗಳುಳಳ ವಿವರವಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ನಕ್ಷೆಗಳನತು ರಚಿಸಿದರತ. ಅವರತ ನಜವಯಗಿಯ ಹೆಚಿುನ ಶರಮವಹಿಸಿದದರತ. ಇನ ು ಕೆಲ್ವು ಗತಂಪುಗಳು ರಚಿಸಿದದ ಪರಿಕಲ್ಪನ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಷೆುೋನ
ಚೆನಯುಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದ್ೆೋನತ ಅಷತು ಗಂಭಿೋರವಯಗಿ ಪರಿಗಣಸತವ ವಿಷಯವಯಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಯನತು ಕೆೈಗೆ ಳುಳವ
ಪರಕರಯಯಲ್ಲಲ ಅವರತ ಸಯಕಷತು ಕಲ್ಲತಿದದರತ. ಅವರತ ಪರಸಪರರ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿದದರತ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೆ ತಿುಲ್ಲದ ಪದಗಳ ಅಥಿಗಳನತು
ಹತಡತಕಲ್ತ ಪುಸುಕ ಇತ್ಯಾದ್ಧಗಳನತು ನೆ ೋಡಿದದರತ. ಅವರತ ಹೆಚ್ತು ಪರತಿಭಯನಿತ್ರ ದ್ೆಸೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಯತವ ಅವಕಯಶ ವಂಚಿತ್ರಯಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದತ,
ಯಯರತ ಯಯರತ ಏನನತು ಅಥಿಮಯಡಿಕೆ ಂಡಿದ್ಯದರೆ ಮತ್ತು ಯಯರಿಗೆ ಹೆಚಿುನ ನೆರವು ಬೆೋಕಯಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದನತು ನಖರವಯಗಿ ತಿಳಿದತಕೆ ಳಳಲ್ತ
ನನಗೆ ಅವಕಯಶವನತು ಸಹ ನೋಡಿತ್ತ. ನನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೆ ತ್ೆ ನಯನತ ಮತ್ೆ ುಮಮ ಚ್ಚಿಿಸಬೆೋಕಯದ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳನತು ಗತರತತಿಸಲ್ತ ನನಗೆ
ನೆರವಯಯಿತ್ತ..

ನಮಮ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಗತಂಪುಗಳನತು ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ನೋವು ಹೆೋಗೆ ರಚಿಸತವಿರಿ?
ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನತು ಗತಂಪುಗಳನಯುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸತವ ವಿಧ್ಯನವನತು ಬದಲ್ಲಸತತ್ು ಇರತವುದತ ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆ. ಕೆಲ್ವು ಬಯರಿ ಅವರತ
ತ್ಮಮ ಸೆುೋಹಿತ್ರ ಜೆ ತ್ೆ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸತವುದತ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯತಕುವಯಗತತ್ುದ್ೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದತ ಅವರಲ್ಲಲ ಆತ್ಮವಿಶಯಿಸ ಮ ಡಿಸತತ್ುದ್ೆ.
ಕೆಲ್ವೊಮಮ ಉತ್ುಮ ಸಯಧನೆ ಮಯಡಿರತವವರಿಂದ ವಿಜ್ಞಯನವನತು ಹೆಚ್ತು ಕಠಿಣವೆಂದತ ಭಯವಿಸತವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವನತು ನೋಡಲ್ತ
ಸಹಯಯಕವಯಗತತ್ುದ್ೆ. ನೋವು ಆಯದ ಕಯಯಿವು ಒಂದ್ೆೋ ಸರಿ ಉತ್ುರವನತು ಹೆ ಂದ್ಧರದ ಮತಕು ಅಂತ್ಾವನತು(open ended) ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ
(ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆ ಅಥವಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆ), ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಮಟುವನತು ತ್ಯವೆೋ ಅರಿಯಲ್ತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ಉತ್ುಮ ಅವಕಯಶವಯಗಿದ್ೆ.
ಉತ್ುಮ ಸಯಧಕರತ ಪರಸಪರ ಸವಯಲ್ತಗಳನತು ಹಯಕತವುದರಲ್ಲಲ ನರತ್ರಯಗಿರತವುದರಿಂದ ನೆರವನತು ನರಿೋಕ್ಷಿಸತವವರಿಗೆ ಸಹಯಯವನತು ಮಯಡಲ್ತ
ನಮಗೆ ಸಮಯ ದ್ೆ ರೆಯತತ್ುದ್ೆ. ತ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಲ ಗತಂಪುಕಯಯಿಗಳನತು ಬಳಸತವ ಕತರಿತ್ತ ಹೆಚಿುನ ಮಯಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ತ ಸಂಪನ ಮಲ್ 6 ನತು ಓದ್ಧ.

:
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4
ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮ ಲ್ತ್ಃ ಪುನರಯವತ್ಿನೆಯ ಸಯಧನವಯಗಿರತವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನತು ಯಯವುದ್ೆೋ
ಅಧ್ಯಾಯದಲಯಲದರ ನೋವು ಬಳಸಬಹತದತ. ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸತಲ್ಭವಯಗಿ ನೆನಪಿಟತುಕೆ ಳಳಲ್ತ ಸಯಧಾವಯಗತವಂತ್ಹ ವಿನಯಾಸದಲ್ಲಲ
ಮಯಹಿತಿಯನತು ಸಂಘಟ್ಟಸಲ್ತ ಇವು ನೆರವಯಗತತ್ುವೆ. ಇವುಗಳು ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಮಯತ್ನಯಡಲ್ತ ಹಯಗ
ಪರಸಪರರಿಂದ ಕಲ್ಲಯಲ್ತ ಅವಕಯಶವನತು ಕಲ್ಲಪಸತವ ಉತ್ುಮ ವಿಧ್ಯನಗಳಯಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೆೈಯಕ್ತುಕವಯಗಿ ರಚಿಸಲ್ಲಟು ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಗಳು
ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟುದ ಬಗೆೆ ಸಯಕಷತು ಮಯಹಿತಿಯನತು ನಮಗೆ ನೋಡತವುದರಿಂದ ನೋವು ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯನತು
ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲ್ತ ಉತ್ುಮ ಸಿೂತಿಯಲ್ಲಲರತತಿುೋರಿ.

1:

ಚಿತ್ರ R1.1 ಒಂದತ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯ ಉದ್ಯಹರಣೆ.
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Resource 2:

,

Figure R2.1 An acids, bases and salts mind map.
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3:

•

ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯತ ಪರಮತಖ ಅಂಶಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ್ೆಯೋ?

•

ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯತ ಪರಮತಖ ಅಂಶಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ್ೆಯೋ?

•

ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲನ ವಿಜ್ಞಯನವು ಸರಿಯಯಗಿದ್ೆಯೋ?

•

ವಿಷಯವನತು ವಿವರಿಸಲ್ತ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯತ ನೆರವಯಗತವುದ್ೆೋ?

•

ಎಲ್ಲ ಮತಖಾ ಅಂಶಗಳನತು ಸೆೋರಿಸಲಯಗಿದ್ೆಯೋ?

•

ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯತ ನೆ ೋಡಲ್ತ ಆಕಷಿಣೋಯವಯಗಿದ್ೆಯೋ?

•

ಮಯಹಿತಿಯನತು ಗರಹಿಸಲ್ತ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆಯತ ನನಗೆ ನೆರವಯಗತವುದ್ೆೋ?

4:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಯಧನೆಯ ಸತಧ್ಯರಣೆಯತ ನರಂತ್ರವಯಗಿ ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆ ನಡೆಸತವುದತ ಮತ್ತು ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ನೋಡತವುದನತು
ಒಳಗೆ ಂಡಿರತವುದತ, ಆದದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಏನನತು ನರಿೋಕ್ಷಿಸಲಯಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯತತ್ುದ್ೆ, ಅಲ್ಲದ್ೆೋ ಕಯಯಿವನತು
ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ದ್ೆ ರೆಯತತ್ುದ್ೆ. ನಮಮ ರಚ್ನಯತ್ಮಕ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯಿಂದ್ಯಗಿ ಅವರತ ತ್ಮಮ ಸಯಧನೆಯನತು
ಸತಧ್ಯರಿಸಿಕೆ ಳಳಬಹತದತ.

ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಶಿಕ್ಷಕರತ ತ್ಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆಯನತು ಬಹತತ್ೆೋಕ ಸಮಯ ಮಯಡತತಿುರತತ್ಯುರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರತ ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ
ತ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನತು ಆಲ್ಲಸತವುದರ ಅಥವಯ ವಿೋಕ್ಷಿಸತವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಅವರ ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆಯನತು ನಡೆಸತತ್ಯುರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಪರಗತಿಯ ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆ ನಡೆಸತವುದತ ನಣಯಿಯಕವೆನಸತತ್ುದ್ೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದತ ಅವರಿಗೆ:
•

ಉನುತ್ ಶೆರೋಣಯನತು ಪಡೆಯಲ್ತ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ

•

ತ್ಮಮ ಸಯಧನೆಯ ಬಗೆೆ ಜಯಗೃತ್ರಯಗಿರಲ್ತ ಮತ್ತು ತ್ಮಮ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಕತರಿತ್ತ ಹೆಚ್ತು ಜವಯಬಯದರರನಯುಗಿಸಲ್ತ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ

•

ತ್ಮಮ ಕಲ್ಲಕೆಯನತು ಸತಧ್ಯರಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ

•

ರಯಜಾ ಮತ್ತು ಸೂಳಿೋಯ ಮಯನಕ್ತೋಕರಣಗೆ ಂಡ (standardized) ಪರಿೋಕ್ಷಣಗಳ ಮೋಲೆ ಅವರ ಸಯಧನೆಯನತು ಮತನ ಿಚಿಸಲ್ತ
ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರಯದ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನತು ನಣಿಯಿಸಲ್ತ ನಮಗೆ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ:

•
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ಯಯವಯಗ ಪರಶಂಸಿಸಬೆೋಕತ



ಸವಯಲ್ನತು ನೋಡಬಹತದ್ೆೋ



ಒಂದತ ಕಯಯಿದಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗತಂಪುಗಳನತು ಹೆೋಗೆ ತ್ೆ ಡಗಿಸತವುದತ



ತ್ಪುಪಗಳ ಬಗೆೆ ಏನತ ಮಯಡಬಹತದತ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಗತಿಯ ಬಗೆೆ ಸಪಷು ಮತ್ತು ತ್ಿರಿತ್ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನತು ನೋಡಿದ್ಯಗ ಅವರತ ಹೆಚ್ತು ಸತಧ್ಯರಿಸಿಕೆ ಳುಳತ್ಯುರೆ. ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆಯನತು
ಬಳಸತವುದತರಿಂದ ನಮಗೆ ನಯತ್ವಯಗಿ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ನೋಡಲ್ತ ಸಯಧಾವಯಗತತ್ುದ್ೆ, ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆೋಗೆ ಕಲ್ಲಯತತಿುದ್ಯದರೆ ಮತ್ತು ತ್ಮಮ
ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಲ ಮತನುಡೆ ಸಯಧಿಸಲ್ತ ಅವರತ ಏನನತು ಮಯಡಬೆೋಕತ ಎಂಬತದನತು ತಿಳಿಸಲ್ತ ಸಯಧಾವಯಗತತ್ುದ್ೆ.
ನೋವು ಎದತರಿಸಬೆೋಕಯದ ಸವಯಲ್ತಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದ್ೆಂದರೆೋ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮದ್ೆೋ ಆದ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಗತರಿಗಳನತು ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ (ಸಿಯಂ
ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆ ಮಯಡಲ್ತ) ನೆರವಯಗತವುದತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅದರಲ್ ಲ ವಿಶೆೋಷವಯಗಿ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಲ ತ್ೆ ಂದರೆ ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತ್ಮಮ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಮಯಲ್ಲೋಕತ್ಿವನತು ಹೆ ಂದತವಿಕೆಗೆ ಒಗಿೆರತವುದ್ಧಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋವು ಯಯವುದ್ೆೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದತ ಯೋಜನೆಗೆ
ತ್ನುದ್ೆೋ ಆದ ಗತರಿಗಳನತು ಅಥವಯ ಉದ್ೆದೋಶಗಳನತು ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ, ತ್ನು ಕಯಯಿದ ಯೋಜನೆಯನತು ಸಿದದಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ಮತ್ತು
ಗಡತವನತು ಹಯಕ್ತಕೆ ಳಳಲ್ತ ಮತ್ತು ತ್ನು ಪರಗತಿಯ ಸಿಯಂ-ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆಯನತು ಮಯಡಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ನೆರವಯಗಬಹತದತ. ಸಿಯಂ ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆಯ
ಪರಕ್ತರಯಯನತು ಅಭಾಸಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೌಶಲ್ಗಳನತು ಕರಗತ್ ಮಯಡಿಕೆ ಳುಳವುದತ ಅವರಿಗೆ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಷೆುೋ ಅಲ್ಲ ಅವರ
ಜಿೋವಮಯನದತದದಕ ಕ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ.

ಅ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನತು ಆಲ್ಲಸತವುದತ ಮತ್ತು ಗಮನಸತವುದನತು ಶಿಕ್ಷಕರತ ಬಹತತ್ೆೋಕ ಸಮಯ ಸಯಿಭಯವಿಕವಯಗಿ ಮಯಡತತ್ಯುರೆ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನತು
ಆಲ್ಲಸತವುದತ ಮತ್ತು ವಿೋಕ್ಷಿಸತವುದತ ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆಯ ಒಂದತ ಅತ್ಾಂತ್ ಸರಳ ಸಯಧನವಯಗಿದ್ೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ನೋವು:
•

ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆ ೋರಯಗಿ ಓದತವುದನತು ಆಲ್ಲಸಬಹತದತ

•

ಜೆ ೋಡಿ ಕೆಲ್ಸ ಅಥವಯ ಗತಂಪುಕಯಯಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ನಡೆಯತವ ಚ್ಚೆಿಗಳನತು ಆಲ್ಲಸಬಹತದತ

•

ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಅಥವಯ ತ್ರಗತಿಯ ಹೆ ರಗೆ ಸಂಪನ ಮಲ್ಗಳನತು ಬಳಸತತಿುರತವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನತು ಅವಲೆ ೋಕ್ತಸಬಹತದತ

•

ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸತತಿುರತವ ಗತಂಪುಗಳ ಆಂಗಿಕ ಭಯಷೆಯನತು (body language) ಅವಲೆ ೋಕ್ತಸಬಹತದತ.

ನೋವು ಸಂಗರಹಿಸಿದ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅಥವಯ ಪರಗತಿಯ ನಜವಯದ ಆಧ್ಯರಗಳಯಗಿವೆ ಎಂಬತದನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. ನೋವು
ಯಯವುದನತು ನೆ ೋಡಲ್ತ, ಕೆೋಳಲ್ತ, ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ಅಥವಯ ಎಣಕೆ ಮಯಡಬಹತದ್ೆ ೋ ಅವುಗಳನತು ಮಯತ್ರ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸತತಿುರತವಯಗ, ಅವಲೆ ೋಕನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪು ಟ್ಟಪಪಣಗಳನತು ಮಯಡಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓಡಯಡಿ. ಯಯವ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೆಚ್ತು ನೆರವು ಬೆೋಕಯಗತತ್ುದ್ೆ, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಲ ತ್ಪುಪ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆೋನಯದರ ಮ ಡತತಿುವೆಯೋ ಎಂದತ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟುಯನತು ನೋವು ಬಳಸಬಹತದತ. ಇಡಿೋ ತ್ರಗತಿಗೆ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ನೋಡಲ್ತ ಅಥವಯ ಸತಳಿವು ನೋಡಲ್ತ ಮತ್ತು ಗತಂಪುಗಳನತು
ಅಥವಯ ವಾಕ್ತುಗಳನತು ಪ್ರೋತ್ಯಿಹಿಸಲ್ತ ನೋವು ಈ ಅಭಿಪ್ಯರಯಗಳನತು ಮತ್ತು ಟ್ಟಪಪಣಗಳನತು ಬಳಸಬಹತದತ.

ನದ್ಧಿಷಠ ಪಡಿಸಿದ ಗತರಿ ಅಥವಯ ನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಣಯಮಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಯಧನೆಯತ ಹೆೋಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಯಹಿತಿಯನತು
ನೋಡತವುದ್ೆೋ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ. ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನತು ಒದಗಿಸತತ್ುದ್ೆ:


ಏನಯಯಿತ್ತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಮಯಹಿತಿ



ಒಂದತ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆ ಅಥವಯ ಕಯಯಿವನತು ಎಷತು ಚ್ನಯುಗಿ ನೆರವೆೋರಿಸಲಯಯಿತ್ತ ಎಂಬತದರ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ
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ಅವರ ಸಯಧನೆಯನತು ಹೆೋಗೆ ಸತಧ್ಯರಿಸಿಕೆ ಳಳಬಹತದತ ಎಂಬತವುದರ ಮಯಗಿದಶಿನ.

ನೋವು ಪರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ನೋಡಿದ್ಯಗ, ಅದತ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನತು ತಿಳಿಯಲ್ತ ನೆರವಯಗ ಬೆೋಕತ:


ಅವರತ ನಜವಯಗಿಯ ಏನತ ಮಯಡಬಹತದತ



ಈಗಲ್ ಅವರತ ಮಯಡಲ್ತ ಸಯಧಾವಿಲ್ಲದ್ೆದೋನತ



ಅವರ ಕಯಯಿವು ಇತ್ರರೆ ಂದ್ಧಗಿನ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಲ ಹೆೋಗಿದ್ೆ



ಅವರತ ಹೆೋಗೆ ಸತಧ್ಯರಿಸಿಕೆ ಳಳಬಹತದತ.

ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಲಟತುಕೆ ಳುಳವುದತ ಮತಖಾ. ನಮಮ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯತ ಅಸಪಷು
ಅಥವಯ ನಯಾಯಯತತ್ವಯಗಿಲ್ಲದ್ಧರತವುದರಿಂದ ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯನತು ಕತಂಠಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬಯರದತ. ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯತ:
•

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯತ ಕೆೈಗೆ ಳುಳವ ಕಯಯಿ ಹಯಗ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಮೋಲೆ ಕೆೇಂದಿರೇ ತ್ವಾಗಿರಬೆೇಕು

•

ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ುತ ಪ್ಾರಮಾಣಿಕ, ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಲ ಯಯವುದತ ಒಳೆಳಯದತ ಮತ್ತು ಯಯವುದರಲ್ಲಲ ಸತಧ್ಯರಣೆಯ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ ಎಂದತ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ

•

ಕ್ರರಯೆಯಲಿಲ ತ್ರುವಂತಿರಬೆೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರತ ಮಯಡಲ್ತ ಸಯಧಾವಯಗತವಂತ್ಹತದನತು ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ

•

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥಿವಯಗತವಂತ್ಹ ಸ್ನಕತ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನತು ನೋಡಿರಬೆೋಕತ

•

ಸ್ನಕತ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ನೋಡತವುದತ - ಬಹಳ ಬೆೋಗ ನೋಡಿದಲ್ಲಲ 'ನಯನತ ಹಯಗೆ ಮಯಡತತಿುದ್ೆದ!' ಎಂದತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಚಿಸಬಹತದತ; ಬಹಳ
ತ್ಡವಯದಲ್ಲಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನವು ಬೆೋರೆಡೆ ಹೆ ರಳಿದತದ, ಮತ್ೆ ುಮಮ ಹಿಂದ್ಧರತಗಿ ಹೆ ೋಗಿ ನೋವು ತಿಳಿಸಿದಂತ್ೆ ಮಯಡಲ್ತ
ಬಯಸದ್ಧರಬಹತದತ.

ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನತು ಮೌಖಿಕವಯಗಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಥವಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಯಾಸ ಪುಸುಕಗಳಲ್ಲಲ ಬರೆದ್ಧರಲ್ಲ, ಅದತ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ ಸಲ್ಹೆಗಳನತು
ಅನತಸರಿಸಿದಲ್ಲಲ ಅದತ ಹೆಚ್ತು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿರತತ್ುದ್ೆ.
ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಧನಯತ್ಮಕ ಭಯಷೆಯನತು ಬಳಸತವುದತ
ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ನಮಮನತು ಯಯರಯದರ ಪರಶಂಸಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಯಿಹಿಸಿದ್ಯಗ, ನಮಮನತು ಟ್ಟೋಕ್ತಸಿ ತಿದ್ಧದದ್ಯಗಿನಗಿಂತ್ಲ್ ಹೆಚ್ತು ಒಳೆಳಯ
ಅನತಭವವನತು ಹೆ ಂದತತ್ೆುೋವೆ. ಪುನಬಿಲ್ನ ಮತ್ತು ಧನಯತ್ಮಕ ಭಯಷೆಯತ ಇಡಿೋ ತ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲಯಲ ವಯಸಿಿನ ವಾಕ್ತುಗಳಿಗೆ
ಪ್ೆರೋರೆೋಪಣೆಯನತು ನೋಡತತ್ುದ್ೆ. ಹೆ ಗಳಿಕೆಯತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನೆುೋ ಕತರಿತ್ವಯಗಿರದ್ೆೋ ಅವರತ ನವಿಹಿಸಿದ ಕಯಯಿದ ಕತರಿತಿರಬೆೋಕತ ಮತ್ತು
ನದ್ಧಿಷಠವಯಗಿರಬೆೋಕತ ಇಲ್ಲದ್ಧದದರೆ ಅದತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪರಗತಿಗೆ ನೆರವಯಗತವುದ್ಧಲ್ಲ ‘ಉತ್ುಮವಯಗಿದ್ೆ/ಚ್ನಯುಗಿದ್ೆ/ಒಳೆಳಯ ಕೆಲ್ಸ’
ಇವು ನದ್ಧಿಷಠವಯಗಿಲ್ಲ, ಆದದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಲ ಯಯವುದ್ಯದರ ಒಂದನತು ವಾಕು ಪಡಿಸತವುದತ ಉತ್ುಮ:
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!

…

ಸತಳಿವು ನೋಡತವುದತ ಮತ್ತು ತಿದತದವುದತ ಎರಡನ ು ಬಳಸತವುದತ
ನೋವು ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೆ ತ್ೆ ನಡೆಸತವ ಸಂವಯದವು ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ನೆರವಯಗತತ್ುದ್ೆ. ಒಂದತ ವೆೋಳೆ ಅವರತ ನೋಡಿದ ಉತ್ುರ ಸರಿ ಎಂದತ
ತಿಳಿಸಿ ಸಂವಯದವನತು ನಲ್ಲಲಸಿದರೆ, ಅವರಷುಕೆಕ ಅವರೆೋ ಪರಯತ್ು ಮಯಡಲ್ತ ಮತ್ತು ಚಿಂತ್ನೆ ಮತಂದತವರೆಸಲ್ತ ಸಹಯಯ ಮಯಡತವ
ಅವಕಯಶವನತು ನೋವು ಕಳೆದತಕೆ ಳುಳವಿರಿ. ಒಂದತ ವೆೋಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸತಳಿವನತು ನೋಡಿದಲ್ಲಲ ಅಥವಯ ಮತ್ೆ ುಂದತ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳಿದಲ್ಲಲ,
ಅವರಿಗೆ ಆಳವಯಗಿ ಚಿಂತ್ನೆ ಮಯಡಲ್ತ ಮತ್ತು ಉತ್ುರವನತು ಹತಡತಕಲ್ತ ಅವರನತು ಪ್ರೋತ್ಯಿಹಿಸಿ ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಜವಯಬಯದರಿಯನತು ಅವರೆೋ
ತ್ೆಗೆದತಕೆ ಳುಳವಂತ್ೆ ಮಯಡಲ್ತ ನೋವು ಪ್ೆರೋರೆೋಪಿಸಬಹತದತ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನತು ಹೆೋಳುವುದರಿಂದ ಇನುಷತು ಉತ್ುಮ ಉತ್ುರ
ಪಡೆಯಲ್ತ ಅಥವಯ ಸಮಸೆಾಯನತು ವಿಭಿನು ಕೆ ೋನದ್ಧಂದ ಅಲೆ ೋಚಿಸಲ್ತ ಪ್ೆರೋರೆೋಪಿಸಬಹತದತ:

ಅ

,

.

ಅ
…

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸಪರ ನೆರವನತು ನೋಡಲ್ತ ಪ್ರೋತ್ಯಿಹಿಸತವುದತ ಸ ಕುವೆನಸತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿರತವ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನತು ನೋಡತವುದರ ಮ ಲ್ಕ
ನೋವು ಪರಶೆುಗಳನತು ಕೆೋಳಬಹತದತ:

ಅ
ಅ
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ಸಂಖಯಾ ಅಭಯಾಸ ಅಥವಯ ಕಯಗತಣತ್ದಂತ್ಹ(spellings) ಕಯಯಿಗಳಲ್ಲಲ ‘ಹೌದತ’ ಅಥವಯ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸತವ ಮ ಲ್ಕ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನತು ತಿದತದವುದತ ಸ ಕುವೆನಸಬಹತದತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಲಯ ಸಹಿತ್ ನೋವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ಮಮ ಉತ್ುರಗಳಲ್ಲಲ ಇರತವ
ವಿನಯಾಸವನತು ಹತಡತಕಲ್ತ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಯಿಹವನತು ನೋವು ನೋಡಬಹತದತ. ಸಯಮಾತ್ೆಯನತು ಹೆ ಂದ್ಧರತವ ಉತ್ುರಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಬಂಧ
ಕಲ್ಲಪಸಬಹತದತ ಅಥವಯ ಒಂದತ ನಧಿಿಷು ಉತ್ುರ ಏಕೆ ತ್ಪುಪ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಚ್ಚೆಿಯನತು ನೋವು ಪ್ಯರರಂಬಿಸಬಹತದತ.
ಸಿಯಂ-ತಿದತದವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಪ್ಯಠಿಗಳ ತಿದತದವಿಕೆ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿರತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ತ್ಮಮ ಮತ್ತು ಜೆ ೋಡಿ ಕಯಯಿ ನೋಡಿದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ
ಪರಸಪರರ ಕಯಯಿವನತು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲ್ತ ನೋವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸತವ ಮ ಲ್ಕ ಇದನತು ಪ್ರೋತ್ಯಿಹಿಸಬಹತದತ. ಒಂದತ ಸಲ್ಕೆಕ ಒಂದ್ೆೋ
ಅಂಶವನತು ತಿದತದವುದರ ಕಡೆ ಗಮನವನತು ಕೆೋಂದ್ಧರೋಕರಿಸತವುದತ ಉತ್ುಮ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಗೆ ಂದಲ್ಕ್ತಕೋಡತ ಮಯಡತವಂತ್ಹ ಬಹಳ
ಮಯಹಿತಿ ಇರತವುದ್ಧಲ್ಲ.

ಸಂಪನ ಮಲ್ 5: ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಯ ಒಂದತ ಉದ್ಯಹರಣೆ
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ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆ: ಆಮಲ, ಪರತ್ಯಾಮಲ ಹಯಗ ಲ್ವಣಗಳು

6:
ಗತಂಪುಕಯಯಿವು ಸಯಮಯನಾ ಗತರಿಯನತು ಸಯಧಿಸಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಣಣ ಗತಂಪುಗಳನತು ಒಟ್ಟುಗೆ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸತವಂತ್ೆ ಪ್ರೋತ್ಯಿಹಿಸತವ
ಒಂದತ ವಾವಸಿೂತ್, ಸಕ್ತರಯ, ಬೆ ೋಧನಯ ಕಯಯಿತ್ಂತ್ರವಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಸಣಣ ಗತಂಪುಗಳು ರಚ್ನೆಯತಳಳ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಹೆಚ್ತು ಸಕ್ತರಯ
ಮತ್ತು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕಲ್ಲಕೆಯನತು ಪ್ರೋತ್ಯಿಹಿಸತತ್ುವೆ.

ಗತಂಪುಕಯಯಿವು ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲೆ ೋಚಿಸಲ್ತ, ಸಂವಹಿಸಲ್ತ, ವಿಚಯರಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳನತು ವಿನಮಯ ಮಯಡಿಕೆ ಳಳಲ್ತ,
ಮತ್ತು ನಧ್ಯಿರಗಳನತು ತ್ೆಗೆದತಕೆ ಳಳಲ್ತ ಪ್ರೋತ್ಯಿಹಿಸತವ ಮ ಲ್ಕ ಕಲ್ಲಯಲ್ತ ಪ್ೆರೋರೆೋಪಿಸತವ ಒಂದತ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಮಯಗಿವಯಗಬಹತದತ.
ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ರರಿಗೆ ಕಲ್ಲಸಬಹತದತ ಮತ್ತು ಇತ್ರರಿಂದ ಕಲ್ಲಯಲ್ ಬಹತದ್ಯಗಿದ್ೆ: ಇದತ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಒಂದತ ಪರಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ತರಯ
ವಿಧ.
ಗತಂಪುಕಯಯಿವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗತಂಪುಗಳಲ್ಲಲ ಕತಳಿತ್ತಕೆ ಳುಳವುದಕ್ತಕಂತ್ ಹೆಚಿುನದ್ಯಗಿದ್ೆ; ಇದತ ಒಂದತ ಸಪಷು ಉದ್ೆದೋಶವನತು ಹೆ ಂದ್ಧರತವ,
ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಯಗಿತ್ಿ ಹೆ ಂದ್ಧದ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಕಯಯಿ(learning task)ವಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಕಯಯಿದಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲರ ಪ್ಯಲೆ ೆಳಳಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಕೆ ಡತಗೆಯನತು
ನೋಡಬೆೋಕತ. ಗತಂಪುಕಯಯಿವನತು ಕಲ್ಲಕೆಗಯಗಿ ನೋವು ಏಕೆ ಬಳಸತತಿುರತವಿರಿ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಸಪಷುತ್ೆ ಇರಬೆೋಕತ, ಮತ್ತು ಉಪನಯಾಸ,
ಜೆ ೋಡಿ ಕೆಲ್ಸ ಅಥವಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ಮಮಷಡಕೆಕ ತ್ಯವೆೋ ಕಲ್ಲಯತವ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಗಿಂತ್ ಗತಂಪುಕಯಯಿವನೆುೋ ಏಕೆ ಆಯತದಕೆ ಳುಳವಿರಿ ಎಂದತ
ನೋವು ತಿಳಿದ್ಧರಬೆೋಕತ. ಆದದರಿಂದ ಗತಂಪುಕಯಯಿವು ಉತ್ುಮವಯಗಿ ಯೋಜಿತ್ವಯಗಿರಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಉದ್ೆದೋಶಪೂವಿಕ ಇರಬೆೋಕತ.

ಗತಂಪುಕಯಯಿವನತು ಯಯವಯಗ ಮತ್ತು ಹೆೋಗೆ ಬಳಸತವಿರಿ ಎಂಬತದತ ಪ್ಯಠದ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಲ ನೋವು ಯಯವ ರಿೋತಿಯ ಕಲ್ಲಕೆಯನತು ಸಯಧಿಸಲ್ತ
ಬಯಸತವಿರಿ ಎಂಬತದನತು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರತತ್ುದ್ೆ. ಗತಂಪು ಕೆಲ್ಸವನತು ನೋವು ಪ್ಯಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲಲ, ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಲ ಅಥವಯ ಮಧಾದಲ್ ಲ
ಬಳಸಬಹತದತ, ಆದರೆ ನೋವು ಸಯಕಷತು ಕಯಲಯವಕಯಶವನತು ನೋಡತವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ. ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಬಯಸತವ
ಕಯಯಿದ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಉತ್ುಮ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ಗತಂಪುಗಳನತು ಸಂಘಟ್ಟಸತವ ಬಗೆೆ ನೋವು ಚಿಂತಿಸ ಬೆೋಕಯಗತತ್ುದ್ೆ.
ಒಬಬ ಶಿಕ್ಷಕರಯಗಿ, ನೋವು ಪೂವಿಭಯವಿಯಯಗಿ ಯೋಜಿಸಿದರೆ ಗತಂಪುಕಯಯಿವು ಯಶಸಿಿಯಯಗತವುದನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬಹತದತ:


ಗತಂಪು ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಯ ಗತರಿಗಳು ಮತ್ತು ನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶಗಳು



ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಯದ ಸಮಯ, ಯಯವುದ್ೆೋ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ಅಥವಯ ಸಯರಯಂಶ ಕಯಯಿವನತು ಒಳಗೆ ಂಡಂತ್ೆ



ಗತಂಪುಗಳನತು ಹೆೋಗೆ ರಚಿಸಬೆೋಕತ (ಎಷತು ಗತಂಪುಗಳು, ಪರತಿ ಗತಂಪಿನಲ್ ಲ ಎಷತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗತಂಪು ರಚ್ನೆಯ
ಮಯನದಂಡಗಳು)



ಗತಂಪುಗಳನತು ಹೆೋಗೆ ಸಂಘಟ್ಟಸತವುದತ (ಗತಂಪಿನಲ್ಲಲನ ವಿವಿಧ ಸದಸಾರ ಪ್ಯತ್ರ, ಕಯಲಯವಕಯಶ, ಸಯಮಗಿರಗಳು, ದ್ಯಖಲ್ಲೋಕರಿಸತವುದತ
ಮತ್ತು ವರದ್ಧ ಸಿದದಪಡಿಸತವುದತ)



ಮೌಲಯಾಂಕನವನತು ಹೆೋಗೆ ಕೆೈಗೆ ಳುಳವಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನತು ಹೆೋಗೆ ದ್ಯಖಲ್ಲೋಕರಿಸತವಿರಿ (ಗತಂಪು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನದ್ಧಂಧ ವೆೈಯಕ್ತುಕ
ಮೌಲ್ಾಮಯಪನಗಳನತು ಪರತ್ೆಾೋಕ್ತಸಲ್ತ ಗಮನ ನೋಡಿ)



ಗತಂಪುಗಳ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಗಳನತು ನೋವು ಹೆೋಗೆ ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆ ಮಯಡತವಿರಿ.
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:

ಗತಂಪುಕಯಯಿದ ವಹಿಸಿದಕಯಯಿಗಳು
ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಯವ ಕೆಲ್ಸವನತು ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ತಿಳಿಸತವಿರೆ ೋ ಅದತ ನೋವು ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನನತು ಕಲ್ಲಯಬೆೋಕತ
ಎಂದತ ಇಚಿಛಸತವಿರೆ ೋ ಅದನತು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರತತ್ುದ್ೆ. ಗತಂಪು ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಲ ಭಯಗವಹಿಸತವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಅವರತ ಪರಸಪರ ಆಲ್ಲಸತವ ಮತ್ತು ತ್ಮಮ
ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳನತು ವಿವರಿಸತವ ಮತ್ತು ಸಹಕಯರದ್ಧಂದ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸತವ ಕೌಶಲ್ಗಳನತು ಕಲ್ಲಯತತ್ಯುರೆ. ಆದ್ಯಗ ಾ, ಅವರತ ನೋವು
ಬೆ ೋಧಿಸತತಿುರತವ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಯತವುದತ ಮತಖಾ ಗತರಿಯಯಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ನವಿಹಿಸಬೆೋಕಯದ ಕಯಯಿಗಳ ಕೆಲ್ವು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ಈ
ಕೆಳಗಿನವುಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿರತತ್ುವೆ:


ಪರಸತುತಿಗಳು :ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗತಂಪುಗಳಲ್ಲಲ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸಿ ತ್ರಗತಿಯ ಉಳಿದವರಿಗಯಗಿ ಪರಸತುತಿಯನತು ತ್ಯಯರಿಸತತ್ಯುರೆ .ಪರತಿ
ಗತಂಪು ಒಂದತ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಭಿನು ವಿಷಯವನತು ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ ಅತಿೋ ಉತ್ುಮವಯಗಿ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸತತ್ುದ್ೆ .ಇದರಿಂದ ಒಂದ್ೆೋ
ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಹಲ್ವಯರತ ಬಯರಿ ಆಲ್ಲಸತವ ಬದಲ್ತ ಇತ್ರರತ ಪರಸತುತ್ ಪಡಿಸತವುದನತು ಆಲ್ಲಸಲ್ತ ಪ್ೆರೋರಿತ್ರಯಗತತ್ಯುರೆ .ಪರತಿ ಗತಂಪಿಗೆ
ಪರಸತುತ್ಪಡಿಸಲ್ತ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ುಮ ಪರಸತುತಿಯ ಮಯನದಂಡಗಳನತು ನಧಿರಿಸಿ .
ಪ್ಯಠ ಪ್ಯರರಂಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ ಕಪುಪ ಹಲ್ಗೆಯ ಮೋಲೆ ಇವುಗಳನತು ಬರೆದತ ತಿಳಿಸಿರಿ .ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಯನದಂಡಗಳನತು
ತ್ಮಮ ಪರಸತುತಿಯನತು ಯೋಜಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಪರಸಪರರ ಪರಸತುತಿಯ ಮಯಪನವನತು ಮಯಡಲ್ತ ಬಳಸಬಹತದತ .ಮಯನದಂಡಗಳು
ಇವುಗಳನತು ಒಳಗೆ ಳಳಬಹತದತ:



o

ಪರಸತುತಿಯತ ಸಪಷುವಯಗಿತ್ೆುೋ?

o

ಪರಸತುತಿಯತ ಉತ್ುಮ ರಚ್ನೆಯತಳಳದ್ಯದಗಿತ್ೆುೋ?

o

ನಯನತ ಪರಸತುತಿಯಿಂದ ಏನನಯುದರ ಕಲ್ಲತ್ೆನೆೋ?

o

ಪರಸತುತಿಯತ ನನುನತು ಆಲೆ ೋಚಿಸತವಂತ್ೆ ಮಯಡಿತ್ೆೋ?

ಸಮಸೆಾ ಪರಿಹಯರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದತ ಸಮಸೆಾಯನತು ಅಥವಯ ಸಮಸೆಾಗಳ ಸರಣಯನತು ಪರಿಹರಿಸಲ್ತ ಗತಂಪುಗಳಲ್ಲಲ ಕಯಯಿ
ನವಿಹಿಸತತ್ಯುರೆ. ಇದತ ವಿಜ್ಞಯನದ ಒಂದತ ಪರಯೋಗವನತು ನಡೆಸತವುದತ, ಗಣತ್ದ ಸಮಸೆಾಗಳನತು ಬಿಡಿಸತವುದತ, ಇಂಗಿಲಷ್ ನಲ್ಲಲ
ಒಂದತ ಕರೆ ಅಥವಯ ಕವಿತ್ೆಯನತು ವಿಶೆಲೋರ್ಷಸತವುದತ ಅಥವಯ ಇತಿಹಯಸದಲ್ಲಲ ಪುರಯವೆಗಳನತು ವಿಶೆಲೋರ್ಷಸತವುದನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿರತತ್ುದ್ೆ.



ಒಂದತ ಕಲಯಕೃತಿ ಅಥವಯ ಉತ್ಪನುವನತು ರಚಿಸತವುದತ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗತಂಪುಗಳಲ್ಲಲ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸಿ ಒಂದತ ಕರೆ, ನಯಟಕದ
ಒಂದತ ತ್ತಣಕತ, ಸಂಗಿೋತ್ದ ಒಂದತ ತ್ತಣತಕನತು, ಒಂದತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನತು ವಿವರಿಸಲ್ತ ಒಂದತ ಮಯದರಿ, ಒಂದತ ಸಮಸೆಾಯ ಬಗೆೆ
ಸತದ್ಧದ ರ ಪದ ವರದ್ಧ ಅಥವಯ ಮಯಹಿತಿಯನತು ಸಯರಯಂಶಿೋಕರಿಸಲ್ತ ಅಥವಯ ಒಂದತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನತು ವಿವರಿಸಲ್ತ ಪ್ೋಸುರ್
ಮತಂತ್ಯದವುಗಳನತು ಸಿದದಪಡಿಸತತ್ಯುರೆ. ಹೆ ಸ ವಿಷಯವನತು ಆರಂಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ ಗತಂಪುಗಳಿಗೆ ಐದತ ನಮಷಗಳ ಸಮಯವನತು
ನೋಡಿ ಒಂದತ ಮತಿಮಂಥನ ನಡೆಸತವುದರಿಂದ ಅಥವಯ ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆ ಸಿದದಪಡಿಸತವುದರಿಂದ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಯಗಲೆೋ
ಏನನತು ತಿಳಿದ್ಧದ್ಯದರೆ ಎಂಬತದತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಒಂದತ ಸ ಕುವಯದ ಮಟುದಲ್ಲಲ ಪ್ಯಠವನತು ಮಯಡಲ್ತ ಸಹಯಯ
ಮಯಡತತ್ುದ್ೆ.



ಭಿನ್ು ಭಿನ್ು ಕಾಯಯಗಳ ನೇಡಿಕೆ: ವಿವಿಧ ವಯೋಮಯನದ ಅಥವಯ ವಿವಿಧ ಸಯಧನೆಯ ಮಟುದಲ್ಲಲರತವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದತ ಸ ಕು
ಕಯಯಿವನತು ಒಟ್ಯುಗಿ ನವಿಹಿಸಲ್ತ ಒಂದತ ಅವಕಯಶವನತು ಗತಂಪುಕಯಯಿವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡತತ್ುದ್ೆ. ಉತ್ುಮ ಸಯಧನೆಯ
ಮಟುದಲ್ಲಲರತವವರತ ಕಯಯಿವನತು ವಿವರಿಸಲ್ತ ಅವಕಯಶ ಪಡೆಯತವುದರಿಂದ ಪರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹತದತ, ಕಡಿಮ ಸಯಧನೆಯ
ಮಟುದಲ್ಲಲರತವವರಿಗೆ ಇಡಿ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳುವುದಕ್ತಕಂತ್ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಲ ಪರಶೆುಗಳನತು ಕೆೋಳುವುದತ ಸತಲ್ಭವಯದತದರಿಂದ
ತ್ಮಮ ಸಹಪ್ಯಠಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಯತವರತ.



ಚ್ಚೆಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದತ ಸಮಸೆಾಯನತು ಪರಿಗಣಸಿತ್ಯುರೆ ಮತ್ತು ಒಂದತ ತಿೋಮಯಿನಕೆಕ ಬರತತ್ಯುರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ
ಆಯಕಗಳನತು ಪರಿಗಣಸಲ್ತ ಸಯಕಷತು ಜ್ಞಯನವನತು ಹೆ ಂದ್ಧದ್ಯದರೆ ಎಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ಸಲ್ತವಯಗಿ ನಮಮ ಕಡೆಯಿಂದ
ಸಯಕಷತು ಸಿದದತ್ೆಯ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ, ಆದರೆ ಒಂದತ ಚ್ಚೆಿ (discussion) ಅಥವಯ ಒಂದತ ವಯದವನತು (debate) ಸಂಘಟ್ಟಸತವುದತ
ನಮಗ ಮತ್ತು ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಬಹಳ ಲಯಭದ್ಯಯಕವಯಗಿರತತ್ುದ್ೆ.
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ಮನೆ ೋನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆ: ಆಮಲ, ಪರತ್ಯಾಮಲ ಹಯಗ ಲ್ವಣಗಳು

ಗತಂಪುಗಳ ಆಯೋಜನೆ
ನಯಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟತ ಜನರ ಗತಂಪುಗಳು ಸ ಕುವಯಗಿರತತ್ುದ್ೆ ಆದರೆ ಗತಂಪಿನ ಗಯತ್ರವು ನಮಮ ತ್ರಗತಿಯ ಗಯತ್ರ, ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು
ಪಿೋಠೆ ೋಪಕರಣ, ಮತ್ತು ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಯಧನೆಯ ಮಟು ಮತ್ತು ವಯೋಮಯನದ ಹರವನತು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದಶಿರ ಪದಲ್ಲಲ
ಗತಂಪಿನಲ್ಲಲರತವ ಪರತಿಯಬಬರತ ಪರಸಪರನತು ನೆ ೋಡತವಂತಿರಬೆೋಕತ, ಕ್ತರತಚಯಡದ್ೆ ಮಯತ್ನಯಡತವಂತಿರಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಗತಂಪಿನ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶಕೆಕ
ಕೆ ಡತಗೆ ನೋಡತವಂತಿರಬೆೋಕತ.


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನತು ಗತಂಪುಗಳಯಗಿ ಹೆೋಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ವಿಂಗಡಿಸತವಿರಿ ಎಂದತ ತಿೋಮಯಿನಸಿ; ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ನೋವು
ಗತಂಪುಗಳನತು ಸೆುೋಹಿತ್ರ ಗತಂಪುಗಳನಯುಗಿ, ಆಸಕ್ತು ಅಥವಯ ಏಕ ಪರಕಯರದ ಅಥವಯ ಮಶರ ಸಯಧನೆಯನತು ತ್ೆ ೋರಿಸತವವರ
ಗತಂಪುಗಳನಯುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹತದತ. ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ಪರಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಪರತಿ ತ್ರಗತಿಗೆ ಯಯವುದತ ಉತ್ುಮ ಎಂದತ
ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ.



ನೋವು ಗತಂಪಿನ ಸದಸಾರಿಗೆ ಯಯವ ಪ್ಯತ್ರಗಳನತು ನೋಡತವಿರಿ ಎಂದತ ಯೋಜಿಸಿ (ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಟ್ಟಪಪಣಯನತು
ತ್ೆಗೆದತಕೆ ಳುಳವವರತ, ವಕಯುರರತ, ಸಮಯ ಪ್ಯಲ್ಕರತ ಅಥವಯ ಸಯಮಗಿರಗಳನತು ಸಂಗರಹಿಸತವವರತ), ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಯತ್ರಗಳನತು
ಹೆೋಗೆ ಸಪಷುಪಡಿಸತವಿರಿ ಎಂದ ಯೋಜಿಸಿ.

ಗತಂಪುಕಯಯಿದ ನವಿಹಣೆ
ನೋವು ಉತ್ುಮ ಗತಂಪುಕಯಯಿವನತು ನವಿಹಿಸಲ್ತ ನತ್ಾಕರಮಗಳನತು ಮತ್ತು ನಯಮಗಳನತು ಸಿದದಪಡಿಸಬಹತದತ. ನೋವು ನಯತ್ವಯಗಿ
(regularly) ಗತಂಪುಕಯಯಿವನತು ಬಳಸತವುದರಿಂದ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋವೆೋನತ ನರಿೋಕ್ಷಿಸತತಿುೋರಿ ಎಂಬತದನತು ತಿಳಿದ್ಧರತತ್ಯುರೆ ಮತ್ತು
ಗತಂಪುಕಯಯಿವನತು ಆನಂದ್ಧಸತತ್ಯುರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ ನಮಮ ತ್ರಗತಿಯಡನೆ ಕ ಡಿ ತ್ಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಗತಂಪುಗಳಲ್ಲಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಕಯಯಿ
ನವಿಹಿಸತವುದರಿಂದ ಆಗತವ ಪರಯೋಜನಗಳನತು ಗತರತತಿಸತವುದತ ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆ. ಉತ್ುಮ ಗತಂಪುಕಯಯಿದ ವತ್ಿನೆಯತ
ಯಯವುದತ ಎಂದತ ನೋವು ಚ್ಚಿಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಸಯಧಾವಯದಷತು 'ನಯಮಗಳ' ಒಂದತ ಪಟ್ಟುಯನತು ಸಿದದಪಡಿಸಿ ಪರದಶಿಿಸಬಹತದತ;
ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ' ಪರಸಪರನತು ಗೌರವಿಸತವುದತ', ‘ಆಲ್ಲಸತವುದತ’, 'ಪರಸಪರರಿಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡತವುದತ', 'ಒಂದಕ್ತಕಂತ್ ಹೆಚ್ತು ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಯನತು
ಪರಯತಿುಸತವುದತ', ಇತ್ಯಾದ್ಧ
ಗತಂಪು ಕೆಲ್ಸದ ಬಗೆೆ ಸಪಷು ಮೌಖಿಕ ಸ ಚ್ನೆಗಳನತು ನೋಡತವುದತ ಮತಖಾ ಅದನೆುೋ ಪರಯಮಶನೆಿಗಯಗಿ ಕಪುಪಹಲ್ಗೆಯ ಮೋಲೆಯ
ಬರೆಯಬಹತದತ. ನೋವು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರತವಂತ್ೆ ಮಯಡತವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ

•

ನಮಮ ಯೋಜನೆಯ ಪರಕಯರ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಯವ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಲ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸಬೆೋಕೆ ೋ ಅವುಗಳನತು ಸೆೋರಲ್ತ
ನದ್ೆೋಿಶನವನತು ನೋಡಿ, ಬಹತಶಃ ಅವರತ ತ್ರಗತಿಯ ಯಯವ ಜಯಗದಲ್ಲಲ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸಬೆೋಕತ ಎಂದತ ನಗದ್ಧ ಪಡಿಸತವುದತ
ಅಥವಯ ಯಯವುದ್ೆೋ ಪಿೋಠೆ ೋಪಕರಣ ಅಥವಯ ಶಯಲಯ ಚಿೋಲ್ಗಳನತು ತ್ೆರವುಗೆ ಳಿಸಬೆೋಕತ ಎಂಬ ಸ ಚ್ನೆಗಳನತು ನೋಡತವುದತ.

•

ನವಿಹಿಸಬೆೋಕಯದ ಕಯಯಿದ ಬಗೆೆ ಸಪಷುವಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸಣಣ ಸ ಚ್ನೆಗಳನತು ಅಥವಯ ಚಿತ್ರಗಳನತು ಕಪುಪ ಹಲ್ಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆಯಿರಿ.
ನೋವು ಪ್ಯರರಂಭಿಸತವ ಮತನು ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಶೆುಗಳನತು ಕೆೋಳಲ್ತ ಅವಕಯಶ ಮಯಡಿಕೆ ಡಿ.

ಪ್ಯಠದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ, ಗತಂಪುಗಳು ಹೆೋಗೆ ಕಯಯಿ ನವಿಹಿಸತತಿುವೆ ಎಂದತ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ತ ಅತಿುಂದ್ಧತ್ು ಓಡಯಡಿ. ಅವರತ
ನೋಡಿರತವ ಕಯಯಿದ್ಧಂದ ವಿಮತಖರಯಗಿದದರೆ ಅಥವಯ ಚ್ಚಿಿಸಲ್ತ ಸಯಧಾವಯಗದಂತ್ಹ ಸನುವೆೋಶದಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ತಕ್ತಕೆ ಂಡಿದದರೆ ಅವಶಾ ಸಲ್ಹೆ ನೋಡಿ.
ಕಯಯಿ ನವಿಹಣೆಯ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ ನೋವು ಗತಂಪುಗಳನತು ಬದಲಯಯಿಸಲ್ತ ಬಯಸಬಹತದತ. ಗತಂಪು ಕೆಲ್ಸದ ಬಗೆೆ ನಮಮಲ್ಲಲ ಆತ್ಮವಿಶಯಿಸ
ಮ ಡಿದ್ಯಗ ನೋವು ಪರಯತಿುಸಿಬಹತದ್ಯದ ಎರಡತ ತ್ಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಲವೆ- ಒಂದತ ದ್ೆ ಡಡ ತ್ರಗತಿಯನತು ನವಿಹಿಸತವಯಗ ಇವುಗಳು ವಿಶೆೋಷವಯಗಿ
ಸಹಯಯಕವಯಗತತ್ುವೆ:
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'ತ್ಜ್ಞರ ಗತಂಪುಗಳು': ಪರತಿ ಗತಂಪಿಗೆ ಬೆೋರೆ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡಿ, ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ವಿದತಾತ್ ಉತ್ಯಪದ್ಧಸತವ ಒಂದತ ರಿೋತಿಯ ಬಗೆೆ
ಸಂಶೆ ೋಧನೆ ನಡೆಸತವುದತ ಅಥವಯ ಒಂದತ ನಯಟಕಕೆಕ ಒಂದತ ಪ್ಯತ್ರದ ಬೆಳವಣಗೆಯನತು ಮಯಡತವುದತ. ಸ ಕು ಸಮಯದ
ನಂತ್ರ ಪರತಿ ಹೆ ಸ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಲ ಎಲಯಲ ಮ ಲ್ ಗತಂಪುಗಳಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕೆ ಂಡಂತ್ಹ ಒಬಬ 'ತ್ಜ್ಞ' ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯತ ಇರತವಂತ್ೆ
ಗತಂಪುಗಳನತು ಮರತ ಸಂಘಟ್ಟಸಿ. ನಂತ್ರ ಎಲಯಲ ತ್ಜ್ಞರಿಂದ ಜ್ಞಯನವನತು ಒಗ ೆಡಿಸತವ ಅವಶಾಕತ್ೆ ಇರತವ ಕಯಯಿವನತು ನೋಡಿ,
ಉದ್ಯ: ಯಯವ ರಿೋತಿಯ ವಿದತಾತ್ಶಕ್ತು ಉತ್ಯಪದನಯ ಕೆೋಂದರವನತು ನಮಿಸಬೆೋಕತ ಎಂದತ ನಧಿರಿಸತವ ಅಥವಯ ಒಂದತ
ನಯಟಕದ ಭಯಗವನತು ಸಿದದಪಡಿಸತವ ಕಯಯಿವನತು ನೋಡಿ.



'ಪರತಿನಧಿಗಳು' : ಏನನಯುದರ ಸಿದದಪಡಿಸತವ ಅಥವಯ ಒಂದತ ಸಮಸೆಾಯನತು ಪರಿಹರಿಸತವ ಕಯಯಿವಯಗಿದದರೆ, ಸಿಲ್ಪ
ಸಮಯದ ನಂತ್ರ, ಪರತಿ ಗತಂಪು ಇನೆ ುಂದತ ಗತಂಪಿಗೆ ತ್ನು ಪರತಿನಧಿಯನತು ಕಳುಹಿಸಲ್ತ ತಿಳಿಸಿ. ಅವರತ ಸಮಸೆಾಯ ಬಗೆೆ
ಇರಬಹತದ್ಯದ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳು ಅಥವಯ ಪರಿಹಯರಗಳನತು ಹೆ ೋಲ್ಲಸಿ ನಂತ್ರ ತ್ಮಮ ಗತಂಪಿಗೆ ವರದ್ಧ ನೋಡಬಹತದತ. ಈ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ, ಗತಂಪುಗಳು ಪರಸಪರ ಕಲ್ಲಯಬಹತದತ.

ಕಯಯಿದ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಲ, ಕಲ್ಲತಿರತವ ಅಂಶದ ಕತರಿತ್ತ ಸಯರಯಂಶವನತು ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನೋವು ಗಮನಸಿದ ಯಯವುದ್ೆೋ ತ್ಪಪನತು ಸರಿಪಡಿಸಿ.
ನೋವು ಪರತಿಯಂದತ ಗತಂಪಿನ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನತು ಪಡೆಯಬಹತದತ, ಅಥವಯ ಕೆಲ್ವು ಉತ್ುಮ ವಿಚಯರಗಳನತು ಹೆ ಂದ್ಧವೆ ಎಂದತ ನೋವು
ಭಯವಿಸತವ ಕೆೋವಲ್ ಒಂದತ ಅಥವಯ ಎರಡತ ಗತಂಪುಗಳನತು ಪರಶಿುಸಬಹತದತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರದ್ಧಯ ಸಂಕ್ಷಿಪುವಯಗಿ ಇರತವಂತ್ೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಿಳ
ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಗತಂಪುಗಳ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಲ ಏನನತು ಉತ್ುಮವಯಗಿ ನವಿಹಿಸಲಯಯಿತ್ತ, ಯಯವುದತ ಆಸಕ್ತುದ್ಯಯಕವಯಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏನನತು ಮತ್ುಷತು
ಸತಧ್ಯರಿಸಬಹತದತ ಎಂಬತದನತು ಗತರತತಿಸಿ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನತು ನೋಡಲ್ತ ಉತ್ೆುೋಜನ ನೋಡಿ.
ನಮಮ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಗತಂಪು ಕೆಲ್ಸವನತು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ನೋವು ಬಯಸಿದರ , ಕೆಲ್ವು ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ ಗತಂಪು ಕೆಲ್ಸವನತು ಸಂಘಟ್ಟಸಲ್ತ
ನಮಗೆ ಕಷುವೆನಸಬಹತದತ ಏಕೆಂದರೆ ನಮಮ ಕೆಲ್ವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು:


ಸಕ್ತರಯ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ನಕಯರಯತ್ಮಕವಯಗಿರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಸಕ್ತರಯ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಲ ತ್ೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳಳದ್ಧರಬಹತದತ



ಪರಬಲ್ರಯಗಿರಬಹತದತ



ಕಳಪ್ೆ ಅಂತ್ರ್ ವಾಕ್ತು ಸಂಬಂಧ ಕೌಶಲ್ಗಳು ಅಥವಯ ಆತ್ಮವಿಶಯಿಸದ ಕೆ ರತ್ೆಯ ಕಯರಣದ್ಧಂದ ಭಯಗವಹಿಸದ್ಧರಬಹತದತ.



ಗತಂಪುಕಯಯಿವನತು ನವಿಹಿಸತವಲ್ಲಲ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಬೆೋಕಯದರೆ ಮೋಲ್ಲನ ಎಲಯಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಅವಲೆ ೋಕ್ತಸತವುದರ
ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಕಲ್ಲಕಯ ಫಲ್ಲತ್ಗಳನತು ಎಷುರ ಮಟ್ಟುಗೆ ಸಯಧಿಸಲಯಗಿದ್ೆ ಮತ್ತು ಎಷುರ ಮಟ್ಟುಗೆ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರತಿಕ್ತರಯಿಸಿದರತ
ಎಂಬತದತ ಮತಖಾವಯಗತತ್ುದ್ೆ (ಎಲ್ಲರಿಗ

ಪರಯೋಜನವಯಯಿತ್ೆೋ?). ನೋವು ಗತಂಪುಗಳು ನವಿಹಿಸತವ ಕಯಯಿದಲ್ಲಲ,

ಸಂಪನ ಮಲ್ಗಳಲ್ಲಲ, ಕಯಲಯವಕಯಶ ಅಥವಯ ಗತಂಪುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಲ ಮಯಡಬೆೋಕಯದ ಯಯವುದ್ೆೋ ಹೆ ಂದ್ಯಣಕೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ
ಜಯಗರ ಕರಯಗಿ ಯೋಜಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿ.


ಸಂಶೆ ೋಧನೆ ತಿಳಿಸತವುದ್ೆೋನೆಂದರೆ ಗತಂಪುಗಳಲ್ಲಲನ ಕಲ್ಲಕೆಯನತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಯಧನೆಯ ಮೋಲೆ ಧನಯತ್ಮಕ ಪರಿಣಯಮಗಳನತು
ಬಿೋರಲ್ತ ಎಲಯಲ ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಲ ಬಳಸಬೆೋಕೆಂದ್ೆೋನಲ್ಲ, ಆದದರಿಂದ ನೋವು ಪರತಿ ಪ್ಯಠದಲ್ ಲ ಗತಂಪುಕಯಯಿವನತು ಬಳಸತವ
ಅಭಿಪ್ಯರಯವನತು ಹೆ ಂದಬಯರದತ. ಗತಂಪು ಕೆಲ್ಸವನತು ಒಂದತ ಪೂರಕ ತ್ಂತ್ರವನಯುಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲ್ತ ಪರಿಗಣಸ ಬಯಸಬಹತದತ
ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ನೋವು ವಿಷಯದ ಬದಲಯವಣೆ ಮಯಡತವ ನಡತವಿನ ವಿರಯಮದಂತ್ೆ ಅಥವಯ ತ್ರಗತಿ ಚ್ಚೆಿಗೆ ಚಯಲ್ನೆ ನೋಡಲ್ತ
ಬಳಸಬಹತದತ. ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಇರಬಹತದ್ಯದ ಬಿಗತವಿನ ವಯತ್ಯವರಣವನತು ಹೆ ೋಗಲಯಡಿಸಲ್ತ ಅಥವಯ ಅನತಭವಯತ್ಮಕ ಕಲ್ಲಕೆಯ
ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಮಸೆಾ ಪರಿಹರಿಸತವ ಚ್ಟತವಟ್ಟಕೆಗಳನತು ಪರಿಚ್ಯಿಸಲ್ತ ಅಥವಯ ವಿಷಯಗಳನತು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲ್ತ ಸಹ
ಗತಂಪು ಕೆಲ್ಸವನತು ಬಳಸಬಹತದತ.
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:

Additional resources
•
•
•
•

An introductory lecture on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HW6OzOeOZOI (accessed
20 May 2014)
Revision notes and exam questions:
http://www.excellup.com/classten/scienceten/acidbasesalt.aspx (accessed 20 May 2014)
An activity sheet on making indicators: http://www.raftbayarea.org/ideas/Acid%20or%20Base.pdf
(accessed 20 May 2014)
A quiz on acids, bases and salts:
http://www.docbrown.info/page03/AcidsBasesSalts/AcidBaseQmcF.htm (accessed 20 May 2014)
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