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ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ‘ಸಮುದಾಯ ವಿಧಾನ’ಗಳು ಸಮಾಜವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ಈಗಾಗಲಯೇ ಒಪ್ಪಿಕಯ ೊಂಡಿರುವ ವಯೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಪರಿಕಲ್ಿನಯಗಳು ಮತ್ುಿ ತ್ತ್ಿವಗಳ ನಡುವಯ ಇರುವ ಸೊಂಬೊಂಧದ ಕಡಯಗಯ ಗಮನವನುು ಕಯೇೊಂದ್ರೇಕರಿಸುತ್ಿದಯ. ಸಮುದಾಯ ವಿಧಾನಗಳು ನಿಮಮ
ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಸಥಳೇಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುಿ ಜಾಗತ್ತಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕಯೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಗಯ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ುಿ
ಅವುಗಳೊಂದ ಉೊಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕಯ ಳಳಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಿವಯ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನುು ವಿಜ್ಞಾನ,
ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ಮತ್ುಿ ಪರಿಸರ (STSE) ಶಿಕ್ಷಣ ಎೊಂದು ಸಹ ಕರಯಯಲಾಗುತ್ಿದಯ.
ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ದಯೈನೊಂದ್ನ ಜೇವನದ ಮೇಲಯ ಪರಭಾವವನುು ಬೇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು ತ್ತಳದುಕಯ ೊಂಡು ಅವುಗಳನುು
ಬಗಯಹರಿಸಿಕಯ ಳಳಲ್ು ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ್ ನಿಧಾಿರಗಳನುು ತಯಗಯದುಕಯ ಳುಳವುದು ಹಯೇಗಯ ಎೊಂದು ಚೊಂತ್ತಸಲ್ು ಪ್ರೇತಾಾಹವನುು ನಿೇಡಲಾಗುತ್ಿದಯ.
ತ್ಳೇಯವಾಗಿ ಮಾಪಿಡಿಸಿದ (GM) ಬ್ಯಳಯಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ುಿ ಬಳಸುವೊಂತ್ಹ ವಯೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದಾಿೊಂತ್ಗಳನುು ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಗಯ ಬ್ಯಸ್ಯಯುವ ಸ್ಾಮರ್ೆಿವನುು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಯಚಿಸುವ ತ್ೊಂತ್ರಗಳನುು ನಿೇವು ಕಲ್ಲಯುವಿರಿ. ಒೊಂದು ಪರಜಾಪರಭುತ್ವ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ಮಾಹಿತ್ತ ಹಯ ೊಂದ್ರುವ ನಾಗರಿಕರನಾುಗಿಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಯೇ ಈ ವಿಧಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿದಯ.
ಪರಮುಖ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗಯೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಹಯ ೊಂದ್ರುವ ಚರ್ಯಿಯನುು ಉತಯಿೇಜಸಲ್ು ನಿಮಮ ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ
ಕಾಯಿನಿೇತ್ತಯನುು ಅಭಿವೃದ್ಿಪಡಿಸಲ್ು ಈ ಘಟ್ಕವು ನಿಮಗಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಿದಯ.

?
•

ಸಮುದಾಯ ಆಧರಿತ್ ವಿಧಾನದ ಪರಯೇಜನಗಳು.

•

ಸ್ಾಮಾಜಕ, ತಾೊಂತ್ತರಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ುಿ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು ನಿೇವು ಬ್ಯ ೇಧಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಗಳಯ ೊಂದ್ಗಯ ಬ್ಯಸ್ಯಯುವ
ತ್ೊಂತ್ರಗಳು.

•

ನಿಮಮ ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಗುೊಂಪು ಚರ್ಯಿಗಳನುು ಸೊಂಘಟಿಸುವುದು

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ತ್ಮಮ ಪರಿಸರದ ಬಗಯೆ ಹಯಚಿನ ಅರಿವನುು ಹಯ ೊಂದಲ್ು ಮತ್ುಿ ಪರಿಸರವನುು ಭವಿಷೆದ
ಪ್ಪೇಳಗಯಗಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೊಂತ್ತರಬ್ಯೇಕು ಎೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪಠ್ೆಕರಮ ರ್ೌಕಟ್ುಟ (2005) ತ್ತಳಸುತ್ಿದಯ.

•

ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರವು ಪರಿಸರ ಮತ್ುಿ ಸ್ಾಮಾಜಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು 2005 ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ೆಕರಮದಲ್ಲಿ ಏಕಯ ಅಳವಡಿಸಿದಯ
ಎೊಂದು ನಿೇವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ?

•

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಮಗಯ ಇರುವ ಮುಖೆ ತಯ ಡಕುಗಳು ಯಾವುವು?

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನುು (ಓಸ್ಯ ಬೇರ್ನಿ, 2010) ಸಕಾಿರವು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ು ಎರಡು ಪರಮುಖ ವಾದಗಳವಯ:
ಆರ್ಥಿಕ ವಾದ. ಅೊಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಧಾಿತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಯಲ್ು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಹಯ ೊಂದುತ್ತಿರುವ ದಯೇಶಕಯೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ
ನಿರೊಂತ್ರವಾದ ಅಗತ್ೆವಿದಯ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಿಸರ ಮತ್ುಿ ಆರಯ ೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಗಯ ಪರಿಹಾರಗಳನುು ಹುಡುಕಬಹುದು ಮತ್ುಿ ನಿೇತ್ತ
ನಿರ ಪಣಯಗಯ ಆಧಾರಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ಿ ಪಡಿಸಬಹುದು.
www.TESS-India.edu.in

1

ಪರಜಾಪರಭುತ್ವ ವಾದ. ಸಮಾಜವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಯೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೊಂಕೇಣಿವಾಗಿವಯ ಮತ್ುಿ ಅವುಗಳಗಯ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಸ್ಾಮಾನೆವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗ ಅರ್ಿಶಾಸರ ಮತ್ುಿ ರಾಜನಿೇತ್ತಗಳನುು ಅವಲ್ೊಂಬಸಿರುತ್ಿವಯ. ಬಲ್ವಾದ ಪರಜಾಪರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು
ಉತ್ಿಮ ತ್ತಳುವಳಕಯಯುಳಳನುು ಹಯ ೊಂದ್ದುಾ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟ್ಟಕಯ ೇನಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರ ಪ್ಾರಮುಖೆತಯಗಯ ಮಚುಿಗಯಯನುು
ವೆಕಿಪಡಿಸುವವರಾಗಿರುತಾಿರಯ ಮತ್ುಿ ಪರಜಾಪರಭುತ್ವ ಪರಕರಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕರಯವಾಗಿ ಪ್ಾಲಯ ೆಳುಳತಾಿರಯ.

1

ನಿಮಮ ಪಠ್ೆಪುಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಾಮಾಜಕ, ತಾೊಂತ್ತರಕ ಮತ್ುಿ ಪರಿಸರದ ಅೊಂಶಗಳನುು ಒಳಗಯ ೊಂಡ ಅಧಾೆಯಗಳು ಪುಸಿಕದ ಕಯ ನಯಯಲ್ಲಿ
ಇರುತ್ಿವಯ, ಮತ್ುಿ ಪಠ್ೆಪುಸಿಕವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ುಿ ವಯೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲ್ಿನಯಗಳ ನಡುವಯ ಇರುವ ಸೊಂಬೊಂಧವನುು ಎೊಂದ್ಗ ಸಿಷಟಪಡಿಸುವುದ್ಲ್ಿ.
ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಹಯಚಿನ ಆಸಕಿಯನುು ಹಯ ೊಂದುವೊಂತಯ ಮಾಡಲ್ು ನಿೇವು ಬ್ಯ ೇಧಿಸುವ ಪರತ್ತಯೊಂದು ಅಧಾೆಯದಲ್ ಿ
ಸ್ಾಮಾಜಕ ಮತ್ುಿ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು ಅಡಕಗಯ ಳಸುವುದು ಒೊಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದಯ. 'ನನು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳ ಜೇವನಕಯೆ ಈ ವಿಷಯವು ಹಯೇಗಯ
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದಯ' ಎೊಂದು ನಿಮಮನುು ನಿೇವು ಪರಶಿುಸಿಕಯ ಳುಳವ ಅಭಾೆಸವನುು ಅಭಿವೃದ್ಿಪಡಿಸಿಕಯ ಳಳಬ್ಯೇಕಾದ ಅಗತ್ೆವಿದಯ. '
ನಿೇವು ದ್ನ ಪತ್ತರಕಯಗಳು, ವಾತಾಿ ಪರಸ್ಾರ ಮತ್ುಿ ವಾರ ಪತ್ತರಕಯಗಳೊಂದ ವಿರ್ಾರಗಳನುು ಪಡಯಯಬಹುದು, ಹಾಗು ಸಥಳೇಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುಿ
ಜಾಗತ್ತಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗಯೆ ಜಾಗೃತ್ತ ಬ್ಯಳಯಸಬಹುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 : ಸಂಪರ್ಕವನ್ುು ಬೆಳೆಸುವುದು
ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಯು ನಿೇವು ಸವತ್ಃ ಅರ್ವಾ ಇನಿುತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜಯ ತಯಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದಯ. ಇದಕಾೆಗಿ ನಿಮಗಯ 2005 ರ ನೊಂತ್ರ ಬರಯದ
ಒೊಂದು ಪಠ್ೆ ಪುಸಿಕದ ಅವಶೆಕತಯಯಿದಯ.
ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಯನುು ಎರಡು ಪರತಯೆೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನಾುಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಲಾಗಿದಯ. ಸ್ಾಮಾಜಕ ಮತ್ುಿ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಯೇಗಯ ವಿಜ್ಞಾನ
ಪಠ್ೆಕರಮಕಯೆ ಸೊಂಬೊಂಧ ಹಯ ೊಂದ್ರುತ್ಿವಯ ಎೊಂಬುದರ ಬಗಯೆ ನಿಮಮ ಅರಿವನುು ವೃದ್ಿಸಿಕಯ ಳಳಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಿದಯ.
ಭಾಗ 1: ಸುದ್ದಿಗಳಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸುವುದು
ಟಯಲ್ಲವಿಿಜರ್ನನಲ್ಲಿ ವಾತಾಿ ಪರಸ್ಾರವನುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ, ರಯೇಡಿಯೇದಲ್ಲಿ ಸುದ್ಾ ಪರಸ್ಾರವನುು ಆಲ್ಲಸಿ, ಅೊಂತ್ಜಾಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ದ್ನಪತ್ತರಕಯಯನುು
ಅರ್ವಾ ಸುದ್ಾಯ ಜಾಲ್ತಾಣವನುು ಹುಡುಕ. ಪ್ೌರಢ ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ೆಕರಮಕಯೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನದ ತ್ಳಹದ್ಯುಳಳ ಸುದ್ಾಯ ಅೊಂಶಗಳ
ಒೊಂದು ಪಟಿಟಯನುು ಸಿದಾಪಡಿಸಿ.
ನಿಮಗಯ ಲ್ಭೆವಾಗುವ ಯಾವುದಯೇ ಲಯೇಖನಗಳನುು ನೊಂತ್ರದ ಅವಲಯ ೇಕನಯಗಾಗಿ ಒೊಂದು ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಯೇರಿಸಿಡಿ.
ಭಾಗ 2: ಸಮಸ್ೆೆಗಳನ್ುು ವಿಜ್ಞಾನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂದ್ದಸುವುದು
ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ೆಪುಸಿಕ ಮೊದಲ್ ಮ ರು ಅಧಾೆಯಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. 'ನಯೈಸಗಿಿಕ ಸೊಂಪನ ಮಲ್ಗಳು', 'ಆಹಾರ ಸೊಂಪನ ಮಲ್ಗಳು' ಅರ್ವಾ 'ನಮಮ
ಪರಿಸರ' ದ ಬಗಯೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ನಿೇವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಯಯಬಹುದು. ಈ ಅಧಾೆಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಸ ಕಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ
ನಡುವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಯೇಗಯ ಎೊಂಬ ಬಗಯೆ ಅಲಯ ೇಚಸಿ.
ಪಟಿಟ 1 ಅನುು ಬರಯದುಕಯ ೊಂಡು ಪೂಣಿಗಯ ಳಸಿ
2
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ಪಟಿಿ 1 ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಅಧ್ಾೆಯಗಳೆ ಂದ್ದಗೆ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ೆೆಗಳನ್ುು ಸಂಬಂಧಿಸುವುದು
ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಅಧ್ಾೆಯಗಳು
ಸ್ಾವಯವ ರಸ್ಾಯನ ಶಾಸರ-ಹಯೈಡಯ ರೇಕಾಬಿರ್ನ ಗಳು

ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ೆೆಗಳು
ಜಯೈವಿಕ ವಿಘಟ್ನಯ ಹಯ ೊಂದುವ ಮತ್ುಿ ಜಯೈವಿಕ ವಿಘಟ್ನಯ ಹಯ ೊಂದದ
ಕಸ

ಸಸೆ ಅೊಂಗಾೊಂಶಗಳು

ಬ್ಯಳಯ ಉತಾಿದನಯಯ ನಿವಿಹಣಯ
ನಿೇರಿನ ಸರಬರಾಜು
ಜಲ್ ಮಾಲ್ಲನೆ
ಪಳಯಯುಳಕಯ ಇೊಂಧನಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ುಿ ಬಳಕಯ
ಆಹಾರ ಸರಪಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಟ್ನಾಶಕಗಳು
ಓಜಯ ೇರ್ನ ಪದರಕಯೆ ಉೊಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರತ್ತಯೊಂದು ಅಧಾೆಯವನುು ನಿೇವು ಕಲ್ಲಸುವಾಗ ಅದಕಯೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು ಅಧೆಯನ ಮಾಡಲ್ು ಸವಲ್ಿ
ಸಮಯವನುು ಮೇಸಲ್ಲಡುವ ಅಗತ್ೆವಿದಯ ಎೊಂದು ನಯನಪ್ಪಟ್ುಟಕಯ ಳಳ. ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಪರತ್ತಯೊಂದು ಅಧಾೆಯವನುು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ
ಹಯಚುಿ ಆಸಕಿದಾಯಕವಾಗಿಸಲ್ು ಹಾಗು ಅವರು ತ್ಮಮ ವಯೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ತ್ತಳವಳಕಯಗಳನುು ಬಳಸಿ ಮಾಹಿತ್ತಯುತ್ ಚರ್ಯಿಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು ಮತ್ುಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗಯೆ ನಿಧಾಿರಗಳನುು ತಯಗಯದುಕಯ ಳಳಲ್ು ನಯರವಾಗುತ್ಿದಯ.

ನಿಲ್ಲಿ……….. ಆಲಯ ೇಚಸಿ


ನಿಮಮ ಪರದಯೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಥಳೇಯ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು?



ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರ ಕುರಿತ್ು ಈಗಾಗಲಯೇ ಚರ್ಯಿ ನಡಯಸಿರುವರಯ?



ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಆಸಕಿದಾಯಕವಾಗಿವಯ? ಪ್ೌರಢ ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ೆಕರಮದ
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರು ಉದಾಹರಣಯಗಳ ಬಗಯೆ ನಿೇವು ಅಲಯ ೇಚಸಬಹುದಯ?

ನಿೇವು ಯೇಚಸಿರಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇವುಗಳನುು ಒಳಗಯ ೊಂಡಿರಬಹುದು: ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು, ಜಲ್ ಮಾಲ್ಲನೆ, ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನೆ,
ಕೃಷ್ಟ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು, ವಿದುೆತ್ ಉತಾಿದನಯ, ಆರಯ ೇಗೆ ಮತ್ುಿ ಆಹಾರ ಪೂರಯೈಕಯ ಮುೊಂತಾದವು, ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಇನ ು ಅನಯೇಕ ವಿಷಯಗಳು
ಸಹ ಇರಬಹುದು.
ಒಮಮ ನಿೇವು ವಿಜ್ಞಾನಕಯೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಸ್ಾಮಾಜಕ ಮತ್ುಿ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು ತ್ತಳದುಕಯ ೊಂಡರಯ, ಬಹಳ ಹಯಚಿನ ಸಮಯವನುು
ತಯಗಯದುಕಯ ಳಳದಯೇ ನಿಮಮ ಬ್ಯ ೇಧನಯಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕಯ ಳಳಬಹುದು. ಒಬಬರು ಶಿಕ್ಷಕ ತ್ಮಮ ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಇದನುು ಹಯೇಗಯ
ಅಳವಡಿಸಿಕಯ ೊಂಡರು ಎೊಂಬುದನುು ಪರಕರಣ ಅಧೆಯನ 1 ವಿವರಿಸುತ್ಿದಯ.
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1:
ಶಿರೇಮತ್ತ ವಮಾಿ ಅವರು ಮ ತ್ರಪ್ಪೊಂಡಗಳ ಅಧೆಯನಕಯೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಸ್ಾಮಾಜಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನುು ಎತ್ತಿತಯ ೇರಿಸಲ್ು ಒೊಂದು
ಸುದ್ಾಯ ತ್ುಣುಕನುು ಹಯೇಗಯ ಬಳಸಿಕಯ ೊಂಡರು ಎೊಂದು ವಿವರಿಸುತಾಿರಯ.
ಒೊಂದು ವಾರಾೊಂತ್ೆದಲ್ಲಿ ನಾನು ‘ದ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ರ್ಥೇಸಿೇಯಸ್’ ಎೊಂಬ ಚತ್ರವನುು ನಯ ೇಡಲ್ು ಹಯ ೇಗಿದಯಾ. ಈ ಚಲ್ನ ಚತ್ರವು ಸ್ಾಕಷುಟ
ಕಳವಳವಕಾರಿಯಾಗಿತ್ುಿ ಮತ್ುಿ ಇದು ನನುನುು ಅೊಂಗಾೊಂಗಗಳ ದಾನದ ಬಗಯೆ ಯೇಚಸುವೊಂತಯ ಮಾಡಿತ್ು. ಹಣಕಾೆಗಿ ಹತಾಶನಾಗಿದಾ ಯುವ
ಕಾಮಿಕನಯ ಬಬನ ಬಗಯೆ ದ್ನ ಪತ್ತರಕಯಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಲಾಗಿದಾ ಲಯೇಖನವು ನನು ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನುು ನಾನು ಸಮರಿಸಿಕಯ ೊಂಡಯ. ಬಹಳಷುಟ
ಹಣಕಾೆಗಿ ತ್ನು ಒೊಂದು ಮ ತ್ರ ಪ್ಪೊಂಡವನುು ದಾನ ಮಾಡಲ್ು ಅವನ ಮನವೊಲ್ಲಸಲಾಗಿತ್ುಿ. ಈ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅೊಂಗಾೊಂಗಗಳನುು ಮಾರುವುದು
ಕಾನ ನುಬ್ಾಹಿರವಾಗಿದಾರಿೊಂದ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಆಸಿತಯರಗಯ ಹಯ ೇಗಲ್ಲಲ್ಿ ಮತ್ುಿ ಆದಾರಿೊಂದ ಬಹಳ ಕಯಟ್ಟ ಸ್ಯ ೇೊಂಕಗಯ ತ್ುತಾಿಗಿದಯಾ. ಅವನು
ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಬಹುತಯೇಕ ಹಣವನುು ಖಚುಿ ಮಾಡಬ್ಯೇಕಾಗಿತ್ುಿ.
ಸ್ಯ ೇಮವಾರದೊಂದು ನಾನು ಮ ತ್ರಪ್ಪೊಂಡದ ಬಗಯೆ ಕಲ್ಲಸಬ್ಯೇಕಾಗಿತ್ುಿ. ನಾವು 'ಜೇವನ ಪರಕರಯೆಗಳು' ಅಧಾೆಯದ 'ಸ್ಾಗಾಣಿಕಯ' ಬಗಯೆ ಅಧೆಯನ
ಮಾಡುತ್ತಿದಯಾವು. ನಾನು ಕಪುಿ ಹಲ್ಗಯಯ ಮೇಲಯ ಒೊಂದು ನಯಫ್ಾರರ್ನ ನ ರಯೇಖಾಚತ್ರವನುು ಬರಯದಯ ಮತ್ುಿ ಅದರ ಗುರುತ್ು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳನುು
ತ್ಮಮ ಪಠ್ೆಪುಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಯ ೇಡಲ್ು ನನು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ತ್ತಳಸಿದಯ. ನಾವು ಮ ತ್ರಪ್ಪೊಂಡವು ಯಾವ ಕಾಯಿವನುು ನಿವಿಹಿಸುತ್ಿದಯ ಮತ್ುಿ ಆ
ಕಾಯಿವನುು ಹಯೇಗಯ ನಿವಿಹಿಸುತ್ಿದಯ ಎೊಂದು ತ್ತಳಕಯ ೊಂಡಯವು. ನಾವು ಎರಡು ಮ ತ್ರಪ್ಪೊಂಡಗಳನುು ಹಯ ೊಂದ್ರುತಯಿೇವಯಯಾದರ , ಒೊಂದಯೇ
ಮ ತ್ರಪ್ಪೊಂಡದಯ ೊಂದ್ಗಯ ಸಹ ಬದುಕಬಹುದು ಎೊಂದು ನಾನು ವಿವರಿಸಿದಯ. 'ನಿಮಮ ಮ ತ್ರಪ್ಪೊಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಯಲ್ಸ ನಿವಿಹಿಸದ್ದಾರಯ
ಏನಾಗುತ್ಿದಯ ಎೊಂದು ಯಾರಾದರ ತ್ತಳದ್ರುವಿರಾ?’ ಎೊಂದು ನಾನು ಪರಶಿುಸಿದಯ.
ಶೊಂಕರನು ತ್ನು ಚಕೆಪಿ ಬಹಳ ಅನಾರಯ ೇಗೆದ್ೊಂದ ಬಳಲ್ುತ್ತಿದರ
ಾ ು ಮತ್ುಿ ಮ ತ್ರ ಪ್ಪೊಂಡದ ರಯ ೇಗದ್ೊಂದಾಗಿ ಪರತ್ತ ವಾರ ಡಯಾಲ್ಲಸಿಸ್
ಮಾಡಿಸಲ್ು ಆಸಿತಯರಗಯ ಹಯ ೇಗುತ್ತಿದಾರು ಎೊಂದು ತ್ತಳಸಿದನು. ಆರು ತ್ತೊಂಗಳ ಹಿೊಂದಯ ಆತ್ನ ಸ್ಯ ೇದರ ಸೊಂಬೊಂಧಿ ಅವರಿಗಯ ಒೊಂದು
ಮ ತ್ರಪ್ಪೊಂಡವನುು ದಾನ ಮಾಡಿದುಾ ಈಗ ಅವರು ಸ್ಾಮಾನೆ ಜೇವನವನುು ನಡಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಹ ತ್ತಳಸಿದನು.
ನೊಂತ್ರ ನಾನು ನನು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ತ್ನು ಮ ತ್ರಪ್ಪೊಂಡವನುು ಮಾರಲ್ು ಪುಸಲಾಯಿಸಲಾದ ಒಬಬ ಬಡ ವೆಕಿಯ ಬಗಯೆ ಪತ್ತರಕಯಯಲ್ಲಿ
ಪರಕಟ್ವಾಗಿದಾ ಲಯೇಖನವನುು ಓದ್ ಹಯೇಳದಯ. ಅವರು ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಟ ಆಸಕಿರಾಗಿದಾರು ಮತ್ುಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಟ ಮೊಂದ್ ಸ್ಾಕಷುಟ
ಕಯ ೇಪಗಯ ೊಂಡಿದಾರು. ‘ಶೊಂಕರನ ಚಕೆಪಿ ಮತ್ುಿ ಬಡ ಕಾಮಿಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡಯದುದಯಲ್ಿವನುು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕಯ ೊಂಡು, ಅೊಂಗ ದಾನ
ಮಾಡುವುದು ಒಳಯಳಯದು ಎೊಂದು ನಿೇವು ಭಾವಿಸುವಿರಾ?' ಎೊಂದು ನಾನು ನನು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಪರಶಿುಸಿದಯ. ಅವರು ತ್ಮಮ ಪಕೆದಲ್ಲಿರುವ
ವಿದಾೆರ್ಥಿಯ ಜಯ ತಯ ತ್ಮಮ ಭಾವನಯಯನುು ಮತ್ುಿ ಅವರು ಏಕಯ ಹಾಗಯ ಭಾವಿಸಿದರು ಎೊಂಬುದರ ಬಗಯೆ ಮಾತ್ನಾಡಲ್ು ಕಯಲ್ವು ನಿಮಷಗಳನುು
ನಿೇಡಿದಯ. ನಾನು ತ್ರಗತ್ತಯಲಯಿೇ ಅತ್ತಿೊಂದ್ತ್ಿ ನಡಯದಾಡುತ್ಿ ಅವರ ಸೊಂಭಾಷಣಯಗಳನುು ಆಲ್ಲಸಿದಯ. ನೊಂತ್ರ ಸವಲ್ಿ ವಿಭಿನು ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನುು
ಹಯ ೊಂದ್ರುವೊಂತಯ ಕಾಣುತ್ತಿದಾ ನಾಲ್ುೆ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ತ್ಮಮ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನುು ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಚಕಯ ಳಳಲ್ು
ತ್ತಳಸಿದಯ.
ಅೊಂತ್ತಮವಾಗಿ ನಾನು ನಯ ೇಡಿದ ಚಲ್ನ ಚತ್ರದ ಬಗಯೆ ಅವರಿಗಯ ತ್ತಳಸಿದಯ. ನನು ಕಯಲ್ವು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಆ ಚತ್ರವನುು ನಯ ೇಡ ಬಯಸುವುದಾಗಿ
ತ್ತಳಸಿದರು, ಆದಾರಿೊಂದ ನಾನು ಆ ಚತ್ರವು ಸ್ಾಕಷುಟ ಘಾಸಿ ಉೊಂಟ್ು ಮಾಡುತ್ಿದಯ ಎೊಂದು ಅವರನುು ಎಚಿರಿಸಿದಯ.
ಅವರು ತ್ರಗತ್ತಯ ಕಯ ಠ್ಡಿಯಿೊಂದ ಹಯ ರ ಹಯ ೇಗುವಾಗಲ್ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗಯೆ ಪರಸಿರ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರು. ಶಿರೇ ಸಿೊಂಘರವರು ತ್ಮಮ
ಕಯ ಠ್ಡಿಯಿೊಂದ ಯ ಹಯ ರಬೊಂದಾಗ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ಾಠ್ದ ಬಗಯೆ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಿರುವುದನುು ಕಯೇಳ ಆಶಿಯಿ
ಚಕತ್ರಾದರು. ಅವರು ನನು ಬಳ ಬೊಂದು ನಾವು ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಕರಮವನುು ತ್ತಳದುಕಯ ೊಂಡರು ಮತ್ುಿ ಅದಯೇ ಕರಮವನುು ಅವರು
ಸಹ ಪರಯತ್ತುಸಲ್ು ನಿಧಿರಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗಯ ಪತ್ತರಕಯಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ವಾಗಿದಾ ಲಯೇಖನವನುು ನಿೇಡಿದಯ. ನೊಂತ್ರ ನಾವು ಆಗಾಗಯೆ ನಮಮ
ಕಲ್ಿನಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಸೊಂಪನ ಮಲ್ಗಳನುು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕಯ ಳಳತಯ ಡಗಿದಯವು.
ಶಿರೇಮತ್ತ ವಮಾಿರವರು ತ್ಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಪಕೆದಲ್ಲಿರುವವರ ಜಯ ತಯ ಮಾತ್ನಾಡಲ್ು ತ್ತಳಸಿದಾರು. ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಜಯ ೇಡಿ ಕಯಲ್ಸವು ಬಹಳ
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ಕಡಿಮ ಸಮಯ ತಯಗಯದುಕಯ ಳುಳವ ಅನುಕ ಲ್ವನುು ಹಯ ೊಂದ್ದಯ. ಮುೊಂದ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಿೇವು ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸವನುು ಒಳಗಯ ೊಂಡಿರುವ
ಚಟ್ುವಟಿಕಯಯನುು ಮಾಡುವಿರಿ.

2
ಸ್ಾಮಾಜಕ ಮತ್ುಿ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸ್ಾಮಾನೆವಾಗಿ ಜಟಿಲ್ವಾಗಿರುತ್ಿದಯ. ಆದರಯ ಚೊಂತ್ತಸಬ್ಯೇಡಿ - ನಿೇವು
ಪರಿಣಿತ್ರಾಗಿರುವ ಅಗತ್ೆವಿಲ್ಿ. ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನವನುು ಅವರ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ್ ನಿಧಾಿರಗಳನುು
ತಯಗಯದುಕಯ ಳಳಲ್ು ಹಯೇಗಯ ಬಳಸ ಬ್ಯೇಕು ಎೊಂದು ಅರ್ಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ನಿಮಮ ಪ್ಾತ್ರವಾಗಿದಯ.
ಜಯ ತಯಗಯ ನಿೇವು ಎತ್ತಿರುವ ಕಯಲ್ವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಗಯ ಸ್ಾಮಾನೆವಾಗಿ ಯಾವುದಯೇ 'ಸರಿ' ಉತ್ಿರಗಳು ಇರುವುದ್ಲ್ಿ ಎೊಂದು ನಯನಪ್ಪಡುವುದು ಮುಖೆ.
ಉದಾಹರಣಯಗಯ 'ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯ ವಿದುೆತ್ ಉತಾಿದನಾ ಕಯೇೊಂದರವನುು ನಿಮಿಸಬ್ಯೇಕು?', 'ನಾವು ತ್ಳ ಮಾಪ್ಾಿಡಿತ್ (GM) ಬ್ಯಳಯಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಿಯನುು ಬ್ಯೊಂಬಲ್ಲಸಬ್ಯೇಕಯ?' ಮತ್ುಿ 'ನಾವು ಸ್ೌರಮೊಂಡಲ್ದ ಇತ್ರ ಗರಹಗಳ ಪರಿಶಯ ೇಧನಯಗಾಗಿ ಹಣ ಖಚುಿ ಮಾಡಬ್ಯೇಕಯ?' ಇವಯಲ್ಿವೂ
ಇತ್ರರ ಮನವೊಲ್ಲಸಲ್ು ಮನ ಒಪ್ಪಿಸುವ ವಾದಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ಿ ಪಡಿಸುವ ಜನರನುು ಒಳಗಯ ೊಂಡಿರುತ್ಿದಯ.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ಾಠ್ಗಳ ಮ ಲ್ಕ ನಿೇವು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ಅರಿವುಳಳ ನಾಗರಿಕರನಾುಗಿ ಸಿದಾಪಡಿಸಲ್ು ಮತ್ುಿ ಅವರು ಮುಖೆವಾದ
ವಯೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ತ್ವಗಳನುು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕಯ ಳಳಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಇದು ಅವರಿಗಯ ವಾೆಪಕವಾದ ಕೌಶಲ್ಗಳನುು
ಅಭಿವೃದ್ಿಪಡಿಸಿಕಯ ಳಳಲ್ು ಒೊಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದಯ.

•

ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗಯೆ ಆಲಯ ೇಚಸುವುದರಿೊಂದ ಮತ್ುಿ ಚಚಿಸುವುದರಿೊಂದ
ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಗಳನುು ಗಳಸುವರು ಎೊಂದು ನಿೇವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ?

•

ಈ ಕೌಶಲ್ಗಳನುು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಗಳಸುವುದರಿೊಂದ ಅವರಿಗಾಗುವ ದ್ೇಘಾಿವಧಿಯ ಲಾಭಗಳಯೇನು?

ಅರಿವುಳಳ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಸೊಂಸೆರಿಸಬಲ್ಿರು, ಒೊಂದು ವಾದದ ಸಿೊಂಧುತ್ವವನುು ನಿಣಿಯಿಸಬಲ್ಿರು, ಮತ್ುಿ ಪುರಾವಯಯ ಕುರಿತ್ು
ವಿಮಶಾಿತ್ಮಕ ಮಾಗಿವನುು ಅನುಸರಿಸಬಲ್ಿರು. ಅವರು ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟ್ಟಕಯ ೇನಗಳುಳಳ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನುು ಆಲ್ಲಸಲ್ು ಸಿದಿರಾಗಿರುತಾಿರಯ. ಅವರು
ಇತ್ರರ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನುು ಗೌರವಿಸಿ ತ್ಮಮ ಅಭಿಪ್ಾರಯವನುು ಅಭಿವೆಕಿಗಯ ಳಸುವುದರ ಜಯ ತಯಗಯ ಅದನುು ಸ್ಾಕ್ಷಿಯೊಂದ್ಗಯ ಬ್ಯೊಂಬಲ್ಲಸುತಾಿರಯ.
ಮುೊಂದ್ನಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಬ್ಯ ೇಧನಾ ಕರಮಗಳು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೌಶಲ್ಗಳನುು ಗಳಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಿದಯ.

ಸಣಣ ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ಲಿ ನಡಯಸುವ ಚರ್ಯಿಗಳೊಂದ ಉನುತ್ ಮಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕಯ ಉೊಂಟಾಗಬಹುದು. ಗುೊಂಪು ಚರ್ಯಿಯು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ
ತ್ಕಿಬದಿ ಆಲಯ ೇಚನಯ ಮಾಡಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿೊಂದ ಪರಮುಖವಾಗಿದಯ. ತ್ಕಿಬದಿ ವಿರ್ಾರ ಮಾಡುವುದನುು ಕಲ್ಲಯಲ್ು ವಿಜ್ಞಾನದ
ವಿರ್ಾರಗಳು ಮತ್ುಿ ಭಾಷಯಯನುು ಲ್ಭೆ ಪುರಾವಯಗಳು ಮತ್ುಿ ದತಾಿೊಂಶಗಳನುು ಸಿದಾಿೊಂತ್ಗಳಗಯ ಜಯ ೇಡಿಸುವ ವಾದಗಳ ರಚನಯಯನುು ಮಾಡಲ್ು
ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸಲ್ು ಬಳಸಬ್ಯೇಕು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಕೆ ಗುೊಂಪು ಚರ್ಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ತ್ಮಮ ನೊಂಬಕಯಗಳಗಯ ಕಾರಣಗಳನುು ನಿೇಡುವುದರ
ಮ ಲ್ಕ ಸಮರ್ಥಿಸಬ್ಯೇಕಾಗುತ್ಿದಯ.
ಆದರಯ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಣಣ ಗುೊಂಪು ಚರ್ಯಿಯನುು ನಿೇವು ಯೇಜಸಬ್ಯೇಕಾಗುತ್ಿದಯ. ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಏನನುು ಚಚಿಸಬ್ಯೇಕು ಮತ್ುಿ ಅದರ
ಫಲ್ಲತಾೊಂಶವಯೇನಾಗಿರಬ್ಯೇಕು ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತ್ು ನಿೇವು ಸಿಷಟತಯ ಹಯ ೊಂದ್ರಬ್ಯೇಕು. ಚರ್ಯಿಯನುು ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸಿ ಮುೊಂದುವರಯಸಲ್ು ನಿೇವು ಅವರಿಗಯ
ಕಯಲ್ವು ಸುಳುಹುಗಳನುು ನಿೇಡಬ್ಯೇಕಾಗುತ್ಿದಯ, ಮತ್ುಿ ಹಾಗಯ ಚಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಉದಯಾೇಶವಿದಯ ಎೊಂಬ ಭಾವನಯಯನುು ಅವರಲ್ಲಿ
ಮ ಡಿಸಬ್ಯೇಕು.
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•

ಈ ಹಿೊಂದಯ ನಿೇವು ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸವನುು ನಿಮಮ ಬ್ಯ ೇಧನಯಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಿರಾ? ಬಳಸಿದಾಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರು
ಬಳಸುವುದನುು ನಿೇವು ಅವಲಯ ೇಕಸಿದಾಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಅನುಭವಗಳನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ. ಇದರಿೊಂದ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಆದ
ಪರಯೇಜನಗಳಯೇನು?

•

ಉತ್ಿಮ ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸವನುು ಆಯೇಜಸುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸವಾಲ್ುಗಳು ಯಾವುವು?

ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸದ ಸೊಂಪನ ಮಲ್ 1 ಅನುು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ುಿ ನಿಮಮ ಆಲಯ ೇಚನಯಗಳನುು ಅಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರುವ ವಿರ್ಾರಗಳಯ ೊಂದ್ಗಯ ಹಯ ೇಲ್ಲಸಿ. ಒೊಂದು
ಯಶಸಿವ ಗುೊಂಪು ಚರ್ಯಿಯನುು ನಡಯಸಲ್ು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಈ ಕಯಳಗಯ ನಿೇಡಿರುವ ಅೊಂಶಗಳ ಅಗತ್ೆವಿದಯ:
•

ಚಚಿಸಲ್ು ಕಯಲ್ವು ನಿದ್ಿಷಟ ಪರಶಯುಗಳು

•

ವಿಷಯದ ಬಗಯೆ ಕಯಲ್ವು ಹಿನಯುಲಯ ಮಾಹಿತ್ತ

•

ಚರ್ಯಿಗಯ ಸಿಷಟ ಗುರಿ ಅರ್ವಾ ಉದಯಾೇಶ.

ಒೊಂದು ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸಲ್ು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಅಭಾೆಸದ ಅವಶೆಕತಯಯಿದಯ; ಅವರು ಅಗತ್ೆ
ಕೌಶಲ್ೆಗಳನುು ಕಲ್ಲತ್ುಕಯ ಳಳಬ್ಯೇಕಾಗುತ್ಿದಯ. ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸದ ಬಗಯೆ ಹಯಚಿನ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ ಸೊಂಪನ ಮಲ್ 1 ಅನುು ಗಮನಿಸಿ.

1

:
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2:
ಶಿರೇಮತ್ತ ವಮಾಿ ತ್ನು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಾಮಾಜಕ ವಿಷಯಗಳಯ ೊಂದ್ಗಯ (issues), ಅದರಲ್ ಿ ನಿದ್ಿಷಟವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದ್ೊಂದ
ಉತ್ಿಮವಾಗಿ ಅರಯೈಿಸಿಕಯ ಳಳಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಯ ೊಂದ್ಗಯ ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ್ವಾಗಿ ವೆವಹರಿಸುವ ಸ್ಾಮರ್ೆಿ ಹಯ ೊಂದ್ರಬ್ಯೇಕು ಎೊಂದು
ಬಯಸುತಾಿರಯ. ತ್ನು ಒೊಂಭತ್ಿನಯ ವಗಿದ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಜಲ್ ಮಾಲ್ಲನೆದ ಬಗಯೆ ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾಜಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು ಬಳಸಿ
ಚರ್ಯಿಯನುು ನಡಯಸಲ್ು ಅನುವಾಗುವೊಂತಯ ಕಲ್ಲಸಲ್ು ಆಕಯ ನಿಧಿರಿಸುತಾಿರಯ. ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕರಮದ ಕುರಿತ್ು ಅವರ ವಿವರಣಯಯನುು ಓದ್.
ನಾನು ನನು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ನಾಲ್ೆರಿೊಂದ ರು ಜನರ ಸ್ಾಮಾನೆ ಗುೊಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ುಕಯ ಳಳಲ್ು ತ್ತಳಸಿದಯ, ಅವರು ಕ ಡಲಯೇ ಅದರೊಂತಯ
ಕುಳತ್ರು. ಅವರು ಈ ಹಿೊಂದಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ಾಠ್ಗಳ ಸೊಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ು ಕಯ ಳುಳವ ಸದಸೆರ ಜಯ ತಯಯೆೇ ಕುಳತ್ತದಾರು. ನಾನು ಈ ಗುೊಂಪುಗಳು
ಏಕಯ ಆಯೆೆಮಾಡಿದಯಾೇನಯೊಂದರಯ ಅವರು ಯೇಚಸಿದಾನುು ಹಯೇಳಲ್ು ವಿಶಾವಸವನುು ಹಯ ೊಂದ್ರಬ್ಯೇಕು ಮತ್ುಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು ಹಯ ರತ್ರಬ್ಯೇಕು
ಎೊಂದು.
ಕಪುಿಹಲ್ಗಯಯ ಮೇಲಯ ವಿಷಯ ಶಿೇಷ್ಟ್ಿಕಯಯನುು ಬರಯಯುವ ಮೊದಲ್ು 'ನಾವು ನಮಮ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಯಮುನಾ ನದ್ಯ ನಿೇರನುು ನಯೇರವಾಗಿ
ಕುಡಿಯಬಹುದಯೇ?', ಎೊಂದು ನಾನು ಕಯೇಳದಯ. ಯಮುನಾ ನದ್ಯ ನಿೇರಿನ ಹದಗಯಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಥತ್ತಯ ಸುದ್ಾಯು ಒೊಂದು ಜವಲ್ೊಂತ್
ವಿಷಯವಾದುದರಿೊಂದ, ಬಹುತಯೇಕ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಒಕಯ ೆರಲ್ಲನಿೊಂದ 'ಇಲ್ಿ, ಅದು ಕಲ್ುಷ್ಟ್ತ್ಗಯ ೊಂಡಿದಯ' ಎೊಂದು ಉತ್ಿರಿಸಿದರು. ಇದರಿೊಂದಾಗಿ
ನನು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಎಷುಟ ಅರಿವನುು ಹಯ ೊಂದ್ದಾಾರಯ ಮತ್ುಿ ಆ ದ್ನ ಜಲ್ ಮಾಲ್ಲನೆದ ಬಗಯೆ ಚಚಿಸಲ್ು ಮುೊಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎೊಂಬುದು
ನನಗಯ ಖಾತ್ತರಯಾಯಿತ್ು.
ಜನರು ವಿವಿಧ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳಗಯ ನದ್ಯನುು ಬಳಸಿಕಯ ಳುಳತ್ತಿರುವ ಕಯಲ್ವು ಚತ್ರಗಳನುು ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪಗ ನಾನು ಒದಗಿಸಿದಯ. ಚತ್ರಗಳನುು
ಅೊಂತ್ಜಾಿಲ್ದ್ೊಂದ ಡೌರ್ನ ಲಯ ೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ುಿ ಆದರಯ ನನಗಯ ಬ್ಯೇಕಾದ ಎಲಾಿ ಚತ್ರಗಳು ದಯ ರಕದಯ ಇದುಾದರಿ
ಾ ೊಂದ ಅದರ ಬದಲ್ು ನಾನಯೇ
ಕಯೈಯಿೊಂದ ಬಡಿಸಿದ ಚತ್ರಗಳನುು ನಿೇಡಿದಾರಯ ರ್ಯನಾುಗಿರುತ್ತಿತಯ ಿೇ ಏನಯ ೇ ಎೊಂದು ನಾನು ಅೊಂದುಕಯ ಳುಳತ್ತಿದಯಾ.
ನೊಂತ್ರ ನಾನು ಕಪುಿ ಹಲ್ಗಯಯ ಮೇಲಯ ಒೊಂದು ಕೇಲ್ಲಕಯೈ (ಪರಮುಖ) ಪರಶಯುಯನುು ಬರಯದಯ: 'ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳು ನಮಮ ಜಲ್ಸೊಂಪನ ಮಲ್ಗಳ
ಮೇಲಯ ಹಯೇಗಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುತ್ಿವಯ?' ಅವರು ತ್ಮಮ ಗುೊಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಯಲಾಿ ಚಚಿಸುವರಯ ೇ ಅವುಗಳನಯುಲ್ಿ ಬರಯದ್ಟ್ುಟಕಯ ೊಂಡು ನೊಂತ್ರದ
ಹೊಂತ್ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಯಿ ನಡಯಯುವಾಗ ಈ ಕಲ್ಿನಯಗಳನುು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎೊಂದು ನಾನು ನನು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ತ್ತಳಸಿದಯ.
ದಯ ಡಡ ತ್ರಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲ್ ಆಸಕಿಯುತ್ವಾದ ವಯೈವಿಧೆಮಯ ದೃಷ್ಟ್ಟಕಯ ೇನಗಳು ಇರುತ್ಿವಯ ಎೊಂಬುದನುು ನಾನು ಕೊಂಡುಕಯ ೊಂಡಿದಯಾೇನಯ.
ಗುೊಂಪುಗಳು ತ್ಮಮ ಬಳ ಇದಾ ಚತ್ರಗಳ ಬಗಯೆ ಚಚಿಸುತ್ತಿದಾರಿೊಂದ ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕಷುಟ ಗದಾಲ್ವಿತ್ುಿ, ಮತ್ುಿ ನಾನು ಗುೊಂಪುಗಳನುು ಸುತ್ುಿತಾಿ
ಅವರು ಹತಯ ೇಟಿ ಮೇರುತ್ತಿಲ್ಿವಯೊಂಬುದನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತ್ತಿದಯಾ. ಅವರಿಗಯ ಹತ್ುಿ ನಿಮಷಗಳನುು ನಿೇಡಿದ ನೊಂತ್ರ ಚರ್ಯಿಗಳನುು ನಿಲ್ಲಿಸುವೊಂತಯ
ತ್ತಳಸಿದಯ.
ನೊಂತ್ರ ನಾನು ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪಗಯ ಅನುಕರಮವಾಗಿ ಒೊಂದು ಅಲಯ ೇಚನಯಯನುು ನನಗಯ ತ್ತಳಸಲ್ು ಹಯೇಳದಯ, ಹಿೇಗಯ ಒೊಂದು ಗುೊಂಪ್ಪನಿೊಂದ ಇನಯ ುೊಂದು
ಗುೊಂಪ್ಪನ ಕಡಯಗಯ ಕಯೇಳುತ್ಿ ಯಾವುದಯೇ ಹಯ ಸ ಅಲಯ ೇಚನಯಯು ಇಲ್ಿದ್ರುವರಯಗ ಮುೊಂದುವರಯಸಿದಯ. ಈ ಕಾಯಿವು ಇನಯ ುೊಂದು ಹತ್ುಿ ನಿಮಷ
ತಯಗಯದುಕಯ ೊಂಡಿತ್ು. ನದ್ಯ ಮೇಲಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರಿರಬಹುದಾದ ಅನಯೇಕ ವಿಷಯಗಳನುು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿೇಡಿದರು
ಉದಾಹರಣಯಗಯ: ಮೃತ್ದಯೇಹಗಳು ನಿೇರಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿೊಂದ ಅವುಗಳು ಕಯ ಳಯತ್ು ನಿೇರನುು ಕಲ್ುಷ್ಟ್ತ್ಗಯ ಳಸುತ್ಿವಯ; ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ದಯೈನೊಂದ್ನ
ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳೊಂದ ಸೊಂಸೆರಿಸದ ಕಯ ಳರ್ಯ ನಿೇರು ನದ್ಗಯ ಹರಿದು ಬರುತ್ಿದಯ; ರಾಸ್ಾಯನಿಕಗಳೊಂದ ಉೊಂಟಾಗುವ ಮಾಲ್ಲನೆ; ಮತ್ುಿ ಪರತ್ತ ವಷಿ
ನಡಯಯುವ ಸ್ಾವಿರಾರು ವಿಗರಹಗಳ ವಿಸಜಿನಯಯಿೊಂದ ನದ್ಯ ನಿೇರು ಕಲ್ುಷ್ಟ್ತ್ಗಯ ಳುಳತ್ಿದಯ.
ತ್ಮಮ ಆಲಯ ೇಚನಯಗಳನುು ಅವರು ಹಯೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾನು ಗುೊಂಪುಗಳನುು ಹಯ ಗಳ ಕಪುಿಹಲ್ಗಯಯ ಮೇಲಯ ಬರಯದು ಹಯೇಗಯ ಪರಿಕಲ್ಿನಯಗಳು
ಗುೊಂಪುಗಳಾಗುತ್ಿವಯ ಮತ್ುಿ ಪರಸಿರ ಸೊಂಬೊಂಧವನುು ಹಯ ೊಂದ್ರುತ್ಿವಯ ಎೊಂಬುದನುು ತಯ ೇರಿಸಿದಯ. [ಚತ್ರ 2] ಕಯಲ್ವು ಅಲಯ ೇಚನಯಗಳನುು ಎಲ್ಲಿ
ಬರಯಯುವುದು ಎೊಂದು ನಿಧಿರಿಸಲ್ು ಕಯಲ್ವೊಮಮ ಚರ್ಯಿಯನುು ಮಾಡಿ ನಿಧಿರಿಸಲಾಯಿತ್ು, ಉದಾಹರಣಯಗಯ ನದ್ಗಯ ಹಳಯಯ ಎೊಂಜರ್ನ
ತಯೈಲ್ವನುು ಸುರಿಯುವುದು ಕಯೈಗಾರಿಕಾ ತಾೆಜೆವೊೇ ಅರ್ವಾ ಗೃಹ ತಾೆಜೆವೊೇ ಎೊಂದು ನಿಧಿರಿಸುವುದು.
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ನಾವು ನಿೇರಿನ ಮಾಲ್ಲನೆದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸಿದ ನೊಂತ್ರ, ನಾನು ಇನ ು ಕಯಲ್ವು ನಿದ್ಿಷಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗಯೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ
ಚರ್ಯಿಯನುು ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸಿದಯ. ಈ ಕಯಳಗಿನ ಹಯೇಳಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಒೊಂದನುು ಒಳಗಯ ೊಂಡ ಒೊಂದು ಕಾಗದದ ತ್ುೊಂಡನುು ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪಗಯ ನಾನು ನಿೇಡಿದಯ
ಮತ್ುಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಯದ್ರುವುದರ ಕುರಿತ್ು ಚಚಿಸಲ್ು ಅವರಿಗಯ ತ್ತಳಸಿದಯ:
•

ಹಯಚಿನ ಜನ ಸ್ಾೊಂದರತಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸೊಂಖಯೆಯ ಧಾಮಿಕ ವಿಧಿಗಳ ಆಚರಣಯಗಳನುು ನಡಯಸುವುದರಿೊಂದ ನದ್ಯು ತ್ನುನುು ತಾನು
ಶುದ್ಿೇಕರಿಸಿಕಯ ಳಳಲ್ು ಸ್ಾಧೆವಾಗುವುದ್ಲ್ಿ. ಆದಾರಿೊಂದ ಧಾಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನುು ಸಿೇಮತ್ಗಯ ಳಸಬ್ಯೇಕು.

•

ಧಾಮಿಕ ನೊಂಬಕಯಗಳು ನಮಮ ಜೇವನದ ಅವಿಭಾಜೆ ಭಾಗವಾಗಿದಯ, ಆದರಯ ಶುದಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಜೇವನಕಯೆ ಇನ ು ಹಯಚಿನ
ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಅವಶೆಕತಯಯಾಗಿದಯ.

•

ಒಬಬರಯೇ ಒಬಬ ವೆಕಿಯ ಕರಯೆಗಳು ಇಡಿೇ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಯ ಸೊಂಚತ್ ಪರಿಣಾಮವನುು ಬೇರುತ್ಿವಯ, ಮತ್ುಿ ಆ ಮ ಲ್ಕ ಇಡಿೇ
ಭ ಮೊಂಡಲ್ದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಯ ಪರಿಣಾಮವನುು ಬೇರುತ್ಿವಯ, ಆದಾರಿೊಂದ ಪರತ್ತಯಬಬರ

ಮಾಲ್ಲನೆವನುು ತ್ಡಯಯಲ್ು

ಕರಮಕಯೈಗಯ ಳಳಬ್ಯೇಕು.
•

ದ್ೇಘಿಕಾಲ್ದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗಯೆ ನಮಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ್ೊಂದ ಮಾಲ್ಲನೆವು ಉೊಂಟಾಗುತ್ಿದಯ, ಆದಾರಿೊಂದ ಮಾಲ್ಲನೆದ ದ್ೇಘಿಕಾಲ್ದ
ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗಯೆ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ನಿೇಡುವುದು ಇದಕಯೆ ಇರುವ ಪರಿಹಾರ.

•

ಒಬಬ ರಯೈತ್ನು ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ಗಯ ಬಬರವನುು ಬಳಸಿ ತ್ನು ಇಳುವರಿಯನುು ಶಯೇಕಡಾ 50 ರಷುಟ ಹಯಚಿಸಬಹುದು, ಆದಾರಿೊಂದ ಪರಿಸರಕಯೆ
ಆಗುವ ಯಾವುದಯೇ ಹಾನಿಯು ಗೌಣವಯನಿಸುತ್ಿದಯ.

•

ಕಯೈಗಾರಿಕಯಗಳು ಉದಯ ೆೇಗಗಳನುು ಮತ್ುಿ ಸಮೃದ್ಿಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ಿವಯ. ಕಾಖಾಿನಯಗಳು ನದ್ಯನುು ಕಲ್ುಷ್ಟ್ತ್ಗಯ ಳಸುತ್ಿವಯ ಎೊಂಬ
ವಾಸಿವಾೊಂಶವು ಇದಕೆೊಂತ್ ಕಡಿಮ ಪ್ಾರಮುಖೆತಯಯನುು ಹಯ ೊಂದ್ದಯ.

ಅನೊಂತ್ರ ಅವರು ತ್ಮಗಯ ನಿೇಡಿರುವ ಹಯೇಳಕಯಯನುು ಒಪುಿತಾಿರಯ ೇ ಅರ್ವಾ ಇಲ್ಿವೊೇ ಎೊಂದು ತ್ತೇಮಾಿನಿಸಲ್ು ತ್ಮಮ ಗುೊಂಪ್ಪನಲಯಿೇ ಮತ್
ಚಲಾಯಿಸಲ್ು ತ್ತಳಸಿದಯ. ಇನಯ ುಬಬರ ಅಭಿಮತ್ವನುು ಒಪಿದಯೇ ಇರುವುದು ಸರಿ ಎೊಂದು ನಾನು ಒತ್ತಿಹಯೇಳದಯ, ಆದರಯ ಅವರು ಪರಸಿರರ
ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನುು ಆಲ್ಲಸಬ್ಯೇಕು ಎೊಂದ ಕ ಡ ಹಯೇಳದಯ. ಮತಯಿ ಗುೊಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕಷುಟ ಜಯ ೇರಾದ ಚರ್ಯಿಯು ನಡಯಯಿತ್ು. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ
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ಸ್ಾಮಾನೆವಾಗಿ ಆಸಕಿ ತಯ ೇರದ ಅೊಂಜು, ಧಾಮಿಕ ಆಚರಣಯಗಳು ನದ್ಯ ಮಾಲ್ಲನೆದ ಮೇಲಯ ಬೇರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗಯೆ ಹಯಚುಿ
ಮಾತ್ನಾಡಿದಾನುು ಗಮನಿಸಿದ ನನಗಯ ವಿಶಯೇಷವಾಗಿ ಸೊಂತ್ಸವಾಯಿತ್ು.
ಮತ್ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬೊಂದಾಗ ನಾನು ಚಪ್ಾಿಳಯ ತ್ಟ್ುಟವ ಮ ಲ್ಕ ಸ ಚಸಿದಯ, ಮತ್ುಿ ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪು ತ್ಮಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತ್ು ಮತ್
ಚಲಾಯಿಸಿತ್ು. ಅವರು ನೊಂತ್ರ ತ್ರಗತ್ತಯ ಇತ್ರರಿಗಯ ತ್ಮಮ ಹಯೇಳಕಯಯನುು ಓದ್ ಹಯೇಳದರು ಮತ್ುಿ ಮತ್ದಾನದ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳ ಜಯ ತಯಗಯ
ಪರತ್ತಯೊಂದು ಹಯೇಳಕಯಯ ಪರ ಮತ್ುಿ ವಿರಯ ೇಧವಾದ ವಾದಗಳನುು ತ್ತಳಸಿದರು.
ಪ್ಾಠ್ದ ಕಯ ನಯಯಲ್ಲಿ, ನನು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಕಯ ಠ್ಡಿಯನುು ಬಟ್ುಟ ಹಯ ರಹಯ ೇಗುವಾಗಲ್ ತ್ಮಮ ಚರ್ಯಿಗಳನುು ಮುೊಂದುವರಯಸಿದಾನುು ಆಲ್ಲಸಿದ
ನನಗಯ ಸೊಂತ್ಸವಾಯಿತ್ು. ಅವರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಕಯೆ ತಯ ಡಗಿಸಿಕಯ ೊಂಡಿದುಾ ಮತ್ುಿ ಆ ವಿಷಯದ ಹಿೊಂದ್ರುವ ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಅವರು
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧೆವಾಗಿದುಾ ನನಗಯ ಸೊಂತ್ಸವನುು ಉೊಂಟ್ು ಮಾಡಿತ್ು.
ಮುೊಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರ್ಯಿಗಳಗಯ ನಯರವಾಗುವ ಕಯಲ್ವು ವಯೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು(ಅೊಂಕ ಅೊಂಶಗಳನುು) ಒದಗಿಸಲ್ು ನಿಧಿರಿಸಿದಯ.
(ಉದಾಹರಣಯಗಯ, ಜಲ್ಜನೆ ಕಾಯಿಲಯಗಳೊಂದ ಉೊಂಟಾಗುವ ಸ್ಾವುಗಳು, ವಾಷ್ಟ್ಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಧಾಮಿಕ ಆಚರಣಯಗಳ ಸೊಂಖಯೆ, ಒಬಬನಯೇ
ಒಬಬ ಮಾನವ ವೆಕಿಯ ತಾೆಜೆದ ವಾಷ್ಟ್ಿಕ ಪರಿಮಾಣ, ಜನನದ ಸೊಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಉೊಂಟಾಗುವ ನ ೆನತಯಗಳು)

ಪರಕರಣ ಅಧೆಯನಕೆೊಂತ್ ಮೊದಲ್ು ನಿೇಡಿರುವ ಕೊಂಡಿಕಯಯನುು (ಪ್ಾೆರಾವನುು) ಮತಯ ಮ
ಿ ಮ ಓದ್ ಮತ್ುಿ ಶಿರೇಮತ್ತ
ವಮಾಿರವರು ಚರ್ಯಿಯನುು ಫಲ್ಪರದವಾಗವೊಂತಯ ಖಚತ್ಪಡಿಸಲ್ು ಕಯೈಗಯ ೊಂಡ ವಿಷಯಗಳನುು ಪುನರಾವಲಯ ೇಕಸಿ.
ಶಿರೇಮತ್ತ ವಮಾಿರವರು ನದ್ಯ ಮೇಲಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುವ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳ ಕಯಲ್ವು ಚತ್ರಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಹಿನಯುಲಯ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು
ಒದಗಿಸಿದರು. ತ್ಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಚಚಿಸಲ್ು ಮೊದಮೊದಲ್ಲಗಯ ಸುಲ್ಭ ವಿಷಯವನುು ನಿೇಡಿ ನೊಂತ್ರ ಹಯಚುಿ ನಿದ್ಿಷಠವಾದ ಮತ್ುಿ
ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ಪರಶಯುಗಳ ಕಡಯಗಯ ಅವರು ತಯರಳದರು. ಪ್ಾಠ್ದ ಕಯ ನಯಯಲ್ಲಿ, ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಜಲ್ ಮಾಲ್ಲನೆದ ಕಾರಣಗಳ ಒೊಂದು ಉತ್ಿಮ
ಅವಲಯ ೇಕನವನುು ಹಯ ೊಂದ್ರಬಹುದು ಮತ್ುಿ ಜನರು ತ್ಮಮ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳಗಯ ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯನುು ತಯಗಯದುಕಯ ಳುಳವ ಅಗತ್ೆವಿದಯ ಎೊಂದು
ಅರಿತ್ುಕಯ ೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಯಲ್ವರಾದರ ಜನರ ವತ್ಿನಯಯನುು ನಿಯೊಂತ್ತರಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸವಾಲ್ನುು, ಮತ್ುಿ ಹಾಗಯ ಮಾಡುವಾಗ
ಸಕಾಿರಿ ವೆವಸ್ಯಥ/ಸೊಂಸ್ಯಥಗಳ ಪ್ಾರಮುಖೆತಯಯನುು ಅರಿತ್ು ಮಚಿಲ್ು ಆರೊಂಭಿಸುವರು ಎೊಂಬ ಆಶಾಭಾವನಯಯನುು ಹಯ ೊಂದಬಹುದು.
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ನಿೇವು ಮುೊಂದ್ನ ಕಯಲ್ವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನನುು ಕಲ್ಲಸಬ್ಯೇಕು ಎೊಂಬ ಬಗಯೆ ಯೇಚಸಿ. ಪಠ್ೆಪುಸಿಕವನುು ಬಳಸಿ ಒೊಂದು ಸ ಕಿವಾದ ಪರಿಸರದ
ಅರ್ವಾ ಸ್ಾಮಾಜಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನುು ಗುರುತ್ತಸಿ. ಕಯಲ್ವು ಉದಾಹರಣಯಗಳನುು ಸೊಂಪನ ಮಲ್ 2 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದಯ.
ಶಿರೇಮತ್ತ ವಮಾಿರವರು ಬ್ಯ ೇಧಿಸಿದೊಂತ್ಹ ಒೊಂದು ಪ್ಾಠ್ವನುು ಯೇಜಸಿ.
• ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ಗುೊಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸುವುದು ಹಯೇಗಯ ಎೊಂಬ ಬಗಯೆ ಯೇಚಸಿ.
• ಅವರು ಚಚಿಸಬ್ಯೇಕಾದ ಪರಶಯುಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಸಿದಾಪಡಿಸಿ.
• ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ನಿೇಡಲ್ು ಅರ್ವಾ ನಿೇವು ಕಪುಿ ಹಲ್ಗಯಯ ಮೇಲಯ ಬರಯಯಲ್ು ಕಯಲ್ವು ಸ ಕಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಸೊಂಗರಹಿಸಿ.
ಇದಕಾೆಗಿ ನಿೇವು ಗರೊಂರಾಲ್ಯಕಯೆ ಅರ್ವಾ ಇೊಂಟ್ನಯಿಟ್ ಕಯಫ್ಯಗಯ ಹಯ ೇಗಬ್ಯೇಕಾಗಬಹುದು.
ಒೊಂಭತ್ುಿ ಅರ್ವಾ ಹತ್ಿನಯೇ ತ್ರಗತ್ತಗಯ ಪ್ಾಠ್ವನುು ಬ್ಯ ೇಧಿಸಿ.
ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಪರಸಿರ ಮಾತ್ನಾಡಿಕಯ ಳುಳತ್ತಿರುವಾಗ, ಕಯ ಠ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿೊಂದ್ತ್ಿ ನಡಯದಾಡುತಾಿ ಚರ್ಯಿಗಳನುು ಎಚಿರಿಕಯಯಿೊಂದ ಆಲ್ಲಸಿ.
ಅಗತ್ೆವಿದಾರಯ ಅವರಿಗಯ ಸುಳುಹುಗಳನುು ನಿೇಡಲ್ು ಕಯಲ್ವು ಪರಶಯುಗಳನುು ಸಿದಾಪಡಿಸಿ ಇಟ್ುಟಕಯ ಳಳ. ಯಾವ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಕಯ ಡುಗಯಯನುು
ನಿೇಡುತ್ತಿದಾಾರಯ ಮತ್ುಿ ಯಾರು ಸುಮಮನಯ ಕುಳತ್ತದಾಾರಯ ಎೊಂದು ಗಮನಿಸಿ. ನಿೇವು ಮುೊಂದ್ನ ಬ್ಾರಿ ಚರ್ಯಿಯನುು ಆಯೇಜಸುವಾಗ ಗುೊಂಪುಗಳು
ಹಯೇಗಿರಬ್ಯೇಕು ಎೊಂದು ನಿಧಿರಿಸಲ್ು ಈ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಬಳಸಿಕಯ ಳಳಲ್ು ಸ್ಾಧೆವಾಗುತ್ಿದಯ.
ಈ ಬಗಯೆ ಹಯಚಿನ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ ಪರಮುಖ ಸೊಂಪನ ಮಲ್ವಾದ 'ಪ್ಾಠ್ಗಳನುು ಯೇಜಸುವುದು' ಅನುು ನಯ ೇಡಿ.
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•

ಪ್ಾಠ್ ಎಷುಟ ಉತ್ಿಮವಾಗಿ ಮ ಡಿ ಬೊಂತ್ು? ಗುೊಂಪುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸಿದವಯೇ?

•

ಎಲ್ಿ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರಯೇ? ಅವರಯಲ್ಿರಿಗ ಅವರವರ ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡಲ್ು ಅವಕಾಶ ದಯ ರಕತಯೇ?

•

ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಚರ್ಯಿಯಲ್ಲಿದಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗಯೆ ತ್ತಳದುಕಯ ೊಂಡು ಅದರ ಪ್ಾರಮುಖೆತಯಯನುು ಪರಶೊಂಸಿಸುವರು ಎೊಂಬ
ವಿಶಾವಸವನುು ನಿೇವು ಹಯ ೊಂದ್ರುವಿರಾ?

•

ನಿೇವು ಮತಯಿ ಈ ಪ್ಾಠ್ವನುು ಕಲ್ಲಸುವುದಾದರಯೇ, ನಿೇವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರ ಬದಲಾವಣಯ ಮಾಡಬಹುದಯೇ?

4
ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮಮ ಸುತ್ಿ ಎಲಯಿಲ್ ಿ ಇದಯ, ಆದಾಗ ೆ ಬಹುತಯೇಕ ಸೊಂದಭಿದಲ್ಲಿ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ಾಠ್ಗಳೊಂದ ಉೊಂಟಾದ ಕಲ್ಲಕಯಯನುು
ತ್ಮಮ ದಯೈನೊಂದ್ನ ಜೇವನಕಯೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿೇಕರಿಸಲ್ು ಕಷಟಪಡುತಾಿರಯ. ಈ ಘಟ್ಕವು ನಿಮಗಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ಾರಮುಖೆತಯಯನುು ಎತ್ತಿ ತಯ ೇರಿಸುವ
ಮಾಗಿಗಳನುು ಕೊಂಡುಕಯ ಳಳಲ್ು ಪರಯತ್ತುಸುವೊಂತಯ ಮಾಡಲ್ು ಕಯಲ್ವು ವಿರ್ಾರಗಳನುು ನಿಮಗಯ ನಿೇಡಿದಯ ಎೊಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದಯ.
ಗುೊಂಪು ಚರ್ಯಿಗಳನುು ನಡಯಸುವುದು ಸುಲ್ಭವಲ್ಿ, ಆದರಯ ಅಭಾೆಸದ್ೊಂದ ಇದು ನಿಮಗಯ ಮತ್ುಿ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಸುಲ್ಭವಾಗುತ್ಿದಯ.

1:
ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವು ಸ್ಾಮಾನೆ ಗುರಿಯನುು ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳ ಸಣಣ ಗುೊಂಪುಗಳನುು ಒಟಿಟಗಯ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುವೊಂತಯ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವ
ಒೊಂದು ವೆವಸಿಥತ್, ಸಕರಯ, ಬ್ಯ ೇಧನಾ ಕಾಯಿತ್ೊಂತ್ರವಾಗಿದಯ. ಈ ಸಣಣ ಗುೊಂಪುಗಳು ರಚನಯಯುಳಳ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಹಯಚುಿ ಸಕರಯ ಮತ್ುಿ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲ್ಲಕಯಯನುು ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುತ್ಿವಯ.

ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಆಲಯ ೇಚಸಲ್ು, ಸೊಂವಹಿಸಲ್ು, ವಿರ್ಾರಗಳು ಮತ್ುಿ ಆಲಯ ೇಚನಯಗಳನುು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕಯ ಳಳಲ್ು,
ಮತ್ುಿ ನಿಧಾಿರಗಳನುು ತಯಗಯದುಕಯ ಳಳಲ್ು ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಪ್ಯರೇರಯೇಪ್ಪಸುವ ಒೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಗಿವಾಗಬಹುದು.
ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ರರಿಗಯ ಕಲ್ಲಸಬಹುದು ಮತ್ುಿ ಇತ್ರರಿೊಂದ ಕಲ್ಲಯಲ್ ಬಹುದಾಗಿದಯ: ಇದು ಕಲ್ಲಕಯಯ ಒೊಂದು ಪರಬಲ್ ಮತ್ುಿ ಸಕರಯ
ವಿಧಾನ.
ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಗುೊಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ುಕಯ ಳುಳವುದಕೆೊಂತ್ ಹಯಚಿನದಾಗಿದಯ; ಇದು ಒೊಂದು ಸಿಷಟ ಉದಯಾೇಶವನುು ಹಯ ೊಂದ್ರುವ,
ಎಲ್ಿರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹಯ ೊಂದ್ದ ಕಲ್ಲಕಯಯ ಕಾಯಿ(learning task)ವಾಗಿದಯ. ಈ ಕಾಯಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರ ಪ್ಾಲಯ ೆಳಳಬ್ಯೇಕು ಮತ್ುಿ ಕಯ ಡುಗಯಯನುು
ನಿೇಡಬ್ಯೇಕು. ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವನುು ಕಲ್ಲಕಯಗಾಗಿ ನಿೇವು ಏಕಯ ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎೊಂಬುದರ ಬಗಯೆ ನಿಮಗಯ ಸಿಷಟತಯ ಇರಬ್ಯೇಕು, ಮತ್ುಿ ಉಪನಾೆಸ,
ಜಯ ೇಡಿ ಕಯಲ್ಸ ಅರ್ವಾ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ತ್ಮಮಷಡಕಯೆ ತಾವಯೇ ಕಲ್ಲಯುವ ವಿಧಾನಗಳಗಿೊಂತ್ ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವನಯುೇ ಏಕಯ ಆಯುಾಕಯ ಳುಳವಿರಿ ಎೊಂದು
ನಿೇವು ತ್ತಳದ್ರಬ್ಯೇಕು. ಆದಾರಿೊಂದ ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವು ಉತ್ಿಮವಾಗಿ ಯೇಜತ್ವಾಗಿರಬ್ಯೇಕು ಮತ್ುಿ ಉದಯಾೇಶಪೂವಿಕ ಇರಬ್ಯೇಕು.
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ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವನುು ಯಾವಾಗ ಮತ್ುಿ ಹಯೇಗಯ ಬಳಸುವಿರಿ ಎೊಂಬುದು ಪ್ಾಠ್ದ ಕಯ ನಯಯಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯ ಕಲ್ಲಕಯಯನುು ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು
ಬಯಸುವಿರಿ ಎೊಂಬುದನುು ಅವಲ್ೊಂಬಸಿರುತ್ಿದಯ. ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸವನುು ನಿೇವು ಪ್ಾಠ್ದ ಆರೊಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಯ ನಯಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾ ಮಧೆದಲ್ ಿ
ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರಯ ನಿೇವು ಸ್ಾಕಷುಟ ಕಾಲಾವಕಾಶವನುು ನಿೇಡುವ ಅಗತ್ೆವಿದಯ. ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಪೂಣಿಗಯ ಳಸಲ್ು ಬಯಸುವ
ಕಾಯಿದ ಬಗಯೆ ಮತ್ುಿ ಉತ್ಿಮ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಗುೊಂಪುಗಳನುು ಸೊಂಘಟಿಸುವ ಬಗಯೆ ನಿೇವು ಚೊಂತ್ತಸ ಬ್ಯೇಕಾಗುತ್ಿದಯ.
ಒಬಬ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ನಿೇವು ಪೂವಿಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೇಜಸಿದರಯ ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವು ಯಶಸಿವಯಾಗುವುದನುು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕಯ ಳಳಬಹುದು:
•

ಗುೊಂಪು ಚಟ್ುವಟಿಕಯಯ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ುಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳು.

•

ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಯ ಹೊಂಚಕಯಯಾದ ಸಮಯ, ಯಾವುದಯೇ ಹಿಮಾಮಹಿತ್ತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಾರಾೊಂಶ ಕಾಯಿವನುು ಒಳಗಯ ೊಂಡೊಂತಯ

•

ಗುೊಂಪುಗಳನುು ಹಯೇಗಯ ರಚಸಬ್ಯೇಕು (ಎಷುಟ ಗುೊಂಪುಗಳು, ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ ಿ ಎಷುಟ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು, ಗುೊಂಪು ರಚನಯಯ ಮಾನದೊಂಡಗಳು)

•

ಗುೊಂಪುಗಳನುು ಹಯೇಗಯ ಸೊಂಘಟಿಸುವುದು (ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸದಸೆರ ಪ್ಾತ್ರ, ಕಾಲಾವಕಾಶ, ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು, ದಾಖಲ್ಲೇಕರಿಸುವುದು
ಮತ್ುಿ ವರದ್ ಸಿದಾಪಡಿಸುವುದು)

•

ಮೌಲಾೆೊಂಕನವನುು ಹಯೇಗಯ ಕಯೈಗಯ ಳುಳವಿರಿ ಮತ್ುಿ ಅದನುು ಹಯೇಗಯ ದಾಖಲ್ಲೇಕರಿಸುವಿರಿ (ಗುೊಂಪು ಮೌಲ್ೆಮಾಪನದ್ೊಂಧ ವಯೈಯಕಿಕ
ಮೌಲ್ೆಮಾಪನಗಳನುು ಪರತಯೆೇಕಸಲ್ು ಗಮನ ನಿೇಡಿ)

•

ಗುೊಂಪುಗಳ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳನುು ನಿೇವು ಹಯೇಗಯ ಮೇಲ್ಲವರ್ಾರಣಯ ಮಾಡುವಿರಿ.

ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಯಾವ ಕಯಲ್ಸವನುು ಪೂಣಿಗಯ ಳಸಲ್ು ತ್ತಳಸುವಿರಯ ೇ ಅದು ನಿೇವು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಏನನುು ಕಲ್ಲಯಬ್ಯೇಕು
ಎೊಂದು ಇಚಿಸುವಿರಯ ೇ ಅದನುು ಅವಲ್ೊಂಬಸಿರುತ್ಿದಯ. ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಅವರು ಪರಸಿರ ಆಲ್ಲಸುವ ಮತ್ುಿ ತ್ಮಮ
ಆಲಯ ೇಚನಯಗಳನುು ವಿವರಿಸುವ ಮತ್ುಿ ಸಹಕಾರದ್ೊಂದ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಗಳನುು ಕಲ್ಲಯುತಾಿರಯ. ಆದಾಗ ೆ, ಅವರು ನಿೇವು
ಬ್ಯ ೇಧಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗಯೆ ಕಲ್ಲಯುವುದು ಮುಖೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ಿದಯ. ನಿವಿಹಿಸಬ್ಯೇಕಾದ ಕಾಯಿಗಳ ಕಯಲ್ವು ಉದಾಹರಣಯಗಳು ಈ
ಕಯಳಗಿನವುಗಳನುು ಒಳಗಯ ೊಂಡಿರುತ್ಿವಯ:
•

ಪರಸುುತಿಗಳು :ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಗುೊಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸಿ ತ್ರಗತ್ತಯ ಉಳದವರಿಗಾಗಿ ಪರಸುಿತ್ತಯನುು ತ್ಯಾರಿಸುತಾಿರಯ .ಪರತ್ತ
ಗುೊಂಪು ಒೊಂದು ಅಧಾೆಯದ ವಿಭಿನು ವಿಷಯವನುು ಹಯ ೊಂದ್ದಾರಯ ಅತ್ತೇ ಉತ್ಿಮವಾಗಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತ್ಿದಯ .ಇದರಿೊಂದ ಒೊಂದಯೇ
ವಿಷಯದ ಬಗಯೆ ಹಲ್ವಾರು ಬ್ಾರಿ ಆಲ್ಲಸುವ ಬದಲ್ು ಇತ್ರರು ಪರಸುಿತ್ ಪಡಿಸುವುದನುು ಆಲ್ಲಸಲ್ು ಪ್ಯರೇರಿತ್ರಾಗುತಾಿರಯ .ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪಗಯ
ಪರಸುಿತ್ಪಡಿಸಲ್ು ನಿಗದ್ಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದ ಬಗಯೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿರಿ ಮತ್ುಿ ಉತ್ಿಮ ಪರಸುಿತ್ತಯ ಮಾನದೊಂಡಗಳನುು ನಿಧಿರಿಸಿ .
ಪ್ಾಠ್ ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ಕಪುಿ ಹಲ್ಗಯಯ ಮೇಲಯ ಇವುಗಳನುು ಬರಯದು ತ್ತಳಸಿರಿ .ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾನದೊಂಡಗಳನುು ತ್ಮಮ
ಪರಸುಿತ್ತಯನುು ಯೇಜಸಲ್ು ಮತ್ುಿ ಪರಸಿರರ ಪರಸುಿತ್ತಯ ಮಾಪನವನುು ಮಾಡಲ್ು ಬಳಸಬಹುದು .ಮಾನದೊಂಡಗಳು ಇವುಗಳನುು
ಒಳಗಯ ಳಳಬಹುದು:

•

o

ಪರಸುಿತ್ತಯು ಸಿಷಟವಾಗಿತಯಿೇ?

o

ಪರಸುಿತ್ತಯು ಉತ್ಿಮ ರಚನಯಯುಳಳದಾಾಗಿತಯಿೇ?

o

ನಾನು ಪರಸುಿತ್ತಯಿೊಂದ ಏನನಾುದರ ಕಲ್ಲತಯನಯೇ?

o

ಪರಸುಿತ್ತಯು ನನುನುು ಆಲಯ ೇಚಸುವೊಂತಯ ಮಾಡಿತಯೇ?

ಸಮಸ್ೆೆ ಪರಿಹಾರ: ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಒೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನುು ಅರ್ವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಣಿಯನುು ಪರಿಹರಿಸಲ್ು ಗುೊಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ
ನಿವಿಹಿಸುತಾಿರಯ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒೊಂದು ಪರಯೇಗವನುು ನಡಯಸುವುದು, ಗಣಿತ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು ಬಡಿಸುವುದು, ಇೊಂಗಿಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒೊಂದು
ಕರಯ ಅರ್ವಾ ಕವಿತಯಯನುು ವಿಶಯಿೇಷ್ಟ್ಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಇತ್ತಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪುರಾವಯಗಳನುು ವಿಶಯಿೇಷ್ಟ್ಸುವುದನುು ಒಳಗಯ ೊಂಡಿರುತ್ಿದಯ.
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•

ಒಂದು ರ್ಲಾರ್ೃತಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ುು ರಚಿಸುವುದು: ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಗುೊಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸಿ ಒೊಂದು ಕರಯ, ನಾಟ್ಕದ
ಒೊಂದು ತ್ುಣಕು, ಸೊಂಗಿೇತ್ದ ಒೊಂದು ತ್ುಣುಕನುು, ಒೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಿನಯಯನುು ವಿವರಿಸಲ್ು ಒೊಂದು ಮಾದರಿ, ಒೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗಯೆ
ಸುದ್ಾ ರ ಪದ ವರದ್ ಅರ್ವಾ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಸ್ಾರಾೊಂಶಿೇಕರಿಸಲ್ು ಅರ್ವಾ ಒೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಿನಯಯನುು ವಿವರಿಸಲ್ು ಪ್ೇಸಟರ್
ಮುೊಂತಾದವುಗಳನುು ಸಿದಾಪಡಿಸುತಾಿರಯ. ಹಯ ಸ ವಿಷಯವನುು ಆರೊಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ಗುೊಂಪುಗಳಗಯ ಐದು ನಿಮಷಗಳ ಸಮಯವನುು
ನಿೇಡಿ ಒೊಂದು ಮತ್ತಮೊಂರ್ನ ನಡಯಸುವುದರಿೊಂದ ಅರ್ವಾ ಮನಯ ೇನಕ್ಷಯ ಸಿದಾಪಡಿಸುವುದರಿೊಂದ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲಯೇ
ಏನನುು ತ್ತಳದ್ದಾಾರಯ ಎೊಂಬುದು ನಿಮಗಯ ತ್ತಳಯುತ್ಿದಯ ಮತ್ುಿ ನಿೇವು ಒೊಂದು ಸ ಕಿವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಠ್ವನುು ಮಾಡಲ್ು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ಿದಯ.
: ವಿವಿಧ ವಯೇಮಾನದ ಅರ್ವಾ ವಿವಿಧ ಸ್ಾಧನಯಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಒೊಂದು ಸ ಕಿ

•

ಕಾಯಿವನುು ಒಟಾಟಗಿ ನಿವಿಹಿಸಲ್ು ಒೊಂದು ಅವಕಾಶವನುು ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ನಿೇಡುತ್ಿದಯ. ಉತ್ಿಮ ಸ್ಾಧನಯಯ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾಯಿವನುು ವಿವರಿಸಲ್ು ಅವಕಾಶ ಪಡಯಯುವುದರಿೊಂದ ಪರಯೇಜನ ಪಡಯಯಬಹುದು, ಕಡಿಮ ಸ್ಾಧನಯಯ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗಯ ಇಡಿ ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪರಶಯುಯನುು ಕಯೇಳುವುದಕೆೊಂತ್ ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಪರಶಯುಗಳನುು ಕಯೇಳುವುದು ಸುಲ್ಭವಾದುದರಿೊಂದ
ತ್ಮಮ ಸಹಪ್ಾಠಿಗಳೊಂದ ಕಲ್ಲಯುವರು.
•

: ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಒೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನುು ಪರಿಗಣಿಸುತಾಿರಯ ಮತ್ುಿ ಒೊಂದು ತ್ತೇಮಾಿನಕಯೆ ಬರುತಾಿರಯ. ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ
ಆಯೆೆಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ು ಸ್ಾಕಷುಟ ಜ್ಞಾನವನುು ಹಯ ೊಂದ್ದಾಾರಯಯೆೇ ಎೊಂದು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕಯ ಳುಳವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ನಿಮಮ ಕಡಯಯಿೊಂದ
ಸ್ಾಕಷುಟ ಸಿದಾತಯಯ ಅಗತ್ೆವಿದಯ, ಆದರಯ ಒೊಂದು ಚರ್ಯಿ (discussion) ಅರ್ವಾ ಒೊಂದು ವಾದವನುು (debate) ಸೊಂಘಟಿಸುವುದು
ನಿಮಗ ಮತ್ುಿ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ಿದಯ.

ನಾಲ್ೆರಿೊಂದ ಎೊಂಟ್ು ಜನರ ಗುೊಂಪುಗಳು ಸ ಕಿವಾಗಿರುತ್ಿದಯ ಆದರಯ ಗುೊಂಪ್ಪನ ಗಾತ್ರವು ನಿಮಮ ತ್ರಗತ್ತಯ ಗಾತ್ರ, ಭೌತ್ತಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ುಿ
ಪ್ಪೇಠಯ ೇಪಕರಣ, ಮತ್ುಿ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಾಧನಯಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ುಿ ವಯೇಮಾನದ ಹರವನುು ಅವಲ್ೊಂಬಸಿರುತ್ಿದಯ. ಆದಶಿರ ಪದಲ್ಲಿ
ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ಲಿರುವ ಪರತ್ತಯಬಬರು ಪರಸಿರನುು ನಯ ೇಡುವೊಂತ್ತರಬ್ಯೇಕು, ಕರುರ್ಾಡದಯ ಮಾತ್ನಾಡುವೊಂತ್ತರಬ್ಯೇಕು ಮತ್ುಿ ಗುೊಂಪ್ಪನ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಕಯೆ
ಕಯ ಡುಗಯ ನಿೇಡುವೊಂತ್ತರಬ್ಯೇಕು.
•

ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ಗುೊಂಪುಗಳಾಗಿ ಹಯೇಗಯ ಮತ್ುಿ ಏಕಯ ವಿೊಂಗಡಿಸುವಿರಿ ಎೊಂದು ತ್ತೇಮಾಿನಿಸಿ; ಉದಾಹರಣಯಗಯ, ನಿೇವು ಗುೊಂಪುಗಳನುು
ಸ್ಯುೇಹಿತ್ರ ಗುೊಂಪುಗಳನಾುಗಿ, ಆಸಕಿ ಅರ್ವಾ ಏಕ ಪರಕಾರದ ಅರ್ವಾ ಮಶರ ಸ್ಾಧನಯಯನುು ತಯ ೇರಿಸುವವರ ಗುೊಂಪುಗಳನಾುಗಿ
ವಿೊಂಗಡಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪರಯೇಗ ನಡಯಸಿ ಮತ್ುಿ ಪರತ್ತ ತ್ರಗತ್ತಗಯ ಯಾವುದು ಉತ್ಿಮ ಎೊಂದು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ.

•

ನಿೇವು ಗುೊಂಪ್ಪನ ಸದಸೆರಿಗಯ ಯಾವ ಪ್ಾತ್ರಗಳನುು ನಿೇಡುವಿರಿ ಎೊಂದು ಯೇಜಸಿ (ಉದಾಹರಣಯಗಯ ಟಿಪಿಣಿಯನುು ತಯಗಯದುಕಯ ಳುಳವವರು,
ವಕಾಿರರು, ಸಮಯ ಪ್ಾಲ್ಕರು ಅರ್ವಾ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳನುು ಸೊಂಗರಹಿಸುವವರು), ಮತ್ುಿ ಈ ಪ್ಾತ್ರಗಳನುು ಹಯೇಗಯ ಸಿಷಟಪಡಿಸುವಿರಿ
ಎೊಂದ ಯೇಜಸಿ.

ನಿೇವು ಉತ್ಿಮ ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವನುು ನಿವಿಹಿಸಲ್ು ನಿತ್ೆಕರಮಗಳನುು ಮತ್ುಿ ನಿಯಮಗಳನುು ಸಿದಾಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿೇವು ನಿಯತ್ವಾಗಿ
(regularly) ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವನುು ಬಳಸುವುದರಿೊಂದ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ನಿೇವಯೇನು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿೇರಿ ಎೊಂಬುದನುು ತ್ತಳದ್ರುತಾಿರಯ ಮತ್ುಿ
ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವನುು ಆನೊಂದ್ಸುತಾಿರಯ. ಆರೊಂಭಿಕ ಹೊಂತ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ತ್ರಗತ್ತಯಡನಯ ಕ ಡಿ ತ್ೊಂಡಗಳು ಮತ್ುಿ ಗುೊಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಗಯ ಕಾಯಿ
ನಿವಿಹಿಸುವುದರಿೊಂದ ಆಗುವ ಪರಯೇಜನಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು ಒೊಂದು ಒಳಯಳಯ ಆಲಯ ೇಚನಯ. ಉತ್ಿಮ ಗುೊಂಪುಕಾಯಿದ ವತ್ಿನಯಯು
ಯಾವುದು ಎೊಂದು ನಿೇವು ಚಚಿಸಬ್ಯೇಕು ಮತ್ುಿ ಸ್ಾಧೆವಾದಷುಟ 'ನಿಯಮಗಳ' ಒೊಂದು ಪಟಿಟಯನುು ಸಿದಾಪಡಿಸಿ ಪರದಶಿಿಸಬಹುದು;
ಉದಾಹರಣಯಗಯ ' ಪರಸಿರನುು ಗೌರವಿಸುವುದು', ‘ಆಲ್ಲಸುವುದು’, 'ಪರಸಿರರಿಗಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು', 'ಒೊಂದಕೆೊಂತ್ ಹಯಚುಿ ಆಲಯ ೇಚನಯಯನುು
ಪರಯತ್ತುಸುವುದು', ಇತಾೆದ್
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:

ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸದ ಬಗಯೆ ಸಿಷಟ ಮೌಖಿಕ ಸ ಚನಯಗಳನುು ನಿೇಡವುದು ಮುಖೆ ಅದನಯುೇ ಪರಾಮಶನಯಿಗಾಗಿ ಕಪುಿಹಲ್ಗಯಯ ಮೇಲಯಯ
ಬರಯಯಬಹುದು. ನಿೇವು ಈ ಕಯಳಗಯ ತ್ತಳಸಿರುವೊಂತಯ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ೆವಿದಯ:
•

ನಿಮಮ ಯೇಜನಯಯ ಪರಕಾರ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸಬ್ಯೇಕಯ ೇ ಅವುಗಳನುು ಸ್ಯೇರಲ್ು
ನಿದಯೇಿಶನವನುು ನಿೇಡಿ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ತ್ರಗತ್ತಯ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸಬ್ಯೇಕು ಎೊಂದು ನಿಗದ್ ಪಡಿಸುವುದು ಅರ್ವಾ
ಯಾವುದಯೇ ಪ್ಪೇಠಯ ೇಪಕರಣ ಅರ್ವಾ ಶಾಲಾ ಚೇಲ್ಗಳನುು ತಯರವುಗಯ ಳಸಬ್ಯೇಕು ಎೊಂಬ ಸ ಚನಯಗಳನುು ನಿೇಡುವುದು.

•

ನಿವಿಹಿಸಬ್ಯೇಕಾದ ಕಾಯಿದ ಬಗಯೆ ಸಿಷಟವಾಗಿರಿ ಮತ್ುಿ ಸಣಣ ಸ ಚನಯಗಳನುು ಅರ್ವಾ ಚತ್ರಗಳನುು ಕಪುಿ ಹಲ್ಗಯಯ ಮೇಲಯ ಬರಯಯಿರಿ.
ನಿೇವು ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸುವ ಮುನು ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಗಯ ಪರಶಯುಗಳನುು ಕಯೇಳಲ್ು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಯ ಡಿ.

ಪ್ಾಠ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುೊಂಪುಗಳು ಹಯೇಗಯ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತ್ತಿವಯ ಎೊಂದು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ು ಮತ್ುಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ು ಅತ್ತಿೊಂದ್ತ್ಿ ಓಡಾಡಿ. ಅವರು ನಿೇಡಿರುವ
ಕಾಯಿದ್ೊಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿದಾರಯ ಅರ್ವಾ ಚಚಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧೆವಾಗದೊಂತ್ಹ ಸನಿುವಯೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕಕಯ ೊಂಡಿದಾರಯ ಅವಶೆ ಸಲ್ಹಯ ನಿೇಡಿ.
ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಣಯಯ ಸೊಂದಭಿದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಗುೊಂಪುಗಳನುು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ು ಬಯಸಬಹುದು. ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸದ ಬಗಯೆ ನಿಮಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶಾವಸ
ಮ ಡಿದಾಗ ನಿೇವು ಪರಯತ್ತುಸಿಬಹುದಾದ ಎರಡು ತ್ೊಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವಯ- ಒೊಂದು ದಯ ಡಡ ತ್ರಗತ್ತಯನುು ನಿವಿಹಿಸುವಾಗ ಇವುಗಳು ವಿಶಯೇಷವಾಗಿ
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ಿವಯ:
•

'ತ್ಜ್ಞರ ಗುೊಂಪುಗಳು': ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪಗಯ ಬ್ಯೇರಯ ಕಯಲ್ಸ ನಿೇಡಿ, ಉದಾಹರಣಯಗಯ ವಿದುೆತ್ ಉತಾಿದ್ಸುವ ಒೊಂದು ರಿೇತ್ತಯ ಬಗಯೆ ಸೊಂಶಯ ೇಧನಯ
ನಡಯಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಒೊಂದು ನಾಟ್ಕಕಯೆ ಒೊಂದು ಪ್ಾತ್ರದ ಬ್ಯಳವಣಿಗಯಯನುು ಮಾಡುವುದು. ಸ ಕಿ ಸಮಯದ ನೊಂತ್ರ ಪರತ್ತ ಹಯ ಸ
ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಮ ಲ್ ಗುೊಂಪುಗಳೊಂದ ತಯಗಯದುಕಯ ೊಂಡೊಂತ್ಹ ಒಬಬ 'ತ್ಜ್ಞ' ವಿದಾೆರ್ಥಿಯು ಇರುವೊಂತಯ ಗುೊಂಪುಗಳನುು ಮರು ಸೊಂಘಟಿಸಿ.
ನೊಂತ್ರ ಎಲಾಿ ತ್ಜ್ಞರಿೊಂದ ಜ್ಞಾನವನುು ಒಗ ಡಿ
ೆ ಸುವ ಅವಶೆಕತಯ ಇರುವ ಕಾಯಿವನುು ನಿೇಡಿ, ಉದಾ: ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯ ವಿದುೆತ್ಶಕಿ
ಉತಾಿದನಾ ಕಯೇೊಂದರವನುು ನಿಮಿಸಬ್ಯೇಕು ಎೊಂದು ನಿಧಿರಿಸುವ ಅರ್ವಾ ಒೊಂದು ನಾಟ್ಕದ ಭಾಗವನುು ಸಿದಾಪಡಿಸುವ ಕಾಯಿವನುು
ನಿೇಡಿ.

•

'ಪರತ್ತನಿಧಿಗಳು' : ಏನನಾುದರ ಸಿದಾಪಡಿಸುವ ಅರ್ವಾ ಒೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನುು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕಾಯಿವಾಗಿದಾರಯ, ಸವಲ್ಿ ಸಮಯದ
ನೊಂತ್ರ, ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪು ಇನಯ ುೊಂದು ಗುೊಂಪ್ಪಗಯ ತ್ನು ಪರತ್ತನಿಧಿಯನುು ಕಳುಹಿಸಲ್ು ತ್ತಳಸಿ. ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗಯೆ ಇರಬಹುದಾದ
ಆಲಯ ೇಚನಯಗಳು ಅರ್ವಾ ಪರಿಹಾರಗಳನುು ಹಯ ೇಲ್ಲಸಿ ನೊಂತ್ರ ತ್ಮಮ ಗುೊಂಪ್ಪಗಯ ವರದ್ ನಿೇಡಬಹುದು. ಈ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ, ಗುೊಂಪುಗಳು
ಪರಸಿರ ಕಲ್ಲಯಬಹುದು.

ಕಾಯಿದ ಕಯ ನಯಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲತ್ತರುವ ಅೊಂಶದ ಕುರಿತ್ು ಸ್ಾರಾೊಂಶವನುು ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ುಿ ನಿೇವು ಗಮನಿಸಿದ ಯಾವುದಯೇ ತ್ಪಿನುು ಸರಿಪಡಿಸಿ.
ನಿೇವು ಪರತ್ತಯೊಂದು ಗುೊಂಪ್ಪನ ಹಿಮಾಮಹಿತ್ತಯನುು ಪಡಯಯಬಹುದು, ಅರ್ವಾ ಕಯಲ್ವು ಉತ್ಿಮ ವಿರ್ಾರಗಳನುು ಹಯ ೊಂದ್ವಯ ಎೊಂದು ನಿೇವು ಭಾವಿಸುವ
ಕಯೇವಲ್ ಒೊಂದು ಅರ್ವಾ ಎರಡು ಗುೊಂಪುಗಳನುು ಪರಶಿುಸಬಹುದು. ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳ ವರದ್ಯ ಸೊಂಕ್ಷಿಪಿವಾಗಿ ಇರುವೊಂತಯ ನಯ ೇಡಿಕಯ ಳಳ ಮತ್ುಿ ಇತ್ರಯ
ಗುೊಂಪುಗಳ ಕಯಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಏನನುು ಉತ್ಿಮವಾಗಿ ನಿವಿಹಿಸಲಾಯಿತ್ು, ಯಾವುದು ಆಸಕಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ುಿ ಮತ್ುಿ ಏನನುು ಮತ್ಿಷುಟ
ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎೊಂಬುದನುು ಗುರುತ್ತಸಿ ಹಿಮಾಮಹಿತ್ತಯನುು ನಿೇಡಲ್ು ಉತಯಿೇಜನ ನಿೇಡಿ.
ನಿಮಮ ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕಯ ಳಳಲ್ು ನಿೇವು ಬಯಸಿದರ , ಕಯಲ್ವು ಸೊಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸವನುು ಸೊಂಘಟಿಸಲ್ು
ನಿಮಗಯ ಕಷಟವಯನಿಸಬಹುದು ಏಕಯೊಂದರಯ ನಿಮಮ ಕಯಲ್ವು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು:
•

ಸಕರಯ ಕಲ್ಲಕಯಗಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ುಿ ಸಕರಯ ಕಲ್ಲಕಯಯಲ್ಲಿ ತಯ ಡಗಿಸಿಕಯ ಳಳದ್ರಬಹುದು

•

ಪರಬಲ್ರಾಗಿರಬಹುದು

•

ಕಳಪ್ಯ ಅೊಂತ್ರ್ ವೆಕಿ ಸೊಂಬೊಂಧ ಕೌಶಲ್ಗಳು ಅರ್ವಾ ಆತ್ಮವಿಶಾವಸದ ಕಯ ರತಯಯ ಕಾರಣದ್ೊಂದ ಭಾಗವಹಿಸದ್ರಬಹುದು.

ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವನುು ನಿವಿಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬ್ಯೇಕಾದರಯ ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಾಿ ಅೊಂಶಗಳ ಬಗಯೆ ಅವಲಯ ೇಕಸುವುದರ ಜಯ ತಯಗಯ ಕಲ್ಲಕಾ
ಫಲ್ಲತ್ಗಳನುು ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗಯ ಸ್ಾಧಿಸಲಾಗಿದಯ ಮತ್ುಿ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗಯ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಪರತ್ತಕರಯಿಸಿದರು ಎೊಂಬುದು ಮುಖೆವಾಗುತ್ಿದಯ
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ಪರಯೇಜನವಾಯಿತಯೇ?). ನಿೇವು ಗುೊಂಪುಗಳು ನಿವಿಹಿಸುವ ಕಾಯಿದಲ್ಲಿ, ಸೊಂಪನ ಮಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅರ್ವಾ ಗುೊಂಪುಗಳ

ಸೊಂಯೇಜನಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬ್ಯೇಕಾದ ಯಾವುದಯೇ ಹಯ ೊಂದಾಣಿಕಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ಜಾಗರ ಕರಾಗಿ ಯೇಜಸಿ ಅಳವಡಿಸಿ.
ಸೊಂಶಯ ೇಧನಯ ತ್ತಳಸುವುದಯೇನಯೊಂದರಯ ಗುೊಂಪುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಕಯಯನುು ವಿದಾೆರ್ಥಿ ಸ್ಾಧನಯಯ ಮೇಲಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಬೇರಲ್ು ಎಲಾಿ
ಸೊಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬ್ಯೇಕಯೊಂದಯೇನಿಲ್ಿ, ಆದಾರಿೊಂದ ನಿೇವು ಪರತ್ತ ಪ್ಾಠ್ದಲ್ ಿ ಗುೊಂಪುಕಾಯಿವನುು ಬಳಸುವ ಅಭಿಪ್ಾರಯವನುು ಹಯ ೊಂದಬ್ಾರದು.
ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸವನುು ಒೊಂದು ಪೂರಕ ತ್ೊಂತ್ರವನಾುಗಿ ಬಳಸಿಕಯ ಳಳಲ್ು ಪರಿಗಣಿಸ ಬಯಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣಯಗಯ ನಿೇವು ವಿಷಯದ ಬದಲಾವಣಯ
ಮಾಡುವ ನಡುವಿನ ವಿರಾಮದೊಂತಯ ಅರ್ವಾ ತ್ರಗತ್ತ ಚರ್ಯಿಗಯ ರ್ಾಲ್ನಯ ನಿೇಡಲ್ು ಬಳಸಬಹುದು. ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಬಗುವಿನ
ವಾತಾವರಣವನುು ಹಯ ೇಗಲಾಡಿಸಲ್ು ಅರ್ವಾ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಲಕಯಯ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳನುು ಮತ್ುಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳನುು
ಪರಿಚಯಿಸಲ್ು ಅರ್ವಾ ವಿಷಯಗಳನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲ್ು ಸಹ ಗುೊಂಪು ಕಯಲ್ಸವನುು ಬಳಸಬಹುದು.

2:

ಬ್ಯಳಯ ಇಳುವರಿಯನುು ಸುಧಾರಿಸಲ್ು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಿ ವಿಧಾನಗಳನುು ಆಲಯ ೇಚಸುವೊಂತಯ ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪಗ ತ್ತಳಸಿ. ಈ
ಪರಶಯುಯನುು ಮನಯಕಯಲ್ಸವನಾುಗಿ ಮುೊಂಚತ್ವಾಗಿಯೆೇ ಅವರಿಗಯ ನಿೇಡಬಹುದು, ಮತ್ುಿ ಗಾರಮೇಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಾದರಯ ಜನರು
ತ್ಮಮ ಭ ಮಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಳಯ ಇಳುವರಿಯನುು ಹಯಚಿಸಲ್ು ಏನು ಮಾಡುತಾಿರಯ ಎೊಂದು ತ್ಮಮ ಸೊಂಬೊಂಧಿಕರು ಮತ್ುಿ ಸ್ಯುೇಹಿತ್ರಯ ೊಂದ್ಗಯ ಮಾತ್ನಾಡಿ
ತ್ತಳದುಕಯ ಳಳಲ್ು ತ್ತಳಸಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಾದರಯ ಗಾರಮೇಣ ಪರದಯೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅವರ ಯಾವುದಯೇ ಸೊಂಬೊಂಧಿಕರಿಗಯ ಕರಯಮಾಡಿ
ಅರ್ವಾ ಮಾರುಕಟಯಟಗಯ ಹಯ ೇಗಿ ಉತ್ಿನುಗಳು ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನುು ಅವರು ಬ್ಯಳಯ ಇಳುವರಿಯನುು ಹಯಚಿಸಲ್ು ಏನು ಮಾಡುತಾಿರಯ
ಎೊಂದು ತ್ತಳದುಕಯ ಳಳಲ್ು ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸಿ.
ಅವರು ಚಚಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹಿೇಗಿವಯ:
•

ನಾವು ಜಮೇನಿನಲ್ಲಿ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ಗಯ ಬಬರಗಳನುು ಬಳಸಬ್ಯೇಕಯ? ಗಯ ಬಬರಗಳು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು ಉೊಂಟ್ುಮಾಡಬಹುದು?

•

ಕರಮನಾಶಕಗಳು ಆರಯ ೇಗೆಕರ ಬ್ಯಳಯಗಳನುು ಬ್ಯಳಯಯಲ್ು ಅವಶೆಕ. ಅವುಗಳು ವನೆಜೇವಿಗಳಗಯ ಹಾನಿಯುೊಂಟ್ು ಮಾಡಬಹುದು
ಎೊಂಬುದು ವಾಸಿವವಾಗಿ ದುರದೃಷಟಕರ, ಆದರಯ ಮುಖೆವಲ್ಿ.

•

ನಿರುದಯ ೆೇಗ ಮತ್ುಿ ಅಪ್ೌಷ್ಟ್ಟಕತಯ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿೊಂದ, ನಮಮ ಆದೆತಯ ಮನಯಗಳು ಹಾಗ ಕಾಖಾಿನಯಗಳನುು ನಿಮಿಸುವುದು
ಆಗಬ್ಯೇಕಯ ೇ ಅರ್ವಾ ಹಯಚುಿ ಬ್ಯಳಯಗಳನುು ಬ್ಯಳಯಯುವುದು ಆಗಬ್ಯೇಕಯ ೇ?

ನಾವು ಉತಾಿದ್ಸುವ ಕಸದ ಎಲಾಿ ಮ ಲ್ಗಳ ಬಗಯೆ ಮತ್ತಮೊಂರ್ನವನುು ನಡಯಸಿ. ಇದು ಮನಯಯ ವಸುಿಗಳು, ಚರೊಂಡಿ, ಕಾಖಾಿನಯ ತಾೆಜೆ, ಕಸ
ಮುೊಂತಾದವುಗಳನುು ಒಳಗಯ ೊಂಡಿರಬಹುದು, ಕಪುಿ ಹಲ್ಗಯಯ ಮೇಲಯ ಎಲಾಿ ವಿರ್ಾರಗಳನುು ಬರಯಯಿರಿ. ಸ್ಾಧೆವಾದರಯ ಕಯಲ್ವು ಚತ್ರಗಳನುು
ಸೊಂಗರಹಿಸಿ ಮತ್ುಿ ಇವುಗಳನುು ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರ್ಾರಗಳನುು ಮ ಡಿಸಲ್ು ನಿೇಡಬಹುದು.
ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ಗುೊಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಿ ಮತ್ುಿ ನಾವು ಒೊಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ಉತಾಿದ್ಸುವ ಕಸದ ಪರಮಾಣವನುು ತ್ಗಿೆಸಬಹುದಾದ
ಮ ರು ವಿಧಾನಗಳನುು ತ್ತಳಸುವೊಂತಯ ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪಗ ಸ ಚಸಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮ ರಕೆೊಂತ್ ಹಯಚುಿ ಸಲ್ಹಯಗಳದಾಲ್ಲಿ, ಮ ರು ಅತ್ುೆತ್ಿಮ ಸಲ್ಹಯಗಳನುು
ಒಪ್ಪಿ ಕಯ ಳಳಲ್ು ಪರಯತ್ತುಸುವೊಂತಯ ತ್ತಳಸಿ. ಅವರು ಈ ಮುೊಂದ್ನ ಕಯಲ್ವು ವಿಷಯಗಳನುು ಹಯ ರತ್ರಬಹುದು: ವಸುಿಗಳನುು ಎಸ್ಯಯುವ ಬದಲ್ು
ಅವುಗಳನುು ಜನರು ಮರುಬಳಕಯ ಮಾಡಲ್ು ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸಲ್ು ಒೊಂದು ತಾೆಜೆ ಮರುಬಳಕಯಯ ಸ್ಾಥವರವನುು ಸ್ಾಥಪ್ಪಸುವುದು.
www.TESS-India.edu.in
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•

ಪ್ಾಿಸಿಟಕ್ ಕಯೈ ಚೇಲ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಪ್ ಗಳ ಬ್ಯಲಯಯನುು ಕಾಗದದ ಕಯೈ ಚೇಲ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಪ್ ಗಳ ಬ್ಯಲಯಗಿೊಂತ್ ಹಯಚುಿ ದುಬ್ಾರಿ
ಮಾಡುವುದು.

•

ಒಳಚರೊಂಡಿ ವೆವಸ್ಯಥಗಾಗಿ ಹ ಡಿಕಯ ಮಾಡಲ್ು ಆದೆತಯ ನಿೇಡುವುದು.

•

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಕಸ ಸೊಂಗರಹಕಾರರಿಗಯ ವಯೇತ್ನ ಪ್ಾವತ್ತಸಲ್ು ಹಯಚುಿ ತಯರಿಗಯಯನುು ವಿಧಿಸುವುದು.

ನೊಂತ್ರ ಅವರ ಮ ರು ಸಲ್ಹಯಗಳನುು ನಿೇಡುವೊಂತಯ ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪಗ ತ್ತಳಸಿ. ಅೊಂತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಇಡಿೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಒೊಂದು ದಯ ಡಡ ಬದಲಾವಣಯಯನುು ಮಾಡುತ್ಿದಯ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸುವ ಒೊಂದು ಸಲ್ಹಯಗಯ ಮತ್ ನಿೇಡುವೊಂತಯ ತ್ತಳಸಿ.

ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ಐದು, ಹತ್ುಿ ಅರ್ವಾ 15 ರ ಗುೊಂಪುಗಳನಾುಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಿ. ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪಗಯ ಸೊಂಶಯ ೇಧನಯಗಾಗಿ ವಿದುೆತ್ ಉತಾಿದನಯಯ
ಈ ಕಯಳಗಿನ ಒೊಂದು ವಿಧಾನವನುು ನಿೇಡಿ:
•

ಕಲ್ಲಿದಾಲ್ನುು ಉರಿಸುವುದು

•

ಸ್ೌರಶಕಿ

•

ಪವನಶಕಿ

•

ಅಣುಶಕಿ

•

ಜಯೈವಿಕರಾಶಿ

ವಿದುೆತ್ ಉತಾಿದನಯಯ ಈ ವಿಧಾನದ ಬಗಯೆ ಸೊಂಶಯ ೇಧನಯ ನಡಯಸಲ್ು ಅವರಿಗಯ ಒೊಂದು ಅಧಾೆಯವನುು ನಿೇಡಿ. ಅವರು ಈ ಕಯಳಗಯ ನಿೇಡಿರುವ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗಯೆ ಟಿಪಿಣಿ ಮಾಡಬ್ಯೇಕು:


ಈ ವಿಧಾನವು ಹಯೇಗಯ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ಿದಯ



ಈ ವಿಧಾನದ ಅನುಕ ಲ್ಗಳು



ಈ ವಿಧಾನದ ಅನಾನುಕ ಲ್ಗಳು

ಈ ಬಗಯೆ ಅವರ ಪಠ್ೆಪುಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಯಲ್ವು ಮಾಹಿತ್ತಯು ದಯ ರಯಯುತ್ಿದಯ. ನಿೇವು ಗರೊಂರಾಲ್ಯದ್ೊಂದ ಕಯಲ್ವು ಪುಸಿಕಗಳನುು ಪಡಯದುಕಯ ೊಂಡು ಅವರಿಗಯ
ನಿೇಡಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಅೊಂತ್ಜಾಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲ್ು ಅವರಿಗಯ ಸುಳುಹುಗಳನುು ನಿೇಡಬಹುದು, ಮತ್ುಿ ತ್ಮಮ ಮನಯಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ
ಪುಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲ್ು ಅವರನುು ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸಬಹುದು.
ಮುೊಂದ್ನ ತ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಯ ಸ ವಿದುೆತ್ ಸ್ಾಥವರವನುು ನಿಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎೊಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನುು ಅವರ ಮುೊಂದ್ಡಿ . ವಿದುೆತ್
ಸ್ಾಥವರವು ಯಾವ ರಿೇತ್ತ ಇರಬ್ಯೇಕು?
ಐದು ಜನರ ಗುೊಂಪುಗಳನಾುಗಿ ನಿಮಮ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ವಿೊಂಗಡಿಸಿ - ಆದರಯ ಈ ಬ್ಾರಿ ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ ಿ ವಿದುೆತ್ ಉತಾಿದ್ಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗಯೆ
ತ್ತಳದ್ರುವ ಒಬಬರು 'ತ್ಜ್ಞ' ವಿದಾೆರ್ಥಿ ಇರುವುದನುು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕಯ ಳಳ.
ನಿಮಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯ ವಿದುೆತ್ ಕಯೇೊಂದರ ವನುು ನಿಮಿಸಬ್ಯೇಕು ಎೊಂದು ನಿಧಿರಿಸಲ್ು ಪರತ್ತ ಗುೊಂಪ್ಪಗ ತ್ತಳಸಿ.

Additional resources
•
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Environmental Education covers the latest syllabus for the National Council of Educational
Research and Training (NCERT). This has also been adopted by the Council for the Indian
www.TESS-India.edu.in

School Certificate Examinations (CISCE) for the compulsory subject, environmental education,

from the academic year 2005–06. Details are available from: http://www.oup.co.in/series/schooleducation/environment/367/environmental-education/17/level/secondary (accessed 20 May
2014)
•
•
•

A project book for Class X environmental education:
http://ncert.nic.in/book_publishing/environ_edu/10/content.pdf (accessed 20 May 2014)
Beeta Environmental Education Class 10: https://sapnaonline.com/beeta-environmental-educationclass-10-icse-129084
Natural resources for Class X: http://www.excellup.com/classten/naturalresourceten.aspx
(accessed 20 May 2014)
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