(OER
-

OER

TESSOER

(http://www.tess-

india.edu.in/). TESS-

OER
OER

TESS-

United Kingdom (UK)

.
TESS-

TESS-

TESS-

TESS(downloaded),(http://www.tess-india.edu.in/).

Version 2.0 SS07v1

Except for third party materials and otherwise stated, this content is made available under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike licence: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

ಈ ಘಟಕವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳುವ ಬಗ್ಳೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರಗಳಿಗ್ಳ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸನವು

ಮತ್ನತ

ಉತಳತೇ ಸನವ ಬಗ್ಳೆ ಇದ್ಳ.
ಶಿಕ್ಷಕರನ 35-50 ಪ್ರತಿಶತ್ ಸಮಯವನ್ನೆ ತ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಶ್ಳೆ ಕಳೇಳುವಿಕಳಗ್ಳ ವಾಯಿಸನತಯತರಳ. ಪ್ರಿಣಯಮಕಯರಿ ಪ್ರಶ್ಳೆ ಕಳೇಳುವಿಕಳಯನ ಮಕಕಳ
ಕಲಿಕಳಯನ್ನೆ ಹಳಚ್ಚಿಸನತ್ತದ್ಳ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ಳೆ ಕಳೇಳುವಿಕಳಯನ ಅವರ ಅವಧಯನ್ವನ್ನೆ ಮನಖ್ಾ ಪ್ರಿಕಲ್ಪನಳಗಳಿಗ್ಳ ನಿದ್ಳೇಿಶಿಸನತ್ತದ್ಳ ಮತ್ನತ ನಿಮಮ
ಗರಹಿಕಳಯನ್ನೆ ಸನಧಯರಿಸನತ್ತದ್ಳ. ಅಷಳಟೇ ಅಲ್ಲದ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ

ಒಂದನ ಪಯಠದ ಬಗ್ಳೆ ಏ

ಅರ್ಿಮಯಡಿಕಳ ಂಡಿದ್ಯಾರಳ ಎಂಬನದನ್ನೆ ತಿಳಿದನಕಳ ಳೆಲ್ನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನತ್ತದ್ಳ,
ಹಳ ಂದ್ಯಣಿಕಳ ಮಯಡಿಕಳ ಳೆ

ಪ್ರಿಣಯಮಕಯರಿ ಪ್ರ

ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳಿವಳ, ಮತ್ನತ

ರಿೇತಿ

ಕಳೇಳಬಹನ

ಮತ್ನತ
ನಿಮಮ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ್ಳ ಕಷ್ಟಕರ

ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಚ್ಚಂತ್ನಳ ಮತ್ನತ ಕಲಿಕಳಯನ್ನೆ ಬಳಂಬಲಿಸನವ
ಳುವ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಎಚ್ಿರಿಕಳಯಿಂದ ಯೇಜಿಸನವು

NCERT 9ನಳೇ ತ್ರಗತಿಯ ವಿಷ್ಯ
ಆದರಳ

“ನಯವು ಏಕಳ ಕಯಯಿಲಳ ಬೇಳುತಳತೇ

ಗತ್ಾವಿದ್ಳ

” ರಲಿಲ

ವಿಚಯರಗಳು ವಿಜ್ಞಯನ್ದಲಿಲ ಭಳ ೇಧಿಸನವ ಎಲಯಲ ಅಧಯಾಯಗಳಿಗ ಅನ್ವಯಿಸನತ್ತವಳ.



ವಿಭಿನ್ೆ ಬಗ್ಳಯ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳುವುದರ ಮತ್ನತ ವಿಭಿನ್ೆ ಬಗ್ಳಯ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ರಚ್ಚಸನವು



ನಿಮಮ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ ಪ್ರಶಿೆಸನವ



ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ

ಮಹತ್ವ.

ವಿವಿಧ ವಿಧಯನ್ / ಮಯಗಿಗಳು.

ಪ್ರಶಿೆಸನವಂತಳ ಪ್ರೇತಯಾಹಿಸನವ ಬಗ್ಳ.

ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ

ಅರಳಥಿಸಿಕಳ ಂಡಿದ್ಯಾರಳ ಎಂಬನದನ್ನೆ ತಿಳಿಯಲ್ನ ಪ್ರಶಿೆಸನವುದನ ಒಂದನ ಉತ್ತಮ ವಿಧಯನ್.

ಆದರಳ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಏಕಳ ಪ್ರಶಿೆಸಬಳೇಕನ ಎಂಬನದಕಳಕ ಇತ್ರ ಕಯರಣಗಳೂ ಇವಳ:


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ



ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಲಳ ೇಚ್ನಳಯನ್ನೆ



ಹಳ ಸ ತಿಳುವಳಿಕಳಯನ್ನೆ ಸೃಜಿಸನವ ಸಲ್ನವಯಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜ್ಯಾನ್ವನ್ನೆ



ಪ್ರಧಯನ್ ತಿಳುವಳಿಕಳಗಳನ್ನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ನ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಯಗಿ ಯೇಜಿತ್ ಕರಮದಲಿಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನೆ ಮನನ್ೆಡಳಸಲ್ನ.



ಆಸಕ್ರತಯನ್ನೆ ಕಳರಳಿಸಲ್ನ ಹಯಗ ಆಲಳ ೇಚ್ನಳ ಮತ್ನತ ತಿಳುವಳಿಕಳ



ತಯಕ್ರಿಕತಳ, ಸಮಸ್ಯಾ ಪ್ರಿಹಯರ ಸ್ಯಮ



ತಯವು ಹಳೇಗ್ಳ ಕಲಿ

ವಿಜ್ಯಾನ್

ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ನ.
ತ್ರ್ಾದಂದ ವಿಶ್ಳಲೇಷ್ಣಯತ್ಮಕತಳಯೆಡಳಗ್ಳ ವಿಸತರಿಸಲ್ನ.
ಸಮರಿಸಲ್ನ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲ್ನ.
.

, ಮೌಲ್ಾಮಯಪ್ನ್ ಮತ್ನತ ಪಯರಕಲ್ಪನಳಗಳನ್ನೆ ಸ ತಿರೇಕರಿಸಲ್ನ ಉತಳತೇಜನ್ ನಿೇಡಲ್ನ.
ಸವ-ಅರಿವನ್ನೆ ವೃ ಸಲ್ನ
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ಪ್ರಶಿೆಸನ

ಯನ್ನೆ ತ್ರಗತಿ ನಿವಿಹಣಯ

ವಯಗಿ ಕ ಡಯ ಬಳಸಬಹನದನ. ತ್ರಗತಿಯಿಂದ ವಿಮನಖ್ರಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ್ ಸ್ಳಳ್ಳಯಲ್ನ

ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹವರನ್ನೆ ಒಳಗ್ಳ ಳುೆವಂತಳ ಮಯಡಲ್ನ ಸಹ
ಸವಗ್ೌರವವನ್ನೆ
ಹಿಮಯಮಹಿತಿ

ಬಳಸಬಹನದ್ಯಗಿದ್ಳ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ಯವಸ ಮತ್ನತ

ಸಲ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹನದನ.
ರಳಥಸನವಿಕಳ ಮತ್ನತ ಇಡಿೇ ತ್ರಗತಿಯ

ವಿಧಯನ್ಗ

ಅತ್ಾಂತ್ ಪ್ರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯದ ಭಳ ೇಧನಯ

ನಿದಶಿನ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಯಬೇತಯಗಿದ್ಳ. ಪ್ರಶಿೆಸನವಿಕಳಯನ

ಹಿಮಯಮಹಿ

ನಿೇಡಲ್ನ

ಉತ್ತಮ ಅವಕಯಶವನ್ನೆ
ಇಡಿೇ ತ್ರಗತಿಯ ಭಳ ೇಧನಳಯನ



,

ಕ್ಷಕರನ

(Petty, 2009):

ಸವಯಲಿನ್ ಮತ್ನತ ಆಸಕ್ರತಯನತ್ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳಬಳೇಕನ.
ಣಿ ಭಯಗವಹಿಸನವಿಕಳಯನ್ನೆ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಬಳೇಕನ,

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನೆ

ಹಳಸರಿಸಬಳೇಕನ.


ಉತ್ತರ



ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ

.
ಅವರ ಆಲಳ ೇಚ್ನಳಯನ್ನೆ ವಿವರಿಸಲ್ನ

.


ಪ್ರಶಿೆಸನವಿಕಳಯ

:

1
.
.

2

1

.
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ಮನಚ್ಚಿದ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೇಚ್ಚಸಬಳೇಕಯದ

,

ಅಗತ್ಾವಿರನವುದಲ್ಲ.
ಸಮರಣಳಯನ್ನೆ ರ್ಮೇರಿದ, ಸಂಕ್ರೇಣಿ ಆಲಳ ೇಚ್ನಯ
ಕೌಶಲ್ಗಳನ್ನೆ ವಿಷ್ದೇಕರಿಸನವುದನ, ಹಳ ೇಲಿಸನವ , ವಿವರಿಸನವ , ವಿಶ್ಳಲೇಷಿಸನವ
ಮನಚ್ಚಿದ ಪ್ರಶ್ಳೆ
ಹಳಥಡಳ ರೇಕಳ ಲೇರಿಕ್ ಆಮಲದ ಪಿ

ಸವಯ
ಚ್ ಎಷ್ನಟ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ಳೆಯ

ತಳರಳದ ಪ್ರಶ್ಳೆ

ಉದ್ಯಹರಣಳ,

ಇದನ್ನೆ ಹಳೇಗ್ಳ ನಯವು ತಿಳಿಯಬ ದನ

ಅದನ ಹಳಥಡಳ ರೇಕಳ ಲೇರಿಕ್ ಆಮಲದ ಬಗ್ಳಗ್ಳ ಏನ್ನ್ನೆ ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸನತ್ತದ್ಳ

ಎಂಬ
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ಅರ್ವಯ,

ಪ್ರಶ್ಳೆ

3

1:
ಈ ಚ್ಟನವಟಿಕಳಯನ ನಿಮಮ ಯೇಜನಯ ತ್ಯಯರಿಕಳಯ ಒಂದನ ಹಂತ್ವಯಗಿದ್ಳ. ಇದನ್ನೆ ಸಹಳ ೇದ್ಳ ಾೇಗಿಯಂದಗ್ಳ ರ ಪಿಸನವುದ್ಯದರಳ
ಅನ್ನಕ ಲ್ಕರವಯಗಿರನತ್ತದ್ಳ.
ಪ್ರಿಣಿತ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳುತಯತರಳ. ಪ್ರಿಣಿತ್ರಯಗಲ್ನ ಅಭಯಾಸ ಅಗತ್ಾ. ನಿದಶಿನ್ಕಯಕಗಿ “ £Áವು ಏಕಳ ಅನಯರಳ ೇಗಾಕಳಕ
ತ್ನತಯತಗನತಳತೇವಳ ” ಎಂಬ ಘಟಕವನ್ನೆ
ಪ್ರಶಿೆಸಲ್ನ

ಒಂದನ

ಧಿಸನವ ಮನಂಚಳ, ಈ ವಿ

ವಿಜ್ಞಯನ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸನವ ಸಲ್ನವಯಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆ

ಯೇಜಿಸಿ

ವಳಥರಸ್, ಬಯಾಕ್ರಟೇರಿಯಯ, ಸ್ಳ ೇಂಕನ ಮನಂತಯದ

ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ದಗಳ

ನಿೇವು

ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಯೇಜಿಸಿ

ಸಂಪ್ನ್ ಮಲ್-2 ನ್ನೆ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿ.

2
ಇಡಿೇ ತ್ರಗತಿಗ್ಳ ಪ್ರಶ್ಳೆ ಕಳೇಳುವುದನ

ಒಂದನ ಮನಖ್ಾವಯದ ತ್ಂತ್ರವಯಗಿದ್ಳ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ ಭಯಗವಹಿ

ಪ್ರತಿಯಬಬ

ವಿಧಯನ್ವಂದನ್ನೆ ಇಲಿಲ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದ್ಳ-ಒಂದನ

ಕಲಿಕಯ ತ್ಂತ್ರ.

2:
ಕಪ್ುಪ ಹಲ್ ಯ ಮೇಲಳ ಈ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಬರಳಯಿರಿ: ಬಯಾಕ್ರಟೇರಿಯಯ ಮತ್ನತ ವಳಥರಸ್ ಗಳ ನ್ಡನವಳ ಇರನವ ವಾತಯಾಸಗಳ್ಳೇನಳಂದನ?(ದಯವಿಟನಟ
್

ಗಮನಿಸಿ, ನಿೇವು ಈಗ್ಯಗಲಳೇ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನೆ ಭಳ ೇದಸಿದಾಲಿಲ
ನಯ
ಐದನ ನಿರ್ಮಷ್ಗಳ

ಆರನ

ಪ್ರಶ್ಳೆಯನ್ನೆ ಬಳಸಬಹನದನ)
ವಿಂಗಡಿಸಿರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ಳೆಯ ಉತ್ತ

ಲಯವಕಯಶ ನಿೇಡಿರಿ. ಮಯಹಿತಿ

ಪ್ಠಾಪ್ುಸತಕವನ್ನೆ ಬಳಸಲ್ನ ಅವಕಯಶ ನಿೇಡಿರಿ

ಕಳ ಠಡಿಯ
ಬಯಾಕ್ರಟೇರಿಯಯಗಳಿಂದ ಬರನವ ರಳ ೇಗಗಳು ಯಯವು

ವಳಥರ

ನ್ಮಮ ದ್ಳೇಹದಲಿಲ

ಎಲಿಲ
ಐದನ ನಿರ್ಮಷ್ಗಳ ನ್ಂತ್ರ,

ಹಳಚ್ಚಿನ್ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಾವಿದ್ಳಯೇ ಎಂದನ ಪ್ರಶಿೆಸಿ. ಸಂಭಯಷ್ಣಳ ಮನಂದನವರಿಯನತಿತದಾರಳ

ಮತಳತರಡನ ನಿರ್ಮಷ್ ಕಯಲಯವಕಯಶ ನಿೇಡಿರಿ.
ಈ ಪ್ರಶ್ಳೆಗ್ಳ ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ

ಬಯಾಕ್ರಟೇರಿಯಯ ಮತ್ನತ ವಳಥರಸ್ ಭಿನ್ೆ ಕನಟನಂಬಗಳಿಗ್ಳ ಸ್ಳೇರಿವಳ, ಮತ್ನತ ಭಿನ್ೆ ಭಿನ್ೆವಯಗಿ

ಕಯಯಿನಿವಿಹಿಸನತ್ತವಳ, ಮತ್ನತ ಬಳೇರಳ ಬಳೇರಳ ಕಯಯಿಲಳಗಳಿಗ್ಳ ಕಯರಣವಯಗನತ್ತವಳ ಎಂಬನದರ ಅರಿವು ಅಗತ್ಾವಿರನತ್ತದ್ಳ.
ಪ್ರತಿ ಗನಂಪಿಗ
4
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ಪ್ರತಿ ಗನಂಪಿಗ

ಪ್ರಶ್ಳೆ ಕಳೇಳಿರಿ. ಈಗ್ಯಗಲಳೇ ಹಳಸರಿಸಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ ಅಸಮರ್ಿನಯದರಳ ತ್ನ್ೆ ತ್ಂಡದ ಸದಸಾರಿಂದ

ಸಹಯಯ ಪ್ಡಳದನ ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಇಲಿಲ ಕಳಲ್ವು ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ

ನಿೇಡಲಯಗಿದ್ಳ:



ದ್ಳೇಹದ ಮೇಲಳ ಬಯಾಕ್ರಟೇರಿಯಯ ಮತ್ನತ ವಳಥರ



ಬಯಾಕ್ರಟೇರಿಯಯದಂದ ಯಯವ ರಳ ೇಗಗಳು ಬರನತ್ತ ?



ವಳಥರ



ಬಯಾಕ್ರಟೇರಿಯಯ ಹಳೇಗ್ಳ ವೃ ಹಳ ಂದನತ್ತ ?



ಜಿೇವ ನಿರಳ ೇಧಕ ಔಷ್ಧಗಳು ಹಳೇಗ್ಳ ಕಯಯಿ ನಿವಿಹಿಸನತ್ತವಳ?

ಯಯವ ಪ್ರಿಣಯಮ ಉಂಟನಮಯಡನತ್ತವಳ ?

ಬರನವ ಸ್ಯಮಯನ್ಾ ಕಯಯಿಲಳಗಳ್ಯವು

?

ಒಂದನ ವಳೇಳ್ಳ ಒಂದನ ಗನಂಪ್ು ನಿೇಡಿದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಯಗಿರದದಾಲಿಲ ಅರ್ವಯ

ಬಳೇರಳ ಗನಂಪಿಗ್ಳ ಪ್ರಶ್ಳೆಯನ್ನೆ

ವಗ್ಯಿಯಿಸಬಹನದನ. ಇತ್ರಳ ಗನಂಪ್ುಗಳಿಗ್ಳ “ನಿೇವು ಇದನ್ನೆ ಸಮಮತಿಸನವಿರಯ ? ಅರ್ವಯ ಏನಯದರ ಸ್ಳೇರಿಸಲಿಚ್ಚಿಸನವಿರಯ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ
ಕಳೇಳಬಹನದ್ಯಗಿದ್ಳ.
ಕಪ್ುಪ ಹಲ್ಗ್ಳಯ ಮೇಲಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯನ್ನೆ ಬರಳಯಿರಿ

ಇದನ್ನೆ ನಿವಿಹಿಸಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಬಬನಿಗ್ಳ ತಿಳಿಸಿ
ಬರಳಯಿರಿ.

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಗನಂಪ್ು ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ, ಕಪ್ುಪ ಹಲ್ಗ್ಳಯ ಮೇಲಿರನವ

ಮಯಹಿತಿ

ವಳಥಜ್ಞಯನಿಕವಯಗಿ

ಎಂದನ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಿ.
ನ್ಂತ್ರ

ಗನಂಪಿನ್

ಬಯಾ

ಮತ್ನತ ವಳಥರ

ನ್ಡನವಿನ್

ವಾತಯಾಸಗಳನ್ನೆ ಪ್ಟಿಟ ಮಯಡಲ್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಗ್ಳಯ ಮೇಲಿರನವ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನೆ ಅವರನ ಬಳಸಿಕಳ ಳೆಲಿ. ಆದರಳ ಈ ವಿಂಗಡಣಳಯನ್ನೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ್ಳೇ ಮಯಡಬಳೇಕನ.

•
•

ಈ ವಿಧಯನ್ಕಳಕ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ
ಈ ಚ್ಟನವಟಿಕಳಯಿಂದ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ

ಬಗ್ಳಗ್ಳ ನಿೇವು ಏನ್ನ್ನೆ ಅರಿತಿ

1:
ಶಿರೇಮತಿ ಗ್ಯಂಧಿಯವರನ ಅವರ ತ್ರಗತಿಯ ಎಲಯಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ

ಭಯಗವಹಿಸನವಂತಳ ಮಯಡಲ್ನ ಇಡಿೇ ತ್ರಗತಿ

ವಿಧಯನ್ವನ್ನೆ ಅನ್ನಸರಿಸನತಯತರಳ.
ನಯನ್ನ ನ್ನ್ೆ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ ಎಷ್ನಟ ಸ್ಯಧಾವೇ ಅಷ್ ಟ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇ

ಇದರಿಂದ ನ್ನ್ೆ

ಗರಹಿಸಿದ್ಯಾರಳ ಎಂಬನದನ್ನೆ ಪ್ತಳತ ಮಯ

ನಯನ್ನ ನ್ನ್ೆ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ ಉತ್ತರ ಗ್ಳ ತಿತಲ್ಲದ ಕಯರಣಕಳಕ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲಿಲ ಉಂಟಯಗನವ ಮನಜನಗರ ತ್ಪಿಪಸಲ್ನ

ಸವಪಳರೇರಿತ್ರಯಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ ತಿಳಿಸನತಳತೇನಳ. ಈ ವಷ್ಿ

ನ್ನ್ೆ 9ನಳೇ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ ಹನಡನಗರಿಗಿಂತ್ ಹಳಚ್ನಿ ಹನಡನಗಿಯರಿದ್ಯಾರಳ. ಆದರಳ ನಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದನ
ಬಯರಿ ಕಳಥ ಎತ್ನತ
ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ ಕಳಥ ಎತ್ನತತಿತಲ್ಲ
ತಿಳಿ

ಎಷ್ನಟ

ಒಂದನ ದನ್

ಪ್ರಯೇಗ ನಿರತ್ರಯಗಿ

ದರಳ ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ ಹನಡನಗರನ ಹಳಚ್ನಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗ್ಳ ಪ್ರಶಿೆಸ್ಳದ್ಳ ನಿೇವು ಏಕಳ

ಕಳಲ್ವರನ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ಳಾೇನಳಂದರಳ ನ್ಮಗ್ಳ ಗ್ಳ ತಿತರನವ ಉತ್ತರ ಸರಿಯೇ ತ್ಪ್ಪೇ
ಇತ್ರರ ಮನಂದ್ಳ

ಎಂದನ
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ಕಯಯಿಲಳಗಳನ್ನೆ ತ್ಡಳಗಟನಟವ ಕನರಿತ್ನ ಅ ಸಿಸನತಿತದ್ಳಾವು. ಹಿಂದನ್ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ ಕಲಿತಿತದಾ ಕಯಯಿಲಳಗಳ ಕಯರಣ ಮತ್ನತ
ಚ್ಚಕ್ರತಳಾ ವಿಷ್ಯದ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರಿವನ್ನೆ

ತಿಳಿಯನವ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳಲ್ನ ಯೇಜಿಸಿದ್ಳ.

ಮನಚ್ಚಿದ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ
ಯೇಜಿಸಿದ್ಳ.

ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳಲ್ನ

ಕಯಯಿಲಳ ತ್ಡಳಗಟನಟವ ಕನರಿತ್ನ ಅವರ ಅರಿವನ್ನೆ ತಿಳಿ

ನಯನ್ನ ಮ ರನ ಚ್ಚಕಕ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳಿದ್ಳ.

•

ಕಯಯಿಲಳ

•

ಕಯರಣ

?

ಸ್ಯಂಕಯರರ್ಮಕ ರಳ ೇಗಗಳು ಹಳೇಗ್ಳ ಹರಡನತ್ತ ?

•

ಜಿೇವ

ನಯನ್ನ

ರಳ ೇಧಕ ಔಷ್ಧಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ, ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳ ಕನರಿತ್ಂತಳ

ನಯನ್ನ ಅವರಿಗ್ಳ

ತ್ದನ್ಂತ್ರ ಪ್ಕಕದವ

ಕಯಲಯವಕಯಶ ನಿೇಡಿ ಅವರ ಸಂಭಯಷ್ಣಳಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳುತಯತ ಅಡಯಾಡನತಿತ .

ನಯನ್ನ ಉತ್ತರಿ

ಹನಡನಗಿಯರಳೇ ಆಗಿದಾರನ
ಆಯೆಕ ಮಯಡಿದ್ಳಾ
ಅವರನ ಸರಿ

ಉದ್ಳಾೇಶ

ವಿಕವಯಗಿ

ಅವರನ

ಉತ್ತರಿಸಿದ್ಯಗ, ಅವರನ್ನೆ

ಇದರಿಂದ
ತ್ದ

.

ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ಳ

ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ಯವಸ ವೃ ಸನತ್ತದ್ಳಯೆಂಬ ಭರವಸ್ಳಯಿ

ತ್ರ ನಯನ್ನ

ಸ್ಯಮಯನ್ಾ ಪ್ರಶ್ಳೆಯನ್ನೆ ಕಳೇಳಿದ್ಳ ಕಯಯಿಲಳಗಳ

ಹನಡನಗ
ಆಗ ನಯನ್ನ

ಲ್ಸಿಕಳಯ ಬಗ್ಳೆ

ಸವಚ್ಛತಳಯ ಮಹತ್ವ ಅರಿತಿದ್ಯಾರಳ
ಉತ್ತಮ
ನಯನ್ನ

ಕಳಲ್ವಳೇ ಕಳಲ್ವರನ ಮಯತ್ರ

ಆರಳ ೇ
ತ್ಂತ್ರವನ್ನೆ ಕಳಲ್ವು

ರಗ
ಆತ್ಮವಿಶ್ಯವಸವನ್ನೆ ಹಳಚ್ಚಿಸನವ ಇ

ಮಯಗಿಗಳ
ಶಿರೇಮತಿ ಗ್ಯಂಧಿ
ನಿೇವು

ಅಗತ್ಾ
ಎಲಯಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಪ್ರ
ಇತ್ರಳ ತ್ಂತ್ರಗ

ಭಯಗವಹಿ

ಒಂದನ ತ್ಂತ್ರವನ್ನೆ ಬಳ

ಅಂತ್ಹದ್ಳ ಾಂದನ ತ್ಂತ್ರವಳಂದರಳ, ಪ್ರಶ್ಳೆ

ಉತ್ತರ ಬರಳಯಲ್ನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ತಿಳಿಸನವುದನ. ಮತಳ ತಂದನ

ಪ್ರಶ್ಳೆ ಕಳೇಳಿದ ನ್ಂತ್ರ ಸವಲ್ಪ ಕಯ

ಯೇಚ್ಚಸಲ್ನ ಮತ್ನತ
ಆಲಳ ೇಚ್

6

ಈ ಎರಡ ತ್ಂತ್ರ

ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಹಳಚ್ನಿ ದೇಘಿ ಮತ್ನತ

ಗಿರನತ್ತ . ಅಲ್ಲದ್ಳ ಇದರಿಂದ ಎಲಯಲ

ದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿ
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:

3
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ್ಳೇ ಪ್ರ

ಎರಡನ

ಅರ್ಿವಯಗಿರದದಾಲಿಲ

ಕಯರಣಗಳಿವಳ. ಮೊದಲ್ನಳಯದ್ಯಗಿ

ಅವರಿಗ್ಳ ನಳರವಿನ್ ಅಗತ್ಾವಿ

ನಿಮಮನಯೆಗಲಿೇ

ಕಯಯಿ

ಅವರ ಸಹಪಯಠಿಗಳನಯೆಗಲಿೇ ಕಳೇಳುವಲಿಲ

ಆತ್ಮವಿಶ್ಯವಸದ ಅಗತ್ಾವಿದ್ಳ
ಷಳಟೇ ಮಹ
ಎರಡನಳಯದ್ಯಗಿ

ಪ್ರಜ್ಯಪ್ರಭನತ್ವದ ಒಬಬ ಸಕ್ರರಯ ಸದಸಾನಯ
ಸವಯಲಳಸ್ಳಯನವ ಸ್ಯಮ

ತ್ರಯಾಂಶಗಳನ್ನೆ ವಿಶ್ಳಲೇಷಿಸನವ, ಅದರ ಮೌಲಿಕತಳಯನ್ನೆ ಪ್ರಶಿೆಸನವ
ಬಳಳ್ಳಸಿಕಳ ಳೆಬಳೇಕ್ರದ್ಳ.

2:
ಶಿರೇಯನತ್ ಸಿಂ

ವರನ

ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ರ ಪಿಸಲ್ನ ತಿಳಿಸನವರನ.

ನಯನ್ನ

ಅಂತ್ಾದಲಿಲ ಸ್ಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ
ಪ್ರ

“

”
ಆದರಳ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಳ ಬಂದ್ಯಗ ನಯವು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಂತಳ ಉತ್ತ

ಅದರರ್ಿ

ಮಕಕಳು ಕಳಲ್ವು ಪ್ರಿಕಲ್ಪನಳಗಳನ್ನೆ ಅರ್ಿ ಮಯಡಿಕಳ ಂಡಿಲ್ಲವಳಂದ್ಳೇ ಆಗಿದ್ಳ. ಈ

ಕನರಿತ್ನ ಏನಯದರ ಮಯಡಬಳೇಕಳಂದನ ತಿೇಮಯಿನಿಸಿದ್ಳ.
ನಯವು ಏಕಳ ಅನಯರಳ ೇಗಾಕಳಕ ತ್ನತಯತಗನತಳತೇ

ಪಯಠ ಮನಗಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ನಯನ್ನ ಒಂದನ ಭಿನ್ೆವಯದ

ತಿೇಮಯಿನಿಸಿದ್ಳ. ಮನಳಗ್ಳಲ್ಸ

ಅವರ ಸಹಪಯಠಿಗಳಿ

ತಿಳಿಸಿದ್ಳ. ಪ್ರತಿಯಬಬರ ಐದನ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ರ ಪಿಸಬಳೇ
ಪ್ರಶ್ಳೆಗ
ಮಯರನಳೇಯ ದನ್

ಗ್ಳಯೆೇ ಅವ

ತಿಳಿಸಿದ್ಳ.
ನಯಲ್ವರ ಗನಂಪ್ುಗಳ್ಯಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ಳ

ನಳ ೇಡಿಕಳ ಂಡಳ. ಪ್ರ

ಒಂದ್ಳೇ
(ಒಟನಟ 20 ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳು). ಹಿಂದನಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ

ಸಹಯಯ ಮಯಡನವತ್ತ ನಯನ್ನ ಗಮನ್ ಹರಿಸಿದ್ಳ. ಆದರಳ ನಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಂತಳ ಅವರ
ರ ಪಿಸಿದಾರನ. ಯಯವ ಗನಂಪ್ು ಬಳೇಗ ಮನಗಿಸಿದ

ಮತ್ನತ

ಅಳವಡಿಸಲ್ನ

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನಳೆೇ
ಪ್ರಶ್ಳೆಗ

ಅವರ ನ್ಡನವಳ ತಳರಳಿ
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ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರ
?
ಪ್ರಶಿೆಸನವ ಆತ್ಮವಿಶ್ಯವಸ ಹಳ ಂದನವುದನ ಅತ್ಾಗತ್ಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶಿೆಸಲ್ನ ನಿೇವು ಸಮಯ ಮತ್ನತ ಅವಕಯಶ ಕಲಿಪಸನವುದನ
ಅಗತ್ಾ, ಹಯಗ್ಳಯೆೇ

ಅವರನ ಕಳೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಯದನದ್ಳಂದನ

ಮತ್ನತ ಸ್ಳೆೇಹಮಯವಯದ ವಯತಯವರಣ ಕಲಿಪಸಿದರಳ

3:
ಕಳಲ್ವು ದತಯತಂಶಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳಲ್ನ ಆಲಳ ೇಚ್ಚಸನವ ಅವಕಯಶವನ್ನೆ ಈ ಚ್ಟನವಟಿಕಳ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ನಿೇಡನತ್ತದ್ಳ. ಈ
ಪ್ರಶಿೆಸನವಿಕಳಯನ

ಪ್ರಜ್ಯಪ್ರಭನತ್ವ ಸಮಯಜದಲಿಲ ಉತ್ತಮ ನಯಗ ಕ

ಸಹಯಯ ಮಯಡನತ್ತದ್ಳ. ಇದನ್ನೆ

ಯೇಜನಯ ಕಯಯಿದ್ಳ ಂದ (project work) ಅನ್ನಸರಿಸಬಹನದ್ಯಗಿದ್ಳ.
ಸಂಪ್ನ್ ಮಲ್ 3 ರಲಿಲನ್ ದತಯತಂಶಗಳನ್ನೆ ಕಪ್ುಪ ಹಲ್ಗ್ಳಯ ಮೇಲಳ ನ್ಕಲ್ನ ಮಯಡಿರಿ(ಬದಲಯಗಿ ಬಳೇರಳ ದತಯತಂಶಗಳಿದಾಲಿಲ ನಿೇವು
ಬಳಸಬಹನದ್ಯಗಿದ್ಳ)

•

ದತಯತಂಶಗಳನ್ನೆ ನಳ ೇಡಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ತಿಳಿಸಿರಿ ಮತ್ನತ ಆ ದತಯತಂಶ ಕನರಿತ್ಂತಳ ಎರಡನ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಬರಳಯಲ್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ.

•

ಆ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ

•

ಕಳಲ್ವರ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಪ್ುಪ ಹಲ್ಗ್ಳಯ ಮೇಲಳ ಬರಳಯಲ್ನ

ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳ್ಳೂ ಂದಗ್ಳ ಹಳ ೇಲಿಸಲ್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ
.

,

ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳು ಸಪಷ್ಟವಯಗಿ ಹಿೇಗಿರನತ್ತವಳಂದನ
ಆಸಕ್ರತ

, ‘ಯಯವ ರಯಜಾ

ನಿೇಡಿಕಳ ದರ

: ‘ಎದ್ಳಹಯಲ್ನ ಉಣಿಸನವಿಕಳ ಮತ್ನತ ಮಗನವಿನ್ ತ್ ಕ ಕಡಿಮಯಯಗನವುದರ
?’ ಅರ್ವಯ ‘ಚ್ನಚ್ನಿಮದನಾ ನಿೇ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ್ಳೇಶ ಮತ್ನತ ಪ್ಶಿಿಮ ಬಂಗ್ಯಳ ರಯಜಾಗಳ

ನ್ಡನವಳ ಏಕಳ ಅಷಳ ಟಂದನ ವಾತಯಾಸವಿದ್ಳ?’
ಈಗ ಅವುಗಳ ಪಳಥಕ್ರ ಯಯವುದ್ಯದರ

ಪ್ರಶ್ಳೆಯನ್ನೆ ಹಳಚ್ಚಿನ್

. ಅವರಿಗ್ಳ ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ

ಆಯನಾಕಳ ಳೆಲ್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನಳೆೇ ಆಯನಾಕಳ ಳೆಲ್ನ ಪ್ರೇತಯಾಹಿಸಿ. ಉದ್ಯಹರಣಳಗ್ಳ

ಅಂತ್ಜ್ಯಿಲ್ದ ಸ್ೌಲ್ಭಾವಿದಾಲಿಲ ಅಂತ್ಹವರನ ರಳೇಡಿಯೇ, ದ ರದಶಿನ್, ಗರಂರಯಲ್ಯ
ವಿಭಿನ್ೆ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಆಯನಾಕಳ ಳೆಬಹನದನ.

4
ಪ್ರಶಿೆಸನ

ತ್ರಗತಿ

ಎಚ್ಿರಿಕಳಯ ಮತ್ನತ ವಿವಳೇಚ್ನಯತ್ಮಕ ಪ್ರಶಿೆಸನವಿಕಳಯನ

ತ್ರಗತಿ

ಫಲ್ಪ್ರದವಯಗನವಂತಳ ಮಯಡನತ್ತದ್ಳ
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?’

ಈ

ನಿೇವು ಕಲಿತ್ ತ್ಂತ್ರ

ಇತ್ರಳ

ಘಟಕಗಳಿಗ ಅನ್ವಯಿ

1:
ಶಿಕ್ಷಕರನ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ ಲ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆ ಪ್ರಶಿೆಸನತಯತರಳ; ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳ್ಳಂದರಳ ಶಿಕ್ಷಕರನ ತ್ಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆ ಕಲಿಯನವಂತಳ ಮತ್ನತ
ಇನ್ ೆ ಹಳಚ್ನಿ ಕಲಿಸನವಂತಳ ಮಯಡನವದ್ಯಗಿದ್ಳ. ಒಂದನ ಅಧಾಯನ್ದ ಪ್ರಕಯರ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಸರಯಸರಿಯಯಗಿ ಒಂದನ ಮ ರಯಂಶದಷ್ನಟ ಸಮಯವನ್ನೆ
ತ್ಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆ ಪ್ರಶಿೆಸನವುದರಲಿಲ ಕಳ್ಳಯನತಯತರಳ ( Hastings,2003). ಹಿೇಗ್ಳ ಕಳೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳಲಿಲ, ಶ್ಳೇ 60 ರಷ್ನಟ ತ್ರ್ಾಗಳ
ಪ್ುನ್ಃಸಮರಣಳಗ್ಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರಳ, ಶ್ಳೇ 20 ರಷ್ನಟ ಪ್ರಕ್ರರಯಯತ್ಮಕವಯಗಿದಾವು, ಹಯಗ ಬಹಳಷ್ನಟ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿ ಅರ್ವಯ ತ್ಪ್ುಪ
ರಿೇತಿಯದ್ಯಗಿದಾವು( Hattie, 2012). ಆದರಳ, ಬರಿೇ ಸರಿ-ತ್ಪ್ುಪ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ತರ ಅಪಳೇಕ್ಷಿಸನವ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕಳಯನ್ನೆ
ಉತಳತೇಜಿಸಬಹನದ್ಳೇ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆ ಪ್ರಶಿೆಸಲ್ನ ಬಳಸಬಹನದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳ ಹಲ್ವಯರನ ವಿಧಗಳಿವಳ. ಶಿಕ್ಷಕರನ ಅಪಳೇಕ್ಷಿಸನವ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ನತ ಫಲಿತಯಂಶಗಳು
ಅವರನ ಬಳಸಬಳೇಕಯದ ಪ್ರಶ್ಳೆಯ ವಿಧವನ್ನೆ ನಿಧಿರಿಸನತ್ತವಳ. ಶಿಕ್ಷಕರನ ಸ್ಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ ತ್ಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆ ಈ ಕಳಳಗಿನ್ ಉದ್ಳಾೇಶಗಳಿಗ್ಯಗಿ
ಪ್ರಶಿೆಸನತಯತರಳ:

•

ಹಳ ಸ ವಿಷ್ಯವಸನತ ಅರ್ವಯ ಸ್ಯಮಗಿರಯನ್ನೆ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿದ್ಯಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ಆ ವಿಷ್ಯವನ್ನೆ ಗರಹಿಸನವುದರತ್ತ ಮಯಗಿದಶಿನ್

•

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ತ್ಮಮ ಚ್ಚಂತ್ನಳಯ ಬಹಳಷ್ನಟ ಪಯಲ್ನ್ನೆ ಹಂಚ್ಚಕಳ ಳುೆವಂತಳ ಮಯಡಲ್ನ.

•
•
•

ನಿೇಡಲ್ನ.
ಒಂದನ ತ್ಪ್ಪನ್ನೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲ್ನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಂತ್ನಳಯನ್ನೆ ವಿಸತರಿಸನವದಕಯಕಗಿ.
ಗರಹಿಕಳಯನ್ನೆ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಸಿಲ್ನ.

ಪ್ರಶಿೆಸನವಿಕಳಯನ ಸ್ಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ನ್ನೆ ತಿಳಿದನಕಳ ಂಡಿದ್ಯಾರಳ ಎಂಬನದನ್ನೆ ತಿಳಿಯಲ್ನ ಬಳಸಲಯಗನತ್ತದ್ಳ, ಆದಾರಿಂದ ಅವರ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೆ ಅಳ್ಳಯಲ್ನ ಇದನ ಪ್ರಮನಖ್ವಯಗಿದ್ಳ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆ ಪಳರೇರಳೇಪಿಸಲ್ನ, ಅವರ ಚ್ಚಂತ್ನಳಯ ಕೌಶಲ್ಗಳನ್ನೆ ವಿಸತರಿಸಲ್ನ ಮತ್ನತ
ಅನಳವೇಷ್ಣ ಪ್ರವೃತಿತಯನ್ ೆ ಅಭಿವರಧಿಿಪ್ಡಿಸಲ್

ಬಳಸಬಹನದನ. ಅವುಗಳನ್ನೆ ಎರಡನ ಪ್ರಮನಖ್ ವಗಿಗಳ್ಯಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹನದನ:

ಕಳಳ ದಜ್ಳಿಯ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳು- ಈ ತ್ರಹದ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳು ಈ ಮೊದಲ್ನ ಕಲಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನೆ ಪ್ುನ್ಃಸಮರಣಳ ಮಯಡನವುದನ್ನೆ ಒಳಗ್ಳ ಂಡಿರನತ್ತವಳ, ಇವು
ಬಹನತಳೇಕವಯಗಿ ಮನಚ್ಚಿದ (ಆವರತ್ತ) ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳ್ಯಗಿರನತ್ತವಳ(ಹೌದನ ಅರ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರವಿರನವ).
ಮೇಲ್ಾಜ್ಳಿಯ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳು- ಇವಕಳಕ ಹಳಚ್ಚಿನ್ ಚ್ಚಂತ್ನಳಯ ಅವಶಾಕತಳಯಿದ್ಳ. ಇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ಒಂದನ ಉತ್ತರವನ್ನೆ ರಚ್ಚಸಲ್ನ, ಅರ್ವಯ ಒಂದನ
ವಯದವನ್ನೆ ತ್ಕಿಬದಧವಯಗಿ ಬಳಂಬಲಿಸಲ್ನ, ಈಗ್ಯಗಲಳೇ ಕಲಿತ್ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನೆ ಸಂಘಟಿಸಲ್ನ ಕಳೇಳುತಳತೇವಳ. ಮೇಲ್ಾಜ್ಳಿಯ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳು
ಸ್ಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ ತಳರಳದ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳ್ಯಗಿರನತ್ತವಳ.
ತಳರಳದ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆ ಪ್ಠಾ ಪ್ುಸತಕವನ್ನೆ ರ್ಮೇರಿದ, ಶಬಾಶಃ (ಮಕ್ರಕ ಕಯ ಮಕ್ರಕ) ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆ ರ್ಮೇರಿದ ಚ್ಚಂತ್ನಳಯನ್ನೆ ಮಯಡಲ್ನ
ಪ್ರೇತಯಾಹಿಸಿ ಉತ್ತರಗಳ ಒಂದನ ವಯಾಪ್ಕ ಸರಣಿಯನಳೆೇ ಹಳ ರಹಳ ರ್ಮಮಸನತ್ತವಳ. ಇವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ್ಳ ವಿಷ್ಯ ವಸನತವಿನ್ ಬಗ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಹಳ ಂದರನವ ಗರಹಿಕಳಯನ್ನೆ ಅಳತಳಮಯಡಲ್ನ ಕ ಡ ಸಹಯಯಕಯರಿಯಯಗನತ್ತವಳ.

ಬಹಳಷ್ನಟ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಪ್ರಶ್ಳೆಗ್ಳ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಲ್ನ ಒಂದನ ಸ್ಳಕಳಂಡಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯನ್ನೆ ನಿೇಡನತಯತರಳ ಆದಾರಿಂದ ಬಹಳಷ್ನಟ ಸಂದಭಿ ತಯವಳೇ
ಅದನ್ನೆ ಉತ್ತರಿಸನತಯತರಳ ಅರ್ವಯ ಅದನ್ನೆ ಪ್ುನ್ರ್ರಚ್ಚಸನತಯತರಳ.(Hastings, 2003). ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸಲ್ನ ಮಯತ್ರ ಸಮಯಯವಕಯಶ
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ಹಳ ಂದರನತಯತರಳ- ಅವರಿಗ್ಳ ವಿಚಯರ ಮಯಡನವುದಕಳಕ ಸಮಯವಳೇ ಇರನವುದಲ್ಲ! ನಿೇವು ಉತ್ತರ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸನವುದಕ್ರಕಂತ್ ಮೊದಲ್ನ ಕಳಲ್
ಸ್ಳಕಂಡನಗಳ ಕಯಲ್ ತ್ಡಳದರಳ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ಚ್ಚಂತ್ನಳ ಮಯಡಲ್ನ ಸಮಯ ಸಿಗನತ್ತದ್ಳ. ಇದನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಯಧನಳಯ ಮೇಲಳ ಧನಯತ್ಮಕ
ಪ್ರಿಣಯಮ ಬೇರನತ್ತದ್ಳ. ಪ್ರಶ್ಳೆಯನ್ನೆ ಕಳೇಳಿ ಕಳ ಂಚ್ ಹಳ ತ್ನತ ಕಯಯಯಾಗ, ಈ ಕಳಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿಲ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡನಬರನತ್ತದ್ಳ:
•

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳ ಉದಾ.

•

ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡನವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಳಾ.

•

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳ ಆವತ್ಿನಳ.

•

ಕಡಿಮ ಸ್ಯಮರ್ಾಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಳಾ.

•

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನ್ಡನವಳ ಧನಯತ್ಮಕ ಪ್ರಸಪರ-ಕ್ರರಯೆಗಳು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳನ್ನೆ ಎಷ್ನಟ ಧನಯತ್ಮಕವಯಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸನವಿರಳ ೇ, ಅಷ್ನಟ ಹಳಚ್ನಿ ಅವರನ ಚ್ಚಂತ್ನಳ ಮಯಡನವುದನ್ನೆ
ಹಯಗ ಪ್ರಯತಿೆಸನವುದನ್ನೆ ಮನಂದನವರಳಸನತಯತರಳ. ತ್ಪ್ುಪ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆ ಹಯಗ ತ್ಪ್ುಪ ಗರಹಿಕಳಗಳನ್ನೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸನವ ಹಲ್ವಯರನ
ವಿಧಯನ್ಗಳಿವಳ, ಮತ್ನತ ಒಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ ತ್ಪ್ುಪ ವಿಚಯರ ಹಳ ಂದದಾರಳ ಅವರ ಹಯಗ್ಳಯೆೇ ಖ್ಂಡಿತ್ವಯಗಿ ಇತ್ರ ಹಲ್ವರನ ತ್ಪ್ುಪ ಗರಹಿಕಳ
ಹಳ ಂದರನತಯತರಳ ಎಂದನ ನಿೇವು ತಿಳಿಯಬಳೇಕನ. ಆದಾರಿಂದ ನಿೇವು ಈ ಕಳಳಕಂಡ ಕರಮಗಳನ್ನೆ ಅನ್ನಸರಿಸಬಹನದನ:

•

ಉತ್ತರಗಳ ಸರಿಯಯದ ಭಯಗಗಳನ್ನೆ ಎತಿತಕಳ ಳಿೆರಿ ಮತ್ನತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ಬಳಂಬಲಿಸನವ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಉತ್ತರಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಇನ್ೆಷ್ನಟ
ಚ್ಚಂತ್ನಳ ಮಯಡಲ್ನ ಹಳೇಳಿರಿ. ಇದನ ಅವರ ಸಕ್ರರಯವಯದ ಪಯಲಳ ೆಳುೆವಿಕಳಯನ್ನೆ ಪಳರೇರಳೇಪಿಸನತ್ತದ್ಳ ಮತ್ನತ ಅವರಿಗ್ಳ ತ್ಮಮ ತ್ಪ್ುಪಗಳಿಂದ
ಹಳ ರಬಂದನ ಅವಕಯಶ ನಿೇಡನತ್ತದ್ಳ. ಈ ಕಳಳಕಂಡ ವಿಮಶ್ಳಿಯನ ತ್ಪ್ುಪ ಉತ್ತರಗಳಿಗ್ಳ ನಿೇವು ಹಳೇಗ್ಳ ಬಳಂಬಲ್ಯನತ್ವಯದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಬಹನದನ ಎಂಬನದನ್ನೆ ತಳ ೇರಿಸನತ್ತದ್ಳ: ನಿೇನ್ನ ಬಯಷಿಪೇಕರಣದಂದ ಮೊೇಡಗಳು ಉಂಟಯಗನತ್ತವಳ ಎಂದನ ಹಳೇಳಿದನಾ ಸರಿ,
ಆದರಳ ನಿೇನ್ನ ಮಳ್ಳಯ ಬಗ್ಳೆ ನಿೇಡಿದ ವಿವರಣಳಯ ಬಗ್ಳೆ ಮತ್ತಷ್ನಟ ಪ್ರಿಶ್ಳ ೇಧಿಸನವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ಳ. ಇದಕಳಕ ಇನ್ ೆ ಕಳಲ್ವು ವಿಚಯರಗಳನ್ನೆ
ಒದಗಿಸಬಲಳಲಯಯ/ಲಿಲರಯ

•

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆ ಕಪ್ುಪಹಲ್ಗ್ಳ ಮೇಲಳ ಬರಳಯಿರಿ, ಮತ್ನತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ಅವುಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಚ್ಚಂತ್ನಳ
ಮಯಡಲ್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಯಯವ ಉತ್ತರಗಳು ಅವರನ ಸರಿಯೆಂದನ ಭಯವಿಸನತಯತರಳ? ಯಯವ ಅಂಶ ಅವರಿಗ್ಳ ಇನಳ ೆಂದನ ಉತ್ತರವನ್ನೆ
(ತ್ಪ್ುಪ) ನಿೇಡನವಂತಳ ಮಯಡಿರಬಹನದನ? ಇದನ ನಿಮಗ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಂತ್ನಳ ಮಯಡನವ ರಿೇತಿಯನ್ನೆ ಅರಿಯಲ್ನ ಅವಕಯಶ
ನಿೇಡನತ್ತದ್ಳ. ಮತ್ನತ ನಿಮಮ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ತ್ಮಮ ತ್ಪ್ುಪಗರಹಿಕಳಗಳನ್ನೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲ್ನ ಭಯರಹಿತ್ ವಿಧಯನ್ವನ್ನೆ
ಕಲಿಪಸಿಕಳ ಡನತ್ತದ್ಳ.

ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳನ್ನೆ ಜ್ಯಗರ ಕತಳಯಿಂದ ಆಲಿಸನತ್ತ ಹಯಗ ಅವರಿಗ್ಳ ಮತ್ತಷ್ನಟ ವಿವರಣಳ ನಿೇಡಲ್ನ ಹಳೇಳುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಅವರ ಎಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳಿಗ್ಳ ಮನ್ೆಣಳ ನಿೇಡಿರಿ. ನಿೇವು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳಿಗ್ಳ (ಸರಿ ಅರ್ವಯ ತ್ಪ್ುಪ) ಮತ್ತಷ್ನಟ ವಿವರಣಳಯನ್ನೆ ನಿೇಡಲ್ನ ತಿಳಿಸಿದರಳ,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ ತ್ಮಮಷ್ಟಕಳಕ ತಯವಳೇ ಇರಬಹನದ್ಯದ ಯಯವುದ್ಳೇ ತ್ಪ್ುಪಗಳನ್ನೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳ ಳುೆತಯತರಳ, ನಿೇವು ಚ್ಚಂತ್ನಯಶಿೇಲ್
ತ್ರಗತಿ ವಯತಯವರಣ ಸೃಷಿಟಸನವಿಕಳ, ಮತ್ನತ ನಿೇವು ನಿಜವಯಗಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಳೇಗ್ಳ ಕಲಿಯನತಿತದ್ಯಾರಳ ಎಂಬನದನ್ನೆ ತಿಳಿಯನವಿರಿ ಮತ್ನತ
ಹಳೇಗ್ಳ ಮನಂದನವರಳಯಬಳೇಕನ ಎಂಬನದನ ಸಪಷ್ಟವಯಗನತ್ತದ್ಳ. ತ್ಪ್ುಪ ಉತ್ತರಗಳಿಗ್ಳ ಅಪ್ಮಯನ್ ಅರ್ವಯ ದಂಡನಳಯನ್ನೆ ನಿೇಡಿದರಳ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಮತ್ತಷ್ನಟ ಮನಜನಗರ ಅರ್ವಯ ಅಪ್ಹಯಸಾಕಳಕ ಒಳಪ್ಡನತಳತೇವಳಂಬ ಹಳದರಿಕಳಯಿಂದ ಚ್ಚಂತ್ನಳಯನ್ನೆ ಹಯಗ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡನವುದನ್ನೆ
ನಿಲಿಲಸಿಬಡನತಯತರಳ.

ನಿೇವು, ಸರಿ ಉತ್ತರದ್ಳ ಂದಗ್ಳ ಮನಕಯತಯ ವಯಗದ್ಳೇ ಇರನವ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನೆ ಅನ್ನಸರಿಸನವುದನ ಬಹಳ ಪ್ರಮನಖ್ವಯಗಿದ್ಳ. ಸರಿ
ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಯನ್ವನ್ನೆ ವಿಸತರಿಸನವಂತ್ಹ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳಿಂದ ಪ್ುರಸಕರಿಸಬಳೇಕನ ಹಯಗ ಈ ಮ ಲ್ಕ ಅವರನ ಶಿಕ್ಷಕರಳ ಂದಗ್ಳ
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ಚ್ಚಳಿಯಲಿಲ ತಳ ಡಗಿಸಿಕಳ ಳೆಲ್ನ ಅವಕಯಶ ನಿೇಡಬಳೇಕನ. ಇದನ್ನೆ ನಿೇವು ಈ ರಿೇತಿ ಕಳೇಳುವುದರಿಂದ ಮಯಡಬಹನದನ:


ಹಳೇಗ್ಳ ಅರ್ವಯ ಏಕಳ.



ಬಳೇರಳ ಂದನ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ ಹಳೇಳುವುದನ.



ಇನ್ ೆ ಉತ್ತಮವಯದ ಶಬಾ.



ಉತ್ತರವನ್ನೆ ಪ್ುಷಿಟೇಕರಿಸನವ ಸ್ಯಕ್ಷಿ ನಿೇಡಲ್ನ ತಿಳಿಸನವುದನ.



ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಗಳ ಒಗ ಡಿ
ೆ ಸನವಿಕಳ.



ಒಂದ್ಳೇ ಕೌಶಲ್ ಅರ್ವಯ ತ್ಕಿವನ್ನೆ ಇನಳ ೆಂದನ ಹಳ ಸ ಸನಿೆವಳೇಶಕಳಕ ಅನ್ವಯಿಸನವುದನ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ಅವರ ಉತ್ತರಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಆಳವಯದ ಚ್ಚಂತ್ನಳ ಮಯಡಲ್ನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನವುದನ(ಮತ್ನತ ಅದರ ಮ ಲ್ಕ ಅವುಗಳ
ಗನಣಮಟಟವನ್ನೆ ಸನಧಯರಿಸನವುದನ), ನಿಮಮ ಪಯತ್ರದ ನಿಧಯಿರಕ ಅಂಶವಯಗಿದ್ಳ. ಈ ಕನರಿತ್ನ ಕಳಳಕಂಡ ಕೌಶಲ್ಗಳು ಸಹಯಯಕವಯಗನತ್ತವಳ:


ಪ್ರೇರಿಸುವುದು/ಪ್ರಚ್ ೇದಿಸುವುದು(prompting)- ಇದಕಳಕ ಸರಿಯಯದ ಸನಳಿವುಗಳನ್ನೆ ನಿೇಡಬಳೇಕಯಗನತ್ತದ್ಳ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ತ್ಮಮ
ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆ ಅಭಿವೃದಧಪ್ಡಿಸಲ್ನ ಮತ್ನತ ಸನಧಯರಿಸಲ್ನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನವಂತ್ ಸನಳಿವುಗಳನ್ನೆ ನಿೇಡಬಳೇಕನ. ನಿೇವು ಮೊದಲ್ನ
ಉತ್ತರದಲಿಲರನವ ಸರಿಯಯದ ಅಂಶವನ್ನೆ ಎತಿತಕಳ ಂಡನ ಪ್ುನ್ರನಚ್ಛರಿಸಿ, ನ್ಂತ್ರ ಹಳಚ್ನಿವರಿ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನೆ, ಮನಂದನವರಳದ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ
ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಸನಳಿವುಗಳನ್ನೆ ಒದಗಿಸಿರಿ.(‘ನಿೇನ್ನ ಜ್ಯತಳರಗ್ಳ ಹಳ ೇದ್ಯಗ ಬೇದಯಲಿಲ ಮಯರನವ ಆಹಯರ ಸ್ಳೇವಿಸಿದರಳ ಏನಯಗಬಹನದನ?’).



ಶ್ ೇಧನ್(probing)- ಇದನ ಮತ್ತಷ್ನಟ ಹಳಚ್ಚಿನ್ ಮಯಹಿತಿ ಪ್ಡಳಯಲ್ನ ಪ್ರಯತಿೆಸನವುದ್ಯಗಿದ್ಳ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ಒಂದನ
ಅಸಂಘಟಿತ್ವಯದ ಉತ್ತರ ಅರ್ವಯ ಭಯಗಶಃ ಸರಿ ಇರನವ ಉತ್ತರವನ್ನೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ಸಪಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲ್ನ ಸಹಯಯ
ನಿೇಡನವುದ್ಯಗಿದ್ಳ ಹಯಗ್ಯದರಳ ಇವಳಲ್ಲವೂ ಹಳೇಗ್ಳ ಹಳ ಂದಕಳ ಳುೆತ್ತವಳ ಎಂಬನದರ ಕನರಿತ್ನ ಇನ್ ೆ ಹಳಚ್ನಿ ಏನ್ನ ಹಳೇಳಬಲಳಲೇ



ಪ್ುನರ್ಕ್ೇೇಂದಿರಕರಿಸುವುದು(refocusing)- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಸರಿಯಯದ ಉತ್ತರವನ್ನೆ ಅವರನ ಈಗ್ಯಗಲಳೇ ಕಲಿತ್
ಜ್ಞಯನ್ದ್ಳ ಂದಗ್ಳ ಬಳಸ್ಳಯಲ್ನ ಬಳಸನವುದ್ಯಗಿದ್ಳ. ಇದನ ಅವರ ಗರಹಿಕಳಯನ್ನೆ ಮತ್ತಷ್ನಟ ವಿಸ್ಯತರಗ್ಳ ಳಿಸನತ್ತದ್ಳ

ನಿೇವಳೇನ್ನ ಹಳೇಳಿದರಳ ೇ

ಅದನ ಸರಿಯಯಗಿದ್ಳ, ಆದರಳ ಇದನ ಹಿಂದನ್ ವಯರದಲಿಲ ನಯವು ನ್ಮಮ ಸಥಳಿೇಯ ಪ್ರಿಸರದ ಅಧಯಾಯ ಕನರಿತ್ನ ಕಲಿತ್ ವಿಷ್ಯಕಳಕ ಹಳೇಗ್ಳ
ಸಂಬಂಧಿಸಬಹನದನ ).


ಪ್ರಶ್ೆಗಳ ಅನುಕರಮಣಿಕ್/ ಜ್ ೇಡನ್ಯ ಕರಮ(sequencing questions)-ಇದರರ್ಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಂತ್ನಳಯನ್ನೆ ವಿಸತರಿಸಲ್ನ
ವಿನಯಾಸಗ್ಳ ಳಿಸಿದ ಅನ್ನಕರಮದಲಿಲ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳುವುದನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆ ಸವಲ್ಪ ಹಿಗಿೆಸನವಂತ್ಹ (ಚ್ಚಂತ್ನಳ ವಿಸತರಿಸನವಂತ್ಹ)
ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ತ್ಯಯರಿಸಿ, ಆದರಳ ಅವರನ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳ ಅರ್ಿವನಳೆೇ ಕಳ್ಳದನಕಳ ಳುೆವಂತ್ಹ ಸವಯಲ್ನ್ನೆ ನಿೇಡಬಳೇಡಿ. ( ನಿೇವು ಹಳೇಗ್ಳ ನಿಮಮ
ಹಿಂದನ್ ಸಮಸ್ಳಾಯಿಂದ ಹಳ ರಬಂದರಿ ಎಂಬನದನ್ನೆ ವಿವರಿಸಿರಿ. ಇದನ ಎಂತ್ಹ ವಾತಯಾಸವನ್ನೆ ಉಂಟನ ಮಯಡಿತ್ನ ? ಮನಂದನ್
ಸವಯಲ್ನ್ನೆ ಎದನರಿಸಲ್ನ ನಿೇವು ಏನ್ನ ಮಯಡಬಹನದನ?).



ಆಲಿಸುವಿಕ್/ಕ್ೇಳುವಿಕ್(listening)- ಇದನ ಕಳೇವಲ್ ನಿೇವು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಂತ್ಹ ಉತ್ತರವನ್ನೆ ಮಯತ್ರ ನಳ ೇಡಲ್ನ ಸ್ಯಧಾವಯಗಿಸನವುದನ
ಮಯತ್ರವಲ್ಲದ್ಳೇ, ನಿಮಮನ್ನೆ, ನಿೇವು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಯರದ ನಯವಿನ್ಾತಳ ಹಳ ಂದರನವ ಅರ್ವಯ ಅಸ್ಯಮಯನ್ಾ ಉತ್ತರಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಎಚ್ಿರಿಸನತ್ತದ್ಳ.
ಇದನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ಅವರ ಚ್ಚಂತ್ನಳಗಳಿಗ್ಳ ನಿೇವು ಬಳಲಳ ನಿೇಡನತಿತೇರಿ ಎಂಬನದನ್ನೆ ತಳ ೇರಿಸನತ್ತದ್ಳ, ಆದಾರಿಂದ ಅವರನ ಇನ್ ೆ ಹಳಚ್ನಿ
ಆಲಳ ೇಚ್ನಳ ಭರಿತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳನ್ನೆ ನಿೇಡನತಯತರಳ. ಇಂತ್ಹ ಉತ್ತರಗಳು ಅವರಲಿಲರನವ ತ್ಪ್ುಪಗರಹಿಕಳಗಳನ್ನೆ ಎತಿತ ತಳ ೇರಿಸಬಹನದನ,
(ಇವುಗಳನ್ನೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸಬಹನದ್ಯಗಿದ್ಳ), ಅರ್ವಯ ನಿೇವು ಈ ಮೊದಲ್ನ ಕಂಡರಿಯದ ಹಳ ಸ ಉಪ್ಕರಮವನ್ನೆ ಎತಿತ ತಳ ೇರಿಸಬಹನದನ.
(ನಯನ್ನ ಈ ರಿೇತಿ ಆಲಳ ೇಚ್ಚಸಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿೇನ್ನ ಏಕಳ ಹಿೇಗ್ಳ ಆಲಳ ೇಚ್ಚಸನತಿತೇ ಎಂಬನದರ ಕನರಿತ್ನ ಮತ್ತಷ್ನಟ ತಿಳಿಸಿರಿ).

ಶಿಕ್ಷಕರಯಗಿ, ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶ್ಳ ೇಧನಯತ್ಮಕ ಮತ್ನತ ಆಸಕ್ರತಯನತ್ವಯದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆ ಹಳ ರಹಳ ರ್ಮಮಸಬಳೇಕಯದರಳೇ ನಿೇವು
ಸ ಪತಿಿದ್ಯಯಕ ಹಯಗ ಸವಯಲ್ನಳ ೆಡನಾವ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳಬಳೇಕಯಗನತ್ತದ್ಳ. ನಿೇವು ಅವರಿಗ್ಳ ಚ್ಚಂತ್ನಳ ಮಯಡಲ್ನ ಸಮಯಯವಕಯಶ ನಿೇಡನವ
ಅವಶಾಕತಳಯಿದ್ಳ ಮತ್ನತ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ನಟ ವಿಷ್ಯ ಗರಹಿಸಿದ್ಯಾರಳ ಎಂದನ ತಿಳಿದನ ಮತ್ನತ ಅವರ ಕಲಿಕಳಯಲಿಲ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಯಧಿಸಲ್ನ ನಿೇವು
ಎಷ್ನಟ ಚ್ನಯೆಗಿ ಸಹಯಯ ಮಯಡಬಹನದನ ಎಂಬನದನ್ನೆ ತಿಳಿದನ ಆಶಿಯಿ ಚ್ಕ್ರತ್ರಯಗನವಿರಿ.
ನಳನ್ಪಿನ್ಲಿಲಟನಟಕಳ ಳಿೆ, ಪ್ರಶಿೆಸನವಿಕಳಯನ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನ್ನ್ನೆ ತಿಳಿದದ್ಯಾನಳ ಎಂಬನದಕಕಲ್ಲ, ಆದರಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ನ ತಿಳಿದದ್ಯಾರಳ ಎಂಬನದಕಯಕಗಿದ್ಳ.
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ನಿಮಮ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳಿಗ್ಳ ನಿೇವಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನೆ ಎಂದ ಹಳೇಳಬಯರದನ ಎಂಬನದನ್ನೆ ನಳನ್ಪಿನ್ ಡನವುದನ ಅತಿೇ ಪ್ರಮನಖ್! ಇದ್ಳಲ್ಲ ಬಟನಟಬಡಿ, ಕಳಲ್ವು
ಸ್ಳಕಳಂಡನಗಳ ಮೌನ್ದ ನ್ಂತ್ರ ನಿೇವಳೇ ಉತ್ತರ ನಿೇಡನತಿತೇರಿ ಎಂದನ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಳ ತಿಳಿದರಳ, ಅವರಿಗ್ಳ ಉತ್ತರ ನಿೇಡಲ್ನ ಇರಬಹನದ್ಯದ
ಪಳರೇರಣಳ/ಉತಳತೇಜನ್ವಯದರ ಏನ್ನ?

2:
ತ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳನ್ನೆ ಕಳೇಳಲ್ನ ಮತ್ನತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರಗಳಿಗ್ಳ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸಲ್ನ

ತ್ಂತ್ರಗಳನ್ನೆ

ನಿೇಡಲಯಗಿದ್ಳ.

ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ ಇಚ್ಚಿಸನವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ

ತ್ಮಮ ಕಳಥಗಳನ್ನೆ ಎತಿತ

ಯೇಚ್ಚಸನವ

ಸಮಯ ತ್ನಂಬಯ ಕಡಿ
ಈ ವಿಧಯನ್ದಲಿಲ ಭಯಗವಹಿಸನವಿಕಳ ತ್ನಂಬಯ ಕಡಿಮ-ಪ್ರ
ಅದ್ಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಸವಪಳರೇರಿತ್ರಯಗನತಯತರಳ. ನಯವು ಕಳಥ

ಯಯರನ ಇಚ್ಚಿಸನವರಳ ೇ ಅವರನ
ಈ ವಿಧಯನ್

ಉತ್ತರಿಸನತಯತ

ಮನಚ್ಚಿದ ಪ್ರಶ್ಳೆಗಳಿಗ್ಳ ಉಪ್

ಸಂಭಯಷ್ಣಳಗ್ಳ ಮತ್ನತ ಹಿಮಯಮಹಿ
ಗ್ಳ ತಿತರನವವ

ಪ್ರಶ್ಳೆ

ಬಯರಿಯ

ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಆಗಿರನ

ನಿದ್ಳೇಿಶನ್ಗ್ಳ ಂಡಿರನತಯತರಳ. ಇದನ ಯೇಚ್ಚಸಲ್ನ ಹಳಚ್ನಿ ಸಮಯಯವಕಯಶ ನಿೇಡನ

ತ್ತದ್ಳ. ಶಿಕ್ಷಕರನ ಪ್ರ
ಯಯರಯದರ ಒಬಬ

ಏಕಳಂದರಳ ಉತ್ತರ

pauses). ನ್ಂತ್ರ

ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ ಸ ಚ್ಚಸನತಯತರಳ.
ಇದನ

ಭಯಗವಹಿಸನವಿಕಳಯನ್ನೆ ಹಳಚ್ಚಿಸನತ್ತದ್ಳ. ಆದ್ಯಗ ಾ ಇದನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ

ಅನಯನ್ನಕ ಲ್ಕರವಳನಿಸಬಹನದನ

(Bouncing)
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ಯಗ
.

ಸರಿ ಅರ್ವಯ ತ್ಪ್ುಪ ಎಂದನ ಹಳೇಳುವುದರ ಬದಲ್ನ,

, ‘ನಿೇನಳೇನ್ನ

?,

ಇದನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಯಗವಹಿಸನವಿಕಳಯ ಮಟಟವನ್ನೆ ಹಳಚ್ಚಿಸನತ್ತದ್ಳ
.

ತ್ರಗತಿಯ

ಸಂಭಯಷ್ಣಳ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

?’
ಆಲಳ ೇಚ್ಚಸ

ಹಳಚ್ಚಿ
. ಇಲಿಲ ಪ್ರಶ್ಳೆ

.

/

12

,
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(Source: based on Petty, 2009)
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Additional resources
•
•
•
•
•

Exam questions for Class IX: http://cbse-notes.blogspot.co.uk/2012/10/cbse-class-9-science-ch13-why-do-we.html (accessed 20 May 2014)
A PowerPoint presentation covering the key points: http://www.slideshare.net/
MADHUPARNABHOWMIK/why-do-we-fall-ill-29421845 (accessed 20 May 2014)
A video on ‘Why do we fall ill?’: https://www.youtube.com/watch?v=_B6lDPNtZs4 (accessed 20
May 2014)
A video discussing the difference between fungi, bacteria and viruses: https://www.youtube.com/
watch?v=dWAdY57SQHs (accessed 20 May 2014)
An activity to raise awareness of the effect of smoking: http://www.raftbayarea.org/ideas/
Catching%20Your%20Breath.pdf (accessed 20 May 2014)
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