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ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ ಪ್ಾಮುಖವಾದುದು. ಇದು ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿದುು , ಇದನುು ಹಲವು
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆೊಂದರೆ,


ಜ್ಞಾನವನುು ಕಟುುವ ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆರ್ಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪ್ುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ವಾದಗಳನುು ಮೊಂಡಿಸಲು ಸಹಾರ್ವಾಗುವೊಂತೆ
ಒೊಂದು ಪ್ರಿಕಲಪನೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವನುು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲು



ಕಾಯೋಯಪ್ಯೋಗಿ, ಕುಶಲನಿವಯಹಣೆರ್ ಪ್ಾಯೋಗಾಲರ್ ಕೌಶಲಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲು ಹಾಗ ಸ ಕಮದಶಯಕ ಇತಾಾದ್ಧ
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಬಳಕೆರ್ನುು ಕಲ್ಲರ್ಲು



ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲಗಳನುು ಬೆಳೆಸಲು: ಕೆ ೋಶದ ರಚನೆ, ಅಥವಾ ಒೊಂದು ರಾಸಾರ್ನಿಕವನುು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮವನುು
ಅವಲೆ ೋಕ್ರಸುವುದು, ಇತಾಾದ್ಧ



ನಿದ್ಧಯಷ್ು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನೆವೋಷ್ಣೆ ಕೌಶಲಗಳನುು ಬೆಳೆಸಲು, ಸ ಕತ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಣಗಳನುು ರಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ುರಾವೆಗಳನುು
ವಿಮರ್ಾಯತಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದು (ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೋನದಲ್ಲಿ)



“ವಿಜ್ಞಾನದ ಸವರ ಪ್ “ ಮತುತ “ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆೋಗೆ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತಾತರೆ” ಎೊಂಬುದರ ಅನುಭವವನುು ಮತುತ ಅದನುು
ಅರೆೈಯಸಿಕ ಳುುವ ಸಾಮಥಾಯವನುು ಬೆಳೆಸಲು

ರಾಷ್ಠರೋರ್ ಪ್ಠ್ಾಕಾಮ ಚೌಕಟುು ( ಎನ್. ಸಿ. ಇ.ಆರ್.ಟಿ; 2005) ರ ಪ್ಾಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ಠ್ಾಕಾಮವು ಸೊಂರ್ೆ ೋಧನೆ ಪ್ೃವಾತ್ತತ ಮತುತ
ಸೃಜನಶಿೋಲತೆರ್ನುು ಪ್ಾೋತಾಾಹಿಸಬೆೋಕು, ಮತುತ 'ಅನೆವೋಷ್ಣ ಕೌಶಲಗಳನುು ಬೆೊಂಬಲ್ಲಸಬೆೋಕು ಮತುತ ಬಲಪ್ಡಿಸಬೆೋಕು' ಎೊಂದು ಹೆೋಳುತತದೆ.(ಪ್ುಟ
49). ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಅದರಲ ಿ ಪ್ಾಮುಖವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಕುರಿತಾಗಿ ತನಿಖಾತಮಕ ವಿಧಾನಗಳ ಅನುಸರಣೆಗಳು ನಿಮಮ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸುವ ರಿೋತ್ತರ್ನುು ಕಲ್ಲತುಕೆ ಳುಲು ಮತುತ ತಮಮ ಅನೆವೋಷ್ಣ ಕೌಶಲಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತತವೆ.
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ ಕುರಿತು ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುಲು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನುು
ಬಳಸುವುದರ ಕುರಿತು ಇದೆ-ಅದರಲ ಿ ಪ್ಾಮುಖವಾಗಿ ತನಿಖಾತಮಕ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಮಾಗಯಗಳ ಬಳಕೆರ್ ಕುರಿತು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಕಲ್ಲರ್ುವ
ತೊಂತಾ ಮತುತ ವಿಧಾನಗಳು ಇತರ ಶಿೋಷ್ಠಯಕೆಗಳಿಗ ಅನವರ್ವಾಗುತತವೆ.

•

“ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ” ಕುರಿತು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ ಹೆೋಗೆ ಬೆೊಂಬಲ್ಲಸಬಹುದು.

•

ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ರ್ೆ ೋಧನಾತಮಕ ಮಾಗಯದ ಪ್ಾಾಮುಖಾತೆ

•

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ರ್ೆ ೋಧನಾತಮಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಹೆೋಗೆ ಯೋಜಿಸುವುದು

•

ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಿಣಾಮಕತವವನುು ಹೆೋಗೆ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ ಮಾಡುವುದು

ವಿಜ್ಞಾನವು ಒೊಂದು ಪ್ಾಯೋಗಾಧಾರಿತ ವಿಷ್ರ್. ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆರ್ೊಂಟುಮಾಡಲು ಸಹಾರ್
ಮಾಡುತತವಾದರ , ಇದು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೆೋಕಾದರೆ ಎಚಚರಿಕೆಯಿೊಂದ ಯೋಜಿಸಬೆೋಕಾದುದು ಅಗತಾ. ಕೆಲವು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ಪ್ಾಮಾಣೋಕೃತ(standard) ವಿಧಾನಗಳನುು ರ ಢಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಬಹುದಾದರ ,
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ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಲ್ಲೋ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಸವರ ಪ್ದ ಕುರಿತಾಗಲ್ಲೋ ಚಿೊಂತನೆ ಮಾಡುವದರ ಅಗತಾತೆರ್ನುು ಹೆ ೊಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ
ಅಥವಾ ಚಿೊಂತನೆರ್ನುು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ಾೋತಾಾಹ ನಿೋಡುವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಘಟಕವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ವಿಚಾರಗಳ ಹಾಗ ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚಿೊಂತನೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲಗಳನುು ಕಲ್ಲರ್ಲು ಅವಕಾಶವನಾುಗಿ ಬಳಸುವೊಂತೆ
ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತತದೆ.
ರ್ೆ ೋಧನಾತಮಕ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ಾರ್ೆುಗಳನುು ಸೃಷ್ಠಿಸುತತದೆ: ‘

ಕೆೆ ಯಾವ ಅೊಂಶಗಳು ಪ್ಾಭಾವ ಬೋರುತತವೆ? ‘ ………ಇವುಗಳ

ನಡುವೆ ಸೊಂಬೊಂಧ ಇದೆಯೆೋ?’ ‘………… ರ ಸೊಂಭಾವಾ ಕಾರಣಗಳೆೋನು?’ ಇತಾಾದ್ಧ. ರ್ೆ ೋಧನಾತಮಕ ಕಾರ್ಯವನುು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು
ನಿವಯಹಿಸಬೆೋಕಾದರೆ, ಪ್ೂರಕ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಿಕಲಪನೆರ್ ಕುರಿತು ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ ಅವುಗಳನುು ಅನವಯಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ ಅಲಿದೆೋ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೌಶಲ
ಮತುತ ತೊಂತಾಗಳನುು ಬಳಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.

1

?

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವೆೊಂದರೆ ಹೆಚುಚ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಪ್ೂರಕವಾಗುವ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ‘ಕೆೈಕೆಲಸ’ ಮತುತ
‘ಮಾನಸಿಕ ಕೆಲಸ’ ಎರಡನ ು ಹ ೊಂದ್ಧದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಸರತ ರ ಪ್ದ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದುು, ಪ್ಾತ್ತಯೊಂದಕ ೆ ತನುದೆೋ ಆದ
ಅನುಕ ಲಗಳು ಮತುತ ಯೋಜನೆರ್ ಸಮಸೆಾಗಳನುು ಹೆ ೊಂದ್ಧವೆ:
•

ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆ

•

ರಚನೆರ್ುಳು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ

•

‘ಸರದ್ಧರ್’ ಸುತುತವ) ಅಥವಾ ‘ಸಕಯಸ್’ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ

•

ರ್ೆ ೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ (ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯ)

•

ಸಮಸೆಾ ಪ್ರಿಹಾರ

ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆರ್ನುು ಹೆ ರತು ಪ್ಡಿಸಿದರೆ ಇತರೆ ಎಲಾಿ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಜೆ ೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುೊಂಪ್ುಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುವುದನುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುತತವೆ. ರ್ೆ ೋಧನೆ ಮತುತ ಸಮಸಾಾ ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸವತೊಂತಾ,
ಸೃಜನಾತಮಕ ಕಾರ್ಯವನುು ನಿವಯಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನುು ಒದಗಿಸಿಕ ಡುತತವೆ. ರಚನೆರ್ುಳು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಪ್ಾಮಾಣೋಕೃತ/ಆದಶಯ(standard) ವಿಧಾನಗಳನುು ಪ್ರಿಚಯಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಮತುತ ರ ಢಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲ್ಲಕೆೆ ಸ ಕತವಾದವು. ಸರದ್ಧರ್ (ಸುತುತವ)
ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಧನಗಳ ಅವಶಾಕತೆರ್ನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತತದೆ. ನಿೋವು ಪ್ಾತ್ತಯೊಂದು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ
ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಧದ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಮಾಹಿತ್ತರ್ನುು ಸೊಂಪ್ನ ಮಲ 1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆರ್ಬಹುದು.
ಯಾವ ರಿೋತ್ತರ್ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಬಳಸಬೆೋಕೆನುುವುದರ ಆಯೆೆರ್ು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ ಉದೆುೋಶ ಮತುತ ಸೊಂಪ್ನ ಮಲ ಮತುತ
ಸಾಧನಗಳ ಲಭಾತೆರ್ನುು ಆಧರಿಸಿರುತತದೆ ‘ಉದೆುೋಶ’ ಅಥವಾ “ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನನುು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕು” ಎನುುವುದು ಪ್ರಿಕಲಪನಾತಮಕ ವಿಜ್ಞಾನದ
ಜ್ಞಾನವನುು ಅಥವಾ ಪ್ಾಯೋಗಾಲರ್ದ ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೆ. ಇವಲಿದೆೋ, ರ್ೆ ೋಧನಾ ಕೌಶಲಗಳು, ನಿರ ಪ್ಣಾ ಮತುತ ಸೊಂವಹನಾ
ಕೌಶಲಗಳು ಮತುತ ಗುೊಂಪ್ು ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಣಾ ಕೌಶಲಗಳು ಮುೊಂತಾದವುಗಳಿಗ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲಾಿ ರಿೋತ್ತರ್ ಕೌಶಲಗಳನುು
ಬೆ ೋಧಿಸುವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ ತರಬೆೋತ್ತರ್ನ ು ಸಹಾ ನಿೋಡಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನುು ರ ಢಿ ಮಾಡಿಸಲು ಕೆಲ ಸಮರ್ವನುು ಮೋಸಲ್ಲಡುವುದು ಉಪ್ರ್ುಕತವಾಗುತತದೆ.
ಇದರಿೊಂದ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಮ ಲಕ ಏನನುು ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿಸಲಾಗುತತದೆ ಎೊಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯದ ಪ್ಾಮುಖ ಉದೆುೋಶ
ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಕಾಲಾವಕಾಶವನುು ನಿೋಡಲು ಸಾಧಾವಾಗುತತದೆ.
ಒೊಂದು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಪ್ಾಠ್ವು, ಪ್ಾಠ್ದ ಮುೊಂಚಿನ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಜನೆರ್ ಮೋಲೆ ಅವಲೊಂಬಸಿದೆ; ನಿೋವು
ಅತಾತತಮ ವಿಧದ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು, ಸಮರ್ ನಿಗದ್ಧ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೋಚನೆ ಮಾಡಬೆೋಕು, ಕಾರ್ಯದ ಸೊಂಘಟನೆರ್ ಬಗೆೆ
ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆರ್ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೋಚನೆ ಮಾಡಬೆೋಕು.
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ಯಾವುದೆೋ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ಕೆೈಗೆ ಳುುವಾಗ “ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನನುು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕು?” ಮತುತ “ಈ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆ ಎಲ್ಲಿ
ಉೊಂಟಾಗುತತದೆ?” ಎೊಂದು ನಿಮಮನುು ನಿೋವು ಪ್ಾಶಿುಸಿಕೆ ಳುುವುದು ಅತಾೊಂತ ಅವಶಾವಾಗಿದೆ.

…
•

ನಿೋವು ಯಾವ ರಿೋತ್ತರ್ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಬಳಸಿರುವಿರಿ?

•

ನಿೋವು ಯಾವ ರಿೋತ್ತರ್ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಹೆಚುಚ ಆನೊಂದಪ್ಡುವಿರಿ?

•

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರಿೋತ್ತರ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅತ್ತೋ ಹೆಚುಚ ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ (ಸರಾಗವೆನಿಸುತತದೆ) ಎೊಂದೆನಿಸುತತದೆ?

•

ಇತರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ ಯಾವ ರಿೋತ್ತರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದ್ಧುೋರಿ?

1:

ಶಿಾೋ ಗುಪ್ಾತರವರು ಒೊಂಬತತನೆರ್ ತರಗತ್ತರ್ಲ್ಲಿನ ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ ವಿಷ್ಯಾೊಂಶ ಕುರಿತ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಯೋಜನೆರ್ನುು
ಪ್ುನರಾವಲೆ ೋಕ್ರಸಲು ನಿಧಯರಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿೊಂದೆ ನಾನು ಒೊಂಬತತನೆರ್ ತರಗತ್ತರ್ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಬಹುತೆೋಕ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿರುವೆ. ಈ ವಷ್ಯ ನನು ಪ್ಾಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆಯೆೋ ರಿೋತ್ತರ್ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನುು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲು ಬರ್ಸಿದೆುೋನೆ. ನನು
ಮುೊಂದ್ಧನ ಪ್ಾಠ್ ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ ವಿಷ್ರ್ದ ಬಗೆೆ ಇರುವುದರಿೊಂದ, ನಾನು ಒೊಂಬತತನೆೋ ತರಗತ್ತರ್ ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ ಪ್ಾಠ್ಕೆೆ ಯೋಜಿಸಲಾದ
ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪ್ುನರ್ಅವಲೆ ೋಕ್ರಸಿ ಯಾವುದನುು ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆಯಾಗಿಯೆೋ ಮುೊಂದುವರೆಸಬೆೋಕು, ಮತುತ ಯಾವುಗಳನುು ಗುೊಂಪ್ು
ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನಾುಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ ಹೆಚುಚ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎೊಂಬುದನುು ತ್ತೋಮಾಯನಿಸುತೆತೋನೆ.
ಮ ರು ಅೊಂಶಗಳು ನನು ನಿಧಾಯರದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತತವೆ, ಅವು:
• ಒೊಂಬತತನೆ ತರಗತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಹೆಚಿಚನ ಸೊಂಖೆಾರ್ಲ್ಲಿದುು, ನನು ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ುು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಸಾಮಗಿಾಗಳು ಇರುವುದ್ಧಲಿ
• ಈ ಹಿೊಂದೆ ನಾನು ಹೆಚುಚ ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಮಾಡದ್ಧರುವುದರಿೊಂದ ನಾನು ನನು ಕೆಲವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಗುೊಂಪಿನಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ನಿವಯಹಿಸುವಾಗ ಅವರನುು ನಿರ್ೊಂತ್ತಾಸುವುದು ಕಷ್ುವಾಗಬಹುದು ಎೊಂದು ನನಗೆ ಆತೊಂಕವಿದೆ.
• ನಾನು ಯಾವುದೆೋ ಮಾಗಯವನುು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆಯೆೆಮಾಡಿದರ , ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ ಮ ಲ
ಅೊಂಶವನುು ಬೆೋಗನೆ ಹಿಡಿದುಕೆ ಳುಬೆೋಕು ಮತುತ ಅದರಿೊಂದ ಬೆೋರೆ ಕಡೆಗೆ ಏಕಾಗಾತೆರ್ನುು ಕಳೆದುಕೆ ಳುಬಾರದು.
ನಾನು ಈ ದ್ಧನ

ಅಧಾಾರ್ 10 ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ಟಿುರ್ನುು

ಮಾಡಿದೆ(ಟೆೋಬಲ್ 1). ನಾನು ಪ್ಾತ್ತೋ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತ್ತರ್ನುು ಮತುತ ಅದಕೆೆ ನಾನು ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆರ್ನುು ಬಳಸುತೆತೋನೆಯೋ
ಅಥವಾ ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಬಳಸುತೆತೋನೆಯೋ ಎೊಂಬುದಕೆೆ ನನು ಕಾರಣಗಳನುು ಆ ಪ್ಟಿುರ್ಲ್ಲಿ ತುೊಂಬದೆ.

ಪ್ಟಿು 1 ಬೆ ೋಧನಾೊಂಶಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಆರ್ುುಕೆ ಳುುವುದು
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10.1

10.2

ಸಿಿರ ವೆೋಗದ ವೃತಾತಕಾರದ ಚಲನೆರ್ು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆ

ಕಲಿನುು ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಳಿದಾಗ

ವೆೋಗೆ ೋತೆಷ್ಯವನುು ಹೆ ೊಂದ್ಧರುತತದೆ.

ಉೊಂಟಾಗುವ ನೆ ೋದನವು

ವೃತಾತಕಾರದ ಚಲನೆರ್ಲ್ಲಿ ವಸುತವಿನ ಮೋಲೆ

ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿಯಾದುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು

ವೃತತ ಕೆೋೊಂದಾದ ದ್ಧಕ್ರೆನಲ್ಲಿ ಬಲವಿರಬೆೋಕು. ಈ

ಇದನುು ನಿರ್ೊಂತ್ತಾಸುವುದು ಅಗತಾವಾಗಿದೆ!

ಬಲವಿಲಿದ್ಧದುರೆ ವಸುತವು ಸರಳ

ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆರ್ನುು ಶಿೋಘಾವಾಗಿ

ರೆೋಖೆರ್ಲ್ಲಿಯೆೋ ಚಲ್ಲಸುತತದೆ.

ನಿವಯಹಿಸಬಹುದು ಮತುತ ಇದು

ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣವು ಚೊಂದಾನನುು ಭ ಮರ್

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಅವಧಾನವನುು

ಸುತತ ಒೊಂದು ಕಕ್ಷೆರ್ಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತತದೆ, ಇತಾಾದ್ಧ

ಹಿಡಿದ್ಧಟುುಕೆ ಳುುತತದೆ

ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣ ಬಲ- ಯಾವುದೆೋ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆ

ಉತಾಾಹದ್ಧೊಂದ ಕಲಿನುು ಎಸೆರ್ುವಾಗ

ವಸುತವನುು ಮೋಲಕೆೆ ಎಸೆದಾಗ ಅದು

ನಿರ್ೊಂತಾಣದ ಸಮಸೆಾ, ಇದು

ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬೋಳುತತದೆ. ವಸುತವು

ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿಯಾದುದರಿೊಂದ ಇದನುು

ಸವತೊಂತಾಯವಾಗಿ ಭ ಮರ್ ಮೋಲೆ

ನಾನೆೋ ಮಾಡಬೆೋಕು.

ಬೋಳುತ್ತತರುವಾಗ ಸಿಿರವಾದ
ವೆೋಗೆ ೋತೆಷ್ಯವನುು ಹೆ ೊಂದ್ಧರುತತದೆ.
10.3

ಗಾಳಿರ್ ರೆ ೋಧದ ಪ್ರಿಣಾಮದ್ಧೊಂದ

ಗಾಳಿರ್ ಭಾಗಕೆೆ ಆರ್ು

ಕೆಲವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಸಕ್ರಾರ್ವಾಗಿ

ಹಾಳೆರ್ು ಕಲುಿ ಬೋಳುವ ರಭಸದ್ಧೊಂದ

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿೊಂದ ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆ,

ಭಾಗವಹಿಸುವೊಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚಿಚನ

ಬೋಳುವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ ಗಾಳಿರ್

ವಾಾಕ ಾಮ್ ಪ್ೊಂಪ್ ಇಲಿದ್ಧದುರೆ,

ಪ್ೆಾೋರಣೆ ನಿೋಡುತತದೆ.

ರೆ ೋಧವಿಲಿದ್ಧದುರೆ ಎಲಾಿ ವಸುತಗಳು ಒೊಂದೆೋ

ಚೊಂದಾನ ಮೋಲೆ

ದರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೋಳುತತವೆ.

ಖಗೆ ೋಳಯಾನಿಗಳ
ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆರ್ ವಿಿಡಿಯೋ
ಬಳಸುವುದು. ನಿಮಮ
ಮೋಬೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಪ್
ಹಾಕ್ರ ಅದನುು ಸರದ್ಧರ್ ಮೋಲೆ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ತೆ ೋರಿಸುವುದು.

10.4

ಗಾಳಿ ತುೊಂಬದ ಶಿೋರ್ೆರ್ನುು

ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಯೋಗ ಕಾರ್ಯ

ಇದನುು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳೆೋ ಸವತಃ

ನಿೋರಿನೆ ೋಳಗಡೆ ಇರುವೊಂತೆ ಮಾಡಲು

ನಿವಯಹಿಸಿದಾಗ ಇದು ಹೆಚುಚ ಸಮರಣೋರ್

ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತತ ಮೋಲುಮಖ ಒತತಡವನುು

ಹಾಗ ವಿನೆ ೋದದ್ಧೊಂದ ಕ ಡಿರುತತದೆ.

ಮೋರಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಮೋಲುಮಖ ಒತತಡ-

ಆದರೆ, ಅವರೆೋನಾದರ ಹೆಚುಚ

ವಸುತವಿನ ಮೋಲೆ ನಿೋರಿನ ಮೋಲುಮಖ ಬಲ

ಉತೆತೋಜಿತರಾದರೆ ಇದನುು ಒೊಂದು
ವಿದಾಾರ್ಥಯ ಸಕ್ರಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆರ್
ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
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10.5 and
10.6

ಕಬಿಣದ ಮಳೆರ್ು ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ

ಹೆಚುಚವರಿ ನಿದೆೋಯಶಿತ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳ

ಮುಳುಗುತತದೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಕಯ(ಬೆೊಂಡು)

ಜೆ ತೆಗೆ ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆ.

ಅಸತವಾಸತವಾಗುವ ಸೊಂಭವವಿದೆ, ಮತುತ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಈಗಾಗಲೆೋ ಉತತರ

ತೆೋಲುತತದೆ. ಮಳೆರ್ ತ ಕ> ಮೋಲುಮಖ

ಗ ತ್ತತದೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸಿದಾುರೆ. ಶಿೋಘಾ

ಬಲ, ಆದರೆ ವಸುತವು ಮುಳುಗುತತದೆ.

ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆರ್ನುು ಹಮಮಕೆ ಳುುವುದರಿೊಂದ

ಮೋಲುಮಖ ಒತತಡವು ದಾವದ ಸಾೊಂದಾತೆ

ಮತುತ ನಿದೆೋಯಶಿತ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳನುು

ಮತುತ ವಸುತವಿನ ಸಾೊಂದಾತೆರ್ ಮೋಲೆ

ಬಳಸುವುದರಿೊಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ

ಅವಲೊಂಬಸಿರುತತದೆ; ವಸುತವಿನ

ತ್ತಳುವಳಿಕೆರ್ನುು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು

ಸಾೊಂದಾತೆ>ನಿೋರಿನ ಸಾೊಂದಾತೆ, ಆದರೆ
ವಸುತವು ಮುಳುಗುತತದೆ.
10.7

ಸಿರೊಂಗ್ ಬಾಾಲೆನ್ಾ/ಸಿರೊಂಗ್/ಎಲಾಸಿುರ್ಕ

ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಯೋಗ

ಹೆಚಚನ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಅಗತಾವಿಲಿ,

ಮ ಲಕ ಅಳೆದ ವಸುತವಿನ ತೆ ೋರಿಕೆರ್

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ತ ಕವು, ವಸುತವು ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ

ಸಿರೊಂಗ್/ತೊಂತ್ತ/ಎಲಾಸಿುರ್ಕ ಬಾಾೊಂಡಗಳ

ಇಳಿಸಿದಹಾಗೆ ಕಡಿಮಯಾಗುತತದೆ-ಇದು

ಪ್ರಿಣಾಮವನುು ಸವತಃ ಅನುಭವಿಸಲು

ದಾವದ ಮೋಲುಮಖ ಒತತಡದ್ಧೊಂದ ಆಗುತತದೆ

ಬಡುವುದು ಯೋಗಾ

ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಈ ವಿಷ್ಯಾೊಂಶಕೆೆ ಸೊಂಬೊಂದ್ಧಸಿದೊಂತೆ ಕೆೋವಲ ಎರಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಯೋಗ
ಕಾರ್ಯಗಳನುು ಯೋಜಿಸಲ್ಲದೆುೋನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚ ವಿದಾಾರ್ಥಯ ಸಹಾರ್ಕರನುು ಬಳಸಿಕೆ ಳುಲ್ಲದೆುೋನೆ.

1:
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು ನಿಮಮ ತರಗತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತತದೆ.
ಶಿಾೋ ಗುಪ್ತ ರವರು ರಾಷ್ಠುೋರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಸೊಂರ್ೆ ೋಧನಾ ತರಬೆೋತ್ತ ಮೊಂಡಲ್ಲ(NCERT) ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸತಕವನುು ತಮಮ ಬೆ ೋಧನೆರ್ಲ್ಲಿ
ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತಾತರೆ. ನಿೋವು ನಿಮಮ ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸತಕವನುು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ ಶಿಾೋ ಗುಪ್ಾತರವರು ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ ಅಧಾಾರ್ಕೆೆ ತಯಾರಿಸಿದೊಂತಹ
ಟೆೋಬಲಿನುು ತಯಾರಿಸಿ. ನಿೋವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಿವಧ ರಿೋತ್ತರ್ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. ಸೊಂಪ್ನ ಮಲ 1 ನುು ಬಳಸಿ
ಕನಿಷ್ಿ ಎರಡು ಬೆೋರೆ ರಿೋತ್ತರ್ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನುು ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ಾರ್ತ್ತುಸಿ. ನಿೋವು ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ ಬೆ ೋಧನೆರ್ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ
ನಿೋವು ಇದನುು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದು.

…
ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಣೆರ್ನುು ಯೋಜಿಸಬೆೋಕಾದರೆ ನಿಮಮ ಪ್ಾಮುಖವಿಷ್ರ್ಗಳು(issues) ಯಾವುವು?
ಸಹಜವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಅವಶಾವಿರುವ ಸಾಧನಗಳ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೋಚಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ, ಅಗತಾವೆನಿಸಿದಾಗ ನಿೋವು ಹೆೋಗೆ ಅವುಗಳನುು improvise
ಮಾಡಬಹುದು ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಆದಾಗ ಾ, ನಿೋವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಹೆೋಗೆ ಗುೊಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಘಟಿಸಬಹುದು ಅವರು
ನಿಜವಾಗಿರ್ ಏನನುು ಮಾಡುತಾತರೆ ಮತುತ ಅವರು ಮಾಡುತಾತ ಏನನುು ಕಲ್ಲರ್ುತಾತರೆ ಎೊಂಬುದನ ು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗೆೆ
ನಿೋವು ಸೊಂಪ್ನ ಮಲ 2 “ ಪ್ಾಠ್ಗಳನುು ಯೋಜಿಸುವುದು” ರಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ ವಿಷ್ರ್ ಕಲ್ಲರ್ಬಹುದು.
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:

2:
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಸಲು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲು ಯೋಜನೆರ್ನುು
ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾರ್ಮಾಡುತತದೆ. ನಿೋವು ಸೊಂಪ್ನ ಮಲ 1 ಮತುತ 3 ನುು ಅವಲೆ ೋಕ್ರಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ ನಿೋವು ರಚನೆರ್ುಳು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಯೋಜಿಸುವಿರಿ.( ಉದಾ:ಟೆೋಬಲ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಮುಖಾ
ಬೆ ೋಧನಾೊಂಶಗಳನುು ನಿೋಡಿದ ಪ್ಾಿವನತೆ (buoyancy))
ಸೊಂಪ್ನ ಮಲ 1 ನುು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ ರಚನೆರ್ುಳು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ಾಮುಖ ಅೊಂಶಗಳನುು ಮತುತ ಅನುಕ ಲಗಳನುು
ಗುರಿತ್ತಸಿಕೆ ಳಿು. ನೊಂತರ ನಿೋವು ಸೊಂಪ್ನ ಮಲ 3 ನುು ಬಳಸಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿುರುವ ತಾಳೆ ಪ್ಟಿುರ್ನುು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ ನಿಮಮ ತರಗತ್ತರ್ಲ್ಲಿ
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ನಿವಯಹಿಸಲು ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪ್ಟಿುರ್ಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋ ಕೆಲವು ಅೊಂಕಣಗಳನುು ಭಾಗಶಃ ತುೊಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಟೆೋಬಲ್ 2 ರಚನೆರ್ುಳು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ತಾಳೆ ಪ್ಟಿು:

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕು ಎೊಂದು
ನಾನು ಬರ್ಸಿದೆುೋನೆ?
ಮುೊಂದಾಲೆ ೋಚನೆರ್ ಯೋಜನೆ: ನನಗೆ

ಬಾಟಲ್ಗಳನುು ಮುಳುಗಿಸುವಷ್ುು ದೆ ಡಡ

ಎಲಿ ತೊಂಡಗಳಿಗ ಸಾಕಾಗುವಷ್ುು

ಯಾವ ಸಾಧನಗಳು ಅವಶಾಕ?

ಬಕೆಟ್ ಗಳು, ಬೌಲುಗಳು ಅಥವಾ

ಬೌಲ್ಗಳಾಗಲ್ಲೋ ತೆ ಟಿುಗಳಾಗಲ್ಲೋ

್

ನಿೋರಿನತೆ ಟಿುರ್ ಲಭಾತೆ

ಇವೆಯೆೋ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ.
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪ್ಾಿಸಿುೋಕ್ರನ ಚಿಕೆ ಸ ೊ
ಮುಚಚಳವಿರುವ (ತ್ತರುಪಿನ ಮುಚಚಳವಿರುವ)
ಪ್ಾನಿೋರ್ದ ಬಾಟಲುಗಳನುು------- ಪ್ಾಠ್
ಬೆ ೋಧನೆರ್ ಸೊಂದಭಯ ತರಲು ಹೆೋಳುವುದು

ಸಮರ್ ನಿವಯಹಣೆ- ಪ್ಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ
ಎಷ್ುು ಸಮರ್ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕು?
ಜೆ ೋಡಣೆಗೆ ಮತುತ ತೆಗೆದ್ಧಡಲು ಎಷ್ುು
ಸಮರ್ ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಬೆೋಕು?
ತೊಂಡಗಳು: ಎಷ್ುು ದೆ ಡಡದಾಗಿರಬೆೋಕು?
ಪ್ಾತ್ತೋ ತೊಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೆೋಕು?
ಪ್ಾತ್ತೋ ತೊಂಡವು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತತದೆ?
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ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸೊಂಭವನಿೋರ್

ನಿೋರಿನ ತುಳುಕುವಿಕೆ ಮತುತ ಚೆಲುಿವಿಕೆ-

ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತ್ತರ್ ನಿೋರಿನ ಚೆಲುಿವಿಕೆರ್ನುು

ಸಮಸೆಾಗಳಾವುವು?

ಜಾರುವ ನೆಲ

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ತಕ್ಷಣ ಒರೆಸಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಿು

ಕಲ್ಲಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಉೊಂಟಾಗುತತದೆ? ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು
ಗಮನಿಸಬೆೋಕಾದ ಪ್ಾಮುಖ ಅೊಂಶಗಳಾವುವು?
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಆರೊಂಭಿಸುವುದಕ್ರೆೊಂತ
ಮುೊಂಚೆಯೆೋ ಅವರು ತ್ತಳಿದ್ಧರಬೆೋಕಾದ
ವಿಷ್ರ್ಗಳಾವವು? ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸತಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ
ಯಾವುದಾದರ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳ ಮಾಹಿತ್ತರ್ನುು
ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕೆೋ?
ಯಾವ ಸುತುತಗಳನುು (routines)ಅಥವಾ
ಆದಶಯ ವಿಧಾನಗಳು(standard procedures)
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ಬೆೋಕಾಗುತತವೆ?
ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳೆ ೊಂದ್ಧಗೆ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ನಿರವಹಿಸಲು ಬಳಸಿ. ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದುರೆೋ? ಎಲಿ ಗೊಂಡು ಮತುತ ಹೆಣುು ಮಕೆಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದುರೆ? ಇದೆೋ ವಿದಾಾರ್ಥಯ ತೊಂಡಗಳನುು ಮುೊಂದ್ಧನ ಬಾರಿ
ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತ್ತತೋರಾ?

2
ರ್ೆ ೋಧನಾ ಕಾಮವನುು ಬಳಸುವುದರಿೊಂದ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನುು ಕಲ್ಲರ್ಲು ಸಾಧಾವಾಗುತತದೆ.
ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಾರ್ೆು ಕೆೋಳಲು ಮತುತ ಆಲೆ ೋಚನೆಗಳನುು ಹೆೋಗೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸುವುದು ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚಿೊಂತನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಾೋತಾಾಹಿಸುತತದೆ.
ಅಲಿದೆ ಅವರು ಮುೊಂದೆೋನಾಗಬಹುದು ಮತುತ ಏಕಾಗಬಹುದು ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕ ಡ ಆಲೆ ೋಚಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಮತುತ ಅವರ
ಮುನ ಾಚನೆಗಳನುು ವಾಸತವ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತನಿಖೆರ್ನುು ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಅಗತಾಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತಾತರೆ. ಮತುತ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಕರು ತನಿಖೆರ್ನುು ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ
ಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತಾತರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೋಧನೆರ್ನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲು ಇದೆೋ ‘ಸರಿ’ ಎನುುವೊಂಥ ಯಾವುದೆೋ ಕಾಮವಿಲಿ. ನಿೋವು ಉದೆುೋಶವನುು
ತ್ತೋಮಾಯನಿಸಿ, ಆ ಫಲ್ಲತಗಳು ದೆ ರಕುವ ಹಾಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ಯೋಜಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.
ರ್ೆ ೋಧನೆಗಳು ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒೊಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಹೆ ೊಂದ್ಧರುತತವೆ:
•

ಪ್ಾರ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವುದು.

•

ಯೋಜಿಸುವುದು

•

ವಿೋಕ್ಷಣೆ/ಅವಲೆ ೋಕನ ಮಾಡುವುದು

•

ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲವನುು ಬಳಸುವುದು.

•

ದತಾತೊಂಶಗಳ ವಿರ್ೆಿೋಷ್ಣೆ ಮತುತ ಅದರಲ್ಲಿ ರಚನೆರ್ರ್ನುು ಗಮನಿಸುವುದು.
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•

ವಿವರಿಸುವುದು ಮತುತ ಮುನ ಾಚಿಸುವುದು

ಕೆಲವು ತನಿಖೆಗಳು ಸಾಪ್ೆೋಕ್ಷವಾಗಿ “ಮುಕಾತರ್ವಾದ”

ತನಿಖೆಗಳಾಗಿರುತತವೆ, ಏಕೆೊಂದರೆ ಮುೊಂದೆೋನಾಗುತತದೆ ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತು

ಸಮಮತ್ತರ್ುಕತ ಅಭಿಪ್ಾಾರ್ವಿರುತತದೆ. ಈ ರಿೋತ್ತರ್ ಅನೆವೋಷ್ಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುತತವೆ:
•

“ರಾಸಾರ್ನಿಕ ಕ್ರಾಯೆರ್ ವೆೋಗದ ಮೋಲೆ ಉಷ್ುತೆರ್ ಪ್ಾಭಾವವನುು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ”

•

“ಸಿರೊಂಗು ವಿಸಾತರಗೆ ಳುುವಿಕೆ ಮತುತ ಭಾರದ ನಡುವಿನ ( ಹುರ್ಕ ನ ನಿರ್ಮ) ಸೊಂಬೊಂಧವನುು ಅನೆವೋಷ್ಠಸುವುದು”.

•

“ಲೆ ೋಲಕದ ಅವಧಿರ್ನುು ಆದರಿಸಿ ‘g’ ರ್ ಮೌಲಾವನುು ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ”.

ಈ ಎಲಾಿ ಅನೆವೋಷ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶ ತ್ತಳಿದ್ಧರಬಹುದು. ಆದರ ಅವರು ಮೋಲಾೆಣಸಿದ ಪ್ಟಿುರ್ಲ್ಲಿನ
ಹಲವಾರು ಕಲ್ಲಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಅಗತಾವಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆೋಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸುತಾತರೆೊಂಬುದನುು ಕಲ್ಲರ್ಲು, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಉತತರ ತ್ತಳಿದ್ಧರದ ವಿಷ್ರ್ದ ಬಗೆೆ ರ್ೆ ೋಧನೆ
ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶದ ಅವಶಾಕತೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವ ಜನಪಿಾರ್ ಪ್ಾನಿೋರ್ವು ಹೆಚುಚ ಆಮಿತೆರ್ನುು ಹೆ ೊಂದ್ಧದೆ ಎೊಂಬುದನುು
ಕೊಂಡುಹಿಡಿರ್ುವುದು. ಈ ವಿಷ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒೊಂದು ನಾಾರ್ರ್ುತ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆರ್ನುು ಹೆೋಗೆ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದನುು ಬಹಳ
ಜಾಗರ ಕತೆಯಿೊಂದ ಯೋಚಿಸಬೆೋಕು, ಯಾವ ಅಳತೆಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕು ಮತುತ ಯಾವುದು ಅತಾೊಂತ ಆಮಿೋರ್ ಎೊಂದು ಹೆೋಗೆ
ತ್ತೋಮಾಯನಿಸುವರು ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಲೆ ೋಚಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.
ನಿೋವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಇದೆೋ ಅೊಂಶಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಎೊಂದು ಹೆೋಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆೋ ತನಿಖೆರ್ ಅೊಂಶಗಳನುು
ನಿಧಯರಿಸಲು ಹೆೋಳಿದರೆ ತನಿಖೆಗಳನುು ಹೆಚುಚ ಮುಕತವಾಗಿಸಬಹುದು. ತನಿಖೆರ್ು ಎಷ್ುು ಹೆಚುಚ ಮುಕತವಾಗಿರುತತದೆಯೋ, ಅಷ್ುು ಪ್ಾಮಾಣದಲ್ಲಿ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ತ್ತಳುವಳಿಕೆರ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚಿೊಂತನೆ ನಡೆಸಿ ಮುನ ಾಚಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ,
ಮತುತ ಈ ಮುನ ಾಚನೆಗಳ ಹಿನೆುಲೆರ್ಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳು ಏನಾಗಿವೆ ಎೊಂಬುದನುು ಪ್ರಾಮಶಿಯಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಮುಕತ ರಿೋತ್ತರ್ ರ್ೆ ೋಧನೆಗಳು
ಪ್ಾಾರ್ಶಃ ಈ ಮುೊಂದ್ಧನ ರಿೋತ್ತರ್ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳನುು ಹೆ ೊಂದ್ಧರಬಹುದು: “-----ಇದಕೆೆ ಯಾವುದು ಉತತಮವಾದ ಮಾಗಯ?” ಅಥವಾ “ನಾನು
........ ಇದರ ಅತಾೊಂತ ಸೊಂಭವನಿೋರ್ ಕಾರಣವನುು ಹೆೋಗೆ ಪ್ತೆತಹಚಚಬಹುದು?”
ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನಿೋವು ಬರಿೋ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಪ್ಾಲ್ಲಸುವುದನುು ರ ಢಿ ಮಾಡಿಸಿದುರೆ, ಅವರಿೊಂದ ಒೊಂದು ತನಿಖೆರ್ನುು ಯೋಜಿಸಿ
ಕಾರ್ಯಗತಗೆ ಳಿಸುವುದನುು ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಧಾವಿಲಿ. ಆದುರಿೊಂದ ನಿೋವು ಅವರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆರ್ನುು ಕೆೈಗೆ ಳುುವ ಕೌಶಲಗಳನುು
ಬೆಳೆಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಇದನುು ನಿೋವು ಅವರಿಗೆ ತಾವೆೋ ಚಚಿಯಸಿ ತನಿಖೆರ್ ವಿಧಾನದ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚ ಸಾವತೊಂತಾಯವನುು ನಿೋಡುವ
ಮ ಲಕ, ಯಾವ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನುು ಅವರು ನಿೋರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎೊಂದು ಅವರಿಗೆೋ ಊಹಿಸಲು ಬಡುವುದರ ಮ ಲಕ, ಮತುತ ಸೊಂಗಾಹಿಸಿದ
ದತಾತೊಂಶಗಳನುು ವಿರ್ೆಿೇ಼ ೋಷ್ಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನುು ಅವರೆೋ ಆರ್ುು ಪ್ಾರ್ತ್ತುಸಲು ಬಡುವ ಮ ಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ತನಿಖೆಗಳ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿರದೆೋ ಹೆಚಿಚನ ಸೊಂದಭಯ ರಚನೆರ್ುಳು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ
ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರುತತವೆ. ಆದಾಗ ಾ, ನಿೋವು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ತನಿಖೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ತಯಸಿ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೋಧನಾ
ಕೌಶಲಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು.

2:

ಶಿಾೋಮತ್ತ ಬುಲಾಾರಾ ರವರು ಸಿಳಿೋರ್ ತರಬೆೋತ್ತ ಶಿಬರದಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೋಧನಾ ಕೌಶಲಗಳನುು ಬೆಳೆಸಲು ಇರುವ ಕೆಲವು ತೊಂತಾಗಳನುು ತಮಮ
ಸಹೆ ೋದೆ ಾೋಗಿಳೆ ೊಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿಯಸಿದರು.
ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ತರಬೆೋತ್ತಗೆ ಹೆ ೋಗಿದಾುಗ, ನಾವು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೋಧನಾ ಕೌಶಲಗಳನುು
ಬೆಳೆಸಲು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಚಚೆಯ ನಡೆಸಿದೆವು.
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ತರಬೆೋತುದಾರರು ಪ್ಾತ್ತೋ ಗುೊಂಪಿಗೆ ಎರಡು ಸಲಹೆಗಳನುು ನಿೋಡಿದರು, ಮತುತ ಅವು ಹೆೋಗೆ ನಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಎೊಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಚಿೊಂತನೆ ಮಾಡುವೊಂತೆ ಹೆೋಳಿದರು. ಅವರು ನಿೋಡಿದ ಎರಡು ಸಲಹೆಗಳು ಹಿೋಗಿವೆ:
• ನಿೋವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ಲರುವ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ತಳಿಸುವ ಸೊಂದಭಯ, ಅವರಿಗೆ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶ
ಏನಾಗಬಹುದು? ಎೊಂದು ಮುನ ಾಚಿಸಲು ತ್ತಳಿಸಿ. ಮತುತ ಅದು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬಹುದು? ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚಿೊಂತನೆ ಮಾಡಲು ತ್ತಳಿಸಿ.
• ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತತರುವಾಗ, ಅವರ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳು, ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿಸಿದ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳೆೋ ಆಗಿವೆಯೆೋ, ಎೊಂದು ಪ್ಾಶಿುಸಿ.
ಮತುತ ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ? ಎೊಂದು ಕೆೋಳಿ.
ನಾವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಮುನ ಾಚನೆ ಮಾಡಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು ಉಪ್ರ್ುಕತ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸಿದೆವು ಏಕೆೊಂದರೆ ಇದರಿೊಂದ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು
ಈಗಾಗಲೆೋ ತ್ತಳಿದ್ಧರುವ ವಿಷ್ರ್ವನುು ಈ ಸನಿುವೆೋಶಕೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಒೊಂದು ಮುನ ಾಚನೆರ್ನುು ಮಾಡಿ ಅದಕೆೆ
ಏಕೆ ಎೊಂದು ಉತತರಿಸಲು ಅಸಮಥಯರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೆ ೋ ಅಥಯವಾಗಿಲಿ ಎೊಂದು ಅಥಯ, - ನಿೋವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುವ ಅವಶಾಕತೆ
ಇದೆ.
ಎರಡನೆೋ ಸಲಹೆರ್ು ಮದಲನೆ ಸಲಹೆಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿೋಕರಿಸಲಪಟಿುದೆ ಎೊಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದೆವು, ಏಕೆೊಂದರೆ ನಿೋವು ನಿಮಮ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳ
ಕುರಿತು ಕೆಲವು ನಿರಿೋಕ್ಷೆಗಳನುು ಹೆ ೊಂದ್ಧರದ್ಧದುರೆ ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನಿೋವು ಆಶಚರ್ಯ ಪ್ಡುವುದು ಸಾಧಾವಿಲಿ. (ಅೊಂದರೆ ಯಾವ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶ
ಬೊಂದರ ಒಪಿಪ ಬಡಬಹುದು). ನಿಮಗೆ ದೆ ರೆತ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶ ನಿೋವು ಮುನ ಾಚಿಸಿದುಕ್ರೆೊಂತ ಭಿನುವಾಗಿದುರೆ, ನಿೋವು 'ಅದು ಏಕೆ ಹಾಗಾಯಿತು?'
ಎೊಂದು ಆಲೆ ೋಚಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಮ ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆರ್ಲೆಿೋನಾದರ ತಪಿಪತೆತೋ? …… ಅಥವಾ… ?
ನೊಂತರ, ನಮಮದೆೋ ಆದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನುು ನಿೋಡಲು ತ್ತಳಿಸಲಾಗಿತುತ. ನಮಮ ಕೆಲವು ಆಲೆ ೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಯಾವುದೆೋ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ಪ್ಾಾರೊಂಭಿಸುವ ಮುೊಂಚೆ, ಅವರು ಯಾವುದರ ಅಳತೆ

ಮಾಡಲ್ಲದಾುರೆ ಅಥವಾ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಲದಾುರೆ, ಅದನುು 'ಏಕೆ' ಮತುತ 'ಹೆೋಗೆ' ಮಾಡಲ್ಲದಾುರೆ? ಎೊಂದು ಕೆೋಳಿ. ನಾವು ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ
ಬಹಳ ಸಹಾರ್ಕಾರಿಯಾಗುತತದೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸಿದೆುೋವೆ ಏಕೆೊಂದರೆ ಬಹಳ ಸೊಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಸ ಚನೆಗಳನುು ಯಾವುದೆೋ
ಅಲೆ ೋಚನೆಯಿಲಿದೆೋ ಕೆೋವಲ ಹೊಂತ ಹೊಂತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತಾತರೆ ಮತುತ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ ಕುರಿತು ಸಮಗಾವಾಗಿ ಚಿೊಂತನೆ
ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ ಮತುತ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ಆ ನಿದ್ಧಯಷ್ಿ ರಿೋತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಿವಯಹಿಸುತ್ತತದಾುರೆ ಎೊಂಬುದರ ಚಿೊಂತನೆರ್ನ ು
ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ.
2. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕೆಲಸ ನಿವಯಹಿಸುತ್ತತರುವ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ುು ಅಳತೆ ಅಥವಾ ವಿೋಕ್ಷಣೆರ್ನೆುೋನಾದರ

ಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡಿದಾುರೆಯೆೋ ಎೊಂದು ಕೆೋಳಿ. ನಾವು ಇದು ಈ ಮುೊಂದ್ಧನ ಕಾರಣಗಳಿೊಂದ ಸಹಾರ್ಕವಾಗಹುದು ಎೊಂದು ಭಾವಿಸಿದೆುೋವೆ:
ಅವರುಗಳು ತಮಮ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶವನುು ಆಲೆೋಖದ (ಗಾಾಫ್) ಮ ಲಕ ವಾಕತಪ್ಡಿಸುವದಕ್ರೆೊಂತ ಮುೊಂಚೆ ಕನಿಷ್ಿ ಐದು ಅಳತೆಗಳನಾುದರ
ಹೆ ೊಂದ್ಧರಬೆೋಕು. ಹಾಗ ಅವರು ತಮಮ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸುತ್ತತದು ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರ ಪ್ಾವೃತ್ತತ/ವಿನಾಾಸವು
(trend/pattern) ಹೆ ರಹೆ ಮುಮತ್ತತರುವುದನುು ಗುರುತ್ತಸುತ್ತತದಾುರೆಯೆೋ? ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳು 'ವಿಚಿತಾ/ಅನಿರ್ತ'
ವೆನಿಸುತತವೆಯೆೋ? ಇದರಥಯ ಆ 'ವಿಚಿತಾ' ಅಳತೆರ್ು ತಪ್ಾಪಗಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಇನೆುೋನಾದರ ಬೆೋರೆ ಅೊಂಶವಿದುು ಅದನುು ಹೆಚುಚ
ಕ ಲೊಂಕುಷ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವ ಅಗತಾತೆ ಇದೆಯೋ, ಎೊಂಬುದನುು ತ್ತಳಿರ್ಲು ಅವರು ಇನ ು ಕೆಲವು ಅಳತೆಗಳನುು/ವಿೋಕ್ಷಣೆಗಳನುು
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕು.

…
?
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ಶಿಾೋಮತ್ತ ಬುಲಾಾರಾ ರವರು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೋಧನಾ ಕೌಶಲಗಳನುು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು ನಿೋವು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು
ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಪ್ಾಸುತತಪ್ಡಿಸುವುದಕ್ರೆೊಂತ ಹೆಚುಚ ಜಾಗರ ಕತೆಯಿೊಂದ ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ ಚಿೊಂತನೆಭರಿತ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸುತತ ಪ್ಡಿಸಬೆೋಕು ಎೊಂಬ
ಅೊಂಶವನುು ಒತ್ತತ ಹೆೋಳುತಾತರೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ 3 ರಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಒೊಂದು ಸಾಮಾನಾ ಪ್ಾಯೋಗವನುು ಹೆಚುಚ ರ್ೆ ೋಧನಾತಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ತಯಸಿ
ನಿವಯಹಿಸುವಿರಿ. ಪ್ಾಕರಣ ಅಧಾರ್ನ 3 ರಲ್ಲಿ ಶಿಾೋಮತ್ತ ಬುಲಾಾರಾ ರವರು ತಮಮ ತರಗತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ಮುಕತ-ಅೊಂತಾವುಳು (open ended) ತನಿಖೆರ್ನುು
ನಿವಯಹಿಸುತಾತರೆ ಮತುತ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನುು ಪ್ುನರಾವಲೆ ೋಕ್ರಸುತಾತರೆ.

3:
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು ನಿಮಗೆ ನಿಮಮ ತರಗತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ತನಿಖೆರ್ನುು ನಿವಯಹಿಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತತದೆ.

•

ಒೊಂದು ಕಲ್ಲಿನ ತುೊಂಡನುು ತೆಗೆದುಕೆ ೊಂಡು ಎಲಾಸಿುರ್ಕ ದಾರದ ತುದ್ಧಗೆ ಅಥವಾ ಸಿರೊಂಗ್ ಬಾಾಲೆ

ಕಟಿು.

•

ಸಿರೊಂಗ್ ಬಾಾಲೆ

ಎಲಾಸಿುರ್ಕ ದಾರ

•

ನೊಂತರ

ಎಲಾಸಿುರ್ಕ ದಾರದ ಉದುದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸಿರೊಂಗ್ ಬಾಾಲೆನಾ ಲ್ಲಿನ ಅೊಂಕ/ಅಳತೆ

ತ ಗುಬಡಿ.

ಎಷ್ುು? ಎೊಂಬುದನುು ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಈ

•

ಈಗ ಕಲಿನುು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ.

•

ಬಾಾಲೆನ್ಾ ನ ಅಳತೆ ಅಥವಾ ಎಲಾಸಿುರ್ಕ ದಾರದ ಉದು ಏನಾಗುತತದೆ ಎೊಂದು ಗಮನಿಸಿ.
ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ ನಿೋವು

ಸ ಚನೆಗಳೊಂತೆಯೆೋ ಪ್ಾಾರೊಂಭಿಸುವಿರಿ. ನೊಂತರ ಈ

ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ಹೆಚುಚ ರ್ೆ ೋಧನಾತಮಕವಾಗುವೊಂತೆ ನಿೋವು ಮಾಪ್ಯಡಿಸುವಿರಿ
ಈ ಪ್ಾಯೋಗವನುು ಮಾಡುವ ಅವಶಾಕತೆಯಾದರ ಏನು? ಇದು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಆಕ್ರಯಮೋಡಿೋಸ್ನ ನಿರ್ಮವನುು ಅರೆೈಯಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್
ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮುೊಂದೆ ಕೆ ಟಿುರುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದನೆುೋ ಮಾಡುತತದೆ, ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ ಚನೆಗಳನುು ಪ್ಾರ್ೆುಗಳಿೊಂದ
ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಲ ಮತುತ ಒತತಡದ ಕುರಿತು ಇರುವ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಚಿೊಂತನೆರ್ನುು ವಿಸತರಿಸಲು ಪ್ಾರ್ತ್ತುಸುತತದೆ.
ಈ ಕೆಳಕೊಂಡ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಮತುತ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳನುು ಕಪ್ುಪಹಲಗೆ ಮೋಲೆ ಬರೆಯಿರಿ:
1. ಒೊಂದು ಕಲ್ಲಿನ ತುೊಂಡನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಡು ಎಲಾಸಿುರ್ಕ ದಾರದ ತುದ್ಧಗೆ ಅಥವಾ ಸಿರೊಂಗ್ ಬಾಾಲೆ

ನೊಂತರ

ಕಟಿು. ಅದನುು ತ ಗುಬಡಿ.

ಎಲಾಸಿುರ್ಕ ದಾರದ ಉದುದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸಿರೊಂಗ್ ಬಾಾಲೆನಾ ಲ್ಲಿನ ಅೊಂಕ/ಅಳತೆ

ಎಷ್ುು? ಎೊಂಬುದನುು ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ನಿೋವು ತ ಗುಬಟು ಕಲಿನುು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿೋರು ತುೊಂಬರುವ ಪ್ಾತೆಾರ್ಲ್ಲಿ ನೊಂತರ ಇಳಿಬಡುವಿರಿ. ಆಗ ಬಾಾಲೆನ್ಾ ನ ಅಳತೆ

ಅಥವಾ ಎಲಾಸಿುರ್ಕ ದಾರದ ಉದು ಅಳತೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎೊಂದೆನಿಸುತತದೆ? ಆ ರಿೋತ್ತ ಏಕೆ ಆಗುತತದೆ ಎೊಂದು ಯೋಚಿಸಿ?
3. ಈಗ ಕಲಿನುು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಮತುತ ಎಚಚರಿಕೆಯಿೊಂದ ಬಾಾಲೆನ್ಾ ನ ಅಳತೆ ಅಥವಾ ಎಲಾಸಿುರ್ಕ ದಾರದ ಉದು

ಏನಾಗುತತದೆ ಎೊಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಹೆ ಸ ಅಳತೆರ್ನುು ದಾಖಲ್ಲಸಿ. ಅದು ನಿೋವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದೊಂತೆ ಇದೆಯೆೋ? ಕಲುಿ ಪ್ೂತ್ತಯ
ಮುಳುಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತತದೆ? ನಿೋರಿನ ಮಟು ಎಷ್ುು ಏರಿದೆ?(ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಗಾತಾವನುು ತ್ತಳಿಸುತತದೆ.)
4. ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಗಾತಾದ ಕಲುಿಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೆ ೊಂಡು ಇದೆೋ ರಿೋತ್ತ ಪ್ಾಯೋಗವನುು ಪ್ುನಾರಾವತ್ತಯಸಿ. ಕಲ್ಲಿನ ಗಾತಾ ಮತುತ ಸಿರೊಂಗ್

ಬಾಾಲೆನಾನ ಅಳತೆರ್ಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸೊಂಬೊಂಧವೆೋನು?
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5. ಕಾರಣಗಳೆ ೊಂದ್ಧಗೆ ಮುನ ಾಚನೆ: ಇತರ ದಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅೊಂದರೆ ಎಣೆು ಅಥವಾ ಮಲಾಾಸಿಸ್ ಮುೊಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿನುು

ಇಳಿಬಟಾುಗ ಯಾವ ಪ್ರಿಣಾಮ ಉೊಂಟಾಗಬಹುದು? ಏಕೆ?
6. ಮುನ ಾಚನೆ ಮತುತ ಕಾರಣ ((ದ) ವಿಸತರಣೆ) : ನಾವು ಕಲಿನುು ಒೊಂದು ಸಣು ತಟೆುರ್ಲ್ಲಿ ಇಡುವೆವು ಎೊಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತಟೆು+ಕಲಿನುು

ನಿೋರಿನ ಹೆ ರಗೆ ಮತುತ ಒಳಗೆ ತ ಕ ಮಾಡಿದೆವು ಎೊಂದು ಅೊಂದುಕೆ ಳಿು. ನೊಂತರ ಈ ಕಲಿನುು ತಟೆುರ್ಷೆುೋ ತ ಕವಿರುವ
ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಿೋ(clay)ನಲ್ಲಿ ಬಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತತ ಮತೆತ ನಿೋರಿನ ಹೆ ರಗೆ ಮತುತ ಒಳಗೆ ತ ಕ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಏನನುು
ಕಾಣಬಹುದು/ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತರ್ ದಾವಗಳನುು ಉಪ್ಯೋಗ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ತ ಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ತೆ ೋರಿಕೆರ್ ಬದಲಾವಣೆರ್ನುು ವಿವಿಧ ದಾವಗಳ
ಮೋಲುಮಖ ಒತತಡದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿೋಕರಿಸುವತತ ಕೆ ೊಂಡೆ ರ್ಾಬೆೋಕು: ದಾವದ ಸಾೊಂದಾತೆರ್ು ಹೆಚಿಚದೊಂತೆ, ಹೆಚಿಚನ
ಮೋಲುಮಖ ಒತತಡವನುು ತೆ ೋರುತತದೆ.
ಕೆ ನೆರ್ ಸ ಚನೆ ( 8ನೆೋ) ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸಿಳಾೊಂತರಿಸಿದ ದಾವವು ಹೆಚಾಚದಾಗ(ಕಲಿನುು ತಟೆುರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರದಾಗ) ತ ಕದಲ್ಲಿನ
ತೆ ೋರಿಕೆರ್ ಹಾನಿರ್ು ಕ ಡ ಹೆಚಾಚಗುತತದೆ ಎೊಂದು ತ್ತೋಮಾಯನಿಸುವೊಂತೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. ಹೆಚುಚ ನಿೋರು ಸಿಳಾೊಂತರವಾಗುವುದರಿೊಂದ
ಮೋಲುಮಖ ಒತತಡ ಕ ಡ ಹೆಚಾಚಗುತತದೆ.

1:

,
,

.
.
.

3:
ಶಿಾೋಮತ್ತ ಬುಲಾಾರಾ ರವರು, ತಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಜೆ ತೆ ಒೊಂದು ತನಿಖಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೆರವೆೋರಿಸಿದರು.
ಡರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೆೋತ್ತ ಅಧಿವೆೋಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾನು ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಒೊಂದು ಸರಿಯಾದ ರ್ೆ ೋಧನಾ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ
ಕಾರ್ಯವನುು ಕಾರ್ಯವನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕು ಎೊಂದು ಉತುಾಕಳಾಗಿದೆು. ನಾನು ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ುರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎೊಂದು ತ್ತೋಮಾಯನಿಸಿದೆ
( ಸೊಂಪ್ನ ಮಲ 5 ನುು ನೆ ೋಡಿರಿ).
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ನಾನು ಮದಲು ಒೊಂದು ಸರಳ ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ುರ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಒೊಂದು ಕುಚಿಯರ್ ಮೋಲೆ ನಿೊಂತುಕೆ ೊಂಡು ನೆೋರವಾಗಿ ಕೆಳಕೆೆ ಬಟೆು.
ನಾನು ರಾಕ್ರಗೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೋಳಲು ಎಷ್ುು ಕಾಲಾವಧಿರ್ನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುತತದೆ ಎೊಂದು ಗಮನಿಸಲು ಹೆೋಳಿದೆ. ನೊಂತರ ನನು
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಇದನುು ಇನ ು ಹೆಚುಚ ವೆೋಗವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೋಳುವೊಂತೆ ಹೆೋಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎೊಂದು ಕೆೋಳಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅದರ ರೆಕೆೆಗಳನುು
ಚಿಕೆದು ಮಾಡಬೆೋಕು ಎೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೆ ಟುರು. ಆಮೋಲೆ ನಾನು ಅದಕೆೆ ಪ್ೆೋಪ್ರ್ ಕ್ರಿಪ್ ನುು ಅೊಂಟಿಸಿ ಮತೆತ ಮೋಲ್ಲನಿೊಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಟೆು. ನಾನು
ಪ್ಾತ್ತೋ ಗುೊಂಪಿಗೆ ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ುುಲ್ಲಿ ಏನಾದರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿೊಂದ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೋಳುವ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತತದೆ
ಎೊಂಬುದನುು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ತ್ತಳಿಸಿದೆ.
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಆರು ಜನರ ಗುೊಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಗುೊಂಪ್ುಗಳು ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ುರ್ ನ ರಕೆೆಗಳನುು ಹೊಂತ ಹೊಂತವಾಗಿ ಚಿಕೆದು
ಮಾಡಿದರು, ಕೆಲವರು ಪ್ೆೋಪ್ರ್ ಕ್ರಿಪ್ ನುು ಜೆ ೋಡಿಸಿದರು ಮತುತ ಒೊಂದು ಗುೊಂಪ್ು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಹಾಳೆಗಳಿೊಂದ ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ುರ್ನುು ಮಾಡಿದರು.
ಸಮರ್ವನುು ಹೆೋಗೆ ಅಳೆರ್ುತಾತರೆ ಮತುತ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನುು ಹೆೋಗೆ ದಾಖಲ್ಲಸುತಾತರೆ ಎೊಂಬುದನುು ಅವರೆೋ ನಿಧಿಯರಿಸಬೆೋಕ್ರತುತ. ನಾನು ಪ್ಾತ್ತ
ಗುೊಂಪಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಕೊಂಡು ಹಿಡಿರ್ಲು ಪ್ಾರ್ತ್ತುಸುತ್ತತದಾುರೆಯೋ ಅದನುು ಸಾರಾೊಂಶಿಸಲು ಒೊಂದು ಪ್ಾರ್ೆುರ್ನುು ರಚಿಸುವೊಂತೆ ಸ ಚಿಸಿದೆ.
ಜುೊಂತಾಳ ಗುೊಂಪ್ು ಸಮರ್ವನುು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆರ್ಲು ಕಷ್ುವಾಗುತತದೆ ಎೊಂದು ಮನಗೊಂಡಿತು, ಆದುರಿೊಂದ ಅವರು ಸಮರ್ವನುು ಅಳೆರ್ಲು
ಪ್ಾತ್ತ ಬಾರಿ ಒಬಿ ವಾಕ್ರತರ್ನೆುೋ ನೆೋಮಸಿತು, ಮತುತ ಪ್ಾತ್ತೋ ಬೋಳುವಿಕೆಗೆ ಮ ರು ಅಳತೆಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೆ ೊಂಡು ಅವುಗಳ ಸರಾಸರಿ
ಸಮರ್ವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುವುದು ಎೊಂದು ತ್ತೋಮಾಯನಿಸಿದರು.
ಬಲು ಬೆೋಗ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ುು ಅಳತೆಗಳು ದೆ ರಕ್ರದವು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶವನುು ಹೆೋಗೆ ಪ್ಾಸುತತ ಪ್ಡಿಸುವುದು ಮತುತ ಹೆೋಗೆ
ತ್ತೋಮಾಯನಗಳನುು ವಿವರಿಸುವುದು ಎೊಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಚಿೊಂತ್ತಸಲು ಸಾಕಷ್ುು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ರೆತು.
ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ನಿಜವಾಗಿರ್ ಪ್ಾಠ್ವನುು ಆನೊಂದ್ಧಸಿದರು ಮತುತ ಎಲಿರ ಭಾಗವಹಿಸಿದುರು. ನಾನು ಈ ವಿಷ್ರ್ದ ಕುರಿತು ನೊಂತರ
ಅವಲೆ ೋಕನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನೆೈಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದೊಂತಹ ಸಾಕಷ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಮಾಡಿದುರು. ಅವರು ರ್ೆ ೋಧನೆಗಾಗಿ
ಒೊಂದು ಪ್ಾರ್ೆುರ್ನುು ಅಲೆ ೋಚಿಸಿದುರು, ಅದನುು ಒೊಂದು ನಾಾರ್ರ್ುತ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆರ್ನಾುಗಿಸುವುದು ಹೆೋಗೆ ಎೊಂದು …

ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್

ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ೂವಯಭಾವಿ ರ್ತುಗಳನುು(trials) ಮಾಡಿದುರು, ಹಾಗ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶವನುು ಹೆೋಗೆ ದಾಖಲ್ಲಸುವುದು ಎೊಂದು ನಿಧಯರಿಸಿದುರು
ಹಾಗ ತ್ತೋಮಾಯನವನುು ಬರೆದರು. ಬೆೋರೆ ರಿೋತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದೆೊಂದರೆ ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ತ್ತಳಿರ್ದ್ಧರುವ ಒೊಂದು ಸೊಂಗತ್ತರ್ನುು ಕೊಂಡು
ಹಿಡಿದರು.
ನೊಂತರ ನಾನು ಪ್ಾತ್ತೋ ಗುೊಂಪಿಗೆ “ ನಿೋವು ನಿವಯಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನುು ವಿವರಿಸುವ ಬಗೆೆ ಒೊಂದು ಪ್ೋಸುರ್ ನುು ತಯಾರಿಸಿ ತರಗತ್ತರ್ ಉಳಿದ
್

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಮುೊಂದೆ ಪ್ಾಸುತತ ಪ್ಡಿಸಿ" ಎೊಂದು ಹೆೋಳಿದೆ.

3
…
ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾದ ಎರಡು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಅವು
ಯಾವ ರಿೋತ್ತರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿದುವು? ಆ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ಯಾವ ನಿದ್ಧಯಷ್ಿ ಅೊಂಶಗಳು
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನಿಸಿದವು?
ಈ ಘಟಕವು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಹೆಚುಚ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಗೆ ಳಿಸುವ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ ಇದನುು ಯೋಜಿಸುವ ಹಾಗ ಕಾರ್ಯಗತಗೆ ಳಿಸುವ
ರಿೋತ್ತರ್ನುು ಮಾಪ್ಯಡಿಸುವದರ ಕುರಿತು ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಿಣಾಮಕತವವನುು ಹೆೋಗೆ ನಿಣಯಯಿಸುವಿರಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಸೊಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತತದೆಯೆೋ:

12

ಪ್ಾತ್ತಯಬಿರ ನಿೋಡಲಾದ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಪ್ಾಲ್ಲಸುತ್ತತದಾುರೆ ಮತುತ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನುು ಪ್ಡೆರ್ುತ್ತತದಾುರೆ.
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ಎಲಿರ ಒೊಂದು ನಿದ್ಧಯಷ್ಿ ನಿಗದ್ಧತ ತೊಂತಾವನುು ಬಳಸಲು ಕಲ್ಲರ್ುತಾತರೆ.



ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ತಾವು ಏನನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುತಾತರೆ ೋ ಅದರಿೊಂದ ಆಶಚರ್ಯಚಕ್ರತರಾಗುತಾತರೆ, ಮತುತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತತದೆ ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತು
ಅವರಿಗಿರುವ ತ್ತಳುವಳಿಕೆರ್ ಕುರಿತು ಪ್ುನರಾಲೆ ೋಚಿಸುತಾತರೆ

ನಿೋವು ಒೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ ಪ್ರಿಣಾಮಕತವವನುು ಅದರ ಉದೆುೋಶಿತ ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತಗಳೆ ೊಂದ್ಧಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾ ನಿಣಯಯಿಸಬಹುದು.
ಮದಲ ಹೆಜೆೆರ್ಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿೊಂದ ಏನನುು ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿಸುತ್ತತೋರಿ(ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕೌಶಲ, ಚಿೊಂತನೆ.. ಇತಾಾದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ) ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತು
ಸಪಷ್ುತೆ ಹೆ ೊಂದ್ಧರಬೆೋಕಾಗುತತದೆ, ನೊಂತರ ಈ ಬದಲಾವಣೆರ್ ಪ್ುರಾವೆಯಾಗಿ ನಿೋವು ಪ್ಾಠ್ದ ಸೊಂದಭಯದಲಾಿಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನೊಂತರವಾಗಲ್ಲೋ
ಯಾವ ಅೊಂಶವನುು ಕಾಣಲು ಬರ್ಸುತ್ತತೋರಿ ಎೊಂಬುದನುು ನಿಧಯರಿಸಬೆೋಕು.

4:
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು ನಿಮಗೆ ನಿಮಮ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಾಯ ಮತುತ ತರಗತ್ತರ್ಲ್ಲಿನ ಅನುಷಾಿನವನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು
ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತತದೆ.
ನಿೋವು ನಿಮಮ ಪ್ಾಠ್ಯೋಜನೆರ್ಲ್ಲಿನ ಉದೆುೋಶಿತ ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಿ ಒೊಂದು ತಾಳೆಪ್ಟಿುರ್ನುು ಬಳಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆರ್
ಪ್ರಿಣಾಮಕತವವನುು ಮೌಲ್ಲಾೋಕರಿಸುವರಿ.
 ನಿಮಮ

ತರಗತ್ತರ್ಲ್ಲಿನ ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ ಪ್ಾಠ್ದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಕೆಲಸ

ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಒೊಂದನುು ಆಯೆೆಮಾಡಿ.
 ನಿಮಗೆ ಸೊಂಪ್ನ ಮಲ 3 ಕ ಡ ಅಗತಾವಿದೆ. ಇದು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ ಪ್ಾಮುಖವಾದ ಅೊಂಶವನುು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಕಾ ಉತಪನುವನುು
ಹೆ ೊಂದ್ಧರುತತದೆ.
 ನಿೋವು ಆರ್ು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ ಪ್ಾಠ್ ಬೆ ೋಧನೆರ್ ಸನಿುವೆೋಶದಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಬಳಸಿಕೆ ಳುುವಿರಿ ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತು
ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ. ಇದರ ಮುಖಾ ಉದೆುೋಶ ಏನು? ಇದರಿೊಂದ ಯಾವ ರಿೋತ್ತರ್ ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತ ಅಥವಾ ಫಲ್ಲತಗಳನುು ನಿೋವು ಅಪ್ೆೋಕ್ಷೆ
ಪ್ಡುತ್ತತೋರಿ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದರ ಮುಖಾ ಉದೆುೋಶ ಪ್ುನಃಸಮರಿಸಲು ಸಹಾರ್ಮಾಡುವುದೆೋ, ಪ್ಾಯೋಗ ಕೌಶಲಗಳನುು
ಸುಧಾರಿಸುವುದೆೋ ಅಥವಾ ಪ್ುರಾವೆರ್ನುು ಮೌಲ್ಲಾೋಕರಿಸುವದೆೋ?
 ಪ್ಾತ್ತೋ ಪ್ಾಮುಖ ಕಲ್ಲಕಾ ಉದೆುೋಶ ಅಥವಾ ಉತಪನುಕೆೆ ತಾಳೆಪ್ಟಿುರ್ು ನಿಮಮನುು ನಿೋವು ಪ್ಾಶಿುಸಲು ಒೊಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳನುು
ಒದಗಿಸುತತದೆ. ನಿೋವು ಇವುಗಳನುು ಪ್ಾಠ್ ಯೋಜನೆರ್ಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸುವ ಮದಲು, ನಿಮಗೆ ಕೆಳಕೊಂಡ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳನುು ಉತತರಿಸಲು ಅವಶಾ
ಪ್ುರಾವೆಗಳು ಯಾವಾಗ ದೆ ರಕುತತವೆ ಎೊಂಬುದನುು ನಿಧಯರಿಸಬೆೋಕು:
o

ನಿೋವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತತರುವ ಹಾಗೆಯೆೋ ವಿೋಕ್ಷಿಸುವಿರಾ?

o

ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತತರುವಾಗಲೆೋ ಅವರನುು ಪ್ಾಶಿುಸಬೆೋಕೆೋ? ಅಥವಾ ಎಲಾಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಒಟಾುಗಿ
ಸೆೋರಿದಾಗ ಪ್ಾಶಿುಸಬೆೋಕೆೋ?

o

ನಿೋವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಬರವಣಗೆ ಕಾರ್ಯವನೆುೋನಾದರ ಗಮನಿಸುವ ಅವಶಾಕತೆ ಇದೆಯೆೋ?



ಈ ಎಲಾಿ ಪ್ೂರಕ ಟಿಪ್ಪಣೆರ್ನುು ನಿಮಮ ಪ್ಾಠ್ ಯೋಜನೆರ್ಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸಿ.



ಪ್ುನರ್ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ಾಠ್ ಯೋಜನೆರ್ನುು ಬಳಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ನಿವಯಹಿಸಿ.



ಪ್ಾಠ್ ಬೆ ೋಧನೆರ್ ನೊಂತರ, ನಿಮಮ ಪ್ುರಾವೆರ್ನುು ಪ್ುನರ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ. ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು ಎಷ್ುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎೊಂದು
ನಿೋವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ? ನಿೋವು ಪ್ುನಃ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ಮಾಡಬೆೋಕಾದರೆ ಏನನುು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಚಿಚಸುತ್ತತೋರಿ?
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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಗುರುತಾವಕಷ್ಯಣೆ ವಿಷ್ರ್ದ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಹಾರ್ಮಾಡಲು ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಹೆೋಗೆ ಬಳಸಬಹುದು,
ಮತುತ ರ್ೆ ೋಧನಾತಮಕ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ಾಾಮುಖಾತೆರ್ನುು ಕಲ್ಲತ್ತರುವಿರಿ. ಹಾಗ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ
ಕಾರ್ಯಗಳನುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ತೊಂತಾಗಳನುು ಅರಿತ್ತದ್ಧುೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸುತತ ಇರುವ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು
ಬಳಸುವುದಕೆೆ ಮತುತ ಮಾಪ್ಯಡಿಸುವುದಕೆೆ ಒತುತ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ; ಈ ಕಾಮವನುು 8, 9 ಅಥವಾ 10 ನೆೋ ತರಗತ್ತರ್ ವಿಷ್ರ್ ಶಿೋಷ್ಠಯಕೆಗಳಿಗ
ಅನವಯಿಸಬಹುದು. ಪ್ಾತ್ತಯೊಂದು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಿಣಾಮಕತವವನುು ಮೌಲ್ಲಾೋಕರಿಸುವುದು ಮತುತ ವಿವಿಧ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ
ವಿಧಾನಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲ್ಲಕೆೆ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಹುಡುಕುವುದು ಪ್ಾಮುಖವಾಗಿದೆ.

1:

ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತರ್ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುತ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿೊಂದ ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತರ್ ಬೆೋಡಿಕೆರ್ನುು ಮುೊಂದ್ಧಡುತತವೆ, ಮತುತ
ಹಲವಾರು ಅನುಕ ಲಗಳನುು ಒದಗಿಸುತತವೆ. ಪ್ಟಿು 1.1 ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಿೋತ್ತರ್ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮತುತ ಪ್ಾಯೋಜನಗಳ
ಸಾರಾೊಂಶವನುು ಕೆ ಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕದ ಒತುತ ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಮೋಲೆ ಇದುುದರಿೊಂದ ಈ ಪ್ಟಿುರ್ಲ್ಲಿರುವ ‘ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆ’ರ್ನುು
ಕೆೋವಲ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಗೆ ೋಸೆರ ಮಾತಾ ಕೆ ಡಲಾಗಿದೆ.
R1.1

ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆ

ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ಾಯೋಗ ಮಾಡುವುದನುು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು

ಹೆಚುಚ ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸೊಂಕ್ರೋಣಯ ಪ್ಾಯೋಗ

ನೆ ೋಡುತಾತರೆ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ: ಗರಿಷ್ಿ ಮಟುದ ನಿರ್ೊಂತಾಣಕೆೆ
ಅವಕಾಶವಿದೆ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತುತ ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ
ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸುವೊಂತೆ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತತದೆ
ವಿಶಿಷ್ು ಉಪ್ಕರಣ (ಅಥವಾ ಅತ್ತೋ ಹೆಚುಚ ಬೆಲೆರ್ುಳು/
ವಿರಳ) ಅವಶಾವಿದು ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ- ಇೊಂಥ
ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಬಳಕೆರ್ನುು (ಸೊಂಖೆಾ) ಕಡಿಮ
ಮಾಡುತತದೆ
ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಗಮನವನುು ಆರ್ು ಸೊಂಗತ್ತರ್
ಕಡೆಗೆ ಕೆೋೊಂದ್ಧಾೋಕರಿಸಬಹುದು
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ರಚನೆರ್ುಳು

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ತೊಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸುತಾತರೆ

ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ ಎಲಿ ತೊಂಡಗಳು ಹೆಚುಚ-ಕಡಿಮ ಒೊಂದೆೋ ಕಾಲಕೆೆ ಒೊಂದೆೋ

‘ಕರ ಬಳಕೆ’ ಚಟುವಟಿಕೆ (hands on-ಪ್ಾತಾಕ್ಷ
ಅನುಭವವಿರುವ, ಕೆೋವಲ ಓದುವದರಿೊಂದ ಮಾತಾವಲಿದ)

ಕಾರ್ಯವನುು ಮಾಡುತ್ತತರುತತವೆ

ಆದಶಯ ವಿಧಾನಗಳನುು ಕಲ್ಲರ್ಲು ಮತುತ ರ ಢಿ

ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಲು

ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲು

ಸ ಚನೆಗಳನುು ನಿೋಡುತಾತರೆ ಮತುತ ಉತತರಿಸಲು

ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಸಕ್ರಾರ್ವಾಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವ

ಪ್ಾರ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುತಾತರೆ

ಸಾಧಾತೆ

ಚಟುವಟಿಕೆರ್ ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲಾಿ ಕಡೆ

ಗುೊಂಪ್ುಚಚೆಯರ್ ಮ ಲಕ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಪ್ರಸಪರ

ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತಾತರೆ

ಸಹಾರ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧಾತೆ

‘ಸರದ್ಧರ್’ ಸುತುತವ) ಕೆ ಠ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ‘ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಲಾುಣಗಳಿವೆ ’

ಅಧಿಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಅವಶಾಕತೆರ್ನುು ಕಡಿಮ

ಅಥವಾ ‘ಸಕಯಸ್’

ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಲಾುಣಗಳ ಸೊಂಖೆಾರ್ಷೆುೋ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ

ಮಾಡುತತದೆ

ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ

ತೊಂಡಗಳಿವೆ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಪ್ಾತ್ತೋ ತೊಂಡವು ಒೊಂದು

ಪ್ಾತ್ತೋ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು ಅಲಾಪವಧಿರ್ದಾುದುದರಿೊಂದ

‘ನಿಲಾುಣ’ದ್ಧೊಂದ ಇನೆ ುೊಂದಕೆೆ ತೆರಳುತತವೆ ಮತುತ ಪ್ಾತ್ತ

ಪ್ಾಠ್ದಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ವೆೋಗವನುು ತುೊಂಬುವ ಸಾಧಾತೆ ಇದೆ

ನಿಲಾುಣದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳುುತತವೆ
ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಲಾುಣದ್ಧೊಂದ ನಿಲಾುಣಕೆೆ ತೊಂಡಗಳ
ಚಲನೆರ್ನುು ನಿವಯಹಿಸುತಾತರೆ
ರ್ೆ ೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ/ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಪ್ಾತ್ತೋ ತೊಂಡವು ರ್ೆ ೋಧನೆರ್ನುು

ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಸಕ್ರಾರ್ವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ

ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯ

ಕೆೈಗೆ ಳುುತತದೆ

ಸಾಧಾತೆ ಹೆ ೊಂದ್ಧದೆ

ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಟಾುರೆ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ನಿವಯಹಿಸುತಾತರೆ

ಪ್ರಿಕಲಪನೆಗಳನುು ಅನವಯಿಸುವ ಹಾಗ

ಮತುತ ಗುೊಂಪ್ುಗಳನುು ಸುತ್ತತ ಅವಶಾ ಬೆೊಂಬಲ

ಆಲೆ ೋಚನೆಗಳನುು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧಾತೆ ಹೆ ದ್ಧದೆ

ಒದಗಿಸುತಾತರೆ

ಹೆಚುಚಹೆಚುಚ ಮುಕತ-ಅೊಂತಾವುಳು (open ended)
ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಳವಡಿಕೆರ್ ಸಾಧಾತೆ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನೆವೋಷ್ಣೆರ್ ಉತತಮ
ತ್ತಳುವಳಿಕೆರ್ನುು ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುವ ಸಾಧಾತೆ
(ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿದ್ಧಯಷ್ಿ ಅೊಂಶಗಳಲ್ಲಿ)

ಸಮಸೆಾ ಪ್ರಿಹಾರ

‘ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯ’ ದಲ್ಲಿರುವೊಂತೆ

ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಸಕ್ರಾರ್ವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ
ಸಾಧಾತೆ ಹೆ ೊಂದ್ಧದೆ
ಪ್ರಿಕಲಪನೆಗಳನುು ಅನವಯಿಸುವ ಹಾಗ
ಆಲೆ ೋಚನೆಗಳನುು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧಾತೆ ಹೆ ದ್ಧದೆ
ಹೆಚುಚಹೆಚುಚ ಮುಕತ-ಅೊಂತಾವುಳು (open ended)
ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಳವಡಿಕೆರ್ ಸಾಧಾತೆ
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ಉತತಮ ಪ್ಾಠ್ಗಳನುು ಯೋಜಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಯೋಜನೆ ನಿಮಮ ಪ್ಾಠ್ಗಳನುು ಸಪಷ್ುಗೆ ಳಿಸುತತದೆ ಮತುತ ಸಮರ್-ವಾವಸಿಿತಗೆ ಳಿಸುತತದೆ,
ಹಿೋಗೆ ಆಗುವದರಿೊಂದ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಆಸಕ್ರತಭರಿತರಾಗುತಾತರೆ ಮತುತ ಸಕ್ರಾರ್ರಾಗುತಾತರೆ. ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯವು
ಸವಲಪ ಅೊಂತಗಯತ ನಮಾತೆ(ಸಡಿಲತೆ)ರ್ನುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುವದರಿೊಂದ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆ ೋಧನೆ ಸಾಗಿದ ಹಾಗೆ ಹೆ ರಹೆ ಮುಮವ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ
ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಅವಶಾಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಪೊಂದ್ಧಸಲು ಸಹಾರ್ಕವಾಗುತತದೆ. ಪ್ಾಠ್ಗಳ ಒೊಂದು ಸರಣಗೆ ಯೋಜನೆರ್ನುು ತಯಾರಿಸಬೆೋಕಾದರೆ, ನಿೋವು
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಅರಿತ್ತರಬೆೋಕು, ಅವರ ಪ್ೂವಯಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು ತ್ತಳಿದ್ಧರಬೆೋಕು, ಪ್ಠ್ಾವಸುತವಿನಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಮುೊಂದುವರಿರ್ಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದನುು
ತ್ತಳಿದ್ಧರಬೆೋಕು, ವಿದಾಾರ್ಥಯ ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ ಅತುಾತತಮ ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಮತುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಕೆ ಾೋಢಿೋಕರಿಸಬೆೋಕು.
ಯೋಜನೆರ್ು ನಿಮಗೆ ಬಡಿ ಪ್ಾಠ್ಗಳನುು ಮತುತ ಪ್ಾಠ್ಗಳ ಸರಣ, ಎರಡನ ು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುವ ಒೊಂದು ಸತತ ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆ.
ಪ್ಾಠ್ವನುು ಯೋಜಿಸುವದರ ಹೊಂತಗಳು ಇೊಂತ್ತವೆ:


ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಪ್ಾಗತ್ತ ಸಾಧಿಸಲು ಅವರ ಅವಶಾಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಪಷ್ುತೆ ಹೆ ೊಂದ್ಧರುವುದು



ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅಥಯವಾಗುವೊಂತೆ ಯಾವ ರಿೋತ್ತ ಬೆ ೋಧಿಸಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದನುು ತ್ತೋಮಾಯನಿಸುವುದು, ಮತುತ ಬೆ ೋಧನೆರ್
ಸೊಂದಭಯ ಕೊಂಡುಬರಬಹುದಾದ ಅವಶಾಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಪೊಂದ್ಧಸಲು ಸಡಿಲತೆರ್ನುು ಕಾರ್ುುಕೆ ಳುುವುದು.



ಭವಿಷ್ಾದ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ಾಠ್ವು ಎಷ್ುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ ಮತುತ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನನುು ಕಲ್ಲತುಕೆ ೊಂಡಿದಾುರೆ,
ಎೊಂಬುದನುು ಅರಿರ್ಲು ಹಿೊಂತ್ತರುಗಿ ನೆ ೋಡುವುದು.

ನಿೋವು ಒೊಂದು ಪ್ಠ್ಾಕಾಮವನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ತತರುವಾಗ, ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಮದಲನೆರ್ ಭಾಗವೆೊಂದರೆ, ಇರುವ ವಿಷ್ರ್ಗಳನುು ಮತುತ
ಶಿೋಷ್ಠಯಕೆಗಳನುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು. ಇದಕೆೆ ಲಭಾವಿರುವ ಸಮರ್, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು
ಪ್ಾಗತ್ತ ಸಾಧಿಸಲು, ಕಾಮೋಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಮತುತ ಕೌಶಲಗಳನುು ಕಟಿುಕೆ ಳುಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಮುೊಂತಾದವುಗಳನುು
ಪ್ರಿಗಣಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಒೊಂದು ಶಿೋಷ್ಠಯಕೆ ಬೆ ೋಧನೆಗೆ ನಾಲುೆ ಪ್ಾಠ್ಗಳು ಅವಶಾಕ, ಇನೆ ುೊಂದಕೆೆ ಕೆೋವಲ ಎರಡು ಅವಧಿ ಮಾತಾ ಸಾಕು,
ಎೊಂಬತಾಾದ್ಧ ಅೊಂಶಗಳು ನಿಮಮ ಅನುಭವದ್ಧೊಂದ ಅಥವಾ ನಿಮಮ ಸಹೆ ೋದೆ ಾೋಗಿಗಳೆ ೊಂದ್ಧಗಿನ ಚಚೆಯಯಿೊಂದ ತ್ತಳಿದ್ಧರಬಹುದು. ಒಮಮ ಆದೊಂತಹ
ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ನಿೋವು ಮುೊಂದೆ ಇತರ ಶಿೋಷ್ಠಯಕೆಗಳ ಬೆ ೋಧನೆರ್ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷ್ರ್ ವಿಸತರಣೆಯಾದ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತರ್ಲ್ಲಿ,
ವಿವಿಧ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತತೋರಿ ಎೊಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧರಬಹುದು.
ಎಲಿ ಪ್ಾಠ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಾಣಸಿದ ಅೊಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಪಷ್ುತೆ ಇರಬೆೋಕು:


ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕಾಗಿರುವುದು ಏನು



ಆ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು ಹೆೋಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸುವಿರಿ



ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುತ ಏಕೆ.

ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಲ್ಲಕೆರ್ಲ್ಲಿ ತೃಪಿತಕರವಾದ ಮತುತ ಕುತ ಹಲಕರವಾದ ಅನುಭವವನುು ಪ್ಡೆರ್ುವೊಂತಾಗಲು, ನಿೋವು ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು
ಚಟುವಟಿಕೆರ್ುಕತ ಮತುತ ಆಸಕ್ರತದಾರ್ಕ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಪ್ಾಠ್ಗಳ ಸರಣರ್ಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಾತೆ ಮತುತ ಆಸಕ್ರತರ್ನುು ಕಾರ್ುುಕೆ ಳುುವುದಕಾೆಗಿ
ನಿೋವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಹೆೋಳುತ್ತತೋರಿ, ಎೊಂಬುದನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಳು, ಆದರೆ ಸಡಿಲತೆರ್ನ ು ಸಹಿತ ಪ್ರಿಗಣಸಿ.
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಪ್ಾಠ್ಗಳ ಸರಣರ್ಲ್ಲಿ ಮುೊಂದುವರೆದೊಂತೆ ಅವರ ಪ್ಾಗತ್ತರ್ನುು ಹೆೋಗೆ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವಿರಿ ಎೊಂಬುದನುು ಯೋಜಿಸಿ. ಕೆಲವು
ಕ್ಷೆೋತಾಗಳು ಹೆಚಿಚನ ಸಮರ್ ತೆಗೆದುಕೆ ೊಂಡರೆ, ಕೆಲವನುು ಬೆೋಗ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡರೆ ಉೊಂಟಾಗುವ ಸೊಂದಭಯಗಳನುು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅವಶಾ
ಸಡಿಲತೆಗ ತಯಾರಾಗಿರಿ.
ಪ್ಾಠ್ಗಳ ಒೊಂದು ಸರಣರ್ನುು ಯೋಜಿಸಿದ ನೊಂತರ, ಪ್ಾತೆಾೋಕ ಬಡಿ ಪ್ಾಠ್ವನುು ಆ ಹಂತದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಯಡಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು
ಆಧರಿಸಿ ಯೋಜಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಪ್ಾಠ್ಗಳ ಸರಣರ್ ನೊಂತರ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನನುು ಕಲ್ಲತ್ತರಬೆೋಕು ಅಥವಾ ಏನನುು ಮಾಡಲು
ಶಕಾರಾಗಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ, ಆದರೆ ಪ್ಾಠ್ ಬೆ ೋಧನೆ ಸಾಗುತ್ತತರುವಾಗ ನಿೋವು ಯಾವುದೆ ೋ ಒೊಂದು ವಿಷ್ರ್ವನುು
ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ುನರಾವತಯನೆ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿ ಬೊಂದ್ಧರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೆೋಗವಾಗಿ ಸಾಗಿರಬಹುದು. ಆದುರಿೊಂದ ಪ್ಾತೆಾೋಕ ಬಡಿ ಪ್ಾಠ್ವನುು
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ನಿಮಮ ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಪ್ಾಗತ್ತ ಸಾಧಿಸಲು ಮತುತ ರ್ಶಸಿವಯಾಗಲು ಸಾಧಾವಾಗುವೊಂತೆ ಯೋಜಿಸಬೆೋಕು.
ಪ್ಾಠ್ಯೋಜನೆರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಾತ್ತೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ುು ಸಮರ್ವಿರುವ ಹಾಗೆ, ಅಲಿದೆ ಪ್ಾಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕೆೆ ಅಥವಾ ಗುೊಂಪ್ುಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಅವಶಾವಿರುವ ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳು ತಯಾರಿರುವ ಹಾಗೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ಹೆಚಿಚನ ಸೊಂಖೆಾರ್ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಹೆ ೊಂದ್ಧರುವ ತರಗತ್ತಗಳಿಗೆ
ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಗುೊಂಪ್ುಗಳಿಗೆ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳು ಮತುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಯೋಜಿಸಬೆೋಕು.
ಹೆ ಸ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಬೆ ೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷ್ರ್ಗಳನುು ರ ಢಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲು ಸಮರ್ ಬೆೋಕಾಗಬಹುದು, ಅಲಿದೆೋ ನಿಮಮ
ವಿಚಾರಗಳನುು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ೊಂದ್ಧಗೆ ಹೊಂಚಿಕೆ ೊಂಡು ನಿಮಮ ಆತಮ ವಿರ್ಾವಸವನುು ಹೆಚಿಚಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕಾಗಬಹುದು.
ನಿಮಮ ಪ್ಾಠ್ಗಳನುು ಈ ಕೆಳಗೆ ಚಚಿಯಸಿದ ಮ ರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ
1
ಪ್ಾಠ್ದ ಪ್ಾಾರೊಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನು ಮಾಡುತಾತರೆ ಮತುತ ಕಲ್ಲರ್ುತಾತರೆ ಎೊಂಬುದನುು ವಿವರಿಸಿ, ಹಿೋಗೆ ವಿವರಿಸುವದರಿೊಂದ ಅವರಿೊಂದ
ಏನನುು ಬರ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎನುುವುದು ಸಪಷ್ುವಾಗುತತದೆ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈ ಮುೊಂಚೆಯೆ ಗೆ ತ್ತತರುವ ವಿಷ್ರ್ವನುು ಎಲಿರ ಮುೊಂದೆ ಹೊಂಚಲು
ತ್ತಳಿಸಿ, ಈ ಮುೊಂದೆ ಕಲ್ಲರ್ುವದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ರತಹೆ ೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ.
2
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ತ್ತಳಿದ್ಧರುವ ವಿಷ್ರ್ವನುು ಆಧರಿಸಿ ಹೆ ಸ ವಿಷ್ರ್ವನುು ವಿವರಿಸಿ. ನಿೋವು ಇದಕೆೆ ಸಿಳಿೋರ್ ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು
ಬಳಸಬಹುದು, ಹೆ ಸ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು, ಅಥವಾ ಸಕ್ರಾರ್ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಗುೊಂಪ್ು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮಸೆಾ ಪ್ರಿಹಾರ ವಿಧಾನ
ಮುೊಂತಾದವುಗಳನುು ಬಳಸಲು ತ್ತೋಮಾಯನಿಸಬಹುದು. ಯಾವಯಾವ ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಬಳಸುವಿರಿ ಹಾಗ ನಿಮಮ ತರಗತ್ತ ಕೆ ಠ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ಲಭಾವಿರುವ ಸಿಳವನುು ಹೆೋಗೆ ಬಳಸುವಿರಿ ಎೊಂಬುದನುು ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ. ವೆೈವಿಧಾಮರ್ವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳು ಮತುತ ಸಮರ್
ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ಾಠ್ಯೋಜನೆರ್ ಪ್ಾಮುಖ ಅೊಂಶವಾಗಿದೆ. ವೆೈವಿಧಾಮರ್ವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತುತ ವಿಧಾನಗಳನುು ಬಳಸುವುದರಿೊಂದ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ವಿಭಿನು ರ್ೆೈಲ್ಲಗಳನುು ಒದಗಿಸಿದೊಂತಾಗಿ ಹೆಚುಚ ಹೆಚುಚ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ತಲುಪಿದೊಂತಾಗುತತದೆ.
-

3

ಎಷ್ುು ಪ್ಾಗತ್ತಯಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಎಲಿ ಸೊಂದಭಯದಲ ಿ (ಪ್ಾಠ್ ನಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ಾಠ್ದ ಕೆ ನೆರ್ಲ್ಲಿ) ಸಮರ್ ನಿಗದ್ಧ ಪ್ಡಿಸಿ.
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಎೊಂದರೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆೋನೆೋ ಅೊಂತಲಿ. ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆರ್ು ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಚುರುಕಾಗಿರುತತದೆ( ಶಿೋಘಾ/ ಕಡಿಮ ಸಮರ್ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುತತದೆ)
ಮತುತ ಸಿಳದಲೆಿೋ (on the spot) ಆಗುತತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಪ್ೂವಯ ಯೋಜಿತ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳು, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಲ್ಲತದುನುು ಪ್ಾಸುತತ ಪ್ಡಿಸುವಾಗ
ಮಾಡುವೊಂತಹ ಅವಲೆ ೋಕನೆ ಮುೊಂತಾದವು. ಆದರೆ ನಿೋವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಪ್ಾತ್ತಕ್ರಾಯೆಗಳನಾುಧರಿಸಿ, ಯೋಜನೆರ್ಲ್ಲಿ ಅವಶಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು
ತರಲು ತಯಾರಾಗಿರಬೆೋಕು.
ಪ್ಾಠ್ವನುು ಮುಕಾತರ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಒೊಂದು ವಿಧಾನವೆೊಂದರೆ, ಪ್ಾಠ್ದ ಪ್ಾಾರೊಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಗದ್ಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿೊಂದ ಆ
ಗುರಿಗಳನುು ಎಷ್ುರ ಮಟಿುಗೆ ತಲುಪಿದಾುರೆ? ಎೊಂದು ಪ್ರಸಪರರಿಗೆ ಹಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆೋಳಿಸುವುದು. ಈ ರಿೋತ್ತರ್ ಚಚೆಯ ಮಾಡುವುದರಿೊಂದ,
ಮುೊಂದ್ಧನ ಪ್ಾಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನನುು ಯೋಜಿಸಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದು ತ್ತಳಿರ್ುತತದೆ.

ನಿೋವು ನಿೋಡಿದ ಪ್ಾತ್ತ ಪ್ಾಠ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಧರಿ, ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನನುು ಕಲ್ಲತರು, ಯಾವ ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಬಳಸಿದ್ಧರಿ, ಅದು ಹೆೋಗೆ
ಸಾಗಿತು ಎೊಂಬ ಅೊಂಶಗಳ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನುು ಇಡಿ. ಇವುಗಳನುು ಅವಲೆ ೋಕ್ರಸಿ ಮುೊಂದ್ಧನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶಾಕ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು/ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿೋವು:


ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಕೆ ೊಂಚ ಮಾಪ್ಯಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆೋರೆರ್ದನೆು ಆರ್ುುಕೆ ಳುಬಹುದು
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ಮುಕತ ಹಾಗ ಮುಚಿಚದ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳ ಒೊಂದು ಗಣವನುು ತಯಾರಿಸಬಹುದು



ಹೆಚುಚವರಿ ಸಹಾರ್ ಅವಶಾವಿರುವ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಒೊಂದು ಅನುಸರನ ಅವಧಿರ್ನುು ಹಮಮಕೆ ಳುಬಹುದು



ಯಾವುದನುು ಇನ ು ಹೆಚುಚ ಉತತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿತುತ, ಅಥವಾ ಇನ ು ಉತತಮವಾಗಿ ನಿವಯಹಿಸಬಹುದ್ಧತುತ ಎೊಂಬ
ಅೊಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಆಡಬಹುದು

ನಿೋವು ಪ್ಾಠ್ದಲ್ಲಿ ಮುೊಂದುವರೆದ ಹಾಗೆ ನಿಮಮ ಪ್ಾಠ್ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಬದಲ್ಲಸಲೆೋಬೆೋಕಾಗುತತದೆ, ಏಕೆೊಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುೊಂದೆ ಆಗುವುದೆಲಿವನ ು
ಮುನ ಾಚಿಸಲು ಸಾಧಾವಿಲಿ. ಉತತಮ ಯೋಜನೆ ಎೊಂದರೆ ನಿೋವು ಯಾವ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು ಉೊಂಟುಮಾಡಲು ಬರ್ಸುತ್ತತೋರಿ ಎೊಂಬುದನುು ತ್ತಳಿದು,
ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಉೊಂಟಾಗುವ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ನೆೈಜ ಮಟುವನುು ಆಧರಿಸಿ ನಮಾತೆಯಿೊಂದ ಸಪೊಂದ್ಧಸುವ ತಯಾರಿರ್ನುು ಹೆ ೊಂದುವುದು.

3:

ಯಾವುದೆೋ ಒೊಂದು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ಾಠ್ದ ಸೊಂಧಭಯದಲ್ಲಿರುವೊಂತೆ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ ೆ ಕ ಡ ಚಟುವಟಿಕೆರ್
ಪ್ೂವಯದಲ್ಲಿ ಉತತಮ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತುತ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆರ್ುವ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅದನುು ಉತತಮವಾಗಿ ನಿವಯಹಿಸುವುದನುು
ಒಳಗೆ ೊಂಡಿದೆ. ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತುತ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸವಾಲು ಅಥವಾ ಸಮಸೆಾಗಳನುು ಒಡುಡತತವೆ.
ಈ ಸೊಂಪ್ನ ಮಲವು ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಿಣಾಮಕತವವನುು ಹೆಚಿಚಸಲು ಪ್ರಿಗಣಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ತೊಂತಾಗಳನುು ವಿವರಿಸುತತದೆ.

1:
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗುೊಂಪ್ು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ ತಾವೆೋನು ಮಾಡಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದು ಗೆ ತ್ತತರುತತದೆ, ತಾವು ಮಾಡುತ್ತತರುವುದರ ಉದೆುೋಶವನುು
ತ್ತಳಿದ್ಧರುತಾತರೆ ಮತುತ ಗುೊಂಪ್ು ಕಾರ್ಯಕೆೆ ಧನಾತಮಕವಾದ ಕೆ ಡುಗೆರ್ನುು ನಿೋಡುತಾತರೆ.
ಇದರಥಯ ಪ್ಾತ್ತಯಬಿರ :


ಗಮನಾಹಯವಾದ ಪ್ಾತಾವನುು ಹೆ ೊಂದ್ಧರುತಾತರೆ ಮತುತ ಅದನುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತಾತರೆ



ಚಚೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ನಿಧಾಯರ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತಾತರೆ ಮತುತ ಕೆ ಡುಗೆ ನಿಡುತಾತರೆ( ಯಾರ ಕ ಡ ಸುಮಮನೆ
ಕುಳಿತ್ತರುವುದ್ಧಲಿ ಅಥವಾ ಇತರರ ಹೆೋಳಿಕೆಗೆ ಚಿೊಂತನೆ ಮಾಡದೆೋ ಧವನಿಗ ಡಿಸುವುದ್ಧಲಿ)

ಗುೊಂಪ್ುಗಳು ಹೆಚುಚ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುವೊಂತೆ ಅನುಕ ಲ್ಲಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನೊಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು:


ಗುೊಂಪಿನ ಎಲಿರ ಚಚೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ತ್ತೋಮಾಯನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುವಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗುವೊಂತೆ ಸಾಧಾವಾಗಿಸಲು ಸ ಕತ ಗುೊಂಪ್ು
ಗಾತಾವನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡುವುದು



ಪ್ಾತ್ತೋ ತೊಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಇರುತಾತರೆ ಎೊಂಬುದನುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು



ಏನೆೋನು ಆಗಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದನುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಬೆೋಕು ( ಉದಾ: ಸಾಮಗಿಾ ಜೆ ೋಡಿಸುವುದು, ಅಳತೆಗಳನುು
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುವುದು, ಅಳತೆಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸುವುದು) ಈ ಜವಾಬಾುರಿಗಳನುು ಗುೊಂಪಿನ ಸದಸಾರುಗಳು ಹೊಂಚಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು-ಕೆಲವು
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸದಸಾರು ಬೆೋಕಾಗಬಹುದು



ಗುೊಂಪಿನ ಪ್ಾತ್ತಯಬಿ ಸದಸಾರಿಗ ನಿೋವೆೋ ಸವತಃ (ಅವಶಾವಿದುಲ್ಲ)ಿ ಕಾರ್ಯಗಳನುು ಹೊಂಚುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ಾತ್ತೋ ಗುೊಂಪಿನ ಒಬಿರಿಗೆ ಈ
ಕಾರ್ಯವನುು ವಹಿಸುವುದು



ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆರ್ುತ್ತತರುವ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಾತ್ತೋ ತೊಂಡ ಎಷ್ುು ಚೆನಾುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತತದೆ ಎೊಂಬುದನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಗುೊಂಪ್ು ಕೆಲಸಗಳನುು ಪ್ಾಶೊಂಸಿವುದು.
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ಮಶಾ ತೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ( ಗೊಂಡು, ಹೆಣುು ಒಟಿುಗೆ ಇರುವ ತೊಂಡ), ಹುಡುಗರು ಬಹಳಷ್ುು ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಗಿಾರ್ ನಿರ್ೊಂತಾಣವನುು ತಾವೆೋ
ಇಟುುಕೆ ೊಂಡು ಹುಡುಗಿರ್ರಿಗೆ ಬರಿೋ ದಾಖಲ್ಲಸುವ ಮತುತ ಸವಚಛ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನೆುೋ ವಹಿಸಬಹುದು ಎೊಂದು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿರಲ್ಲ!

2:
ಯಾವುದೆೋ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಯೋಜನೆರ್ಲ್ಲಿ ಸೊಂಭಾವಾ ಅಪ್ಾರ್ಗಳ/ತೆ ೊಂದರೆಗಳ ಅೊಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಆವಶಾಕ ಅೊಂಗವಾಗಿದೆ.
ಗುೊಂಪ್ು ಕಾರ್ಯ ಒಳಗೆ ೊಂಡ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆರ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿದ್ಧಯಷ್ಿ ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿೊಂದ ಟಾಗುವ, ಉಪ್ಕರಣ ಅಥವಾ
ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗುವ ಅೊಂತಗಯತ ಅಪ್ಾರ್ಗಳನುಷೆುೋ ಅಲಿದೆೋ ಬಹುದೆ ಡಡ ಸೊಂಖೆಾರ್ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ
ನಿರತರಾಗಿದುನ ು ಪ್ರಿಗಣಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಯೋಜಿಸುವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅೊಂಶಗಳನುು
ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುತತದೆ:


ಪ್ಾಠ್ಕ್ರೆೊಂತ ಮುೊಂಚೆ ಎಲಿ ಸೊಂಭವನಿೋರ್ ಅಪ್ಾರ್ಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸಿ. ಉೊಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೋ ದುಘಯಟನೆರ್ನುು
ಎದುರಿಸಲು ಒೊಂದು ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಡಿ.



ತರಗತ್ತ ಕೆ ಠ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿನ ಅನಾವಶಾಕ ಚಲನೆರ್ನುು ಅತ್ತೋ ಕಡಿಮ ಮಟುದಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಮತುತ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ನಡುವೆ
ಉೊಂಟಾಗಬಹುದಾದ ತಾಕಲಾಟಗಳನುು ಕಡಿಮ ನಿಮಗೆ ತರಗತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆರ್ುತ್ತತದೆ ಎೊಂಬುದನುು ಸುಲಭವಾಗಿ ತ್ತಳಿರ್ಲು
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತತದೆ.



ನಿೋವು ದುಘಯಟನೆಗಳ ಅಪ್ಾರ್ವನುು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಿೊಂದ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹುದು:
o

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸುವ ನಿರ್ತಕಾಮ/ವಾಡಿಕೆಗಳನುು ಸಾಿಪಿಸುವುದು

o

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಹಿಯಸಲಾಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸೊಂಖೆಾರ್ನುು ಸಿೋಮತಗೆ ಳಿಸುವುದು

o

ಅವಶಾ ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳ ಸೊಂಖೆಾರ್ನುು ಕನಿಷ್ಿ ಮಟುಕೆೆ ಇಡುವುದು

o

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳ ಸೊಂಗಾಹಾರವನುು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೆೋಕಾದ ನಿದ್ಧಯಷ್ಿ
ರಾಸರ್ನಿಕಗಳನುು ಮಾತಾ ಸವಲಪ ಪ್ಾಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿೋಡುವುದು



ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಯಾವುದೆೋ ವಿಧಾನವನುು ತನಿಖೆರ್ಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ರೆೊಂತ ಮುೊಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಧಾನದ ಸರಿಯಾದ ಹಾಗ
ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಮ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎೊಂಬುದನುು ಖಚಿತ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಿು. ಅವರಿಗೆ ಸೊಂಭವನಿೋರ್ ಅಪ್ಾರ್ಗಳನುು ಹಾಗ ಅವುಗಳನುು
ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಾಮವನುು ತ್ತಳಿಸಿ.



ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ನಡುವೆ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳೆೋನಾದರು ಸುಟುುಕೆ ೊಂಡರೆ/ಕೆ ರ್ುು ಕೆ ೊಂಡರೆ, ರಾಸಾರ್ನಿಕಗಳನುು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ
ಅಥವಾ ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎೊಂಬುದನುು ಖಚಿತ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಿು.

ಪ್ಾಾರೊಂಭಕವನುು( ಆರೊಂಭ/ಪ್ರಿಚರ್ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿ:


ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ ಯಾವುದೆೋ ನಿದ್ಧಯಷ್ಿ ಸುರಕ್ಷತೆರ್ ಅೊಂಶದ ಅರಿವಿದೆ ಎೊಂಬುದನುು ಖಚಿತ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಿು.



ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಈಗಾಗಲೆೋ ನಿರ್ತವಾಗಿ ಬಳಸದೆೋ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಪ್ಾಾತಾಕ್ಷಿಕೆ ನಿೋಡಿ

3:
ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ತಕಾಮಗಳನುು/ವಾಡಿಕೆಗಳನುು ಸಾಿಪಿಸಿದರೆ ನಿೋವು ಒದಗಿಸಬೆೋಕಾದ ವಿವರಣೆರ್ನುು ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಿ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಮೋಲೆಯೆೋ ಹೆಚುಚ ಗಮನ ನಿೋಡಲು ಸಾಧಾವಾಗುತತದೆ. ನಿರ್ತಕಾಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನೊಂತ್ತರಬಹುದು:


ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕೆೆ ತಯಾರಾಗುವುದು: ಏನನುು ಎತ್ತತಡಬೆೋಕು(ಅದರ ಸಾಿನದಲ್ಲಿ), ಏನನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕು ಮತುತ ಎಲ್ಲಿ
ಹೆ ೋಗಬೆೋಕು(ಗುೊಂಪ್ು, ಟೆೋಬಲ್, ಕೆ ಠ್ಡಿ ಇತಾಾದ್ಧ)
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ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆದಾಡುವುದು



ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಸಿದಿಗೆ ಳಿಸುವುದು: ಯಾವುದು ಬೆೋಕು ಎೊಂದು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದು, ಮ ಲ ಸಾಧನಗಳನುು
ಸೊಂಗಾಹಿಸುವುದು, ನಿದ್ಧಯಷ್ಿ ವಸುತಗಳನುು ಸೊಂಗಾಹಿಸುವುದು
ಮ ಲಭ ತ ತೊಂತಾಗಳು: ಪಿಪ್ೆಟಿುನ ಬಳಕೆ, ಅಳತೆ ಜಾಡಿರ್ ಬಳಕೆ, ಸೆ ೋಸು ಕಾಗದವನುು ಮಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೋಕರ್, ಟೆಸು



ಟ ಾಬ್ ಮುೊಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನನಾುದರು ಕಾಯಿಸುವುದು; ಇತಾಾದ್ಧ


ಬಸಿ ವಸುತಗಳನುು, ಚೆಲ್ಲಿದ ದಾವಗಳನುು ಅಥವಾ ಒಡೆದ ಗಾಜುಗಳನುು ಮುೊಂ

ನಿಭಾಯಿಸುವುದು



ಎಲಿವನ ು ತೆಗೆದ್ಧಡುವುದು, ಸವಚಛ ಮಾಡುವುದು



‘ಎಲಿರ ಗಮನಿಸಿ!’: ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆರ್ುತ್ತತರುವಾಗ ನಿೋವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಧಾ ಪ್ಾವೆೋಶಿಸ ಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಕಾರಣ ಏನೆೋ
ಇರಲ್ಲ, ನಿೋವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಗಮನವನುು ನಿಮಮ ಕಡೆಗೆ ನಿೋಡಲು ಈ ಹೆೋಳಿಕೆರ್ನುು ಹೆೋಳಿದಾಗ ತಪ್ಪದೆೋ ಗಮನ

4:
ನಿೋವು ಯಾವುದೆೋ ವಿಧದ ಗುೊಂಪ್ು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಬಳಸಿದರ , ಪ್ಾಾರೊಂಭಿಕ ಮತುತ ಎಲಿರನೆ ುಳಗೆ ೊಂಡ ಅೊಂತಾ ಅವಧಿಗೆ ಸಮರ್
ಒದಗಿಸಿ.
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಪ್ಾಾರೊಂಭಿಸಲು ಹಾತೆ ರೆರ್ುತ್ತತರುತಾತರೆ, ಆದರೆ ಎಲಿರಿಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುತ ಏಕೆ
ಮಾಡಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆಯೆೋ ಎೊಂದು ಖಚಿತ ಪ್ಡಿಸಲು ಸವಲಪ ಸಮರ್ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುವುದು ಅತಾಗತಾ. ಕಾರ್ಯದ ಅೊಂತಾದಲ್ಲಿಎಲಿವನ ು ಸೆೋರುವೆ ಮಾಡಿದ ಮೋಲೆ, ಎಲಿರನೆ ುಳಗೆ ೊಂಡ ಒೊಂದು ಅವಧಿರ್ನುು ನಡೆಸಲು ಸಮರ್ ನಿೋಡುವುದು ಅತಾವಶಾ. ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು
ನಡೆರ್ುತ್ತತರುವ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ುು ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಸೊಂಗತ್ತಗಳು ಜರುಗುತ್ತತರುತತವೆ, ಆದುದರಿೊಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕೆ ಠ್ಡಿರ್ನುು
ಬಡುವುದಕ್ರೆೊಂತ ಮುೊಂಚೆ ಎಲಿ ವಿಷ್ರ್ಗಳನುು ಕೆ ಾೋಢಿೋಕರಿಸಿ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಫಲ್ಲತಗಳ ಮೋಲೆ ಪ್ುನರ್ ಕೆೋೊಂದ್ಧಾೋಕರಿಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುವುದು
ಪ್ಾಮುಖ. ನಿೋವು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನುು ಸೊಂಘಟಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಬಳಸುವ ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ಪ್ರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹು ದೆ ಡಡ ವಾತಾಾಸವನುು
ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ಅವಶಾಕತೆರ್ನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಲಿ ಎರಡು ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾಮಗಳೆೊಂದರೆ ‘ಸರದ್ಧರ್’ ಸುತುತವ) ಅಥವಾ

‘ಸಕಯಸ್’ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮತುತ ‘ಹೊಂಚಿಕೆ ೊಂಡ ತನಿಖೆಗಳು ’
1: ‘

’(

‘

’

‘ಸಕಯಸ್ಗಳು’ ಅಥವಾ ‘ಸರದ್ಧರ್’ ಸುತುತವ) ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಬಹಳಷ್ುು ಸೆಟ್ಗಳನುು ಬಳಸದೆೋ ಗುೊಂಪ್ು
ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ವಿಧಾನವನುು ನಿೋಡುತತವೆ. ಈ ತರಹದ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಇರುತತವೆ. ಪ್ಾತ್ತಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ು ಕೆ ಠ್ಡಿರ್ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ, ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ‘ನಿಲಾುಣ’ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆರ್ುತ್ತತರುತತವೆ. ಕೆ ಠ್ಡಿರ್
ದೊಂಡೆ(ಬದ್ಧ)ಗುೊಂಟ ನಿಲಾುಣಗಳನುು ಇಡುವುದು ಮತುತ ತೊಂಡಗಳು ಒೊಂದರಿೊಂದ ಇನೆ ುೊಂದಕೆೆ ಪ್ಾದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು ಇದನುು
ನಿವಯಹಿಸುವ ಅತ್ತೋ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಧದ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸಬೆೋಕಾದರೆ ಯೋಜಿಸುವ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೊಂಗತ್ತಗಳನುು
ಪ್ರಿಗಣಸಬೆೋಕಾಗುತತದೆ:


ಇದನ ಕೆೀಂದ್ರೀಕ್ರತವಯಗಿರಲಿ:ನಿಲಾುಣಗಳನುು ಕೆಲವು ಪ್ಾಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಬಳಸಿಕೆ ಳಿು.



ನಿಲ್ಯಾಣಗಳ ಸಂಖ್ೆಾಯನ್ನು ಸಿೀಮಿತವಯಗಿಡಿ: ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಹೆಚುಚ ನಿಲಾುಣಗಳನುು ಸೊಂದಶಿಯಸಬೆೋಕಾದರೆ ಹೆಚುಚ ಅವಧಿ ಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.
ಆದುರಿೊಂದ ಅನಾವಶಾಕ ನಿಲಾುಣಗಳನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ.



ಚಿಕ್ಕ ತಂಡಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುುವಿಕೆಯನ್ನು ಸನಲಭಗೆೊಳಿಸನತತವೆ: ನಿಲಾುಣಗಳ ಸೊಂಖೆಾರ್ಷೆುೋ ತೊಂಡಗಳು
ಇರಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ನಿೋವು ಒೊಂದೆೋ ರಿೋತ್ತರ್ ಎರಡು ಪ್ೂಣಯ ಸುತುತಗಳನುು ಬಳಸಿದರೆ, ತೊಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಸೊಂಖೆಾರ್ನುು
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ಧಯಕೆೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.
ಚಟನವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆೀವಲ ಸಯಮಗಿರಗಳ ಕ್ನಶಲ ನಿವಿಹಣೆ ಮಯಡನವಂತಿದಾರೆ ಸಯಲದನ, ಜೆೊತೆಗೆ ಅವರನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ



ಚಿಂತನೆ ಮಯಡನವಂತಿರಬೆೀಕ್ನ(ಚರ್ೆಿ ಕ್ೊಡ ಮಯಡನವಂತಿರಬೆೀಕ್ನ): ಸಕಯಸು ಕೆಲವು ನಿಲಾುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಒೊಂದು ವಸುತವಾಗಲ್ಲ
ಅಥವಾ ಚಿತಾವಾಗಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಈ ಚಿತಾವು ಒೊಂದು ಪ್ಾರ್ೆುರ್ ಪ್ೂರಕ ವಸುತವಾಗಿ ಇರಬೆೋಕು. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಆ ಪ್ಾರ್ೆುರ್ ಕುರಿತು
ಇದರ ಸಹಾರ್ದ್ಧೊಂದ ಚಿೊಂತನೆ ಮತುತ ಚಚೆಯ ಮಾಡುವೊಂತ್ತರಬೆೋಕು.
ಎಲಿರಿಗೊ ಸಕ್ಿಸ್ ಪ್ಯರಯೀಗಿಕ್ ಕಯಯಿವು ಹೆೀಗೆ ಕಯಯಿ ನಿವಿಹಿಸನತತದ್ೆ ಎಂಬನದರ ಕ್ನರಿತನ ಸಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೆೀಕ್ನ: ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು



ಪ್ಾತ್ತೋ ನಿಲಾುಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ುು ಸಮರ್ ಕಳೆರ್ಬೆೋಕು? ಅವರಿಗೆ ಒೊಂದು ನಿಲಾುಣದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವನುು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುೊಂದ್ಧನ ನಿಲಾುಣಕೆೆ
ತೆರಳಬೆೋಕು ಎೊಂದು ಸೊಂಕೆೋತ ಹೆೋಗೆೋ ನಿೋಡುವಿರಿ? ಪ್ಾತ್ತೋ ತೊಂಡವು ನಿಲಾುಣಗಳನುು ಯಾವ ಅನುಕಾಮದಲ್ಲಿ ಸೊಂದಶಿಯಸಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದು
ತ್ತಳಿದ್ಧರಬೆೋಕು: ಅವರಿಗೆ ಕೆೋವಲ ಪ್ಾದಕ್ಷಿಣ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಲಾುಣಗಳನುು ಸೊಂದಶಿಯಸಿ ಎೊಂದು ಹೆೋಳಿದರೆ ಸಾಲದು, ನಿೋವು ನಿಲಾುಣಗಳನುು
ಸೊಂಖೆಾಗಳಿೊಂದಲೆ ೋ/ಅಕ್ಷರಗಳಿೊಂದಲೆ ೋ ಗುರುತ್ತಸಿ, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸೊಂದಶಿಯಸಬೆೋಕಾದ ಅನುಕಾಮದ ಪ್ಟಿುರ್ನುು ಕೆ ಡಬೆೋಕು.
ಪ್ರತಿೀ ಚಟನವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸರಳ, ಲಘು ಹಯಗೊ ಸಪಷ್ಟವಯಗಿಡಿ: ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಒೊಂದು ನಿಲಾುಣಕೆೆ ಬೊಂದ ನೊಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಏನು



ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುತ ಏನನುು ಕೊಂಡು ಹಿಡಿರ್ಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದರ ಸಪಷ್ುತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಅವರು ಏನೆಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬೆೋಕು? ಮುೊಂದ್ಧನ ತೊಂಡದ
ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಸುತಗಳನುು ಯಾವ ರಿೋತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ಜೆ ೋಡಿಸಿಡಬೆೋಕು? ಎೊಂಬುದರ ಸಪಷ್ುತೆ ಇರಬೆೋಕು.
ಅವರನ ಕಯಯನತಿತರನವ ಸಂದಭಿದಲಿಿ ಏನ್ನ ಮಯಡಬೆೀಕ್ನ?: ಆದಶಯ ಸನಿುವೆೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಾತ್ತಯೊಂದು ನಿಲಾುಣದಲ್ಲಿ ಒೊಂದೆೋ ಕಾಲಾವಕಾಶ



ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ಆದರೆ ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತೊಂಡಗಳು ಒೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ನುು ಉಳಿದ ತೊಂಡಗಳಿಗಿೊಂತ ಕಡಿಮ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ
ಮುಕಾತರ್ಗೆ ಳಿಸುತತವೆ. ಇೊಂಥ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತೊಂಡಗಳು ಕಾರ್ುತ್ತತರಬೆೋಕಾಗುತತದೆ. ಇದನುು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬಹುಶಃ ಒೊಂದು
ವಿಧಾನವೆೊಂದರೆೋ ಇಡಿೋ ತರಗತ್ತಗೆ ಮುೊಂಚಿತವಾಗಿ ಚಿೊಂತನೆಗಾಗಿ ಒೊಂದು ಸಮಸೆಾರ್ನುು ನಿೋಡಿ, ಇದರ ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಕಾರ್ುತ್ತತರುವ
ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ ಪ್ಾಠ್ದ ಕೆ ನೆಗೆ ಮೊಂಡಿಸಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು.
2:
ಹಲವಾರು ಅೊಂಶಗಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಸೊಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ತೊಂಡಗಳು ಒೊಂದೆ ೊಂದು ನಿದ್ಧಯಷ್ಿ ಅೊಂಶದ ತನಿಖೆರ್ ಜವಾಬಾುರಿರ್ನುು
ವಹಿಸಿಕೆ ೊಂಡು ತನಿಖೆರ್ ನೊಂತರ ಇಡಿೋ ತರಗತ್ತಗೆ ವರದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲಿರಿಗ ಪ್ಾಯೋಜನವಾಗುತತದೆ.

5: ‘

’

‘

‘ಕರಬಳಕೆ’ ಮತುತ ‘ಮನಬಳಕೆ’ H

’ (Hands on’ and ‘minds on’)
M

ಎನುುವ ಹೆೋಳಿಕೆರ್ನುು ಬಹಳಷ್ುು ಸೊಂದಭಯ ವಸುತ ಸೊಂಗಾಹಾಲರ್(museum)ಗಳಲ್ಲಿನ

ಪ್ರಸಪರಕ್ರಾಯೆರ್ುಳು(interactive) ಪ್ಾದಶಿಯಕೆಗಳನುು ವಿನಾಾಸಗೆ ಳಿಸುವ ಸೊಂದಭಯ ಬಳಸಲಾಗುತತದೆ, ಆದರೆ ಇದನುು ತರಗತ್ತರ್
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗ ಅನವಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕೆೋವಲ ಏನಾದರೆ ೊಂದು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರದುರೆ ಮಾತಾ ಸಾಲದು,
ಬದಲ್ಲಗೆ ಅವರು ಈ ಅನುಭವದ್ಧೊಂದ ಸಕ್ರಾರ್ವಾದ ಕಲ್ಲಕೆರ್ಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿರುವುದರ ಪ್ಾಾಮುಖಾತೆರ್ನುು ಎತ್ತತ ತೆ ೋರಿಸುತತದೆ. ಇದು ಆಗಬೆೋಕಾದರೆ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ ಉದೆುೋಶವನುು ಮತುತ ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದನುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧರಬೆೋಕು.

ಪ್ಾಾರೊಂಭಕವನುು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿ:


ಗರಿಷ್ಿ ನಾಲುೆ ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸಲು

ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆರ್ುತ್ತತರುವ ಸೊಂದಭಯ:


ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಬೆೋಕಾದ ಪ್ಾಮುಖ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮತುತ ಗಮನಿಸ ಬೆೋಕಾದ ಸೊಂಗತ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ
ಗಮನವನುು ನಿದೆೋಯಶಿಸಿ
www.TESS-India.edu.in
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ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೆೋ ಕಲ್ಲತ್ತದುುದನುು ಈಗ ಮಾಡಲು ಹೆ ಟಿರುವುದಕೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿೋಕರಿಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡಿ



ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನುು ಕೆ ಟು ವಿಧಾನಗಳನುಸಾರ ಬರಿೋ ಯಾೊಂತ್ತಾಕವಾಗಿ ಮಾಡದೆೋ ಅದರ ಹಿೊಂದೆ ಅಡಕವಾಗಿರುವ
ವಿಜ್ಞಾನಕೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸುತಾತರೆ ಎೊಂಬುದನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ



ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಮುನ ಾಚನೆಗಳನುು(predictions) ಮಾಡಿ ವಿವರಿಸಲು ಹೆೋಳಿ



ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನು ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದಾುರೆ ಅಥವಾ ವಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ತತದಾುರೆ ಎೊಂದು ಕೆೋಳಿ- ಇದು ಅವರು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆಯೆೋ?

ಸವಯಸದಸಾರ ಅೊಂತ್ತಮ ಅಧಿವೆೋಶನದ ಸೊಂದಭಯ:


ಪ್ಾತ್ತೋ ತೊಂಡಕೆೆ ಅವರು ಕೊಂಡುಕೆ ೊಂಡುದನುು ಸಾರಾೊಂಶಿಸಲು ಹೆೋಳಿ-ಅದು ಅವರ ನಿರಿೋಕ್ಷೆರ್ೊಂತೆ ಇತೆತ, ಅಥವಾ ಏನಾದರ ವಿಚಿತಾ
ಅಥವಾ ಆಶಚರ್ಯಕರವಾಗಿತೆತ.

4:
ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ಾಮುಖ ಉದೆುೋಶವೆೋನಿರಬೆೋಕು ಎೊಂಬುದನುು ಗುರುತ್ತಸಿ, ನೊಂತರ ಅದನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು
ಎೊಂಬುದನುು ಗುರುತ್ತಸಿ. ಉದೆುೋಶಗಳನಾುಧರಿಸಿ ನಿೋವು ಕೆೋಳಬಹುದಾದ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳನುು ಟೆೋಬಲ್ R4.1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಟಿು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಟೆೋಬಲ್ R4.1: ಒೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲು ಉದೆುೋಶಗಳನಾುಧರಿಸಿ ಕೆೋಳಬಹುದಾದ ಪ್ಾರ್ೆುಗಳು.

ಅಭಿಪ್ೆಾೋರಣೆ

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ೊಂಡೊಂತೆ ಅನಿುಸಿತೆೋ? ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯವನುು
ಸೊಂತೆ ೋಷ್ಠಸಿದರು

ದು ಹೆೋಳಿದರೆ?

ಪ್ರಿಕಲಪನಾತಮಕ ಜ್ಞಾನ ಮತುತ

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗ

ಪ್ಾಠ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ನೆ ೋಡಿದರು

ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೆ ೊಂಡರು

ತ್ತಳುವಳಿಕೆ- ಸುಧಾರಿಸಿದ ಪ್ುನಃಸಮರಣೆ

ಎೊಂದು ಹೆೋಳಲು ಸಾ ವಾಯಿತೆೋ?

ಪ್ರಿಕಲಪನಾತಮಕ ಜ್ಞಾನ ಮತುತ

ತನಿಖೆರ್ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಆಲೆ ೋಚನೆಗಳನುು

ತ್ತಳುವಳಿಕೆ- ಆಲೆ ೋಚನೆಗಳ

ಅನವಯಿಸಲು ಶಕಾರಾದರೆೋ?

ರಿೋತ್ತರ್ಲ್ಲಿ

ಅನವಯಿಸುವಿಕೆ
ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲಗಳು

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೆ ೋಡಿಸಲು ಸಾಧಾವಾಯಿತೆ? ವಿಧಾನಗಳನುು
ರಿೋತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲು ಸಾಧಾವಾಯಿತೆ? ನಿೋವು ಕಾಣ ಬರ್ಸಿದುನೆುೋ ಅವರ
ಕೊಂಡರೆೋ?

ವಿಜ್ಞಾನದ ಸವರ ಪ್ ಅಥವಾ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ತಾವು ಕಲ್ಲತದುನುು ನಿಮಗೆ ಹೆೋಳಲು ಸಾಧಾವಾಯಿತೆೋ? ಅವರು ಅನೆವೋಷ್ಣೆರ್

ಅನೆವೋಷ್ಣೆರ್ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಕೆ.

ಉದೆುೋಶವನುು ಅರೆೈಯಸಿಕೆ ೊಂಡರೆೋ?

ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಕೌಶಲಗಳನುು

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಏನನುು ಮಾಡಲು ಹೆೋಳಲಾಗಿತೆ ತೋ ಅದನುು ಅವರು ಅಥಯಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡರೆೋ?

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು- ತನಿಖೆಗಳನುು

ಅವರು

ರಿೋತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆರ್ನುು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧಾವಾಯಿತೆೋ?

ಯೋಜಿಸುವುದು
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಕೌಶಲಗಳನುು

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ರಿೋತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ದತಾತೊಂಶಗಳನುು ಸೊಂಗಾಹಿಸಿ ಪ್ಾಸುತತ ಪ್ಡಿಸಲು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು- ದತಾತೊಂಶಗಳನುು ಸಾಧಾವಾಯಿತೆೋ?
ನಿವಯಹಿಸುವುದು
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ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ರಿೋತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ುರಾವೆಗಳನುು ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲು

ಸಾಧಾವಾಯಿತೆೋ?ಅವರು ಬರ್ಸಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ಾಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸಿದರೆೋ?
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ
ಕೌಶಲಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹಾಗೆ ತನಿಖೆರ್ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧಾವಾಯಿತೆೋ?

ಅವರು ಯಾವುದು ಚನಾುಗಿ ಆಗಿದೆ ಮತುತ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಎೊಂಬುದನುು ಗುರುತ್ತಸಲು ಸಾಧಾವಾಯಿತೆೋ?

ಪ್ಡಿಸುವುದು- ಪ್ುರಾವೆಗಳನುು
ಮೌಲ್ಲಾೋಕರಿಸುವುದು

(template)

5:
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Additional resources
•
•
•
•

Information on practical activities in physics for 11–19-year-olds:
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics
Practical work for learning: http://www.nuffieldfoundation.org/practical-work-learning/aboutproject
‘Gravity at work’: https://blossoms.mit.edu/videos/lessons/gravity_work
‘Free fall’: https://blossoms.mit.edu/videos/lessons/free_fall
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