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ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ವಿಜ್ಞರನ ಪ್ರಠಗಳ ಪ್ಾಮುಖವರದ ಭರಗಗಳರಗಿವೆ. ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲವರರು ಪ್ಾಯೋಜನಗಳಿವೆ:


ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ವೆೈಜ್ಞರನಿಕ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಮತ್ುು ಪ್ರಕಲಪನೆಗಳನುು ಹೆಚ್ುು ಅರ್ಷಪ್ೂರ್ಷವರಗಿಸಬಹುದು.



ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಸರಯರದ ವಿಧರನವನುು/ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆಯನುು ಗಮನಿಸುವುದನುು ಖಚಿತ್ ಪ್ಡಿಸುತ್ುದ್ೆ.



ನಿಮಗೆ ಕೆೋವಲ ಒಿಂದ್ೆೋ ಒಿಂದು ಸೆಟ್ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ.



ಇತ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧರನಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತಿೋ ಹೆಚಿುನ ನಿಯಿಂತ್ಾರ್ವನುು ಒದಗಿಸುತ್ುದ್ೆ. ಇದು ಪ್ಾಮುಖವರಗಿ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷಗಳು ಸಿಂಕ್ರೋರ್ಷ ಅರ್ವರ ಅಪ್ರಯಕರರ ಆಗಿರುವ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ವಿಶೆೋರ್ವರಗಿ ಪ್ಾಮುಖವರಗುತ್ುದ್ೆ.



ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಡಿೋ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯ ಅವಧಿಗೆ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಗಮನವನುು ಆಯದ ಸಿಂಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹರಸಲು ಸರಧ್ಯವರಗಿಸುತ್ುದ್ೆ.

ಅದ್ರಗ ಯ, ನಿೋವು ಜರಗರ ಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಯೋಜಿಸದಿದದರೆ, ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಪ್ೂರ್ಷವರಗಿ
ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವುದಿಲಿ. ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಸಮಪ್ಷಕವರಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುದಿದದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಣರಮಕರರಯರಗಿ ಕಲಿಯುವುದಿಲಿ.
ಈ ಘಟಕವು ಎಿಂಟನೆಯ ತ್ರಗತಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ುು ದೃಷ್ಟಿ ವಿರ್ಯವನುು ಕಲಿಸಲು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಪ್ರಣರಮಕರರ
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವ ಕುರತ್ು ಇದ್ೆ. ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ಕಲಿತ್ ತ್ಿಂತ್ಾಗಳನುು ಇತ್ರೆೋ ಅಧರಯಯಗಳಿಗ ಅನವಯಸಬಹುದು.



ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ‘ಬೆಳಕು ಮತ್ುು ದೃಷ್ಟಿ’ ಕುರತ್ ಕಲಿಕೆಯನುು ಬೆಿಂಬಲಿಸಬಹುದ್ರದ ವಿವಿಧ್ ರೋತಿಗ ,



ಹೆಚ್ುು ಪ್ರಣರಮಕರರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಯೋಜಿಸುವ ವಿಧರನ.



ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಅವಧರನವನುು ನಿದ್ೆೋಷಶಿಸಿ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕುರತ್ು ಕಿಂಡುಕೆ ಳುಲು ಕೆೋಿಂದಿಾೋಕಾತ್
ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು ಬಳಸುವ ವಿಧರನ.

ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷವು ವಿಜ್ಞರನದ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ಾಮುಖ ಅಿಂಗವರಗಿದ್ೆ ಮತ್ುು ಹಲವರರು ವಿವಿಧ್ ಉದ್ೆದೋಶಗಳನುು
ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ುದ್ೆ. ನಿೋವೆೋನರದರ ಸಿೋಮಿತ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಇಟುಿಕೆ ಿಂಡು ಹೆಚ್ುು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿರುವ ತ್ರಗತಿಗೆ
ಬೆ ೋಧ್ನೆ ಮರಡುವುದ್ರಗಬಹುದು. ಆ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷಗಳನುು ವೆೈಯಕ್ರುಕವರಗಿ ಮರಡಲು
ಆಗುವುದಿಲಿ. ಇಿಂತ್ಹ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ತ್ರಗತಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು ಬಳಸಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು ಕೆಲವು ನಿದಿಷರ್ಠ ಪ್ರಕಲಪನೆಗಳನುು ವಿವರಸಲು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಒಿಂದು ನಿದಿಷರ್ಿ
ಪ್ಾಯೋಗರಲಯ ತ್ಿಂತ್ಾವನುು ನಿವಷಹಿಸುವ ರೋತಿ (ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ: ಒಿಂದು ನಿದಿಷರ್ಠ ಉಪ್ಕರರ್ವನುು ಬಳಸುವುದು) ಅರ್ವರ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಲಿಿ
ವಿೋಕ್ಷಣರ ಕೌಶಲವನುು ಬೆಳೆಸಲು. ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಉದ್ೆದೋಶವು ಬೆ ೋಧ್ನರ ವಿರ್ಯರಿಂಶದ ಮೋಲೆ, ಪ್ರಲೆ ೊಳುುವ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ
ಮೋಲೆ ಮತ್ುು ಲರ್ಯವಿರುವ ಸಮಯ ಹರಗ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ಮೋಲೆ ಅವಲಿಂಬಿತ್ವರಗುತ್ುದ್ೆ.
ಎಲರಿ ಪ್ಾಯೋಗರಲಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ಪ್ರಣರಮಕರರ ಕಲಿಕರ ಅನುರ್ವಗಳರಗಬೆೋಕರದರೆ ಜರಗರ ಕವರದ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವರಗಿದ್ೆ.
ನಿೋವು ಮೊದಲು ಏನನುು ಸರಧಿಸಬೆೋಕು ಮತ್ುು ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ೂರ್ಷವರಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ ಮಗುರರಗಿರುವಿಂತೆ ಏನು
ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂಬುದನುು ಸಪರ್ಿಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ೂರ್ಷವರಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ ತ್ಮಮನುು ತರವು ಸಮಪ್ಷಕವರಗಿ
www.TESS-India.edu.in
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:

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುದಿದದರೆ ಅವರಲಿಿ ಕಲಿಕೆಯು ಪ್ರಣರಮಕರರ ಆಗುವುದಿಲಿ. ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ಎಿಂಟನೆಯ ಮತ್ುು ಒಿಂಬತ್ುನೆಯ ತ್ರಗತಿಯ
“ಬೆಳಕು” ಎಿಂಬ ಪ್ರಠದಲಿಿ ಒದಗಿಸಬೆೋಕರದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುರ್ವಗಳ ಮೋಲೆ ಕೆೋಿಂದಿಾೋಕರಸಲರಗಿದ್ೆ.
ಬೆಳಕು ವಿರ್ಯದ ಕಲಿಕೆಯು ವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ವರಯಖ್ೆಯಗಳನುು ಹರಗ ವರಡಿಕೆಗಳನುು(conventions) ಕಲಿತ್ು ಅನವಯಸುವದನುು
ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ುದ್ೆ. ವರಡಿಕೆಗಳು ಪ್ತ್ನ ಕೆ ೋನ, ಪ್ಾತಿಫಲಿತ್ ಕೆ ೋನ, ಮತ್ುು ವಕ್ರಾೋರ್ವನ ಕೆ ೋನವನುು ಅಳೆಯುವದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿರಬಹುದು.
ಇವೆಲಿವನುು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಮ ಲಕ ಸುಲರ್ವರಗಿ ವಿವರಸಬಹುದು. ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ರೆೋಖ್ರ ಚಿತ್ಾಗಳ
ರಚ್ನೆ ಮತ್ುು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಸರಾನಗಳಲಿಿರುವ ವಸುುಗಳಿಿಂದ ಮಸ ರಗಳು ಉಿಂಟುಮರಡುವ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬದ ಸವಭರವ ಇವುಗಳನುು
ಅರ್ಷಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಸಹರಯ ಮರಡುತ್ುವೆ.
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಕೆೋವಲ ನಿಷ್ಟೆಿಯ ವಿೋಕ್ಷಕರರಗದ್ೆೋ, ಸಕ್ರಾಯವರಗಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಭರಗವಹಿಸಿದರೆ ಅವರ ಅರೆೈಷಸುವಿಕೆ ಗರ್ನಿೋಯವರಗಿ
ಏರಕೆಯರಗುತ್ುದ್ೆ. ಸಕ್ರಾಯ ಭರಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಎಿಂದರೆ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಚಿಿಂತ್ನಶಿೋಲರರಗುವುದು- ಜ್ಞರನ ಗಾಹಿಕೆಯಲಿಿ
ಸಕ್ರಾಯರರಗುವುದು. ಇದನುು ಮರಡುವ ಕೆಲವು ವಿಧರನಗಳೆಿಂದರೆ ಅವರನುು ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವುದರಲಿಿ ಮತ್ುು ಚಿತ್ಾಗಳನುು
ರಚಿಸುವುದರಲಿಿ ಭರಗವಹಿಸುವಿಂತೆ ಮರಡಿ ಅವರು ಪ್ಾಸಕು ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳನುು ಗಮನಿಸುವ ಹರಗೆ ಮರಡುವುದು ಮತ್ುು ಸರಯರದ ಪ್ದಗಳನುು
ಪ್ರಚ್ಯಸುವುದು. ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಈ ಅಧರಯಯದಲಿಿ ಮುಿಂದುವರಯುತಿುರುವ ಹರಗೆ ನಿೋವು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು
ಪ್ತೆುಹಚ್ುಲು ಬಳಸಬಹುದು.
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ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ವೆೈಯುಕ್ರುಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷ

ಗುಿಂಪ್ು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷ ಮುಿಂತರದವುಗಳ ನಡುವೆ ಆಯೆೆ

ಮರಡಿಕೆ ಳುುವ ಸರಧ್ಯತೆ ಇದದರೆ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯೆೋ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಕಲಿಕೆಯನುು ಬೆಿಂಬಲಿಸಲು ಸದ್ರ ಉತ್ುಮವರದ ವಿಧರನವರಗಲಿಕ್ರೆಲಿ.
ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ, ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಅಗತ್ಯ ಪ್ಾಯೋಗರಲಯ ಕೌಶಲಗಳನುು ಮತ್ುು ತ್ಿಂತ್ಾಗಳನುು ಕಲಿಯಲು ಸವತ್ಃ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳನುು ಬಳಸುವ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ.
ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಿಂದರ್ಷಗಳಲಿಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯು ಅತ್ುಯತ್ುಮವರದ ಆಯೆೆಯರಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಲವರರು ಸಿಂದರ್ಷಗಳಲಿಿ ಗುಿಂಪ್ು
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷಗಳ ಬದಲರಗಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತರುರೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವು:


ಕೆೋವಲ ಒಿಂದ್ೆೋ ಒಿಂದು ಸೆಟ್ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳನುು ಬಳಸುತ್ುವೆ



ಇವು ಅದ್ೆೋ ತ್ರಹದ ಗುಿಂಪ್ು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷವನುು ಸಿಂಘಟಿಸುವದಕ್ರೆಿಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಶಿೋಘಾವರಗಿ ಸಿಂಘಟಿಸಬಹುದು



ಇತ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧರನಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರಗೆ ಅತಿೋ ಹೆಚಿುನ ನಿಯಿಂತ್ಾರ್ವನುು ಒದಗಿಸುತ್ುದ್ೆ. ಇದು
ಪ್ಾಮುಖವರಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷಗಳು ಸಿಂಕ್ರೋರ್ಷ ಅರ್ವರ ಅಪ್ರಯಕರರ ಆಗಿರುವ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ವಿಶೆೋರ್ವರಗಿ
ಪ್ಾಮುಖವರಗುತ್ುದ್ೆ.

2



ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಸರಯರದ ವಿಧರನವನುು/ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆಯನುು ಗಮನಿಸುವದನುು ಖಚಿತ್ ಪ್ಡಿಸುತ್ುದ್ೆ.



ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಡಿೋ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯ ಅವಧಿಗೆ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಗಮನವನುು ಆಯದ ಸಿಂಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹರಸಲು ಸರಧ್ಯವರಗಿಸುತ್ುದ್ೆ.



ಬೆಳಕು ವಿರ್ಯದಲಿಿ ನಿಮಮ ಅಚ್ುುಮಚಿುನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಯರವುದು ?



ನಿೋವು ಅದನುು ಏಕೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲು ಇರ್ಿ ಪ್ಡುವಿರ?
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:



ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಕಲಿಯುತರುರೆ?

1:

‘

’

ಕುಮರರ ವಸರಷನಿ ಯವರು ತ್ಮಮ ಪ್ರಠ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರರಸುವುದರ ಅಿಂಗವರಗಿ ಹತ್ುನೆೋ ತ್ರಗತಿಯ ಪ್ಠಯದಲಿಿ ‘ಬೆಳಕು’ ಅಧರಯಯದಲಿಿ
ಪ್ಾತಿಫಲನಕೆೆ ಸಿಂರ್ಿಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪ್ುನರರವಲೆ ೋಕ್ರಸಿದರು.
ನರನು ನನು

ತ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಠ ಬೆ ೋಧ್ನೆಯಲಿಿ ಸರಕರ್ುಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧರನಗಳನುು ಸೆೋರಸಲು ಬಯಸುತೆುೋನೆ, ಹರಗರಗಿ ನರನು

ಒಿಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಹಮಿಮಕೆ ಳುಬೆೋಕು ಎಿಂದು ಆಯೆೆ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷಕೆೆ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪ್ರಣರಮಕರರ
ವಿಧ್ವರಗಿದ್ೆ ಎಿಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುುತೆುೋನೆ. ಪ್ಾತಿಯಿಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷದ ಕುರತ್ು ತಿೋಮರಷನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುವರಗ ನರನು ಮ ರು
ಅಿಂಶಗಳನುು ಪ್ರಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡೆ:


ನನು ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಬಹಳ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿದ್ರದರೆ ಮತ್ುು ನಮಮಲಿಿ ಸರಕರ್ುಿ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳಿಲಿ.



ನರನು ಈ ಮುಿಂಚೆ ಅಷೆಿೋನ ಗುಿಂಪ್ು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಹಮಿಮಕೆ ಿಂಡಿರುವುದಿಲಿ, ಮತ್ುು ಒಿಂದ್ೆೋ ಸಲಕೆೆ ಬಹಳರ್ುಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು
ಒಿಂದು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ನಿರತ್ರರಗಿದದರೆ ನನಗೆ ಈಗಲ ನಿಯಿಂತ್ಾರ್ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರತ್ು ಆತ್ಿಂಕವಿದ್ೆ.



ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನುು ನಿವಷಹಿಸಲು ಯರವುದ್ೆೋ ವಿಧರನವನುು ಆಯುದ ಕೆ ಿಂಡರ , ಅದರ ಮ ಲಕ ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯ
ಉದ್ೆದೋಶವನುು ಶಿೋಘಾವರಗಿ ಅರತ್ುಕೆ ಿಂಡು ಇಡಿೋ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಅವರ ಗಮನವನುು ಆಯದ ಸಿಂಗತಿಯ ಕಡೆಗೆೋ ಹರಸಲು
ಸರಧ್ಯವರಗಬೆೋಕು.

ನರನು ಯರವ ಯರವ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು ಬಳಸಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದನುು ನಿಧ್ಷರಸಲು ಸಹರಯವರಗಲು ಒಿಂದು ಕೆ ೋರ್ಿಕವನುು
ತ್ಯರರಸಿದ್ೆ. (ಟೆೋಬಲ್ 1).
ಟೆೋಬಲ್ 1 ಪ್ಾತಿೋ ಬೆ ೋಧ್ನರಿಂಶಕೆೆ ಯರವ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಬಳಸಬೆೋಕೆಿಂದು ತಿೋಮರಷನಿಸುವುದು.
(ಸ ಚ್ನೆ: ಈ ಕೆ ೋರ್ಿಕವನುು NCERT ಯ ಹತ್ುನೆೋ ತ್ರಗತಿ ಪ್ಠಯಪ್ುಸುಕವನರುಧ್ರಸಿ ತ್ಯರರಸಿದ್ೆ. ಆದ್ರಗ ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನುು ತ್ಮಮ
ಪ್ಠಯಪ್ುಸುಕದಲಿಿರುವ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನರುಧ್ರಸಿ ಮರಪ್ಷಡಿಸಬಹುದು ಅರ್ವರ ಬೆೋರೆಯದ್ೆ ಒಿಂದು ಕೆ ೋರ್ಿಕವನುು ತ್ಯರರಸಬಹುದು.)
ಚ್ಟುವಟಿಕೆ ಪ್ಾಮುಖ ಬೆ ೋಧ್ನರಿಂಶಗಳು

10.1

ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯೋ ಅರ್ವರ ಇತ್ರ ವಿಧ್ದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ

ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಏನು ಕಲಿಯಬೆೋಕೆಿಂದು ನರನು

ಕರಯಷವೋ? ಆಯೆೆಗೆ ಪ್ಾಮುಖ ಕರರರ್ಗಳು?

ಬಯಸಿದ್ೆದೋನೆ?

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು? ನರನು ಇನ ು ಏನು ಮರಡಬೆೋಕರಗಬಹುದು?

ಹೆ ಳೆಯುತಿುರುವ ಚ್ಮಚ್ (spoon) ಒಿಂದು ಬದಿಯಲಿಿ ನಿಮು

ಶಿಕ್ಷಕ – ನಿರ್ದೇಶಿತ ಚಟುವಟಿಕ್: ಆದರ ಪ್ಾತಿೋ

ದಪ್ಷರ್ದ ಹರಗೆ ಮತೆ ಿಂ
ು ದು ಬದಿಯಲಿಿ ಪೋನ ದಪ್ಷರ್ದ ಹರಗೆ

ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನುು ನಿವಷಹಿಸುವ

ಇದ್ೆ.

ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ.

ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ದ ರಗಳಲಿಿ ಪೋನ ದಪ್ಷರ್ವು ಉಿಂಟುಮರಡುವ

ಪ್ಾತಿಯಬಬರ ಬಳಿಯ ಹೆ ಳೆಯುತಿುರುವ ಚ್ಮಚ್ವಿದದರೆ

ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬ.

ಬಹಳ ಶಿೋಘಾವರಗಿ ಮತ್ುು ಹೆಚ್ುು ಪ್ರಣರಮಕರರಯರಗಿ

ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ದ ರಗಳಲಿಿ ನಿಮು ದಪ್ಷರ್ವು ಉಿಂಟುಮರಡುವ

ನಿವಷಹಿಸಬಹುದು.

ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬ.

ನಿಮು ದಪ್ಷರ್ದ ಕಡೆಯಲಿಿ ಯರವುದ್ೆೋ

ಪ್ಾತಿ ಬಿಿಂಬದ ಗರತ್ಾ? ನೆೋರವರಗಿದ್ೆಯೆೋ ಅರ್ವರ

ಬದಲರವಣೆಯಲಿ. ಆದರೆ, ಪೋನ ದಪ್ಷರ್ದ ಕಡೆಗೆ

ತ್ಲಕೆಳಗರಗಿದ್ೆಯೆೋ? ಸತ್ಯ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವೆೋ ಅರ್ವರ ಮಿರ್ಯ

ಎರಡ ರೋತಿಯ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವನುು ನೆ ೋಡುವ

ಪ್ಾತಿಬಿಂಬವೆೋ?

ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ.
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:

10.2

ಪೋನ ದಪ್ಷರ್ವು ಸ ಯಷನ ಬೆಳಕ್ರನ ಕ್ರರರ್ಗಳನುು ಒಿಂದು

ಪ್ರಾತಯಕ್ಷಿಕ್ : ಸುರಕ್ಷತೆ ; ಪ್ಾಕರಶಮರನವರದ ಬೆಳಕು

ಬಿಿಂದುವಿನಲಿಿ ಸಿಂಧಿಸುವಿಂತೆ ಮರಡುತ್ುದ್ೆ. ಈ ಬಿಿಂದುವಿನಲಿಿ

ಕಣಿಿನ ಮೋಲೆ ಪ್ಾತಿಫಲಿತ್ವರದರೆ ಸಿಂರ್ವನಿೋಯ

ಹೆಚ್ುು ಪ್ಾಕರಶಮರನವರದ ಬೆಳಕ್ರರುತ್ುದ್ೆ-ಬಿಿಂದುವಿಗೆ

ಅಪ್ರಯಗಳುಿಂಟು,ಅದಕೆೆ ನರನೆೋ ಇದನುು

ವಗರಷಯಸಿದ ಶಕ್ರುಯು ಆ ಸಾಳವನುು ಹರಳುಮರಡಲು ಅರ್ವರ

ನಿವಷಹಿಸುತೆುೋನೆ.

ಸುಡಲು ಸರಕು. !

ದಪ್ಷರ್, ಸ ಯಷನಿಿಂದ ಬರುವ ಸಮರಿಂತ್ರ

ದಪ್ಷರ್ದ ಕೆೋಿಂದಾ ಮತ್ುು ಪ್ಾತಿಫಲಿತ್ ರೆೋಖ್ೆಗಳು ಸಿಂಧಿಸುವ

ರೆೋಖ್ೆಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ಾತಿಫಲಿತ್ ರೆೋಖ್ೆಗಳು

ಬಿಿಂದುವಿಗೆ ಇರುವ ದ ರ ದಪ್ಷರ್ದ ಸಿಂಗಮ ದ ರ

ಸಿಂಧಿಸುವದರ ಚಿತ್ಾಗಳನುು ಬರೆದು ಚಿತ್ಾ ರಚ್ನೆಯ

ಎನುಬಹುದು.

ವರಡಿಕೆಗಳನುು ಮತ್ುು ಪ್ರಭರಷೆಯನುು

ವರಡಿಕೆಗಳು: ವಕ್ರಾೋಯ ದಪ್ಷರ್ಗಳನುು ಮತ್ುು ರೆೋಖ್ೆಗಳನುು

ಪ್ರಚ್ಯಸುವುದು.

ರಚಿಸುವುದು.

ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮಗೆ ಸ ಯಷನ ತ್ಲೆ ಕೆಳಗರದ

ಅನತಿ ದ ರದಲಿಿರುವ ವಸುುವಿನಿಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕ್ರನ ಕ್ರರರ್ಗಳು

ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವನುು ತೆ ೋರಸಲು ಕಠಿರ್

ಪ್ರಸಪರ ಸಮರಿಂತ್ರವರಗಿರುತ್ುವೆ.

ಎಿಂದ್ೆನಿಸಬಹುದು! ಇದನುು ಮುಿಂದಿನ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗೆ

ರ್ಗಳು ವಸುುವಿನಿಿಂದ

ಬರುತಿುರುತ್ುವೆ.

ಬಿಡಬಹುದ್ೆೋ?

ಪ್ರಭರಷೆ : P ಒಿಂದು ಧ್ುಾವ, F ಪ್ಾದ್ರನ ಕೆೋಿಂದಾವನುು, f ಸಿಂಗಮ
ದ ರವನುು, ಮತ್ುು C ಯು ವಕಾ ಕೆೋಿಂದಾವನುು ಸ ಚಿಸುತ್ುದ್ೆ.
10.3

ವಸುುಗಳ ಆರು ವಿವಿಧ್ ಸರಾನಗಳು ಉಿಂಟುಮರಡುವ

ಪ್ರಾತಯಕ್ಷಿಕ್:ಸಮಯದ ಪ್ರಗರ್ನೆ ಮತ್ುು ಸರಯರದ

ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬಗಳ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು.

ವಿಧರನ ಮತ್ುು ಫಲಿತರಿಂಶಗಳನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ುದ್ೆ.

ಪ್ಾತಿ ಬಿಿಂಬದ ಸರಾನ, ಗರತ್ಾ, ಮತ್ುು ಸವಭರವ.

ಬಹಳ ದಿೋಘಷ ಮತ್ುು ತರಿಂತಿಾಕವರದುದರಿಂದ,

ಪ್ರಭರಷೆ ಮತ್ುು ವರಡಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆ.

ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಅವಧರನವನುು ಕೆೋಿಂದಿಾೋಕರಸಲು
ಸರಕರ್ುು ಸಿಂಖ್ೆಯಯ ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವುದು ಮತ್ುು
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಸಕ್ರಾಯ ಭರಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ.
ಪ್ಾತಿೋ ಸನಿುವೆೋಶಕೆೆ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ
ಅವಶಯಕತೆ ಇದ್ೆ. ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬಗಳ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ – ಪ್ಾತಿೋ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಯ ಪ್ಾತಿೋ
ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ.

10.4

ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 10.3 ರಲಿಿರುವಿಂತೆ ಪ್ಾತಿೋ ವಸುುವಿನ ವಿವಿಧ್

ಪ್ರಾತಯಕ್ಷಿಕ್:ಸಮಯದ ಪ್ರಗರ್ನೆ ಮತ್ುು ಸರಯರದ

ಸರಾನಗಳಲಿಿನ ರೆೋಖ್ರ ಚಿತ್ಾಗಳ ರಚ್ನೆಯಲಿಿ ಬಳಸುವ

ವಿಧರನ ಮತ್ುು ಫಲಿತರಿಂಶಗಳನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ುದ್ೆ.

ನಿಯಮಗಳನುು ವಿವರಸಲು ಬಳಸುವುದು.

ಬಹಳ ದಿೋಘಷ ಮತ್ುು ತರಿಂತಿಾಕವರದುದರಿಂದ,
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಅವಧರನವನುು ಕೆೋಿಂದಿಾೋಕರಸಲು
ಸರಕರ್ುು ಸಿಂಖ್ೆಯಯ ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವುದು ಮತ್ುು
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಸಕ್ರಾಯ ಭರಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ.
ಪ್ಾತಿೋ ಸನಿುವೆೋಶಕೆೆ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ
ಅವಶಯಕತೆ ಇದ್ೆ. ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬಗಳ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ – ಪ್ಾತಿೋ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಯ ಪ್ಾತಿೋ
ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ.
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ತ್ಕ್ಷರ್ ತರವೆೋ ಸವತ್ಃ ಚಿತ್ಾಗಳನುು ರಚಿಸಿ
ರ ಢಿ ಮರಡಿಕೆ ಳುುವ ಅವಶಯಕತೆ ಇದ್ೆ.
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ಪೋನ ದಪ್ಷರ್ದಲಿಿ ಉಿಂಟರಗುವ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬಗಳು ಯರವರಗಲ

ಶಿಕ್ಷಕ – ನಿರ್ದೇಶಿತ ಚಟುವಟಿಕ್: ಪ್ಾತಿೋ ಗುಿಂಪಗೆ ನಿಮು

ಚಿಕೆ, ಮಿರ್ಯ ಮತ್ುು ನೆೋರವರಗಿರುತ್ುದ್ೆ.

ದಪ್ಷರ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲದ ಕ ರತೆ
ಉಿಂಟರಗುವುದಿಲಿ.ಈ ವಿಧರನದಿಿಂದ ಎಲಿರ ಅತಿೋ
ಶಿೋಘಾದಲಿಿ ಪ್ರಣರಮಕರರಯರಗಿ ನೆ ೋಡಬಹುದು.

ಹರಗರಗಿ, ಆರು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ ಮ ರು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ಸಮಸೆಯ ಉದಭವಿಸುವುದಿಲಿ ಮತ್ುು ಇವುಗಳನುು ನನು
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳೆೋ ಸವತ್ಃ ಚ್ನರುಗಿ ನಿವಷಹಿಸುವುದು ಸ ಕು, ಆದರೆ, ಉಳಿದ ಮ ರು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ರೋತಿಯಲಿಿಯೆೋ ಪ್ಾಸುುತ್
ಪ್ಡಿಸುವುದು ಉತ್ುಮ.



ಕುಮರರ ವಸರಷನಿಯವರ ಎಲಿ ನಿಧರಷರಗಳನುು ನಿೋವು ಒಪ್ುಪತಿುೋರರ?



ಒಪ್ಪದಿದದರೆ, ಯರವುದನುು ನಿೋವು ಬದಲರಯಸಲು ಇಚಿುಸುತಿುೋರರ ಮತ್ುು ಏಕೆ?

1:
ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಎಿಂಟು ಮತ್ುು ಒಿಂಬತ್ುನೆೋ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿನ ಪ್ಠಯಪ್ುಸುಕದಲಿಿನ ಬೆಳಕು ಪ್ರಠದಲಿಿನ ವಕ್ರಾೋರ್ವನ ಪ್ಠರಯಿಂಶವನುು
ಬೆ ೋಧಿಸುವಲಿಿ ಮತ್ುು ಕಲಿಸುವಲಿಿ ಸಹರಯಮರಡುತ್ುದ್ೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲ 1 ಅವಶಯವಿದ್ೆ, ಅರ್ವರ ನಿೋವು ನೆ ೋಟ್ ಬುಕ್ರೆನಲಿಿ ಇದರ ಕರಪ
ಮರಡಬಹುದು.
ವಕ್ರಾೋರ್ವನಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂದಿಸಿದಿಂತೆ ಭೆ ೋಧ್ನೆಯಲಿಿ ಮತ್ುು ಕಲಿಸುವಿಕೆಯಲಿಿ ಎಿಂಟು ಮತ್ುು ಒಿಂಬತ್ುನೆೋ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದ್ರದ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ಾತಿಯಿಂದಕ ೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು ಬರೆದುಕೆ ಳಿು:


ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಏನನುು ಕಲಿಯಬೆೋಕು ಎಿಂದು ಬಯಸುತಿುೋರ?



ನಿೋವು ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯರಗಿ ನಿವಷಹಿಸಬೆೋಕೆಿಂದಿದಿದೋರರ ಅರ್ವರ ಇತ್ರ ವಿಧ್ದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷವನರುಗಿ
ನಿವಷಹಿಸಬೆೋಕೆಿಂದಿದಿದೋರರ? ನಿಮಮ ಆಯೆೆಗೆ ಕರರರ್ವನುು ಕೆ ಡಿ. ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ, ಸಮಪ್ನ ಮಲಗಳು, ಅವಧಿ, ಅಭಿಪ್ೆಾೋರಣೆ,
ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸರಯರದ ವಿಧರನ ಮತ್ುು ಫಲಿತರಿಂಶಗಳನುು ತೆ ೋರಸುವುದು.

ಪ್ಾಕರರ್ ಅಧ್ಯಯನ 1 ರಲಿಿನ ಉದ್ರಹರಣೆಯ ಸಹರಯದಿಿಂದ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲ 1 ರಪ್ಟಿಿಯನುು ಪ್ೂರ್ಷಗೆ ಳಿಸಲು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ.
ಎಿಂಟನೆೋ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿನ ಪ್ರಠದಲಿಿರುವ ಎರ್ುಿ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳರಗಿ ನಿವಷಹಿಸಿದರೆ ಉತ್ುಮವರಗುತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ೆೋ ರೋತಿ
ಒಿಂಬತ್ುನೆೋ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿನ ಪ್ರಠದಲಿಿರುವ ಎರ್ುಿ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳರಗಿ ನಿವಷಹಿಸಿದರೆ ಉತ್ುಮವರಗುತ್ುದ್ೆ?
ನಿಮಮ ಶರಲೆಯಲಿಿ ಮತೆ ುಬಬ ವಿಜ್ಞರನ ಶಿಕ್ಷಕರದದರೆ, ಅವರು ಈ ತಿೋಮರಷನಗಳನುು ಯರವ ರೋತಿ ಮರಡಬಹುದು ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿು.
ಮತ್ುು ಅವರು ಯರವ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು ಯೋಜಿಸುತಿುದ್ರದರೆ ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿು. ಹೆಚಿುನ ಮರಹಿತಿಗರಗಿ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲ 2 “
ಪ್ರಠಗಳನುು ಯೋಜಿಸುವುದು” ಓದಿ.
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ನಿೋವು ವಿಶವವಿದ್ರಯಲಯ ಅರ್ವರ ಕರಲೆೋಜುಗಳಲಿಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳರಗಿದ್ರದಗ ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಕುರತ್ು ಚಿಿಂತ್ನೆ ಮರಡಿ:


ಯರವ ಅಿಂಶ ಅದನುು ಜ್ಞರಪ್ಕದಲಿಿಟುಿಕೆ ಳುುವಿಂತೆ ಮರಡಿತ್ು?



ನಿೋವು ಆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳಿಿಂದ ಏನನುು ಕಲಿತಿರ?

ನಿಮಮ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಹೆೋಗೆ ಹೆೋಗೆ ನಿವಷಹಿಸಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದನುು ಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮಮನುು ನಿೋವೆೋ, ‘ನನು
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಏನು ಕಲಿಯಬೆೋಕೆಿಂದು ನರನು ಬಯಸಿದ್ೆದೋನೆ?’ ಮತ್ುು ಅದನುು ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಯರವರಗ
ಕಲಿತ್ುಕೆ ಳುುತರುರೆ?’ ಎಿಂಬ ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳಿಕೆ ಳಿು. ಒಿಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯು ನಿೋವು ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಕಲಿಯಬೆೋಕು ಎಿಂದು
ಅಿಂದುಕೆ ಿಂಡದದನುು ಕಲಿಯುವಿಂತೆ ಮರಡಲು ಸರಧ್ಯವರಗದ್ೆೋ ಇದದರೆ, ಅದು ಎಷೆಿೋ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಆಗಿದದರ ಸಹ, ಅದು ಪ್ರಣರಮಕರರ
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅಲಿ.

ಪ್ಾಕರರ್ ಅಧ್ಯಯನ 2: ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಯೋಜಿಸಲು ನಿಮಮ ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಯೋಗಿಗಳ ಸಹರಯ
ಪ್ಡೆದುಕೆ ಳುುವುದು
ಕುಮರರ ವಸರಷನಿ ಯವರು ನಿಮು ಮಸ ರದಿಿಂದ ಉಿಂಟರಗುವ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬಗಳ ಕುರತ್ು ಮರಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನುು
ಪ್ುನರರವಲೆ ೋಕ್ರಸಲು ಇನೆ ುಬಬ ವಿಜ್ಞರನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹರಯವನುು ಕೆೋಳಿದರು.
ನರನು ಈ ಪ್ರಠವನುು ಪ್ಾರ್ಮ ಬರರಗೆ ಬೆ ೋಧಿಸಿದ್ೆದ. ಮಸ ರಗಳ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬಗಳ ಕುರತ್ು ಇರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷಗಳಲಿಿ ಬಹಳರ್ುಿ
ಅಿಂಶಗಳು ಇವೆ, ಆದದರಿಂದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯು ಅತಿೋ ಹೆಚಿುನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡರೆ ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಆಸಕ್ರುಯನುು ಕಳೆದುಕೆ ಳುಬಹುದು
ಅರ್ವರ ಏಕರಗಾತೆಯನುು ಕಳೆದುಕೆ ಳುಬಹುದು ಎಿಂದು ನನಗೆ ಚಿಿಂತೆಯರಗಿತ್ುು. ನನು ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರತ್ು ನರನು ಬೆೋರೆ ಬಬರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವನುು ಪ್ಡೆದುಕೆ ಳುಲು ಬಯಸಿದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ನರನು ನನು ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಯೋಗಿ ಶಿಾೋಮತಿ ಗುಪ್ರುರನುು ನರನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಿೋಡಲು
ಬಯಸಿದ ಕೆ ಠಡಿಗೆ ದಿನದ ಕೆ ನೆಗೆ ಬಿಂದು ಅದರ ಕುರತ್ು ಚ್ಚಿಷಸಲು ಕೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡೆ.
ಆ ಕೆ ಠಡಿಯಲಿಿ ದ್ೆ ಡದದ್ರದ ಪ್ಾಯೋಗ ಮೋಜು ಇದ್ೆ, ಹರಗರಗಿ ನರನು ನನು ಪ್ಾಯೋಗಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂದಿಸಿದ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳ ಟೆಾೋಯನುು
ಬೆಿಂಚಿನ ಮೋಲೆ ಇಟುಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಜೆ ೋಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಿಂಭಿಸಿದ್ೆ.
ಶಿಾೋಮತಿ ಗುಪ್ರು ಕೆೋಳಿದರು “ ನಿೋವು ಯರವ ಮಸ ರವನುು ಮೊದಲು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಿದಿದೋರ? ಇದು ನಿೋವು ರೆೋಖ್ೆಗಳನುು ಮತ್ುು ಮಸ ರ
ಹಿಡಿಗಳನುು ಜೆ ೋಡಿಸುವ ರೋತಿಯ ಮೋಲೆ ಪ್ರಣರಮ ಬಿೋರುತ್ುದ್ೆ.
ನರನು ಏನನ ು ನಿಧ್ಷರಸಿರಲಿಲಿ, ಆದದರಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಮಿರ್ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಮ ರು ನಿಮು ಮಸ ರಗಳ ಸಿಂಗಮದ ರವನನುು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದ್ೆ,
ನಿಂತ್ರ ಅವುಗಳಲಿಿ ಒಿಂದನುು ಮಸ ರ ಹಿಡಿಯಲಿಿ ಸೆೋರಸಿ ನಿಂತ್ರ ಸಮರಿಂತ್ರ ರೆೋಖ್ೆಗಳನುು ಮೋಜಿನ ಮೋಲೆ ರಚಿಸಿದ್ೆ. ನರನು ನನು
ಯೋಜನೆಯಲಿಿ ಯರವ ಮಸ ರವನುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಬಳಸಬೆೋಕು ಮತ್ುು ಗೆರೆಗಳು ಎರ್ುು ದ ರದಲಿಿರಬೆೋಕೆಿಂಬುದನುು ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡೆ. ಈ ಮರಹಿತಿಯು ನನಗೆ ಪ್ರಠ ಬೆ ೋಧ್ನೆಯ ಸಿಂದರ್ಷ ಶಿೋಘಾವರಗಿ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳನುು ಜೆ ೋಡಿಸಲು ಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ.
ನರನು ಬಿಿಂದುಗಳರದ F ಮತ್ುು 2F ಗಳ ಸರಾನಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಿಂಭಿಸಿದ್ೆದ, ಆಗ ಶಿಾೋಮತಿ ಗುಪ್ರು ರವರು ‘ಇವತ್ುು ಈ ತ್ರಗತಿ
ತ್ುಿಂಬರ ಶರಿಂತ್ವರಗಿದ್ೆ, ಅಲಿವೆೋ?’ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರು.
ನರವು ನಕೆೆವು, ಏಕೆಿಂದರೆ ನರನು ಸ ಚ್ನೆಗಳನುು ಅನುಸರಸುವುದರಲಿಿ ಇರ್ುಿ ಮಗುಳರಗಿದ್ೆದೋನೆಿಂದರೆ ಇದು ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಹೆೋಗೆ
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ತೆ ೋರಬಹುದು ಎನುುವುದನುು ಮರೆತೆೋ ಹೆ ೋಗಿದ್ೆದ ‘ನರನು ಈ ಗೆರೆಯ ಮೋಲೆ F ನುು ಗುರುತಿಸುತಿುದ್ೆದೋನೆ’ ಎಿಂದು ಹೆೋಳುವವಳಿದ್ೆದ, ಆಗ
ನನುನೆುೋ ನರನು ತ್ಡೆದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳನೆುೋ ನರನೆೋಕೆ ಈ ರೋತಿ ಕೆಲವು ನಿದಿಷರ್ಠ ದ ರಗಳಲಿಿ ಗೆರೆಗಳನುು ಎಳೆದಿದ್ೆದೋನೆ, ಮತ್ುು
ಇವುಗಳನುು F ಮತ್ುು 2F ಎಿಂದು ಏಕೆ ಗುರುತಿಸುತಿುದ್ೆದೋನೆ? ಎಿಂದು ಕೆೋಳಿದರೆ ಹೆಚ್ುು ಉತ್ುಮ ಎಿಂದು ಅನಿಸಿತ್ು. ಈ ವಿರ್ಯದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನುು
ಯೋಜನೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದುಕೆ ಿಂಡೆ.
ನರನು ಪ್ರದ್ೆಯನುು ಅಣಿಗೆ ಳಿಸಿ ಮೊೋಿಂಬತಿುಯನುು ಉರಸಿದ್ೆ, ನಿಂತ್ರ ಕೆಲವು ಹೆ ಿಂದ್ರಣಿಕೆಗಳನುು ಮರಡಿ ಮೊೋಿಂಬತಿುಯನುು ಎರ್ುಿ
ಸರಧ್ಯವೋ ಅರ್ುಿ ದ ರದಲಿಿಟುಿ ಪ್ರದ್ೆಯ ಮೋಲೆ ಅದರ ಸಪರ್ಿ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವನುು ಪ್ಡೆದುಕೆ ಿಂಡೆ.
‘ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಎಲಿಿರುತರುರೆ? ಎಲಿರ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವನುು ನೆ ೋಡಲು ಸರಧ್ಯವರಗುತ್ುದ್ೆಯೆೋ?’ ಎಿಂದು ಶಿಾೋಮತಿ ಗುಪ್ರು ರವರು
ಕೆೋಳಿದರು. ಅದನುು ಪ್ರಶಿೋಲಿಸುವುದು ಯೋಗಯವರಗಿತ್ುು. ನನು ಕೆಲವು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸರಮರನಯವರಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕೆ ಳುುವ ಸಾಳದಿಿಂದ
ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವನುು ಕರರ್ುವುದು ಕಠಿರ್ವರಗುತಿುತ್ುು. ನನು ಯೋಜನೆಯಲಿಿ ಇನೆ ುಿಂದು ತ್ವರತ್ ಟಿಪ್ಪಣೆ!
ನರನು ಕೆ ೋರ್ಿಕ 10.4 ರಲಿಿರುವಿಂತೆ ಮೊದಲನೆ ಕಿಂಬ ಸರಲಿನಲಿಿ ಎಲಿ ವಿವಿಧ್ ವಸುು ಸರಾನಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡ ಆದರೆ ಉಳಿದ್ೆಲಿವುಗಳು
ಖ್ರಲಿ ಇರುವಿಂತೆ ಕೆ ೋರ್ಿಕವನುು ಕಪ್ುಪಹಲಗೆಯ ಮೋಲೆ ರಚಿಸಿದ್ೆ. ಎಲಿರಗ ಮೊದಲನೆೋ ಪ್ಾಯೋಗವನುು ತೆ ೋರಸಿದ ನಿಂತ್ರ, ಉಳಿದ
ಎಲರಿ ವಸುು ಸರಾನಗಳಿಗೆ ಒಬಬ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗೆ ಮೊೋಿಂಬತಿುಯನುು ಎಲಿಿ ಇಡಬೆೋಕು, ಇನೆ ುಬಬ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗೆ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬ ಎಲಿಿ ಇರಬಹುದು ಎಿಂದು
ಚಿಿಂತ್ನೆ ಮರಡಲು ಕೆೋಳಲು ಯೋಜನೆ ಹರಕ್ರಕೆ ಿಂಡೆ. ಮತಿುನೆ ುಬಬ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷನಿಗೆ ಪ್ರದ್ೆಯ ಮೋಲೆ ಕರರ್ುವ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವನುು ವಣಿಷಸಲು
ಕೆೋಳುವೆ.
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಸಿಂದರ್ಷ ನರನು ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಕೆ ೋರ್ಿಕದಲಿಿ ಮರಹಿತಿಯನುು ಸವತ್ಃ ಅವರಗೆ ತ್ುಿಂಬಲು ಹೆೋಳಬೆೋಕೆಿಂದು ಬಯಸಿದ್ೆದ.
ಇದರಿಂದ ಅವರು ತ್ಮಮ ಗಮನವನುು ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಕ್ರಕೆಯ ಕಡೆಗೆೋ ಇಡಬಹುದು ಎಿಂದು ಭರವಿಸಿದ್ೆದೋ. ಆದರೆ ಶಿಾೋಮತಿ ಗುಪ್ರುರವರು ಬದಲಿಗೆ
ಇದು ಅವರ ಗಮನವನುು ವಿಕೆೋಿಂದಿಾೋಕರಸಬಹುದು ಎಿಂದು ಸಲಹೆ ನಿೋಡಿದರು, ಅದರಲ ಿ ಪ್ಾಮುಖವರಗಿ ಎಲಿರಗ ಇಡಿೋ ಮರಹಿತಿ ತ್ುಿಂಬಿದ
ಕೆ ೋರ್ಿಕವು ಪ್ಠಯಪ್ುಸುಕದಲಿಿದ್ೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿದ್ರಗ. ಆದದರಿಂದ, ಹಿೋಗೆ ಮರಡುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ನರವು ಕರಯಷ ನಿವಷಹಿಸಿದ ಹರಗೆಯೆೋ
ಕೆ ೋರ್ಿಕವನುು ತ್ುಿಂಬುತರು ಸರಗಿದರೆ ಪ್ೂರ್ಷ ಕೆ ೋರ್ಿಕ ಹೆೋಗೆ ಉಿಂಟರಯತ್ು ಎಿಂಬುದು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದು
ತಿೋಮರಷನಿಸಿದ್ೆ. ಯೋಜನೆಯಲಿಿ ಇನೆ ುಿಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೆೋರತ್ು!
ನಮಮ ಈ ಚ್ಚೆಷಯ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ, ನನುಲಿಿ ಒಿಂದು ಉತ್ುಮ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ನಿೋಡಲು ಸಹರಯ ಮರಡಬಲಿ ಒಿಂದು ಯೋಜನೆ ಇದ್ೆ
ಎಿಂದ್ೆನಿಸಿತ್ು. ಈ ಚ್ಚೆಷಯು ನರನು ನನು ಇತ್ರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು ಉತ್ುಮಪ್ಡಿಸಲು ಏನು ಮರಡಬಹುದು ಎಿಂಬ ಚಿಿಂತ್ನೆಯನ ು ಕ ಡ
ಮರಡಲು ಹಚಿುತ್ು.

•

ಶಿಾೋಮತಿ ವಸರಷನಿರವರು ಶಿಾೋಮತಿ ಗುಪ್ರುರವರೆ ಿಂದಿಗಿನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಪ್ೂವಷಭರವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷರರ್ಷ (trial)
ಪ್ಾಯತ್ುದಿಿಂದ ಏನನುು ಕಲಿತ್ರು? ನಿೋವೆೋನರದರ ನಿಮಮ ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಯೋಗಿಳಿಗೆ ಈ ರೋತಿ ಪ್ರಠ ಯೋಜನೆಯನುು
ಚ್ಚಿಷಸಲು ಕೆೋಳಿದಿದೋರರ?

•

ನಿೋವು ಸರಮರನಯವರಗಿ ಪ್ರಠ ಮರಡುವುದಕ್ರೆಿಂದ ಮುಿಂಚೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಪ್ರೋಕ್ಷರರ್ಷ ಪ್ಾಯೋಗಗಳನುು
ಮರಡುತಿುೋರರ?

ಈಗ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 2 ರಲಿಿ ನಿಮಮದ್ೆೋ ಆದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ಾಯತಿುಸಿ.
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ಚಟುವಟಿಕ್ 2: ಪರಿಣರಮಕರರಿ ಪ್ರಾತಯಕ್ಷಿಕ್ಗಳನ್ುು ಯದಜಿಸುವುದು.
ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಣರಮಕರರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುವಲಿಿ ಸಹರಯ ಮರಡುತ್ುದ್ೆ.
ನಿಮಮ ಪ್ಠಯ ಪ್ುಸುಕದಲಿಿ ನಿೋಡಿರುವ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನುು ಗಮನಿಸಿ. ನಿೋವು ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯರಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಒಿಂದು
ಪ್ರಠಯೋಜನೆಯನುು ತ್ಯರರಸುತಿುೋರ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಿರುವ 1 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಪ್ಾತಿ ಅಿಂಶವನುು ಅನುಸರಸುತ್ು ನಿಮಮ
ಯೋಜನೆಯನುು ತ್ಯರರಸಬಹುದು. ನಿಂತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯನುು ಕರಯಷಗತ್ಗೆ ಳಿಸುತಿುೋರ. 3 ರಿಂದ 8 ರ ವರೆಗಿನ ಅಿಂಶಗಳನುು
ತಿಳಿಯಲು ಸರಮರನಯ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲ 2 ನುು ನೆ ೋಡಿರ.
1. ನರನು ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಏನು ಕಲಿಯಬೆೋಕು ಎಿಂದು ಬಯಸಿದ್ೆದೋನೆ?
2. ಅದನುು ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಯರವರಗ ಕಲಿಯುತರುರೆ? ಮತ್ುು ಅವರು ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳಲಿಿ ಏನನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವ
ಅರ್ವರ ಕೆೋಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ?
3. ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕರ ಕರಯಷಗಳು ಉದ್ೆದೋಶಿಸಿದ ಹರಗೆ ಕರಯಷನಿವಷಹಿಸುವಿಂತೆ ಮರಡಲು ನರನು ಏನು ಮರಡಬೆೋಕು?
4. ಎಲಿರ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲೆೋಬೆೋಕು ಎಿಂಬ ಸಿಂಗತಿಯನುು ಎಲಿರಗ
5. ನರನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಎಲಿರ

ಭೌತಿಕವರಗಿ ಕರರ್ುವಿಂತೆ ಆಗಲು ನರನೆೋನು ಮರಡಬೆೋಕು?

ಯರವ ಅಿಂಶವನುು ಗಮನಿಸಬೆೋಕು ಎಿಂದು ಬಯಸುತೆುೋನೆ ೋ ಅದ್ೆೋ ಅಿಂಶವನುು ನನು

ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಗಮನಿಸುವಿಂತೆ ಮರಡಲು ನರನೆೋನು ಮರಡಬೆೋಕು?
6. ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಯುತಿುರುವ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ಅದನುು ಕೆೋವಲ ವಿೋಕ್ಷಿಸುವುದರ ಬದಲು ಸಕ್ರಾಯವರಗಿ
ಭರಗವಹಿಸುವಿಂತೆ ಮರಡಲು ನರನು ಏನು ಮರಡಬೆೋಕು?
7. ನರನು ನನು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳನುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗರಗಿ ಹೆೋಗೆ ತ್ಯರರು ಮರಡಬೆೋಕು?
8. ಅವರು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಕಲಿತ್ ಅಿಂಶವನುು ಕೆ ಾೋಢಿೋಕರಸಲು ನರನು ಯರವ ರೋತಿ ಸಹರಯ ಮರಡಬೆೋಕು?
ನಿೋವು ನಿಮಮ ಯೋಜನೆಯನುು ಸಿಂಪ್ನ ಮಲ 2 ರಲಿಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಲಿಸಿ. ಅದರಲಿಿ ನಿೋವು ಆಲೆ ೋಚಿಸದ್ೆೋ ಇರುವ ಯರವುದ್ರದರ
ಸಲಹೆಗಳು ಇವೆಯೆೋ? ಇವುಗಳಲಿಿ ಯರವ ಸಲಹೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ುು ಉಪ್ಯುಕುವೆನಿಸಿತ್ು?
ನಿಮಮ ಯೋಜನೆಯನುು ಎರ್ುಿ ಸರದಯವೋ ಅರ್ುಿ ಬೆೋಗ ಕರಯಷಗತ್ಗೆ ಳಿಸಿ. ನಿಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಯೋಗಿ ಒಬಬರ ಜೆ ತೆ ನಿಮಮ ಪ್ರಠವನುು
ಚ್ಚಿಷಸಿ. ಇವುಗಳಲಿಿ ಯರವುದು ಚ್ನರುಗಿ ಆಯತ್ು? ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ನಿೋವು ಅಪ್ೆೋಕ್ಷೆ ಪ್ಟಿದದನೆುೋ ಕಲಿತಿದ್ರದರೆಯೆೋ? ನಿಮಮ ಯೋಜನೆಯ
ಯರವ ಭರಗವನುು ಮುಿಂದ್ೆ ಇನ ು ಉತ್ುಮಗೆ ಳಿಸಲು ಸರಧ್ಯ?
ವೆೈಜ್ಞರನಿಕ ವಿೋಕ್ಷಣೆಯನುು ಕಲಿಸಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ನೆನಪನಲಿಿಡಿ. ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ತರವು ಏನನುು ಗಮನಿಸಬೆೋಕು ಎಿಂದು ಗೆ ತಿುದ್ರದಗ,
ಅದನುು ಹೆೋಗೆ ಗಮನಿಸಬೆೋಕು/ ನೆ ೋಡಬೆೋಕು ಎಿಂದು ಗೆ ತಿುದ್ರದಗ ಮತ್ುು ಅವರು ನೆ ೋಡಿದುದರ ಮಹತ್ವವನುು ಹೆೋಗೆ ಗುರುತಿಸಬೆೋಕು
ಎಿಂಬುದು ಗೆ ತಿುದ್ರದಗ ಮರತ್ಾ ಅವರಗೆ ಉತ್ುಮ ವೆೈಜ್ಞರನಿಕ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗಳನುು ಮರಡಲು ಸರಧ್ಯ. ಇದಲಿದ್ೆ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗಳ ಕುರತ್ು
ಕೆಲವು ಅಿಂಶಗಳನುು ತಿಳಿಸಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ: ನಮಮ ಜ್ಞರನೆೋಿಂದಿಾಯಗಳು ತ್ಪ್ುಪ ಮರಡಬಹುದು ಎಿಂದು, ಮತ್ುು ನರವು ಮರಡುವ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗಳು
ನರವು ಹೆ ಿಂದಿರುವ ಸಿದ್ರಿಿಂತ್ಗಳಿಿಂದ ಪ್ಾಭರವಿತ್ವರಗುತ್ುವೆ ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿಸಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ. ಹರಗರಗಿ, ಪ್ಾತಿಯಿಂದು ವಿೋಕ್ಷಣೆಯನ ು ಸಹರ
ವಿಮಶರಷತ್ಮಕವರಗಿ ಮೌಲಿಯೋಕರಸಬೆೋಕರಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಈ ಎಲರಿ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಲಿಿ
ಪ್ರಶೆ ೋಧಿಸಬಹುದು.

8

www.TESS-India.edu.in

:

1

3
ನಿೋವು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಯರಗಿರುವ ಕರಲಕೆೆ ಹಿಿಂದ್ೆ ಹೆ ೋಗಿ ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ.


ಪ್ರಾರಿಂರ್ದಲಿಿ ನಿಮಗೆ ಯರವುದ್ರದರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಗೆ ಿಂದಲಮಯವರಗಿತೆು ಅರ್ವರ ಅರ್ಷವರಗದ್ೆೋ ಇದಿದತೆ?



ಯರವುದು ಈ ಗೆ ಿಂದಲ ಅರ್ವರ ಕಠಿರ್ತೆಯನುುಿಂಟುಮರಡಿತ್ು?

ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಅರೆೈಷಸಿಕೆ ಳುಲು ಮತ್ುು ನೆನಪನಲಿಿಟುಿಕೆ ಳುುವುದಕೆೆ, ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ರಕಲಪನೆಗಳ ಹರಗ ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆಗಳ
ಪ್ೂವಷಭರವಿ ಜ್ಞರನವನುು ಸೆಳೆಯಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ. ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಈಗರಗಲೆೋ ಆಸಿುತ್ವದಲಿಿರುವ ಒಿಂದು ಚೌಕಟಿಿನಲಿಿ ಹೆ ಸ ಮರಹಿತಿ ಹರಗ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು ಅನುರ ಪ್ಗೆ ಳಿಸುವಿಂತೆ (assimilate) ಮರಡಲು ಸಹರಯ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಕಲಿಕೆ ಉಿಂಟರಗುತ್ುದ್ೆ, ಮತ್ುು ಇದು ಅವರ
ಪ್ಾಸುುತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸವರಲುಗಳನುು ಕ ಡ ಒಡಡಬಹುದು.
ಪ್ಾಶೆುಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಅವಧರನವನುು ನಿೋವು ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿಸಿಸುವ ವಿವರಗಳತ್ು ನಿದ್ೆೋಷಶಿಸಲು ಮತ್ುು ನೆನಪನಲಿಿಡುವಿಂತೆ
ಮರಡಲು ಸಹರಯಕವರಗುತ್ುವೆ. ಅವರಗೆ ನಿೋವು “ ಇಲಿಿ ಏನು ನಡೆಯುತಿುರಬಹುದು? ಇದು ನಿೋವು ನಿರೋಕ್ಷಿಸಿದ ರೋತಿಯಲಿಿಯೆೋ ಇದ್ೆಯೆೋ?
ಅದು ಆ ರೋತಿ ಆಗಿರುವುದಕೆೆ ಏನು ಕರರರ್ವಿರಬಹುದ್ೆಿಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿುಸುತ್ುದ್ೆ?” ಎಿಂದು ಕೆೋಳಿ. ಬರೋ ಹೆಚ್ುುಹೆಚ್ುು ಮರಹಿತಿಯನುು ಹೆೋಳುತರು
ಹೆ ೋಗುವುದರ ಬದಲರಗಿ ಅವರಗೆ ಈ ರೋತಿಯ ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವುದು ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಣಿೋಯ. ಏಕೆಿಂದರೆ, ಇದು ಅವರನುು ಈಗ ನಡೆದುದನುು
ಅವರಗೆ ಈಗರಗಲೆೋ ಗೆ ತಿುರುವ ವಿರ್ಯದ್ೆ ಡನೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿೋಕರಸಿ ಚಿಿಂತ್ನೆ ಮರಡಲು ಹಚ್ುುತ್ುದ್ೆ. ಇದು ಕ್ರಾಯರಶಿೋಲ ಕಲಿಕೆ. ಇದ್ೆೋ
ಸಮಯದಲಿಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯು ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಎರ್ುಿ ಅರೆೈಷಸಿಕೆ ಿಂಡಿದ್ರದರೆ ಎಿಂಬುದನುು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲು
ಅನುವುಮರಡಿಕೆ ಡುತ್ುದ್ೆ ಮತ್ುು ಅವರು ಮುಿಂದುವರೆಯುವ ಮೊದಲು ಪ್ಾಸಕು ಪ್ಾಮುಖ ಮರಹಿತಿ ಮತ್ುು ಪ್ರಕಲಪನೆಗಳನುು ನೆನಪಸಲು
ಸರಧ್ಯವರಗಿಸುತ್ುದ್ೆ.
ಇದು ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪ್ರಣರಮಕರರಯರಗಬೆೋಕರದರೆ, ನಿಮಮ ಪ್ಾಶೆುಗಳು ಕೆೋವಲ ಪ್ುನಃಸಮರಣೆ ಮತ್ುು ವರಯಖ್ರಯನಗಳನುು ಮಿೋರ ಇರಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ.
ಇದರಿಂದ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜ್ಞರನ ಮತ್ುು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನುು ಅನವಯಸಲು ಸರಧ್ಯವರಗುತ್ುದ್ೆ. ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ “ವಕ್ರಾೋರ್ವನ
ಕೆ ೋನ”ದ ವರಯಖ್ೆಯಯನುು ಕೆೋಳುವುದರ ಬದಲು ನಿಮಮ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಅದನುು ಎಲಿಿ ಅಳೆಯುಬೆೋಕು ಮತ್ುು ಹೆೋಗೆ ಅಳೆಯಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದನುು
ಕೆೋಳಬಹುದು.
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ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಹೆಚ್ುು ಪ್ೂರ್ಷವರದ, ಚಿಿಂತ್ನೆ ರ್ರತ್ ಪ್ಾತಿಕ್ರಾಯೆಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಸಹರಯ ಮರಡಲು ನಿೋವು ಸುಳಿವು
ನಿೋಡುವುದು, ಮುಿಂದುವರೆದ ಸಪಷ್ಟಿೋಕರರ್ವನುು ಕೆೋಳುವುದು ಮತ್ುು ಪ್ುನರ್ ಕೆೋಿಂದಿಾೋಕರಸುವ ವಿಧರನಗಳನುು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿೋವು ಈ
ತ್ಿಂತ್ಾಗಳ ಕುರತ್ು ಹೆಚಿುನ ಮರಹಿತಿಯನುು ಪ್ಾಶಿುಸುವಿಕೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಘಟಕದಲಿಿ ಮತ್ುು ಪ್ಾಮುಖ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲ “ಚಿಿಂತ್ನೆಯನುು ವಾದಿಿಸಲು
ಪ್ಾಶಿುಸುವಿಕೆಯ ಉಪ್ಯೋಗ” ಇದರಲಿಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.

ವಿಡಿಯೋ : ಚಿಿಂತ್ನೆಯನುು

ದಿಿಸಲು ಪ್ಾಶಿುಸುವಿಕೆಯ ಉಪ್ಯೋಗ

ಚಟುವಟಿಕ್ 3: ಪ್ರಾತಯಕ್ಷಿಕ್ಗಳಿಗ್ ವಿವರವರಗಿ ಯದಜಿಸುವಿಕ್
ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಠಯೋಜಿಸುವುದರ ಮತ್ುು ಭೆ ೋಧ್ನೆಯ ಅರ್ಯಸಿಸುವುದರ ಸಲುವರಗಿ ಸಹರಯ ಮರಡುತ್ುದ್ೆ. ನಿಮಗೆ
ಸರಧ್ಯವರದರೆ, ನಿಮಮ ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಯೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಿಂದಿಗೆ ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನುು ನಿವಷಹಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನಿೋವು ವಿಚರರಗಳನುು
ಹಿಂಚಿಕೆ ಳುಬಹುದು.
ನಿಮಮ ಎಿಂಟು ಮತ್ುು ಒಿಂಬತ್ುನೆೋ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ “ ಬೆಳಕು” ಪ್ರಠಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. ಅವುಗಳಲಿಿ ಪ್ಟಿಕದ
ಮ ಲಕ ಬೆಳಕ್ರನ ವಕ್ರಾೋರ್ವನ ಮತ್ುು ಬಿಳಿೋ ಬೆಳಕ್ರನ ವಿರ್ಜನೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದವುಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ.
1.

ಇದನುು ಬರೆಯರ:
a) ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗೆ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಹೆ ಿಂದಿರಬೆೋಕರದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕಲಪನರತ್ಮಕ ಜ್ಞರನ ಮತ್ುು ತಿಳುವಳಿಕೆ.
b) ಇವುಗಳನುು ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ನೆನಪಸಲು ಕೆೋಳಬೆೋಕರದ ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು, ಮತ್ುು ಇವುಗಳನುು ಯರವರಗ ಕೆೋಳುವಿರಉದ್ರಹರಣೆಗೆ: ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಪೋಠಿಕೆ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುತಿುೋರರ, ಅರ್ವರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯು ನಡೆಯುವರಗ ಒಿಂದು
ನಿದಿಷರ್ಠ ಸಮಯದಲಿಿ ಕೆೋಳುವಿರರ, ಅರ್ವರ ಎರಡ ಸಿಂದರ್ಷಗಳಲಿಿ ಕೆೋಳುತಿುೋರರ?

2.

ಇದನುು ಬರೆಯರ:
a) ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಸಲುವರಗಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿೋ ಜ್ಞರನ ಮತ್ುು ತಿಳುವಳಿಕೆ( ಇದು ಈ
ಕರಯಷವನುು ಹೆೋಗೆ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದರ ಕುರತರಗಿದ್ೆ)
b) ಇವುಗಳನುು ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ನೆನಪಸಲು (ಅರ್ವರ ಅವರು ಏನನುು ನೆನಪನಲಿಿಟುಿಕೆ ಿಂಡಿದ್ರದರೆ ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿಯಲು)
ಕೆೋಳಬೆೋಕರದ ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು, ಮತ್ುು ಇವುಗಳನುು ಯರವರಗ ಕೆೋಳುವಿರ.

3.

ಇದನುು ಬರೆಯರ:
a) ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಭರಗವರಗಿ ನಿೋವು ಪ್ರಚ್ಯಸಬೆೋಕರಗಿರುವ ಹೆ ಸ ಪ್ರಕಲಪನೆ ಮತ್ುು ವರಯಖ್ೆಯಗಳನುು.
b) ಇವುಗಳಲಿಿ ಪ್ಾತಿಯಿಂದನುು ಯರವರಗ ಮತ್ುು ಹೆೋಗೆ ಪ್ರಚ್ಯಸುವಿರ ಎಿಂಬುದನುು.

4.

ಇದನುು ಬರೆಯರ:
a) ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಯರವ ಅಿಂಶವನುು ಗಮನಿಸಬೆೋಕು ಮತ್ುು ಏನನುು ಕಲಿಯಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದನುು.
b) ಈ ಅಿಂಶದ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಗಮನವನುು ಹೆೋಗೆ ನಿದ್ೆೋಷಶಿಸುವಿರ ಎಿಂಬುದನುು.
c) ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಿಂತ್ರ ಕಲಿತ್ ವಿರ್ಯವನುು ಕೆ ಾೋಢಿೋಕರರ್ ಮರಡಲು ಕೆೋಳುವ ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು.

ಈಗ ನಿೋವು ಈ ಎಲರಿ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ನಿಮಮ ಪ್ರಠಯೋಜನೆಯಲಿಿ ಸಿಂಯೋಜಿಸಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳೆ ಿಂದಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ನಿವಷಹಿಸಿ.
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ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 3 ರಲಿಿ ಕೆೈಗೆ ಿಂಡ ಯೋಜನೆಯನುು ಪ್ಯರಷಲೆ ೋಚಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಪ್ಾಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಸಿ:


ಈ ಹಿಿಂದಿನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಸಮಪ್ಷಕ ನಿವಷಹಣೆಯಲಿಿ ಏನು
ಬದಲರವಣೆಗಳರಗಿವೆ?



ನಿಮಮ ಎಲರಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಸಕ್ರಾಯವರಗಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಿಂಡಿದದರು ಎಿಂಬುದರ ಕುರತ್ು ನಿೋವೆರ್ುಿ
ರ್ರವಸೆ ಹೆ ಿಂದಿದಿದೋರ? ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುದ್ೆೋ ಇರದ ಕೆಲವು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಇದದರೆೋ? ಇದು ಏಕೆ ಹಿೋಗರಯತ್ು ಎಿಂದು
ಯೋಚಿಸುತಿುದಿದೋರ?



ನಿಮಮ ಎಲರಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ಾಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಸಲು ಪ್ಾಯತಿುಸಿದದರೆೋ? ನಿೋವು “ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ-ಜೆ ೋಡಿಸಿ-ಹಿಂಚಿಕೆ ಳಿು”
(think-pair-share) ತ್ಿಂತ್ಾವನುು ಬಳಸಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಸಿಂದರ್ಷ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹರಯ ಒದಗಿಸಬಹುದ್ೆೋ?
“ಜೆ ೋಡಿ ಕರಯಷ”

k ಕುರತ್ ಘಟಕವನುು ನೆ ೋಡಿ)

4
ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ನಿೋವು ‘ಬೆಳಕು ಮತ್ುು ನೆ ೋಟ’ ವಿರ್ಯದ ಕಲಿಕೆಯನುು ಬೆಿಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ವಿಧರನಗಳನುು
ತಿಳಿದಿದಿದೋರ. ಮತ್ುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುು ಹೆಚ್ುು ಪ್ರಣರಮಕರರಯರಗಿ ಬಳಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದನುು ಕಲಿತಿದಿದೋರ.
ನಿೋವು ಈ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಕುರತ್ು ಮರಡಿದ ಅಭರಯಸಗಳನುು ಇತ್ರ ಅಧರಯಯಗಳಲಿಿಯ ಬಳಸಿರ.
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯು ಹೆಚ್ುು ಸಮರಣಿೋಯವರಗಬೆೋಕರದರೆೋ ಇರುವ ಒಿಂದು ವಿಧರನವೆಿಂದರೆ ಅದು ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿಸದ ಫಲಿತರಿಂಶವನುು
ಹೆ ರಹೆ ಮಿಮಸುವುದು. ಎಲರಿ ಪ್ರಠಗಳಲಿಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಮ ಲಕ ಆಶುಯಷಕರ ಫಲಿತರಿಂಶವನುು ಹೆ ರಹೆ ಮಿಮಸುವ ಸರಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲಿ.
ಆದರೆ, ಇಿಂರ್ಹ ಅವಕರಶ ಇದದರೆ ಇದರ ಉತ್ುಮ ಬಳಕೆ ಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಯೋಜನೆಯನುು ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು ಪ್ಾಮುಖವರಗುತ್ುದ್ೆ.

1:

ಈ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲವು ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 1 ರ ಜೆ ತೆ ಬಳಸಲು ಇದ್ೆ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋರ್ಿಕ R1.1 ತ್ರಗತಿ ಎಿಂಟು ಮತ್ುು ಒಿಂಬತ್ುನೆೋ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ “ ಬೆಳಕು” ಪ್ರಠಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಕ್ರಾೋರ್ವನಕೆೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಯಷಗಳನುು ತೆ ೋರಸುತ್ುವೆ.

ಕೆ ೋರ್ಿಕ R1.1 ಪ್ಾತಿೋ ಬೆ ೋಧ್ನರಿಂಶಕೆೆ ಯರವ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಬಳಸಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದನುು ತಿೋಮರಷನಿಸುವುದು.
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ಪ್ರಾತಯಕ್ಷಿಕ್ಯದ ಅಥವರ ಇತರ ವಿಧದ ಪ್ರಾಯದಗಿಕ
ಕರರ್ೇವದ? ಆಯ್ಕೆರ್ ಕುರಿತು ಪಾಮುಖ ಕರರಣ?
ಟಿಪಪಣ್ಗಳು?
ನರನ್ು ಮತ್ತಿನ್ುದನ್ು ಮರಡಬ್ದಕರಗಬಹುದು?
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
11.1
11.2
11.3

2:
?
ಉತ್ುಮ ಪ್ರಠಗಳನುು ಯೋಜಿಸಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ. ಯೋಜನೆ ನಿಮಮ ಪ್ರಠಗಳನುು ಸಪರ್ಿಗೆ ಳಿಸುತ್ುದ್ೆ ಮತ್ುು ಸಮಯ-ವಯವಸಿಾತ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ುದ್ೆ,
ಹಿೋಗೆ ಆಗುವದರಿಂದ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಆಸಕ್ರುರ್ರತ್ರರಗುತರುರೆ ಮತ್ುು ಸಕ್ರಾಯರರಗುತರುರೆ. ಪ್ರಣರಮಕರರಯರದ ಯೋಜನರ
ಕರಯಷವು ಸವಲಪ ಅಿಂತ್ಗಷತ್ ನಮಯತೆ(ಸಡಿಲತೆ)ಯನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರು ದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆ ೋಧ್ನೆ ಸರಗಿದ ಹರಗೆ ಹೆ ರಹೆ ಮುಮವ
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಶಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಪಿಂದಿಸಲು ಸಹರಯಕವರಗುತ್ುದ್ೆ. ಪ್ರಠಗಳ ಒಿಂದು ಸರಣಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನುು
ತ್ಯರರಸಬೆೋಕರದರೆ, ನಿೋವು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳನುು ಅರತಿರಬೆೋಕು, ಅವರ ಪ್ೂವಷಕಲಿಕೆಯನುು ತಿಳಿದಿರಬೆೋಕು, ಪ್ಠಯವಸುುವಿನಲಿಿ ಹೆೋಗೆ
ಮುಿಂದುವರಯಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿದಿರಬೆೋಕು, ವಿದ್ರಯರ್ಥಷ ಕಲಿಕೆಗರಗಿ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಮತ್ುು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು
ಕೆ ಾೋಢಿೋಕರಸಬೆೋಕು.


ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿ ಪ್ರಠಗಳನುು ಮತ್ುು ಪ್ರಠಗಳ ಸರಣಿ, ಎರಡನ ು ತ್ಯರರಸಲು ಸಹರಯ ಮರಡುವ ಒಿಂದು ಸತ್ತ್
ಪ್ಾಕ್ರಾಯೆ. ಪ್ರಠವನುು ಯೋಜಿಸುವದರ ಹಿಂತ್ಗಳು ಇಿಂತಿವೆ:



ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ಾಗತಿ ಸರಧಿಸಲು ಅವರ ಅವಶಯಕತೆಗಳ ಕುರತ್ು ಸಪರ್ಿತೆ ಹೆ ಿಂದಿರುವುದು



ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಅರ್ಷವರಗುವಿಂತೆ ಯರವ ರೋತಿ ಬೆ ೋಧಿಸಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದನುು ತಿೋಮರಷನಿಸುವುದು, ಮತ್ುು ಬೆ ೋಧ್ನೆಯ
ಸಿಂದರ್ಷ ಕಿಂಡುಬರಬಹುದ್ರದ ಅವಶಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಪಿಂದಿಸಲು ಸಡಿಲತೆಯನುು ಕರಯುದಕೆ ಳುುವುದು.



ರ್ವಿರ್ಯದ ಯೋಜನೆಗರಗಿ ಪ್ರಠವು ಎರ್ುಿ ಪ್ರಣರಮಕರರಯರಗಿ ಸರಗಿದ್ೆ ಮತ್ುು ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಏನನುು
ಕಲಿತ್ುಕೆ ಿಂಡಿದ್ರದರೆ, ಎಿಂಬುದನುು ಅರಯಲು ಹಿಿಂತಿರುಗಿ ನೆ ೋಡುವುದು.
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ನಿೋವು ಒಿಂದು ಪ್ಠಯಕಾಮವನುು ಅನುಸರಸುತಿುರುವರಗ, ಯೋಜನೆ ತ್ಯರರಸುವ ಮೊದಲನೆಯ ಭರಗವೆಿಂದರೆ, ಇರುವ ವಿರ್ಯಗಳನುು ಮತ್ುು
ಶಿೋಷ್ಟಷಕೆಗಳನುು ಪ್ರಣರಮಕರರಯರದ ವಿಭರಗಗಳು ಅರ್ವರ ತ್ುರ್ುಕುಗಳರಗಿ ವಿರ್ಜಿಸುವುದು. ಇದಕೆೆ ಲರ್ಯವಿರುವ ಸಮಯ, ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು
ಪ್ಾಗತಿ ಸರಧಿಸಲು, ಕಾಮೋರ್ವರಗಿ ಜ್ಞರನ ಮತ್ುು ಕೌಶಲಗಳನುು ಕಟಿಿಕೆ ಳುಲು ಬಳಸಬಹುದ್ರದ ವಿಧರನಗಳು ಮುಿಂತರದವುಗಳನುು
ಪ್ರಗಣಿಸಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ. ಒಿಂದು ಶಿೋಷ್ಟಷಕೆ ಬೆ ೋಧ್ನೆಗೆ ನರಲುೆ ಪ್ರಠಗಳು ಅವಶಯಕ, ಇನೆ ುಿಂದಕೆೆ ಕೆೋವಲ ಎರಡು ಅವಧಿ ಮರತ್ಾ ಸರಕು,
ಎಿಂಬಿತರಯದಿ ಅಿಂಶಗಳು ನಿಮಮ ಅನುರ್ವದಿಿಂದ ಅರ್ವರ ನಿಮಮ ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಯೋಗಿಗಳೆ ಿಂದಿಗಿನ ಚ್ಚೆಷಯಿಂದ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಒಮಮ ಆದಿಂತ್ಹ
ಕಲಿಕೆಗೆ ನಿೋವು ಮುಿಂದ್ೆ ಇತ್ರ ಶಿೋಷ್ಟಷಕೆಗಳ ಬೆ ೋಧ್ನೆಯ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ಅರ್ವರ ವಿರ್ಯ ವಿಸುರಣೆಯರದ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ರೋತಿಯಲಿಿ,
ವಿವಿಧ್ ಸಮಯದಲಿಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿುೋರ ಎಿಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು.
ಎಲಿ ಪ್ರಠ ಯೋಜನೆಗಳಲಿಿ ಈ ಕೆಳಕರಣಿಸಿದ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರತ್ು ಸಪರ್ಿತೆ ಇರಬೆೋಕು:


ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಕಲಿಯಬೆೋಕರಗಿರುವುದು ಏನು



ಆ ಕಲಿಕೆಯನುು ಹೆೋಗೆ ಪ್ರಚ್ಯಸುವಿರ



ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಏನು ಮರಡಬೆೋಕು ಮತ್ುು ಏಕೆ.

ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಕಲಿಕೆಯಲಿಿ ತ್ೃಪುಕರವರದ ಮತ್ುು ಕುತ್ ಹಲಕರವರದ ಅನುರ್ವವನುು ಪ್ಡೆಯುವಿಂತರಗಲು, ನಿೋವು ಕಲಿಕೆಯನುು
ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯುಕು ಮತ್ುು ಆಸಕ್ರುದ್ರಯಕ ಮರಡಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ. ಪ್ರಠಗಳ ಸರಣಿಯಲಿಿ ವೆೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ುು ಆಸಕ್ರುಯನುು ಕರಯುದಕೆ ಳುುವುದಕರೆಗಿ
ನಿೋವು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಏನು ಮರಡಲು ಹೆೋಳುತಿುೋರ, ಎಿಂಬುದನುು ಗಮನದಲಿಿಟುಿಕೆ

, ಆದರೆ ಸಡಿಲತೆಯನ ು

ಪ್ರಗಣಿಸಿ.

ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ರಠಗಳ ಸರಣಿಯಲಿಿ ಮುಿಂದುವರೆದಿಂತೆ ಅವರ ಪ್ಾಗತಿಯನುು ಹೆೋಗೆ ಪ್ರಶಿೋಲಿಸುವಿರ ಎಿಂಬುದನುು ಯೋಜಿಸಿ. ಕೆಲವು
ಕ್ಷೆೋತ್ಾಗಳು ಹೆಚಿುನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡರೆ, ಕೆಲವನುು ಬೆೋಗ ಅರ್ಷ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡರೆ ಉಿಂಟರಗುವ ಸಿಂದರ್ಷಗಳನುು ನಿಭರಯಸಲು ಅವಶಯ
ಸಡಿಲತೆಗ ತ್ಯರರರಗಿರ.

ಬಿಡಿ ಪ್ರಠಯೋಜನೆಗಳನುು ತ್ಯರರಸುವುದು
ಪ್ರಠಗಳ ಒಿಂದು ಸರಣಿಯನುು ಯೋಜಿಸಿದ ನಿಂತ್ರ, ಪ್ಾತೆಯೋಕ ಬಿಡಿ ಪ್ರಠವನುು ಆ ಹಂತದವರ್ಗ್ ವಿರರಯರ್ಥೇಗಳು ಮರಡಿದ ಪಾಗತ್ತರ್ನ್ುು
ಆಧರಿಸಿ ಯೋಜಿಸಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ. ಪ್ರಠಗಳ ಸರಣಿಯ ನಿಂತ್ರ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಏನನುು ಕಲಿತಿರಬೆೋಕು ಅರ್ವರ ಏನನುು ಮರಡಲು
ಶ ರರಗಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಠ ಬೆ ೋಧ್ನೆ ಸರಗುತಿುರುವರಗ ನಿೋವು ಯರವುದ್ೆ ೋ ಒಿಂದು ವಿರ್ಯವನುು
ಅನಿರೋಕ್ಷಿತ್ವರಗಿ ಪ್ುನರರವತ್ಷನೆ ಮರಡಬೆೋಕರಗಿ ಬಿಂದಿರಬಹುದು ಅರ್ವರ ವೆೋಗವರಗಿ ಸರಗಿರಬಹುದು. ಆದದರಿಂದ ಪ್ಾತೆಯೋಕ ಬಿಡಿ ಪ್ರಠವನುು
ನಿಮಮ ಎಲಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಪ್ಾಗತಿ ಸರಧಿಸಲು ಮತ್ುು ಯಶಸಿವಯರಗಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವಿಂತೆ ಯೋಜಿಸಬೆೋಕು.
ಪ್ರಠಯೋಜನೆಯಲಿಿ ಪ್ಾತಿೋ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸರಕರ್ುಿ ಸಮಯವಿರುವ ಹರಗೆ, ಅಲಿದ್ೆ ಪ್ಾಯೋಗ ಕರಯಷಕೆೆ ಅರ್ವರ ಗುಿಂಪ್ುಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಅವಶಯವಿರುವ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳು ತ್ಯರರರುವ ಹರಗೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ಹೆಚಿುನ ಸಿಂಖ್ೆಯಯ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವ ತ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ
ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಯೋಜಿಸುವರಗ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಗುಿಂಪ್ುಗಳಿಗೆ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಪ್ಾಶೆುಗಳು ಮತ್ುು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಯೋಜಿಸಬೆೋಕು.
ಹೆ ಸ ವಿರ್ಯಗಳ ಬೆ ೋಧ್ನೆ ಮರಡುವರಗ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿರ್ಯಗಳನುು ರ ಢಿ ಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಸಮಯ ಬೆೋಕರಗಬಹುದು, ಅಲಿದ್ೆೋ ನಿಮಮ
ವಿಚರರಗಳನುು ಇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಿಕೆ ಿಂಡು ನಿಮಮ ಆತ್ಮ ವಿಶರವಸವನುು ಹೆಚಿುಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕರಗಬಹುದು.
ನಿಮಮ ಪ್ರಠಗಳನುು ಈ ಕೆಳಗೆ ಚ್ಚಿಷಸಿದ ಮ ರು ಭರಗಗಳಲಿಿ ತ್ಯರರಸಲು ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ
1
ಪ್ರಠದ ಪ್ರಾರಿಂರ್ದಲಿಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಏನು ಮರಡುತರುರೆ ಮತ್ುು ಕಲಿಯುತರುರೆ ಎಿಂಬುದನುು ವಿವರಸಿ, ಹಿೋಗೆ ವಿವರಸುವದರಿಂದ ಅವರಿಂದ
ಏನನುು ಬಯಸಲರಗಿದ್ೆ ಎನುುವುದು ಸಪರ್ಿವರಗುತ್ುದ್ೆ. ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಈ ಮುಿಂಚೆಯೆ ಗೆ ತಿುರುವ ವಿರ್ಯವನುು ಎಲಿರ ಮುಿಂದ್ೆ ಹಿಂಚ್ಲು
www.TESS-India.edu.in
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ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಮುಿಂದ್ೆ ಕಲಿಯು ದರಲಿಿ ಆಸಕ್ರುಹೆ ಿಂದುವ ಹರಗೆ ಮರಡಿ.
2
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಈಗರಗಲೆೋ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿರ್ಯವನುು ಆಧ್ರಸಿ ಹೆ ಸ ವಿರ್ಯವನುು ವಿವರಸಿ. ನಿೋವು ಇದಕೆೆ ಸಾಳಿೋಯ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು
ಬಳಸಬಹುದು, ಹೆ ಸ ಮರಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು, ಅರ್ವರ ಸಕ್ರಾಯ ವಿಧರನಗಳರದ ಗುಿಂಪ್ು ಕರಯಷ ಅರ್ವರ ಸಮಸೆಯ ಪ್ರಹರರ ವಿಧರನ
ಮುಿಂತರದವುಗಳನುು ಬಳಸಲು ತಿೋಮರಷನಿಸಬಹುದು. ಯರವಯರವ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಬಳಸುವಿರ ಹರಗ ನಿಮಮ ತ್ರಗತಿ ಕೆ ಠಡಿಯಲಿಿ
ಲರ್ಯವಿರುವ ಸಾಳವನುು ಹೆೋಗೆ ಬಳಸುವಿರ ಎಿಂಬುದನುು ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ. ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯವರದ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳು ಮತ್ುು ಸಮಯ
ನಿವಷಹಣೆ ಪ್ರಠಯೋಜನೆಯ ಪ್ಾಮುಖ ಅಿಂಶವರಗಿದ್ೆ. ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯವರದ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ುು ವಿಧರನಗಳನುು ಬಳಸುವುದರಿಂದ
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಭಿನು ಶೆೈಲಿಗಳನುು ಒದಗಿಸಿದಿಂತರಗಿ ಹೆಚ್ುು ಹೆಚ್ುು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳನುು ತ್ಲುಪದಿಂತರಗುತ್ುದ್ೆ.
-

3

ಎರ್ುಿ ಪ್ಾಗತಿಯರಗಿದ್ೆ ಎಿಂದು ಪ್ರಶಿೋಲಿಸಲು ಎಲಿ ಸಿಂದರ್ಷದಲ ಿ (ಪ್ರಠ ನಡೆದ್ರಗ ಅರ್ವರ ಪ್ರಠದ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ) ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿ.
ಪ್ರಶಿೋಲನೆ ಎಿಂದರೆ ಪ್ರೋಕ್ಷೆೋನೆೋ ಅಿಂತ್ಲಿ. ಪ್ರಶಿೋಲನೆಯು ಸರಮರನಯವರಗಿ ಚ್ುರುಕರಗಿರುತ್ುದ್ೆ( ಶಿೋಘಾ/ ಕಡಿಮ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುತ್ುದ್ೆ)
ಮತ್ುು ಸಾಳದಲೆಿೋ (on the spot) ಆಗುತ್ುದ್ೆ. ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ: ಪ್ೂವಷ ಯೋಜಿತ್ ಪ್ಾಶೆುಗಳು, ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಕಲಿತ್ದದನುು ಪ್ಾಸುುತ್ ಪ್ಡಿಸುವರಗ
ಮರಡುವಿಂತ್ಹ ಅವಲೆ ೋಕ ಮುಿಂತರದವು. ಆದರೆ ನಿೋವು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಪ್ಾತಿಕ್ರಾಯೆಗಳನರುಧ್ರಸಿ, ಯೋಜನೆಯಲಿಿ ಅವಶಯ
ಬದಲರವಣೆಗಳನುು ತ್ರಲು ತ್ಯರರರಗಿರಬೆೋಕು.
ಪ್ರಠವನುು ಮುಕರುಯಗೆ ಳಿಸುವ ಒಿಂದು ವಿಧರನವೆಿಂದರೆ, ಪ್ರಠದ ಪ್ರಾರಿಂರ್ದಲಿಿ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಗುರಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ, ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಿಂದ ಆ
ಗುರಗಳನುು ಎರ್ಿರ ಮಟಿಿಗೆ ತ್ಲುಪದ್ರದರೆ? ಎಿಂದು ಪ್ರಸಪರರಗೆ ಹರಗ ನಿಮಗೆ ಹೆೋಳಿಸುವುದು. ಈ ರೋತಿಯ ಚ್ಚೆಷ ಮರಡುವುದರಿಂದ,
ಮುಿಂದಿನ ಪ್ರಠಗಳಲಿಿ ಏನನುು ಯೋಜಿಸಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ುದ್ೆ.

ನಿೋವು ನಿೋಡಿದ ಪ್ಾತಿ ಪ್ರಠದಲಿಿ ಏನು ಮರಡಿದಿರ, ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಏನನುು ಕಲಿತ್ರು, ಯರವ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಬಳಸಿದಿರ, ಅದು
ಹೆೋಗೆ ಸರಗಿತ್ು ಎಿಂಬ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರತ್ು ದ್ರಖಲೆಗಳನುು ಇಡಿ. ಇವುಗಳನುು ಅವಲೆ ೋಕ್ರಸಿ ಮುಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲಿಿ ಅವಶಯಕ
ಬದಲರವಣೆಗಳನುು/ಸುಧರರಣೆಗಳನುು ಮರಡಬಹುದು. ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ ನಿೋವು:


ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಕೆ ಿಂಚ್ ಮರಪ್ಷಡಿಸಬಹುದು ಅರ್ವರ ಬೆೋರೆಯದ



ಮುಕು ಹರಗ ಮುಚಿುದ ಪ್ಾಶೆುಗಳ ಒಿಂದು ಗರ್ವನುು ತ್ಯರರಸಬಹುದು



ಹೆಚ್ುುವರ ಸಹರಯ ಅವಶಯವಿರುವ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಒಿಂದು ಅನುಸರನ ಅವಧಿಯನುು ಹಮಿಮಕೆ ಳುಬಹುದು



ಯರವುದನುು ಇನ ು ಹೆಚ್ುು ಉತ್ುಮವರಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದ್ರಗಿತ್ುು, ಅರ್ವರ ಇನ ು ಉತ್ುಮವರಗಿ ನಿವಷಹಿಸಬಹುದಿತ್ುು ಎಿಂಬ

ಆಯುದಕೆ ಳುಬಹುದು

ಅಿಂಶಗಳ ಕುರತ್ು ಯೋಚ್ನೆ ಮರಡಬಹುದು
ನಿೋವು ಪ್ರಠದಲಿಿ ಮುಿಂದುವರೆದ ಹರಗೆ ನಿಮಮ ಪ್ರಠ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಬದಲಿಸಲೆೋಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಿಂದ್ೆ
ಆಗುವುದ್ೆಲಿವನ ು ಮುನ ೂಚಿಸಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಿ. ಉತ್ುಮ ಯೋಜನೆ ಎಿಂದರೆ ನಿೋವು ಯರವ ಕಲಿಕೆಯನುು ಉಿಂಟುಮರಡಲು ಬಯಸುತಿುೋರ
ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿದು, ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಲಿಿ ಉಿಂಟರಗುವ ಕಲಿಕೆಯ ನೆೈಜ ಮಟಿವನುು ಆಧ್ರಸಿ ನಮಯತೆಯಿಂದ ಸಪಿಂದಿಸುವ
.

3:
ಈ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲವು ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 2 ರ ಜೆ ತೆ ಬಳಕೆಗರಗಿ ಇದ್ೆ.
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ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನರಲುೆ ಅಿಂಶಗಳನುು ನಿಭರಯಸಲು ಯೋಜನೆಯು ಹೆೋಗೆ ಸಹರಯಕವರಗಬಹುದು ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿಸಲು ಸರಮರನಯ
ಸಲಹೆಗಳನುು ನಿೋಡುತ್ುದ್ೆ. ಪ್ರಣರಮಕರರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು:
1.

ಬಯಸಿದ ಹರಗೆ ಕರಯಷ ನಿವಷಹಿಸುತ್ುವೆ

2.

ಎಲಿರಲ ಿ ನಿೋವು ಗಮನಿಸಬೆೋಕು ಎಿಂದು ಬಯಸಿದ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರತ್ು ಅರವನುುಿಂಟುಮರಡುತ್ುವೆ

3.

ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಕೆೋವಲ ನಿಷ್ಟೆಿಯ ವಿೋಕ್ಷಕರರಗದ್ೆೋ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಸಕ್ರಾಯವರಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವುದನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ುವೆ.

4.

ಇಡಿೋ ಪ್ರಠದ ಭರಗಗಳರಗಿವೆ

1
ಸ ಪ್ಾಯೋಗವನುು ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ನಿವಷಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನುು ಪ್ೂವಷಭರವಿಯರಗಿ ಪ್ಾಯತಿುಸಿ ಅರ್ಯಸಿಸುವುದು ಬಹಳ
ಪ್ಾಮುಖವರಗಿದ್ೆ.
ಇದು ಸಹಜವರಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ಯವರಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ ನಿಮಮ ಹತಿುರ ಸ ಕು ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು ಹರಗ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ
ಪ್ರಜ್ಞರನ ಇದುದ, ತ್ರಗತಿಯ ಎದುರಗೆ ಹೆಚಿುನ ಹೆ ಿಂದ್ರಣಿಕೆಗಳನುು ಮತ್ುು ಸಮಯವಯಯ ಮರಡದ್ೆೋ ಎಲಿವೂ ನಿಗದಿತ್ ರೋತಿಯಲಿಿ
ಪ್ೂತಿಷಯರಗುವುದು ಪ್ಾಮುಖವರಗಿದ್ೆ. ನಿೋವು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮರಡುವರಗ ಪ್ಾಯೋಗ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳನುು ಜೆ ೋಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದರಲಿಿ ಹೆಚ್ುು
ಕರಲವನುು ವಯಯಸಿದರೆ ನಿಮಮ ತ್ರಗತಿಯು ಆಸಕ್ರುಯನುು ಕಳೆದುಕೆ ಳುಬಹುದು.


ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಆಸಕ್ರು ಕಳೆದುಕೆ ಳುದಿಂತೆ ಹರಗ ಅನರವಶಯಕ ಸರ್ಿಸರ್ಿ ವಿವರಗಳಿಿಂದ ಗಮನ ಬೆೋರೆ ಕಡೆಗೆ ಹರಯದಿಂತೆ ನಿೋವು
ಯರವ ವಸುುಗಳನುು ಮೊದಲೆೋ ಜೆ ೋಡಿಸಿಟುಿಕೆ ಳುಬಹುದು?



ಒಿಂದ್ೆೋ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಒಿಂದಕ್ರೆಿಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬೆೋಕ್ರದದರೆ, ಅದ್ೆೋ ಪ್ಾಯೋಗರಲಯದ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ
ಭರಗಗಳಲಿಿ ಇವುಗಳನುು ಸಜುುಗೆ ಳಿಸಿಟಿಿದದರೆ ಹೆಚ್ುು ಪ್ರಣರಮಕರರಯರಗಬಹುದಲಿವೆೋ?



ಒಿಂದು ನಿದಿಷರ್ಠ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಯುವರಗಲೆೋ ಕೆಲವು ಜೆ ೋಡಣೆ ಅರ್ವರ ಸಜುುಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ಾಮುಖ ಅಿಂಗವರಗಿದದರೆ, ಪ್ಾಯೋಗಕೆೆ
ಬೆೋಕರಗುವ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳನುು ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಟೆಾೋಗಳಲಿಿ ಜೆ ೋಡಿಸಿಡುವುದರಿಂದ ಸುಮಮನೆ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಇದು
ನಿಮಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ವಸುುಗಳನುು ಸುಲರ್ವರಗಿ ಎತಿುಕೆ ಳುಲು ಸಹಕರರಯರಗುತ್ುದ್ೆ.

ನಿೋವು ಹೆ ಸ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಪ್ಾಯತಿುಸುವ ಮೊದಲು, ಸಿಂರ್ವನಿೋಯ ಅಪ್ರಯಗಳನುು ಪ್ರಶಿೋಲಿಸಿ ಮತ್ುು ನಿಮಮ ಹೆಚ್ುು ಅನುರ್ವಿೋ
ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಯೋಗಿಯನುು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವರಗಿ ನಿವಷಹಿಸುವದನುು ತೆ ೋರಸಿ ಕೆ ಡಲು ಹೆೋಳಿ.

2
ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಪ್ಾಮುಖವರದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳನುು ಗಮನಿಸದಿದದರೆ, ಅದು ಅವರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡುವುದಿಲಿ.


ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಯರವ ಅಿಂಶಗಳನುು ಸ ಕ್ಷಮವರಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ (ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ, ಮಸ ರದಿಿಂದ
ಒಿಂದು ನಿದಿಷರ್ಠ ದ ರದಲಿಿರುವ ವಸುುವಿನಿಿಂದ ಉಿಂಟರಗುವ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವನೆ ುೋ, ಅರ್ವರ ನಿೋವು ಪ್ತ್ನಕೆ ೋನವನುು ಅಳತೆ
ಮರಡುವ ಕಾಮವನೆ ುೋ?)

ಈ ಎರಡು ಅಿಂಶಗಳು ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಗಮನಿಸಬೆೋಕರದ ಅಿಂಶಗಳನೆುೋ ಗಮನಿಸುವಿಂತೆ ಮರಡುವಲಿಿ ಎರಡು
ಸಿಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ರಗಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಗಮನಿಸಬೆೋಕರದುದನುು ಭೌತಿಕವರಗಿ ನೆ ೋಡಲು ಸರಧ್ಯವಿರಬೆೋಕು. ಎರಡನೆೋ ಸಿಂಗತಿ
ಎಿಂದರೆೋ ಅವರು ಗಮನಿಸಬೆೋಕರದುದನುು ಗಮನಿಸಲು ತ್ಯರರರಗಿರುವುದು.

2.1
www.TESS-India.edu.in

15

:

ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಪ್ೂವಷಭರವಿ ಪ್ರೋಕ್ಷರರ್ಷ ಪ್ಾಯತ್ುದ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ಅದು ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಹೆೋಗೆ ಕರರ್ುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂಬುದರ ಕುರತ್ು ಚಿಿಂತ್ನೆ
ಮರಡಿ.


ನಿೋವು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನುು ಎಲಿಿ ನಿವಷಹಿಸುತಿುೋರ?



ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ಾಯೋಗ ನಿವಷಹಣೆಯ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಎಲಿಿ ಕುಳಿತಿರುತರುರೆ ಅರ್ವರ ನಿಿಂತಿರುತರುರೆ?



ನಿೋವು ಗಮನಿಸಬೆೋಕು ಎಿಂದು ತಿೋಮರಷನಿಸಿದದನುು ಎಲಿರ ಗಮನಿಸುತರುರೆ ಎಿಂದು ಹೆೋಗೆ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುವುರ? ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು
ಗಮನಿಸಬೆೋಕರದುದನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಒಿಂದು ನಿದಿಷರ್ಠ ಸಾಳಕೆೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆ/ಬರಬೆೋಕೆೋ? ನಿೋವು ಮರತ್ನರಡುತಿುದದ ಹರಗೆ
ಉಪ್ಕರರ್ಗಳನುು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಬಳಕೆಗರಗಿ ಕೆೈಯಿಂದ ಕೆೈಯಗೆ ವಗರಷಯಸುತಿುರಬೆೋಕೆ?

2.2 ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಅವರು ಗಮನಿಸಬೆೋಕರದುದನುು ಗಮನಿಸಲು ತ್ಯರರರಗಿಸುವುದು.
ಇದರರ್ಷ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ಾಯೋಗ ನಿವಷಹಣೆಯ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ಸರಯರದ ಸಾಳವನೆುೋ ನೆ ೋಡುತಿುರಬೆೋಕು. ಅಲಿದ್ೆೋ ಅವರು
ನಡೆಯುತಿುರುವುದರ ಅರ್ಷವನುು ಕಿಂಡುಕೆ ಳುಲು ತ್ಯರರದ್ರದರೆ ಎಿಂದ ಸಹ ಅರ್ಷವರಗುತ್ುದ್ೆ.


ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬೆೋಕರದುದನುು ಅರೆೈಷಸಿಕೆ ಳುುವದಕೆೆ ಸಹರಯ ಮರಡಲು ಯರವ ಪ್ೂವಷ ಪ್ರಕಲಪನೆ/ಅನುರ್ವಗಳನುು
ನೆನಪಸಿ ಕೆ ಡಬೆೋಕು? ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಪ್ಾಸುುತ್ ಅಿಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸುವಿಂತೆ ಮರಡಲು ಹರಗ ಅಪ್ಾಸುುತ್ ಅಿಂಶಗಳನುು
ನಿಲಷಕ್ಷಿಸುವಿಂತೆ ಮರಡಲು ಯರವುದ್ರದರ ಚಿತ್ಾಗಳರಗಲಿೋ ಅರ್ವರ ಇತ್ರ ಸಿಂಪ್ನ ಮಲಗಳನರುಗಲಿೋ ಇಟುಿಕೆ ಳುುವುದು
ಅವಶಯವಿದ್ೆಯೆೋ?



ಎಲಿರ ಸರಯರದ ಸಾಳವನುು ಸರಯರದ ಸಮಯದಲಿಿ ಗಮನಿಸುತಿುದ್ರದರೆ ಎಿಂಬುದನುು ಹೆೋಗೆ ಖಚಿತ್ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುುವಿರ?
ನಿಸೂಿಂಶಯವರಗಿ, ನಿೋವು ಅವರಗೆ ಎಲಿಿ ನೆ ೋಡಬೆೋಕು ಮತ್ುು ಯರವರಗ ನೆ ೋಡಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರಗ ಯ ನಿೋವು
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಸಿಂದರ್ಷ ವಿವರಣೆಯಲಿಿ ವಿರರಮ ನಿೋಡುವುದರ ಮ ಲಕ, ಅರ್ವರ ಪ್ಾಮುಖ ಅಿಂಶವನುು ಪ್ುನರುಚ್ಛರಸುವ ಮ ಲಕ
ಸಹರಯ ಮರಡಬಹುದು.

3

ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಸಕ್ರಾಯವರಗಿ ಬರಗವಹಿಸುವಿಂತೆ ಮರಡಿ ಸಕ್ರಾಯ ಕಲಿಯುವವರನರುಗಿ ಮರಡುವದರಿಂದ ಹೆಚ್ುು
ಪ್ರಣರಮಕರರ ಯರಗಿಸಬಹುದು?


ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಪ್ಾಯೋಗ ನಡೆಯುವ ಸಿಂದರ್ಷದಲಿಿ ಪ್ಾಯೋಗಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂದಿಸಿದ ವಿರ್ಯ ಹೆೋಳುವ ಬದಲು ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳಿ.(
ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ ‘ನರನು ಇಲಿಿಿಂದ ಪ್ಾತಿಫಲಿಲತ್ ಕೆ ೋನವನುು ಅಳೆಯುತಿುದ್ೆದೋನೆ’, ಎಿಂದು ಹೆೋಳುವ ಬದಲು ನರನು ಎಲಿಿಿಂದ ಪ್ಾತಿಫಲಿತ್
ಕೆ ೋನವನುು ಅಳೆಯಬೆೋಕು? ಎಿಂದು ಕೆೋಳಿ).



ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಪ್ಾಯೋಗದಲಿಿ ಮುಿಂದ್ೆ ಆಗುವ ಘಟನೆಗಳನುು ಮುನ ೂಚಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ುು ಅವರ ಮುನ ೂಚ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಕರರರ್ಗಳನುು ಕೆ ಡಲು ತಿಳಿಸಿ. ( ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ ‘ಈ ಬರರ ಪ್ಾತಿಬಿಿಂಬವು ಎಲಿಿ ಉಿಂಟರಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದು ನಿೋವು ನಿರೋಕ್ಷಿಸುತಿುೋರ?
ಮತ್ುು ಏಕೆ?)



ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಈ ಹಿಿಂದಿನ ಕಲಿಕೆಯನುು ಪ್ುನರರವಲೆ ೋಕ್ರಸುವ ಪ್ಾಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳಿ.



ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಹರನಿಕರರಕವಲಿದ ಭರಗಗಳನುು ನಿವಷಹಿಸಲು ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಸಹರಯವನುು ಪ್ಡೆದುಕೆ ಳಿು.

4
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ಇಡಿೋ ಪ್ರಠದ ಭರಗಗಳರಗಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ತ್ಮಮ ಕೆ ಡುಗೆಯನುು ನಿೋಡುತ್ುವೆ. ಇದನುು ಪ್ರಣರಮಕರರಯರಗಿ ಮರಡಲು ನಿೋವು
16
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:

ಆರಿಂಭಿಕ ವಿಭರಗದಲಿಿ ‘ರಿಂಗ ಸಜಿುಕೆ’ ಮರಡಬೆೋಕರಗುತ್ುದ್ೆ. ನಿಮಮ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯು ನಿೋವು ಅಿಂದುಕೆ ಿಂಡ ಎಲಿ ಕಲಿಕರಿಂಶಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ುದ್ೆ
ಎಿಂಬುದನುು ದೃಢಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಿು. ನಿಂತ್ರ ಅಿಂತಿಮ ಅವಧಿಯಲಿಿ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳೆ ಿಂದಿಗೆ ಚ್ಚಿಷಸಿ ವಿರ್ಯರಿಂಶವನುು ಕೆ ಾೋಢಿೋಕರಸಿಕೆ ಳಿು.
ಪ್ರಾರಿಂಭಿಕವನುು ಈ ಕೆಳಗಿನವುದಕರೆಗಿ ಬಳಸಿ:


ಪ್ರಠದಲಿಿ ಗರರ್ಠ ನರಲುೆ ಕಲಿಕರ ಫಲಿತ್ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲು



ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳ ಅವಧರನವನುು ತ್ಮಮನುು ತರವೆೋ ಪ್ಾಶಿುಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕರದ ಅರ್ವರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಸಿಂದರ್ಷ ಗಮನಿಸಬೆೋಕರದ ಕಡೆಗೆ
ನಿದ್ೆೋಷಶಿಸಿ.



ನಿಮಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳು ಅವರು ಈಗರಗಲೆೋ ಕಲಿತಿದದನುು ಈಗ ಕಲಿಯುವುದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಕಲಿಪಸಲು ಸಹರಯ ಮರಡಿ.

ಅಿಂತಿಮ ಅವಧಿಯಲಿಿ:
ವಿದ್ರಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ತರವು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲಿಿ ಕಿಂಡುಕೆ ಿಂಡ ಕಲಿಕರ ಅಿಂಶವನುು ಸರರರಿಂಶಿಸುವಿಂತೆ ತಿಳಿಸಿ.(ಇದು ಅವರು ನಿರೋಕ್ಷಿಸಿದ ಹರಗೆ
ಇದ್ೆಯೆೋ? ಇದರಲಿಿ ಏನರದರ ವಿಚಿತ್ಾ ಅರ್ವರ ಆಶುಯಷಪ್ಡುವಿಂತ್ದುದ ಕಿಂಡಿತೆ?

Additional resources
•

•

The UK National Strategies science study guide:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110809091832/http://teachingandlearningresource
s.org.uk/node/42729 (accessed 19 May 2014)
Information on practical activities in physics for 11–19-year-olds:
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics (accessed 19 May 2014)
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