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ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವು ಬೆ ೋಧನೆರ್ ಒಂದು ಸಕ್ರಿರ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಯಷ್ಠ ಅಂಶವನುು
ವಿಸ್ಾಾರವಾಗಿ, ತನು ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅನೆವೋಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವನುು ನಿೋಡುತಾದೆ. ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಾಯಧಾರಿತ ಕಲ್ಲಕಾ
ವಿಧಾನವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಕಲ್ಲಕಾ ಪ್ಿಕ್ರಿಯೆರ್ ಕೆೋಂದಿ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತಾದೆ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯವನುು ಕೆೈಗೆ ಂಡಾಗ
ಮಾಡುತ್ಾಾ ಕಲ್ಲರ್ುತ್ಾಾರೆ ಹಾಗ ಜ್ಞಾನವನುು ತ್ಾವೆೋ

ರೆ. ಇದು ರಾಷಿರೋರ್ ಪ್ಠ್ಾಕಿಮ ಚೌಕಟ್ುು ( NCF ) 2005 ರ ಒಂದು

ಗುರಿರ್ಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯದ ಮ ಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲ್ಲಕೆರ್ು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ನೆೈಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸುವ
ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸಲ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುತಾದೆ.
ಸಂಶೆ ೋಧನೆರ್ು ತಿಳಿಸುವುದೆೋನೆಂದರೆ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಾಯಧಾರಿತ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು ಬಳಸುವ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ತ್ಾವು ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವನುು
ರ್ದೋರ್ಯಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ುುಕೆ ಳುುತ್ಾಾರೆ (Thomas 2000). ಇದರ ಇತರ ಪ್ಿಯೋಜನಗಳೆಂದರೆೋ, ಇದು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುವ
ಹಾಗ ಸಂಸಕರಿಸುವ ಕೌಶಲಗಳನುು, ನಿರ ಪ್ಣ ಕೌಶಲಗಳನುು, ಆತಮವಿಶಾವಸ ಹಾಗ ಸ್ಾವವಲಂಬನೆಗಳನುು ಅಭಿವೃರ್ದಿಪ್ಡಿಸುತಾದೆ.
ಸಪಧಾಯತಮಕ ಜಗತಿಾನಲ್ಲಿ ಈ ಕೌಶಲಗಳು ಅತಿೋ ಪ್ಿಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಈ ರ್ಟ್ಕವು ನಿಮಮನುು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳೆ ಂರ್ದಗೆ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಧಾರಿತ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು ಆತಮವಿಶಾವಸದೆ ಂರ್ದಗೆ ನಿವಯಹಿಸಲು
ಸ್ಾಧಾವಾಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಬೆ ೋಧನಾ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸುತಾದೆ. ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆರ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಗಮಕಾರರ ಪಾತಿ
ವಹಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ಈ ತಂತಿಗಳು ನಿೋವು ಒಬಬ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುಗಮಕಾರರಾಗಲು ಕಾಯೋಯಪ್ಯೋಗಿ ಸಹಾರ್ವನುು
ಒದಗಿಸುತಾವೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ತಂತಿಗಳನುು

ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿನ “ ಶಕ್ರಾರ್ ಮ ಲಗಳು “ ಎಂಬ ಶಿೋಷಿಯಕೆರ್ಲ್ಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುು ಆಧರಿಸಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ,

ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನುು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ಠ್ಾಕಿಮದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

•

ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಾಯಧಾರಿತ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಕೌಶಲಗಳನುು ಅಭಿವೃರ್ದಿಪ್ಡಿಸುವದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ಿಯೋಜನಗಳು.

•

ನಿಮಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಾಯಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯವನುು ರ್ಶಸಿವರ್ಾಗಿ ಅನುಷ್ಾಠನಗೆ ಳಿಸುವ ವಿಧಾನ.

•

ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಾಯಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯದ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅಳತ್ೆರ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ.

ಈ ವಿಧಾನವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸವತಂತಿವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುವದರಿಂದ ಪ್ಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು
ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಕಲೆಹಾಕ್ರ, ಸಂಸಕರಿಸಿ ಸಂರಚಿಸಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ರ್ಾವ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಸ್ೆೋರಿಸಬೆೋಕು, ರ್ಾವುದನುು ಸ್ೆೋರಿಸಬಾರದು, ಹೆೋಗೆ
ಪ್ಿದಶಿಯಸಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿೋಮಾಯನಗಳನುು ಅವರೆೋ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಪ್ೂತಿಯಗೆ ಳಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಈ ಕೌಶಲಗಳೆೋ ಅವಶಾವಾಗಿರುತಾವೆ.
ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆಯೆಕರ್ ಕ್ೆೋತಿದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಿಣತ’ರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತಾವೆ. ಯೋಜನೆಗಳನುು ಹೆಚಿಿನ
ಪ್ಿತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಹೆಚುಿವರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನುು ಮತುಾ ಸಂಪ್ರ್ದೋಕರಣ (enrichment) ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು
ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಹಾರ್ಕವಾಗುವ ಆತಮವಿಶಾವಸವನುು ಕೆ ಡುತಾದೆ. ಯೋಜನೆರ್ು ವಿಜ್ಾಾನ ವಿಷ್ರ್ದ ಒಂದು
ಶಿೋಷಿಯಕೆರ್ನಾುಧರಿಸಿರಬೆೋಕು, ಆದರೆ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತರ ಶಿೋಷಿಯಕೆಗಳ ಅಂಶಗಳನ ು ಒಳಗೆ ಳಬಹುದು. ಅದು ಭಿನು ಪ್ಠ್ಾವಿಷ್ರ್ಗಳ

ಸಮ್ಮಮಳಿತ ಅಂಶಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆ ಕ ಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ಉದಾ: ವಿಜ್ಞಾನದೆ ಡನೆ ಗಣಿತ, ಭ ಗೆ ೋಳ, ಅಥವಾ ಇಂಗಿಿೋಷ್
ವಿಷ್ರ್ವನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ ೂ ಆಗಬಹುದು. ಈ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಶಿೋಷಿಯಕೆಗಳ ನಡುವೆ
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ಸಂಬಂಧಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸಿ ಅದರ ಮ ಲಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಟಾುರೆ ಅಥಯಗಿಹಿಕೆ ಹಾಗ ಜಿೋವನದೆ ಡನೆ ಅದರ ಪ್ಿಸುಾತತ್ೆರ್ನುು ಅರಿರ್ಲು
ಸಹಾರ್ಕವಾಗುತಾದೆ.

…
ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ೂಣಯ ಪ್ಿಯೋಜನಗಳನುು ಪ್ಡೆರ್ಲು ನಿೋವು ಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ೂವಯಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ.
ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯವು ರ್ಶಸಿವರ್ಾಗಬೆೋಕಾದರೆ ನಿೋವು ಏನೆಲಿ ತರ್ಾರಿ ಮಾಡಬೆೋಕು ಎಂದೆನಿಸುತಾದೆ?

:

ನಿೋವು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯವನುು ಹೆೋಗೆ ಸಜುುಗೆ ಳಿಸುತಿಾೋರಿ ಹಾಗ ಹೆೋಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸುತಿಾೋರಿ ಎಂಬುವುದು ಅತಾಂತ ಪ್ಿಮುಖವಾಗಿದೆ.
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಿೋರಿತರಾಗಿ, ತ್ೆ ಡಗಿಸಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದರೆ ಅವರು ಆರ್ುೂಕೆ ಳುುವ ವಿಷ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ರಾ ಹೆ ಂರ್ದರಬೆೋಕು, ಇದಕಾಕಗಿ
ನಿೋವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಶೆ ೋಧನೆಗಾಗಿ ಆರ್ುೂಕೆ ಳುಲು ಪ್ಿಶೆುಗಳ ಅಥವಾ ಶಿೋಷಿಯಕೆಗಳ ಸ್ಾಕಷ್ುು ಪ್ರ್ಾಯರ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ.
ಶಾಲಾ ಪ್ಠ್ಾಕಿಮದ ಅನಿವಾರ್ಯತ್ೆರ್ಂತ್ೆ ನಿೋವು ಒಂದು ಶಿೋಷಿಯಕೆರ್ ಮೋಲೆ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯವನುು ಕೆೋಂರ್ದಿೋಕರಿಸಬೆೋಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ
ಸಂಶೆ ೋಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಶಿೋಷಿಯಕೆರ್ಡಿ ಏನನುು ಆರ್ುೂಕೆ ಳುುತ್ಾಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಡಿಲತ್ೆ ಇರಬೆೋಕು. ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ
ಬೆಳವಣಿಗೆರ್ಾಗುವ ಕೌಶಲಗಳು ಮತುಾ ಆತಮವಿಶಾವಸ, ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ಿಮುಖ ಪ್ಿಯೋಜನಗಳು.
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅವಶಾ ಮಾಹಿತಿ/ ಸಂಪ್ನ ಮಲ ಲಭಾವಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿೋವು ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ಅಲಿದೆೋ ಅವರಿಂದ ಏನನುು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸಲಾಗುತಾದೆ
ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪಷ್ುತ್ೆ ಇರಬೆೋಕು, ಉದಾ: ಯೋಜನೆರ್ು ಎಷ್ುು ಕಾಲಾವಧಿರ್ನುು ಹೆ ಂರ್ದರಬೆೋಕು? ಅವರ ಕಾರ್ಯವನುು ಹೆೋಗೆ
ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತಾದೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಪಷ್ುತ್ೆ ಇರಬೆೋಕು, ಈ ರ್ಟ್ಕದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವು ನಿಮಗೆ ಯೋಜಿತ
ಕಾರ್ಯವನುು ರ್ಶಸಿವರ್ಾಗಿ ನಿವಯಹಿಸುವುದು ಹೆೋಗೆ ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತಾದೆ.

1
ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕೆಕ ಉತಾಮ ಚಾಲನೆ ನಿೋಡುವುದು ಬಹಳಷ್ುು ಪಾಿಮುಖಾತ್ೆರ್ನುು ಹೆ ಂರ್ದದೆ, ಈ ವಿಭಾಗವು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್
ಒದಗಿಸುವ ಎರಡು ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುು ಹೆ ಂರ್ದದೆ. ಮೊದಲನೆರ್ದು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಆಸಕ್ರಾರ್ನುು ಉತ್ೆಾೋಜಿಸಲು ಒಂದು ಸನಿುೋವೆೋಶವನುು
ನಿಮ್ಮಯಸುವುದನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಎರಡನೆರ್ದು ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ಸಂಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಎತಿಾಕೆ ಳುಬಹುದಾದ ಸಂಭವನಿೋರ್ ಪ್ಿಶೆುಗಳ ಕುರಿತ್ಾದ
ಚಚೆಯಗೆ ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ನುು ವಾವಸ್ೆಾಗೆ ಳಿಸುವದನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ,

ಬಹುತ್ೆೋಕ ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ ಪಾಿರಂಭವು ಸ್ಾಮಾನಾ ಪಾಠ್ ಬೆ ೋಧನೆರ್ಂತ್ೆೋ ಇರುತಾದೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು
ಕಾಗದಗಳನೆ ುೋ, ಪ್ುಸಾಕಗಳನೆ ುೋ ಕೆ ಟ್ುು, ಯೋಜನೆಗಳನುು ಪಾಿರಂಭಿಸಲ್ಲದಾೂರೆ ಎಂದು ಹೆೋಳುತ್ಾಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ಿೋಜ್ೆಕು ಕಾರ್ಯವನುು
ಪಾಿರಂಭಿಸಲು ಇನ ು ಹೆಚುಿ ಆಸಕ್ರಾದಾರ್ಕವಾದ ಹಾಗ ರೆ ೋಚಕವಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಇವೆ. ಯೋಜನೆರ್ ಪಾಿರಂಭಕೆಕ ಚಾಲನಾ ಸನಿುವೆೋಶ
ಸಂರ್ಟಿಸುವುದು ಉತಾಮ ಸಂಗತಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಆಸಕ್ರಾರ್ನುು ಕೆರಳಿಸುತಾದೆ ಹಾಗ ಅವರು ವಿಮಶಾಯತಮಕವಾಗಿ ಮತುಾ
ಸೃಜನಾತಮಕವಾಗಿ ಆಲೆ ೋಚಿಸಲು ಚಾಲನೆ ನಿೋಡುತಾದೆ.
ಯೋಜನೆರ್ನುು ಪಾಿರಂಭಿಸುವುದು ಅಷ್ೆುೋನ ಕ್ರಿಷ್ುಕರವಾಗಿರಬೆೋಕೆಂದೆೋನಿಲಿ. ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ ಬಹಳಷ್ುು ಪ್ೂವಯತರ್ಾರಿ
ಒಳಗೆ ಂಡಿರಬೆೋಕೆಂದೆೋನಿಲಿ. ಇದು ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಾಾಹಭರಿತ ಚಚೆಯ ನಡೆಸುವಷ್ುು ಸುಲಭವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಮ
2
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ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಆಲೆ ೋಚನೆರ್ನುು ಕೆರಳಿಸುವ ಒಂದು ಚಿತಿವನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುವುದು ಕ ಡ ಆಗಬಹುದು, ನಿೋವು ಒಂದು ರೆೋಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕಿಮ
ಕೆೋಳಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಲೆ ೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಧವನಿ ತುಣುಕನುು ಕೆೋಳಿಸಬಹುದು. (ನಿಮಮ ಮೊಬೆೈಲ ಸ್ಾಧನವನುು ಅಂತಜ್ಾಯಲಕೆಕ
ಸಂಪ್ಕ್ರಯಸಬಹುದಾದರೆ, ಇದನ ು ಕ ಡ ಬಳಸಬಹುದು)
ಹೆಚಿಿನ ಪ್ೂವಯಯೋಜನೆ ಅವಶಾವಿರುವ ಕೆಲವು ಚಾಲನಾ ಸನಿುವೆೋಶಗಳೆಂದರೆ:


ಸಾಳಿೋರ್ ಫ್ಾಾಕುರಿ, ಕಾಲೆೋಜು, ಜನವಸತಿ, ಕಟ್ುಡ ಮುಂತ್ಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಾಳ ಭೆೋಟಿ



ಸಾಳಿೋರ್ ಸಮುದಾರ್ರ್ದಂದ ಒಬಬ ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾಾಸಕರನುು ಆಹಾವನಿಸುವುದು



ಅಂತಜ್ಾಯಲದ ರ್ ಟ್ ಾಬ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತವುಗಳಿಂದ ಡೌನ್ಲೆ ೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದೃಶಾ ತುಣುಕುಗಳನುು
ಪ್ಿದಶಿಯಸುವುದು

ಈ ತರಹದ ಚಾಲನಾ ಸನಿುವೆೋಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ ಪ್ೂವಯ ತರ್ಾರಿ ಸಮರ್ ಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ, ಆದರೆ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಮೋಲೆ
ಉತಾಮ ಪ್ಿಭಾವ ಬೋರುತಾವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲಿರಿಗ ಉತಾಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ ಅನುಭವವನುು ಮತುಾ ಹೆಚಿಿನ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು
ಒದಗಿಸುತಾವೆ.

1: ‘

’

ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕೆರ್ು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ ಚಾಲನಾ ಸನಿುವೆೋಶವನುು ತರ್ಾರಿಸಿ

ಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾರ್

ಮಾಡುತಾದೆ.
ಸ ಚಿಸಿದ ಚಾಲನಾ ಸನಿುವೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸುತಾದೆಯೋ ಎಂಬುದನುು ನಿಧಯರಿಸಿ, ಅಥವಾ ಅಷ್ೆುೋ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನಿಸಿದ
ಪ್ರ್ಾಯರ್ ಸನಿುವೆೋಶಗಳ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ. ನಿೋವು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ ಚಾಲನಾ ಸನಿುವೆೋಶವನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ‘ಶಕ್ರಾರ್ ಮ ಲಗಳು’
ಕುರಿತ್ಾದ ಯೋಜನೆರ್ನುು ಪಾಿರಂಭಿಸಲು ಅಸ್ಾಮಾನಾ ಹಾಗ ರೆ ೋಚಕವಾದ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ಯೋಚಿಸಿ.
ನಿೋವು ರ್ಾವುದೆೋ ಚಾಲನಾ ಸನಿುವೆೋಶವನುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದರ ಕ ಡ ನಿೋವು ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಕಾಣದೆೋ ಇರುವಂಥದನುು
ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸುತಿಾೋರಿ ಎಂಬುದನುು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಅದು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿರಬೆೋಕು ಮತುಾ ಸಮರಣಿೋರ್ವಾಗಿರಬೆೋಕು. ಚಾಲನಾ
ಸನಿುವೆೋಶದ ನಂತರ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ ಯೋಜನೆರ್ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಉತ್ಾಾಹಭರಿತರಾಗಿರಬೆೋಕು ಎಂಬುದನುು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

…
•

ನಿೋವು ಈ ರಿೋತಿ ಪ್ಿಜ್ೆಕುನುು ಪಾಿರಂಭಿಸಲು ಪ್ಿರ್ತಿುಸಿರ್ದೂೋರಾ? ಹೌದಾದರೆ, ನಿಮಮ ಅನುಭವವೆೋನು?

•

ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಈ ತಂತಿಕೆಕ ಹೆೋಗೆ ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿೋಡಬಹುದು?

ಪ್ಿಶೆುಗಳ ಸುತಾ ಹೆಣೆರ್ದರುವ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕುತ ಹಲವನುು ಕೆರಳಿಸುತಾವೆ. ಒಂದು ಉತಾಮ ಪ್ಿಶೆುರ್ು ಇಡಿೋ
ಒಂದೆೋ ಒಂದು ಸಪಷ್ು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಾ, ಹಾಗ ಪ್ಿಭಾವಶಾಲ್ಲ ವಾಕಾದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತಾದೆ. ಪ್ಿಶೆುರ್ು ನಿಮಮ ಯೋಜಿತ ಕಲ್ಲಕಾ
ಫಲ್ಲತಗಳಿಗೆ ಜ್ೆ ೋಡಿಸಲಪಟಿುರಬೆೋಕು. ಪ್ಿಶೆುಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:
•

ನರ್ದ ನಿೋರು ಕುಡಿರ್ಲು ಸುರಕ್ಷಿತವೆೋ?
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•

ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ ಳದಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲನತ್ೆರ್ನುು ಹೆೋಗೆ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹುದು?

•

ನಿಮಮ ಬ ಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಿಡ್

ಏಕೆ ಅವಶಾಕ? (tread= ಟ್ರ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಸಿಗಲು ಇರುವ ಭಾಗ, ಅದರಂತ್ೆ ಬ ಟ್ುಗಳಲ )ಿ

ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಅಮ ತಯ ಕಲಪನೆರ್ ಬಗೆೆ ಇರಬಹುದು:
•
•

:

ಚಟ್ುವಟಿಕೆ- 2 ನಿಮಮ ತರಗತಿಯಂರ್ದಗೆ ಒಂದು ಪ್ಿಶೆುರ್ನುು ಅಭಿವೃರ್ದಿಪ್ಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತಾದೆ, ನಿೋವು ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕೆರ್ನುು
ಪಾಿರಂಭಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪಾಿರಂಭ ಸನಿುವೆೋಶದ ನಂತರ ಬಳಸಬಹುದು.

”

2: “
-

ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕೆರ್ು ನಿೋವು ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಮಕೆ ಳುಲ್ಲಕಾಕಗಿ ಇದೆ. ನಿೋವು ಈ ಮುಂಚೆ ಮತಿಮಂಥನ ವನುು ಬಳಸದೆೋ ಇದೂರೆೋ, ನಿಮಗೆ
ಮತಿಮಂಥನದ ಮೋಲೆ ಇರುವ ರ್ಟ್ಕವನುು ಓದುವುದು ಸಹಾರ್ಕವಾಗುತಾದೆ.
 ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ು

ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸಾಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ರಾರ್ ಮ ಲಗಳು ಪಾಠ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ

ಪಾಿರಂಭಿಸಲ್ಲದಾೂರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ.
 ಪಾಠ್ವನುು ಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಲು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗೆ 15 ನಿಮ್ಮಷ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿೋಡಿ. ಇದನುು ಅವರು ಸವತಂತಿವಾಗಿ
ಮಾಡಬೆೋಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ.
 ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಗಂಡು-ಹೆಣುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತ್ೆ ಹಾಗ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಸ್ಾಮಥಾಯದವರು ಸ್ೆೋರಿದಂತ್ೆ ಹತುಾ
ಜನರ ತಂಡಗಳನಾುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಈ ತಂಡಗಳನುು ಮೊದಲೆೋ ತರ್ಾರಿಸಿಡಿ. ಪ್ಿತಿೋ ತಂಡದ ಸದಸಾರ ಹೆಸರನುು ಓರ್ದ ಹೆೋಳಿ
ಮತುಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೆ ಳುಲು ಸಾಳ ನಿಗರ್ದಪ್ಡಿಸಿ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತಂಡಗಳನುು ಸ್ೆೋರಿಕೆ ಳುಲು ಸಮರ್ ನಿೋಡಿ.
 ಪ್ಿತಿೋ ತಂಡಕ ಕ ಒಂದು ದೆ ಡಡ ಖಾಲ್ಲ ಹಾಳೆ ಕೆ ಡಿ. ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಬಬ ದಾಖಲುಕಾರರನುು ನೆೋಮ್ಮಸಲು ಹೆೋಳಿ.
 ದಾಖಲುಕಾರರಿಗೆ ಹಾಳೆರ್ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ದೆ ಡಡದಾಗಿ ‘ಶಕ್ರಾರ್ ಮ ಲಗಳು’ ಎಂದು ಬರೆರ್ಲು ತಿಳಿಸಿ.
 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶಕ್ರಾರ್ ಮ ಲಗಳ ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ ಸ್ಾಧಾವಿರುವ ಎಲಿ ಪ್ಿಶೆುಗಳನುು ಮತಿಮಂರ್ಥಸಿ ಹೆ ರಹೆ ಮ್ಮಮಸಲು
ತಿಳಿಸಿ. ಇದಕಾಕಗಿ ಅವರು ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸಾಕಗಳನುು ಮತುಾ ಈ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿರ್ದರುವ ವಿಷ್ರ್ವನುು ಬಳಸಲ್ಲ.
 ಹತುಾ ನಿಮ್ಮಷ್ಗಳ ನಂತರ, ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಲಿ ಪ್ಿಶೆುಗಳನುು ಓದಲು ಹೆೋಳಿ. ಪ್ಿತಿೋ ತಂಡಕೆಕ ಮತಿಮಂರ್ಥಸಿದ ಪ್ಿಶೆುಗಳಿಂದ ನಿಜಜಿೋವನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಆಸಕ್ರಾದಾರ್ಕ ಹಾಗ ಸವಾಲೆ ಡುಡವ ಎರಡು ಪ್ಿಶೆುಗಳನುು ಆರ್ುೂಕೆ ಳುಲು ತಿಳಿಸಿ.
 ಪ್ಿತಿ ತಂಡವು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ಿಶೆುಗಳನುು ಕರಿಹಲಗೆ ಮೋಲೆ ಬರೆಯಿರಿ.
ಒಮಮ ಪ್ಿಶೆುಗಳನುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂರ್ದನ ಕಾರ್ಯವು, ನಿೋವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು

ನುು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ

ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆ, ಅಥವಾ ವೆೈರ್ಕ್ರಾಕವಾಗಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆೋ, ಎಂಬುದನುು ಅವಲಂಬಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂರ್ದನ ತನಿಖೆ/ ಸಂಶೆ ೋಧನೆಗಾಗಿ
ಪ್ಿಶೆುರ್ನುು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಯೆಕ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೆೋರೆ ಂದು ಪ್ಿಶೆುರ್ ಬಗೆೆರ್ ಆಲೆ ೋಚನೆ ಮಾಡಲು
ತಿಳಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಿಶೆುರ್ನುು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮ ಲಕವು ಆಯೆಕ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಬಹುದು.
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ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯವನುು ನಿವಯಹಿಸಬೆೋಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳು ದೆ ರಕುವಂತಿರುವುದು ಅವಶಾವಿದೆ.
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಶಾವಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಾಮಾನಾ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳೆಂದರೆ ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸಾಕಗಳು, ಶಾಲಾ ವಾಚನಾಲರ್ದ
ಆಕರ ಗಿಂಥಗಳು, ರ್ದನಪ್ತಿಿಕೆಗಳು ಮತುಾ ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಅತಿೋ ಹೆಚುಿ ಸಹಾರ್ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳು
ಅಂತಜ್ಾಯಲದಲೆ ಿೋ ಅಥವಾ ಸಿ.ಡಿ. ರೆ ಮ್ಗಳಲೆ ಿೋ ದೆ ರಕಬಹುದು. ಇವು ನಿಮಮ ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ ಲಭಾವಿಲಿದೆೋ ಇರಬಹುದು, ಆದೂರಿಂದ
ಇವುಗಳನುು ನಿಮಮ ಹತಿಾರದ ನಗರರ್ದಂದ ಪ್ಡೆದುಕೆ ಂಡು ಒದಗಿಸಬೆೋಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರ್ಾಯರ್ವಾಗಿ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು
ಮ ಲಭ ತ ಸಂಗತಿಗಳಿರುವ

ಳನುು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ‘ಗ ಗಲ್ ಅರ್ಯ’ನಂತಹ ಕೆಲವು ಅಪಿಿಕೆೋಶನ್ ಗಳು ವಿವಿಧ ಶೆಿೋಣಿರ್

ಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಒದಗಿಸಬಲಿವು.
ಉತಾಮ

ನಿೋವು ಪ್ೂವಯತರ್ಾರಿ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ಪ್ಿೋಜ್ೆಕುನುು ಪಾಿರಂಭಿಸುವ ಹಲವು ವಾರಗಳ

ನಿೋವು ವಿತಾ ಪ್ತಿಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕೆಗಳು, ಇಂಟ್ನೆಯಟ್ ಮುಂತ್ಾದವುಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಕಲೆಹಾಕಲು ಪಾಿರಂಭಿಸಬೆೋಕು. ಒಂದು
ಫೋಲಡರನುು ತ್ೆರೆದು ಅದಕೆಕ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸ್ೆೋರಿಸುತ್ಾಾ ಹೆ ೋಗಿ. ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಸಹಾರ್ವನ ು ಪ್ಡೆದುಕೆ ಳಿು.
ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗುರುತಿಸಿದ (ಲೆೋಬಲ್ ಹಾಕ್ರದ) ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ ಪೆಟಿುಗೆಗಳನುು ಇಡಿ, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪೆಟಿುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ
ಕಾರ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಕಲೆಹಾಕ್ರ ಸ್ೆೋರಿಸುತಾ ಸ್ಾಗಲು ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಮ ಶಾಲೆರ್ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಂರ್ದಗೆ ಜ್ೆ ತ್ೆಗ ಡಿ,
ಹಂಚಿಕೆ ಳಿು ಹಾಗ ವಿನಿಮರ್ ಮಾಡಿಕೆ ಳಿು.
ನಿಮಮ ಮ್ಮತಿರು ಅಥವಾ ಸಹೆ ೋದೆ ಾೋಗಿಗಳು ನಿೋವು ಆರ್ೂ ವಿಷ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಿವಿೋಣರಾಗಿದೂರೆ, ನಿೋವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ಿಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳಿ ಅವರೆ ಡನೆ
ನಡೆರ್ುವ ಸಂಭಾಷ್ಣೆರ್ನುು ನಿಮಮ ಮೊೋಬೆೈಲನಲ್ಲಿ ಧವನಿಮುರ್ದಿಸಿಕೆ ಳುಬಹುದು. ನಂತರ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಇದನುು ಕೆೋಳಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ
ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿರ್ನುು

ಬಳಸಬಹುದು.

:

ಪ್ಿತಿ ವಷ್ಯ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ

ಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಿಡಿ- ಇವುಗಳು ಮುಂರ್ದನ ವಷ್ಯದ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವೆೈಜ್ಾಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು

ಒದಗಿಸುವ ಬೆಲೆ ಕಟ್ುಲಾರದ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳಾಗಬಹುದು. ಹಿಂರ್ದನ ವಷ್ಯದ
ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿರ್ನುು ತ್ೆ ೋರಿಸಬಹುದು.(

ಗಳು ಅದುುತ ಗೆ ೋಡೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿ

ಮೌಲಾಾಂಕನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನುು ಈ ರ್ಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂತರ

ಚಚಿಯಸಲಾಗುವುದು.)ಹೆಚಿಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪ್ನ ಮಲ-1, ‘ಸಾಳಿೋರ್ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಬಳಸುವುದು’ ಓರ್ದ.

3
ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನುು ಜ್ೆ ೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೆೈರ್ಕ್ರಾಕವಾಗಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಬಹುದಾದರ , ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಾತಮಕ ಹಾಗ
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲಗಳನುು

ಬೆಳೆಸಲು

ಗಳನುು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಚಿಕಕ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ಯೋಜಿತ

ಕಾರ್ಯ ತಂಡಕೆಕ ಸದಸಾರ ಅತಾಂತ ಪ್ಿಶಸಾವಾದ ಸಂಖೆಾಯೆಂದರೆ 4. ದೆ ಡಡ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಿತ್ೆಾೋಕ ವಿದಾಾರ್ಥಯರ್ ವೆೈರ್ಕ್ರಾಕ ಕೆ ಡುಗೆರ್ು
ಚಿಕಕದಾಗಬಹುದು ಮತುಾ ಅದು ಅಥಯಪ್ೂಣಯವಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ; ಇನುು ಇದಕ್ರಕಂತ ಚಿಕಕದಾಗಿರುವ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವೆೈರ್ಕ್ರಾಕವಾಗಿ
ಕೆೈಗೆ ಳುಲು ತುಂಬಾ ಹೆಚೆಿನಿಸುವಷ್ುು ಕಾರ್ಯವಿರುತಾದೆ. ಆದರೆೋ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ ಗಾತಿ, ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ಲಭಾತ್ೆ
ಮುಂತ್ಾದವುಗಳನಾುಧರಿಸಿ ನಿೋವೆೋ ತಂಡದ ಗಾತಿವನುು ನಿಧಯರಿಸಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ.
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ಗಂಡು ಮಕಕಳು ಮತುಾ ಹೆಣುು ಮಕಕಳು ಜ್ೆ ತ್ೆರ್ಾಗಿ ಇರುವ ತಂಡಗಳು, ಗಂಡು ಮಕಕಳೆೋ ಪ್ಿತ್ೆಾೋಕ,ಹೆಣುು ಮಕಕಳೆೋ ಪ್ಿತ್ೆಾೋಕ ಎನುುವ
ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಉತಾಮವಾಗಿರುತಾವೆ. ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಈ ರಿೋತಿ ಜಂಟಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸಲು ಸಮಥಯರಾಗಿದೂರೆ ಜಂಟಿ
ತಂಡಗಳನೆುೋ ಮಾಡಿ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಸ್ಾಮಥಾಯವಿರುವ ಮಕಕಳು ಒಂದೆೋ ತಂಡದಲ್ಲಿದೂರೆ ಉತಾಮ. ಪ್ರಸಪರ ಸಹಕರಿಸದ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಒಂದೆೋ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಿಸಬೆೋಡಿ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಮನೆಗಳಿರುವ ಸಾಳಗಳನ ು ನಿೋವು ಗಮನಿಸಬೆೋಕಾಗಬಹುದು. ಶಾಲಾ
ಅವಧಿರ್ ನಂತರವೂ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಪ್ಿಜ್ೆಕುನ ಕಾರ್ಯವನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕು ಎಂದು ನಿಮಮ ಅಪೆೋಕ್ೆರ್ಾದರೆ, ಹತಿಾರ-ಹತಿಾರ ವಾಸವಿರುವ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಒಂದೆೋ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಿಸುವುದು ಉತಾಮ. ಓದು-ಬರೆಹದಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಂದರೆ ಇರುವ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಈ ಕೌಶಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣತ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಜ್ೆ ತ್ೆ ಇರುವಂತ್ೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ರ್ಾವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಸ್ಾಮಥಾಯಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಪ್ೂರಕವಾಗಿರುತಾವೆಯೋ
ಹಾಗ ಪ್ರಸಪರ ಸಹಕಾರವಿರುತಾದೆಯೋ ಅಂತಹ ತಂಡವು ಅತುಾತಾಮವಾಗಿರುತಾದೆ. ಪಾಠ್ದ ಪಾಿರಂಭಕ್ರಕಂತ ಮುಂಚೆಯೆೋ ತಂಡಗಳನುು ನಿೋವು
ರಚಿಸಿಡಬೆೋಕು ಹಾಗ ಇವುಗಳನುು ಓರ್ದ ಹೆೋಳಬೆೋಕು ಅಥವಾ ತರಗತಿರ್ ಗೆ ೋಡೆರ್ ನೆ ೋಟಿೋಸ ಬೆ ೋಡಿಯನ ಮೋಲೆ ಲಗತಿಾಸಬೆೋಕು.
ಪ್ಿತಿಯಬಬ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಯಷ್ು ಪಾತಿವಿದಾೂಗ ತಂಡಗಳು ಅತುಾತಾಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸುತಾವೆ. ಪಾತಿಗಳು ನಿಜ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ
ಪ್ೂತಿಯಗೆ ಳಿಸಬೆೋಕಾದರೆ ಅವಶಾವಿರುವಂಥ ಪಾತಿಗಳೆೋ ಆಗಿರಬೆೋಕು. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನಾರ್ಕ/ಕ್ರ, ಸಂಶೆ ೋಧಕ/ಕ್ರ
ಅಥವಾ ದಾಖಲುಗಾರ/ತಿಯ ಮುಂತ್ಾದ ಪಾತಿಗಳನುು ವಹಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಸಲಹೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು
ಒಂದು ಅಂಶದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನೆ ುಂದು ಅಂಶದ ಕುರಿತು ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ, ಪ್ಿಸುಾತಿ ಮುಂತ್ಾದವುಗಳನುು
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

1:

‘

’
.

ನಾನು ಹತಾನೆೋ ತರಗತಿರ್ ಶಕ್ರಾರ್ ಮ ಲಗಳು ಪಾಠ್ದ ಕುರಿತು

ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂದು ತಿೋಮಾಯನಿಸಿದೆನು. ಇದು ಬಹಳ

ಮಹಾತ್ಾವಕಾಂಕ್ಷಿರ್ಾಗಿತುಾ, ಏಕೆಂದರೆ, ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಮಕಕಳ ಹಾಜರಿದೂರೆ ಒಟ್ುು 80 ಮಕಕಳಿರುತ್ಾಾರೆ. ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸಾಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳೆುರ್
ಪಾಠ್ವಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ನಗರದ ಹೆ ರವಲರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೊೋವೆ, ಇಂಟ್ರ್ ನೆಟ್ ಗಾಗಿ ನಾವು ನಗರದೆ ಳಗಿರುವ ಇಂಟ್ನೆಯಟ್ ಕೆಫ್ೆಗೆ
ಹೆ ೋಗಬೆೋಕು. ಆದೂರಿಂದ ನಾನು ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಪೆಟಿುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಸಂಗಿಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ಹಾಗ ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗ ಮಾಹಿತಿ
ಕಲೆಹಾಕಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವಾರಾಂತಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರ್ ನೆಟ್ ನಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಮುರ್ದಿಸಿ ಪೆಟಿುಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ೆೋರಿಸಿದೆ.
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ನಾನು ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು 4 ಜನರ ತಂಡಗಳಾಗಿ ರಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಹುಡುಗರು ಮತುಾ ಹುಡುಗಿರ್ರನುು ಒಂದೆೋ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲು
ಪ್ಿರ್ತಿುಸಿದೆ, ಮತುಾ ಅವರ ಮ್ಮತಿರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ಾಾರೆ ಎಂಬುದನುು ಗಣನೆಗೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಲು ಪ್ಿರ್ತಿುಸಿದೆ. ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಾಧನೆ
ಇರುವವರನುು ಬೆರೆಸಿದೆ, ಅತಿೋ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಲಿ ಒಬಬ ಸ್ೆುೋಹಿತರು ಇರುವ ಹಾಗೆ
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಂಡೆ. ಇದಕೆಕ ನನಗೆ ಸವಲಪ ಸಮರ್ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿತು, ನಂತರ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾದ ಮೋಲೆ ಕೆಲವರನುು ಅದಲು ಬದಲು
ಮಾಡಬೆೋಕಾಯಿತು. ಇದನುು ನಾನು ಸವಲಪ ಗೌಪ್ಾವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಿರ ಎಲಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಿೋಚೆ ಹೆ ೋಗಬಹುದು ಎಂದು
ಭಾವಿಸಬಾರದು ಎಂದು! ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿರ್ರ ಸಂಖೆಾ ಸಮಾನವಾಗಿರದೆೋ ಇದುೂದರಿಂದ, ಇಬಬರು ಹುಡುಗಿರ್ರು ತಲಾ ಮ ರು ಜನ
ಹುಡುಗರಿರುವ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೆ ೋಗಿದೂರು, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂತ್ೆ ೋಷ್ವಾಗಲ್ಲಲಿ, ಆದೂರಿಂದ ನಾನು ಹುಡುಗರೆೋ ಇರುವ ಒಂದು
ತಂಡವನುು ರಚಿಸಿ, ಹುಡುಗಿರ್ರನುು ಒಂದೆೋ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿದುೂದು ಪ್ಿಮುಖವೆನಿಸಿತು.

ಳಿಗೆ

ತಂಡಗಳನುು ರಚಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತಾದೆ ಎಂದು ನಾನು ಮನಗಂಡೆನು. ಮುಂದೆ, ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅವರನುು
ಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದೆ ಹಾಗ ರ್ಾವ ತಂಡಗಳು ಜ್ೆ ತ್ೆಗ ಡಿ ಸರಿರ್ಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸುತ್ಾಾರೆ ಎಂಬುದನುು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

4
ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಸವತಂತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆೋ ರ್ದೋರ್ಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ಸಮರ್ ಹಾಗ
ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಣೆರ್ ಅನುಭವವಿಲಿದೆೋ ಹೆ ೋದರೆ, ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಇದನುು ಸರಿರ್ಾಗಿ ಮಾಡದೆೋ ಇರಬಹುದು. ನಿಗರ್ದತ ಸಮರ್ದ
ಅಂತಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ ತಂಡಗಳು

ಳನುು ಮುಗಿಸದೆೋ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನುು ಗಡಿಬಡಿಯಿಂದ

ಪ್ೂರೆೈಸಿರಬಹುದು. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು

ನಿಗರ್ದತ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣಯಗೆ ಳಿಸಿ ಉತಾಮ

ಕೆ ಡಲು

ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಸಹಾರ್ಕವಾಗುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನುು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ಗಳನುು ಪ್ೂತಿಯಗೆ ಳಿಸಲು ಎಷ್ುು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿೋಡುವಿರಿ ಎಂಬುದನುು ನಿೋವೆೋ ತಿೋಮಾಯನಿಸಬೆೋಕು.

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನಿಗರ್ದ ಪ್ಡಿಸಿದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನುು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯದ ಪಾಿರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೆೋಕು. ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲೆಿೋ
ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಬೆೋಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಲೆ ಿಂದೆೋನೆಂದರೆ ಅವರು

ತರ್ಾರಿಸುವುದು. ಇಡಿೋ

ಕಾರ್ಯವನುು

ಬಡಿಬಡಿ ಪಾಠ್ಗಳನಾುಗಿ (ಭಾಗಗಳನಾುಗಿ) ಹೆೋಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ವಿವರಿಸಬೆೋಕು. ಅಲಿದೆೋ ರ್ಾವ ಭಾಗಕೆಕ ರ್ಾವ ಸದಸಾರು
ಜವಾಬಾೂರರು ಎಂಬುದನ ು ಕ ಡ ವಿವರಿಸಬೆೋಕು.
ಯೋಜನೆರ್ನುು ಕಾರ್ಯದ ಪ್ಿಗತಿರ್ನುು ದಾಖಲ್ಲಸಲು ತಖೆಾರ್ನಾುಗಿ ಬಳಸಿ. ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ ಒಂದು ಗೆ ೋಡೆರ್ ಮೋಲೆ ಎಲಾಿ
ಗಳನುು ಪ್ಿದಶಿಯಸಿ ಇದನುು

ಗೆ ೋಡೆರ್ಾಗಿಸಿ. ತಂಡಗಳು ಪ್ಿತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ೂತಿಯಗೆ ಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ

ಅವುಗಳನುು ಗುರುತು ಹಾಕುತಾ ಸ್ಾಗಬಹುದು. ಎಲಿರಿಗ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸಾಳದಲ್ಲಿ

ಇಡುವುದು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ

ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹದಾರ್ಕವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ಿತಿೋ ಹಂತ/ಪಾಠ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಿತಿೋ ತಂಡದ ಪ್ಿಗತಿ ಹೆೋಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿರ್ದರಲ್ಲ. ಇವುಗಳನುು

ಪ್ಿಗತಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು

ಹಾಗ ಸಮಸ್ೆಾ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನುು ಚಚಿಯಸಲು ಬಳಸಿ.
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ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ

ಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ಿರ್ತಿುಸಿದಾಗಿನ ಅನುಭವರ್ದಂದ ನನಗೆ ಗೆ ತಿಾರುವುದೆೋನೆಂದರೆ, ಇಡಿೋ ಕೆಲಸ

ಗೆ ಂದಲಮರ್ವಾಗುತಿಾತುಾ ಹಾಗ ಗದೂಲರ್ದಂದ ಕ ಡಿರುತಿಾತುಾ. ನಾನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಬೆನುಹಿಂದೆ ಗಡಿಬಡಿರ್ಂದ ಓಡಾಡುತಾ, ಅವರು
ಮುಂದೆೋನು ಮಾಡಬೆೋಕು, ಕೆಲಸವನುು ಬೆೋಗ ಮಾಡಬೆೋಕು, ಇತ್ಾಾರ್ದ ವಿಷ್ರ್ಗಳನುು ಹೆೋಳುವುದರಲೆಿೋ ಬಹಳ ಸಮರ್ವನುು
ವಾರ್ಮಾಡುತಿಾದೊ.

ಪಾಠ್ಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ತಲೆನೆ ೋವು ಬರುತಿಾತುಾ. ನನು ಹಲವಾರು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗಿಂತ ನಾನೆೋ ಹೆಚುಿ

ಶಿಮ ಪ್ಡುತಿಾದೊೋನೆ ಎಂದೆನಿಸುತಿಾತುಾ!
ಈ ಬಾರಿ ನಾನು 'ಶಕ್ರಾರ್ ಮ ಲಗಳು'

ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಸಹಾರ್ಕವಾಗಿ

ಗೆ ೋಡೆರ್ನುು ಬಳಸಿದೆನು. ತರಗತಿ

ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು ಕಠಿಣವೆನಿಸಿದರ , ಈ ಬಾರಿ ಎಲಿವೂ ನನು ನಿರ್ಂತಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಒಂದು
ಅಧಾಾರ್ ಬೆ ೋಧನೆಗೆ ಎರಡು ವಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು

ಎರಡುವಾರ ನಿೋಡಲು ನಿಧಯರಿಸಿದೆ.

ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ನಾಲುಕ ಜನರ ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಾವಸ್ೆಾಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತರ ಒಬಬರನುು
ನುು ಪಾಿರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ತಂಡಗಳು

ನಾುಗಿ ನೆೋಮ್ಮಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗೆ ೋಡೆರ್ ಕಡೆಗೆ ತ್ೆರಳಿ

ನುು ನೆ ೋಡಿದವು. ನಂತರ

ಆ ಪಾಠ್/ಭಾಗದ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕೆಂರ್ದತ್ೆ ಾೋ ಅದನುು ಅವರು ಕೆೈಗೆ ಂಡರು. ಪ್ಿತಿ ಹಂತದ ಪಾಿರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲಿ
ಮಾಾನೆೋಜರರ ಜ್ೆ ತ್ೆ ಐದು ನಿಮ್ಮಷ್ದ ಒಂದು ಶಿೋರ್ಿ ಸಭೆರ್ನುು ನಡೆಸಿ ಪ್ಿತಿ ತಂಡವು ಆ ಪಾಠ್ದ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಬರ್ಸಿದೆ ಎಂಬುದನುು
ತಿಳಿದುಕೆ ಂಡೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸ ಾಲನೆ ೋಟ್ವನುು ಒದಗಿಸುತಿಾತುಾ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಅಂದು ನಾನು ರ್ಾವ ತಂಡವನುು ಕ ಲಂಕಷ್ವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಬೆೋಕು ಎಂಬುದನುು ತಿೋಮಾಯನಿಸುತಿಾದೊ. ಕೆಲವು ಸುವಾವಸಿಾತವಾಗಿ ಸಂರ್ಟಿತರಾದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇಡಿೋ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಕೆೋವಲ ಒಂದೆ ೋ, ಎರಡೆ ೋ ಬಾರಿ ವಿಶೆೋಷ್ ಗಮನವನುು ನಿೋಡಬೆೋಕಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಕಡಿಮ ವಾವಸಿಾತವಾದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಿ ಬಾರಿ ವಿಶೆೋಷ್
ಗಮನವನುು ನಿೋಡಿ,ಅವುಗಳನುು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಲು ಸ್ಾಧಾವಾಯಿತು.
ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಸಿಾತಿರ್ು ಹೆಚುಿ ನಿರ್ಂತಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಕೆ ನೆ, ಕೆ ನೆಗೆ ನಾನು ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಿವರಿ
ಕಾಲಾವಧಿ ನಿೋಡಬೆೋಕಾಗಿ ಬಂದರ ,

ಗಳ ಗುಣಮಟ್ು ಮೊದಲ್ಲಗಿಂತ ಉತಾಮವಾಗಿತುಾ. ಎಲಾಿ ತಂಡಗಳು ಉತಾಮ

ಕಾರ್ಯವನುು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಾದೂರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಧಾನವನುು ಮತ್ೆಾ, ಮತ್ೆಾ ಖಂಡಿತ್ಾ ಬಳಸುತ್ೆಾೋನೆ.
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ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆೋವಲ ಲ್ಲಖಿತ ಕಾರ್ಯಕೆಕ ಸಿೋಮ್ಮತವಲಿ.

ನುು ಪ್ೋಸುರ್(ಚಾಟ್ಯ) ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿರ್ಾಗಿ,

ನಾಟ್ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಥೆರ್ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಿಸುಾತ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ೂಾಟ್ರ್ ಲಭಾವಿದೂರೆ ಇದನುು ಪ್ಿಸುಾತಿರ್ಾಗಿ (presentation)
ಹೆ ರತರಬಹುದು. ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನಿೋವು ಪ್ೋಸುರ್ ಗಳನುು ತರ್ಾರಿಸಲು ಹೆೋಳಿದರೆ ನಿಮಮ ಕಾಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಅವನುು ಚಿತಿಿಸಲು
ಮರೆರ್ಬೆೋಡಿ. ಓದು-ಬರೆಹದಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಂದರೆ ಇರುವ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರ್ಾಯರ್ ವಿಧಾನಗಳನುು ಬಳಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು ಉತಾಮ. ಈ ವಿಧಾನ
ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತಮಮನುು ತ್ಾವು ಅಭಿವಾಕ್ರಾಪ್ಡಿಸಲು ಹೆಚಿಿನ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಒದಗಿಸುತಾದೆ. ಇದು ಅವರ ಸೃಜನಾತಮಕತ್ೆಗೆ ಸಹಾರ್
ಮಾಡುತಾದೆ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತ್ಾವು ಪ್ಿಸುಾತ ಪ್ಡಿಸಲು ಬರ್ಸುವ ವಿಧಾನವನುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ವಿಕಲಪಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ
ಅವರು ಪೆಿೋರಿತರಾಗುತ್ಾಾರೆ.

3:

‘
ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

’
ವರರ್ದಗಳನುು ಬರೆರ್ಲು ಹೆೋಳಿದಾಗ ಅವು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಎರಡು

ರಿೋತಿರ್ಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂರ್ದದೆ: ಹುಡುಗಿರ್ರು ತಮಮ ಕಾರ್ಯದ ಅಚುಿ ಕಟ್ುುತನದ ಕುರಿತ್ೆೋ ಅತಿರ್ಾಗಿ ಆಲೆ ೋಚಿಸುತಾ, ಇದರ
8
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ಮೋಲೆಯೆೋ ಹೆಚುಿ ಕಾಲ ಕಳೆರ್ುವುದು, ಹಾಗ ಹುಡುಗರು ಕೆಲಸವನುು ಬೆೋಗ ಮುಗಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು ಅವಸರರ್ದಂದ ಸ್ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನಾನು
ಅವರು ಪ್ಿಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲೆ ಗಮನ ಕೆೋಂರ್ದಿೋಕರಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು ಬರ್ಸಿದೊ. ಆದೂರಿಂದ ಈ ಸಲ ಅವರಿಗೆ 10 ನಿಮ್ಮಷ್ದ ಒಂದು
ಪ್ಿಸುಾತಿರ್ನುು ತರ್ಾರಿಸಲು ಹೆೋಳಿದೆ. ಎಲಿರ ಒಂದು ಪ್ಿಸುಾತಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಎಲಿರನ ು ಸಮಾನ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿ ಅಳೆರ್ಬಹುದು ಮತುಾ
ಅವರ ಮನಸುನುು ಕೆೋಂರ್ದಿೋಕರಿಸಲು ಸಹಾರ್ವಾಗುತಾದೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಲೆ ೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನನು ಆಲೆ ೋಚನೆ ಸರಿರ್ಾಗಿತುಾ! ನಮಮ ನಿರ್ಮ್ಮತ ಪ್ಿಗತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪ್ಿತಿೋ ತಂಡದ ಪ್ಿಸುಾತಿಗಳನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಲು
ಸ್ಾಧಾವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಕಡಿಮ ಆತಮವಿಶಾವಸ ಹೆ ಂರ್ದರುವ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಪ್ಿಸುಾತಿರ್ ರ ಢಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಾಯಿತು.
ನಾನು ತಂಡಗಳಿಗೆ ರ್ಾವ ಅಂಶಗಳನುು ಸ್ೆೋರಿಸಬೆೋಕು ಮತುಾ ರ್ಾವುದನುು ಬಟ್ುು ಬಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನಿೋಡಲು
ಸ್ಾಧಾವಾಯಿತು. ನಾನು ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ, ನಾನೆ ಬಬ ಅವರ ವಿಮಶಾಯತಮಕ ಮ್ಮತಿನೆಂದ , ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಸದಾ
ಸವಾಲೆಸ್ೆರ್ುತಾ ಅದನುು ಎಷ್ುು ಸ್ಾಧಾವೋ ಅಷ್ುು ಉತಾಮಗೆ ಳಿಸುವುದೆೋ ನನು ಕಾರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಪ್ಿಸುಾತಿಗಳು ಆಸಕ್ರಾದಾರ್ಕ ಹಾಗ ಮಾಹಿತಿಭರಿತವಾಗಿದೂವು, ಮಂಕು ಅಥವಾ ಪ್ುನರಾವತಿಯತ ಆಗಿರಲೆೋ ಇಲಿ. ಒಂದು ತಂಡದ
ಪ್ಿಸುಾತಿ ‘rap’ ನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೂರೆ, ಇನೆ ುಂದು ಗಿೋತ್ೆರ್ನುು ರಚಿಸಿತುಾ. ಬಾಲ್ಲವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಿಸುಾತಿ ಮಾಡಲು ಹೆ ರಟ್ ಒಂದು
ತಂಡವನುು ನಾನು ತಡೆರ್ಲೆೋಬೆೋಕಾಯಿತು; ಬದಲ್ಲಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ರರುನಾಟ್ಕವನುು ಪ್ಿಸುಾತ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಪ್ಿಸುಾತಿಗಳು ನಡೆದಾಗ ಒಂದು
ನಿಮ್ಮಷ್ ಇಡಿೋ ತರಗತಿರ್ು ನಗುತ್ಾಾ ಇದೂರೆ, ಅದರ ಮುಂರ್ದನ ನಿಮ್ಮಷ್ ನಾವೆಲಿರ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆರ್ಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗುತಿಾದೊವು. ಎಲಿರ ಪ್ಿಸುಾತಿ
ವಿಧಾನವನುು ಅನುಸರಿಸಿದರ ಪ್ಿತಿೋ ತಂಡವು ತಮಮನುು ತ್ಾವು ವಿಭಿನುವಾಗಿ ಅಭಿವಾಕ್ರಾ ಪ್ಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ಈ ತಂತಿವನುು ಬಳಸಲು ಪ್ಿರ್ತಿುಸಲು ತಿೋಮಾಯನಿಸಿದೂಕೆಕ ನನಗೆ ಸಂತಸವಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಮುಂರ್ದನ ಬಾರಿ ನಾನು ಪ್ಿಸುಾತಿಗಳ
ಸಹಪಾಠಿ ವಿಮಶೆಯ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ಿರ್ತಿುಸುತ್ೆಾೋನೆ. ನನು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಲಪನಾಶಿೋಲ ಪ್ಿಸುಾತಿಗಳನುು ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಾವಿರುವುದರಿಂದ,
ಅವರ ಪ್ಿಸುಾತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೆೋರ್ದಕೆರ್ನುು ಒದಗಿಸಲು ನೆೈಜ ಪೆಿೋಕ್ಷಕರನುು ಆಮಂತಿಿಸುತ್ೆಾೋನೆ. ಪಾಲಕರನುು, ಸಾಳಿೋರ್ ಸಮುದಾರ್ದ
ಪ್ಿತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರನುು ಆಮಂತಿಿಸುವುದು ಅಷ್ುು ಕಷ್ುವೆೋನ ಆಗಲ್ಲಕ್ರಕಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ೆಾೋನೆ.
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ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯವನುು ಮೌಲಾಾಂಕನ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ಇದನುು ಕೆೋವಲ ನಿೋವೆೋ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ
ಸಹಪಾಠಿ ವಿಮಶೆಯರ್ನುು ಪ್ಿರ್ತಿುಸಬಹುದು. ರ್ಾವುದೆೋ ವಿಧಾನವನುು ಅನುಸರಿಸಿದರ , ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ರ್ಶಸಿಾನ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಪಾಿರಂಭರ್ದಂದಲೆೋ ತಿಳಿರ್ದರಬೆೋಕು. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಜ್ೆ ತ್ೆಗ ಡಿ ಜಂಟಿರ್ಾಗಿ ನಿಧಯರಿಸಬಹುದು. ಹಿೋಗೆ
ಮಾಡುವುದು ಪ್ಿಜ್ಾಸತ್ಾಾತಮಕವಾಗಿರುತಾದೆ. ಈ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂರ್ದನ ವಷ್ಯಗಳ
ರ್ಶಸಿಾನ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಒಂದು ಪ್ಿಸುರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಗೆ ೋಡೆ ಮೋಲೆ
್

ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ವುದರಿಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನುು

ನೆ ೋಡಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗುತಾದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಿಶಂಸ್ೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲೆ ಗಮನವಿಡಲು
ಸಹಾರ್ಕವಾಗುತಾದೆ.

3:

ಚಟ್ುವಟಿಕರ್ನುು ನಿೋವು ವೆೈರ್ಕ್ರಾಕವಾಗಿರ್ಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನೆ ುಬಬ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜ್ೆ ತರ್ಾಗಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಬಹುದು.


ಒಂದು ಉತಾಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ, ಮತುಾ ಪ್ಿಜ್ೆಕು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತಾಮ ತಂಡಕಾರ್ಯಗಳ ಎಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಮತಿಮಂರ್ಥಸುವದರ
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ಮ ಲಕ ಪಾಿರಂಭಿಸಿ. ಇದು ಈ ಮುಂರ್ದನ ಅಂಶಗಳನುು ಒಳಗೆ ಳುಬಹುದು: ಚೆನಾುಗಿ ಬರೆರ್ದರಬೆೋಕು, ಆಸಕ್ರಾದಾರ್ಕವಾಗಿರಬೆೋಕು,
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿರಬೆೋಕು, ಸರಿರ್ಾಗಿ ಸಂಶೆ ೋಧಿಸಲಪಟಿುರಬೆೋಕು, ಸರಿರ್ಾಗಿ ಪ್ಿಸುಾತಪ್ಡಿಸಿರಬೆೋಕು, ತಂಡದ ಎಲಿ ಸದಸಾರನುು
ಒಳಗೆ ಂಡಿರಬೆೋಕು, ತಿೋಮಾಯನ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುುವುದನುು ಪ್ಿದಶಿಯಸಬೆೋಕು, ವಿಮಶಾಯತಮಕ ಆಲೆ ೋಚನೆ ಹಾಗ ವಾಕ್ರಾ-ವಾಕ್ರಾಗಳ ನಡುವಿನ
ಸಂಬಂಧಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರಬೆೋಕು; ಇತ್ಾಾರ್ದ.
•

ಹೆ ರಹೆ ಮ್ಮಮದ ಎಲಿ ಅಂಶಗಳನುು ಮ ರು ಪ್ಿಮುಖ ಶಿೋಷಿಯಕೆಗಳಡಿ ಗುಂಪ್ು ಮಾಡಿ. ಈ ರಿೋತಿರ್ ಕಾರ್ಯದ ಮೌಲಾಾಂಕನ
ಮಾಡುವಾಗ ಮ ರು ಪ್ಿಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುುಕೆ ಳುುವುದರಿಂದ ಸಹಾರ್ಕವಾಗುತಾದೆ. ನಿೋವು ಈ
ಶಿೋಷಿಯಕೆಗಳನುು ಸಹ-ಪ್ಠ್ಾ ಕ್ೆೋತಿಗಳಾದ ಜಿೋವನ ಕೌಶಲಗಳು, ಸ್ಾಹಿತಾ ಮತುಾ ಸಿಜನಾತಮಕ ಕೌಶಲಗಳು ಮುಂತ್ಾದವುಗಳನುು
ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮ ರರಲ್ಲಿ ನಿೋವು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೌಶಲಗಳನುು ಒಂದು ಶಿೋಷಿಯಕೆರ್ನಾುಗಿ ಇಟ್ುುಕೆ ಳುುವುದು ಉತಾಮ. ಇತರ
ಶಿೋಷಿಯಕೆಗಳನುು ನಿೋವು

•

ದ ಏನು ಬರ್ಸುತಿಾೋರೆ ೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ತಿೋಮಾಯನಿಸಬಹುದು.

ಮ ರು ಪ್ಿಮುಖ ಶಿೋಷಿಯಕೆಗಳು, ಹಾಗ ಈ ಮ ರು ಶಿೋಷಿಯಕೆಗಳಡಿ ತಲಾ ಮ ರು ಅಂಶಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕೆ ೋಷ್ುಕ
ತರ್ಾರಿಸಿ. ಪ್ಿತಿೋ ಅಂಶವನುು ಹೆೋಗೆ ಮೌಲಾಾಂಕ್ರಸುವಿರಿ ಎಂಬುದನುು ನಿಧಯರಿಸಿ. ನಿೋವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಗುಣಾತಮಕ ಟಿಪ್ಪಣೆ
ನಿೋಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ 5 ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನುು ನಿೋಡಬಹುದು,

ನಿೋವು ಈ ರಿೋತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭರವಸ್ೆ ಹುಟಿುದ ಮೋಲೆ, ನಿೋವು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಮಾನದಂಡ ನಿಧಯರಿಸುವಲ್ಲಿ
ತ್ೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಸಂಸ್ಾನಾ ರವರು ತನು ತಂಡದ ಮಾಾನೆೋಜರರನುು ಸ ಕಾ ಮಾನದಂಡದ ಬಗೆೆ ಚಚಿಯಸುವಂತ್ೆ
ಹೆೋಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ತ್ಾನು ನಿಧಯರಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಅವರೆ ಂರ್ದಗೆ ಚಚಿಯಸಿ, ಸ ಕಾ ಮಾಪಾಯಡುಗಳನುು ಸಲಹೆ ಮಾಡುವಂತ್ೆ
ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚಿಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪ್ನ ಮಲ 2, 'ಪ್ಿಗತಿ ಮತುಾ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣೆರ್ ಮೌಲಾಾಂಕನ' ನೆ ೋಡಿ.

:
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ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ

ತ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ಿಮುಖ ಆಶರ್ವೆೋನೆಂದರೆ: ನಿಜ ಜಿೋವನದ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಹಾಗ

ಸಮಸ್ೆಾಗಳ ಸವತಂತಿ ಹಾಗ ವಾಾಪ್ಕ ಅಧಾರ್ನವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಆಸಕ್ರಾ ಮತುಾ ತ್ೆ ಡಗಿಸುಕೆ ಳುುವಿಕೆರ್ನುು ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ಬೆ ೋಧನಾ
ವಿಧಾನಕ್ರಕಂತ ಮ್ಮಗಿಲಾಗಿ ಹೆಚಿಿಸುತಾದೆ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಒಂದು ಅಥಯಪ್ೂಣಯವಾದ, ನಿಜ ಜಿೋವನದ ಸವಾಲುಗಳನುು ಆಧರಿಸಿದ
ತಲ್ಲಿೋನರಾದಾಗ ಅವರು ನಿಸಾಂಶರ್ವಾಗಿ ಕಲ್ಲರ್ುತ್ಾಾರೆ, ಆಳವಾಗಿ ಅಧಾರ್ನ ಮಾಡುತ್ಾಾರೆ, ಅಲಿದೆೋ ಇನ ು ಹಲವು ಪ್ಿಮುಖ
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಜಿೋವನ ಕೌಶಲಗಳನುು ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುತ್ಾಾರೆ.
ಒಬಬ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಉತಾಮ '

ಆಧಾರಿತ ಕಲ್ಲಕೆ' ರ್ನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕಾದರೆ ನಿೋವು ನಿಮಮ ಸ್ಾಮಾನಾ ಬೆ ೋಧನಾ ಕಿಮರ್ದಂದ ಒಂದು

ದೆ ಡಡ ಬದಲಾವಣೆರ್ನುು ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ಅಲಿದೆೋ

ಗಿ ಆರ್ುೂಕೆ ಂಡಿರುವ ವಿಷ್ರ್ದ ಕುರಿತು ರ್ಾವುದೆೋ ಪ್ೂವಯ

ಬೆ ೋಧನೆಮಾಡದೆೋ ಎಲಿ ವಿಷ್ರ್ವನುು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳೆೋ ಸವತಃ ಕಲ್ಲರ್ುವಂತ್ೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. ನಿಮಮ
ಬೆೋರೆರ್ದೆೋ ಸಾಳಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತಾವೆ. ನಿಮಮ

ಆರ್ೂ ವಿಷ್ರ್ದ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಎಲಿವೂ ಕ ಡ ತಿಳಿರ್ದರುವುರ್ದಲಿ

ಎಂಬುದನುು ನಿೋವು ಒಪ್ಪಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನೆಂದರೆ, ನಿೋವೂ ಕ ಡ
ವಿಚಾರಗಳನುು ಕಲ್ಲರ್ಬಹುದು ಎಂಬುದು.
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ವಿಷ್ರ್ದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಹೆ ಸ

ಸಂಪ್ನ ಮಲ 1: ಸಾಳಿೋರ್ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಬಳಸುವುದು
ಬೆ ೋಧನೆರ್ಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಬಳಸಬಹುದು-ಬರಿೋ ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸಾಕಗಳನುು ಮಾತಿವಲಿ. ಬೆೋರೆ, ಬೆೋರೆ
ಜ್ಾುನೆೋಂರ್ದಿರ್ಗಳನುು ಬಳಸುವ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ವಿಧಾನಗಳನುು (ದಶಯನ, ಶಿವಣ, ಸಪಶಯ, ಘ್ರಿಣ,(ವಾಸನೆ), ರಸನಾ(ರುಚಿ) ) ನಿೋವು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ,
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ವೆೈವಿಧಾಮರ್ವಾದ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ರಿೋತಿಗಳಿಗೆ ಸಪಂರ್ದಸಿದಂತ್ಾಗುತಾದೆ. ನಿಮಮ ಸುತಾ ಮುತಾ, ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹ,
ಮತುಾ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಹಾರ್ವನುು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳಿವೆ. ರ್ಾವುದೆೋ ಶಾಲೆ, ತನುದೆೋ ಆದ ಕಲ್ಲಕೆರ್
ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಅಲಪ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೆಚಿರಹಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃರ್ದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಸಾಳಿೋರ್ ಮ ಲಗಳಿಂದ
ಪ್ಡೆದುಕೆ ಳುುವುದರಿಂದ, ಪ್ಠ್ಾಕಿಮಕ ಕ, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ನಿತಾ ಜಿೋವನಕ ಕ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲಪಸಿದಂತ್ಾಗುತಾದೆ.
ನಿಮಮ ಸಾಳಿೋರ್ ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ವಿವಿಧ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣತಿ ಪ್ಡೆದ ಜನರನುು ಕಾಣಬಹುದು; ಅಲಿದೆೋ ವೆೈವಿಧಾಮರ್ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ
ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನ ು ಸಹಿತ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಳಿೋರ್ ಸಮುದಾರ್ದೆ ಡನೆ ಸಂಬಂಧಗಳನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಲು, ಅದರ ಮೌಲಾವನುು
ಪ್ಿದಶಿಯಸಲು, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತಮಮ ಪ್ರಿಸರದ ವೆೈವಿಧಾತ್ೆ ಮತುಾ ಸಿರಿವಂತಿಕೆರ್ನುು ಅರಿರ್ಲು ಉತ್ೆಾೋಜಿಸುತಾದೆ, ಅಲಿದೆೋ ಬಹುಶಃ ಅತಿೋ
ಪ್ಿಮುಖವಾಗಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಮಗಿ ದೃಷಿಠರ್ ಮಾಗಯವನುು (ಶಾಲೆರ್ ಒಳಗ

ಹಾಗು ಹೆ ರಗ ಆಗುವ ಕಲ್ಲಕೆ) ಅಳವಡಿಸಲು

ಸಹಾರ್ಕವಾಗುತಾದೆ.

ಜನರು ತಮಮ ಮನೆಗಳನುು ಎಷ್ುು ಸ್ಾಧಾವೋ ಅಷ್ುು ಆಕಷ್ಯಣಿೋರ್ವಾಗಿಸಲು ಕಠಿಣ ಶಿಮ ಪ್ಡುತ್ಾಾರೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು
ಕಲ್ಲರ್ುವ ಪ್ರಿಸರದ ಬಗೆೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಯೋಗಾವೆನಿಸುತಾದೆ. ನಿಮಮ ತರಗತಿ ಹಾಗ ಶಾಲೆರ್ನುು ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ ಆಕಷ್ಯಕ ಸಾಳವನಾುಗಿಸಲು
ನಿೋವು ಏನೆೋ ಮಾಡಿದರ ಅದು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಮೋಲೆ ಧನಾತಮಕ ಪ್ಿಬಾವವನುು ಬೋರುತಾದೆ. ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ನುು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ
ಆಸಕ್ರಾದಾರ್ಕ ಹಾಗ ಆಕಷ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿೋವು ಬಹಳಷ್ುು ಮಾಡಬಹುದು- ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿೋವು:
•

ಹಳೆರ್

ಳು ಮತುಾ ಬೆ ಿೋಶರ್ ಗಳಿಂದ ಪ್ೋಸುರುಗಳನುು ಮಾಡಬಬಹುದು

•

ಪ್ಿಸುಾತ ಬೆ ೋಧಿಸುತಿಾರುವ ವಿಷ್ರ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸುಾಗಳನುು ತರಬಹುದು

•

ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ

•

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕುತ ಹಲವನುು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮತುಾ ಹೆ ಸ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೆ ಡಲು ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿನ ಪ್ಿದಶಿಯಕೆಗಳನುು

ತಿಗಳನುು ಪ್ಿದಶಿಯಸಬಹುದು

ಬದಲ್ಲಸುತಾ ಇರುವುದು

ನಿೋವು ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತಿಾದೂರೆ ಸಾಳಿೋರ್ ವತಯಕರನೆ ುೋ, ದಜಿಯಗಳನೆ ುೋ ತರಗತಿಗೆ
ಆಮಂತಿಿಸಿ ಅವರು ತಮಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನುು ಹೆೋಗೆ ಬಳಸುತ್ಾಾರೆ ಎಂಬುದನುು ವಿವರಿಸಲು ಹೆೋಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿೋವು ಆಕಾರಗಳು
ಮತುಾ ವಿನಾಾಸಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಯ ಮಾಡುವವರಿದೂರೆ, ಮಹಂರ್ದ ಕಲಾಕಾರರನುು ಕರೆಸಿ ಅವರು ಬಳಸುವ ವಿಧ ಆಕಾರಗಳು, ವಿನಾಾಸಗಳು,
ಶೆೈಲ್ಲಗಳು, ಸಂಪ್ಿದಾರ್ಗಳು ಮತುಾ ತಂತಿಗಳನುು ವಿವರಿಸಲು ಹೆೋಳಬಹುದು. ಬೆ ೋಧನೆಗ ಮತುಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು
ಎಲಿರಿಗ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ತಿಳಿರ್ದದಾೂಗ ಮತುಾ ಸಮರ್ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಾಮಾನಾ ಅರಿವು ಇದಾೂಗ ಮಾತಿ ಅತಿರ್ಥಗಳನುು ಆಮಂತಿಿಸಿ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ
ವಿವರಣೆ ಕೆ ಡಿಸುವುದು ಅತಾಂತ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸುತಾದೆ.
ನಿಮಮ ಶಾಲೆಯಳಗಡೆಯೆೋ ಪ್ರಿಣತರು ಇರಬಹುದು ( ಅಡುಗೆರ್ವರು, ಪ್ರಿಚಾರಕರು ಇತ್ಾಾರ್ದ), ಇವರನುು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ ಕಲ್ಲಕೆರ್
ವಿಷ್ರ್ದ ಕುರಿತು ಸಂದಶಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅಡುಗೆರ್ಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಿಮಾಣಗಳ ಬಗೆೆ, ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನದ ವಿವಿಧ
ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳು, ಶಾಲೆರ್ ಕಟ್ುಡಗಳು ಹಾಗ ಮೈದಾನದ ಮೋಲೆ ಬೋರುವ ಪ್ಿಭಾವದ ಕುರಿತು.
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ತರಗತಿರ್ ಹೆ ರಗಡೆ ನಿೋವು ಪಾಠ್ಕೆಕ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ವಾಾಪ್ಕ ಶೆಿೋಣಿಯೆೋ ಇದೆ. ನಿೋವು ಎಲೆಗಳು, ಜ್ೆೋಡರ ಹುಳುಗಳು,
ಸಸಾಗಳು, ಕ್ರೋಟ್ಗಳು, ಕಲುಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಟಿುಗೆಗಳನುು ಸಂಗಿಹಿಸಿ(ಅಥವಾ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸಂಗಿಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ). (ಆದರೆೋ ಸಾಳಿೋರ್
ಪ್ರಿಸರಕೆಕ ಮತುಾ ಜಿೋವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿರ್ಾಗದ ಹಾಗೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಿು.) ಈ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ತರುವುದರಿಂದ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಆಕಷ್ಯಕ
ಪ್ಿದಶಿಯಕೆಗಳನುು ಜ್ೆ ೋಡಿಸಿ ಪಾಠ್ ಬೆ ೋಧನೆರ್ಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇವು ವಗಿೋಯಕರಣ, ಜ್ೆೈವಿಕ ಮತುಾ ಅಜ್ೆೈವಿಕ ಮುಂತ್ಾದ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಕುರಿತು
ಚಚೆಯಗಾಗಲ್ಲೋ, ಪ್ಿಯೋಗಗಳನುು ಹಮ್ಮಮಕೆ ಳುಲ್ಲಕಾಕಗಲ್ಲೋ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮಮ ಸಮುದಾರ್ಕೆಕ ತಕುಕದಾದ ಹಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ
ದೆ ರಕುವ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳಾದ ಬಸ್ ವೆೋಳಾಪ್ಟಿು, ಜ್ಾಹಿೋರಾತುಗಳು ಮುಂತ್ಾದ ಪ್ದಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಪ್ರಿಮಾಣಗಳನುು
ಹೆ ೋಲ್ಲಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ಿರ್ಾಣದ ಸಮರ್ವನುು ಬಳಸುವುದು ಮುಂತ್ಾದ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಕಾ ಸ್ಾಮಗಿಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು
ತರಗತಿರ್ ಹೆ ರಗಡೆಯಿಂದ ವಸುಾಗಳನುು ಒಳಗಡೆ ತರಬಹುದು- ಆದರೆ ‘ಹೆ ರಗಡೆ’ಯೆೋ ನಿಮಮ ತರಗತಿರ್ ವಿಸಾರಿಸಿದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು.
ಹೆ ರಗಡೆರ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಚಲ್ಲಸಲು ಹೆಚಿಿನ ಸಾಳಾವಕಾಶವಿರುತಾದೆ ಹಾಗ ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮಮ
ತರಗತಿರ್ನುು ಹೆ ರಗಡೆ ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ ಕರೆದುಕೆ ಂಡು ಹೆ ೋದಾಗ, ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಹ ಕೆಲವು ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುು ಮಾಡಬಹುದು:
•

ದ ರಗಳನುು (ಅಂತರಗಳನುು) ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಮತುಾ ಅಳತ್ೆಮಾಡುವುದು

•

ವೃತಾದ ಪ್ರಿಧಿ ಮೋಲ್ಲರುವ ರ್ಾವುದೆೋ ಒಂದು ಬಂದುವು ಕೆೋಂದಿ ಬಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದೆೋ ದ ರದಲ್ಲಿ ಇರುತಾದೆ ಎನುುವದನುು
ಪ್ಿದಶಿಯಸುವುದು.

•

ರ್ದನದ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ವಸುಾಗಳ ನೆರಳಿನ ಉದೂವನುು ಅಳತ್ೆ ಮಾಡುವುದು

•

ಸ ಚನೆಗಳು ಮತುಾ ಚಿಹೆುಗಳನುು ಓದುವುದು

•

ಸಂದಶಯನ ಮತುಾ ಸಮ್ಮೋಕ್ೆಗಳನುು ನಡೆಸುವುದು

•

ಸ್ೆ ೋಲಾರ್ ಪಾಾನೆಲುಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವುದು

•

ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತುಾ ಮಳೆ ಪ್ಿಮಾಣವನುು ದಾಖಲ್ಲಸುವುದು

ತರಗತಿರ್ ಹೆ ರಗಡೆ ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆರ್ು ವಾಸಾವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನುು ಹಾಗ ಸವಂತ ಅನುಭವಗಳನಾುಧರಿಸಿರುತಾದೆ. ಆದೂರಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು
ಇತರ ಸನಿುವೆೋಶಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಗಾಯಯಿಸಬಹುದು.
ನಿಮಮ ಶಾಲೆ ಹೆ ರಗಿನ ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಿಸರರ್ದಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಇದಕ್ರಕಂತ ಮುಂಚೆ ನಿೋವು ನಿಮಮಶಾಲಾ ಮುಖಾಸಾರ
ಅನುಮತಿ ಪ್ಡೆರ್ಬೆೋಕು, ಸಮರ್ವನುು ನಿಗರ್ದಪ್ಡಿಸಬೆೋಕು, ಸುರಕ್ಷತ್ೆರ್ ಅಂಶಗಳನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೆೋಕು, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಗಳನುು
ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೋಕು. ಹೆ ರಡುವುದಕ್ರಕಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕೆರ್ ಮ ಲಕ ಏನನುು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕು
ಎಂಬುದು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ತಿಳಿರ್ದರಬೆೋಕು.

ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸ ಕಾವಾಗಿಸಲು ಈಗ ಇರುವ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಮಾಪ್ಯಡಿಸಬೆೋಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಚಿಕಕವಿರಬಹುದು ಆದರೆ ದೆ ಡಡ ಪ್ಿಯೋಜನವನುು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಅದರಲ ಿ ನಿೋವು, ನಿಮಮ ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತಕುಕದಾದ ಕಲ್ಲಕೆ ಉಂಟ್ು
ಮಾಡಬೆೋಕಾದರೆ ಈ ಮಾಪಾಯಡುಗಳು ಅತಾವಶಾ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿೋವು ಜನರು ಹಾಗ ಸಾಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುು ನಿಮಮ ಸಾಳಿೋರ್
ಪ್ರಿಸರಕಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಹಾಡು ಮುಂತ್ಾದವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ರಾಗಳ ಹೆಸರು/ಲ್ಲಂಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೆೋಳಬಹುದು, ಅಥವಾ
ಕಥೆರ್ಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತ್ೆ ಇರುವ ಮಗುವನುು ಸ್ೆೋರಿಸಬಹುದು. ಈ ರಿೋತಿ ನಿೋವು ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಗ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ಹೆಚುಿ ಸ ಕಾವಾಗುವಂತ್ೆ ಮಾಪ್ಯಡಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸಂಪ್ನ ಮಲಭರಿತರಾಗಲು ನಿಮಮ ಸಹಕಮ್ಮಯಗಳೆ ಂರ್ದಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸಿ: ನಿೋವು ಮತುಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಸೃಷಿುಸಲು ಮತುಾ
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ಮಾಪ್ಯಡಿಸಲು ಸ್ಾಕಷ್ುು ಕೌಶಲಗಳು ಇರಬಹುದು. ಒಬಬರು ಸಂಗಿೋತದ ಕೌಶಲಗಳನುು ಹೆ ಂರ್ದರಬಹುದು, ಇನೆ ುಬಬರು ಮಾದರಿಗಳ
ತರ್ಾರಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ, ಮತ್ೆ ಾಬಬರು ಹೆ ರಾಂಗಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕಿಮ ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣತಿ ಪ್ಡೆರ್ದರಬಹುದು. ಈ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನುು ಪ್ರಸಪರ
ಹಂಚಿಕೆ ಂಡು ಎಲಿರ ಸ್ೆೋರಿ ನಿಮಮ ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ ಒಳೆುರ್ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ವಾತ್ಾವರಣ ನಿಮಾಯಣ ಮಾಡಬಹುದು.

2:
•

ಸಂಕಲನಾತಮಕ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನವು ಹಿಮುಮಖವಾಗಿ ನೆ ೋಡಿ ಈಗಾಗಲೆೋ ಕಲ್ಲತಿರುವದರ ಬಗೆೆ ತಿೋಪ್ಯನುು ನಿೋಡುತಾದೆ. ಇದನುು ಬಹುತ್ೆೋಕ
ಸಂದಭಯ ಪ್ರಿೋಕ್ೆಗಳ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾಗುತಾದೆ, ಇವು ಶೆಿೋಣಿೋಕೃತವಾಗಿದುೂ, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿೋಕ್ೆರ್ಲ್ಲಿನ ಪ್ಿಶೆುಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೋಲೆ ಅವರ ಸ್ಾಧನೆರ್ನುು ತಿಳಿಸುತಾದೆ. ಇದು ಒಟಾುರೆ ಫಲ್ಲತಗಳನುು ವರರ್ದಮಾಡಲು ಸಹಾರ್ಕವಾಗಿರುತಾದೆ.

•

ರ ಪ್ಣಾತಮಕ ಮೌಲಾಾಂಕನ ( ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ ಮೌಲಾಾಂಕನ) ಬೆೋರೆರ್ಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೆಚುಿ ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ಹಾಗ ನೆೈದಾನಿಕ
ಸವರ ಪ್ ಹೆ ಂರ್ದದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನುು ಕಲ್ಲಕಾ-ಪ್ಿಕ್ರಿಯೆರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ಾಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಅಥಯಗಿಹಿಕೆರ್ನುು
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಪ್ಿಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವುದು. ಈ ಮೌಲಾಾಂಕನರ್ದಂದ ಹೆ ರಹೆ ಮುಮವ ಅಂಶಗಳನುು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಕಲ್ಲಕೆರ್
ಅನುಭವಗಳನುು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತಾದೆ. ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಪ್ಿಗತಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಮತುಾ ಹಿಮಾಮಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು ಈ
ರ ಪ್ಣಾತಮಕ ಮೌಲಾಾಂಕನದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.

ರ ಪ್ಣಾತಮಕ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು ವೃರ್ದಿಸುತಾದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುತ್ೆೋಕ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕೆಂದರೆ, ಅವರು:
•

ಏನು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕು ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿರ್ದರಬೆೋಕು,

•

ತಮಮ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಕುರಿತು ಪ್ಿಸುಾತ ಎಲ್ಲಿದಾೂರೆ ಎಂದು ತಿಳಿರ್ದರಬೆೋಕು

•

ಹೆೋಗೆ ಪ್ಿಗತಿ ಸ್ಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿರ್ದರಬೆೋಕು( ಅಂದರೆ, ಏನನುು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕು ಮತುಾ ಹೆೋಗೆ ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕು)

•

ಅವರು ರ್ಾವಾಗ ತಮಮ ಗುರಿಗಳನುು ತಲುಪಿದಾೂರೆ ಹಾಗ ಉದೊೋಶಿತ ಫಲ್ಲತಗಳನುು ಪ್ಡೆರ್ದದಾೂರೆ ಎಂದು ತಿಳಿರ್ಬೆೋಕು

ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿೋವು ನಿಮಮ ಪ್ಿತಿಯಂದು ಪಾಠ್ದ ಸಂದಭಯ ಮೋಲ್ಲನ ನಾಲುಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ
ಅತುಾತಾಮವಾದುದನುು ಹೆ ರ ಹೆ ಮ್ಮಮಸಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗುತಾದೆ. ಆದೂರಿಂದ ಮೌಲಾಾಂಕನವನುು ಬೆ ೋಧನೆರ್ ಮೊದಲು, ನಡೆರ್ುವಾಗ ಹಾಗ
ನಂತರ ಕೆೈಗೆ ಳುಬಹುದು.
•

ಮೊದಲು: ಬೆ ೋಧನೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮೌಲಾಾಂಕನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನನುು ತಿಳಿರ್ದದಾಿರೆ, ಏನು ಮಾಡಬಲಿರು
ಎಂಬುದು ಗೆ ತ್ಾಾಗುತಾದೆ. ಇದು ಅಡಿಗೆರೆರ್ಾಗುತಾದೆ ಮತುಾ ನಿಮಮ ಬೆ ೋಧನೆರ್ನುು ಯೋಜಿಸಲು ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಬಂದುವನುು
ಒದಗಿಸುತಾದೆ. ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಪ್ೂವಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅರಿರ್ುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೆ ತಿಾರುವುದನೆುೋ ಪ್ುನಃ ಬೆ ೋಧಿಸುವುದು
ತಪಿಪಸದಂತ್ಾಗುತಾದೆ, ಅಲಿದೆೋ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರ ಗೆ ತಿಾರಲೆೋಬೆೋಕಾದುದನುು ತಿಳಿರ್ದರರ್ದದೂರೆ ಅದನುು ಬೆ ೋಧಿಸಲು
ಸಹಕಾರಿರ್ಾಗುತಾದೆ.

•

(ಕಲ್ಲಕೆ) ನಡೆರ್ುವಾಗ: ಈ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾಾಂಕನ ನಡೆಸುವುದು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಲ್ಲರ್ುತಿಾದಾೂರೆಯೋ, ಪ್ಿಗತಿ
ಸ್ಾಧಿಸುತಿಾದಾೂರೆಯೋ ಎಂಬುದನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವದಕಾಕಗಿ. ಇದು ನಿಮಮ ಬೆ ೋಧನೆರ್ ವಿಧಾನ, ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳು, ಮತುಾ
ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು ಮಾಡಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತಾದೆ. ಇದು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸಿದ ಉದೊೋಶಗಳತಾ ಹೆೋಗೆ
ಪ್ಿಗತಿ ಸ್ಾಧಿಸುತಿಾದಾೂರೆ ಮತುಾ ನಿಮಮ ಬೆ ೋಧನೆ ಎಷ್ುು ರ್ಶಸಿವರ್ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಸುತಾದೆ.

•

ನಂತರ: ಬೆ ೋಧನೆರ್ ನಂತರದ ಮೌಲಾಾಂಕನರ್ದಂದ ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕಲ್ಲತಿದೂನುು ದೃಢಿೋಕರಿಸುತಾದೆ, ಮತುಾ ರ್ಾರಿಗೆ ಇನ ು
ಹೆಚಿಿನ ಸಹಾರ್ ಬೆೋಕು ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಸುತಾದೆ. ಇದು ನಿಮಮ ಬೆ ೋಧನೆರ್ ಗುರಿರ್ ಪ್ರಿಣಾಮಕತವವನುು ಮೌಲಾಾಂಕನ ಮಾಡಲು
ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತಾದೆ.
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:
ಕೆಲವು ಪಾಠ್ಗಳ ಸರಣಿರ್ ಮ ಲಕ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಏನು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕು ಎಂದು ತಿೋಮಾಯನಿಸಿದ ನಂತರ, ಇದನುು ನಿೋವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳೆ ಂರ್ದಗೆ
ಹಂಚಿಕೆ

. ಅವರು ಏನನುು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕೆಂದು ಬರ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎನುುವುದನುು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ

ಬಹಳ ಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ಿತ್ೆಾೋಕ್ರಸಿ. ಇದನುು ಅವರು ಸರಿರ್ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೆ ಂಡಿದಾೂರೆ ಎಂಬುದನುು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಮುಕಾ ಪ್ಿಶೆು ಕೆೋಳಿ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

,

?

?

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಉತಾರಿಸುವ ಪ್ೂವಯದಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಸಮರ್ ನಿೋಡಿ, ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಅವರು ಜ್ೆ ೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಚಿಕಕ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಚಿಯಸಲ್ಲ. ಅವರು
ಉತಾರಗಳನುು ಹೆೋಳಿದಾಗ, ಅವರು ಏನು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕು ಎಂಬುದನುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೆ ಂಡಿದಾೂರೆಯೋ ಇಲಿವೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೆ ತ್ಾಾಗುತಾದೆ.

:
ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಪ್ಿಗತಿ ಸ್ಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಮತುಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಈಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತುಾ ತಿಳುವಳಿಕೆರ್ ಸಿಾತಿರ್ ಅರಿವಿರಬೆೋಕು. ಒಮಮ
ಅವರೆ ಂರ್ದಗೆ ಉದೊೋಶಿತ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಫಲಗಳು ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆ ಂಡ ಮೋಲೆ, ನಿೋವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ೆ ಮಾಡಬಹುದು:


ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಜ್ೆ ೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷ್ರ್ದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಏನು ಗೆ ತಿಾದೆ ಎಂಬುದನುು
ಮನೆ ೋನಕ್ೆ ಮ ಲಕವೋ ಅಥವಾ ಪ್ಟಿುರ್ ರ ಪ್ದಲೆ ಿೋ ವಾಕಾಪ್ಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ, ಇದಕೆಕ ಅಗತಾವಿದೂಷ್ುು ಮಾತಿ ಸಮರ್ ನಿೋಡಿ.
ನಂತರ ಮನೆ ೋನಕ್ೆ/ಪ್ಟಿುಗಳನುು ಪ್ುನರ್ವಿಮಶಿಯಸಿ.



ಕಪ್ುಪಹಲಗೆರ್ ಮೋಲೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಿಮುಖ ಪ್ದಗಳನುು ಬರೆಯಿರಿ. ಮತುಾ ಕೆಲವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ದಗಳ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ
ಏನು ತಿಳಿರ್ದದೆಯೋ ಅದನುು ವಿವರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ. ಉಳಿದ ತರಗತಿಗೆ ಆ ಪ್ದವು ಪ್ೂಣಯ ಅಥಯವಾದರೆೋ ಬಲಗೆೈ ಹೆಬೆಬರಳನುು ಮೋಲೆ
(thumbs up) ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ, ಕೆೋವಲ ಸವಲಪ ಮಾತಿ ಅಥಯವಾದರೆ ಅಥವಾ ಏನ ಅಥಯವಾಗದೆ ಇದೂರೆ
ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ, ತಕಕ ಮಟಿುಗೆ ಅಥಯವಾಗಿದೂರೆ thumbs horizontal (ಅಡಡ) ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ.

ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಿರಂಭಿಸಬೆೋಕು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅಥಯವಾದರೆ ಪಾಠ್ಗಳನುು ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ರ್ುಕಾವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮತುಾ ರಚನಾತಮಕವಾಗಿ
ಯೋಜಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗುತಾದೆ. ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆರ್ು ಹೆೋಗೆ ಸ್ಾಗುತಿಾದೆ ಎಂಬುದರ ಮೌಲಾಾಂಕನವನುು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ
ಏನು ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿರ್ುತಾದೆ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆೋ ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಜವಾಬಾೂರಿರ್ನುು ವಹಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಅವಕಾಶಗಳನುು
ನಿೋಡುವುದರಿಂದ ಅವರನುು ಆಜಿೋವ ಕಲ್ಲರ್ುವುವರನಾುಗಿಸಲು ಸಹಾರ್ಕವಾಗುತಾದೆ.

:
ನಿೋವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳೆ ಂರ್ದಗೆ ಅವರ ಸಧಾದ ಪ್ಿಗತಿರ್ ಕುರಿತು ಚಚೆಯ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮಮ ಹಿಮಾಮಹಿತಿರ್ು ಉಪ್ರ್ುಕಾ ಹಾಗ
ರಚನಾತಮಕವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಿು. ಇದನುು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ೆ ಮಾಡಿ:
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ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬಲಗಳನುು (ಸ್ಾಮಥಾಯಗಳನುು) ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಲು ಹಾಗ

ಅವುಗಳನುು ಇನ ು ಉತಾಮಪ್ಡಿಸಲು ಸಹಾರ್

ಮಾಡುವುದು


ಹೆಚುಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೆೋಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಪಷ್ುತ್ೆ ತ್ೆ ೋರುವುದು



ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು ಹೆೋಗೆ ಅಭಿವೃರ್ದಿ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಧನಾತಮಕವಾಗಿರುವುದು, ನಿೋವು ನಿೋಡುವ ಸಲಹೆರ್
ಕುರಿತು ರ್ಾವ ಭಾವನೆಗಳನುು ಹೆ ಂರ್ದದಾೂರೆ ಮತುಾ ಇದನುು ಹೆೋಗೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದು.

ನಿೋವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು ಉತಾಮಪ್ಡಿಸಲ್ಲಕೆಕ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಒದಗಿಸಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ಇದರಥಯ ಕಲ್ಲಕೆರ್ಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಇರುವ
ಸಿಾತಿ/ಹಂತ ರ್ದಂದ, ನಿೋವು ಉದೊೋಶಿಸಿದ ಸಿಾತಿ/ಹಂತ ದವರೆಗಿನ ಕಂದಕವನುು ದಾಟಿ ಬರಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗುವಂತ್ೆ ನಿಮಮ ಪಾಠ್ಯೋಜನೆರ್ಲ್ಲಿ
ಮಾಪಾಯಡುಗಳನುು ಮಾಡಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿೋವು ಹಿೋಗೆ ಮಾಡಬಹದು:


ಅವರಿಗೆ ಗೆ ತಿಾದೆ ಎಂದು ನಿೋವು ಭಾವಿಸಿದ ಅಂಶಕೆಕ ವಾಪಾಸು ಹೆ ೋಗಿ, ಪ್ರಿಹರಿಸಿ



ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ಅವರ ಅವಶಾಕತ್ೆಗಳನುಸ್ಾರ ಗುಂಪ್ುಗಳನುು ಮಾಡಿ, ಅವಶಾಕತ್ೆ ಅನುಸ್ಾರ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನುು ನಿೋಡಿ



ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅವರ 'ಕೆ ರತ್ೆ'ಗಳನುು ನಿೋಗಿಸುವುದಕೆಕ ರ್ಾವ ಸಂಪ್ನ ಮಲ ಸ್ಾಮಗಿಿರ್ನುು ಅಧಾರ್ನ ಮಾಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದನುು
ಅವರೆೋ ನಿಧಯರಿಸಲು ಪ್ಿತ್ಾಾಹಿಸಿ



ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಪ್ಿಗತಿರ್ನುು ಸ್ಾಧಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗುವಂತ್ೆ '

’ (low entry, high ceiling)

ತರಹದ ಚಟ್ುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನುು ಕೆ ಡಿ- ಈ ತರಹದ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುು ಎಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಿರಂಭಿಸಿ
ಮುಂದುವರಿರ್ುವಂತ್ೆ, ಆದರೆೋ ಹೆಚುಿ ಸ್ಾಮಥಾಯವುಳುವರನುು ನಿಬಯಂಧಿಸದೆೋ ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು ವಿಸಾರಿಸುವ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ
ಉನುತ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸ್ಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿನಾಾಸಗೆ ಳಿಸಿರಬೆೋಕು.
ಪಾಠ್ ಬೆ ೋಧನೆರ್ ವೆೋಗವನುು ತಗಿೆಸುವುದರಿಂದ, ಬಹುತ್ೆೋಕ ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋವು ನಿಜವಾಗಿ ಮಕಕಳ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ವೆೋಗವನುು ಹೆಚಿಿಸಬಹುದು,
ಏಕೆಂದರೆ ನಿೋವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸುಧಾರಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ ಅಂಶದ ಕುರಿತು ಆಲೆ ೋಚಿಸಿ ಅಥಯಮಾಡಿಕೆ ಳುಲು ಸಮರ್ ಹಾಗ
ಆತಮಬಲವನುು ಒದಗಿಸುತಿಾೋರಿ. ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತಮಮ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಅವರಲೆಿೋ ಚಚಿಯಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುವದರಿಂದ, ಮತುಾ ಎಲ್ಲಿ
ಕೆ ರತ್ೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನುು ಹೆೋಗೆ ಪ್ೂತಿಯಗೆ ಳಿಸಬಹುದು, ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುವುದರಿಂದ, ನಿೋವು ಅವರಿಗೆ
ಸವ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನದ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುತಿಾೋರಿ.

:
ಬೆ ೋಧನೆ ಮತುಾ ಕಲ್ಲಕೆ ನಡೆರ್ುತಿಾರುವಾಗ ಮತುಾ ತರಗತಿ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಗೃಹಕಾರ್ಯ ನಿಗರ್ದ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮೋಲೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಕಾರ್ಯಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು ಪ್ಿಮುಖ:


ನಿಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಎಷ್ುು ಚೆನಾುಗಿ ಕಲ್ಲರ್ುತಿಾದಾೂರೆ ಎನುುವುದನುು ಪ್ತ್ೆಾ ಹಚುಿವುದು,



ಈ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ನಿಮಮ ಮುಂರ್ದನ ಪಾಠ್ದ ಯೋಜನೆರ್ನುು ತರ್ಾರಿಸಲು ಬಳಸುವುದು.



ಈ ಕುರಿತು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹಿಮಾಮಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು

ಮೌಲಾಾಂಕನದ ನಾಲುಕ ಪ್ಿಮುಖ ಸಿಾತಿಗಳನುು ಈ ಕೆಳಗೆ ಚಚಿಯಸಲಾಗಿದೆ:
ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ುರಾವೆರ್ನುು ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು:
ಪ್ಿತಿಯಬಬ ವಿದಾಾರ್ಥಯ/ನಿ ವಿಭಿನುವಾಗಿ ಕಲ್ಲರ್ುತ್ಾಾರೆ, ತಮಮದೆೋ ಆದ ವೆೋಗ ಹಾಗ ಶೆೈಲ್ಲರ್ಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆರ್ ಒಳಗೆ ಮತುಾ ಹೆ ರಗಡೆರ್ಲ್ಲಿ.
ಆದೂರಿಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಮೌಲಾಾಂಕನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಅವಶಾವಾಗುತಾವೆ:


ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಹಲವು ಮ ಲಗಳಿಂದ ಸಂಗಿಹಿಸಿ- ನಿಮಮ ಅನುಭವರ್ದಂದ, ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಂದ, ಇತರ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಂದ, ಇತರ
ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, ಪಾಲಕರು ಹಾಗ ಸಮುದಾರ್ದ ಸದಸಾರಿಂದ.
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ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳನುು ವೆೈರ್ಕ್ರಾಕವಾಗಿ, ಜ್ೆ ೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮತುಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲಾಾಂಕನ ಮಾಡಿ, ಮತುಾ ಸವರ್ಂ ಮೌಲಾಾಂಕನವನುು
ಪ್ಿೋತ್ಾಾಹಿಸಿ. ಬೆೋರೆ, ಬೆೋರೆ ವಿಧಾನಗಳನುು ಬಳಸುವುದು ಪ್ಿಮುಖ, ರ್ಾವುದೆೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವು ನಿಮಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಎಲಿ
ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ವಿದಾಾರ್ಥಯ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗಿಹಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು/ತಂತಿಗಳೆಂದರೆವಿೋಕ್ಷಣೆ, ಆಲ್ಲಸುವಿಕೆ, ವಿಷ್ರ್ ಶಿೋಷಿಯಕೆಗಳ ಮೋಲೆ ಚಚೆಯ, ಲ್ಲಖಿತ ತರಗತಿ ಕಾರ್ಯ ಮತುಾ ಗೃಹಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮುಂತ್ಾದವು.

ಭಾರತ್ಾದಾಂತ ಬಹುತ್ೆೋಕ ಎಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯ ಪ್ಿಗತಿ ರ್ನುು ದಾಖಲ್ಲಸುವ ಸ್ಾಮಾನಾ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಪ್ಿಗತಿ ಪ್ತಿ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ
ವಿದಾಾರ್ಥಯ ಕಲ್ಲಕೆ/ವತಯನೆರ್ ಎಲಿ ಆರ್ಾಮಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸಲ್ಲಕೆಕ ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ಈ ಎಲಿ ಅಂಶಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸಲು ನಿೋವು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ
ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾಗಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:


ಬೆ ೋಧನಾ-ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಪ್ಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆರ್ುತಿಾರುವಾಗ ನಿೋವು ಅವಲೆ ೋಕ್ರಸುವ ಅಂಶಗಳನುು ರ್ದನಚರಿ/ನೆ ೋಟ್ ಪ್ುಸಾಕ/ರಿಜಿಸುರಿನಲ್ಲಿ
್

ನಮ ರ್ದಸುವುದು( ಕಾಿಸ್ ಡೆೈರಿ ಇಡುವುದು)


ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಕೆಲವನುು ( ಲ್ಲಖಿತ, ಚಿತಿಕಲೆ, ಕಾಿಫು, ಪ್ಿೋಜ್ೆಕುಗಳು, ಗಿೋತ್ೆ/ಕವನಗಳು ಮುಂತ್ಾದವುಗಳನುು) ಒಂದು
ಫೋಲಡರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು



ಪ್ಿತಿೋ ವಿದಾಾರ್ಥಯರ್ ಪ್ಿೋಫ್ೆೈಲ್ನುು ತರ್ಾರಿಸುವುದು



ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕುರಿತ್ಾದ ಅಸ್ಾಮಾನಾ ರ್ಟ್ನೆಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಮಸ್ೆಾಗಳು, ಸ್ಾಮಥಾಯಗಳು ಮತುಾ ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಪ್ುರಾವೆಗಳು
ಮುಂತ್ಾದವುಗಳನುು ನಮ ರ್ದಸಿಡುವುದು.

ಮಾಹಿತಿ ಮತುಾ ಪ್ುರಾವೆಗಳನುು ಸಂಗಿಹಿಸಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ ಅದನುು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆ ಮತುಾ ಪ್ಿಗತಿರ್ನುು ತಿಳಿರ್ಲು ಅಥೆೈಯಸುವುದು
ಬಹಳ ಮುಖಾವಾಗುತಾದೆ. ಇದಕೆಕ ಬಹಳ ಎಚಿರಿಕೆರ್ ಚಿಂತನೆ ಮತುಾ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ ಅವಶಾವಿದೆ. ಅಥೆೈಯಸಿದ ನಂತರ ಕಲ್ಲಕೆರ್ನುು ಸುಧಾರಣೆರ್ನುು
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹಿಮಾಮಹಿತಿ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕವಾಗಲ್ಲೋ, ಹೆ ಸ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ಶೆ ೋಧನೆರ್ ಮ ಲಕವಾಗಲ್ಲೋ, ತಂಡಗಳನುು
ಪ್ುನರ್ರಚಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಲಕಾಂಶವನುು ಪ್ುನರಾವತಿಯಸುವುದರಿಂದಾಗಲ್ಲೋ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗುತಾದೆ.

ಮೌಲಾಾಂಕನವು ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಯಷ್ು ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮ ಲಕ, ಹೆಚಿಿನ ಸಹಾರ್ ಅವಶಾವಿರುವ
ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಗಮನ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ಹಾಗ ಮುಂದುವರೆದ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ಮ ಲಕ, ಅಥಯಪ್ೂಣಯ
ಕಲ್ಲಕೆರ್ ಅನುಭವಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತಾದೆ.

Additional resources
•

•

•

An OpenLearn unit, An introduction to sustainable energy: http://www.open.edu/openlearn/sciencemaths-technology/science/environmental-science/introduction-sustainable-energy/content-section-1
(accessed 21 May 2014)
Energy resources: http://www.darvill.clara.net/ (accessed 21 May 2014) Educator
resources in energy education: http://www.switchenergyproject.com/education/ (accessed
21 May 2014)
Energy challenges: http://www.energy4me.org/energy-facts/energy-challenges/ (accessed 21
May 2014)

•
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Links to many aspects of project-based learning: http://www.nea.org/tools/16963.htm (accessed 21
May 2014)
www.TESS-India.edu.in
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