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±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvÀéPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ F ªÀÄÄPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®ªÀÇ (Open Educational Resource-OER) ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¨sÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ°è
¸ÀÄzsÁgÀuÉ vÀgÀÄªÀ §UÉÎ £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀ»¸À®Ä EaÒ¸ÀÄªÀªÀjUÉ, CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ PË±À®åUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÁAiÀ
ÁAiÄªÁUÀÄªÀAvÉ mÉ¸ïEArAiÀiÁ ¸ÀA¸ÉÜ gÀÆ¦¹gÀÄªÀ 20 WÀlPÀUÀ¼À°è MAzÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀÄ, «zs
«zsÁåyðUÀ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ¬ÄAzÀ £ÀqÉ¸À§ºÀÄzÁzÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ, CªÀ±ÀåªÁV ¥ÀæAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÄÀ ß EzÀÄ ºÉÆA¢zÉ. AiÀÄ±À¹é ±Á¯ÉUÀ¼À°è £ÀqÉ¸À¯ÁzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ DzsÀj¹zÉ.
F WÀlPÀUÀ
UÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ðµÀÖ PÀæªÄÀ C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃQ®èªÁzÀgÆ
À , C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄªÀªÀgÁV (enabler)
(enabler) ‘±Á¯Á ªÀÄÄRå¸ÀÜ’ JA§
WÀlPÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. KPÉAzÀgÉ, EzÀÄ ErÃ PÉÊ¦rUÉ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¤zÉðÃ±À£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¹ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃªÀÅ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ £É¯ÉUÀlÄÖ (National School
leadership Curriculum Framework-India)
India) UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ ±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ AiÀÄxÁzÀ±Àð£À (1), ¸ÀéAiÀÄA C©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉ (2),
¨sÉÆÃzÀ£É-PÀ°PÉ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À°è ¥ÀjªÀvÀð£É (3) ºÁUÀÆ ¥Á®ÄzÁjPÉAiÀÄ°è CUÀæUÁ«Ä (6)(6) F ¥ÀæªÀÄÄR PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß £Á«Ã£ÀåvÉ ºÁUÀÆ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄÄ£ÀßqÉ¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü
¢ü¹zÀ (4) ªÀÄvÀÄÛ (5)£ÉÃ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¸ÀzÉ, ««zsÀ WÀlPÀUÀ¼À°è «Ä½vÀUÆ
É ½¸À¯ÁVzÉ. PÉ®ªÀÅ WÀlPÀUÀ¼À°è MAzÀQÌAvÀ
ºÉZÀÄÑ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.
±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ F WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéCzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV E®èªÉÃ £ÁAiÀÄPÀvéÀ ¨sÆ
É ÃzÀ£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¨sÁUÀªÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. JgÀqÀÆ «zsÁ£ÀUÀ¼À°è
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÄÀ ß EvÀgÀgÆ
É qÀ£É ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîªÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ, ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀªÁV MAzÀÄ
PÀ°PÁ qÉÊjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è §¼À¸À¯ÁVgÀÄªÀ ‘±Á¯ÁªÀÄÄRå¸ÀÜ’ CxÀªÁ ‘±Á¯Á
±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀ’ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ PÉÃªÀ® ªÀÄÄRå
²PÀëPÀ CxÀªÁ ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ®Ä ¹zÀÞ«gÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛUÉ C£Àé¬Ä¸À
Ä ÄvÀÛzÉ.
«ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
JA§ UÀÄgÀÄvÀÄ mÉ¸ï-EArAiÀiÁ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ «ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ vÀªÀÄä
±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨sÉÆÃzÀ£É ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ®Ä vÁªÀÅ £ÀqÉ¹zÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À §UÉÎ ºÉÃ½PÉÆArzÁÝgÉ. CAxÀzÉÝÃ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÇ
¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è F «ÃrAiÉÆUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÆàwð ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¤jÃQë¸À¯ÁVzÉ. F «ÃrAiÉÆUÀ¼ÀÄ ¥ÀoÀåzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄªÀ ªÀiÁ»wUÀ½UÉ
¥ÀÆgÀPÀªÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉAiÀiÁzÀgÀÆ, CªÀÅUÀ¼À £ÉgÀªÀÅ zÉÆgÀPÀzÉÃ ºÉÆÃzÀgÆ
À
¸ÀªÄÀ ¸Éå AiÀiÁUÀzÀAvÉ CªÀ
Cª±ÀåPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀoÀåzÀ°è
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
mÉ¸ï EArAiÀiÁ «ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß http://www.tess-india.edu.in JA§ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è £ÉÃgÀªÁV £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ E®èªÉÃ
qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. E®èªÉÃ ªÉÄªÉÆÃj PÁqïð
P
CxÀªÁ ¹rAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ.
mÉ¸ï-EArAiÀiÁ (Teacher Education through School based Support) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §UÉÎ
«zÁåyð-PÉPÉÃA¢ævÀ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ°PÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C©üªÈÀ ¢Þ ¥Àr¹PÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄÄPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MzÀ
MzV¸ÀÄªÀ
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ºÀAvÀzÀ ²PÀëPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ £ÉgÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ mÉ¸ï-EArAiÀiÁzÀ
zÀ GzÉÝÃ±À. ¨sÁµÉ, «eÁÕ£À ºÁUÀÆ
UÀtÂvÀ PÀ°PÉAiÀÄ°è ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁgÀÄªÀ 105 mÉ¸ï-EArAiÀiÁ MEDgï(OER)UÀ¼ÀÄ F ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀ°ªÉ. vÀªÀÄä
«zÁåyðUÀ½UÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀiÁr vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÁzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÃUÉ F «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß
C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÆß EªÀÅ M¼ÀUÉÆArªÉ. C®èzÉ, vÀªÄÀ ä «µÀAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¹PÉÆ¼Àî®Ä ºÁUÀÆ ¥ÁoÀAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¸À®Ä ²PÀëPÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀÄªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ªÀiÁ»w PÉÆAr (link)UÀ
(
¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.
£ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¯ÉÃRPÀjAzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÁV ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄªÀ F ¸À
¸A¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
http://tess-indiaedu.in ªÉ¨ï¸ÉÊn£À°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä E®èªÉÃ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄÄPÀÛªÁV zÉÆgÀPÄÀ vÀÛªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ
gÁdåUÀ¼À §¼ÀPÉzÁgÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄªÀAvÉ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ««zsÀ ªÉµÀð£ïUÀ¼À£ÄÀ ß ºÉÆA¢zÉ. ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ C£À
C£ÄUÀÄtªÁV
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. AiÀÄÄPÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è, AiÀÄÄPÉAiÀiÀÄ ªÀÄÄPÀÛ«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è mÉ¸ï-EArAiÀiÁ
gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ.
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ಮ &'ಕರು ಅವರ ತರಗ* +ೋ ೆಯ ಅ-ಾ.ಸವನು ಅ ವೃ /ೊ0ಸಲು ಮತು

9:ಾನವನು ಬದ3ಾ<ಸಲು

ಮ 2ಾ3ೆಯ45ನ 6ೋಧ8ಾ

ಮ/ೆ ಸ=ಾಯ >ಾಡುತ ೆ. ಈ 9ಷಯಗಳ ಬ/ೆB ಬಹಳಷುC ಬDೆದEಾFGEೆ ಮತು ‘ಚಟುವI+ೆ ಆ:ಾKತ

ಕ4+ೆ’ ಮತು ‘9:ಾ.L +ೇಂ Mೕಕೃತ ಕ4+ೆ’ 9ಷಯಗಳ ಬ/ೆB ಾಕಷುC ತರ6ೇ*ಯನು

ೕNEಾFGEೆ. ಆದDೆ 2ಾ3ೆಯ45

ಜ ಾGಯು

ಇವ ಗಳನು =ೇ/ೆ ಅ-ಾ.Qಸ6ೇಕು? ಈ ಘಟಕಕವ RಾMSೕGಕ ಾG ಉEಾಹರ ೆಗUೆV ಂ /ೆ WೆXY--ಾರತ ಮುಕ 2ೈ'[ಕ
ಸಂಪನೂ ಲಗಳನು (ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು ) =ೇ/ೆ ಉಪSೕGಸ6ೇಕು ಮತು

ಮ 2ಾ3ೆಯ45ನ &'ಕK/ೆ 2ಾ3ೆಯ45 ಅವರು Rಾಠವನು

ಮಕaಳb -ಾಗವ ಸು9+ೆ 9:ಾನ ಂದ ಮಕaಳ ಕ4+ಾ ಫ4dಾಂಶ(learning outcomes)ವನು =ೆfgಸುವಂdೆ >ಾಡುತEೆ. ಈ ಘಟಕವ
ಒಂದು +ಾ3ಾವ!/ೆ (ಸು>ಾರು 12 ಾರಗಳb) ಮ/ೆ >ಾಗ ದಶ ನ >ಾಡುತEೆ, ಇ45 ೕವ 2ೈ'[ಕ ಬದ3ಾವ ೆಯನು 2ಾ3ೆಯ45
ತರುವಂdೆ +ೇಂ MೕಕKಸು*ೕK.

ೕವ

ಮ &'ಕರ ತರಗ* +ೋ ೆಯ ಅ-ಾ.ಸಗಳನು ಬದ3ಾ<ಸಲು ಬಯಸುವ ಅಂಶಗಳನು

ಕಂಡು Nಯಲು hMೕdಾY ಸ3ಾಗುತEೆ. ಇದರ45

ಮ 2ಾ3ೆಯ45 8ೆಡಸಬಹುEಾದ ಚಟುವI+ೆಗ0 ೆ ಮತು ವ.i ಅಧ.ಯನಗ0ಂದ

+ಾಯ ಗತ/ೊ0ಸಬಹುEಾದ ಉEಾಹರ ೆಗಳb ಇ ೆ.
ೕವ RಾMರಂ ಸುವ ದ+ೆa ಮುಂjೆ ಸಂಪkಣ

ಾG ಈ ಘಟಕವನು ಓದ3ೇ 6ೇಕು, ಮತು ಈ ಘಟಕದ45

ೕNದ ಅನುಕMಮದ45nೕ

ಚಟುವI+ೆಯನು >ಾಡ6ೇಕು, ಈ +ಾ3ಾವ!/ೆ ಸಂಬಂ!Qದ ಮ +ಾಯ Sೕಜ8ೆ, iMn ಮತು ಅವ3ೋಕನದ Eಾಖ3ೆಗಳನು ಇN.

ಕ

ಾ ನಚ (Learning Diary)

ಈ ಘಟಕದ pೕ3ೆ +ೆಲಸ >ಾಡು ಾಗ
ಬDೆದು+ೊಳbt*ೕK. ಇದKಂದ ೕವ
ಇ/ಾಗ3ೇ ಒಂದನು

ೕವ ಸೂಚ8ೆಗಳನು ‘ಕ4+ಾ

ನಚK’ ಅಂದDೆ ಒಂದು hೕಲq_ ಅಥ ಾ 8ೋs ಪ ಸಕದ45

ಮ 9jಾರಗಳನು ಮತು Sೕಜ8ೆಗಳನು ಒಂEೇ ಕuೆಯ45 2ೇಖKQ ಇಟುC+ೊಳbt*ೕK. ಬಹುಶಃ

ೕವ RಾMರಂ Qರಬಹುದು.

ಈ ಘಟಕದ45 ೕವ ಒಬwDೇ +ಾಯ ವನು >ಾಡು*ೕK, ಆದDೆ ೕವ 6ೇDೆ 6ೇDೆ 2ಾ3ೆಯ 8ಾಯಕDೊಂ /ೆ ಚf QEಾಗ ಮ/ೆ =ೆfgನ
ಕ4+ೆxಾಗುತEೆ. ಈ 8ಾಯಕರು

ೕವ ಈ/ಾಗ3ೇ ಸಂSೕಗ/ೊಂಡು +ಾಯ

ಅಥ ಾ 6ೇDೆಯವDೊಂ /ೆ =ೊಸ

ವ

ಸು*ರುವ

ಮ ಸ=ೋEೊ.ೕGxಾGರಬಹುದು

ೆ ೕಹ ಸಂಬಂಧ 6ೆUೆಸುವವDಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಇದನು ಸಂಘIತ ಾG ಅಥ ಾ =ೆfgನEಾG

ಅ8ೌಪjಾKಕ ಾG >ಾಡ6ೇ+ಾಗಬಹುದು.

ೕವ

ನಚKಯ45 ಬDೆದು+ೊಂಡ ಸಲ=ೆ/ ಸೂಚ8ೆಗಳb ಸ-ೆಯ45,

ೕz ವ!ಯ ಕ4+ೆ

ಮತು ಅ ವೃ /ಾG ಉಪಯುಕ ಾGರುತ ೆ.

ಾ ಾ ಾಯಕರು ಈ ಘಟಕ ಂದ ಎನನು ಕ ಯಬಹುದು
•
•

ಮ 2ಾ3ೆಯ45 ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು ಉಪSೕGಸುವ =ಾಗೂ ಅಳವNQ+ೊಳbtವ ಾಮಥ. ವನು ಪMಶಂQಸು*ೕK.

•

ಮ 2ಾ3ೆಯ45 ಮಕaಳb ಕ4+ೆಯ45 -ಾಗವ ಸುವ ದನು =ೆfgಸುವ ದು =ೇ/ೆ ಎಂದು ಗುರು*ಸು*ೕK.

•

1

6ೋಧ8ಾ2ಾಸ{ =ಾಗೂ WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ ರಚ8ೆಯ ಬ/ೆB ಪKfತ ಾಗುತEೆ.

6ೋಧ8ೆ =ಾಗೂ ಕ4+ೆಯ45 ಸು:ಾರ ೆಯನು ಸಮಥ

ಾG =ೇ/ೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಕಲ}8ೆಗಳನು >ಾಡು*ೕK.

ಾಗವ"ಸು$ ೆಯನು %ೆ&'ಸುವ ದು,, $ ಾ()*

ೇಂ ,ೕಕೃತ

/ೋಧ ಾ $2ಾನ
2005 ರ45, ಎ~.Q.ಎ•. 9:ಾ.L ಗಳ -ಾಗವ ಸು9+ೆಯ 9:ಾನ ಂದ ಕ4+ೆಯನು =ೆfgನ ಪM>ಾಣದ45 ಾ!ಸಲು ಾಧ. ಎಂಬ
ಅಂಶವನು ಸ}ಷC ಾG =ೇ0Eೆ. 9Eಾ.L ಗಳb
•

ಕ4ಯು ಾಗ ಅವರ ಕಲ}8ೆಯನು ಮಂNಸಲು
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•

ಅವರ 9jಾರಗಳನು ಮತು ಅನುಭವಗಳನು ಚf ಸಲು ಮತು >ಾತ8ಾಡಲು

•

2ಾ3ೆಯ45 ಕ4ಯುವ ಅಂಶಗಳನು ಅವರ ತ. •ೕವನ+ೆa ಸಂಬಂ!Q+ೊಳbtವ ದ+ೆa

ಇ ೇಲ5ವkಗ0/ೆ ಅವ+ಾಶವನು

ಸುವ ದು ಮತು ಸ -ಅ ವೃ

ಾ!ಸುವ ದು

ೕಡ6ೇಕು.

fತM 1: 9Eಾ.L ಗಳ -ಾಗವ ಸು9+ೆಯು ಕ4+ೆಯನು =ೆfgಸುವ ದು; &'ಕರು ಸಹ ಇ45 ಕ4ಯುವವರು
ಸಂ2ೆ‚ೕಧ8ೆಯು ಸಹ ಇದನು ಒಪ }ತEೆ. ಆದDೆ ಇದನು ಅನುƒಾ„ನ/ೊ0ಸುವ ದು ತುಂ-ಾ ಕಷC ಾಧ. ಾGEೆ. ತರಗ*ಯ45 =ೆfgನ
9Eಾ.L ಗಳ ಸಂ…ೆ., ಬಹುವಗ

6ೋಧ8ೆ ಮತು ಬಹು>ಾಧ.ಮದ 6ೋಧ8ೆಯು &'ರನು 9Eಾ.L -+ೇಂ Mೕಕೃತ 9:ಾನ

ಅಳವNQ+ೊಳtಲು ಅNqಯನು ಉಂಟು >ಾಡುತEೆ. WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳb ಇವ ಗಳನು ಅಳವNQ+ೊಳtಲು RಾMSೕGಕ
9:ಾನವನು

ೕಡುತEೆ. ಇದು ವ.i ಅಧ.ಯನ ಮತು ಚಟುವI+ೆಯ ರೂಪದ45Eೆ. &'ಕರು ತರಗ*ಯ45 ಇವ ಗಳನು ಬಳಸುವ ದKಂದ ಈ

ಅuೆ-ತuೆಗಳನು †ೕರಬಹುದು.
ಒUೆtಯ 2ಾ3ೆಗಳ45ನ &'ಕರುಗUೇ iMxಾ&ೕಲ ಕ4+ೆ/ಾರDಾGರುdಾDೆ ಮತು ಅವರ ತ.ದ ತರಗ*ಯ ಅ-ಾ.ಸಗಳ45
•

ಅವರು >ಾಡುವ +ಾಯ ಗಳನು ಪKೕ‡QಸುdಾDೆ.

•

ಪM*Sಬw 9Eಾ.L ಯು ಎನನು ಕ4ತ ಎಂದು ಪK&ೕ4ಸುdಾDೆ.

•

ಅವರ ತರಗ*ಯ ಅ-ಾ.ಸಗಳb ಮತು 6ೋಧ8ಾ +ೌಶಲಗಳನು ತರಗ*ಯ45 ಅಳವNQ+ೊಂಡು ಮತು ಅವ ಗಳನು
ಅˆವೃ /ೊ0ಸುವ ದರ ಮೂಲಕ dೋKಸುdಾDೆ.

2ಾ3ಾ 8ಾಯಕDಾG

ೕವ , &'ಕರು ತರಗ*ಯ +ೋ ೆಯ45 ಅವರು >ಾಡುವ ಪMSೕಗಗ0/ೆ ಮತು ಅವರ ತರಗ*ಯ ಅ-ಾ.ಸಗಳ

ಅ RಾMಯ+ೆa ಅಸDೆಯನು

ೕಡುವ ದು ಮ RಾತM ಾGEೆ. &'ಕರು ತಮ ತರಗ*ಯ 6ೋಧ8ೆಯ45 -ಾಗವ ಸು9+ೆಯ 9:ಾನವನು

ಅಳವNQ =ಾಗೂ ಅನುಭವವನು ಪuೆಯುವ ದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ 9:ಾನದ 3ಾಭಗಳನು ಪMಶಂ&ಸುdಾDೆ. ಒಂದು ಾK ಅದರ
3ಾಭಗಳನು ಸ ತಃ ಅನುಭ9Qದ ನಂತರದ45, &'ಕರು =ೊಸ 9:ಾನವನು ಅಳವNಸುವ45 92ಾ ಸವನು dೋKಸುdಾDೆ.
ಚಟುವI+ೆ 1 ರ45

ೕವ

ಮ 2ಾ3ೆಯ45ನ ಈGನ 6ೋಧ8ೆ ಮತು ಕ4+ೆಯನು ಪKಗ[Q ಮತು ಮುಂ ನ +ೆಲವ

ಅ ವೃ /ೊಳt6ೇ+ಾದ ಅಂಶಗಳನು ಆna >ಾಡು*ೕK. ಈ +ೆಳGನ ಚಟುವI+ೆಗಳb
ಅ ವೃ ಪNಸಲು ಸಹ+ಾರವನು

ಮ &'ಕK/ೆ ಅವರ ತರಗ*

ಾರಗಳ +ಾಲ
ವ ಹ ೆಯನು

ೕಡಲು ಮ/ೆ ಸ=ಾಯ >ಾಡುತEೆ. ಇದನು fತM 2 ರ45 9ವKQEೆ.

ಚಟುವI+ೆ 1: ನಮ ತರಗ* =ೇ/ೆ 9Eಾ.L -+ೇಂ Mೕಕೃತ ಾGEೆ?
ಚಟುವI+ೆಯು

ಮ 2ಾ3ೆಯ45ನ ಈGನ 6ೋಧ8ೆ ಮತು ಕ4+ೆಯ45 ಎಷCರ ಮIC/ೆ 9Eಾ.L -+ೇಂ Mೕಕೃತ ಾGEೆ ಎಂಬುದನು

ಪKೕ‡ಸುತEೆ. ಅ* ಮುಖ. ಾG ಗಮ ಸವ Eೇ8ೆಂದDೆ ಒUೆtಯ ಅ-ಾ.ಸಗಳb ಈ/ಾಗ3ೇ 2ಾ3ೆಯ45 ಇರುವ ದನು

ೕವ

ಮುಂದುವDೆQK, ಅದiaಂತಲೂ pೕ3ೆ +ೇಂ MೕಕKQದ ಅಂಶಗಳನು ಅ ವೃ /ೊ0ಸುವ ದು.
ಸಂಪನೂ ಲ 1 ರ45ನ +ೋಷ„ಕವನು ಉಪSೕGQ, 2ಾ3ೆಯ45 ಈಗ ಇರುವ ತರಗ*+ೋ ೆ ಅ-ಾ.ಸಗಳ pೕ3ೆ 3ೆಕaಪK2ೆ‚ೕಧ8ೆಯನು
>ಾN+ೊ0tK. ಇದು

ಮ ಅನುಕೂಲ+ಾaG, ಇದನು

ೕವ 6ೇDೆ xಾKಗೂ dೋKಸ6ೇ+ಾGಲ5. ಈಗ, ಎಷುC &'ಕರು ಮತು ಎಷುC

&'ಕರ ತರಗ*ಯ45 ಕ4+ೆ/ಾG 9Eಾ.L ಗಳ -ಾಗವ ಸು9+ೆ ಎಷCರ ಮIC/ೆ ಇEೆ ಎಂಬುದರ ಸ}ಷ„dೆಯನು
ೕವ

ೕವ 8ೋಡು*ರುವ ದು

ಮ ತರಗ*ಯ ಪMiMnಯನು ಸಹ ೕ ಾGnೕ ಅವ3ೋಕನ >ಾN+ೊಳbtವ ದನು hMೕdಾY QEೆ. ಇದರ45 ೕವ ಬಹಳಷುC
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ಮIC/ೆ RಾM>ಾ[ಕ ಾGK. ೕವ ಪ ನಃ ನಂತರದ ಚಟುವI+ೆಯ45 ಈ ಚಟುವI+ೆಯ 3ೆಕaಪK2ೆ‚ೕಧ8ೆ/ೆ ಬರು*ೕK.
ಹಂತ 1: 3ಮ5 ಾ ೆಯ 6ನ /ೋಧ ೆ ಮತು7 ಕ

ಾ ಪ,9,:ಯ ೆಕ;ಪ

ೆ<ೕಧ ೆ

ಉEಾಹರ ೆ/ೆ, &'ಕರು xಾವ Kೕ*ಯ ಪM2ೆ ಗಳನು ಉಪSೕGಸುdಾDೆ? 9Eಾ.L ಗಳb ಪM2ೆ ಯನು +ೇಳbdಾDೆn?

ಹಂತ 8: %ೊಸ ೇಂದ,ದ ಅಂಶ ೆ; %ೋಗುವ ದು..
ಉEಾಹರ ೆ/ೆ, ಾ‰ ಕ ಸಂಪನೂ ಲವನು Rಾಠದ45
ಉಪSೕGಸುವ ದರ ಕuೆ/ೆ ಗಮನವನು +ೇಂ MೕಕKಸುವ ದು.

ಹಂತ 2: /ೋಧ ೆ ಮತು7 ಕ

ೆಯನು ಅ?ವೃ @ಪAಸಲು

ೇಂ ,ೕಕ ಸ/ೇ ಾದ ಆ:;..
ಉEಾಹರ ೆ/ೆ, ಎ3ಾ5 ತರಗ*ಯ45 ŠೊdೆxಾG +ೆಲಸವನು ೇK
>ಾಡಬಹುEಾದ +ೆಲಸಗಳನು =ೆಚುg ೕಡುವ ದು.

ಹಂತ 7: ಸಮಥ* ೆಯನು ಕಟುEವ ದು

ಹಂತ 3: FGಕರನು HೊಡJK ೊಳMN$ ೆ

ಉEಾಹರ ೆ/ೆ, ŠೊdೆxಾG +ೆಲಸ >ಾಡುವ Sೕಜ8ೆಯು ಒಂದು

ಉEಾಹರ ೆ/ೆ, WೆXY--ಾರತದ ŠೊdೆxಾG +ೆಲಸ >ಾಡುವ

ಾ>ಾನ. ಅ-ಾ.ಸ ಾಗುತEೆ; 9Eಾ.L ಗಳb ŠೊdೆxಾG +ೆಲಸ

ದೃಶ.>ಾಧ.ಮಗಳನು &'ಕರ ಸ-ೆಯ45 dೋKQ ಚjೆ ಯನು

>ಾಡುವ ದ+ೆa ಒGB+ೊಳbtdಾDೆ.

>ಾಡಲು ಉdೇ•ಸುವ ದು.

ಹಂತ 6: ಚಟುವOಗಳನು $ಸ7 ಸುವ ದು
ಉEಾಹರ ೆ/ೆ, >ೌಲ.>ಾಪನದ >ಾ

*<ಂದ Rಾಠದ45

ŠೊdೆxಾG +ೆಲಸ >ಾಡುವ Sೕಜ8ೆಯನು =ೆjಾgG
ಉಪSೕGಸುವ ದು.

ಹಂತ 4: FGಕರ ಚಟುವO ೆ
ಉEಾಹರ ೆ/ೆ, ಎ3ಾ5 &'ಕರು ತಮ Rಾಠದ45 ŠೊdೆxಾG +ೆಲಸ
>ಾಡುವ Sೕಜ8ೆಯನು ೇKಸುವ ದು.

ಹಂತ 5: Pಾಠಗಳ Rೌಲ(Rಾಪನ
ಉEಾಹರ ೆ/ಾG, 2ಾ3ಾ 8ಾಯಕರು ಅಥ ಾ 2ಾ3ಾ &'ಕರು ತಮ ಸ=ೋEೊ.ೕGಗಳ ತರಗ*ಯ 9ೕ' ೆ

fತM 2 9Eಾ.L -+ೇಂ Mೕಕೃತ ಕ4+ೆಯನು ಸiMಯ/ೊ0ಸುವ ಚಕM
(ಉEಾಹರ ೆಯನು ಉಪSೕGQ ŠೊdೆxಾG +ೆಲಸ >ಾಡುವ Sೕಜ8ೆಯನು ತರಗ*ಯ45 =ೆfgಸುವ ದು).
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2 TೆUV- ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ[.ಗಳ 6 ಏನು ಇ ೆ??
WೆXY--ಾರತದ ಸಂಪನೂ ಲಗಳb &'ಕರು ಕ4+ೆಯ45 9Eಾ.L ಗಳb -ಾGxಾಗುವ 9:ಾನವನು ಅ ವೃ ಪNಸಲು ಸ=ಾಯ
>ಾಡುತEೆ. ಈಗ ಮತು ಮುಂ ನ 9-ಾಗದ45,

ೕವ ಸಂಪನೂ ಲಗಳನು 8ೋಡು*ೕK ಮತು ಬದ3ಾಗ6ೇ+ಾದ ಹಂತದ ಬ/ೆB

+ೇಂ MೕಕKQ ಆKQ+ೊಳbt*ೕK. (fತM 2 ರ45 ಹಂತ 2).
ಸಂಪನೂ ಲ 2 ಬಳಸ6ೇ+ಾದ 6ೋಧ8ಾ 9:ಾನಗಳ ತತ ವನು ŠೋNಸುತEೆ ಮತು ಉಪಯುಕ ಾದ ಬದ3ಾವ ೆxಾಗ6ೇ+ಾದ
ಾDಾಂಶವನು

ೕಡುತEೆ. WೆXY--ಾರತ Sೕಜ8ೆಯು 98ಾ.ಸ/ೊ0Qದ ಇಂತಹ ಘಟಕಗಳb &'ಕK/ೆ ಸಹ+ಾKxಾG ೆ.

ಸಂಪನೂ ಲ 3 ಘಟಕಗಳ45ರುವ

ಜ ಾದ ಮುಖ. ಅಂಶದ 9ಷಯವನು ಮತು 6ೇDೆ 6ೇDೆ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ 98ಾ.ಸದ ರಚ8ೆಯನು

9ವKಸುತEೆ. ಅ45 15 ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳb -ಾƒೆ ಮತು ಾ'ರdೆ, ಮೂಲ 9‹ಾನ, RಾMಥ†ಕ ಆಂಗ5 -ಾƒೆ 9-ಾಗಗಳ45 ಮುಖ. ಅಂಶಗಳb
ಮತು ಅದ+ೆa ಸಂಬಂ!Qದ ದೃಶ. >ಾಧ.ಮಗಳನು -ಾರ*ೕಯ 2ಾ3ೆಗ0/ೆ =ೊಂದುವಂdೆ f*MಕKಸ3ಾGEೆ.

ಚಟುವI+ೆ 2: WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು 8ೋಡುವ ಬ/ೆB
WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ45 ಒಂದನು ಸಂಪkಣ
2ಾ3ೆಯ

ಾG 8ೋಡಲು ಆna >ಾN+ೊ0tK. ಾಧ. ಾದ45 ಈ ಚಟುವI+ೆಯನು

Kಯ &'ಕDೊಂ /ೆ >ಾNK. ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳb &'ಕರು

ಷ„ ಾG ಕ4ಯ6ೇ+ಾದ +ೌಶಲ ಮತು

ಮ

ಾಮಥ. ಗಳನು

ಕ4ಯಲು ಸ=ಾಯ ಆಗುವಂdೆ 98ಾ.ಸ/ೊ0QEೆ. ೕವ WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು ಓ ದ ನಂತರದ45, ೕವ ಸಂಪನೂ ಲ
8ೋNK. ಇದು ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ ರಚ8ೆಯನು 9ವKಸುತEೆ.

ಮ ಸ=ೋEೊ.ೕGಗUೆV ಂ /ೆ, &'ಕರು ಈ 9-ಾಗದ45 ಎನನು

ಕ4ಯುdಾDೆ ಎಂದು ಗುರು*QK.
WೆXY--ಾರತ ಮುಖ. ಸಂಪನೂ ಲವನು http://tinyurl.com/kr-all10 ಇ45 8ೋNK.
ಅಂಶಗಳನು ಸೂfಸುತEೆ?

ಈ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳb xಾವ ಮುಖ.

ಾಧ. ಾದ45 ಒ.ಇ.ಆ_.ಗ0/ೆ ಸಂಬಂ!Qದ WೆXY--ಾರತದ 9ೕNS 8ೋNK. WೆXY--ಾರತದ

ಇ.ಆ_.ಗಳb 9Eಾ.L ಗಳ ಎ3ಾ5 ಪಠ.ಕMಮವನು =ೊಂ ರುವ ಲ5 ಎಂಬುದನು 8ೆನŒನ45NK.

3
ಈಗ

ಾವ ಬದ ಾವ]ೆಯನು 3ೕವ Rಾಗ*ದಶ*ನ Rಾಡ/ೇಕು??
ೕವ 3ೆಕa ಪK2ೆ‚ೕಧ8ೆಯ ಒಂದು ಅಂಶದ pೕ3ೆ +ೇಂ MೕಕKಸು*ೕK. ಇದKಂದ

ಒಂದು ಪMಗ*ಯನು +ಾಣಬಯಸುdೇ ೆ. ಒಂEೇ

ಮ 2ಾ3ೆಯ 6ೋಧ8ೆ =ಾಗೂ ಕ4+ೆಯ45

ೇUೆ/ೆ ಬಹಳ ಅಂಶಗಳ ಪMಗ*/ೆ =ೋಗುವ ದು ಸೂಕವಲ5. ಒಂದು ಸಲ+ೆa ಒಂದು

ಅಂಶವನು +ೇಂ MೕಕKQದDೆ, ೕವ ಯಶಸYನು +ಾಣುವ ಾದ.dೆ =ೆjಾgಗುತEೆ.

ಚಟುವI+ೆ 3: ಪMಗ*ಯನು +ಾಣಬಯಸುವ ಅಂಶವನು ಗುರು*ಸುವ ದು.
ಸಂಪನೂ ಲ 1 ರ45ನ ಉತರಗಳನು ಉಪSೕGQ+ೊಂಡು ಮತು WೆXY--ಾರತದ ಪMಮುಖ ಸಂಪನೂ ಲ 3 ರ -ಾಗವ ಸು9+ೆಯ
ಅ-ಾ.ಸದ ತತ ಗಳ ಪIC<ಂದ ಬದ3ಾವ ೆ =ೊಂದ6ೇ+ಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನು ಗುರು*ಸುವ ದು. (ಉEಾಹರ ೆ/ೆ, ಇದು ŠೊdೆxಾG
+ೆಲಸ >ಾಡುವ ಅಥ ಾ ಪM& ಸುವ +ೌಶಲ ಆಗಬಹುದು)
WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ45ನ ಸಂಪನೂ ಲ 3 ರ45ನ +ೋಷ„ಕವನು ಸಹ
ಸಂಬಂ!Qದ 9ೕNSಗಳನು

ೕವ 8ೋಡಬಹುದು. ಇದರ45ನ ಅ-ಾ.ಸದ ತತ ಗ0/ೆ

WೆಸY--ಾರತದ ಎ3ಾ5 ಸಂಬಂ!ತ ಸಂಪನೂ ಲಗ0/ೆ ಸಂಪi ಸಬಹುದು. WೆXY--ಾರತದ

ಇ.ಆ_.ಗಳ45ರುವ ಸಂಪನೂ ಲಗಳ ಪICಯನು >ಾNK. (-ಾƒೆ ಮತು ಾ'ರdೆ, RಾMಥ†ಕ ಗ[ತ, RಾMಥ†ಕ ಆಂಗ5 -ಾƒೆ, ಮತು
RಾMಥ†ಕ 9‹ಾನ) ಇದು ಮ 2ಾ3ೆಯ45 6ೋಧ8ಾ 9:ಾನವನು ವೃ ಸಲು ಸ=ಾಯ ಾಗುತEೆ.
ಉEಾಹರ ೆ/ೆ,

ಮ 2ಾ3ೆಯ45ನ &'ಕರು ತರಗ*ಯ ಮುಂjೆ Rಾಠದ ಬ/ೆB ಸKxಾG 9jಾರವನು >ಾಡುವ ಲ5 ಎಂದು

ಮ/ೆ

*0 ರಬಹುದು. ಆದKಂದ ೕವ Rಾಠ Sೕಜ8ೆಯ ಬ/ೆB ಗಮನ +ೇಂ MೕಕKಸುವ EಾG ಆnaಯನು >ಾN+ೊಳbt*ೕK. ಇದು Rಾಠದ
ರಚ8ೆಯಲ5Eೇ, 99ಧ 6ೋಧ8ಾ ಪದF*, ಮತು ಉಪSೕGQದ ಸಂಪನೂ ಲ ಇ ೇಲ5ವk ಪMಗ*ಯ ದೃ•C<ಂದ ಬದ3ಾವ ೆ/ೆ
ಒಳಪಡಬಹುದು.
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fತM 3 ಮ 2ಾ3ೆಯ45 ಎನನು ಪMಗ* +ಾಣಬಯಸು*ೕK?
ಪxಾ ಯ ಾG, ೕವ 9Eಾ.L ಗಳb ತರಗ*ಯ45 =ೆjಾgG >ಾತ8ಾಡುವ ದನು ಆRೇŽೆಪಡು*ೕK (ಪMಮುಖ ಸಂಪನೂ ಲ ‘ಕ4ಯಲು
>ಾತ8ಾಡು’ 8ೋNK (http://tinyurl.com/kr-talkforlearning)), ಅಥ ಾ
ಸಂ…ೆ. =ೆjಾgGದFDೆ

ೕವ

ಮ 2ಾ3ೆಯ45 ತರಗ*ಯ45 9Eಾ.L ಗಳ

9Eಾ.L ಗಳb ŠೊdೆxಾG +ೆಲಸ >ಾಡುವ ದನು

ಧ Kಸಬಹುದು. (‘ŠೊdೆxಾG +ೆಲಸ

ಉಪSೕGQ+ೊಂಡು (http://tinyurl.com/kr-usingpairwork)) 9Eಾ.L ಗಳ ಸಂ…ೆ. =ೆjಾgGರುವ ತರಗ*ಯ45ಯೂ ಸಹ
&'ಕರು 6ೋಧ8ೆಯನು ಪK ಾಮ+ಾKxಾG >ಾಡಬಹುದು.

ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ45 ಇರುವ Sೕಜ8ೆ ಮತು 2ಾ3ೆಯ45 ಬದ3ಾವ ೆಯ >ಾಗ ದಶ ನ ಂದ ಮತು ಈ ಬದ3ಾವ ೆಯನು

ೕವ 2ಾ3ೆಯ45

ಅನುƒಾ„ನ/ೊ0ಸುವ ದKಂದ ೕವ =ೆjಾgG *0ದು+ೊಳbt*ೕK.
ಒಂದು +ಾ3ಾವ!ಯ45 ಒಂEೆ ಅಂಶದ45 ಬದ3ಾವ ೆ ತರುವ ದನು ಆna >ಾಡುವ ದು ಬಹು ಮುಖ.. ಒಂEೇ ಸಲ+ೆa ಹಲವ ಅಂಶಗಳ
ಬದ3ಾವ ೆಯನು ತರಲು ಪMಯ* QದDೆ, ಬದ3ಾವ ೆಯು ಬಹಳ ಕNp ಪK ಾಮ+ಾKxಾGರುತEೆ. ಈ +ೆಳGನ ವ.i ಅಧ.ಯನದ45
ಒಂದು 2ಾ3ೆಯ 2ಾ3ಾ 8ಾಯiಯು ಒಂದು ಅಂಶದ45 ಬದ3ಾವ ೆಯನು ತರಲು ಧ Kಸುವ ದನು ಓ K.

ವ.i ಅಧ.ಯನ 1: &Mೕಮ* ಚuಾq ಅವರ ಅ8ೆ ೕಷ ೆಯನು ಪM*ˆಂˆಸುdಾDೆ
ಇದು &Mೕಮ* ಚuಾq ಅವರು ಬDೆ ರುವ ಕ4+ಾ ನಚK, ಇವರು RಾMಥ†ಕ 2ಾ3ೆಯ 8ಾಯi. ಇವರು ಚಟುವI+ೆ 1 ಮತು ಚಟುವI+ೆ
ತಮ 2ಾ3ೆಯ45 ಪMಯ* QEಾFDೆ.
8ಾನು ಸಂಪನೂ ಲ 1 ರ45ನ +ೋಷ„ಕವನು ತುಂಬಲು RಾMರಂ QEೆ ಮತು ಅದು ನನ/ೆ ಜ ಾGಯೂ xಾವ Kೕ*ಯ ಕ4+ಾ ಪMiMn
ನಮ 2ಾ3ೆಯ45 8ೆuೆಯು*Eೆ ಎಂದು ಪKೕŽೆ >ಾNತು. 9Dಾಮದ ೇUೆಯ45 ಆ/ಾ/ೆB ನನ/ೆ &'ಕರು ಏನು =ೇಳbdಾDೆS ಅಥ ಾ
ಅ8ೌಪjಾKಕ ಚjೆ <ಂದ ಬರುವ >ಾ *ಯು, &'ಕರ ಗM +ೆ ಮತು ನನ ಗM +ೆ ಒಂEೇ ಇEೆ ಎಂದು ಅ Qತು. ಅಥ ಾ
9Eಾ.L ಗಳದುF ಸಹ ಒಂEೇ ಇEೆxಾ? ಇದು ನನ/ೆ ಗM +ೆಯ ಬ/ೆB fಂ*ಸುವಂdೆ >ಾNತು.
ಪMಮುಖ ಸಂಪನೂ ಲಗಳb ನನ/ೆ ಈ ಒಂದು +ಾ3ಾವ!/ೆ ಒಂದು ಅಂಶದ pೕ3ೆ +ೇಂ MೕಕKQ ಕಂಡು+ೊಳtಲು hMೕdಾY Qತು, ಇದರ45
ನನ/ೆ ತುಂ6ಾ ಅಂಶ /ೊ*ಲ5 ಮತು ತುಂ6ಾ +ೆಲಸ >ಾಡ6ೇ+ಾGEೆ ಎಂದು /ೊdಾ<ತು. 9Eಾ.L ಗಳb +ೇಳbವ ಪM2ೆ ಯು ಅವರ
ಕ4+ೆಯನು =ೆfgಸುತEೆ ಎಂದು 8ಾನು ನಂಬುdೇ8ೆ. Rಾಠಗಳ ಕ4+ೆಯ45 ಎ8ೇನು ಪM2ೆ ಗಳನು +ೇಳb*EಾFDೆ ಎಂದು *0ಯಲು 8ಾನು
2ಾ3ೆಯ ಸುತಲೂ ಒಂದು ಸುತು =ಾi ಬರಲು

ಧ KQEೆ. Rಾಠ >ಾಡುವ ಸಮಯದ45 2ಾ3ೆಯ ವDಾಂಡದ45 8ೆuೆEಾಡುdಾ, ಏನು

8ೆuೆಯು*Eೆ ಎಂದು *0ದು+ೊಳbtವ ದು ತುಂ6ಾ ಸುಲಭ. ೆ+ೆ ತುಂ6ಾ ಇರುವ ದKಂದ +ೊಠNಯ 6ಾGಲು ಸಹ =ಾiರ4ಲ5.
8ಾನು ತರಗ*ಯ +ೋ ೆಯ45 =ೋಗ ರಲು ಧ KQEೆ, ಏ+ೆಂದDೆ 9Eಾ.L ಗಳb =ಾಗೂ &'ಕರು 8ಾನು >ಾಡುವ ಇಂಥಹ +ೆಲಸ+ೆa
ಇನೂ ಒGB+ೊಂNಲ5. 2ಾ3ಾ 8ಾಯಕರು ತರಗ*ಯ +ೋ ೆಯನು ಪM ೇ&ಸುವ ದKಂದ

ಾ>ಾನ. ಾG ತರಗ*ಯ45 8ೆuೆಯುವ

ಪMiMnಯು ಬದ3ಾಗುತEೆ. ಆದFKಂದ 8ಾನು ತರಗ*ಯ +ೋ ೆಗಳ =ೊರG ಂದ +ೇ0Q+ೊಳbtdೇ8ೆ.
ಬಹಳಷುC ತರಗ* +ೋ ೆಯ45 8ಾನು ಗಮ ಸುವ Eೇ8ೆಂದDೆ, &'ಕರು >ಾತ8ಾಡುdಾDೆ ಮತು 9Eಾ.L ಗಳb ಸುಮ 8ೆ
+ೇ0Q+ೊಳbtdಾDೆ. xಾ ಾಗ3ಾದರೂ ಒp >ಾತM &'ಕKಂದ ಪM2ೆ ಬರುತEೆ ಮತು 9Eಾ.L ಗಳb ಒWಾCG ಉತKಸುdಾDೆ. ಆದDೆ
www.TESS-India.edu.in

7

ಸ ಯಂ- ವ ಹ ೆ ಮತು ಸ -ಅ ವೃ : ಮ ನು

ೕ ೇ ವ
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ಮುಕ ಪM2ೆ ಗಳನು +ೇಳbವ ಲ5 ಅಥ ಾ ಏನು =ೇ0Eೆ ಅದನು 9Eಾ.L ಗಳb ಒಪ}Eೆ ಇರುವಂಥ ಪM2ೆ ಗಳb ಇರುವ ಲ5. &'ಕರು
>ಾತ8ಾಡುವ ಕuೆ/ೆ, ಕಪ } ಕಲ/ೆಯ ಕuೆ/ೆ ಮುಖ >ಾN 9Eಾ.L ಗಳb ಾ3ಾG ಕು0ತು+ೊಂNರುdಾDೆ.
+ೇವಲ &Mೕ pೕಘ8ಾಥ~ ತರಗ*ಯು 6ೇDೆxಾGರುತEೆ – ಅವರು 9Eಾ.L ಗಳb ಒಪ}Eೆ ಇರುವಂಥ =ೇ0+ೆಯ ಪM2ೆ ಗಳನು
+ೇಳbವ ದನು +ೇ0Q+ೊಂNEೆFೕ8ೆ ಮತು 9Eಾ.L ಗಳb ತಮ
9jಾರ >ಾಡಲು ಸಮಯ’ವನು

ಾದವನು 9ವKಸುdಾDೆ. ಅವರು 9Eಾ.L ಗ0/ೆ ಉತKಸುವ ಮುನ

ೕಡುdಾDೆ.

9Eಾ.L ಗಳb ಪM2ೆ ಯನು +ೇಳbdಾ ಒಬwK/ೆ ಒಬwರು >ಾತ8ಾಡುವ ದು ನನ/ೆ +ೇಳbತEೆ ಮತು iಟiಯ ಮೂಲಕ 8ೋNEಾಗ
9Eಾ.L ಗಳb ಒಬwರ ಎದುKನ45 ಇ8ೊ ಬwರು ಕು0*ರುವ ದು ಮತು ಇಬwರು +ೆಲಸ >ಾಡುವ ದು +ಾ[ಸುತEೆ.
pೕಘ8ಾಥ~ ತರಗ*ಯ45 >ಾತM ಒUೆtಯ ಅ-ಾ.ಸ 8ೆuೆಯು*ರುವ ದು *0ಯು*Eೆ, ಆದDೆ 8ಾನು ಎಲ5ರ ಏದುKನ45
ಅವDೊಬwರನು =ೊಗ0 &'ಕರ ನಡು ೆ ಅಸಮ:ಾನವನು ಉಂಟು >ಾಡದಂdೆ 8ಾನು ತುಂ6ಾ ಎಚgK+ೆ<ಂದ ಇರ6ೇಕು ಎಂದು ನನ/ೆ
Eೆ. 8ಾನು ಈ +ಾ3ಾವ!/ೆ ‘ಪM& ಸು9+ೆ ತಂತM’ವನು +ೇಂ MೕಕKಸಲು *ೕ>ಾ

QEೆ. ಇದKಂದ 8ಾನು &Mೕ pೕಘ8ಾಥ~ ಅವರ

-ಾಗವ ಸು9+ೆ 9:ಾನ ಮತು WೆXY--ಾರತ ಸಂಪನೂ ಲಗಳನು ಉEಾಹರ ೆxಾG ೕಡಬಹುದು.

4 3ಮ5 FGಕ^ೊಂ

ೆ ೆಲಸ Rಾಡುವ ದು

&'ಕK/ೆ =ಾಗೂ 9Eಾ.L ಗ0ಗೂ ಸಹ ಕ4+ಾ ಪKಸರವನು

† ಸುವ ದರ ಕuೆ/ೆ -ಾಗಶಃ

ಮ +ೆಲಸವ ಇರ6ೇ+ಾಗುತEೆ. ಇ45

&'ಕರನು =ೊಸ Kೕ*ಯ45 +ೆಲಸ >ಾಡಲು ಪMಯ* ಸುವಂdೆ ಮತು =ೊಸ +ೌಶಲವನು ವೃ Q+ೊಳtಲು hMೕdಾY ಸ6ೇಕು. &'ಕK/ೆ
ಇದನು >ಾಡಲು ಕಷC ಎ ಸಬಹುದು ಆದKಂದ ೕವ ಅವರ ಸಹ+ಾರ+ೆa ಇ FೕK ಮತು ಹUೆಯ ಪದF*ಯನು ˆಡುವ ದು ಒUೆtಯEೆಂದು
ಅವK/ೆ ಅ ಸ6ೇಕು.
ಒಂದು 2ಾ3ೆಯ45ನ ಇಬwರು Kಯ &'ಕರು ಈ =ೊಸ ತತ ವನು >ಾಡು9+ೆ<ಂದ ಕ4+ೆಯ45 ಅಳವNQ+ೊಳtಲು ಈ Kೕ*ಯ +ೆಲವ
ಆ3ೋಚ8ೆಯನು >ಾNದರು.
/ೇ^ೆ /ೇ^ೆ ಾ ೆಯ 6ರುವ ತರಗkಯ
ಅ ಾ(ಸದ $ೕAjಗಳನು ೋpೊಣ
ಈ Pಾಠ ಪದgkಯ ಬ ೆ ಚ&*qೊಣ

$_ಾರಗಳನು ಹಂ& ೊಳNಲು ಉHೆ7ೕaಸ/ೇಕು,
ಅವ ಗಳM ಪcಣ*eಾJಲ6 ದರೂ ಅಥeಾ
ತPಾfJದgರೂ ಸಹ ಮುಖ(eಾJ 9 ಯ FGಕರು
ಒಬi FGಕರ ಾವ&ತ, ಅಥeಾ $Aj ಮHೊ7ಬi
FGಕರು

Hೆ ೆದು

Rಾಡುk7ರುವ ಾJ

/ೇ^ೆಯ
$ವ K

$2ಾನಗಳನು

FGಕರು ‘/ೋಧ ಾ Pಾ,jೕಗಗಳನು ’
Rಾಡಲು o,ೕHಾV"ಸ/ೇಕು. ಮತು7
ನಂತರದ 6 ಒಬi

ಬದ ಾವ]ೆಯ

ೊಬiರು ಚ&*ಸ/ೇಕು

ಬ ೆ

ಸಮಯವನು
eೇsಾಪOEಯನು

jೕ&ಸಲು

FGಕ

ೆ

3ೕಡ/ೇಕು,

ಉ ಾ:

%ೊಸ ಾJ

Rಾಡಲು

$ ಾ()*ಗಳM %ೋದ ನಂತರದ 6 ಮ ಾ(ನt
ಒಂದು uಾ ಅವv.

ಅವ ಗಳನು

ಹಂ& ೊlN .

9ೕNS: 2ಾ3ಾ 8ಾಯಕರು – &'ಕರ >ಾಗ ದಶ ನ
http://tinyurl.com/video-sl-teachers
ೕವ ಗಮನ ಹKQ6ೇ+ಾದ ಅಂಶಗಳನು ಕಂಡು+ೊಂಡ pೕ3ೆ,
dೋಡGQ+ೊಳt6ೇಕು.

ಮ 45 ಇರುವ

ಮ &'ಕರನು

ಮ Sೕಜ8ೆಯ45

Kಯ &'ಕರ45 =ೇ/ೆ >ಾತನು RಾMರಂ ಸ6ೇಕು ಎಂದುದನು
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SೕfQK ಇದKಂದ &'ಕರು ಮ ಸಲು ಾG +ೆಲಸ >ಾಡ6ೇಕು. ಚಟುವI+ೆ 4 ಮತು 5 ಮುಂEೆ ೕNEೆ.

ಚಟುವI+ೆ 4: ಮ &'ಕರನು dೋಡGQ+ೊಳbವ ದು

fತM 4 ಒಬw 2ಾ3ಾ 8ಾಯಕ ಅವರ &'ಕರನು dೊಡGQ+ೊಳt6ೇಕು.
2ಾ3ೆಯ

Kಯ &'ಕDೊಂ /ೆ

ೕವ

ಮ 2ಾ3ೆಯ45 +ೇಂ MೕಕKQ ವೃ ಸ6ೇ+ಾದ 6ೋಧ8ಾ ಮತು ಕ4+ಾ 9:ಾನಗಳ ಬ/ೆB

ಇರುವ 9jಾರಗಳb ಹಂf+ೊ0tK. ಲಭ.9ರುವ 60 ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು 9ವರ ಾG ಓ

8ೋNK, 6ೇDೆ 6ೇDೆ 9ಷಯಗ0/ೆ

ಸಂಬಂ!Qದ ಚಟುಚI+ೆಗಳನು ಸರಳ ಾG ಅಳವNQ+ೊಳtಬಹುEಾGEೆ ಎಂಬುದನು 8ೆನŒಟುC+ೊ0tK. ಮತು

ೕವ ಇದ8ೆ ೕ

>ಾಡ6ೇ+ಾGರುವ ದು. WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳb ಮತು ಅದರ 9:ಾನಗಳನು •ದಲು ಮ/ೆ ಪKfತ ಾಗ6ೇಕು.
ಇಬwರೂ ೇK WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು

ಮ &'ಕರು =ೇ/ೆ dೆ/ೆದು+ೊಳbtdಾDೆ ಮತು

=ೇ/ೆ ಪKಚ<ಸು*ೕK ಎಂಬುದನು SೕfQK. ಇ45 2ಾ3ೆಯ 8ಾಯಕK/ೆ +ೆಲವ ಕಲ}8ೆಗಳನು
FGಕ

ಈ $2ಾನದ ಬ ೆ ಚ_ೆ*ಯನು
Pಾ,ರಂ?ಸಲು

ೕಡ3ಾGEೆ:

ೆ ವ(97 ಅಧ(ಯನದ ಬ ೆ

ಓದಲು klK ಮತು7 xೊHೆಯ 6

ಬಳಸಲು ಈ

ಅವರು

$Aj ಬಳK
ಪ,ಮುಖ

ೕವ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು ಅವK/ೆ

ಎನನು

Rಾಡಬಹುದು

ಎಂಬುದನು ಚ&*K
ಸಂಪನೂ5ಲಗಳನು

ಆರಂಭದ 6 ಬಳK ಮತು7 FGಕ

ೆ

ತಮ5 ತರಗkಯ 6 ೆಲವ ಕಲf ೆಯನು

FGಕ

ೆ

ತರಗkಗಳ 6

ಚಟುವO ೆಗಳನು Rಾಡಲು klK

ಪ,ಯk ಸಲು klK .

ಮ &'ಕರನು =ೇ/ೆ ಒಂದು +ಾ3ಾವ!/ೆ +ೇಂ MೕಕKQದ ಬದ3ಾವ ೆಯ45 dೊಡGQ+ೊಳbt*ೕK ಎಂಬುದನು ಈಗ
ಪKಗ[ಸ6ೇಕು. ಇದನು

ೕವ &'ಕರ ಸ-ೆಯ45 ಅಥ ಾ ಒಂದು ತರ6ೇ*ಯ -ಾಗ ಾG ಅವರನು dೊಡGQ+ೊಳtಬಹುದು.

xಾ+ೆ ಬದ3ಾವ ೆಯ ಅವಶ.ಕdೆ ಇEೆ ಎಂಬುದರ

ಮ ‘ಕ‘ೆ’ಯ ಬ/ೆB SೕfQK.

ೕವ =ೇಳಬಹುದು:

www.TESS-India.edu.in

ೕವ

ೕವ ಅವರನು ಮನ’4ಸ6ೇಕು ಮತು

ಸiMಯ/ೊ0ಸ6ೇಕು, ಬದ4/ೆ &'ಕK/ೆ ಅವರ ಅ-ಾ.ಸಗಳನು ಬದ3ಾವ ೆಯನು >ಾN+ೊಳtಲು ಆEೇಶ ೕಡ6ಾರದು.
ಇವ ಗಳ45 +ೆಲವ ಗಳನು

ೕವ
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ೕ ೇ ವ

ಸುವ ದು ಮತು ಸ -ಅ ವೃ

ಾ!ಸುವ ದು

8ೋuೋಣ ಇದು 9Eಾ.L ಗ0/ೆ ಪMSೕಜನ ಾಗಬಹುದು.
8ಾನು 2ಾ3ೆಯನು ಅವ3ೋiQEೆ ಮತು +ೆಲವ ತರಗ*ಯ45 ಇದನು ಆಗ3ೇ >ಾಡು*EಾFDೆ.
8ಾ ೇಲ5 ೇK+ೊಂಡು ಇದನು >ಾuೋಣ.
ೕವ ಇದನು =ೇ/ೆ >ಾN K ಎಂದು ನನ/ೆ =ೇ0K.
ಎ~.Q.ಎ•-2005 ಎನು =ೇಳbತEೆ ಎಂದDೆ ……………. ಇದನು ನಮ 2ಾ3ೆಯ45 =ೇ/ೆ >ಾಡಬಹುದು
ಎಂದು ಮ Sೕಚ8ೆಯನು ನಮ/ೆ =ೇ0.
&'ಕರು ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು ಆna >ಾಡಲು =ೇ/ೆ ಅವರನು dೋಡGಸ+ೊಳt6ೇಕು ಎಂದು SೕfQK. ಅವರು ಈ +ಾ3ಾವ!/ೆ Rಾಠ
>ಾಡ6ೇ+ಾದ 9ಷಯಗಳನು ಪIC >ಾN ಮತು ಇವ ಗ0/ೆ ಸಂಬಂ!Qದಂdೆ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು ಆna >ಾNK. ಇವ ಗಳನು ಇಟುC
+ೊಂಡು ೕವ ಆna >ಾNದ 9:ಾನವನು ಅವK/ೆ ಪM*Rಾ Q dೋKQK.

ೕವ ಸಂಪನೂ ಲ 3 ರ ಕರಪತMವನು ಅವK/ೆ

ೕNK

ಅಥ ಾ ಮ ಕ“ೇKಯ45 ಸಂಪನೂ ಲ 3 ಅನು /ೋuೆ/ೆ =ಾiK.
ೕವ &'ಕK/ೆ WೆXY--ಾರತದ 9ೕNSಗಳನು dೋKQK ಮತು ಇದು xಾವ ತರಹದ ಚjೆ ಯನು ಉಂಟು >ಾಡಬಹುದು ಎಂದು
•ದ3ೇ SೕfQK. &'ಕK/ೆ ಎಂಥಹ ಪM2ೆ ಗಳನು +ೇಳಬಹುದು ಅಥ ಾ xಾವ ಚಟುವI+ೆಯನು
=ೇಳಬಹುದು ಎಂದು SೕfQK.

ೕವ ಅವK/ೆ >ಾಡಲು

ಮ/ೆ ಎಂಥಹ ಪM2ೆ ಗಳb ಎದುDಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂ ನದನು SೕfQK. ಸಂಪನೂ ಲ

ಾಧ.9ರುವ dೊಂದDೆಗಳb’ ಓ K, ಇದKಂದ

ಮ &'ಕರು +ೇಳbವ ಪM2ೆ ಗ0/ೆ ಸಮಪ ಕ ಾG ಉತKಸಲು

ೕವ ತxಾK

>ಾNದಂdಾಗುತEೆ.
ಒಂದು ಾK ೕವ ಇದನು ಅವK/ೆ ಪKಚ<Qದ pೕ3ೆ, &'ಕK/ೆ fಕaEಾದ ಸ ಾಲನು

ೕಡಬಹುದು. ಅವK/ೆ Šೊdೆಯ45n +ೆಲಸ

>ಾಡಲು *0Q, ಉ0ದ &'ಕರು ತರಗ*ಯ ಮಕaಳಂdೆ ನIಸ4. ಅವK/ೆ &'ಕರ ಎದುKನ45 ಕ4+ಾ ಚಟುವI+ೆಯನು
ಇ.ಆ_.ಗಳನು ಉಪSೕGQ >ಾಡಲು =ೇ0K. &'ಕರು ಒಬwರ Rಾಠವನು ಮdೊಬwರು ಗಮ ಸ4. ಅವರು ತಮ Rಾಠ+ೆa
+ಾ3ಾವ!ಯನು

ಗ ಪNQ+ೊಳt6ೇಕು ಮತು

ಅವ+ಾಶವನು ಕ4}Q ಅವK/ೆ ಸ=ಾಯವನು

ೕವ ತರಗ* +ೋ ೆಯ45 ಒಬwರ Rಾಠವನು ಮdೊಬwರು ಗಮ ಸುವಂdೆ ಅವK/ೆ

ೕಡಬಹುದು.

5 ಾಗವ"ಸು$ ೆಯ $2ಾನವನು ಉlK ೊಳMNವ ದು
ೕವ ಚಟುವI+ೆ 4 ರ45 ೕNದ ಸಲ=ೆಯನು ಉಪSೕGQ FDಾ ಅಥ ಾ ಪxಾ ಯ ವ.ವ ೆ‰ಯನು

ಮ &'ಕK/ೆ ೕN FDಾ. ೕವ

ತರಗ*ಯ45 ಏನು ಆಗು*Eೆ ಎಂದು ಉಸು ಾK >ಾಡ6ೇಕು ಮತು ಈ +ೇಂ Mೕಕೃತ Sೕಜ8ೆಯು Sೕ•Qದಂdೆ ವೃ xಾಗು*Eೆxಾ
ಎಂದು >ೌಲ.>ಾಪನ >ಾಡ6ೇಕು. (fತM 2 ರ45 ಹಂತ 5). ಚಟುವI+ೆಗಳ ಈ ತರಹದ ಉಸು ಾK ಮತು >ೌಲ.>ಾಪನವ ಮುಂEೆ
ಏನು >ಾಡ6ೇಕು ಮತು
9ವರವನು

ಮ/ೆ ಒUೆtಯ ಅ-ಾ.ಸ ಗುರು*ಸಲು ಅಥ ಾ Sೕಜ8ೆಯನು ಸಂಸaKQ, ಅದನು ಅಳವNQ+ೊಳtಲು

ೕಡುತEೆ.

ೕವ +ೆಲವ &'ಕK/ೆ ತರ6ೇ*ಯನು
ಒಬw &'ಕK/ೆ ೕವ
ಪuೆಯಬಹುದು.)

ೕಡುವ RಾತMವ

ಮ Eಾಗಬಹುದು ಅಥ ಾ ಇದನು 2ಾ3ೆಯ45 xಾರು >ಾಡಬಲ5Dೋ ಅಂಥ

ೕಡಬಹುದು. (8ಾಯಕತ ದ ಇ8ೊ ಂದು ಘಟಕ ‘ಉಸು ಾK ಮತು ತರ6ೇ*’, ಈ 9:ಾನದ ಬ/ೆB =ೆfgನ ‹ಾನವನು
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ವ.i ಅಧ.ಯನ 2: &Mಮ* ಚuಾq ಅವರ ಉಸು ಾK ಮತು >ೌಲ.>ಾಪನ
ನಮ &'ಕರು ಅವರ ತರಗ*ಯ ಅ-ಾ.ಸಗಳನು =ೇ/ೆ ವೃ Q+ೊಳbt*EಾFDೆ ಮತು ಅವರು WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು =ೇ/ೆ
ಬಳಸು*EಾFDೆ ಎಂದು *0ಯಲು ನನ/ೆ ತುಂ6ಾ ಕುತೂಹಲ9Eೆ. &'ಕರು ನನೂ ಂ /ೆ >ಾತ8ಾಡಲು ಮತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನು
ಹಂf+ೊಳtಲು ಅವK/ೆ hMೕdಾYಹ

ೕNEೆ. ಇದು ನನ/ೆ ಈ +ೆಲಸವ =ೇ/ೆ 8ೆuೆಯು*Eೆ ಎಂದು ಒಳ8ೋಟವನು

ೕಡುತEೆ

xಾ ಾಗ3ಾದರೂ 8ಾನು 2ಾ3ೆಯ ಆವರಣದ45 ಈಗ ಓuಾNEಾಗ, ತರಗ*ಯ45 xಾವ ದರ ಬ/ೆB >ಾಡ8ಾಡು*EಾFDೆ ಮತು xಾರು
>ಾಡ8ಾಡು*EಾFDೆ ಎಂದು *0ಯಲು ಪMಯ* ಸುdೇ8ೆ.

fತM 5 ತರಗ*ಯ45 xಾರು >ಾಡ8ಾಡು*EಾFDೆ?
ಒಂದು

ಾರದ ನಂತರ, ಕು>ಾK ಚಕM+ೊNಯವರ ತರಗ*ಯು ಕುಶಲdೆ<ಂದ ಬದ3ಾಗು*Eೆ. ಅವಳb ಈ/ಾಗ3ೇ ಪM2ೆ ಗಳನು

ಉಪSೕGQ 9Eಾ.L ಗಳ ಆ3ೋಚ8ೆಯನು 9ಷಯಗ0/ೆ ಮುಕ ಾGಸು*EಾFDೆ ಮತು ಅವರು ಇ8ೊ ಬw &'ಕರ Šೊdೆ +ೆಲಸ
>ಾಡುತ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳನು ಉಪSೕGQ ಅವರ ಅ-ಾ.ಸಗಳನು ವೃ ಸಲು ಸ=ಾಯ >ಾಡು*ದFಳb. ಅವರು ನನ/ೆ ಈ +ಾಯ ವ
ಚ8ಾ G 8ೆuೆಯು*Eೆ ಎಂದು *0Qದರು. ಕುಶಲdೆಯ ಬದ3ಾವ ೆಯು ಎ8ೆಂದDೆ ಅವಳb ಒಂ ಷುC ಪM2ೆ ಯನು 9Eಾ.L ಗ0/ೆ +ೇಳbವ
ಮೂಲಕ ‘ಅವK/ೆ ಏನು /ೊ*Eೆ’ ಮತು ‘ಅವರು xಾ+ೆ ಖfತ ಾGEಾFDೆ’ ಎಂದು 9Eಾ.L ಗಳb Sೕfಸುವಂdೆ >ಾಡು*ದFವ .
ಕು>ಾK ಚಕM+ೊNಯವK/ೆ 8ಾನು ಏನು ಬದ3ಾವ ೆxಾGEೆ ಎಂದು +ೇ0Eೆ. ಪM& ಸುವ ತಂತMದ ಬ/ೆB ಅವಳb ತನ ಎ3ಾ5 ತರಗ*ಯ45
ಜ ಾGಯೂ ಪMಯ* ಸು*EೆFೕ8ೆ ಎಂದು =ೇ0ದಳb. ಅವಳb SೕfQದ ಒUೆtಯ ಪM2ೆ ಗಳb ಅವ0/ೆ ಸ=ಾಯ ಾಗು* ೆ ಮತು
9Eಾ.L ಗಳb ಸಹ ನಡು9ನ 6ೋಧ8ೆಯ45 ಅಥ >ಾN+ೊಳbtವ ದು ಕಷCಕರ ಾGತು ಎಂದು *0 EಾFDೆ ಎಂದು ಅವಳb ಗM QEಾFU ೆ
ಪM* Rಾಠiaಂತ ಮುಂfತ ಾG ಾಧ.9ರುವ ಎ3ಾ5 ಪM2ೆ ಗಳನು ಅವಳb ಬDೆಯುವ ದನು RಾMರಂ QEಾFU ೆ. xಾವ ತರಹದ ಪM2ೆ ಗಳb
ಅವ0/ೆ =ೆಚುg ಉಪಯುಕ ಾGತು ಎಂದು *0ದು+ೊಂNEಾFU ೆ.
ಮುಂ ನ &'ಕರ ಸ-ೆಯ45 ಕು>ಾK ಚಕM+ೊNಯವK/ೆ ಮತು ಉ0ದ &'ಕK/ೆ ಅವರ ಉತಮ ಾದ ಪM2ೆ ಗಳನು ಇತರ &'ಕDೊಂ /ೆ
ಹಂf+ೊಳbtವ =ಾಗೂ ಇವ ಗಳನು ಅನುಸKಸಲು +ೇ0+ೊಳbtdೇ8ೆ ಎಂದು Iಪ}[ಯನು >ಾN+ೊಂuೆ.
ಈ ವ.i ಅಧ.ಯನವ 2ಾ3ಾ 8ಾಯಕರು ಏನು ಆಗು*Eೆ ಎಂದು =ೇ/ೆ ಉಸು ಾK >ಾಡುdಾDೆ ಮತು ಒUೆtಯ ಅ-ಾ.ಸವನು ಎಲ5ರೂ
ಹಂf+ೊಳbtವ ದನು ಖfತಪNQ+ೊಳbtdಾDೆ. ಾ.ಪಕ ಾG ಹರNರುವ =ೊಸ 9:ಾನಗಳನು ಅಳವNQ+ೊಳtಲು hMೕdಾY ಸುdಾDೆ.
ಮುಂ ನ ಚಟುವI+ೆಯು +ೇಂ MೕಕKQದ Sೕಜ8ೆಯ ೇಗ ಕUೆದು+ೊಳt ರುವಂdೆ ಸ=ಾಯ >ಾಡುವ ಗುKಯನು =ೊಂ Eೆ.

ಚಟುವI+ೆ 5: ಮ &'ಕK/ೆ ಮುಂ ನ ಸ ಾಲು ಗ ಪNಸುವ ದರ ಬ/ೆB
ಮುಂ ನ &'ಕರ ಸ-ೆ/ಾG Qದdೆ RಾMಂ QK ಮತು ಇದರ45
SೕfQK. &'ಕK/ೆ =ಾಗೂ

ೕವ ಪMಗ*ಯನು =ೇ/ೆ ಪ ನDಾವ3ೋಕನ >ಾಡಬಹುದು ಎಂದು

ಮ/ೆ ಮುಂ ನ ಗುK ಮತು ಸ ಾಲುಗಳನು

QದF ಾಗು9K ಎಂದDೆ ಇದು &'ಕರ pೕ3ೆ ಗKಷ„ ಪK ಾಮವನು

ಗ ಪNQ+ೊ0tK.

ˆೕರ6ೇಕು ಮತು &'ಕರು

ೕವ ಈ ಸ-ೆ/ಾG =ೇ/ೆ
ಮ

Šೊdೆ +ೇವಲ

>ಾತ8ಾಡುವಂdಾಗ6ಾರದು.
www.TESS-India.edu.in

11

ಸ ಯಂ- ವ ಹ ೆ ಮತು ಸ -ಅ ವೃ : ಮ ನು

ೕ ೇ ವ
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ೕವ &'ಕK/ೆ Šೊdೆಯ45 +ೆಲಸ >ಾಡುವಂdೆ ಅಥ ಾ ಸಣ” ಗುಂŒನ45 ಅವರ ಅನುಭವಗಳನು ಚf ಸುವಂdೆ +ೇ0+ೊಳtಬಹುದು
ಸಂಪನೂ ಲ 6 ರ45 ಇರುವ +ೆಲವ ಪM2ೆ ಗಳನು

ೕವ ಉಪSೕGಸಬಹುದು.

ೕವ &'ಕರ45ರುವ ಉತಮ ಾದ ಅ-ಾ.ಸಗಳನು 9ೕ' ೆ >ಾNರುವ ದನು ಮತು pಚುg/ೆಯನು ಸೂfQ ಹಂf+ೊ0tK. &'ಕK/ೆ
ಅವರ ಯಶQYನ ಕ‘ೆಯನು =ೇಳಲು ಆ=ಾ QK.

ೕವ 9Eಾ.L ಗಳb

ೕNದ

>ಾ

*ಯನು ( ಾಂಧ

ಕ Eಾಖ3ೆಗಳb ಮತು

ಸ†ೕŽೆ<ಂದ) ಸಹ ಸ-ೆಯ45 ಹಂf+ೊಳtಬಹುದು.
ಮ 6ೋಧ8ೆಯ ಪMಮುಖ ಅಂಶEೊಂ /ೆ &'ಕರು ಅವರ +ೌಶಲಗಳನು ವೃ Q+ೊಳtಲು ಇನೂ ಎನನು >ಾಡಬಹುದು ಎಂದು
SೕfQK. ಅವK/ೆ ಇತDೆ ಸಹ+ಾರಗಳb 6ೇ+ಾಗಬಹುEೆ? ಇತDೆ WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳb ಅವK/ೆ ಸ=ಾಯ ಾಗಬಹುEೇ
ೕವ +ೆಲವ ಆ3ೋಚ8ೆಯನು QದFಪNQ ಇಟುC+ೊಂNರ6ೇಕು. ಆದDೆ &'ಕರು ಏನು =ೇಳbdಾDೆ ಎಂದು +ೇ0K, ನಂತರದ45 ಎಲ5ರೂ
ೇK+ೊಂಡು ಏನು >ಾಡ6ೇಕು ಎಂದು ಧ K ೋಣ.

ಚ_ೆ*
ೕವ =ಾಗೂ ಇತರ &'ಕರು, &'ಕರ45 ಬದ3ಾದ 6ೋಧ8ಾ 9:ಾನವನು ಗುರು*Qದ+ಾaG ಮ &'ಕರು ಸಂdೋ•ಸುdಾDೆ. ೕವ
ಪMಗ*ಯ ಸ-ೆಯನು ಕDೆದು ೕವ ಅವರ45ನ ಧ8ಾತ ಕ ಬದ3ಾವ ೆಯನು , ಅವK/ೆ ಎದುDಾದ dೊಂದDೆಯ ಬ/ೆB >ಾತ8ಾNK. ಮ
&'ಕರನು dೊಡGQ +ೊಂNK. ಉdಾYಹ ಭKತ ಮತು ಬದFdೆಯನು =ೊಂ ರುವ &'ಕರನು

ಾವ ಜ ಕ ಾG ಪMಶಂ&QK. ಆದDೆ

+ೆಲವ &'ಕರು 6ೇDೆ &'ಕKGಂತ ಬಹಳಷುC ಭರವ ೆಯನು =ೊಂ ರುdಾDೆ. ಆದKಂದ ಸಣ” ಬದ3ಾವ ೆಯನು ಸಹ 2ಾ5•ಸ6ೇಕು ಮತು
=ೆfgನ ಸಹ+ಾರವನು

ೕಡ6ೇಕು.

ೕವ -ಾಗವ ಸು9+ೆ 9:ಾನವನು >ಾದKಕKಸು* FೕK ಎಂಬುದನು 8ೆನŒNK ಆದKಂದ ಇ45

ೕವ ಆSೕಚ8ೆಗಳನು =ಾಗೂ

ಅನುಭವಗಳನು 9 ಮಯ >ಾN+ೊಳt6ೇಕು.
ಮುಂ ನ =ೆŠೆ–ಯು ಒUೆtಯ ಅ-ಾ.ಸವನು +ೊMೕ—ೕಕKಸುವ ದು. ಮುಂ ನ ವ.i ಅದ.ಯನದ45, 2ಾ3ಾ 8ಾಯixಾದ &Mಮ* ಚuಾq
ಅವರು ತಮ 2ಾ3ೆಯ45 ಬದ3ಾವ ೆಯನು =ೇ/ೆ ತಂದರು ಎಂಬುದನು ˆಂˆಸುdಾDೆ.

ವ.i ಅಧ.ಯನ 3: 2ಾ3ೆಯ45 ಪM& ಸುವ ದನು ಪM* ನದ ಕ4+ಾ-ಾ.ಸ ಾG >ಾಡಲು
ಸಹ+ಾರವನು

ೕಡುವ ದು.

&Mೕಮ* ಚuಾq ಅವರನು ತಮ 2ಾ3ೆಯ45 ಮೂ3ಾಗM ಾದ ಬದ3ಾವ ೆಯನು =ೇ/ೆ ತಂದರು ಎಂಬುದರ ಬ/ೆB ಸಂದ& ಸ3ಾ<ತು
ಅವರು ಬದ3ಾವ ೆಯನು ತರಲು ಅವರು ಎದುKQದ ಸ ಾಲುಗಳb =ಾಗೂ ಅವರ ತಂತMದ ಬ/ೆB >ಾತ8ಾNದರು.
2ಾ3ೆಯ45 ಮೂ3ಾಗM ಾದ ಬದ3ಾವ ೆಯನು ತರುವ ದು ಈ Sೕಜ8ೆಯ ಒಂದು Eೊಡq ಸ ಾ4ನ +ೆಲಸ ಾGತು. ಇದನೂ
>ಾಡ3ಾGEೆ ಎಂದು ಗುರು*Q ಮುಂ ನ Sೕಜ8ೆ/ೆ =ೋಗುವ ದು ಬಹಳ ಸರಳ. ಈ Kೕ* >ಾಡ ರಲು ನನ ನು ತuೆ ದುF ಬDೆದು
ಇಟುC +ೊಂಡ Sೕಜ8ೆ, ಇದರ45 xಾವ

8ಾಂಕದಂದು ಪ ನDಾವ3ೋನ >ಾಡ6ೇಕು ಎಂಬುದನು ನನ

ನಚKಯ45 ಬDೆದು

ಇಟುC+ೊಂNEೆF.
ನಮ 2ಾ3ೆಯ ಎ3ಾ5 &'ಕರು ಅವರ 6ೋಧ8ಾ ಪMiMnಯ45 ಸ ಲ} ಬದ3ಾವ ೆಯನು >ಾN+ೊಂNರುವ ದು ನನ/ೆ ತುಂ6ಾ
ಸಂdೋಷ ಾ<ತು. ತರಗ* +ೋ ೆಯ45 ಪM& ಸು9+ೆಯನು ಕ4+ಾ ಪMiMnxಾG =ೆjಾgG ಬಳಸು*ರುವ ದು ನನ/ೆ +ೇ0Qತು. 6ೇDೆ
6ೇDೆ 9ಧದ ಪM2ೆ ಗಳನು +ೇಳ3ಾ<ತು ಮತು 9Eಾ.L ಗ0/ೆ =ೆfgನ ಸಮಯವನು ಉತKಸಲು ೕಡ3ಾ<ತು. +ೆಲವ &'ಕರು ಅವರ
=ೆfgನ Rಾಠದ45 ತುಂ6ಾ ಬದ3ಾವ ೆಯನು >ಾN+ೊಂಡರು. +ೆಲವ &'ಕರು

ಾಂದ

ಕ ಾG ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ ಚಟುವI+ೆಯನು

>ಾNದರು. +ೆಲವ &'ಕK/ೆ ಅವರ ಸ=ೋEೊ.ೕGಗಳb ಅಥ ಾ 8ಾನು ಅವK/ೆ ಈ ಚಟುವIಗಳನು >ಾಡಲು ಸೂfQEೆವ .
8ಾನು ನನ ತರಗ*ಗಳ45 Rಾಠ >ಾಡು*ಲ5. &'ಕರು 6ೇDೆ &'ಕರ ತರಗ*ಯನು ಅವ3ೋiಸಲು =ೋEಾಗ …ಾ4 ಇರುವ
ತರಗ*ಯನು 8ಾನು dೆ/ೆದು+ೊಳbt*Eೆ. ಎರಡು ತರಗ*ಯ ನಂತರದ45, ಇದು ನನ 6ೋಧ8ಾ ಅ-ಾ.ಸವನು ಓDೆ/ೆ ಹfgತು. ನನ
6ೋದ8ೆಯ ಪK[*ಯು

ಾ'ರdೆxಾGEೆ. 8ಾನು ಇತDೆ &'ಕರ Šೊdೆಯ45 -ಾƒೆ ಮತು

ಾ'ರdೆ<ಂದ ಬಹು-ಾƒೆ ಘಟಕದ

ಚಟುವI+ೆಯನು ತರಗ*+ೋ ೆಯ45 >ಾNEೆವ . ಈ Kೕ*ಯ 6ೋಧ8ಾ 9:ಾನ ತುಂ6ಾ ಕ˜ಣ ಸ ಾ4ನ +ೆಲಸ ಾGEೆ ಮತು ನಮ
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&'ಕರು ಸಹ ಬದ3ಾಗು*EಾFDೆ ಎಂದು ನನ/ೆ ಅKವನು ಉಂಟು >ಾNತು.
ಆ ೇಗವನು ಮುಂದುವDೆಸಲು 8ಾನು ಇದನು ಮುಂ ನ ಎರಡು +ಾ3ಾವ!/ೆ ೇUಾಪICಯನು =ಾi+ೊಂuೆ:
ಪMಗ*ಯನು ಚf ಸಲು *ಂಗಳ45 ಒಂದು &'ಕರ ಸ-ೆ
&'ಕರು ೇK+ೊಂಡು ಗುಂಪ ಚಟುವI+ೆಗಳನು >ಾಡಲು ಸಮಯ ಗ ಪNಸುವ ದು
&'ಕರು 6ೇDೆ &'ಕರ ತರಗ*ಯನು ಅವ3ೋಕನ >ಾಡಲು =ೋಗುವ ಸಮಯ ಗ ಪNಸುವ ದು (ಇದು ಬದ3ಾಗುವ ಾಧ.dೆ ಇEೆ
ಎಂದು ನನ/ೆ /ೊತು ಆದDೆ ಈ ಬ/ೆB ಒಂದು Sೕಜ8ೆ ಇರ6ೇಕು)
ಪM* ಾರವ ಹತು †ಷ ಅವರು ಏನನು ಪMSೕಗ+ೆa ಒಳಪNಸು*EಾFDೆ ಎಂದು >ಾತ8ಾಡುವ ದು.
8ಾನು ಉಸು ಾK >ಾಡುವ ದನು ಮುಂದುವDೆಸುdೇ8ೆ.
xಾವ Eೇ ಬದ3ಾವ ೆಯನು ಗುರು*ಸುವ ದು ಮುಖ. ಾGEೆ:
•

ಮತು ಎನನು ಕ4*EಾFDೆ ಅದನು =ೊಗಳbವ ದು.

•

ಎನು ಸ ಾ3ಾGತು

•

ಈ ಸ ಾಲನು =ೇ/ೆ

•

xಾವ Rಾಠವನು ಕ4dೆವ .

ಾK+ೊಂuೆವ .

ಚಟುವI+ೆ 6: ಆಚರ ೆಗಳb ಮತು ಅ RಾMಯಗಳb

fತM 6 ೕವ
+ಾ3ಾವ!ಯು ಮುGದ ನಂತರದ45

ಮ +ೆಲಸವನು ಆಚKಸ6ೇಕು ಮತು ಅ RಾMಯವನು

ೕವ ಸ-ೆಯನು ಆಚರ ೆಯ ಸಲು ಾG ಕDೆಯಬಹುದು. &'ಕರು 6ೋಧ8ೆ ಮತು ಕ4+ೆಯ45ನ

+ೇಂ MೕಕKQದ ಅಂಶಗಳ pೕ3ೆ >ಾNದ ಕ˜ಣ ಪKಶMಮವನು ಪMಶಂQಸ6ೇಕು. ಇದ+ಾaG
ಸಲು ಾG ಕ4+ಾ

ೕಡ6ೇಕು.

ನಚKಯನು 8ೋಡಬಹುದು. ಇದು

ೕವ >ಾN+ೊಳt6ೇ+ಾದ QದFdೆಯ

ಮ /ೆ ಎ45ಂದ RಾMರಂ Q K ಎಂದು 8ೆನŒಸುತEೆ. ಈ ಸ-ೆಯು

ರಸ ಾGರ6ಾರದು ಆದDೆ ಇದು -ಾಗವ ಸು9+ೆ ಮತು ಸಂವಹನವನು ಒಳ/ೊಂNರ6ೇಕು.
ಕಲ}8ೆಯ /ೋuೆ/ /ೋuೆ ಬರಹ’ಯನು

ೕವ ಪMಯ* ಸಬಹುದು. ಇದು /ೊuೆಯ pೕ4ನ Šಾಗ. ಇ45

Sೕಚ8ೆ/ಕಲ}8ೆಯನು ಇದರ pೕ3ೆ ಬDೆಯು*ೕK.
ೕವ

ಮ ಅ RಾMಯವನು

ೕವ

ಮ /ೆ ಬರುವ

ೕವ 6ೇDೆಯವರು ಎನನು ಬDೆ EಾFDೆ ಎಂದು 8ೋಡಬಹುದು ಮತು ಅವ ಗ0/ೆ

ೕಡಬಹುದು. ಇದು +ಾ3ಾನಂತರದ45 ಎಲ5Kಗೂ ಪMSೕಜನ ಾಗುತEೆ. &'ಕK/ೆ ಅ RಾMಯವನು

ೕಡಲು ೕವ ಉEಾಹರ ೆ/ೆ EೊಡqEಾದ =ಾUೆಯನು ಅಥ ಾ fಕaEಾದ ಸೂಚ8ೆಯನು Œ~ ಸ=ಾಯ ಂದ /ೊuೆ ಬರಹ+ೆa +ೆಳGನ
&• +ೆಯ ಅNಯ45 =ಾಕಬಹುದು:
8ಾನು ಎನ ನು ಕ4dೆ’
ನನ 6ೋಧ8ಾ ಅ-ಾ.ಸದ45ನ ಸ ಾಲುಗಳb’
ನನ 9Eಾ.L ಗಳ45 ಕ4+ಾವತ 8ೆಯ45ನ ಬದ3ಾವ ೆ’
www.TESS-India.edu.in
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ನನ 9Eಾ.L ಗಳ45 ಕ4+ಾ ಫ4dಾಂಶದ45ನ ಬದ3ಾವ ೆ’
ಸ ಾಲುಗಳb’
ಪM* ಾKಯೂ ಕು0ತು ಸ-ೆ >ಾಡುವ ದiaಂತ

ನ ಾG ‘ಕಲ}8ೆಯ /ೋuೆ’ಯ ಸುತಲೂ ಎಲ5ರೂ

ಂತು+ೊಂಡು, >ಾಡಬಹುEಾದ

ಒಂದು •ೕ•ನ ಮತು ಉdೇ•ಸುವ ಚಟುವI+ೆxಾGEೆ. ಕಲ}8ೆಯ /ೋuೆಯು ಒಂದು ಕಪ } ಹಲ/ೆxಾಗಬಹುದು ಅಥ ಾ EೊಡqEಾದ
=ಾUೆxಾಗಬಹುದು.
ಮ 2ಾ3ೆಯ45 ಬಹಳ ಜನ &'ಕKದDೆ, 6ೇDೆ 6ೇDೆ /ೋuೆ/ೆ 9 ನ ಾದ 9ಷಯಗಳನು ಬDೆಯಬಹುದು. &'ಕರು ಸುತಲೂ
ಅuಾqಡುತ ಪM* 9ಷಯವನು ಇತDೆ &'ಕDೊಡ8ೆ ಚf Q ಅವರ ಅ RಾMಯವನು ಬDೆಯಬಹುದು ಎಂದು =ೇ0K. &'ಕರು +ಾಗದದ45
ಅವರ ಅ RಾMಯವನು ಬDೆದು ಅದನು

! ಷ„ಪNQದ 9ಷಯದ +ೆಳ/ೆ ಅಂIಸಬಹುದು ಅಥ ಾ Œನ ಂದ ಚುಚgಬಹುದು.

pೕ•ನ pೕ3ೆ +ಾಗದದ pೕ•ನ =ಾUೆಯನು =ಾQK. &'ಕK/ೆ pೕ•ನ ಸುತಲೂ ಕು0ತು+ೊಂಡು ಆ +ಾಗದದ pೕ3ೆ ಅವರ
ಅ RಾMಯಗಳನು ಬDೆಯಲು *0ಸಬಹುದು ಮತು ನಂತರದ45 ಅವರು ಮುಂ ನ pೕ•/ೆ =ೋಗಬಹುದು.

fತM 7 ಮ &'ಕರ ಕಲ}8ೆಗಳನು ಗM ಸುವ ದು.
6ೇDೆಯ xಾವ Eೇ brainstorming ಚಟುವI+ೆಯಂdೆ, ೕವ ಏಲ5ದರ ಾDಾಂಶವನು , ಕuೆಯEಾG ಏಲ5ವನೂ f*MQ =ೇಳ6ೇಕು
ಇದ8ೇಲ5ವನು >ಾNದ &'ಕK/ೆ ಧನ. ಾದವನು =ೇಳಲು ಮDೆಯ6ಾರದು. ೕವ ಅವ ಗಳನು ನಂತರದ45 ಪMದ& ಸಬಹುದು ಅಥ ಾ
ಅವ ಗಳನು “ಾŒQ ಭ9ಷ.ದ ಬಳ+ೆ/ಾG ಇಡಬಹುದು.
ಚ_ೆ*
ಒಂದು +ಾ3ಾವ!ಯ45 +ೇಂ MೕಕKQದ Sೕಜ8ೆಯ ಯಶಸYನು

Nದು ಇಟುC+ೊಳbtವ ದು ಬಹಳ ಮುಖ.. ಇದರ ಅಥ ವ :

ಪMಗ*ಯನು ಎಲ5ರೂ ಒŒ}EಾFDೆ.
ಪM*Sಬwರ ಾಧ8ೆಯನು ಗುರು*QEೆ.
ಇದು ಒಂದು •ೕ•ನ ಚಟುವI+ೆಯು ಏಲ5ರ45ಯೂ SೕಗŽೇಮದ -ಾವ8ೆಯನು ಮೂNಸುತEೆ. ಒಂದು ಔಪjಾKಕ ಸ-ೆGಂತ ಎ3ಾ5
=ೋEೊ.ೕGಗಳ ಸ-ೆ ಎ ಸುತEೆ. ಆದಶ

ಾG ೕವ =ೇಳbವ ದiaಂತ =ೆjಾgG +ೇಳb*ೕK. ೕವ +ೇ0ದನು dೆ/ೆದು+ೊಂಡು ಮತು

ಮ/ೆ Qiaರುವ >ಾ *ಯನು ಉಪSೕGQ, 2ಾ3ೆಯ45 =ೇ/ೆ -ಾಗವ ಸುವ +ೆ 9:ಾನದ45 6ೋಧ8ೆಯನು ŠಾK/ೆ ತರಲು
Sೕಜ8ೆಯನು >ಾಡಲು ಶಕDಾGರ6ೇಕು.

6 qಾ^ಾಂಶ
ಈ ಘಟಕವ

ಮ ನು fತM 2 ರ45 9ವKQದ ಪMiMಯಂdೆ dೆ/ೆದು+ೊಂಡು =ೋGEೆ. ಈಗ ೕವ RಾMಥ†ಕ 2ಾ3ೆಯ &'ಕK/ಾG WೆXY-

-ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ ಬ/ೆB fರಪKfತDಾG FೕK. ಅವ ಗಳನು =ೇ/ೆ ರfತ ಾGEೆ ಎಂದು *0 K. ಅದರ45ನ xಾವ ಘಟಕವನು
ೕವ ಅಳವNQ+ೊಳbt*ೕK =ಾಗೂ ಅವ ಗಳನು

ೕವ

ಮ/ೆ 6ೇ+ಾದಂdೆ ಉಪSೕGQK.
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ಾG ಓ Eಾಗ >ಾತM, ಅವ ಗಳನು

ಮ ಅನುಕೂಲ+ೆa ತಕaಂdೆ ಅವ ಗಳನು

ಉಪSೕGಸಬಹುದು ಎಂದು ಮ/ೆ *0ಯುತEೆ.
ೕವ

ಮ 2ಾ3ೆಯ45 ಇರ6ೇ+ಾದ 6ೋಧ8ೆ ಮತು ಕ4+ಾ-ಾ.ಸದ ದೂರದೃ•Cಯನು =ೊಂ

&'ಕKಗೂ ಮುICQ, ಅವರ45
ಅವK/ೆ ಸಹ+ಾರವನು

ಮ/ೆ 6ೇ+ಾದ ವತ 8ೆಯನು

FೕK.

ಮ ಈ ಉdಾYಹ

ಮ

ೕವ ತಂದು, =ೊಸ 9:ಾನದ45 RಾMSೕGಕ ಾG +ೆಲಸ >ಾಡುವಂdೆ

ೕಡ6ೇಕು.

WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳb

ಮ 2ಾ3ೆಯ45 6ೋಧ8ೆ =ಾಗೂ ಕ4+ೆಯನು ರೂRಾಂತರ/ೊ0ಸಲು

ಮ/ೆ ಾಧನಗಳನು

RಾMSೕGಕ Kೕ*ಯ45 ಅ ವೃ /ೊ0ಸಲು ಮ &'ಕK/ೆ ಸ=ಾಯ >ಾಡುತEೆ.

www.TESS-India.edu.in
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ಸಂಪನೂ5ಲ
ಸಂಪನೂ ಲ 1: 9Eಾ.L -+ೇಂ Mೕಕೃತ 6ೋಧ8ೆ ಮತು ಕ4+ೆಯ 3ೆಕa ಪK2ೆ‚ೕಧ8ೆ
+ೋಷ„ಕ R1.1 9Eಾ.L -+ೇಂ Mೕಕೃತ 6ೋಧ8ೆ ಮತು ಕ4+ೆಯ 3ೆಕa ಪK2ೆ‚ೕಧ8ೆ.
ಇದು ನಮ5 ಾ ೆಯ 6 ಎಷEರ ಮOE ೆ
%ೇl ೆ

ಸಂಬಂvKದ ಪ,ಮುಖ ಸಂಪನೂ5ಲ

ಆಗುತ7 ೆ??

ಾeಾಗಲೂ ಇಲ6, ೆಲ{|5,, ಹಲವc ಸಲ
ಾeಾಗಲೂ))

&'ಕರು Rಾಠ Sೕಜ8ೆಯ45 6ೇDೆ 6ೇDೆ 9ಧದ 6ೋಧ8ಾ ಮತು ಕ4+ೆಯ
9:ಾನಗಳನು ಒಳ/ೊಂNರುತ ೆ.

Rಾಠಗಳ Sೕಜ8ೆ’

ಪMಗ* ಮತು +ಾಯ
&'ಕರು ರೂಪ ಾತ ಕ >ೌಲ.>ಾಪನವನು ತಮ ತರಗ*ಯ45 ಉಪSೕGಸುdಾDೆ
>ೌಲ.>ಾಪನ’

ವ ಹ ೆಯ

&'ಕರು 9Eಾ.L ಗಳ +ೆಲಸವನು ಉಸು ಾK >ಾN >ೌšಕ ಮತು ಬರಹ ರೂಪದ
ಉಸು ಾK ಮತು >ಾ
>ಾ

*ಯನು

ೕಡುdಾDೆ.

*

ೕಡುವ ದು’

&'ಕರು ಕ‘ೆ =ೇಳbವ ದು, RಾತM ಮತು 8ಾಟಕ >ಾಡುವ 9:ಾನವನು ಉಪSೕGQ
ಕ‘ೆ =ೇಳbವ ದು, =ಾಡು, RಾತM ಮತು
9Eಾ.L ಗಳ45 ಕ4+ೆಯ ಆಸiಯನು ಉಂಟು >ಾಡುdಾDೆ.

8ಾಟಕ >ಾಡುವ ದು’

&'ಕರು ಪKfತ ಾ‰ ಕ ಸಂಪನೂ ಲವನು ಉಪSೕGQ ಕ4+ೆ/ೆ ಸಹ+ಾರ
ೕಡುವರು ಮತು ಕ4+ೆಯನು •ೕವನ+ೆa ಸಂಬಂ!Qವ ದು
&'ಕರು ಮುಕ ಪM2ೆ ಯನು +ೇಳbವ ದKಂದ ಮಕa0/ೆ 9ವರ ೆಯನು
ಅವರು ಅ RಾMಯಗಳನು ವ.ಕಪNಸಲು ಅವ+ಾಶವನು

ಾ‰ ಕ ಸಂಪನೂ ಲವನು
ಉಪSೕGಸುವ ದು’

ೕಡಲು ಮತುಪM2ಾ ತಂತM ಉಪSೕGQ

ೕಡುತEೆ.

Sೕಚ8ೆಯನು hMೕdಾY Q’

&'ಕರು 9Eಾ.L ಗ0/ೆ ಅವರ ಕ4+ೆಯ ಬ/ೆB ತರಗ*ಯ45 ಗುಂRಾG, ŠೊdೆxಾG
>ಾತ8ಾNK ಕ4<K’
>ಾತ8ಾಡುವ ದನು hMೕdಾY ಸುdಾDೆ.
&'ಕರು ಏ3ಾ5 9Eಾ.L ಗಳನು Rಾಠಗಳ45 -ಾಗವ ಸುವಂdೆ >ಾಡುdಾDೆ.

ಎಲ5ರನೂ dೊಡGQ+ೊಳbt9+ೆ

ಎ 6 ಆಗುತ7 ೆ ಎಂಬುದ ೆ; ಉ ಾಹರ]ೆ (FGಕರು,,
ತರಗk,, $ವರ]ೆ))

ಸ ಯಂ- ವ ಹ ೆ ಮತು ಸ -ಅ ವೃ : ಮ ನು

ೕ ೇ ವ
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ಸಂಪನೂ ಲ 2: 6ೋಧ8ಾ2ಾಸ{ದ ತತ ಗಳb
WೆXY--ಾರತದ ಗುKಯು 2ಾ3ೆಯ45 ಮತು &'ಕರ45 ರೂRಾಂತರದ ಬದ3ಾವ ೆಯನು ತರುವ EಾGEೆ. &'ಕರ ಅ ವೃ /ಾG
QದಪNQದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳb Dಾ•›ೕಯ ೕ*ಯ ಗುKಯಗಳ ಅನು ಾರ ಾG ೆ. WೆXY--ಾರತದ ಒಳ*ರುಳb ಏ8ೆಂದDೆ 9Eಾ.L ಗಳb
ಇ45 iMೕxಾ&ೕಲ ಕ4+ೆ/ಾರರು ಮತು &'ಕರು ಇ45 +ೇವಲ ಕ4+ೆ/ೆ ಸ=ಾಯ >ಾಡುವವDಾGರುdಾDೆ. WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ
ಗುKಯು &'ಕರನು =ೆjಾgG ಾಂಪMEಾ<ಕ 6ೋಧ8ಾ 9:ಾನ ಂದ ದೂರdೆ/ೆದು+ೊಂಡು =ೋಗುವ EಾGEೆ. ಕ4+ೆ ಮತು ಕ4+ೆEಾರರ
ಬ/ೆB ಉ=ೆಯನು >ಾಡುವ ರೂ—<ಂದ 9ಮುಖ/ೊ0Q, ಅವರನು =ೆಚುg ಶiಯುತ ಾದ 9:ಾನಗಳ ಕuೆ/ೆ dೆ/ೆದು+ೊಂಡು
=ೋಗುವ EಾGEೆ. ಅವ ಗಳb &'ಕK/ೆ ಕಲ}8ೆ =ಾಗೂ ಾಧನವನು ಅವರ ಕ4+ಾ-ಾ.ಸದ45 ಬಳಸಲು, ಅವರ &'ಣದ ಗುKಯ ಬ/ೆBಯ
ಗM +ೆಯನು ರೂRಾಂತರ/ೊ0ಸುದ+ೆa Qದdೆಯನು >ಾಡುತ ೆ. &'ಕರ RಾMತMದ45ನ ಬದ3ಾವ ೆಯು ತರಗ*ಯ45 ಪMSೕಗಗಳನು
iMxಾ&ೕಲ ಾG >ಾಡಲು, &'ಕರು >ಾಡುವ ತಪ }ಗಳ RಾMಮುಖ.dೆಯನು ಅKಯಲು, ಇದKಂದ Qಗುವ ಮ8ೊರಂಜ8ೆ<ಂದ
ಸ ಾಲನು Q ೕಕKಸುವಂdೆ ತಮ ನು dಾವ Qದ/ೊ0ಸ6ೇಕು.
2ೈ'[ಕ ಬದ3ಾವ ೆಯು (ಅಥ ಾ ಕ4+ಾ ಆ ೇಗವ ) &'ಕರ ಅ ವೃ /ಾG ರfQದ WೆXY--ಾರತದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ45 Nದಂdೆ fತM
R2.1 ರ45 ಾDಾಂಶಕKQEೆ.
ಇಂದ

ವ^ೆ ೆ
}ಾನವನು

}ಾನವ ವಸು73ಷ~ ಮತು7 /ಾಹ( ೊಚರ

ಕ

ೆಯು FGಕ ಂದ $ ಾ()* ೆ ವ ಾ*ವ]ೆ ಾಗುವ

ವಂಶeಾ"3•ಂದ

ಬಂದ

qಾಮಥ(*eಾJ ೆ..
ಕ

ಅದು

ೆಯು ಪರಸfರ ಸಂ ಾಷ]ೆ•ಂದ,, ಪcವ*}ಾನ

ಮತು7 ಅನುಭವಗlಂದ 3€*ತeಾಗುವ }ಾನವನು

ಕ

ಾFೕಲ ಪ,9:..

ೆಯು ಕ

ಾ ಾರ3 ೆ ಏನನು

3ೕA ೆ ಮತು7

ಅವ3 ೆ ಅದರ 6 Pಾ,$ಣ(Hೆಯನು ಪpೆಯಲು ಅವ3 ೆ
3ೕAದ 3ೕAದ ಾಲದ |ೕ ೆ ಅವಲಂ•ತeಾJರುತ7 ೆ..

ಾ ಪ,9,:ಯ 6 $ ಾ()*ಗಳM ಸುಮ5 ೆ ಕುlತು

ೇಳMವ^ಾJ ಾg^ೆ..
ಕ

ಕ

ಕಟುEವ 9,

ೆಯು

ಮತು7

ಅಂತರಂಗದ 6ನದು..

ಪ,9:..

ಕ

ರ&ಸ/ೇಕು

$ ಾ()*ಗಳM ಕ
ಕ

ೆಯು ಮನKVನ 6 ಆಗುತ7 ೆ..

ಾ ಪ,9,:ಯ 6 ಾJ ಾರರು..

ೆಯು ಮನKVನ 6 %ಾಗೂ

ೈಯ 6 Rಾಡುವ

ಚಟುವO ೆಗಳ 6 ಾಗವ"ಸು$ ೆ•ಂದ ಕ ಯುHಾ7 ೆ..

$ ಾ()*ಗಳನು %ೊರJ3ಂದ ಪ,_ೋ ಸಬಹುದು..

$ ಾ()*ಗಳನು ಅಂತರಂಗ ಂದ ಪ,_ೋ ಸಬಹುದು..

FGಕನು }ಾನವನು 3ೕಡುHಾ7 ೆ..

FGಕರು ಕ ಯಲು ಸ%ಾಯ RಾಡುHಾ7^ೆ..

$ ಾ()*ಗಳM }ಾನವನು ಪpೆದು ೊಳMNHಾ7^ೆ.. ಅವ
ಏನು kl

ೆ ಅದು %ೊಸ ಕ

ೆ

ೆಯನು ಪ, ಾವ

•ೕರುವ ಲ6.

$ ಾ()*ಗಳM }ಾನವಂತ^ಾJ ಾg^ೆ;; ಅವರು ಏನನು
kl ಾg^ೆ ಮತು7 ಏನು ಅನುಭವವನು ಪpೆ
ಎಂಬುದು ಪ, ಾ$ಸುತ7 ೆ..

fತM R2.1 WೆXY--ಾರತದ ಕ4+ೆಯ ಆ ೇಗ
(hMೕœೆಸ_ RಾIMxಾQxಾ ಮ• ಅವರ dಾi ಕ fಂತ8ೆ ಮತು ಗುKಗಳb ಂದ dೆ/ೆದು+ೊಂNEೆ).
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ಾg^ೆ

ಸ ಯಂ- ವ ಹ ೆ ಮತು ಸ -ಅ ವೃ : ಮ ನು

ೕ ೇ ವ

ಸುವ ದು ಮತು ಸ -ಅ ವೃ

ಾ!ಸುವ ದು

ಸಂಪನೂ5ಲ 3: TೆUV- ಾರತದ ಪ,ಮುಖ ಸಂಪನೂ5ಲದ ಪOEಗಳM ಮತು7 ಒ.ಇ.ಆ[.ಗಳM
•

Rಾಠಗಳ Sೕಜ8ೆ: 9Eಾ.L ಗಳb ಪK ಾಮ+ಾKಯ ಕ4+ೆ/ೆ, &'ಕರು ಚಟುವI+ೆಯನು 9Eಾ.L ಗಳb ಎನನು *0 EಾFDೆ ಎಂದು
*0ದು+ೊಂಡು Sೕ•ಸ6ೇ+ಾಗುತEೆ. ಈ ಘಟಕವ &'ಕರು ಅನುಸKಸ6ೇ+ಾದ 9:ಾನಗಳb ಮತು ಕMಮಗಳ ಬ/ೆB ಉತಮ ಾದ
ಕ4+ೆಯು 9Eಾ.L ಯ45 ಆಗಲು dೆ/ೆದು+ೊಳt6ೇ+ಾದ ಕMಮಗಳನು *0ಸುತEೆ (http://tinyurl.com/kr-planninglessons).

•

ಎಲ5ರನೂ dೊಡGQ+ೊಳbt9+ೆ: ತರಗ* +ೋ ೆಯ45ನ ಚಟುವI+ೆಗಳ45 ಎ3ಾ5 9Eಾ.L ಗಳb -ಾಗವ ಸುವಂdೆ ಅವ+ಾಶ ೕಡುವ ದನು
…ಾತKಪNQ+ೊಳt6ೇಕು. &'ಕರು 9Eಾ.L ಗಳb ಏನನು *0 EಾFDೆ ಮತು =ೇ/ೆ *0 EಾFDೆ ಎಂದು *0ದು+ೊಳt6ೇಕು. ಈ ಘಟಕವ
ಏ3ಾ5 9Eಾ.L ಗ0/ೆ ಅವ+ಾಶವನು

•

ೕಡುವ ದರ ಕಲ}8ೆಯನು

ೕಡುತEೆ (http://tinyurl.com/krinvolvingall).

ಕ4ಯಲು >ಾತ8ಾNK: 9Eಾ.L ಗಳb ಒಬwK/ೆ ಒಬwರು >ಾತ8ಾಡಲು ಅವ+ಾಶವನು ಕ4}ಸುತEೆ ಮತು &'ಕರು ಕ4+ೆ/ೆ 6ೇ+ಾದ
ಸಹ+ಾರವನು

ೕಡ6ೇಕು. 9Eಾ.L ಗಳb ಅವರ *ಳbವ0+ೆಯನು >ಾತ8ಾಡುವ ದರ ಮೂಲಕ ಹಂf+ೊಳbtdಾDೆ ಮತು ಇದನು =ೊಸ

ಕ4+ೆ/ೆ ಸಂಬಂ!ಕKಸುdಾDೆ. ಈ ಘಟಕವ &'ಕರು =ೇ/ೆ ಮಕa0/ೆ ಫಲEಾಯಕ >ಾತನು ಆಡಲು ಅವ+ಾಶ

ೕಡಬಹುದು ಎಂದು

9ವKಸುತEೆ (http://tinyurl.com/kr-talkforlearning).
•

Šೊdೆಯ45 +ೆಲಸ >ಾಡುವ ದು: Šೊdೆಯ45 +ೆಲಸ >ಾಡುವ ದKಂದ 9Eಾ.L ಗಳb ಒಬwK/ೆ ಒಬwರು ಸ>ಾ3ೋfQ ಮತು
ಸಂವಹನ ಂದ ಅವರು ಏನನು *0 EಾFDೆ ಅದನು ಕ4ಯುdಾDೆ. ಈ ಘಟಕವ Šೊdೆಯ45 +ೆಲಸ >ಾಡುವ ದನು ಏ3ಾ5 9ಷಯ =ಾಗೂ
ಏ3ಾ5 ವSೕ>ಾನದ 9Eಾ.L ಗ0/ೆ ಪK ಾಮ+ಾK ಕ4+ೆಯನು ಉಂಟು>ಾಡಲು =ೇ/ೆ ಉಪSೕGಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಲ}8ೆಯನು
ೕಡುತEೆ (http://tinyurl.com/kr-usingpairwork).

•

ಮುಕ ಪM2ೆ ಯನು ಉಪSೕGQ Sೕಚ8ೆಯನು hMೕdಾY Q: ಒUೆtಯ ಪM2ೆ ಯನು +ೇಳbವ ದು &ೕ'ಕK/ೆ ಒಂದು ಮುಖ. ಾದ +ೌಶಲ.
ಮುಕ ಾದ ಪM2ೆ ಗಳb 9Eಾ.L ಗಳ Sೕಚ8ೆಯನು =ೆfgಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪM2ೆ ಗಳb &'ಕK/ೆ 9Eಾ.L ಗಳb ಏನು *0 EಾFDೆ ಎಂದು
*0ಯಲು ಸ=ಾಯ >ಾಡುತEೆ. ಈ ಘಟಕವ &'ಕK/ೆ 6ೇDೆ Kೕ*ಯ ಪM2ೆ ಯನು +ೇಳbವ ದರ ಮೂಲಕ 9Eಾ.L ಗಳ Sೕಚ8ಾ
ಲಹKಯನು

ವೃ ಸಲು

ಮತು

ಅವರು

=ೇಳbವ

ಉತರವನು

ಆ4ಸಲು

ಸ=ಾಯ

>ಾಡುತEೆ(http://tinyurl.com/krusingquestioning).
•

ಉಸು ಾK ಮತು

>ಾ

*

ೕಡುವ ದು: ಈ ಘಟಕವ &'ಕK 9Eಾ.L ಗಳನು ಅವ3ೋiಸಲು ಮತು ಅವರು >ಾತ8ಾಡುವ ದನು

ಆ4ಸಲು hMೕdಾY ಸುತEೆ. ಇದKಂದ ಅವರು ಪM2ೆ ಯನು +ೇಳbವ ದiaಂತ ಮಂfತ ಾG ಅವರು ಏನನು ವೃ Q+ೊಳbtತದFರು
(http://tinyurl.com/krmonitoringandfeedback).
•

ಗುಂಪ ಚಟುವI+ೆ: 9Eಾ.L ಗಳನು ಗುಂಪ >ಾಡುವ ದರ ಮೂಲಕ ಅವK/ೆ ಅವರ45ನ ಕಲ}8ೆಯನು ಮತು ಅವರ *ಳbವ0+ೆಯನು
ವೃ ಸಲು ಅವ+ಾಶವನು
>ಾ *ಯನು

•

ೕಡುವ ದು. ಈ ಘಟಕವ &'ಕK/ೆ 9Eಾ.L ಗಳನು 6ೇDೆ 6ೇDೆ ಚಟುವI+ೆ/ಾG ಗುಂŒನ45 9-ಾGಸುವ ಬ/ೆB

ೕಡುತEೆ(http://tinyurl.com/kr-usinggroupwork).

ಪMಗ* ಮತು +ಾಯ

ವ ಹ ೆಯ >ೌಲ.>ಾಪನ: 9Eಾ.L ಗಳ ಪMಗ*ಯನು >ೌಲ.>ಾಪನ >ಾಡುವ ದKಂದ &'ಕK/ೆ ಮುಂ ನ

ಕ4+ಾ ಅವ+ಾಶವನು =ೇ/ೆ Sೕ•ಸ6ೇಕು ಎಂದು ಪ Dಾ ೆಗಳನು
6ೋ!ಸುವ

ಮುಂjೆ,

6ೋ!ಸು ಾಗ

ಮತು

ನಂತರದ45

=ೇ/ೆ

ೕಡುತEೆ. ಈ ಘಟಕವ 99ಧ >ೌಲ.>ಾಪನಗಳb ಮತು
>ೌಲ.>ಾಪನ

>ಾಡ6ೇಕು

ಎಂದು

9ವKಸುತEೆ

(http://tinyurl.com/kr-assessingprogress).
•

ಾ‰ ಕ ಸಂಪನೂ ಲವನು ಉಪSೕGಸುವ ದು: ಸಂಪನೂ ಲಗಳb ಕ4+ೆಯನು ಪKfತ =ಾಗೂ ಅಥ Eಾಯಕ ಾG >ಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಅ!ಕೃತ ಚಟುಚI+ೆಯನು ಸೃ•„ಸಬಲ5ವ . ಸಂಪನೂ ಲಗಳb 9Eಾ.L ಗಳನು ವಸುಗ0ಂದ (ವಸು ಎ[+ೆ ಮತು ಹ[”ನ -ಾಗಗಳb)
ಸಂ+ೇತಗ0/ೆ (ಸಂ…ೆ.ಗಳb ಮತು

ನ Dಾ&ಗಳb) ಅಥ

ಾಗುವ =ಾ/ೆ dೆ/ೆದು+ೊಂಡು =ೋಗಬಲ5ವ . ಸೃಜ8ಾತ ಕ ಾG

ಸಂಪನೂ ಲಗಳನು ಉಪSೕGಸುವ ದKಂದ ಚಟುವI+ೆ<ಂದ ಕ4+ೆಯನು RೆMೕDೆŒಸುವಂdೆ ಮತು 9Eಾ.L ಗಳ •ೕವನ+ೆa
ಸಂಬಂ!Qರುವಂdೆ ಇರುತ ೆ (http://tinyurl.com/kr-usinglocalresources).

ಸ ಯಂ- ವ ಹ ೆ ಮತು ಸ -ಅ ವೃ : ಮ ನು

•

ೕ ೇ ವ

ಸುವ ದು ಮತು ಸ -ಅ ವೃ

ಾ!ಸುವ ದು

ಕ‘ೆ =ೇಳbವ ದು, =ಾಡು, RಾತM ಮತು 8ಾಟಕ >ಾಡುವ ದು: ಈ ಘಟಕಕವ &'ಕರು =ೇ/ೆ ಕ‘ೆ =ೇಳವ ದು, =ಾಡುವ ದು, RಾತM ಮತು
8ಾಟಕ >ಾಡುವ ದು ಇವ ಗಳನು =ೇ/ೆ ಉಪSೕGQ 9Eಾ.L ಗ0/ೆ ಕಲ}8ೆ ಮತು ‹ಾನವನು ವೃ ಸುವ ದನು *0Q+ೊಡುತEೆ.
(http://tinyurl.com/kr-ssrpd).
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ೕ ೇ ವ

ಸುವ ದು ಮತು ಸ -ಅ ವೃ

ಾ!ಸುವ ದು

+ೋಷ„ಕ R3.1 RಾMಥ†ಕ ಆಂಗ5 -ಾƒೆಯ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ ಪMಮುಖ ಸಂಪನೂ ಲಗಳb ಮತು 9ೕNSಗಳb
ಪ,ಮುಖ ಸಂಪನೂ5ಲ / $ೕAj Fೕƒ* ೆ
ಪ, ಾ ತಂತ,

ಪ,ಗk ಮತು7 ಾಯ*
ಒ..ಇ..ಆ[..ಗಳ Fೕƒ* ೆ

3ವ*ಹ]ೆಯ
Rೌಲ(Rಾಪನ
KR

Class room routines
Songs, rhymes and word play
Letters and sounds of English
MarkMark-marking and early writing
Storytelling
Shared reading
Planing around a text
Promoting the reading
environment
English and subject content
integration
Using text book creatively
The learning English in the
creative arts
Learning environment
Developing and monitoring
reading
Developing and monitorning
writing
Community resources for English

V

ಉಸು7eಾ ಮತು7ಕ„ೆ %ೇಳMವ ದು,, Pಾತ,
qಾ…3ಕ ಸಂಪನೂ5ಲದ xೋA ೆಲಸ ಗುಂಪ ಚಟುವO ೆ
ಉಪjೕJK
ಎಲ6ರನೂ
Pಾಠಗಳ jೕಜ ೆ
Rಾತ ಾA ಕ •
"Rಾ5"k 3ೕಡುವ ದು ಮತು7 ಾಟಕ
ಉಪjೕಗ
ಉಪjೕJK ಉಪjೕJK
jೕಚ ೆಯನು
HೊಡJK ೊಳMN$ ೆ
o,ೕHಾV"K
KR

V

KR

V

KR

V

KR

V

KR

V

KR

V

KR

V

KR

V

KR

V

ಸ ಯಂ- ವ ಹ ೆ ಮತು ಸ -ಅ ವೃ : ಮ ನು

ೕ ೇ ವ

ಸುವ ದು ಮತು ಸ -ಅ ವೃ

ಾ!ಸುವ ದು

+ೋಷ„ಕ R3.2 RಾMಥ†ಕ ಗ[ತ 9ಷಯದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ ಪMಮುಖ ಸಂಪನೂ ಲಗಳb ಮತು 9ೕNSಗಳb
ಪ,ಮುಖ ಸಂಪನೂ5ಲ / $ೕAj Fೕƒ* ೆ
ಪ, ಾ ತಂತ,

ಪ,ಗk ಮತು7 ಾಯ*
ಒ..ಇ..ಆ[..ಗಳ Fೕƒ* ೆ

3ವ*ಹ]ೆಯ
Rೌಲ(Rಾಪನ
KR

V

ಉಸು7eಾ ಮತು7ಕ„ೆ %ೇಳMವ ದು,, Pಾತ,
qಾ…3ಕ ಸಂಪನೂ5ಲದ xೋA ೆಲಸ ಗುಂಪ ಚಟುವO ೆ
ಉಪjೕJK
ಎಲ6ರನೂ
Pಾಠಗಳ jೕಜ ೆ
Rಾತ ಾA ಕ •
"Rಾ5"k 3ೕಡುವ ದು ಮತು7 ಾಟಕ
ಉಪjೕಗ
ಉಪjೕJK ಉಪjೕJK
jೕಚ ೆಯನು
HೊಡJK ೊಳMN$ ೆ
o,ೕHಾV"K
KR

V

KR

V

KR

V

KR

V

KR

V

ಸಂ…ಾ. ಆಟ: ಸಂ…ೆ.ಯ ಅಥ
ಾ‰ನ 6ೆ3ೆ
ಸಂ…ಾ. Dೇ…ೆ: ಧ8ಾತ ಕ ಮತು ಋ ಾತ ಕ
ಸಂ…ೆ.ಗಳb
ಗ[ತದ ಕ‘ೆಗಳb: =ೇ0+ೆ ಸಮ ೆ.ಗಳb
ಪM2ೆ +ೇಳbವ ದು : ನ Dಾ&ಗಳb
8ಾನು ಗ[ತ >ಾಡುdೇ8ೆ: ನ Dಾ& ಸಂ…ೆ.ಗಳ
iMnಗಳb
ಕುಶಲdೆ<ಂದ: 9ಭ•ಸು ಮತು ವGೕ ಕKಸು
ಜ•ೕವನ ಂದ : -ಾ/ಾ+ಾರದ ಕMಮ9!
/ಾತM ಮತು ಾಮಥ.
9Qೕಣ ಮತು ಸುತಳdೆ
ದdಾಂಶ ವGೕ ಕರಣ
ಚDಾ'ರಗಳb ಮತು Q‰Dಾಂಗಗಳb
ˆೕಗಗ[ತ
+ೋನಗಳb
ಅನು3ೋಮ +ಾರಣಗಳb

+ೋಷ„ಕ R3.3 RಾMಥ†ಕ 9‹ಾನ 9ಷಯದ ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳ ಪMಮುಖ ಸಂಪನೂ ಲಗಳb ಮತು 9ೕNSಗಳb
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ಪ,ಮುಖ ಸಂಪನೂ5ಲ / $ೕAj Fೕƒ* ೆ
ಪ, ಾ ತಂತ,

ಪ,ಗk ಮತು7 ಾಯ*
ಒ..ಇ..ಆ[..ಗಳ Fೕƒ* ೆ

3ವ*ಹ]ೆಯ
Rೌಲ(Rಾಪನ
KR

V

ಉಸು7eಾ ಮತು7ಕ„ೆ %ೇಳMವ ದು,, Pಾತ,
qಾ…3ಕ ಸಂಪನೂ5ಲದ xೋA ೆಲಸ ಗುಂಪ ಚಟುವO ೆ
ಉಪjೕJK
ಎಲ6ರನೂ
Pಾಠಗಳ jೕಜ ೆ
Rಾತ ಾA ಕ •
"Rಾ5"k 3ೕಡುವ ದು ಮತು7 ಾಟಕ
ಉಪjೕಗ
ಉಪjೕJK ಉಪjೕJK
jೕಚ ೆಯನು
HೊಡJK ೊಳMN$ ೆ
o,ೕHಾV"K
KR

V

ಶಬF
•ೕವನ iMn
dೇಲುವ ದು ಮತು ಮುಳbಗುವ ದು
ಅ=ಾರ
ೕರು
ಬಲ
ವಸುಗಳ 9ಭಜ8ೆ ಮತು ಸ}ಷ„8ೆ
8ೆರಳb ಮತು Dಾ*M ಮತು 6ೆಳಕು
ಬದ3ಾವ ೆ
ಪKಸರ
9ದು.ಚŸi
2ಾಖ ಮತು ಉಷ”dೆ
ಪKಸರ
ಅRೌ•Cಕdೆ
ಪKಸರದ ಸಮ ೆ.

ಸಂಪನೂ ಲ 4: &'ಕರ ಅ ವೃ ಒ.ಇ.ಆ_.ನ -ಾಗಗಳb
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+ೋಷ„ಕ R4.1 WೆXY--ಾರತದ &'ಕರ ಅ ವೃ ಒ.ಇ.ಆ_.ನ ೈ&ಷC ಗಳb.
ಈ ಘಟಕವ xಾವ ದರ ಬ/ೆB ಇEೆ

ಘಟಕದ 6ೋಧ8ಾ 9:ಾನ ಮತು ಪಠ.ಕMಮದ &• +ೆಗಳ ಪKಚಯ

ಘಟಕದ45 2ಾ3ಾ 8ಾಯಕರು ಏನನು
ಇವ ಗಳb &'ಕK/ೆ ಕ4+ಾ ಾಮಥ.ಗಳb ಮತು ಈ ಘಟಕದ45 ಕ4ಯ 6ೇ+ಾದ ಪMಮುಖ ಅಂಶಗಳb
ಕ4ಯುdಾDೆ
-ಾಗವ ಎ+ೆ ಈ 9:ಾನವ ತುಂ6ಾ RಾMಮುಖ.dೆಯನು =ೊಂ Eೆ ಎಂದು *0ಸುತEೆ. ಇದರ ಗುKಯು &'ಕK/ೆ 6ೇDೆ ಪಠ.ಕMಮದ ಸ

9:ಾನ ಏ+ೆ RಾMಮುಖ. ಾGEೆ

ೇಶದ45 ಸಹ+ಾರ

ೕಡುವ EಾGEೆ.
ಚಟುವI+ೆಗಳನು &'ಕರು >ಾಡ6ೇಕು. ಬಹಳಷುC ಚಟುವI+ೆಗಳb ತರಗ*ಯ +ೋ ೆಯ45nೕ ಅವರ 9Eಾ.L ಗUೆV ಂ /ೆ >ಾಡ6ೇ+ಾಗುತEೆ. ಆದDೆ +ೆಲವ

ಚಟುವI+ೆ

&'ಕರು ಅವರ ಸ=ೋEೊ.ೕGಗUೆV ಂ /ೆ

ೇK+ೊಂಡು >ಾಡುವ ಚಟುವI+ೆಗಳb ಇ ೆ ಅಥ ಾ ತರಗ* +ೋ ೆಯ ಚಟುವI+ೆಗಳನು ತxಾKಸುdಾDೆ

ಚಟುವI+ೆಗಳb &'ಕK/ೆ ಅ-ಾ.ಸವನು >ಾಡಲು, ಪರಸ}ರ ಸಂ-ಾಷ ೆಯ ಮೂಲಕ ಮತು ರಚ8ಾ ಕ4+ೆಯ ಅನುಭವ ಇ ೇಲ5ವkಗಳನು ಕ4+ೆಯ ಮುಂjೆ
ಪKಗ[ಸ6ೇಕು. ಈ ಚಟುವI+ೆಗ0ಂದ ಸಂಪMEಾಯಕ ಅ-ಾ.ಸಗಳb =ೋG, &'ಕರು =ೊಸ 6ೋಧ8ಾ ಮತು ಕ4+ಾ ಅ-ಾ.ಸಗಳನು ಕ4ಯುdಾDೆ.
9ವKQದ ಚಟುವI+ೆಯನು >ಾNEಾಗ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನು ವ.i ಅಧ.ಯನ ಂದ &'ಕ/ೆ Qಗುವ •ದಲ 9ವರಗಳb, ಅEೆ ತರಹದ ಚಟುವI+ೆಗಳನು , ಪkವ
QದFdೆಯ ಚಟುವI+ೆಗಳb ಅಥ ಾ ನಂತರದ ಚಟುವI+ೆಗಳ45 ಮೂಲಕ 9ವವKಸುತEೆ. ವ.i ಅಧ.ಯನವ +ೆಲವ ಸ ಾಲುಗUಾದ ಬಹು >ಾಧ.ಮ 6ೋಧ8ೆ, ಬಹು

ವ.i ಅಧ.ಯನ

ವಗ 6ೋಧ8ೆ, ಮತು ಸಂದಭ ದ45ನ ಸಂಪನೂ ಲದ +ೊರdೆ ಇವ ಗ0/ೆ &'ಕರು =ೇ/ೆ ಸ}ಂ ಸುdಾDೆ ಎಂದು 9ವರವನು
ಅ-ಾ.ಸಗಳನು ಇದು ಪM*Rಾ ಸುತMEೆ.

ೕಡುತEೆ. ಇವ ಗಳb ಅಂತರಂಗದ

ಂ ನ ‹ಾನವನು =ೇ/ೆ =ೊರ dೆ/ೆಯುವ ದು ಮತು Rಾಠ 6ೋಧ8ೆಯನು =ೇ/ೆ 9Eಾ.L ಗಳ •ೕವನ+ೆa

ಸ†ೕಕKಸ6ೇಕು ಎಂದು *0ಸುತEೆ. ವ.i ಅಧ.ಯನವ ಪರಸ}ರ ಸಹ+ಾರವನು *0ಸುತEೆ. ಅಂದDೆ -ಾಗವ ಸು9+ೆಯ 9:ಾನವನು 6ೆಂಬ4ಸುತEೆ.
ಇದು &'ಕK/ೆ ಅವರು ಈಗ ಬಳಸು*ೕರುವ ಅ-ಾ.ಸ ಅಥ ಾ ಅನುಭವಗಳನು ಸ -ಅವ3ೋiQ+ೊಳtಲು ಸಹ+ಾKxಾGEೆ. ಚಟುವI+ೆಯನು >ಾಡು ಾಗ ಅವರು
Sೕಚ8ೆ/ೆ 9Dಾಮ

ಏನನು ಗಮ QದDೋ ಅಥ ಾ ವ.i ಅಧ.ಯನವನು ಚf ಸು ಾಗ ಇದು ಸಹ+ಾKxಾGEೆ. ಇದು ಈ ತರಹದ ಸ -ಅವ3ೋಕನವನು

ೕಡುವ ಮೂಲಕ &'ಕರು

ಕ4ಯುವಂdಾಗುತEೆ.
ರೂಪ ೆಯು 9:ಾನಗಳb ಮತು ತಂತMಗಳ 3ಾಭವನು ಒ.ಇ.ಆ_.ದ45 +ೇಂ MೕಕKQದನು ಬಲಪNಸುತEೆ. ಇದು =ೇ/ೆ 9:ಾನಗಳ 6ೇDೆ 6ೇDೆ ಅಂಶಗಳb
ರೂಪ ೆ

ಒಂದ+ೊaಂದು ŠೊdೆxಾGರುತ ೆ ಮತು ಒಂದ+ೊಂದು ಪkರಕ ಾGರುತ ೆ ಎಂದು dೋKಸುತEೆ. ರೂಪ ೆಯ ಉEೆFೕಶವ &'ಕರ ಕ4+ೆಯನು 6ೇDೆ ಪಠ.ಕMಮದ
ಸ

ಾDಾಂಶ
ಸಂಪನೂ ಲಗಳb

ೇಶ+ೆa ವ/ಾ <ಸಲು ಸಹ+ಾರವನು

ೕಡುತEೆ.

ಇದು 9ವKQದ 9:ಾನದ ಬ/ೆB ಸಂ‡ೕಪ ಪ ನDಾವ3ೋಕನವನು
ಚಟುವI+ೆಗಳನು >ಾಡಲು &'ಕK/ೆ 6ೌ*ಕ ವಸುಗಳ ರೂಪದ45

ೕಡುತEೆ.
ೕಡುವ ಸಹ+ಾರ. ಅವ ಗಳb 9:ಾನಗಳ ಬ/ೆB, 9ಷಯದ ‹ಾನವನು ವೃ ಸುವ ದ+ೆa ಸಹ+ಾರ

ತರಗ*+ೋ ೆಯ ಸಂಪನೂ ಲ, ಎ~.Q.ಎ•./ೆ ಸಂಪಕ , ಅಥ ಾ ತರಗ* +ೋ ೆಯ ಚಟುವI+ೆಯ ಉEಾಹರ ೆಯನು
www.TESS-India.edu.in

23

ೕಡಬಹುದು.

ಸ ಯಂ- ವ ಹ ೆ ಮತು ಸ -ಅ ವೃ : ಮ ನು

ಇದು &'ಕರನು ಸಂಪನೂ ಲದ45
=ೆfgನ ಸಂಪನೂ ಲಗಳb

ವೃ ಸಲು

ೕ ೇ ವ
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ೕNದ ಒ.ಇ.ಆ_.Gಂತ =ೆfgನ ಕ4+ೆಯನು ತರುವ ಉEೆFೕಶವನು =ೊಂ Eೆ. ಮತು ಅದು &'ಕರ ವೃ*ಯ ಅ-ಾ.ಸವನು

ೕಡುವ ಸಹ+ಾರ ಾGEೆ. ಇದು 9ಷಯ ‹ಾನವನು =ೆfgಸುವ ಒಂದು ಅವ+ಾಶ ಾGEೆ. ಇದು -ಾರತ ಮತು ಅಂತDಾ•›ೕಯ ಾG Qಗುವ

ಸಂಪನೂ ಲವನು ಪKಚ<ಸುತEೆ.
ಗMಂಥ ಋಣ

ಇದರ45 3ೇಖಕರು ಪDಾಮ& Qದ ಗMಂಥಗಳನು ಮತು ಇತರ ಓದಲು =ೇ0ದ ಪ ಸಕಗಳನು ಇ45
*ಳbವ0+ೆಯನು =ೆfgQ+ೊಳtಬಹುದು.

ೕNರುdಾDೆ. ಇವ ಗಳನು ಓದುವ ದKಂದ &'ಕರ 2ೈ'[ಕ
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ಸಂಪನೂ ಲ 5: ಬದ3ಾವ ೆಯನು >ಾಡುವ ಸ ಾಲುಗಳb
ಬಹಳ &'ಣದ ಪM*Rಾದಕರು ಸಂ2ೆ‚ೕಧ8ಾ ವರ ಯ45 &'ಕರು 6ೋಧ8ಾ ಪದF*ಯ45 ಬದ3ಾವ ೆಯನು >ಾN+ೊಳtಲು ಬDೆ EಾFDೆ.
(ŒxಾŠೆ, 1967; Shulman, 1986; Atherton, 1999; Eraut, 2001, 2004, 2007; Fullan, 2008; ಮತು ಇತರರು). 2ಾ3ಾ
8ಾಯಕರು ಒ.ಇ.ಆ_.ಗಳb +ೆಲವ ಬದ3ಾವ ೆಯ ತತ ಗಳನು

ಮ/ೆ *0Qದವ ಮತು ಮ ನು =ೇ/ೆ Sೕ•ಸ6ೇಕು ಮತು ಮಕa0/ೆ

ೕಡ6ೇಕು ಎಂದು SೕfQಲು RೆMೕDೆŒQದವ .
ಎ3ಾ5 ತತ ಗಳb ಒಪ }ವ EೇನಂದDೆ, &'ಕರ45 6ೋಧ8ಾ 9:ಾನದ45 ಬದ3ಾವ ೆಯು ಅವರ ಾಮಥ. ವನು †ೕರುವ ದು ಎಂದು ಅಥ .
&'ಕK/ೆ ಬರುವ ಪM*Dೋಧವನು †ೕರಲು ಸಹ+ಾರ ಅಗತ.. ಾಮಥ. ದ45ರುವ ಬದ3ಾವ ೆಯನು ಪKಗ[Q, ವೃ*ಪರ ಅ ವೃ ಯ
ಚಟುವI+ೆಗಳನು Sೕ•Q ಪK ಾಮ+ಾKxಾG

ೕಡ6ೇಕು. +ೆಳ/ೆ +ೊICರುವ

ಸ ಾಲುಗಳನು ಮತು ಅವ ಗಳನು =ೇ/ೆ †ೕರ6ೇಕು ಎಂದು ಸಲ=ೆಯನು

ಾDಾಂ&ಕKQ

ೕNದ ಪICಯು &'ಕKGರುವ

ೕNEೆ.

ಇದನು ಾವ ಏ ೆ Rಾಡ/ೇಕು? ಾವ ಪಠ(ಕ,ಮವನು ಮುJಸುವ ೇ ಕಷEeಾJ ೆ..
ಈಗ ಾವ ಏನು Rಾಡುk7 ೆgೕeೆj ಅದು ಎˆ..K..ಎ‰.. ಸ 6 %ೇlದುg. ಾರತವ ಜಗk7 ೊಂ
ಸfv*ಸ/ೇ ಾದ^ೆ,, ಾವ ನಮ5 ೈGŠಕ ಕ

ಾ ಫಲವನು ವೃ @K ೊಳN/ೇಕು..

ೆ

ಾವ xೊHೆ ಾJ

ೆಲಸ RಾA ಇದನು qಾvqೋಣ.. ಇದgನು ಸರ ಾರವ ಸಹ ನಮ5 ೆ Rಾಡಲು %ೇl ೆ..

ನನ ೆ qಾಕಷುE ಸಂಪನೂ5ಲಗlಲ6.
ಾನು ಸಂಪನೂ5ಲಗಳM ಕA| ಇ ೆ ಎಂದು ಒಪ fHೆ7ೕ ೆ.. ಆದ^ೆ 3ೕನು ಒ..ಇ..ಆ[..ಗಳನು ಚ ಾ J
ಓ ದ^ೆ,, ಅದರ 6ನ ಚಟುವO ೆ ೆ %ೆ&'ನ ಸಂಪನೂ5ಲಗಳM /ೇ ಾJಲ6.

ತರಗkಯ 6 ಬಹಳ ಸಂuೆ(ಯ 6 $ ಾ()*ಗl ಾg^ೆ.. ೊಡŒ ತರಗkಯ 6
3ೕವ ಗುಂಪ ಚಟುವO ೆಯನು Rಾಡಲು qಾದ(eಾಗುವ ಲ6.
ೊಡŒ ತರಗkಯು ನಮ5 ೆ ತುಂ/ಾ ಸeಾಲುಗಳನು 3ೕಡುತ7 ೆ,, ಗುಂಪ ಚಟುವO ೆ ಕಷE qಾದ( ಎಂದು ಸ
%ೇl gೕ . ಆದ^ೆ 3ೕವ ಗುಂಪ ಚಟುವO ೆ %ಾಗೂ xೊHೆ ೆಲಸವನು

ಾJ

ೊಡŒ ಸಂuೆ(ಯ $ ಾ()* ೊಂ

ೆ

Rಾಡಬಹುದು.. ಒ..ಇ..ಆ[..ಗಳ 6ರುವ ವ(97 ಅಧ(ಯನವ FGಕರು ೊಡŒ ತರಗkಗಳ 6 ೆಲಸ Rಾಡುವ ದನು 3ೕA ೆ..

$ ಾ()*ಗಳM ಬಹಳ 32ಾನeಾJ ಾg^ೆ..
ಇದನು ಉತ7 ಸಲು ತುಂ/ಾ ಕಷE ಏ ೆಂದ^ೆ ೆಲವ FGಕರು $ ಾ()*ಗಳM ಹುOE3ಂದ ಮುಖ*^ಾJರುHಾ7^ೆ ಎಂದು
ನಂಬುHಾ7^ೆ.. ೆಲವ $ ಾ()*ಗl ೆ ೈGŠಕ ಕ

ೆಯು ಇತರ $ ಾ()*ಗlJಂತ ಕಷE qಾಧ(eಾJ ೆ ಎಂಬುದರ 6

ಾವ ೆ ಸಂಶಯ$ಲ6. ಆದ^ೆ ಸಂ ೆ<ೕಧ ೆಯು ಸ

ಾದ ಸ%ಾಯವ $ ಾ()*ಗl ೆ Kಕ;^ೆ ಅವರು ಸಹ

ಇತರರಂHೆ ಕ ಯಬಹುದು ಎನು ತ7 ೆ.. $ ಾ()*ಗಳM ಕ ತದgನು 3ಮ5 FGಕರು ಅವರ
ಸ€ೕಕ ಸ
ಕ

ೈನಂ ನ aೕವನ ೆ;

ಮತು7 "ೕ ೆ Rಾಡುವ ದನು FGಕರು ಪ,ಯk ಸಲು ಸ%ಾಯ RಾA . ತರಗkಯ 6ನ %ೆ&'ನ

ಾ ಾರರು ಕA| ಕ

ಾ ಾ

ೆ ಕ ಸಲು ಪ,ಯk ಸುವಂHೆ ತರಗkಯನು ರ&K .
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$ ಾ()*ಗಳM ಅವರು RಾAದ ೆಲಸವನು Rಾತ ಾಡಲು ಇಷEಪಡುವ ಲ6.
- ಅವರು ಗುಂಪ ೆಲಸದ 6 ಸ

ಾJ ಾಯ*3ವ*"ಸುವ ಲ6.

FGಕರು $ ಾ()*ಗl ೆ ತರಗkಯ 6 ಸುಮ5 ೆ ಕುlತು ೊಳNಲು %ೇl,, ಅವರು ಉಪ ಾ(ಸ ಪದ@kಯ 6 Pಾಠ
Rಾಡುk7ೕದgರು.. ಆದ ಂದ $ ಾ()*ಗlಗೂ ಸಹ %ೊಸ $2ಾನ ೆ; %ೊಂ
FGಕರು ಸಹ ಸRಾ2ಾನ

ೊಳNಲು ಸ•ಲf ಸಮಯ /ೇ ಾಗುತ7 ೆ..

ೕkಯ 6 ಇರ/ೇ ಾಗುತ7 ೆ.. 3ೕವ ಸರಳeಾJರುವ ತಂತ,ಗಳನು ಉ ಾ:: xೊHೆಯ 6

ೆಲಸ Rಾಡುವ ದನು ಉಪjೕJK . $ ಾ()*ಗಳM--$2ಾ()*ಗಳM ಸರಳeಾJ Rಾಡ ಾಡಲು Pಾ,ಂ?ಸುHಾ7^ೆ..
ಆದ ಂದ ಇದು 3ೕವ Rಾಡುವ ಒsೆNಯ ಉPಾಯeಾJ ೆ..
ಪಠ(ಕ,ಮವ ತುಂ/ಾ xಾK7 ಇ ೆ. ಆದ ಂದ ಗುಂಪ ಚಟುವO ೆ
ಮತು7 Pಾತ, ಅ?ನಯ ೆ; %ೆಚು' ಸಮಯ$ಲ6.
$ ಾ()*ಗಳM /ಾ•Pಾಠ Rಾಡುವ ದ ೆ; ಬದ ಾJ,, ಒ..ಇ..ಆ[..ಗಳ 6 ಉಪjೕJKದ $2ಾನಗಳM ಬಳK ಾಗ
$ ಾ()*ಗl ೆ %ೆಚು' kಳMವl ೆಯನು 3ೕಡಲು ಸ%ಾಯ Rಾಡುತ7 ೆ.. ಅವರು Pಾಠವನು klದು ೊಂಡ
ನಂತರದ 6 ಅವರು %ೆ_ಾ'J

ೆನ•ಟುE ೊಳMNHಾ7^ೆ ಮತು7 }ಾನವಂತ^ಾJರುHಾ7^ೆ. ಇದರ 6ನ $ವ Kದ

$2ಾನಗಳನು ಕA| ಸಮಯದ 6 Rಾಡಬಹುದು. ಒಂದು eೇsೆ 3ಮ5 $ ಾ()*ಗಳM ಅಥ* RಾA ೊಂಡ^ೆ,
ಅವರು }ಾನವನು ಬಹು /ೇಗ ೆ ಪpೆದು ೊಳMNHಾ7^ೆ.

ಸಂಪನೂ5ಲ 6: FGಕ

ೆ ಸ•--ಅವ ೋಕನದ ಸ%ಾಯ

ಮGರುವ ಸಮಯದ ಅನು ಾರ +ೆಳGನ ಪM2ೆ ಗಳ45 +ೆಲವನು ಆna >ಾN ೕವ ಚf QK.
•

Sೕಜ8ೆಯನು RಾMರಂ QEಾಗ ಮತು ಈ Rಾಠದ ತxಾKಯನು >ಾಡು ಾಗ ನನ/ೆ ಇರುವ ಸ ಾಲುಗUೇನು?

•

ಮಕaಳb ಈ ಚಟುವI+ೆಗ0/ೆ =ೇ/ೆ ಪM*iMnQದರು?

•

ನನ ಮಗು ಏನನು ಕ4<ತು ಮತು 8ಾನು ಇದನು =ೇ/ೆ *0ದು+ೊಳtಬಹುದು?

•

ಅವರ ಏನನು ಕ4ತDೋ ಅದರ45 ಏ45 ವ.dಾ.ಸ ಾGEೆ?

•

Rಾಠದ ಕ4+ಾ ಫಲಗಳನು ಏ45 ಾ!QEೆ?

•

ನನ/ೆ ಸಂdೋಷ ೕNದ ಅಂಶಗಳb xಾವವ ?

•

ನನ/ೆ ಆಶgಯ /ೊ0Qದ ಅಂಶಗಳb xಾವವ ?

•

ಏ8ಾದರೂ ನನ/ೆ 6ೇಸKQದDೆ ಏನು >ಾಡ6ೇಕು?

ಗ,ಂಥ ಋಣ/
/ ಪ^ಾಮF*Kದ ಪ ಸ7ಕಗಳM
Argote, L. and Ingram, P. (2000) ‘Knowledge transfer: a basis for competitive advantage in firms’,
Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 82, no. 1, pp. 150–69. Available from:
http://www.columbia.edu/~pi17/2893a.pdf (accessed 28 January 2015).
Atherton, J. S. (1999) ‘Resistance to learning: a discussion based on participants in in-service professional
training programmes, Journal of Vocational Education and Training, vol.51, no 1, pp. 77–90.
Clarke, D. (1994) ‘Ten key principles from research for the professional development of mathematics
teachers’ in Aichele, D.B. and Coxford, A.F. (eds) Professional Development for Teachers of Mathematics:
1994 Yearbook. Reston, Virginia: The National Council of Teachers of Mathematics, Inc., pp. 37–48.
Eraut, M. (2001) ‘Do continuing professional development models promote one-dimensional learning?’,
Medical Education, vol. 35, no. 1, pp. 8–11.

ಸ ಯಂ- ವ ಹ ೆ ಮತು ಸ -ಅ ವೃ : ಮ ನು

ೕ ೇ ವ
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