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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 ¸ÀºÁAiÀÄªÁUÀÄªÀAvÉ mÉ¸ïEArAiÀiÁ ¸ÀA¸ÉÜ gÀÆ¦¹gÀÄªÀ 20 WÀlPÀUÀ¼À°è MAzÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀÄ, «zsÁåyðUÀ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ¬ÄAzÀ £ÀqÉ¸À§ºÀÄzÁzÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ, CªÀ±ÀåªÁV ¥ÀæAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÄÀ ß EzÀÄ ºÉÆA¢zÉ. AiÀ
AiÀÄ±À¹é ±Á¯ÉUÀ¼À°è £ÀqÉ¸À¯ÁzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ DzsÀj¹zÉ.
F WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ðµÀÖ PÀæªÀÄ C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃQ®èªÁzÀgÆ
À , C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄªÀªÀgÁV (enabler)
(
‘±Á¯Á ªÀÄÄRå¸ÀÜ’ JA§
WÀlPÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄªÀÅzÀ
ÅzÀÄ ¸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
v ºÁUÀÆ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄÄ£ÀßqÉ¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢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£À
Ä£ÀPÁÌV E®èªÉÃ £ÁAiÀÄPÀvÀé ¨sÉÆÃzÀ£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 qÉÊjAiÀiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è §¼À¸À¯ÁVgÀÄªÀ ‘±Á¯ÁªÀ
‘
ÄÄRå¸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 ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸ÀªÀÄ¸Éå AiÀiÁUÀzÀAvÉ CªÀ±ÀåPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀoÀåzÀ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
mÉ¸ï EArAiÀiÁ «ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß http://www.tess
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 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©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹PÉ
¹PÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄÄPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸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¯ÁgÀÀÄªÀ 105 mÉ¸ï-EArAiÀiÁ MEDgï(OER)UÀ¼ÀÄ F ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀ°ªÉ. vÀªÀÄä «zÁåyðUÀ½UÉ
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀiÁr vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÁzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÄÀ ß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÃUÉ F «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ
JA§ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw Czs
zsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÆß EªÀÅ M¼ÀUÉÆArªÉ. C®èzÉ, vÀªÀÄä «µÀAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¹PÉÆ¼Àî®Ä ºÁUÀÆ ¥ÁoÀAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ²PÀëPÀjUÉ
£ÉgÀªÁUÀÄªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ªÀiÁ»w PÉÆAr (link)UÀ
)UÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.
£ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¯ÉÃRPÀjAzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÁV ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄªÀ F ¸ÀA¥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
A¥À£ÀÆä® ««zsÀ ªÉµÀð£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ CªÀ±åÀ PÀvÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. AiÀÄÄPÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è, AiÀÄÄPÉAiÀÄ ªÀÄÄPÀÛ«±Àé«zÁå®AiÀ
zÁå®A ÄzÀ°è mÉ¸ï-EArAiÀiÁ
gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ.
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಈ ಘಟಕದ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ
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ಕಂಡು ೊಳar9 . ಈ

ೕ ಯ # +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಬಳಸುವ ದ ಂದ

ಎ ಾ#

ಾ ಫ ;ಾಂಶವನು ಉತ&ಮಪxಸಬಹುದು.

ಾ Tೈ
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ೆTೈ ಯ # (ಒಂದು ಪ ಸ&ಕ ಅಥ8ಾ ಒಂದು zೕಲ{|) CಪBkಗಳನು ಬWೆದು ೊಳrಲು
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ೆರ8ಾಗುತ&1ೆ. ಬಹುಶ:
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ೆ Tೈ ಯ # +ಾx ೊಂxರುವ CಪBkಗಳa ಉಪ<ೕಗ8ಾಗುವ ದಲ#1ೆ, iಮX

ೆ .ಾಗು ೆಳವk?ೆಯನೂ iರೂgಸುತ&1ೆ.

ಈ ಘಟಕ ಂದ ಾ ಾ ಾಯಕರು ಏನನು! ಕ ಯಬಹುದು
•

+ೌಲ-+ಾಪನ ಾc2 ಕ

ೆ ಮತು& ಕ

ೆ?ಾ2 +ೌಲ-+ಾಪನದ ನಡು9ನ ವ-;ಾ-ಸವನು

www.TESS-India.edu.in

Mಯಬಹುದು.

1
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•

iಮX ಾ ೆಯ sjಕWೊಂ>?ೆ ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಅZವೃ>€ ಪxಸು9 ೆಯ ತಂತ ವನು +ಾಗ ದs ಸುವ ದು.

•

sjಕರು ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಸಮಯದ # ಕ ೆ.ಾ ದಂತಹ Fಾ3ಾ(ಾರಗಳನು ಮತು& ದ;ಾ&ಂಶಗಳನು 91ಾ-p ಗಳ
ಕ

ೆಯನು ಉತ&ಮಪxಸುವಂತಹ t+ಾXt ಯನು 91ಾ-p ಗM?ೆ iೕಡುವ ದ ೆc ಬಳP ೊಳrಲು ಸ.ಾಯ +ಾಡುವ ದು.

ರಚ ಾತ%ಕ ಮತು' ಣ) ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನ
+ೌಲ-+ಾಪನದ #

ಎರಡು

ಬ?ೆಗM8ೆ.ಅವ ಗಳನು

9Zನ

ೕ ಯ #

ಬಳಸುವ ದ ಂದ

ಮತು&

99ಧ

ಉ1ೆQೕಶಗM?ೆ

ಬಳಸುವ ದ ಂದ ಒಂದ cಂತ ಒಂದು Zನ ಎಂದು ಪ ಗkಸ ಾ21ೆ.iಮX ೈjkಕ ಅನುಭವದ # iಣ SಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ
ಪ ಚಯ iಮ?ಾ2ರಬಹುದು ಆದWೆ, ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ +ೌಲ- ಮತು& ಅವ ಾಶವನು ಕಂಡು ೊಳr>ರಬಹುದು ಅಥ8ಾ
iೕವ ಈ?ಾಗ ೇ ಇದನು +ಾಡು &ರಬಹುದು ಆದWೆ iಮX ೌಶಲ-ದ ಬ?ೆd ಅ 9ಲ#>ರಬಹುದು.
•

ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಹಲವರು “ಕ 0ೆ ಾ

*ೌಲ-*ಾಪನ” ಎಂದು ಪWಾಮs ಸುವರು. ಈ ಬ?ೆಯ

+ೌಲ-+ಾಪನದ ಮುಖ- ಉ1ೆQೕಶ8ೆಂದWೆ 91ಾ-p ಗಳa ಕ

ೆಯನು ಉತ&ಮಪxP ೊಳar ಮತು& ಪ *ಾಮ ಾ

ಪ ಗ ಯನು ಕಂಡು ೊಳrಲು ಸಹ ಾ Sಾಗುವಂತಹ i+ಾ *ಾತXಕ /ರಚ ಾತXಕ t+ಾXt ಯನು iೕಡುವ 1ಾ21ೆ.
•

iಣ SಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ‘ಕ 0ೆಯ *ೌಲ-*ಾಪನ’ ಎಂದೂ ಸಹ ಕWೆಯುವರು. ಈ ಬ?ೆಯ +ೌಲ-+ಾಪನದ
ಉ1ೆQೕಶ8ೆಂದWೆ, Fಾ+ಾನ-8ಾ2 ವಷ ದ ೊ ೆಯ # ೈ?ೊಳarವ ಪ ೕ3ೆಗಳ #ಅಥ8ಾ ಅವAಯ ೊ ೆಯ # sjಕರು
91ಾ-p ಗಳ Fಾಧ ೆ ಮತು& ಾಯ jಮ;ೆಯನು ಗುರು ಸುವಂ;ೆ +ಾಡುವ 1ಾ21ೆ.

4ತ5-1 8 ಾ-9)ಯ ಕ 0ೆಯ ನ ಅಂತರಗಳ ಬ ೆ ಚ4)ಸು>'ರುವ ದು.Figure 1Discussing gaps in student learning.
iಣ SಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಬಳP ೊಂಡು ಒಬ} 91ಾ-p ಯನು ಇತರWೊಂ>?ೆ .ೋ
+ೌಲ-+ಾಪನವನು ಕ

ೆಯ ಪ ಗ ?ಾ2 ಬಳಸ ಾಗುತ&1ೆ.

ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವ 91ಾ-p ಗM?ೆ ತಮX ಕ

ೆಯ # ಮುಂದುವWೆಯಲು ಪಥವನು ಸೃ[Dಸುತ&1ೆ. ಇದು ಈ ೆಳ2ನ

ಅಂಶಗಳನು ಗುರು ಸಬಲ#ದು:
•

2

ೆ +ಾಡ ಾಗುತ&1ೆ.ರಚ ಾತXಕ

91ಾ-p ಯು ಏನು +ಾಡಬಲ#ನು ಮತು& +ಾಡ

ಾcಗದು.
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ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ಇದು ಇವ ಗಳನು ಒಳ?ೊಂx1ೆ:•

91ಾ-p <ಂ>?ೆ ಸಂYಾ[ಸುವ ದು, ಸBಷD ಕ ಕ ಗು ಗಳ ಬ?ೆd ಚ/ ಸುವ ದು.

•

91ಾ-p ಗಳa ತಮX ಗು ಗಳನು Fಾಧಸಲು ಸ ಯWಾಗುವ ದು.

•

ಪ ಗ ಯ i?ಾವ*ೆ +ಾಡುವ ದು, ಇದು ಸq ಮತು& ಸ+ಾನ (ಸಹ-peer)ಪ ನ| ಪ sೕಲ ೆಯನು ಒಳ?ೊಂx1ೆ.

ಸಮಯ ೆc ಸ Sಾದ ಮತು& ಉಪಯುಕ&8ಾದ t+ಾXt ಯು ಈ ಪ

ಯ Yಾಗ8ಾ21ೆ, ಏ ೆಂದWೆ ಇದು 91ಾ-p ಯನು

ಉತ&ಮ8ಾ2ಸಲು / ಸು(ಾ ಸಲು ಸಹ ಾ Sಾ21ೆ.91ಾ-p ಯು ತನ ಗು ಯನು FಾAಸುವವWೆ?ೆ sjಕರು ಮತು& 91ಾ-p ಇಬ}ರೂ
ಸಹ ಧೃಢ i1ಾ ರವನು ;ೋ ಸುವ ದು/ ಪಟುDtxಯುವ ದು ಬಹಳ ಮಹತq1ಾQ21ೆ, ಇದು ಖಂxತ8ಾ2ಯೂ sjಕರು ತಮX91ಾ-p ಯ
ಅಗತ- ೆc ಅನುಗುಣ8ಾ2 ತಮX ೋಧ ೆಯ # +ಾ ಾ ಡು +ಾಡು ೊಳar9 ೆಯನು ಒಳ?ೊಂx1ೆ..
ಆದುದ ಂದ ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವ , ಔಪ^ಾ ಕ ೕ ಯ iಣ SಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನ cಂತ .ೆಚು0 9Zನ 8ಾದ
ಉ1ೆQೕಶವನು ಪ Fಾ&ವ ೆಯನು (approach) .ೊಂ>1ೆ.ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವ ತರಗ

ಸi 8ೇಶದ # ನTೆಯುವ ದು ಮತು& sjಕರು

ಮತು& 91ಾ-p ಗಳ ನಡು9ನ ಸಂಬಂಧದ Vೕ ೆ ರ/ಸಲBಡುತ&1ೆ/ ವೃ>€Sಾಗುತ&1ೆ. ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಮುಖಲjಣಗvೆಂದWೆ: (Central Board of Secondary Education, 2009)
•

ಇದು ಲjನ iರೂಪ*ಾ /Wೋಗi(ಾನ (diagnostic) ಮತು& ಪ .ಾWಾತXಕ8ಾದದುQ.

•

ಪ *ಾಮ ಾ t+ಾXt ?ೆ ಅವ ಾಶ +ಾx ೊಡುವ ದು.

•

91ಾ-p ಗಳa ಅವರ1ೇ ಸq ಕ

•

+ೌಲ-+ಾಪನದ ಫ ;ಾಂಶವನು ಪ ಗkಸಲು ತಮX ೋಧ ೆಯ # ಬದ ಾವ*ೆ +ಾx ೊಳrಲು sjಕರನು

ೆಯ # ಸ ಯ8ಾ2 ಾ ೊdಳrಲು ಒಂದು 8ೇ> ೆಯನು ಪRWೈಸುವ ದು.

ಶಕ&ರ ಾ 2ಸುತ&1ೆ.
•

91ಾ-p ಯ ಅZ ೆ ೕರ*ೆ ಮತು& FಾqZ+ಾನದ Vೕ ನ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಗಂZೕರ /ಗಹನ8ಾದ ಪ Yಾವವನು ಗುರು ಸುವರು,
ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ- ಏ ೆಂದWೆ ಇ8ೆರಡೂ ಅಂಶಗಳa ಕ

•

ೆಯನು .ೆಚು0 ಪ Yಾ9ಸುತ&8ೆ.

91ಾ-p ಗಳa ಸq-+ೌಲ-+ಾಪನ+ಾx ೊಳarವ ಮತು& .ೇ?ೆ ಸು(ಾ ಸಬಹುದು /ಉತ&ಮಪxಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು
Mಯುವ ದರ ಅಗತ-;ೆಯನು ಗುರು ಸುವರು.

•

ಏನನು ೋAಸ ೇಕು ಎಂಬುದನು 9 ಾ-ಸ +ಾಡು8ಾಗ, 91ಾ-p ಯ ಪRವ Žಾನ ಮತು& ಅನುಭವದ Vೕ ೆ i+ಾ ಣ
+ಾಡ ಾಗುತ&1ೆ.

•

.ೇ?ೆ ಮತು& ಏನನು ೋAಸ ೇಕು ಎಂದು i(ಾ ರ +ಾಡು8ಾಗ 99ದ ಕ

•

91ಾ-p ಗಳa, ಅವರ ಾಯ ವನು

ಾ ೈ ಗಳನು ಒಳ?ೊಳr ಾಗುತ&1ೆ.

ೕ+ಾ ನ +ಾಡಲು ಬಳಸ ಾಗುವ +ಾನದಂಡಗಳನು 91ಾ-p ಗಳa

ಅಥ +ಾx ೊಳarವ ದನು ಉ;ೆ&ೕKಸುತ&1ೆ.
•

t+ಾXt ಪTೆದ ನಂತರ ತಮX ಾಯ ವನು ಉತ&ಮಪxP ೊಳarವ ಅವ ಾಶವನು 91ಾ-p ಗM?ೆ iೕಡುತ&1ೆ.

•

91ಾ-p ಗಳa ತಮX ಸಹ91ಾ-p ಗM?ೆ ೆಂಬಲ iೕಡಲು, ಅವ ಂದ ೆಂಬಲ ಅ ೇ•ಸುವಂ;ೆ +ಾಡಲು ಸ.ಾಯಕ8ಾ21ೆ. .

ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವ sjಕರು 91ಾ-p ಗಳa ಕ

ೆಯ # ಎ #1ಾQWೆ ಎಂಬುದರ ಆ(ಾರದ Vೕ ೆ ರಚ ೆಯನು ೈ?ೊಳrಲು
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ಅನುವ +ಾx ೊಡುತ&1ೆ .ಾಗೂ 91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರು FಾAಸ ೇ ಾದWೆ ಏನು +ಾಡ ೇಕು ಎಂಬುದನು ಅಥ +ಾx ೊಳrಲೂ ಸಹ
ಅನುವ +ಾx ೊಡುತ&1ೆ. ಈ ಾರಣ>ಂದ, ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವ ಕ
91ಾ-p ಯು ತಮX ಕ

ೆಯ .ೊ*ೆ?ಾ

ಾp ಯನು ಾ ೊdಳarವಂ;ೆ +ಾಡುತ&1ೆ ಮತು&

ೆಯನು ವtP ೊಳrಲು ಅನುವ +ಾx ೊಡುತ&1ೆ.

iರಂತರ ಮತು& ಸಮಗ +ೌಲ-+ಾಪನವ ಈ ೕ

9ವ ಸುತ&1ೆ (CCE) (Central Board of Secondary Education, 2009):

PPಇ ಯು 91ಾ-p ಗಳ YೌA•ಕ, Yಾವ ಾತXಕ, 1ೈtಕ, Fಾಂಸ‘ ಕ, .ಾಗೂ Fಾ+ಾKಕ ಅZವೃA•ಯನು
’ಾತ ಪxP ೊಳar;ಾ&, 91ಾ-p ಯ iರಂತರ 9 ಾಸದ Vೕ ೆ .ೆಚು0 ಗಮನವನು iೕಡುತ&1ೆ. ಆದುದ ಂದ ಇದು
ೇವಲ ;ಾ

ಕ / ಾ ೆ?ೆ ಸಂಬಂAPದ Fಾಧ ೆಗಳನು +ೌಲ-+ಾಪನ ೆc +ಾತ Pೕ“ತ?ೊಂxಲ#. ಇದು

+ೌಲ-+ಾಪನವನು ಕ
ತರಗ ಯ # ಕ

ಾp ಗಳನು t+ಾXt ಯನು iೕಡಲು +ಾt ಯನು ಪRWೈಸುವಂ;ೆ .ಾಗೂ

ೆಯನು ಉತ&ಮಪxಸಲು ಅನುಸರ*ೆ ಾಯ ವನು +ಾಡಲು ಉ;ೆ&ೕKಸುವ ಮತು& ಕ

ಾp ಯ

” •ೈh ನ ಸಮಗ /ತ ಣವನು iೕಡುವ Fಾಧನ8ಾ2 ಬಳ ೆ +ಾಡುತ&1ೆ.
ಚಟುವC ೆ 1, iಮXನು iಮX ಾ ಾ ಸi 8ೇಶದ # /ಸಂಧಭ ದ # ರಚ ಾತXಕ ಮತು& iಣ SಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ನಡು9ನ
ವ-;ಾ-ಸದ ಬ?ೆd <ೕ/ಸುವಂ;ೆ .ೇಳaತ&1ೆ.ಈ ಚಟುವC ೆಯನು iಮX sjಕರWೊಂ>?ೆ ರಚ ಾತXಕ ಮತು& iಣ SಾತXಕ
+ೌಲ-+ಾಪನದ ಬ?ೆd ಚ^ೆ ಯನು ಾ ರಂZಸಲು ಬಳP ೊಳrಬಹು1ಾ21ೆ.

ಚಟುವ@0ೆ 1: ರಚ ಾತ%ಕ ಮತು' ಣ)

ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನವನು! ಗುರು>ಸುವ ದು.

iಮX ಾ ೆಯ ತರಗ ಗಳ # ಬಳಸಬಹು1ಾದಂತಹ +ೌಲ-+ಾಪ ಾ ಅವ ಾಶಗಳ ಪCDಯನು ಈ ೆಳ?ೆ iೕಡ ಾ21ೆ. iಮX ಕ
Tೈ ಯ # ಎರಡು ಾಲಂಗಳನು .ಾ ೊಂಡು, ಒಂದರ # ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನ, ಮ;ೊ&ಂದರ # iಣ SಾತXಕ
+ೌಲ-+ಾಪನ8ೆಂದು ಬWೆe . ಮುಂ>ನ ಪCDಯ # iೕxರುವ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಅಂಶಗಳನು ಎರಡು ಾಲಂಗಳ ೊ#ಂದರ #
ಬWೆe . ಸi 8ೇಶಗಳ ಆ(ಾರ8ಾ2 ೆಲವ ಅಂಶಗಳa ಎರಡೂ ಾಲಂಗಳ # .ೋಗಬಹುದು ಎಂ1ೆiಸಬಹುದು. ಉ1ಾ: .ಾಡನು
.ೇಳaವ ದು ಸಂ2ೕ

ಪ ೕ3ೆಯ Yಾಗ8ಾ2ದQ # iಣ SಾತXಕ8ಾಗುವ ದು, ಅ1ೇ ಾ ಾ ಾಯ ಕ ಮ ೆc ತSಾ ನTೆಸುವ

ಹಂತದ #ದQ # ರಚ ಾತXಕ8ಾಗುವ ದು.
ಇದು iೕ—ಬ}Wೇ +ಾಡಬಹು1ಾದಂತಹ ಚಟುವC ೆSಾ21ೆ ಅಥ8ಾ ಗುಂಪ ಚಟುವC ೆSಾ2 ಇದನು 9ಸ& P ೊಳrಬಹುದು.
1.

ೇಖi ಮತು& .ಾvೆ ಪ ೕ3ೆ

2.

ೆನಪ ಗMಂದ ಪ ನ| ಸಂಗ tಸುವ ದು / ಸX P ೊಳarವ ದು.

3. 9Žಾನದ # ಾ ˜ ಕಲB ೆ ಊ.ೆ +ಾಡುವ ದು Hypothesisingಮತು& ಪ <ೕಗಗಳನು +ಾಡುವ ದು.
4. ;ೆWೆದ ಪ ಸ&ಕ ಪ ೕ3ೆ.
5. 91ಾ-p ಯನು sjಕರು ಅವ ೋ ಸುವ ದು.
6. ಒಂದು ’ಾದ-ವನು ತSಾ ಸುವ ದು /ಅx?ೆ +ಾಡುವ ದು.
7. ಪ ಬಂಧಗಳa.
8. ಪ ೆ ಗM?ೆ +ೌšಕ ಪ
9.

4

ಯನು iೕಡುವ ದು.

ಾ ತ-• ೆ.
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10. 91ಾ-p ಯು Wಾಗ ಸಂ<ೕಜ ೆ +ಾxದ .ಾಡನು ಪ ದs ಸುವ ದು.
11. ಅ›ೆ#C˜ Wೇœ ನ # 8ೈಯ ಕ
& ಗು ಯನು /ಉತ&ಮ8ಾದುದನು iಶ0eಸುವ ದು.
12. ಾಟಕವನು ಕ›ಾವಸು&ವನು ಬWೆಯುವ ದು ಮತು& ಅZನeಸುವ ದು.
ಚBೆ):ೆಲವ
ಪ

ಾಯ

/ಚಟುವC ೆಗಳನು ರಚ ಾತXಕ ಅವ ಾಶಗvೆಂದು ಸುಲಭ8ಾ2 ಗುರು ಸಬಹುದು. ಉ1ಾ: ಆ

ಯು ತjಣದ t+ಾXt

iೕಡುವ ವ ..ಉ1ಾ:

ಮತು& ಚ^ೆ ?ೆ ಅನುವ

+ಾx ೊಡುತ&1ೆ.

ೇಖi ಮತು& .ಾvೆ ಪ ೕ3ೆ, ಇದು ಅಂ ಮ

+ೌಲ-+ಾಪನದ ಸqYಾವಗಳನು ಅ ಯ1ೆ

ೆ ೕk

ೇWೆಯವ

iಣ SಾತXಕ +ಾt ಯನು

Tೆ?ೆ ಒಯು-ತ&1ೆ. tೕ?ಾದರೂ ಉ1ೆQೕಶ .ಾಗೂ

ೕ, .ೆ/0ನವ ಗಳನು 9Yಾ2ೕಕ ಸುವ ದು ಕžಣ. ಉ1ಾ:

ಪ ೕ3ೆಯನು ಅದರ ಫ ;ಾಂಶವ 91ಾ-p ಗಳa .ೊಂ>ರುವ ತಪ Bಗ t ೆಯ ಬ?ೆd ಚ^ೆ ?ೆ
ರಚ ಾತXಕ8ಾ2 ಬಳP ೊಳrಬಹುದು. .ಾ?ೆ

c-8, +ೌšಕ

ೇಖi ಮತು& .ಾvೆ

ಾ ರಂಭವನು iೕxದWೆ ಇದನು

ೕ ಮು/0ದ ಪ ೆ ಗM?ೆ (closed questions) iೕxದ ಉತ&ರಗಳನು ೇವಲ ಅಂಕಗM?ೆ

ಬಳP ೊಂಡ # ಅದು ೇವಲ sjಕ ?ೆ +ಾತ ಉಪಯುಕ&8ಾಗುವ ದು, ಈ ೕ Sಾ1ಾಗ ಇದನು iಣ SಾತXಕ8ೆಂದು ಕWೆಯಬಹುದು.

+ೌಲ-+ಾಪನವನು ರಚ ಾತXಕ8ಾ2 ಬಳP ೊಳarವ ದು
ಸಂಪನೂXಲ-1 –ಪ ಗ

ಮತು&

ಾಯ jಮ;ೆ /ಪ ದಶ ನ (Peformance) iಮ?ೆ ಸ.ಾಯಕ8ಾಗಬಹುದು.

sjಕWೊಂ>?ೆ iಮX

ಾ ೆಯ # +ೌಲ-+ಾಪನದ

ಾತ ಮತು&

ಇದನು iೕವ iಮX

ೈ ಯ ಬ?ೆd, Sಾವ 9(ಾನವನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು

ೋಡು8ಾಗ ಮತು& .ೇ?ೆ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ತರಗ ಯ ಅ9Yಾಜ- ಚಟುವC ೆಯ ಾ 2ಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬ?ೆd ಮುಕ& ಚ^ೆ ಯನು
ೈ?ೊಳar8ಾಗ ಹಂ/ ೊಳrಲು ಉಪಯುಕ&8ಾಗಬಹುದು..
ಆದುದ ಂದ ರಚ ಾತXಕ ಮತು& iಣ SಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಮೂರು ಮುಖ- 8ೈsಷD¤;ೆಗvೆಂದWೆ•

+ೌಲ-+ಾಪನದ ಉ1ೆQೕಶ.

•

ದ;ಾ&ಂಶವನು .ೇ?ೆ ಬಳಸ ಾeತು.

•

ಪ

ಯ ಒTೆತನ SಾರದುQ.

91ಾ-p ಗಳa ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ Yಾ2ೕದರWಾಗ ೇ ೆಂದWೆ, ಅವರು ಸ ಯ ಮತು& /ಂತ ಾತXಕ ಕ
t+ಾXt ಯನು ಅವರ ಕ

ಾp ಗvಾ2ರ ೇಕು,

ೆಯ ಮುಂ>ನ .ೆ¥ೆ¦ಗM?ೆ /ಹಂತಗM?ೆ ಬಳP ೊಳr ೇಕು. ಪ ಕರಣ ಅಧ-ಯನ-1 ರ # ಈ ಬ?ೆd

ಉ1ಾಹರ*ೆಯನು iೕಡ ಾ21ೆ.
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4ತ5-2 ತರಗ>ಯ ರಚ ಾತ%ಕ ಮತು' ಣ) ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನದ ಬಳ0ೆ.

ಪ5ಕರಣ ಅಧ-ಯನ 1: ರ8 ರಚ ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನವನು! ಪEೆ ದುF /GHೕಕIGದುF
91ಾ-p

ರ9ಯು ಮ;ೊ&ಬ} 91ಾ-p ಯ ¥ೊ;ೆಗೂx ಒಂದು ಅ(ಾ-ಯದ FಾWಾಂಶವನು ಪ ಸ&ಕದ # ಬWೆಯು &1ಾQ ೆ. ಆನಂತರ

ಅವನು ಈ ಾಯ ಎಷುD ಸಮಯ ;ೆ?ೆದು ೊಂxತು .ಾಗೂ ಅವWೆಷುD ಅಸಂ<ೕKತWಾ2ದQರು ಎಂಬುದನು <ೕ/Pದನು. ತನ?ೆ
ವtPದ ಚಟುವC ೆಯ ಬ?ೆd ರ9 ?ೊಂದಲ>ಂದ ಕೂxದQನು .ಾಗೂ ಅ(ಾ-ಯದ #ನ

ೆಲವ ಮುಖ- ಪದಗಳನು ಅವiಂದ

ಅಥ +ಾx ೊಳrಲು Fಾಧ-8ಾ2ರ ಲ#. ತುಂ ಾ ತಡ8ಾ2 sjಕ ?ೆ ಅ(ಾ-ಯದ FಾWಾಂಶವನು iೕxದನು, ಅದನು

ೋx sjಕರು

ಇದು ಬಹಳ ಸಂ•ಪ&8ಾ21ೆ, ಉತ&ಮ8ಾ2 ರಚ ೆSಾ2ಲ#, ಮತು& ಅ(ಾ-ಯದ #ನ ೆಲವ ಮುಖ- ಅಂಶಗಳನು ಬWೆಯ ಾ2ಲ# ಎಂದು
.ೇMದರು. sjಕರು ರ9ಯ

ಾಯ ೆc ” ೕ;ಾ5ಹವನು iೕxದರೂ ಸಹ. .ಾ?ೆ

ಉತ&ಮ8ಾ2 ರ/ಸುವ ೆಂದು ಕೂಡ ಒgBದರು. ರ9 ಮತೂ&

ೕ ಅವರು ಮುಂ>ನ FಾWಾಂಶದ # ರ9ಯು

ೇ^ಾಟ cೕTಾದನು, ಏ ೆಂದWೆ ರ9?ೆ ;ಾನು ಇದ cಂತ ಉತ&ಮ8ಾ2

+ಾಡಬ ೆ# ೆಂದು ?ೊ ತ
& ು&, ಆದWೆ ಇ1ೇ §ದಲ ಾ ?ೆ ಅ(ಾ-ಯದ FಾWಾಂಶವನು ಬWೆ>ದQನು.
ರ9?ೆ ಕ›ೆಯ ೆಲವ ಅಂಶವನು ¨CD1ೆQೕ ೆ ಎಂಬ ಅ 9>Qದುದ ಂದ, ಸ.ಾಯ8ಾಗಬಹು1ೆಂದು ಅವನು ಆ
ಪCDಯನು PದQಪxPದನು. ಅವನು ತನ ಅಕci?ೆ ಅವಳa +ಾxರುವ
ಇದರ # ೆಲವ ಉತ&ಮ ಉ1ಾಹರ*ೆಯನು
.ೊಂ>ರುವ

ಾಠದ #ನ ಪದಗಳ

ಾಠದ /ಅ(ಾ-ಯದ FಾWಾಂಶವನು ;ೋ ಸಲು ೇMದ,

ೋಡಬಹುದು ಅಂದು ೊಂಡ. ಮುಂ>ನ ಹಂತದ # ಈ ಾಯ ದ ಬ?ೆd ಸBಷD;ೆಯನು

ೇWೆ 91ಾ-p <ಂ>?ೆ /¥ೊ;ೆ?ಾರ ೊಂ>?ೆ ಚಟುವC ೆ +ಾಡಲು iಧ

Pದ ಮತು& ಇಬ}ರೂ Fೇ

ಒಂದ ೆ ೕ

ಬWೆಯಲು ಪ ಯ ಸುವ ದ cಂತ, ಜ8ಾ ಾQ ಯನು ಹಂ/ ೊvೆ© rೕಣ ಎಂದು ಸಲ.ೆಯನು iೕಡು8ೆ ಎಂದು ೊಂಡನು. ?ೊಂದಲ
ತನ?ೋ ಅಥ8ಾ ತನ ¥ೊ;ೆ?ಾರi?ೋ ಎಂಬ ಬ?ೆd ಅವi?ೆ ’ಾತ eರ ಲ# ಮತು& ಇದನು
ರ9 ೇವಲ ತನ ಕ

ೆಯ ಬ?ೆd +ಾತ /ಂತ ೆಯನು

+ಾಡಬ ೆ#ನು ಮತು& ತನ ಕ

Mಯಲು/ ಪ ೕ•ಸಲು ಬಯPದನು.

ೈ?ೊಳr ಲ#, ¥ೊ;ೆ?ೆ ;ಾನು .ೇ?ೆ ಮುಂ1ೆ .ೇ?ೆ ಇದನು ಉತ&ಮ8ಾ2

ೆಯನು ಉತ&ಮಪxP ೊಳrಲು ಏನು +ಾಡ ೇಕು ಎಂದು

ೋಡಲು / /ಂ ಸಲು

ಾ ರಂZPದನು.

ೇವಲ ಫ ;ಾಂಶವನು +ಾತ ಗಮiಸ1ೇ ;ಾನು .ೇ?ೆ ಾಯ +ಾಡು &1ೆQೕ ೆ ಎಂಬುದನೂ ಸಹ ಗಮiಸಲು

ಾ ರಂZPದನು.

ಅವನ sjಕರು ಅವi?ೆ ೆಲವ ಉಪಯುಕ& t+ಾXt ಯನು (ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನ) iೕx1ಾQWೆ ಮತು& ಇದನು ರ9ಯು ಇದನು
ಮುಂ>ನ ಹಂತದ # <ೕKಸಲು ಬಳP ೊಂಡನು.

6

www.TESS-India.edu.in
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ಒಬ} ಾ ಾ sjಕWಾ2, iೕವ ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಜಂC ಾಯ ವನು , ೇವಲ ಸಹsjಕWೊಂ>?ೆ ಾಯ iವ tಸುವ ದು
+ಾತ ವಲ#1ೇ, 91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರ ಪ

ಯ Yಾಗ8ಾ2 ಕ

ೆಯನು +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡುವ #ನ ಪ <ೕಜನವನು

Mಯಲು

ಸ.ಾಯಕ8ಾಗುವಂ;ೆ +ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉ;ೆ&ೕKಸಬಹುದು.
91ಾ-p ಗಳa ಕ

ಾp ಗvಾ2 ಸ ಯ8ಾ2 ;ೊಡ2 ೊಳarವಂ;ೆ +ಾಡಲು sjಕರು, 91ಾ-p ಗಳa ತಮX ಕ

ಅ ವನು .ೊಂ>1ಾQWೆ

ೆಯ ಪ

ಯ

ೕ ಮತು& ಅವರು-

•

ಚಟುವC ೆಯ ಬ?ೆd /ಂತ ೆಯನು ೈ?ೊಂx1ಾQWೆ

•

ಏನು ನTೆeತು ಎಂಬುದರ 9 ೆ#ೕಷ*ೆಯನು ಾ ರಂZಸು &1ಾQWೆ

•

ತಮX ಕ

ೆಯನು ಉತ&ಮಪxಸಲು ಕ ಮ

ಪ ೕ•ಸು &1ಾQWೆ

ೕ,
ೕ,

ೈ?ೊಳarವ ದು ಮತು& ಅವರ ಕಲB ೆ /ಊ.ೆ ಮತು&

ೕ+ಾ ನಗಳನು

ೕ (check) ಎಂಬುದನು ’ಾತ ಪxP ೊಳr ೇ ಾ21ೆ.

iಮX sjಕ ?ೆ .ೆ/0ನ +ಾಗ ದಶ ನವನು ‘•ೌ ಢ ಾ ಾ ಇಂ2#ೕ¬ ನ- ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಮೂಲಕ Yಾ-ೆ?ೆ

ೆಂಬಲ’

ಘಟಕದ # ಾಣಬಹು1ಾ21ೆ. (Secondary English unit Supporting Language through Formative Assessment)

2. ತರಗ>ಯ ರಚ ಾತ%ಕ ಮತು' ಣ)

ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನದ

ಬಳ0ೆ
ಪ ಕರಣ ಅಧ-ಯನದ -# 2 ರ ,# .ೇ?ೆ ಒಬ}

ಾ ಾ ಾಯ

s ೕಮ .P ಾq, ಒಬ} sj Sಾ2 ತನ ಸqಅನುಭವವನು ಬಳP ೊಳarವ

ಮೂಲಕ .ೇ?ೆ ತಮX ಾ ೆಯ # ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಪ ಚePದರು ಎಂಬುದನು .ೇಳaತ&1ೆ.ಈ ೆಳ?ೆ iೕಡ ಾ2ರುವ 5
ಹಂತಗಳ # ತಮX ಾ ೆ?ೆ ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಪ ಚeಸಲು ಕ ಮವನು ೈ?ೊಂxರು;ಾ&Wೆ.
1.
2.

sjಕ ?ೆ ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಪ ಚeಸುವ ದು.
ಾ ಾ ಾಯ s ೕಮ . Pಲqರವರ ತರಗ ಯ 9ೕj*ೆಯ ಮೂಲಕ sjಕ ?ೆ ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಬ?ೆd ಾ <ೕ2ಕ
ಅನುಭವ (exposure) iೕಡುವ ದು.

3. s ೕಮ . Pಲqರವರ ತರಗ 9ೕj*ೆಯ ಅಂಶಗಳ ಬ?ೆd sjಕWೊಂ>?ೆ ಚ/ ಸುವ ದು.
4. sjಕರು ತಮX ತರಗ ಯ # ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನ ಬಳ ೆ +ಾಡು &ರು8ಾಗ 9ೕ•ಸುವ ದು.
5. ಪ sೕ ಸುವ ದು ಮತು& /ಂತ ೆಯನು ೈ?ೊಳarವ ದು.

ಪ5ಕರಣ ಅಧ-ಯನ-2: J5ೕಮ>. GಲH ತರಗ>ಯ

ರಚ ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನವನು!

ಬಳಸುವ ದು:
s ೕಮ . Pಲqರವರು ತಮX ತರಗ ಯ ಪ ೕ 91ಾ-p ಯ, 99ಧ ಾಠಗಳ #ನ ಪ ಗ ಯ ಬ?ೆd CಪBk +ಾx ೊಳarವ ಮೂಲಕ ತಮX
ತರಗ ಯ ಪ ೕ 91ಾ-p ಯ ಕ

ೆಯ ಬ?ೆd +ಾt ಯನು (track) ಇಡು;ಾ&Wೆ. ತಮX ತರಗ ಯ 99ಧ 91ಾ-p ಗM?ೆ

ಸಮಪ ಕ8ಾದ ಮತು& ಉಪಯುಕ&8ಾಗುವಂ;ೆ
ಎಂಬುದನು

ಾಠಗಳನು +ಾಡು;ಾ&Wೆ.ಮತು& ಇದನು ಪ ೕ 91ಾ-p ಯು ಕ

Mದು ೊಂಡWೆ +ಾತ +ಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಎಂಬುದನು

ೆಯ # ಎ #1ಾQWೆ

Mದು ೊಂಡWೆ +ಾತ +ಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅ ವ

ಅವ 21ೆ.ತಮX ಅನುಭವದ # ಅವರು .ೆಚು0 +ಾತ ಾಡುವ 91ಾ-p ಗಳa .ೆಚು0 ಪ Yಾವಂತರು ಎಂದು ಊ.ೆಯನು / ಕಲB ೆಯನು
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ಸುಮXiರುವ

/+ಾತ ಾಡದ,

Fಾಮಥ- ವ ಳr

91ಾ-p ಗM?ೆ

ಉ;ೆ&ೕKಸುವ ದನು .ಾಗೂ ಅವರು ಏM?ೆSಾಗುವ ದನು ಾಣುವ ದನು g ೕ ಸು;ಾ&Wೆ.
ಅವರು, 91ಾ-p ಗಳa ಅವ ?ೆ iೕxರುವ 99ಧ ಚಟುವC ೆಗಳ # ಏನು +ಾಡು ದ
& Qರು ಎಂಬುದನು
1ಾಖ P ೊಳarವ ದು ಮತು& ಪ

91ಾ-p ?ೆ ಅವರ ಕ

ೆ ಮತು& ಪ ಗ ಯ ಬ?ೆd t+ಾXt

ಈ 1ಾಖ ೆ ಮತು& 9 ೆ#ೕಷ*ೆಯ ಆ(ಾರ8ಾ2 ತಮX 91ಾ-p ಗಳ ಕ
ಇ;ೆ&ೕ^ೆ?ೆ ಅವ ?ೆ

ಾ ಾ

91ಾ-p ಗಳ ಪRವ ಕ

ೆಲವ

ನಮೂ ೆಗಳ #

iೕಡುವ ದರ # 9 ಾqಸವನು .ೊಂ>1ಾQWೆ.

ೆ ಉತ&ಮ8ಾಗುವಂ;ೆ ಏನು +ಾಡಬಹು1ೆಂದು <ೕKಸುವರು.

ಾಯ Sಾ2 ಬx&Sಾ21ೆ, s ೕಮ . Pಲqರವರು ಉMದ ಮೂವರು ಸ.ೋ1ೊ-ೕ2ಗಳ© ಸಹ ತಮX

ೆ?ೆ ಅನುಗುಣ8ಾ2 <ೕಜ ೆ ತSಾ ಸುವ ದು .ಾಗೂ ಅದರ ಆ(ಾರ8ಾ2 ತಮX ೋಧ ೆಯ # +ಾ ಾ ಡು

+ಾx ೊಳarವಂ;ೆ +ಾಡುವ # .ೆಚು0 ಗಮನವನು iೕx1ಾQWೆ. ಇದು ಅವರ iಲು9ನ ಬ?ೆd ಅವರು .ೇMದ ಅಂಶಗಳa.

ಹಂತ: 1 – JLಕI ೆ ರಚ ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನವನು! ಪIಚMಸುವ ದು
ಾನು ತರಗ ಯ # ಕ

ೆಯನು ಪ ೕ•ಸುವ ಬ?ೆd +ಾತ ಾಡಲು ಾ ರಂZP1ಾಗ ಮತು& ನಮX 1ೊಡ{ ಮತು& 99ಧ;ೆeಂದ ಕೂxದ

ತರಗ ಗಳ # ೋAಸು8ಾಗ ಇದನು .ೇ?ೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು .ೇಳa8ಾಗ ಎಲ#ರ ಮುಖದ # ಶÂನ- Yಾವ9ತು&.
sjಕರು 99ಧ ಕ

ಾಹಂತಗಳ #ರುವ 91ಾ-p ಗM?ೆ ಒಂದು ಾಠವನು

ಆದWೆ, ಅವರು 91ಾ-p ಗಳ ಕ

ಾ ಹಂತಗಳ ಅ ವ ಪ ಸು&ತ ಕ

ಎಂಬುದನು ಗುರು Pರ ಲ#. ◌ಾದುದ ಂದ

ೋAಸುವ ದು ಎಷುD ಕಷD ಎಂಬುದನು .ೇಳಲು PದQ ದQರು

ೆಯ ಬ?ೆd ಸBಷD;ೆeದQ # ಎಷುD ಪ *ಾಮ ಾ Sಾ2 ಕ ಸಬಹುದು

ಾನು ರಚ ಾÄಮಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಮತು& ಇದು 91ಾ-p ಗಳ ಕ

ೆಯನು

ಉತ&ಮಪxPವ # .ೇ?ೆ ಸ.ಾಯಕ ಎಂಬುದನು .ೇಳಲು ಾ ರಂZP1ೆ.

ಹಂತ: 2 – ರಚ ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನ0ೆN JLಕI ೆ Oಾ5Pೕ ಕ ಅನುಭವನು! ೕಡುವ ದು: ಾ ಾ
ಾಯಕರು ೕRದ ತರಗ>ಯನು! ಅವ ೋTಸುವ ದು
ೇವಲ ಇದರ ಬ?ೆd +ಾತ ಾಡುವ ದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನ— ಸುವ ದು Fಾಧ-9ಲ# ಎಂಬ ಅಂಶ ನನ?ೆ ಅ 8ಾeತು. ಆದQ ಂದ
ಾನು .ೇಳaವ ದನು ;ೋ ಸಲು ಅವ ?ೆ ನನ ತರಗ ?ೆ ಆ.ಾqiP1ೆ. ಾನು ಅವ ?ೆ +ೌಲ-+ಾಪನವನು
9(ಾನಗಳನು ಬWೆದು ೊಳrಲು .ಾಗೂ ಎಷುD
91ಾ-p ಗಳ

+ೌಲ-+ಾಪನ

ಾ

ೈ?ೊಳr ಾದ 99ಧ

ೈ?ೊಳr ಾeತು ಎಂಬ ಅಂಶವನು ಬWೆದು ೊಳrಲು .ೇM1ೆ.ಇದು

+ಾಡು &ರಬಹುದು,

91ಾ-p ಗಳa

ಸqತಃ

;ಾವ

ಅಥ8ಾ

ಪರಸBರ

ಾನು

+ೌಲ-+ಾಪನ

+ಾx ೊಳar &ರುವಂತಹು1ಾ2ರಬಹುದು ಎಂದು ಸಲ.ೆಯನು iೕx1ೆ. +ೌಲ-+ಾಪನವನು .ೇ?ೆ 1ಾಖ ೕಕ P ೊಳr ಾeತು
(ಆಗ ಲ#) ಮತು& ಾನು .ೇ?ೆ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ನನ

ೋಧ ೆಯ # .ೇ?ೆ ಬಳP ೊಂTೆ ಉ1ಾ: Sಾವ ಪ ೆ ಗಳನು ೇM1ೆ, Sಾವ

9ಮ ೆ /ಏನು .ೇM1ೆ, ಮತು& Sಾವ ಉ1ಾಹರ*ೆಗಳನು ಬಳP1ೆ ಎಂಬುದನು ಬWೆದು ೊಳrಲು ನನ sjಕ ?ೆ .ೇM1ೆ.
sjಕ ?ೆ.

ಾನು ಈ ಪ

ಯ # 91ಾ-p ಗಳa ಮಧ-ದ # Pಲು 1ಾಗ (stuck), ಅವ ?ೆ ಸ.ಾಯ +ಾಡಲು

.ಾಗೂ ಸಮಯ ೆc ಸ Sಾ2

ಾನು ಏನು .ೇM1ೆ

ಾನು .ೇ?ೆ t+ಾXt ಯನು iೕx1ೆ ಎಂಬುದನು ಮುಖ-8ಾ2 ಬWೆದು ೊಳrಲು

MP1ೆ. ಇದನು

91ಾ-p ಗಳa +ಾಡು &ರುವ ಾಯ ವನು ಉತ&ಮ8ಾ2 +ಾಡುವ # ಸಹಕ ಸುವಂತಹ t+ಾXt ಯನು ಆ2ಂ1ಾ?ೆd / ತjಣ8ೇ
iೕಡುವ ಅಗತ-;ೆ ಮತು& ಮಹತqವನು sjಕ ?ೆ ಮನವ

8

ೆ +ಾx ೊಡಲು .ೇM1ೆ.
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ಹಂತ: 3–JLಕVೊಂ
ಾವ ಸYೆಯನು Fೇ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ೆ ಾ ಾ ಾಯಕರ ತರಗ> Wೋಧ ಾ ಅವ ೋಕನ0ೆN ಸಂಬಂXGದಂYೆ ಚBೆ)
ೋಧ ಾ ಮತು& ಕ ಯು9 ೆಯ Yಾಗ8ಾ2 91ಾ-p ಗಳ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ೈ?ೊಂಢ ೕ ಯ ಬ?ೆd ಚ^ೆ

+ಾx1ೆವ . ಇದರ # sjಕ ?ೆ ಅಚ0 ತಂದ 9ಷಯ8ೆಂದWೆ sj Sಾದ ನÆನ ಾತ ವನು ಅವರು ;ೆ?ೆದು ೊಂಡಂ;ೆ- ತರಗ ಯ #
ಾನು ¥ೊ;ೆ ೆಲಸದ # ಒಬ} 91ಾ-p ?ೆ ತನ Yಾ2ೕ1ಾರಳನು +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡಲು .ೇMದುQ ಮತು& ಗುಂಪ ಚಟುವC ೆಯ #
ಪರಸBರ +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾx ೊಂಡು t+ಾXt ಯನು iೕಡಲು .ೇMದುದು.
ಈ ಚ^ೆ

ಅವರು ತಮX ತರಗ ಗಳ # 91ಾ-p ಗಳ ಕ

ೆಯನು +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡಲು ೇಳಬಹು1ಾದ ಪ ೆ ಗಳ ಪCDಯನು

ಚ/ ಸುವ ಮCD?ೆ 9ಸÇತ?ೊಂxತು.ಈ ಪ ೆ ಗಳನು 91ಾ-p ಗM?ೆ ಒತ&ಡವನು ತರುವ ಅಥ8ಾ 9^ಾರ*ೆ +ಾಡುವ Yಾವ ೆಯನು
ಉಂಟು +ಾಡದಂತಹ, ೆಂಬ ಾತXಕ ೕ ಯ # ಬಳಸ ೇಕು ಎಂಬುದರ ಬ?ೆd ನನ .ೆ/0ನ ಗಮನ9ತು&. , ಒಬ} 91ಾ-p eಂದ ಪ ೆ ?ೆ
ಉತ&ರ iೕಡಲು Fಾಧ-8ಾಗ>1ಾQಗ, ಪ ೆ ಮುಂ>ನ 91ಾ-p ?ೆ .ೋಗ ೇಕು, ಆದWೆ Sಾವ 1ೋ ಒಂದು 9ಷಯ ಸ Sಾ2
ಅಥ 8ಾ2ಲ# ಎಂಬುದನು ೋÈ / 1ಾಖ ೕಕ P ೊಳr ೇಕು.

ಹಂತ: 4–JLಕರು ತಮ% ತರಗ>ಗಳ ರಚ ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನವನು! ಅಭ-Gಸುವ ದನು!/ ಬಳಸುವ ದನು!
ಅವ ೋTಸುವ ದು
ಮುಂ>ನ ಒಂದು
ಅವರ

ಂಗಳ ಅವAಯನು ತರಗ ಯನು ಅವ ೋ ಸಲು ನನ?ೆ ಆ.ಾqನವನು iೕಡುವಂ;ೆ

ಆ ೋಚ ೆಯನು

ಅಭ-Pಸಲು

ಸಮSಾವ ಾಶದ

ಅಗತ-;ೆeತು&. ಾನು

ಎ ಾ#

ಾ ೇ ೇM ೊಂTೆ.sjಕ ?ೆ

ತರಗ ಯ #

ನTೆದ

ೆನgನ #ಟುD ೊಳrಲು Fಾಧ-9ಲ#>ದುದ ಂದ, ನನ ಅವ ೋಕನದ ಅಂಶಗಳನು ಬWೆ>ಟುD ೊಳar;ೆ&ೕ ೆಂದು ಅವ ?ೆ

ಅಂಶಗಳನು
MP1ೆ. ಅವರ

ತರಗ ಯನು ಅವ ೋ ಸು8ಾಗ, sjಕರು ತಮX 91ಾ-p ಗಳನು /ಂತ ೆ?ೆ ಹಚು0ವ .ಾಗೂ sjಕ ?ೆ ತಮX 91ಾ-p ಗಳa ಏನನು
ಅಥ

+ಾx ೊಂx1ಾQWೆ ಎಂದು

Mಯಲು ಸ.ಾಯಕ8ಾಗುವ ಪ ೆ ಗಳನು

ೇಳa &ದುQದನು

ೋx ಹ[ ತvಾ1ೆ. 91ಾ-p ಗಳa

Sಾವ 1ಾದರು ಅಂಶದ # Pಲು 1ಾಗ ಸ.ಾಯಕ8ಾಗುವಂತಹ t+ಾXt ಯನು iೕಡು &ದುQದನು
91ಾ-p ಗಳa ಚಟುವC ೆಗಳ # ;ೊಡ2ದುQದು .ಾಗೂ ಪ

ೋx1ೆ..ೆ/0ನ ತರಗ ಗಳ #

eಸಲು PದQ ದQರು.

ಹಂತ: 5- ಪIJೕಲ ೆ ಮತು' 4ಂತ ೆ
ಅವ ೋಕನದ ನಂತರ

ಾವ

ಈ §ದಲು PದQಪxPದQ ಪ ೆ ಗM?ೆ ಇನೂ .ೆ/0ನ ಪ ೆ ಗಳನು Fೇ P +ಾಪ xP1ೆವ .

sjಕWೊಂ>2ನ ಚ^ೆ ಯ # ಾವ •

ಎದು Pದ ಸಮFೆ-ಗಳ ಬ?ೆd ಚ/ P1ೆವ .

•

ಏನನು ಮತು& .ೇ?ೆ ತಮX ತರಗ ಗಳ # +ೌಲ-+ಾಪನವನು
Sಾವ ದರ ಅಗತ-;ೆe1ೆ ಎಂಬುದನು iಧ

ೆಂಬಲ iೕಡಲು

ಸ ಾeತು ಎಂಬುದರ ಬ?ೆd ಅನುಭವವನು ಹಂ/ ೊಳr ಾeತು.

•

8ೈಯ &ಕ ೋಧ ೆ/ಕ

•

.ೊಸ <ೕಜ ೆಯನು ಪರಸBರ ಹಂ/ ೊಳr ಾeತು.

ಒಬ} sj , s ೕಮ

ೈ?ೊಳr ಾeತು .ಾಗೂ 91ಾ-p ಗM?ೆ

ಾ <ೕಜ ೆಗಳನು +ಾಪ xಸ ಾeತು.

V.ೆ;ಾ, ಈ ಚ^ೆ ಯ # ಒಂದು ಆ ೋಚ ೆಯನು /ಉ ಾಯವನು .ೇMದರು, ನಂತರದ # .ೆ/0ನ sjಕರು ಇದನು

ತಮX ತರಗ ಗಳ # ಬಳP ೊಂಡರು.ಆ ೆ ತಮX ಗkತ ತರಗ ಯ # §ೕKನ 9(ಾನದ ಮೂಲಕ 91ಾ-p ಗಳನು

.ೇ?ೆ

+ೌಲ-+ಾಪನ +ಾxದರು ಎಂಬುದನು .ೇMದರು. 91ಾ-p ಗM?ೆ Sಾವ 1ಾದರೂ ಕಲB ೆ ಅಥ 8ಾಗ>ದQ # ತಮX ¨xPದ ೈಯನು
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ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ಎತ&ಲು .ಾಗೂ ಅಥ 8ಾ2ದQ ,# ಆತX9 ಾqಸ .ೊಂ>ದQ # ಮು[D<ಂ>?ೆ ೈಯನು ಎತ&ಲು

Mಸ ಾeತು. ಅವರು ತಮX

ಾಠದ

Sಾವ 1ೇ ಸಂಧಭ ದ # ಅಥ8ಾ ತjಣ ಮುಂ>ನ ಹಂತ ೆc .ೋಗುವ ದನು i(ಾನ8ಾ2ಸಲು +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಬಳP ೊಂಡರು.
91ಾ-p ಗಳa

ೈಯನು ;ೆWೆಯುವ ಅಥ8ಾ ಮುಚು0ವ 9(ಾನದ ¥ೊ;ೆ?ೆ ಅವರು ಕ

ೆಯ # ಹ &ರ9ರುವ ದನು ಸೂ/ಸುವಂತಹ

ಮ;ೊ&ಂದು /.ೆ ಯನು .ೇM ೊಡಲು ಸಹ ೇMದQರು! ನಮX # ಹಲವರು ಈ 9(ಾನವನು ಬಳಸು &1ೆQೕ8ೆ, ೆಲ—VX 91ಾ-p ಗಳa
ೇಳ>1ಾQಗಲೂ ಸಹ ೈಯನು Vೕ ೆತು&ವ ದು ಸಹ ಕಂಡುಬಂ>1ೆ.
s ೕಮ .V.ೆ;ಾರವರ

ಈ

ಅಥ +ಾx ೊಂx1ೆQೕ8ೆ

ತjಣದ,

ಉಪಯುಕ&8ಾದ

ೕ/ಇಲ#8ೇ ಎಂಬುದನು

ತಂತ 91ಾ-p ಗಳa

Mಸಲು ಅನುವ

ತಮ?ೆ

+ಾx ೊಡು &1ೆ. ಆದರೂ ಸಹ

iೕxದ

ಾಯ ವನು

ಾಯಕWಾ2 iೕವ

ಈ

ಉ ಾಯವನು ರಚ ಾತXಕ8ಾ2 ಉಪ<ೕ2ಸ ೇ ದQ # ೆಲವ ಅಂಶಗಳನು ಗಮನದ # P ೊಳarವ ದು ಉತ&ಮ•

91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರು Sಾವ ದರ ಬ?ೆd

ಾಯ

+ಾx1ಾQWೆ ಎಂಬುದನು ತಮ?ೆ ;ಾ8ೇ iಧ
ಪ ಕರಣದ # 91ಾ-p ಗಳa ಕ ಯ ೇ ಾದ

iವ tಸು &1ಾQWೆಂಬುದು

M>1ೆ

ೕ? ;ಾವ ಎಷDರ ಮCD?ೆ Fಾಧ ೆ

P ೊಳrಲು +ಾನದಂಡಗಳನು .ೊಂ>1ಾQWೆ
ೌಶಲ-ಗಳ ಪCDಯನು

ೋಡ

ೕ? s ೕಮ

V.ೆ;ಾರವರ

Vೕ ೆ ಬWೆ>ರಬಹುದು ಅಥ8ಾ ಅವರು

ಕ ಯು &ರುವ ಗkತದ ಅಂಶವನು ಅಥ +ಾx ೊಂಡು ಬ?ೆಹ ಸ ೇ ಾದಂತಹ ಗkತದ ಕžಣ ಸಮFೆ-ಯನು iೕಡಬಹುದು.
ಆಗ 91ಾ-p ಗಳa ;ಾವ ಆ ೌಶಲ-ವನು ಬಳಸಬಲ#Wೇ ಅಥ8ಾ ಸಮFೆ-ಯನು ಬ?ೆಹ ಸಬಲ#Wೇ ಎಂಬುದನು iಧ
•

ಸಬಲ#ರು.

+ೌಲ-+ಾಪನದ ಫ ;ಾಂಶ8ಾ2 ಏ ಾeತು? +ೌಲ-+ಾಪನದ # ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅಂಶಗಳನು ಗಣ ೆ?ೆ ;ೆ?ೆದು ೊಂಡು
ಮುಂ>ನ ಕ

ಾ ಚಟುವC ೆಯನು +ಾಪ xP1ಾಗ +ೌಲ-+ಾಪನವ

91ಾ-p ಗಳ ಕ

ೆ i ೕ•ತ

ೕ ಯ #ಲ#>1ಾQಗ ಅವರ

91ಾ-p ಗಳ ಪ ಗ ಯನು ಮುಂದುವWೆಸುವ ದ ೆc ಅನುವ

ೇವಲ ರಚ ಾತXಕ8ಾ2ರುತ&1ೆ. s ೕಮ . V.ೆ;ಾ

ೋಧ ೆಯನು i(ಾನ?ೊMPದರು. ಆದWೆ ೆಲ—VX sjಕರು
+ಾx ೊಡುವಂತಹ 99ಧ ಆ ೋಚ ೆ/ ಉ ಾಯಗಳನು

.ೊಂ>ರ ೇ ಾ2ರುತ&1ೆ.

3. ಮ% ಾ ೆಯ *ೌಲ-*ಾಪನದ ಅ\ಾ-ಸ
91ಾ-p ಗM?ೆ ಕ

ೆಯ ೌಶಲ- ಾc2 +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಅZವೃ>€ಪxಸಲು ೆಂಬಲವನು iೕಡ ೇಕು. ಇದನು +ಾಡಲು ಾ ಾ

ಾಯಕರು .ಾಗೂ sjಕರು•

ಕ

•

ತರಗ

ೆ?ಾ2 +ೌಲ-+ಾಪನದ P1ಾQಂತಗಳನು ಅಥ +ಾx ೊಂxರ ೇಕು.
ಚಟುವC ೆಗಳa ಮೂಲಕ ಈ

ೌಶಲ-ಗಳನು .ೇ?ೆ

t+ಾXt ಯನು iೕಡಲು ಮತು& .ೆಚು0 ಪ *ಾಮ ಾ Sಾದ
ಅವ ಾಶವನು ಒದ2ಸುತ&1ೆ ಎಂಬುದನು
iಮX

ೆvೆಸಬಹುದು ಮತು& ಈ ಚಟುವC ೆಗಳa 91ಾ-pಗM?ೆ
ೕ ಯ #

ೇಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಯನು <ೕKಸಲು .ೇ?ೆ

M>ರ ೇಕು.

ಾ ೆಯ # ಇದನು ಅನqeಸುವ / ಅಳವxP ೊಳarವ §ದಲು ಪ ಸು&ತ ಏ ಾಗು &1ೆ .ಾಗೂ sjಕರು +ೌಲ-+ಾಪನದ ಬ?ೆd

.ೊಂ>ರುವ ಅZ ಾ ಯವನು ಅಥ +ಾx ೊಳarವ ಅಗತ-;ೆe1ೆ. ಮುಂ>ನ ಚಟುವC ೆಯ ಪ ಸು&ತ iಮX ಾ ೆಯ ಾಠಗಳ # Sಾವ
ಬ?ೆಯ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ೈ?ೊಳr ಾಗು &1ೆ ಎಂಬುದನು

Mಯಲು ಸ.ಾಯ +ಾಡುವ ಉ1ೆQೕಶವನು .ೊಂ>1ೆ, ಇದ ಂದ iೕವ

iಮX sjಕರು ತರಗ ಯ # +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡಲು ಸೃಜ ಾತXಕ ತಂತ ಗಳನು ಅಳವxP ೊಳarವಂ;ೆ +ಾಡಬಹುದು.
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ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ಚಟುವ@0ೆ-2 : ಮ% ಾ ೆಯ *ೌಲ-*ಾಪನದ ಅ\ಾ-ಸವನು! 8ೕ]ಸುವ ದು
ಗ ಷË ಐದು ಮಂ> sjಕ ?ೆ ಆ 8ಾರದ # ;ಾವ ಬಳPರುವ ಒಂದು +ೌಲ-+ಾಪನದ ಾಯ ವನು 9ವ ಸಲು .ೇM . ಈ
+ೌಲ-+ಾಪನ>ಂದ 91ಾ-p ಗಳ ಬ?ೆd ಅವWೇನು ಕ ತರು .ಾಗೂ 91ಾ-p ಗಳa ಅದ ಂದ ಏನನು ಕ ತರು ಎಂಬುದನು ೇM .
Sಾವ ಬ?ೆಯ +ೌಲ-+ಾಪ ಾ 9(ಾನವನು ಅನುಸ Pದರು ಎಂಬುದನು

Mಯಲು, ಅವರು .ೆಚು0 9ವರ*ೆ iೕಡುವಂ;ೆ +ಾಡಲು,

Sಾ8ಾಗ ಅವರು 91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರು iೕxದ ತjಣದ +ೌಲ-+ಾಪನದ t+ಾXt ಯನು iೕxದರು ಅಥ8ಾ 91ಾ-p ಗಳ
ಕ

ೆಯನು ಉತ&ಮಪxಸಲು ಸ.ಾಯಕ8ಾಗುವಂ;ೆ ಕ

ಾ

ಾಯ ವನು +ಾಪ xP ೊಂಡ ಉ1ಾಹರ*ೆಯನು 9ವ ಸಲು

ೇಳಬಹುದು. ಇದು iಮX sjಕರು ಪ ŽಾಪRವ ಕ8ಾ2ಲ#1ೆಯೂ ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಬಳಸು &1ಾQWೆ
iಧ

ೕ ಎಂಬುದನು

ಸಲು ಸ.ಾಯಕ.

ಈ ಸಂYಾಷ*ೆಯು ಪRಣ 8ಾದ Vೕ ೆ, iಮX ಕ

ಾ ಪ ಸ&ಕದ # (learning diary) ಬWೆದು ೊಂಡ CಪBkಯನು ಮುಂ> P ೊಂಡು ಈ

ೆಳ2ನ ಪ ೆ ಗM?ೆ ಉತ&ರವನು iೕx •

Sಾವ 9ಧದ +ೌಲ-+ಾಪನವ

•

ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನ ೈ?ೊಳr ಾಗು &1ೆ ಎಂಬುದ ೆc Sಾವ 1ಾದರೂ Fಾ3ಾ(ಾರಗM8ೆ

ೕWಾ Fಾ+ಾನ-8ಾ2 ಬಳ ೆSಾ21ೆ?
ೕ? ಇದQWೆ ಉ1ಾಹರ*ೆ

iೕx .
•

sjಕರು 91ಾ-p ಗಳa +ೌಲ-+ಾಪ ಾ t+ಾXt eಂದ ಕ ಯ ೇಕು ಎಂಬ ಸBಷD ಅ ೇ3ೆಯನು ವ-ಕ&ಪxP1ಾQWೆ
ಅವರ

8ಾಕ-ಗಳ ,#

ಅಥ +ಾx ೊಂx1ಾQWೆ
•

ಕ

ೆ?ಾ2

+ೌಲ-+ಾಪನದ

ಾತ ವನು

ಕ

ೆಯ

+ೌಲ-+ಾಪನದ

ೕ?

9ರುದQ8ಾ2

ೕ?

.ೇ?ೆ iೕವ , sjಕರು ಚ/ Pದ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಉ1ೆQೕಶವನು ಅಥ8ಾ ಬಳ ೆಯನು ರಚ ಾತXಕ8ಾ2ರುವಂ;ೆ +ಾಡಲು
ಬದ ಾವ*ೆ +ಾಡಲು ಸಲ.ೆಯನು iೕಡು9 ?

ಚBೆ):iಮX ಾ ೆಯ #ರುವ sjಕರ tನ ೆ ಮತು& ಪಠ-ಕ ಮವನು Pಬ}ಂ>ಗಳa 9ವ Pದ ಬ?ೆಯ ಆ(ಾರ8ಾ2, 99ಧ ಬ?ೆ2ಂತ, ಒಂ1ೇ
ಬ?ೆಯ +ೌಲ-+ಾಪ ಾ 9(ಾನ ೆc .ೆ/0ನ

ಾ ಶಸÍವನು iೕxರಬಹುದು. .ಾಗೂ ಅವರ ಉತ&ರಗಳa iೕವ ಅವ ಂದ ಏನನು

ಅ ೇ•ಸು &>ೕQ Wಾ ಎಂಬುದರ ಬ?ೆd ಅವರು <ೕ/ಸು &1ಾQWೆ ಎಂಬುದನು .ೊರತರಬಲ#ದು ಎಂಬ ಅ ವನು iೕವ .ೊಂ>ರ ೇ ಾದ
ಅಗತ-;ೆe1ೆ.
ಈ?ಾಗ ೇ ೆಲವ ಪಠ-ಕ ಮದ Yಾಗಗಳ # ಅತು-ತ&ಮ8ಾದ ಅYಾ-ಸಗಳa ಈ?ಾಗ ೇ ಇರುವ ದನು ಅ ೆqೕ[ಸಬಹುದು, ಇವ ಗಳನು
iೕವ ಉತ&ಮ ಅYಾ-ಸಗM?ೆ ಉ1ಾಹರ*ೆSಾ2 ಬಳP ೊಳrಬಹುದು. iೕವ ಈ ಚಟುವC ೆಯನು +ೌಲ-+ಾಪನದ ಮೂಲಕ ಕ
Fಾಧ-;ೆಗಳನು

ಾ

ೇಂ> ೕಕ ಸುವಂತಹ iಮX Pಬ}ಂ>ಗಳ ಸYೆಗಳ # ಬಳP ೊಳrಬಹುದು ಮತು& iೕವ ಅ ೆqೕ[Pರುವ ರಚ ಾತXಕ

+ೌಲ-+ಾಪನದ ಸಮಪ ಕ ಬಳ ೆಯ Vೕ ೆ

ೆಳಕನು ^ೆಲ#ಬಹುದು. ಇದನು iೕವ iಮX

ಾ ೆಯ ಪ 9ೕಕ0*ೆಯ ಸಂದಭ ದ #

ಉತ&ಮ ಅYಾ-ಸಗಳನು ಗುರು ಸಲು ಸ.ಾಯಕ8ಾಗಲು .ಾಗೂ .ೆಚು0 ೆಂಬಲ ಅಗತ-9ರುವ Pಬ}ಂ>?ೆ .ೆ/0ನ ಸ.ಾಯ iೕಡುವ #
+ೌಲ-+ಾಪನವನು ೇಂ> ೕಕ ಸಲು iಧ

ಸಬಹುದು.
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ಸಣÎ ಗುಂgನ # sjಕWೊಂ>?ೆ ಾಯ
iೕವ

ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

iವ tP, ಅವರು iರಂತರ ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಅವ ಾಶಗಳನು ಸೃ[Dಸುವ #

ೆರವನು iೕಡಬಹುದು.

8 ಾ-9)ಗಳನು! Yೊಡ G0ೊ^_
Pಬ}ಂ>ಗಳ ದೃ[D ೋನ .ಾಗೂ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಬ?ೆd Pಬ}ಂ>ಗಳa .ೊಂ>ರುವ ದೃ[D ೋನ ಬಹಳ ಮುಖ-8ಾ2ರುವ 1ಾ21ೆ.ಆದರೂ
ಅವ ೇವಲ ಪ
1.

ಯ Yಾಗ8ಾ21ೆ. ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಯಶPqೕ ಅನು-ಾDನವ ಈ ಎರಡು ಪ ೆ ಗಳನು ಒಳ?ೊಂx1ೆ-

+ೌಲ-+ಾಪ ಾ ಅವ ಾಶಗMಂದ 91ಾ-p ಗಳa ಪ *ಾಮ ಾ Sಾ2 ಕ ಯಲು ಸಹ ಾ Sಾಗುವಂತಹ ಅಗತ- +ಾt ಯು
sjಕ ?ೆ Pಗು &1ೆ

2. 91ಾ-p ಗಳa ಕ

ೕ?
ೆಯನು ಪ *ಾಮ ಾ Sಾ2ಸಲು .ಾಗೂ ಅವರ Fಾಮಥ- ವನು ಅZವೃ>€ಪxಸಲು ಅಗತ-9ರುವ

t+ಾXt ಯನು ಪTೆಯು &1ಾQWೆ

ೕ?

ಸಮಯವನು ಬ>2ಟುD, 91ಾ-p ಗM?ೆ ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಬ?ೆd ಅವರ ಅನುಭವ ಮತು& +ೌಲ-+ಾಪನ ಮತು&
t+ಾXt ಯನು ಉತ&ಮಪxಸಲು Sಾವ 1ಾದೂ ಸಲ.ೆಗM8ೆ

ೕ ಎಂದು

ೇಳaವ ದು ಬಹಳ ಅತ-ಗತ-8ಾದುದು. ಪ <ಂದು

+ೌಲ-+ಾಪ ಾ ಅವ ಾಶದ ಯ
# ೂ 91ಾ-p ಗಳನು ಒಳ?ೊಳarವ ದು ಒಂದು Yಾಗ8ಾಗ ೇಕು, ಇದ ಂದ sjಕ ?ೆ 91ಾ-p ಗಳa
+ೌಲ-+ಾಪನ>ಂದ ಏನನು ಕ ತರು ಎಂಬುದು
ಹಂತಗಳನು ಗುರು ಸಬಹುದು. ಈ

ೕ

Mಯುವ ದWೊಂ>?ೆ, sjಕರು ಮತು& 91ಾ-p ಗMಬ}ರೂ Fೇ

ಮುಂ>ನ ಕ

ೆಯ

+ೌಲ-+ಾಪನವ 8ೈಯ &8ಾಗುವ ದು, ಇದನು 9Zi ೕಕ Pದ +ೌಲ-+ಾಪನ ಎಂದೂ ಸಹ

ಕWೆಯುವರು.iಮX ತಂಡ1ೊಂ>?ೆ ಈ ಬ?ೆd

Mಸಲು/ ಚ/ ಸಲು ಸಂಪನೂXಲ-2- Vೕ q^ಾರ*ೆ ಮತು& t+ಾXt

iೕಡು9 ೆ

ಉಪಯುಕ&8ಾಗಬಹುದು.

4. ಕ 0ಾ ಗುIಗಳನು! `ಾabಸುವ ದು / ರ4ಸುವ ದು
sjಕರು

91ಾ-p ಗಳa

ಕ

ೆಯ #

ಎತ&

Fಾಗು &1ಾQWೆ

ಪ *ಾಮ ಾ Sಾ2ರುವ ದು. ಪ ೕ sjಕರು ಪ ೕ

ಎಂಬುದನು

M>1ಾQಗ

ೈjkಕ ವಷ ದ ಅಂತ- ೆc,

+ಾತ

ರಚ ಾತXಕ

+ೌಲ-+ಾಪನವ

ಾಠಗಳ ಸರkಯ ಅಂತ-ದ # .ಾಗೂ ಪ ೕ

ಚಟುವC ೆಯ ಪRಣ ?ೊMಸು9 ೆಯ # ಗು ಯನು .ೊಂ>ರುವಂ;ೆ ೋx ೊಳr ೇ ಾದುದು iಮX ಕತ ವ-8ಾ21ೆ.
sjಕರು ತಮX ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಅZವೃ>€ಪxP, ಬಳಸಲು ಸ.ಾಯಕ8ಾಗುವಂ;ೆ 91ಾ-p ಗಳ # ಅಲB, ಮಧ-ಮ ಮತು&
Aೕಘ

ಾ ಕ ಗು ಗಳ ಬ?ೆd ಸBಷD;ೆಯನು ಮೂxಸುವ ದು ಮುಖ-8ಾ21ೆ. ಚಟುವC ೆ-3 ಒಂದು +ಾನಕಯನು ಬಳP, ಈ

ೕ

+ಾಡಲು iೕವ sjಕ ?ೆ .ೇ?ೆ ೆಂಬಲವನು iೕಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು <ೕ/ಸಲು iಮ?ೆ ಸಹ ಾ Sಾ21ೆ.ಸಂಪನೂXಲ-3 P>€ಯ
ಅಥ8ಾ Fಾಧ ೆಯ 99ಧ ಹಂತಗಳನು +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡಲು +ಾನಕಯನು (rubric) ಬWೆಯಲು iಮ?ೆ +ಾಗ ಸಶ ನವನು
iೕಡುವ ದು. ೋಷËಕ 1 ಮತು& 2 ರ # 99ದ +ಾನದಂಡದನqಯ ಮತು& 9Zನ ಹಂತಗಳ # +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡುವ ಎರಡು 9Zನ
+ಾನಕಗಳ (rubric) ಉ1ಾಹರ*ೆಯನು iೕಡ ಾ21ೆ.
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M>ರುವರು.

ಾ>ಸುವರು, ಪSಾ ಯ

+ಾತ ಾಡಲು ಅನುವ
+ಾx ೊಡುವರು.

ಅಥ8ಾ ಪಠ-ದ # iೕxರುವ ಅಂಶದ ಬ?ೆd ತಮX
ಅZ ಾ ಯವನು ಮಂxಸುವರು.

+ಾತ ಾಡುವರು.

ಉತ&ರವನು ಾ ರಂZಸುವರು.

ಯನು

ೆಪ

ಇತರರು Sಾವ 1ೇ ಅTೆತTೆeಲ#1ೇ

ಕ›ೆ ಅಥ8ಾ ಘಟ ೆಯನು ಮ;ೊ&VX .ೇಳಬಹುದು,

ಪ ೆ ಗಳನು ಉತ& ಸುವ ಬದಲು ಪಠ-ದ ಬ?ೆd

1

iೕಡುವರು.

sೕಘ 8ಾ2/8ೇಗ8ಾ2 ಪ

ಅವರ ಬ?ೆd +ಾತ ಾಡ1ೇ
ಸX P ೊಳarವರು.

• ಮುಖ-8ಾದ ಪಠ-ದ ಸ;ಾ-ಂಶಗಳನು

ಅಥ8ಾ

ಇತರ 91ಾ-p ಗಳ ಉತ&ರಗM?ೆ

ಅಸಮX ಸಬಲ#ರು.

ಗುರು ಸುವರು ಮತು& ಸಮX

ಪSಾ ಯ ಉತ&ರಗಳನು

FಾWಾಂsೕಕ ಸುವರು.

ಅಥ +ಾx ೊಳarವರು ಮತು&

• ಇತರ 91ಾ-p ಗM?ೆ ಸರಳ
ಇತರ 91ಾ-p ಗಳ ಆ ೋಚ ೆಗಳನು

ಅಥ8ಾ ೆಂಬ ಸುವರು.

ಆ ೋಚ ೆಗಳನು Cೕ ಸುವರು

• ಇತರ 91ಾ-p ಗಳ

ಮತು& ವವರ*ೆಯನು iೕಡುವರು.

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

8ೇಗ8ಾ2 iೕಡುವರು.

• ಸBಷD;ೆ?ಾ2 ಉತ&ರವನು ಪ ನರುಚ0 ಸುವರು.

ೇM1ಾಗ +ಾತ ೆಂಬಲ iೕಡುವರು.

• All-or-nothing snap judgment

ಉತ&ರವನು ಸರಳ ಮತು&

ಸq ೆ ೕ ತWಾ2 ೆಂಬಲ ಸೂ/ಸುವ ದ cಂತ

ಪ ೆ ಗM?ೆ 8ೇಗ8ಾ2 ಮತು& ಸರಳ8ಾ2 ಉತ& ಸುವರು.

ಪ;ೆ&ಹಚು0ವರು.

• ಸB[Dೕಕ ಸಲು ಉತ&ರವನು

• ಸಮಪ ಕ8ಾದ ಮುಖ- ಗದ- ಾಗವನು

ೆಂಬ ಸುವರು.

ಪSಾ ಯ ಉತ&ರಗM?ೆ 9ರುದQ8ಾದ ಉತ&ರಗM?ೆ

2

• ಉತ&ರಗಳ ಮಧ-ದ # tಂಜ ಯಬಹುದು.

ಆ ೋಚ ೆಯ ಬ?ೆd

ಪ ಗkPದ ಉತ&ರವನು ಪ

ಗುರು ಸುವರು.

ಪSಾ ಯ ಅಂಶಗಳನು

3

• ಸq ೆ ೕ ತWಾ2 ಪಠ-ಗಳನು tಂದು 2 ೋಡುವರು.

ಅಥ +ಾx ೊಳarವರು.

ಅಥ +ಾx ೊಳarವರು.

• ಉ1ೆQೕಶಗಳನು ಮತು& ಾರಣಗಳನು iಣ eಸುವರು/

9ರುದ€8ಾಗುತ&8ೆ ಎಂಬುದನು ೋಡುವರು.
Fಾ3ಾ(ಾರಗಳ ಅಗತ-;ೆಯನು

.ೇಳaವರು ಮತು& ಪ ೆ <ಂ>?ೆ ಸ“ೕಕ ಸುವರು.
9ವ Pದಂತಹ 9^ಾರ/ ಸಮFೆ-ಯನು ಸಂಪRಣ 8ಾ2

• Sಾ8ಾಗ Fಾ3ಾ(ಾರಗಳa ತಮX ಆ ೋಚ ೆ?ೆ

ಅA ಾಥ ಗಳನು ೆÂೕAಸುವರು.

• ಸಮಪ ಕ ಪದಗM?ೆ ಮತು& +ಾ ?ೆ ಅಥ ಮತು&

ೆಂಬ ಸುವ ದು ಎಂಬುದನು 9ವ ಸುವರು.

ಸಮX ?ೆ ಮತು& ಅಸಮX ?ೆ ಾರಣ

ಸಮX ಸಬಹುದು ಅಥ8ಾ

• i> ಷD YಾಗಗM?ೆ

ನು ಪ ವ

9^ಾರ /ಸಮFೆ-ಯನು

ಸಂಬಂAೕಕ ಸುವರು

ಮತು& ಲjಣಗಳನು ಪರಸBರ

• ಸBಷD;ೆಯನು iೕಡಲು ತಮX ಕಲB ೆ/ಊ.ೆಗಳನು

•

ಎಂಬುದನು 9ವ ಸುವ ದು.

.ೇ?ೆ ಒಂದು ಗದ-Yಾಗ (passage) ಆ ೋಚ ೆಯನು

+ಾಡುವರು.

ಯ ಮೂ ಾ ೇಶq*ೆ

Fಾ•ಗಳನು Fೇ P ೊಳarವರು.

ಪ ಕರಣವನು ಹುಟುD.ಾಕುವರು.
• ಆ ೋಚ ೆಯ ಪ

Fಾಧ-;ೆಗಳನು ಸೂ/ಸು;ಾ&Wೆ. .
ಇತರ 91ಾ-p ಗಳ ಆ ೋಚ ೆ ಮತು&

ಸBಷD;ೆ?ಾ2 ಪ ೆ ೇಳa;ಾ&Wೆ .ಾಗೂ

• ಇತರ 91ಾ-p ಗಳ ಆ ೋಚ ೆ

ಹ;ಾ&ರು 99ಧ (passage)ಗದ- ಾಗ ಗMಂದ

98ೇ/ಸುವರು.

• Fಾ3ಾ(ಾರಗಳನು ತುಲ ೆ +ಾಡುವರು ಮತು&

ಾಪ

4

ಉತ&ರವನು 9ವ ಸುವರು.

• ಅPLರ;ೆಗಳನು .ೋಗ ಾxಸುವರು.
.ೇ?ೆ ಒಂದು ಆ ೋಚ ೆಯು ಪ ೆ ?ೆ ಉತ& ಸುವ ದು

ಸೂ^ಾ-ಥ ಗಳನು ೆÂೕAಸುವರು.

• ಷರತು& /iಯವಗಳನು 8ಾ-’ಾ-iಸುವರು .ಾಗೂ

9^ಾರವನು ಚ^ೆ ಯx 9ಸ& ಸುವರು.
ತಮX ಸqಂತ ಆ ೋಚ ೆಗಳನು 9ಸ& ಸುವರು.

• ಪ ೆ ಗಳ ^ೌಕCDiಂ1ಾ^ೆ?ೆ .ೋಗುವರು, ಒಂದು

ದೃ[D ೋನವನು ಗುರು ಸುವರು.

ೋಡುವರು.

ಆ ೋಚ ೆ/ಉ ಾಯಗM?ಾ2

ಇತರ 91ಾ-p ಗಳ

ಮತು' ಅವIಂದ ಕ ಯುವ ದು.

ಪ5>T5c: ಇತರ 8 ಾ-9)ಗ^ಂದ

Table 1+ಾದ-“ಕ ಮತು& ೌ ಢ ಾ ಾ ;ಾ

5

i“ ಸುವರು/ ಹುಟುD.ಾಕುವರು.

8ಾ-’ಾ-ನ /9ವರ*ೆಯನು

6

9ಸ& ಸುವರು.

ಎರಡನೂ ಬಳಸುವರು.

ಮುಂ>ಡುವರು.

• ತತqಗಳa, 9^ಾರಗಳa /ಸಮFೆ-ಗಳa, ೇಖಕನ

• ಪ ಮುಖ ಘಟ ೆಗಳa ಮತು& ಸೂಷX8ಾದ 9ವರ

ಪಠ-ವನು ಪRಣ 8ಾ2 8ಾ-’ಾ-iಸುವ ಆ ೋಚ ೆಯನು

7

9ವರ*ೆ /8ಾ-’ಾ-ನವನು

ಪಠ-ಪ ಸ&ಕದ Fಾ3ಾ(ಾರಗಳ ೆ ಾ# ಒಟುDಗೂxಸುವರು.

ಹುಟುnoಾಕುವ ದು.

ೆ.

ಹಂತಗಳg

`ಾeಾfಾರಗಳg: ಪಠ-ಪ ಸ'ಕದ Wೆಂಬಲ ೊಂ

ಆ ೋಚ ೆ: ಅಥ)8ವರkೆ /lಾ-mಾ-ನವನು!

ಪ5ದಶ)ನದ / 0ಾಯ)LಮYೆಯ

ೋಧ ಾ-ಕ
ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ಕ ಆ ೋಚ ೆಯ +ಾನಕಗಳa

Middle and high school critical-thinking rubric. (Source: Intellectual Takeout, undated)

1

ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

0ೋಷnಕ-2 ಾ ಥ“ಕ ಕ ಾ ಅ(ಾ-ಯಗಳ ೆ ೕkಗಳ ಹಂತಗಳa
Art rubrics elementary grade level. (Source: Valerie Burger, undated)
8\ಾಗ

ಪIr>

ಸಮಥ)

oೊಸ 8 ಾ-9)

ಅsವೃ u
ಾಗWೇ0ಾ ರುವ ದು/
80ಾಸlಾಗWೇ0ಾ ರುವ ದು

ಕ ೆ?ಾ

ೆ

/ಕಸುಬು1ಾ

ೆ

ಆಕೃ ಯು (form)

ಆಕೃ

¥ಾಗರೂಕ;ೆeಂದ

ತಕcಮCD?ೆ

<ೕKತ8ಾ2ಲ# ಮತು&

<ೕKಸಲBCD1ೆ.

<ೕKತ8ಾ21ೆ, ಸqಲB

ಸಮ;ೋ ತ8ಾ2ಲ#.

ಆಕೃ ಯು

ಅಸ+ಾನ8ಾ21ೆ.

ಸಮ;ೋ ತ8ಾ21ೆ,

.ೆ/0ನ ತು>ಗಳa

ಮೃದು8ಾ28ೆ ಆದWೆ

/ದಪB;ೆ<ಂ>?ೆ ಕೂxದುQ,

ತು>ಯು ಮೃದು ಮತು&

ಮೃದು ಮತು&

.ೆ/0ನವ ನಯ8ಾ2ಲ#.

ಒರ~ಾ21ೆ. Fೇ Pರುವ ದು

ನಯ8ಾ21ೆ.

ನಯ8ಾ28ೆ. ೆಲ8ೇ

Fೇ Pರುವ ದು

/ಅಂCPರುವ ದು

/ಅಂCPರುವ ದು

ಸುರ•ತ8ಾ2ಲ#. Vೕ ೆÓ

ಸುರ•ತ8ಾ21ೆ ಆದWೆ

ಮತು& ತು>ಗಳa ನಯ8ಾ2ಲ#.

?ೋTೆಗಳa ಸ+ಾನ

/ ರಚ ೆಯು

ೆಲವ ಕTೆ ಒರ~ಾ28ೆ.

ಆಕೃ

/ರಚ ೆಯು

ೆಲವ ತು>ಗಳa

?ಾತ 1ಾQ21ೆ / ದಪBವನು

ಸ+ಾನ ?ಾತ 1ಾQ21ೆ

.ೊಂ>1ೆ. Fೇ Pರುವ ದು

/ ದಪB8ಾ28ೆ.

ಾಣು &1ೆ. ೆಲವ

/ಅಂCPರು9 ೆ

Fೇ Pರುವ ದು

FೊಟD;ೆ<ಂ>?ೆ

ಸುರ•ತ8ಾ28ೆ ಮತು&

/ಅಂCPರು9 ೆ

?ೋTೆಯ ?ಾತ

ಸುರ•ತ8ಾ28ೆ ಮತು&

/ದಪBದ # ವ-;ಾ-ಸವನು

ಾಣು &ಲ# /ಅ9 1ೆ.

ಾಣಬಹು1ಾ21ೆ. ೆಲವ

ಾಣು &ಲ# /ಅ9 1ೆ.
ಎ ಾ# Vೕ ೆÓ
ಮೃದು8ಾ2ದುQ, ಒರಟು

.ೆ/0ನ Vೕ ೆÓಯು

ಕTೆ ಒರ~ಾ2ದQರೂ .ೆ/0ನ

ಅಥ8ಾ FೊಟD2ಲ#.

ಒರCಲ#1ೇ

Vೕ ೆÓಯು ನಯ8ಾ21ೆ,

ಮೃದು8ಾ21ೆ.

ಆದWೆ ೆಲವ ಕTೆ

ಆಕೃ

/ರಚ ೆಯ #

<ೕಜ ೆ ಮತು& ಪ ಯತ ದ
ೊರ;ೆ ಾಣು &1ೆ. Vೕ ೆÓ
ಅಸ+ಾನ8ಾದ ?ಾತ

ಒರ~ಾ2ರುವ ದನು
Fಾ•ೕಕ ಸುತ&1ೆ.
ಸೃಜ ಾತXಕ;ೆ

9 ಾ-ಸವ ಅನನ-8ಾ21ೆ.

9 ಾ-ಸವ

9 ಾ-ಸದ #

ಸಂಪRಣ 8ಾ2

ಅZವ-ಕ&;ೆeಂದ

8ೈಯ &ಕ;ೆಯ

ಸqಂ

ಕೂx1ೆ, ೆಲವ ಅನನ-

ೊರ;ೆe1ೆ. ೆಲ8ೇ

ಅಂಶಗಳa ಾಣು 8
& ೆ.

ಅಂಶಗಳನು

ೆಲವ 9ವರಗM8ೆ ಅಥ8ಾ

9ವರ8ಾದ +ಾದ ?ೆ

ಒಳ?ೊಂx1ೆ. Has

ಅZವ-ಕ&8ಾ2ರುವ

.ೊಂ>1ೆ ಅಥ8ಾ ಇತರರ

ಅಥ8ಾ ಅFಾ(ಾರಣ8ಾದ

‘branched out’ to
some degree.

ಆಕೃ /ರಚ ೆ?ೆ

ಅಂಶಗಳನು ನಕಲು

ಸಮಪ ಕ8ಾಗುವ[Dಲ#.

+ಾxರುವ ದು

ನಕಲು +ಾxದುದ ೆc

ಕಂಡುಬರು &1ೆ.8ೈಯ &ಕ;ೆ

Fಾ3ಾ(ಾರ8ಾ28ೆ.

ಯನು ಪ ದs ಸಲು .ೆ/0ನ

ೆeಂದ ಕೂxದ

ಅನqಯನ ೆc
Fಾ•Sಾ21ೆ.

9 ಾ-ಸದ # ಹಲವ ಅಂಶಗಳ
ೊರ;ೆ ಮತು& ಆಸ & ಎದುQ
ಾಣು &1ೆ. ಕxV .ೆಚು0ವ
ಲjಣಗಳನು / 8ೈsಷË¤ವನು

ಪ ಯತ ಗಳನು .ಾ ರುವ >ಲ#
ಉ;ಾBದಕ;ೆ

ತರಗ ಯ ಗ ಷD

/ಪ ಯತ

ಸಮಯವನು
ಬಳP ೊಳarವರು.

ತರಗ

ಸಮಯವನು

ೆಲಸ ಾc2
ಬಳP ೊಂಡರೂ ೆಲವ

.ೆ/0ನ ಸಮಯದ #

Sಾ8ಾಗ ಾದWೊVX

<ೕಜ ೆಯ Vೕ ೆ ಗಮನ

+ಾತ ೆಲಸದ ಗುಣಮಟDದ

ೇಂ> ೕಕ ಸಲು
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ಬ?ೆd <ೕ/ಸು;ಾ&Wೆ.
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

Sಾ8ಾಗಲೂ
ಾಯ iರತWಾ2ರುವರು.

ೆಪ

ಸಮಯದ # ಇತರ ಂದ

ಕಷDಪಡುವರು. ಇತರ ಂದ

ಪRಣ ?ೊMಸಲು .ೆ/0ನ

ತಮX ಗಮನವನು

ಸುಲಭ8ಾ2

ಪ ಯತ .ಾಕುವ ದು

ಚಂಚಲ;ೆ?ೊಳ?ಾಗು;ಾ&Wೆ.

ಕಂಡುಬರುವ >ಲ#.

+ಾದ ಯನು

ೇWೆTೆ iೕಡುವರು.

ತSಾ ಸುವ # ಸಮಯ

ೆಲಸ ೆc ೆ ೕಷD;ೆ

ಮತು& ಪ ಯತ ವನು

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

/ಪ k

Fಾ ಾಗು ಲ
& .#

.ಾಕುವ ದನು ಪ ತ-j8ಾ2
ಾಣಬಹುದು.
ಾಯ ದ
ಅYಾ-ಸಗಳa /
ಮ ೋYಾವ

?ೌರವಯುತ8ಾ21ೆ,

?ೌರವಯುತ8ಾ21ಾQWೆ,

ಸು(ಾರ*ೆ?ಾ2 iೕಡುವ

ಸqಚÔ;ೆಯನು ಇತರ ?ೆ

ಧ ಾತXಕ ಸಲ.ೆಗM?ೆ

ಸಲ.ೆಗಳನು

ಸಲ.ೆಗಳನು ಮುಕ&8ಾ2

¨ಟುD¨ಡುವರು, “ಅಹಂYಾವ”

ಒgB ೊಳar;ಾ&Wೆ,

ಒgB ೊಳarವ ೊರ;ೆe1ೆ.

ವನು .ೊಂ>ರುವರು .ಾಗೂ

.ೆ/0ನ ಸಮಯದ #

ಸqಚÔ;ೆಯ ಾಯ ದ #

ಸಲ.ೆಯ ೆರವನು

;ೊಡಗುವ ದ ೆc

ಮುಕ&8ಾ2

ಸqಚÔ

ಕಷDಪಡುವರು. Has

ಒಪ B ೊಳarವ >ಲ#.

+ಾx ೊಳar;ಾ&Wೆ.

difficulty being on
task to cleaning up.

ಮುಕ&8ಾ21ಾQWೆ, ೆಲಸದ
¥ಾಗವನು iೕ~ಾ2
ಸqಚÔ?ೊMಸುವರು.

ೆಲಸದ ¥ಾಗವನು

ಚಟುವ@0ೆ 3: JLಕI ೆ ಕ 0ಾ ಗುIಗಳನು! `ಾabಸಲು/ರ4ಸಲು Wೆಂಬಲವನು! ೕಡುವ ದು.
ಈ ೆಳ?ೆ iೕxರುವ ಸಂYಾಷ*ೆಯ #. ಒಬ} ಾ ಾ ಾಯಕರು ತಮX sjಕWೊಂ>?ೆ, ಬರವk?ೆ ೌಶಲ-ವನು +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡಲು
+ಾನಕ (Rubric) ಯನು ರ/ಸಲು ೆಂಬಲ iೕಡು &1ಾQWೆ, ಇದನು ಅZನಯದ ರೂಪದ # .ೇಳ ಾ21ೆ. ಇದನು ಓದುವ ಸಂಧಭ ದ #
.ೇ?ೆ ಾ ಾ ಾಯಕರು ;ಾವ ಏನನೂ .ೇಳ1ೇ, sjಕWೇ <ೕಚ ೆ +ಾಡುವ .ಾ?ೆ .ೇ?ೆ +ಾಡು &1ಾQWೆ ಎಂಬುದನು ಗಮiP
iಮX ಕ

ಾ Tೈ ಯ # ಬWೆದು ೊMr.

JLಕರು

ಾನು ಈ?ಾಗ ೇ 91ಾ-p ಗM?ೆ ಕ›ೆಯನು ಸi 8ೇಶ, ನಟರು, ಾತ ಗMಂದ ಾ ರಂಭ?ೊಂಡು ಾಟಕ ೆc
ರೂ ಾಂತರ +ಾಡಲು .ೇM1ೆQೕ ೆ. ರಂಗ i1ೇ ಶನ / ರಂಗ ಸೂಚ ೆ?ೆ ಸಂಬಂAPದಂ;ೆ ಅವರು
ಬಳP ೊಳrಬಹು1ಾದ ಒಂದು ^ಾÈ +ಾಡು &1ೆQೕ ೆ .ಾಗೂ ಇದನು ಕ ಹಲ?ೆ / ೋಡ Vೕ ೆ
.ಾಕು &1ೆQೕ ೆ. ಾನು ಅವ ?ೆ ೊಟD ೆಲಸ ೆcrubric ಸಂ<ೕKಸುವ ದು .ೇ?ೆ ಎಂಬುದು

ಾ ಾ ಾಯಕರು

Mಯು &ಲ#.

ಅದು ಸ , ಾ ರಂZಸಲು ಒಂದು ಒvೆrಯ ¥ಾಗವನು ಗುರು ಸುವ, ಾಟಕವನು ಬWೆಯುವ ಮೂಲಕ ಏನನು
ಾ ತ-•ೕಕ ಸ ೇ ೆಂದು iೕವ ಬಯಸು9 . ಉ1ಾಹರ*ೆ?ೆ iೕವ ^ಾÈ ನ # ಬWೆ>ರುವ ಎ ಾ# ರಂಗi1ೇ ಶನ/ ಸೂಚ ೆಗಳನು ಅವರು ಬಳಸ ೇ ೆಂದು ಇ/Ôಸು >
& QೕWಾ?

JLಕರು
ಾ ಾ ಾಯಕರು

ಅವರು ಅದನು +ಾಡಬಲ#Wೆಂದು iಮಗiಸುತ&1ೆ

ೕ?

.ಾ, ಅದು ^ಾÈ ನ # iೕ8ೆಷುD ಬWೆಯು &ೕWಾ ಮತು& Fಾ+ಾನ-8ಾ2 ಅವ ಗಳನು ಾಟಕ ರಚ ೆಯ # ಎಷುD
ಾ ಬಳಸು;ಾ&Wೆ ಎಂಬುದನು ಅವಲಂZP1ೆ.

JLಕರು

.ೆ/0ನವ ಗಳನು ಆ?ಾ?ೆd ಬಳಸು;ಾ&Wೆ. ನನ ಬMeರುವ ಪ ದಶ ನ ಫಲಕದ # ಎಂಟು ರಂಗ ಸೂಚ ೆಗM8ೆ.
ಬಹಳ ಸುಲಭ8ಾದವ ಗvೆಂದWೆ, ‘iಗ ಮನ’ .ಾಗೂ ‘ಆಗಮನ’ ಮ;ೆ& ಬಹಳ ಕžಣ8ಾದವ ಗvೆಂದWೆ
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‘ರಂಗಭೂ“eಂ1ಾ^ೆ’, ‘ರಂಗದ ಮುಂYಾಗ ಚ P’, ರಂಗದ ಮಧ->ಂದ +ಾತ ಾx’....... …

ೋಧ ಾ-ಕ

ಾ ಾ ಾಯಕರು

.ಾ2ದQWೆ, 91ಾ-p , ಇದನು ತನ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ಾಟಕ ರಚ ೆಯ # ಬಳಸ ೇ ಾದWೆ, ಇದನು ಏ ೆ ಬಳಸ ಾಗುತ&1ೆ ಮತು&

ಅವ ಗಳನು ಬಳಸಲು ತನ 1ೇ ಆದ ಾರಣಗM8ೆ ಎಂಬುದನು ಅ

ರ ೇಕು.

.ೌದು, ಮುಂ1ೆ ಪ ದಶ ನ +ಾಡು8ಾಗ ಸ.ಾಯ8ಾಗಲು ರಂಗಕ ೆಯನು 91ಾ-p ಗಳa ಕ ಯ ೇ ೆಂದು ಈ

JLಕರು

ಬ?ೆd ಅವWೊಂ>?ೆ, ಅವರು ತರಗ ಯ # ಪ ಹಸನ—ಂದನು +ಾx1ಾಗ ಚ/ P1ೆQ, ನನಗi ಸು;ೆ& ಇದ ಂದ
ನಮX 8ಾ[ ೋತ5ವದ # ಸ.ಾಯ8ಾಗು;ೆ&.
ಾ ಾ ಾಯಕರು

ಏ ೆ ಗುಂgನ # iಮX ತರಗ ಯ ಮಕcಳa ^ೆ ಾ 2 ತಮXನು ;ಾವ ಪ ಸು&ತಪxಸು;ಾ&Wೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ನನ?ೆ
Meತು, ಎ ಾ# ಎಂಟು ರಂಗಸೂಚ ೆಗಳನು ಸಮಪ ಕ8ಾ2 ಬಳಸುವ 91ಾ-p ?ೆ iೕವ ಅತು-ನ ತ
(outstanding) ೆ ೕkಯನು iೕಡು9Wೇ ೋ ಎಂದು ಆಶ0ಯ 8ಾಗು &1ೆ.
ಹುಂ, ;ೋ Pರುವ ದ cಂತ .ೆ/0ನ ರಂಗಸೂಚ ೆಗಳನು ಬಳPದ # ಅತು-ನ ತ ಎನ ಬಹುದು.iಮX +ಾ ನ

JLಕರು

ಅಥ ನನ?ೆ

Meತು. ೇವಲ Sಾವ 1ಾದರೂ ಎರಡು ರಂಗಸೂಚ ೆಗಳನು ಬಳPದWೆ, ಆ 91ಾ-p ?ೆ

ಗಮನ ಹ ಸುವ ಅಗತ-91ೆ. iೕxರುವ ಎ ಾ# ಎಂಟು ರಂಗಸೂಚ ೆಗಳನು ಬಳPದ # ಎ ೆ ೕk ಎಂದು
.ೇಳಬಹುದು. ಆರನು ಬಳPದWೆ ಸWಾಸ ಎನ ಬಹುದು .ಾ?ೆ

ೕ Sಾರ ಕ›ೆ/ ಾಟಕದ # ಾಲುc

ರಂಗಸೂಚ ೆಗಳa ಒಳ?ೊಂx1ೆ<ೕ ಅವ ?ೆ ತೃg&ಕರ P ೆ ೕkಯನು iೕಡಬಹುದು.
ಾ ಾ ಾಯಕರು

ಇ # ಸಮಪ ಕ;ೆಯನು ಮWೆಯುವ ದು ೇಡ. ಅತು-ನ ತ ೆ ೕkಯನು iೕಡ ೇ ಾದWೆ, ರಂಗಸೂಚ ೆಗಳನು
ಸಮಪ ಕ;ೆ<ಂ>?ೆ ಬಳPರ ೇಕು.
ಸ , .ಾ2ದQ # ಈ ಬ?ೆd ಮತ&ಷುD ೆಲಸ +ಾx iಮXನು ಾಣು8ೆ. ನನ ಮನP5ನ # ಇನೂ ೆಲವ

JLಕರು

+ಾನದಂಡಗM8ೆ.

ಚBೆ):iೕವ ಗಮiPರಬಹುದು, ಾ ಾ ಾಯಕರ ಪ ೆ ಗಳa sjಕ ?ೆ +ೌಲ-+ಾಪನದ ಬ?ೆd sjಕರು <ೕ/ಸಲು ಸ.ಾಯ +ಾಡು &ದQವ .
sj ಬಹಳ ಸBಷD;ೆ<ಂ>?ೆ ಮತು& .ೆಚು0 +ಾನದಂಡಗvೆ© ಂ>?ೆ +ೌಲ-+ಾಪನದ +ಾನಕ (rubric) ವನು ರ/ಸುವ ಇ^ೆÔ<ಂ>?ೆ
ಅ #ಂದ .ೊರಟರು.
ಇದನು 9ಮ ಾ ತXಕ8ಾ2 ೋಡುವ 1ಾದWೆ, sjಕರು ಅಥ +ಾx ೊಳr ೇ ಾದ ಅಂಶ8ೆಂದWೆ, ಅವರು §ದ ?ೆ ಉಪ<ೕ2ಸಲು
<ೕ/PದQಂತಹ +ಾನದಂಡಗಳa(ರಂಗಸೂಚ ೆಯನು

ಬಳPದ ಸಂ’ೆ-) ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವಲ#. sj

§ದ ?ೆ

<ೕ/Pದಂತಹ +ಾನದಂಡವನು (ಬಳPದ ರಂಗಸೂಚ ೆಗಳ ಸಂ’ೆ-= ೆ ೕk) ಬಳ ೆ +ಾxದQWೆ, .ೆಚು0 ರಂಗಸೂಚ ೆಗಳನು ಬಳಸುವಂ;ೆ
.ೇಳaವ ಷುD +ಾತ Fಾಧ-8ಾಗು &ತು&, 91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರ ಕ

ೆ ಉತ&ಮ?ೊMಸುವಂತಹ ಪ *ಾಮ ಾ Sಾದ t+ಾXt ಯನು

iೕಡಲು Fಾಧ-8ಾಗು &ರ ಲ#8ೇ ೋ.
iೕxರುವ ಚಟುವC ೆಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಬ?ೆdಯೂ +ಾನದಂಡಗಳನು Fೇ PದುQ (ಉ1ಾ:ರಂಗಸೂಚ ೆಗಳನು ಸಮಪ ಕ8ಾ2
ಬಳಸುವ ದು), 91ಾ-p ಗಳನು ಕ 0ೆಯ +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡುವ ದನು ಉ;ೆ&ೕKಸುವ ದ cಂತ, sjಕರು ಅಥ8ಾ 91ಾ-p ಗಳa ತಮ?ೆ
;ಾ8ೇ ಕ 0ೆ ಾ +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾx ೊಳarವ ಅವ ಾಶವನು iೕಡುತ&1ೆ.
sjಕರು ಕ

ೆ?ಾ2 +ೌಲ-+ಾಪನ1ೆTೆ?ೆ .ೋಗುವ ದ ೆc ೆಂಬಲ iೕಡಲು FಾಕಷುD ಸಮSಾವ ಾಶ ಅವಶ-ಕ;ೆe1ೆ: ಪ ಕಲB ೆಯನು

ಅಥ +ಾx ೊಳarವ ದು, +ೌಲ-+ಾಪನದ ಅವ ಾಶಗಳನು <ೕKಸುವ ದು, ಮತು& +ಾನಕ (rubric) ಗಳನು ಅZವೃ>€ಪxಸುವ ದು
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+ಾತ ವಲ#, ತರಗ ಯ # 9Zನ 8ಾದ ಸಂYಾಷ*ೆಯನು ಅZವೃ>€ಪxಸುವ ದು / ೆvೆಸುವ ದೂ ಮುಖ-.
ಮುಖ- ಈ ಸಂYಾಷ*ೆಯು sjಕರು91ಾ-p ಗಳ ನಡು8ೆ +ಾನಕಗಳನು ಬಳP ೊಂಡು ಅವರ ಕ
ಆ2ರಬಹುದು,

ಆದWೆ

91ಾ-p ಗಳನು

ಅವರ

ಸqಕ

ೆಯನು ಮತು& ಕ

ೆಯನು

ೆ?ಾ2 ಮುಂ>ನ ಹಂತಗಳನು ಚ/ ಸಲು

ಅಥ +ಾx ೊಳrಲು

.ಾಗೂ

iಯಂತ ಣವನು

.ೊಂದಲು

ಸ.ಾಯಕ8ಾಗುವಂತಹ ಸq ಮತು& ಸಹ +ೌಲ-+ಾಪನದ # ಸ+ಾನ8ಾ2 ;ೊಡ2P ೊಳr ೇಕು.

4ತ5 3:: ¥ೊ;ೆಯ # ಚಟುವC ೆಯನು +ಾಡು &ರುವ ದು.
iಮ?ೆ ಈ §ದಲು +ಾನಕಗಳನು ಬಳP ಅYಾ-ಸ9ಲ#>ದQWೆ,ೆ ಸಂಪನೂXಲ-3 ರ # iೕxರುವ +ಾಗ ದಶ ನವನು

ೋx, ಇದ ಂದ

+ಾನಕವನು .ೇ?ೆ ಬWೆಯುವ ದು .ಾಗೂ 91ಾ-p ಗಳa Žಾನ ಮತು& ೌಶಲ- ೆc ಸಂಬಂAPದ +ಾನದಂಡಗಳನು ಎಷDರ ಮCD?ೆ
ತಲುgರುವರು ಎಂಬುದನು +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡುವ ದನು

Mಯಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು ಅಥ +ಾx ೊಳrಬಹುದು. iಮX

sjಕರು ಈ 9(ಾನವನು ಅನುಸ ಸುವ ದನು ” ೕ;ಾ5tಸಲು iೕವ

ಒಂದು ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ ನಮೂ ೆಯನು

PದQಪxಸಬಹುದು.

ಚಟುವ@0ೆ 4: *ಾನಕವನು! ಬಳಸುವ
ಬಳಸು ಒಂದು ಉ ಾಹರkೆ
ಈ ೆಳ?ೆ sjಕರು ಮತು& 91ಾ-p ಯ ನಡು8ೆ ಅಂಕ iೕಡ ಾದ ಾಯ ೆc (Marked assignment) ಮತು& +ೌಲ-+ಾಪ ಾ +ಾನಕ
(rubric)ವನು
ವನು ಬಳP ೊಂಡು ಆದ ಸಂYಾಷ*ೆಯ ಉ1ಾಹರ*ೆಯನು iೕಡ ಾ21ೆ.
ಾ21ೆ ಇದನು ಓದು &ರು8ಾಗ,
ು8ಾಗ sjಕರು ತಮX 91ಾ-p ಯ
ಕ

ೆ?ೆ ೆಂಬ ಸಲು ಏನು +ಾxದರು ಎಂಬುದನು ಗಮiP iಮX ಕ

iಮX ಾ ೆಯ #

ಾ Tೈ ಯ # /ಪ
ಪ ಸ&ಕದ # ಬWೆe . ಈ ಸಂYಾಷ*ೆಯನು

ೕ ಅವ ೋ P>Qೕ ಎಂದು Yಾ9P ೊಂಡು,
ೊಂಡು sjಕ ?ೆ Sಾವ t+ಾXt ಯನು iೕಡು &ೕWಾ ಎಂಬುದನು

<ೕ/P .
JLಕ

;ೆ?ೋ iನ ಉತ&ರಪ

ೆ,ೆ ಕvೆದ ಪ ೕ3ೆ?ೆ .ೋ PದWೆ iನ ೆ ೕk ಉತ&ಮ?ೊಂx1ೆ.
?ೊಂx1ೆ ಇದ ೊ VX ೋಡು

ಮ;ೆ& iೕನು ಏನನು ^ೆ ಾ 2 +ಾx>QೕSಾ?
Sಾ ಇನೂ ಎ # ಉತ&ಮಪxP ೊಳarವ ಅಗತ-91ೆ ಎಂಬುದನು

4

www.TESS-India.edu.in
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ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ೋx ನನ?ೆ .ೇಳa.
8 ಾ-9)

ನನ?ೆ ಎ ೆ ೕk ೇ ತು&, ಆದWೆ iೕವ ನನ?ೆ ¨+ ೊCD>Qೕ , ಇದು ನನ?ೆ ಸ

ಾಣು &ಲ#!, ಾನು ಎಲ#ದಕ
Q ೂc

ಉತ& P>Qೕi. ಾನು ಏನನು ¨CD1ೆQೕ ೆ ಎಂಬುದು ನನ?ೆ .ೇಳ?ಾಗು &ಲ.#
JLಕ

ಸ , .ಾ2ದQWೆ, ಇಬ}ರೂ ಕೂx +ಾನಕಗಳನು ೋTೋಣ. ಎರಡ ೇ +ಾನದಂಡವ Wಾk ಲ•Ü ಾeಯ
ೕ+ಾ ನದ ಾರಣವನು ಅನುಕ ಮದ # ಬWೆಯುವ ದ ೆc ಸಂಬಂAP1ೆ.

8 ಾ-9)

ಸ , ನನ ಪ ಾರ ಇದು ಸ Sಾದ ಅನುಕ ಮ!

JLಕ

iೕನು ಬWೆದ ಅನುಕ ಮವ ಉತ&ಮ8ಾದು1ೆಂದು iನ?ೆ ಅiಸು &1ೆ ಎಂದು ಾನು ಅಥ +ಾx ೊಳrಬ ೆ#.
ಇ .ಾಸದ # ಾವ ನಮX iಲು9iಂದ .ೊರಬಂದು,

ೕ+ಾ ನವನು ;ೆ?ೆದು ೊಳarವವರ ದೃ[D ೋನ>ಂದ

<ೕ/ಸ ೇ ಾದ ಅಗತ-91ೆ. ಈಗ ೋTೋಣ- Sಾ ೆ iನ?ೆ ತÄ jಣದ ಾರಣ>ಂದ ಾ ರಂZP
ಆನಂತರ, ಘಷ *ೆಯನು ಉಲ}kPದ ಾರಣದ ಬ?ೆd ಚ^ೆ +ಾಡ ೇಕು ಎಂ1ೆi Pತು?.
8 ಾ-9)

iಜ .ೇಳ ೇ ೆಂದWೆ, ಾನೂ ಸಹ Fಾ+ಾನ-8ಾ2 ತÄ jಣದ ಾರಣ ಅ-ೊDಂದು ಮುಖ-8ಾ2ರುವ >ಲ#
ಎಂದು ಊtP1ೆQ.. iಮಗೂ M>1ೆ ಎ-ೊD ವಷ ಗMಂದ ನTೆಯು &ದQ ಾ-ಯವಲ#ದ

ೕ+ಾ ನಗMಂದ

ಅವWೆಷುD ೋಪ?ೊಂxದQರು .ಾಗೂ Pxಮ>Qನ /;ೋgನ ಬ?ೆ2ನ ವದಂ ಯನು ೆಪ8ಾ2 ಬಳP ೊಂಡರು
ಎಂದು.
JLಕ

iೕನು ಸqಲB ೇ¥ಾWಾ2>QೕSಾ ಆದರೂ >ಟD8ಾ2 <ೕ/ಸು >
& QೕSಾ! iನ ಊ.ೆ iಜ8ಾ2ಯೂ
ಸ Sಾ21ೆ. ಅದ ೆc Sಾ8ಾಗ iೕನು ತÄ jಣದ ಾರಣಗMಂದ ಾ ರಂZಸು &ೕ<ೕ, ಆಗ ೆಪ ೆc .ೆಚು0
ಒತು& ೊಟುD .ೇಳa8ೆ. ನಂತರ ಾ ಾಂತರದ # ಬಂದಂತಹ ಾರಣಗಳನು ವ-ವPLತ8ಾ2 ಗುರು ಸು;ಾ&
.ೋಗು &ೕಯ ಮತು& Sಾವ 1ಾದWೊಂದು ಾರಣವನು ಬಲ8ಾದ ಾರಣವ ಾ 2ಸುವ ೆ ೕkಯನು
ಗುರು ಸು;ಾ& .ೋಗು8ೆ.

8 ಾ-9)

iೕವ ಏನು .ೇಳa;ಾ& ಇರು9 ಎಂಬುದು ನನ?ೆ ?ೊ;ಾ&ಗು &1ೆ. ಾರಣವನು ಅನುಕ ಮ8ಾ2 .ೇಳaವ
ಸಂಧಭ ದ # ¥ಾಗರೂಕ ಾ2ರ ೇಕು ಮತು& ಆ ಅನುಕ ಮ ತಕ ಬದQ8ಾ2ರ ೇಕು/ ಾನು ತಕ ವನೂ ಸಹ
.ೊಂ>ರ ೇಕು.

JLಕ

ಖಂxತ8ಾ2ಯೂ. ಅ1ೇ ೕ +ಾಡು. iನ?ೆ ಮುಂ>ನ 8ಾರದ ಪ ೕ3ೆಯ # / +ೌಲ-+ಾಪನದ # ಎ
ೆ ೕkಯನು iೕಡುವ >ಲ# ಎಂದು .ೇಳಲು Fಾಧ-8ೇ ಇಲ#. iೕನು ಬಹಳ ^ೆ ಾ 2 ಬWೆ>ರು8ೆ.

8 ಾ-9)

ಬಹಳ ಧನ-8ಾದಗಳa! ಾನು ಈ ಅನುಕ ಮವನು ತಕ ಬದQ8ಾ2/ ಆ ೋಚ ಾsೕಲ8ಾ2 ಬWೆದWೆ, ಅದನು
iೕ—VX ೋಡು9Wೇನು?

JLಕ

ಖಂxತ! ಮ ೆಯ # ಅದನು +ಾx ೊಂಡು ಬಂದು, ಾvೆ ನನ?ೆ ;ೋ ಸು.

8 ಾ-9)

ಮ;ೊ&VX ಧನ-8ಾದಗಳa, ಇದು ಬಹಳ ಸ.ಾಯಕ8ಾ21ೆ.

ಚBೆ)
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ಾ ರಂಭ8ಾ21ೆ. 91ಾ-p ರj*ಾತXಕ8ಾ2 ಪXತು& ೋಪ>ಂದ

ಾ ರಂZPದನು.

ೆ ೕkಯ ಾರಣ>ಂದ ಈ ಪ *ಾಮ ಉಂ~ಾದುದು, ೆ ೕk iೕಡುವ §ದಲು 91ಾ-p <ಂ>?ೆ ಈ ಬ?ೆd ಚ^ೆ ಯನು ೈ?ೊಂxದQ ,#
91ಾ-p

ಆ

ೆ ೕkಯನು ಸುಲಭ8ಾ2 Pqೕಕ ಸು &ದ.Q ಈ?ಾಗ ೇ ಗಮiPರುವಂ;ೆ, ತನ ನು ಉತ&ಮಪxP ೊಳrವ # .ೆಚು0

ಆಸ &ಯನೂ ಸಹ .ೊಂ>ದQ. ಈ ಅA8ೇಶನದ ಅಂತ-ದ # ಏನು +ಾಡ ೇ ೆಂಬುದು

M>ತು& .ಾಗೂ .ೆಚು0 +ಾನಕಗಳನು ಬಳಸುವ

ಮೂಲಕ ಅವಳa ತಂ;ಾ ೆ ಅಥ +ಾx ೊಂxದQಳ© ಕೂಡ. ಈ ಸಂYಾಷ*ೆಯ # 91ಾ-p ಏನನು FಾAP1ಾQ ೆ ಮತು& Sಾವ ದನು
ಉತ&ಮಪxP ೊಳr ೇ ಾ21ೆ ಎಂಬುದನು

Mಸುವ +ಾನದಂಡಗಳನು

.ೊಂ>ರುವ ಸBಷD +ಾನಕಗಳನು

ಬಳPರುವ ದನು

ಗಮiಸಬಹು1ಾ21ೆ. ೆ ೕkಗಳ ಬ?ೆd ಚ^ೆ ಯನು ೈ?ೊಳarವ ಬದಲು, ಏನನು FಾAಸ ಾ21ೆ, ಅವ ?ೆ ;ಾವ ಯಶPqSಾ2ಲ# ಎಂಬ
Yಾವ ೆಯು ಬರದಂ;ೆ ಇ ೆ ೕನು FಾAP ಪ ಗ
ಈ

ೕ ಯ #ಕ

.ೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ಬ?ೆd ಸಂ8ಾದ +ಾಡಬಹುದು.

ೆಯನು ಚ/ ಸುವ Fಾಮಥ- ವನು

ೆvೆP ೊಳarವ ದ ೆc ಇತರ sjಕ ?ೆ ೆಂಬಲ iೕಡಲು ¥ಾಗರೂಕ <ೕಜ ೆಯ

ಅವಶ-ಕ;ೆe1ೆ. iೕವ sjಕರನು ಅವರ ಸqಂತ ಪ ಕರಣ ಅಧ-ಯನವನು ಬWೆದು, ಹಂ/ ೊಳrಲು

Mಸುವ ಅಥ8ಾ

ಾಠಗಳನು

9ೕ•ಸುವ, ಮತು& ಪ *ಾಮ ಾ

ಪ *ಾಮ ಾ

ಅYಾ-ಸಗಳ

ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಪ ಶಂPಸುವ ದನು +ಾದ

ಅವ ಾಶಗvೆಂದು ಪ ಗkಸಬಹುದು.
iೕವ

91ಾ-p ಗಳನು

ಗಮiPರಬಹುದು

ರಚ ಾತXಕ

§ದ ?ೆ

ಉತ&ಮಪxP ೊಳrಬಹು1ೆಂಬ

+ೌಲ-+ಾಪನದ #

91ಾ-p ಯು
ಚ^ೆ ಯಲ#ಲ.#

ೇವಲ

;ೊಡ2P ೊಳrಲು
ೆ ೕkಯ

ತರಗ ಯ #

91ಾ-p ಗಳa ಇದರ # ;ೊಡ2 ೊಳarವರು ಮತು& .ೆಚು0 ಸq-ಕ

ಬ?ೆd

ರಚ ಾತXಕ

ೆಂಬಲ

ಚ/ ಸಲು

iೕಡಲು
ಆಸ &

+ೌಲ-+ಾಪನವ

ಇ^ೆÔಪಡು &ರಬಹುದು-iೕವ
.ೊಂ>ದQ ೇ

9ನಃ

.ೇ?ೆ

ರೂÝ/ನಡವM ೆSಾ2¨ಟDWೆ,

ಾp ಗvಾ2 ರೂಪ ?ೊಳarವರು (self-sufficient learners).

5 8 ಾ-9)ಗಳ ಪ5ಗ>ಯ ಪಥವನು! ಅIಯಲು *ೌಲ-*ಾಪನದ
ದYಾ'ಂಶವನು! ಬಳಸುವ ದು
91ಾ-p ಗM?ೆ, ಕ

ಾp ಗvಾ2 ಸಮಗ 8ಾ2

ೆಳವk?ೆ .ೊಂದಲು ಸ.ಾಯ +ಾಡುವ ದರ ¥ೊ;ೆ?ೆ ಕ

ೆ?ಾ2 +ೌಲ-+ಾಪನವ

sjಕರು iರಂತರ8ಾ2 91ಾ-p ಗಳ ಪ ಗ ಯ ಬ?ೆd ದ;ಾ&ಂಶವನು ಕ ೆ.ಾಕಲೂ ಸಹ ಅನುವ +ಾx ೊಡುತ&1ೆ.

ಇದು .ೆಚು0

8ೈಯ &ೕಕ Pದ ಮತು& ಗು ಯನು .ೊಂ>ದ ಚಟುವC ೆಗಳa ಮತು& ಪ ೕ 91ಾ-p ?ೆ ಅನುಗುಣ8ಾದ t+ಾXt ಗಳನು iೕಡಲು
ಅನುವ +ಾx ೊಡುತ&1ೆ.ಇದನು 9Zನ ;ೆ (differentiation) ಎಂದು ಕWೆಯುವರು.
ೆಲವ 91ಾ-p ಗಳa 8ೇಗ8ಾ2 ತಮX ಕ
ತಮX 91ಾ-p ಗಳ ಕ ಯು9 ೆಯ

ೆಯ # ವೃ>€ಯನು .ೊಂದು;ಾ&Wೆ, ಹಂತಹಂತ8ಾ2 ವೃ>€Sಾಗು;ಾ&Wೆ. Sಾವ sjರ ?ೆ

ೕ ಯ ಬ?ೆd ಅ 9ರುತ&1ೆ<ೕ ಅವರು ತರಗ ಯ 9Zನ ಅಗತ-ವನು ಪRWೈಸುವಂತಹ, ಒಂ1ೇ

ಸಮಯದ # ನTೆಸಬಹು1ಾದಂತಹ 8ೈ9ದ-ಮಯ ಚಟುವC ೆಗಳನು .ೊಂ>ರು;ಾ&Wೆ. ಪ ೕ 91ಾ-p ಗೂ ಸ8ಾಲನು iೕಡುವ ದು ಇದರ
ಗು Sಾ2ದುQ, ಇದ ಂದ Sಾ—ಬ} 91ಾ-p ಯೂ tಂದುMಯುವ >ಲ# .ಾಗೂ .ೆಚು0 ಪ ಗ ಯನು .ೊಂದು &ರುವವರೂ ಸಹ ;ಾವ
ಪ *ಾಮ ಾ Sಾ2 ಕ ಯು &1ೆQೕ8ೆ ಎಂದು Yಾ9ಸುವರು. ತರಗ ಯ ರ
# ುವ ಪ <ಬ} 91ಾ-p ಯೂ ತಮX1ೇ ಆದ
ಹಂತವನು .ೊಂ>ರುವರು.ಪ <ಬ} 91ಾ-p ಯ ಎ ೆ#/tನ ೆ / baseline ಯನು sjಕರು ಅ

ಾ ರಂZಕ

ರ ೇಕು. ಇದು sjಕರು ತರಗ ಯ

ಎ ಾ# 91ಾ-p ಗಳ ಅಗತ- ೆc ಸಮಪ ಕ8ಾ2ರುವ ಚಟುವC ೆಗಳನು <ೕKಸಬಹುದು ಮತು& ಈ ಚಟುವC ೆಗಳa ಆ(ಾರದ Vೕ ೆ
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ಪ <ಬ} 91ಾ-p ಯೂ ಪ *ಾಮ ಾ Sಾ2 ಕ ಯುವಂ;ೆ +ಾಡಲು ರಚ ಾತXಕ t+ಾXt ಯನು 9Zನ 8ಾ2 .ೇಳಬಹುದು.

ಚಟುವ@0ೆ 5: 8 ಾ-9)ಗಳ ಪ5ಗ>ಯ ಪಥವನು! xRಯಲು *ೌಲ-*ಾಪನದ ದYಾ'ಂಶವನು!
ಬಳಸುವ ದು
iೕವ iಮX sjಕರನು .ೇ?ೆ ಪ ೕ•ಸಬಹು1ೆಂದು <ೕ/ಸಲು ಸಮಯ iೕx :
•

ಅವರು ೋAಸುವ ತರಗ ಯ #ನ 91ಾ-p ಗಳ baseline .ೊಂ> .

•

9Zನ ಬ?ೆಯ /9ಕಲಜನ- ಕ

•

ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು 1ಾಖ ೕಕ ಸುವ ದು.

•

ಅವರ 91ಾ-p ಗಳನು track +ಾಡುವ ದು.

iಮX ಕ

ೆಯನು ಒದ2P.

ಾ Tೈ ಯ # /ಪ ಸ&ಕದ # +ಾt ಯ ಮೂಲಗಳನು .ೇ?ೆ ಬಳಸಬಹುದು ಮತು& .ೇ?ೆ Fಾ•-ಊ.ೆಗಳನು ಮತು&

’ಾ- ಯನು ಪTೆಯುವ ದು ಎಂಬುದನು ಬWೆದು ೊMr. iೕವ ಪ ಸು&ತ ಈ ಅYಾ-ಸಗಳ ಬ?ೆd ಬಹಳ ಕxV ಧೃಢ Fಾ•ಗಳನು
.ೊಂ>ರಬಹುದು ಮತು& iಮX ೋÈ5 ಈ ಬ?ೆಯ ದ;ಾ&ಂಶಗಳನು ಪTೆಯಲು ಏನು +ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು ಒಳ?ೊಂxರ ೇಕು.

ಚBೆ):iಮX

ಾ ೆಯ ಸಂಧಭ /ಸi 8ೇಶಕcನುಗುಣ8ಾ2 iಮX sjಕರು ಅವರ iತ- ಅYಾ-ಸದ Yಾಗ8ಾ2

ೕ +ೌಲ-+ಾಪನವನು

+ಾಡು &ಬಹುದು. ಇಲ#8ೇ ಅವರು ಇದರ Fಾಮಥ- ವನು ಅ ಯುವ §ದಲ ಹಂತದ #1ಾQWೆ ಎಂದು iಮಗi ಸು &ರಬಹುದು. iೕವ
Sಾವ 1ೇ ಸi 8ಾಶದ ರ
# / FಾLನದ ರ
# , ಕ

ೆಯ ಉನ ೕಕರಣ ಾc2 +ೌಲ-+ಾಪನ ೆc FಾಕಷುD ಸಮಯ ಮತು& ಪ ಯತ

iೕಡ ೇ ಾಗುತ&1ೆ. ಏ ೆಂದWೆ, ೋಧ ೆಯ ಹಲ8ಾರು ಅಂಶಗvಾದ, ಅಂದWೆ ತರಗ
ಉ1ೆQೕಶ, sjಕರು-91ಾ-p ಗಳ ಸಂYಾಷ*ೆಯ ಬ?ೆಯಂತಹ ಅಂಶಗM?ೆ

ಚಟುವC ೆಗಳa, +ೌಲ-+ಾಪನದ ಸqYಾವ ಮತು&

ೆಂಬಲವನು iೕಡುತ&1ೆ. ಈ

ೕ ಯ ಬದ ಾವ*ೆಯನು

ತರಲು ¥ಾಗರೂಕ8ಾ2 <ೕಜ ೆ ಮತು& Vೕ q^ಾರ*ೆ +ಾಡುವ ಅಗತ-91ೆ, ಇ8ೆರಡೂ iಮX ಸi 8ೇಶ / ಪ PL
sjಕWೊಂ>?ೆ iೕವ

ೆಲಸ +ಾಡು &>Qೕ

ಎಂಬುದನು ಅವಲಂ¨P1ೆ.

/ಕc

ಮತು& ಎಷುD

ಾ ೆಗಳ #, ಎ ಾ# sjಕWೊಂ>?ೆ iೕವ iಮX

ಆ ೋಚ ೆ/ಕಲB ೆಗಳನು ಚ/ ಸಬಹುದು, .ಾಗೂ ಬದ ಾವ*ೆಯನು ಅವ ೋ ಸುವ ದರ ಮೂಲಕ, ಆ ೋಚ ೆಗಳನು ಹಂ/ ೊಳarವ
ಮೂಲಕ, ಫ ;ಾಂಶಗಳನು ಚ/ ಸುವ ದರ ಮೂಲಕ i?ಾವ*ೆ +ಾಡಬಹುದು. ಆದWೆಮ1ೊಡ{ ಸi 8ೇಶ /ಸಂಧಭ ಗಳ # ಒಂದು ಸಣÎ
ಗುಂgನ sjಕWೊಂ>?ೆ ಾಯ iವ tP, ಉ1ಾಹರ*ೆಗಳನು ಸೃ[Dಸುವ ದರ ಮೂಲಕ ಾ ೆಯ ಇತರ sjಕರು ಇದನು ಕ ಯುವಂ;ೆ
+ಾಡಬಹುದು.
ಇ # ಸಂಗ tPದ ದ;ಾ&ಂಶಗಳa Fಾ3ಾ(ಾರಗಳನು iೕಡುತ&8ೆ, ಇದರ ಆ(ಾರದ Vೕ ೆ ಒಂದು ಉತ&ಮ ೋಧ ಾ ತಂತ ವನು ಮತು&
ತರಗ ?ೆ ಮತು& ಪ ೕ 91ಾ-p ಗM?ೆ ಅಲB-Aೕಘ

ಾ ಕ <ೕಜ ೆಗಳನು <ೕKಸಬಹು1ಾ21ೆ. ಕ

ೆಯ ಹಂತಗಳನು ,

ಗ t ೆಯನು , ೌಶಲ- ಮತು& ಮ ೋYಾವವನು ಊtಸುವ ದ cಂತ, ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವ 8ಾಸ&9ಕ ೆ ೕkಗಳ ದೃಢ
Fಾ3ಾ(ಾರಗಳನು ಮತು& ಪ ೕ 91ಾ-p ಯ .ಾಗೂ ತರಗ ಯ ಪ ಗ ಯನು +ಾಪನ +ಾಡಲು ಎ ೆ# /ಆ(ಾರವನು (Baseline)
iೕಡುತ&1ೆ.
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6 `ಾVಾಂಶ
ಈ ಘಟಕವ

ಾ ೆ<ಳ?ೆ .ೆಚು0 ಸ.ಾಯಕ +ೌಲ-+ಾಪನ ತಂತ ಗಳನು ಸೃ[Dಸುವ # ಕ

ಪ ಗkP1ೆ /9ವ P1ೆ.ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವ 91ಾ-p ಗM?ೆ ತಮX ಕ
ಪ *ಾಮ ಾ ಕ

ೆ?ಾ2 +ೌಲ-+ಾಪನದ ಾತ ವನು

ೆಯ # ಪ ಗ

.ೊಂದಲು ಮತು& ಅವರನು .ೆಚು0

ಾp ಗಳ ಾ 2ಸುವ ೌಶಲ-ವನು ೆvೆP ೊಳrಲು ಸಹ ಾ Sಾಗುವಂತಹ ತjಣ ಮತು& 9Zi ೕಕ Pದ

t+ಾXt ಯನು iೕಡುವ Fಾಮಥ- ವನು .ೊಂ>1ೆ ಎಂಬುದನು ಗುರು P1ೆ
ಈ ಘಟಕವ sjಕರು ತಮX ತರಗ ಗಳ # ಕ

ಾ ತಂತ ಗಳ +ೌಲ-+ಾಪನವನು +ಾಡಲು ಬಳಸಬಹು1ಾದ ೆಲವ ತಂತ ಗಳ

ಸಲ.ೆಯನು iೕಡ ಾ21ೆ.ಇದು ಪ ಸು&ತ ಅYಾ-ಸವನು ಗುರು ಸುವ ದWೊಂ>?ೆ, +ೌಲ-+ಾಪನಗಳ +ಾನಕಗಳನು ಅZವೃ>€ಪxಸು9 ೆ
ಮತು& ಬಳ ೆಗಳ ಗ t ೆ /ಅಥ +ಾx ೊಳar9 ೆಯನು ಸಹ ಒಳ?ೊಂx1ೆ.
ಈ ಘಟಕವ

ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ಯ ವ?ಾ ವ*ೆಯ ಮು’ಾ-ಂಶಗM?ೆ ಸಂಬಂAPದ ಘಟಕಗಳ ಗುಚÔದ ಒಂದು Yಾಗ8ಾ21ೆ.iಮX

Žಾನ ಮತು& ೌಶಲ- .ೆ/0P ೊಳrಲು ಈ ಗುಚÔದ ಇತರ ಘಟಕಗಳನು ಪWಾಮs ಸಬಹುದು.
•

ಾ ಥ“ಕ ಾಲ ಾ ಹಂತದ # Yೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಯ # ಸು(ಾರ*ೆಯನು ಮುನ Tೆಸುವ ದು/ .ೆ/0ಸುವ ದುLeading

improvements in teaching and learning in the elementary school
•

•ೌ ಢ ಾ ಾ ಹಂತದ # Yೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಯ # ಸು(ಾರ*ೆಯನು ಮುನ Tೆಸುವ ದು/ .ೆ/0ಸುವ ದುLeading

•

improvements in teaching and learning in the secondary school
ಾಯ jಮ;ೆಯನು .ೆ/0P ೊಳrಲು sjಕ ?ೆ ೆಂಬ ಸುವ ದು. Supporting teachers to raise performance

•

sjಕರ ವೃ & ೆಳವk?ೆಯನು ಮುನ Tೆಸುವ ದು. Leading teachers’ professional development

•

Vಂಟ ಂß ಮತು& ೋ/ಂß Mentoring and coaching

•

iಮX ಾ ೆಯ # ಪ *ಾಮ ಾ ಕ

ಾ ಸಂಸ‘ ಯನು ೆvೆಸುವ ದು. Developing an effective learning culture in

your school
•

iಮX ಾ ೆಯ # ಒಳ?ೊಳar9 ೆಯನು ಉ;ೆ&ೕKಸುವ ದು. Promoting inclusion in your school

•

91ಾ-p ಯ ಪ *ಾಮ ಾ ಕ

ೆ?ೆ ಸಂಪನೂXಲಗಳನು iYಾeಸುವ ದು. Managing resources for effective

student learning
•

iಮX ಾ ೆಯ # ತಂತ Žಾನದ ಬಳ ೆಯನು .ೆ/0ಸುವ ದು. Leading the use of technology in your school.

ಸಂಪನೂ%ಲಗಳg
ಸಂಪನೂXಲ-1 : ಪ ಗ
91ಾ-p ಗಳ ಕ
•

ಮತು& ಾಯ jಮ;ೆಯನು +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡುವ ದು

ೆಯನು +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಎರಡು ಉ1ೆQೕಶಗMಂದ +ಾಡ ಾಗುತ&1ೆ.

ಣ) ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನ ಈ?ಾಗ ೇ ಆ2ರುವಂತಹ ಕ

ೆಯ ಬ?ೆd

ೕಪ

iೕಡುವಂತಹುದು. ಇದನು 91ಾ-p ಗಳ

Fಾಧ ೆಯನು ಪ ೕ3ೆಯ # iೕಡ ಾ2ರುವ ಪ ೆ ಗಳ Vೕ ೆ .ೇಳaವ, ?ೆ ೕxಂß +ಾಡ ಾಗುವಂತಹ ಪ ೕ3ೆಗಳ ರೂಪದ #
ಆ?ಾ?ೆd ನTೆಸ ಾಗುತ&1ೆ. ಇದು ಫ ;ಾಂಶವನು ವರ> +ಾಡುವ # ಸ.ಾಯಕ8ಾ21ೆ,
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ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ರಚ ಾತ%ಕ *ೌಲ-*ಾಪನ ವ ಸqಲB 9Zನ 8ಾ2ದುQ, ಇದು ಸqYಾವದ # .ೆಚು0 ಅ ೌಪ^ಾ ಕ ಮತು& Wೋಗi(ಾನ / ಾರಣ
iರೂಪ*ೆಯೂ ಆ21ೆ. sjಕರು ಕ
ಅಥ +ಾx ೊಂx1ಾQWೆ

ಾಪ

ಯ Yಾಗ8ಾ2 ಇದನು ಬಳಸು;ಾ&Wೆ. ಉ1ಾ: 91ಾ-p ಗಳa ಸ Sಾ2

ೕ ಎಂಬುದನು ’ಾತ ಪxP ೊಳrಲು ಪ ೆ ಗಳನು ೇಳaವಂತಹುದು. ಆನಂತರದ # ಈ

+ೌಲ-+ಾಪನದ ಫ ;ಾಂಶವನು ಮುಂ>ನ ಕ

ಾ ಅನುಭವವನು ಬದ ಾeಸಲು ಬಳಸ ಾಗುತ&1ೆ. Vೕ q^ಾರ*ೆ /i?ಾವ*ೆ

ಮತು& t+ಾXt ಯು ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನದ Yಾಗ8ಾ21ೆ.
ರಚ ಾತXಕ +ೌಲ-+ಾಪನವ ಕ

ೆಯನು ಉನ ೕಕ ಸುತ&1ೆ, ಏ ೆಂದWೆ ಕ

ೆ ಏಪ ಡಲು .ೆಚು0 91ಾ-p ಗಳa-

•

;ಾ8ೇನು ಕ ಯ ೇ ೆಂಬುದನು ಅ

•

ಆಕ

•

ಅವರು .ೇ?ೆ ಪ ಗ ಯನು FಾAಸಬಹು1ೆಂಬುದನು ಅ

•

Sಾ8ಾಗ ತನ ಗು ಮತು& ಅ ೇ•ತ ಫ ;ಾಂಶವನು Sಾ8ಾಗ ತಲುಪ ವರು ಎಂಬುದನು

ೆಯ # ;ಾ8ೆ #ರು8ೆ ೆಂದು

ರ ೇಕು.
MPರ ೇಕು.
ರ ೇಕು. (ಅಂದWೆ ಏನನು , .ೇ?ೆ ಕ ಯ ೇಕು).
M>ರ ೇಕು.

sjಕWಾ2, iೕವ ಪ <ಂದು ಾಠದ #ಯೂ Vೕ ನ ಾಲೂc ಅಂಶಗಳನು ಅನುಸ PದWೆ iಮX 91ಾ-p ಗMಂದ ◌ುತ&ಮ8ಾದ
ಫ ;ಾಂಶವನು ಪTೆಯಲು Fಾಧ-, ಆದುದ ಂದ ಈ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಸೂಚ ೆಯ §ದಲು, ನಂತರ, ಸೂಚ ಾ ಸಂಧಭ ದ #
+ಾಡಬಹುದು / ೈ?ೊಳrಬಹುದು
•

zದಲು /ಮುನ! Before: ೇಧ ೆ?ೆ §ದಲು +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾxದ # 91ಾ-p ಗಳa ಏನನು

M>1ಾQWೆ .ಾಗೂ ಏನು

+ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು ಸೂಚ ೆ?ೆ §ದಲು ಗುರು ಸಲು ಸ.ಾಯಕ. ಎ ೆ# (Baseline)ಯನು iಧ
iೕವ
ಕ

ಸುವಂ;ೆ +ಾಡಲು,

ೋಧ ೆಯನು <ೕ/ಸಲು ಾ ರಂZಕ ಅಂಶವನು (starting point)iೕಡುವ ದು. ಇದು iಮX 91ಾ-p ಗಳa ಏನನು
ರುವರು / M>ರುವರು ಎಂಬುದರ ಬ?ೆd iಮX ಗ t ೆಯನು ಉನ ೕಕ P /.ೆ/0P, 91ಾ-p ಗM?ೆ M>ರುವ

ಅಂಶವನು ಮ;ೆ& ೋAಸುವ ಅಥ8ಾ 91ಾ-p ಗಳa

Mಯ ೇ ೇ ಾದ (ಆದWೆ ಇದುವWೆಗೂ M>ರದ) ಅಂಶವನು ¨ಟುD

¨ಡುವ Fಾಧ-;ೆಯನು ಕxV +ಾಡುತ&1ೆ.
•

Wೋಧ ಾ ಸಮಯದ During :ತರಗ
ಸು(ಾ ಸು &1ಾQWೆ

ೋಧ ಾ 9ಷಯದ # +ೌಲ-+ಾಪನವ 91ಾ-p ಗಳaಕ ಯು &1ಾQWೆ

ೕ ಮತು&

ೕ ಎಂಬುದನು ಪ ೕ•ಸುವ ದನು ಒಳ?ೊಂx1ೆ. ಇದು iಮX ೋಧ ಾ 9(ಾನ, ಸಂಪನೂXಲ ಮತು&

ಚಟುವC ೆಗಳ # ಸಮಪ ಕ ಬದ ಾವ*ೆ +ಾx ೊಳrಲು ಸ.ಾಯಕ8ಾಗುತ&1ೆ. ಇದು ಅ ೇ•ತ ಕ

ೋ1ೆQೕಶ ೆc ಸಂಬಂAPದಂ;ೆ

91ಾ-p ಯು .ೇ?ೆ ಪ ಗ .ೊಂದು &1ಾQWೆ ಎಂಬುದನು ಅಥ +ಾx ೊಳrಲು .ಾಗೂ iಮX ೋಧ ೆಯು ಎಷುD
ಪ *ಾಮ ಾ Sಾ21ೆ ಎಂಬುದನು ಅ ಯಲು iಮ?ೆ ಸಹ ಾ Sಾಗುವ ದು.
•

ನಂತರAfter:ಈ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ೋಧ ೆಯ ನಂತರ ೈ?ೊಳr ಾಗುವ ದು. ಇದು ’ಾತ ಪxಸುವ ದWೊಂ>?ೆ, Sಾರು
ಕ

1ಾQWೆ ಮತು& Sಾ ?ೆ ೆಂಬಲದ ಅವಶ-ಕ;ೆ ಎಂಬುದನು ;ೋ ಸುವ ದು. ಇದರ ¥ೊ;ೆ?ೆ iಮX ೋಧ ಾ ಗು ಯ

ಪ *ಾಮ ಾ ತqವನು ಪ ೕ•ಸಲು / ಸ“ೕ•ಸಲು ಅನುವ +ಾx ೊಡುತ&1ೆ.

ಮುನ! .zದಲು :- 8 ಾ-9)ಗಳg ಏನನು! ಕ ಯು>' ಾFVೆ ಎಂಬುದರ ಬ ೆ ಸ|ಷnYೆಯನು! oೊಂದುವ ದು.
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iಮX 91ಾ-p ಗಳa ಒಂದು ಾಠ/ ಾಠಗMಂದ ಏನನು ಕ ಯ ೇ ೇಕು ಎಂಬುದನು iೕವ iಧ

Pದ ನಂತರ, ಇದನು iಮX

91ಾ-p ಗvೆ© ಂ>?ೆ ಹಂ/ ೊಳarವ ಅಗತ-91ೆ. ಅವ ?ೆ iೕವ .ೇಳaವ ಾಯ ಗMಂದ ಏನನು ಕ ಯ ೇ ೆಂಬ ಅ ೇ3ೆe1ೆ
ಎಂಬುದನು ಎಚ0

ೆeಂದ ಪ ;ೆ-ೕ P.iಮ?ೆ Kನ8ಾ2ಯೂ ಅಥ +ಾx ೊಂx1ಾQWೆ

ೕ ಎಂಬುದನು ಪ ೕ•ಸಲು ಅವ ಾಶ

iೕಡುವಂತಹ ಮುಕ& ಪ ೆ ಯನು ೇM .

ಾ9, ಈ >ನ iೕನು

>ನ ಾವ ಏನು ಕ ಯು8ೆವ ಮತು&

ಏನನು ಕ ಯು8ೆ

ಏನು +ಾಡಲು .ೊರC1ೆQೕ8ೆ

ಎಂ1ೆiಸು &1ೆ

ಈಗ ;ಾ ೇ ಾನು
.ೇMರುವ ದನು iೕವ ಕ

ರು9

ಎಂಬುದನು ನನ?ೆ .ೇ?ೆ

ಎಂಬುದನು iಮX ಪದಗಳ #

ಮನ— ಸು &ೕ ?

SಾWಾದರೂ 9ವ ಸು9Wಾ?

91ಾ-p ಗಳa 9ವ ಸುವ ಮುನ ಅವ ?ೆ <ೕ/ಸಲು ೆಲವ Fೆ ೆಂಡುಗಳ ಾ ಾವ ಾಶವನು iೕx .ಅಥ8ಾ 91ಾ-p ಗM?ೆ §ದಲು
ಅವರ ಉತ&ರಗಳನು ಸಣÎಗುಂಪ ಗಳ # ಚ/ ಸಲು .ೇM.ಅವರ ಉತ&ರ>ಂದ iಮ?ೆ ಅವರು ಕ ;ಾ&Wೆ
ಏನನು ಕ ಯ ೇಕು ಎಂಬುದನು

Mಯುವ ದು.

ಮುನ! /zದಲು: ಕ 0ೆಯ 8 ಾ-9)ಗಳg ಎ
91ಾ-p ಗಳನು ಕ

ೕ ಇಲ#8ೇ ಎಂಬುದನು .ಾಗೂ

ಾFVೆಂಬುದನು! >^ಯುವ ದು.

ೆಯ # ಉತ&ಮಪxಸಲು ಸ.ಾಯ +ಾಡ ೇ ೆಂದWೆ, iೕವ ಮತು& 91ಾ-p ಗMಬ}ರೂ 91ಾ-p ಗಳ Žಾನ

ಮತು&ಗ t ೆಯ 8ಾಸ&9ಕ;ೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬ?ೆd ಅ

ರುವ ಅಗತ-91ೆ. ಒVX iೕವ ಅ ೇ•ತ ಫ ;ಾಂಶ ಅಥ8ಾ ಗು ಯ ಬ?ೆd

ಹಂ/ ೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಮುಂ1ೆ 9ವ Pದ .ಾ?ೆ +ಾಡಬಹುದು•

91ಾ-p ಗM?ೆಮ;ೊ&ಬ} 91ಾ-p <ಂ>?ೆ ¥ೊ;ೆಯ # ೋAಸಲು .ೋಗು &ರುವ 9ಷಯದ ಬ?ೆd ಅವ ?ೆ

M>ರುವ

ಅಂಶಗಳನು Vೖಂà +ಾ-á /ಪCD +ಾಡಲು .ೇM. FಾಕಷುD ಸಮಯವನು iೕx, ಆದWೆ ೆಲವ ಅಂಶಗಳa +ಾತ
M>ರುವವ ?ೆ ಅ
•

.ೆಚು0 ಸಮಯವನು iೕಡ ೇx. ಆನಂತರ iೕವ ಆ ಪCDಯನು ಪ sೕ P.

ಮುಖ-8ಾದ ಪದಗಳನು ೋà Vೕ ೆ ಬWೆದು, 91ಾ-p ಗM?ೆ ಪ ೕಪದಗಳ ಬ?ೆd ಅವರು

M>ರುವ ಅಂಶಗಳನು

SಾWಾದರೂ .ೇಳಲು ೇM. .ೇMದ ನಂತರ, ◌ುMದ 91ಾ-p ಗM?ೆ /ತರಗ ?ೆ ಆ ಅಂಶಗಳa ಅಥ 8ಾ21ೆ

ಂದWೆ

.ೆ ೆ}ರಳನು Vೕ ೆ +ಾಡಲು .ೇM +ಾಡಲು .ೇM, ಸqಲB8ೇ ಸqಲB ಅಥ 8ಾ21ೆ ಅಥ8ಾ ಏನೂ ಅಥ 8ಾ2ಲ# ಎಂದWೆ
.ೆ ೆ}ರಳನು ೆಳ?ೆ +ಾx ;ೋ ಸಲು .ೇM , ಸqಲB ಅಥ 8ಾ21ೆ ಎಂದWೆ .ೆ ೆ}ರಳನು ಅಡ{ ಾ2 ;ೋ ಸಲು .ೇM.
iಮ?ೆ ಎ #ಂದ ಾ ರಂZದ ೇಕು ಎಂದು

Me;ೆಂದWೆ, iಮX 91ಾ-p ಗM?ೆ ಸಮಪ ಕ ಮತು& ರಚ ಾತXಕ ಾಠಗಳನು

<ೕKಸಬಹು1ೆಂದು ಅಥ . ಇದWೊಂ>?ೆ iಮX 91ಾ-p ಗಳa ;ಾವ ಎಷುD ^ೆ ಾ 2 ಕ ಯು &1ೆQೕ8ೆ ಎಂಬುದನು ಅಥ
+ಾx ೊಳarವ ದು ಅ ೕ ಮುಖ-8ಾದುದು. 91ಾ-p ಗM?ೆ ಕ
ಕ P1ಾಗ ಅವರನು Kೕವನ ಪಯ ಂತ ಕ

ೆಯ ಜ8ಾ ಾQ ಯನು .ೊ*ೆಯನು ;ಾ8ೇ .ೊತು& ೊಳrಲು

ಾp ಗಳ ಾ 2ಸಲು ಸ.ಾಯಕ.

ಸಮಯದ During: 8 ಾ-9)ಗಳ ಕ 0ಾ ಪ5ಗ>ಯನು! mಾತIಪRG0ೊಳg_ವ ದು.
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

iೕವ 91ಾ-p ಗvೆ© ಂ>?ೆ ಅವರ ಪ ಸು&ತ ಪ ಗ ಯ ಬ?ೆಗ +ಾತ ಾಡು8ಾಗ, ಅವರು iಮX t+ಾXt ಯು ಉಪಯುಕ& ಮತು&
ರಚ ಾತXಕ ಎಂದು ಕಂಡು ೊಂx1ಾQWೆ
•

91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರ ಬಲಗಳನು ಮತು& ಮುಂ1ೆ ಮತ&ಷುD .ೇ?ೆ ಸು(ಾ ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು

•

Sಾವ ದನು .ೆಚು0 ೆvೆP ೊಳarವ /Sಾವ ದನು ಅZವೃ>€ಪxP ೊಳarವ ಅಗತ-91ೆ ಎಂಬ ಬ?ೆd ಸBಷD;ೆಯನು .ೊಂ>ರ ೇಕು.

•

ಅವರ ಕ

Mಯಲು ಸಹಕ P .

ೆಯನು .ೇ?ೆ ಅZವೃ>€ಪxP ೊಳar;ಾ&Wೆಂಬುದರ ಬ?ೆd ಸ ಾWಾತXಕ /ಧ ಾತXಕ8ಾ2ರುವ ದು. iೕxದ ಸಲ.ೆಯನು

ಅಥ +ಾx ೊಂx1ಾQWೆ
91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರ ಕ
ಕ

ೕ ಎಂಬುದನು ’ಾತ ಪxP ೊMr . ಇದನು tೕ?ೆ +ಾಡಬಹುದು:-

ೕ ಮತು& ಬಳಸಬಲ#Wೇ ಎಂಬುದನು ಪ ೕ•ಸುವ ದು.

ೆಯು ಪ ಗ .ೊಂದಲು ಅವ ಾಶಗಳನು ಪRWೈಸುವ ಅಗತ-91ೆ. ಅಂದWೆ ಪ ಸು&ತ iಮX 91ಾ-p ಗಳa

ೆಯ # ಎ #1ಾQWೆ .ಾಗೂ iೕವ ಅವರನು ಎ ೊ#ಯ-ಲು ಬಯPರು9Wೋ ಅವ ಗಳ ಮಧ-ದ ಅಂತರವನು ;ೊTೆದು .ಾಕಲು

ಸ.ಾಯಕ8ಾಗುವಂ;ೆ iಮX ಾಠ <ೕ¥ೆನಯನು +ಾಪ xP ೊಳr ೇ ಾಗಬಹುದು. ಇದನು +ಾಡಲು iೕವ •

iಮX 91ಾ-p ಗM?ೆ ಈ?ಾಗ ೇ

•

91ಾ-p ಗಳ ಅಗತ-ದ VೕWೆ?ೆ ತಂಡಗvಾ2 9ಂಗxP, ಮತು& 9Zನ ಾಯ /ಚಟುವC ೆಗಳನು iೕx.

•

;ಾವ Sಾ8ೆ ಾ# ಸಂಪನೂXಲಗಳನು ಓದ ೇ ೆಂದನು ಅವರನು iಧ

M>1ೆ ಎಂದು ಅiPದ ಾಯ ದ ಬ?ೆd tಂ>ರು2 ೋx.
ಸಲು ¨x, ಇದ ಂದ ಅವರು “ತಮX ಕ

ೆಯ

ಅಂತರವನು ;ಾ8ೇ ಪRಣ ?ೊMಸ ೊಳrಬಹುದು”.
•

“Low entry high ceiling” ಾಯ ವನು ಬಳP ಇದ ಂದ ಎ ಾ# 91ಾ-p ಗಳa ಪ ಗ ಯನು .ೊಂದಬಹುದು-ಇದನು ಎ ಾ#
91ಾ-p ಗಳa ಾಯ +ಾಡುವ ೕ ಯ # 9 ಾ-ಸ?ೊMಸ ಾ21ೆ. .ೆಚು0 +ಾಡುವ Fಾಮಥ- ವ ಳrವ ಗೂ Sಾವ 1ೇ
iಬ ಂಧ9ಲ# ಮತು& ತಮX ಕ

ೆಯನು 9ಸ& ಸು;ಾ& ಪ ಗ ಯನು ಾಣಬಹುದು.

iಮX ಾಠದ 8ೇಗವನು ಆ?ಾ?ೆd ಕxV?ೊMಸುವ ದ ಂದ ಕ
.ೆ/0ನ ಸಮಯವನು iೕಡು9

ಮತು& ಕ

ೆಯ 8ೇಗವನು 8ಾಸ&ವ8ಾ2 .ೆ/0ಸಬಹುದು, ಏ ೆಂದWೆ 91ಾ-p ಗM?ೆ

ೆಯ # ಸು(ಾ P ೊಳrಲು ಅವWೇನು +ಾಡ ೇ ೆಂಬುದನು <ೕ/ಸುವ .ಾಗೂ

ಅಥ +ಾx ೊಳarವ ◌ಾತX9 ಾqಸವನು .ೊಂದುವರು. 91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರು +ಾಡು &ರುವ
ಅವರ #

ೕ +ಾತ ಾx ೊಳrಲು, ಕ

ೆಯ ಅಂತರವ ಎ #1ೆ ಮತು& ಅವ ಗಳನು .ೇ?ೆ ಪR

ಾಯ ದ /ಚಟುವC ೆಯ ಬ?ೆd
+ಾಡುವ ದು ಎಂಬ ಬ?ೆd /ಂತ ೆ

+ಾಡುವಂ;ೆ +ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ +ೌಲ-+ಾಪನವನು ಪ ೕ•P ೊಳarವ ಅವ ಾಶ ೆc ಅನುವ +ಾx ೊಟDಂ;ಾಗುವ ದು.

ನಂತರ: `ಾeಾfಾರಗಳನು! ಸಂಗ5xG, lಾ-mಾ- G, ಮುಂ ನ ಹಂತವನು! Pೕ„ಸು80ೆ.
ೋಧ ೆ-ಕ

ೆ ಪ

ನTೆಯು8ಾಗ .ಾಗೂ ತರಗ

ೆಲಸ ಅಥ8ಾ ಮ ೆ?ೆಲಸವನು iೕxಸ ನಂತರ ಈ ೆಳ2ನ ಅಂಶಗಳನು

ಗಮನವtಸುವ ದು ಬಹಳ ಮುಖ-, ಅವ ಗvೆಂದWೆ•

ಎಷುD ಉತ&ಮ8ಾ2 iಮX 91ಾ-p ಗಳa ಕ ಯು &1ಾQWೆ ಎಂಬುದನು ಪ;ೆ&ಹ/0 .

•

ಇದನು ಮುಂ>ನ ಾಠವನು <ೕKಸುವ # ಬಳP ೊMr.

•

91ಾ-p ಗM?ೆ ಈ ಬ?ೆd tಂ ರು2 +ಾt ಯನು iೕx .

+ೌಲ-+ಾಪನದ 4 ಮುಖ- ಅಂಶಗಳನು ಈ ೆಳ?ೆ ಚ/ ಸ ಾ21ೆ:-

*ಾx>ಯನು! ಅಥlಾ `ಾ]ಗಳನು! ಸಂಗ5xಸುವ ದು
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ಪ <ಬ} 91ಾ-p ಯು ಾ ೆಯ ಒಳ?ೆ ಮತು& .ೊರ?ೆ ತಮX1ೇ ಆದ 8ೇಗ ಮತು& ೈ ಯ # 9Zನ 8ಾ2 ಕ ಯು;ಾ&Wೆ. ಆದQ ಂದ
91ಾ-p ಗಳನು +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾಡು8ಾಗ ಈ ೆಳ2ನ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನು +ಾಡುವ ಅಗತ-91ೆ:•

99ಧ ಮೂಲಗMಂದ +ಾt ಯನು ಸಂಗ tP-iಮX ಸqಅನುಭವ>ಂದ, 91ಾ-p eಂದ, 91ಾ-p eಂದ, ಇತರ
91ಾ-p ಗMಂದ, ಇತರ sjಕ ಂದ, ”ೕಷಕ ಂದ ಮತು& ಸಮು1ಾಯದ ಸದಸ- ಂದ.

•

91ಾ-p ಗಳನು 8ೈಯ &8ಾ2, ಇತರರ ¥ೊ;ೆಯ #ರು8ಾಗ ಮತು& ಗುಂgನ # +ೌಲ-+ಾಪನ +ಾx ಮತು&
ಸq+ೌಲ-+ಾಪನವನು ಉ;ೆ&ೕKP. Sಾವ 1ೇ ಒಂದು 9(ಾನವ iಮ?ೆ ೇ ಾದ ಎ ಾ# +ಾt ಯನು iೕಡಲು
Fಾಧ-9ಲ#>ರುವ ದ ಂದ, 99ಧ 9(ಾನಗಳನು ಬಳಸುವ ದು ಬಹುಮುಖ-. 91ಾ-p ಯ ಕ

ೆ ಮತು& ಪ ಗ ಯ ಬ?ೆd +ಾt

ಸಂಗ tಸುವ 99ಧ 9(ಾನಗಳa, ಅವ ೋಕನ, ಆ ಸು9 ೆ, 9ಷಯ ಮತು& ತತqಗಳ (theme) ಬ?ೆd ಚ^ೆ ,

šತ ತರಗ , ಮತು&

ಮ ೆ?ೆಲಸಗಳನು ಪ sೕ ಸು9 ೆಯನು ಒಳ?ೊಂx1ೆ.

ಾಖ ಸುವ ದು
Yಾರತ1ಾದ-ಂತ ಾ ೆಗಳನು 1ಾಖ ೕಕರಣ +ಾಡಲು ಅನುಸ ಸುವಂತಹ ಒಂದು 9(ಾನ/ರೂಪ8ೆಂದWೆ ಅಂಕಪCDಯನು ಬಳಸುವ ದು.
ಆದWೆ ಇದು 91ಾ-p ಗಳ ಕ

ೆ ಅಥ8ಾ ವತ

ೆಯ ಎಲ# ಅಂಶಗಳನು 1ಾಖ ಸಲು ಅನುವ +ಾx ೊಡುವ >ಲ#. iೕವ ಇವ ಗಳನು

+ಾಡಲು ಅನುಸ ಸಲು ಇ/Ôಸಬಹು1ಾದ ೆಲವ ಅಂಶಗಳa ಇಂ 8ೆ•

ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ಯು ನTೆಯುವ ಸಂಧಭ ದ # iಮX ಅವ ೋಕನದ ಅಂಶಗಳನು Tೈ / KಸD| ನ #

ಬWೆ>ಡುವ ದು.
•

”ೕÈ ”ೕ <ದ # 91ಾ-p ಗಳ ಚಟುವC ೆಯ / ಾಯ ದ +ಾದ ಗಳನು ಇಡುವ ದು. ( šತ, ಕ ೆ, ” •ೈh,
ಕವನಗಳa, ಇ;ಾ->).

•

ಪ <ಬ} 91ಾ-p ಯ ” •ೈh Pದ€ಪxಸುವ ದು.

•

91ಾ-p ಗಳ 9Zನ / Fಾ+ಾನ-ವಲ#ದ ಘಟ ೆಗಳನು , ಬದ ಾವ*ೆಗಳa, ಸಮFೆ-ಗಳa, ಬಲ ಮತು& ಕ

ೆಯ Fಾ3ಾಥ ಗಳನು

ಬWೆ>ಡುವ ದು.

`ಾeಾfಾರಗಳನು! lಾ-mಾ- ಸುವ ದು
ಒVX +ಾt
ಪಗ

ಮತು& Fಾ3ಾ(ಾರಗಳನು ಕ ೆ.ಾ , 1ಾಖ ೆ +ಾಡಲBಟD ನಂತರ, ಪ <ಬ} 91ಾ-p ಯು .ೇ?ೆ ಕ ಯು &1ಾQWೆ ಮತು&

.ೊಂದು &1ಾQWೆ ಎಂಬುದನು ಅಥ +ಾx ೊಳrಲು ಕ ೆ.ಾ ದ ಅಂಶಗಳನು 8ಾ-’ಾ-ನ +ಾಡುವ ದು ಬಹಳ ಮುಖ-8ಾ21ೆ. ಇದ ೆc

¥ಾಗರೂಕ;ೆeಂದ /ಂತ ೆ ಮತು& 9 ೆ#ೕಷ*ೆ +ಾಡುವ ಅಗತ-91ೆ.ನಂತರ 9 ೆ#ೕಷ*ೆeಂದ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಅಂಶಗಳನು ಕ
ಉತ&ಮಪxಸಲು ಕ ಮ

ೈ?ೊಳr ೇ ಾದ ಅಗತ-91ೆ. ಈ

ಾಯ ವನು 91ಾ-p ಗM?ೆ t+ಾXt

ಸಂಪನೂXಲಗಳನು ಪ;ೆ&ಹಚು0ವ ದು, ಗುಂಪ /ತಂಡವನು ಪ ನರ /ಸುವ ದು ಅಥ8ಾ
+ಾಡಬಹುದು.

ಸುfಾರkೆ ಾ Pೕಜ ೆ
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ೆಯನು

iೕಡುವ ದು ಅಥ8ಾ .ೊಸ

ಾಠದ ಅಂಶಗಳನು ಪ ನWಾವ

ಸುವ ಮೂಲಕ

ೋಧ ಾ-ಕ

ಪ <ಬ} 91ಾ-p ಗೂ i> ಷD ಮತು& 9Zi ೕಕ Pದ ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ಾ ಚಟುವC ೆಗಳನು ಆ<ೕKಸುವ ಮೂಲಕ, ಸ.ಾಯ ೇ ಾದ

ಪ <ಬ} 91ಾ-p ಗೂ ಗಮನ iೕಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು& .ೆಚು0 Fಾಮಥ- ವನು .ೊಂ>ರುವ 91ಾ-p ಗM?ೆ ಸ8ಾಲುಗಳನು iೕಡುವ
ಮೂಲಕ ಅಥ ಯುತ ಕ

ಾ ಅವ ಾಶಗಳನು ಪRWೈಸುವ ದ ೆc/iೕಡುವ ದ ೆc +ೌಲ-+ಾಪನವ iಮ?ೆ ಸ.ಾಯಕ8ಾ21ೆ.

ಸಂಪನೂ%ಲ-2: ‡ೕ HBಾರkೆ ಮತು' x*ಾ%x> ೕಡು80ೆ
91ಾ-p ಯ

ಕ

ೆ/ಪ ದಶ ನದ #ನ

ಸು(ಾರ*ೆಯು

iರಂತರ

i?ಾವ*ೆ/Vೕ q^ಾರ*ೆ

ಒಳ?ೊಂx1ೆ.ಇದ ಂದ 91ಾ-p ಯು ಅವiಂದ ಏನನು i ೕ•ಸ ಾಗು &1ೆ ಎಂಬುದನು

.ಾಗೂ

ಪ

eಸುವ ದನು

Mಯಲು .ಾಗೂ ಅವ ?ೆ iೕxರುವ

ಾಯ ವನು ಪRಣ ?ೊMPದ ನಂತರ t+ಾXt ಯನು ಪTೆಯಬಹುದು.iಮX ರಚ ಾತXಕ t+ಾXt eಂದ ಅವರು ತಮX
ಕ

ೆಯನು ಉತ&ಮಪxP ೊಳrಬಹುದು.

ಾವkೆ/‡ೕ HBಾರkೆ
ಪ *ಾಮ ಾ

sjಕರು ತಮX 91ಾ-p ಗಳ ಬ?ೆd .ೆಚು0 i?ಾ ವtಸುವರು. Fಾ+ಾನ-8ಾ2 .ೆ/0ನ sjಕರು ತಮX 91ಾ-p ಗಳ

ಾಯ ವನು ೇಳaವ ದರ ಮೂಲಕ .ಾಗೂ ತರಗ ಯ # 91ಾ-p ಗಳa ಏನು +ಾಡು &1ಾQWೆ ಎಂಬುದನು ಅವ ೋ ಸುವ ದರ ಮೂಲಕ
Vೕ q^ಾರ*ೆ/i?ಾವ*ೆ +ಾಡು;ಾ&Wೆ. 91ಾ-p ಗಳ ಕ

ೆಯ ಪ ಗ ಯ Vೕ q^ಾರ*ೆ +ಾಡುವ ದು ಅ ೕಮುಖ- ಏ ೆಂದWೆ ಇದು ಈ

ೆಳ2ನ ಅಂಶಗಳನು FಾAಸಲು ಸ.ಾಯಕ8ಾ21ೆ. ಅವ ಗvೆಂದWೆ•

.ೆ/0ನ ೆ ೕkಯನು FಾAಸಬಹುದು.

•

91ಾ-p ಗಳ ಪ ದಶ ನ/ಕ

•

ಅವರ ಕ

•

Wಾಜ- ಮತು& ಸLMೕಯ ಮಟDದ iಗ>ತ ಪ ೕ3ೆಗಳ # Fಾಧ ೆಯನು ಊtಸಬಹುದು/iಧ

ೆಯ ಬ?ೆd .ೆ/0ನ ಅ ವ ಮೂಡುವ ದು, .ಾಗೂ ಅವರ ಕ

ೆ?ೆ ಜ8ಾ ಾQರWಾಗಬಹುದು.

ೆಯನು ಉತ&ಮಪxಸಬಹುದು.

ಇದWೊಂ>?ೆ sjಕWಾ2 iೕವ ಈ ೆಳ2ನ 9ಷಯಗಳನು iಧ

ಸಬಹುದು.

ಸಲೂ ಸಹ ಸ.ಾಯಕ8ಾ21ೆ.

•

91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರ ಪ ಗ ಯ ಬ?ೆd ಸBಷD ಮತು& ಾ +ಾkಕ t+ಾXt iೕx1ಾಗ ಅವರು .ೆಚು0 ಉತ&ಮಪxP ೊಳarವರು.

•

Vೕ q^ಾರ*ೆಯ # ;ೊಡಗುವ ದ ಂದ iೕವ iರಂತರ8ಾ2 t+ಾXt iೕಡುವ ದು,

•

iಮX 91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರು .ೇ?ೆ ಕ ಯು &1ಾQWೆ .ಾಗೂ ಕ
ಎಂಬುದನು

ೆಯನು ಉನ ೕಕ ಸಲು ಇನೂ ಏನು +ಾಡುವ ಅಗತ-91ೆ

Mಸುವಂ;ೆ iಮXನು ಶಕ&ರ ಾ 2ಸುತ&1ೆ.

•

91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರ ಕ

•

ಈ 9(ಾನವನು ಸq-i?ಾವ*ೆ/ Vೕ q^ಾರ*ೆ ಎಂತಲೂ ಕWೆಯುವರು.

ೆಯ ಗು ಯನು ;ಾ8ೇ iಧ

P ೊಳarವಂ;ೆ +ಾಡುವ ದು iಮ?ೆ ಒಂದು 1ೊಡ{ ಸ8ಾ ಾ21ೆ.

91ಾ-p ಗಳa ಅದರಲೂ# 9 ೇಷ8ಾ2 ಕ ಯುವಂ;ೆ ಕಷDಪಡುವವರು ತಮX ಕ

ೆಯ ಒTೆತನ/ಜ8ಾ ಾQ ಯನು ;ೆ?ೆದು ೊಳarವ

ಅYಾ-ಸ9ರುವವರ .# ಆದWೆ Sಾವ 1ೇ 91ಾ-p ಗM?ಾದರೂ ಸಹ ಅವರು ಒಂದು <ೕಜ ೆ?ೆ ತಮX ಗು ಅಥ8ಾ ಉ1ೆQೕಶವನು
iಧ

ಸಲು,

ಅವರ ಚಟುವC ೆಯನು <ೕKಸಲು ಮತು& i> ಷD ಸಮಯವನು ?ೊತು&+ಾಡಲು ಮತು& ಅವರ ಪ ಗ ಯನು ;ಾ8ೇ i?ಾವ*ೆ
+ಾಡುವ ದನು ಕ ಯಲು ಸ.ಾಯ +ಾಡಬಹುದು. ಸq-i?ಾವ*ೆಯು ೌಶಲ-ವನು FಾAಸುವ ಪ

ಯಅYಾ-ಸವ ಅವರು

ಾ ಾKೕವನವನು ಮತು& ಅವರ Kೕವನವನು ಉತ&ಮ8ಾ2ಸಲು ಸ.ಾಯಕ.
www.TESS-India.edu.in
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8 ಾ-9)ಗಳನು! ಅವ ೋTಸುವ ದು ಮತು' ಆ ಸುವ ದು:
.ೆ/0ನ ಸಮಯದ # sjಕರು FಾqYಾ9ಕ8ಾ2 91ಾ-p ಗಳನು ಅವ ೋ ಸು;ಾ&Wೆ ಮತು& ಆ ಸು;ಾ&Wೆ. ಇ1ೊಂದು ಸರಳ i?ಾವ*ೆ
Fಾಧನ8ಾ21ೆ. ಉ1ಾಹರ*ೆ?ೆ iೕವ •

91ಾ-p ಗಳa ¥ೋWಾ2 ಓದುವ ದನು ೇಳಬಹುದು.

•

ಸಹ/¥ೊ;ೆಯ # ಅಥ8ಾ ಗುಂಪ ಚಟುವC ೆಗಳ # ಚ^ೆ +ಾಡುವ ದನು ೇಳಬಹುದು.

•

91ಾ-p ಗಳa ತರಗ ಯ # .ಾಗೂ .ೊWಾಂಗಣದ # ಸಂಪನೂXಲಗಳನು ಬಳಸುವ ದನು ಅವ ೋ ಸುವ ದು.

•

ಅವರು ಗುಂgನ # ಾಯ iವ tಸು8ಾಗ ಅವರ 1ೈtಕ ಭಂ2ಗಳನು ಅವ ೋ ಸುವ ದು.

iೕವ ಸಂಗ tಸುವ ಅವ ೋಕನದ ಅಂಶಗಳa ಅವರ ಕ

ೆಯ ಪ ಗ ಯ iಜFಾ3ಾ(ಾರಗvಾ2ರುವ ದನು ’ಾತ ಪxP ೊMr.iೕವ

ೋಡಬಹು1ಾದ ೇMದ, 1ಾಖ ೆಗಳನು , ಅಂಶಗಳನು +ಾತ ಸಮp P/ರುಜು8ಾತುಪxP.
ತರಗ ಯ # 91ಾ-p ಗಳa ಕ

ೆಯ # ;ೊಡ2ರು8ಾಗ iೕವ ಇದ ಂದ ಅವ ೋಕನದ ಅಂಶವನು ಸಂ•ಪ&

ೋÈ +ಾx ೊಳrಲು

ಸ.ಾಯಕ.ಈ ಸಮಯದ # 91ಾ-p ಗಳ ಪCDಯನು ¥ೊ;ೆಯ # P ೊಳarವ ದು ಉತ&ಮ, ಇದ ಂದ iೕವ Sಾವ 91ಾ-p ?ೆ .ೆಚು0
ಸ.ಾಯ ೇಕು..ಾಗೂ ಎ #Sಾದರೂ Z ಾ Z ಾ ಯ, ತಪ BಅZ ಾ ಯ ಮೂಡು &1ೆ

ೕ ಎಂಬುದನು ಗ tಸಲು ಕೂಡ ಸ.ಾಯಕ. ಈ

ಅವ ೋಕನದ CಪBkಗಳನು ಪ ೕ/ಪ ;ೆ-ೕಕ 91ಾ-p ?ೆ ಮತು& ಗುಂg?ೆ t+ಾXt ಯನು

iೕಡಲು ಅಥ8ಾ ಉ;ೆ&ೕKಸಲು

ಬಳP ೊಳrಬಹು1ಾ21ೆ.
x*ಾ%x>ಯನು! ೕಡುವ ದು:
t+ಾXt

ಎಂದWೆ ಒಂದು i> ಷD, iಗAತ ಗು

ಅಥ8ಾ ಅ ೇ•ತ ಫ ;ಾಂಶ ೆc ಸಂಬಂAPದಂ;ೆ 91ಾ-p ಯು .ೇ?ೆ ಪ ದಶ ನ

(perform) +ಾx1ಾQWೆ ಎಂಬುದನು iೕಡುವ +ಾt Sಾ21ೆ.
•

ಪ *ಾಮ ಾ t+ಾXt ಯು 91ಾ-p ?ೆ-ಏನು ಆe;ೆಂಬುದರ ಬ?ೆd +ಾt ಯನು iೕಡುವ ದು.

•

iೕxದ ಾಯ ಅಥ8ಾ ೆಲಸ ಎಷುD ^ೆ ಾ 2 +ಾಡಲBCD1ೆ ಎಂಬುದರ +ೌಲ-+ಾಪನ.

•

iೕxದ ಾಯ ವನು .ೇ?ೆ ಮತ&ಷುD ಸು(ಾ ಸಬಹುದು ಎಂಬ +ಾಗ ದಶ ನ iೕಡುತ&1ೆ.

iೕವ

ಪ

91ಾ-p ?ೆ

t+ಾXt

iೕx1ಾಗ

ಅದನು

91ಾ-p ಗM?ೆ

ಈ

ೆಳ2ನ

ಅಂಶಗಳನು

Mಯಲು

ಸ.ಾಯಕ8ಾ2ರುವಂ ರ ೇಕು ಅವ ಗvೆಂದWೆ.
•

ಅವರು 8ಾಸ&ವ8ಾ2 ಏನು +ಾಡಬಹುದು.

•

ಇದುವWೆ?ೆ ಅವWೇನು +ಾxhಲ/ಅವ ಂದ ಏನು +ಾಡ

•

ಅವರ ಾಯ ಇತರರ ಾಯ 1ೊಂ>?ೆ .ೇ?ೆ .ೋ ಸಲBCD1ೆ.

•

ಅವರು .ೇ?ೆ ಸು(ಾ ಸಬಹುದು.

ಾc2ಲ#.

ಪ *ಾಮ ಾ t+ಾXt ಯು 91ಾ-p ಗM?ೆ ಸ.ಾಯಕ ಎಂಬುದನು
ಅಸBಷD;ೆeಂದ ಮತು& ಾ-ಯಯುತ8ಾ2ಲ#>ದQWೆ ಕ
14

ೆನgನ ಡ
# ುವ ದು ಅ

ಅವಶ-ಕ8ಾದುದು, iಮX t+ಾXt ಯು

ೆಯನು ಅಂತಗ ತ?ೊMಸಲು Fಾಧ-9ಲ#. ಪ *ಾಮ ಾ t+ಾXt ಯುwww.TESS-India.edu.in
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ೈ?ೊಳr ಾಗುವ ಾಯ .ಾಗೂ 91ಾ-p ಗಳa +ಾಡ ೇ ಾದ ಕ
ಸ|ಷn ಮತು' Oಾ5*ಾrಕlಾ ರWೇಕು-91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರ ಕ

ಸುವ ದು: ೌ ಢ ಾ ೆಗಳ # ೋಧ ೆ ಮತು& ಕ

ೆಪ

ಯ ಸು(ಾರ*ೆಯ

ೆಯ Vೕ ೆ 0ೇಂ 5ೕಕೃತ8ಾ2ರುತ&1ೆ.

ೆಯ ಉತ&ಮ ಅಂಶ ಮತು& ಸು(ಾರ*ೆSಾಗ ೇ ಾದ ಅಂಶಗಳ

ಬ?ೆdಯೂ .ೇಳ ೇಕು.
•

0ಾPೕ)ನು%ಖlಾ ರ -91ಾ-p ಗಳa ಅವರು +ಾಡಬಹು1ಾದ ಅಂಶಗಳ ಬ?ೆd .ೇಳaವಂ ರ ೇಕು/ .ೇಳ ೇಕು.

•

91ಾ-p ಗಳa ಅಥ +ಾx ೊಳrಬಹು1ಾದ ಸರಳ /ಸಮಪ)ಕ \ಾˆೆಯ #ರ ೇಕು.

•

ಸI

ಾದ ಸಮಯದ

ೕಡWೇಕು- ಬಹಳ

ೇಗ .ೇM¨ಡ{Wೆ 91ಾ-p

<ೕ/ಸಲಬಹುದು. ಬಹಳ ತಡ8ಾ2 t+ಾXt

ಾನು ಮುಂ1ೆ ಅದ ೆ ೕ +ಾಡು &1ೆQ ಎಂದು

iೕxದWೆ ಅವರು ಇತWೆ ಅಂಶಗಳ ಕTೆ ಗಮನ ಹ Pರಬಹುದು ಮತು& ಮ;ೆ&

tಂ>ರು2 iೕವ .ೇMದ ಾಯ ವನು +ಾಡಲು ಇ/Ôಸ>ರಬಹುದು. ಆದುದ ಂದ t+ಾXt ಯನು ಸ Sಾದ ಸಮಯದ #
iೕಡ ೇ ಾದುದು ಬಹಳ ಅವಶ-ಕ.
t+ಾX

t ಯು

+ೌšಕ8ಾ2ರ

ಅಥ8ಾ

ಅವರ

ಪ ಸ&ಕದ #

ಬರವk?ೆ

ರೂಪದ #ರ

ಈ

ಮುಂ1ೆ

iೕxರುವ

iಯ+ಾವM/+ಾಗ ದಶ ನವನು ಅನುಸ Pದ # .ೆಚು0 ಪ *ಾಮ ಾ Sಾಗುವ ದು.

oೊಗ^0ೆ ಮತು' ಸ0ಾVಾತ%ಕ \ಾˆೆಯನು! ಬಳಸು80ೆ
ನಮXನು

ದುQವ ದ cಂತ ಅಥ8ಾ Cೕ ಸುವ ದ cಂತ SಾWಾದರೂ .ೊಗMದWೆ ಅಥ8ಾ ಉ;ೆ&ೕKPದWೆ Fಾ+ಾನ-8ಾ2 ಸಂ;ೋಷ

ಪಡು;ೆ&ೕ8ೆ.ಪ ನಬ ಲನ ಮತು& ಸ ಾWಾತXಕ Yಾ-ೆಯ ಬಳ ೆಯು ಇxೕ ತರಗ ?ೆ .ಾಗೂ Sಾವ 1ೇ ವಯP5ನ ವ- &?ಾಗ ೕ
ೆ ೕರ*ೆಯನು iೕಡುವ ದು.ಆದWೆ ೆನgರ , ನಮX .ೊಗM ೆಯು iೕxದ ಒಂದು ಾಯ ೆc ಸಂಬಂAPರ ೇ ೇ 9ನಃ 91ಾ-p ಯನು /
91ಾ-p ಗಳನು ಗು Sಾ2 P ೊಂxರ ಾರದು. ಇಲ#>ದQ # ಇದು 91ಾ-p ಯ ಪ ಗ ?ೆ ಪRರಕ8ಾ2ರುವ >ಲ#. “^ೆ ಾ 2 +ಾx>Qೕ ”
ಎಂಬುದು ಅಸಪಷD;ೆeಂದ ಕೂxರುವ ದ ಂದ ಈ ೆಳ2ನ Sಾವ 1ಾದರೂ ಒಂದನು .ೇMದWೆ ಉತ&ಮ-

ಇದು ಒvೆrಯ
ಪ ೆ!

¥ೋWಾ2 ಓದಲು ೆನgಸುವ ದರ
ಮೂಲಕ iನ ತಂಡ ೆc ಸ.ಾಯ

iೕನು .ೇMದ ೕ
ನನ?ೆ ಇಷD8ಾeತು..

+ಾxದ ೕ eಂದ ಾನು
ಪ Yಾ9ತvಾ2ರು8ೆ...

ಇದನು ಸು(ಾ ಸಲು ಮ;ೆ&ೕನು
+ಾಡಬಹುದು ಅಥ8ಾ ಇದ cಂತ
ಉತ&ಮ8ಾ2 .ೇ?ೆ +ಾಡಬ ೆ#

>ದುF80ೆ, ಪ5Bೋದ ೆಯ ಬಳ0ೆ (promting)-

www.TESS-India.edu.in
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iೕವ iಮX 91ಾ-p <ಂ>?ೆ ೈ?ೊಳarವ ಸಂYಾಷ*ೆಯ 91ಾ-p ಗಳ ಕ

ೆ?ೆ ಸ.ಾಯಕ8ಾದುದು. iೕ8ೇ ಾದರೂ 91ಾ-p ?ೆ

iೕವ .ೇMದ ಉತ&ರ ಸ ಯಲ# ಎಂದು iಮX ಸಂYಾಷ*ೆಯನು ಪRಣ ?ೊMPದWೆ, iಮX 91ಾ-p ಯು iರಂತರ8ಾ2 <ೕ/ಸುವ
.ಾಗೂ ಸqತಃ ಪ ಯ ಸಲು ಸ.ಾಯ +ಾಡುವ ಅವ ಾಶವನು ಕvೆದು ೊಂಡಂ;ೆ. iೕವ ಒಂದು PMವನು iೕxದWೆ ಅಥ8ಾ ಮ;ೊ&ಂದು
ಪ ೆ ಯನು ೇMದWೆ ಅವ ರು ಮತ&ಷುD ಆಳ8ಾ2 <ೕ/ಸಲು .ಾಗೂ ಉತ&ರವನು ಕಂಡುtxಯಲು ಮತು& ಅವರ ಕ
.ೊ*ೆ?ಾ

ೆಯ

ೆಯನು ಅವWೇ ;ೆ?ೆದು ೊಳrಲು ಉ;ೆ&ೕಜನವನು iೕxದಂ;ಾಗುವ ದು. ಉ1ಾ: ಈ ೆಳ2ನ ಅಂಘಗಳನು .ೇಳaವ ದರ

ಮೂಲಕ ಸು(ಾ ತ ಉತ&ರ ಅಥ8ಾ ಒಂದು ಸಮFೆ-ಯನು 99ಧ ದೃ[D ೋನ>ಂದ ೋಡಲು 91ಾ-p ಗಳನು ಉ;ೆ&ೕKಸಬಹುದು.
ಇದು iಜ8ಾ2ಯೂ ಒvೆr
ಾ ರಂಭ, ಈಗ ಇದರ ಬ?ೆd

ಮ;ೊ&VX

ಮತ&ಷುD <ೕ/P

<ೕ/ಸು …

ಈ ಹಂತ ೆc .ೇ?ೆ ತಲುg1ೆ
ಎಂದು 9ವ ಸು

91ಾ-p ಗಳa ಒಬ} ?ೊಬ}ರು ಸ.ಾಯ +ಾಡುವ ದ ೆc ಉ;ೆ&ೕKಸುವ ದು .ೆಚು0 ಸಮಪ ಕ.ಇದನು ಈ ೆಳ2ನ .ೇM ೆ / .ೇM ೆ ಬಳ ೆ
+ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇxೕ ತರಗ ?ೆ ಪ ೆ ಯನು ೇಳಬಹುದು/ಮುಕ&8ಾ2ಸಬಹುದು.

ಾನು ತಂಡಗಳa ಪರಸBರ
ಸ.ಾಯ +ಾಡುವ ದನು
ೋಡಲು ಬಯಸು8ೆ

ಈ ಉತ&ರ ೆc

ನಮX ಬM ಎರಡು ಅಂಶಗM?ೆ,

SಾWಾದರೂ

ೇWೆ Sಾವ 1ಾದರೂ

ಏ ಾದರೂ

ಅಂಶಗಳನು ಾವ

Fೇ ಸಬಹು1ೇ

ಪ ಗkಸಬಹುದು

.ೌದು ಅಥ8ಾ ಇಲ# ಎಂದು .ೇಳaವ ಮೂಲಕ 91ಾ-p ಗಳನು

ದುQವ 9(ಾನ ಅjರಗಳ ಅಥ8ಾ ಅಂ ೆಗಳ ಅYಾ-ಸದ #

ಸಮಪ ಕ8ಾ2ರುವ ದು. ಆದWೆ, ಇ #ಯೂ ಸಹ 91ಾ-p ಗM?ೆ ಅವರ ಉತ&ರದ # ಉದಯ8ಾ2ರುವ / .ೊರಬಂ>ರುವ 9 ಾ-ಸಗಳನು
ೋಡಲು/ 9ೕ•ಸಲು ಇ1ೇ ಬ?ೆಯ ಉತ&ರ1ೊಂ>?ೆ ¥ೋxಸಲು, ಅಥ8ಾ Sಾ ೆ ಈ ಉತ&ರ ತ ಾB21ೆ ಎಂಬ ಬ?ೆd ಮುಕ& ಚ^ೆ ಯನು
+ಾಡಲು ಉ;ೆ&Kಸಬಹುದು.
ಸq- ದುQಪx ೆ .ಾಗೂ ಸಹ ದುQಪx ೆಯು .ೆಚು0 ಪ *ಾಮ ಾ Sಾದು1ಾ21ೆ. iೕವ 91ಾ-p ಗಳa iಗ>ತ ಾಯ ವನು ¥ೊ;ೆಯ #
+ಾಡು &ರು8ಾಗ ಾಯ ವನು /ಉತ&ರವನು ಪರಸBರ ಪ ೕ3ೆ +ಾಡುವ ದನು ಅಥ8ಾ ತಮX ◌ುತ&ರವನು ;ಾ8ೇ ಸqತಃ
+ಾಡುವ ದನು .ೇಳaವ ದರ ಮೂಲಕ ಉ;ೆ&ೕKಸಬಹುದು.

ಸಂಪನೂ%ಲ-3- ಪIೕeಾ *ಾನಕಗಳನು! oೇ ೆ 8 ಾ-ಸ ೊ^ಸುವ ದು.
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+ಾನಕಗಳa 99ಧ ಹಂತದ ಪ ದಶ ನ / ಾಯ jಮ;ೆಯನು 8ಾ-’ಾ-iಸುವ ದು .ಾಗೂ ಇದನು 91ಾ-p ಗಳa ಮತು& sjಕ ?ೆ
ವ-ಕ&ಪxಸುವ ದು.§ದಲ ೆಯ1ಾ2 iೕವ 91ಾ-p ಗಳa ಾ ತ-•ೕಕ ಸಲು ೇ ಾದಂತಹ Žಾನ, ೌಶಲ, ಮತು& ಗ t ೆಯನು
ಗುರು ಸ ೇಕು.ಇದ ಂದ iೕವ Fಾಧ ೆಯ +ಾನದಂಡಗಳನು ಬWೆಯ ೇಕು.
ನಂತರ 99ಧ ಪ ದಶ ನದ/ ಾಯ jಮ;ೆಯ ಹಂತಗಳನು 8ಾ-’ಾ-iಸಲು Fಾಧ-8ಾಗುವಂತಹ Fಾಧ ೆಯ 99ಧ ಹಂತಗಳನು
9Yಾ2ೕಕ ಸ ೇ ಾಗುತ&1ೆ (ಮೂರು ಹಂತಗvಾಗಬಹುದು). ಉ1ಾಹರ*ೆ?ೆ ಈ ೆಳ?ೆ 9ವ Pದಂ;ೆ ಹಂತಗಳನು ಬWೆಯಬಹುದು:•

ಸBಷD8ಾ2 ದು- ಸಂ ೆ#ೕಷ*ಾ

•

ಸqಲB ಸBಷD;ೆ<ಂ>?ೆ ದು- ಸಂ ೆ#ೕಷ*ಾ

•

ಕxV ಸBಷD;ೆ<ಂ>?ೆ ದು- ಸಂ ೆ#ೕಷ*ಾ

ಯನು 9ವ ಸುವರು.
ಯನು 9ವ ಸುವರು.
ಯನು 9ವ ಸುವರು.

ಅಥ8ಾ
•

ಕ›ೆ, ತತq, ಮತು& ಾತ ಗಳ ಬ?ೆd ಸಮಗ Žಾನ91ೆ ಎಂಬುದನು ;ೋ ಸುತ&1ೆ.

•

ಕ›ೆ ಮತು& ಕ›ೆಯ #ನ ೆಲವ ವ- &ಗಳ/ ಾತ ಗಳ ಬ?ೆd ಉತ&ಮ Žಾನ91ೆ ಎಂಬುದನು ;ೋ ಸುತ&1ೆ.

•

ಕ›ೆಯ Sಾವ ದರ ಬ?ೆd ಇ1ೆ .ಾಗೂ ೆಲ8ೇ ಕ ೆವ

ಾತ ಗಳ .ೆಸರನು .ೇಳaವಂತಹ ಾ ಥ“ಕ Žಾನವನು ;ೋ ಸುತ&1ೆ.

ಅಥ8ಾ
•
•
•

ಸqತಂತ 8ಾ2 .ಾಗೂ ಸ Sಾ2 Fಾಧನವನು ಬಳಸುವರು.
ೆಲ—VX ಸಹ91ಾ-p ಗಳ ಅಥ8ಾ sjಕರ ಸ.ಾಯ>ಂದ Fಾಧನವನು ಬಳಸುವರು.
sjಕರ ಸ.ಾಯ1ೊಂ>?ೆ Fಾಧನವನು ಬಳಸಲು ಪ ಯ ಸುವರು.

ಈ ಹಂತಗಳ 9ವರಕವನು 91ಾ-p ಗvೆ© ಂ>?ೆ ಮತು& 91ಾ-p ಗMಂದ ೇ .ೇ?ೆ ಪ ದಶ ನವನು / ಾಯ jಮ;ೆಯನು iೕx1ಾQWೆ
ಮತು& ಉನ ತ Fಾಧ ೆ?ೈಯಲು ಇ ೆ ೕನು +ಾಡುವ ಅಗತ-91ೆ ಎಂಬುದನು 9ವ ಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
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