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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
°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. 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¸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 AiÀÀÄxÁzÀ±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¢ü¹zÀ (4) ªÀÄvÀÄÛ (5)£ÉÃ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¸ÀzÉ, ««zsÀ WÀlPÀUÀ¼À°è «Ä½vÀUÉÆ½¸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 PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¨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¯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¸ÀÄvÀÛzÉ.
«ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
JA§ UÀÄgÀÄvÀÄ mÉ¸ï-EArAiÀiÁ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ «ÃrAiÉ
«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 «ÃrAiÉÆUÀ¼ÄÀ ¥ÀoåÀ zÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄªÀ ªÀiÁ»wUÀ½UÉ
¥ÀÆgÀPÀªÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉAiÀiÁzÀgÀÆ, CªÀÅUÀ¼À £ÉgÀªÀÅ zÉÆgÀPÀzÉÃ ºÉÆÃzÀgÆ
À ¸ÀªÄÀ ¸Éå AiÀiÁUÀzÀAvÉ CªÀ±ÀåPÀ ªÀiÁ»wAiÀ
Á»wAiÄ£ÀÄß ¥ÀoÀåzÀ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
http://www.tess-india.edu.in JA§ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è £ÉÃgÀªÁV £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ E®èªÉÃ qË£ï¯ÉÆÃqï
mÉ¸ï EArAiÀiÁ «ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß http://www.tess
ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. E®èªÉÃ ªÉÄªÉÆÃj PÁqïð CxÀªÁ ¹rAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀ
§ ÄzÀÄ.
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 ¥Àr¹PÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄÄPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥Ëæqs
qsÀ±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£ÄÀ ß 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®è
C®èzÉ, vÀªÀÄä «µÀAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¹PÉÆ¼Àî®Ä ºÁUÀÆ ¥ÁoÀAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÄÀ ß 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 ¸ÀAAiÀÄÄPÀ
ÄPÀÛªÁV 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£ÀÆä® ««zsÀ ªÉµÀð£ïUÀ¼À£ÄÀ ß ºÉÆA¢zÉ.
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ 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 ೇ
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ಅ ೇಕ
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ೆ6ೆ ತಂತ "ಾನವ Qೇ6ೆ ೆರವ .:ೕಡುವ ದು ಎನು ವ ೆಲವ ಪ ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು ಈ

ೆಂಬಲ :ೕಡುವಂVೆ

ICTಯನು 01ಕರು ಬಳಸಲು ೆಲವ
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ಈ ಘಟಕದ 4ೕ ೆ :ೕLಬf;ೇ ಾಯ :ವ (ಸು +ರಬಹುದು ಆದ;ೆ ಮVೊ+ಬf ಾ ಾ ಾಯಕ;ೊಂT6ೆ :ಮC ಕ

ಾನುಭವಗಳನು

ಚ[ ಸು ದ
+ `

ತಂಡದ

:ೕವ

ಮತೂ+

Qೆ[\ನ

ಅಂಶಗಳನು

ಕ ಯುP .

ಇವರು
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ಸQೋ&ೊHೕ=<ಾ=ರಬಹುದು ಅಥವ ನPೕನ ಸಂಬಂಧವನು
ೕ ಯ

ಅ ೌಪ”ಾ ಕ7ಾ=

*ಾಡಬಹುದು.

ಉಪಯುಕ+7ಾಗುವ ದು Qಾಗೂ Tೕ• ವ•ಯ ಕ

ಈ ಘಟಕದ

:ೕವ

ೆhೆR ೊಳ.Aವ ಒಬf ವH <
+ ಾ=ರಬಹುದು. ಇದನು ಒಂದು ವHವRJತ

:ಮC

Tನಚ ಯ

ಬ;ೆದು ೊಳ.Aವ

•ಪ@Gಗಳ.

ಈ

ಸ8ೆಗಳ

ೆ ಮತು+ ಅ’ವೃT–ಯ ಪಥವನು ಗುರು ಸಲೂ ಕೂಡ ೆರ7ಾಗುವ ದು.

ಾ ಾ ಾಯಕರು ಏನನು ಕ ಯುವರು

• :ಮC ಾ ೆಯ

ಬಳಸಲ@ಡುವ —ಂತ "ಾನದ 7ಾH?+ಯ ◌ೊ◌ಂದು ಒಳ ೋಟ

• ಾ ೆಯ ನ ICT Iಾಧನ ಮತು+ ಸಲಕರ‰ೆಗಳ ಸೃಜನ0ೕಲ ಬಳ ೆಯ ಬ6ೆ] ಗಮನPಡುವ ದು
• :ಮC ಸ'ಕ

ೆ6ೆ ೆರ7ಾಗುವಂVೆ ಅಂತƒಾ ಲದ ಬಳ ೆಯ *ಾಗ ಗಳ.

• :ಮC 01ಕರು ಅಂತƒಾ ಲವನು ತಮC ಸ'ಕ

ೆ6ೆ ಮತು+ ತಮC ತರಗ

ೋ‰ೆಗಳ

ಬಳಸುವಂVೆ ಅವ 6ೆ

ೆಂಬಲ

:ೕಡುವ ದು.

1 ಮ ಬ ಇರುವ ತಂತ$%ಾನಗಳ( ಮತು) ೌಶಲಗಳ( ಏ ೇನು
ಗಡಸು /ಾಧನಗಳ(

[ತ -1 ಗಡಸು Iಾಧನಗಳ. :ಮC ಾ ೆ6ೆ ಾಭವನು ತರಬಹುದು
ತಂತ "ಾನವ ಕಂಪWHಟY, ಾH™ šಾ™, › ೈœ ‹ೕ•,IಾCಟ žೕ•, šಾH ೆ‘, ‹ ƒೆಕ~Y, ? ಂಟY, Iಾ-ŸನY, Š„ಟœ
ಾHಮ;ಾ ಇVಾHT &ೊಡ Iಾಂಪ &ಾ¡ಕ ಪ *ಾಣದ PPಧ ಉಪಕರಣಗಳನು ಒಳ6ೊಂŠರುವ ದು. ಇವ ಗಳ

ೆಲLಂದನು ಸೂಕ+

Iಾಫ~7ೇY ೊಂT6ೆ ಉಪ“ೕ=ಸಬಹುದು.Qಾಗೂ ೆಲವನು ಅಂತƒಾ ಲ ೆ- ƒೋŠಸಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ Tನಗಳ

žೕ• ಗಳ.

šಾH£ ೆ‘ ಗಳ. ಕಂಪWHಟY ಗ^=ಂತಸುಲಭ7ಾ= ಲಭH7ಾಗುವ ದು. ಆದ` ಂದ ಈ ಬದ ಾವ‰ೆಗ^6ೆ ಾವ Qೆಚು\ ಸ@ಂ•R “ೕಜ ೆ
ರೂ?R ೊಳA ೇಕು. ಒಬf

ಾ ಾ

ಾಯಕ;ಾ= :ೕವ ತಂತ "ಾನದ ಾಗು +ರುವ

ೆಳವG6ೆಗಳ. ಮತು+ ಕ

9ೕರು ರ
+ ುವ ಪ ಾವಗಳ ಕು ತು :ೕವ :ಮC ಅ ವನು Qೆ[\R ೊಳA ೇಕು. (ೕ6ೆ *ಾಡುವ ದ ಂದ ಾ ೆಯ
Qೇ6ೆ ಬಳR ೊಳAಬಹುದು ಎಂಬುವ ದರ ಬ6ೆ] ಅವ ಾಶಗ^6ಾ= :ೕವ ಎದುರು ೋಡಬಹುದು.

ಅಂತ2ಾ3ಲ
4
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ಸುವ ದು: ಾ ೆಯ ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆಯ ಮುಂ&ಾಳತ'ವ(ಸುವ ದು

[ತ -2……….. ಇದ ಂದ ಅಂತƒಾ ಲವನು ಪ 7ೇ0ಸಬಹುದು.
ಅಂತƒಾ ಲವ ಅ

ಪ ಾವ ಾ <ಾದ ಒಂದು ಸಂಪನೂCಲ7ಾ=&ೆ. ಾ ೆಗಳ

ಮತು+ ಮಕ-^6ೆ ಅವ ಾಶಗಳ ಲಭHVೆಯ
4›ೕ

[™ ಗಳನು

8ಾ

ಅಂತರƒಾಲವನು ಲಭH *ಾಡುವ ದ ಂದ 01ಕ 6ೆ

ಬದ ಾವ‰ೆಯನು ತರಬಹುದು.

ೇ;ೆ ಕ¦ೆಗ^ಂದ Iಾ*ಾ= ಗಳನು ¦ೌ•

ಾ ೆಯ

ಇಂಟ ೆ ‘ ಲಭHPಲTದ`ರೂ ಕೂಡ

ೋ§ *ಾŠ ೊಂಡು ನಂತರ ಅವ ಗಳನು ಆ¨

ೈ• ನ

ಬಳಸಬಹುದು.
ಪ ಸು+ತ ಅಂತƒಾ ಲ ವHವIೆJಯು

ಾರತದ ಮQಾನಗರಗಳ

Qೆಚು\ 7ಾHಪಕ7ಾ= ಲಭHP&ೆ.

ಾಲ ಾಲ ೆ- ಈ ವHವIೆJಯ

ಬದ ಾವ‰ೆಗhಾಗು +7ೆ, ಉನ ತ IಾಮಥH ದ › ೈœ žೕ• Iಾಧನಗಳ. ಎಲರನೂ ತಲುಪ +&ೆ.

45ಕರ ICT %ಾನ ಮತು) ೌಶಲಗಳ(
2013ರ

NCERT ಬ^ ಇರುವ

ೈ1Gಕ ತಂತ "ಾನದ ೇಂT ೕಯ ಸಂIೆJಯ ವ ¡ಂದ 01ಕ 6ಾ= ICT ಪಠHಕ ಮ ಮತು+ ತರ ೇ

ಾಯ ಕ ಮವನು :‡ ಸ ಾ=&ೆ. 01ಕರು ಈ IಾಮಥH ಗಳನು QೊಂTರುವ ದನು ಈ ಸಂIೆJಯು ಗುರು R&ೆ.
•
•

ICT Iಾಧನಗಳನು , Iಾಫ~7ೇY ಅನ'ಯಗಳನು ಮತು+ Š„ಟœ ಸಂಪನೂCಲಗಳನು ಪ ‰ಾಮ ಾ <ಾ= ಬಳಸುವರು
ೋದ ೆ, ಕ

ೆ ಮತು+ *ೌಲH*ಾಪನ ಪ

ಗ^6ೆ ICT ನು ಸಂ“ೕ„ಸುವರು.

•

Š„ಟœ ಸಂಪನೂCಲಗಳನು ಪ¦ೆಯುವರು, ಸಂಘ•ಸುವರು Qಾಗೂ ಸೃ}~ಸುವರು.

•

01ಕರ ಸಂಪಕ ƒಾಲVಾಣಗಳ 8ಾಗವ(ಸುವರು

•

ಸಂಪನೂCಲಗಳನು ಪ 0ೕ R ಆ

•

ICT ಬಳ ೆಯ dಾ “ೕ=ಕ, ಸುರ‚ತ, ೈ ಕ ಮತು+ ಾನೂನು ಬದ– *ಾಗ ಗಳನು ಗುರು ಸುವರು

•

-*ಾŠ ೊಳ.Aವರು

ಾ ಾ ೊಠŠಗಳನು Qೆಚು\ ಸಮನ'ಯ6ೊ^ಸಲು ICT ಬಳಸುವರು.

01ಕ 6ಾ= ICT IಾಮಥH ವೃT–ಯ ◌ೊ◌ಂದು ಸಂಪನೂCಲ Iಾ(ತHವನು UNESCO ಅ’ವೃT–ಪŠR&ೆ-Qೆ[\ನ Pವರಗ^6ಾ=
ಗ ಂಥಋಣ P ಾಗವನು ೋŠ

ಪ$ಕರಣ-1 ಪ$ಸು)ತ =ಾವ ತಂತ$%ಾನವನು 45ಕರು ಬಳಸುವರು
0 ೕ. ›ಹಂ ಯವರು 20 ವಷ ಗ^ಂದ 01ಕ;ಾ= ೆಲಸ :ವ (ಸು +&ಾ`;ೆ ಮತು+ 10 ವಷ ಗ^ಂದ ಾ ಾ ಾಯಕ;ಾ=&ಾ`;ೆ. ಪ ಸು+ತ
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ೈ1Gಕ Iಾ ನ

ಸುವ ದು: ಾ ೆಯ ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆಯ ಮುಂ&ಾಳತ'ವ(ಸುವ ದು

ಇವರ RಬfಂTಗಳ

ಇಬfರು ಯುವ 01ಕ &ಾ`;ೆ. ಕhೆದ 7ಾರದಂದು ›ಹಂ ಯವರು RಬfಂT ೊಠŠ6ೆ 8ೇ•

:ೕŠ&ಾಗ ಎ ಾ 01ಕರು › ೈœ ‹ೕ• ನ ಸುತ+ಲೂ Iೇ

ಕುತೂಹಲTಂದ ೋಡು +ರುವ ದನು ಗಮ:Rದರು! dಾ ರಂಭದ

ಸ'ಲ@ ಕRPR<ಾ¡ತು, ಆದರೂ ಇ&ೇನು ಗ 9

ಎಂದು ಸ'ಲ@ ಹ +ರ Qೋ=

ೋŠದರು ಆದ;ೆ ಈ ಯುವ 01ಕರು ತಮC ಬ^

ಇರುವ

ೆಯನು

ತಂತ "ಾನವನು

› ೈœ

Iಾಧನವನು

ಬಳR ೊಳAಬಹು&ೆನು ವ ದರ ಬ6ೆ]

ಬಳR

ಕ

ವೃT–6ೊ^ಸಲು

ಪ ‰ಾಮ ಾ <ಾ=

^ದು ೊಳ.A ರ
+ ುವ ದನು ಕೂಡ ೇ ಗ (Rದರು

0 ೕ. 8ಾ•<ಾ ಬ^ ಒಂದು IಾCಟ žೕ• ಇ&ೆ ಇವರು ಯು-ಟೂH£ :ಂದ ಒಂದು [ತ ವನು ¦ೌ•.
ಅಂತಹ P ೇಷ7ೇ:&ೆ ಎಂದು

Qೇ6ೆ

ೋ§ *ಾŠ&ಾ`;ೆ. ಇದರ

ಾನು ೇ^&ಾಗ 8ಾ•<ಾರವರು ನನ6ೆ [ತ ವನು ಪ ದ0 Rದರು. :ೕœ ಆ´ Iಾµಂ¶ ರವರು

ಚಂದ ನ 4ೕ ೆ ಇ^ಯು +ರುವ ಒಂದು ದೃಶHವದು ಮಂಗಳ<ಾನದ. 8ಾರತದ ಾ<ಾ ಚರ‰ೆ ಇ +ೕ[ನ ಸುT–<ಾ=ರುವ ದು ಎಲ ಗೂ
^Tತು+. ಚಂದ ನ 4ೕ ೆ *ಾನವನು ›ದಲು ನ¦ೆ&ಾಗ ಅದನು "ಾ?R ೊಳAಲು ಆಗ ಅವರು ಅ ೕ [ಕ-ವ;ಾ=ದ`ರು.
9 ೇ ತರಗ 6ೆ ಗುರುVಾ'ಕಷ ‰ೆ dಾಠದ ಕು ತು ಅ8ಾHಸ *ಾಡು +ರುವ ದು ನನ6ೆ

^ದು ಬಂತು. ಕೂಡ ೇ ಈ [ತ ವನು ಮಕ-^6ೆ

Vೋ Rದ;ೆ ಎಷು~ ”ೆ ಾ =ರುವ ದು ಎನು ವ ಅಂಶ ನನ6ೆ Qೊhೆ¡ತು. ಯುವ 01ಕ 6ೆ ಅವರ ž• ನು Qೇ6ೆ ಬಳಸುವ;ೆಂದು
ಅವ;ೊಂT6ೆ *ಾತ ಾŠ&ೆ-ಅವರು <ಾ7ಾಗಲೂ ಇಂಟ ೆ ‘ ನ
ಬಳಸಬಹುದು ಎನು ವ ದರ ಬ6ೆ] ಅವರು ಆ ೋ[R

ಇಂಟ ೆ ‘ ನು Qೇ6ೆ

ೕ ಇರ ಲ. P&ಾH† ಗಳ ಒಂದು ಸಣ¸ ಗುಂ?6ೆ ಈ [ತ ವನು Vೋ ಸಲು ಾನು

ಅವರನು dೆ ೕ;ೇ?R&ೆ Qಾಗೂ ತರಗ ಯ ಉ^ದ ಮಕ-ಳನು
ಸಂದಭ ದ

ೕ ಇರುVಾ+;ೆ ಆದ;ೆ ತಮC ೋಧ ೆಯ

ೇ;ೆ ಚಟುವ• ೆಯ

ಇಂಟ ೆ ‘ ಕು ತು ಾನು ಎ¹ೊ~ಂದು ಕŠ4 ಅ

Vೊಡ=ಸಲು ಾನು ಸಲQೆ :ೕŠ&ೆ. ಈ ಒಂದು

&ೆ`ೕ ೆ ಮತು+ ಈ ಯುವ 01ಕರು ಎ¹ೊ~ಂದು "ಾನವನು ಪ¦ೆT&ಾ`;ೆ

ಎನು ವ ದರ ಅ ವ ನನ6ಾ¡ತು.
ಈ ಪ ಕರಣವ
ಾ ೆಗಳ

ಾ ೆಗಳ

› ೈœ žೕ• ಗಳನು ಬಳಸುವ Pಷಯವನು ಕು ತು ಚ[ ಸುವ ದು. ೆಲವ ;ಾಜH ಸ ಾ ರಗಳ.

› ೈœ žೕ• ಬಳಸುವ ದನು ‹ ೕVಾŒ(ಸುವ Tಲ Qಾಗೂ

ೋಧ ಾ ಸಮಯದ

01ಕರು ದೂರ7ಾG ಕ;ೆಗಳನು

*ಾಡುವ ದು Qಾಗೂ › ೈœ ಸಂ&ೇಶಗಳನು ಕಳ.(ಸುವ ದು 01ಕರ ವೃ +ೕಪರVೆಯನು Vೋರುವ Tಲ. IಾCಟ
ಇಂದು ಪ ಾPೕ *ಾಧHಮ7ಾಗು +ರುವ ದ ಂದ ತರಗ ಯ
ಸಂದಭ ದ

Qೆಚು\ ಸೂಕ+. ಆದ;ೆ ಈ P”ಾರದ

ಕ

Qೆಚು\ ಎಚ\

ೆಯನು

‹ೕ• ಗಳ.

ೆಂಬ ಸಲು 01ಕರು › ೈœ žೕ• ಬಳಸುವ ದು ಈ

ೆ¡ಂದ ಕ ಮವ(ಸುವ ದು ಅಗತH. :ಮC 01ಕ;ೊಂT6ೆ *ಾತ ಾŠ

ವೃ +ೕಪರVೆಯ dಾ ಮುಖHVೆಯನು ಅºೈ R ೊಳ.Aವ ದನು ಅವ;ೆಲ ಗೂ ಸ@ಷ~ಪŠR ಅಂದ;ೆ ಮಕ-^6ೆ ಕ
01ಕರು ಅವರ žೕ• ಗಳನು ಬಳಸಲು ಅವ 6ೆ ೆರ7ಾಗುವಂVೆ ಸ'ಲ@ ಸŠ

ೆ6ೆ

ಾಭ7ಾಗುವಂVೆ

ೆ¡ಂT .

ಚಟುವ> ೆ-1 ತಂತ$%ಾನ ?ಮ@ೆ3ಯನು ೈBೊಳ(DವEದು
ಈ ಚಟುವ• ೆಯ ಉ&ೆ`ೕಶ7ೇ ೆಂದ;ೆ —ಂತ "ಾನವನು

ಾ ೆಯ

ಆ ೋ[ಸ ಾರಂ’ಸುವ ದು ಮತು+ 01ಕರು ತಮC :ತH „ೕವನದ
ಬಳಸು +ರುವರು ಎಂಬುವ ದನು
1.

ಸಂಪನೂCಲ-1 ರ

ಪ ‰ಾಮ ಾ <ಾ= Qೇ6ೆ ಬಳಸುವ ದು ಎನು ವ ದರ ಕು ತು :ೕವ
ಮತು+ ಾ ೆಯ

<ಾವ ತಂತ "ಾನವನು

^ದು ೊಳ.Aವ ದು

ಪ ಾ ವ^ಯನು ಪWಣ 6ೊ^ಸಲು :ಮC 01ಕ 6ೆ

^R

2. ಪ ಾ ವ^6ೆ 01ಕರು ಉತ+ Rರುವ ದರ Iಾ;ಾಂಶವನು :ಮC Tನಚ ಯ
6
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಎದು ಸುವ ಸಮIೆHಗಳ. ಮತು+ ಾಳ„ಗಳ. , :ತH „ೕವನದ

ಸುವ ದು: ಾ ೆಯ ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆಯ ಮುಂ&ಾಳತ'ವ(ಸುವ ದು

ಅವರು ಬಳಸುವ ತಂತ "ಾನ ಮತು+ ಪ ಸು+ತ ಅವರ ರುವ

Vಾಂ ಕ ೌಶಲಗಳ.
3. ಮುಖH7ಾದ ಪ “ಂದು ಸಮIೆHಗ^6ೆ ಮತು+
ಎಂಬುವ ದರ ಬ6ೆ] [ಂ R. ಸಂಪನೂCಲ-2ರ
4. :ಮ6ೆ

ಾಳ„ಗ^6ೆ ತಂತ "ಾನ ಬಳ ೆ¡ಂದ Qೇ6ೆ ಪ Qಾರ ಒದಗಬಹುದು

ೆಲವ ಪ Qಾರಗ^7ೆ.

^Tರುವ Qಾ6ೆ ತಂತ "ಾನದ <ಾವ ಒಂದು ಅಂಶವ :ಮC ಾ ೆಯ

ೋಧ ೆ ಮತು+ ಕ

ೆಯ 4ೕ ೆ Qೆ[\ನ

ಪ 8ಾವ 9ೕ &ೆ.

ಚFೆ3
ತಂತ "ಾನದ

ಬಳ ೆಯ

:ಮC

ೆಲವ

01ಕ 6ೆ

ಆತCP ಾ'ಸPರಬಹುದು.

ೆಲವರು

ಅ

Qೆ[\ನ

ಾಯ 1ಮVೆಯನು

QೊಂTರಬಹುದು. ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆ6ೆ Qೆ[\ನ ಅವ ಾಶPಲTರುವ ಮತು+ ಕŠ4 ೌಶಲವನು QೊಂTರುವ ಆದ;ೆ ೆಲಸ*ಾಡಲು
ಆತCP ಾ'ಸPರುವ

ೆಲವ 01ಕ ರಬಹುದು. ಆತCP ಾ'ಸದ

9ಟು~9ಡುವ ೆಲವ ರಬಹುದು. 01ಕರು ಪರಸ@ರ ಸಹವ

ೊರVೆ¡ರುವ ಮತು+ ಸಮIೆH ಎದು;ಾದ ಕೂಡ ೇ ಪ ಯತ ವನು

ಗುಂ?ನ

ಕ ಯುವಂVೆ ಮತು+ ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆಯ

ಆತCP ಾ'ಸವನು

Qೊಂದುವಂತಹ 7ಾVಾವರಣವನು :‡ ಸುವ ದು :ಮC ಾಯ
ಈ ಒಂದು Qೆಬfಯ ೆ6ೆ 01ಕರು ಎಷು~ ಹ +ರ7ಾ=&ಾ`;ೆ ಎನು ವ ಕಲ@ ೆಯನು ಪ ಾ ವ^ಯು :ಮ6ೆ :ೕಡುವ ದು. ICT ”ಾಂ?ಯ• ರನು
ಗುರು ಸಲು ಕೂಡ ಇದು :ಮCನು ಸಮಥ ರ ಾ =ಸುವ ದು- ICTಯನು ಉತ+ಮ7ಾ= ಬಳಸಬಲ ಮತು+ ಇತರರ 4ೕ ೆ ಪ ಾವ 9ೕರಲು
:ಮ6ೆ ೆರ7ಾಗಬಲ ಒಬf 01ಕ.

ಪ$ಕರಣ-2: ಾIJ KಾJ ಮತು) L$2ೆಕMN ಬಳಸುವEದು
0 ೕಮ

4Qಾ+ರವರು

ಾ ಾ

ಾಯ <ಾ=ರುವರು. ತಮC

ಾ ೆಯ

ಾH™ šಾ™ ನು Qೇ6ೆ ಬಳಸುವರು ಮತು+ ಇಂಟ ೆ ‘

ಮೂಲಕ ಸಂಪನೂCಲಗಳನು ಮತು+ *ಾ( ಗಳನು Qೇ6ೆ ¦ೌ• ೋ§ *ಾಡುವರು ಎಂಬುವ ದರ ಕು ತು (ೕ6ೆ Pವ ಸುವರು.
ನನ

ಾH™ šಾ™ ನನ ಬ^ ಇರುವ ಒಂದು ಅಮೂಲH ಆR+: ಎœಆ ಸಮಯದಲೂ

ಮ ೆಯ

ಾನು ಇಂಟ ೆ ‘ 6ೆ ಸಂಪ

ಾನು ಇಂಟ ೆ ‘
ಾನು 5 ೇ ತರಗ

R

ಾನು ಇದನು ಬಳಸುVೆ+ೕ ೆ. ನನ Iೆ ೕ(ತರ

ಾ ೆ6ಾ= ಅಗತH ಸಂಪನೂCಲಗಳನು ¦ೌ•

ೋ§ *ಾŠ ೊಳ.AVೆ+ೕ ೆ. ೆಲL4C

ೌ Rಂ¶ ೇಂದ ೆ- 8ೇ• :ೕŠ ಒಂದು ಘಂšೆಯ ಅವ•6ೆ dಾವ R *ಾ(

ಪ¦ೆದು ೊಳ.AVೆ+ೕ ೆ. ಕhೆದ 7ಾರ

P&ಾH† ಗ^6ೆ Vೋ ಸಲು ಇಂ=ೕ½ ನ ಒಂದು ವHಂಗH [ತ ವನು ¦ೌ• ೋ§ *ಾŠ&ೆ`ೕ ೆ.

ಾH™ šಾಪನು šೇಬœ 4ೕ

R ಮಕ-ಳನು

ೆಲದ 4ೕ ೆ ಕು^A R Pೕ‚ಸಲು Qೇಳ.Vೆ+ೕ ೆ. ಆದ;ೆ ಕhೆದ ಾ

ಸಂIೆJಯವರ ಮನL R ಕಂಪWHಟY Iಾದನಗ^6ಾ= ರೂ.30,000 &ೇG6ೆ ಪ¦ೆಯುವ
‹ ƒೆಕ~Y Qಾಗೂ ಧ¾:ವಧ ಕಗಳನು

ೊಂಡು ೊಳAಲು P:“ೕ=R&ೆನು.

ಾ¹ೆಯ ಶ ೊ`ೕ”ಾ¿ರ ಅವ 6ೆ ಅಥ 7ಾಗು +ಲ ◌ೆ◌ಂಬುವ ದು ನನ6ೆ ಮನವ

ಾನು ಯಶR'<ಾ&ೆ. ಈ ಹಣವನು

ಾ7ೆಲರೂ ವHಂಗH[ತ ವನು

ಾನು

ೋŠ&ೆವ . ಆದ;ೆ ಆಂಗ

ೆ<ಾ¡ತು. ಇಂ=ೕ½ *ಾತುಗಳÀ ಮಕ-ಳ ಮಟ~ ೆ-

ತುಂ ಾ 7ೇಗ&ಾಯಕ7ಾ=ತು+. ಆದ` ಂದ ವHಂಗH[ತ ವನು <ಾವ &ೇ ಧ¾:¡ಲದಂVೆ Pೕ‚R ಕºೆ
www.TESS-India.edu.in
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ಪ ಯ R&ೆವ . ಇದರ ನಂತರ ವHಂಗH[ತ ದ
‘ಪದವನು ಗುರು ಸು’ ಎಂಬ ◌ಾಟವನು

Qೆ”ಾ\= ಪ ನ;ಾವ

ಸ ಾ=ದ` ೆಲವ ಪದಗಳನು

ಾವ ಆŠ&ೆವ . ಇಂ=ೕ½ ನ

ಾನು ಪ ಚ¡R&ೆನು. ನಂತರ

*ಾತ ಾಡುವ ಜನರನು ಮಕ-ಳ. ಆ Rದ;ೆ ಅವ 6ೆ

ಅನುಕೂಲ7ಾಗುವ &ೆಂದು ಾನು ಕಂಡು ೊಂ¦ೆನು.- ಇದು ಅವರ ಉ”ಾ¿ರ‰ೆ6ೆ ಮತು+ ಅºೈ ಸುP ೆ6ೆ ೆರವ :ೕಡುವ ದು.
ಾ ೆಯ

ಇತ;ೆ ಇಬfರು ನನ 01ಕ ರುವರು ಅವರು ತಮC dಾಠಗಳ

ತಂತ "ಾನದ

ಅವರು

ಆತCP ಾ'ಸ

PIಾ+ರ7ಾಗುವ ದು. dಾ ರಂಭದ

ಮತು+

ೌಶಲವನು

ಾH™ šಾ™ ಬಳಸುವ ದನು ಾನು : ೕ‚ಸು7ೆನು. ಇದ ಂದ

ಗ^ಸುವರು.

ಅ ೆ`

ಅವರ

ಸಂಪನೂCಲ

Iಾ*ಾ= ಗಳ 7ಾH?+

ಅವರು ನನ dಾಠಗಳನು Pೕ‚ಸು +ದರ
` ು. ಆದ;ೆ ಆಗ ೇ ಅವರು Vಾವ ಬಳಸಬಹು&ಾದ :Tೕ ಷ~

ಸಂಪನೂCಲಗಳ ಕು ತು ನನ ನು ೇಳ ಾರಂ’Rದ`ರು. ಉ&ಾಹರ‰ೆ6ೆ *ಾ ನHದ ಕು ತು
ಇಂಟ ೆ ‘ ಬಳಸುವ ದ ಂದ ಮತು+ ¦ೌ ೋ§ *ಾಡ ಾದ ಅಂಶಗಳನು
Qೇ6ೆ

—ಂತ "ಾನದ

ಉಪ“ೕ=ಸುವ ದ ಂದ

ಾ ೆಯ

Vೋ ಸುವ ದು.0 ೕಮ

4ಹ ರವರು ೆಲLಂದು ಕಂಪWHಟY Iಾಧನಗ^6ೆ( ಾH™ šಾ™, ಧP ವಧ ಕ ಮತು+ ‹ ƒೆಕ~Y) ಹಣವನು
ಇಂ=ೕ½ ಕ

ಬರ*ಾŠ ೊಳAಬಹು&ೆಂಬುವ ದನು

ಾP ೆ+ ಮತು+

ಮ ೋ ಾಸಗಳನು

P:“ೕ=R ಇದನು ಬಳಸುವ ದರ ಮೂಲಕ ಮಕ-ಳ

ಮೂಲಕ

ಾ ೆಯ

ಈ

ಪ ಕರಣವ

ೆಯನು ಉತ+ಮಪŠಸಲು ಪ ಯ Rದರು. ಮಕ-ಳ. ¦ೌ• ೋ§

*ಾಡ ಾದ Iಾ*ಾ= ಗ^ಂದ ಪ “ೕಜನವನು ಪ¦ೆದದ`¹ೆ~ೕ ಅಲ&ೆ Vಾವ ಬಳRದ ಕಂಪWHಟY Iಾಧನಗಳ ಮೂಲಕವW ಬಹಳಷು~
ಾಭ ಪ¦ೆದರು. ಾ ಾ ಾಯ ಯು ತನ ಗಮನವನು ಮಕ-ಳ 4ೕ ೆ ೇಂT ೕಕ Rದ`¹ೆÂೕ ಅಲ&ೆ ತನ RಬfಂTಗಳ
ಮತು+ ಅವರ IಾಮಥH ವಧ

ೆ ಬ6ೆ]ಯೂ ಗಮನ ಹ Rದ` ಂದ ಮತ+ಷೂ~ ಮಕ-^6ೆ ಪ “ೕಜನ7ಾಗುವ ದನು ಇ

ಅಗತH ೆಳವG6ೆ
ಗಮ:R.

2 ಮ OೈಯIP)ಕ ಬಳ ೆBಾQ ತಂತ$%ಾನ
ಇಂಟ ೆ ‘ ಬಳ ೆ *ಾಡುವ ದ ಂದ "ಾನ ಮತು+ ತರ ೇ ಗಳ.

ೇ;ೆ

ೇ;ೆ ಕ¦ೆಗಳ ರುವ ಪ “ಬf ಗೂ ಸುಲಭ7ಾ=

ಲಭH7ಾಗುವ ದು. (ೕ6ಾ= ಡಯ‘ ನಂತಹ ಸJಳಗ^6ೆ Qೆ”ಾ\= 01ಕರು Qೋಗುವ ಅವಶHಕVೆ¡ರುವ Tಲ.
01ಕ 6ೆ ತಮC ಸ'ಕ

ೆಯ ಉಸು+7ಾ *ಾŠ ೊಳAಲು ಇಂದು ಅವ ಾಶಗಳ. ಉತ+ಮ7ಾ=ದು` ತಮC ವತ

ಾ ಾ

ಾಯಕರು ಮತು+

ಾ *ಾದ ಯನು ಮಕ-^6ೆ

ಬಳR&ಾಗ ತುಂ ಾ ಅನುಕೂಲ7ಾಗುವ ದು. :ಮC ವೃ +ೕಪರVೆಯನು Qೆ[\ಸಲು ಮತು+ :ಮC 01ಕರ ವೃ + ೌಶಲಗಳನು ಕೂಡ ೆhೆಸಲು
:ಮC ›ದಲ ೇ ನ¦ೆ <ಾವ &ೆಂದ;ೆ ಇಂಟ ೆ ‘ ನ

ಉ[ತ7ಾ= ಲಭHPರುವ ಸಂಪನೂCಲಗಳನು ಹುಡುಕುವ ದು. ಉಪಯುಕ+7ಾಗುವ

*ಾ( ಗಳನು ಹಂ[ ೊ^A ಮತು+ :ಮC&ೇ ಸ: 7ೇಶದ ಮರುಬಳ ೆ *ಾŠ ೊಳAಬಲ <ಾವ &ೇ ಅಂಶಗಳನು ಆಯು` ೊ^A .
TESS-ಇಂŠ<ಾ ಸಂIೆJಯು 01ಕ 6ಾ= ಮತು+ ಾ ಾ ಾಯಕರುಗ^6ಾ= 125 ಮುಕ+ ೈ1Gಕ ಸಂಪನೂCಲ(OER)ಗಳನು ತ<ಾ R7ೆ.
ಈ ಸಂಪನೂCಲಗಳ. ಉ[ತ7ಾ=ರುವ ದು ಮತು+

ೕ•Ã ಾಮ•Œ ರವರ ಪರ7ಾನ=ಯನು QೊಂT&ೆ. ಅಂ&ೆ :ೕPದನು ¦ೌ•

ೋ§ *ಾಡಬಹುದು, ಬದ ಾವ‰ೆ *ಾಡಬಹುದು ಮತು+ :ಮ6ೆ ಎಷು~ ಪ ಗಳ. ೇ ೋ ಅಷು~ ಪ ಗಳನು ಅಚು\ Qಾ ಸಬಹುದು. ಂದ
◌ಿದರ ಬಳ ೆ ಸುಲಭ ಮತು+ Qೆಚು\ ಉಪಯುಕ+. ಸಂದಭ ಮತು+ ಅಗತHVೆಗ^ಗನುಗುಣ7ಾ= :ೕPದನು *ಾdಾ ಟು *ಾŠ ೊಳAಬಹುದು.
TESS-ಇಂŠ<ಾದ OERಗಳ. ಇತ;ೆ ಸೂಕ+ OERಗಳನು ಹುಡು

Vೆ6ೆಯಲು ಬಹುಷ: ◌ಿದು ಉತ+ಮ ಸJಳ7ಾ=ರುವ ದು. ಏ ೆಂದ;ೆ

ಗುಣಮಟ~ದ ಅಂತ;ಾ}µೕಯ ಸ‡ ¡ಂದ ಇದು ಅನು›ೕTಸಲ@•~&ೆ.
[ತ 3: TESS-ಇಂŠ<ಾ 7ೆ£ Iೈ‘ ನ
8

ಲಭHPರುವ ಘಟಕಗಳ. :ಮC ಬಳ ೆ6ೆ ಉ[ತ7ಾ= ಲಭH.
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Figure 3 Units available from the TESS-India
TESS India website are free for you to use.

ಚಟುವ> ೆ 2: O ER ಗಳ ಹುಡು ಾಟ
ಮುಂTನ ಾ :ೕವ ಇಂಟ ೆ ‘ ಪ 7ೇ0R&ಾಗ ೆಲವ OER ಗಳನು
1.

ೋŠ.

TESS-ಇಂŠ<ಾ 7ೆ£ Iೈ‘(http://www.tess
(http://www.tess-india.edu.in)ನ
:ಮC

ಲಭHPರುವ ಪ Êಾನ ಸಂಪನೂCಲಗಳ Pವರವನು

ಾ ೆ6ೆ ಅನ'¡ಸುವ Qಾಗೂ :ಮC ಸಂIೆJಯ ಸಮIೆHಗಳನು

ಆಯು` ೊ^A. ಪ &ಾನ ಸಂಪನೂCಲಗಳ &ಾಖ ೆಗಳ

ೋŠ
ೋŠ.

:8ಾ¡ಸಬಲ ಒಂ&ೆರಡು ಮುಖH ಅಂಶಗಳನು

Pವ ಸ ಾ=ರುವ ತಮC ತರಗ

ೋ‰ೆಯ

ಸೂಕ+ ಕ ಮಗಳನು

ಅನು¹ಾÂನ *ಾಡಲು 01ಕ 6ೆ ೆರವ :ೕಡಬಲ ಕ:ಷ~ ಎರಡು 01ಕ ಅ’ವೃT– OERಗಳನು
ಗಳನು ಕಂಡು(Š¡ . (ಗGತ, P"ಾನ,
ಇಂ=ೕ½ ಅಥವ 8ಾ¹ೆ ಮತು+ Iಾ1ರVೆ.
Iಾ1ರVೆ
2. :ಮC 01ಕ;ೊಂT6ೆ ಈ Iಾ*ಾ= ಗಳ ಕು ತು ಚ[ ಸಲು :ಮC ಕ
ಉ&ಾಹರ‰ೆ6ೆ :ಮC ಬ^ ಅವರ ಇ-4ೕœ
ಇ
PhಾಸPದ`
Pದ`
ಅಥವ ಸಂಪನೂCಲಗಳನು :ಮC ಾH™ šಾ™ ನ

ಾ Tನಚ ಯ

7ೆ£ Iೈ‘

ಒಂದು “ೕಜ ೆಯನು *ಾŠ ೊ^A.
ೊ^A

ಂÉ ನು ಅವ 6ೆ :ೕವ

ಕಳ.(R ೊಡಬಹುದು.
ೊಡಬಹುದು

¦ೌ• ೋ§ *ಾŠ ೊಮಡು ಒಬf 01ಕ 6ೆ ಅವರ ƒೊVೆಯ

ಕು^ತು

ಇವ ಗಳನು Vೋ ಸಬಹುದು.
3. ಇಂಟ ೆ ‘ ನ

ಲಭHPರುವ ಇತ;ೆ

ೆಲವ OER ಗಳನು

ೋŠ. ಸಂಪನೂCಲ 3 ರ

ೆ
ೆಲವ
7ೆ£ Phಾಸಗಳನು

:ೕಡ ಾ=&ೆ. ಅವ ಗಳನು :ೕವ Vೆ;ೆಯಲು ಪ ಯ ಸಬಹುದು.
ಸಬಹುದು

4. ಸಂಪನೂCಲಗ^6ಾ= ಪ “ಂದು 7ೆ£ Phಾಸವನು PಮIಾ ತCಕ7ಾ=
ಉಪಯುಕ+7ಾಗಬಲ ಸಂಪನೂCಲ Iಾ*ಾ= ಗಳ ಅಗತHVೆಗಳ ಕು ತು

www.TESS-India.edu.in

ೋŠ ಸಂಪನೂCಲ 3 ರ
ೋŠ.

ೕ*ಾ :ಸಲು ಒಂದು ”ೆÉ

:ಮC

ಾ ೆ6ೆ

ಸ~ :ೕಡ ಾ=&ೆ.
ಾ=&ೆ
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ಚFೆ3
OER

ಸಂಪನೂCಲಗಳನು

PPಧ

◌ು&ೆ`ೕಶಗಳ

ಪW;ೈ ೆ6ಾ=

7ೈPಧHVೆ¡ಂದ

ಬಳR ೊಂಡು

PPಧ

ಸ: 7ೇಶಗ^6ೆ

Qೊಂ&ಾG ೆ<ಾಗುವಂVೆ *ಾಪ ŠR ೊಂಡು ಸರಳVೆ¡ಂದ ಬಳR ೊಳ.AವಂVೆ P ಾHಸ6ೊ^ಸ ಾ=&ೆ. :ಮC ಅಗತHVೆಗಳ.
ಪW;ೈ ೆ<ಾಗುವಂVೆ

OERಗ^ಂದ

ಸಂಪನೂCಲಗಳನು

ಮತು+

P”ಾರಗಳನು

ಆಯು` ೊಂಡು

ಅವ ಗಳನು

ಮರುƒೋಡ‰ೆ

*ಾŠ ೊಳAಬಹುದು. ಈ ಸಂಪನೂCಲಗಳನು Pಮ¹ಾ ತCಕ7ಾ= Pೕ‚R ಗುಣಮಟ~ವನು *ೌಲH*ಾಪನ *ಾಡುವ ದು ಅಗತH.
◌ಿ◌ಂಟ ೆ ‘ ನ

ರ[R ಪ ಕಟ6ೊ^ಸಲು ƒಾಗ ಕ ಸ'ತಂತ Pರುವ &ೆನು ವ ದರ ಅಥ 7ೇ ೆಂದ;ೆ OER <ಾ;ಾದರೂ ಸ

Iಾ*ಾ= ಗಳನು Rದ–ಪŠR ಪ ಕಟ6ೊ^ಸಬಹು&ೆನು ವ ದು.

ಪ ಕರಣ 3ರ

ಾ ಾ ಯುವ ಾಯಕ;ಾ=ರುವ 0 ೕ. ರPೕಂದ ರವರು ಪಠHಕ ಮವ ಮಕ-^6ೆ Qೆಚು\ ಸಮಂಜಸ7ಾಗುವಂVೆ *ಾಡಲು

ಾ ೆಯ ಇಂಟ ೆ ‘ ಬಳR Qೊಸ ೌಶಲಗಳನು Vಾ ೇ ಸ'ಯಂ ಅ ತು ೊಂಡು ಾ ೆಯ
ಪ ಕರಣ 4 ರ

ಬಳRರುವ ದನು Pವ ಸ ಾ=&ೆ.

0 ೕ. ಕಪWY ರವರು ಒಬf ಾ ಾ ಾಯಕ;ಾ= ಾ ೆಯ ಆಡ^VಾತCಕ ಸ7ಾಲುಗ^6ೆ ಪ Qಾರ7ಾ= ಕಂಪWHಟY ಮತು+

ಇಂಟ ೆ ‘ ಬಳR ೊಂŠರುವ ದನು Pವ ಸ ಾ=&ೆ.

ಪ$ಕರಣ 3: ರ?ೕಂದ$ರವರು ತಮ %ಾನ ಮತು) ೌಶಲಗಳ ವೃ XBಾQ ಇಂಟ ೆ3Y
ಬಳZರುವEದು.
ಸ‡ೕಪದ ಪಟ~ಣ ೆ- 35 .‡ೕ. ದೂರPರುವ ಒಂದು
ನನ6ೆ ಾ ೆಯ

ಯ dಾ ಥ‡ಕ ಾ ೆಯ ರPೕಂದ ರವರು ೆಲಸ *ಾಡು +&ಾ`;ೆ.

ೆಲಸ *ಾಡಲು ಇಷ~. ಆದ;ೆ ಈ ಾ ೆ¡ರುವ ಹ^Aಯು ಪಟ~ಣTಂದ ತುಂ ಾ ದೂರದ ರುವ ದ ಂದ ಇ

IೌಲಬHಗ^ಲ ಮತು+ ಾನು ೆhೆದ ಸJಳ -ಂತಲೂ P’ನ RJ ಯನು ಈ ಹ^Aಯು QೊಂT&ೆ. ಾನು ಪಟ~ಣದ
ಾ ೆ6ೆ ಪ Tನ ಬË ನ

ಪ <ಾGಸುVೆ+ೕ ೆ. – ಪಟ~ಣದ

ಅಗತH

ೕ ಉ^ದು ೊಂಡು

ಾನು ಇಂಟ ೆ ‘ ಬಳಸಲು ಅವ ಾಶP&ೆ. ನನ ಬ^ ಒಂದು

ಾH™

šಾ™ ಇದು` ಅದನು <ಾ7ಾಗಲೂ ಬಳಸುVೆ+ೕ ೆ.
ಾಲು- ವಷ ಗಳ (ಂ&ೆ ಾನು ಾ ೆ6ೆ Iೇ &ಾಗ &ಾಖ ಾ ಯ

69 ಜನ ಮಕ-^ದ`ರು ಆದ;ೆ Qಾಜ;ಾ

ೇವಲ ೇ.40 ರ}~ತು+.

‹ೕಷಕರ ಮ ೆಗ^6ೆ Qೋ= ಾನು P”ಾ R&ಾಗ ತರಗ ಗಳ. ತುಂ ಾ :ೕರಸ7ಾ=ರುವ &ಾ=ಯೂ ಾ ೆಯ
ಅವರ :ತH„ೕವನ ೆ- ಬಳ ೆ<ಾಗುವಂ ಲTರುವ &ಾ=
ೆಳ=ನ dಾ ಥ

^ದುಬಂತು.

ಾನು

ಕ ಸುವ ಅಂಶಗಳ.

ಾ ೆಯ 7ೇ ಾಪ•~ಯನು ಬದ ಾ¡R ಪ Tನ

ೆಯ ನಂತರ ಮತು+ ಅಪ;ಾಹ ದ ಊಟದ ನಂತರ ಎರಡು ಚಟುವ• ಾ ಅವ•ಗಳನು ನ¦ೆಸಲು

ೕ*ಾ :R&ೆನು.

ಹ^Aಯ

ಕ ೆ ಮತು+ ಕರಕುಶಲಕ ೆಗಳ ಒಂದು ಉತ+ಮ ಸಂಪ &ಾಯPತು+. ಾನೂ ಇಂಟ ೆ ‘ ಬಳR ಾರತದ ◌ೀ 8ಾಗದ ಜನರ

ಸಂಸÏ

ಮತು+ ಸಂಪ &ಾಯಗಳ. Qಾಗೂ ಅಗತH

Pತ ಗಳನು ಬಳR ೊಂಡು

ಾನು ಸ'ಯಂ

ೈ6ೊಳ.AವಂVೆ ೆಲವ dಾ ƒೆಕ~ ಗಳನು
10

ೌಶಲಗಳ ಬ6ೆ] Qೆ[\ನ Pಷಯಗಳನು

^ದು ೊಂ¦ೆನು. ಯು-ಟೂH£ :ಂದ

ೆಲವ ಕವಶಲಗಳನು ಕ ತು ೊಂ¦ೆನು ಮತು+ ಚಟುವ• ಾ ಅವ•ಯ

ಮಕ-ಳ.

ಾನು P ಾHಸ6ೊ^Rದನು. ಚಟುವ• ಾ ಅವ•ಗಳ. Qೆಚು\ ಪ ಚ ತ6ೊಂಡುವ . ಈಗ ಾ ಾ
www.TESS-India.edu.in
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&ಾಖ ಾ ಯ

257 ಜನ ಮಕ-^&ಾ`;ೆ ಮತು+ Qಾಜ;ಾ

ಅಧHಯನಗಳನು *ಾŠರ&ೇ ಇದ`ರೂ ಇದರ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ಾ ೆಯ ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆಯ ಮುಂ&ಾಳತ'ವ(ಸುವ ದು

ೇ. 90ರ}~&ೆ. ಕ ೆ ಮತು+ ಕರಕುಶಲVೆಗಳ

›ದ 6ೆ <ಾವ &ೇ

ಾ:ೕಗ ಒಬf ತg ಾ=&ೆ`ೕ ೆ.

ಪ$ಕರಣ 4: 4$ೕ. ಕಪ]N ರವರು ಒಬ_ ಾ ಾ ಾಯಕ`ಾQ ತಮ aಾತ$ವನು

ವ3bಸಲು

ಸcಾಯಕOಾQ ತನ ಾIJ KಾJ ನು ಬಳZರುವEದು.
Mr 0 ೕ ಕಪWY ರವರು ಒಂಭತು+ ಜನ 01ಕ ರುವ ಒಂದು ಸಣ¸ 6ಾ ‡ೕಣ *ಾಧH‡ಕ ಾ ೆಯœ ಒಬf ಾ ಾ ಾಯಕ;ಾ=&ಾ`;ೆ.
ಇವ 6ೆ ತನ ಸ'ಂತ ಾH™ šಾ™ ಇ&ೆ.
ಾ ಾ

ಾಯಕ ಾ=

ಾನು ೆಸ ೆ- Iೇ &ಾಗ

ಾನು *ಾಡ ೇ ಾದ ಅ6ಾಧ ಆಡ^VಾತCಕ ೆಲಸ ಾಯ ಗಳನು

ಅಚ¿ <ಾ¡ತು. ಕ”ೇ ಯು ಕಡತಗ^ಂದ ತುಂ9 Qೋ=ತು+ ಪ “ಂದರ ƒಾಡು (Šಯುವ ದು
ಾH™ šಾ™ ಇತು+ ಮತು+ ನನ Iೆ ೕ(ತನ ಮ ೆಯ

ಇಂಟ ೆ ‘ ನು ಬಳಸಬಹುTತು+. ಕ”ೇ

ೕ;ಾ ಕಷ~ಕರ7ಾ=ತು+. ನನ ಬ^
ಾಯ ಗಳ :ವ ಹ‰ೆ6ೆ ನನ6ೆ

ಸQಾಯಕ7ಾಗುವಂVೆ ಕಂಪWHಟY ನು ಬಳಸುವ *ಾಗ ಗಳನು ಕಂಡು ೊಳAಲು ಾನು ಇ[¿R&ೆನು. ಕಂಪWHಟY ನ
ಬಳR 01ಕರು :ೕಡುವ ದVಾ+ಂಶಗಳ ƒಾಡು ಕಂಡು ೊಳAಲು ಾನು :ಧ
›ದ 6ೆ

ಾವ <ಾವ ಹಂತ ೆ- ತಲು?&ೆ`ೕ7ೆಂದ;ೆ ಎ ಾ 01ಕರು

ಪ “ಂದು ಘಟಕ ಪ ೕÒೆಯ ಅಂಕಗಳನು ನನ ಕಂಪWHಟY ನ IೆÑ§ 0ೕ‘ ನ
ಾನು ಸ;ಾಸ ಯನು

IೆÑ§ 0ೕ‘ ನು

R&ೆನು.

ಾನು IೆÑ§ 0ೕ‘ ಬಳಸುವ ದನು ಕ ಯ ೇ ತು+. ಈಗ

ದVಾ+ಂಶಗಳನು ಬಳR

ೋŠ ನನ6ೆ

ೆ ಾ-”ಾರ *ಾಡುVೆ+ೕ ೆ ಮತು+ ನÒೆಯ

ಾರಣTಂದ P"ಾನ 01ಕರು ತಮC Pಷಯ 7ಾH?+ಯ Qೊರ=ನ Pಷಯವನು

&ಾಖ ಸಲು ಅವ 6ೆ ಕ R&ೆ`ೕ ೆ. ಈ
P ೇಷ‰ೆ *ಾಡುVೆ+ೕ ೆ. ಈ P ೇಷ‰ೆಯ

ೋ•ಸು7ಾಗ ಪ ೕÒೆಗಳ Ó◌ಂಕಗಳ

ಅ6ಾಧ7ಾದ

ವHVಾHಸPರುವ ದನು ಾನು ಕಂಡು(Š&ೆನು.
ನನ RಬfಂTಗಳ

ಇಬfರು P"ಾನ 01ಕ &ಾ`;ೆ. ಒಬfರು ೌತ P"ಾನವನು ಮVೊ+ಬfರು „ೕವ P"ಾನವನು ಅಧHಯನ *ಾŠ&ಾ`;ೆ.

ಆದ;ೆ ಅವ ಬfರೂ ಇŠೕ ಪಠHವನು
ೈ• ನ ರುವ ದನು

ೋ•ಸ ೇ ತು+. 7ೈ"ಾ:ಕ P”ಾರಗಳನು ಸ@ಷ~7ಾ= Pವ ಸಬಲ

ಾನು ೋŠ&ೆ`ನು. ಕhೆದ 7ಾರ ನಮC 01ಕ 6ೆ ಾ ಾನು ತರಗ

ಒಂದು ಘಂšೆಯ ಅವT6ೆ ಬಳR ೊಳAಲು ನನ
ಲಭH7ಾಗದ ಅವರ ಊQೆಗೂ ‡ೕ ದ *ಾದ
ಬಳಸ ೇ ೆಂದು ಅವ 6ೆ
Vೋ R

ಾH™ šಾ™ :ೕŠ&ೆ`.

[ತ ಗಳನು

ಾನು

ೆಲವ Iಾ*ಾ= ಗಳ. ಆ•

Vೆ6ೆದು ೊಂŠ&ೆ` ಮತು+ ಪ “ಬf ಗೂ

ೆಲವ PೕŠ“ೕಗಳನು ಮತು+ ಪಠHಪ ಸ+ಕದ

ಾನು ¦ೌ• ೋ§ *ಾŠ&ೆ`ನು. ಾನು ಕಂಪWHಟY *ೌË ನು Qೇ6ೆ

^R&ೆನು ಮತು+ ಕಡತವನು Qೇ6ೆ ತ;ೆಯುವ ದು ಮತು+ ಮುಚು\ವ ದು ಎಂಬುವ ದರ ಬ6ೆ]ಯೂ ಅವ 6ೆ

Iಾ*ಾ= ಗಳನು ಕಂಪWHಟY ನ

ಉತ+ಮ7ಾ= ಸಜುÕ6ೊಂŠರುವ &ಾ=

ಪ

ೆÔೕ•ಸಲು

^Rದನು. ಇಬfರೂ 01ಕರೂ ಮುಂTನ dಾಠವನು *ಾಡಲು

^Rದರು. ತರಗ ಯ *ಾದ [ತ ಗಳನು Vೋ ಸಲು ಅವ ಬfರೂ ಕೂಡ ನನ

ಾH™ šಾ™

ನು ಪ¦ೆದು ೊಳAಲು ಬಯR&ಾ`;ೆ.

ಚಟುವ> ೆ 3: ಮ ಸdಕ

ೆಯ eಗತIfೆಗಳ ಕು ತು gಂhಸುವEದು.
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ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ಾ ೆಯ ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆಯ ಮುಂ&ಾಳತ'ವ(ಸುವ ದು

:ಮC ICT ೌಶಲದ ಕು ತು P ಾ ತCಕ7ಾ= [ಂ R. <ಾವ ೌಶಲಗಳನು ಅ’ವೃT–6ೊ^ಸಲು :ೕವ ಇ[¿ಸುP ? ಈ ೌಶಲಗಳನು
:ೕವ Qೇ6ೆ ೆhೆಸುP -:ಮ6ೆ ಸQಾಯ *ಾಡುವ <ಾ;ಾದರೂ 01ಕ &ಾ`;ೆ
ಈ ಘಟಕದ

:ೕವ ಇದುವ;ೆ6ೆ ಓTದ ಎ ಾ ಅಂಶಗಳನು ಬಳR ೊಂಡು

ವೃ +ೕಪರ ೌಶಲಗಳ

ೆಳವG6ೆಯ

ೕ?
ಾ ಾ

ಾಯಕ ಾ= :ಮ6ೆ

ೆರ7ಾಗಲು ಅಥವ :ಮC

ಈ ೆಳ6ೆ :ೕಡ ಾ=ರುವ Iಾಧನಗಳನು :ೕವ Qೇ6ೆ ಬಳR ೊಳ.AP

ಎಂಬುವ ದರ ಬ6ೆ]

[ಂ R.
•

ವಡ dಾ IೆRಂ¶, IೆÑ§ 0ೕ‘ ಮತು+ dೆ Iೆಂšೇಶ• ಾಯ ಕ ಮಗ^ರುವ ಒಂದು ಾH™ šಾ™

•

ಇಂಟ ೆ ‘ ನ 7ೈ-Øೈ ವHವIೆJ¡ರುವ ◌ೊ◌ಂದು ಾH™ šಾ™

•

ಇಂಟY ೆ‘ IೌಲಭHPಲದ ◌ೊ◌ಂದು › ೈœ ‹ೕ•

•

ಒಂದು IಾC‘ žೕ•

•

ಒಂದು šಾH£ ೆ‘

•

ಒಂದು ಎœ.R.Š. ‹ ƒೆಕ~Y.

:ಮC ಕ

ಾ Tನಚ ಯ

<ಾ7ೆ ಾ Iಾಮ= ಗಳ. :ಮC

ಾ ೆಯ ರುವ ದನು ಬಯಸುP

ಎನು ವ ಒಂದು “ಇ”ೆ¿ಯ ಪ•~”ಯನು

*ಾŠ ೊ^A. ಈಗ :ಮC ಸಮೂಹ ಮತು+ ಸಂಪಕ ƒಾಲದ ಬ6ೆ] ಆ ೋ[R. <ಾ;ಾದರೂ ವH +ಗಳ. ಅಥವ ಗುಂಪ Iಾಧನವನು :ೕವ
ಪ¦ೆಯಲು :ಮ6ೆ ಸQಾಯ *ಾಡುವ;ೇ? ›ದಲ ಈ ಪ•~ಯು :ಮ6ೆ ಅನು&ಾನಗಳ ಸಂಗ ಹ‰ೆ6ಾ= ಮತು+ <ಾರು ೆರ7ಾಗಬಹುದು
ಎಂದು :• ಷ~ QಾTಯತ+ ೋಡಲು ೆರ7ಾಗುವ ದು.

ಚFೆ3
ಆಡ^VಾತCಕ ೆಲಸ ಾಯ ಗಳನು Qೆಚು\ ಸುಲಭ7ಾ= ಮತು+ Qೆಚು\ ದ1Vೆ¡ಂದ ನವ (ಸುವಂVೆ *ಾಡಲು ತಂತ "ಾನವ :ತH
„ೕವನದ

:ಮ6ೆ

ೆರ7ಾಗುವ ದು.

ಉ&ಾಹರ‰ೆ6ೆ ಪ ೕÒೆಗಳ

ಪ ಕರಣದ

0 ೕ. ಕಪWY ರವರು ಸಮIೆHಯನು ಪVೆ+ಹ[\ ಪ Qಾರವನು ಕಂಡು ೊಳ.Aವ

ಇಂಟ ೆ ‘ ಎನು ವ ದು *ಾ( ಗಳ ಒಂದು ಆಕರ ಮತು+ ವೃ +ೕಪರ
ೆರ7ಾಗಬಲ Iಾ*ಾ= ಗ^7ೆ ಮತು+ :ಮC 01ಕ 6ೆ ತರ ೇ
ಆದ` ಂದ 01ಕರು <ಾಯು&ೋ ಒಂದು ತರ ೇ

ಅಂಕಗಳ Qೆ[\ನ P ೇಷ ಾತCಕ ÓಧHಯನTಂದ

ಾಲ- ೇ

ಾಯ :ವ (ಸಲು IಾಧH7ಾ¡ತು.

ೆಳವG6ೆ6ೆ ಸೂಕ+ Iಾ*ಾ= <ಾ=ರುವ ದು. :ಮC ಸ'ಕ

:ೕಡಲು :ಮ6ೆ

ೆ6ೆ

ೆರ7ಾಗಬಲ ಸಂಪನೂCಲ IಾಧನಗಳÀ ಇ 7ೆ.

ೋಸ 6ೆ Rೕ‡ತ7ಾಗ ೇ ಲ.

:ಮ6ೆ ಇಷ~7ಾದ Qಾಡ 7ೇY ನು ೊಂಡು ೊಳAಲು :ೕವ [ಂ R&ಾಗ ಅವ ಗಳ :ವ ಹ‰ೆಯ ಅಗತHVೆ ಮತು+ 7ೆಚ\ದ ಬ6ೆ]ಯೂ :ೕವ
ಆ ೋ[ಸ ೇಕು. ಆದ` ಂದ ಒಂದು ಬ¦ೆÕ‘ ನು *ಾŠ ೊಳ.Aವ ದು ಮುಖH Qಾಗೂ ಈ Iಾಧನಗಳ ಸP Ë *ಾಡಬಲ ಜನರನೂ
ಗುರು R ೊಳA ೇಕು.
ಈ ಘಟಕವ :ಮC 7ೈಯH +ಕ ಬಳ ೆ6ೆ ತಂತ "ಾನವನು ಬಳಸುವ ದರ :ಮC IಾಮಥH ೆ- ಈ P8ಾಗವ Qೆಚು\ ಒತು+ :ೕŠ&ೆ. –
Qೊಸ ೌಶಲಗಳ ಕ Pನ ಅವ ಾಶಗ^6ೆ ಮಹತ' :ೕŠರುವ ದು, Qೊಸ Iಾಧನಗಳನು :ೕಡುವ ದು, ಮತು+ ಉ[ತ
Iಾ*ಾ= ಗಳನು ಒದ=ಸುವ ದು. ತಂತ "ಾನದ ಇತ;ೆ ಉಪ“ೕಗಗಳ. ಈ ೇಳ=ನವ ಗhಾ=ರಬಹುದು.
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ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ಾ ೆಯ ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆಯ ಮುಂ&ಾಳತ'ವ(ಸುವ ದು

ೆಲಸ *ಾಡುವ ದನು ‹ ೕVಾŒ(ಸಲು ಮತು+ ‹ೕಷಕ 6ೆ (*ಾC(

:ೕಡಲು ಮಕ-ಳ

ಾಯ ಚಟುವ• ೆಗಳ ”ಾ<ಾ[ತ ಗಳನು Vೆ6ೆಯುವ ದು.
•

:ಮC ಾಯ :ವ ಹ‰ೆಯನು ಪ ಕಟ‰ೆ6ೊ^ಸಲು ಮತು+ ಸಂಭವ:ೕಯ ◌ಾ† ಕ ೆರವ :ೕಡುವ &ಾ:ಗ^6ೆ Vೋ ಸಲು
ಾ ೆಯ PೕŠ“ೕ [ತ ಣ *ಾಡುವ ದು.

•

ಇತ;ೆ ಾ ಾ ಾಯಕ;ೊಂT6ೆ ಸಂವಹನ *ಾಡಲು ಮತು+ ƒೊVೆ<ಾ= ಾಯ :ವ (ಸಲು ಆ• ೈ• ನ

ಸಂಪಕ

ƒಾಲ ೆ- Iೇರುವ ದು
•

ಾ ಾ’ವೃT– ಮತು+ 4ೕಲುಸು+7ಾ

ಸ‡ 6ಾ= :ಮC

ಾ ೆಯ ಕು ತು &ಾಖ ೆಗಳ., ವರTಗಳ. ಮತು+ Pಷಯ

ಮಂಡ ೆ6ೆ ??• Rದ–ಪŠಸುವ ದು.
•

01ಣ Òೇತ ದ

ಪ ಸು+ತ

ೆಳವG6ೆಗಳ ಇ +ೕ[ನ *ಾ( ಗಳನು

^Tರುವ ದು ಮತು+ ಇತರರು ಸಮIೆHಗಳನು Qೇ6ೆ

ಎದು ಸುVಾ+;ೆ ಎಂಬುವ ದನು ಕಂಡು ೊಳ.Aವ ದು.
•

Qೊಸ ೌಶಲಗಳನು ಗ^ಸಲು :ಮC 01ಕರನು dೆ ೕ;ೇ?ಸುವ ದು

•

:ಮC 01ಕ;ೊಂT6ೆ ಸಂವಹನ *ಾಡಲು šೆಕŒÛ 4IೇÜ ಗಳನು ಬಳಸುವ ದು.

3. ತಂತ$%ಾನದ ಬಳ ೆಯ 45ಕ Bೆ ೆರOಾಗುವEದು
ಒಂದ ೇ ಚಟುವ• ೆಯ

:ೕವ ಬಳಸ ಾದ ಪ ಾ ವ^ಗಳ. :ಮC ಾ ೆಯ

01ಕ 6ೆ ICT ನು ಬಳಸುವ ದರ

ಅವ =ರುವ PPಧ

ೌಶಲ ಮತು+ ಅನುಭವಗಳನು Vೋರುವ ದು. Iಾ*ಾನH7ಾ= ಇದನು ‘Š„ಟœ Iಾ1ರVೆ’ ಎಂದು ಕ;ೆಯ ಾಗುವ ದು.ಅವರ ವೃ +ೕಪರ
ೆಳವG6ೆಯನು

ೆಂಬ ಸಲು ಇದನು Qೇ6ೆ ಬಳಸುವ ದು ಮತು+ ತರಗ ಯ

ಬಳಸ ೇ ೆಂಬುದನು
ತರ ೇತು6ೊ^ಸಲು

ಕ

ೆ6ೆ ಸQಾಯಕ7ಾ= ತಂತ "ಾನವನು Qೇ6ೆ

^ದು ೊಳ.Aವ ದರ ಬ6ೆ] 01ಕರನು ‹ ೕVಾŒ(ಸುವ ದು :ಮC dಾತ 7ಾ=ರುತ+&ೆ. 01ಕರನು ICT ನ
ಇರುವ

ಅಗತH

*ಾಗ ಗಳನು

ಾಲು-

P8ಾಗಗhಾ=

Pಭ„ಸುವ ದು

ನಮ6ೆ

ಸQಾಯಕ.,

ೇಳ6ೆ

:ೕಡ ಾ=&ೆ(R~ ೇ•:ಂದ ಪ¦ೆದು ೊಳA ಾ=&ೆ, 2005)
•

ಪ$ಮುಖ ICT ೌಶಲಗಳನು jೆkೆಸುವEದು: *ೌË ನ ಚಲ ೆ ಅಥವ ಕಡತವನು ತ;ೆಯುವ ದು, ಮುಚು\ವ ದು ›ದ ಾದ ಮೂಲ
ೌಶಲಗಳ

:ಮC ೆಲವ 01ಕ 6ೆ

ೆರವ :ೕಡುವ ಅಗತHVೆ¡ರಬಹುದು. 01ಕ 6ೆ ಅವರ ೆಲಸ ಾಯ ಗಳ

ಅಗತH ೆರವ :ೕಡುವ ಒಂದು Iಾಧನ7ೇ ICT ಎಂಬುದನು ಅವರು ಾಣುವಂVೆ ಆತCP ಾ'ಸವನು ಅವರ

ಅವ 6ೆ

ತುಂಬುವ ದು :ಮC

ಸ7ಾ ಾ=ರುವ ದು.
•

ICT ಬಳZ jೋಧ ಾ ೌಶಲಗಳನು jೇkೆಸುವEದು: ;ಾ}µೕಯ ಪಠHಕ ಮ
ಾ ೆಗಳ

ಕ

ಾ ಪ

ಗಳ

ಾಗವ(ಸುP ೆಯ PÊಾನಗ^6ೆ ICT

ೆ ೆಗಟು~(ಎ•.R.ಎ¨-2005)ನ
ೆಂಬಲ :ೕಡುವ ದು.

^RರುವಂVೆ

ಾ¡dಾಠ *ಾಡುವ

PÊಾನಗ^ಂದ Qೊರಬಂದು ಉನ ತ ಮಟ~ದ ೌಶಲಗhಾದ ಸಮIಾH ಪ Qಾರ, ಪ 0 ಸುP ೆ, ಸಂಘಟ ೆ, *ೌಲH*ಾಪನ ಮತು+
"ಾನ ಸಂdಾದ ೆ( ಾ¹ೆ´, 2010), ಇVಾHT ೌಶಲಗಳನು ಗ^ಸಲು ICT ೆರ7ಾಗುವ ದು. ಸಮನ'ಯ 01ಣವನೂ ಕೂಡ ICT
ೆಂಬ ಸುವ ದು.( ೈ1Gಕ ತಂತ "ಾನದ ೇಂದ ಸಂIೆJ, 2013) ಅಂದ;ೆ ಅಂ[ನ ರುವ ಗುಂಪ ಗ^ಗೂ ಕೂಡ Iಾ*ಾ= ಮತು+
ಸಂಪನೂCಲಗಳ. ಲಭH7ಾಗುವ ದನು Ýಾ 6ೊ^ಸುವ ದು. ಸಣ¸ PೕŠ“ೕಗಳ. ಮತು+ *ಾದ

[ತ ಗಳ. ಚ”ೆ ಯನು

ಹುಟು~Qಾಕುವ ದು. ಮಕ-ಳ. ತಮC&ೇ ಆದ ಒಂದು Pಷಯ ಮಂಡ ೆಯನು ತ<ಾ ಸಬಹುದು. ಇ ನ P&ಾH† ಗಳ. ಪ ಪಂಚದ
ೇ;ೆ 8ಾಗದ P&ಾH† ಗhೆÀ ಂT6ೆ ಸಹ“ೕಗದ ಕ

ೆ ನ¦ೆಸಬಹುದು ಮತು+ ಸಂವಹನ *ಾಡಬಹುದು. . ಮಕ-hೇ ಇ
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ಾ ೆಯ ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆಯ ಮುಂ&ಾಳತ'ವ(ಸುವ ದು

ತg;ಾಗುವ ದ ಂದ 01ಕ ಮತು+ P&ಾH† ಗಳ ನಡುPನ ಸಂಬಂಧವ Qೆ”ಾ\= ಪ ƒಾಪ ಭುತ'ದ ತಳಹTಯನು ಪ¦ೆಯುವ ದು
Qಾಗೂ P&ಾH† ಗಳ. Qೆಚು\ ಆತC 6ೌರವವನು ಪ¦ೆಯುವರು. :ಮC ಾ ೆ6ೆ <ಾವ ತಂತ "ಾನವನು ೊಂಡು ೊಳA ೇ ೆಂದು
:ೕವ :ಧ

ಸ ೇ ಾ&ಾಗ 01ಕ 6ೆ ಅವರ

ೋಧ ೆಯನು ಅ’ವೃT–6ೊ^ಸಲು <ಾವ ತಂVಾ ಂಶವ Qೆ”ಾ\= ಅವ 6ೆ

ೆರ7ಾಗುವ &ೋ ಅದ ೆ- dಾ ÊಾನHVೆ :ೕಡ ೇಕು.
•

?ಷಯದ ಕ ಯು? ೆBೆ ೆರOಾಗಲು ICT ನು ಬಳಸುವEದು:ಪಠHಕ ಮದ :• ಷ~ Òೇತ ಗಳನು ೆಂಬ ಸಲು ICTನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಧ¾:ಮುದ ಣ Iಾ*ಾ= ಗಳ.

ಾ¹ಾ

ೋಧ ೆಯನು 0 ೕಮಂತ6ೊ^ಸುವ ದು. *ಾದ

[ತ ಗಳ. P"ಾನ dಾಠವನು

ಸಮೃದ–6ೊ^ಸುವ ದು. P&ಾH† ಗಳ. ಇಂಟ ೆ ‘ ಬಳಸುವ ದ ಂದ ಅವರು ಸ'ಯಂ ಸಂ ೆÔೕದ ೆಯನು
&ೊ;ೆಯುವ ದು ಮತು+ ತಮC ಆಸ +&ಾಯಕ Pಷಯದ

ೈ6ೊಳAಲು ಅವ ಾಶ

ಆಳ7ಾ= ಅಧHಯನ *ಾಡಲು IಾಧH7ಾಗುವ ದು. ಅ¹ೆ~ೕ ಅಲ&ೆ

P&ಾH† ಗಳ. ತಮC ಆತC6ೌರವವನು ೆhೆR ೊಳ.Aವರು.
•

ವೃh)ೕಪರ ಕ

ೆಯನು jೆಂಬ ಸಲು ICT ಬಳಸುವEದು.: ICT ನು 01ಕರ ವೃ ೕ+ ಪರVೆಯನು

ಒšಾ~= ತಂಡದ

ಾಯ :ವ (ಸುವಂVೆ *ಾŠ ತರಗ ಗಳ

ೆಂಬ ಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. 01ಕರು

OERಗಳನು QೊಂTR ೊಂಡು ಅವ ಗಳನು ಬಳಸುವ

*ಾಗ ಗಳನು ಕಂಡು ೊಳ.Aವ . ಅವರನು ‹ ೕVಾŒ(ಸ ೇಕು. ತಮC ೋಧ ೆಯನು ಪರಸ@ರ ಅ’ವೃT–6ೊ^ಸಲು 01ಕರು
ಇಬfರ ಒಂದು ತಂಡದ

ƒೊVೆ<ಾ= ಾಯ :ವ (ಸಬಹುದು. Pಷಯ "ಾನದ

ೊರVೆಯನು ತುಂ9 01ಕ 6ೆ

ೆರ7ಾಗಲು ಇಂಟ ೆ ‘ ನ

01ಕರು ೊರVೆಯನು ಎದು R&ಾಗ ◌ೀ

ಬೃಹ— ಸಂಪನೂCಲಗಳನು

ಇಂಟ ೆ ‘ ಬಳಸುವ ದ ಂದ ◌ಿತ;ೆ 01ಕ;ೊಂTಗೂ ಕೂಡ ಅಂತƒಾ ಲದ

ಾವ

ಾಣಬಹುದು. 01ಕರು

ಸಂವಹನ *ಾಡಲು ಅವ ಾಶ ಲ’ಸುವ ದು

Qಾಗೂ ಚಟುವ• ೆ 1 ರ ನಂತರ ಚ”ೆ ಯ ಗುರು ಸ ಾದ ಪ ಮುಖ ೌಶಲಗಳನು ೇhೆಸಲೂ ಕೂಡ ೆರ7ಾಗುವ ದು.

ಚಟುವ> ೆ 4 : ತಂತ$%ಾನ ಬಳಸುವEದರ 45ಕ Bೆ ೆರOಾಗುವEದು
ಚಟುವ• ೆ 1 ರ ಪ ಾ ವ^¡ಂದ :ೕವ :ೕವ ರ[Rದ Iಾ;ಾಂಶದ ಕ¦ೆ6ೆ ಮತು+ :ೕವ ಪVೆ+ ಹ[\ದ ಸ7ಾಲುಗಳ ಪ•~ಯತ+ (ಂದ ೆQೋ=. ◌ಿದುವ;ೆ6ೆ :ೕವ ಓTದ ಪ ಕರಣಗ^ಂದ ಮತು+ :ವ (Rದ ಚಟುವ• ೆಗ^ಂದ QೊರQೊ‡Cದ ಅಂಶಗ^ಂದ 01ಕರು ಲಭH
ತಂತ "ಾನವನು ಉತ+ಮ7ಾ= ಬಳR ೊಳAಲು ಅವರನು Qೇ6ೆ ‹ ೕVಾŒ(ಸುP ?
4ೕ ೆ :ೕಡ ಾದ ಪ “ಂದು ಾಲು- P8ಾಗಗಳ

:ಮC ಾ ೆಯ

01ಕ;ೊಂT6ೆ :ೕವ ೈ6ೊಳAಬಹು&ಾದ ಒಂದು ಚಟುವ• ೆ6ೆ

:• ಷ~ ಉ&ಾಹರ‰ೆ“ಂದನು ಪVೆ+ಹ[\. TESS-ಇಂŠ<ಾ 01ಕ ಅ’ವೃT–ಯ OERಗಳ. ತರಗ

ೋ‰ೆಯ

ICT ಬಳಸುವ

ಅವ ಾಶಗಳನು ಎ + (Šಯುವ ದು. Qಾಗೂ ಈ ಅಂಶಗಳ. ೋಧ ಾ ೌಶಲಗಳನು ಅ’ವೃT–6ೊ^ಸಲು ಅಥವ Pಷಯದ ಕ
ೆಂಬ ಸಲು ಕೂಡ ICT ಬಳR ೊಳ.Aವ

ೆಲLಂದು [ಂತ ೆಗಳನು :ೕಡಬಹುದು.

4 ತಂತ$%ಾನ, ೌಶಲಗಳ( ಮತು) ಕ

ಾ ಉ ೆoೕಶಗಳನು

2ೋpಸುವEದು
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ಸುವ ದು: ಾ ೆಯ ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆಯ ಮುಂ&ಾಳತ'ವ(ಸುವ ದು

ಇಂಟ ೆ ‘, ಕಂಪWHಟY ಮತು+ ಇತ;ೆ Iಾಧನಗಳ ಬಳ ೆಯು Qೆಚು\ ಅ’ವೃT–<ಾಗುವ ದನು Qೆ”ಾ\=

ಆಶ¡ಸ ಾ=&ೆ. Qಾಗೂ P&ಾH† ಗಳ. ಮತು+ 01ಕರು Qೆ[\ನ ಸಂÝೆHಯ
ಾ ಾ ಾಯಕ;ಾ= :ಮC dಾತ 7ೇ ೆಂದ;ೆ :ಮC ಾ ೆಯ

ಾ ೆ¡ಂದ Qೊರ6ೆ ತಂತ "ಾನವನು ಬಳಸು +&ಾ`;ೆ.

01ಕರು ಮತು+ P&ಾH† ಗಳ. ತಂತ "ಾನವನು ಬಳಸು +&ಾ`;ೆಂಬುದನು

Ýಾ ೕಪŠಸುವ ದು. :ಮC ೈ1Gಕ ಉ&ೆ`ೕಶಗಳನು ಒšಾ~= ಗು ಮುಟು~ವ ದ ಾ-= :ೕPದನು *ಾಡುವ ದು ಅವಶHಕ7ಾ=&ೆ.
ಒಂದು Iಾ*ಾನH ತಪ @ ಸಂಗ

ೕ ೆಂದ;ೆ ಾವ ತಂತ "ಾನTಂದ ಏನು *ಾಡ ೇ ೆಂದು ಅಂದು ೊಂŠ&ೆ`ೕ7ೆ“ೕ ಅದನು ಕ¦ೆಗGR

ೇವಲ ತಂತ "ಾನ Iಾಧನಗಳತ+ ನಮC ಗಮನ ೇಂT ೕಕ R9ಡುವ ದು ಮತು+ ಕಂಪWHಟY :ವ ಹ‰ೆಯ dಾ “ೕ=ಕ Vೊಂದ;ೆಗಳನು
ಕ¦ೆಗGಸುವ ದು. ೈ1Gಕ ಆಧHVೆಗಳನು

ಾವ ಸ@ಷ~ಪŠRದ ಆÊಾರದ 4ೕ ೆ

ಅಗತH —ಂತ "ಾನವನು

ಾವ ಆ

- *ಾŠ ೊಂಡ

ಇವ ಗಳ. ಆಧHVೆಗಳನು Iಾ ಾರ6ೊ^ಸಲು ೆರ7ಾಗುವ ದು.

ಪ$ಕರಣ 5 : 4$ೕ ಅಗN Oಾr ರವರು ಹfಾಶ`ಾQರುವರು.
0 ೕ ಅಗY 7ಾœ ರವರು ಇ +ೕ”ೆ6ೆ ಒಂದು Qೊಸ

ಾ ೆಯ

ೆಲಸ ೆ- Iೇ ದ`ರು. „ ಾ 01‰ಾ• ಾ ಗ^ಂದ ಅವರು

ಸJಳ:“ೕಕ+6ೊಂŠದ`ರು ಮತು+ ಾ ೆಯು ಕಂಪWHಟY :ಂದ ಉತ+ಮ7ಾ= ಸಜುÕ6ೊಂŠರುವ &ಾ= ಅವ 6ೆ Qೇಳ ಾ=ತು+.
Qೊಸ ಾ ೆಯ

ೆಸವ ಾ ರಂ’ಸಲು ಾನು ತುಂ ಾ ಉತುŒಕ ಾ=&ೆ`ನು. P&ಾH† ಗ^6ೆ ಬಳಸಲು 25 ಾH™ šಾ™ ಗಳ. ಾ ೆಯ

ಲಭHPರುವ &ೆಂದು ನನ6ೆ
Qಾ ರುವ ದನು
ೕ

^Rದ`ರು. ಆದ;ೆ

ಾನು

ಾ ೆ6ೆ ಬಂ&ಾಗ

ಾH™ šಾ™ ಗಳನು ಒಂದು ಅಲ*ಾರುPನ

ಇಟು~ 9ೕಗ

ಾನು ೋŠ&ೆನು. ಬಹಳ Tನಗ^ಂದ <ಾ;ೊಬfರೂ ಅವ ಗಳನು ಬಳRರ ಲ. ಅಲ*ಾರುP6ೆ ಒಂ&ೇ ಒಂದು 9ೕಗದ

ಇತು+ ಅದೂ ಾ ಾ ಾಯಕನ ಕÞೇ ಯ ತು+. ಾ ಾ ಾಯಕರು ಾ ೆ¡ಂ&ೇ ಾದರೂ Qೊರ=ದ`;ೆ <ಾ ಗೂ 9ೕಗದ ೕ

Rಕು-ವ Tಲ.
ಕಂಪWHಟರುಗಳ. ಹhೆಯ&ಾ=ದು` :Êಾನ7ಾ=ತು+.

ೆಲವ ೆ- *ೌË ಗ^ರ ಲ.

ೆಲವ

ಕಂಪWHಟರುಗಳ

ೕ

ೋಡು ಗಳ.

Qಾ:6ೊಂŠದು`ವ . ೆಲವ ಗಳ ”ಾಜ ರುಗಳ. ಕhೆದುQೋ=ದು`ವ . ೆಲಸ *ಾಡು +ದ` ೆಲವ ಕಂಪWHಟರುಗ^6ೆ ವಡ , ಎ ೆŒœ ಮತು+
ಪವY dಾ¡ಂ‘ ಮತು+ RŠ-¦ೆßÃ ಇದು`ವ . .
ಕಂಪWHಟರುಗ^6ೆ

ೆ‘ ವಕ

ೈ1Gಕ Iಾಫ~7ೇY ಇರುವ

ೆಲವ RŠ-;ೋ´ ಗಳ. ಅ ದು`ವ . ಆದ;ೆ

ಇರ ಲ. ಆದ` ಂದ RŠ –;ೋ´ ಗಳನು ಪ VೆHೕಕ7ಾ= ಪ

ಕಂಪWHಟY 6ೆ ಅಳವŠಸ ೇ ತು+.

ೆಲವ ಗಳ ಪರ7ಾನ= ೋ§ ಸಂ ೇತಗಳ. ಕhೆದುQೋ=ದು`ವ ಇದ ಂದ RŠ-;ಾ´ ಗಳ. ಇದರ
ೆಲವ P&ಾH† ಗಳ. ಾH™ šಾ™ ನು ಬಳಸಲು
ನನ6ೆ

Vೆ;ೆದು ೊಳ.A +ರ ಲ. ಹhೆಯ

^Tದ`ರು. ಆದ;ೆ ಅವರು ಇದರ ಬ6ೆ] Qೆ[\ನ Pಷಯಗಳನು Vಾವ ಕ

^Rದರು ಏ ೆಂದ;ೆ 01ಕ 6ೆ ಕಂಪWHಟY ನು Qೇ6ೆ ಬಳಸುವ ದು ಎಂಬುವ ದು :ಜ7ಾ=ಯೂ ಅವ 6ೆ

ಲ7ೆಂದು

^Tರ ಲ.

ಈ ಪ RJ ಯು Iಾ*ಾನH7ಾ= ಎ ಯೂ ಕಂಡುಬರದ Pಷಯ7ೇನಲ. ಾ ೆಯ ಕಂಪWHಟY ಗಳ :ವ ಹ‰ೆಯನು “ೕ„ಸುವ ದ ೆ<ಾವ &ೇ [ಂತ ೆಗಳನು *ಾŠರುವ Tಲ. ಉಪಕರಣಗಳ. ತನ ಷ~ ೆ- Vಾ ೇ ೋŠ ೊಳ.Aವ Tಲ. ಮತು+ ಬಳ ೆ&ಾರ 6ೆ ಕಂಪWHಟY
ನು Qೇ6ೆ ಬಳಸ ೇ ೆಂಬುವ ದರ ಅ ವ ಇರುವ Tಲ. :ವ ಹ‰ೆ ಮತು+ ೆಂಬಲದ ಕು ತು Qೆ[\ನ *ಾ( 6ಾ= ಾಲ- ೇ
ಸಂಪನೂCಲವನು ೋŠ.
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ಚಟುವ> ೆ 5: ತಂತ$%ಾನವನು ಕ
ಸQೋ&ೊHೕ=ಗhೆÀ ಂT6ೆ
ತಂತ "ಾನವನ ¹ೆ~ೕ

ಚ[ R

ೇರ7ಾ=

ೆಳ6ೆ

ೆBೆ 2ೋpಸುವEದು

:ೕಡ ಾ=ರುವ

ೋಡ&ೆ ತಂತ "ಾನದ

ಪ•~

1ನು

ಪWಣ 6ೊ^R.

ಈ

ಅ8ಾHಸದ

ಉ&ೆ`ೕಶ7ೇ ೆಂದ;ೆ

ೈ1Gಕ ಉಪ“ೕಗಗಳತ+ :ಮC ಗಮನವನು

ೇಂT ೕಕ ಸುವಂVೆ

‹ ೕVಾŒ(ಸುವ ದು.
ಪ>M 1 :ಮC ಾ ೆಯ ತಂತ "ಾನದ ಪ “ೕಜನಗಳನು ಗುರು ಸುವ ದು.
ೈ1Gಕ ಫ Vಾಂಶಗಳ.
ಕ

ಾ

ಪ

ತಂತ "ಾನವ Qೇ6ೆ ೆರ7ಾಗುವ ದು? <ಾವ Vಾಂ ಕ ಅಂಶಗಳ. ಅಗತHP&ೆ.

ಗಳ

01ಕರು

Qೆ”ಾ\=

8ಾಗವ(ಸುP ೆಯ ಕ ಮವನು ಬಳಸುVಾ+;ೆ.
01ಕರು

Vಾವ

ಒಬf

ಸುಗಮ ಾರ;ಾ=,
ಪ <ಾಣದ

ಕ

ಮಕ-ಳ

ಅವ 6ೆ

ೆಯ
ಕ

ಾ

*ಾಗ ದ0 ಗhಾ=

ೆರವ :ೕಡುವರು.
01ಕರು

VಾವW

ತಮCನು

ಒಬf

ಕ

ಾ†

ಂದು

ಪ ಗGR ೊಂಡು ತಮC ವೃ +ೕ

ೆಳವG6ೆಯತ+ Qೆಚು\ ಾಳ„ ವ(ಸುವರು
P&ಾH† ಗಳ. ಕಂಪWHಟY ಬಳಸುವ ಮೂಲ
IಾಮಥH ಗಳನು ಕ ಯುವರು: R'à ಆ•
*ಾಡುವ ದು,

ಕಡತ

&ಾಕುH4ಂ‘

:ವ (ಸುವ ದು,

ಗಳನು

??•ಗಳನು

:‡ ಸುವ ದು
P&ಾH† ಗಳ.

ಇಂಟ ೆ ‘

ನ

*ಾ( ಗಳನು

ಹುಡು ೊಂಡು

ತಮC

ಮುಂTನ

ಬಳ ೆ6ಾ=

ಅವ ಗಳನು

ಸಂಗ (RಡುVಾ+;ೆ.
P&ಾH† ಗಳ.
Qೇ6ೆ

ಇ-4ೕœ

ಸಂ&ೇಶಗಳನು

ಕಳ.(ಸುವ &ೆಂದುದನು

ಮತು+

Iಾ*ಾ„ಕ

ಕ ಯುವರು

ƒಾಲVಾಣಗಳನು

ಬಳಸುವರು
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ೈ1Gಕ ಅನ'ಯಗಳ Iಾಫ~7ೇY

ಗhಾದ PೕŠ“ೕ dಾಠಗಳನು (simulations)
ಬಳಸುವ ರು
ತರಗ
„ೕವಂ

dಾಠವನು

Qೆಚು\

ೆ6ೊ^ಸುವ

PೕŠ“ೕಗಳ.,
ಸುT–ಗಳ.,

ಯು-ಟೂH£

[ತ ಗಳ.,

ಸ*ಾ”ಾರ

”ಾ<ಾ[ತ ಗಳ.

ಮುಂVಾದ

ಸಂಪನೂCಲಗಳನು 01ಕರು ಬಳಸುವರು

ಪ$ಕರಣ 6 4$ೕಮh ಾಗ`ಾಜುರವರು ೇuBೆಯನು Zdೕಕ ZರುವEದು
0 ೕಮ

ಾಗ;ಾಜುರವರು ಒಂದು ಸಣ¸ 6ಾ ‡ೕಣ *ಾಧH‡ಕ

◌ಿ +ೕ”ೆ6ೆ ಈ ಹ^A6ೆ ಬಂTದ`ರು. ಇವರು ತಮC ಉ&ೊHೕಗದ

ಾ ೆಯ

ಾ ಾ

ಾಯಕರು. ಆ

ಾ ೆಯ ಹhೆಯ P&ಾH† “ಬf

ಯಶR'<ಾ= ಹಣವಂತ;ಾ=ದ`ರು. 0 ೕಮ

ಾಗ;ಾಜುರವರನು

ೇ•<ಾಗಲು ಬಂTದ`ರು
ಕhೆದ 7ಾರ

ಾ ೋಬf ಹhೇ P&ಾH† ಯನು

ೇ•<ಾ&ೆ.

ಾ ೆಯನು 9ಟ~ ನಂತರ Vಾ ೇನು *ಾŠದ ೆಂದು ನನ6ೆ ಇವರು

Qೇ^ದರು: Vಾ ೊಂದು ವHವQಾರವನು ಸJ?R&ಾ`=ಯೂ Qಾಗೂ ಇ +ೕ”ೆ6ೆ ಈ ವHವQಾರವ &ೊಡ ಪ *ಾಣದ
Iಾಕಷು~ ಹಣ ಗ^Rರುವ &ಾ=

ೆhೆದು Vಾನು

^Rದರು. ಾ ೆ6ೆ ಏ ಾದರೂ (ಂ ರು= :ೕಡ ೇ ೆಂದು ಇವ 6ೆ ಬಹಳ ಾಳ„ ಇತು+, P&ಾH† ಗಳ

ಉಪ“ೕಗ ೆ-ಂದು ಸು*ಾರು 20 ಕಂಪWHಟರುಗಳ ಸುಸ„Õತ ಪ “ೕ6ಾಲಯವನು ಈ ಾ ೆ6ೆ :ೕಡಲು ಅವರು ಮುಂ&ೆ ಬಂದರು.
ನನ6ೆ ತುಂ ಾ ಸಂVೋಷ7ಾ¡ತು ಆದ;ೆ ƒೊVೆಯ
ೕತಯ ಪ “ೕ6ಾಲಯವನು
ಬಳಸ

ೆ- ಬರುವ &ೇ ಇಲ.

ಆತಂಕವW dಾ ರಮಭ7ಾ¡ತು. ನನ ಬ^ 8 ಜನ 01ಕ &ಾ`;ೆ ಮತು+ ಈ

ೋŠ ೊಳ.A <ಾ;ೊಬf ಗೂ "ಾನ7ಾಗ
ೕ ಯ

šಾ™ ‹ ƒೆಕ~Y Qಾಗೂ 7ೈ-Øೈ ಸಂಪಕ ಗಳನು ಪšೆಯಲು
ತನ Qೆಸರ

ಇಲ.

ೆಲವ ಗಂತೂ ಕಂಪWHಟY

ೈ1Gಕ Iಾಫ~7ೇY ಗಳನು ೊಂಡು ೊಳAಲು ನಮC ಬ^ ಸಂಪನೂCಲPಲ. ಅಥ7ಾ ೊಂಡು ೊಂಡರೂ

ಕೂಡ ಅವ ಗಳ ಉತ+ಮ ಬಳ ೆ6ೆ ಕಂಪWHಟY ಗಳನು ಸೂಕ+
ಾ ೆಯ

ೌಶಲ7ಾಗ

ೆ‘ ವ

ಂ¶ *ಾಡುವ ದು ಅವಶH. ಆದ` ಂದ ಾನು ಾH™

ಾನು ಆಧHVೆ :ೕŠ&ೆ. ಆದ;ೆ ಅವರು ತಂತ "ಾನ ೊಠŠಯನು

IಾJ?ಸುವ ಬ6ೆ] Qೆಚು\ ಾಳ„ Vೋ ದರು. – ‘ ಾœ šಾ: ಕಂಪWHಟY ೊಠŠ’

ಾನು ಅವ 6ೆ ಧನH7ಾದಗಳನು

ಸ R *ಾರ ೇ Tನ ಮVೆ+ೕ

ಾ ೆ6ೆ ಬರಲು

^ಸ&ೆ. ಈ

ƒಾ 6ೊ^ಸುವ ದರ ಕು ತು Vಾನು ಆ ೋ[ಸ ೇ ೆಂಬುವ ದು Qಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಅದುâತ

ಾಯ ವನು

ಸ <ಾ=

ಾಯ ದ ಬ6ೆ] 01ಕ;ೊಂT6ೆ

ಚ[ ಸ ೇ ೆಂದು ಾನು ಅವ 6ೆ Qೇ^&ೆ. 0 ೕ. ಛäಾåರವರು 9 ೇ ತರಗ 6ೆ dಾಠ *ಾಡುVಾ+;ೆ ಮತು+ ಅವರು ಪಟ~ಣದ ರು7ಾಗ ತಮC
› ೈœ ‹ೕ• ನ

ಇಂಟ ೆ ‘ ಬಳ.ಸುವ;ೆಂದು ನನ6ೆ

^Tತು+. ನನ ಬ^ ಾH™ šಾ™ ಇ&ೆ. ಾನು ಮತು+ ಛ¦ಾåರವರು ಒಂದು

“ೕಜ ೆಯನು *ಾಡಬಹು&ೆಂದು ಾನು ಕಂಡು ೊಂ¦ೆ. 0 ೕ ಛ¦ಾåರವರು ಪರ*ಾಣು ರಚ ೆಯ ಬ6ೆ] dಾಠ *ಾಡು ದ
+ `ರು, ಆದ` ಂದ
ಪಟ~ಣದ

ಸಂƒೆ

ಾವ ಅವರ Iೆ ೕ(ತರ ಮ ೆ6ೆ Qೋದವ ಅವರ ಮ ೆಯ
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ಾವ ¦ೌ•

ೋ§ *ಾŠ ೊಂ¦ೆವ ಇದ ಂದ ಮಕ-^6ೆ ಪರ*ಾಣು ಮತು+ ನೂH ಯË ಗಳ Iಾdೇ1

6ಾತ ವನು ಅºೈ R ೊಳAಲು IಾಧH7ಾಗುವ ದು.
*ಾರ ೇ Tನ 0 ೕ. ಛäಾåರವರು 9 ೇ ತರಗ 6ೆ dಾಠ *ಾಡು7ಾಗ ನನ
ಮಕ-ಳ. ತುಂ ಾ ಅಚ¿

ಾH™ šಾ™ ನು ಬಳR ಮಕ-^6ೆ [ತ ವನು Vೋ Rದರು.

ಪಟು~ ಆನಂTRದರು. ಅವರು ೆಲದ 4ೕ ೆ ಕು^ತು ೊಳA ೇ ತು+ – Qೆ[\ನವ 6ೆ ಾGಸು +ತು+. ೊಠŠಯ

ಗ 9 ಯ 7ಾVಾವರಣPರು ತ
+ ು+. ಾನು 0 ೕ ಾœ ರವರನು ೊಠŠ6ೆ ಕ;ೆದು ೊಂಡು Qೋ&ೆ ತರಗ ಯು ಅವರ 4ೕ ೆ ತುಂ ಾ
ಪ ಾವ 9ೕ ತು. ಇದು ಾನು ಅವ 6ೆ ತಮC ಾ ೆ6ೆ :ಜ7ಾ=ಯೂ <ಾವ ದರ ಅಗತHP&ೆ ಎಂದು Pವ ಸಲು ನನ6ೆ IಾಧH7ಾ¡ತು
–ಬಹುಷ: ಎ ಾ 01ಕ 6ೊಂದು ಾH™ šಾ™, ತರಗ 6ೊಂದು ‹ ƒೆಕ~Y ಮತು+ 7ೈ-Øೈ ಸಂಪಕ . ಅಥವ ೈ1Gಕ Iಾಧನಗಳನು
ಅಥವ Iಾಫ~7ೇY ಗಳನು ›ದ ೇ

ೋ§ *ಾಡ ಾ=ರುವ šಾH£

ೆ‘ Iೆ‘ ಗಳ.. ಎ ಾ ಹಣವನು

ಾ ೆ6ೆ ಒಂ&ೇ

ಾ 6ೆ

P:“ೕ=ಸುವ ದ -ಂತ ಸ'ಲ@ ಹಣವನು Iಾಧನ ಸಲಕರಣಗ^6ೆ ಮತು+ 5 ವಷ ಗಳ ಅವ•6ೆ 7ೈ-Øೈ ಸಂಪಕ ಾ-= :ೕಡಬಹು&ೆಂದು
ಸಲQೆ :ೕŠ&ೆ.

ಾ ೆಯ ಪ 7ೇಶ ಸJಳದ

ಒಂದು ಫಲಕವನು ಅಳವŠR ಅವರ ಅಪWವ

ೊಡು6ೆ6ಾ= ಧನH7ಾದಗಳನು

^ಸುವ &ಾ= ಾನು ಅ’dಾ ಯ ಪšೆ~.
ಾವ ಆಯ- *ಾಡುವ ತಂತ "ಾನಗಳ. <ಾವ ಒಂದು ೈ1Gಕ ಫ Vಾಂಶವನು ತಲುಪಲು ಾವ ಅdೇÒೆ ಪ•~ರುVೆ+ೕ7ೆ“ೕ ಅದನು
Iಾ ಾರ6ೊ^ಸುವಂ ರ ೇ ೆಂಬುವ ದನು ಚಟುವ• ೆ 5 ಮತು+ ಪ ಕರಣ 6 ನಮ6ೆ ಪ ಮುಖ7ಾ= ^R ೊಡುವ ದು. ೆಲL4C,
ತರಗ ಯ ಒಂದು ಸರಳ7ಾದ ಾH™ šಾ™ ಮತು+ ಒಂದು ‹ ƒೆಕ~Y ಮಕ-^6ೆ ಹಲವ

ಾH™ šಾ™ ೊಡುವ ದ -ಂತಲೂ ಅ ೇಕ

ಮಕ-ಳ 4ೕ ೆ ಉತ+ಮ ಪ ‰ಾಮವನು ಂಟು*ಾಡುವ ದು. šಾH£ ೆ‘ ಗಳ ೆ ೆಯ ತುಮ ಾ ಇ^ತ7ಾ=ರುವ ದ ಂದ ಅವ ಗ^ಂದಲೂ
ಾವ ಪ “ೕಜನ ಪ¦ೆಯಬಹುದು. ಸJ^ೕಯ ಉಪಕ ಮಗಳ. ತಂತ "ಾನವನು ಕŠ4 7ೆಚ\ದ

ತ<ಾ ಸಬಲುದು.

ಚಟುವ> ೆ 6 ಇಂಟ ೆ3Y vೕ ೆ ಉಪ ಾIಸಗಳ(
ಈ ಚಟುವ• ೆ6ೆ :ಮC ಬ^ ಇಂಟ ೆ ‘ ಇರ ೇಕು ಇದ ಂದ :ೕವ “Š„ಟœ ಸಮನ'ಯ” ಕು ತು Pನæ 7ೆಂಕಟ;ಾ• ರವರ ಒಂದು
??• ಮಂಡ ೆಯನು ೋಡಬಹುದು
(http://www.ted.com/talks/vinay_venkatraman_technology_crafts_for_the_digitally_underserved). TED 7ೆ£
Iೈ‘ ನ ರುವ ಸಂಪನೂCಲಗಳ. ಮುಕ+ Pಷಯಗ^6ೆ ಒಂದು ಉ&ಾಹರ‰ೆ<ಾ=&ೆ. ಇವ ಗಳನು :ಮC&ೇ ಅ’ವೃT–6ಾ= ಅಥವ 01ಕ
ತರ ೇ ಗ^6ಾ= ಅಥವ P&ಾH† ಗhೆÀ ಂT6ೆ ತಮC ಆ ೋಚ ೆಗಳನು

Pಸ+ R ೊಳAಲು ಮತು+ ನPೕನ ದೃ}~ ೋನವನು

ೆhೆR ೊಳAಲು :ೕವ ಬಳಸಬಹುದು. TED *ಾತುಗಳ. Qೆಚು\ dೆ ೕರ‰ಾ&ಾಯಕ7ಾ=ರುವ ದು, ಆತCIೆJೖಯ ವನು ತುಂಬುವ ದು Qಾಗೂ
ಒhೆAಯ ಆ ೋಚ ೆಗ^6ೆ ಒಳ ೋಟವನು ತರುವ ದು.
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gಂತ ೆಗ Bೆ ?`ಾಮ
ಚಟುವ• ೆ 6ರ
ರ ನ PೕŠ“ೕ [ತ ೆ- :ಮC ಪ

ೕನು :ಮC ಸJ^ೕಯ ಸಮು&ಾಯದ ಕು ತು [ಂ ಸುVಾ+ ICT
ೕನು?

ನ ರುವ :ಮC ೆಲವ ಸ7ಾಲುಗ^6ೆ <ಾ;ಾದರೂ :ಮ6ೆ ಸರಳ ಪರQಾರವನು :ೕಡಬಲ ವH +ಗ^&ಾ`;ೆ
:ೕP

ೕ
ೕ?

BRCK ಬ6ೆ] Qೆ[\ನದನು ಓದಬಹುದು:
ಓದಬಹುದು

https://www.kickstarter.com/projects/1776324009/brck
https://www.kickstarter.com/projects/1776324009/brck-your-backup
backup-generator-for-the-internet
ೊ ೆಯ ಪ ಕರಣಗಳ. ತಂತ "ಾನದ ೆಲLಂದು ೈ1Gಕ ಾಭಗಳ. ಮತು+ ಈ ಾಭಗಳನು 01ಕರು ಮನವ

ೆ *ಾŠ ೊಳ.Aವ ದರ

ಅವರ dಾತ 7ೇ:&ೆಂಬುವ ದರ 4ೕ ೆ ೆಳಕು ”ೆಲುವ ದು.
ದು

¥ÀæPÀgÀt CzsÀåAiÀÄ£À – 7 : ªÀÄÆgÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ C©üªÀÈ¢Þ
F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß 2005gÀ £ÀªÉA§gï wAUÀ½£À°è
wAUÀ½£À°è DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä EµÀÖzÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É PÀA¥ÀÆålgï
DzsÀjvÀ «rAiÉÆ ¥ÀæzÀ±Àð£À (¥Éæ¸ÉAmÉÃ±À£ï) ªÀiÁqÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß 5, 6 ºÁUÀÆ 7£ÉÃ vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ½UÉ MzÀV¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

F PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÀÄA¦UÀÆ £ÉgÀªÁUÀÄªÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß
Ä£ÀÄß ²PàëPÀjUÉ ¤Ãr, CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉæÃgÀPÀgÀ£ÁßV ¤AiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É gÀÆ¦¸À®Ä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°ègÀÄªÀ C£ÀÄ¨sÀ«AiÉÆ§âgÀ£ÀÄß ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀ°PÁ ¸À«ÄwUÀ¼À£ÀÄß
¸À«ÄwUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ¦¸À¯Á¬ÄvÀÄ. `AiÀÄAUï EArAiÀiÁ
¥sÉ¯ÉÆÃ’ (ªÉÊLJ¥sï) ®¨sÀå«zÀÝ PÀqÉAiÀÄ°è CªÀgÀ£ÀÄß F vÀAqÀUÀ½UÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ vÀAqÀPÀÆÌ
ªÉ¨ïPÁåªÉÄgÁ ºÁUÀÆ JAJ¸ï ¥ÉÃAmï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀgï¥Á¬Äamï£ÀAxÀ C¦èPÉÃ±À£ïUÀ¼À ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß «£Áå¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ, CUÀvÀå ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀA¥ÀÆålgï£À°è ¥ÀoÀåzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
Ä£ÀÄ
¹zÀÞ¥Àr¹zÀgÀÄ.
F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ªÀÄÆgÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À°è £ÀqÉ¬ÄvÀÄ. F ¥ÉÊQ MAzÀgÀ°è CvÀåAvÀ ºÉZÀÄÑ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EzÀPÉÌ
E
¥ÀæªÀÄÄ PÁgÀtUÀ¼ÉAzÀgÉ;
«zÁåyðUÀ½UÉ CªÀjUÉ EµÀÖªÉ¤¹zÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
ºÉÃ¼ÀÄªÀ §zÀ°UÉ ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÉæÃgÀPÀgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr GvÉÛÃf¹zÀgÀÄ.
vÀAqÀUÀ¼À°èzÁÝUÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV
ÁV ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ §UÉÎ «±ÉÃµÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀgÀÄ.
MAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀ¢AzÀ¯ÉÃ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¯ÁVvÀÄÛ; DzÀgÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÁUÀ CzÀÄ
CzÀ
¥ÀoÀå¢AzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ zÀÆgÀªÉÃ£ÀÆ ºÉÆÃVgÀ°®è.
MmÁÖgÉAiÀiÁV F AiÉÆÃd£ÉAi
ÉAiÀÄÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀAwvÀÄÛ. F «µÀAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ EvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÀÆ
®¨sÀåªÁUÀÄªÀAwzÀÝªÀÅ ºÁUÀÆ eÁÕ£À ¸ÀÈ¶ÖaiÀÄ GzÉÝÃ±À ºÉÆA¢gÀÄªÀ J£ï¹J¥sï-2005gÀ
2005gÀ ¥ÀæªÀÄÄR UÀÄjAiÉÆAzÀ£ÀÄß FqÉÃj¸ÀÄªÀAwzÀÝªÀÅ.
ºÁVzÀÝgÀÆ, ªÀÄPÀÌ¼À PÀÄvÀÆºÀ® ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAi
ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛQÌ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MvÁÛAiÀÄ ºÉÃgÀzÉÃ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ £ÉgÀªÀÅ
¤ÃqÀ®Ä ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ ¸À«ÄwUÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ CAwªÀÄªÁV PÉÃ½§AzÀ C©üªÀÄvÀªÁVvÀÄÛ.
(F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß E°è NzÀ§ºÀÄzÀÄ:
http://www.azimpremjifoundation.org/pdf/LocalContent.pdf
http://www.azimpremjifoundation.org/pdf/LocalContent.pdf.)
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು: ಾ ೆಯ ತಂತ "ಾನದ ಬಳ ೆಯ ಮುಂ&ಾಳತ'ವ(ಸುವ ದು

5. L¹nUÉ PÁAiÀÄðvÀAvÀæ «zsÁ£À C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ

avÀæ 4. EAzÀÄ ºÁUÀÆ £Á¼ÉAiÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß
EAzÀÄ ºÁUÀÆ
ÀÆ £Á¼ÉAiÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀÌ¼À°è ªÀÈ¢Þ¸À®Ä CUÀvÀå J¤¸ÀÄªÀ DgÀÄ
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëtzÀ°è L¹n (PÉÃA¢æÃAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ, 2013) ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ. F DgÀÄ zÁjUÀ¼ÀÄ
»ÃVªÉ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dUÀÀwÛ£À dvÉ ¸ÀA¥ÀPÀð: ªÀiÁ»w ¸ÁPÀëgÀvÉÀvÉ CAzÀgÉ, PÀ°PÉ ºÁUÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß
¥ÀoÀå¥À¸ÀÛPÀUÀ¼À DZÉ¬ÄAzÀ®Æ ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ.
¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð: ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉ C©üªÀÈ¢ÞUÉ £ÉgÀªÀÅ, ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtzÀAxÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ EvÁå¢
L¹n ¸ÀÈ¶Ö: ¨ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¥À£ÀÆä®, zÁR°ÃPÀgÀt, ±ÀæªÀtÀt zÀÈ±Àå ¸ÁªÀÄVæ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀÆPÀÛ PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀÀ®Ä
L¹n dvÉ ¸ÀAªÀºÀ£À: §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸Ázs
¸ÁzsÀ£ÀzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÉ¤¸ÀÄªÀ ¸À®PÀgÀuÉ
DAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ; ºÁUÀÆ CzÀgÀ PÁAiÀÄðªÉÊRj w½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ, ¸ÀªÀÄ¸Éå ¤ªÁgÀuÉ, ¸ÀÄgÀPÀëvÉ, ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ
²PÀëtzÀ°è£À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ: D£ï¯ÉÊ£ï ¸ÀA¥À£ÀÆä®, ¸ÀAªÀºÀ£À, ²PÀëtzÀ UÀÄj eÉÆÃqÀuÉ, «±ÉèÃµÀuÁvÀäPÀ zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À, C£ÉéÃµÀuÉ,
¥ÀæAiÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢
vÀ®Ä¥ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CAvÀgÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ: ¨sÁµÉ, zÀÈ±Àå ºÁUÀÆ ±ÀæªÀt ¸ÀA§A¢ü «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ
¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ; rfl¯ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, «Q eÁÕ£À EvÁå¢.

²PÀëtzÀ°è L¹n ¸À®ÄªÁV gÀÆ¦¸À¯ÁzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄªÀÅ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÀÄä L¹n
ElÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ
ÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è£À ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw©A©¸ÀÄªÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. F
PË±À®zÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ L¹nAiÀÄÄ ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÁPÉÆoÀrUÀ¼À°è
¤ªÀÄä PÁAiiÀÄðvÀAvÀæªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄªÀ M§âgÀÄ CxÀªÁ E§âgÀÄ
UÀÄgÀÄw¹gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ D²¹zÉÝÃªÉ.

PÁAiÀÄðvÀAvÀæªÀÅ EzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è
UÀªÀÄ£
WÀlPÀzÀ°è£À ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ L¹n
PÀ°PÉUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀÄªÀAwgÀÄvÀÛ
¤ÃqÀÄªÀAwgÀÄv zÉ.
L¹n ZÁA¦AiÀÄ£ïUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ

¤ªÀÄä L¹n PÁAiÀÄðvÀAvÀæzÀ°è ¤ÃªÀÅ £É£À¦£À°è EqÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ EªÀÅ:
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•

¤ªÀÄä ²PÀëPÀgÀ DvÀä«±Áé¸À ªÀÈ¢Þ¹.

•

¤ªÀÄä ±Á¯ÉUÀ¼À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è
wUÀ¼À°è PÀ°PÉ ºÁUÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ L¹n ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ zÁjUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

•

²PÀëPÀgÀ §½AiÀÄ°è FUÁUÀ¯ÉÃ EgÀÄªÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ®¨sÀåvÉ ºÁUÀÆ G£ÀßvÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹, ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä AiÀÄwß¹. EzÀjAzÀ
ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
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ZÀlÄªÀnPÉ 8 : L¹n PÁAiÀÄðvÀAvÀæ gÀZÀ£É
¤ªÀÄä L¹n ZÁA¦AiÀÄ£ïUÀ¼À dvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÁUÀ, CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥Àj²Ã°¹ ºÁUÀÆ ZÀlÄªÀnPÉ DzsÀj¹zÀ
n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹. §½PÀ ¤ªÀÄä PÁAiÀÄðvÀAvÀæzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CA±ÀzÀ §UÉÎ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É gÀÆ¦¹PÉÆ½î
¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄÄ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÁzÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ²PÀëtzÀ°è
L¹n ¥ÀoÀåPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä UÀªÀÄ¤¹.

6 ¸ÁgÁA±À
¨sÀ«µÀåzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CAvÀeÁð® ºÁUÀÆ CvÁåzsÀÄ¤PÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ J®ègÀ PÉÊUÉlPÀÄªÀAxÀ ¥Àj¹Üw §gÀ°zÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÁV, F vÀéjvÀ
ºÁUÀÆ ¸ÀAQÃtð dUÀwÛUÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¹zÀÞUÉÆ½¸À®Ä vÀAiÀiÁgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ¯ÉÃ CªÀjUÉ CvÁåzsÀÄ¤PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ¹PÀÌgÉ,
CªÀgÀ ¨sÀ«µÀåzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ D±ÁzÁAiÀÄPÀ DVgÀ°ªÉ. ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀð vÀAvÀæeÁÕ£À (L¹n) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¤Ãw- 2012
ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ, ‘eÁÕ£ÀzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è AiÀÄÄªÀPÀgÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄî«PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ¹zÀgÉ, CzÀjAzÀ zÉÃ±ÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁd DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ
¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ’.
F WÀlPÀzÀ ªÀÄÄRå UÀÄjAiÉÄAzÀgÉ, ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄ¸ÀfÓvÀªÀzÀ PÀA¥ÀÆålgï ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ L¹n Cr ¤ÃqÀÄªÀÅzÉÆAzÉÃ C®è, ¤ªÀÄä
±Á¯ÉUÀ¼À°è L¹n ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÉÃ ªÀÈ¢Þ¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ JA§ zÁjUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄªÀÅzÀÆ DVzÉ.
¤ªÀÄä L¹n PÁAiÀÄðvÀAvÀæªÀÅ §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁV:
* ¤ªÀÄä ²PÀëPÀgÀ PË±À£À ºÁUÀÆ DvÀä«±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
* ¤ÃªÀÅ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ JA¢gÀÄªÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
* JzÀÄgÁUÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß (GzÁºÀgÀuÉUÉ zÉÃtÂUÉ, PÉÆqÀÄUÉ) §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ
¨ÉÆÃzsÀ£Á- PÀ°PÉ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸ÀÄªÀAxÀ ªÀÄºÀvÀézÀ WÀlÖzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀ EzÀÄ (£ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃeï D¥sï ¸ÀÆÌ¯ï°ÃqÀgï²¥ïUÉ
¸ÀAAiÉÆÃfvÀ). ¤ªÀÄä PË±À® ºÁUÀÆ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ §¼À¹PÉÆ¼Àî®Ä G¥ÀAiÉÆÃUÀ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.
* ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ
* ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ
* ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀÄ£Àgï ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ
* ²PÀëPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ ºÉaÑ¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ
* ²PÀëPÀgÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄªÀÅzÀÄ
* ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ vÀgÀ¨ÉÃw
* ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ°PÁ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ
* ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ GvÉÛÃf¸ÀÄªÀÅzÀÄ
* «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀ°PÉUÉ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ
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¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
¸ÀA¥À£ÀÆä® 1: ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀAvÀæeÁÕ£À
±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ PÀ°PÉUÉ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ²PÀëPÀgÀ eÁÕ£À ºÁUÀÆ PË±À®
UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀ F ¥Àæ±ÁßªÀ½¬ÄAzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ w½zÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ±Á¯ÉAiÉÆ¼ÀUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀUÉ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛ¢ÝÃj JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀnÖ Dgï1.1gÀ°è ¸ÀÆa¹.
¥ÀnÖ Dgï1.1 ¤ªÀÄä ²PÀëPÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀUÉ §¼À¸ÀÄªÀ vÀAvÀæeÁÕ£À
vÀAvÀæeÁÕ£À

EzÀ£ÀÄß
±Á¯ÉAiÀÄ
ºÉÆgÀUÉ
§¼À¸ÀÄwÛÃgÁ?

1jAzÀ 5gÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è,
F ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ
«±Áé¸À¢AzÀ §¼À¸ÀÄwÛÃj? 1=
§¼À¸ÀÄªÀÅzÉÃ E®è ºÁUÀÆ 5DvÀé«±Áé¸À¢AzÀ §¼À¸ÀÄvÉÛÃ£É

¤ªÀÄä
vÀgÀUÀwUÀ¼À°è
§¼À¸ÀÄwÛÃgÁ?

qÉ¸ïÌ mÁ¥ï PÀA¥ÀÆålgï
¯Áå¥ïmÁ¥ï
CAvÀeÁð® ¸ÀA¥ÀPÀð
¸ÁzsÁgÀt ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï (PÁå®ÄÌ¯ÉÃlgï, zsÀé¤ªÀÄÄzÀæt
ºÁUÀÆ PÁåªÉÄgÁ¸À»vÀ)
¸Áämïð ¥sÉÆÃ£ï (CAvÀeÁ®¸À»vÀ)
mÁå¨Éèmï
EªÉÄÃ¯ï,
¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ® vÁt (nélÖgï, ¥sÉÃ¸ï§ÄPï)
¥ÉÆææeÉPÀÖgï / ¹ÌçÃ£ï
zsÀé¤ªÀzsÀðPÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄzÀæt AiÀÄAvÀæ (¦æAl¸ïð)
rfl¯ï PÁåªÉÄgÁ (¥sÉÆÃ£ï CxÀªÁ mÁå¨ÉèmïUÉ
¸ÀAAiÉÆÃd£É DVgÀÄªÀÅzÀÄ)
¹r/ mÉÃ¥ï ¥ÉèÃAiÀÄgï
mÉ°«dû£ï / r«r ¥ÉèÃAiÀÄgï
gÉÃrAiÉÆ
1.
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¥ÀnÖ Dgï1.2 PÀA¥ÀÆålgï PË±À®zÀ ªÀiÁ¥À£À
PÀA¥ÀÆålgï PË±À®

£Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß
ªÀiÁqÀ§¯Éè

EzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ
JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä
PÀÄvÀÆºÀ® EzÉ

ªÀiË¸ï D¥ÀgÉÃmï ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ
PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ G½¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆÃ®ØgïUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¸ÀÄªÀÅzÀÄ
ªÀqïð ¥ÉÆæ¸É¹AUï
PÀA¥ÀÆålgï£À°è ¤ÃªÀÅ ªÀiÁrgÀÄªÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸ÀÄªÀÅzÀÄ
¥Éæ¸ÉAmÉÃ±À£ï ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ
¸Éàçqï ²Ãmï §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ
CAvÀeÁð®zÀ°è ºÀÄqÀÄPÀÄªÀÅzÀÄ
CAvÀeÁð®¢AzÀ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÀÄß E½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ (qË£ï¯ÉÆÃqï)
¹.r.AiÀÄ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålj£À°è ºÁQ, CzÀgÀ°è£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ
ªÉÄªÉÆj PÁqïð£À°ègÀÄªÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀqÀvÀ G½¸ÀÄªÀÅzÀÄ
PÀA¥ÀÆålgï dvÉ zsÀé¤ªÀzsÀðPÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆæeÉPÀÖgï eÉÆÃr¸ÀÄªÀÅzÀÄ
ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï CxÀªÁ mÁå¨Éèmï¤AzÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃ vÉUÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ
rfl¯ï PÁåªÉÄgÁ¢AzÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃ vÉUÉzÀÄ, PÀA¥ÀÆålj£À°è ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ
EªÉÄÃ¯ï PÀ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ
PÀqÀvÀzÀ dvÉUÉ EªÉÄÃ¯ï gÀªÁ¤¸ÀÄªÀÅzÀÄ
nélÖgï ºÁUÀÆ ¥sÉÃ¸ï§ÄPï §¼ÀPÉ
CAvÀeÁð®¢AzÀ ¸ÁªÀÄVæ RjÃ¢
AiÀÄÆlÆå¨ï£À°è ¹¤ªÀiÁzÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄªÀÅzÀÄ
AiÀÄÆlÆå¨ï£À°è ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß C¥ÉÆèÃqï ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ
PÀA¥ÀÆålgï¤AzÀ PÀqÀvÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ
¯Áå¥ïmÁ¥ï£À°è r«r «ÃQë¸ÀÄªÀÅzÀÄ
2. F ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÁVgÀÄªÀ ¤ÃªÀÅ, ¤vÀå fÃªÀ£ÀzÀ°è JzÀÄj¸ÀÄªÀ ªÀÄÆgÀÄ Cw zÉÆqÀØ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr.

www.TESS-India.edu.in
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¸ÀA¥À£ÀÆä® 2: ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀªÁ®ÄUÀ½UÉ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ
²PÀëPÀgÀÄ vÁªÀÅ JzÀÄj¸ÀÄªÀÅzÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ:
•

£À£ÀUÉ zÉÆqÀØ PÁè¸ï EzÉ

•

¥ÀoÀåPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É

•

«zÁåyðUÀ½UÉ D¸ÀPÀÛAiÉÄÃ E®è

•

F PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ±Àæ«Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è

•

¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¹UÀÄwÛ®è

•

¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ°è EgÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆÃ¢ü¸À®Ä £À£ÀUÉ «±Áé¸À ¸Á®ÄwÛ®è

•

«zÁåyðUÀ¼À ªÀvÀð£É PÉlÖzÁÝVzÉ

•

¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è PÀ°¸À®Ä £Á£ÀÄ AiÀÄwß¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀgÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀ®Ä »AdjAiÀÄÄvÁÛgÉ CxÀªÁ ¥Àæ±Éß PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÉÃ E®è

•

ºÁdgÁw vÀÄA§ PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉÃ E®è. D §½PÀ CzÀÄ CªÀjUÉ
vÀÄA§ PÀpt C¤¸ÀÄvÀÛzÉ

•

£À£Àß «zÁåyðUÀ¼À §zÀÄQUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁUÀÄªÀAvÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄªÉÃ E®è

•

¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ «zsÁ£À C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî®Ä £À£ÀUÉ ¸ÀÆa¸À¯Á¬ÄvÀÄ; CzÀgÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ºÁUÀÆ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ zÉÆqÀØzÀÄ
DVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ C¸ÁzsÀåªÁVzÉ.

F J®èzÀgÀ ¥ÉÊQ §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ JzÀÄj¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï C£ÀÄß CAvÀeÁð®PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹,
CUÀvÀå ¸ÁªÀÄVæ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CzÀPÉÌ ¥ÉÆæeÉPÀÖgï eÉÆÃr¹PÉÆAqÀ ²PÀëPÀgÀÄ:
•

ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À D¸ÀQÛPÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ

•

¸ÀAQÃtðªÉ¤¸ÀÄªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÉÃ½PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ

•

ªÁ¸ÀÛªÀ dUÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß eÉÆÃr¸À§ºÀÄzÀÄ

«ªÁzÀªÉÇAzÀgÀ JgÀqÀÆ ªÀÄUÀÎ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ²PÀëPÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è ZÀZÉð DgÀA©ü¹, ªÁzÀ- «ªÁzÀ £ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÉ
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀÄªÀ C¦èPÉÃ±À£ïUÀ¼À£ÀÄß mÁå¨Éèmï£À°è CqÀPÀUÉÆ½¹, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÀÄ
§¼À¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀi£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ºÁUÀÆ «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£ÉUÉ PÀA¥ÀÆålgï §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä
PÀ°PÉ §UÉÎ vÁªÉÃ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¥ÉæÃgÉÃ¥ÀuÉ ¤ÃqÀÄªÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀA¥À£ÀÆä® 3: ªÀÄÄPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® (MEDgï) ¸ÁzsÀåvÉ D«µÀÌj¸ÀÄªÀÅzÀÄ
MEDgï M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À ¥ÀnÖ E°èzÉ:
•

£ÁåµÀ£ï gÉ¥ÉÆ¹lj D¥sï M¥À£ï JdÄPÉÃ±À£À¯ï j¸ÉÆÃ¸Àð¸ï: http://nroer.gov.in/home/

•

nEJ¸ïJ¸ï- EArAiÀiÁ: http://www.tess-india.edu.in/

•

JPÁìªÀiï ¦üAiÀÄgï «rAiÉÆÃ¸ï: https://www.youtube.com/user/ExamFearVideos

•

SÁ£ï CPÁqÉ«Ä: https://www.khanacademy.org/

•

¢ M¥À£ï ¸ÉÊ£ïì ¯Áå¨ÉÆgÉÃlj: http://www.open.ac.uk/researchprojects/open-science/

•

M¥À£ï ®£ïð: http://www.open.edu/openlearn/

•

¦JZïEn ¹ªÀÄÄå¯ÉÃ±À£ïì: https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new

•

PÀ£ÁðlPÀ M¥À£ï JdÄPÉÃ±À£À¯ï j¸ÉÆÃ¸Àð¸ï:
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Main_Page

¸ÁªÀÄVæUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ RavÀ¥Àr¹PÉÆ¼Àî®Ä C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À ¥ÀnÖ E°èzÉ:
24
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¤ªÀÄä CUÀvÀåPÉÌ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ C¤¸ÀÄªÀAvÉ F ¸ÁªÀÄVæ EªÉAiÉÄÃ?
* «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀjUÉ GvÉÛÃd£À PÉÆqÀÄªÀAvÉ EªÉAiÉÄÃ?
* ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ¸ÀªÀÄ¸Éå ¤ªÁj¸À§®èªÉÃ?
* CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV §gÉAiÀÄ¯ÁVzÉAiÉÄÃ ºÁUÀÆ w½zÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄªÀAvÉ EªÉAiÉÄÃ?
* ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅ M¼ÀUÉÆArªÉAiÉÄÃ? ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ DZÉUÉ PÀ°PÉAiÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅ ¤ÃqÀ§®èªÉÃ?

¸ÀA¥À£ÀÆä® 4: ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀPÁgÀ
¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ JgÀqÀÆ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. EgÀÄªÀ ¹§âA¢AiÀÄ ¥ÉÊQ PË±À® ºÁUÀÆ eÁÕ£À ºÉÆA¢gÀÄªÀ M§âjUÉ
F ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ; EzÀPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÁV F ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉÃªÀPÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÉ
§¼À¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.
±Á¯Á ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀÄªÀ d£ÀjAzÀ ¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ºÀt ªÉZÀÑ ªÀiÁr
£ÀqÉ¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¦èPÉÃ±À£ïUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ°è G¸ÀÄÛªÁj £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ EzÀgÀ°è ¸ÉÃjgÀÄvÀÛzÉ. ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄÄ
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ:
* §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¨sÁUÀUÀ¼À ¤AiÀÄ«ÄvÀ £À«ÃPÀgÀt CxÀªÁ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¨sÁUÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ
* zÉÆÃµÀAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁUÀUÀ¼À zÀÄgÀ¹Û CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ ¸ÁªÀÄVæ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ
* ¸ÁzsÀ£À- ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¥Àj²Ã®£É
* AiÀÄAvÁæA±À ºÁUÀÆ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃ®ÝeÉðUÉÃj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, CUÀvÀå«zÀÝgÉ ºÉÆ¸À ¤ªÀðºÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀÅzÀÄ
* WÀlPÀzÀ°è CUÀvÀå CA±À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ºÁUÀÆ ¨ÉÃqÀªÉ¤¸ÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ºÀPÀÄÌ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ
* ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð eÁ®zÀ°è ¸ÀAUÀæ»¸À¯ÁzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢vÀªÁV ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ
* G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀPÀð eÁ®zÀ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀÅzÀÄ
* G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C¦èPÉÃ±À£ïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ
G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ WÀlPÀUÀ½UÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ dvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä L¹n £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. F £ÉgÀªÀÅ
§¼ÀPÉzÁgÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÀV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ CªÀgÀ PÉ®¸À ¸ÀÄzsÁj¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¥ÉÊQ:
* ¸ÀºÁAiÀÄªÁtÂ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄ¸Éå ¥ÀjºÁgÀPÉÌ EvÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ
* ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ CxÀªÁ ªÀiÁ»w¥ÀvÀæzÀAxÀ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrPÉ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ
* DgÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV §¼À¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ
(gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët CAQ CA±ÀUÀ¼À PÉÃAzÀæ- 2003jAzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁ»w)
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