ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ: ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಅರಿಯುವುದು
ಕನ್ನಡ
ಕಲಿಕಾ ನಡಿಗೆ ಶಾಲಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಮುಖ್ಯ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ
ತಿಳ ್ಕೋಬಹುದು.
ನಾವು ಬೆ ೀಧನೆ ಮತ್ುು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ುು ಮಕಕಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನಕೆಕ
ಸ ಕುವಾಗಿದೆಯೆೀ ಅಂತ ನೆ ೀಡಬಹುದು.
ಇವತಿಿನ ಕಲಿಕಾ ನಡಿಗೆಯಲಿಿ ನಾವು ಮಕಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನುು ನ ೋಡಿದ್ವಿ.
ಆದದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ ೋದ್ವಕ್ ಕ ಆಗಾಗೆೆ ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುರುತಾುರೆ.
ಇಂದು, ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ, ಅವರು ಈ ಪಾಠವನುು ಓದ್ವದುು, ಇದರಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನುು ವಿವರಿಸಿ, ಸಪಷ್ಟನೆ ನೋಡಿದ್ಾುರ .
ಈ ಕುರಿತ್ು ಏನಾಯ್ುಿ ಅಂತ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಥಸಿದೆ.
ಈ ನಡಿಗೆ ಮತ್ುು ಚರ್ೆಥಗಳ ಮ ಲ್ಕ, ನಾವು ಶಾಲೆಯಲಿಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ ್ಕೋಬಹುದು. ಮಕಕಳು ನಮಮ ಪ್ರಮುಖ್
ಕೆೀಂದರವಾಗಿದಾದರೆ.
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ನಾನು ತ್ರಗತಿಯನುು ಹೆ ರಭಾಗದಿಂದ ನ ೋಡ ಿೋನ . ಹೆ ರಭಾಗದಿಂದಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾದ್ವಿದ್ಾುರ
ಅಂತ ಯಾರಾದರ ಹೆೀಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ತ್ರಗತಿಯ ಒಳಗ ಹೆ ೀಗ ಿೋನ .
ನಾನು ಜುಲೆೈನಲಿಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೀರಿ ಅಲಿಿಂದ ಕಲಿಕಾ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿಿದ್ವೋನ.
ನಾನು ತ್ರಗತಿಯೊಳಗೆ ಹೆ ೀಗ ಿೋನ , ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ರ ಜ ತ ಗ ನಂತ್ರ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತೆುೀನೆ.
ಮೊದಲ್ು ನಾನು ಬೆ ೀಧನೆ ಮತ್ುು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಹೆೀಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಿದ್ ಅಂತ ನ ೋಡ ಿೋನ .
ಆ ಸಮಯದಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಂದಿಗೆ ನನು ಅಭಿಪ್ಾಾಯ್ ಹ ೋಳ ್ಕಳ ್ೋದ್ವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನುು ನಂತ್ರ ಮಾಡ ಿೋನ .
ನಾನು ಯಾವಾಗಲ್ ಕಲಿಕಾ ನಡಿಗೆ ಮಾಡ ಿೋನ .
ಮಕಕಳು ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆಯ ಹೆ ಂದಿದದರೆ, ನಾವು ಅವರೆಡೆಗ ಗಮನ ನೋಡಿಿೋವಿ.
ನಡಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೆೀ ಮಗುವಿಗೆ ಖಾಯಿಲೆ ಏನಾದ ಾ ಇದ್ ಾ ಅರ್ವಾ ಬ ೋರ ಏನಾದ ಾ ಸಮಸೆಯಯಿದ್ ಾ ಅದನ ೂ
ತಿಳ ್ಕೋತಿೋವಿ.
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಗಾರಮೀಣ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲಿಿ ಮಕಕಳ ಸಮಸೆಯ ಭಿನುವಾಗಿರುತ್ುದೆ, ನಾವದನೂ ವೆೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ನಿವಥಹಸ ಿೋವ .
ಕಲಿಕಾ ನಡಿಗೆಯಲಿಿ ಮಕಕಳನುು ಬಾಧಿಸುವ ಅಂಶಗಳನುು ನಾವು ನ ೋಡಿಿೋವಿ.
ನಾವು ಬೆ ೀಧನೆ ಮತ್ುು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಎರಡಕ ಕ ಒಂದೆೀ ಬಾರಿ ಗಮನ ನೋಡಿಿೋವಿ.
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸಥರಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ನಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಮುಖ್ಯ.
ಶಾಲೆಯಲಿಿ ಏನು ನಡಿೋತಿದ್ ಅಂತ ತಿಳ ್ಕಳ ್ೋದ್ವಕ್ ಕ ಇದು ಅತ್ಯಂತ್ ಉಪ್ಯುಕು.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ರಿೋತಿಯ್ಲ್ಲಲ ಆಳವಡಿಸಲಾಗ್ತದ್ ಯೋ ಅಥ್ಾಿ ಇಲ ಿೋ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯ್ುತ ಿೋವ .
ಇದರ ಮ ಲ್ಕ ನಾವು ಬ ೋಧನ ಮತುಿ ಕಲ್ಲಕ್ಾ ಪ್ಾಕ್ರಾಯಯ್ನೂ ನ ೋಡಬಹುದು, ಅಥ್ಾಿ ಮಕಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯ್ನೂ
ಗಮನಸಬಹುದು.
ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ಶಾಲ ಯ್ನೂ ನವಣಹಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಶಾಲಾ ವಾತಾವರರ್ದ ಸಂವ ೋದನ ಯ್ನ ೂ ಪ್ಡ ಯ್ಬಹುದು.
ನಾವು ಕ್ ೋವಲ್ ಬ ೋಧನ ಮತುಿ ಕಲ್ಲಕ್ಾ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಯ್ನೂ ಮಾತಾ ಗಮನಸ ೋದಲ ು ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅಂಶಗಳು ಮತುಿ
ಶಾಲ ಯ್ ಸಿಚ್ಛತ ಯ್ನ ೂ ಗಮನಸ ಿೋವ .
ನಮಮ ಶಾಲ ಯ್ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ ಎಲಾಲ ಅಂಶಗಳ್ ಇದಾಲ್ಲಲ ಅಡಕವಾಗ್ತದ್ .
ಕಲ್ಲಕ್ಾ ನಡಿಗ ಅತಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

