ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ: ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಗನ
ಕನ್ನಡ
ಯಾರೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸದರುವುದರಿಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ೆೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಶ್ಕ್ತಿಯ
ಮಟ್ಟವನುು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಯತ್ನುಸುತೆಿೇನೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಿಂದಗೂ ನನು seat ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ನರುವುದಲಿ.
ತರಗತ್ನ ನಿಶ್ಶಬದವಾಗಿದದರೆ, ’ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ೆೆಯಿದೆ’ ಎಿಂದು ಕೆೇಳುತೆಿೇನೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ೆೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು
ಪರಯತ್ನುಸುತೆಿೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಸಮಸ್ೆೆಗಳನುು ವೆೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿವವಹಿಸಲು ಬಯಸುತೆಿೇನೆ.
ಅವರು ನನಗೆ ಹೆೇಳಿದ ನಿಂತರ ನಾವು ಚಚ್ಚವಸಿ ಅದಕೆೆ ಪರಿಹಾರವನುು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಹುಡುಕುತೆಿೇವೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮಮ ತರಗತ್ನಗೆ ಹೊೇಗಲು ಬಯಸದದದರೆ, ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಅದನುು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಕಾಯವಕೆೆ
ಅಡ್ಡಿಯುಿಂಟ್ಾಗುತಿದೆ. ನಾನು ಸಿಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸಿನುು ಬಯಸುತೆಿೇನೆ.
ಎಲಿರೂ timetable ಅನುು ಪಾಲ್ಲಸಿದರೆ, ಯಾವುದೆೇ ಸಮಸ್ೆೆಯಿರುವುದಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆೆ ತರಗತ್ನಗೆ
ಹಾಜರಾಗಬಹುದು.
ನನು ಸುತ್ನಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೊೇಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸೂಚ್ಚಸುತೆಿೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಲಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತ್ನಯಲ್ಲಿ ಬೊೇಧಿಸುವ ಅಗತೆವಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರು ಇತರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಿಂಡರೆ, ವಿದಾೆರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಬೆೇಸರವಾಗಿ, ತರಗತ್ನಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದನುು ನಿಲ್ಲಿಸುತಾಿರೆ.
ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಗತ್ನಗೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಹೊೇಗಲು ತ್ನಳಿಸುತೆಿೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುಿ ವಿದಾೆರ್ಥವಗಳ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧ
ಸುಧಾರಿಸಲು ಪರಯತ್ನುಸುತೆಿೇನೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಪರಸಪರ ಸಹಕರಿಸುತಾಿರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನರಿಂಜನೆ ನಿೇಡುತೆಿೇವೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದನಾಚರಣೆ, ಮಕೆಳ
ದನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುತೆಿೇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲಾಿ ವಿಶೆೇಷ ಸಮಾರಿಂಭಗಳನೂು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಆಚರಿಸುತೆಿೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುಿ
ಮಕೆಳು ಹಾಡುವ ಮತುಿ ಇತರೆ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆನಿಂದಸುತಾಿರೆ. ವಿದಾೆರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅದು
ಇಷಟವಾಗುವುದರಿಿಂದ ಬೆೇಸರವೆನಿಸುವುದಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಒತಾಿಯಿಸುತ್ನಿದೆದೇವೆ ಎನುುವ ಭಾವನೆ ಬರುವುದಲಿ.
ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕುಳಿತಾಗ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು Principal ಎನುುವ ಭಾವನೆ ಬರದಿಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳುುತೆಿೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಗವದಶ್ವನ
ನಿೇಡುತೆಿೇನೆ. ವೆೇಗವಾಗಿ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿಂತೆ ಸಲಹೆ ನಿೇಡುತೆಿೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನೂು
ಸ್ಾಾಗತ್ನಸುತೆಿೇನೆ.
ಕೆಲವೊಮಮ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಿಂದ ಉತಿಮ ಸಲಹೆಗಳನುು ಪಡೆದುಕೊಳುುತೆಿೇನೆ. ನಾವು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆಿೇವೆ ಮತುಿ
ಸಿಬಬಿಂದಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೆೇ ಒತಿಡವಿರದಿಂತೆ ನೊೇಡ್ಡಕೊಳುುತೆಿೇನೆ.
ಎಲಾಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮಮ timetable ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿದವಷಟ ತರಗತ್ನಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದಾದರೆಯೇ ಎಿಂದು ಗಮನಿಸುವುದು

ನನು ಮೊದಲ ಕೆಲಸ.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದತ ಮಾಸಿಕ ಪಠ್ೆಕರಮವಿದೆ. ಅವರು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಠ್ೆವನುು ಪೂಣವಗೊಳಿಸುತಾಿರೆ ಮತುಿ ಮಾಸಿಕ
ಪರಿೇಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತಾಿರೆ.
A grade ಪಡೆಯುವ ಬಾಲಕ್ತಯರ ಸಿಂಖ್ೆೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತುಿ D ಅಥವಾ E grade ಪಡೆದ ಬಾಲಕ್ತಯರಿಗೆ ಹೆಚುಿವರಿ
ತರಗತ್ನ ನಡೆಸುವುದು ನಮಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನುು ಪರಿಹಾರ ಬೊೇಧನಾ ತರಗತ್ನಗಳೆಿಂದು ಕರೆಯುತೆಿೇವೆ. ಈ
ತರಗತ್ನಗಳೆ ಿಂದಗೆ, ನಾವು ವಿದಾೆರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅವರ grades ಗಳನುು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ನಿದೆದವು. ನಾನು B.Sc.
ಯಿಂತಹ ದೊಡಿ ತರಗತ್ನಗಳ ಪಠ್ೆದಿಂದ ಚ್ಚತರಗಳು ಮತುಿ chart ಗಳನುು ಬಳಸುತ್ನಿದೆದ. ನಾನು ಈ chart ಗಳನುು
ಮಾಡ್ಡಸಿಕೊಿಂಡ್ಡದೆದ.
ನಾನು ನಮಮ ತರಗತ್ನಯಲ್ಲಿ ಉತಿಮ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಿವಸಲು ಪರಯತ್ನುಸಿದೆ. ಮಕೆಳು ಸಿಂಪೂಣವ ಅಲಿಂಕೃತವಾದ
ತರಗತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳುಲು ಬಯಸುತ್ನಿದದರು. ಈ ಮೊದಲು ಅದು ಹಿೇಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದದರಿಿಂದ ನಾನು ವಿದಾೆರ್ಥವಗಳಿಗೆೇ
ಅವರ ತರಗತ್ನಗಳನುು ಅಲಿಂಕರಿಸಲು ತ್ನಳಿಸಿದೆ.
ಅವರು ವಸುಿ ವಿಷಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ chart ಮಾಡ್ಡದರು. ಅವರು ಈ chart ಮತುಿ poster ಗಳನುು ಬಳಸಿ
ವಸುಿವಿಷಯವನುು ಉದಾಹರಿಸಿದರು.
ಈ ರಿೇತ್ನ ಅವರು ಆಗಾಗೆೆ chart ನೊೇಡುತ್ನಿದದರಿಿಂದ ಅವರ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಚ್ಾಿಗಿ ಉಳಿದತುಿ- ಅಿಂತೆಯೇ ತರಗತ್ನಯೂ
ಉತಿಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ನಿತುಿ.
ವಿದಾೆರ್ಥವಗಳು ತಮಮ ವಿಷಯವನುು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪರಯತ್ನುಸಿ ಉತಿಮ ಚ್ಚತರಗಳೆ ಿಂದಗೆ ಬರುತ್ನಿದದರು ಹಾಗೂ ಅವರ
ತರಗತ್ನಗಳನುು ಅಲಿಂಕರಿಸುತ್ನಿದದರು.
Principal ಹಾಗೂ ವಿದಾೆರ್ಥವಗಳ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧ ಆತ್ನೀಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಸಿಿನಿಿಂದರುವುದು ಶಾಲೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ
ಆದೆತೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಸಮಯಕೆೆ ಏನು ಮಾಡಬೆೇಕೆನುುವ ಕುರಿತು ಸಿಂಪೂಣವ ಅಭಿವೃದಿಪಡ್ಡಸಿದ ಯೇಜನೆ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದದದರೂ
ಸಹ ಅದು ಎಲಿರೂ ಅಳವಡ್ಡಸಿಕೊಳುಬಹುದಾದ ಆಲೊೇಚನೆಯಾಗಬೆೇಕ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Principal ವಿದಾೆರ್ಥವವೆೇತನ ನಿೇಡ್ಡಕೆ, ಸಮವಸರ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ cycle ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದದರೆ,
ಅವರು ಇಿಂತಹ ವಿತರಣೆಗಳನುು ಯೇಜನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿಂದಾಗ
ಎಲಾಿ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಅದರಲೆಿೇ ತೊಡಗಿಕೊಿಂಡು, ತರಗತ್ನಗಳನುು ನಿವವಹಿಸದರುವ ವೆವಸ್ೆೆಯಿರಬಾರದು, ಇಲಿದದದರೆ, ಅದು
ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತ್ನಯ ಮೇಲೆ ಪರಭಾವ ಬಿೇರುತಿದೆ.

