ಜ ೋಡಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕ : ಹಿರಿರ್ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಭಾಷ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ
ಕನ್ನಡ (ಹಿಿಂದಿಯಿಂದಿಗ )
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಮಯಧ್ಾಮಿಕ ಭಯಷಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಯಾತಂತರಯ ಹ ೋರಯಟಗಯರರ ಕುರಿತಯದ್ ಆತಮಕಥ ಯ ಪ್ಠ್ಾವನುು
ಓದ್ುತ್ತಿದ್ಯಾರ .
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರತ್ತಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ ು ಆತಮಕಥ ಬ್ರ ಯಲು ಸಿದ್ಧಗ ಳಿಸಲು ಜಂಟಿಕಯಯಿವನುು ಬ್ಳಸುತಯಿರ .
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अब इसमें , हमने कुछ शब्द ननकाले हैं। दे खिए।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಯನವನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ಟಿಿಯನುು ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮ ಲಕ ಆರಂಭಿಸುತಯಿರ .
ಶಿಕ್ಷಕಿ: दृढ़ ननश्चयी, स्वाभिमानी, समानता, िावुक, कममठता, समाजसेवा।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತರಗತ್ತ ಓದಿದ್ ಆತಮಕಥ ಯ ಪ್ಠ್ಾದಿಂದ್ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ದ್ಗಳನುು ಆಯ್ಕಕಮಯಡಿ- ಚಟುವಟಿಕ ಯನುು ರಚಿಸಲು
ಸಿದ್ಧಮಯಡುತಯಿರ .
ಶಿಕ್ಷಕಿ: दे िो, आप जो साक्षात्कार के प्रश्न तैयार करें ग,े वो कैसे तैयार करें ग?
े ये board पे शब्द भलिे
हुए हैं।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ ೋಡಿಗ ಕಪ್ಪುಹಲಗ ಯ ಮೋಲ “ಶ್ರಮಜೋವಿ” ಮತುಿ “ಉತಿಮ ನಡತ ಯುಳಳ” ಎನುುವಂತಹ
ಪ್ದ್ಗಳನುು ಬ್ಳಸಿ ಆತಮಕಥ ಪ್ರಶ್ ುಯನುು ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸಲು ಪ್ರೋತಯಾಹಿಸುತಯಿರ .
ಶಿಕ್ಷಕಿ: आप ककस तरह से पररश्रमी हैं? ये प्रश्न आना चाहहए, आपके साक्षात्कार में ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಈ ಪ್ರಶ್ ುಗಳ ಮೋಲ ವ್ ೈಯಕಿಿಕವ್ಯಗಿ ಕಯಯಿ ನಿವಿಹಿಸಲು ಐದ್ು ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಯಲಯವಕಯಶ್ ನಿೋಡುತಯಿರ .
ಜಂಟಿಕಯಯಿಕ ಕ ಎಚಚರಿಕ ಯ ಸಿದ್ಧತ , ಇಲ್ಲಿ ತ ೋರಿಸಿರುವಂತ , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಂದ್ ಏನನುು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಯಗಿದ್ ಎಂದ್ು
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುವಪದ್ು ಮುಖಾ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: सारे बच्चों ने प्रश्न तैयार कर भलए?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अब हमको, एक दस
ु रे का साक्षात्कार करना है ।

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ತಮಮ ಜ ತ ಗಯರರಿಗ ಸುಮಯರು 5 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಯಲ ಸಂದ್ಶ್ಿನ ಮಯಡಿ ಅವರ ಉತಿರದ್
ಟಿಪ್ುಣಿ ಮಯಡುವಂತ ತ್ತಳಿಸುತಯಿರ .
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जब आप साक्षात्कार लेंगे, तो वो साक्षात्कार को note करना है , अपनी कॉपी पर। प्रश्न, जो
आप पूछ रहे हैं, उनके उत्तर िी आपको note करते रहना है । तो जब, आप अपने साथी का
साक्षात्कार करें , तो वो जो िी उत्तर दे ता है , वो आप भलिते रहें , note करतें रहें , उन उत्तरों को।
ठीक है ना?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: आपकी प्रप्रय प्रवषय क्या है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: मेरा प्रप्रय प्रवषय अंग्रेजी है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: आप कैसे िावक
ु हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: अगर कोई बच्चा, या कोई िी पशुपक्षी, ककसी को िी दुःु ि होता है , तो मैं दि
ु ी हो
जाती हूूँ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಜಂಟಿಕಯಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಅವರು ಕಲ್ಲಯುವಪದ್ರಲ್ಲಿ ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳಳಲು ನ ರವ್ಯಗುತಿದ್ .
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: आप संस्कारी हैं? अगर हाूँ, तो कैसे संस्कारी हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: मेरे संस्कार यह हैं कक, अगर मेरे घर कोई मेहमान आता है , तो मैं उसे प्रणाम करती
हूूँ। और उसका अच्छी तरह से ख़याल रिती हूूँ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: आप ककस तरह दृढ़ ननश्चयी हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: अगर मैंने जो सोचा, तो वो मैं करती हूूँ। मेरी यही दृढ़ ननश्चय है । मैंने पाूँचवीं class में
सोचा था कक, मैं top करूँगी, और आज मैंने top कर भलया।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: क्या आप पररश्रमी हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: जी, मैं पररश्रमी हू?
ूँ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: अगर हैं तो कैसे?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: मैं सब
ु ह उठ कर स्कूल आती हूूँ। और मैं पढ़ाई करती हूूँ। और किर, यहाूँ से जाकर
अपने िाई-बहनों की मदद करती हूूँ, पढ़ाई में । और अपनी मम्मी की काम में मदद करती हूूँ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತಿರಗಳನುು ಪ್ೂಣಿಗ ಳಿಸಿದ್ಯಾರ ಯ್ಕೋ ಎಂದ್ು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸುತಯಿರ .

ಶಿಕ್ಷಕಿ: आपके साथी ने जो उत्तर हदए थे, वो आपने भलिे हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अब उन उत्तर के आधार पे, आपको अपने साथी की जीवनी तैयार करनी है । इस काम के
भलए आपको, दस भमनट का समय हदया जाता है ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಸಂದ್ಶ್ಿನದ್ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ ಜ ತ ಗಯರರ ಆತಮಕಥ ಬ್ರ ಯಲು ತಮಮ notes ಬ್ಳಸುತಯಿರ ಮತುಿ
ಪಯಠ್ದ್ ಕ ನ ಯಲ್ಲಿ, ಇತರರು ಬ್ರ ದಿರುವಪದ್ನುು ಅವರು ಓದ್ುತಯಿರ . ನಿೋವಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಬ್ರ ಯುವ ಕ ಲಸದ್ಲ್ಲಿ
ನ ರವ್ಯಗಲು ಜ ತ ಕಯಯಿವನುು ಹ ೋಗ ಬ್ಳಸುತ್ತಿೋರಿ?

