ಆಲೆ ೋಚನೆಯನ್ನು ಉತೆತೋಜಿಸಲನ ಪ್ರಶ್ನುಸನವಿಕೆಯ ಬಳಕೆ: ಹಿರಿಯ ಪ್ರರಥಮಿಕ ವಿಜ್ಞರನ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಕಲಿಕೆಯನನು ಬೆೆಂಬಲಿಸಲನ ಪಯಠಗಳಲಿಿ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನನು ಪ್ರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಬಳಸನವುದನ ಮಹತ್ವಪ್ೂರ್ಣವ್ಯಗಿದೆ, ಅದನ
ಶಿಕ್ಷಕರನ ಮತ್ನು ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳಿಬಬರಿಗೂ ಸವ್ಯಲೊಡ್ನುತ್ುದೆ. ಅವರನ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನನು ಕೆೇಳಲನ ಮತ್ನು ಉತ್ುರಿಸಲನ ಅಭ್ಯಾಸ
ಮಯಡ್ನವುದಕೆೆ ಅವಕಯಶಗಳ ಅಗತ್ಾವಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೆಂದಶಣನ:
ಪ್ರಶಿುಸನವುದನ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಶಕ್ತುಶ್ಯಲಿ; ಇದನನು Socrates ನ ಕಯಲದೆಂದಲೂ ಅನನಸರಿಸಲಯಗನತ್ತುದೆ. ನಯನನ ಉತ್ುಮ
ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನನು ಕೆೇಳಿದರೆ ನನು ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳ ಜ್ಞಯನವನನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲನ ಮತ್ನು ಕನಲೆಂಕನಷವ್ಯಗಿ ಅಧ್ಾಯನ ಮಯಡ್ಲನ
ನೆರವ್ಯಗನತ್ುದೆ.
ವಿದಯಾರ್ಥಣ ಶಿೇಘ್ರವ್ಯಗಿ ಉತ್ುರ ನೇಡ್ದದದಲಿಿ, ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರನ ತ್ಕ್ಷರ್ವ್ೆೇ ಉತ್ುರವನನು ತ್ನೆಂಬನತ್ಯುರೆ, ಆದರೆ
ಹೇಗಯಗಬಯರದೆೆಂಬನದನ ನನು ಅಭಿಪಯರಯ. ಬದಲಯಗಿ ನಯನನ ನನು ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ನು ಅವಕಯಶ ನೇಡಿ ಉತ್ುರ
ಹನಡ್ನಕನವೆಂತ್ೆ ತ್ತಳಿಸನತ್ೆುೇನೆ. ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳು ಕಲಿಯಲನ ನೆರವ್ಯಗನವ ದಕ್ತೆನಲಿಿ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನನು ಕೆೇಳುವ ಕೌಶಲಾ ಬೆಳೆಸಿ
ಕೊಳುುವುದರಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ನು ತ್ಯಳೆೆಯ ಅಗತ್ಾವಿದೆ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಇಲಿಿ ಈ ಮಯಧ್ಾಮಿಕ ತ್ರಗತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಉಷಣತ್ೆ ಮತ್ನು ಅದನನು ಅಳೆಯನವುದರ ಬಗೆೆ ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳ ಗರಹಕೆಯನನು
ಸನಧಯರಿಸಲನ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನನು ಮೆಂಡಿಸನವ ಪ್ರಯೇಗ ಮಯಡ್ನತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: यह ाँ, क्य दिख ई िे रह है आप लोगों को?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: प नी, प नी।
ಶಿಕ್ಷಕ: इसपे कुछ ललख है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತ್ನು ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳಿಗೆ ಗಯಜಿನ ಲೊೇಟಗಳಲಿಿರನವ ನೇರನ ಕೊೇಣೆಯ ತ್ಯಪ್ಮಯನದಲಿಿ ಬಿಸಿ ಅಥವ್ಯ ತ್ರ್ಣಗಿದೆಯೆ ಎೆಂದನ
ಗನತ್ತಣಸಲನ ಹೆೇಳುತ್ಯುರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: उस तरफ व ल गरम है sir जी, बीच व ल स ि है , और sir जी, इस तरफ व ल ठं ड है ।

ಶಿಕ್ಷಕ: कैसे पत लग , बेट ? खडे हो करके बत ओ, मझ
ु !े
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: Sir जी, म लम
ा िे रह है । Sir जी।
ಶಿಕ್ಷಕ: म लम
ा कैसे िे रह है ? वही तो मैं पछ
ा रह हााँ, क्य चीज़ है, जजससे तम्
ु हें पत लग गय कक ह ाँ, ये ठं ड है - ये गरम है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: Sir जी, उसव ले में से, sir जी, भ प ननकल रही है ।
ಶಿಕ್ಷಕ: अच्छ ? भ प ननकल रही है ! अच्छ ? और?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: Sir जी, इस तरफ क , sir जी, उस में थोड -थोड - प नी झलक रह है, sir जी।
ಶಿಕ್ಷಕ: ब हर?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: ह ाँ, sir, ऊपर।
ಶಿಕ್ಷಕ: ह ाँ, अच्छ , िे ख कर तो बत दिय । अब छा कर बत ने को कहें ग,े तो बत ओगे?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: बैठो, अच्छ ! मैं िो लोगों को बुल ऊाँग । ह ाँ, बबदटय स ववत्री, यह ाँ आओ।
यह ाँ आक र के ये A और B को बत ओ - कौन स ठं ड है ? कौन स गरम है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Sir जी, कैसे...
ಶಿಕ್ಷಕ: कैसे भी बत ओ, बेट । कौन स ठं ड है ? कौन स गरम है ? A और B में ? बत ओ!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Sir जी, ये व ल ठं ड है , sir, ये व ल गरम है ।
ಶಿಕ್ಷಕ: ये ठं ड है , ये गरम है । Very good, बेट ! चलो, बैठ ज ओ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತ್ನು ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳೆ ೆಂದಗೆ ಸೆಂಭ್ಯಷಣೆ ಮನೆಂದನವರೆಸಲನ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನನು ಹೆೇಗೆ ಬಳಸನತ್ಯುರೆ, ಅವರ ಉತ್ುರವನನು
ವಿಸುರಿಸಲನ ಹಯಗೂ ಅದರ ಕನರಿತ್ನ ಆಲೊೇಚ್ಚಸಲನ ಅವರಿಗೆ ಅನನಮತ್ತಸಿದಯದರೆ ಎೆಂದನ ಗಮನಸಿ. ಅವರನ ವಿವಿಧ್
ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳು ನೆರವ್ಯಗನವೆಂತ್ೆ ಅವಕಯಶ ನೇಡಿದಯದರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: मैं अब बुल ऊाँग , पंकज को। आप यह बत इए, B और C व ले में - कौन स गरम है ? कौन स
ठं ड है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: Sir, ये व ल , B व ल ...
ಶಿಕ್ಷಕ: B व ल ... क्य है ?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: गरम है , sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: और ये?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: ठं ड है , sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: ठं ड है । चललए, अब िे खखये!
ये बत इए, इसको - िोनों लोगों ने - एक ब र ठं ड कह , एक ब र गरम, क्यों?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: Sir जी, इसमें बफफ है, सिफ है !
ಶಿಕ್ಷಕ: नहीं तो ठीक है , बफफ है तो, आपने तो इसको गरम कह !
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: वो तो कह रहे थे - ठं ड है !
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Sir जी ये हल्क है ।
ಶಿಕ್ಷಕ: चललए, पाछते हैं। सबसे पाछते हैं, बैदठये।
जब इसको - इसको िे ख , तो गरम है, क्यों?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: क्यों कक, sir, ये C व ल ज्य ि ठं ड है ।
ಶಿಕ್ಷಕ: C व ल ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ज्य ि ठं ड है ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನೆಂತ್ರದ ಪಯಠದಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕ ತ್ನು ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳಿಗೆ thermometer ಕನರಿತ್ನ ತ್ಮೆದೆೇ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನನು ರಚ್ಚಸಲನ ತ್ತಳಿಸನತ್ಯುರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: आत है । ये ककसने बन य है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: इसमें शीश है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: इसमें ऊपर
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: ऊपर...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: हर colour क ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕರನ ಅವರ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಸಪೆಂದಸಿ ಅವರ ಆಲೊೇಚನೆಯನನು ಪ್ರೇತ್ಯಾಹಸಲನ ಮತ್ನು ವಿಸುರಿಸಲನ ಮತ್ುಷನು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನನು

ಕೆೇಳುತ್ಯುರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: ये, sir... इसमें शीश क्यों लग है ?
ಶಿಕ್ಷಕ: इसमें कौन-स शीश ? ये व ल ? इसमें शीश क्यों लग हुआ है ? बत सकते हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: इसमें , sir जी, number दिखते हैं।
ಶಿಕ್ಷಕ: इसमें number दिखते हैं? आपने िे खे हैं? Number? इसमें ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: नहीं?
ಶಿಕ್ಷಕ: नहीं िे खे हैं? चललए, इसमें कहीं कुछ आप को बटन दिख ई दिय ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: उसको िब य आपने?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: No, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: िे खखए। चललए मैं िस
ा रे group से पछ
ा त हााँ। ह ाँ, बत ओ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: ये क्यों बन है ?
ಶಿಕ್ಷಕ: ‘ये क्यों बन है ?’ प्रश्न है । बत इये!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: ये sir, बख
ु र न पने के ललए बन है ।
ಶಿಕ್ಷಕ: बुख र ही न प ज सकत है, ख ली?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: प नी, sir जी, िो जगह धर हो - एक जगह ठं ड , एक जगह गरम। उसे, अंगल
ु ी से भी
िे ख सकते हैं, और इससे भी िे ख सकते हैं। इससे पत चल ज एग ये ककतन ठं ड और ककतन गरम
है ।
ಶಿಕ್ಷಕ: Very good! Very good. ये चीज़ िे खखए, एक उत्तर हम रे ही बीच में तो है! है न ? अब समझ
में आ गय , आपको?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: अच्छ ! तो कफर क्य चीज़ न प रह है ये?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: त प।
ಶಿಕ್ಷಕ: त प! ठीक है , बेट !

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೆಂದಶಣನ:
ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನನು ಉತ್ುರಿಸದದಯದಗ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಸಿದಧರಿರಬೆೇಕನ.
ಹೆಂತ್ಹೆಂತ್ವ್ಯಗಿ ನಯನನ ಪ್ರಶಿುಸಿದರೆ ಮತ್ನು ಅವರ ಜ್ಞಯನದೆಂದಲೆೇ ಪಯರರೆಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರನ ಉತ್ುರಿಸಲನ ಪಯರರೆಂಭಿಸನತ್ಯುರೆ
ಎೆಂದನ ನಯನನ ಕೆಂಡಿದೆದೇನೆ.
ನಯನನ ಅವರನನು ಮತ್ುಷನು ಉತ್ೆುೇಜಿಸಿದರೆ, ಅವರನ ಪ್ೂರ್ಣ ಉತ್ುರದೊೆಂದಗೆ ಪ್ರತ್ತಕ್ತರಯಿಸನತ್ಯುರೆ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನೇವು ಎಷನು ಬಯರಿಗೊಮ್ಮೆ ನಮೆ ವಿದಯಾರ್ಥಣಗಳಿಗೆ ಅವರದೆೇ ಆದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನನು ಕೆೇಳಲನ ಅವಕಯಶ ನೇಡ್ನತ್ತುೇರಿ? ಇದನ
ಸೆಂಪ್ೂರ್ಣ ತ್ರಗತ್ತಯಲಯಿಗಿರಬಹನದನ ಅಥವ್ಯ ಸರ್ಣ ಗನೆಂಪಿನ ಚಟನವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಆಗಿರಬಹನದನ.

