ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಭಹಹದಹಸೆಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಇದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ು
ಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹ –OERನ ಭಟಖ್ಯ
ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನಟನ ಈಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ಗವೆಯದಟ ರಿಗ ಿ ಗಯಟ ತಭಮ್ ೃರುಮಲ್ಲಿ ಗವಯಕ್ಿಯಟ ’ಿದಹಯದ್ವಿ‘
ಸಹಧನ ಹಹಗ ಿಧಹನಗಳನಟನ ಾೆವೆಿಕ್ೆ ಳುಧಲ್ ಲ್ಲ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಯದಟಯತೆ, ಾೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ
ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಯತೆ ಷಯನ ಮ್ಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಯದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ,
ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಿ, ಗಯ ೃರು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಿಕ್ೆ ಯಡಟ ಗುಗಳನಟನ ನ ತನ ಷಯದಬವಿಗಳಿಗೆ
ಭತಟು ಿಶಮಗಳಿಗೆ ಗನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಯತಗಳಿಗ ಗನವಮವಹಗಟ ಈ ರಭಟಖ್ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀರ ಭತಟು ಟೆಸ್
ಇಯಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಯತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷ ಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಯದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್
ಷಲಹೆಗಳನಟನ ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಯಡಯತೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಷಯಘಟಿಷಟ ಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ಿದಹಯದ್ವಿ ಭತಟು ಿದಹಯದ್ವಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ನಡಟಿನ ಒಡನಹಟ್ನಟನ ನವಿಡಿಷಟ ಿಧಹನಗಳನಟನ –
ಒಳಗೆ ಯಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಭಟಖ್ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳು ಲಬಯಿದೆ.
ವೀಡಿಯೀ ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಿದ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗರಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಯತರಗಳನಟನ
ಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳ ಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಯದಟಯತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಮ
ಗಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯರೀಮ ತಯಗರಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧವಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟನ ಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟರಷಲಟ ಿೀಕ್ಷಕ್ ಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಯದ್ಧ ತಯಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರರೀಕ್ರಿಿದಟದ,
ಿಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗನಟಗಟಣವಹಗಿ ಿೀಕ್ಷಕ್ ಿಯಣೆಮನಟನ ಭಹಷಹಯತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಯ್ಗಳನಟನ ಿೀಡಿಯೀ
ಚಿತರದ ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧವಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಿದಟದ, ಗಯತರ್ಹವಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಈ
ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಾೆಿಟ್ ನ, ಪಿಿ, ಡಿ.ಿ.ಡಿ, ಮೊಾೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡವಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ
ಇುಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ರಯೀಗಗಳು, ರಕ್ರರಯೆಗಳು ಗಥವಹ

ಭ ಲಕ್ ತೆ ೀರಿಷಟುದನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆ ಒಳಗೆ ಯಡಿದೆ.

ಇದಟ ಿಜ್ಞಹನ ಾೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಯದಹಗೆೆ ಫಳಷಟ ಒಯದಟ ಮಹಗೆ ೀವಿಹಮವಹಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ
ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಎಯಫಟದನಟನ ನೀು ಗಥೆೈವಿಿಕ್ೆ ಳುಧುದಟ ಈ ಘಟ್ಕ್ದ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಷಯದಬವಿದಲ್ಲಿ ಆಹಹಯದ ಫಗೆೆ
ಾೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ, ಈ ಗಯವು ಗನವಮವಹಗಟತುದೆ.
ಸಲವಹಯಟ ಕ್ಹಯಣಗಳಿಗಹಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ನೀು ಹೆೀಗೆ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಯೀಜಿಿ
ಗನಟಷಹುನಗೆ ಳಿಷಟಿರಿ ಎಯಫಟ

ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಈ ಗನಟಬದ್ಧಯದ ಏನನನಟ ಕ್ಲ್ಲಮಟಯಟ ಹಹಗ ಹೆೀಗೆ ರರಕ್ರರಯಿಷಟಯಟ

ಎಯಫಟದಯ ಯೀಲ್ೆ ರಭಟಖ್ವಹದ ರಿಣಹಭ ಬೀಯಟತುದೆ. ಾೆ ೀಧನೆಮನಟನ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿಷಟಲ್ಲಿ, ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ
ಫಳಷಟುದಟ ಷಟಲಬಲಿ, ಆದರೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಇದಯ ರಿಣಹಭ ಗಗಹಧವಹಗಫಸಟದಟ. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಿಿಧ
ಉದೆದೀವಗಳು, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ನವಿಿಸಷಟಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಹತರ ಹಹಗ ಇದನಟನ ಯೀಜಿಷಟುದಯ ರಿಣಹಭಗಳನಟನ ಈ ಘಟ್ಕ್ದ್ಧಯದ
ಗರಿಮಫಸಟದಹಗಿದೆ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಯ ರಿಣಹಭನಟನ ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಷಲಟ ನಭಗೆ ಯದಟ ಗಕ್ಹವನಟನ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿೀವೆೀನು ಕಲ್ಲಯಬಸುದು


ಿಿಧ ಉದೆದೀವಗಳಿಗಹಗಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಟ ಉದಹ: ಆಹಹಯದ ಫಗೆೆ ಾೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನವಿಿಸಷಟವಹಗ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಗಟಯಟರಷಟುದಟ



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಟು ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ಯೀಜಿಷಟುದಯ ಭ ಲಕ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟುದಟ ಭತಟು
ಗಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ನೀಡಟುದಟ

ಈ

ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ

ನೀು ಹೆ ಷದಹಗಿ ನನಹದಯ ಕ್ಲ್ಲಮಟವಹಗ, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಹೆ ಷ ರನಷನಟನ ತಯಹರಿಷಟವಹಗ ಗಥವಹ ಒಯದಟ ಮಯತರನಟನ ಚಹಲನೆ
ಮಹಡಟವಹಗ, ಯಹರಹದಯ ಆ ಕ್ಹಮವಿನಟನ ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಟುದಟ ಎಯಫಟದಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ನೆ ೀಡಿದರೆ, ಗದಟ ನಭಗೆ
ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಫಸಟದಟ. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಒಯದಟ ಷಯಳ ಾೆ ೀಧನಹ ಮಹಗೆ ೀವಿಹಮವಹಗಿ ಕ್ಹಣಫಸಟದಟ.

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ

ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟುದಟ ಹಹಗ ಗರಿಶು ಭಟ್ುದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಉಯಟ್ಟಮಹಡಟಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಭಸತುಯವಹದ ಹತರನಟನ ನವಿಿಸಷಟತಹುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳು ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ನಕ್ೆಯದರೆ ಗುಗಳು:


ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ನೆೈಜ್ ಘಟ್ನೆಗಳು, ಿದಯಮಹನಗಳು ಭತಟು ರಕ್ರರಯೆಗಳ ಗನಟಬಗಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ.



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಷಕ್ರು ಭತಟು ೆರೀಯಣೆಮನಟನ ಹೆಚಿುಷಟುದಟ.



ಒಯದಟ ಘಟ್ನೆ ಗಥವಹ ಿದಯಮಹನದ ಭ ಲಕ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕ್ರಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ. ಉ
ಆಹಹಯದಲ್ಲಿ

ಇಯಟಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ)



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ೃದ್ಧಧಷಲಟ ಫಳಷಫಸಟದಟ.



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಭಮ್ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮವಿನಟನ ಹೆಚಟು ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ಮಹಡಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ.

ಾೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ನೀು ಮಹಡಟ ಗಥವಹ ಮಹಡಿದ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಿ. ಗುಗಳನಟನ ನಕ್ೆ ಫಳಷಟಿರಿ? ನಭಮ್
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಗುಗಳ ಫಗೆೆ ಹೆೀಗೆ ರರಕ್ರರಯಿಷಟಯಟ?

www.TESS-India.edu.in

1

1. ಹಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನುನ ಏಕೆ ಬಳಷಬೆೀಕು?
ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ಹಹಗ ಷಯೂಣವಿವಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷಲಟ, ಯಹವಹಗಲ ಗಯಟ ಮಹಡಿ ಕ್ಲ್ಲಮಾೆೀಕ್ಟ
ಎಯದಟ ನೀು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಫಸಟದಟ. ಆದರೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಷವತಃ ಗರೆೀ ಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮವಿಗಳನಟನ ಮಹಡಲಟ
ಗಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಾೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ. ಇದರಿಯದ ಗರಿಗೆ ಉಕ್ಯಣಗಳನಟನ ಫಳಷಟ ಭತಟು ನವಿಿಸಷಟ, ನಧಹವಿಯ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಧ,
ದ

ವ ಷಯಗರಿಸಷಟ ಹಹಗ ಗಯಟ ಮಹಡಟ ಕ್ಹಮವಿ ಹಹಗ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷ ಮವಹಗಿ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಗಕ್ಹವನಟನ

ಒದಗಿಿದಯತಹಗಟತುದೆ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಉದೆದೀವೂವಿಕ್ವಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷಲಟ ಉಮಟಕ್ು ಗಕ್ಹವಗಳನಟನ ನೀಡಟುದರಿಯದ, ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ
ರಿಕ್ಲನೆಗಳ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಉತುಭಡಿಷಟತುದೆ. ಉತುಭ ಿಜ್ಞಹನ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ, ನಭಗೆ ಯಹವಹಗಲ ಆಷಕ್ರುಮಟತವಹದ, ಕ್ೆಲು
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಗಿಷಮ್ಯ ೀಮವಹದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಹಗಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ರಭಟಖ್ವಹದ ಹತರನಟನ ಯ ಪಿಷಟತುದೆ.
(Wellington and Ireson. 2012)



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಭಮ್ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮವಿನಟನ ಷವತಃ ತಹವೆೀ ಮಹಡಟುದಯ ಫದಲ್ಹಗಿ, ನೀು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ
ಆಮಟದಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಕ್ಹಯಣಗವೆೀನಟ?



ತಯಗರಮಲ್ಲಿ ನೀು ಮಹಡಿದ

ಮಹಡಟ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮವಿ ಹಹಗ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳ ಫಗೆೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಿ.

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ರರಯಯದಯ ಗನಟಕ್ ಲಗವೆೀನಟ ಎಯಫಟದನಟನ ಯೀಚಿಿ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಗನಟಬಗಳ ಸಯಚಿಕ್ೆಮ ಭ ಲಕ್ ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನದ್ಧವಿಶು ಗಯವಗಳ ಯೀಲ್ೆ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕ್ರಿಷಟಯತೆ
ಮಹಡಟತುದೆ. ಇಲಿವಹದಲ್ಲಿ ಗಯಟ ಕ್ೆಲು ಗಯವಗಳನಟನ ಬಟ್ಟುಬಡಫಸಟದಟ. ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಷಫಲಗೆ ಳಿಷಲಟ
ಭತಟು ನಭಮ್ ಿಯಣೆಗಳಿಗೆ ಆಧಹಯನಟನ ಒದಗಿಷಲಟ ನೀು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಉಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಆಹಹಯದ ಫಗೆೆ
ಾೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ, ಆಹಹಯನಟನ ಾೆೀಯಿಿದಹಗ ಹೆೀಗೆ ಫದಲ್ಹಣೆ ಹೆ ಯದಟತುದೆ ಎಯಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಿೀಕ್ಷಣಹ ರೃರುಮನಟನ
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಾೆವೆಷಟತುದೆ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಭಮ್ಶುಕ್ೆಾ ತಹವೆೀ ನಕ್ೆ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮವಿನಟನ ಮಹಡಲಟ ಸಹಧಯಿಲಿ ಎಯಫಟದಕ್ೆಾ ಸಲವಹಯಟ ಉತುಭ ಕ್ಹಯಣಗಳಿವೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಷಯಖ್ೆಯ ಹೆಚಹುಗಿ

, ಷಭಮ, ಷಥಳ ಭತಟು ಗವಯಕ್ವಹದ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳು ಲಬಯಿಲಿದ್ಧಯಟುದಟ.

ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ,ನೀು ನಭಮ್ ೃರುಯ ನಣವಿಮನಟನ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಧುದಯ ಭ ಲಕ್ ಯಹ ಷಯದಬವಿದಲ್ಲಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಷಭವಿಕ್
ಎಯಫಟದನಟನ ನಧವಿರಿಷಾೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ. ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಭ ಲಕ್ ನೀು ಕ್ೆೈ

ಡ ನಣವಿಮಗಳನಟನ ಷಭದ್ವಿಷಟುದಟ

ಗವಯಕ್ವೆೀ ಹೆ ಯತಟ ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ಷಟಲಭವಹದಟದನಟನ ಆಮಟದಕ್ೆ ಳುಧುದಲಿ.
ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನಭಗೆ ಯಹುದಟ ಷಟಲಬ ಎನಟನುದಯ ಫದಲ್ಹಗಿ, ನಭಮ್ ಿದಹಯ

ಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಭ ಲಕ್ ನೀು ಕ್ೆೈಗೆ ಯಡ

ನಣವಿಮಗಳನಟನ ಷಭದ್ವಿಷಟುದಟ ಗವಯಕ್. ಎಲಿ ರಕ್ರರಯೆಗಳು ಭತಟು ಿದಯಮಹನ ತಯಗರ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಾೆಯಫಲ್ಲಷಟುದ್ಧಲಿ.
ಹರಯೀಗಿಕ್ವಹಗಿ, ತಯಗರ ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಷಯಕ್ರೀಣವಿವಹಗಿಯಫಸಟದಟ ಗಥವಹ ದ್ಧೀಘವಿವಹಗಿಯಫಸಟದಟ.
ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ, ‘ಒಯದಟ ತಯಗರ ರಯೀಗಕ್ರಾಯತ, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಉತುಭವಹದ, ರತಯಕ್ಷವಹದ, ಷಶುತೆಯಿಯದ ಕ್ ಡಿಯಟ ಭತಟು
ಹೆಚಟು ರಭಹನಟನ ಬೀಯಟ’ ರಯೀಜ್ನಹ ವಕ್ುತೆಮನಟನ ಹೆ ಯದ್ಧದೆ. (Wellington and Ireson. 2012 p.165) ಆದಹಗ ಯ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ
ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆ

, ನರಹಷಕ್ರು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳಧದೆೀ ಇಯಟುದಟ ಭತಟು ಾೆೀಷಯದ್ಧಯದ್ಧಯಟುದಟ
. ಒಯದಟ
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ಹಹಗಹದರೆ, ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ, ನೀು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಗರಿಶು ಭಟ್ುದಲ್ಲಿ ಭಹಗಿಸ
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ಗಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಾೆಯಫಲ್ಲ

ಹಹಗ ಗಯ ಆಷಕ್ರುಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ಟುಕ್ೆ

? ಭಹಗವಃ ಉತುಯು, ನಭಮ್ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ

ಉದೆದೀವದಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ ಭತಟು ನೀು ನನನಟನ ಸಹಧಿಷಾೆೀಕ್ಹಗಿದೆ ಎನಟನುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ಟ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳು ಸಲವಹಯಟ ಸಹಧಯತೆಗಳಿಯದ ಕ್ ಡಿದ ಉದೆದೀವಗಳನಟನ ಹೆ ಯದ್ಧವೆ. ಇುಗಳನಟನ ಭ ಯಟ ಿಸಹುಯವಹದ ಿಧಗಳಲ್ಲಿ
ಗಿೀವಿಕ್ರಿಷಫಸಟದಟ.


ಒಯದಟ ಿದಯಮಹನ, ರಿಕ್ಲನೆ, ನಮಭ, ಿದಹದಯತ ಗಥವಹ ರಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಿರಿಷಟುದಟ.



ಾೆ ೀಧನೆಗೆ ಮೊದಲಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಟತ ಸಲನಟನ



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಭಮ್ಲ್ಲಿಯಟ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನಟನ ಷಶುವಹಗಿ ಹೆೀಳಲಟ ಭತಟು ರಿಶೆೃೀಧಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ.

ಇುಗವೆಲಿೂ ರಭಟಖ್ವಹದುಗಳು ಭತಟು ಒಯದಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆ

ಹಹಗ ರಚೆ ೀ ಷಟುದಟ
ಒಯದಕ್ರಾಯತ ಹೆಚಿುನದನಟನ ಸಹಧಿಷಫಸಟದಟ. ಆದರೆ ಉದೆದೀವು ನೀು

ಹೆೀಗೆ ಹರತಯಕ್ೆಮನಟನ ಯೀಜಿಷಟಿರಿ ಹಹಗ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಧಿರಿ ಎನಟನುದಯ ಯೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭನಟನ ಬೀಯಟತುದೆ.

1:
ಆಹಹಯ ಎಯಫ ಹಠ್ೂ ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿ ಆಷಕ್ರುಮನಟನ ಹೆಚಿುಷಟತುದೆ. ಇದಟ ಗಯ ದ್ಧನನತಯ ಜಿೀನದ ಹಹಗ ಗಯ ಷಯಷೃರಮ ಒಯದಟ
ಫಸಟಭಟಖ್ಯ ಭಹಗವೆೀ ಆಗಿದೆ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗನಟಬ ಭತಟು ಭಟಯದ್ಧನ ಜಿೀನದ ರಷಟುರಗಳನಟನ ಆಧರಿಿ ಆಹಹಯ ಹಠ್ನಟನ
ಾೆ ೀಧಿಷಟುದಟ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಷಟಲಬ. ಚಿಕ್ಾ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭನೆಮಲ್ಲಿನ ಷಯದಬವಿದ ಭ ಲಕ್ ಆಹಹಯದ ಫಗೆೆ ರಿಚಯಿಷಫಸಟದಟ. ಈ
ಷಯದಬವಿ ಗಧಯಮನದಲ್ಲಿ ಆಹಹಯನಟನ ಾೆೀಯಿಿದಹಗ ಆಗಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳ ಫಗೆೆ ಶಿರೀಭರ ರಹುಲ್ ಯಯಟ ಒಯದಟ ತಯಗರಮ ಚಿಕ್ಾ
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಾೆ ೀಧಿಷಟುದನಟನ ಕ್ೆ ಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ಿಿಧ ರಿೀರಮ ಆಹಹಯ ಾೆೀಯಿಷಟುದನಟನ ನಹನಟ ಈ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಿದೆದೀನೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಗನನ, ಸೆ ು, ರೆ ಟಿು ಭತಟು
ತಯಕ್ಹರಿ- ಗಯಟ ತಟಯಾಹ ಸರುಯದ್ಧಯದ ಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ಹಹಗ ಆಷಕ್ರುಯಿಯದ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ, ಆಹಹಯನಟನ ಾೆೀಯಿಷಟುದಕ್ರಾಯತ ಭಟಯಚಿತವಹಗಿ,
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಹಯನಟನ ನೆ ೀಡಲಟ ಭತಟು ಗುಗಳನಟನ ಿರಿಷಲಟ ರಳಿಿದೆ. ನಹನಟ ಗಯಟ ಉಯೀಗಿಿದ ದಗಳನಟನ ಕ್ು
ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆ ನಟ. ಆಹಹಯನಟನ ಾೆೀಯಿಷಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ನಹನಟ ಗಯ ಆಷಕ್ರು ಭತಟು ಗಭನನಟನ
ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕ್ರಿಷಲಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದೆನಟ. ನಹನಟ ದೃಷ್ಟ್ುದೆ ೀಶಿಯಟ ಇಫಬಯಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಆಹಹಯನಟನ ಭಟಟಿು
ನೆ ೀಡಟಯತೆ ಮಹಡಿದೆ. ಗಯಟ ಆಹಹಯದ ಫಗೆೆ ಿರಿಷಲಟ ನೀಡಿದ ಕ್ೆಲು ಿಭನನ ದಗಳನಟನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆ ನಟ.
ಇದಟ ನನನ ಹಠ್ದ್ಧಯದ ಆರಿಿ ತೆಗೆದ ಒಯದಟ ಭಹಗ
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಗಕ್ರಾಮನಟನ ಾೆೀಯಿಷಟುದಕ್ರಾಯತ ಮೊದಲಟ ಹೆೀಗಿಯಟತುದೆ?
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಿಯಣಹತಮ್ಕ್ ದಗಳನಟನ ನೀಡಿದಯಟ. ನಹನಟ ಗುಗಳನಟನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆ ನಟ. ನಹನಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ
ಆಹಹಯದ ಫಣಣ, ಆಕ್ಹಯ ಹಹಗ ಯಚನೆಮನಟನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಧಯತೆ ಉತೆುೀಜಿಿದೆನಟ ಭತಟು ಆಹಹಯನಟನ ಗಭನಿಟ್ಟು ನೆ ೀಡಲಟ
ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳಿದೆನಟ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಇದಟ ಯಹ ಫಣಣನಟನ ಹೆ ಯದ್ಧದೆ?
ವದಹಯರ್ಥಿ: ಬಳಿ
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಇದಟ ಈ ರಿೀರ ಬಳಿಯಹಗಿದೆಯೆೀ? (ಬಳಿಮ ಷಟುಿನ ಕ್ಡೆಗೆ ಾೆಯಳು ತೆ ೀರಿಿದೆ)
ವದಹಯರ್ಥಿ: ಇಲಿ, ಗದಕ್ರಾಯತ ಕ್ಯದಟ ಫಣಣದಹದಗಿದೆ.
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಷರಿ, ಗಕ್ರಾಮನಟನ ಾೆೀಯಿಿದಹಗ ನನಹಗಟತುದೆ ಎಯದಟ ನೆ ೀಡೆ ೀಣ (ಕ್ಟದ್ಧಮಟ ನೀರಿಗೆ ಗಕ್ರಾಮನಟನ ಹಹಕ್ರದೆ)
ನನಹಗಫಸಟದಟ ಎಯದಟ ಗಯದಟಕ್ೆ ಯಡಿಯಟಿರಿ?
ವದಹಯರ್ಥಿ: ಗದಟ ಇನ ನ ಬಳಿಯಹಗಟತುದೆ.
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ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ನನಗೆ ಹೆೀಗೆ ಗೆ ತಟು?
ವದಹಯರ್ಥಿ: ಯಹಕ್ೆಯದರೆ ನಭಮ್ಭಮ್ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಗನನ ಮಹಡಹುರೆ?
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ನಭಗೆ ಗನನ ರನೆ ನೀದಟ ಇಶು ಇದೆರ ಕ್ೆೈ ಯೀಲಕ್ೆಾರು
ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ೆೈ ಯೀಲಕ್ೆಾ ಎತಟುತಹುರೆ.
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಗಕ್ರಾಮನಟನ ಾೆೀಯಿಷಟುದಕ್ರಾಯತ ಭಟಯಚೆ ಯಹಯಟ ರನನಲಟ ಇಶುಡಟರುೀರಹ?
ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ೆೈಮನಟನ ಕ್ೆಳಕ್ರಾಳಿಿದಯಟ. ಇದೆ ಯದಟ ಗಷಭವಿಕ್ ಕ್ಲನೆ ಎಯದಟ ಒಫಬರಿಗೆ ಫಬಯಟ ಭಟಖ್ ನೆ ೀಡಿ ನಕ್ಾಯಟ.
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಗಕ್ರಾ ಾೆೀಮಟರುದೆ, ಈಗ ನಹು ಸೆ ನಟನ ನೆ ೀಡೆ ೀಣ. ಾೆೀಯಿಷಟುದಕ್ರಾಯತ ಭಟಯಚೆ ಸೆ ು ಹೆೀಗಿದೆ?
ನಹನಟ ಸೆ ನಟನ ಒಯದಟ ಹತೆರಮಲ್ಲಿ ಹಹಕ್ರದೆ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ರಶೆನಗೆ ನೀಡಿದ ಉತುಯಗಳನಟನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆದೆನಟ.
ಶ್ಾೀಮತಿ ರಹುಲ್: ಾೆೀಯಿಿದ ಸೆ ನಟನ ಯಹಯಟ ರಯದ್ಧಯಟಿರಿ? ಾೆೀಯಿಿದಹಗ ಇದಟ ನನಹಗಟತುದೆ?
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಭನೆಮಲ್ಲಿನ ಗಯ ಗನಟಬಗಳನಟನ ಆಧರಿಿದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಸಯಚಿಕ್ೆ ಯಡಯಟ. ನಹನಟ ಸೆ ನಟನ ಾೆೀಯಿಿದೆ ಹಹಗ
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಗದಟ ಫದಲ್ಹಗಟುದನಟನ ತಲ್ಲಿೀನರಹಗಿ ಗಭನಷಟರುದದಯಟ. ನಹನಟ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಗಯ ಗಭನನಟನ
ನನಹಗಟರುದೆ ಎಯಫಟದಯ ಕ್ಡೆಗೆ ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕ್ರಿಿದೆ.


ಸೆ ು ಹೆೀಗೆ ಫದಲ್ಹಗಿದೆ?



ಗಕ್ರಾ ಹೆೀಗೆ ಫದಲ್ಹಯಿತಟ?



ಯಹುದಟ ಆಹಹಯ ಫದಲ್ಹಗಟಯತೆ ಮಹಡಿತಟ?



ಯಹ ಆಹಹಯ ಹೆಚಟು ಫದಲ್ಹಯಿತಟ?



ನಹು ಆಹಹಯನಟನ ನಕ್ೆ ಾೆೀಯಿಷಟ

ವೆ?

ಿಡಿಯೀ : ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಉತೆುೀಜಿಷಲಟ ರಶಿನಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಟ

ಈಗ ನೀು ಷಯನ ಮ್ಲ 1

‚ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಉತೆುೀಜಿಷಲಟ ರಶಿನಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಟ‛ ನೆ ೀಡಿದರೆ

ಉಮಟಕ್ುವಹಗಫಸಟದಟ.



ಶಿರೀಭರ ರಹುಲ್ ಯಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಿ. ಗದಯ ಉದೆದೀವ

ಉದೆದೀವಗಳು

ನನಹಗಿತಟು/ನನಹಗಿದದು? ಗುಗಳನಟನ ಸಹಧಿಷಲಟ ಗರೆೀನಟ ಮಹಡಿದಯಟ?


ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಯಡಿದದಯಟ?



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯಿಯದ ಕ್ಲ್ಲತರೆ ಹಹಗ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡದೆೀ ಫರಿೀ ಠ್ಯುಷುಕ್ ಒಯದನೆನೀ ಶಿರೀಭರ
ರಹುಲ್ ಯಯಟ ಗಲಯಬಿದದರೆ ನನಹಗಟುದಟ ಎಯದಟ ನೀು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಿರಿ.
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2. ವದಹಯರ್ಥಿಗಳ ತೆಮಡಗಿಸಿಕೆಮಳುುವಕೆ ಮತ್ುು ಕಲ್ಲಕೆ
ಯಹುದೆೀ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಒಯದಟ ರಭಟಖ್ ಉದೆದೀವು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಹಗಿಯಟತುದೆ. ಷಯದಬವಿ 1ಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭರ
ರಹುಲ್ ಯಯ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು, ಿಿಧ ಫಗೆಮ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳನಟನ ಾೆೀಯಿಿದಹಗ ಕ್ಯಡಟಫಯಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ
ಹಹಗ ಿೀಕ್ಷಣಹ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಾೆವೆಷಲಟ ಇದಟ ಗರಿಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಯಿತಟ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ೃದ್ಧಧಷಲಟ ರಶಿನಷಟ
ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಶಿರೀಭರ ರಹುಲ್ ಯಯಟ ಫಳಿದಯಟ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಉತುಯನಟನ ಹಹಗೆಯೆೀ ಒಪಿಕ್ೆ ಳುಧುದಯ ಫದಲಟ,
ಶಿರೀಭರ ರಹುಲ್ ಯಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಗಕ್ರಾ ಹೆೀಗೆ ಬಳಿಯಹಯಿತಟ ಎನಟನುದನಟನ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳುಧ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದಯಟ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಿೀಕ್ಷಣೆಮ ಭ ಲಕ್ ಮಹತರ

ಮಹಡಫಸಟದಟ ಎಯದಟ ಭಹಿಷಲಟ ಆಗದಟ. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ

ರಿಕ್ಲನೆಗಳು ಹಹಗ ರಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ನೆೀಯವಹಗಿ ಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆಯಹದಯ

ಹ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಭ ಲಕ್

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಭತಟು ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಲಟ ನೀು ರಭಟಖ್ ಹತರನಟನ ಿಸಷಟಿರಿ. ಭಧಯರವಿ ಹಹಗ
ಗಥೆೈವಿಷಟ ಹತರನಟನ

ನವಿಿಸಷ

. (monk and orborne 2000)

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನಷ್ಟ್ಾಿಮ ಿೀಕ್ಷಕ್ರಹಗಿದದರೆ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದ್ಧಲಿ. ಹಹಗಹಗಿ ಗಯನಟನ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ. ಶಿರೀಭರ
ರಹುಲ್ ಯಯಟ ಹೆೀಗೆ ಆಹಹಯು ಾೆೀಯಿಿದಹಗ ಫದಲ್ಹಗಟತುದೆ ಎಯಫಟದಯ ಕ್ಡೆಗೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆೀಯ

ಕ್ರಿಷಟುದಯ

ಭ ಲಕ್ ಹಹಗ ರಶಿನಷಟುದರಿಯದ, ಿೀಕ್ಷಣಹಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಾೆವೆಷಲಟ ಉತೆುೀಜಿಿದಯಟ ಹಹಗ ಗಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ
ಗನಟಬಗಳನಟನ ಿಶಮದೆ ಯದ್ಧಗೆ ಷಯಫಯಧಿೀಕ್ರಿಿದಯಟ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಒಯದಟ ಹತರ ಗಥವಹ ಕ್ಹಮವಿನಟನ ನೀಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್ೂ ಷಿಸತ ಗಯ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆರೀಯ

ಕ್ರಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಿಸರಿಮ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ನಡೆಮಟರುಯಟವಹಗ ಪಲ್ಲತಹಯವನಟನ ಹಹಗ ಿೀಕ್ಷಣೆಗಳನಟನ ತಭಮ್ ುಷುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುಧುದಟ.
ಒಯದಟ ನದ್ಧವಿಶು ಿಧಹನದ ಭ ಲಕ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಕ್ೆಲು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರರೀಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳುಧುದಟ ಭತಟು ಿೀಕ್ಷಿಿದ
ಗಯವಗಳ ಫಗೆೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ, ಉತೆುೀಜ್ನ ನೀಡಟುದಟ

White and gunstone (1992) ಯ

‚ತಯತರ‛

ಊಹೆ-

ಿೀಕ್ಷಣೆ-ಿಯಣೆ (Predict-Observe-Explain)


ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನನಹಗಟುದೆ ೀ ಎಯಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಊಿಸಷಟತಹುರೆ ಹಹಗ ತಭಮ್ ಊಹೆಮನಟನ ಷಭದ್ವಿಷಟತಹುರೆ. ಗಯ
ಊಹೆಮಟ ಫರಿೀ ಊಹೆಯಹಗಿಯದೆೀ ಕ್ಹಯಣಗಳನಟನ ಆಧರಿಷಾೆೀಕ್ಟ. ಊಹೆಮಟ ರಷಟುತ ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಷನನವೆೀವಕ್ೆಾ
ಗನವಮವಹಗಟಯರಯಾೆೀಕ್ಟ.



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನನಹಗಟತುದೆ ಎನಟನುದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ಿೀಕ್ಷಿಷಟಯಟ ಭತಟು ಿರಿಷಟಯಟ.



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ತಭಮ್ ಿೀಕ್ಷಣೆಮನಟನ ಿರಿಷಲಟ ಭತಟು ಊಹೆ ಹಹಗ ಿೀಕ್ಷಣೆಮ ನಡಟಿನ ಯತಹಯಷನಟನ
ಭಯಟ ಶಿೀಲ್ಲಷಲಟ ರಮರನಷಟಯತೆ ರಳಿಷಟುದಟ.

POE ಫಳಷಟುದಟ ಗಯ ಯೀಚನೆಗಳಿಗೆ ಒಯದಟ ಷವಹಲ್ಲನಯರದೆ. ಆದರೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಆಧಹಯ ಷಿಸತವಹದ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಮಹತರ
ಫಳಷಟುದಟ. ಗಯ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಗೆ, ಮೌಲಯಮಟತ ಒಳನೆ ೀಟ್ನಟನ ನೀಡಟತುದೆ.ಗಯದಹಜಿನ ಆಧಹಯದ ಯೀಲ್ೆ ಊಿಸಷಲಟ್ು ಗಯವಗಳು,
ಉಮಟಕ್ು ಮೌಲ್ಹಯಯಕ್ನ ಮಹಿಸರಮನಟನ ನೀಡಟುದ್ಧಲಿ.

ಒಯದಟ ಷಯಳ ಸಹುರ್ಚವಿ ರಿೀಕ್ೆಮಟ, ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಕ್ೆಾ ಆಯೀಡಿನ್ ದಹರಣನಟನ ಸೆೀರಿಷಟುದಹಗಿದೆ. ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಲಿದ್ಧದದರೆ
ಆಯೀಡಿನ್ ದಹರಣು ಸಳದ್ಧ ಗಥವಹ ಕ್ೆೀಷರಿ (orange) ಫಣಣದಲ್ಲಿಯೆೀ ಇಯಟತುದೆ. ಸಹುರ್ಚವಿ ಇದದರೆ, ನೀಲ್ಲ/ಕ್ು ಫಣಣದಲ್ಲಿ
ಕ್ಹಣಟತುದೆ. ಈ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿ ರಿೀಕ್ೆಮ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ POE ತಯತರನಟನ ಹೆೀಗೆ
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ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನೀು ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ರಷಟುತ ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಗನವಮಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ POE ತಯತರನಟನ
ಫಳಷಟಯತೆ ರಳಿಷಟುದಟ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿಯಟ ಯೀಚನೆಗಳನಟನ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಗಯ ಊಹೆಗಳನಟನ ಷಭದ್ವಿಿಕ್ೆ ಳುಧಯತೆ
ರಳಿಷಟುದಟ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ನನಹಗಟತುದೆ ಎಯದಟ ಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ರಳಿಷಟುದಟ ಗಯ ರಷಟುತ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನಟನ ನೀು
ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಷಟುದಟ ಭತಟು ಷವಹಲ್ಲಗೆ ಒಳಡಿಷಟುದಟ.
ಷಯದಬವಿ 2ಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭರ ಶಹಯರಯಯಟ ತಭಮ್ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ POEಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಿದಯಟ ಎಯದಟ ರಳಿಮಫಸಟದಹಗಿದೆ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು

ಿಿಧ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ರಳಿದ್ಧಯಟ

ಆದರೆ ಗರಿಗೆ ರನಟನ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳ

ಭತಟು ಗುಗಳ ಪೀಶಕ್ಹಯವಗಳ ಗಟಯುಗಳನಟನ ಗಟಯಟರಷಲಟ ಭತಟು ಷಯಫಯಧ ಕ್ಲ್ಲಷಲಟ ಕ್ಶುವೆನಷಫಸಟದಟ. ಇದಕ್ೆಾ
ಕ್ಹಯಣವೆೀನೆಯದರೆ, ಕ್ಹಾೆ ೀವಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ನ, ‘ಿಟ್ಮನ್’’ ಗಥವಹ ‘ಸಹುರ್ಚವಿ’ ಎಯಫ ಷಟುಗಳು ಗಭ ತವಿ ಕ್ಲನೆಗವಹಗಿವೆ. ನೀು ಒಯದಟ
ಾಹಯಗ್ ಸಹುರ್ಚವಿ

ಗಥವಹ ಒಯದಟ ಫಟ್ುಲಟ ಪರೀಟಿನ್ ನಟನ ರನನಲಟ ಫಯಟುದ್ಧಲಿ. ಿಿಧ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳು ಭತಟು

ಗುಗಳ ಪೀಶಕ್ಹಯವಗಳ ಕ್ಟರಿತ ರಿಕ್ಲನಹತಮ್ಕ್ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಾೆವೆ , ಿಶಮನಟನ ಾೆ ಧಿಷಟುದಟ ಒಯದಟ
ಷವಹಲಟ ‘ಕ್ಹಾೆ ೀವಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ನ’, ‘ಸಹುರ್ಚವಿ’ಭತಟು ಷಕ್ಾರೆ ಎಯಫ ದಗಳನಟನ ಒಯದೆೀ ರಿೀರಯಹಗಿ ಫಳಷಟರುಯಟುದರಿಯದ ಷಯದೆೀಸ
ಉಯಟಹಗಟುದಟ ಷಸಜ್ವೆೀ. ಹಹಗಹಗಿ, ಷಕ್ಾರೆ ಭತಟು ಸಹುರ್ಚವಿ ಎಯಡ ಕ್ಹಾೆ ೀವಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ನ ಗ

ಎಯಫಟದನಟನ ಭನದಟ್ಟು ಮಹಡಟುದಟ

ಭಟಖ್ಯ. ಆಹಹಯ ದಹಥವಿದಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚವಿ ರಿೀಕ್ೆ ಮಹಡಟವಹಗ ಕ್ಹಾೆ ೀವಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ನ ದನಟನ ಫಳಷದೆೀ ಸಹುರ್ಚವಿ ದನಟನ ಮಹತರ
ಫಳಷಾೆೀಕ್ಟ.

2:

ಈ ಷಯದಬವಿದಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭರ ಶಹಯ

ಆಹಹಯ ದಹಥವಿದ ರಿೀಕ್ೆಗಳನಟನ ಾೆ ೀಧಿಷಲಟ ಫಳಿದ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ಹ

ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಯಡ ನಧಹವಿಯಗಳನಟನ ಿರಿಷಟಯಟ. ಆಹಹಯ ದಹಥವಿದ ರಿೀಕ್ೆಗಳನಟನ ಹೆಚಿುನ
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಯಟ ತಯಗರಗಳಿಗೆ, ಯಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಯದ ಮಹಡಲಟ ಕ್ಶುವಹಗಫಸಟದಟ. ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಇಯತಸ
ಷಯದಬವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಯದಟ ಉಮಟಕ್ು ಮಹಗೆ ೀವಿಹಮವಹಗಿದೆ. 60 ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಯಟ ಆಯನೆೀ ತಯಗರಗೆ ಈ ಹಠ್ನಟನ
ಾೆ ೀಧಿಷಲ್ಹಯಿತಟ.
ಕ್ೆಲು ಆಹಹಯ ದಹಥವಿದಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟುದನಟನ ಒಯದಟ ಷಯಳ ರಯೀಗದ ಭ ಲಕ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಮಟಯತೆ
. ರರ ಿದಹಯದ್ವಿಮ ಈ ಒಯದಟ ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ೆೈಗೆ ಯಡರೆ, ಫಸಳಶಟು ಆಹಹಯ ದಹಥವಿ
ಾೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ ಹಹಗ ಹಹವಹಗಟತುದೆ

ಹಹಗ ಸಹಕ್ಶಟು ರಮಹಣದಲ್ಲಿ ಆಯೀಡಿನ್ ದಹರಣ

ಇಯಲ್ಲಲಿ. ಹಹಗಹಗಿ ನಹನಟ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸಹುರ್ಚ’ ಇಯಟಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ , ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ಹ ಿಧಹನನಟನ ಫಳಿದೆ.
ನಹನಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ, ‘ಸಹುರ್ಚವಿ’ ಇಯಟ ಹಹಗ ಇಲಿದೆೀ ಇಯಟ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳನಟನ
ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಯಡಟ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೀಕ್ೆಮ ಪಲ್ಲತಹಯವನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ನಧವಿರಿಿದೆ. ನಹನಟ ಗರಿಗೆ ಿಭನನ ಫಗೆಮ
ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳನಟನ ತೆ ೀರಿಷಾೆೀ

ುದರಿಯದ, ನನಗೆ ಈ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗೆ ಹೆಚಿುನ ಷಥವಹಕ್ಹವ ಾೆೀ

ನಕ್ೆಯದರೆ ಎಲ್ಹಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ನೆ ೀಡಟಯರಯಾೆೀಕ್ಟ. ಹಹಗಹಗಿ ನಹನಟ ಹರತಯ

ತುದೆ.

ಮನಟನ ನೆಲದ ಯೀಲ್ೆ

ಮಹಡಲಟ ನಧವಿರಿಿದೆನಟ. ಭಟಯದೆ ಕ್ೆಲು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನೆಲದ ಯೀಲ್ೆಮ , ಗಯ ಿಸಯದೆ ಕ್ೆಲಯಟ ಕ್ಟಚಿವಿಮ ಯೀಲ್ೆ,
ಇನ ನ ಕ್ೆಲಯಟ ಇಯ ಿಸಯದೆ ನಯರದದಯಟ. ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸಹಧಹಯಣ ಭಟ್ು ಹಹಗ ಿಸಯದಟಳಿದ್ಧಯಟ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ
ಭಟಯಭಹಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಯೀಜಿಿ

.ಏ

ಗಯನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ

. ಹಹಗ ಿಸಯದೆ ನಯರಯಟರಿಗ ಷಸ ಹರ

ಉ

ಮಟ ಕ್ಹಣಟರುಯಟ ಫಗೆೆ ಖ್ಹರರಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ,

ರನಹಳಗಳು ತಟಯಾಹ ಚಿಕ್ಾದಹಗಿಯಟುದರಿಯದ ಗದಯ ಫದಲಟ ಷಣಣ ೆಿೀಟ್ ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳನಟನ ನೀಡಲಟ
ನಧವಿರಿಿದೆ. (
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ರಿೀಕ್ೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಿರಿಿದ ನಯತಯ, ನಹನಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ನೆ ಯದ್ಧಗೆ ಆಯೀಡಿನ್ ದಹರಣದ ಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಗರಿಗೆ
ತೆ ೀರಿಿದೆನಟ ಹಹಗ ನಯತಯ ಾೆೀರೆ ಾೆೀರೆ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳಿಗೆ ರಿೀಕ್ಷಿಿದೆನಟ. ನಹನಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಆಷಕ್ರುಮನಟನ
ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ಟುಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ೆಯದೆನಟ, ಆದರೆ ಇದಟ ಗತಯಯತ ಆಕ್ಶವಿಕ್ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿ ರಿೀಕ್ೆಮಲಿ ಆದದರಿಯದ ನಹನಟ ಯೀಚಿಿ,
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಊಹೆ ಮಹಡಟಯತೆ ರಳಿಿದೆ ನಯತಯ ಕ್ೆಲು ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಿದೆನಟ, ನಹನಟ ಗರಿಗೆ
ರಿೀಕ್ೆಮಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ಹೆ ಯದ್ಧದೆಯೆೀ ಗಥವಹ ಇಲಿವೆೀ ಎಯಫಟದನಟನ ಊಿಸಷಲಟ ರಳಿಿದೆ. ರರಯಯದಟ ಷಟುನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಿ
ದಹಖ್ಲ್ಲಷಟಯತೆ ಮಹಡಿದೆ. ಇದಟ ನನಗೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳನಟನ ಗಥೆೈವಿಿಕ್ೆ ಯಡಿಯಟರೆೀ
ಎಯಫಟದನಟನ ರಳಿಿತಟ.
ಪಲ್ಲತಹಯವನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಲಟ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ನಹನಟ ನಹಲಟಾ ಕ್ಯಫಸಹಲನಟನ ಹೆ ಯದ್ಧಯಟ ಟೆೀಫಲ್ ನಟನ ಫರೆದೆನಟ.
ಮೊದಲನೆಮ ಕ್ಯಫಸಹಲಟ ಆಹಹಯದ ಹೆಷಯಟ, ಎಯಡನೆಮದಟ ಆಹಹಯದ ನೆೈಜ್ ಫಣಣ, ಭ ಯನೆಮದಟ ಫಣಣದಲ್ಲಿ ಫದಲ್ಹಣೆ
ಹಹಗ ನಹಲಾನೆಮದಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ಟರಿತ ರೀಮಹವಿನನಟನ ಫರೆಮಟುದಟ. (figure 1) ನಹನಟ ರರಯಯದಟ
ಆಹಹಯ ಷಟುಿನ ಹೆಷಯನಟನ ಮೊದಲನೆಮ ಕ್ಯಫಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಫರೆದೆನಟ.ರಿೀಕ್ಷಿಿದ ರರಯಯದಟ ಆಹಹಯ ಷಟುಿನ
ಪಲ್ಲತಹಯವನಟನ ತಹವೆೀ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಮಟಯತೆ ರಳಿಸೆ ೀಣವೆಯದಟ, ನಹನಟ ಯೀಚಿಿದೆ. ಆದರೆ ಗಯಟ ಗಯ
ಷವತಃ ಿೀಕ್ಷಣೆಗಳನಟನ ಹಹಗ ರೀಮಹವಿನಗಳನಟನ ತಭಮ್ ುಷುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫರೆದರೆ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆ
ಉತುಭವಹಗಿಯಟತುದೆ ಎಯದಟ ನಧವಿರಿಿದೆ.
ಆಹಹಯದ ಹೆಷಯಟ

ಆಹಹಯದ ನೆೈಜ್ ಫಣಣ

ಫಣಣದಲ್ಲಿ ಫದಲ್ಹಣೆ

ಸಹುರ್ಚವಿ ಇದೆಯೆೀ?

ಚಿತರ 1 ಆಹಹಯ ಷಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟಿಕ್ೆಮನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಲಟ ಒಯದಟ ಟೆೀಫಲ್
ಉ
.

ಭ

ಹ



ಶಿರೀಭರ ಶಹಯರಯಯಟ ತೆಗೆದಟ

ಡ ಯಹ ನಧಹವಿಯಗಳು ಗಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗವಯಕ್ತೆ ಹಹಗ ಗಯ

ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಹೆಚಟು ಒತಟು ನೀಡಿಯಟುದನಟನ ಷ ಚಿಷಟತುವೆ?


ಗಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಹೆೀಗೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳುಧಯತೆ ಮಹಡಿತಟ?



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯಿಯದ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನನನಟನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ ಎಯದಟ ನೀು ಯೀಚಿಷಟಿರಿ?

ಶಿರೀಭರ ಶಹಯರಯಯ ಗನಟಬಗಳಿಯದ, ಯೀ ಷಟುದಟ ಭತಟು ತಯಗರಮಲ್ಲಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ರದಶಿವಿಷಟವಹಗ, ಹೆಚಿುನ
ಷಯಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗಟಯು ನವಿಸಣೆ ಮಹಡಟುದಟ, ಒಯದಟ ಷಯಕ್ರೀಣವಿವಹದ ಾೆ ೀಧನಹ ತಯತರವಹಗಿದೆ. ಆದಹಗ ಯ,
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ವಹಷುವಹಗಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಬೀಯಟ ಧನಹತಮ್ಕ್ ರಿಣಹಭಗಳು ನಜ್ವಹಗಿಮ ರಮತನದ
ಷಪಲತೆಮನಟನ ರರನಧಿಷಟತುವೆ.

3. ಹಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ನಿಿಸಣೆ
ಶಿರೀಭರ ಶಹಯರಯಯಟ ಗಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳ

ಭತಟು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ನವಿಸಣೆ ಮಹಡಿದಯಟ.

ರರಯಯದಟ ಿದಹಯದ್ವಿಮಟ ಗಭನಷಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಯಡಯಟ. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಷಟತುಲ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಷಟತಟುರಿಮಲಟ ಬಟ್ುರೆ,
ಕ್ೆಲಯಟ ನೆ ೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟುದ್ಧಲಿ,

ದದರಿಯದ ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಸೆೀರಿಿದಹಗ, ಗಯಟ ಎಶಟು ಸರುಯಿಯಟುದಟ ಗವಯಕ್

ಎನಟನುದನಟನ ನೀು ಯೀಚಿಷಟ ಗಗತಯಿದೆ. ಷಟಲಬವಹಗಿ ಿಸಯದ್ಧನ ಗಯಚಿನಲ್ಲಿಯಟ ಗಟಯಪಿನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು,
ಗಡಚ ಮಟಯಟಹಗಿಯಟಯಟ ಗಥವಹ ಹೆ ಯಗಿಯಟಯನಟನ ಬಟ್ಟುಬಡಫಸಟದಟ – ಿಸೀಗಹಗದಯತೆ ಖ್ಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧುದಟ ನಭಮ್ ಕ್ತವಿಯ.
ಶಿರೀಭರ ಶಹಯರಯಯಟ

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಭಟಯದ್ಧಯಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಯಡಯಟ. ಗರಿಗೆ ರಳಿದ್ಧಯಟ

ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ನ ಯನತೆಯಿಯಟಯನಟನ ಷಸ ಸೆೀರಿಿದಯಟ. ಈ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಭಟಯದ್ಧನ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸರುಯಿಯಟಯತೆ ಕ್ ಡಿಿದಯಟ ಯಹಕ್ೆಯದರೆ,
ಗಯಟ ಗರಿಗೆ ಹೆಚಿುನ ಾೆಯಫಲನಟನ ನೀಡಾೆೀಕ್ಹಗಿತಟು. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಆರಹಭವಹಗಿಯಟುದಯ ಕ್ಡೆಗ ಷಿಸತ ನೀು
ಗಭನಸರಿಷಾೆೀಕ್ಹಗಿಯಟುದಟ ಗವಯಕ್. ಹೆಚಟು ಷಭಮನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಧ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗೆ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಆರಹಭವಹಗಿ
ಕ್ಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ಟ, ಇಲಿವಹದಲ್ಲಿ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕ್ರಿಷಟುದಟ ಕ್ಶುವಹಗಟತುದೆ. ಕ್ೆಲು ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನಲಿಫಸಟದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿಮ , ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಷಟಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ಹಹಗ ಯಹುದೆೀ ಭಟಯರ್ಹಗರತಹ ಕ್ರಭಗಳು ಗವಯಿದದಲ್ಲ,ಿ
,

.
ಹ

,

,

ಉ

ಏ

ಏ

. ನೀು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಾೆೀಕ್ಹದರೆ, ನೀು ನನಟ ಮಹಡಟರುೀರಿ

ಎಯಫಟದನಟನ ಿರಿಷಾೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ. ಟೆೀಫಲ್ ಗಲಟಗಹಡದಯತೆ ಹಹಗ ಷಳವಹಗದಯತೆ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಯಿಥತವಹಗಿ ಮಹಡಟುದಟ
ಭಟಖ್ಯವಹದದಟದ. ವಫದಷೆುೀ ಾೆೀರೆ ಕ್ಡೆ ಸೆವೆಮಟುದಲಿದೆೀ, ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಭಮ್ಶುಕ್ೆಾ ತಹವೆೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ
ೂಣವಿಗೆ ಳಿಷಟುದಹದರೆ, ಇದಟ ಗರಿಗೆ ಒಯದಟ ಒವೆಧಮ ಉದಹಸಯಣೆಮಲಿ. ಭಟಖ್ಯವಹದ ಗಯವಗವಹದ, ಗೆ ೀಚರಿಷಟ ಫದಲ್ಹಣೆ
ಗಥವಹ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ಹದ ಷಟಯಕ್ಷಿತ

ರ್ಹಗರತಹ ಕ್ರಭಗಳ ಫಗೆೆ ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗಭನ ಸೆವೆದ್ಧಯಟುದನಟನ

ಖ್ಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧುದಟ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಆಷಕ್ರುಮನಟನ ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ಟುಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಹಹಗ ಗಯಲ್ಲಿ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನಯಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ ರಶೆನಗಳು ನಭಗೆ
ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಫಸಟದಟ. (ಷಯನ ಮ್ಲ 1ನಟನ ನೆ ೀಡಿ, ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಉತೆುೀಜಿಷಲಟ ರಶಿನಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟುದಟ.)
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಕ್ುಸಲಗೆ ಫಳಷಟ ಕ್ೌವಲೂ ಷಿಸತ ಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ. ಇದನಟನ ನೀು ರಕ್ರರಯೆಮ ಭಟಖ್ಹಯಯವಗಳನಟನ
ಗಟಯಟರಷಲಟ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ರರಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಫರೆಮಲಟ ಹಹಗ ಿೀಕ್ಷಣೆಗಳನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಲಟ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ
ಗಯ ರರಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಟುದರಿಯದ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಲಟ ಭತಟು ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಗಯ

ಷಕ್ರುಮಟ ಭಟಯದಟರೆಮಟಯತೆ

ಉತೆುೀಜಿಷಲ ಷಿಸತ ಷಹಹಮವಹಗಫಸಟದಟ.

ಶಿರೀಭರ ರಹುಲ್ ಭತಟು ಶಿರೀಭರ ಶಹಯರಯಯಟ ಗಯ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗಭನ ಹಹಗ ಆಷಕ್ರುಮನಟನ ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕ್ರಿಷಟಲ್ಲಿ
ಮವಿವಯಹಗಿಯಟುದಕ್ೆಾ ಯಹ ಸಹಕ್ಹಾ

ಯಗಳಿವೆ?

ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಗಯ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಡೆದ ಗನಟಬಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಗನಿಕ್ೆ, ಹಹಗ ಗಯ ಿೀಕ್ಷಣೆಮ ಕ್ಡೆಗೆ ಗಭನ ಸೆವೆಮಟುದಟ
ಇವೆಲಿೂ ಗಯನಟನ ಆಷಕ್ರುಯಿಯದ್ಧರಿಷಟ ಫಸಟಭಟಖ್ಯ ಮಹಗವಿಗವಹಗಿವೆ.
ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ರರಕ್ರರಯಿಷಟಯಟ ಎನಟನುದಟ ಗಯಟ ಆಷಕ್ರುಯಿಯದ್ಧಯಟರೆ ೀ ಗಥವಹ ಇಲಿವೀ ಎಯಫಟದನಟನ ರಳಿಷಟತುದೆ.
ಆಷಕ್ರುಮಟತರಿಗಿಯತ ನರಹಷಕ್ರು ಇಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆಚಟು ಗಷಬಯವಹಗಿ ರವಿಷಟಯಟ. ಆಷಕ್ರುಯಿಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಶಹಯರಯಿಯದ
8
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ಗಭನ ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕ್ರಿಷಫಸಟದಟ, ಆದರೆ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದಹಗ ಉತುರಿಷಲಟ ಹೆಚಟು ಮಹತನಹಡಫಸಟದಟ. ನರಹಷಕ್ರುಯಿಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು
ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಗಥವಹ ಉತುರಿಷಲಟ ೆರೀರೆೀಪಿತ

ದ್ಧಯಫಸಟದಟ

1:
ನಭಮ್ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ಹಳಜಿಯಿಯದ ಯೀಜಿಷಟುದಟ ಗದಯ ಮವಿಿಗೆ ಷಹಹಮಕ್. ನೀು ನಭಮ್ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಯೀಜಿಷಲಟ
ಹಹಗ ಸಯತಗಳ ಫಗೆೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಮಹಗವಿದವವಿಕ್ವಹಗಿ ಶಿರೀಭರ ಶಹಯರಯಯ ಯೀಜ್ನೆ (ಷಯನ ಮ್ಲ 2) ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.
ನೀು ಯೀಜಿಷಟವಹಗ, ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಉದೆದೀವಗಳನಟನ ಸೆೀರಿಷಟುದಟ.


ನೀು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆ



ನೀು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಹರಯಯಭಷಟಿರಿ?



ಾೆೀಕ್ಹಗಿಯಟ ಉಕ್ಯಣಗಳು ಭತಟು ಷಟುಗಳು



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಗನಟಷರಿಷಾೆೀಕ್ಹದ ಸಯತಗಳು



ರರ ಸಯತದಲ್ಲಿಮ ನೀು ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಹದ ಭಟಖ್ಯ ರಶೆನಗಳು



ಎಲಿಯ ನೆ ೀಡಟಯತೆ, ನೀು ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಹೆೀಗೆ ಯಸೆಥ ಮಹಡಟಿರಿ?



ಿಶೆೀಶ ಶೆೈಕ್ಷ ಕ್ ಗಗತಯತೆ ಇಯಟರಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ನೀು ಾೆಯಫಲ ನೀಡಟಿರಿ ಗಥವಹ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟಿರಿ.



ಭಟಖ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹಯವಗಳನಟನ ಷಶುಡಿಷ , ಾೆೀಕ್ಹಗಟ ಾೆ ೀಧನಹ ಸಹಭಗಿರಗಳು – ಚಹಟ್ ನವಿ ಗಳು, ಚಿತರಗಳು ಭತಟು

ನನನಟನ ಸಹಧಿಷಾೆೀಕ್ೆನಟನಿರಿ?

ಮಹದರಿಗಳು


ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ಹದ ಷಟಯಕ್ಷಿತ ಭಟಯರ್ಹಗರತಹ ಕ್ರಭಗಳು



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ರರ ಸಯತದಲ್ಲಿಮ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಮಹಗವಿಗಳು



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಗೆ ತಟುಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧಿರಿ

ನಭಮ್ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಫರೆಯಿರಿ ಹಹಗ ನೀು ಕ್ೆೀಳಾೆೀಕ್ೆಯದ್ಧಯಟ ಯಹುದೆೀ ರಶೆನಗಳನಟನ ನಮೊಮ್ಯದ್ಧಗೆ ಉಯೀಗಿಷಲಟ
ಸಹಧಯವಹಗಟಯತೆ ಷರ್ಹಾಗಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳಿಧ. ನಭಮ್ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಇನೆ ನಫಬಯಟ ಿಜ್ಞಹನ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿದದರೆ, ನಭಮ್ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಗರೆ ಯದ್ಧಗೆ
ಸಯಚಿಕ್ೆ ಳುಧುದರಿಯದ, ಇನ ನ ಯಹುದಹದಯ ರಶೆನಗಳಿವೆಯೆೀ ಎಯಫಟದನಟನ ನೀು ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.

:

ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಸಹಭಥಯವಿನಟನ ಗಳಿಷಾೆೀಕ್ಹದಲ್ಲಿ ಉತುಭ ಯೀಜ್ನೆಮ ಹರಭಟಖ್ಯತೆಮನಟನ ತಳಿಧಹಹಕ್ಟಯರಲಿ. ನೀು
ಈ ರಕ್ರರಯೆಮಟ
ಇನ ನ ವೆೀಗವಹಗಿ ನಡೆಮಟತುದೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಷವತಃ ನೀ

ಸಹಮಹನಯ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಗಭಹಯಷ ಮಹಡಟರುದದರೆ ಇದಟ ನಭಗೆ

ಕ್ೆಲವಯದಟ ಸಹರಿ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದೆ. ನಭಮ್ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಿದಧಡಿಷಲಟ ಹಹಗ ಈ ರಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಇನ ನ ಉತುಭವಹಗಿ
ಗಥೆೈವಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ನಭಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ. ಇನಟನ ಉತುಭವಹಗಿ ಗಥೆೈವಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ನಭಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ
ಷಯನ ಮ್ಲ 3ಯಲ್ಲಿಯಟ ‚ಹಠ್ಗಳ ಯೀಜ್ನೆ‛ ಇದನಟನ ಓದ್ಧ,
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2:
ಒಯದಟ ರಿಕ್ಲನೆ ಗಥವಹ ರಕ್ರರಯೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಷಭವಿಕ್ ಿಯಣೆಗಳನಟನ ಭತಟು ರಶಿನಷಟಿಕ್ೆಮ
ತಯತರಗಳನಟನ ಷಯಯೀಜಿಷಟುದಟ ಒಯದಟ ತಟಯಾಹ

ಕ್ೆಲಷ

ಸಹಮಹ ವಹಗಿ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಒಡನಹಡಿದ ಕ್ೆಲಷಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ಗನೌಚಹರಿಕ್ವಹಗಿ ಷಯಫಯಧ ಕ್ಲ್ಲಷಟುದನಟನ ಗಬಯಿಷಟುದರಿಯದ, ಈ
ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಷಯಯೀಜಿಷಟ ಆತಮ್ಿಶಹವಷನಟನ ಾೆವೆಿಕ್ೆ ಳುಧುದಟ ಒಯದಟ ಿನೆ ೀದ ಆಟ್ಿದದಯತೆ.
1.

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಗಭಹಯಷ ಮಹಡಲಟ ಒಯದಟ ಷ ಕ್ುವಹದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಆಮಟದಕ್ೆ ಳಿಧ. ನೀು ಗರ ಷಯಳವಹದ ಕ್ೆಲವಯದಟ
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯಿಯದ ಹರಯಯಭಿ. ಹೆೀಗೆಯದರೆ ಕ್ೆ ೀಣೆಮನಟನ ಗಟಡಿಷಟುದಟ ಗಥವಹ ಒಯದಟ ನದ್ಧವಿಶುವಹದ ಸಣಣನಟನ ಷಟಲ್ಲಮಟುದಟ,
ನಯತಯ ಹೆಚಟು ಷಯಕ್ರೀಣವಿವಹದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಿರಿ. ಉ

ಹ

, ರೆ ಟಿು ತಯಹರಿಷಟುದಟ, ಒಯದಟ ನದ್ಧವಿಶು ‘

, ಾೆೈಿಕ್ಲ್ ಯಕ್ುರ್ ಷರಿಡಿಷಟುದಟ ಗಥವಹ ಆಹಹಯ ರಿೀಕ್ೆಮ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ ಡ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
ಒಯದಟ ಷಣಣ ೆರೀಕ್ಷಕ್ ಷಭ ಸ

ನಭಮ್ ಕ್ಟಟ್ಟಯಫದ ಷದಷಯರೆ ಯದ್ಧಗೆ

.

2. ನಭಗೆ ಗಗತಯವಹದ ಸಹಧನಗಳು, ಉಕ್ಯಣಗಳು ಭತಟು ಷಟುಗಳನಟನ ಒಟಿುಗೆ ಷಯಗರಿಸಿಕ್ೆ ಳಿಧ
3. ನೀು ಮಹಡಾೆೀಕ್ೆಯದ್ಧಯಟ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಹಹಗ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹಪಲಗಳನಟನ ಷಶುವಹಗಿ ಿರಿಿ.
4. ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ರುಯಟ ರಕ್ರರಯೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ೆರೀಕ್ಷಕ್ ಷಭ ಸನಟನ ಗರಿತಟಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಕ್ೆಲು ಆಯಯಭಕ್ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುತಹು
ಹರಯಯಭಿ – ಕ್ಲ್ಲತ ಗಥವಹ ನೆೈಜ್
5. ಗಯ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುತಹು ಹಹಗ ಗವಯಕ್ಿಯಟ ಭಟಯರ್ಹಗರ

ಕ್ರಭಗಳ ಫಗೆೆ

ರಳಿಷಟತಹು, ಗಗತಯಿದದಲ್ಲಿ ಿಯಣೆಮನಟನ ನೀಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಿರಿ.
6. ಷಯಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಭಟಖ್ಹಯಯವಗಳನಟನ ುನರಹತವಿನೆ ಮಹಡಟತಹು ಗಥವಹ ೆರೀಕ್ಷಕ್ ಷಭ ಸನೆನೀ ಭಟಖ್ಹಯಯವಗಳ
ುನರಹತವಿನೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಯಡಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ೂಣವಿಗೆ ಳಿಷಟುದಟ
7. ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ,

ದೆ ರೆಮಟುದಹದರೆ,

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಉತುಭವಹಗಿ ಭ ಡಿಫಯಲಟ ಗನಟಷರಿಿದ

ಮಹಗವಿಗಳು ಭತಟು ಷಟಧಹರಿಷಾೆೀಕ್ಹದ ಗಯವಗ

.

ಯಕ್ಷಿತ ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಿ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ರಮರನಿಯಟಿರಿ, ಈಗ ನಭಮ್ ಹಠ್ನಟನ ಾೆ ೀಧಿಷಟ ಷಭಮ ಫಯದ್ಧದೆ.

3:
ಈಗ ನಭಮ್ ತಯಗರಗೆ ನೀು ನಭಮ್ ಹಠ್ನಟನ ಾೆ ೀಧಿಷಟಿರಿ.
ಹಠ್ದ ದ್ಧನ, ನಭಗೆ ಗವಯಿಯಟ ಎಲಿ ಉಕ್ಯಣಗಳು ಭತಟು ಷಟುಗಳು ಇಯಟುದನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಿಕ್ೆ ಳಿಧ. ನಭಗೆ ರಹಸಹಮನಕ್ಗಳ
ಗಗತಯಿದದರೆ, ಭಟಯಚಿತವಹಗಿ ತಯಹರಿಿಕ್ೆ ಳಿಧ.
ಗರಿಗೆ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಹಠ್ದ ಿಸಯದ್ಧನ ಜ್ಞಹನನಟನ ರಷಟುತ ಜ್ಞಹನಕ್ೆಾ ಷಯಫಯಧ ಕ್ಲ್ಲಷಟುದಯ ಭ ಲಕ್
ಹಠ್ನಟನ ಹರ

ಭಿ. ತಯಗರಗೆ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಉದೆದೀವನಟನ ಿರಿಿ.

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ, ಭಟಖ್ಹಯಯವಗಳನಟನ ಿರಿಿ, ಗಯಟ ಗಥೆೈವಿಿಕ್ೆ ಳುಧರುಯಟುದನಟನ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳಿಧ ಹಹಗ ನಭಮ್
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನಭಮ್ನಟನ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುಯತೆ, ಪರೀತಹಿಿಸಿ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ೂಣವಿಗೆ ಳಿಿದ ನಯತಯ, ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಯೀಚಿಿ ಉತುರಿಿರಿ
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’

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಲಟ ನಭಗೆ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಯ ಪಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಎಶಟು ಷಭಮ ಾೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ? ಇದನಟನ
ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಿಶಮನೆನೀ ಭ ಲ ಆಧಹಯವಹಗಿಟ್ಟುಕ್ೆ

ರಿಗೆ ಹಠ್ಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ಹೆೀಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆ ಮಹಡಟಿರಿ.



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಗಬಯಿಷಟುದಟ ನಭಗೆ ಉಮಟಕ್ುವೆನಿದೆಯೆ? ನಭಗೆ ಇದಟ



ನಭಮ್ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಯಹುದಟ ಉತುಭವಹಗಿ ಭ ಡಿಫಯದ್ಧತಟ?



ನಭಮ್ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ರರಕ್ರರಯೆ ಹೆೀಗಿತಟು?



ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯಿಯದ ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನನನಟನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ ಎಯದಟ ನೀು ಯೀಚಿಷಟಿರಿ? ಇದಟ ನಭಗೆ ಹೆೀಗೆ
ಯಹುದನಟನ ಷಟಧಹರಿಷಾೆೀಕ್ಟ? ಇದನಟನ

ಹೆೀಗೆ

?

ಯಿತಟ?

?

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಒಯದಟ ತಯತರವಹಗಿದಟದ, ಗದನಟನ ಗನೆೀಕ್ ಷಯದಬವಿಗಳ ಹಹಗ ಫಸಳಶಟು ಿಜ್ಞಹನ ಹಠ್ಗಳನಟನ ಾೆ ೀಧಿಷಲಟ
ಫಳಷಫಸಟದಟ,ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಗರ ಚಿಕ್ಾ ಭಕ್ಾಳಿಯದ ಿಸಡಿದಟ ರಫಟದಧ ಭಕ್ಾಳರೆಗ , ಎಲಿ ಮಿಿನ ಿದಹಯದ್ವಿಗ
ಉಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ಿೀಕ್ಷಣೆ-ಿಯಣೆ ತಯತರು ನದ್ಧವಿಶುವಹಗಿ ನೀು
ಉ

ಹ

ರಿಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಾೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ ಉಮಟಕ್ು.

- ಫಲ, ಿದಟಯತ್, ದಟಯರ ಷಯಶೆಿೀಶಣೆ ಗಥವಹ ಒತುಡ. POE ಭತಟು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಿ, ಈ ಿಜ್ಞಹನದ ರಿಕ್ಲನೆಗಳ

ಕ್ಟರಿತಟ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿಯಟ ಭನೆ ೀಭಹನೆ ಯಹುದಟ,
ಗಥವಹ ಗಯಲ್ಲಿಯಟ

ಗವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ಕ್ಲನೆಗಳ

ಗನಟಬಗಳನಟನ ಒದಗಿಷಟುದರಿಯದ

.

4 ಸಹರಹಂವ
ಿಜ್ಞಹನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಸಹಕ್ಹಾಧಹಯಗಳನಟನ ಆಧರಿಿ
ಸಹಕ್ಹಾಧಹಯಗಳನಟನ ಆಧರಿಿದ ಿಜ್ಞಹನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಒಯದಟ ಧೆಯೀಮ.ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗ ಗೆ ಿೀಕ್ಷಣೆಮ ಭ ಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟತುದೆ. ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳ

ಒದಗಿಷಲಟ ಸಹಧಯಿಲಿದೆೀ ಇದಹದಗ ಎಲ್ಹಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಗನೆವೀಶಣೆಮನಟನ ಮನಟನ
. ಫರಿೀ ಠ್ಯುಷುಕ್ದ ಿಯಣೆ ಗಥವಹ

ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ

ಹೆಚಿುನ ಗಕ್ಹವಗಳನಟನ ಒದಗಿಷಟತುದೆ.

ಯಹುದೆೀ ರಿೀರಮ ಾೆ ೀಧನಹ ತಯತರದಯತೆಯೆೀ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಯೀಜಿಷಟುದ ಷಸ ಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟುದಕ್ರಾಯತ ಭಟಯಚೆ,

ಭ

ತಯಗರಮಲ್ಲಿ

ಷಹಹಮಕ್. ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ, ರಿೀಕ್ೆಗಳನಟನ ಸೆೀರಿಷಾೆೀಕ್ೆಯದರೆ,

ಗದಕ್ೆಾ ಾೆೀಕ್ಹಗಟ ರಹಸಹಮನಕ್ಗಳು ಭತಟು ಉಕ್ಯಣಗಳನಟನ ನೀು ಕ್ಹಳಜಿಯಿಯದ ಫಳಷಟುದಟ ಗಗತಯ. ನೀು ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು
ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ಹದ ಭಟಯರ್ಹಗರತಹ ಕ್ರಭಗಳ ಫಗೆೆ ಎಚುಯಿಸಷಟುದಟ ಗವಯಕ್.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಷಟುಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ತಯಗರ ಕ್ೆ ೀಣೆಗೆ ಫಯದಹಗ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆಚಟು ಆಷಕ್ರು ಯಕ್ುಡಿಷಟತಹುರೆ
ಹಹಗ ಹಠ್ಕ್ಹಾಗಿ

ನೆ ೀಡಟತಹುರೆ. ಗಯ ಆಷಕ್ರುಮನಟನ ಉಳಿಷಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ ಹಹಗ ನೀು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭತಟು

ಗಯ ಗಭನನಟನ ಕ್ೆೀಯ

ಕ್ರಿಷಲಟ ಇತಯ ತಯತರಗಳನಟನ ಗನಟಷರಿಷಾೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ತಯಗರ ನವಿಸಣೆ ಮಹಡಟುದಟ ಕ್ ಡ ಫಸಟಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ.
ಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ರಕ್ರರಯೆಯಿಯದ ಯಚಿತರಹಗಾಹಯದಟ.
ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ

ಫದಲ್ಹಣೆಮನಟನ ತಯಟತುದೆ.
.

ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಷಂನಮೂಲ 1 : ಆಲೆಮೀಚನೆಯನುನ ಉತೆುೀಜಿಷಲು ಾಶ್ನಷುವಕೆಯನುನ ಬಳಷುುದು
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ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಎಲ್ಹಿ ಷಯದಬವಿದಲ್ಲಿಮ ರಶಿನಷಟತಹುರೆ. ರಶೆನಗಳು ಎಯದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು
ಕ್ಲ್ಲಮಟುದಕ್ೆಾ ಹಹಗ ಉತುಭವಹಗಿ ಇನ ನ ಹೆಚಿುನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ. ಷರಹಷರಿ, ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭಮ್ ಷಭಮದ 1/3
ಭಹಗನಟನ ರಶಿನಷಟುದಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಮಟತಹುರೆ (Hastings, 2003) ಕ್ೆೀಳಿದ ರಶೆನಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೀಕ್ಡ 60 ಯಶಟು ವಹಷುವಹಯವಗಳನಟನ (facts)
ಷಮ್ರಿಷಟಯತಸುಗಳು ಹಹಗ ಶೆೀಕ್ಡ 20 ಯಶಟು ಕ್ರಮಹನಟಗತ ರಶೆನಗವಹಗಿಯಟತುವೆ (Hattie 2012). ಹೆಚಟು ಉತುಯಗಳು ಷರಿ ಗಥವಹ
ತು ಎಯದಟ ಹೆೀಳು ಉತುಯಗವಹಗಿಯಟತುವೆ. ಆದರೆ, ಷಟಭಮ್ನೆ ಷರಿ ಗಥವಹ ತು ಎನಟನ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದರಿಯದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ
ಉತೆುೀಜಿಷಫಸಟದೆೀ?
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸಲವಹಯಟ ಾೆೀರೆ ಾೆೀರೆ ಿಧದ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಟ ರರಕ್ರರಯೆಗಳು ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಿನ
ಪಲಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಉಯೀಗಿಷಾೆೀಕ್ಹದ ರಶೆನಮ ಿಧನಟನ ನದೆೀವಿಶಿಷಟತುದೆ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ
ರಶಿನಷಟುದಟ, ನಕ್ೆಯದರೆ:


ಒಯದಟ ಹೆ ಷ ಿಶಮ ಗಥವಹ ಷಟುನಟನ ರಿಚಯಿಷಟವಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಗಥೆೈವಿಿಕ್ೆ ಳುಧುದನಟನ ಮಹಗವಿದಶಿವಿಷಲಟ



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆಚಿುನ ಚಿಯತನೆ ಮಹಡಟಯತೆ ಒತುಡ ಹಹಕ್ಲಟ



ದೆ ೀಶಗಳನಟನ ರಿಸರಿಷಲಟ



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ರಮತನ ಹೆಚಿುಷಲಟ



ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ

ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ರಳಿದ್ಧಯಟುದನಟನ ತೆು ಸಚುಲಟ ರಶಿನಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಲ್ಹಗಟುದಟ. ಆದದರಿಯದ ಗಯ ರಗರಮನಟನ
ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಷಲಟ ಇದಟ ಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಉತೆುೀಜಿಷಲಟ, ಗಯ ಆಲ್ೆ ೀಚನಹ ಕ್ೌವಲನಟನ ಿಷುರಿಷಲಟ ಹಹಗ
ಿಚಹಯಣಹ ವಕ್ರುಮನಟನ ಾೆವೆಷಲಟ ಕ್ ಡ ರಶೆನಗಳನಟನ ಉಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ಗುಗಳನಟನ ಎಯಡಟ ಿಸಹುಯವಹದ ಿಧಗವಹಗಿ
ಿಯಗಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.


ಕೆಳಷುರದ ಾಶ್ೆನಗಳು: ಿಸಯದ್ಧನ ಾೆ ೀಧನೆಮ ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ವಹಷುವಹಯವಗಳ ಷಮ್ರಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಒಳಗೆ ಯಡಿಯಟಯತಸುಗಳು.
ಕ್ೆಲವಯದಟ ಷಲ ನಫವಿಯಧಿತ ರಶೆನಗಳು- closed questions (ಷರಿ ಗಥವಹ ತು ಉತುಯ)



ಮೀಲುಷುರದ ಾಶ್ೆನಗಳು: ಹೆಚಿುನ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಗೆ ಒಳಡಿಷಟಯತಸುಗಳು. ಿಸಯದೆ ಕ್ಲ್ಲತ ಮಹಿಸರಮನಟನ ಒಟ್ಟುಗ ಡಿಿ ಉತುಯ
ಿದಧಡಿಷಲಟ ಗಥವಹ ಒಯದಟ ವಹದನಟನ ತಹಕ್ರವಿಕ್ ರಿೀರಮಲ್ಲಿ ಬಯಬಷಲಟ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ.

ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಯೀಲಟಷುಯದ ರಶೆನಗಳು ಯಹವಹಗಲ ಭಟಕ್ು ರಶೆನಗವಹಗಿಯಟತುವೆ. ಭಟಕ್ುರಶೆನಗಳು ಠ್ಯುಷುಕ್ ಆಧಹರಿತ,
ಉತುಯಗಳನಟನ ಮೀರಿ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಯತೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಪರೀತಹಿಿಸಷಟತುವೆ. ಇದರಿಯದ ಿಿಧ ರಿೀರಮ ರರಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ
ಡೆಮಫಸಟದಟ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಿಶಮದ ಕ್ಟರಿತ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಷಲಟ ಷಸ ಇು ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಿವೆ.
ವದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಾತಿಕ್ರಾಯಿಷಲು ಉತೆುೀಜನ ನಿೀಡುುದು.
ಹೆಚಿುನ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ, ಒಯದಟ ರಶೆನಗೆ ರರಕ್ರರಯಿಷಲಟ ಒಯದಟ ಸೆಕ್ೆಯರ್ಡ ಗಿಯತ ಕ್ಡಿಯ ಷಭಯಹಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಟುದರಿಯದ ರಶೆನಗೆ
ಫಸಟಹಲಟ ಉತುಯನಟನ ಗರೆೀ ನೀಡಟಯಟ ಗಥವಹ ರಶೆನಮನಟನ ುನಃ ಯಚಿಷಟಯಟ. (Hastings, 2003) ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ರರಕ್ರರಯಿಷಲಟ
ಮಹತರ ಷಭಮಿಯಟತುದೆ ಗಯಟ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮಿಯಟುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ ನೀು ಉತುಯನಟನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಕ್ರಾಯತ ಭಟಯಚೆ ಷವಲ
ಷಭಮ ನೀಡಿದರೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಯೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮ ದೆ ರೆತಯತಹಗಟತುದೆ. ಇದಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಸಹಧನೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಧನಹತಮ್ಕ್
ರಿಣಹಭ ಬೀಯಟತುದೆ.
ಒಯದಟ ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದ ಯೀಲ್ೆ ಷವಲ ಷಭಮ ನೀಡಟುದರಿಯದ, ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಉತುಭತೆಮನಟನ ಕ್ಹಣಫಸಟದಟ:
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ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ರರಕ್ರರಯೆಗಳು ಿಷುರಿಷಟತಹು ಹೆ ೀಗಟತುವೆ.



ಹೆಚಟು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ರರಕ್ರರಯಿಷಟಯಟ
www.TESS-India.edu.in



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆಚಟು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುಯಟ



ಕ್ಡಿಯ ಸಹಭಥಯವಿ ಹೆ ಯದ್ಧಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆಚಟು ರರಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ನೀಡಟಯಟ.



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ನಡಟಿನ ಧನಹತಮ್ಕ್ ಷಯಫಯಧ

ನಿಮೂ ಾತಿಕ್ರಾಯೆಯ ಮಸತ್ವ
ನೀು ಹೆಚಟು ಧನಹತಮ್ಕ್ವಹಗಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಯದ ಉತುಯಗಳನಟನ ಿವೀಕ್ರಿಷಟತಹು ಹೆ ೀದಲ್ಲಿ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಟ ಹಹಗ ರಮರನಷಟ
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಷಯಖ್ೆಯಮ ಷಸ ಹೆಚಟುತಹು ಹೆ ೀಗಟತುದೆ. ತು ಉತುಯಗಳನಟನ ಹಹಗ ತು ರಿಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಷರಿಡಿಷಲಟ ಗನೆೀಕ್
ಮಹಗವಿಗಳಿವೆ. ಇಯಟುದಟ ಒಫಬ ಿದಹಯದ್ವಿ ತು ಕ್ಲನೆ ಹೆ ಯದ್ಧದದಲ್ಲ,ಿ ಇನ ನ ಹೆಚಿುನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿಮ ತು ಕ್ಲನೆ ಇಯಟುದನಟನ
ನರಿೀಕ್ಷಿಷಫಸಟದಟ.
ನೀು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನಯತೆ ರಮರನಷಷಫಸಟದಟ:


ಷರಿ ಉತುಯಿಯಟ ಭಹಗಗಳನಟನ ಆಮಟದಕ್ೆ ಳಿಧ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಭಮ್ ಉತುಯಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಷವಲ ಷಭಮ
ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಯತೆ ಾೆಯಫಲ ನೀಡಟ ರಿೀರಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀಳಿರಿ. ಇದಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಭಮ್ ತುಗಳನಟನ ಷರಿಡಿಿಕ್ೆ ಯಡಟ,
ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟುದಟ ಹಹಗ ಹೆಚಟು ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷಲಟ ಉತೆುೀಜಿಷಟತುದೆ. ನೀು ತು ಉತುಯಕ್ೆಾ
ಹೆೀಗೆ ಾೆಯಫಲ ನೀಡಟ ರಿೀರಮಲ್ಲಿ ರರಕ್ರರಯಿಷಫಸಟದಟ ಎಯಫಟದನಟನ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಗಭನಿ: ಆಿೀಕ್ಯಣದ್ಧಯದ
ಮೊೀಡಗಳುಯಟಹಗಟುದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ನೀನಟ ಷರಿಯಹಗಿಯೆೀ ಉತುರಿಿಯಟವೆ ಆದರೆ, ನಹನಟ ಯೀಚಿಿದೆ ನೀನಟ ಭವೆಮ ಫಗೆೆ
ಹೆೀಳಿಯಟುದನಟನ ನಹು ಇನನಶಟು ಚಿಯತನೆಗೆ ಳಟ್ಟು ಿಷುರಿಿ ಹೆೀಳು ಗವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ನಭಮ್ಲ್ಲಿ ಯಹರಹದಯ ಕ್ೆಲು
ಚಿಯತನೆಗಳನಟನ ರಳಿಷಟಿರಹ?



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನೀಡಟ ಎಲಿ ಉತುಯಗಳನಟನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಗುಗಳ ಫಗೆೆ
ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಟಯತೆ ರಳಿಿರಿ. ಯಹ ಉತುಯಗಳು ಷರಿ ಎಯದಟ ಗಯಟ ಯೀಚಿಷಟಯಟ? ಾೆೀರೆ ಉತುಯನಟನ ನೀಡಲಟ
ಕ್ಹಯಣವೆೀನಯಫಸಟದಟ? ಇದಟ ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಟ ರಿೀರಮನಟನ ರಳಿಮಲಟ ಗಕ್ಹವ ಒದಗಿಷಟತುದೆ. ನಭಮ್
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನಬವಿಮದ್ಧಯದ ಗಯಲ್ಲಿಯಟ ಯಹುದೆೀ ತು ಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಷರಿಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ದಹರಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಟತುದೆ.
ಕ್ಹಳಜಿಯಿಯದ ಕ್ೆೀಳಿಿಕ್ೆ ಳುಧ ಭ ಲಕ್ ಎಲ್ಹಿ ರರಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಿ, ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗೆ ಭತುಶಟು ಿರಿಷಟಯತೆ
ರಳಿಿ. ನೀು ಭತುಶಟು ಿಯಣೆಮನಟನ ಎಲಿ ಉತುಯಗಳಿಗ ಕ್ೆೀಳಿದಹಗ, ಷರಿಯೀ ಗಥವಹ ತಪೀ, ಕ್ೆಲವದಟ ಾಹರಿ
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತುಗಳನಟನ ತಹವೆೀ ಷರಿಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧಯಟ. ನೀು ತಯಗರಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ೆ ೀಚನಹ ವಕ್ರುಮನಟನ
ಾೆವೆಷಟುದರೆ ಯದ್ಧಗೆ, ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಮಟರುಯಟುದನಟನ ನೆೈಜ್ವಹಗಿ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳುಧರುೀರಿ ಹಹಗ ಹೆೀಗೆ
ಭಟಯದಟರೆಮಾೆೀಕ್ಟ ಎಯಫಟದಟ ಗೆ ತಟುಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧರುೀರಿ ಆದರೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತು ಉತುಯಗಳನಟನ ನೀಡಿದಹಗ ಗರಿಗೆ ಶಿಕ್ೆ
ಗಥವಹ ಗಮಹನಗೆ ಳಿಿದದಲ್ಲ,ಿ ಆಗ ಗಯಟ ಇನ ನ ಹೆಚಿುನ ತೆ ಳಲ್ಹಟ್ ಗಥವಹ ಗಮಹನಕ್ರಾೀಡಹಗಟ ಬಮದ್ಧಯದ
ಉತುಯಗಳನೆನೀ ಹೆೀಳುುದ್ಧಲಿ.

ಾತಿಕ್ರಾಯೆಗಳ ಗುಣಮಟಟನುನ ಷುಧಹರಣೆ ಮಹಡುುದು
ಷರಿಯಹದ ಉತುಯದೆ ಯದ್ಧಗೆ ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಳಧದ ಕ್ರಭಫದದವಹದ ರಶಿನಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ನೀು ನಭಮ್ದಹಗಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ರಮರನಷಟುದಟ
ಫಸಟಭಟಖ್ಯ. ಷರಿ ಉತುಯಗಳಿಗೆ ಗನಟಹಲನಹ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಗಯನಟನ ರವಯಿಷಟುದರಿಯದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಹೆಚಿುಷಲಟ
ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ರೆ ಯದ್ಧಗೆ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಗಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಟತುದೆ.
ಇದನಟನ ನೀು ಈ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಮಹಡಟುದಟ:


ಹೆೀಗೆ ಭತಟು ನಕ್ೆ?



ಭತೆ ುಯದಟ ರಿೀರಮಲ್ಲಿ ಉತುರಿಷಫಸಟದಟ



ಇದಕ್ರಾಯತ ಉತುಭವಹದ ದ (ಉತುಯ)
www.TESS-India.edu.in
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ಈ ಉತುಯನಟನ ಷಭದ್ವಿಷಲಟ ಇಯಟ ಸಹಕ್ಷಾಗಳು



ಷಯಫಯಧಿತ ಕ್ೌವಲದೆ ಯದ್ಧಗೆ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟುದಟ



ಹೆ ಷ ಷನನವೆೀವ (ಷಯದಬವಿ)ದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೌವಲನಟನ ಗಥವಹ ತಹಕ್ರವಿಕ್ತೆಮನಟನ ಗನವಮ ಮಹಡಟುದಟ.

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಗಯ ಉತುಯಗಳನಟನ ಇನ ನ ಹೆಚಟು ಆಳವಹಗಿ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಯಲ್ಲಿ ನಭಮ್ ಹತರ
ಫಸಟಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ. ಹಹಗ ಗದರಿಯದ ಗಟಣಭಟ್ು ಷಟಧಹರಿಷಲಟ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಕ್ೌವಲಗಳು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆಚಿುನ ಸಹಧನೆಮನಟನ
ಮಹಡಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಫಸಟದಟ.


ರಚೆ ೀದ್ಧಷಲಟ ಷಭವಿಕ್ವಹದ ಷಟಳಿುಗಳನಟನ ನೀಡಾೆೀಕ್ಹಗಿದೆ. ಇದಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಗಯ ಉತುಯಗಳನಟನ ಷಟಧಹರಿಷಲಟ
ಹಹಗ ಿಷುರಿಷಲಟ ಷಹಹಮಕ್. ನೀು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಉತುಯದಲ್ಲಿಯಟ ಷರಿಯಹದ ಗಯವಗಳನಟನ ಆರಿಿಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ೆಯದಟ ನಯತಯ
ಮಹಿಸರಮನಟನ ಡೆಮಟುದಟ, ುನಃ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭತಟು ಇತಯ ಷಟಳಿುಗಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ (ಹಹಗಹದರೆ, ೆೀರ್
ನಯದ ಮಹಡಿದ ಿಮಹನಕ್ೆಾ ತಟದ್ಧಮಲ್ಲಿ ನೀು ತ ಕ್ನಟನ ಇರಿಿದಹಗ ನನಹಗಫಸಟದಟ?)



ಶೆೃೀಧನ ಹೆಚಿುನ ಿಶಮನಟನ ಹೆ ಯ ತೆಗೆಮಲಟ ರಮರನಷಟುದೆೀ ಆಗಿದೆ. ಒಯದಟ ಭಹಗವಃ ಷರಿಯಿಯಟ ಗಥವಹ
ಗಷಯಘಟಿತವಹದ ಉತುಯನಟನ ಷರಿಯಹದ ರಿೀರಮಲ್ಲಿ ರಿಸರಿಷಲಟ ರಮರನಷಟುದಕ್ಹಾಗಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟತುದೆ. (ಹಹಗಹದರೆ, ಇದಟ ಹೆೀಗೆ ಒಯದಕ್ೆ ಾಯದಟ ಷರಿಯಹದಟದಟ ಎನಟನುದಕ್ೆಾ ನೀನಟ ನನನಟನ ಹೆಚಹುಗಿ ಹೆೀಳಲಟ
ಫಮಷಟರುೀಯಹ?)



ುನರ್ ನಿದೆೀಿಶ್ಷುುದು: ಎಯದರೆ ಿಸಯದೆ ಕ್ಲ್ಲತ ಜ್ಞಹನನಟನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ರಷಟುತ ಜ್ಞಹನದೆ ಯದ್ಧಗೆ ಷಯಫಯಧ ಕ್ಲ್ಲಷಲಟ
ಷರಿಯಹದ ಉತುಯಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟತಹು ಸಹಗಟುದಟ. ಇದಟ ಗಯ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಿಷುರಿಷಟತುದೆ (ನೀನಟ ಹೆೀಳಿಯಟುದಟ ಷರಿ,
ಆದರೆ ನಹು ಿಸಯದ್ಧನ ವಹಯ ನೆ ೀಡಿದ ಷಥಳಿೀಮ ರಿಷಯ ಿಶಮಕ್ೆಾ ಇದನಟನ ಹೆೀಗೆ ಷಯಫಯಧ ಕ್ಲ್ಲಷಫಸಟದಟ)



ಕಾಮಹನುಗತ್ ಾಶ್ೆನಗಳು: ಎಯದರೆ, ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ ಿಷುರಿಷಲಟ, ಕ್ರಭವಹಗಿ ಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಿ ಕ್ೆೀಳು ರಶೆನಗಳು. ರಶೆನಗಳು
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಸಹರಹಯವ ಹೆೀಳುಯತೆ, ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆ ಮಹಡಟಯತೆ, ಿರಿಷಲಟ ಗಥವಹ ಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟಯತೆ ಮಹಡಟತುವೆ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಸಹಭಥಯವಿನಟನ ಿಷುರಿಷಟ ರಶೆನಗಳನಟನ ತಯಹರಿಿ, ಆದರೆ ಗರಿಗೆ ಶಯತುನಟನ ಿಧಿಷಾೆೀಡಿ, ಯಹಕ್ೆಯದರೆ
ಗಯಟ ರಶೆನಗಳ ಗಥವಿನಟನ ಷಡಿಲ್ಲಷಫಸಟದಟ(ನೀು ಹೆೀಗೆ ನಭಮ್ ಭಟಯಚಿನ ಷಭಸೆಯಯಿಯದ ಹೆ ಯಫಯದ್ಧರಿ? ಗದಟ ಯಹ
ಫದಲ್ಹಣೆಮನಟನ ಉಯಟ್ಟಮಹಡಿತಟ? ಭಟಯದೆ ನೀು ಯಹುದನಟನ ಎದಟರಿಷಾೆೀಕ್ಹಗಿದೆ ಎಯದಟ ಯೀಚಿಷಟ ಗವಯಕ್ತೆಯಿದೆ?)



ಆಲ್ಲಷುುದು: ನೀು ಗೆೀಕ್ಷಿಿದ ಉತುಯನಟನ ಮಹತರ ನೆ ೀಡಟುದಲಿ, ಆದರೆ ನೀು ನರಿೀಕ್ಷಿಷದ, ಗನಟಮಟಕ್ು ಗಥವಹ
ಗಿಶಾಿತ ಉತುಯಗಳ ಕ್ಡೆಗೆ ಎಚುಯಿಸಷಾೆೀಕ್ಹಗಟಯತೆ ಮಹಡಟುದಟ. ಇದಟ ನೀು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನಟನ
ಮೌಲ್ಲಯೀಕ್ರಿಷಟುದರಿಯದ ಗಯಟ ಯೀಚಿಿ ರರಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ನೀಡಟ ಷಯಬ ಹೆಚಹುಗಿಯಟತುದೆ. ಇಯತಸ ಉತುಯಗಳು
ತುಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಗಟಯಟರಿ ಷರಿಡಿಷಫಸಟದಟ, ಗಥವಹ ಗಯಟ ಹೆ ಷ ಿಚಹಯನಟನ ಯಕ್ುಡಿಷಫಸಟದಟ. ಗದನಟನ ನೀು
ರಿಗ ಷದೆೀ ಇಯಫಸಟದಟ.(ನಹನಟ ಗದಯ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಿಯಲ್ಲಲಿ. ನನಗೆ ನೀು ಆ ರಿೀರಮಲ್ಲಿ ಯೀಚಿಿಯಟ ಕ್ಟರಿತಟ ಇನನಶಟು
ಹೆೀಳಿರಿ)

ಒಫಬಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ, ನೀು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ಗಗತಯಿದೆ
ಪರೀತಹಿಿಸಷಟ ಭತಟು ಷವಹಲ್ೆ ಡಟು ರಿೀರಮಲ್ಲಿ ನೀು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ಗಗತಯಿದೆ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಯದ ಆಷಕ್ರುಮಟತ ಹಹಗ
ಆಿಶಾಿತ ಉತುಯಗಳನಟನ ಡೆಮಲಟ ನೀು ಗರಿಗೆ ಯೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮನಟನ ನೀಡಿದಹಗ ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಇಷೆ ುಯದಟ ಹೆೀಗೆ
ಗೆ ತಟು ಹಹಗ ಗಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ರಗರಮನಟನ ಉತುಭಡಿಷಲಟ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದ್ಧರಿ ಎಯದಟ ಆವುಮವಿಚಕ್ರತರಹಗಟಿರಿ.
ನೆನಪಿಡಿ, ರಶಿನಷಟಿಕ್ೆಮಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ನನಟ ಗೆ ರುದೆ ಎನಟನುದಲಿ. ಆದರೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ನನಟ ಗೆ ರುದೆ ಎಯಫಟದಹಗಿದೆ. ನೀು ನಭಮ್ದೆೀ
ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತುರಿಷಟುದಲಿ ಎಯಫಟದನಟನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ. ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ನೀು ಕ್ೆಲು ಸೆಕ್ೆಯರ್ಡ ಗಳ ಮೌನದ
ನಯತಯ ಉತುಯಗಳನಟನ ನೀಡಟಿರಿ ಎಯದಟ ರಳಿದರೆ, ಆಗ ಗಯ ಉತುಯಗಳಿಗೆ ನೀು ನೀಡಟ ಪರೀತಹಿಸ ಎಶಟು ರಯೀಜ್ನ?
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ಷಂನಮೂಲ 2: ಹಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಹಗಿ ಶ್ಾೀಮತಿ ಶ್ಹಂತಿರರ ಯೀಜನೆ
ವಶಯ: ಸಹುರ್ಚವಿ ನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ (ಸಹುರ್ಚವಿ ರಿೀಕ್ೆ)
ತ್ರಗತಿ: 7
ಅಧಿ: 40 ನಮಶ
ಸಹಮಹನಯ ಉದೆದೀವ: ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಆಹಹಯ ದಹಥವಿದಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟಿಕ್ೆಮ ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಗಥೆೈವಿಿಕ್ೆ ಳುಧಲ್ಲಿ ಷಭಥವಿರಹಗಟಯಟ.
ಬೆಮೀಧನಹ ಉದೆದೀವಗಳು: ಈ ಹಠ್ದ ನಯತಯ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಸಹಭಥಯವಿನಟನ ಗಳಿಷಟಯಟ.


ಕ್ೆಲು ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ದೆ ರೆಮಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳನಟನ ಟಿು ಮಹಡಟಯಟ



ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳಲ್ಲಿಯಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟ ಿಧಹನನಟನ ಿರಿಷಟಯಟ

ಪೀಠಿಕೆ: ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಷಕ್ರು ಭತಟು ಕ್ಟತ ಸಲನಟನ ಸಟಟಿುಷಲಟ ಹಹಗ ಷಯಳ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಗರಿಗೆ ಈ
ಿಶಮದ ಕ್ಟರಿತಟ ಇಯಟ ಿಸಯದ್ಧನ ಜ್ಞಹನನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಫಸಟದಟ. ಆಹಹಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಹಾೆ ೀವಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ನ ಇಯಟುದಯ ಗಗತಯತೆ ನನಟ?
ಷಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಹಾೆ ೀವಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ನ ಹೆೀಗೆ ಷಯಗರಸವಹಗಿದೆ? ಇದಹದ ನಯತಯ ರರಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ಸಹುರ್ಚವಿ
ಇಯಟಿಕ್ೆಮನಟನ 

ಒಯದಟ ಷಯಳ ರಯೀಗನಟನ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಧವಹಗ

ುಗಳನಟನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲಟ ರಳಿಿ. ಹೆೀಗೆ

ಮಹಡಟುದಟ ಎಯಫಟದನಟನ ಗಯಟ ನೆ ೀಡಲ್ಲ.
ಉಕರಣಗಳು ಮತ್ುು ಷುುಗಳು: ಷವಚಛ ರನಹಳಗಳಿಯಟ ಸಹುಾಯರ್ಡ, ಒಯದಟ ಡಹರರ್, ಿಿಧ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳು, ಆಯೀಡಿನ್
ಟಿಯ ರ್ ಹಹಗ ನೀಯಟ
ಬೆಮೀಧನೆಮೀಕರಣಗಳು: ವಕ್ರುಮನಟನ ನೀಡಟ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳ ಚಿತರಗಳಿಯಟ ಚಹಟ್ ನವಿ ಹಹಗ ಕ್ು ಸಲಗೆ.
ರರಯಫಬ ಿದಹಯದ್ವಿಮಟ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ ನೆ ೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟಯತೆ ಆಷನ ಯಸೆಥಮನಟನ ಯೀಜಿಷಟುದಟ

ಟೆೀಬಲ್ R 1.1 :ಆಹಹಯ ದಹಥವಿದಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟಿಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಒಯದಟ ಯೀಜ್ನೆ
ಹಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಉದೆದೀವ

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಷಕ್ರುಮನಟನ ಹೆ ಟಿುಷಲಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸಹುರ್ಚವಿ ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ

ಕಲ್ಲಕಹ ಉದೆದೀವಗಳು

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಗಯತಯದಲ್ಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು

ಬೆೀಕಹಗಿರು



ಸಹುರ್ಚವಿ ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಿರಿಷಟಯಟ



ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟ ದಹಥವಿಗಳ



ಿಿಧ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳು : ರೆ ೀಟಿ, ಗಕ್ರಾ, ಸೆ ು, ಾೆೀಯಿಿದ ಾೆೀವೆ, ಆಲ ಗಡೆು, ಗೆಣಷಟ



ಆಯೀಡಿನ್ ಭತಟು ಪಿೆಟ್ ನ



ಚಿಕ್ಾ ೆಿೀ



ಉಯೀಗಿಿದ ಫಕ್ೆಟ್ ನ

ಗಟಯಟರಷಟಯಟ

ಷಂನಮೂಲಗಳು

ಹಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಯೀಜನೆ
ಷುರಕ್ಷತೆ

ಸಲವಹಯಟ ಾೆೀರೆ ಾೆೀರೆ ಷಯದಬವಿಗಳಲ್ಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ‘ವಕ್ರು’ ಎಯಫ ದನಟನ

ಯಟತಹುರೆ

ಇದಟ ಗರಿಗೆ ಭೌತಶಹಷರ (ವಕ್ರುಮ ಗಹವಿಣೆ) ಯಸಹಮನ ಶಹಷರ (ವಕ್ರುಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಉತಹದ್ಧಷಟುದಟ) ಭತಟು ಜಿೀಶಹಷರ (ಷಜಿೀ
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ಷಟುಗಳು ವಕ್ರುಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಡೆಮಟತುವೆ) ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲರಯಟುದನಟನ ಒಟ್ಟುಗ ಡಿಷಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟುದಟ.
ವದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ಭಟಯದೆ, ನೆಲದ ಯೀಲ್ೆ ಕ್ಟಳಿರಯಟಯಟ, ಕ್ೆಲಯಟ ಕ್ಟಚಿವಿಗಳ ಯೀಲ್ೆ, ಎತುಯಿಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಿಸಯದೆ ನಯರಯಟಯಟ.(

ಸಹಾನ
ಪೀಠಿಕೆ

)
ಆಹಹಯ ದಹಥವಿದಲ್ಲಿಯಟ ಪೀಶಕ್ಹಯವಗಳನಟನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಟುದಟ.
ಯಹ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿ, ಯಹ ಪೀಶಕ್ಹಯವಗಳನಟನ ಹೆ ಯದ್ಧದೆ ಎಯದಟ ಗಟಯಟರಷಲಟ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿ ರಿೀಕ್ೆ

ಸಂತ್1

ಸಂತ್ 2

ಸಂತ್ 3

ಸಂತ್ 4

ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟಿಕ್ೆಮನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟ

ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟಿಕ್ೆಮನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟ

ದಹಥವಿಗಳ ರಿೀಕ್ೆ

ದಹಥವಿಗಳ ರಿೀಕ್ೆ

ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಲಿದ್ಧಯಟುದನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಲಿದ್ಧಯಟ

ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಲಿದ್ಧಯಟುದನಟನ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಲಿದ್ಧಯಟ

ದಹಥವಿಗಳ ರಿೀಕ್ೆ

ದಹಥವಿಗಳ ರಿೀಕ್ೆ

.

.

ಿಿಧ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಿ. ಆಹಹಯ ದಹಥವಿದ

ಿಿಧ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಿ. ಆಹಹಯ ದಹಥವಿದ

ಹೆಷಯನಟನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ಲಯಟ ಪಲ್ಲತಹಯವ ಟೆೀಫಲ್ ನಲ್ಲಿ

ಹೆಷಯನಟನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ಲಯಟ ಪಲ್ಲತಹಯವ ಟೆೀಫಲ್ ನಲ್ಲಿ

ಫರೆಯಿರಿ.

ಫರೆಯಿರಿ.

ನಹಲಟಾ ದಹಥವಿಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಿ (ಎಯಡಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟ, 2

ನಹಲಟಾ ದಹಥವಿಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಿ (ಎಯಡಟ ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟ, 2

ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಲಿದೆೀ ಇಯಟ)

ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಲಿದೆೀ ಇಯಟ)

ರಶೆನಗಳ ಭ ಲಕ್ ಸಹರಹಯವನಟನ ಹೆೀಳುತಹು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ

ರಶೆನಗಳ ಭ ಲಕ್ ಸಹರಹಯವನಟನ ಹೆೀಳುತಹು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ

ಭಟಗಿಿರಿ.

ಭಟಗಿಿರಿ.

ಟೆೀಫಲ್ R1.2 ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಟುದಟ ಎನಟನುದಕ್ೆಾ ಒಯದಟ ಉದಹಸಯಣೆ: ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ನನಟ ಹೆೀಳುತಹುರೆ ಭತಟು ಮಹಡಟತಹುರೆ.

ವಶಯ

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಚಟುಟಿಕೆ

ವದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ಬೆಮೀಧನೆಮೀಕರಣಗಳು

ಚಟುಟಿಕೆ

ಕು ಸಲಗೆಯ
ಸಹರಹಂವ

ಕ್ೆಲು ಆಹಹಯ

ವಕ್ರುಮನಟನ ಕ್ೆ ಡಟ

ಇದನಟನ ರನಟನ

ವಕ್ರುಮನಟನ ಕ್ೆ ಡಟ

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ

ದಹಥವಿಗಳು

ಆಹಹಯ

ಗವಯಕ್ತೆ ಇದೆ

ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳ

ರರಕ್ರರಯೆಗಳು

ಮಥೆೀಚಛವಹಗಿ

ದಹಥವಿಗಳಿಯಟ

ಕ್ಹಾೆ ೀವಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ನ ನಟನ

ಚಿತರನಟನ ತೆ ೀರಿಷಟತಹು,

ಹೆ ಯದ್ಧಯಟತುವೆ. ಗು

ಹೆೀಳುಯಟ ಕ್ೆಲು

ನಭಗೆ ವಕ್ರುಮನಟನ

ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಗಳು

ಕ್ೆ ಡಟತುವೆ. ಹಹಗ

ವಕ್ರುಮನಟನ ಕ್ೆ ಡಟತುವೆ.

ಗುಗಳನಟನ ವಕ್ರುಮನಟನ

ಆದರೆ, ಒಯದಟ ಫಟ್ುಲಟ

ಕ್ೆ ಡಟ ಆಹಹಯ

ಗಕ್ರಾಮನಟನ ಗಥವಹ

ದಹಥವಿಗಳು ಎಯದಟ

ಆಲ ಗಡೆುಗಳನಟನ

ಕ್ರೆಮಟತೆುೀವೆ.

ಕ್ೆೈಮಲ್ಲಿ

ಷಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹುರ್ಚವಿ ಭತಟು
ವಕ್ವಿಯ ಯ ದಲ್ಲಿ
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ಚಿತರಗಳಿಯಟ ಚಹಟ್ ನವಿ

ಿಸಡಿಮಟುದರಿಯದ
ಸಹಧಯವೆೀ?
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ಷಯಗರಸವಹಗಿಯಟ ಒಯದಟ

ಎನಟನುದನಟನ ಹೆೀಳಿರಿ

ಭಟಖ್ಯವಹದ ಪೀಶಕ್ಹಯವ
ಕ್ಹಾೆ ೀವಿಹೆೈಡೆರೀಟ್ ನ ಗಳು

ವಶಯ

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಚಟುಟಿಕೆ

(dilute)

ವದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ಬೆಮೀ ನೆಮೀ

ಕು ಸಲಗೆಯ

ಚಟುಟಿಕೆ

ಕರಣಗಳು

ಸಹರಹಂವ

ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟಿಕ್ೆಮನಟನ

ಆಯೀಡಿನ್

ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನಟನ

ಆಹಹಯ

ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಆಹಹಯ

ದಹರಣನಟನ ತಯಹರಿಷಟಯಟ ಭತಟು

ಿೀಕ್ಷಿಷಟಯಟ

ದಹಥವಿದಲ್ಲಿ

ದಹಥವಿದೆ ಯದ್ಧಗೆ ಆಯೀಡಿನ್

ಸಹುರ್ಚವಿ ಗೆ ಆಯೀಡಿನ್

ಸಹುರ್ಚವಿ

ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟುದಟ

ಹಹಕ್ಟುದರಿಯದ ಗದಟ ನೀಲ್ಲ-ಕ್ು

ಇಯಟಿಕ್ೆಮನಟನ

ಫಣಣಕ್ೆಾ ಫಯಟತುದೆ ಎಯದಟ ಹೆೀಳುಯಟ

ರಿೀಕ್ಷಿ

.

ಆಯೀಡಿನ್ ನಟನ
ಸಹುರ್ಚವಿ ಗೆ
ಹಹಕ್ಟುದರಿಯದ
ನೀಲ್ಲ-ಕ್ು ಫಣಣಕ್ೆಾ
ಫಯಟತುದೆ.
ಸಹುರ್ಚವಿ ಗೆ ಆಯೀಡಿನ್ ನಟನ

ಒಯದಟ ರನಹಳಕ್ೆಾ ಷವಲ ಆಹಹಯ

ರರಕ್ರರಯೆ-

ಆಹಹಯ ಭತಟು

ಹಹಕ್ರದಹಗ, ಗದಟ ನೀಲ್ಲ-ಕ್ು

ದಹಥವಿನಟನ ಹಹಕ್ರ ಹಹಗ

ಆಯೀಡಿನ್

ಫಣಣದಲ್ಹಿಗಟ

ಫಣಣಕ್ೆಾ ರಯಟಗಟತುದೆ. ಆದದರಿಯದ

ಆಯೀಡಿನ್ ಹಹಕ್ಟ ಮೊದಲಟ ಭತಟು

ದಹರಣ

ಫದಲ್ಹಣೆ

ಸಹುರ್ಚವಿ ಇಯಟ ಆಹಹಯ

ನಯತಯ ಗದಯ ಫಣಣನಟನ

ಹಹಕ್ಟುದಕ್ರಾಯತ

ತೆ ೀರಿಷಟ ಟೆೀಫಲ್

ದಹಥವಿಗಳು ಮಹತರ ನೀಲ್ಲ-ಕ್ು

ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುಧಯತೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ

ಭಟಯಚೆ ಹಹಗ

ಫಣಣಕ್ೆಾ ರಯಟಗಟತುವೆ.

ರಳಿಿ. ನಯತಯ ಷವಲ (ಎಯಡಟ ಗಥವಹ

ನಯತಯ ಫಣಣದಲ್ಲಿ

ಭ ಯಟ) ಸನ ಆಯೀಡಿನ್

ಆಗಟ

ದಹರಣನಟನ ಆಹಹಯ ದಹಥವಿಕ್ೆಾ

ಫದಲ್ಹಣೆ

ಸೆೀರಿಷಟುದಟ

ಕ್ಟರಿತಟ

ರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ

ಷಯಕ್ಷಿುವಹಗಿ

(ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಧವಹಗ) ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ಹದ

ಭಟನೆನಚುರಿಕ್ೆ

ಭಟನೆನಚುರಿಕ್ೆಮ ಕ್ರಭಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ

ಕ್ರಭಗಳನಟನ

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ರಳಿಿದಯಟ (ಹೆೀಳಿದಯಟ).

ಫರೆಯಿರಿ.

ಷಂನಮೂಲ 3: ಹಠಗಳನುನ ಯೀಜಿಷುುದು
ಯೀಜನೆ ಮತ್ುು ತ್ಯಹರಿಯ ಮಸತ್ವವೆೀನು?
ಹಠ್ಗಳನಟನ ಉತುಭವಹಗಿ ಯೀಜಿಷಾೆೀಕ್ಟ. ಯೀಜ್ನೆಮಟ ನಭಮ್ ಹಠ್ಗಳನಟನ ಷಶುವಹಗಿ ಹಹಗ ನಗದ್ಧತ ಷಭಮದಲ್ಲಿ
ೂಣವಿಗೆ ಳಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ. ಗದಯಥವಿ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಆಷಕ್ರು ಭತಟು ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿಯಟತಹುರೆ. ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ
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ಯೀಜ್ನೆಮಟ ತನನಲ್ಲಿಯೆೀ ಕ್ೆಲು ನಭಯತೆ (flexibility}ಮನಟನ ಹೆ ಯದ್ಧಯಟುದರಿಯದ, ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಾೆ ೀಧನೆಮನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಗಯ
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಯಡ ಗಯವಗಳಿಗೆ ಗಯಟ ರರಕ್ರರಯೆ ನೀಡಟಯಟ. ಹಠ್ಗಳ ಷಯ ಗೆ ಯೀಜ್ನೆ
ತಯಹರಿಷಟುದರಿಯದ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಹಹಗ ಗಯ ಿಸಯದ್ಧನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ರಳಿದಟಕ್ೆ ಳುಧುದಟ; ಠ್ಯಕ್ರಭದ ಭ ಲಕ್ ರಗರ
ಸಹಧಿಷಟುದೆಯದರೆೀನಟ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟಯತಸ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಭತಟು ಗತಟಯತುಭ
ಷಯನ ಮ್ಲಗಳನಟನ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳುಧುದಟ, ಒಟಹುರೆ ಯೀಜ್ನೆಮ ಭಹಗವಹಗಿಯಟತುದೆ.
ಒಯದಟ ಹಠ್ವಹಗಲ್ಲೀ ಗಥವಹ ಹಠ್ಗಳ ಷಯ ಗಳ ಯೀಜ್ನೆಯಹಗಲ್ಲೀ, ಒಯದಟ ಇನೆ ನಯದಯ ಆಧಹಯದ ಯೀಲ್ೆ ತಯಹರಹಗಟ ನಯಯತಯ
ರಕ್ರರಯೆ. ಗಥಹವಿತ್, ರರಯಯದಟ ಿಸಯದ್ಧನ ಹಠ್ನಟನ ಆಧರಿಿ ಾೆಳ ಗೆ ಹೆ ಯದಟತುದೆ. ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಷಟ
ಸಯತಗಳು:

ರಗರಮನಟನ ಸಹಧಿಷಲಟ ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗವಯಕ್ತೆಗವೆೀನಟ ಎಯಫಟದನಟನ ಷಶುಡಿಿಕ್ೆ ಳಿಧ.



ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಗಥವಿವಹಗಟ ರಿೀರಮಲ್ಲಿ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಾೆ ೀಧನೆ ಮಹಡಾೆೀಕ್ಟ ಎಯಫಟದನಟನ ಹಹಗ ನೀು
ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳುಧ ಗಯವಗಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ನಭಯತೆಯಿಯದ ರರಕ್ರರಯಿಷಾೆೀಕ್ಟ ಎಯಫಟದನಟನ ನಧವಿರಿಿ.



ಹಠ್ು ಹೆೀಗೆ ಉತುಭವಹಗಿ ಭ ಡಿಫಯದ್ಧತಟ ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನನನಟನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ ಎಯಫಟದನಟನ ಗಲ್ೆ ೀಕ್ರಿದಹಗ,
ಭಟಯದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ಷಹಹಮಕ್.

ಹಠಗಳ ಷರಣಿಗಳನುನ ಯೀಜಿಷುುದು
ನೀು ಠ್ಯಕ್ರಭನಟನ ಗನಟಷರಿಷಟವಹಗ, ಯೀಜ್ನೆಮ ಮೊದಲ ಸಯತು ಎಶಟು ಉತುಭವಹಗಿ ಠ್ಯಕ್ರಭದಲ್ಲಿಯಟ ಿಶಮಗಳನಟನ ಹಹಗ
ಿಶಮಗಳನಟನ ಿಭಹಗಗವಹಗಿ ಗಥವಹ ಷಣಣ ತಟಯಡಟಗವಹಗಿ ಿಯಗಡಿಷಟುದಟ ಎನಟನುದನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಧುದಟ. ನೀು ಿಗಟ
ಷಭಯಹಕ್ಹವನಟನ ಹಹಗ ನಧಹನವಹಗಿ, ಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಕ್ೌವಲಗಳ ಾೆಳ ಗೆಮಲ್ಲಿ ಭತಟು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಗರಮನಟನ
ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳುಧ ಮಹಗವಿಗಳನಟನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಧ ಗಗತಯತೆಯಿದೆ. ನಭಮ್ ಗನಟಬ ಗಥವಹ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ಚಚೆವಿಮಟ
ಒಯದಟ ಷಯಗರಮನಟನ ನಹಲಟಾ ಹಠ್ಗವಹಗಿ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳಧಫಸಟದಟ ಎನಟನುದನಟನ ರಳಿಷಫಸಟದಟ, ಆದರೆ ಭತೆ ುಯದಟ ಿಶಮು ಕ್ೆೀಲ 2
ಹಠ್ಗವಹಗಫಸಟದಟ. ಿಿಧ ಮಹಗವಿಗಳ ಭ ಲಕ್ ಹಹಗ ಿಿಧ ಷಭಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಟಯದ್ಧನ ಹಠ್ಗಳಿಗೆ ಿಸಯದ್ಧನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಟ
ಾೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ ಎಯಫಟದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ನೀು ರ್ಹಗೃತರಹಗಿಯಾೆೀಕ್ಟ, (ಿಶಮು ಭಟಯದಟರೆದಹಗ ಗಥವಹ ಇತಯ ಿಶಮಗಳನಟನ
ಒಳಗೆ ಳುಧವಹಗಲ ಷಿಸತ.)
ಎಲಿ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಮ ನೀು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಷಶುತೆಮನಟನ ಹೆ ಯದ್ಧಯಟ ಗವಯಕ್ತೆಯಿದೆ


ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಾೆೀಕ್ಟ ಎಯದಟ ನೀು ಗೆೀಕ್ಷಿಷಟಿರಿ



ಆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಹರಯಯಭಷಟಿರಿ



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನನನಟನ ಮಹಡಾೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ನಕ್ೆ?

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ಟತ ಸಲ ಹಹಗ ಿಸತಕ್ಯವಹದ ಗನಟಬನಟನ ಡೆಮಾೆೀಕ್ಹಧರೆ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಆಷಕ್ರು ಹಹಗ
ಕ್ರರೀಯಹಶಿೀಲವಹಗಿಯಟಯತೆ ಮಹಡಾೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಮಹಡಾೆೀಕ್ಹಗಿಯಟುದನಟನ ಷಯ

ಹಠ್ಗಳ ಷಯ ಮಟದದಕ್ ಾ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಧುದರಿಯದ ಿಿಧತೆಮನಟನ ಹಹಗ

ಆಷಕ್ರುಮನಟನ ಾೆವೆಷಫಸಟದಟ. ಆದರೆ ನಭಯತೆಮನಟನ ಷಸ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಧುದಟ. ಹಠ್ಗಳ ಷಯ ಮಲ್ಲಿಮ ರಗರಯಿಯದ,
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಗಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟಿರಿ ಎಯಫಟದನಟನ ನಯೀಜಿಷಾೆೀಕ್ಟ ಕ್ೆಲು ಿಶಮಗಳು ಹೆಚಿುನ ಷಭಮನಟನ
18
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ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಯಡಹಗ ಗಥವಹ ಗರಿಸಿದಹಗ ಫಸಳಶಟು ಷಭಮನಟನ ಗಥವಹ ಕ್ೆಲು ಾೆೀಗ ಗಥವಿವಹಗಟುದರಿಯದ ನೀು
ನಭಯರಹಗಿಾೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.

ಒಂದು ಹಠನುನ ಸಿದಧಡಿಷುುದು
ನೀು ಹಠ್ ಷಯ ಗಳನಟನ ಯೀಜಿಿದ ನಯತಯ, ರರಯಯದಟ ಹಠ್ನಟನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಗಲ್ಲಿಮರೆಗೆ ಮಹಡಿದ ರಗರಮನಟನ ಆಧರಿಿ
ಯೀಜಿಷಾೆೀಕ್ಟ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನನಟ ಕ್ಲ್ಲರಯಟಯಟ ಗಥವಹ ಹಠ್ಗಳ ಷಯ ಮ ಗಯತಯದಲ್ಲಿ ನನನಟನ ಮಹಡಲಟ ಷಭಥವಿರಹಗಿಯಟಯಟ
ಎಯಫಟದಟ ನಭಗೆ ಗೆ ರುಯಟತುದೆ. ಆದರೆ ನೀು ಕ್ೆಲು ಗನರಿೀಕ್ಷಿತ ಗಥವಹ ಗಷಯವಹಗಿ ಭಟಯದ ಡಿದ ಿಶಮಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ
ುನರಹರವಿಷಟ ಗವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ಆದದರಿಯದ ರರಯಯದಟ ಹಠ್ನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ ನಭಮ್ ಎಲ್ಹಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ರಗರಮನಟನ
ಸಹಧಿಷಟಯತೆ ಹಹಗ ಮವಿಿನ ಗನಟಬ ಡೆಮಟಯತಹಗಾೆೀಕ್ಟ.
ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮಲ್ಲಿ ರರಯಯದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಮ ನೀಡಿಯಟುದನಟನ ಹಹಗ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಹಮವಿ ಭತಟು ಗಟಯು
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಾೆೀಕ್ಹಗಟ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳನಟನ ಿದಧಡಿಿಕ್ೆ ಯಡಿಯಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಳಿಧರಿ. ಹೆಚಟು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಯಟ
ತಯಗರಗಳಿಗೆ ಷಟುಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ಿಿಧ ಗಟಯುಗಳಿಗೆ ರಶೆನಗಳು ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟ
ಗವಯಕ್ತೆಯಿದೆ.
ನೀು ಹೆ ಷ ಿಶಮಗಳನಟನ ಾೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ ನಭಗೆ ಗಭಹಯಷ ಮಹಡಲಟ ಷಭಮದ ಗವಯಕ್ತೆಯಿದೆ ಹಹಗ ನಭಮ್ ಿಚಹಯಗಳನಟನ
ಇತಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಸಯಚಿಕ್ೆ ಳುಧುದರಿಯದ ನಭಮ್ ಆತಮ್ಿಶಹವಷ ಹೆಚಹುಗಟತುದೆ. ನಭಮ್ ಹಠ್ಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ಭ ಯಟ
ಭಹಗಗಳನಟನ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಿರಿ. ಈ ಭಹಗಗಳನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಚಚಿವಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
1. ಪೀಠಿಕೆ
ಹಠ್ನಟನ ಹರಯಯಭಷಟವಹಗ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ನನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಟಯಟ ಹಹಗ ಮಹಡಟಯಟ ಎಯಫಟದನಟನ ಿರಿಿರಿ. ಇದರಿಯದ
ರರಯಫಬಯ ಗರಿಯದ ಗೆೀಕ್ಷಿಷಟುದೆೀನಟ ಎನಟನುದನಟನ ಗೆ ತಟುಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧಯಟ. ಗರಿಗೆ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ರುಯಟುದೆೀನಟ
ಎಯಫಟದನಟನ ಸಯಚಿಕ್ೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಧುದರಿಯದ /ಚಚಿವಿಷಟುದರಿಯದ ಗಯಟ ನನಟ ಕ್ಲ್ಲಮಾೆೀಕ್ಟ ಎಯಫಟದಯ ಕ್ಡೆಗೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ
ಆಷಕ್ರುಮನಟನಯಟ್ಟ ಮಹಡಟುದಟ
2. ಹಠದ ಮುಖ್ಯ ಭಹಗ
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ರುಯಟುದನಟನ ಆಧರಿಿ, ಿಶಮನಟನ ಷಯಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಫರೆಯಿರಿ. ನೀು ಷಥಳಿೀಮ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳನಟನ,
ಹೆ ಷ ಮಹಿಸರಮನಟನ ಗಥವಹ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಗಥವಹ ಗಟಯುಕ್ಹಮವಿಗಳಯತಸ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲ ಿಧಹನಗಳ ಫಳಕ್ೆಮನಟನ
ನಧವಿರಿಷಾೆೀಕ್ಟ. ನಭಮ್ ತಯಗರಮಲ್ಲಿಯಟ ಷಥಳನಟನ ಉಯೀಗಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟಯತೆ ಹಹಗ ಫಳಷಲಟ ಫಯಟಯತಸ
ಷಯನ ಮ್ಲಗಳನಟನ ಗಟಯಟರಿ. ಿಿಧ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳಷಟುದಟ. ಷಯನ ಮ್ಲಗಳು, ಷಭಮ, ಇವೆಲಿೂ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮ
ರಭಟಖ್ ಭಹಗವಹಗಿಯಟತುವೆ. ನೀು ಿಿಧ ಿಧಹನಗಳನಟನ ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳಿದರೆ, ನೀು ಫಸಳಶಟು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನಯಟ್ಟ ಮಹಡಿದಯತಹಗಟತುದೆ. ಯಹಕ್ೆಯದರೆ ಗಯಟ ಾೆೀರೆ ಾೆೀರೆ ಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ.
3. ಹಠದ ಕೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆಯನುನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ
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ಎಶಟು ರಗರಯಹಗಿದೆ ಎಯಫಟದನಟನ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಯಹವಹಗಲ ಷಭಮನಟನ ನಗದ್ಧಡಿಿಕ್ೆ ಳಿಧ. (ಹಠ್ ಮಹಡಟವಹಗ ಗಥವಹ
ಹಠ್ದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ). ಯಹವಹಗಲ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ಎನಟನುದಟ ರಿೀಕ್ೆ ಎಯಫ ಗಥವಿಲಿ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಇದಟ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಹಗ
ಗರ ಾೆೀಗನೆ – ಯೀಜಿಿದ ರಶೆನಗಳು ಗಥವಹ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲತ ಿಶಮನಟನ ಭಯಡಿಷಟವಹಗ ಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ಆದರೆ ನಭಮ್
ಯೀಜ್ನೆ ನಭಯತೆಯಿಯದ ಕ್ ಡಿಯಾೆೀಕ್ಟ ಹಹಗ ನೀು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಯದ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಯಡ ರರಕ್ರರಯೆಗಳಿಗನಟಸಹಯವಹಗಿ ಫದಲ್ಹಣೆಮನಟನ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ಟ.
ಹಠ್ನಟನ ಭಟಕ್ಹುಮಗೆ ಳಿಷಟ ಒಯದಟ ಉತುಭ ಮಹಗವಿು, ಹರಯಯಬದ ಗಟರಿಗಳಿಗೆ ಿಸಯರಯಟಗಟುದಹಗಿದೆ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಇತಯ
ಿದಹಯದ್ವಿಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ಭತಟು ನಮೊಮ್ಯದ್ಧಗೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಿಯದಟಯಟಹದ ರಗರಮ ಫಗೆೆ ಚಚಿವಿಷಲಟ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಯಹಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಾೆೀಕ್ಟ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆೀಳುುದನಟನ ಆಲ್ಲಷಟುದರಿಯದ, ನೀು ಭಟಯದ್ಧನ ಹಠ್ನಟನ ಯಹ ರಿೀರ ಯೀಜಿಷಾೆೀಕ್ೆಯದಟ ಗೆ ತಟುಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ
ನೆಯವಹಗಟತುದೆ.
ಹಠಗಳನುನ ರಿಶ್ೀಲ್ಲಷುುದು
ಿಸಯದೆ ಮಹಡಿದ ರರಯಯದಟ ಹಠ್ನಟನ ಗಲ್ೆ ೀಕ್ರಿ ಹಹಗ ನೀು ಮಹಡಿದ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿಯಟ ಗಯವಗಳನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಿರಿ.
ನೀು ಿಸಯದೆ ಮಹಡಿದ ರರಯಯದಟ ಹಠ್ನಟನ ುನರ್ ಗಲ್ೆ ೀಕ್ರಿರಿ ಹಹಗ ದಹಖ್ಲ್ೆಮನಟನ ಇಡಿರಿ. ನಭಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನನನಟನ
ಕ್ಲ್ಲತಯಟ, ನೀು ಯಹ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳನಟನ ಫಳಿದ್ಧರಿ ಹಹಗ ಹಠ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಉತುಭವಹಗಿ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತಟ ಎಯಫಟದಟ, ನಯತಯದ
ಹಠ್ಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ ನೀು ಮಹಡಾೆೀಕ್ಹದ ಷಟಧಹಯಣೆಗಳು ಗಥವಹ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನಟನ ರಳಿಮಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳನಟನ ನಧವಿರಿಷಫಸಟದಟ


ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಫದಲ್ಹಣೆ ಗಥವಹ ಮಹಹವಿಡಟ



ಗನೆೀಕ್ ಭಟಕ್ು ಭತಟು ನಫವಿಯಧಿತ ರಶೆನಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಟುದಟ



ಹೆಚಿುನ ಾೆಯಫಲದ ಗವಯಕ್ತೆಯಿಯಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಗನಟಹಲನಹ ಗಧಿಗಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಇನ ನ ಉತುಭವಹಗಿ ನೀು ನನನಟನ ಮಹಡಫಸಟದಟ ಹಹಗ ಯೀಜಿಷಫಸಟದಟ ಎಯಫಟದನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ
ಆಲ್ೆ ೀಚಿಿರಿ.
ನೀು ರರಯಯದಟ ಹಠ್ನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ನಭಮ್ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗೆ ಳಡಲ್ೆೀಾೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ, ಯಹಕ್ೆಯದರೆ
ರರಯಯದನಟನ ನನಹಗಫಸಟದಟ ಎಯದಟ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಸಹಧಯಿಲಿ. ಉತುಭ ಯೀಜ್ನೆ ಎಯಫಟದಯ ಗಥವಿ ಯಹ ರಿೀರಮ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಹಗಾೆೀಕ್ಟ ಎಯಫಟದಟ ನಭಗೆ ರಳಿದ್ಧಯಾೆೀಕ್ಟ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ನೆೈಜ್ವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ನೀು ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳುಧ ಗಯವಗಳಿಗೆ ನೀು
ನಭಯತೆಯಿಯದ ರರಕ್ರರಯಿಷಲಟ ತಯಹರಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಯಡಿಯಾೆೀಕ್ಟ.
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