ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು : ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆ

ರಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ತು (NCF 2005) ಭತತು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ತು (2009)ಗಳು ಭಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಾಗಿ
ಭಹದಸೆಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನವನತನ ನೀಡಿವೆ. ಇದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ಶಲ್ೆಗಳು ಸದೃಢವದ ಕಲ್ಲಕ್ ವತವಯಣವನತನ ಒದಗಿಸತತುವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ು
ಕ್ೆ ೀನವನತನ ಸಕ್ಯಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಮ ಹಸು ನೀಡತವುದೆೀ ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯ –OERನ ಭತಖಯ
ಉದೆದೀಶವಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀಶವನತನ ಈಡೆೀರಿಸಲ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಯನತನ ಗವೆಯದತ ರಿಗ ಿ ಗವಯತ ತಭಮ್ ವೃರುಮಲ್ಲಿ ಗವಶಯಕಿಯತವ ’ಿದಯದ್ಾ‘
ಸಧನ ಹಗ ಿಧನಗಳನತನ ಾೆವೆಿಕ್ೆ ಳುಧವಲ್್ ಲ್ಲ ನೆೈುಣಯತೆಮನತನ ಹೆ ಯದತವಯತೆ, ಾೆ ೀಧನೆಮ ಭತತು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಿಧನಗಳಲ್ಲಿ
ಸಕ್ರರಮವಗಿ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಸಹಮವಗತವಯತೆ ಸಯನ ಮ್ಲ್ ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆ. OER ಭತಖಯ ಲ್ಕ್ಷಣವೆಯದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಘಟ್ಕಗಳನತನ,
ವೆೈಮಕ್ರುಕ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಗಳನತನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಸುಡಿಗಳನತನ ಫಳಿ, ಗವಯ ವೃರು ಕ್ೌಶಲ್ಯವನತನ ವೃದ್ಧಧಿಕ್ೆ ಯಡತ ಗವುಗಳನತನ ನ ತನ ಸಯದಬಾಗಳಿಗೆ
ಭತತು ಿಷಮಗಳಿಗೆ ಗನವಯಿಸತವುದತ.
ಎಲ್ಿ ಿಷಮಗಳಿಗ ಹಗ ಎಲ್ಿ ಹಯತಗಳಿಗ ಗನವಮವಗತವ ಈ ರಭತಖ ಸಯನ ಮ್ಲ್ಗಳು, ಭಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀರ ಭತತು ಟೆಸ್
ಇಯಡಿಯ OERನಲ್ಲಿನ ಮದರಿಮಯತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷ ಕ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭತಖ ಿಧನಗಳ ಫಗೆೆ ಭತಯದತವರಿದ ರಯೀಗಿಕ
ಸಲ್ಹೆಗಳನತನ ನೀಡತತುವೆ. ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯದ ರಯೀಗಿಕ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಯಡಯತೆ ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ ಸಯಘಕೆಸತವ ಿಧನಗಳು, ಕಲ್ಲಕ್
ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಗಳು ಭತತು ಶಿಕ್ಷಕ-ಿದಯದ್ಾ ಭತತು ಿದಯದ್ಾ ನಡತಿನ ಒಡನಟ್ವನತನ ರ್ಾಡಿಸತವ ಿಧನಗಳನತನ ಿದಯದ್ಾಗಳ–
ಒಳಗೆ ಯಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಭತಖ ಸಯನ ಮ್ಲ್ಗಳು ಲ್ಬಯಿದೆ.
ವೀಡಿಯೀ ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯದವಯತ ತಯರಿಿದ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಸಭ ಹವು ತಯಗರಮಲ್ಲಿನ ಭಗವಿಸಸತಿಕ್ೆಮ ರಭತಖ ತಯತರಗಳನತನ
ಿವರಿಸತತುವೆ. (ರಭತಖ ಸಯನ ಮ್ಲ್ಗಳ ಿಷಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೆ ಯದತವಯತೆ) ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಹಗ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಭಗವಿಸಸತಿಕ್ೆಮ
ಗಭಯಸಗಳನತನ ಭಯರೀಮ ತಯಗರಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಸತವುದನತನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನವು ಕ್ಣಫಹತದಲ್ಿದೆೀ, ನದ್ಧಾಷು ಕ್ರರಯೆಗಳನತನ ಹಗ
ನಡತೆಗಳನತನ ಿೀಕ್ಷಕಯತ ಗತಯತರಸಲ್ತ ಿೀಕ್ಷಕ ಿವಯಣೆಮನತನ ಕ್ೆೀಳಫಹತದತ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನತನ ಿಸಯದ್ಧ ತಯಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರರೀಕರಿಿದತದ,
ಿಿಧ ರಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗನತಗತಣವಗಿ ಿೀಕ್ಷಕ ಿವಯಣೆಮನತನ ಭಷಯತರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಯ್ಗಳನತನ ಿೀಡಿಯೀ
ಚಿತರದ ಭ ಲ್ಕ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಾಷು ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಿದತದ, ಗಯತರ್ಾಲ್ದ ಭ ಲ್ಕ ಫಳಕ್ೆದಯಯತ ಇದನತನ ಫಳಸಫಹತದಗಿದೆ. ಈ
ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನತನ ಟಯಾೆಿಟ್ ನ, ಪಿಿ, ಡಿ.ಿ.ಡಿ, ಮೊಾೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ರ್ಡಾ ಭ ಲ್ಕ ಫಳಸಲ್ತ ಫಳಕ್ೆದಯಯತ
ಇವುಗಳನತನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಡಫಹತದಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸಣಣ ವಮಿಿನಯದಲ್ೆೀ,ಭಕಾಳಲ್ಲಿ ತಭಮ್ ಸತತುಲ್ಲನ ರಯುದ ಫಗೆೆ ಭತತು ಗದತ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಮಾ ನವಾಿಸಸತತುದೆ ಎಯಫತದನತನ ಗರಿಮಲ್ತ
ತಭಮ್ದೆೀ ಆದಯತಹ ವೆೈಮಕ್ರುಕ ಿದಧಯತಗಳು ಭತತು ಿಚಯಗಳು ಾೆಳವ ಗೆ ಆಗಿಯತತುದೆ. ಭಕಾಳಲ್ಲಿಯತವ ಿಚಯಗವೆೀ, ಗವಯ
ಊಹೆಗಳನತನ ಭತತು ಕ್ರರಯೆಗಳಿಗೆ ನಮಭಗಳನತನ ಯ ಪಿಸಲ್ತ ಆಧಯವಗಿಯತತುದೆ. ಉದಹಯಣೆಗೆ, ಾೆಯಕ್ರಮತ ತತಯಾ ಬಿಿಯಗಿಯತತುದೆ
ಭತತು ಗದನತನ ಭತಟ್ುಾಯದತ ಎಯದತ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಾೆೀಗನೆೀ ಕಲ್ಲಮತತುರೆ. ಕಲ್ತಿಗಳು ಭತಳುಗತತುವೆ ಭತತು ಭಯದ ತತಯಡತ ತೆೀಲ್ತತುದೆ
ಎಯಫತದನತನ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಕಲ್ಲಮತತುರೆ. ಭಕಾಳು ಶಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೀಗತವುದಕ್ೆಾ ರಯಯಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ೆೀ, ನೀವು ಗವರಿಗೆ ಾೆ ೀಧಿಸತವ
ಿಜ್ಞನದ ಸಯಗರಗಳ ಫಗೆೆ, ಗವಯದೆೀ ಆದಯತಹ ಿದಧಯತಗಳನತನ ಈಗಗಲ್ೆೀ ಯ ಪಿಿಕ್ೆ ಯಡಿಯತತುರೆ. ಫಹಳಷತು ಸಲ್, ಗವಯ
ಿಚಯಗಳು ಈಗಗಲ್ೆೀ ಒಪಿಕ್ೆ ಯಡಿಯತವಯತಹ ವೆೈಜ್ಞನಕ ರಳುವಳಿಕ್ೆಗಿಯತ ಭಿನನವಗಿಯತತುದೆ.
ಈ ಘಟ್ಕವು ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆ ಿಷಮಗಳಿಗೆ ಸಯಫಯಧಿಿದಯತೆ ಇಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ (ಕ್ೆಲ್ವಯದತ ಸಲ್ ತು
ಕಲ್ನೆಗವೆಯದತ ಉಲ್ೆಿೀಖಿಸಲ್ಗಿದೆ) ರಿೀಕ್ಷಿಸತತುದೆ. ನೀವು ನಭಮ್ ಾೆ ೀಧನೆಮ ಭ ಲ್ಕ ಈಗಗಲ್ೆೀ ಒಪಿಕ್ೆ ಯಡಿಯತವ ವೆೈಜ್ಞನಕ
ಿಚಯಗಳಿಗೆ ಒತತುಕ್ೆ ಡತವ ನಕೆುನಲ್ಲಿ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳ ಾೆಳವ ಗೆಗೆ ಹೆೀಗೆ ಸಹಮ ಮಡಫಲ್ಲಿರಿ
ಎಯಫತದನತನ ಸಹ ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆ ೀಡಫಹತದಗಿದೆ.

ಈ ಘಟಕದ ಮಮಲಕ ಏನನನು ಕಲ್ಲಯಬಸನದನ


ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ ಮೌಲ್ಯಯಕನಗೆ ಳಿಸತಿರಿ ಗಥವ ರಳಿಮತಿರಿ



ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಗೆ ಸಯಫಯಧಿಿದಯತೆ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳ ಫಗೆೆ



ನೀವು ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು ಭತತು ಸಯಳ ಿಚಯಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ ಾೆವೆಸತಿರಿ ಭತತು
ಫದಲ್ಯಿಸತಿರಿ.



ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ನಡತಿನ ವಯತಯಸವನತನ ಗಥೆೈಾಸಲ್ತ, ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ
ಿನಯಸಗೆ ಳಿಸತಿರಿ.

ಈ ವಧಹನು ಏಕೆ ಮನಖ್ಯ
ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಿಚಯಗಳ ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ಗರಿವು ಇಯತವುದತ ಭತತು ಗವುಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ ಉತುಭಡಿಸಾೆೀಕತ ಎಯಫತದತ ಭತಖಯ.
ರ್ಕ್ೆಯದರೆ:


ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಮತರುದದರೆ ಭತತು ನೀವು ಾೆ ೀಧಿಸತರುಯತವ ವೆೈಜ್ಞನಕ ಿಚಯಗಳನತನ ಗವಯತ ಎಷುಯ ಭಕೆುಗೆ
ಒಫಹತದತ ಎಯಫತದಯ ಮೀಲ್ೆ, ಗವಯ ಿಚಯಗಳು ರಭವ ಬಿೀಯತತುವೆ.



ನಭಮ್ ಾೆ ೀಧನೆಮತ ಹೆಚಿಿನ ಮಶಸಿನತನ ಗಳಿಸಾೆೀಕ್ದರೆ ಸತಭಮ್ನೆ ಕಯಠ್ಠ್ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗಿಯತ ಗಥಾ್ಣಾ ರಳುವಳಿಕ್ೆಗೆ ಒತತು
ನೀಡಾೆೀಕತ.



ಗವಯ ಿಚಯಗಳನತನ ಫದಲ್ಯಿಸತವ ಗಥವ ಾೆವೆಸತವ ನಕೆುನಲ್ಲಿ ನಭಮ್ ಗನತಬವಗಳನತನ ಯೀಜಿಿಕ್ೆ ಳುಧವುದಕ್ೆಾ ಸಹಮ
ಮಡತತುದೆ.
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ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ


ಭಕಾಳು ಶಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗೆ ತಭಮ್ ದ್ಧನನತಯದ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಯವ ರಿೀರಮ
ಗನತಬವಗಳನತನ ಹೆ ಯದಫಹತದಗಿದೆ? ನಭಗೆ ಎಷತು ಸಧಯವೀ ಗಷತು ಕೆು ಮಡಿ.



ಈ ಗನತಬವಗಳಿಯದ, ಗವಯತ ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ರ್ನನತನ ಕಲ್ಲರಯಫಹತದತ ಎಯದತ ನಭಗೆ
ಗನಸತತುದೆ?

1 ನಿಮೂದೆೀ ಷವಂತ ತಿಳುಳಿಕೆ
ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ, ನಭಗೆ, ನೀವು ಾೆ ೀಧಿಸತರುಯತವ ಿಷಮದ ಫಗೆೆ ಉತುಭ ರಳುವಳಿಕ್ೆ ಇಯತವ ಗವಶಯಕತೆಯಿದೆ. ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಲ್ವು
ನದ್ಧಾಷು ಿಷಮಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸಯದೆೀಹಗಳು ಭತತು ಕ್ೆಲ್ವು ರಿಕಲ್ನೆಗಳು ಕ್ರಿಷುವಗಿಯತವ ಫಗೆೆಮ ಸಹ ನಭಗೆ ರಳಿದ್ಧಯಾೆೀಕತ.
ಿಿಧ ಮೌಲ್ಯಯಕನ ತಯತರಗವದ ಕ್ನೆಿಪ್ು ಮಯಪಿಯಗ್ – Concept mapping (ಯುನೆಗಳನತನ /ಆಕೃರಗಳನತನ ಿೀಕ್ಷಿಸತವುದತ : ನೆಯಳು
ಹಗ ದ್ಧನ ಭತತು ರರರ ಈ ಘಟ್ಕವನತನ ನೆ ೀಡಿ), ಊಿಸಸತ-ಿೀಕ್ಷಿಸತ-ಿವರಿಸತ (ರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನತನ ಫಳಸತವುದತ : ಆಹಯ, ಈ
ಘಟ್ಕವನತನ ನೆ ೀಡಿ), ಚಿತರಗಳು ಭತತು ಸರಿ ಗಥವ ತು ಉತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಗಳ ಭ ಲ್ಕ ಿದಯದ್ಾಗಳ
ಆಲ್ೆ ೀುನೆಮನತನ ರಳಿಮಫಹತದತ.

ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆ 1 : ನಭಮ್ ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮನತನ ರಿಶೆ ೀಧಿಸತವುದತ
ಸಯನ ಮ್ಲ್ 1 ಯಲ್ಲಿ ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಸರಿ /ತು ಉತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಮನತನ ನೀಡಲ್ಗಿದೆ. ಯವುದೆೀ
ಉತುಯಗಳನತನ ನೆ ೀಡದೆ, ಈ ಯಸರಶೆನಮಲ್ಲಿಯತವ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ನೀವೆೀ ಉತುರಿಿ. ಇದನತನ ್ಣಾಗೆ ಳಿಿದ ನಯತಯ, ಯವುದದಯ
ರಶೆನಗೆ/ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಫರೆದ್ಧಯತವ ಉತುಯ ಸರಿಯಗಿದೆಯೆೀ, ಎಯದತ ಖಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ, ಠ್ಯುಸುಕವನತನ ರಭಶಾನ ುಸುಕವಗಿ
ಫಳಸಫಹತದತ.
ಸಯನ ಮ್ಲ್ 2 ಭತತು 3 ಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಗಿಯತವ ‚ರಗರ ಭತತು ಕ್ಮಾ ನವಾಹಣೆಮನತನ ಮೌಲ್ಯಯಕ್ರಸತವುದತ‛ ಹಗ ‘ಿಸಮಮ್ಿಸರ
ನೀಡತವುದತ ಭತತು ನವಾಿಸಸತವುದತ’, ಇವುಗಳು, ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ರ್ನತ ರಳಿದ್ಧದೆ ಎಯದತ ಕಯಡತಕ್ೆ ಳುಧವುದಯ ಮೌಲ್ಯ ಭತತು
ಗವರಿಗೆ ಸಯದೆೀಹಗಳು ಎದತರದಗ ಗವಯ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗೆ ಸವಲ್ೆ ಡತುವಯತಹ ಉಮತಕು ಮಿಸರಮನತನ ಒದಗಿಸತತುದೆ.
ರಯೀಜ್ನಕ್ರಿಯದ ಭತತು ಾೆಯಫಲ್ಲಸತವಯತಹ ಿಸಮಮ್ಿಸರಮನತನ ನೀಡತವುದರಿಯದ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಗವಯ ಆಲ್ೆ ೀುನ
ಶಕ್ರುಮನತನ ಉತುಭಡಿಸತವ ರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೀಳಲ್ತ ಭತತು ಗವಯ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಇನ ನ ಹೆುತಿ ರಿಶೆ ೀಧಿಸಲ್ತ ಪ್ರೀತಿಿಸಸತತುದೆ.
ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
1.

ಈ ಯಸರಶೆನ ಕ್ಮಾಕರಭವನತನ ಮಡಿದಗ, ನಭಗೆ ಆದ ಗನತಬವವೆೀನತ?

2.

ನಭಗೆ ಯವುದದಯ ರಶೆನ ಕ್ರಿಷು /ಕಷು ಎನಿತೆೀ? ಹಗಗಿದದರೆ, ಯವ ರಶೆನ ಭತತು ರ್ಕ್ೆ?

3.

ಈ ಯಸರಶೆನ ಕ್ಮಾಕರಭವು ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ನೀಡಿಯತವ ಿಷಮದಲ್ಲಿ ಹೆುತಿ ಸವಲ್ೆ ಡತುವ ಗಯಶಗಳನತನ
ಗತಯತರಸಲ್ತ ಸಹಮವಯಿತೆೀ? ನಭಮ್ ರಕ್ಯ ಗವುಗಳು ಯವುವು?

4. ನಭಮ್ ರಕ್ಯ, ಈ ಯಸರಶೆನ ಕ್ಮಾಕರಭದ್ಧಯದ ಹೆ ಯಫಯಫಹತದದ ತು ಗರಿಸಕ್ೆಗಳು ಯವುವು?
2
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ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಈ ರಶೆನಗಳು ಫಹಳ ಸಯಳ ಎಯದೆನಸತತುದೆ ಆದರೆ ಕ್ೆಲ್ವು ಉತುಯಗಳ ಫಗೆೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಿದ್ಧಯತವುದ ಸಹ ಗಷೆುೀ ಸಮನಯ.
ಬಮವನತನ ಹೆ ೀಗಲ್ಡಿಸತವುದಕ್ಾಗಿ, ಇದನತನ ‘ರಿೀಕ್ೆ’ ಎಯದತ ಕರೆಮತವುದಯ ಫದಲ್ತ ‘ಯಸರಶೆನ’ ಎಯದತ ಕರೆದ್ಧದದಯ ಸಹ, ನಭಮ್
ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮನತನ ರಿೀಕ್ಷಿಸತವಗ ನಭಗೆ ಆತಯಕದ ಗನತಬವವಗಿಯಫಹತದತ. ಇದೆೀ ರಿೀರಮ ಗನತಬವವನತನ ಿದಯದ್ಾಗಳೂ ಸಹ
ಹೆ ಯದ್ಧಯಫಹತದತ. ಆದತದರಿಯದ, ನೀವು ಯವುದದಯ ಿಷಮದ ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮನತನ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಯದ ಶೆ ೀಧನತಮ್ಕ
ರಶೆನಗಳ ಭ ಲ್ಕ ಡೆಮಾೆೀಕ್ರದದಲ್ಲ,ಿ ಗವಯತ ಆತಯಕಕ್ೆಾ ಒಳಗಗದೆೀ ಇಯತವ ರಿೀರಮಲ್ಲಿ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ದತದತ ಫಹಳ ಭತಖಯ.
ಗವಯನತನ ರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ಗತರುಲ್ಿ ಎಯಫತದನತನ ಗವರಿಗೆ ಭತೆು ಭತೆು ಖಚಿತಡಿಸತವ ಗವಶಯಕತೆಯಿದೆ. ನಭಗೆ, ಗವಯ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳ ಫಗೆೆ
ಆಸಕ್ರುಯಿದೆ ಹಗಗಿ ನೀವು ಇನ ನ ರಿಣಭಕ್ರಿಯಗಿ ಾೆ ೀಧಿಸಫಹತದತ ಎಯದತ ಗವಯತ ರಳಿಮತವ ಗವಶಯಕಿದೆ.
ವಡಿಯೀ: ರಗತಿ ಹಹಗಮ ಕಹಯಯ ನಿಯಸಣೆಯನನು ಮೌಲಹಯಂಕಿಷನುದನ

ಷನಿುವೆೀವ ಅಧಯಯನ 1: ವದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಆಲೆಮೀಚನೆಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯನುದನ
ಭ ರಾ, ಎಯಫ ಶಿಕ್ಷಕಯತ ತಭಮ್ ರ್ಳನೆೀ ತಯಗರಮ ಿದಯದ್ಾಗಳು, ದರವಗಳನತನ ಮಿಶರಣ ಮಡಿದಗ, ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ
ರ್ನನತನ ಗಥೆೈಾಿಕ್ೆ ಯಡಿದದರೆ ಎಯದತ ರಳಿಮಲ್ತ. ಊಹತಮ್ಕ ಿಧನವನತನ ಫಳಿದಯತ. ಗವಯತ ರ್ನತ ಮಡಿದಯತ ಭತತು ಗದಯ
ಭ ಲ್ಕ ರ್ನನತನ ಕಯಡತಕ್ೆ ಯಡಯತ ಎಯದತ ಈ ಕ್ೆಳಕಯಡಯತೆ ಿವರಿಿದದರೆ.
ಿಿಧ ಉಷಣತೆಮತಳಧ ಾೆೀರೆ ಾೆೀರೆ ಘನರಿಮಣವುಳಧ ನೀಯನತನ ಮಿಶರಣ ಮಡಿದಗ ರ್ನಗಫಹತದತ ಎಯದತ ಊಿಸಸತವಯತೆ
ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ರಳಿಸಲ್ತ ನದಾರಿಿದೆ. ಒಯದತ ಉಷಣಮಕವು ರ್ನತ ಮಡತತುದೆ ಎಯದತ ಕ್ೆೀಳುವ ಭ ಲ್ಕ ನನತ ರಯಯಭಿಿದೆ.
ಹೆಚಿಿನ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಇದತ ಉಷಣತೆಮನತನ ಮನ ಮಡಲ್ತ ಫಳಸತವುದತ ಎಯದತ ರಳಿದ್ಧತತು. ಆದರೆ, ಕ್ೆಲ್ವು ಿದಯದ್ಾಗಳು ಇದತ
ಶಖವನತನ ಮನ ಮಡಲ್ತ ಫಳಸತತುರೆ ಎಯದತ ರಳಿದ್ಧದದಯತ. ಸರಿಯದ ಉತುಯವನತನ ಹೆೀಳುವ ಫದಲ್ತ,. ಗವಯತ ತವು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಿ
ಹೆೀಳುವಯತಹ ಿಚಯಗಳನತನ ನಬಾಮವಗಿ ರಳಿಸಲ್ಲ ಎಯದತ. ಇದತ ತತಯಾ ಆಸಕ್ರುದಮಕವಗಿದೆ ಎಯದತ ನನತ ಹೆೀಳಿದೆನತ.
ನಯತಯ, ನನತ ಒಯದೆೀ ಘನರಿಮಣ ಹಗ ಉಷಣತೆಮತಳಧ ತಣಣಗಿಯತವ ನೀಯನತನ, ಎಯಡತ ಬಿೀಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದತಕ್ೆ ಯಡೆ. ರರ
ಬಿೀಕರ್ ನಲ್ಲಿಯತವ ನೀರಿನ ಉಷಣತೆಮತ ಒಯದೆೀ ರಿೀರ ಇದೆಯೆೀ ಎಯದತ ರಿೀಕ್ಷಿಸತವಯತೆ ನನತ, ಒಫಬ ಿದಯದ್ಾಮನತನ ಕ್ೆೀಳಿದೆನತ. ನನತ
ನನನ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ, ಎಯಡತ ಬಿೀಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿಯತವ ನೀಯನತನ ಒಯದತ ತೆರಗೆ ಹಕ್ರ ಮಿಶರಣ ಮಡಿದಗ, ಆ ನೀರಿನ ಉಷಣತೆಮತ
ಕಡಿಮಯಗತವುದೆೀ, ಹೆಚಿಗತವುದೆೀ ಗಥವ ರ್ನ ಫದಲ್ವಣೆ ಹೆ ಯದದೆ ಹಗೆಯೆೀ ಇಯತತುದೆಯೆೀ? ಎಯದತ ಊಿಸಿ ಫರೆಮಲ್ತ
ಹೆೀಳಿದೆ. ಗಯರಭ ಉಷಣತೆಮನ ನ ಸಹ ಊಿಸಸಲ್ತ ರಳಿಿದೆ. ಹೆಚಿಿನ ಿದಯದ್ಾಗಳು, ಯವುದೆೀ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ ಹೆ ಯದದೆೀ,
ಹಗೆಯೆೀ ಇಯತತುದೆಯದತ ರಳಿಿದಯತ. ಕ್ೆಲ್ವು ಿದಯದ್ಾಗಳು, ನೀರಿನ ಘನರಿಮಣವು ಹೆಚಿದತದಯ ರಿಣಭ, ಗದಯ ಉಷಣತೆಮತ
ಕಡಿಮಯಗತತುದೆ ಎಯದತ ನನತ ನರಿೀಕ್ಷಿಸದ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಮನತನ ವಯಕುಡಿಿದಯತ.
ನೀರಿನ ಿಿಧ ಘನರಿಮಣ ಹಗ ಉಷಣತೆಗೆ ಸಯಫಯಧಿಿದಯತೆ, ನನತ ಒಯದೆೀ ರಿೀರಮ ಿಧನವನತನ ಗನತಸರಿಿದೆನತ. ನನತ ಈ
ಕ್ೆಳಗಿನಯತೆ ಫಳಿದೆ:


ಒಯದತ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಬಿಿನೀಯತ ಭತತು ಒಯದತ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ತಣಣಗೆ ಇಯತವ ನೀಯತ.



ಗಧಾ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಬಿಿನೀಯತ ಭತತು ಒಯದತ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ತಣಣಗೆ ಇಯತವ ನೀಯತ.
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ಒಯದತ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಬಿಿನೀಯತ ಭತತು ಗಧಾ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ತಣಣಗೆ ಇಯತವ ನೀಯತ

ಈ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಮನತನ ಮಡಲ್ತ ನನಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಸಭಮವೆೀನ ಾೆೀಕ್ಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಿದಯದ್ಾಗಳು ರ್ನನತನ ಊಿಸಿದಯತ ಭತತು ಆ
ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಣಗವೆೀನತ ಎಯದತ ರಳಿಮತವುದಯ ಭತಖಯತಯ ಗವಯ ರಸತುತ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಗಥೆೈಾಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ನೆಯವಯಿತತ.
ಉದಹಯಣೆಗೆ, ಇಫಬಯತ ಿದಯದ್ಾಗಳು ‘ಬಿಿಯಗಿಯತವುದತ’ ‚ತಣಣಗಿಯತವುದ‛ಕ್ರಾಯತ ಹೆುತಿ ಶಕ್ರುಮತತವಗಿದೆ ಎಯದತ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಿದದಯತ.
ಹೆಚಿಿನ ಿದಯದ್ಾಗಳು, ಉಷಣತೆಮತ ಹೆಚಿಗತವುದೆೀ, ಕಡಿಮಯಗತವುದೆೀ ಗಥವ ಯವುದೆೀ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ ಹೆ ಯದದೆೀ ಹಗೆಯೆೀ
ಇಯತತುದೆಯೆೀ, ಎಯಫತದನತನ ಸರಿಯಗಿ ಊಿಸಿದಯ ಸಹ, ನೀರಿನ ಮಿಶರಣದ ಉಷಣತೆಮನತನ ಊಿಸಸತವಲ್ಲಿ ಗವರಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ
ಆತಮ್ಿಶವಸಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಕ್ೆಲ್ವು ಿದಯದ್ಾಗಳಯತ ಒಯದಯ ಉಷಣತೆಮನತನ ಇನೆ ನಯದರಿಯದ ಸತಭಮ್ನೆ ವಯವಕಲ್ನ ಮಡಿದಯತ, ಕ್ೆಲ್ವಯತ
ಗದನತನ ಸಯಕಲ್ನ ಮಡಿದಯತ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ


ನಭಮ್ ರಕ್ಯ ಭ ರಾಮವಯ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ರ್ನನತನ ಗಥೆೈಾಿಕ್ೆ ಯಡಯತ?



ಾೆೀರೆ ಯವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಗವಯತ ಆಿಷಾರಿಿದಯತ?



ಗವಯತ ಿದಯದ್ಾಗಳ ನಜ್ವದ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ವಯಕುಡಿಸಲ್ತ ಹೆೀಗೆ ಪ್ರೀತಿಿಸಿದಯತ?

2 ಶಹಖ್ ಮತನು ಉಶಣತೆಯ ಬಗೆೆ ಯಹಯಯ ರಿಕಲಪನೆಗಳು
ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆ 1 ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಡಿದ ಸರಿ / ತು ಉತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಮತ, ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಸಯಶೆ ೀಧಕರಿಯದ
ಕಯಡತಿಸಡಿಮಲ್ಟ್ು ಕ್ೆಲ್ವು ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳ ಮೀಲ್ೆ (ಕ್ೆಲ್ವಯದತ ಸಲ್ ತು ಗರಿಸಕ್ೆಗವೆಯದತ ಉಲ್ೆಿೀಖಿಸಲ್ಟ್ು) ಆಧರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಭಕಾಳಲ್ಲಿಯತವ ಕ್ೆಲ್ವು ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು ಕ್ೆಳಗಿನಯರವೆ :


ಶಖವು, ನೀಯತ ಗಥವ ಗಳಿಮಯತೆ ಒಯದತ ವಸತುವಗಿದತದ , ಗದತ ದಥಾದೆ ಳಗೆ ಭತತು ಹೆ ಯಗೆ ಹರಿಮತತುದೆ.



ಬಿಿಯಗಿಯತವುದತ ಭತತು ತಣಣಗಿಯತವುದತ, ರತೆಯೀಕ ಗಿುತವವುಳಧ ಗಯಶವಗಿದತದ, ನಯಯತಯತೆಮ ಒಯದತ ಭಗವಗಿಯತವುದ್ಧಲ್ಿ.



‘ತಣಣಗಿಯತವುದತ’, ‘ಶಖ’ದ ಿಯತದಧ ದವಗಿದೆ.



ಿಿಧ ಫಗೆಮ ಶಖಗಳಿವೆ. ಗವುಗಳನತನ ಶಖದ ಭ ಲ್ ಯವುದತ ಗಥವ ಸಯಫಯಧಿತ ವಸತುಿನ ಗತಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿಯದ ಗತಯತರಸಫಹತದತ.



ಶಖವು ಬಿಿಯಗಿಯತತುದೆ, ಆದರೆ ಉಷಣತೆಮತ ತಣಣಗೆ ಗಥವ ಬಿಿಯಗಿ ಇಯಫಹತದತ.



ಉಷಣತೆ ಭತತು ಶಖವೆಯಡ ಒಯದೆೀ



ತಣಣಗಿಯತವ ವಸತುಗಳು, ಶಖವನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವುದ್ಧಲ್ಿ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
ನೀವು ಈಗಗಲ್ೆೀ ಕೆು ಮಡಿಯತವ, ಭಕಾಳಿಗೆ ದ್ಧನನತಯದ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಶಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗಡೆ, ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ
ಫಗೆೆ ಇಯತವ ಗನತಬವಗಳನತನ, ಭತೆ ುಮಮ್ ನೆ ೀಡಿ.
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‘ಶಖ’ ಎಯಫ ದವನತನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಲ್ಗಿದೆ?



ಶಖದ ಫಗೆೆ ಫಳಿಯತವ ಯವ ದಗಳು ತು ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಗೆ ಎಡೆಮಡಿ ಕ್ೆ ಡತತುದೆ?
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ಇದತ ಭಕಾಳಿಗೆ ಕ್ರಿಷು ಎನಸಫಹತದದ ಒಯದತ ಿಜ್ಞನದ ಿಷಮ. ದ್ಧನನತಯದ ಭಷೆಮಲ್ಲಿ ‘ಶಖ’ ಎಯಫತದನತನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಲ್ಗಿದೆ
ಎಯಫತದಯ ಆಧಯದ ಮೀಲ್ೆ ಈ ಕ್ರಿಷುಕಯ ಗಯಶಗಳು ಭಗಶಃ ಗವಲ್ಯಬಿತವಗಿವೆ. ‘ಶಖ’ ಎಯಫ ದವನತನ ನಭದ (ಉದ:
ವಸತುಿನಲ್ಲಿಯತವ ಶಖ) ಭತತು ಕ್ರರಯದವಗಿ (ಉದ: ವಸತುವನತನ ಶಖಗೆ ಳಿಸಲ್ತ (ಬಿಿ ಮಡಲ್ತ) ಎಯಡ ರಿೀರಮಲ್ಲಿ ಫಳಸಲ್ಗಿದೆ
ಎಯದತ ಮಿಲ್ಿರ್ (2000) ಗತಯತರಿದಯತ. ಆದತದರಿಯದ ‘ಶಖ’ ಎಯಫ ದವನತನ, ಒಯದತ ಬಿಿಯದ ವಸತುಿನಲ್ಲಿಯತವ ಶಕ್ರುಮನತನ ಹಗ
ಉಷಣತೆಮ ವಯತಯಸದ್ಧಯದ ಎಯಡತ ವಸತುಗಳ ನಡತವೆ ನಡೆಮತವ ಶಕ್ರು ಿನಭಮ ರಕ್ರರಯೆಮನತನ, ಿವರಿಸತವುದಕ್ೆಾ ಫಳಸಲ್ಗತತುದೆ
(2000. P.9) ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ,ಇದತ ನಭಮ್ ಭಷ ಫಳಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ರ್ಗಯ ಕರಗಿಯಲ್ತ ಭತತು ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಳಿಯತವ

ದಗಳಿಗೆ ಗಥಾಗಳನತನ ರಿಶೆ ೀಧಿಸಲ್ತ ಗವಕ್ಶವನತನ ಒದಗಿಸತವ ಫಗೆೆ, ಚಿಯರಸತವ ಗಗತಯವನತನ ಎರುತೆ ೀರಿಸತತುದೆ.
ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
ನಭಮ್ ದ್ಧನನತಯದ ಗನತಬವಗಳಿಗೆ ತದ್ಧವಯತದಧವಗಿಯತವಯತೆ ಕ್ಣತವ ವೆೈಜ್ಞನಕ ಿವಯಣೆಮನತನ ಗರಿಸಸಲ್ತ ಕಷುಿಯತವ
ಯವುದದಯ ಿಜ್ಞನ ಿಷಮವನತನ ನೀವು ಯೀಚಿಸಫಲ್ಲಿರ?

3 ಶಹಖ್ ಮತನು ಉಶಣತೆಯ ಬಗೆೆ ಮಕಕಳಲ್ಲಿರನ ಆಲೆಮೀಚನೆಗಳು
ಈಗ ನೀವು, ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಯವ ರಿೀರಮ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವಯತ ಎಯದತ
ಕಯಡತಿಸಡಿಮತಿರಿ.

ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆ 2: ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಯವ ರಿೀರಮ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವಯತ?
ಭ ರಾ ಎಯಫ ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಫಳಿದ ಗದೆೀ ಿಧನ ಗಥವ ಸರಿ /ತು ಉತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಮನನದಯ ಫಳಸಫಹತದತ.
ನೀವು ಯವುದೆೀ ಿಧನವನತನ ಫಳಿದಯ , ಗದತ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಸ ಕು ವಯೀಮನಕ್ೆಾ ತಕಾಯತೆ ಇಯತವುದನತನ
ಖಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧವ ಗವಶಯಕತೆಯಿದೆ. ಉದಹಯಣೆಗೆ, ಚಿಕಾ ವಮಿಿನ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಉಷಣಮಕದ ಫಗೆೆ ರ್ನತ ರಳಿದ್ಧದೆಯೆಯದತ
ಕಯಡತಕ್ೆ ಳುಧವುದತ ಸ ಕುವೆನಸತವುದ್ಧಲ್ಿ.
ಸರಿ ಗಥವ ತು ಉತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಮಲ್ಲಿ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಗಥಾವಗತವಯತಹ ರಶೆನಗಳಿಯತವ ಗವಶಯಕತೆಯಿದೆ.
ಚಿಕಾ ವಮಿಿನ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ರಶೆನಗಳ ಸಯಖೆಯಮನತನ ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಾೆೀಕತ. ರಶೆನಗಳನತನ ಕು ಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದತ ನಭಮ್
ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ, ಆ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೆ ಯದತವ ಉತುಯಗಳನತನ ತಭಮ್ ನೆ ೀಟ್ ನ ುಸುಕಗಳಲ್ಲಿ ಫರೆಮತವಯತೆ, ನೀವು ರಳಿಸಫಹತದತ,
ಗಥವ ಿದಯದ್ಾಗಳು ತಭಮ್ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ನಮೊಮ್ಡನೆ ವಯಕುಡಿಸಲ್ತ ಗವಕ್ಶ ನೀಡತವುದತ.
ನೀವು ರಯಯಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ, ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ:


ಗವಯ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳ ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ಆಸಕ್ರುಯಿದೆ



ಈ ಾರಿ ಗವಯತ ಒಟುಗಿ ಕ್ಮಾ ನವಾಿಸಸತವುದತ ಾೆೀಡ ಎಯದತ ರಳಿಿ. ರ್ಕ್ೆಯದರೆ ಇದತ ಗವಯ ವೆೈಮಕ್ರುಕ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳು
ಮತರ ಆಗಿಯಾೆೀಕತ.



ಇದತ ಒಯದತ ರಿೀಕ್ೆಮಲ್ಿ. ಹಗಗಿ, ಸರಿ ಗಥವ ತು ಉತುಯಗಳ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಸತವುದತ ಾೆೀಡ.



ನೀವು ಗವಯ ಉತುಯಗಳನತನ ಸಯಗರಿಸಸತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ನಭಮ್ ಠ್ ಾೆ ೀಧನೆಮನತನ ಸ ಕುವಗಿ ಯೀಜಿಸಫಹತದತ.
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ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
1. ಈ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಗೆ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಹೆೀಗೆ ರರಕ್ರರಯಿಿದಯತ ? ನೀವು ಗವರಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ುನಃ ಬಯವಸೆ

ನೀಡಿದ್ಧರಿ?
2. ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳ ಫಗೆೆ ನೀವು ರ್ನನತನ ರಳಿದ್ಧರಿ?
3. ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳಿತೆುೀ? ಗವುಗಳು ಯವುವು? ಗವುಗಳು ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ

ಈಗಗಲ್ೆೀ ರಳಿಿದಯತಹ ಯವುದದಯ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಒಳಗೆ ಯಡಿದ್ಧಯೆೀ?
4. ನೀವು ಭತೆು ಇದೆೀ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಮನತನ ಮಡಿದದಲ್ಲ,ಿ ಇದನತನ ಇನ ನ ಉತುಭಡಿಸಲ್ತ ರ್ನತ ಮಡತಿರಿ?

4 ಯಹಯಯ ರಿಕಲಪನೆಗಳನನು ಬದಲಹಯಿಷಲನ ವದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಹಗನುದನ
ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಯವ ರಿೀರಮ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧದದರೆ ಎಯದತ ನೀವು ಕಯಡತಕ್ೆ ಯಡ ನಯತಯ, ಒಫಬ ಿಜ್ಞನ ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ
ಗವಯಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಯಿಸಲ್ತ ರ್ನತ ಮಡಫಹತದತ ಭತತು ಇನ ನ ಹೆಚಿಿನ ವೆೈಜ್ಞನಕ ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮನತನ
ಹೆ ಯದ್ಧಯತವ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಕಕೆುಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಹೆೀಗೆ ನೆಯವಗತಿರಿ? ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ತಭಮ್ ಠ್ ಾೆ ೀಧನೆಗೆ ಯವ ಿಧನವನತನ
ಗನತಸರಿಿದಯತ ಎಯಫತದನತನ ನೀವು ಭತಯದ್ಧನ ಸಯದಬಾ ಗಧಯಮನದಲ್ಲಿ ಕಯಡತಕ್ೆ ಳಧಫಹತದತ.

ಷಂದರ್ಯ ಅಧಯಯನ 2: ವದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಅಥೆಥಯಷನವಕೆಯನನು ಉತುಮಡಿಷನುದನ
ಶಿರೀಭರ ಉಮಯವಯ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಉಷಣಮಕವನತನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಾೆೀಕ್ೆಯದತ ಕಲ್ಲರದದಯತ. ಗವಯತ, ಸರಿ ಗಥವ ತು ಉತುಯಗಳನತನ
ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಯಸರಶೆನಮನತನ ಕ್ೆೈಗೆ ಯಡಯತ. ಈ ಸಯದಬಾ ಗಧಯಮನದಲ್ಲಿ, ಗವಯತ ರ್ನನತನ ಕಯಡತಕ್ೆ ಯಡಯತ ಭತತು ಿದಯದ್ಾಗಳ
ಆಲ್ೆ ೀುನೆಮನತನ ಫದಲ್ಯಿಸಲ್ತ ಗವಯತ ಮಡಿದ ಠ್ ಾೆ ೀಧನೆಮ ಫಗೆೆ ರಳಿಸತತುರೆ.
ನನತ ಒಯದತ ದೆ ಡು ತಯಗರಯದ 66 ಿದಯದ್ಾಗಳುಳಧ ಆಯನೆೀ ತಯಗರಗೆ ಠ್ ಾೆ ೀಧನೆ ಮಡತತೆುೀನೆ. ಹೆಚಿಿನ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಒಯದತ
ವಸತುಿನ ಉಷಣತೆಮತ, ಗದತ ಯವುದರಿಯದ ಮಡಲ್ಕೆುದೆ ಎಯಫತದಯ ಮೀಲ್ೆ ಗವಲ್ಯಬಿತವಗಿದೆ ಎಯದತ ನಯಬಿಯತವುದನತನ ನನತ
ಕಯಡತಕ್ೆ ಯಡೆ. ನನತ ಗವರಿಗೆ ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಭತತು ಹೆೀಗೆ ಎಲ್ಿ ವಸತುಗಳು ತಭಮ್ ವತವಯಣಕಾನತಗತಣವಗಿ ಒಯದೆೀ ರಿೀರಮ
ಉಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತತುವೆ ಎಯಫತದಯ ಫಗೆೆ ಾೆ ೀಧಿಸಾೆೀಕ್ೆಯದತಕ್ೆ ಯಡೆನತ. ಹಗ ಉಷಣತೆಮತ ರ್ಕ್ೆ ಫದಲ್ವಣೆ ಹೆ ಯದತತುದೆ
ಎಯಫತದನ ನ ಸಹ ಗವರಿಗೆ ಗಥೆೈಾಸಾೆೀಕ್ೆಯದತಕ್ೆ ಯಡೆನತ.
ಿದಯದ್ಾಗಳಿಯದ ಿಿಧ ವಸತುಗಳ ಉಷಣತೆಮನತನ ಮನ ಮಡಿಸಾೆೀಕ್ೆಯದತ ನನತ ನಧಾರಿಿದೆ. ಫಟೆು, ತತಳ (fur), ಗೆ ೀಡೆಗೆ ಗಥವ
ನೆಲ್ಕ್ೆಾ ಹಸತವ ಒಯದತ ಟೆೈಲ್ (Tile), ಲ್ೆ ೀಹದ ಒಯದತ ುಭು, ಒಯದತ ಹಣತಣ, ಸವಲ್ ಭಣತಣ, ಉಷಣಮಕವನತನ ತ ರಿಸಫಹತದದ ಒಯದತ
ಯಯಧರವುಳಧ ಭಯದ ತತಯಡತ, ಬಿಿಯದ ಒಯದತ ಕಪ್ ುಹ, ವತವಯಣದ ಉಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವ ಸವಲ್ ನೀಯತ,ಭತತು ಗರ
ತಣಣಗಿಯತವ ಸವಲ್ ನೀಯತ ಇವುಗಳನತನ ಒಳಗೆ ಯಡಯತೆ, ನನನಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಯತ ಉದಹಯಣೆಗಳಿದದವು.
ಒಯದತ ಗತಯಪಿನಲ್ಲಿ ಆಯತ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಯತವಯತೆ ಿಯಗಡಿಿ ಕ್ೆಲ್ಸ ನವಾಿಸಸಲ್ತ ರಳಿಿದೆ. ರರ ಗತಯಪಿಗ ಒಯದತ ್ಣಾ ಸೆಟ್ ನ (Set) ಗನತನ
ನೀಡತವಷತು ಉಕಯಣಗಳು ನನನಲ್ಲಿ ಇಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಬಿಿಯಗಿಯತವ ದರವವನತನ ಗವಯತ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡಫಹತದತ ಎಯಫ ಆತಯಕವ್ ನನಗಿತತು. ಹಗಗಿ
ಒಯದತ ಉಷಣಮಕದ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಇತರೆ ವಸತುಗಳನತನ ತಯಗರಮಲ್ಲಿಡಲ್ತ ನನತ ನಧಾರಿಿದೆ. ಒಯದತ ವಸತುಿನ ಉಷಣತೆಮನತನ ಮನ
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ಮಡಲ್ತ ಒಯದತ ಗತಯಪಿನಯದ ಇಫಬಯತ ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ ಕಳುಿಸಸಾೆೀಕ್ೆಯದತ, ನನತ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆನತ. ಇಫಬಯತ ಿದಯದ್ಾಗಳು
ರತೆಯೀಕವಗಿ ಉಷಣತೆಮನತನ ಮನ ಮಡಿ, ಿೀಕ್ಷಿಿದ ಉಷಣತೆಮನತನ ರತೆಯೀಕವಗಿ ದಖಲ್ಲಸಾೆೀಕತ. ಈ ರಿೀರಮಲ್ಲಿ, ಿದಯದ್ಾಗಳು
ಉಷಣಮಕವನತನ ಫಳಸತವುದತ ಭತತು ಉಷಣಮಕದಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸತವ ಉಷಣತೆಮನತನ ಸರಿಯಗಿ ಓದ್ಧ ದೃಢಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧವುದನತನ ಗಭಯಸ
ಮಡಿದಯತ. ನನತ ಕ್ೆ ೀಷುಕ 1 (Table 1) ಗನತನ ಕುಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದತ, ಗದನತನ ಿದಯದ್ಾಗಳು ತಭಮ್ (ಕೆ )ುಸುಕದಲ್ಲಿ
ಫರೆದತಕ್ೆ ಯಡತ ್ಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ರಳಿಿದೆ.

ಟೆೀಬಲ್ 1: ಷನುಗಳ ಉಶಣತೆಯನನು ದಹಖ್ಲ್ಲಷನುದನ
ಷನುಗಳು

ಉಶಣತೆ 1

ಉಶಣತೆ 2

ಉಷಣಮಕದಲ್ಲಿ ಉಷಣತೆಮನತನ ಹೆೀಗೆ ಓದಾೆೀಕ್ೆಯದತ ನನತ ಗವರಿಗೆ ತೆ ೀರಿಿಕ್ೆ ಟೆು ಹಗ ಭತೆು ಭತೆು ಗವರಿಗೆ ಇದಯ ಫಗೆೆ ಜ್ಞಪಿಿದೆ.
ಇಫಬಯತ ಿದಯದ್ಾಗಳು ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿ ಎಯಡತ ಗಥವ ಭ ಯತ ವಸತುಗಳ ಉಷಣತೆಮ ಮನ ಮಡಿದಯತ.
ಗವಯತ ಇದನತನ ಭತಗಿಿದ ನಯತಯ, ತಯಗರಮ ಎಲ್ಿ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಪಲ್ಲತಯಶವನತನ ಗಭನಸಲ್ಯಿತತ. ಫಹಳಷತು ವಸತುಗಳು ಒಯದೆೀ
ರಿೀರಮ ಉಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವುದನತನ ಗವಯತ ಕಯಡತಕ್ೆ ಯಡಿದದಯತ. ಯವುದದಯ ಪಲ್ಲತಯಶ ಗವಯನತನ ಆಶಿಮಾ ುಕ್ರತಗೆ ಳಿಿತೆೀ
ಎಯದತ ನನತ ಗವಯನತನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಕ್ೆಲ್ವು ಿದಯದ್ಾಗಳು ತತುಳ ಭತತು ಫಟೆುಮತ, ಗೆ ೀಡೆಗೆ/ನೆಲ್ಕ್ೆಾ ಹೆ ಯದ್ಧಸತವ ಟೆೈಲ್ (Tile) ಭತತು
ಲ್ೆ ೀಹದ ುಭುಕ್ರಾಯತ ಹೆುತಿ ಉಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತತುದೆ ಎಯದತ ರಳಿದ್ಧದದಯತ ಆದರೆ ಗದತ ತಣಣಗಿಯತವುದನತನ ಕಯಡತಕ್ೆ ಯಡಯತ.
ಒಯದೆೀ ಒಯದತ ವಯತಯಸವೆಯದರೆ ಬಿಿನೀಯತ ಭತತು ತಣಣಗೆ ಇಯತವ ನೀರಿನ ನಡತವೆ ಇಯತವ ವಯತಯಸ. ಗತಯಪಿನಲ್ಲಿಯತವ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಿಿಧ
ಉಷಣತೆಗಳನತನ ದಖಲ್ಲಿದದಯತ. ಇದತ ರ್ಕ್ೆ ಿಸೀಗೆ ಎಯದತ ನನತ ಕ್ೆೀಳಿದೆ? ಉಷಣಮಕವು ಹವಗಿತೆುೀ? ಗದತ ಹವಗಿಯಫಹತದೆಯದತ
ಗವರಿಗೆ ಗನಸಲ್ಲಲ್ಿ. ಗವಯ ರಕ್ಯ ಇದಕ್ೆಾ ಕ್ಯಣವೆೀನೆೀಯದರೆ ಬಿಿನೀರಿನಯದ ಶಖವು ಹೆ ಯಹೆ ೀಗತರುತತು ಭತತು ತಣಣಗಿನ ನೀರಿಗೆ
ಶಖವು ಸೆೀಯತವುದರಿಯದ ಗದತ ಾೆುಿಗಗತರುತತು. ಇವೆಯಡನ ನ ಹೆುತಿ ಸಭಮ ಹಗೆೀ ಬಿಟ್ುರೆ, ಇವೆಯಡಯ ಉಷಣತೆಮತ ರ್ನಗಫಹತದತ
ಎಯದತ ನನತ ಗವಯನತನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಗವಯ ಉತುಯಗಳು ಿಭಿನನ ಹಗ ಆಸಕ್ರುದಮಕವಗಿದದವು. ಇಲ್ಲಿಯದ ಭತಯದೆ ನನತ, ಹೆೀಗೆ ಉಷಣತೆಮತ
ಒಯದತ ವಸತುಿನ ಶಖದ ರಮಣವನತನ ಗವೆಮತತುದೆ /ಮನ ಮಡತತುದೆ ಭತತು ವತವಯಣದಲ್ಲಿಯತವ ಉಷಣತೆಗೆ, ಈ ಉಷಣತೆಮ ಸರಿ
ಹೆ ಯದತವವರೆಗ ಇದತ ಹೆೀಗೆ ವಗಾಯಿಸಲ್ಡತತುದೆ ಎಯದತ ಿವರಿಿದೆನತ.
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ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ


ಶಿರೀಭರ ಉಮಯವಯತ ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ತಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಯವ ರಿೀರ
ಫದಲ್ಯಿಸಲ್ತ ರಮರನಿದಯತ?



ಗವಯ ಠ್ದಲ್ಲಿ ಯವ ರಭತಖ ಗಯಶಗಳು ಗವಯ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಯಿಸಲ್ತ
ನೆಯವಯಿತತ?



ಶಿರೀಭರ ಉಮಯವಯತ ತಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ವೆೈಜ್ಞನಕ ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವುದನತನ
ಖಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ, ಈಗ ರ್ನತ ಮಡಾೆೀಕತ?



ಉಷಣತೆ ಭತತು ಶಖದ ನಡತವೆ ಇಯತವ ವಯತಯಸ ಗಥವ ಬಿಿನೀರಿನ ಉಷಣತೆಮತ ರ್ಕ್ೆ ಕಡಿಮಯಯಿತತ ಎಯದತ
ಿವರಿಸಲ್ತ, ನೀವು ಒಯದತ ಮದರಿ ಗಥವ ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಮನತನ ಫಳಸಲ್ತ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಫಹತದೆೀ?

ಒಯದತ ಸಲ್ ನೀವು ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಉತುಭಡಿಸಲ್ತ ರಮರನಿದದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗವಯ ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮನತನ
ಮೌಲ್ಯಯಕನಕ್ೆಾ ಒಳಡಿಸತವ ಗಗತಯತೆಯಿದೆ. ಗವಯ ತುಗರಿಸಕ್ೆಗಳನತನ ಕಯಡತಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ನೀವು ಫಳಿದ ಗದೆೀ ತಯತರಗಳನತನ
ಉಯೀಗಿಸಫಹತದತ ಗಥವ ಗವರಿಗೆ ಹೆ ಸ ಸನನವೆೀಶಗಳನತನ ನೀಡಿ, ಇದಕ್ೆಾ ಹೆ ಸ ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮನತನ ಗವಯತ ಹೆೀಗೆ
ಗನವಯಿಸತವಯತ ಎಯಫತದನತನ ರಳಿದತಕ್ೆ ಳಧಫಹತದತ.

5 ವದಹಯರ್ಥಯಗಳ ವೆಥಜ್ಞಹನಿಕ ಅಥೆಥಯಷನವಕೆಯನನು ಉತುಮಡಿಷನುದನ
ಈಗ ಸನನವೆೀಶ ಗಧಯಮನ 3 ಭತತು ಸಯನ ಮ್ಲ್ 2 ಯಲ್ಲಿಯತವ ‘ರಗರ ಭತತು ಕ್ಮಾನವಾಹಣೆಮನತನ ಮೌಲ್ಯಯಕ್ರಸತವುದತ’ ಇದನತನ ಓದ್ಧ.
ಗದಯಲ್ ಿ ‘ಕಲ್ಲಕ್ೆಗಗಿ ಮೌಲ್ಯಯಕನ’ ಭತತು ‘ಿದಯದ್ಾಗಳು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯತವಯತ’ ಿಭಗಗಳನತನ ಓದ್ಧ.
ಷನಿುವೆೀವ ಅಧಯಯನ 3: ಶಹಖ್ ಮತನು ಉಶಣತೆ ನಡನವನ ಯತಹಯಷನನು ಅರಿಯಲನ ವದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಅಥೆಥಯಷನವಕೆಯನನು
ಉತುಮಡಿಷನುದನ

ಈ ಸನನವೆೀಶ ಗಧಯಮನದಲ್ಲಿ, ಭ ರಾ ಎಯಫ ಶಿಕ್ಷಕಯತ, ಸನನವೆೀಶ ಗಧಯಮನ 1 ಯಲ್ಲಿ ಿವರಿಿಯತವಯತೆ ಗವಯ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಶಖ
ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಯವ ರಿೀರಮ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧದದಯತ ಎಯದತ ಕಯಡತಕ್ೆ ಯಡ ನಯತಯ, ಗವಯತ ಾೆ ೀಧಿಿದ ಠ್ದ
ಫಗೆೆ ಈ ಕ್ೆಳಕಯಡಯತೆ ಿವರಿಸತತುರೆ.
ಿಿಧ ಉಷಣತೆ ಹಗ ಘನರಿಮಣಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವ ನೀಯನತನ ಮಿಶರಣ ಮಡಿದಗ, ಉಷಣತೆಮಲ್ಿಗತವ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ
ಗನೆವೀಷ್ಟ್ಸಲ್ತ ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ ಈ ಠ್ದ ಭ ಲ್ಕ ತೆ ಡಗಿಸಲ್ಯಿತತ. ನನತ ಗವರಿಗೆ ಕ್ೆಲ್ ಘನರಿಮಣಗಳನತನ ನೀಡಿ ಮಿಶರಣ
ಮಡಲ್ತ ರಳಿಿದೆ. ಗವರಿಗೆ ಸಭಯವಕ್ಶಿದದರೆ, ಾೆೀರೆ ಘನರಿಮಣಗಳನತನ ಸಹ ಫಳಿ ಮಡಫಹತದತ ಎಯದತ ರಳಿಿದೆ. ಕು
ಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ನನತ ಸ ುನೆಗಳನತನ ಫರೆದನತ. ಿದಯದ್ಾಗಳು ಪಲ್ಲತಯಶದ ಟೆೀಫಲ್ಗನತನ ್ಣಾಗೆ ಳಿಸಾೆೀಕ್ರತತು. ಗವಯತ ನೀರಿನ
ಘನರಿಮಣ ಭತತು ರಯಯಭಿಕ ಉಷಣತೆಮನತನ ದಖಲ್ಲಿದಯತ. ಗವಯತ ಮಿಶರಣದ ಉಷಣತೆಮನತನ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಊಿಸಸಾೆೀಕ್ರತತು, ನಯತಯ
ನೆೈಜ್ ಉಷಣತೆಮನತನ ದಖಲ್ಲಸಾೆೀಕ್ರತತು.
ಗವಯತ ಇದನತನ ಮಡಿದ ನಯತಯ, ನನತ ಒಯದತ ರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಭ ಲ್ಕ ರ್ನಗತವುದತ ಎಯದತ ಿವರಿಿದೆ. ಒಯದತ ಮದರಿಮನತನ
ಫಳಿ ನನತ ಿವಯಣೆಮನತನ ನೀಡಿದೆ. ಶಖವನತನ ರರನಧಿಸತವುದಕ್ೆಾ ನನತ ಒಯದತ ಫಣಣವನತನ ಫಳಿದೆನತ. ಫಣಣದ ಗಢತೆಮತ
ಉಷಣತೆಮನತನ ರರನಧಿಸತವುದತ. ಿಿಧ ಉಷಣತೆಮತಳಧ ನೀಯನತನ ರರನಧಿಸಲ್ತ ನನನ ಹರುಯ ಈಗಗಲ್ೆೀ ಿದಧಡಿಿಯತವ ಾೆೀರೆ ಾೆೀರೆ
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ರಮಣದ ಫಣಣವನತನ ಹಕ್ರಡಲ್ತ ಹಲ್ವಯತ ಸವುಛ ತೆರಗಳನತನ (container)ಇಟ್ತುಕ್ೆ ಯಡಿದೆದನತ. ಈ ಮದರಿಮನತನ ಿದಯದ್ಾಗಳು
ಗಥಾಮಡಿಕ್ೆ ಯಡಿಯತವ ಫಗೆೆ ರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ತ, ನನತ ಗವಯನತನ ತತಯಾ ತಣಣಗಿಯತವುದರಿಯದ ತತಯಾ ಬಿಿಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವ ಹಗೆ ಈ
ತೆರಗಳನತನ ಯವ ಕರಭದಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೀಡಿಸಾೆೀಕತ ಎಯದತ ಕ್ೆೀಳಿದೆನತ. ಫಣಣದ ಗಢತೆಮತ ಸವಲ್ ಕಡಿಮಯಗಿದದಯ ಸಹ ‘ತಣಣಗೆ’ ಇಯತವ
ಬಿೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸವಲ್ ರಮಣದ ಫಣಣ ಇಯತವುದತ ಕಯಡತಫಯದ್ಧತತ. ಿಿಧ ಉಷಣತೆ ಹಗ ಘನರಿಮಣವುಳಧ ನೀಯನತನ ಮಿಶರಣ
ಮಡಿದಗ ರ್ನಗತತುದೆ ಎಯದತ ತೆ ೀರಿಸಲ್ತ, ನನತ ಿಿಧ ರಮಣದಲ್ಲಿ ಹಗ ಿಿಧ ಗಢತೆಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವ ಫಣಣವನತನ
ಮಿಶರಣ ಮಡಿದೆ. ರರ ಸಲ್ವ್ ನನತ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಊಿಸಸಲ್ತ ರಳಿಿದೆ ಭತತು ಗವಯ ಕಾದಲ್ಲಿಯತವ ಿದಯದ್ಾಗವೊ ಯದ್ಧಗೆ
ಮತನಡಲ್ತ ಸಭಮವನತನ ನೀಡಿದೆ.
ಿದಯದ್ಾಗಳು ಇದನತನ ಫಹಳ ಇಷುಟ್ುಯತ ಭತತು ಫಣಣ ರ್ನಗಫಹತದತ ಎಯದತ ಊಿಸಸತವಗ ತತಯಾ ಸಯತೆ ೀಷಟ್ುಯತ. ಗವರಿಗೆ
ಊಿಸಸತವುದತ ತತಯಾ ಸತಲ್ಬವಗಿತತು ಭತತು ಮೊದಲ್ತ ಮಡಿದ ತುಗಳನತನ ಈಗ ಮಡಲ್ಲಲ್ಿ.
ಗವಯತ ರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮನತನ ನೆ ೀಡಿದ ನಯತಯ, ತಭಮ್ ರಯೀಗಿಕ ಗನೆವೀಷಣೆಮ ಭ ಲ್ಕ ಕಯಡತಕ್ೆ ಯಡ ಪಲ್ಲತಯಶವನತನ ಿವರಿಸಲ್ತ
ಹಗ ುಚಿಾಸಲ್ತ ರಳಿಿದೆ ಭತತು ಾೆೀರೆ ಸಯಧಬಾ ನೀಡಿದಗ ರ್ನಗಫಹತದತ ಎಯದತ ಊಿಸಸಲ್ತ ರಳಿಿದೆ. ಈ ಒಯದತ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಮತ
ಗವರಿಗೆ ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಉತುಭವಗಿ ಗಥೆೈಾಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ನೆಯವಗಿದೆ ಎಯದತ ನನತ ಕಯಡತಕ್ೆ ಯಡೆ. ಇದತ ಶಖ ಭತತು
ಉಷಣತೆ ಫಗೆೆ ಗವರಿಗಿದದ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಯಿಿತತು.

ಭ ರಾಮವಯತ ಫಳಿದ ಈ ಮದರಿಮತ ಗವಯ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಗಥೆೈಾಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ನೆಯವಯಿತತ ಎಯದತ
ಗವಯತ ಗಭಿರಮಟ್ುಯತ. ಉಷಣತೆ ಎಯಫ ಗಭ ತಾ ರಿಕಲ್ನೆಮನತನ ಭ ತಾ ಯ ಕ್ೆಾ ತಯತವುದಕ್ಾಗಿ ಫಣಣದ ಗಢತೆಮನತನ
ಫಳಿದಯತ. ಈ ರಯೀಗದ್ಧಯದ ಗಭನಸಲ್ದ ‘ಉಷಣತೆ’ಮ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ ಿದಯದ್ಾಗಳು ನೆ ೀಡಿದಯತ. ಇದತ ಗವರಿಗೆ
ರಿಮಣತಮ್ಕ ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮನತನ ಾೆವೆಸತವುದಕ್ರಾಯತ, ಗತಣತಮ್ಕ ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮನತನ ಗಳಿಸಲ್ತ ನೆಯವಯಿತತ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ


ಒಯದತ ಭಯಜ್ತಗಡೆುಮತ ಒಯದತ ಕಪ್ ಬಿಿ ುಹಗಿಯತ ಹೆುತಿ ಉಷಣ ಶಕ್ರುಮನತನ (Thermal energy) ಹೆ ಯದ್ಧದೆ
ಎಯದತ ಿವರಿಸತವುದಕ್ೆಾ ನೀವು ಭ ರಾಯವಯ ಮದರಿಮನತನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಫಹತದತ.



ಈ ಮದರಿಮನತನ ಫಳಿ ಈಗಗಲ್ೆೀ ಕೆು ಮಡಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯವುದನತನ
ಗಥೆೈಾಸತಿರಿ?



ಈ ಮದರಿಮ ನಫಯಧನೆಗಳು ಗಥವ ಆಮಗಳು ಯವುವು?



ಈ ಮದರಿಮತ ಾೆೀರೆ ಯವುದದಯ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಉದೆದೀಶ್ರಿತವಲ್ಿದಯ
ಫಲ್ಡಿಸತರುಯಫಹತದೆೀ?

ಮದರಿ ಭತತು ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಗಳನತನ (analogies) ಫಳಸತವಗ, ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಫಲ್ಡಿಸತವ ಸಧಯತೆ ಭತತು ನಫಯಧನೆಗಳ
ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ಎುಿಯಿಯಾೆೀಕತ.ಭ ರಾಯವಯತ ಫಳಿದ ‘ಫಣಣ’ದ ಮದರಿಮತ ಶಖವು ಒಯದತ ಹರಿಮತವ (flows)ವಸತು ಎಯಫ
ಆಲ್ೆ ೀುನೆಮನತನ ಫಲ್ಡಿಸಫಹತದತ. ಇದನತನ ಿಥಯ ರರನಧಿತವವನತನ ನೀಡತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ಮಿರಗೆ ಳಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಬಿಿಯಗಿಯತವ ದರವವು ತಣಣಗಗತತುದೆ ಎಯಫತದನತನ ಈ ‘ಫಣಣ’ದ ಮದರಿಮಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಿಯತವುದ್ಧಲ್ಿ. ಈ ಎಲ್ಿ ನಫಯಧನೆಗಳನತನ ಕೆು
ಮಡಲ್ತ ಒಯದತ ಉತುಭ ಿಧನವೆಯದರೆ ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ, ಇದತ ಒಯದತ ರಿ್ಣಾ ಮದರಿಮಲ್ಿ, ರ್ಕ್ೆ ಭತತು ಈ ಮದರಿಮತ
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ರ್ನನತನ ತೆ ೀರಿಸತತುದೆ, ಎಯದತ ಕ್ೆೀಳುವುದತ. ಭ ರಾಯವಯತ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಭತಯದೆ ಫಣಣವನತನ ನೀರಿನ ರ್ೆ ತೆ ಮಿಶರಣ ಮಡಲ್ಲಲ್ಿ ಎಯಫ
ಗಯಶವನ ನ ಸಹ ನವು ರಿಗ ಸಾೆೀಕತ. ರ್ಕ್ೆಯದರೆ ಇದತ ಶಖವು ಒಯದತ ವಸತು ಎಯಫ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಮನತನ ಫಲ್ಡಿಸಫಹತದಗಿತತು.

ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆ 3: ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಾೆ ೀಧಿಸತವುದತ
ಈಗ ನೀವು ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆಮ ನಡತಿನ ವಯತಯಸವನತನ ಗಥೆೈಾಸತವ ಸಲ್ತವಗಿ ಾೆ ೀಧನೆ ಮಡತಿರಿ.
ನಭಮ್ ಯೀಜ್ನೆಮನತನ ರಯಯಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ ನೀವು ಸಯನ ಮ್ಲ್ 4ನತನ ಓದಾೆೀಕತ ರ್ಕ್ೆಯದರೆ ಇದತ ನಭಗೆ ರ್ನತ ಮಡಾೆೀಕತ ಎಯದತ
ನಧಾರಿಸಲ್ತ ನೆಯವಗತತುದೆ. ನಭಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನ ಹಯತಗಳನತನ ಗನತಸರಿಿ ಈ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಮನತನ ಯೀಜಿಸತವ ಗಗತಯತೆಯಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು
ರಯಯಭಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ ‚ಠ್ಗಳನತನ ಯೀಜಿಸತವುದತ‛ ಎಯಫ ಸಯನ ಮ್ಲ್ವನತನ ಓದ್ಧ. ಇದತ ಯೀಜ್ನೆ ಮಡತವಗ ಫಳಸಾೆೀಕ್ದ
ಭತಖಯ ಹಯತಗಳನತನ ಸಯಕ್ಷಿುವಗಿ ಿವರಿಸತತುದೆ. ಯೀಜ್ನೆಮ ಭಹತವದ ಒಯದತ ಒಳನೆ ೀಟ್ವನ ನ ನೀಡತತುದೆ. ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆ ಯೀಜಿಸಲ್ತ
ನೀವು ಫಳಸಾೆೀಕ್ದ ಹಯತಗಳು ಿಸೀಗಿವೆ:


ಈ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಮ ಭ ಲ್ಕ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ರ್ನನತನ ಕಲ್ಲಮಾೆೀಕ್ೆಯದತ ನೀವು ಗಯದತಕ್ೆ ಯಡಿಯತಿರೆ ೀ ಭತತು ಇನನವ
ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ನೀವು ಕ್ೆೀಯದ್ಧರೀಕರಿಸಾೆೀಕ್ೆಯದತ ಕ್ೆ ಯಡಿಯತಿರೆ ೀ ಗದನತನ ಗತಯತರಿಕ್ೆ ಳಿಧ.



ನೀವು ಗವಯ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ ಒಯದತ ಸವಲ್ಗಿ ರಿಗ ಸತಿರಿ ಭತತು ಹೆ ಸ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಹೆೀಗೆ
ರಸತುತಡಿಸತಿರಿ ಎಯಫತದನತನ ನಧಾರಿಿ. ಉದಹಯಣೆಗೆ, ಭಯಜ್ತಗಡೆುಯಿಯದ ಕಯಗಿದ ನೀರಿನ ಉಷಣತೆಮನತನ ನೀವು ಮನ
ಮಡಫಹತದತ, ಒಯದತ ಮೀಣದ ಫರುಮನತನ ಫಳಿ ನೀಯನತನ ಕ್ಯಿಸಫಹತದತ ಭತತು ನೀಯತ ಇನ ನ ತಣಣಗಿಯತವಗಲ್ೆೀ, ಶಖವು
ಎಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಯಿತತ ಎಯದತ ನೀವು ಕ್ೆೀಳಫಹತದತ.



ನಭಗೆ ಗಗತಯಿಯತವ ವಸತುಗಳು ಹಗ ಉಕಯಣಗಳನತನ ಕೆು ಮಡಿ.



ನೀವು ಹೆೀಗೆ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಮನತನ ಆಯೀಜಿಸತಿರಿ ಎಯದತ ನಧಾರಿಿ. ಗದತ ಒಯದತ ರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆ ಗಥವ ಒಯದತ ತಯಗರಮ
ರಯೀಗಿಕ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆ ಆಗಿಯಫಹತದತ.



ಿದಯದ್ಾಗಳು ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿ, ಗತಯುಗಳಲ್ಲಿ ಗಥವ ವೆೈಮಕ್ರುಕವಗಿ ಕ್ಮಾ ನವಾಿಸಸಾೆೀಕ್ೆೀ ಎಯಫತದನತನ ನೀವು ನಧಾರಿಿ.



ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಗಗತಯಿಯತವ ನೆಯವನತನ ಫಮಸತವ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯವ ರಿೀರ ಾೆಯಫಲ್ಲಸಾೆೀಕತ ಎಯಫತದಯ ಫಗೆೆ ನಧಾರಿಿ.



ನಭಮ್ ಿವಯಣೆಮನತನ ಯೀಜಿಿಕ್ೆ ಳಿಧ. ಗವಯತ ಕಲ್ಲಮಾೆೀಕ್ೆಯದ್ಧಯತವ ಿಚಯಗಳನತನ ನೀವು ಹೆೀಗೆ ಿವರಿಸತಿರಿ? ನಭಮ್
ಿವಯಣೆಮತ, ಒಯದತ ಮದರಿ ಗಥವ ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಯಿಯತವ ವಸತುವನತನ ಫಳಿಕ್ೆ ಳುಧವುದೆೀ? ಉದಹಯಣೆಗೆ ನೀವು ‘ಫಣಣ’ ದ
ಮದರಿಮನತನ ಫಳಿ, ತಣಣಗಿಯತವ ವಸತುಗಳೂ ಸಹ ಶಖ ಶಕ್ರುಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತತುವೆ ಎಯದತ ರಳಿಸಫಹತದತ.



ಹೆ ಸ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಕ್ೆ ರೀಢೀಕರಿಸಲ್ತ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ರ್ನತ ಮಡತವಯತ? ಗವಯತ ಇದಯ ಫಗೆೆ ುಚಿಾಸತವರೆೀ
ಹಗತ ಹೆ ಸ ಸನನವೆೀಶಗಳಿಗೆ ಗದನತನ ಗನವಯಿಸತವರೆೀ? ಗಥವ ಗವಯತ ಾೆೀರೆ ಉದಹಯಣೆಗಳನತನ ತೆಗದತಕ್ೆ ಯಡತ ಕ್ಮಾ
ನವಾಿಸಸತವರೆೀ? ಉದಹಯಣೆಗೆ, ಸರಿ ಗಥವ ತು ಉತುಯಗಳನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸತವ ಕ್ೆಲ್ವು ರಶೆನಗಳನತನ ನೀವು ಗವರಿಗೆ
ನೀಡಫಹತದತ.
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ನೀವು ಾೆ ೀಧಿಸತರುಯತವ ಗನೆೀಕ ಿಜ್ಞನ ಿಷಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು, ನಯಬಿಕ್ೆಗಳು ಗಥವ
ಗವಯದೆದೀ ಆದ ಿದಧಯತಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತತುರೆ. ಹಗಗಿ, ನೀವು ಾೆ ೀಧಿಸತರುಯತವ ಿಜ್ಞನ ಿಷಮದಲ್ಲಿ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು
ಹೆ ಯದ್ಧಯತವ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳ ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ಗರಿವು ಇಯಾೆೀಕ್ದ ಗಗತಯತೆ ಇದೆ. ಗವಯ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ುಚಿಾಸಲ್ತ ಭತತು ಭತಕುವಗಿ
ಹಯಚಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಗವರಿಗೆ ಗವಕ್ಶವನತನ ಒದಗಿಸತವ ಗವಶಯಕತೆಮ ಇದೆ. ನಭಮ್ ಠ್ಗಳನತನ ಯೀಜಿಸಾೆೀಕ್ದಗ ಎದತರಗತವ
ಸಭಸೆಯಗಳನತನ ರಿಹರಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಇದತ ನೆಯವಗತತುದೆ.

6 ಸಹರಹಂವ
ಈ ಘಟ್ಕದ ಭ ಲ್ಕ ನೀವು ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳ ಫಗೆೆ ರಿಶೆ ೀಧಿಿಯತರುೀರಿ ಭತತು ಶಖ ಹಗ ಉಷಣತೆಮ ಫಗೆೆ ಇಯತವ
ಉದಹಯಣೆಗಳನತನ ರಿೀಕ್ಷಿಿಯತರುೀರಿ. ಈ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು ಭಕಾಳಿಗೆ ಮತರ ಿೀಮಿತವಗಿಯದೆ ಗನೆೀಕ ಿಸರಿಮಯ ಸಹ
ವೆೈಜ್ಞನಕವಗಿ ಒಪಿಗೆಯಗಿಯತವುದಕ್ರಾಯತಲ್ ಭಿನನವಗಿಯತವ ಇಯತಹ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವುದತ ಕಯಡತಫಯದ್ಧವೆ. ನಭಮ್
ಿದಯದ್ಾಗಳು ಯವ ರಿೀರಮ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧದದರೆ ಎಯದತ ಕಯಡತಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಹಲ್ವಯತ ಿಧನಗಳಿವೆ ರ್ಕ್ೆಯದರೆ
ಸಯರದಯಿಕ ರಿೀಕ್ ರಶೆನಗಳು ಕ್ೆಲ್ವಯದತ ಸರಿ ಿದಯದ್ಾಗಳ ರಿಕಲ್ನತಮ್ಕ ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ರಳಿಸತವುದ್ಧಲ್ಿ.
ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಯಿಸತವುದತ ನಭಗೆ ಒಯದತ ಸವಲ್ಗಿಯಫಹತದತ ರ್ಕ್ೆಯದರೆ
ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಇದನತನ ಬಿಟ್ತುಬಿಡಲ್ತ ಭತತು ಫದಲ್ಯಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಸವಲ್ ಕಷುವಗಫಹತದತ. ಈ ಿಧನವು ಿಜ್ಞನಯಗತವುದಯ
ಸಯತೆ ೀಷವನತನ ರಳಿಸತತುದೆ ಹಗ ವೆೈಜ್ಞನಕ ಜ್ಞನ ಭತತು ಿದಧಯತಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕ್ಲ್ಕರಮೀಣ ಾೆಳವ ಗೆ ಹೆ ಯದ್ಧದೆ ಎಯಫತದನತನ
ರರಪಲ್ಲಸತತುದೆ. ಇದತ, ಸಕ್ಾಧಯಗಳನತನ ಗಳಿಸತವುದತ ಹಗ ಿೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಾೆೀರೆ ಾೆೀರೆ ಿವಯಣೆಗಳನತನ ರಿಗ ಸತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ
ಸಧಯವಗತತುದೆ. ಹಗಗಿ, ಈ ಿಧನದ ಭ ಲ್ಕ ಿಜ್ಞನವನತನ ಾೆ ೀಧಿಸತವುದರಿಯದ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ ಕ್ರರಿಮ
ಿಜ್ಞನಗವಗತವಯತೆ ಾೆಯಫಲ್ಲಸತತುದೆ ಹಗ ಗವಯ ವೆೈಜ್ಞನಕ ರಳುವಳಿಕ್ೆಮನತನ ಇನ ನ ಉತುಭಡಿಸತತುದೆ.

ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಷಂನಮೂಲ 1: ಶಹಖ್ ಮತನು ಉಶಣತೆ ಷರಿ/ತುಪ ರಷರಶೆು
ಟೆೀಫಲ್ R1.1 ಯಲ್ಲಿಯತವ ರರಯಯದತ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನತನ ಓದ್ಧ, ನಭಮ್ ರಕ್ಯ ಗವುಗಳು ಸರಿಯೆೀ/ತೆೀ ಎಯಫತದನತನ ನಧಾರಿಿ. ನಭಗೆ
ಗದಯ ಫಗೆೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಿದ್ಧದದರೆ, ‘ಖಚಿತವಗಿಲ್ಿ’ ಎಯಫ ಾ್ಿ ನಲ್ಲಿ ‘’ ಹಕ್ರ
ಟೆೀಬಲ್ R.1.1 ಶಖ ಭತತು ಉಷಣತೆ ಸರಿ/ತು ಯಸರಶೆನ
ಹೆೀಳಿಕೆ

ಷರಿ

1

ಒಯದತ ವಸತುಿನಲ್ಲಿಯತವ ಒಟ್ತು ಶಕ್ರುಮ ರಮಣವೆೀ ಶಖ

2

ಎಲ್ಿ ವಸತುಗಳು ಶಖವನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತತುವೆ.

3

ಉಷಣ ಶಕ್ರು ಭತತು ಶಖ ಎಯಡ ಒಯದೆೀ

4

ಶಖವು ಶಕ್ರುಮ ಒಯದತ ಯ .
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ಹೆೀಳಿಕೆ

ಷರಿ

5

ಉಷಣತೆಮತ ಶಖವನತನ ಮನ ಮಡತತುದೆ.

6

ಉಷಣತೆ ಭತತು ಶಖ ಎಯಡ ಒಯದೆೀ ಆಗಿಯತತುದೆ.

7

ಒಯದತ ಭಯಜ್ತಗಡೆುಮತ ಒಯದತ ಕಪ್ ಬಿಿ ುಹಗಿಯತಲ್ ಹೆಚಿಿನ ಶಖವನತನ ಹೆ ಯದ್ಧದೆ.

8

ಎಯಡತ ವಸತುಗಳ ನಡತವೆ ಉಷಣತೆಮ ವಯತಯಸಿಯತವುದರಿಯದ ಗವುಗಳ ನಡತವೆ
ವಗಾವಣೆಯಗತವ ಶಕ್ರುಮನತನ ಶಖ ಎನತನತೆುೀವೆ

9

‘ಬಿಿಯಗಿಯತವುದತ’ ಭತತು ‘ತಣಣಗಿಯತವುದತ’ ಎಯಫ ದಗಳು ಒಯದತ ವಸತುಿನ
ಉಷಣತೆಮನತನ ಿವರಿಸತತುವೆ.

10

‘ಬಿಿಯಗಿಯತವುದತ’ ಭತತು ‘ತಣಣಗಿಯತವುದತ’ ಎಯಫ ದಗಳು ಒಯದತ ವಸತುಿನಲ್ಲಿಯತವ
ಉಷಣಶಕ್ರುಮ ರಮಣವನತನ ಿವರಿಸತತುದೆ.

11

ಗಳಿ ಗಥವ ನೀರಿನ ಹಗೆ, ವಸತುಗಳ ಒಳಗೆ ಭತತು ಹೆ ಯಗೆ ುಲ್ಲಸತವಯತಹ ವಸತುವೆೀ
ಶಖ

12

‘ತಣಣಗಿಯತವುದತ’ ಎನತನವುದತ ‘ಶಖ’ ಎಯಫತದಯ ಿಯತದಧಥಾಕ ದ

13

ಬಿಿಯಗಿಯತವ ವಸತುಗಳು ಮತರ ಶಖವನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತತುವೆ.

14

ಶಖದಲ್ಲಿ ಾೆೀರೆ ಾೆೀರೆ ಿಧಗಳಿವೆ ಗವು ಯವುವೆಯದರೆ ಸಹಜ್ ಶಖ ಭತತು ಸಮನಯ
ಶಖ

15

ಕ್ೆಲ್ವು ವಸತುಗಳು ಯವ ವಸತುಿನಯದ ಮಡಲ್ಕೆುವೆ ಎನತನವುದನತನ ಗವಲ್ಯಬಿಿ ಇನನತರೆ
ವಸತುಗಳಿಗಿಯತ ತಣಣಗಿಯತತುವೆ. ಉದಹಯಣೆಗೆ: ಲ್ೆ ೀಹ ಭತತು ನೆಲ್ಕ್ೆಾ ಹಸತವ ಟೆೈಲ್ಿ
ಗಳು.

16

ಒಯದೆೀ ಉಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವ ಎಯಡತ ಲ್ೆ ೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯತವ ತಣಣಗಿನ ನೀಯನತನ ಮಿಶರಣ
ಮಡಿದಗ, ಆ ನೀಯತ ಇನ ನ ಎಯಡತ ಟ್ತು ತಣಣಗಗತತುದೆ.

17

ಶಖವನತನ ಗವೆಮಲ್ತ ಉಷಣಮಕಗಳನತನ ಫಳಸಲ್ಗತತುದೆ.

18

00C ಉಷಣತೆ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವ ನೀರಿಗೆ ಇನ ನ ಸವಲ್ ಐಸ್ ಹಕ್ರದಗ, ಆ ನೀರಿನ ಉಷಣತೆಮತ
ಇನ ನ ಕಡಿಮಯಗತತುದೆ.

12
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ಷಂನಮೂಲ 2: ರಗತಿ ಮತನು ಕಹಯಯನಿಯಸಣೆಯನನು ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡನುದನ
ಿದಯದ್ಾಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಮೌಲ್ಯಮನವು ಎಯಡತ ಉದೆದೀಶಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧದೆ:


ಷಂಕಲನಹತೂಕ ಮೌಲಹಯಂಕನ ಈಗಗಲ್ೆೀ ಕಲ್ಲತ ಗಯಶಗಳ ಕತರಿತತ ರೀಮಾನವನತನ ನೀಡತತುದೆ. ಸಮನಯವಗಿ ಇದನತನ
ರಿೀಕ್ೆಗಳ ಯ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಿ, ಶೆರೀ ಕರಿಸಲ್ಗತತುದೆ. ರಿೀಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ದ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಸಧನೆಮನತನ ಕತರಿತತ
ಗವರಿಗೆ ರಳಿಸಲ್ಗತತುದೆ. ಪಲ್ಲತಯಶಗಳನತನ ವಯದ್ಧ ಮಡತವಲ್ಲಿಮ ಇದತ ಸಹಕ್ರಿ



ರಮಣಹತೂಕ ಮೌಲಹಯಂಕನ (ಗಥವ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗಗಿ ಮೌಲ್ಯಮನ) ಇದತ ಿಭಿನನವಗಿದತದ, ಸವಯ ದಲ್ಲಿ ಹೆುತಿ ಗನೌಚರಿಕ
ಹಗ ನೆೈದನಕ (diagnostic)ವಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಕಲ್ಲಕ್ ರಕ್ರರಯೆಮ ಭಗವಗಿ ಇದನತನ ಫಳಸತತುರೆ. ಉದಹಯಣೆಗೆ
ರಶಿನಸತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಗಥಾ ಮಡಿಕ್ೆ ಯಡಿಯತವುದನತನ ರಳಿಮತವುದತ. ಪಲ್ಲತಯಶಗಳನತನ ಭತಯದ್ಧನ ಕಲ್ಲಕ್
ಗನತಬವದ ಫದಲ್ವಣೆಗಗಿ ಫಳಸತವುದತ

ಯ ಣತಮ್ಕ ಮೌಲ್ಯಯಕನವು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನತನ ವೃದ್ಧಧಸತತುದೆ. ರ್ಕ್ೆಯದರೆ, ಿದಯದ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮತಯಟಗಾೆೀಕ್ದರೆ ಗವಯತ:


ತವು ಕಲ್ಲಮಾೆೀಕ್ದತದನತನ ಗಥಾಮಡಿಕ್ೆ ಯಡಿಯಾೆೀಕತ.



ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಯವ ಹಯತದಲ್ಲಿ ತವು ಇಯತವರೆಯಫತದನತನ ರಳಿದ್ಧಯಾೆೀಕತ.



ತವು ಹೆೀಗೆ ರಗರ ಹೆ ಯದಫಹತದೆಯಫತದನತನ (ರ್ನತ ಭತತು ಹೆೀಗೆ ಗಭಯಸ ಮಡಾೆೀಕ್ೆಯಫತದನನ) ಗಥಾ ಮಡಿಕ್ೆ ಯಡಿಯಾೆೀಕತ



ಗತರಿಗಳು ಹಗ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಯಶಗಳನತನ ತವು ತಲ್ತಪಿದ ಫಗೆೆ ರಳಿದ್ಧಯಾೆೀಕತ
ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ, ರರ ಠ್ದಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಲನ ನಲ್ ಾ ಗಯಶಗಳಿಗೆ ಗಭನ ಹರಿಿದರೆ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಯದ ಉತುಭವದತದನತನ
ನೀವು ಡೆಮಫಹತದತ. ಹಗಗಿ ಮೌಲ್ಯಯಕನವನತನ ಾೆ ೀಧನೆಮ ನಯತಯವ್ ಕ್ೆೈಗೆ ಳಧಫಹತದತ.



ಾೆ ೀಧನೆಗೆ ಮೊದಲ್ತ: ಠ್ ಾೆ ೀಧನೆಗೆ ಮೊದಲ್ತ ಮೌಲ್ಯಯಕನ ಮಡತವುದರಿಯದ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ರ್ನತ ರಳಿದ್ಧದೆ, ರ್ನತ
ಮಡಫಲ್ಿರೆಯದತ ನಭಗೆ ರಳಿಮತತುದೆ. ನಭಮ್ ಾೆ ೀಧನೆಮನತನ ಯೀಜಿಸಲ್ತ ರಯಯಭಿಕ ತಳಹದ್ಧಮನತನ ಒದಗಿಸತತುದೆ. ನಭಮ್
ಿದಯದ್ಾಗಳು ರ್ನತ ರಳಿದ್ಧದದರೆಯಫತದನತನ ನೀವು ರಳಿಮತವುದರಿಯದ, ಗವರಿಗೆ ಮೊದಲ್ೆೀ ರಳಿದ್ಧಯತವುದನತನ ಭತೆು ಾೆ ೀಧಿಸತವ
ಹಗ ರಳಿಸಾೆೀಕ್ಗಿಯತವುದನತನ ರಳಿಸದೆ ಬಿಟ್ತು ಬಿಡತವ ಸಧಯತೆ ಕಡಿಮಯಗತತುದೆ



ಾೆ ೀಧನೆಮ ಗವಧಿಮಲ್ಲಿ: ಾೆ ೀಧನೆಯಯದ್ಧಗೆ ಮೌಲ್ಯಯಕನ ಮಡತವುದರಿಯದ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಕಲ್ಲಮತರುಯತವರೆೀ ಹಗ
ಗವಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸತಧಯಣೆ ಇದೆಯೆೀ ಎಯಫತದನತನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲ್ತ ಸಧಯವಗತತುದೆ. ಇದರಿಯದಗಿ ನಭಮ್ ಾೆ ೀಧನ
ಿಧನಗಳು, ಸಯನ ಮ್ಲ್ಗಳು ಹಗ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಗಳನತನ ಹೆ ಯದ ಕ್ೆ ಮಡಿಕ್ೆ ಳಧಫಹತದತ. ಿದಯದ್ಾಮತ ಗೆೀಕ್ಷಿತ
ಉದೆದೀಶದೆಡೆಗೆ ರಗರ ಹೆ ಯದತರುಯತವ ಫಗೆೆ ಹಗ ನಭಮ್ ಾೆ ೀಧನೆಮ ಮಶಸಿನತನ ರಳಿಮಲ್ತ ಸಹಮಕವಗತತುದೆ



ಾೆ ೀಧನೆಮ ನಯತಯ: ಾೆ ೀಧನೆಮ ನಯತಯ ನಡೆಸತವ ಮೌಲ್ಯಯಕನವು ಿದಯದ್ಾಗಳು ರ್ನತ ಕಲ್ಲರದದರೆಯಫತದನತನ
ದೃಢಡಿಸತತುದೆ. ಯಯತ ಕಲ್ಲರದದರೆ ಹಗ ಯರಿಗೆ ಆಸರೆಮ ಗಗತಯಿದೆ ಎಯಫತದನತನ ರಳಿಿಕ್ೆ ಡತತುದೆ. ಇದರಿಯದ
ಾೆ ೀಧನ ಗತರಿಗಳ ರಿಣಭಕ್ರಿತವವನತನ ಮೌಲ್ಯಯಕನ ಮಡಲ್ತ ನಭಗೆ ಗವಕ್ಶ ದೆ ರೆಮತತುದೆ

ಬೆಮೀಧನೆಗೆ ಮೊದಲನ: ನಿಮೂ ವದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಏನನ ಕಲ್ಲಯನತಹುರೆಂಬನದನನು ಷಪಶಟಡಿಸಿಕೆಮಳುುುದನ
ನಭಮ್ಿದಯದ್ಾಗಳು ಒಯದತ ಠ್ದಲ್ಲಿ ಗಥವ ಕ್ೆಲ್ವು ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನತ ಕಲ್ಲಮಾೆೀಕ್ೆಯಫತದನತನ ರೀಮಾನಿದ ನಯತಯ, ನೀವು ಗದನತನ
ಗವರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಹಯಚಿಕ್ೆ ಳುಧವ ಗಗತಯಿದೆ. ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೀಡತವ ಕ್ೆಲ್ಸದ್ಧಯದ ಗವಯತ ಕಲ್ಲಮಾೆೀಕ್ದತದೆೀನೆಯಫತದಯ ಫಗೆೆ ಸಷು
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ರಳಿವಳಿಕ್ೆ ಇಯಲ್ಲ, ಗವಯತ ನಜ್ವಗಿ ಗಥಾಮಡಿಕ್ೆ ಯಡಿಯತವರೆೀ ಎಯಫತದನತನ ನೀವು ಮೌಲ್ಯಯಕನ ಮಡಲ್ತ ಗವಕ್ಶ ಒದಗಿಸತವ
ಒಯದತ ಭತಕು ರಶೆನಮನತನ ಕ್ೆೀಳಿ ಉದಹಯಣೆಗೆ:

ಕಿತ, ಇವತು ನೀನತ
ರ್ನತ ಕಲ್ಲೀರೀಿ

ಇವತತು ರ್ನ್ ಕಲ್ಲೀರೀಿ ಭತೆು ರ್ನ್
ಮಡಿುೀಿ ಗನೆ ನೀದನನ ಯರದಯ

ಗಯದೆ ಾಯಡಿದ್ಧೀಯ?

ಹೆೀಳಿ?

ನನತ ಹೆೀಳಿದತದ ನಭಗೆ ಗಥಾ
ಆಗಿದೆ ಗಯತ ನನಗೆ ಗೆ ತುಗೆ ೀ
ಹಗೆ ಹೆೀಳಿ

ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಗವಯತ ಉತುರಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ ಕ್ೆಲ್ವು ಕ್ಷಣಗಳ ಗವಕ್ಶ ಕ್ೆ ಡಿ ಗಥವ ರ್ೆ ೀಡಿಮಲ್ಲಿ, ಸಣಣ ಗತಯುಗಳಲ್ಲಿ ತಭಮ್
ಉತುಯಗಳನತನ ಮೊದಲ್ತ ುಚಿಾಸಲ್ತ ಗವಕ್ಶ ಕ್ೆ ಡಿ. ಗವಯತ ಉತುಯಗಳನತನ ಹೆೀಳಿದಗ, ಗವರಿಗೆ ಗಥಾವಗಿಯತವ ಫಗೆೆ ಹಗ
ಗವರೆೀನತ ಕಲ್ಲಮಾೆೀಕ್ೆಯಫತದತ ನಭಗೆ ರಳಿಮತತುದೆ.

ಬೆಮೀಧನೆಗೆ ಮೊದಲನ: ವದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಕಲ್ಲಕೆಯ ಯಹ ಸಂತದಲ್ಲಿದಹಾರೆಂದನ ತಿಳಿಯನುದನ
ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಉತುಭಗೆ ಳುಧವುದಕ್ಾಗಿ ಸಹಮ ಮಡಲ್ತ ಗವಯ ಜ್ಞನ ಹಗ ರಳುವಳಿಕ್ೆಮ ರಸತುತ ಿಥರಮನತನ ನೀವು ಭತತು
ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ರಳಿದ್ಧಯಾೆೀಕತ ಸಧಿಸಾೆೀಕ್ದ ಕಲ್ಲಕ್ ಉದೆದೀಶಗಳನತನ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗವೊ ಯದ್ಧಗೆ ಹಯಚಿಕ್ೆ ಯಡ ನಯತಯ
ಕ್ೆಳಗಿನಯತೆ ನೀವು ಭತಯದತವರಿಮಫಹತದತ:


ಿದಯದ್ಾಗಳು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಭಮ್ ಠ್ದ ಫಗೆೆ ರಳಿದ್ಧಯತವುದನತನ ಕೆು ಮಡಲ್ತ ಗಥವ ಭನೆ ೀನಕ್ೆ (mind map) ಬಿಡಿಸಲ್ತ
ರಳಿಿ. ಈ ಕ್ೆಲ್ಸವನತನ ್ಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಸಭಮ ನೀಡಿ ಆದರೆ ಕಡಿಮ ಒಳಹತಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವವರಿಗೆ ಹೆುತಿ
ಸಭಯವಕ್ಶ ನೀಡಾೆೀಡಿ. ನಯತಯ ಭನೆ ೀನಕ್ೆ ಹಗತ ಕೆುಗಳನತನ ರಿಿೀಕ್ಷಿಿ.



ಭತಖಯವದ ದಗಳನತನ ಕುಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ರರ ದದ ಫಗೆೆ ಗವರಿಗೆ ರಳಿದ್ಧಯತವುದನತನ ಸವಇಚೆಛಯಿಯದ ಹೆೀಳಲ್ತ
ರಳಿಿ. ನಯತಯ ಇಡಿೀ ತಯಗರಮನತನ ಉದೆದೀಶಿಿ ಈ ದಗಳನತನ ಗಥಾ ಮಡಿಕ್ೆ ಯಡ ಫಗೆೆ ಒಪಿಗೆ ಸ ಚಿಸಲ್ತ ತಭಮ್
ಹೆಾೆಬಟ್ುನತನ ಮೀಲ್ೆ ಮಡತವಯತೆ ಸ ುನೆ ನೀಡಿ. ಒಯದತ ಾೆೀವೆ ಫಹಳ ಕಡಿಮ ಗಥವ ಗಥವ ರ್ನ ಗಥಾವಗಿಲ್ಿವೆಯದರೆ
ಹೆಾೆಬಟ್ುನತನ ಕ್ೆಳಗೆ ಮಡತ, ಸವಲ್ ಭಕೆುಗೆ ಗಥಾವಗಿದದರೆ ಹೆಾೆಬಟ್ುನತನ ಗಡುಡುವಗಿ ಮಡಿ ತೆ ೀರಿಸತವಯತೆ ರಳಿಿ

ಎಲ್ಲಿಯದ ಆಯಯಭಿಸಾೆೀಕ್ೆಯಫತದನತನ ರಳಿದ್ಧಯತವುದಯ ಗಥಾವೆಯದರೆ, ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗಗಿ ಗಥಾ್ಣಾವದ ಹಗ ಯುನತಮ್ಕವದ
ಠ್ಗಳನತನ ಯೀಜಿಸತವುದತ. ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ತಭಮ್ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮತ ಎಷತು ಉತುಭವಗಿದೆ ಎಯದತ ಮೌಲ್ಯಮನ ಮಡಲ್ತ
ಸಭಥಾರಗತವುದತ ಭತಖಯವಗಿದೆ. ರ್ಕ್ೆಯದರೆ ಇದರಿಯದಗಿ ಗವಯತ ಭತಯದೆ ಕಲ್ಲಮಾೆೀಕ್ದತದತ ರ್ನೆಯಫತದನತನ ನೀವು ಹಗ ಗವಯತ
ರಳಿಮಫಹತದತ. ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ತಭಮ್ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಜ್ವಾದರಿಮನತನ ವಿಸಿಕ್ೆ ಳುಧವ ಗವಕ್ಶಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವುದರಿಯದ ಗವಯತ ಜಿೀವನ
ಮಾಯತ ಕಲ್ಲಕ್ದಯರಗಲ್ತ ನೆಯವಗತತುದೆ.
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ಬೆಮೀಧನೆಯ ಅಧಿಯಲ್ಲಿ: ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ವದಹಯರ್ಥಯಗಳ ರಗತಿಯನನು ಖ್ಚತ ಡಿಸಿಕೆಮಳುುುದನ
ಿದಯದ್ಾಗವೊ ಯದ್ಧಗೆ ಗವಯ ಸದಯದ ರಗರಮ ಫಗೆೆ ಮತನಡತವಗ ನೀವು ನೀಡತವ ಿಸಮಮ್ಿಸರಮತ ಗವರಿಗೆ ಉಮತಕು ಹಗ
ಯುನತಮ್ಕವಗಿಯತವ ಫಗೆೆ ಖಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧವುದತ:


ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಗವಯ ಸಭಥಯಾಗಳನತನ ರಳಿಮಲ್ತ, ಗವಯತ ಭತುಷತು ಹೆೀಗೆ ಸತಧರಿಿಕ್ೆ ಳಧಫಹತದೆಯಫತದನತನ ರಳಿಮಲ್ತ
ಸಹಮ ಮಡಿ



ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಾೆಳವ ಗೆಗೆ ಗಗತಯಿಿದೆ ಎಯಫತದನತನ ಸಷುಡಿಿ



ಿದಯದ್ಾಗಳು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ರಗರ ಹೆ ಯದತರುದದರೆ ಎಯಫತದನತನ, ಗವಯ ರಳಿವಳಿಕ್ೆಮನತನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸತವಗ ಹಗ
ನಭಮ್ ಸ ುನೆಗಳನತನ ಲ್ಲಸತತುರೆಯಫ ಫಗೆೆ ಧನತಮ್ಕವಗಿಯಿದಯದ್ಾಗಳು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸತದಯಣೆಗೆ ಳಧಲ್ತ ನೀವು
ಗವಕ್ಶಗಳನತನ ಒದಗಿಸಾೆೀಕ್ಗತತುದೆ. ಇದಯ ಗಥಾ ಿದಯದ್ಾಗಳು ತಲ್ತಾೆೀಕ್ೆೀಕ್ೆಯದತ ನೀವು ಫಮಸತವ ಭಟ್ು ಹಗ
ಗವಯತ ಈಗ ಇಯತವ ಭಟ್ುದ ನಡತಿನ ಗಯತಯವನತನ ಇಲ್ಿವಗಿಸಲ್ತ, ನಭಮ್ ಠ್ಯೀಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡತಗಳನತನ
ಮಡಿಕ್ೆ ಳುಧವುದತ, ಈ ರಿೀರ ನೀವು ಮಡಾೆೀಕ್ದರೆ:



ಗವರಿಗೆ ರಳಿದ್ಧದೆ ಎಯದತ ನೀವು ರಳಿದ ಕ್ೆಲ್ಸಗಳನತನ ಕತರಿತತ ಭತೆ ುಮಮ್ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಿ



ಗಗತಯತೆಗೆ ಗನತಗತಣವಗಿ ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ ಗತಯುಗವಗಿ ಮಡಿ, ಗವರಿಗೆ ಿಭಿನನವದ ಕ್ಮಾಗಳನತನ ನೀಡಿ



ಿದಯದ್ಾಗಳು ತಭಮ್ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿನ ಗಯತಯವನತನ ಇಲ್ಿವಗಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಯವ ಕ್ೆಲ್ವು ಸಯನ ಮ್ಲ್ಗಳನತನ ಗಭಯಸ
ಮಡಾೆೀಕ್ೆಯಫತದನತನ ಗವರೆೀ ರೀಮಾನಸಲ್ತ ಪ್ರೀತಿಿಸಿ



ಿದಯದ್ಾಗಳು ರಗರ ಹೆ ಯದಲ್ತ ಸಹಮವಗತವಯತಹ (‘low entry, high ceiling’) ಕ್ಮಾಗಳನತನ ಫಳಿ ಈ ಕ್ಮಾಗಳನತನ
ಎಲ್ಿ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಆಯಯಭಿಸತವಯತೆ ಆದರೆ ಹೆುತಿ ಸಭಥಯಾವುಳಧವಯನತನ ತಡೆಮದೆ ತಭಮ್ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭತಯದತವರೆಮತವಯತೆ
ಫಳಸಲ್ತ ಿನಯಸಗೆ ಳಿಿದೆ

ಠ್ಗಳನತನ ನಧನಗರಮಲ್ಲಿ ಭತಯದತವರೆಸತವುದರಿಯದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ವೆೀಗವನತನ ಹೆಚಿಿಸಫಹತದತ. ರ್ಕ್ೆಯದರೆ ಇದರಿಯದ ನೀವು
ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಲ್ತ ಸಭಮ ನೀಡಿ, ಆತಮ್ಿಶವಸ ಉಯಟ್ತಮಡತಿರಿ. ತವು ಸತಧಯಣೆಗೆ ಳಧಲ್ತ ರ್ನತ ಮಡಾೆೀಕ್ೆಯದತ
ಗವಯತ ರಳಿಮತತುರೆ. ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ನೀಡಲ್ದ ಕ್ೆಲ್ಸವನತನ ಕತರಿತತ ತಭಮ್ ನಡತವೆ ಮತನಡಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ, ಕಲ್ಲಕ್ ಗಯತಯಗಳು
ಎಲ್ಲಿವೆಯೆಯಫ ಫಗೆೆ ಚಿಯತನಶಿೀಲ್ರಗಲ್ತ ಹಗ ಈ ಗಯತಯಗಳು ಇಲ್ಿದಯತೆ ಮಡಲ್ತ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಲ್ತ ಗವಕ್ಶ ನೀಡತವ ಭ ಲ್ಕ
ಗವಯತ ತಭಮ್ನತನ ತವು ಮೌಲ್ಯಯಕನ ಮಡಿಕ್ೆ ಳುಧವ ಿಧನಗಳನತನ ಕಯಡತಕ್ೆ ಳುಧವಯತೆ ಮಡತಿರಿ.

ಬೆಮೀಧನೆಯ ನಂತರ: ಮಹಹಿತಿ ಷಂಗರಹಿಸಿ, ಅಥೆಥಯಷನುದನ ಹಹಗಮ ಮನಂದಹಗಿ ಯೀಜನೆ ತಯಹರಿಷನುದನ
ಾೆ ೀಧನೆ – ಕಲ್ಲಕ್ೆ ನಡೆಮತರುಯತವಗ, ತಯಗರ ಕ್ೆಲ್ಸ ಗಥವ ಭನೆಕ್ೆಲ್ಸದ ಫಗೆೆ ನಧಾರಿಿದ ನಯತಯ ಫಹಳ ರಭತಖವದತದೆಯದರೆ:


ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಎಷತು ಉತುಭಮಗಿ ನವಾಿಸಸತರುದದರೆಯಫತದನತನ ರಳಿಮತವುದತ



ಭತಯದ್ಧನ ಠ್ಕ್ೆಾ ಯೀಜ್ನೆ ತಯರಿಸಲ್ತ ಇದನತನ ಫಳಸತವುದತ



ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಿಸಮಮ್ಿಸರ ಕ್ೆ ಡತವುದತ

ಮೌಲ್ಯಯಕನದ ನಲ್ತಾ ರಭತಖ ಗಯಶಗಳನತನ ಕ್ೆಳಗೆ ುಚಿಾಿದೆ.
ಮಹಹಿತಿ ಷಂಗರಹಿಷನುದನ
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ರರ ಿದಯದ್ಾಮತ ಶಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗೆ ಭತತು ಒಳಗೆ, ತಭಮ್ದೆೀ ಆದ ವೆೀಗ ಭತತು ಶೆೈಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ಿಭಿನನವಗಿ ಕಲ್ಲಮತತುರೆ. ಹಗಗಿ ಗವಯ
ಮೌಲ್ಯಯಕನ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಧವಗ ನೀವು ಎಯಡತ ಕ್ಮಾಗಳನತನ ಮಡಾೆೀಕತ:


ಮಿಸರಮನತನ ನಭಮ್ದೆೀ ಗನತಬವದ್ಧಯದ, ಿದಯದ್ಾಗಳಿಯದ, ಾೆೀರೆ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಯದ, ಾೆೀರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಯದ, ಪ್ೀಷಕರಿಯದ
ಹಗ ಸಭತದಮದ ಸದಸಯರಿಯದ – ಿಸೀಗೆ ಿಿಧ ಭ ಲ್ಗಳಿಯದ ಸಯಗರಿಸಿ



ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ ವೆೈಮಕ್ರುಕವಗಿ, ರ್ೆ ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗತಯುಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯಕನ ಮಡಿ ಹಗ ಸವಮೌಲ್ಯಯಕನವನತನ
ಪ್ರೀತಿಿಸಿ. ಒಯದೆೀ ಿಧನವು ನಭಗೆ ಗಗತಯವದ ಎಲ್ಿ ಮಿಸರಮನತನ ನೀಡತವುದ್ಧಲ್ಿವದದರಿಯದ ಿಿಧ ಿಧನಗಳನತನ
ಫಳಸತವುದತ ಭತಖಯವಗಿದೆ. ಿದಯದ್ಾಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಭತತು ರಗರಮ ಫಗೆೆ ಮಿಸರಮನತನ ಸಯಗರಿಸಸತವ ಿಭಿನನ ಿಧನಗಳು
ಗವಲ್ೆ ೀಕನ, ಆಲ್ಲಸತಿಕ್ೆ, ಿಷಮ ಹಗ ಸಯಗರಗಳನತನ ುಚಿಾಸತವುದತ, ತಯಗರ ಕ್ೆಲ್ಸ ಹಗ ಭನೆಕ್ೆಲ್ಸದ ಫಯಹಗಳನತನ
 ಶಿೀಲ್ಲಸತವುದತ – ಇವುಗಳನತನ ಒಳಗೆ ಯಡಿವೆ

ದಹಖ್ಲ್ಲೀಕರಣ ಮಹಡನುದನ
ಭಯತದ ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ದಖಲ್ಲೀಕಯಣದ ಸಮನಯ ಯ ವೆಯದರೆ ರಗರ ತರದ ಫಳಕ್ೆ. ಆದರೆ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಹಗ ವತಾನೆಮ
ಎಲ್ಿ ಗಯಶಗಳನತನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ತ ನಭಗೆ ಇದತ ಗವಕ್ಶ ಒದಗಿಸದ್ಧಯಫಹತದತ. ದಖಲ್ೆಮ ನವಾಹಣೆ ಹಲ್ವು ಸಯಳ ಿಧನಗಳಿದತದ,
ನೀವು ರಿಗ ಸಫಹತದದ ಕ್ೆಲ್ವೆಯದರೆ:


ಾೆ ೀಧನ-ಕಲ್ಲಕ್ ರಕ್ರರಯೆ ರ್ರಿಮಲ್ಲಿಯತವಗ ಒಯದತ ದ್ಧನುರಿ/ುಸುಕ/ವಿಸಮಲ್ಲಿ ನಭಮ್ ಗವಲ್ೆ ೀಕನವನತನ ಫರೆದ್ಧಡತವುದತ



ಿದಯದ್ಾಗಳ ಕ್ೆಲ್ಸ (ಫಯವಣೆಗೆಗಳು, ಕಲ್ೆ, ಕಯಕತಶಲ್ತೆ, ನಯೀಜಿತ ಕ್ಮಾಗಳು, ಕವನಗಳು ಇತಯದ್ಧ) ಗಳನತನ ಕೃರ
ಸಯುಟ್ದಲ್ಲಿ ನವಾಿಸಸತವುದತ



ರರ ಿದಯದ್ಾಮ ವಯಕ್ರುಚಿತರ (Profile) ತಯರಿಸತವುದತ



ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಸಯಫಯಧಿಿದ ಫದಲ್ವಣೆಗಳು, ಸಭಸೆಯಗಳು, ಸಭಥಯಾಗಳು, ಗಸಹಜ್ ಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗ ಕಲ್ಲಕ್
ಮಿಸರಗಳನತನ ಫರೆದ್ಧಡತವುದತ

ಮಹಹಿತಿಯನನು ಅಥೆಥಯಷನುದನ
ಮಿಸರಮನತನ ಸಯಗರಿಸಿ, ದಖಲ್ಲಿದ ನಯತಯ ರರ ಿದಯದ್ಾ ಹೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಮತರುದದರೆ ಹಗ ರಗರ ಹೆ ಯದತರುದದರೆ ಎಯಫತದನತನ
ರಳಿಮಲ್ತ, ಮಿಸರಮನತನ ಗಥೆೈಾಸತವುದತ ಗವಶಯಕ. ಇದಕ್ಾಗಿ ಎುಿರಿಕ್ೆಯಿಯದ ಕ ಡಿದ ಚಿಯತನಶಿೀಲ್ತೆ ಹಗ ಿಶೆಿೀಷಣೆಮ
ಗಗತಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಮಾದ ನಯತಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ರಗರ ಉಯಟ್ತ ಮಡಲ್ತ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಿಸಮಮ್ಿಸರ ನೀಡತವುದತ, ಹೆ ಸ
ಸಯನ ಮ್ಲ್ಗಳನತನ ಹತಡತಕತವುದತ, ಗತಯುಗಳನತನ ುನರ್ ವಯವಸೆಥಗೆ ಳಿಸತವುದತ ಗಥವ ಒಯದತ ಕಲ್ಲಕ್ಯಶವನತನ ುನರವರಾಸಲ್ತ
ನೀವು ತೆ ಡಗಾೆೀಕ್ಗತತುದೆ.
ಷನಧಹರಣೆಗಹಗಿ ಯೀಜಿಷನುದನ
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ಮೌಲ್ಯಯಕನವು ನದ್ಧಾಷು ಹಗ ಿಭಿನನ ಕಲ್ಲಕ್ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಗಳನತನ ಿದಧಡಿಸತವ ಭ ಲ್ಕ ರರ ಿದಯದ್ಾಗೆ ಗಥಾ್ಣಾ ಕಲ್ಲಕ್
ಗವಕ್ಶಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲ್ತ, ಹೆಚಿಿನ ಸಹಮದ ಗವಶಯಕತೆ ಇಯತವ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಗಭನ ನೀಡಲ್ತ ಹಗ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭತಯದೆ
ಸಗತರುಯತವ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಸವಲ್ತಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲ್ತ ನಭಗೆ ಸಹಮ ಮಡಫಲ್ಿದತ.

ಷಂನಮೂಲ 3: ರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಹಿಮಹೂಹಿತಿ ನಿೀಡನುದನ
ನಯಯತಯವಗಿ ರಿಿೀಕ್ಷಿಿ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ರರಕ್ರರಯಿಸತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಣೆಮನತನ (performance)
ಉತುಭಡಿಸಫಹತದಗಿದೆ. ಇದರಿಯದ ಗವರಿಗೆ, ಗವರಿಯದ ರ್ನತ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ಗತರುದೆ ಎಯಫತದತ ರಳಿಮತತುದೆ. ನಯತಯ ಕ್ಮಾ
್ಣಾಗೆ ಯಡ ನಯತಯ ಗವರಿಗೆ ಿಸಮಮ್ಿಸರಮ ದೆ ಯಕತತುದೆ. ನೀವು ಕ್ೆ ಡತವ ಯುನತಮ್ಕ ಿಸಮಮ್ಿಸರಯಿಯದ, ಿದಯದ್ಾಗಳು ಗವಯ
ಕ್ಮಾ ನವಾಹಣೆ ಮನತನ (performance) ಉತುಭಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಫಹತದತ.
ರಿವೀಕ್ಷಣೆ: ರಿಣಭಕ್ರಿೀ ಶಿಕ್ಷಕಯತ ತಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ ಯವಗಲ್ ಗಭನಸತತುಲ್ೆೀ ಇಯತತುರೆ. ಸಮನಯವಗಿ ಫಹತಲ್ತ
ಶಿಕ್ಷಕಯತ ತಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ತಯಗರಮಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಕ್ೆಲ್ಸಗಳನತನ ಗಭನಿ ಹಗ ಗವಯತ ಹೆೀಳುವುದನತನ ಕ್ೆೀಳಿಿಕ್ೆ ಳುಧವ ಭ ಲ್ಕ
ರಿಿೀಕ್ಷಣ ಕ್ಮಾ ಮಡತತುರೆ. ಿದಯದ್ಾಗಳ ರಗರಮನತನ ರಿಿೀಕ್ಷಿಸತವುದತ ತತಯಾ ಭಹತವದ ಕ್ೆಲ್ಸ ರ್ಕ್ೆಯದರೆ ಇದತ ಗವರಿಗೆ:


ಉತುಭ ಗೆರೀರ್ಡ ಗಳನತನ ಡೆಮಲ್ತ ಸಹಮ ಮಡತತುದೆ.



ಗವಯ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಣೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಗರಿವನತನ ಭ ಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಭತತು ತಭಮ್ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಜ್ವಾದರಿ
ಹೆ ಯದಲ್ತ ಸಹಮ ಮಡತತುದೆ.



ಗವಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನತನ ಉತುಭಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಸಹಮ ಮಡತತುದೆ



ರಜ್ಯ ಹಗ ಸಥಳಿೀಮ ರಮ ೀಕರಿಿದ ರಿೀಕ್ೆಗಳ ಭ ಲ್ಕ ತಭಮ್ ಸಧನೆ ಯವ ಭಟ್ುದ್ಧಯಫಹತದೆಯದತ ಊಿಸಸಲ್ತ
ಸಹಮ ಮಡತತುದೆ.

ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ ನಧಾಯವನತನ ತೆಗೆದತಕ್ೆ ಳಧಲ್ ಸಹ ಇದತ ಸಹಮ ಮಡತತುದೆ


ರಶೆನಮನತನ ಯವಗ ಕ್ೆೀಳಾೆೀಕತ ಗಥವ ಸತಳಿವನತನ ಯವಗ ಕ್ೆ ಡಾೆೀಕತ



ಯವಗ ಹೆ ಗಳಾೆೀಕತ



ಗವರಿಗೆ ಸವಲ್ನೆ ನಡುಫಹತದೆೀ



ಿಿಧ ಗತಯುಗಳ ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ ಒಯದತ ಕ್ಮಾದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸತವ ರಿೀರ



ತುಗಳ ಫಗೆೆ ರ್ನತ ಮಡತವುದತ

ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಗವಯ ರಗರಮ ಫಗೆೆ ಸಷುವದ ಭತತು ನಖಯವದ ಿಸಮಮ್ಿಸರ ನೀಡಿದಗ, ಿದಯದ್ಾಗಳು ತಭಮ್ನತನ ಇನ ನ ಹೆುತಿ
ಉತುಭಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧತುರೆ. ರಿಿೀಕ್ಷಣೆಯಿಯದ ನೀವು ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ನಯಯತಯ ಿಸಮಮ್ಿಸರಮನತನ ನೀಡಲ್ತ ಸಧಯವಗತತುದೆ,
ಆಗ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಗವಯತ ಹೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಮತರುದದರೆ ಭತತು ತಭಮ್ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನತನ ಉತುಭಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಾೆೀರೆ ರ್ನನತನ ಕಲ್ಲಮತವ
ಗವಶಯಕತೆ ಇದೆ ಎಯಫತದಯ ಫಗೆೆ ಗರಿವುಯಟಗತತುದೆ.
ನಭಗೆ ಎದತರಗತವ ಒಯದತ ಸವಲ್ೆಯದರೆ ನೀವು ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಗವಯದೆದೀ ಆದ ಕಲ್ಲಕ್ ಗತರಿಗಳನತನ ನದ್ಧಾಷು ಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ
ಸಹಮ ಮಡತವುದತ, ಇದನತನ ಸವ-ರಿಿೀಕ್ಷಣೆ ಎಯದ ಕರೆಮಫಹತದತ. ಿದಯದ್ಾಗಳು, ಿಶೆೀಷವಗಿ, ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಕಷು ಎಯದತ
ಭಿಸತವವರಿಗೆ, ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಆುವದದತದ, ತಭಮ್ ಸವಯತದತದ ಗನನಸತವುದೆೀ ಇಲ್ಿ.
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ನೀವು ಯವುದೆೀ ಿದಯದ್ಾ ಒಯದತ ಕ್ಮಾ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ತನನದೆೀ ಆದ ಸಷು ಗತರಿಗಳನತನ ಹಕ್ರಕ್ೆ ಯಡತ, ಗದಯ ಯೀಜ್ನೆಮನತನ
ತಯರಿಿ, ಗದಕ್ೆಾ ಾೆೀಕ್ಗತವ ಸಭಮವನತನ ನದ್ಧಾಷು ಮಡಿಕ್ೆ ಯಡತ, ತನನ ರಗರಮನತನ ತನೆೀ ಸವತಃ ರಿೀಿಕ್ಷಿಿ ರಿೀಕ್ಷಿಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ
ಸಹಮ ಮಡಫಹತದತ. ಈ ರಕ್ರರಯೆಮನತನ ಗಭಯಸ ಮಡತವುದರಿಯದ, ಗವರಿಗೆ ತಭಮ್ನತನ ತವು ಸವತಃ ಮೌಲ್ಯಯಕನ
ಮಡಿಕ್ೆ ಳುಧಿದಯಲ್ಲಿ ರಬತತವವನತನ ಗಳಿಸತತುರೆ. ತನ ಮ್ಲ್ಕ ಗವರಿಗೆ ಶಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಗ ಗವಯ ್ರಾ ಜಿೀಿತವಧಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಮಾ
ನವಾಿಸಸತವುದಕ್ೆಾ ಹೆಚಿಿನ ನೆಯವುಯಟಗತತುದೆ.
ವದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆೀಳಿದಾನನು ಆಲ್ಲಷನುದನ ಮತನು ವೀಕ್ಷಿಷನುದನ
ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಮವಗಲ್ ಸಹಜ್ವಗಿಯೆೀ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಹೆೀಳಿದದನತನ ಆಲ್ಲಸತವುದತ ಭತತು ಗಭನಸತವುದನತನ ಮಡತರುಯತತುರೆ. ಇದತ
ಒಯದತ ಸಯಳ ರಿಿೀಕ್ಷಣ ಸಧನ. ಉದಹಯಣೆಗೆ ನೀವು:


ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಗಕೆುಯಗಿ ಓದತವುದನತನ ಆಲ್ಲಸತರುಯಫಹತದತ



ಗತಯು ಕ್ೆಲ್ಸ ಗಥವ ರ್ೆ ೀಡಿಯಗಿ ಕ್ಮಾ ನವಾಿಸಸತವಗ ಆಗತವ ುಚೆಾಗಳನತನ ಆಲ್ಲಸತರುಯಫಹತದತ



ತಯಗರ ಕ್ೆ ೀಣೆಮ ಒಳಗೆ ಗಥವ ಹೆ ಯಗೆ, ಿದಯದ್ಾಗಳು ಫಳಸತವ ಸಯನ ಮ್ಲ್ಗಳನತನ ಿೀಕ್ಷಿಿಯಫಹತದತ



ಗತಯಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಮಾ ನವಾಿಸಸತರುಯತವಗ ಗವಯ ಆಯಗಿಕ ಭಷೆಮನತನ ಿೀಕ್ಷಿಿಯಫಹತದತ

ನೀವು ಸಯಗರಿಸಿದ ಿೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ಿದಯದ್ಾಮ ರಗರ ಗಥವ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನಜ್ವದ ುರವೆಮನತನ ಒದಗಿಸತರುದೆಯೆೀ ಎಯದತ
ಖಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಳಿಧ. ಿದಯದ್ಾಗಳ ಫಗೆೆ ನೀವು ನೆ ೀಡಿದ, ಕ್ೆೀಳಿದ, ಸಭದ್ಾಿಕ್ೆ ಳಧಫಹತದದ, ಲ್ೆಕಾಿಡಫಹತದದ ಿಷಮಗಳನತನ
ಮತರ ದಖಲ್ಲಿಕ್ೆ ಳಿಧ.
ಿದಯದ್ಾಗಳು ಕ್ಮಾ ನವಾಿಸಸತವಗ, ನೀವು ತಯಗರ ಕ್ೆ ೀಣೆಮಲ್ಲಿ ಓಡಡತತು, ಒಯದತ ಸಯಕ್ಷಿುವದ ಿೀಕ್ಷಣ ಕೆ ಗಳನತನ
ಿದಧಡಿಿಕ್ೆ ಳಿಧ. ನೀವು ತಯಗರಮ ಿದಯದ್ಾಗಳ ಕೆುಮನತನ ಫಳಿಕ್ೆ ಯಡತ ಯವ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಸಹಮದ
ಗವಶಯಕತೆಯಿದೆ ಎಯದತ ದಖಲ್ಲಿಕ್ೆ ಳಧಫಹತದತ ಭತತು ಯವುದದಯ ತು ಗರಿಸಕ್ೆಗಳಿದದರೆ ಗದಯ ಕೆ ಮನತನ ಮಡಿಕ್ೆ ಳಧಫಹತದತ.
ನೀವು ಈ ಿೀಕ್ಷಣ ಕೆ ಗಳನನ ಫಳಿಕ್ೆ ಯಡತ ಇಡಿೀ ತಯಗರಗೆ ಿಸಮಮ್ಿಸರಮನತನ ನೀಡಫಹತದತ ಗಥವ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ
ರತೆಯೀಕವಗಿ ಗಥವ ಗತಯುಗಳಿಗೆ ಸತಳಿಿ ಸ ುನೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಿಸಸಫಹತದತ.
ಹಿಮಹೂಹಿತಿ ನಿೀಡನುದನ
ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಕಲ್ಲಕ್ಪಲ್ ಗಥವ ಉದೆದೀಶಿತ ಗತರಿ ಸಧನೆಮಲ್ಲಿ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕ್ಮಾ ನವಾಿಸಿದಯತ ಎಯಫತದಯ ಕತರಿತ ಮಿಸರ,
ಿಸಮಮ್ಿಸರಮ ಭ ಲ್ಕ ದೆ ಯಕತತುದೆ. ರಿಣಭಕ್ರಿ ಿಸಮಮ್ಿಸರಮತ ಿದಯದ್ಾಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನ ಗಯಶಗಳನತನ ಒದಗಿಸತತುದೆ:


ಆಗಿಯತವ ಕ್ಮಾದ ಫಗೆೆ ಮಿಸರ



ಒಯದತ ಕ್ರರಯೆ ಗಥವ ಕ್ಮಾ ಎಷತು ಚೆನನಗಿ ಮಡಲ್ಕೆುದೆ ಎಯಫತದಯ ಮೌಲ್ಯಮನ



ಗವಯ ಕ್ಮಾ ನವಾಹಣೆಮನತನ ಉತುಭಡಿಸತವುದಕ್ೆಾ ಮಗಾದಶಾನ

ನೀವು ರರ ಿದಯದ್ಾಗೆ ಿಸಮಮ್ಿಸರ ನೀಡಿದಗ, ಗದತ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನವುಗಳನತನ ರಳಿಮತವುದಕ್ೆಾ ನೆಯವಗತತುದೆ
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ಗವಯತ ರ್ನನತನ ಮಡಫಲ್ಿಯತ



ಗವಯತ ಈಗ ಸಧಯಕ್ೆಾ ರ್ನನತನ ಮಡಲ್ಯಯತ



ಗವಯ ಕ್ಮಾವನತನ ಇತಯಯ ಕ್ಮಾದೆ ಯದ್ಧಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಿದಗ ಹೆೀಗೆ ಕ್ ಸತರುದೆ
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ಗವಯತ ಹೆೀಗೆ ತಭಮ್ನತನ ತವು ಉತುಭಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಫಹತದತ

ರಿಣಭಕ್ರಿ ಿಸಮಮ್ಿಸರಯಿಯದ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಸಹಮವಗತತುದೆ ಎಯಫತದನತನ ಜ್ಞಕದಲ್ಲಿಟ್ತುಕ್ೆ ಳುಧವುದತ ಫಹಳ ಭತಖಯ. ನಭಮ್
ಿಸಮಮ್ಿಸರಮತ ಿದಯದ್ಾಗೆ ಸರಿಯಗಿ ಗನವಯಿಸದ್ಧದದರೆ ಗಥವ ಗಸಷುತೆಯಿಯದ ಕ ಡಿದದರೆ, ಇದತ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಿಸನನಡೆಮನತನಯಟ್ತ
ಮಡತತುದೆ.
ರಿಣಹಮಕಹರಿ ಹಿಮಹೂಹಿತಿಯನ:


ಿದಯದ್ಾ ಕ್ೆೈಗೆ ಯಡ ಕ್ಮಾ ಭತತು ಗವರಿಗೆ ಆಗಾೆೀಕ್ದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನತನ ಕೆೀಂದ್ರೀಕರಿಸಿರಬೆೀಕನ



ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ, ಗವಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿಯತವ ಉತುಮಯಶಗಳು ಯವುವು ಭತತು ಇನ ನ ಯವ ಗಯಶಗಳನತನ
ಉತುಭಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕತ ಎಯಫತದನತನ ಷಪಶಟವಹಗಿ ಮತನು ಹರಮಹಣಿಕವಹಗಿ ಹೆೀಳಾೆೀಕತ



ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಗವಯತ ಮಹಡಲನ ಸಹಧಯವಗತವಯತಹ ಕ್ೆಲ್ಸಗಳನತನ ಸ ಚಿಸಾೆೀಕತ



ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಗಥಾವಗತವ ಷಮಕು ಭಹಷೆಮಲ್ಲಿಯಾೆೀಕತ



ಷರಿಯಹದ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಾೆೀಕತ-ಫಹಳ ಮೊದಲ್ೆೀ ಹೆೀಳಿದರೆ ಿದಯದ್ಾ ‚ನನತ ಈಗ ಗದನೆನೀ ಮಡಲ್ತ ಹೆ ಯಕೆದೆದ‛ ಎಯದತ
ಹೆೀಳಫಹತದತ. ಫಹಳ ನಧನವಗಿ ಹೆೀಳಿದರೆ ಿದಯದ್ಾಮ ಯೀುನ ಲ್ಹರಿ ಾೆೀರೆಡೆಗೆ ಹರಿದತ ಈ ಿಷಮ ಗರಸತುತ ಎನನಿ
ನೀವು ಹೆೀಳಿದ ಕ್ೆಲ್ಸಕ್ೆಾ ಿಸಯದೆ ಹೆ ೀಗಲ್ತ ಭನಸಿಗದ್ಧಯಫಹತದತ.

ಿಸಮಮ್ಿಸರಮತ ಮೌಖಿಕವಗಿದ್ಧದಯಫಹತದತ ಗಥವ ಿದಯದ್ಾಗಳ ವಕತಬಾಕೆಳಲ್ಲಿ ಫಯವ ಗೆಮ ಯ ದಲ್ಲಿಯಫಹತದತ. ಕ್ೆಳಗಿನ
ಮಗಾದಶಾನ ಗನತಸರಿಸತವುದರಿಯದ ಿಸಮಮ್ಿಸರ ಹೆುತಿ ರಿಣಭಕ್ರಿಯಗತತುದೆ.
ಧನಹತೂಕ ಭಹಷೆ ಮತನು ಹೆಮಗಳುುದನನು ಬಳಷನುದನ
ನಭಮ್ನತನ ದ ಷ್ಟ್ಸತವ ಗಥವ ತನತನ ರದತದವುದಯ ಫದಲ್ತ ಯರದಯ ನಭಮ್ನತನ ಪ್ರೀತಿಿಸಿ ಹೆ ಗಳಿದರೆ ನಭಮ್ ಗನತಬವ
ಿಸತಕಯವಗಿಯತತುದೆ. ಧನತಮ್ಕ ಭಷೆ ಹಗ ಫಲ್ವಧಾನೆಯಿಯದ ಎಲ್ಿ ವಯೀಮನದವಯ ಇಡಿೀ ತಯಗರಮ ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ
ೆರೀರೆೀಪಿಿದಯತಗತತುದೆ. ಆದರೆ ಹೆ ಗಳುಿಕ್ೆಮತ ನದ್ಧಾಷುವಗಿ ಿದಯದ್ಾ ನವಾಿಸಿದ ಕ್ೆಲ್ಸದ ಫಗೆೆ ಇಯಾೆೀಕ್ೆೀ ಹೆ ಯತತ ಿದಯದ್ಾಮ
ಫಗೆೆ ಗಲ್ಿ. ಇಲ್ಿದ್ಧದದರೆ ಇದತ ಿದಯದ್ಾಮ ರಗರಗೆ ನೆಯವಗತವುದ್ಧಲ್ಿ. ‘ಚೆನನಗಿ ಮಡಿದೆ‛ ಎಯಫ ದವು ನದ್ಧಾಷುವಗಿಲ್ಿ. ಹಗಗಿ
ಕ್ೆಳಗಿನ ಯವುದದಯ ಒಯದನತನ ಹೆೀಳುವುದತ ಒವೆಧಮದತ:
ಷರಿಡಿಷನುದನ ಹಹಗಮ ಷನಳಿು ನಿೀಡನುದನನು ಬಳಷನುದನ
ನೀವು ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗವೊ ಯದ್ಧಗೆ ನಡೆಸತವ ಮತತಕತೆ ಗವಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆಯವಗತತುದೆ. ಗವಯತ ನೀಡಿದ ಉತುಯ ತೆಯದತ ಹೆೀಳಿ, ಆ
ಸಯಭಷಣೆಮನತನ ಗಲ್ಲಿಗೆೀ ಭತಗಿಿದರೆ, ಗವಯತ ಇನ ನ ರಮರನಸತವುದಕ್ೆಾ ಹಗ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸತವುದಕ್ೆಾ ಗವಕ್ಶವನತನ ನರಕರಿಿದಯತೆ
ಆಗತತುದೆ. ನೀವು ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ಒಯದತ ಸತಳಿವನತನ ನೀಡಿದರೆ ಗಥವ ಭತಯದತವರಿಕ್ೆ ರಶೆನಮನತನ ಕ್ೆೀಳಿದರೆ ಗವಯತ ಇನ ನ
ಆಳವಗಿ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸಲ್ತ ಭತತು ಉತುಯಗಳನತನ ಹತಡತಕಲ್ತ ೆರೀಯಣೆ ಿಗತತುದೆ. ಗವಯ ಸವಯತ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಗವರೆೀ ಜ್ವಾದಯರಗತವಯತೆ
ಮಡತತುದೆ. ಉದಹಯಣೆಗೆ, ನೀವು ಗವರಿಯದ ಇನ ನ ಉತುಭ ಉತುಯ ಫಯತವಯತೆ ೆರೀರೆೀಪಿಸಲ್ತ ಗಥವ ಯವುದದಯ ಒಯದತ
ಸಭಸೆಯಮನತನ ಾೆೀರೆ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನದ್ಧಯದ ನೆ ೀಡಲ್ತ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆ ಕೆುಯತವಯತೆ ಹೆೀಳುವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ೆರೀರೆೀಪಿಸಫಹತದತ:
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ನೀನತ ನನನ ಗತಯಪಿನವರಿಗೆ

ಗದೆ ಯದತ
ಒವೆಧಮ ರಶೆನ

ನೀನತ ___________
ರಿೀರ ನನಗೆ
ತತಯಾ
ಇಷುವಯಿತತ

ಗಕೆುಯಗಿ ಓದತವುದನತನ
ಇದನತನ ಉತುಭಡಿಸಲ್ತ

ನೆನಪಿಿ ನೆಯವು ನೀಡಿದತದ,

ಇನ ನ ರ್ನತ

ನನಗೆ ತತಯಾ

ಮಡಾೆೀಕ್ೆಯದರೆ …

ಮುತಿಗೆಯಯಿತತ

ಇದತ ಒಯದತ ಒವೆಧಮ
ರಯಯಬ, ಈಗ ಇದಯ ಫಗೆೆ
ಇನ ನ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಮನತನ

ಭತೆು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಸತ.

ಮಡತ …

ನೀನತ ಈ ಉತುಯವನತನ ಹೆೀಗೆ
ಕಯಡತಕ್ೆ ಯಡೆ ಎಯದತ ಿವರಿಸತ

ಿದಯದ್ಾಗಳು ಒಫಬರಿಗೆ ಫಬಯತ ಸಹಮ ಮಡತವಯತೆ ೆರೀರೆೀಪಿಸತವುದತ ಸ ಕುವೆನಸತತುದೆ. ಇದನತನ ನೀವು, ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುವಗಲ್ೆೀ
ಕ್ೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನತನ ಫಳಿ ಕ್ೆೀಳಫಹತದತ.

ಗತಯುಗಳಲ್ಲಿಯತವವಯತ
ಒಫಬರಿಗೆ ಫಬಯತ ಸಹಮ
ಮಡತವುದನತನ ನನತ
ನೆ ೀಡಾೆೀಕತ.

ಯರದರೆ ಫಬಯತ
ಈ ಉತುಯಕ್ೆಾ ಇನ ನ
ರ್ನದಯ
ಸೆೀರಿಸತಿರ?

ಹಗದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಯಡತ ಸಯಗರಗಳಿವೆ.
ಇನನವ ಸಯಗರಮನತನ ನವು
ರಿಗ ಸಫಹತದತ?

ಶಫದದಲ್ಲಿನ ಕ್ಗತ ತ(spelling) ಗಥವ ಸಯಖೆಯಗಳ ಗಭಯಸ ಮಡತವಗ ಿದಯದ್ಾಗಳನತನ ‘ಹೌದತ’ , ‘ಇಲ್ಿ’ ಎಯದತ ಹೆೀಳಿ
ಸರಿಡಿಸಫಹತದತ. ಇಲ್ಲಿಮ ಸಹ ನೀವು ಿದಯದ್ಾಗಳ ಉತುಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ ಡತವ ನಭ ನೆಗಳನತನ ಗತಯತರಸಲ್ತ ಹೆೀಳಫಹತದತ, ಒಯದೆೀ
ರಿೀರಮ ಉತುಯಗಳ ನಡತಿನ ಸಯಫಯಧ ಗಯಮಲ್ತ ರಚೆ ೀದ್ಧಸಫಹತದತ ಗಥವ ಯವುದೆ ೀ ಒಯದತ ಉತುಯ ರ್ಕ್ೆ ತು ಎನತನವ
ುಚೆಾಗೆ ಆಸದ ಮಡಿಕ್ೆ ಡಫಹತದತ.
ತವೆೀ ಸವತಃ ತಭಮ್ ಉತುಯಗಳನತನ ರದ್ಧದಕ್ೆ ಳುಧವುದತ ಭತತು ಸಹಠಿಗಳಿಯದ ರದ್ಧದಸತವುದತ ಫಹಳ ರಿಣಭಕ್ರಿ. ನಭಮ್
ಿದಯದ್ಾಗಳು ರ್ೆ ೀಡಿಗವಗಿ ನಯೀಜಿತ ಗಥವ ಇತರೆ ಕ್ಮಾಗಳನತನ ಮಡತವಗ, ತಭಮ್ನತನ ತವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಿಕ್ೆ ಳುಧವುದತ ಭತತು
ಒಫಬಯ ಕ್ಮಾವನತನ ಇನೆ ನಫಬಯತ ರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ತ ೆರೀಯಣೆ ನೀಡಫಹತದತ. ಹೆುತಿ ಗೆ ಯದಲ್ಗಳಿಗೆ ಗವಕ್ಶಿಲ್ಿದ್ಧಯತವಯತೆ, ಒಯದತ ಸಲ್ಕ್ೆಾ
ಒಯದತ ಗಯಶವನತನ (aspect) ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕರಿಿ, ರದತದಡಿ ಮಡಿಕ್ೆ ಳುಧವುದತ/ಮಡತವುದತ ಒವೆಧಮದತ,
20
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ಷಂನಮೂಲ 4: ಅಥೆಥಯಷನವಕೆಯನನು ಉತುಮಡಿಷನುದನ
ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಲಸತವುದತ ಸವಲ್ ಕಷುವಗಫಹತದತ ಭತತು ಿಜ್ಞನದ ಗಥಾ್ಣಾ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಗಡಿುಯಗಫಹತದತ.
ಹಗಗಿ ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳಿಗೆ ತಭಮ್ಲ್ಲಿಯತವ ರಿಕಲ್ನತಮ್ಕ ರಳುವಳಿಕ್ೆಮನತನ ಫದಲ್ಯಿಸಲ್ತ ಭತತು ತಭಮ್ ‘ತು’
ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಸರಿಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧವ ನಕೆುನಲ್ಲಿ ನಭಮ್ ಾೆ ೀಧನ ಿಧನವನತನ ಸರಿಡಿಿಕ್ೆ ಳುಧವ ಗಗತಯತೆ ನಭಗಿದೆ. Sanger ಭತತು
Green bwe (2000) ಎಯಫತವವಯತ ಹೆ ಸ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಿಕ್ೆ ಳುಧವ ಸಲ್ತವಗಿ ರಸತುತಿಯತವ ತುಗರಿಸಕ್ೆಗಳನತನ
ಸರಿಹೆ ಯದ್ಧಿಕ್ೆ ಯಡತ, ಭಯತ ಆಯೀಜಿಸತವ ಭತತು ಫದಲ್ಯಿಸತವ ನಕೆುನಲ್ಲಿ ರಿಕಲ್ನತಮ್ಕ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ ಿವರಿಿಯತವಯತ.
(2000, p.522)
ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಎಯಫತದತ ರಸತುತಿಯತವ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳು ಭತತು ಿದಧಯತಗಳಿಗೆ ಸತಭಮ್ನೆ ಹೆ ಸ ಮಿಸರಮನತನ ಸೆೀರಿಸತವುದಲ್ಿ. ರಸತುತಿಯತವ
ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳ ಕ್ೆಲ್ವು ಗಯಶಗಳನತನ ತೆಗೆದತಹಕ್ರ, ಾೆೀರೆ ಕ್ೆಲ್ವು ಹೆ ಸ ಗಯಶಗಳನತನ ಸೆೀರಿಿ ಯಚಿಸತವ ಗಗತಯಿದೆ. ಿಶೆೀಷವಗಿ
ಿಜ್ಞನ ಿಷಮದಲ್ಲಿ ಇದಯ ಹೆಚಿಿನ ಗವಶಯಕತೆಯಿದೆ. Vorniadou ಭತತು ಇತಯಯತ (2001) ಭೌರಕ ಿದಯಮನಗಳ ವೆೈಜ್ಞನಕ
ಿವಯಣೆಗಳು ಕ್ೆಲ್ವಮಮ್ ಗಯತದೃಾಷ್ಟ್ುಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವುದ್ಧಲ್ಿ ಭತತು ನಭಮ್ ದೆೈನಯದ್ಧನ ಗನತಬವಗಳಿಗೆ ವಯರರಿಕುವಗಿಯತತುದೆ
ಎಯಫತದನತನ ತೆ ೀರಿಿಕ್ೆ ಟ್ುಯತ.
ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಿದಯದ್ಾಗಳ ವೆೈಜ್ಞನಕ ಗಥೆೈಾಸತಿಕ್ೆಮನತನ ಹೆೀಗೆ ಉತುಭಡಿಸಫಹತದತ ಭತತು ಗವಯಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ ರಿಕಲ್ನೆಗಳನತನ
ಹೆೀಗೆ ಫದಲ್ಯಿಸಫಹತದತ ಎಯದತ ರಳಿದತಕ್ೆ ಳಧಲ್ತ ಗನೆೀಕ ಸಯಶೆ ೀಧನ ಸಿಸತಯಗಳು ಲ್ಬಯತೆ ಇದೆ. ಫಹಳಷತು ಸಯದಬಾಗಳಲ್ಲಿ
ಮರನ ಭ ಲ್ಕ ಗವರಿಗೆ ಸತಭಮ್ನೆೀ ಮಿಸರ ಕ್ೆ ಡತವುದತ ಮಶಸಿನತನ ನೀಡತವುದ್ಧಲ್ಿ. ಿದಯದ್ಾಗಳಲ್ಲಿಯತವ ಯಾಮ
ರಿಕಲ್ನೆಗಳು, ಗವಯ ಹೆ ಸ ಿಷಮಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಗಡಿುಡಿಸಫಹತದತ ಭತತು ಗದನತನ ಗವಯತ ರಯಸಾರಿಸಫಹತದತ. ನೀವು ಫಳಸಫಹತದದ
ಕ್ೆಲ್ವು ರಭತಖ ಿಧನಗಳನತನ ಕ್ೆಳಕಯಡಯತೆ ಕೆು ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
1.

ಜ್ಞಹನಹತೂಕ ಘಶಯಣೆ (Cognitive conflict) ಮತ ರಸತುತ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗವೊ ಯದ್ಧಗೆ ನಭಮ್ ಸಕ್ಾಧಯಗಳ ಗನತಬವವು
ಘಷಾಣೆ ಹೆ ಯದ್ಧದಗ ಗನಯಬಿಕ್ೆ ಉಯಟಗತತುದೆ. ಉದಹಯಣೆಗೆ 00C ಉಷಣತೆಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧದದಗಲ್ ಸಹ
ಭಯಜ್ತಗಡೆುಯಿಯತವ ನೀಯತ ತಣಣಗಗತತುದೆ ಎಯಫ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಮನತನ ನೀವು ಹೆ ಯದ್ಧದದರೆ, ಇದಕ್ೆಾ ಘಷಾಣೆಮನತನ ಉಯಟ್ತ
ಮಡತವ ಸಕ್ಾಧಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವುದತ ಸತಲ್ಬ. ನೀವು ಫಹಳ ರ್ಗಯ ಕರಗಿ ಜ್ಞನತಮ್ಕ ಘಷಾಣೆಗೆ ಸಯಫಯಧಿಿದ
ಸಯದಬಾಗಳನತನ ಫಳಸತವ ಗಗತಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಿದಯದ್ಾಮತ ಸಯದೆೀಹಕ್ೆಾ ಒಳಡದಯತೆ ಇಯಲ್ತ ಭತತು ಮೊದಲ್ಲನ
ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗೆ ವಸತಿ ಹೆ ೀಗದೆೀ ಇಯಲ್ತ, ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಫದಲ್ಲಸತವ ಗವಶಯಕತೆಯಿದೆ. ಹಗಗಿ ನೀವು ಕಲ್ಲಕ್ದ್ಾಗೆ
ಇನ ನ ಉತುಭ, ನಯಮಸಭಮ್ತವದ ಿವಯಣೆ ಗಥವ ಗಥಾ್ಣಾವದ ಭತತು ಗಥೆೈಾಸಫಹತದದ ಿದಧಯತವನತನ
ಭಯಡಿಸತವ ಗವಶಯಕತೆಯಿದೆ.

2. ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಗಳು ಭತತು ಮದರಿಗಳು: ಹೆ ಸ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಭಯಡಿಸತವಗ ಉಮತಕುವೆನಸಫಹತದತ. ಉದಹಯಣೆಗೆ,
ನೀಯನತನ ಬಿಿ ಮಡಿದಗ ಭತತು ತಣಣಗಗಿಿದಗ ಗದಯಲ್ಲಿಯತವ ಗಣತಗಳ ಯುನೆಮನತನ ಿವರಿಸಲ್ತ, ಒಯದತ ಮದರಿಯಗಿ
ಸವತಃ ಿದಯದ್ಾಗಳನೆನೀ ಫಳಿಕ್ೆ ಳಧಫಹತದಗಿದೆ.
3. ುಚಾ ಸಭಮ: ವು ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಎನತನವುದತ ಒಯದತ ವೆೈಮಕ್ರುಕ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆಮಲ್ಿ ಆದರೆ ಗದತ ಒಯದತ ಸಮಜಿಕ ುಟ್ತವಕೆಕ್ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಒರು ಹೆೀಳುತುದೆ. ುಚೆಾಮ ಭ ಲ್ಕ ಿದಯದ್ಾಗಳು ತಭಮ್ ನಯಬಿಕ್ೆಗಳನತನ ಇತಯರೆ ಯದ್ಧಗೆ
ಹೆ ೀಲ್ಲಿಕ್ೆ ಳಧಫಹತದಗಿದೆ. ುಚೆಾಗಳಿಯದ ಿದಯದ್ಾಗಳು ರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೀಳುವುದತ ಭತತು ಹೆ ಸ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳಿಗೆ
ಾೆಯಫಲ್ಲಸತವಯತಹ ಸಕ್ಾಧಯಗಳನತನ ರಿಗ ಸತವುದಯ ಮೌಲ್ಯವನತನ ಗರಿಮತತುರೆ. ಿದಯದ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞನತಮ್ಕ
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ಘಷಾಣೆಮ ಗನತಬವದ ಗರಿವು ುಚೆಾಮತ ಉಯಟಗಲ್ತ ಭತತು ಹೆ ಸ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಉಯಟ್ತ ಮಡಲ್ತ ನೆಯವಗತತುದೆ.
ುಚೆಾಗಳು ಹೆುತಿ ಸಭಮವನತನ ತೆಗೆದತಕ್ೆ ಯಡಯ ಸಹ, ಗಥಾ್ಣಾ ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಆಗಾೆೀಕ್ದರೆ ಗವು ಫಹಳ ರಭತಖ ತರವನತನ
ನವಾಿಸಸತತುವೆ.
4. ಿಜ್ಞನದ ಐರಹಿಕ ಿಸನೆನಲ್ೆ :ನಭಮ್ ಿದಯದ್ಾಗಳು ಿಜ್ಞನ ಿಷಮವು ಫಹಳ ಕಷು ಎಯದತ ರಿಗ ಿ, ಗದನತನ ‘ಫತದ್ಧಧವಯತ’
ವಯಕ್ರುಗವೊ ಯದ್ಧಗೆ ಮತರ ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿಸಫಹತದತ. ಈ ಿಸಯದೆ ಕ್ೆಲ್ವು ಗರೀ ಫತದ್ಧಧವಯತ ಿಜ್ಞನಗಳು ಹೆ ಯದ್ಧದದ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳು
ಿದಯದ್ಾಗಳ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳಿಗೆ ಸಭಯತೆಮನತನ ಹೆ ಯದ್ಧಯತವುದತ ಒಯದತ ವಸುವಯಶವಗಿದತದ, ಕ್ೆಲ್ವಯದತ ಸಲ್
ಫಿಸಯಯಗಗೆ ಳಿಸಲ್ಗಿದೆ. ರಿಕಲ್ನತಮ್ಕ ಫದಲ್ವಣೆಮನತನ ಾೆ ೀಧಿಸಲ್ತ ಕ್ೆಲ್ವು ಫಯಹಗಯಯತ ಕಥಿಧನವನತನ
ಫಳಸತವಯತೆ ರರದ್ಧಸತತುರೆ.(Marson and Vazquez-Abad, 2006)

ಇದಯ ಭ ಲ್ಕ ವೆೈಜ್ಞನಕ ರಿಕಲ್ನೆಗಳ

ಿಕ್ಸವನತನ ಕಥೆಮ ಭ ಲ್ಕ ಕ್ಲ್ನತಕರಭದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವುದಗಿದೆ. ಇಯತಹ ರಿಕಲ್ನೆಗಳು ಕ್ೆಲ್ವಯದತ ಸಲ್ ಸಯಳತೆಯಿಯದ
ಸಯಕ್ರೀಣಾತೆಯೆಡೆಗೆ ಭತತು ಗಯತದೃಾಷ್ಟ್ುಯಿಯದ ಗಭ ತಾದೆಡೆಗೆ ಫದಲ್ವಣೆ ಹೆ ಯದತತುದೆ. ಿಸಯದ್ಧನ ಿಜ್ಞನಗಳ
ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ರಿೀಕ್ಷಿಸತವುದಯ ಭ ಲ್ಕ ಿದಯದ್ಾಗಳು ತಭಮ್ ಆಲ್ೆ ೀುನೆಗಳನತನ ಬಮಭತಕು ಿಧನದ ಭ ಲ್ಕ
ರಿೀಕ್ಷಿಿಕ್ೆ ಳಧಫಹತದಗಿದೆ.

ಹೆಚನುರಿ ಷಂನಮೂಲಗಳು


Common misunderstandings students may hold about all topics in science, including heat and
temperature: http://www.eskimo.com/%7Ebillb/miscon/opphys.html
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