ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಮತ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಾಾಗಿ ಮಹಾದಾಸೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನವನಟು ನೀಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಾಿ ಶಾಲ್ೆಗಳು ಸದೃಢವಾದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ವಾತಾವರಣವನಟು
ಒದಗಿಸಟತ್ುವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ು ಕ್ೆ ೀನವನಟು ಸಾಕ್ಾರಗೆ ಳಿಸಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸು ನೀಡಟವುದೆೀ ಟೆಸ್ –
ಇಯಡಿಂಾOERನ ಮಟಖ್ಯ ಉದೆದೀಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀಶವನಟು ಈಡೆೀರಿಸಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನಟು ಗುೆಯದಟ ಪರಿಗಪ

ದವರಟ ’ಿದಾಯದ್ವಿ‘

ತ್ಮು ವೃ ುಯಲ್ಲಿ ದವಶಯಕ್ಿರಟವ ಸಾೂನ ಹಾಗ ಿ ಾನಗಳನಟು ಅೆುೆ ಕ್ೆ ಳುಮವಲ್ ಲ್ಲ ನೆೈಪುಣಯತೆಯನಟು ಹೆ ಯದಟವಯತೆ,
ಅೆ ೀೂನೆಯ ಮತ್ಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯ ಿ ಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರಯವಾಗಿ ತೆ ಡಗಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಸಹಾಯವಾಗಟವಯತೆ ಸಯಪನ ುಲ ರಚಿಸಲ್ಾಗಿದೆ .
OER ಮಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಯದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟು, ವೆೈಯಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳನಟು, ಕ್ೆೀಸ್ ಸುಡಿಗಳನಟು ಬಳ , ದವರ ವೃ ು

ಕ್ೌಶಲಯವನಟು ವೃದ್ಧಿ ಕ್ೆ ಯಡಟ ದವುಗಳನಟು ನ ತ್ನ ಸಯದರ್ವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ಟು ಿಷಯಗಳಿಗೆ ದನವಯಿಸಟವುದಟ.
ಎಲ್ಾಿ ಿಷಯಗಳಿಗ ಹಾಗ ಎಲ್ಾಿ ಹಯತ್ಗಳಿಗ ದನವಯವಾಗಟವ ಈ ಪರಮಟಖ್ ಸಯಪನ ುಲಗಳು, ಭಾರತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀ
ಮತ್ಟು ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಂಾ OERನಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯಯತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಪಕ್ ಕ್ೆೀತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪರಮಟಖ್ ಿ ಾನಗಳ ಬಗೆೆ ಮಟಯದಟವರಿದ
ಪ್ಾರಯೀಗಿಕ್ ಸಲಹೆಗಳನಟು ನೀಡಟತ್ುವೆ. ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಂಾದ ಪ್ಾರಯೀಗಿಕ್ ತ್ತ್ವಗಳನೆ ುಳಗೆ ಯಡಯತೆ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳನಟು
ಸಯಘಟಿಸಟವ ಿ ಾನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳು ಮತ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ಿದಾಯದ್ವಿ ಮತ್ಟು ಿದಾಯದ್ವಿ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ನಡಟಿನ –
ಒಡನಾಟ್ವನಟು ುಪವಿಡಿಸಟವ ಿ ಾನಗಳನಟು ಒಳಗೆ ಯಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮಟಖ್
ಸಯಪನ ುಲಗಳು ಲರ್ಯಿದೆ.
ಿೀಡಿಯೀ ಸಯಪನ ುಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಂಾದವರಟ ತ್ಂಾರಿ ದ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಸಮ ಹವು ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿನ ಭಾಗವಿಸಸಟಿಕ್ೆಯ ಪರಮಟಖ್
ತ್ಯತ್ರಗಳನಟು ಿವರಿಸಟತ್ುವೆ. (ಪರಮಟಖ್ ಸಯಪನ ುಲಗಳ ಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೆ ಯದಟವಯತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ ಹಾಗ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು
ಭಾಗವಿಸಸಟಿಕ್ೆಯ ದಭಾಯಸಗಳನಟು ಭಾರ ೀಯ ತ್ರಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಟವುದನಟು ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಾಣಬಹಟದಲಿದೆೀ,
ನದ್ಧವಿಷು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟು ಹಾಗ ನಡತೆಗಳನಟು ಿೀಕ್ಷಕ್ರಟ ಗಟರಟ ಸಲಟ ಿೀಕ್ಷಕ್ ಿವರಣೆಯನಟು ಕ್ೆೀಳಬಹಟದಟ . ಈ ಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟು ಿಸಯದ್ಧ ತ್ರಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿ ರೀಕ್ರಿ ದಟದ, ಿಿೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದನಟಗಟಣವಾಗಿ ಿೀಕ್ಷಕ್ ಿವರಣೆಯನಟು
ಭಾಷಾಯತ್ರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಯ್ಗಳನಟು ಿೀಡಿಯೀ ಚಿತ್ರದ ಮ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧವಿಷು ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ತೆ ೀರಿ ದಟದ, ದಯತ್ರ್ಾವಿಲದ ಮ ಲಕ್ ಬಳಕ್ೆದಾರರಟ ಇದನಟು ಬಳಸಬಹಟದಾಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟು ಟಾಯಅೆಿಟ್ ನ, ಪಿ ,
ಡಿ.ಿ.ಡಿ, ಮೊಅೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಾರ್ಡವಿ ಮ ಲಕ್ ಬಳಸಲಟ ಬಳಕ್ೆದಾರರಟ ಇವುಗಳನಟು ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬಹಟದಾಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಶಿರೀಮ ಗಿೀತಾ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆವಾಸದ ಕ್ಟರಿತ್ಟ ಿವರಿಸಲಟ ಹೆೀಳಿದಾಗ, ಸಥಳಿೀಯವಾಗಿ ಕ್ಾಣಟವ ಕ್ರರಟ ಆವಾಸದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನಟು
ನೀಡದೆ, ಕ್ೆೀವಲ ಬೃಹತ್ ಆವಾಸಗಳನಟು ಮಾತ್ರ ಹೆೀಳಿದದನಟು ಗಮನ ದರಟ. ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ತ್ಮು ಸಟತ್ುಮಟತ್ುಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಣ ಗಟವ
ಆವಾಸಗಳನಟು ಗಟರಟ ಸಟವಯತಾಗಲಟ, ದಕ್ೆಯಯದಟ ಹೆ ರಾಯಗಣ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆ ನಡೆಸಲಟ ನದವಿರಿ ದರಟ.
“ಒಯದಟ ವಾರದ ಮೊದಲಟ ನಾನಟ ಮಾಡಲಟ ಯೀಜಿ ದ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಯೆಯದರೆ, ನಾನಟ ಶಾಲ್ೆಯಟ ಕ್ಾಣ ಗಟವ ದವಾಸಗಳನಟು ಹಟಡಟಕ್ಲಟ
ನಾನಟ ಶಾಲ್ೆಯ ಮ್ಮೈದಾನದ ಸಟತ್ು ಓಡಾಡಿದೆ. ಹಾಸಟಕ್ಲಟಿಗಳ ನಡಟಿನ ಬಿರಟಕ್ಟ, ದೆ ಡಡ ಕ್ಲಟಿ, ಕ್ೆ ುೆತ್ ಮರದ ರೆಯಅೆ ಮತ್ಟು ಹಟಲಟಿಹಾ ನ
ಭಾಗವು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿದದವು. ಪರ ಯಯದಟ ಗಟಯಪಿಗ

ಗಟವ ಹಾಗೆ ನಾನಟ ಪರಶೆುಗಳ ಗಟಯಪನಟು ತ್ಂಾರಿ ದೆ. ನಾನಟ ನಗದ್ಧಪಡಿ ದ

ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಂಾವುದೆೀ ದಪ್ಾಯಕ್ಾರಿ ಗಿಡ ಮತ್ಟು ವಸಟುಗಳಿಲಿದ ಸಟರಕ್ಷಿತ್ ಸಥಳ ಎಯಬಟದನಟು ಪ್ಾಠ್ ಮಾಡಟವ ಮಟನು ದ್ಧನ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲ ದೆ.
ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿ, ದವಾಸ ಎಯದರೆೀನಟ ಎಯದಟ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಪರಶೆು ಕ್ೆೀಳಿ, ಈ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಯನಟು ಪರಿಚಯಿಸಟತಾು, ನಾನಟ ಕ್ಪುು ಹಲ್ಲಗೆಯ
ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಎಲಿರಟ ಒಪಿುಕ್ೆ ಯಡ ವಾಯಖ್ಾಯನವನಟು ಬರೆದೆ :
“ಒಯದಟ ಗಟಯಪಿನ ಪ್ಾರಪ ಮತ್ಟು ಸಸಯಗಳು ವಾ ಸಟ ುರಟವ ಮತ್ಟು ದವುಗಳಿಗೆ ದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಾಗ ಆಶರಯವನಟು ಒದಗಿ ರಟವ ಸಥಳವೆೀ
ದವಾಸ.”
ನನು ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿ ೩೨ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿದಟದ ನಾನಟ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳನಟು ೪ ಜ್ನರ ಗಟಯಪು ಮಾಡಿ, ದವರೆೀನಟ ಮಾಡಅೆೀಕ್ೆಯಬಟದನಟು

ಳಿ ದೆ.

ಕ್ಪುು ಹಲಗೆಯ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ನದೆೀವಿಶನಗಳನಟು ಬರೆದೆ. ನಾನಟ ಸಯಖ್ೆಯಗಳನಟು ನಗದ್ಧ ಪಡಿ ದ ಸಥಳಕ್ೆಾ ದವರಟ ಹೆ ೀಗಿ ಆವಾಸ ಸಾಥನಗಳ ಬಗೆೆ
ತ್ಮು ಿಚಾರಣೆಯನಟು ನಡೆ ದರಟ.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ನಾನಟ ದವರನಟು ಕ್ಳುಿಸಸಟವ ರ್ಾಗ ಆವಾಸ ಸಾಥನವೆೀ ಎಯದಟ ನೂವಿರಿಸಅೆೀಕ್ರತ್ಟು. ಚಚೆವಿಗೆ ಸಮಯ ಕ್ೆ ಟ್ಟು, ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿ ದವರಟ
ೀಮಾವಿನ ದ ನಯತ್ರ ದವರ ಆ

ೀಮಾವಿನಕ್ೆಾ ಹೆೀಗೆ ಬಯದರಟ ಎಯಬಟದನಟು ಿವರಿಸಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿ ದವರಿಗೆ ದನಟಮಾನ ದಥವಾ

ಒಪಿುಗೆಯಿಲಿವೆಯದರೆ ನಾವು ಒಪಿು ಬರೆದ್ಧದದ ವಾಯಖ್ಾಯನಕ್ೆಾ ತೆರಳಿದೆವು. ಕ್ಲಟಿ ಮತ್ಟು ಹಾಸಟಕ್ಲಟಿಗಳು ದವಾಸವಲಿವೆಯದಟ ನನು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು
ಹೆೀಳಿದರಟ. ಆದರೆ ಕ್ೆ ುೆತ್ ಮರದ ರಯಅೆ ಮತ್ಟು ಹಟಲಟಿಹಾ ನ ಭಾಗವನಟು ಆವಾಸವೆಯದಟ

ೀಮಾವಿನ ದದರಟ.

ನಾನಟ ನನು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೆ ಟ್ು ಕ್ೆಲಸವೆಯದರೆ :
ಆವಾಸವೆಯದಟ ಸಾಬಿೀತ್ಟಪಡಿಸಲಟ ಂಾವ ಆ ಾರಗಳನಟು ದರಸಅೆೀಕ್ಟ ಮತ್ಟು ಂಾವ ರಿೀ ಯ ಮಾಿಸ
ತ್ಮು ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಅೆುೆಯಟ ುರಟವ ದಥವಾ ವಾ ಸಟ ರ
ು ಟವ ಜಿೀಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಿಸ

ಸಯಗರಿಸಸಅೆೀಕ್ಟ?

ಸಯಗರಿಸ ದರಟ. ಸಸಯ ದಥವಾ ಪ್ಾರಪಗೆ

ಹಾನಂಾಗದ್ಧದದರೆ ದವರಟ ಇನುತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ ು ತ್ಯದೆ ಡಡಬಹಟದಟ.
ಒಮ್ಮು ಹೆ ರಾಯಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಗಟಯಪುಗಳು ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಆವಾಸಗಳನಟು ಗಟರಟ

ದರೆ, ಮತೆು ಕ್ೆಲವರಿಗೆ ದದನಟು ಹಟಡಟಕ್ಲಟ ಸಹಾಯ

ಅೆೀಕ್ರತ್ಟು. ಕ್ೆಲವರಟ ದವರಿಗೆ ಕ್ಾ ಚಿಕ್ಾ ಜಿೀಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿ ದರೆ ಮತೆು ಕ್ೆಲವರಟ ದದರ ಭಾಗಗಳನಟು ಗಟರಟ

, ಟಿಪುಪ ಬರೆದರಟ.

ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ದವಾಸದಲ್ಲಿ ದೆ ರೆತ್ ಮಣಟು ಮತ್ಟು ಸಸಯದ ಭಾಗಗಳನಟು ಸಯಗರಿಸ ದದರಟ. ಒಯದಟ ಕ್ಲಿನಟು ಎ ುದಾಗ ದದರ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ಯಡ ಚಿಕ್ಾ
ರ್ೆೀಡ ಮತ್ಟು ಮರದಹೆೀನಟಗಳನಟು ನೆ ೀಡಿ ಆಶಿಯವಿಗೆ ಯಡರಟ. ಕ್ಲ್ಲಿನ ಕ್ೆಳಗಿರಟವ ತೆೀವಾಯಶವನಟು ಗಟರಟ

ದರಟ ಮತ್ಟು ಕ್ೆ ಳತ್

ಸಸಯವಗವಿದ ನಮ ನೆಯನಟು ಸಯಗರಿಸಸದರಟ.
ಕ್ಲಟಿ ಹಾ ನ ಬಿರಟಕ್ರನಯದ ಹೆ ರಬರಟ ರ
ು ಟವ ಸಣು ಸಸಯಗಳನಟು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ಒಯದಟ ಗಟಯಪು ಬಹಳ ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಿೀಕ್ಷಿ ದರಟ. ಎಲ್ೆಗಳ
ಕ್ೆಳಗಿರಟವ ಸಣು ಗಿಡಹೆೀನಟಗಳನಟು ಇರಟವೆಗಳು

ನಟು ುರಟವುದನಟು ಸಹ ರ್ ತ್ಗನುಡಿ ಮ ಲಕ್ ದವರಟ ಿೀಕ್ಷಿ ದರಟ. ದಲ್ಲಿಯೆೀ ಹಟಲ್ಲಿನ ಮ್ಮೀಲ್ೆ

ಗಟಯಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತ್ಟಕ್ೆ ಳಮಲಟ ನಾನಟ ದವರಿಗೆ ಸ ಚಿ ದೆ. ನಾನಟ ದವರಿಗೆ ಆವಾಸವೆಯದಟ ಸಾಬಿೀತ್ಟಪಡಿಸಲಟ ಅೆೀಕ್ಾದ ಮಾಿಸ ಯನಟು
ಪರಸಟುತ್ಪಡಿಸಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ದವರಟ ಆವಾಸದ ಬಗೆೆ ತ್ಮು ದರಿವು ಬದಲ್ಾಗಿರಟವುದಾಗಿ ಒಪಿುದರಟ ಮತ್ಟು ಕ್ಲಟಿ ಹಾ ನ ಕ್ೆಳಗಿದದ ಸಥಳ ಕ್ ಡ
ಆವಾಸವೆನಸಟತ್ುದೆ ಎಯದಟ ದರಿತ್ಟಕ್ೆ ಯಡರಟ
ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ತಾವೆೀ ಮಾಡಿ ನೆ ೀಡಟವ ದನಟರ್ವವನಟು ಒದಗಿ ದಾಗ, ದದಟ ದವರ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ನೆೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಟತ್ುದೆ.
ಶಾಲ್ಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ದ ಆವಾಸಗಳ ಕ್ಟರಿತ್ಟ ನಾನಟ ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿ ಿವರಿಸಬಹಟದ್ಧತ್ಟು, ಆದರೆ ನಾನಟ ದವರಿಗೆ ಸವತ್: ದನೆವೀಷಣೆ
ಮಾಡಲಟ ದವಕ್ಾಶ ಕ್ೆ ಟಿುದಟದ, ಆಳವಾದ ದರಿವನಟು ಮ ಡಿ ದವರನಟು ಹೆಚಟಿ ಉತ್ಟುಕ್ರನಾುಗಿ ಮಾಡಿತ್ಟ ಎಯದಟ ನನಗನ ತ್ಟ. ನನು
ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ಉತಾುಹ ನಯತ್ರದ ತ್ರಗ ಗಳಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೆಯೆೀ ಉಳಿದ್ಧತ್ಟು. ಪರ
ನಧಿಯನಟು ಬಳ

ಆವಾಸ ಸಾಥನದಲ್ಲಿದದ ಜಿೀಿಗಳನಟು ಗಟರಟ

ನಮುಲ್ಲಿದದ

ದವುಗಳ ರೆೀಖ್ಾಚಿತ್ರವನಟು ಮಾಡಿದೆವು”.
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ಸಯಪನ ುಲ 1: ಸಥಳಿೀಯ ಸಯಪನ ುಲಗಳನಟು ಬಳಸಟವುದಟ
ಪಠ್ಯಪುಸುಕ್ಗಳನಟು ಮಾತ್ರವಲಿದೆೀ, ಇನ ು ದನೆೀಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಸಯಪನ ುಲಗಳನಟು ಅೆ ೀೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹಟದಾಗಿದೆ. ಿಿೂ
ಜ್ಞಾನೆೀಯದ್ಧರಯಗಳನಟು ಬಳಸಟವ (ದೃಷ್ಟ್ು, ಶರವಣ, ಸುಶವಿ, ವಾಸನೆ, ರಟಚಿ) ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಮಾಗವಿಗಗಳನಟು ತೆ ೀರಿ ದರೆ, ಿಿೂ ಿ ಾನಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಲ್ಲಯಟವ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳನಟು ಮ್ಮಚಿಿ ದಯತಾಗಟತ್ುದೆ. ನಮು ಸಟತ್ುಮಟತ್ುಲ ಇರಟವ ಸಯಪನ ುಲಗಳನಟು ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿ ಬಳ , ನಮು
ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹಟದಟ. ಂಾವುದೆೀ ಶಾಲ್ೆಯಟ ತ್ನುದೆೀ ಆದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಸಯಪನ ುಲಗಳನಟು ದ

ಕ್ಡಿಮ್ಮ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ದಥವಾ

ವೆಚಿರಿಸತ್ವಾಗಿ ತ್ಂಾರಿ ಕ್ೆ ಳಮಬಹಟದಟ. ಿಸೀಗೆ ಸಥಳಿೀಯ ವಸಟುಗಳನಟು ಕ್ೆ ರೀಡಿೀಕ್ರಿ , ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ದೆೈನಯದ್ಧನ ಜಿೀವನ ಮತ್ಟು
ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ನಡಟವೆ ರ್ೆ ೀಡಣೆ ಮಾಡಲಟ ಸಾೂಯ. ನಮು ಹ ುರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೆೀ, ದನೆೀಕ್ ಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪ ಯನಟು ಹೆ ಯದ್ಧರಟವ
ವಯಕ್ರುಗಳನಟು ನೀವು ಕ್ಾಣಟಿರಿ. ಹಾಗೆಯೆೀ ದನೆೀಕ್ ರಿೀ ಯ ಸಾವಭಾಿಕ್ ಸಯಪನ ುಲಗಳನ ು ಸಹ ಕ್ಾಣಟಿರಿ. ಇವುಗಳನಟು ಬಳ ನೀವು
ಸಥಳಿೀಯ ಸಮಟದಾಯದೆ ಡನೆ ಸಯಬಯೂ ಕ್ಲ್ಲುಸಬಹಟದಟ, ದದರ ಮೌಲಯವನಟು ಎ ುಿಸಡಿಯಬಹಟದಟ. ದಷೆುೀ ದಲಿದೆ, ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ದವರ
ಪರಿಸರದ ಶಿರೀಮಯ ಕ್ೆ ಹಾಗ ವೆೈಿೂಯತೆಗಳನಟು ನೆ ೀಡಿ ಪರಚೆ ೀದ್ಧತ್ರಾಗಲಟ ನೆರವಾಗಬಹಟದಟ. ಇನ ು ಹೆಚಾಿಗಿ, ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ
ಒಯದಟ ಸಮಗರವಾಗಿ ದಯದರೆ ಶಾಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಮತ್ಟು ಒಳಗೆ ಆಗಟವ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಆಗಟವ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ಶರಮಿಸಅೆೀಕ್ಟ.

ನಮು ತ್ರಗ

ಕ್ೆ ೀಣೆಯನಟು ಇನ ು ಹೆಚಟಿ ಆಕ್ಷವಿಪೀಯವಾಗಿಸಟವುದಟ

ಜ್ನರಟ ತ್ಮು ಮನೆಗಳನಟು ಎಷಟು ಸಾೂಯವೊೀ ದಷಟು ಆಕ್ಷವಿಪೀಯವಾಗಿ ಇಡಲಟ ಶರಮಿಸಟತಾುರೆ. ನೀವು ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಪರಿಸರದ
ಬಗೆೆ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆ ಮಾಡಟವುದಟ ಒುೆಮಯದಟ. ನೀವು ನಮು ತ್ರಗ

ಹಾಗ ಶಾಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟುಯಟ್ಟ ಮಾಡಟವ ಒಯದಟ ಆಕ್ಷವಿಪೀಯ

ಸಥಳವನಾುಗಿ ಮಾಡಲಟ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಮವ ಶರಮ ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಒಯದಟ ೂನಾತ್ುಕ್ ಪರಭಾವ ಬಿೀರಟತ್ುದೆ. ನಮು ತ್ರಗ
www.TESS-India.edu.in
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ಕ್ೆ ೀಣೆಯನಟು ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ಸಲಟವಾಗಿ ಆಸಕ್ರುದಾಯಕ್ ಹಾಗ ಆಕ್ಷವಿಪೀಯವಾಗಿಸಲಟ, ನೀವು ಹೆಚಿಿನದದನಟು ಮಾಡಬಹಟದಟ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು


ಹುೆಯ ಮಾಯಗಜಿೀನ್ ಮತ್ಟು ಕ್ರಪತ್ರ ಗಳಿಯದ ಭಿ ುಪತ್ರಗಳನಟು(posters)



ಪರಸಟುತ್ ಿಷಯಕ್ೆಾ ಸಯಬಯಧಿ ದಯತೆ ವಸಟುಗಳು ಮತ್ಟು ಕ್ಲ್ಾಕ್ೃ ಗಳನಟು ತ್ರಬಹಟದಟ



ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕ್ೆಲಸವನಟು ಪರದಶಿವಿಸಬಹಟದಟ



ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟತ್ ಹಲವನಟುಯಟ್ಟ ಮಾಡಲಟ ಹಾಗ ಹೆ ಸ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟು ಪ್ೆರೀರೆೀಪಿಸಲಟ ತ್ರಗ

ದಿಪಡಿಸಬಹಟದಟ

ಕ್ೆ ೀಣೆಯಲ್ಲಿ

ಪರದಶಿವಿ ರಟವುದನಟು ಬದಲ್ಾಯಿಸಟ ುರಬಹಟದಟ

ಸಥಳಿೀಯ ಪರಿಪತ್ರನಟು ನಮು ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಟವುದಟ
ಗಪತ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ದಥವಾ ಪರಿಮಾಣದ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಟ ುದದರೆ, ಮಾರಾಟ್ಗಾರರಟ ದಥವಾ ದಜಿವಿಯನಟು ಕ್ರೆದಟ ತ್ಮು ವೃ ುಯಲ್ಲಿ ದವರಟ
ಗಪತ್ವನಟು ಬಳಸಟವ ರಿೀ ಯನಟು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಿವರಿಸಟವಯತೆ ಿನಯ
ರಚನೆಗಳು ಹಾಗ ಆಕ್ೃ ಗಳನಟು

ಕ್ೆ ಳಿಮ. ನೀವು ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಿಿೂ

ಳಿಸಅೆೀಕ್ರದದರೆ, ಮ್ಮಹಯದ್ಧ ಹಾಕ್ಟವ ಕ್ಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪ ಹೆ ಯದ್ಧರಟವವರನಟು ನಮು ಶಾಲ್ೆಗೆ ಕ್ರೆದಟ ಿಿೂ

ಆಕ್ೃ , ಿನಾಯಸ, ಸಯಪರದಾಯ ಮತ್ಟು ತ್ಯತ್ರಗಳನಟು ದವರಿಯದ

ಳಿಯಬಹಟದಟ. ಶೆೈಕ್ಷಪಕ್ ಗಟರಿಗಳು ಎಲಿರಿಗ ಸುಷುವೆನ ದಾಗ, ಿಸೀಗೆ

ದ ದ್ಗಳನಟು ಆಹಾವನ , ಕ್ಾಯವಿ ನವವಿಿಸಸಟವುದಟ ಉತ್ುಮವೆನಸಟತ್ುದೆ. ಸಮಯಕ್ಾನಟಗಟಣವಾಗಿ ನರಿೀಕ್ೆಗಳ ಹಯಚಿಕ್ೆಯ ಸಹ ಆಗಟತ್ುದೆ.
ನಮು ಶಾಲ್ಾ ಸಮಟದಾಯದಲ್ೆಿೀ ಕ್ೆಲವು ಪರಿಪತ್ರಟ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ದಡಟಗೆ ರ್ಟ್ುರಟ ದಥವಾ ಯೀಗಕ್ೆೀಮ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುಮವವರಟ)
ಇರಬಹಟದಟ. ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ತ್ಮು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಸಯಬಯಧಿ ದಯತೆ, ಇಯತ್ಹ ಪರಿಪತ್ರನಟು ಸಯದಶವಿನ ಮಾಡಬಹಟದಟ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
ದಡಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷಟು ಪರಮಾಣದ ಆಹಾರ ವಸಟುಗಳನಟು ಬಳ

ಿಿೂ ಆಹಾರ ಪದಾಥವಿಗಳನಟು ತ್ಂಾರಿಸಲ್ಾಗಟತ್ುದೆ ದಥವಾ ಹವಾಮಾನವು

ಶಾಲ್ಾ ಆಟ್ದ ಮ್ಮೈದಾನ ಮತ್ಟು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಂಾವ ರಿೀ

ಪರಭಾವ ಬಿೀರಟತ್ುದೆ.

ಹೆ ರಗಿನ ಪರಿಸರವನಟು ಬಳಸಟವುದಟ
ನಮು ಪ್ಾಠ್ ಅೆ ೀೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹಟದಾದಯತ್ಹ ದನೆೀಕ್ ಸಯಪನ ುಲಗಳು ನಮು ತ್ರಗ ಯ ಹೆ ರಗಡೆ ಲರ್ಯಿರಟತ್ುದೆ. ಎಲ್ೆಗಳು,
ರ್ೆೀಡಗಳು, ಸಸಯಗಳು, ಕ್ರೀಟ್ಗಳು, ಕ್ಲಟಿಗಳು ದಥವಾ ಮರದ ತ್ಟಯಡಟಗಳಯತ್ಹ ವಸಟುಗಳನಟು ನೀವು ಸಯಗರಿಸಸಬಹಟದಟ (ದಥವಾ ನಮು
ತ್ರಗ ಯ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸಯಗರಿಸಸಲಟ ಳಿ ) ಈ ಸಯಪನ ುಲಗಳನಟು ನಮು ತ್ರಗ ಯ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಷವಿಪೀಯವಾಗಿ ಪರದಶಿವಿಸಟವುದರಿಯದ
ನಮು ಪ್ಾಠ್ ಅೆ ೀೂನೆಯನಟು ಇನ ು ಆಸಕ್ರುದಾಯಕ್ವನಾುಗಿಸಬಹಟದಟ. ಈ ವಸಟುಗಳು ಚಚೆವಿಗೆ ಿಷಯವನಟು ಒದಗಿಸಟತ್ುವೆ ದಥವಾ
ವಗಿೀವಿಕ್ರಣದ ಬಗೆೆ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗೆ ಬಳಕ್ೆಂಾಗಟತ್ುವೆ ದಥವಾ ಜಿೀಿಗಳು ಮತ್ಟು ನಜಿೀವಿವ ವಸಟುಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಯೀಗಗಳ ಮ ಲಕ್ ಿವರಿಸಲಟ
ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಟತ್ುವೆ. ನಮು ಸಥಳಿೀಯ ಸಮಟದಾಯಕ್ೆಾ ಸಮಪವಿಕ್ವಾಗಿರಟವಯತ್ಹ ಮತ್ಟು ಕ್ ಡಲ್ೆೀ ಲರ್ಯಿರಟವಯತ್ಹ ಸಯಪನ ುಲಗುಾದ
ಬಸ್ ವೆೀುಾ ಪಟಿುಗಳು ದಥವಾ ರ್ಾಿಸೀರಾತ್ಟಗಳನಟು ಪದಗಳ ಗಟರಟ ಸಟಿಕ್ೆ, ಗಟಣಾತ್ುಕ್ತೆಯನಟು ಹೆ ೀಲ್ಲಸಟವುದಟ ದಥವಾ ಪರಂಾಣದ
ಸಮಯವನಟು ಲ್ೆಕ್ಾ ಹಾಕ್ಟವುದಕ್ೆಾ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಸಯಪನ ುಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹಟದಾಗಿದೆ.
ಹೆ ರಗಡೆಯಿಯದ ವಸಟುಗಳನಟು ತ್ರಗ ಯ ಒಳಗೆ ತ್ರಬಹಟದಟ. ಆದರೆ ಹೆ ರಾಯಗಣವೆೀ ಿಸುರಿ ದ ತ್ರಗ ಂಾಗಬಹಟದಟ. ಎಲ್ಾಿ
ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಸಟಲರ್ವಾಗಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ನೆ ೀಡಲಟ, ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹೆ ರಗಡೆ ಹೆಚಟಿ ಸಥುಾವಕ್ಾಶಿರಟತ್ುದೆ. ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳನಟು
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಾಗಿ ಹೆ ರಗಡೆ ಕ್ರೆದಟಕ್ೆ ಯಡಟ ಹೆ ೀದಾಗ, ದವರಟ ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಯಡ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ಮಾಡಬಹಟದಟ:
 ವೃತ್ುದ ಮ್ಮೀಲ್ಲರಟವ ಪರ ಯಯದಟ ಬಿಯದಟವೂ, ಕ್ೆೀಯದರ ಬಿಯದಟಿನಯದ ಸಮಾನ ದ ರದಲ್ಲಿರಟತ್ುದೆ ಎಯಬಟದನಟು ಪ್ಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯ
ಮ ಲಕ್ ಮಾಡಿ ತೆ ೀರಿಸಟವುದಟ
 ಒಯದಟ ದ್ಧನದ ಿಿೂ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳುಗಳ ಉದದವನಟು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬಹಟದಟ
 ಸ ಚನೆಗಳು ಹಾಗ ಚಿಹೆುಗಳನಟು ಓದಟವುದಟ
 ಸಮಿೀಕ್ೆಗಳು ಮತ್ಟು ಸಯದಶವಿನಗಳನಟು ಮಾಡಟವುದಟ
 ಸೌರಚಾಲ್ಲತ್ ಪ್ಾಯನೆಲ್ ಗಳನಟು ಒಯದಟ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಥಪಿಸಟವುದಟ
 ಪ್ೆೈರಿನ ಅೆಳವಪಗೆ ಮತ್ಟು ಮುೆ ಪರಮಾಣವನಟು ನವವಿಿಸಸಟವುದಟ
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ಹೆ ರಗಡೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ದವರ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಟ ನೆೈಜ್ತೆ ಮತ್ಟು ದವರದೆೀ ಆದ ಸವತ್ಃ ದನಟರ್ವಗಳ ಆ ಾರದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ದವಲಯಬಿತ್ವಾಗಿದೆ
ಮತ್ಟು ಇದನಟು ಇತ್ರೆ ಸಯದರ್ವಿಗಳಿಗೆ ವಗಾವಿಯಿಸಬಹಟದಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಶಾಲ್ಾ ಆವರಣದ್ಧಯದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೀಗಿ ಕ್ಾಯವಿ ನವವಿಿಸಸ ಅೆೀಕ್ರದದರೆ, ನಮು ಶಾಲ್ೆಯ ನಾಯಕ್ರ ದನಟಮ ಯನಟು ತೆಗದಟಕ್ೆ ಳುಮವ
ದವಶಯಕ್ತೆಯಿದೆ, ಂಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗಅೆೀಕ್ಟ ಎಯದಟ ಮೊದಲ್ೆೀ ಯೀಜಿ ಕ್ೆ ಳಮಅೆೀಕ್ಟ ಮತ್ಟು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ನಯಮಗಳನಟು
ಸುಷುವಾಗಿ

ಳಿದ್ಧರಅೆೀಕ್ಟ. ನೀವು ಮತ್ಟು ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಶಾಲ್ಾ ಆವರಣದ್ಧಯದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೀಗಟವ ಮೊದಲಟ, ುನನಟು ಕ್ಲ್ಲಯಅೆೀಕ್ಟ

ಎಯಬಟದರ ಕ್ಟರಿತ್ಟ ಸುಷು ದರಿವು ಇರಅೆೀಕ್ಟ.

ಸಯಪನ ುಲಗಳನಟು ಹೆ ಯದ್ಧಸಟವುದಟ/ಮಾಪವಿಡಿಸಟವುದಟ
ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಟಿ ಸ ಕ್ುವಾಗಿರಟವಯತೆ, ಈಗಿರಟವ ಸಯಪನ ುಲಗಳನಟು ನೀವು ಮಾಪವಿಡಿಸಬಹಟದಟ/ಹೆ ಯದ್ಧಸಬಹಟದಟ. ಈ
ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳು ಚಿಕ್ಾದೆೀ ಆಗಿದದರ , ಹೆಚಿಿನ ವಯತಾಯಸವನಟು ಮಾಡಬಲಿವು. ಿಶೆೀಷವಾಗಿ, ನೀವು ತ್ರಗ ಯ ಎಲ್ಾಿ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ
ಹೆ ಯದಟವಯತೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟುಯಟ್ಟ ಮಾಡಲಟ ಪರಯ ುಸಟ ುದದರೆ, ಇಯತ್ಹ ಮಾಪ್ಾವಿಡಟಗಳು ಹೆಚಿಿನ ವಯತಾಯಸವನಟು ಮಾಡಬಲಿವು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅೆೀರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ೆಾ ಸಯಬಯಧಿ ದವರಾಗಿದದರೆ, ಸಥಳದ ಹೆಸರಟ ಹಾಗ ವಯಕ್ರುಯ ಹೆಸರನಟು ಬದಲ್ಾಯಿಸಟವುದಟ ದಥವಾ ಒಯದಟ
ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರಟವ ವಯಕ್ರುಯನಟು ಬದಲ್ಾಯಿಸಟವುದಟ ದಥವಾ ಿಶೆೀಷ ಸಾಮಥಯವಿವುಳಮ ಒಯದಟ ಮಗಟವನಟು ಕ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಟವುದಟ. ಿಸೀಗೆ
ನೀವು ಸಯಪನ ುಲಗಳನಟು ನಮು ತ್ರಗ ಯ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗ ದವರ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಸ ಕ್ುವಾಗಿರಟವಯತೆ ದಿಪಡಿಸಬಹಟದಟ.
ಇನ ು ಹೆಚಟಿ ಸಯಪನ ುಲರ್ರಿತ್ರಾಗಲಟ ನಮು ಸಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಕ್ಾಯವಿ ನವವಿಿಸ . ನೀವು ಹಾಗ ನಮು ಸಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯ
ನಡಟವೆ ಇನ ು ಹೆಚಿಿನ ಶೆರೀಪಕ್ೃತ್ ಕ್ೌಶಲಗಳಿದಟದ, ಇದಟ ಸಯಪನ ುಲಗಳ ಮಾಪವಿಡಿಸಟಿಕ್ೆ/ಹೆ ಯದ್ಧಸಟಿಕ್ೆ ಹಾಗ ಹೆ ಸ ಸಯಪನ ುಲಗಳ
ದಿಪಡಿಸಟಿಕ್ೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಟತ್ುದೆ. ನಮು ಒಬಬ ಸಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗೆ ಸಯಗಿೀತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ೌಶಲಿರಬಹಟದಟ, ಇನೆ ುಬಬರಿಗೆ ಗೆ ಯಅೆಗಳನಟು
ದಿಪಡಿಸಟವ ಬಗೆೆ ದಥವಾ ತ್ರಗ ಯ ಹೆ ರಗೆ ಿಜ್ಞಾನ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ಆಯೀಜಿಸಟವುದರ ಬಗೆೆ ಉತ್ುಮ ಕ್ೌಶಲಗಳನಟು
ಹೆ ಯದ್ಧರಬಹಟದಟ. ನೀವು ನಮು ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಟವ ಸಯಪನ ುಲಗಳನಟು ನಮು ಸಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಹಯಚಿಕ್ೆ ಳಿಮ. ಇದರಿಯದ ನಮು
ಶಾಲ್ೆಯ ಎಲ್ಾಿ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ವಾತಾವರಣ ಶಿರೀಮಯತ್ವಾಗಲ್ಲದೆ.

ಸಯಪನುಲ 2: ಗಟಯಪು್ೆಲಸ ಬಳಸಟವುದಟ
ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸವನಟು ಒಯದಟ ಸಾಮಾನಯ ಗಟರಿ ಸಾೂನೆಗೆ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಸಣು ಗಟಯಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಟವುದನಟು ಉತೆುೀಜಿಸಟವ ವಯವ ಥತ್,
ಸಕ್ರರಯ, ಶೆೈಕ್ಷಪಕ್ ಮಾಗೆ ೀವಿಪ್ಾಯ ಎಯದಟ ಹೆೀಳಬಹಟದಟ. ವಯವ ಥತ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳ ಮ ಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹೆಚಟಿ ಸಕ್ರರಯ ಹಾಗ
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಂಾಗಟವುದಕ್ೆಾ ಸಣು ಗಟಯಪುಗಳು ಸಹಕ್ಾರಿಂಾಗಟತ್ುವೆ.
ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸದ ಪರಯೀಜ್ನಗಳು
ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳನಟು ಚಿಯತ್ನೆಗೆ, ಸಯವಹನಕ್ೆಾ, ಿಚಾರಗಳ ಿನಮಯಕ್ೆಾ ಮತ್ಟು ನ ಾವಿರಗಳನಟು ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಮವುದನಟು
ಪ್ೆರೀರೆೀಪಿಸಟವುದಕ್ೆಾ ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ಮಾಗವಿ. ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಅೆೀರೆಯವರಿಯದ ಕ್ಲ್ಲಯಟತಾುರೆ ಮತ್ಟು ಕ್ಲ್ಲಸಟತಾುರೆ.
ಇದಟ ಸಬಲ ಮತ್ಟು ಸಕ್ರರಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಿ ಾನ.
ಬರಿೀ ಗಟಯಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತ್ಟ ಮಾಡಟವುದಕ್ರಾಯತ್ ಹೆಚಿಿನದೆೀನೆ ೀ ಗಟಯಪು ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇರಟತ್ುದೆ. ದದೆೀನೆಯದರೆ, ಒಯದಟ ಸುಷು
ಉದೆದೀಶಿರಟವ ಹಯಚಿಕ್ೆ ಯಡಿರಟವ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಿ (shared learning task) ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಯಡಟ, ದದಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಟವುದಟ. ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ
ುತ್ಕ್ಾಾಗಿ ಗಟಯಪು ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಯನಟು ಬಳಸಟ ುದ್ಧದೀರಿ ಎಯದಟ ನಮಗೆ ಸುಷುವಾಗಿ ಳಿದ್ಧರಅೆೀಕ್ಟ ಹಾಗ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯಟವುದಕ್ರಾಯತ್ ಇದಟ ುಕ್ೆ
ಯೀಗಯವಾದಟದ ಎನಟುವುದಟ ಸಹ ನಮಗೆ

ಳಿದ್ಧರಅೆೀಕ್ಟ. ದಯದರೆ ಗಟಯಪು ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಯನಟು ರ್ಾಗರ ಕ್ತೆಯಿಯದ ಯೀಜಿಸಅೆೀಕ್ಟ ಮತ್ಟು

ಇವುಗಳನಟು ಂಾವ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಉದೆದೀಶಕ್ೆಾ ಬಳಸಟ ುದ್ಧೀದ ಿ ಎನಟುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಷುತೆ ಇರಅೆೀಕ್ಟ.
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ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸವನಟು ಯೀಜಿಸಟವುದಟ
ಂಾವಾಗ ಮತ್ಟು ಂಾವ ರಿೀ ಯಲ್ಲಿ ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸ ಬಳಸಬಹಟದಟ ಎನಟುವುದಟ ಪ್ಾಠ್ದ ಕ್ೆ ನೆಯ ವೆೀುೆಗೆ ಆಗಅೆೀಕ್ಾದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟು
ಆೂರಿ ರಟತ್ುದೆ. ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸವನಟು ಪ್ಾಟ್ದ ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಕ್ೆ ನೆಗೆ ದಥವಾ ಮೂಯದಲ್ಲಿ ಂಾವಾಗಲ್ಾದರ ಬಳಸಬಹಟದಟ ಆದರೆ ಇದಕ್ೆಾ
ಸಾಕ್ಷಟು ಸಮಯವನಟು ಕ್ೆ ಡಅೆೀಕ್ಟ. ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಪೂಣವಿಗೆ ಳಿಸಅೆೀಕ್ಾದ ಕ್ೆಲಸ ಮತ್ಟು ಗಟಯಪುಗಳನಟು ಸಯಘಟಿಸಟವ ದತ್ಟಯತ್ುಮ
ಮಾಗವಿ ಂಾವುದಟ ಎಯಬ ದಯಶಗಳ ಕ್ಟರಿತಾಗಿ ನೀವು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಅೆೀಕ್ಟ.
ಮಟಯಚಿತ್ವಾಗಿಯೆೀ, ನೀವು ಯೀಜ್ನೆಯನಟು ತ್ಂಾರಿ ಕ್ೆ ಯಡಿದದರೆ, ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸ ಸಫಲವಾಗಟವುದನಟು ಖ್ಚಿತ್ ಪಡಿ ಕ್ೆ ಳಮಬಹಟದಟ. ಆ
ಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ದಯಶಗಳಿರಅೆೀಕ್ಟ


ಗಟಯಪು ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಯ ಉದೆದೀಶ ಮತ್ಟು ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಫಲ್ಲತ್ಗಳು



ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಾಗಟವ ಸಮಯ; ಇದರಲ್ಲಿ ಿಸಮಾುಿಸ



ಗಟಯಪುಗಳ ರಚನೆ (ಎಷಟು ಗಟಯಪುಗಳು, ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷಟು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು, ಂಾವ ಆ ಾರದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಗಟಯಪುಗಳನಟು ರಚಿಸಟವುದಟ)



ಗಟಯಪುಗಳ ಸಯಘಟ್ನೆ (ಗಟಯಪಿನ ಸದಸಯರ ಪ್ಾತ್ರ, ಸಮಯ, ಸಾಮಗಿರಗಳು, ದಾಖ್ಲಟ ಮಾಡಟವುದಟ ಮತ್ಟು ವರದ್ಧ ತ್ಂಾರಿಸಟವುದಟ)



ಮೌಲ್ಾಯಯಕ್ನವನಟು ಮಾಡಟವ ಮತ್ಟು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಟವ ರಿೀ

ದಥವಾ ಸಾರಾಯಶಿಸಟವ ಸಮಯವೂ ಸೆೀರಿರಅೆೀಕ್ಟ.

(ವೆೈಯಕ್ರುಕ್ ಮೌಲ್ಾಯಯಕ್ನ ಮತ್ಟು ಗಟಯಪಿನ ಮೌಲ್ಾಯಯಕ್ನಗಳ ನಡಟವೆ

ಇರಟವ ಿಭಿನುತೆಯ ಕ್ಟರಿತ್ಟ ರ್ಾಗರ ಕ್ರಾಗಿರಟವುದಟ ಮಟಖ್ಯ)


ಗಟಯಪಿನ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳ ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನಟು ಮಾಡಟವ ರಿೀ

ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸದ ಕ್ಾಯವಿಗಳು
ನೀವು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೆೈಸಲಟ ಕ್ೆ ಡಟವ ಕ್ಾಯವಿಗಳು, ನೀವು ದವರಿಗೆ ಕ್ಲ್ಲಸಅೆೀಕ್ಾದದದನಟುದವಲಯಬಿ ರಟತ್ುದೆ. ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಿಸಸಟವುದರಿಯದ, ದವರಿಗೆ ಒಬಬರಟ ಹೆೀಳಿದದನಟು ಇನೆ ುಬಬರಟ ಕ್ೆೀಳಿ ಕ್ೆ ಳುಮವ, ಿಚಾರಗಳನಟು ಿವರಿಸಟವ ಮತ್ಟು ಸಹಕ್ರಿ ಕ್ೆ ಯಡಟ
ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಟವ ಕ್ೌಶಲಗಳನಟು ಗಳಿ ಕ್ೆ ಳುಮತಾುರೆ. ಆದರೆ, ಅೆ ೀಧಿಸಟ ುರಟವ ಿಷಯವನಟು ದವರಟ ಕ್ಲ್ಲಯಟವುದೆೀ ಮಟಖ್ಯ
ಉದೆದೀಶವಾಗಿರಟತ್ುದೆ. ನೀವು ಕ್ೆ ಡಬಹಟದಾದ ಕ್ಾಯವಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನಟು ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆ ಡಲ್ಾಗಿದೆ:


ಪರಸಟು ಗಳು: ಗಟಯಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಡಿೀ ತ್ರಗ ಗೆ ಪರಸಟು ಗಳನಟು (presentations)

ದಿಪಡಿಸಟತಾುರೆ. ಒಯದೆೀ ಿಷಯ

ಹಲವು ಸಲ ಕ್ೆೀಳಿ ಕ್ೆ ಳುಮವುದಕ್ರಾಯತ್, ಪರ ೀ ಗಟಯಪಿಗ ಿಷಯದ ಅೆೀರೆ ಅೆೀರೆ ಶಾಖ್ೆಗಳನಟುಕ್ೆ ಡಟವುದಟ ಉತ್ುಮ. ಆಗ ಎಲಿರ
ಇನೆ ುಬಬರಟ ಪರಸಟುತ್ ಪಡಿಸಟ ರ
ು ಟವುದನಟು ಕ್ೆೀಳಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಪ್ೆರೀರಿಪಿತ್ರಾಗಿರಟತಾುರೆ. ಆದರೆ ಪರಸಟು ಗೆ ಇರಟವ ಕ್ಾಲ ಮಿ
ನದ್ಧವಿಷುವಾಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ಟು ಒುೆಮಯ ಪರಸಟು ಯ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಂಾವುವು ಎಯದಟ ನೂವಿರಿ . ಇವುಗಳನಟು ಪ್ಾಠ್ಕ್ೆಾ
ಮಟಯಚಿತ್ವಾಗಿಯೆೀ ಕ್ಪುು ಹಲಗೆಯ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಇದನಟು ಬಳ

ಮಕ್ಾಳು ತ್ಮು ಪರಸಟು ಯನಟು

ದದಪಡಿಸಲ್ಲ ಮತ್ಟು

ಸಹಪ್ಾಠಿಗಳ ಕ್ೆಲಸವನಟು ಮೌಲ್ಾಯಯಕ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ೆಳಗಿನ ದಯಶಗಳನಟು ಒಳಗೆ ಳಮಬಹಟದಟ:



o

ಪರಸಟು ಯಲ್ಲಿ ಸುಷುತೆ ಇತೆು?

o

ಪರಸಟು ಯ ರಚನೆ ಚನಾುಗಿತೆು?

o

ಪರಸಟು ಯಿಯದ ನನಗೆ ುನಾದರ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಂಾಯಿತೆ?

o

ಪರಸಟು

ನನುನಟು ಚಿಯತ್ನೆಗೆ ಹಚಿಿತೆ?

ಸಮಸಾಯ ಪರಿಹಾರ: ಒಯದಟ ಸಮಸೆಯಯನಟು ದಥವಾ ಸಮಸಾಯ ಸರಪಗಳನಟು ಪರಿಹರಿಸಲಟ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಗಟಯಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ
ಮಾಡಟತಾುರೆ. ಇದಟ ಿಜ್ಞಾನದ ಪರಯೀಗ ಮಾಡಟವುದಟ, ಗಪತ್ದ ಸಮಸೆಯಗಳನಟು ಬಿಡಿಸಟವುದಟ, ಕ್ನುಡದ ಕ್ಥೆ ದಥವಾ ಕ್ವನವನಟು
ಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಸಟವುದಟ ದಥವಾ ಚರಿತೆರಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಾ ಾರಗಳನಟು ಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಸಟವುದನಟು ಒಳಗೆ ಯಡಿರಟತ್ುದೆ.



ಒಯದಟ ಕ್ಲ್ಾ ಕ್ೃ ಯನಟು ದಥವಾ ಉತ್ುನುವನಟು ಸೃಜಿಸಟವುದಟ: ಮಾಿಸ ಯನಟು ಸಾರಾಯಶಿಸಲಟ ದಥವಾ ಒಯದಟ ಪರಿಕ್ಲುನೆಯನಟು
ಿವರಿಸಲಟ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಗಟಯಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಯದಟ ಕ್ಥೆ, ನಾಟ್ಕ್, ಸಯಗಿೀತ್, ಮಾದರಿ ಹಟಟ್ಟುಹಾಕ್ಟತಾುರೆ. ಹೆ ಸ
ಿಷಯದ ಆರಯರ್ದಲ್ಲಿ ಐದಟ ನಮಿಷ ಮ ುಷಾ ಮಯಥನ (brainstorm) ದಥವಾಮನೆ ೀ ನಕ್ೆ (mind map) ಮಾಡಲಟ
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ಮಿೀಸಲ್ಲಟ್ುರೆ, ದವರಿಗೆೀನಟ

ಳಿದ್ಧದೆ ಎಯದಟ ನಮಗೆ ಚನಾುಗಿ ಗೆ ತಾುಗಟತ್ುದೆ ಹಾಗ ನಮು ಪ್ಾಠ್ವನಟು ಸ ಕ್ು ಮಟ್ುದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಟ

ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಟತ್ುದೆ.


ಿಭೆೀದ್ಧಕ್ರಿ ದ ಕ್ಾಯವಿಗಳು (Differentiated tasks):ಗಟಯಪುಕ್ಾಯವಿ, ವಯೀಮಾನದಲ್ಲಿ ದಥವಾ ಸಾೂನೆಯಲ್ಲಿ ಿಿೂ ಸುರಗಳಲ್ಲಿರಟವ
ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಸ ಕ್ುವಾದ ಕ್ಾಯವಿದಲ್ಲಿ ಒಟಾುಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಟವ ದವಕ್ಾಶವನಟು ನೀಡಟತ್ುದೆ. ಹೆಚಟಿ ಸಾಧಿ ರಟವ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ
ಿವರಿಸಟವ ದವಕ್ಾಶ ದೆ ರೆಯಟವುದಟ ಉಪಯಟಕ್ುವಾದರೆ, ಸಾೂನೆಯಲ್ಲಿ ಿಸಯದಟಳಿದವರಿಗೆ ಇಡಿೀ ತ್ರಗ ಯ ಬದಲ್ಲಗೆ ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿ
ಪರಶೆುಗಳನಟು ಕ್ೆೀಳುವುದಟ ಸಟಲರ್ವಾಗಟವುದಟ ಹಾಗ ದವರಟ ತ್ಮು ಸಹಪ್ಾಠಿಗಳಿಯದ ಕ್ಲ್ಲಯಟವರಟ.



ಚಚೆವಿ:ಒಯದಟ ಿದಯಮಾನವನಟು ಕ್ಟರಿತ್ಟ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ರ್ಾಗರ ಕ್ರಾಗಿ ಚಿಯ
ಇರಟವ ಿಿೂ ಆಯೆಾಗಳ ಕ್ಟರಿತ್ಟ ದವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಟು

, ನ ಾವಿರಕ್ೆಾ ಬರಟವರಟ. ಒಯದಟ ಿಷಯದ ಬಗೆೆ

ಳಿದ್ಧದೆ ಎಯದಟ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿ ಕ್ೆ ಳುಮವುದಕ್ೆಾ ನಮು

ದಿತೆಯ ಆವಶಯಕ್ತೆ

ಇರಟತ್ುದೆ. ಆದರ ಚಚೆವಿ ದಥವಾ ಚಚಾವಿ ಸು ೆವಿಯನಟು ಸಯಘಟಿಸಟವುದಟ ನಮಗೆ ಹಾಗ ದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಲ್ಾರ್ದಾಯಕ್ವಾಗಟತ್ುದೆ.
ಗಟಯಪುಗಳನಟು ಸಯಘಟಿಸಟವುದಟ
ಒಯದಟ ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾರಿಯದ ಎಯಟ್ಟ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳಿರಟವುದಟ ಉತ್ುಮವಾದರ ನಮು ತ್ರಗ ಯ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಯಖ್ೆಯ, ತ್ರಗ ಯ
ಭೌ ಕ್ ಪರಿಸರ ಮತ್ಟು ಪಿೀಠೆ ೀಪಕ್ರಣ, ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ವಯ ುನ ಹಾಗ ಸಾೂನೆಯ ಹರವುಗಳ ಮ್ಮೀರೆಗೆ ಗಟಯಪಿನ ಸಯಖ್ೆಯ
ನ ಾವಿರವಾಗಟತ್ುದೆ. ಕ್ನಷು ಪಕ್ಷ ಎಲಿರ ಒಬಬರನೆ ುಬಬರಟ ನೆ ೀಡಟವಯ ರಅೆೀಕ್ಟ, ಕ್ರರಟಚದೆ ಮಾತ್ನಾಡಟವಯ ರಅೆೀಕ್ಟ ಮತ್ಟು ಗಟಯಪಿನಯದ
ಹೆ ರಬರಟವ ಉತ್ುನುಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಟವಯ ರಅೆೀಕ್ಟ.


ನೀವು ಹೆೀಗೆ ಮತ್ಟು ುಕ್ೆ ಗಟಯಪುಗಳನಟು ರಚಿಸಟ ರ
ು ಟಿರಿ ಎಯದಟ ನೂವಿರಿ ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೆುೀಿಸತ್ರೆಲಿ ಒಯದಟ ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿರಟವಯತೆ,
ಒಯದೆೀ ಆಸಕ್ರು ಇರಟವವರೆಲಿ ಒಯದಟ ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿರಟವಯತೆ ದಥವಾ ಸಮಾನ ಸಾೂನೆಯ ಮಟ್ುಿರಟವವರೆಲಿ ಒಯದಟ
ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿರಬಹಟದಟ. ಅೆೀರೆ ಅೆೀರೆ ರಿೀ ಯ ಗಟಯಪುಗಳ ರಚನೆಯನಟು ಪರಯೀಗ ಮಾಡಿ ಹಾಗ ನಮು ತ್ರಗ ಗೆ ಮತ್ಟು ನೀವು
ಕ್ೆ ಡಟ ುರಟವ ಕ್ಾಯವಿಕ್ೆಾ ಂಾವುದಟ ಉತ್ುಮ ಎಯದಟ ನೂವಿರಿ .



ಗಟಯಪಿನ ಸದಸಯರಿಗೆ ಂಾವುದಾದರ ಕ್ೆಲಸ ವಿಸಸಟವುದ್ಧದದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ನೆ ೀಟ್ ನು ಮಾಡಿಕ್ೆ ಳುಮವವರಟ, ವಕ್ಾುರ, ಸಮಯ
ಪ್ಾಲಕ್, ಉಪಕ್ರಣಗಳನಟು ಸಯಗರಿಸಸಟವವರಟ ಇತಾಯದ್ಧ) ದದಟ ಮತ್ಟು ದದನಟು ಹೆೀಗೆ ದವರಿಗೆ ಳಿಸಟಿರಿ ಎನಟುವುದನಟು ಮೊದಲ್ೆೀ
ಯೀಜ್ನೆ ಮಾಡಿಕ್ೆ ಯಡಿರಟವುದಟ ಒುೆಮಯದಟ.

ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸವನಟು ನವವಿಿಸಸಟವುದಟ
ಒುೆಮಯ ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸ ನವವಿಹಣೆಗೆ ಕ್ೆಲವು ನಯಮಗಳು ಮತ್ಟು ವಾಡಿಕ್ೆಗಳನಟು (routine) ನಗದ್ಧಸಬಹಟದಟ. ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸವನಟು
ಬಳಸಟ ುದದರೆ ಮಕ್ಾಳಿಗೆ ನಮು ನರಿೀಕ್ೆ ಮತ್ಟು ಂಾವುದರಿಯದ ನಮಗೆ ಖ್ಟಷ್ಟ್ಂಾಗಟತ್ುದೆ ಎನಟುವುದಟ

ಳಿಯಟತ್ುದೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಗಟಯಪುಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಟವುದರಿಯದ ಆಗಟವ ಉಪಯೀಗಗಳನಟು ಎಲಿರ ಸೆೀರಿ ಗಟರಟ ಸಟವುದಟ ಒುೆಮಯದಟ.ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಟವಾಗ ಒುೆಮಯ ವತ್ವಿನೆ
ಂಾವುದೆಯದಟ ಚಚಿವಿ , ಈ ವತ್ವಿನೆಗಳ ಪಟಿುಯಯದನಟು ತ್ಂಾರಿಸಬಹಟದಟ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:ಪರಸುರ ಗೌರವ, ಆಲ್ಲಸಟವುದಟ, ಪರಸುರ
ಸಹಾಯ, ಒಯದಕ್ರಾಯತ್ ಹೆಚಟಿ ಿಚಾರಗಳನಟು ಪರಿಗಪಸಟವುದಟ ಇತಾಯದ್ಧ. ಇದನಟು ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ ಕ್ಾಣಟವಯತೆ
ದಯಟಿಸಬಹಟದಟ/ತ್ ಗಟ ಹಾಕ್ಬಹಟದಟ.
ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸದ ಬಗೆೆ ಸುಷು ಮೌಖಿಕ್ ಸ ಚನೆಗಳನಟು ಕ್ೆ ಡಟವುದಟ ಸಹ ಬಹಳ ಮಟಖ್ಯ. ಇದನೆುೀ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ಸಲಟವಾಗಿ ಕ್ಪುು ಹಲಗೆಯ
ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಬರೆಯಬಹಟದಟ. ನೀವು ದಗತ್ಯವಾಗಿ ಕ್ೆಳಗಿರಟವುದನಟು ಮಾಡಅೆೀಕ್ಾಗಟತ್ುದೆ:


ನಮುಯೀಜ್ನೆಗೆ ದನಟಗಟಣವಾಗಿ ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಂಾವ ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿರಅೆೀಕ್ಟ, ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದವರಟ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಟತಾುರೆ ಮತ್ಟು
ದದಕ್ೆಾ ಪಿೀಠೆ ೀಪಕ್ರಣಗಳ ದಥವಾ ದವರ ಅಾಯಗ್ ಗಳ ರ್ಾಗವನಟು ಬದಲ್ಲಸಅೆೀಕ್ೆ ಎನಟುವುದನಟು ನದೆೀವಿಶಿ



ದವರಟ ಮಾಡಅೆೀಕ್ಾಗಿರಟವ ಕ್ಾಯವಿದ ಬಗೆೆ ಸುಷುತೆ ಇರಲ್ಲ



ಮತ್ಟು ದದನಟು ಸರಳ ಸಣು ವಾಕ್ಯಗಳು ದಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನಟು ಕ್ಪುುಹಲಗೆಯ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಬರೆಯಿರಿ. ನೀವು ಪ್ಾರರಯಭಿಸಟವ ಮಟಯಚೆ
ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ದವಕ್ಾಶಿರಲ್ಲ.
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:

ಗಟಯಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಟವಾಗ, ಎಲಿರನ ು ಗಮನಸಲಟ ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಟ ುರಿ ಮತ್ಟು ಗಟಯಪುಗಳು ಂಾವ ರಿೀ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಟ ುವೆ
ಎಯದಟ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲ . ದವರಟ ಒಯದಟ ಕ್ಡೆ ಮಟಯದೆ ಹೆ ೀಗಲ್ಾರದಯತೆ

ಕ್ರಾ ಹಾಕ್ರಕ್ೆ ಯಡಿದದರೆ ದಥವಾ ಕ್ೆ ಟ್ು ಕ್ೆಲಸದ್ಧಯದ ಭಿನುವಾದ ದ್ಧಕ್ರಾನಲ್ಲಿ

ಹೆ ೀಗಟ ುದದರೆ, ದವರಿಗೆ ನಮು ಸಲಹೆ ಕ್ೆ ಡಿ.
ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಟ ುರಟವಾಗಲ್ೆೀ ಗಟಯಪುಗಳನಟು ಬದಲ್ಾಯಿಸಅೆೀಕ್ಟ ಎಯದಟ ನಮಗೆ ದನುಸಬಹಟದಟ. ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸ ಚನಾುಗಿದೆ ಎನಟುವ ಿಶಾವಸ
ನಮುಲ್ಲಿ ಮ ಡಲಟ ಎರಡಟ ತ್ಯತ್ರಗಳನಟು ಬಳಸಬಹಟದಟ – ಸಯಖ್ೆಯ ಹೆಚಿಿರಟವ ತ್ರಗ ಯನಟು ನವವಿಿಸಸಲಟ ಇದಟ ಬಹಳ ಉಪಯಟಕ್ುವಾದದಟದ:


ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಯಡಗಳು: ಪರ ೀ ಗಟಯಪೂ ಅೆೀರೆ ಅೆೀರ ಕ್ಾಯವಿದಲ್ಲಿ ನರತ್ರಾಗಅೆೀಕ್ಟ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಿದಟಯತ್ ಶಕ್ರು ಉತಾುದನೆಯ ಒಯದಟ
ಿ ಾನ ದಥವಾ ಒಯದಟ ನಾಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿರಟವ ಒಯದಟ ಪ್ಾತ್ರವನಟು ಅೆುೆಸಟವುದಟ. ಸವಲು ಸಮಯದ ನಯತ್ರ ಗಟಯಪುಗಳ ಪುನರ್ ರಚನೆ
ಂಾಗಅೆೀಕ್ಟ. ಈ ಪುನರಾಚನೆಂಾದ ಗಟಯಪುಗಳಲ್ಲಿ, ಿಸಯದ್ಧನ ಗಟಯಪುಗಳಿಯದ ಬಯದ ಪರ ೀ ಗಟಯಪಿನ ತ್ಜ್ಞನೆ ಬಬ/ಳು ಇರಟತಾುರೆ.
ಈಗ ದವರಟ ತ್ಮೊುಯದ್ಧಗೆ ತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನಟು ಹಯಚಿಕ್ೆ ಯಡಟ, ಎಲಿವನಟು ಒಟ್ಟು ಸೆೀರಿ

ಕ್ೆ ರೀಢೀಕ್ರಣ ಮಾಡಅೆೀಕ್ಟ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

ಂಾವ ರಿೀ ಯ ಿದಟಯತ್ ಸಾಥವರವನಟು ಕ್ಟ್ಟುವುದಟ ದಥವಾ ನಾಟ್ಕ್ದ ತ್ಟಣಟಕ್ೆ ಯದನಟು ಕ್ಟ್ಟುವುದಟ.


‘ಹರಿಕ್ಾರರಟ :ನೀವು ಕ್ೆ ಟಿುರಟವ ಕ್ಾಯವಿ ಸೃಜ್ನಾತ್ುಕ್ ದಥವಾ ಸಮಸಾಯ ಪರಿಹಾರ ಸವರ ಪದಟದ ಆಗಿದದರೆ, ಪರ ೀ ಗಟಯಪಿನಯದಲ
ಒಬಬ ಸದಸಯಳನಟು/ನನಟು ಹರಿಕ್ಾರರುಾಗಿ/ನಾುಗಿ ಇನೆ ುಯದಟ ಗಟಯಪಿಗೆ ಕ್ಳಿ . ದವರಟ ತ್ಮು ಿಚಾರಗಳನಟು ದಥವಾ
ಪರಿಹಾರಗಳನಟು ಹೆ ೀಲ್ಲ , ತ್ಮು ಗಟಯಪಿಗೆ ವರದ್ಧ ಒಪಿುಸಅೆೀಕ್ಟ. ಈ ರಿೀ ಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರಟ ಇನೆ ುಬಬರಿಯದ ಕ್ಲ್ಲಯಬಹಟದಟ.

ಕ್ಾಯವಿದ ಕ್ೆ ನೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟು ಸಾರಾಯಶಿ

ಹಾಗ ುನನಾುದರ ತ್ಪ್ಾುಗಿ ದಥೆೈವಿ ಕ್ೆ ಳುಮ ುರಟವುದನಟು ನೀವು ಗಮನ ದದರೆ, ದದನಟು

ಸರಿಪಡಿ . ಪರ ೀ ಗಟಯಪಿನಯದಲ ಿಸಮಾುಿಸ

ಪಡೆಯಬಹಟದಟ, ದಥವಾ ಒುೆಮಯ ಿಚಾರಗಳಿರಟವ ಗಟಯಪನಟು ನೀವು ಗಟರಟ

ದದರೆ, ಬರಿೀ

ದವರಟ ಮಾತ್ರ ಹಯಚಿಕ್ೆ ಳಮಬಹಟದಟ. ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ವರದ್ಧ ಸಯಕ್ಷಿಪುವಾಗಿರಲ್ಲ ಹಾಗ ದವರಟ ಇತ್ರ ಗಟಯಪುಗಳ ಕ್ೆಲಸವನಟು ಗಮನ
ಚನಾುಗಿತ್ಟು, ಆಸಕ್ರು ಹಟಟಿು ದಟದ ುನಟ ಮತ್ಟು ಂಾವುದನಟು ಇನ ು ಚನಾುಗಿ ಮಾಡಬಹಟದ್ಧತ್ಟು ಎನಟುವ ಿಸಮಾುಿಸ

ುನಟ

ಕ್ೆ ಡಟವುದನಟು ಪ್ರೀತಾುಿಸ .

ನಮು ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸವನಟುದಳವಡಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಪರಯ ು ದಾಗ,ಕ್ೆಲವು ಸಲ ದದನಟು ಕ್ಾಯವಿರ ಪಕ್ೆಾ ತ್ರಲಟ ಕ್ಷುವಾಗಬಹಟದಟ.
ುಕ್ೆಯದರೆ ಕ್ೆಲವು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು:


ಸಕ್ರರಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟು ಪರ ರೆ ೀಧಿಸಟತಾುರೆ ಮತ್ಟು ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳುಮವುದ್ಧಲಿ



ತ್ಮುದೆೀ ಪರಭಾವ ನಡೆಯಅೆೀಕ್ೆನಟುವ (dominant) ಸವಭಾವದವರಾಗಿರಟತಾುರೆ



ವಯಕ್ರುಗಳ ನಡಟವಣ ಸಯಬಯೂಗಳ ಕ್ೌಶಲಗಳ ಕ್ೆ ರತೆಯಿಯದ ದಥವಾ ಆತ್ುಿಶಾವಸದ ಕ್ೆ ರತೆಯಿಯದಾಗಿ ಭಾಗವಿಸಸಟವುದ್ಧಲಿ

ಗಟಯಪುಕ್ೆಲಸವನಟು ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಂಾಗಿ ನವವಿಿಸಸಲಟ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ ದಯಶಗಳ ಕ್ಟರಿತಾಗಿ ಚಿಯ ಸಟವುದಟ ಬಹಳ ಮಟಖ್ಯ. ಇದರೆ ಯದ್ಧಗೆ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ
ಉದೆದೀಶಗಳು ಪೂರೆೈ ತೆೀ ಮತ್ಟು ನಮು ಿದಾಯದ್ವಿಗಳು ಂಾವರಿೀ

ಸುಯದ್ಧ ದರಟ (ಎಲಿರಿಗ ಇದಟ ಫಲಪರದವಾಗಿತೆುೀ) ಎನಟುವುದನಟು ಕ್ಟರಿ

ಚಿಯ ಸಅೆೀಕ್ಟ. ನಯತ್ರ ಗಟಯಪು ಕ್ಾಯವಿದಲ್ಲಿ, ಸಯಪನ ುಲಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಥವಾ ಗಟಯಪು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಂಾವ ರಿೀ ಯ
ಹೆ ಯದಾಪಕ್ೆಗಳನಟು ಮಾಡಅೆೀಕ್ಟ ಎಯದಟ ರ್ಾಗರ ಕ್ತೆಯಿಯದ ಯೀಜಿಸಅೆೀಕ್ಟ.
ಿದಾಯದ್ವಿಗಳ ಸಾೂನೆಯ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ೂನಾತ್ುಕ್ ಪರಿಣಾಮಿರಲಟ ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಯಟವುದನಟು ಸದಾಕ್ಾಲವೂ ಬಳಸಅೆೀಕ್ರಲಿ ಎಯದಟ
ಸಯಶೆ ೀೂನೆಗಳು

ಳಿಸಟತ್ುವೆ. ಆದದರಿಯದ ಪರ ೀ ಪ್ಾಠ್ಕ್ ಾ ಇದನಟು ಬಳಸಲ್ೆೀಅೆೀಕ್ೆಯಬ ನಬವಿಯೂವೆೀನ ಇಲಿ. ಗಟಯಪು ಕ್ೆಲಸವನಟು ಪೂರಕ್

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಯನಾುಗಿ ಬಳಸಬಹಟದಟ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಿಷಯವಸಟು ಬದಲ್ಾದಾಗ ದಥವಾ ಒಯದಟ ತ್ರಗ
ಬಳಸಬಹಟದಟ, ತ್ರಗ ಯ ಸನುವೆೀಶವನಟು

ಚಚೆವಿಯನಟು ಹಟಟ್ಟುಹಾಕ್ಲಟ ಇದನಟು

ಳಿಂಾಗಿಸಲಟ ದಥವಾ ದನಟರ್ವಾತ್ುಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ಪರಿಚಯಿಸಲಟ ಮತ್ಟು

ತ್ರಗ ಯಲ್ಲಿ ಸಮಸಾಯ ಪರಿಹಾರದ ದಭಾಯಸ ನೀಡಲಟ ದಥವಾ ಿಷಯಗಳನಟು ಪುನರಾವಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಮಾಡಲಟ ಸಹ ಗಟಯಪುಕ್ಾಯವಿವನಟು
ಬಳಸಬಹಟದಟ.
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A module for teachers on using the outside environment:
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d/mod26.html
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