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ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಕರಮ ಚೌಕಟ್ಟು (NCF 2005) ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಕರಮ ಚೌಕಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹರತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಮಹಹದಹಸೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹರಣನಟನ ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ು
ಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹರಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಷಹಹಯ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹ –OERನ ಮಟಖಯ
ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನಟನ ಈಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕರನಟನ ಗವೆಯದಟ ರಿಗ ಿ ಗರಟ ತಮಮ್ ೃರುಯಲ್ಲಿ ಗವಯಕಿರಟ ’ಿದಹಯದ್ವಿ‘
ಸಹಧನ ಹಹಗ ಿಧಹನಗಳನಟನ ಾೆವೆಿಕ್ೆ ಳುಧಲ್ ಲ್ಲ ನೆೈುಣಯತೆಯನಟನ ಹೆ ಯದಟಯತೆ, ಾೆ ೀಧನೆಯ ಮತಟು ಕಲ್ಲಕ್ೆಯ ಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ
ಷಕ್ರರಯವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಷಹಹಯವಹಗಟಯತೆ ಷಯನ ಮ್ಲ ರಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಮಟಖಯ ಲಕ್ಷಣವೆಯದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಟ ಘಟ್ಕಗಳನಟನ,
ವೆೈಯಕ್ರುಕ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಬಳಿ, ಗರ ೃರು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಿಕ್ೆ ಯಡಟ ಗುಗಳನಟನ ನ ತನ ಷಯದರ್ವಿಗಳಿಗೆ
ಮತಟು ಿಶಯಗಳಿಗೆ ಗನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ಿಶಯಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಯತಗಳಿಗ ಗನವಯವಹಗಟ ಈ ರಮಟಖ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳು, ಭಹರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀರ ಮತಟು ಟೆಸ್
ಇಯಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಯಯತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷ ಕ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಮಟಖ ಿಧಹನಗಳ ಬಗೆೆ ಮಟಯದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ ಷಲಹೆಗಳನಟನ
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಯಡಯತೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಷಯಘಟಿಷಟ ಿಧಹನಗಳು, ಕಲ್ಲಕ್ಹ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಕ-ಿದಹಯದ್ವಿ ಮತಟು ಿದಹಯದ್ವಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ನಡಟಿನ ಒಡನಹಟ್ನಟನ ನವಿಡಿಷಟ ಿಧಹನಗಳನಟನ –
ಒಳಗೆ ಯಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಮಟಖ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳು ಲರ್ಯಿದೆ.
ವೀಡಿಯೀ ಸಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹದರಟ ತಯಹರಿಿದ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಮ ಸು ತರಗರಯಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಯ ರಮಟಖ ತಯತರಗಳನಟನ
ಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಮಟಖ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳ ಿಶಯಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಯದಟಯತೆ) ಶಿಕ್ಷಕರಟ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಯ
ಗಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹರರೀಯ ತರಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಷಟುದನಟನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಬಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧವಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟನ ಿೀಕ್ಷಕರಟ ಗಟರಟರಷಲಟ ಿೀಕ್ಷಕ ಿರಣೆಯನಟನ ಕ್ೆೀಳಬಸಟದಟ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಯದ್ಧ ತರಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರರೀಕರಿಿದಟದ,
ಿಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗನಟಗಟಣವಹಗಿ ಿೀಕ್ಷಕ ಿರಣೆಯನಟನ ಭಹಷಹಯತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಯ್ಗಳನಟನ ಿೀಡಿಯೀ
ಚಿತರದ ಮ ಲಕ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧವಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಿದಟದ, ಗಯತರ್ಹವಿಲದ ಮ ಲಕ ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಇದನಟನ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದೆ. ಈ
ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಾೆಿಟ್ ನ, ಪಿಿ, ಡಿ.ಿ.ಡಿ, ಮೊಾೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡವಿ ಮ ಲಕ ಬಳಷಲಟ ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ
ಇುಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಬಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಮನೆ ಹಹಗ ಷಮಟದಹಯದೆ ಯದ್ಧಗೆ ರಷರ ರರಕ್ರರಯೆಯಿಯದ ಗಳಿಿದ ಜ್ಞಹನ, ಕ್ೌವಲಗಳು, ಭಹಷೆಗಳು, ರಿಕಲನೆಗಳು ಹಹಗ
ಐಡಿಯಹಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ಮಕಾಳು ತಮಮ್ ಶಹಲ್ಹ ಜೀನನಟನ ಆರಯಭಿಷಟತಹುರೆ. ಮಕಾಳ ಭಹಷೆ ಹಹಗ ಸಹಯಷೃರಕ ಸಹಮಥಯವಿಗಳನಟನ
ಗರ ಾೆಳ ಗೆಯ ರಮಟಖ ಷಯನ ಮ್ಲಗವೆಯದಟ ನೀು ಗಟರಟರಿದಹಗ, ಶಹಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಔಚಹರಿಕ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯಟ ಹೆಚಟು
ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿಯಹಗಿರಟತುದೆ.
ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಮಮ್ ಮನೆ ಹಹಗ ಷಮಟದಹಯದಲ್ಲಿ ಡೆದ ಗನಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಸತವ ನೀಡಟ ಕಟರಿತಟ, ಭಹಷೆ ಹಹಗ
ತರಗರಯಲ್ಲಿ ಈ ಗನಟರ್ಗಳನಟನ ಬಳಷಟ ಿಧಹನಗಳ ಕಟರಿತಟ ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀು ಿಚಹರ ಮಹಡಟಿರಿ.
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ನಮಮ್ ದ್ಧನನತಯದ ತರಗರಯಲ್ಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕಟರಿತಟ ಹೆಚಟು ರಳಿಯಟ ಗಕ್ಹವಗಳನಟನ ಕಲ್ಲಿಕ್ೆ ಳುಧ ಬಗೆೆ



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಡೆದ ಗನಟರ್ಗಳನಟನ ಭಹಷಹ ತರಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಷಟುದಕ್ಹಾಗಿ ಹಠ್ನಟನ ಯೀಜಷಟ
ಿಧಹನದ ಬಗೆೆ

ಈ

?

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಮಮ್ ಹೆಚಿುನ ಷಮಯನಟನ ಮನೆ ಹಹಗ ಷಮಟದಹಯದೆ ಯದ್ಧಗಿನ ಗನೌಚಹರಿಕ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಬಳಷಟತಹುರೆ.
ಾೆ ೀಧನೆಯ ರಮಟಖ ಷಯನ ಮ್ಲವಹಗಿ ಠ್ಯುಷುಕನಟನ ಗಲಯಬಿ

ರೃರು

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತರಗರಗೆ

ತಮೊಮ್ಯದ್ಧಗೆ ತರಟ ಕ್ೌವಲಗಳು ಜ್ಞಹನ ಹಹಗ ಗನಟರ್ಗಳನಟನ ಶಿಕ್ಷಕರಟ ಕಡೆಗ
ಮಕಾಳು ಶಹಲ್ೆಗೆ ಮೊದಲ ಾಹರಿಗೆ ಬಯದಹಗ ಗರಟ ಎದಟರಿಷಟ ಗರಿಚಿತ ಯಕ್ರುಗಳು, ದ್ಧನನತಯದ ಕ್ಹಯವಿಗಳು ಹಹಗ ಭಹಷೆಗಳಿಯದ
ಗೆ ಯದಲಕ್ೆ ಾಳಗಹಗಬಸಟದಟ. ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ರಳಿದ್ಧರಟ ಭಹಷೆಗಳು ಹಹಗ ಸಹಯಷೃರಕ ಗಭಹಯಷಗಳ ವೆೈಿಧಯತೆಗೆ ಮಸತವ
ನೀಡಟುದರಿಯದ, ಹೆ ಷ ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ ಗರಟ ಹೆಚಟು ನರಹಯತಕವಹಗಿರಟಯತೆ ನೀು ಮಹಡಬಸಟದಟ.
ಮಕಾಳು ರರನತಯ ತಮಮ್ ಮನೆ ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಹಹಗ ಶಹಲ್ಹ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯ ನಡಟ

ಸೆೀತಟವೆಯನಟನ

ಈ ಬದಲ್ಹಣೆಯನಟನ

ಷಟಗಮಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕರಟ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಉಯಟಕುವಹದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ರಷಟುತ ಘಟ್ಕು ಷಲಹೆ ಮಹಡಿದೆ.

1
ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ


ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಗಳಿಿರಬಸಟದಹದ ಜ್ಞಹನ ಹಹಗ ಕ್ೌವಲಗಳು ಯಹುು?



ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಮನೆ ಗಥವಹ ಷಮಟದಹಯ ಭಹಷೆ ಹಹಗ ಸಹಯಷೃರಕ ಜ್ಞಹನು ಗರ ಶಹಲ್ಹ
ಜೀನಕ್ೆಾ ಉಯಟಕುವೆಯದಟ ನೀು ಗಭಿಹರಯ ಡಟಿರಹ? ಹೌದಹದರೆ ನಕ್ೆ? ಇಲಿ

ಷಯದರ್ವಿ ಗಧಯಯನ 1 ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಬಬರಟ ಶಹಲ್ಹೂವಿ ಮಗಟವಯದರ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಗನಟರ್ಗಳನಟನ ಸಯಚಿಕ್ೆ ಳುಧತಹುರೆ.

www.TESS-India.edu.in

1

–

ಮಯಗಳೄರಿನ ಹರಥಮಿಕ ಶಹಲ್ೆಯಯದರ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಷಸನಹರರಟ ಗಯಗಡಿಯಯದರಲ್ಲಿ ಡಬಿಬಯಯದನಟನ ತಹು ಕ್ೆ ಳುಧವಹಗಿನ
ಗನಟರ್ನಟನ  ವಿಷಟತಹುರೆ
ಪೀಶಕರ

ಡಬಿಬಯನಟನ ಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಹೆ ೀದ ಗಯಗಡಿ, ಎರಡನೆೀ ತರಗರ

ಿದಹಯದ್ವಿ

ಗಯಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ೆ ತಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಯ, ಇನ ನ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಸೆೀರಿಲಿದ ನಹಲಟಾ ಶವಿದ ತಯಗಿ ಶಿಲಳನಟನ ಭೆೀಟಿಯಹಗಟತಹುರೆ.

ಶಿಲಳು ಒಯದಟ ಕ್ಹರ್ಡವಿ ಾೆ ೀರ್ಡವಿ ೆಟಿುಗೆಯ ಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೀಲ್ೆ ಕಟಳಿರದಹದವ ೆ. ೆಟಿುಗೆಯಿಯದ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ಗಳನಟನ ಹೆ ರತೆಗೆದಟ ಎ ಕ್ೆ
ಮಹಡಟರುದಹದವ ೆ ಹಹಗ ಿಯಗಡಿಿ, ರ್ೆ ೀಡಿಷಟರುದಹದವ ೆ. ಗಳ ತಯದೆ ಷಟುಗಳನಟನ ಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಬಯದರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಮಹತನಹಡಟರುದಹದರೆ.
ನಹನಟ ಶಿಲಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ

’ ಗಳು ತನನ ತಹಯಿಯನಟನ ಕರೆದಳು. ಆಕ್ೆಯ ತಹಯಿ ಗಯಗಡಿಯ

ಿಸಯಾಹಗಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ್ಹ ಿಕ್ೆ ಯಡಟ ಮ ಲ್ೆಯ ಕಡೆ ತೆ ೀರಿಿ, ಮಗಟಿನ ಮನೆ ಭಹಷೆಯಲ್ಲಿ ರರಕ್ರರಯಿಿದಳು. ಆದರೆ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಡಬಿಬ’
ಎಯಬ ದನಟನ ಬಳಿದಳು. ಶಿಲಳು ನನನನಟನ ಡಬಿಬಗಳಿರಟ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದಟಕ್ೆ ಯಡಟ ಹೆ ೀದಳು. ಾೆೀರೆ ಾೆೀರೆ ಬಣಣಗಳ ಎರಡಟ ಮ ರಟ
ಡಬಿಬಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಯಡಟ ನನಗೆ ತೆ ೀರಿಿದಳು. ನಹನಟ ಆರಿಿಕ್ೆ ಯಡ ಕ್ೆಯು ಬಣಣದ ಡಬಿಬಯನಟನ, ಶಿಲಳು ಗಯಗಡಿಯ ಕ್ೌಯಟ್ರ್ ಗೆ
ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಯಡಟ ಹೆ ೀದಳು. ನಯತರ ಆಕ್ೆ ನನನಯದ ಸಣನಟನ ಡೆದಟ ತನನ ತಹಯಿಗೆ ಕ್ೆ ಟ್ುಳು. ತಹಯಿಯಿಯದ ಚಿಲಿರೆ ಡೆದಟ ನನಗೆ
ಿಸಯರರಟಗಿಿದಳು. ಶಿಲಳು ಡಬಿಬಯನಟನ ೆೀರ್ ನಯದ ಕಟಿುಕ್ೆ ಡಲಟ ತನನ ತಹಯಿಗೆ ಷಹಹಯ ಮಹಡಿದಳು. ಡಬಿಬಯನಟನ ನಹನಟ ನನನ
ಚಿೀಲದಲ್ಲಿರಿಿಕ್ೆ ಯಡೆ. ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಗಕ್ೆ ತನನ ತಹಯಿಯಯದ್ಧಗೆ ಬಯದಟ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಯದ್ಧಷಟ ಮ ಲಕ ನನನನಟನ ಬಿೀವೆೄ ಾಟ್ುಳು.
ಗಯಗಡಿಯಿಯದ ಹೆ ರ ಬರಟವಹಗ, ನಹನಟ ಶಿಲಳು ಡೆಯಟರುದದ ಜ್ಞಹನ ಹಹಗ ಕ್ೌವಲಗಳು ಆಕ್ೆ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಸೆೀರಿದ ನಯತರ
ಉಯಟಕುವಹಗಟ ಬಗೆೆ ಿಚಹರ ಮಹಡತೆ ಡಗಿದೆ.
(Adapted from Kenner, 2000)

ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ!


ಭಹಷೆ ಹಹಗ ಷಯಸನದ ಬಗೆೆ ಶಿಲಳಿಗೆ ನನಟ ರಳಿದ್ಧದೆ?



ಈ ಷಯದರ್ವಿ ಗಧಯಯನದಲ್ಲಿ ಶಿಲಳು ಯಕುಡಿಿದ ಇತರ ಕ್ೌವಲಗಳು ಯಹುು?

ನಮಮ್ ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ನಮಮ್ದರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಿ:
ಶಿಲಳು ಗಯಕ್ರಗಳ ಜ್ಞಹನ ಡೆಯಟರುದಹದವ ೆ. ಗಳು ಎ ಷಬಲಿಳು, ಿಯಗಡಿಿ ಗಿೀವಿಕರಿಷಬಲಿಳು. ಸಣ ಹಹಗ ಚಿಲಿರೆಯ ಬಗೆೆ ಗಳು
ರಳುಳಿಕ್ೆ ಡೆಯಲಟ ಆರಯಭಿಿದಹದವ ೆ. ಗಯಗಡಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತುವೆಯದಟ ಈಗ ಗಳಿಗೆ ಗೆ ರುದೆ. ಗಳು ಆಲ್ಲಷಬಲಿಳು,
ರಶೆನಯಯದನಟನ ಗಥವಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಯಡಟ ರರಕ್ರರಯಿಷಬಲಿಳು, ಮಹಿಸರ ಡೆಯಬಲಿಳು. ಗಯಗಡಿಗೆ ಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಬಯದರೆ ಯದ್ಧಗೆ
ಸೌಜ್ನಯದ್ಧಯದ ಹೆೀಗೆ ರರಕ್ರರಯಿಷಾೆೀಕ್ೆಯದಟ ಗಳಿಗೆ ರಳಿದ್ಧದೆ.
ಶಿಲಳು ತನನ ಮನೆ ಭಹಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತಮ್ಿಶಹವಷದ್ಧಯದ ಮಹತನಹಡಬಲಿಳು. ಗಳಿಗೆ ಬಣಣಗಳ ಹೆಷರಟಗಳು, ರಶೆನ, ಷ ಚನೆ ಹಹಗ ದ್ಧಕಟಾಗಳ
ಭಹಷೆ ರಳಿದ್ಧದೆ. ಷವಲ ಕನನಡೂ ಗಳಿಗೆ ರಳಿದ್ಧದಟದ, ಗದನಟನ ಗಳು

ಹಹಗ

ಬಿೀವೆೄ ಾಡಲಟ ಬಳಷಟತಹುವ ೆ.

ಜ್ನರಟ ಿಿಧ ಭಹಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಷಯಸನ ಮಹಡಬಸಟದೆಯಬಟದನಟನ ಆಕ್ೆ ರಳಿದಟಕ್ೆ ಳುಧರುದಹದವ ೆ.
ಿೀಕ್ಷಣೆ, ರರಕ್ರರಯೆ ಹಹಗ ಗನಟಕರಣೆಯ ಮ ಲಕ ಶಿಲಳು ಸಹಮಹನಯ ಜ್ಞಹನ ಹಹಗ ಷಯಸನ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಗಳಿಷಟರುದಹದವ ೆ. ಇು
ಆಕ್ೆ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೀದಹಗ ಹೆಚಿುನ ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಹಹಗ ಭಹಷಹ ಾೆಳ ಗೆಗೆ ರ್ದರ ಬಟನಹದ್ಧಯಹಗಟತುವೆ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಷಮಟದಹಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಷಟ ಜ್ಞಹನ ಹಹಗ ಕ್ೌವಲಗಳು ಗರಟ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೀಗಲಟ ಆರಯಭಿಿದಯತೆ
ಮಟಯದಟರೆಯಟತುವೆ. ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಗರ ಒಡಸಟಟಿುದರನಟನ ಾೆವೆಷಟುದಟ, ಗಜ್ಜ-ಗಜಜಯ ಕ್ಹಳಜ ಮಹಡಟುದಟ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ
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–
ಹರ ಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುಧುದಟ, ಮಹರಟಕಟೆುಯಲ್ಲಿ, ಗಯಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮಮ್ ಪೀಶಕರಿಗೆ ನೆರವಹಗಟುದಟ, ಗಡಟಗೆ ಮಹಡಲಟ
ಷಸಕರಿಷಟುದಟ ಈ ರಿೀರ ಿಿಧ ಷಹಹಯಗಳನಟನ ಮಹಡಟರುರಬಸಟದಟ. ಗದರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಕರಕಟವಲತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿೀಣಯತೆ ಗಳಿಿರಬಸಟದಟ
ಗಥವಹ ಆಟ್ದಲ್ಲಿ ಷಯತೆ ೀಶದ್ಧಯದ ಹಲ್ೆ ೆಳುಧರುರಬಸಟದಟ. ಇಯತಸ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಗರ ಭಹಷೆ ಹಹಗ

ಾೆಳ ಗೆಗೆ

ಸಲವಹರಟ ಗನೌಚಹರಿಕ ಗಕ್ಹವಗಳನಟನ ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ಶಹಲ್ಹ ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ ಈ ಗಕ್ಹವಗಳನಟನ ಪೀಷ್ಟ್ಷಬಸಟದಟ.
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(Classroom chats)

ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಗರ ಆಷಕ್ರುಗಳು, ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಹಹಗ ಬದಧತೆಗಳ (commitments) ಬಗೆೆ ಮಹತನಹಡಲಟ ಗಕ್ಹವಗಳನಟನ
ನೀಡಟುದರಿಯದ ತರಗರಯಲ್ಲಿ ಿಶಹವಸಹಸವಿ ಷಯಸನನಟನ ಪರೀತಹಾಿಸಷಬಸಟದಟ. ಇದರಿಯದಹಗಿ ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಮಹತನಹಡಟಿಕ್ೆ
ಹಹಗ ಆಲ್ಲಷಟಿಕ್ೆಯ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಲಟ ನಮಗೆ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದೆ. ಗದರಲ ಿ ಿಶೆೀಶವಹಗಿ ಶಹಲ್ೆಯ ಭಹಷೆ
ಮನೆ ಭಹಷೆ ಒಯದೆೀ ಇರದ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಟು ರಯೀಜ್ನವಹಗಟತುದೆ.
ಈ ಮಟಯದ್ಧನ ಹರಯೀಗಿಕ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನಮಮ್ ಗನಟಕ ಲಕ್ಹಾಗಿ ಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

:
ಶಹಲ್ೆಯ ಒಯದಟ ಗಧಿಯಲ್ಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ವೆೈಯಕ್ರುಕವಹಗಿ ಗಥವಹ ಒಯದಟ ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಹಧಿಯ ಗನೌಚಹರಿಕ
ಸರಟೆಯನಟನ ದ್ಧನನತಯದ ಗಭಹಯಷವಹಗಿ ಹರರಯಭಿಿ. ಇದಟ ದ್ಧನದ ಹರರಯರ್ದಲ್ಹಿಗಲ್ಲೀ, ಕ್ೆ ನೆಯಲ್ಹಿಗಲ್ಲೀ ಗಥವಹ ಿರಹಮದ
ಷಮಯದಲ್ಹಿಗಲ್ಲೀ ಇರಲ್ಲ, ನಮಮ್ ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ಹೆಚಟು ಕ್ಹಲ ಷಯಸನ ಮಹಡಟ ಬಗೆೆ ಖಹರರ ಇರಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗೆೆ
ಗಮನಿರಿಷಲಟ ಒಯದಟ ಷರಳ ಗಟರಟತಟ ಟಿುಯನಟನ (ticklist) ಇರಿಿಕ್ೆ ಳಧಬಸಟದಟ.
ಉದಹಸರಣೆಗೆ ಇರುೀಚಿಗೆ ಗರಟ ಸಬಬವಯದನಟನ ಷಯರ್ರಮದ್ಧಯದ ಆಚರಿಿದ ಬಗೆೆ, ಇರುೀಚೆಗೆ ಷಟತುಮಟತು ಆದ ಕ್ೆ ೀಲ್ಹಸಲವೆಬಿಬಿದ
ರಷಯಗದ್ಧಯದ ರಭಹಿತರಹಗಿರಟ ಸಹಧಯತೆಯ ಬಗೆೆ, ಒಯದಟ ನದ್ಧವಿಶು ಕ್ರರಕ್ೆಟ್ ನ ಷಧೆವಿಯ ಿರಗಳನಟನ ಗರಟ ರಳಿಯಟರುರಟ ಬಗೆೆ
ಮಕಾಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ. ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ನನಟ ಕಲ್ಲಯಟರುರಟರೆಯಬಟದನಟನ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಗರಟ ಗಮನಷಾೆೀಕ್ಹದ
ಗಯವಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ರ್ೆ ೀಡಿಷಲಟ ಇರಟ ಗಕ್ಹವಗಳನಟನ ಸಟಡಟಕ್ರ. ನೀು ಿಸೀಗೆ ಹೆೀಳಬಸಟದಟ:


ನನಗೆ ಗೆ ತಟು, ನಮಮ್ಲ್ಲಿ ಬಸಳ ಮಯದ್ಧ ಈ ರಯಗಳು ಸಬಬವಯದನಟನ ಆನಯದ್ಧಿದ್ಧರಿ,



ಇಯತಸ ರ್ಯಯಕರ ಸವಹಮಹನದಲ್ಲಿಯ ಮಹರಟಕಟೆುಯಲ್ಲಿ ನಮಮ್ ತಯದೆ-ತಹಯಿಯರಿಗೆ ಷಹಹಯ ಮಹಡಿದ್ಧದೀರಿ. ಬಸಳ
ಒವೆಧಯದಟ!



ಈ ದ್ಧನದ ಗ ತ ತರಗರಯಲ್ಲಿ ನೀು, ನಮಮ್ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ತೆ ೀರಿಷಬಸಟದಟ ನಕ್ೆಯದರೆ ನಹು ಸಣನಟನ ಕ್ೆ ಡಟ ಹಹಗ
ಕವೆಯಟ ಲ್ೆಕ್ಹಾಚಹರನಟನ ಮಹಡಲ್ಲದೆದೀವೆ. ನಮಮ್ಲ್ಲಿ ಎಶಟು ಮಯದ್ಧ ಮಹರಟಕಟೆುಯಲ್ಲಿ ಚಿಲಿರೆ ಕ್ೆ ಟಿುರಿ? ನಮಮ್ ತಯದೆ ಗಥವಹ
ತಹಯಿಯಯದ್ಧಗೆ ನಮಮ್ ಲ್ೆಕ್ಹಾಚಹರನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಿಕ್ೆ ಯಡಿರಹ?

ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ನೀಡಟ ಉತುರಗಳು ಗರಟ ಶಹಲ್ೆಗೆ ತರಟ ಜ್ಞಹನ ಹಹಗ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಕಟರಿತಟ ನಮಗೆ ಒಳನೆ ೀಟ್ಗಳನಟನ
ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಬಗೆೆ, ಗರಟ ಇತರರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಸಯಚಿಕ್ೆ ಳುಧ ಆಷಕ್ರುಗಳು ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ
ರಳಿದಟಬಯದ ಗಯವಗಳನಟನ ಷಿರವಹಗಿ ಟಿ ಮಹಡಿ.
ಶವಿದ ಒಯದಟ ಗಧಿಯ ಉದದಕ ಾ ಈ ರಿೀರ ಮಹಡಟುದರೆ ಯದ್ಧಗೆ, ನಮಮ್ ಠ್ಯುಷುಕ, ಠ್ಯಷಟು ಹಹಗ ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆಗಳನಟನ
ರಹಮಶಿವಿಷಟತಹು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ರಳಿದ್ಧರಟ ಗಥವಹ ಗರಿಗೆ ಆಷಕ್ರು ಇರಟ ಗಯವಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ಮಟಯದೆ ನೀು ಾೆ ೀಧಿಷಟ
ಘಟ್ಕಗಳನಟನ ರ್ೆ ೀಡಿಷಲಟ ಇರಟ ಗಕ್ಹವಗಳನಟನ ಕಟರಿತಟ ಗಮನಿ.
ಮಹತನಹಡಟ ಹಹಗ ಆಲ್ಲಷಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯನಟನ ಮಟಯದಟರೆಷಲಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಗರಟ ಶಹಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿದ್ಧರಟವಹಗ ನನಟ
ಮಹಡಟರೆಯಬಟದನಟನ ಒಯದಟ ವಹರದ ದ್ಧನಚರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಟ ರಳಿಿ.
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–
ತರಗರಯಲ್ಲಿ ನಮಮ್ ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳುಧ ಕಟರಿತಟ ಹೆಚಿುನ ಮಹಿಸರಗಹಗಿ ಷಯನ ಮ್ಲ 1 ನಟನ ಓದ್ಧ

Video: Involving all

ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಆಷಕ್ರುಗಳು ಹಹಗ ಗರ ಬದಧತೆಗಳ (commitments) ಕಟರಿತಟ ಒಯದಟ ತರಗರ ಚಚೆವಿಯನಟನ
ಯೀಜಿ ಗರನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಲಟ ಿಶಯ ಕ್ೆೀಯದ್ಧರತ ರಶೆನಯಯದನಟನ (focused question) ಬಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಐಡಿಯಹಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ನೀು ರಶೆನಗಳನಟನ ಷಯದಭಹವಿನಟಸಹರ ಆಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.


ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀು ಯಹ ರಿೀರಯಲ್ಲಿ ಷಹಹಯ ಮಹಡಟಿರಿ? ನೀು ಬಸಳ ಹೆಚಟು ಇಶುಡಟ ಕ್ೆಲಷಗಳು ಯಹುು? ನೀು
ಬಸಳ ಕಡಿಮ ಇಶುಡಟ ಕ್ೆಲಷಗಳು ಯಹುು?



ಈ ವಹರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸಳ ಒವೆಧ



ಶಹಲ್ೆಗೆ ರರ್ೆ ಇದಹದಗ ನೀು ನನಟ ಮಹಡಟಿರಿ?

ಷಯಗರ ಯಹುದಟ

ಬಸಳ ಖಟಷ್ಟ್ ಕ್ೆ ಟ್ು ಷಯಗರ ಯಹುದಟ?

ರಶೆನಗಳನಟನ ಕುಸಲಗೆಯ ಮೀಲ್ೆ ಬರೆಯಿರಿ. ನೀು ಉತುರಿಷಟುದರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಹರರಯಭಿಿ.
ಇಬಬರಟ ಗಥವಹ ಮ ರಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ರಶಿನಷಟುದರ ಮ ಲಕ ನಜ್ವಹಗಿಯ ? ನೀನಟ ಗದನಟನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತೆ? ಮಟಯದೆ ನೀನಟ
ನನಟ ಮಹಡಟವೆ? ಈ ರಿೀರಯ ೆರೀರೆೀಣೆ ನೀಡಟತಹು, ಇಡಿೀ ತರಗರಗೆ ಗನಟಹಲನಹ ರಶೆನಗಳನಟನ ಮಟಯದಟರೆಿ.
ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಷಣಣಗಟಯುಗಳಲ್ಲಿ ಯಸೆಥಗೆ ಳಿಿ, ಕುಸಲಗೆಯ ಮೀಲ್ಲನ ರಶೆನಗಳನಟನ ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿ ಒಟಹುಗಿ ಚಚಿವಿಷಲಟ ರಳಿಿ.
ಒಬಬರಟ ಮತೆ ುಬಬರನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಟ, ಗನಟಹಲನಹ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುಯತೆ ಪರೀತಹಾಿಸಿ. ಗರಟ ಮಹತನಹಡಟರುದಯ
ದ ತೆ ನೀು
ಎಲ್ೆಿಡೆ ಚಲ್ಲಿ, ಗಟಯುಗಳ

ಮಹಡಿ.

ಷಣಣ ಗಟಯು ಚಚೆವಿಗಳಿಗೆ ಬದಲ್ಹಗಿ, ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಒಬಬರನೆ ನಬಬರಟ ಷಯದಶಿವಿಷಟಯತೆ, ಟಿ

ಬರೆದಟಕ್ೆ ಳುಧಯತೆ ನಯತರ

ತಮಮ್ ರ್ೆ ತೆಗಹರರಟ ರಳಿಿದಟದನಟನ ಕಟರಿತಟ ಷಣಣ ರದ್ಧ ಬರೆಯಟಯತೆ ರಳಿಷಬಸಟದಟ.

3
ಮಟಯದ್ಧನ ಷಯದರ್ವಿ ಗಧಯಯನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಬಬರಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಬಗೆೆ ತಮಮ್ ಜ್ಞಹನನಟನ ಭಹಷೆ ಹಹಗ

ಒಯದಟ ಿಷೃತ

ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯವಿನಟನ ಯೀಜಷಲಟ ಬಳಷಟತಹುರೆ.

ಐದನೆೀ ತರಗರಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ರಮಯರರಟ ಸಬಬಗಳ ಕಟರಿತಟ ಠ್ಯುಷುಕದಲ್ಲಿರಟ ಹಠ್ವಯದರಿಯದ ೆರೀರಣೆಗೆ ಯಡರಟ.
ನನನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಭಹರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಷಟ ಈದ್, ದ್ಧೀಹಳಿಯಯತಸ ಕ್ೆಲು ರಮಟಖ ಸಬಬಗಳನಟನ  ವಿಷಟ ಹಠ್ನಟನ
ಗದ್ಧೀಗಷೆುೀ ಗಭಹಯಷ ಮಹಡಿದದರಟ.
ನಮಮ್ ಷಮಟದಹಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲವಹರಟ ಆಷಕ್ರುದಹಯಕ ಸಬಬಗಳಿವೆ. ಹಹಗಹಗಿ ಇನೆನೀನಟ ಬರಲ್ಲರಟ ಷಥಳಿೀಯ ಸಬಬಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನ
ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕರಿಷಲಟ ನಹನಟ ರೀಮಹವಿನಿದೆ.
ನನನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಗರಟ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳುಧ ಸಬಬಗಳು ಯಹುವೆಯದಟ ಕ್ೆೀಳು ಮ ಲಕ ಆರಯಭಿಿದೆ ಹಹಗ ಗರ
ರರಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಕು ಸಲಗೆಯ ಮೀಲ್ೆ ಬರೆದೆ.
ನಯತರ ರರಗಟಯು ಒಯದಟ ಸಬಬನಟನ ರರನಧಿಷಟಯತೆ ನನನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಗಟಯುಗವಹಗಿ ಯಸೆಥಗೆ ಳಿಿದೆ. ರರ ಗಟಯಪಿಗ
4
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ಒಯದಟ ದೆ ಡಡ ಹಹವೆಯನಟನ ಕ್ೆ ಟ್ಟು, ತಹು ರರನಧಿಷಟ ಸಬಬದ ಬಗೆೆ, ಸಬಬು ನತಕ್ಹಾಗಿ ಆಚರಿಷಲಟಿುತಟ, ಯಹ ದೆೀರಟಗಳನಟನ
ೂಜಷಲ್ಹಯಿತಟ, ಯಹ ಷಮಟದಹಯಗಳು ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಯಡಿದದು, ಯಹ ಷಯರದಹಯಗಳನಟನ ಗನಟಷರಿಷಲ್ಹಯಿತಟ, ಯಹ
ಆಹಹರನಟನ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಯಿತಟ, ಯಹರಹದರ ಿಶೆೀಶ ಉಡಟುಗಳನಟನ ಧರಿಿದದರೆೀ ಹಹಗ ಯಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿದದು
ಎಯಬಟದನಟನ ಕಟರಿತಟ ಬರೆಯಲಟ ರಳಿಿದೆ. ಚಚೆವಿ ಹಹಗ ಟಿ ಬರೆಯಲಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಬಯಿದದಲ್ಲಿ ಗರ ಮನೆ ಭಹಷೆಯನಟನ
ಬಳಷಬಸಟದೆಯದಟ ರಳಿಿದೆ.
ನಯತರ ರರಗಟಯು ತಹನಟ ರರನಧಿಷಟ ಸಬಬದ ಕಟರಿತಟ ಭಿರುಚಿತರನಟನ ತಯಹರಿಷಟಯತೆ ರಳಿಿದೆ

ನನನ

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಗರ ತಯದೆ-ತಹಯಿ, ಗಜ್ಜ-ಗಜಜ, ಮನೆ ಗಥವಹ ಷಮಟದಹಯದ್ಧಯದ ಯಹರಿಯದಲ್ಹದರ ಸಬಬದ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿುನ
ಿಶಯಗಳನಟನ ರಳಿದಟಕ್ೆ ಳುಧಯತೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಸಬಬನಟನ ಇಲ್ಲಿ ಯಹವಹಗಲ ಆಚರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೆೀ? ಯಹವಹಗಲ ಗದಟ ಇಶಟು
ದೆ ಡಡದಹಗಿತೆುೀ? ಷಯಗಿೀತ ಬದಲ್ಹಗಿದೆಯೆೀ? ಇಯತಸ ಕ್ೆಲು ರಶೆನಗಳನಟನ ನಮ ನೆಯಹಗಿ ಕ್ೆ ಟೆು. ಇಡಿೀ ವಹರ ರರೀ ದ್ಧನ ಒಯದಟ
ಹಠ್ದ ಭಿರುತರ ಿದಧಡಿಷಲಟ ನನನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸಯಚಿಕ್ೆ ಮಹಡಿದೆ.
ಗಟಯಪಿನಯದ ಗಟಯಪಿಗೆ ನಹನಟ ಚಲ್ಲಷಟತಹು ಗರನಟನ ಗಮನಿದೆ, ಆಲ್ಲಿದೆ ಹಹಗ ಗಗತಯಿದದಲ್ಲಿ ಷಹಹಯ ಮಹಡಿದೆ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಭಿರುಚಿತರದ ಮೀಲ್ೆ ಶಹಲ್ೆಯ ಭಹಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಥವಹ ಮನೆ ಭಹಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಥವಹ ಎರಡನ ನ ಉಯೀಗಿಿ
ಬರೆಯಬಸಟದೆಯದಟ ಿರಿಿದೆ. ಗರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲರಟ ಇದೆೀ ಮೊದಲ ಾಹರಿಗೆ ತರಗರಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಭಹಷೆಯನಟನ ಬಳಿ ಬರೆದ್ಧದದರಟ. ಆ
ರಿೀರ ಮಹಡಟವಹಗ ಗರಟ ಬಸಳ ಷಯರ್ರಮಿಿದರಟ.
ರರ ಗಟಯಪಿನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಹು ಿದಧಡಿಿದ ಭಿರುಚಿತರನಟನ ಇಡಿೀ ತರಗರಗೆ ರಷಟುತ ಡಿಿದರಟ. ಗರನಟನ ತರಗರಯ ಇತರ
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹಹಗ ನಹನಟ ರಶಿನಿದೆು. ನಹವೆಲಿರ ಬಸಳಶಟು ಕಲ್ಲತೆು. ನಯತರ ಬಣಣ ಬಣಣದ ಭಿರುಚಿತರಗಳನಟನ ಎಲಿರ ಓದಲಟ
ಹಹಗ ಆನಯದ ಡಲಟ ಗೆ ೀಡೆಯ ಮೀಲ್ೆ ಗಯಟಿಿದೆ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ


ಈ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯವಿದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ರಮಯರರಿಗೆ ತಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಲಟ ದೆ ರೆತ
ಗಕ್ಹವಗವಹುು?



ಕ್ರರಿಯ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯವಿನಟನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಿಸಷಟಿರಿ?



ಿಸರಿಯ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯವಿನಟನ ಹೆೀಗೆ ಿಷುರಿಷಬಸಟದಟ?

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಷರ ಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಗರ ಭಹಷೆ ಹಹಗ

ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಾೆವೆಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಸಲವಹರಟ

ಗಕ್ಹವಗಳನಟನ ಒದಗಿಿತಟ. ಗದಟ ಒಳಗೆ ಯಡ ಗಯವಗವೆಯದರೆ


ಇಡಿೀ ತರಗರ ಹಹಗ ಷಣಣ ಗಟಯು ಚಚೆವಿಗಳು



ಗರ ಕಟಟ್ಟಯಬ ಹಹಗ ಷಮಟದಹಯದ ಷದಷಯರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಮಹತಟಕತೆ, ಷಯಭಹಶಣೆಗಳು



ಟಿ ತಯಹರಿಷಟಿಕ್ೆ



ಬರ ಗೆ



ಮೌಖಿಕ ರಷಟುರಗಳು



ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲ ಆಲ್ಲಷಟಿಕ್ೆ



ರಶಿನಷಟಿಕ್ೆ

ಹರರಯರ್ದ್ಧಯದ ಕ್ೆ ನೆಯರೆಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಗರ ಶಹಲ್ೆ ಹಹಗ ಮನೆ ಭಹಷೆಗವೆರಡನ ನ ಬಳಷಲಟ ಪರೀತಹಾಿಸಷಲ್ಹಯಿತಟ.

www.TESS-India.edu.in

5

–
ಯೀಜ್ನಹಕ್ಹಯವಿದ ರಮಟಖ ಗಯವ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಷಥಳಿೀಯ ಜ್ಞಹನವಹಗಿತಟು. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ರತೆಯೀಕವಹಗಿ ಹಹಗ ಗಟಯುಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹಡಲಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಷಮಯಿತಟು. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ೌವಲಗಳು ಹಹಗ ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಯ ಕಟರಿತಟ ಒಯದಟ ತಶಿೀಲಟ ಟಿು
ಗಥವಹ ಟಿ ನವಿಿಸಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಧಯವಹಯಿತಟ.
ಇಯತಸ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರರಿಯ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಮಹತನಹಡಟಿಕ್ೆ ಹಹಗ ಆಲ್ಲಷಟಿಕ್ೆಗೆ ಹೆಚಟು ಒತಟು ಕ್ೆ ಡಾೆೀಕಟ. ಸಬಬದ
ಿಶಯಗಳನಟನ ಕಟರಿತಟ ಕ್ರರಿಯ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳೄ ಷಸ ಚಿತರ ಬಿಡಿಷಲಟ ಹಹಗ ನಹಟ್ಕದ ರ ದಲ್ಲಿ ರಷಟುತ ಡಿಷಲಟ ಷಮಥವಿರಹದರಟ.
ಿಸರಿಯ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸಬಬಗಳ ಕಟರಿತಟ ಿಶೆೀಶ ವಬದ ರ್ಯಡಹರ ಹಹಗ ಜ್ಞಹನನಟನ ಬಳಷಟ, ಭಹಷೆ, ಇರಹಹಷ ಹಹಗ
ಸಹಯರದಹಯಿಕ ಷಯಷೃರಯನಟನ ಾೆವೆಷಟ, ಷಯಶೆೃಧನೆಯನಟನ ಷಮಿಮ್ಳನಗೆ ಳಿಷಟ ಲ್ಲಖಿತ ಯೀಜ್ನಹ ಕ್ಹಯವಿಗಳು ಹೆಚಟು ಷ ಕು.
ರಮಟಖ ಷಯನ ಮ್ಲ ‘talk for learning’ ಎಯಬಟದಟ ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಷಸಯೀಗ ಕ್ಹಯವಿದ ಮಸತವ’ ಕಟರಿತಟ ಹೆಚಿುನ
ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ಒಳಗೆ ಯಡಿದೆ.

Video: Talk for learning

4
ಶಹಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಭಹಷೆ ಹಹಗ

ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಾೆವೆಷಲಟ ಗರ ಮನೆ ಹಹಗ ಷಮಟದಹಯ ಆಧಹರಿತ

ಗನಟರ್ಗಳನಟನ ಬಳಿಕ್ೆ ಳುಧುದರ ಹರಮಟಖಯತೆ ಹಹಗ ಮಸತವನಟನ ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಿರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ, ಶಹಲ್ೆಯ
ಹೆ ರಗಿನ ತಮಮ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಹಹಗ ಭಹಷೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಟ ಮಸತವ ನೀಡಟರುದಹದರೆಯದಟ ರಳಿದಹಗ, ಶಹಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯಲಟ ಹೆಚಟು
ಉತಟಾಕರಹಗಟತಹುರೆ ಹಹಗ ಹೆಚಟು ಆತಮ್ಿಶಹವಷುಳಧರಹಗಟತಹುರೆ. ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗವೆೄ ಯದ್ಧಗೆ ನಯತವಹಗಿ ಷಯಭಹಶಣೆಗಳು,
ಚಚೆವಿಗಳನಟನ ನಡೆಿ, ಗರಟ ಶಹಲ್ೆ

ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ಯದ್ಧರಟ ಆಷಕ್ರುಗಳನಟನ ರಳಿಯಟ ಮ ಲಕ ಗರ ಗನಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಸತವ

ನೀಡಟರುೀರೆಯಬಟದನಟನ ಯಕುಡಿಷಬಸಟದಟ.
ಈ ಘಟ್ಕು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ, ಗರ ಕಟಟ್ಟಯಬದ ಷದಷಯರ ಹಹಗ ಷಮಟದಹಯದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಬಳಷಟ ಮ ಲಕ ನೀು ಠ್ಯುಷುಕದಲ್ಲಿನ
ಿಶಯಗಳನಟನ ಹೆಚಟು ಗಥವಿೂಣವಿ ಹಹಗ ರಷಟುತವಹಗಿರಟಯತೆ ಮಹಡಲಟ ಸಲವಹರಟ ಿಧಹನಗಳ ಕಟರಿತಟ ಷ ಥಲ ಿರಣೆಯನಟನ
ಒದಗಿಿದೆ.

1: Involving all
ಎಲಿರನ ನ ಒಳಗೆ ಳುಧುದಟ’ ಎಯಬಟದರ ಗಥವಿವೆೀನಟ?
ಷಯಷೃರ ಹಹಗ ಷಮಹಜ್ದಲ್ಲಿನ ವೆೈಿಧಯತೆಯಟ ತರಗರಯಲ್ಲಿ ರರಬಿಯಬಿಷಟತುದೆ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಿಿಧ ಭಹಷೆ, ಆಷಕ್ರು ಹಹಗ
ಸಹಮಥಯವಿಗಳನಟನ ಹೆ ಯದ್ಧರಟತಹುರೆ. ಗರಟ ಿಿಧ ಸಹಮಹಜಕ ಹಹಗ ಆದ್ವಿಕ ಿಸನೆನಲ್ೆಗಳಿಯದ ಬಯದ್ಧರಟತಹುರೆ.
ನಹು ಈ ಿಭಿನನತೆಗಳನಟನ ಕಡೆಗ ಷದೆ, ಷಯರ್ರಮಿಷಾೆೀಕಟ. ನಕ್ೆಯದರೆ ನಮಮ್ ಗನಟರ್ವಹರೀತವಹದದದನಟನ ರಳಿಯಲಟ, ಒಬಬರಟ
ಮತೆ ುಬಬರನಟನ ರಳಿಯಲಟ ಈ ಿಭಿನನತೆಗಳು ಸಹಧನವಹಗಬಲಿು. ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಸಹಥನಮಹನ, ಸಹಮಥಯವಿ ಹಹಗ ಿಸನೆನಲ್ೆಯ
ಾೆೀಧಿಲಿದೆ ಕಲ್ಲಯಟ ಗಕ್ಹವ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ೆಾ ಸಕಾನಟನ ಡೆದ್ಧದಹದರೆ. ಈ ಗಯವನಟನ ಭಹರತದಲ್ಲಿನ ಕ್ಹನ ನಟ ಹಹಗ
ಗಯತರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕಾಳ ಸಕಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಟರಟರಷಲ್ಹಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ರಧಹನಮಯರರ ಮೊೀದ್ಧಯರಟ ತಮಮ್ ಮೊದಲ ಭಹಶಣದಲ್ಲಿ ಭಹರತದ
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ಎಲಿ ರರ್ೆಗಳಿಗೆ ಗರ ರ್ಹರ, ಗಥವಹ ಆದಹಯನಟನ ಲ್ೆಕ್ರಾಷದೆ ಾೆಲ್ೆ ಕ್ೆ ಡಾೆೀಕ್ಹದ ಹರಮಟಖಯತೆಯನಟನ ಕಟರಿತಟ ಒರು ಹೆೀಳಿದಹದರೆ. ಈ
ನಟಿುನಲ್ಲಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತರ ಬಸಳ ಮಸತವೂಣವಿವಹದಟದಹಗಿದೆ.
ಾೆೀರೆಯರ ಕಟರಿತಟ ನಮಗೆಲಿರಿಗ ಕ್ೆಲು ಗಭಿಹರಯಗಳು ಹಹಗ ೂವಹವಿಗರಸಗಳಿದಟದ, ಗುಗಳನಟನ ನಹು ಗಮನಷದ್ಧರಬಸಟದಟ
ಗಥವಹ ಯಕುಡಿಷದ್ಧರಬಸಟದಟ. ಶಿಕ್ಷಕರಹಗಿ ರರ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಶೆೈಕ್ಷ ಕ ಗನಟರ್ನಟನ ಧನಹತಮ್ಕವಹಗಿ ಗಥವಹ ಋಣಹತಮ್ಕವಹಗಿ
ರಭಹಗೆ ಳಿಷಟ ವಕ್ರು ನಮಮ್ಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ರಳಿದಟ ಗಥವಹ ರಳಿಯದೆಯೆೀ ನಮಮ್ಲ್ಲಿನ ೂವಹವಿಗರಸಗಳು ಹಹಗ ಗಭಿಹರಯಗಳು ನಮಮ್
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಎಶಟು ಷಮಹನವಹಗಿ ಕಲ್ಲಯಟತಹುರೆಯಬಟದರ ಮೀಲ್ೆ ತಮಮ್ ರಭಹ ಬಿೀರಟತುವೆ.
ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಗಷಮಹನವಹಗಿ ಕ್ಹಣಟುದರ ಿರಟದಧ ರಕ್ಷಿಷಲಟ ನೀು ಕ್ೆಲು ಕರಮಗಳನಟನ ಕ್ೆೈಗೆ ಳಧಬಸಟದಟ.
ಕಲ್ಲಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ನೀು ಎಲಿರ ಒಳಗೆ ಳುಧುದನಟನ ದೃಢಡಿಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಮ ರಟ ರಮಖ ತತವಗಳು


ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಟುದಟ(noticing): ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಟ ಬಸಟಾೆೀಗ ಗಮನಷಟರಟ, ಯಥಹದೃಷ್ಟ್ುಯಟಳಧರಟ ಹಹಗ
ಷ ಕ್ಷಮಗಹರಿಸಗಳೄ ಆಗಿರಟತಹುರೆ. ಗರಟ ತಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಹಣೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಟತಹುರೆ. ನೀು ಬಸಟಾೆೀಗ
ಗಮನಷಟರಹಗಿದದರೆ, ಒಬಬ ಿದಹಯದ್ವಿ ನನನಹನದರ ಉತುಮವಹಗಿ ಮಹಡಿದಹಗ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಷಹಹಯ ಾೆೀಕ್ಹದಹಗ
ಹಹಗ ಗರಟ ಾೆೀರೆಯರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಹೆೀಗಿದಹದರೆಯಬಟದಕ್ೆಾ ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಟರುೀರಿ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲ್ಹಣೆ, ಗರ ಮನೆಯ
ಷನನವೆೀವಗಳು ಹಹಗ ಇತರ ಿಚಹರಗಳಲ್ಲಿ ರರಬಿಯಬಿತವಹಗಟರುರಟುದನಟನ ನೀು ಗಥವಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಧಬಲ್ಲಿರಿ. ಎಲಿರನ ನ
ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳಧಾೆೀಕ್ಹದರೆ ನೀು ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗವೆಡೆಗೆ ರರದ್ಧನ ನಯತವಹಗಿ ಲಕ್ಷಯ ಕ್ೆ ಡಾೆೀಕಟ ಹಹಗ ಭಹಗಿಸಷಲಟ
ಸಹಧಯವಹಗದ್ಧರಟ ಗಥವಹ ತಮಮ್ನಟನ ಮ ಲ್ೆಗಟಯಹಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ ಎಯದಟ ಭಹಿಿರಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ನದ್ಧವಿಶುವಹಗಿ
ಗಮನಷಾೆೀಕಟ.



ಆತಮ್ಗೌರದ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕರಿಷಟುದಟ : ಉತುಮ ರರ್ೆಗವೆಯದರೆ ತಹು ನನಹಗಿರಟರೆ ೀ ಆ ಕಟರಿತಟ
ನೆಮಮ್ದ್ಧಯಹಗಿರಟರಟ. ಗರಿಗೆ ಆತಮ್ಗೌರಿದಟದ, ತಮಮ್ ಬಲ ಹಹಗ ದೌಬವಿಲಯಗಳನಟನ ರಳಿದ್ಧರಟತಹುರೆ. ಇತರರೆ ಯದ್ಧಗೆ,
ಗರ ಿಸನೆನಲ್ೆಯನಟನ ಲ್ೆಕ್ರಾಷದೆ ಧನಹತಮ್ಕ ಷಯಬಯಧಗಳನಟನ ರ ಪಿಿಕ್ೆ ಳುಧ ಸಹಮಥಯವಿುಳಧರಹಗಿರಟತಹುರೆ. ಗರಟ ತಮಮ್ನಟನ
ಹಹಗ ಇತರರನಟನ ಗೌರಿಷಟತಹುರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಹಗಿ ನೀು ಕ್ರರಿಯ ಯಿಾನ ಮಕಾಳ ಆತಮ್-ಗೌರದ ಮೀಲ್ೆ ಬಲವಹದ ರಭಹ
ಬಿೀರಬಲ್ಲಿರಿ;ಈ ವಕ್ರುಯ ಕಟರಿತಟ ನಮಗೆ ಎಚುರಿರಲ್ಲ ಹಹಗ ಇದನಟನ ರರ ಿದಹಯದ್ವಿಯ ಆತಮ್ಗೌರನಟನ ನಮಿವಿಷಲಟ ಬಳಿ.



ನಮಯತೆ (flexibility): ತರಗರಯಲ್ಲಿ ನಮಮ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳು ಗಥವಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಯಹುದೆೀ ನದ್ಧವಿಶು ಿದಹಯದ್ವಿಗೆ ಗಥವಹ
ಗಟಯುಗಳಿಗೆ ಷಹಹಯಕವಹಗಟರುಲಿವೆನಿದಹಗ ಬದಲ್ಹಣೆಗೆ ಿದಧರಹಗಿರಿ. ನಮಯತೆಗೆ ಿದಧರಹಗಿದಹದಗ ಹೆ ಯದಹ ಕ್ೆಗಳಿಗೆ
ಗಕ್ಹವಿರಟತುದೆ. ಇದರಿಯದಹಗಿ ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಷಬಸಟದಟ.

ಸದಕಲ ಬಳಸಬಹುದದ ಮಗಗಗಳು:


ಉತುಮ ತವಿನೆಗೆ ಮಹದರಿಯಹಗಟುದಟ: ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಗರ ಜ್ನಹಯಗಿೀಯ ಗಟಯು, ಧಮವಿ ಗಥವಹ ಲ್ಲಯಗನಟನ
ಲ್ೆಕ್ರಾಷದೆ ಉತುಮವಹಗಿ ನಡೆಿಕ್ೆ ಳುಧುದಕ್ೆಾ ಉದಹಸರಣೆಯಹಗಿರಿ. ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಗೌರದ್ಧಯದ ಕ್ಹ ರಿ ಹಹಗ
ಎಲಿರಿಗ ಷಮಹನವಹಗಿ ಾೆಲ್ೆಕ್ೆ ಡಟಿರೆಯಬಟದನಟನ ನಮಮ್ ಹಠ್ದ ಮ ಲಕ ಷಶುಡಿಿ. ಗರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಗೌರದ್ಧಯದ
ಮಹತನಹಡಿ, ಷ ಕುವಹಗಿದಹದಗ ಗರ ಗಭಿಹರಯಗಳನಟನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳಿಧ ಮತಟು ಎಲಿರಿಗ ರಯೀಜ್ನಕ್ೆಾ ಬರಟ
ಕ್ಹಯವಿಗಳನಟನ ನವಿಿಸಷಟ ಮ ಲಕ ತರಗರಯ ಜ್ವಹಾಹದರಿಗಳನಟನ ನವಿಿಸಷಲಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಪರೀತಹಾಿಸಿ.



ಉನನತ ನರಿೀಕ್ೆಗಳು: ಸಹಮಥಯವಿು ನಗದ್ಧಡಿಿದಟದಲಿ; ಷ ಕುವಹದ ಆಷರೆ ನೀಡಿದರೆ ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕಲ್ಲಯಬಲಿರಟ
ಹಹಗ ರಗರ ಹೆ ಯದಬಲಿರಟ. ನಮಮ್ ತರಗರಯಲ್ಲಿ ಯಹುದೆೀ ಿದಹಯದ್ವಿ ನೀು ಮಹಡಿಷಟರುರಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯನಟನ
ಗಥವಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಕಶುಟ್ುರೆ, ಆ ಿದಹಯದ್ವಿ ಎಯದ್ಧಗ ಗಥವಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಧಲ್ಹರನೆಯದಟ ಭಹಿಷಾೆೀಡಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಹಗಿ ನಮಮ್
ಹತರ ರರ ಿದಹಯದ್ವಿ ಕಲ್ಲಯಟಯತೆ ಮಹಡಲಟ ಎಶಟು ಉತುಮವಹಗಿ ಕರಮಿಸಷಾೆೀಕ್ೆಯಬಟದಹಗಿದೆ. ನಮಮ್ ತರಗರಯ
ರರಯಬಬರ ಬಗೆೆಯ ನಮಗೆ ಉನನತ ನರಿೀಕ್ೆಗಳಿದದರೆ, ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಹು ನರಯತರ ರಯತನ
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ಕಲ್ಲಯಬಸಟದೆಯದಟ ಭಹಿಷಟ ಸಹಧಯತೆಗಳು ಹೆಚಹುಗಿರಟತುವೆ. ತವಿನೆಯ ಕಟರಿತಹಗಿಯ ಉನನತ ನರಿೀಕ್ೆಗಳಿರಾೆೀಕಟ.
ನರಿೀಕ್ೆಗಳು ಷಶುವಹಗಿರಟುದರ ಬಗೆೆ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ರಷರ ಗೌರಿಷಟುದರ ಬಗೆೆ ಖಚಿತಡಿಿಕ್ೆ ಳಿಧ.


ನಮಮ್ ತರಗರಯಲ್ಲಿ ವೆೈಿಧಯತೆಯನಟನ ನಮಿವಿಿ: ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಾೆೀರೆ ಾೆೀರೆ ಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯಟತಹುರೆ. ತಮಮ್
ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ಯಕುಡಿಷಟುದಕ್ಹಾಗಿ ಕ್ೆಲರಟ ಬರೆಯಲಟ ಇಶುಡಟತಹುರೆ; ಇತರರಟ ಮನೆ ೀನಕ್ೆ (mind map), ಚಿತರಗಳನಟನ
ಬಿಡಿಷಲಟ ಬಯಷಟತಹುರೆ. ಕ್ೆಲು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಆಲ್ಲಷಟುದರಲ್ಲಿ ಉತುಮರಟ; ಕ್ೆಲರಿಗೆ ತಮಮ್ ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ಮಹತನಹಡಟ
ಮ ಲಕ ಯಕುಡಿಷಲಟ ಗಕ್ಹವ ನೀಡಿದರೆ ಉತುಮವಹಗಿ ಕಲ್ಲಯಟತಹುರೆ. ನಮಮ್ ಕರಮ ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗ , ಎಲಿ ಕ್ಹಲಕ ಾ
ಹೆ ಯದಲ್ಹರದಟ. ಆದರೆ ನಮಮ್ ಾೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೆೈಿಧಯತೆಯನಟನ ಉಯಟ್ಟಮಹಡಿ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ
ಆಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಗಕ್ಹವ ಒದಗಿಷಬಸಟದಟ.



ಕಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ ದೆೈನಯದ್ಧನ ಜೀನಕ್ೆಾ ಷಯಬಯಧಿೀಕರಿಿ: ಕ್ೆಲು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ, ನೀು ಮಹಡಲಟ ರಳಿಷಟ ಕಲ್ಲಕ್ಹ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಗರ ದ್ಧನನತಯದ ಜೀನಕ್ೆಾ ಷಯಬಯಧಟಿುಲಿವೆನಷಬಸಟದಟ. ಗಯತಸ ಷಯದರ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀು
ಸಹಧಯಿರಟವೆಡೆಯೆಲ್ಹಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಷವಯತ ಗನಟರ್ಗಳಿಯದ ಉದಹಸರಣೆಗಳನಟನ ಬಳಿ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಯಬಯಧಿೀಕರಿಷಟ ಮ ಲಕ
ಷಯದ್ಧಷಬಸಟದಟ.



ಭಹಷೆಯ ಬಳಕ್ೆ: ನೀು ಬಳಷಟ ಭಹಶಯ ಬಗೆೆ ರ್ಹಗರ ಕತೆಯಿಯದ ಯೀಚಿಿ. ಧನಹತಮ್ಕವಹಗಿ ಭಹಷೆಯ ಬಳಕ್ೆ ಮಹಡಿ,
ರವಯಿಿ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಗಹಹಷಯ ಮಹಡಾೆೀಡಿ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ತವಿನೆಯನಟನ ಟಿೀಕ್ರಿ; ಗರನಟನ ಕಟರಿತಲಿ.
ನೀನಟ ಈ ದ್ಧನ ನನಗೆ ಕ್ರರಿಕ್ರರಿ ಉಯಟ್ಟಮಹಡಟರುರಟವೆ’ ಎಯಬಟದಟ ಬಸಳ ವೆೈಯಕ್ರುಕವಹದ ಟಿೀಕ್ೆ. ಬದಲ್ಹಗಿ ಈ ದ್ಧನ ನನನ
ತವಿನೆ ಕ್ರರಿಕ್ರರಿ ಉಯಟ್ಟಮಹಡಟಯರದೆ. ನನನ ಗಮನ ಕ್ೆೀಯದ್ಧರಕರಿಷಲಟ ಕಶುವಹಗಟರುರಟುದಕ್ೆಾ ನನಹದರ ಕ್ಹರಣಿದೆಯೆೀ ’
ಎಯದಟ ಹೆೀಳುುದಟ ಉತುಮವಹದಟದಟ ಹಹಗ ಹೆಚಟು ಷಹಹಯ ಮಹಡಟಯತಸಟದಹಗಿದೆ.



ನಕರಕ್ಹರದ ಷವಹಲಟಗಳು: ಹೆಣಟಣ ಮಕಾಳನಟನ ನಕರಕ್ಹರಲಿದ ಹತರಗಳಲ್ಲಿ ಗಟರಟರಷಟ ಷಯನ ಮ್ಲಗಳನಟನ ಬಳಿ ಗಥವಹ
ಶಹಲ್ೆಗೆ ಮಿಸವಹ ಿಜ್ಞಹನಯಯತಸ ಮಹದರಿ ಯಕ್ರುಗಳನಟನ ಆಹಹವನಿ, ನಮಮ್ ಷವಯತ ಲ್ಲಯಗ ನಕರಕ್ಹರದ ಬಗೆೆ ರ್ಹಗೃತವಹಗಿರಿ;
ಹೆಣಟಣ ಮಕಾಳು ಕ್ರರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಹಗಿಸಷಟತಹುರೆ ಹಹಗ ಗಯಡಟ ಮಕಾಳು ಕ್ಹಳಜ ಿಸಷಟತಹುರೆ ಎಯಬಟದಟ ನಮಗೆ ರಳಿದ್ಧದದರ
ಯಕುಡಿಷಟ ರಿೀರಯಲ್ಲಿ ಯತಹಯಷ ಮಹಡಟತೆುೀವೆ. ಇದಕ್ೆಾ ಕ್ಹರಣ ಷಮಹಜ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟರಿತಟ ನಹು ಮಹತನಹಡಟ ರಿೀರಯಲ್ಲಿ
ಯತಹಯಷಿರಟುದನಟನ ರ ಢಿಿಕ್ೆ ಯಡಿರಟುದಟ.

ಸುಭದರವದ ಹಗಮ ಸ್ಾಗತಿಸು ಕಲಿಕ ವತರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ.
ಶಹಲ್ೆಯಟ ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗ ಷಟರ್ದರ ಹಹಗ ಸಹವಗತಹಸವಿವಹಗಿರಾೆೀಕಟ. ರರಯಬಬರ ರಷರ ಸೆನೀಸ ಹಹಗ ಗೌರದ್ಧಯದ್ಧರಲಟ
ಪರೀತಹಾಿಸಷಟ ಮ ಲಕ ನಮಮ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಸಹವಗರಷಲಡಟಯತೆ ಮಹಡಲಟ ನೀು ಷಮಥವಿರಿದ್ಧದೀರಿ. ಿಭಿನನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಶಹಲ್ೆ
ಹಹಗ ತರಗರಯಟ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಣಬಸಟದಟ ಮತಟು ಹೆೀಗೆ ಗನಷಬಸಟದೆಯದಟ ಯೀಚಿಿ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳುಧ ಯಸೆಥಯ ಕಟರಿತಟ
ಯೀಚಿಿ. ದೆೈಿಸಕ, ವರಣ, ದೃಷ್ಟ್ು ಷಮಸೆಯಯಟಳಧರಿಗೆ ಹಠ್ನಟನ ತಲಟಲಟ ಗಕ್ಹವಿರಟವೆಡೆ ಕಟಳಿತಟಕ್ೆ ಳಧಲಟ ಯಸೆಥ ಮಹಡಿ.
ನಹಚಿಕ್ೆ ಷವಭಹದರಟ ಹಹಗ ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಗಮನ ಾೆೀರೆಡೆಗೆ ಸರಿಷಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಗಟರಟರಿ ಗರನಟನ ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಹೆೀಗೆ
ತೆ ಡಗಿಷಟಯತೆ ಮಹಡಬಸಟದೆಯಬಟದನಟನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಿ.
ನಿರ್ದಗಷ್ಿ ಬೆಮೀಧನ ಮಗಗಗಳು:
ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಷಲಟ ನಮಗೆ ಷಹಹಯಕವಹಗಟ ಸಲವಹರಟ ನದ್ಧವಿಶು ಮಹಗವಿಗಳಿವೆ. ಈ ಕಟರಿತಟ ಇತರ ರಮಟಖ
ಷಯನ ಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಚಿವಿಷಲ್ಹಗಿದಟದ, ಇಲ್ಲಿ ಷಯಕ್ಷಿು ರಿಚಯನಟನ ನೀಡಲ್ಹಗಿದೆ.
 ರಶಿನಷಟಿಕ್ೆ: ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ನೀು ಕ್ೆೈಮೀಲ್ೆ ಮಹಡಟಯತೆ ರಳಿಿದರೆ, ರರ ಾಹರಿ ಗದೆೀ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಉತುರಿಷಲಟ
ಮಟಯದಹಗಟತಹುರೆ.ರಶೆನಗಳಿಗೆ ರರಕ್ರರಯಿಷಟಯತೆ ಹಹಗ ಉತುರಗಳ ಬಗೆೆ ಯೀಚಿಷಟಯತೆ ಹೆಚಟು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ
ತೆ ಡಗಿಷಲಟ ಇತರ ಮಹಗವಿಗಳಿವೆ. ನೀು ನದ್ಧವಿಶುವಹಗಿ ರಶಿನಷಬಸಟದಟ. ಉತುರಿಷಾೆೀಕ್ಹದರಟ ಯಹರೆಯಬಟದನಟನ ನೀು
ರೀಮಹವಿನಷಟುದಹಗಿ ಇಡಿೀ ತರಗರಗೆ ರಳಿಿ;ನಯತರ ತರಗರಯಲ್ಲಿ ಮಟಯದ್ಧನ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕಟಳಿತರ ಬದಲಟ, ಿಸಯದ್ಧನ
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ಸಹಲಟಗಳಲ್ಲಿ, ಗೆ ೀಡೆಯ ಬದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಳಿರರಟರನಟನ ರಶಿನಿ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಷಮಯ’ ಕ್ೆ ಡಿ. ನದ್ಧವಿಶು
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಯದ ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಯನಟನ ಆಹಹವನಿ. ಆತಮ್ಿಶಹವಷನಟನ ಾೆವೆಷಲಟ ರ್ೆ ೀಡಿ ಗಥವಹ ಗಟಯು ಕ್ಹಯವಿನಟನ
ಬಳಿ, ಆ ಮ ಲಕ ರರಯಬಬರನಟನ ಇಡಿೀ ತರಗರ ಚಚೆವಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಬಸಟದಟ.
 ಮೌಲಯಮಹನ: ರರಯಬಬ ಿದಹಯದ್ವಿಯನಟನ ನೀು ಉತುಮವಹಗಿ ರಳಿಯಲಟ ಷಹಹಯ ಮಹಡಟ ರ ಹಣಹತಮ್ಕ
ಮೌಲಯಮಹನದ ಿಿಧ ತಯತರಗಳನಟನ ಿದಧಡಿಿಕ್ೆ ಳಿಧ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಗಿರಟ ಸಹಮಥಯವಿಗಳು ಹಹಗ ಕ್ೆ ರತೆಗಳನಟನ
ಹೆ ರತರಲಟ ನೀು ಸಹಮಥಯವಿಗಳ ಬಗೆೆ ಸಹಮಹನಯೀಕರಿಿದ ಗಭಿಹರಯಗಳಿಯದ ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಗಟರಟರಷಬಸಟದಹದ
ಗನಿಕ್ೆಗಳಿಗಿಯತ ರ ಣಹತಮ್ಕ ಮೌಲಯಮಹನು ನಖರವಹದ ಮಹಿಸರಯನಟನ ಒದಗಿಷಟತುದೆ. ಈ ರಿೀರ ಮಹಡಟುದರಿಯದ
ನೀು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ವೆೈಯಕ್ರುಕ ಗಗತಯತೆಗಳಿಗೆ ರರಕ್ರರಯಿಷಲಟ ಷಮಥವಿರಹಗಟಿರಿ
 ಗಟಯು

ಹಹಗ ರ್ೆ ೀಡಿ

: ನಮಮ್ ತರಗರಯನಟನ ಗಟಯುಗವಹಗಿ ಿಭಹಗಿಷಟ ಬಗೆೆ ಹಹಗ ರ್ೆ ೀಡಿಗಳನಟನ ರಚಿಷಟ

ಿಧಹನದ ಬಗೆೆ ರ್ಹಗರ ಕವಹಗಿ ಯೀಚಿಿ. ಎಲಿರನ ನ ತೆ ಡಗಿಿಕ್ೆ ಳುಧ ಹಹಗ ಒಬಬರಟ ಮತೆ ುಬಬರಿಗೆ ಾೆಲ್ೆ ಕ್ೆ ಡಟುದನಟನ
ಪರೀತಹಾಿಸಷಟ ಗಟರಿ ಸಹಧನೆಯ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಯದ, ಎಲಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ರಷರ ಕಲ್ಲಯಲಟ ಗಕ್ಹವಿರಟ ಬಗೆೆ ಹಹಗ ತಮಗೆ
ರಳಿದ್ಧರಟ ಕಟರಿತಟ ಆತಮ್ಿಶಹವಷ ಾೆವೆಿಕ್ೆ ಳುಧ ಬಗೆೆ ಖಹರರಡಿಿಕ್ೆ ಳಿಧ. ಕ್ೆಲು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಷಣಣಗಟಯುಗಳಲ್ಲಿ
ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಹಹಗ ತಮಮ್ ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ಯಕುಡಿಷಲಟ ಆತಮ್ಿಶಹವ
ಮಟಯದೆ


ಹೆ ಯದ್ಧರಟತಹುರೆ. ಆದರೆ ಇಡಿೀ ತರಗರಯ

ಸಹಧಯವಹಗದ್ಧರಬಸಟದಟ.
ಿಿಧ ಗಟಯುಗಳಿಗೆ ಿಿಧ ಕ್ಹಯವಿಗಳನಟನ ಸಯಚಟುದರಿಯದ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ತಹು ಇರಟ ಸಯತದ್ಧಯದ

ಆರಯಭಿಿ, ಮಟಯದಟರೆಷಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದೆ. ಮಟಕ್ಹುಯತ ಕ್ಹಯವಿಗಳನಟನ (open-ended tasks) ನೀಡಟುದರಿಯದ
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಯವಷಟಾ ನವಿಿಸಷಾೆೀಕ್ಹದ ಕ್ಹಯವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೆಾ ನೀಡಿದಹಗ ಗರ ಕ್ಹಯವಿದ ಕಟರಿತಟ ಮಹಲ್ಲೀಕತವ ಭಹನೆ
ಮಹಡಟುದಲಿದೆ, ತಮಮ್ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ತಹವೆೀ ಜ್ವಹಾಹದರರಹಗಲಟ ಷಹಹಯವಹಗಟತುದೆ. ಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ದೆ ಡಡ ತರಗರಗಳಲ್ಲಿ,
ರರಯಬಬರ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯ ಗಗತಯತೆಗಳನಟನ ಗಟರಟರಷಟುದಟ ಕಶು. ಆದರೆ ಿಿಧ ಕ್ಹಯವಿಗಳು ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ
ಬಳಷಟ ಮ ಲಕ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದೆ.
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