ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹರತದಲ್ಲಿನ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ಮಹಹದಹಸೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹರಣನಟನ
ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ು ಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹರಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಷಹಹಯ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್ –
ಇಯಡಿಯಹOERನ ಮಟಖ್ಯ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನಟನ ಈಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನಟನ ಗುೆಯದಟ ರಿಗಪ

ದರಟ ’ಿದಹಯದ್ವಿ‘

ತಮು ೃ ುಯಲ್ಲಿ ದವಯಕ್ಿರಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ಿಧಹನಗಳನಟನ ಅೆುೆ ಕ್ೆ ಳುಮಲ್ ಲ್ಲ ನೆೈುಣಯತೆಯನಟನ ಹೆ ಯದಟಯತೆ,
ಅೆ ೀಧನೆಯ ಮತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯ ಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಯವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಷಹಹಯವಹಗಟಯತೆ ಷಯನ ುಲ ರಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ .
OER ಮಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಯದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಯಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಬಳ , ದರ ೃ ು

ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧ ಕ್ೆ ಯಡಟ ದುಗಳನಟನ ನ ತನ ಷಯದರ್ವಿಗಳಿಗೆ ಮತಟು ಿಶಯಗಳಿಗೆ ದನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ಿಶಯಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಯತಗಳಿಗ ದನವಯವಹಗಟ ಈ ರಮಟಖ್ ಷಯನ ುಲಗಳು, ಭಹರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀ
ಮತಟು ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಯಯತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಪಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಮಟಖ್ ಿಧಹನಗಳ ಬಗೆೆ ಮಟಯದಟರಿದ
ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಯಡಯತೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ
ಷಯಘಟಿಷಟ ಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ಿದಹಯದ್ವಿ ಮತಟು ಿದಹಯದ್ವಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ನಡಟಿನ –
ಒಡನಹಟ್ನಟನ ುವಿಡಿಷಟ ಿಧಹನಗಳನಟನ ಒಳಗೆ ಯಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಮಟಖ್
ಷಯನ ುಲಗಳು ಲರ್ಯಿದೆ.
ವೀಡಿಯೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹದರಟ ತಯಹರಿ ದ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಮ ಸು ತರಗ ಯಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಯ ರಮಟಖ್
ತಯತರಗಳನಟನ ಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಮಟಖ್ ಷಯನ ುಲಗಳ ಿಶಯಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಯದಟಯತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು
ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಯ ದಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹರ ೀಯ ತರಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಷಟುದನಟನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಬಸಟದಲಿದೆೀ,
ನದ್ಧವಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ ನಡತೆಗಳನಟನ ಿೀಕ್ಷಕ್ರಟ ಗಟರಟ ಷಲಟ ಿೀಕ್ಷಕ್ ಿರಣೆಯನಟನ ಕ್ೆೀಳಬಸಟದಟ . ಈ ಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಯದ್ಧ ತರಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿ ರೀಕ್ರಿ ದಟದ, ಿಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದನಟಗಟಣವಹಗಿ ಿೀಕ್ಷಕ್ ಿರಣೆಯನಟನ
ಭಹಷಹಯತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಯ್ಗಳನಟನ ಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಮ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧವಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ತೆ ೀರಿ ದಟದ, ದಯತರ್ಹವಿಲದ ಮ ಲಕ್ ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಇದನಟನ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಅೆಿಟ್ ನ, ಪಿ ,
ಡಿ.ಿ.ಡಿ, ಮೊಅೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡವಿ ಮ ಲಕ್ ಬಳಷಲಟ ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಇುಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ
ಮಹಡಬಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಸಂಪನ್ಮೂಲ 1: ಪಠಗಳನ್ನು ಯೀಜಿಸನುದನ
ಯೀಜನೆ ಮತ್ನು ತ್ಯರಿ

ಮಹತ್ವ

?

ಹಠ್ಗಳನಟನ ಉತುಮವಹಗಿ ಯೀ ಷಅೆೀಕ್ಟ. ಯೀಜ್ನೆಯಟ ನಮು ಹಠ್ಗಳನಟನ ಷಶುವಹಗಿ ಹಹಗ ನಗದ್ಧತ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ೂಣವಿಗೆ ಳಿಷಲಟ
ಷಹಹಯ ಮಹಡಟತುದೆ. ದದರಥವಿ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಆಷಕ್ರು ಮತಟು ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿರಟತಹುರೆ. ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ ಯೀಜ್ನೆಯಟ ತನನಲ್ಲಿಯೆೀ ಕ್ೆಲು
(flexibility}ಯನಟನ ಹೆ ಯದ್ಧರಟುದರಿಯದ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ ಅೆ ೀಧನೆಯನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ದರ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯ ಕ್ಟರಿತಟ
ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಯಡ ದಯವಗಳಿಗೆ ದರಟ ರ ಕ್ರರಯೆ ನೀಡಟರಟ. ಹಠ್ಗ
ದರ ಿಸಯದ್ಧನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ
8

ಯೀಜ್ನೆ ತಯಹರಿಷಟುದ

ಳಿದಟಕ್ೆ ಳುಮು ; ಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮ ಲಕ್ ರಗ
www.TESS-India.edu.in

, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಹಹಗ

ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ

ಷಹಹಯಕ್ವಹಗಟಯತಸ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮತಟು ದತಟಯತುಮ ಷಯನ ುಲಗಳನಟನ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳುಮು
ಒಯದಟ ಹಠ್

ಹಠ್ಗಳ

ರಕ್ರರಯೆ.

ನರಯತರ

ರ ಯಯದಟ ಿಸಯದ್ಧನ ಹಠ್

ಅೆಳಪಗೆ ಹೆ ಯದಟತುದೆ. ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆಯನಟನ ತಯಹರಿಷಟ

ಸಯತಗಳು:

ರಗ ಯನಟನ ಸಹಧಿಷಲಟ ನಮು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ದವಯಕ್ತೆಗುೆೀನಟ ಎಯಬಟದನಟನ ಷಶು

ಕ್ೆ ಳಿಮ.





ಹಠ್ು ಹೆೀಗೆ ಉತುಮವಹಗಿ ಮ ಡಿಬಯದ್ಧತಟ ನಮು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ುನನಟನ ಕ್ಲ್ಲತರಟ ಎಯಬಟದ

ಮಟಯದ್ಧನ

ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಜ್ನೆಯನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ಷಹಹಯಕ್.
ಪಠಗಳ

ನ್ನು ಯೀಜಿಸನುದನ

ನೀು ಠ್ಯಕ್ರಮನಟನ ದನಟಷರಿಷಟವಹಗ, ಯೀಜ್ನೆಯ ಮೊದಲ ಸಯತು ಎಶಟು ಉತುಮವಹಗಿ ಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರಟ ಿಶಯಗಳನಟನ ಹಹಗ
ಗಳನಟನ ಿಭಹಗಗುಹಗಿ ದಥವಹ ಷಣಣ ತಟಯಡಟಗುಹಗಿ ಿಯಗಡಿಷಟುದಟ ಎನಟನುದನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಮುದಟ. ನೀು

ಗಟ

ಷಮಯಹಕ್ಹವನಟನ ಹಹಗ ನಧಹನವಹಗಿ, ಜ್ಞಹನ ಮತಟು ಕ್ೌವಲಗಳ ಅೆಳಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತಟು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಗ ಯನಟನ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳುಮ
ಮಹಗವಿಗಳನಟನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಮ ದಗತಯತೆಯಿದೆ. ನಮು ದನಟರ್ ದಥವಹ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗುೆ ಯದ್ಧಗೆ ಚಚೆವಿಯಟ ಒಯದಟ
ಷಯಗ ಯನಟನ ನಹಲಟಾ ಹಠ್ಗುಹಗಿ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳಮಬಸಟದಟ ಎನಟನುದನಟನ

ಳಿಷಬಸಟದಟ, ಆದರೆ ಮತೆ ುಯದಟ

ಕ್ೆೀಲ 2

ಹಠ್ಗುಹಗಬಸಟದಟ. ಿಿಧ ಮಹಗವಿಗಳ ಮ ಲಕ್ ಹಹಗ ಿಿಧ ಷಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಟಯದ್ಧನ ಹಠ್ಗಳಿಗೆ ಿಸಯದ್ಧನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಟ ಅೆೀಕ್ಹಗಬಸಟದಟ
ಎಯಬಟದರ ಕ್ಟರಿತಟ ನೀು ರ್ಹಗೃತರಹಗಿರಅೆೀಕ್ಟ, (ಿಶಯು ಮಟಯದಟರೆದಹಗ ದಥವಹ ಇತರ

ಗಳನಟನ ಒಳಗೆ ಳುಮವಹಗಲ ಷಿಸತ.)

ಎಲಿ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಯ ನೀು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಷಶುತೆಯನಟನ ಹೆ ಯದ್ಧರಟ ದವಯಕ್ತೆಯಿದೆ


ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ುನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಯಅೆೀಕ್ಟ ಎಯದಟ ನೀು ದೆೀಕ್ಷಿಷಟಿರಿ



ಆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ ನೀು ಹೆೀಗೆ ಹರರಯಭಿಷಟಿರಿ



ಿದಹಯದ್ವಿಗ

ುನನಟನ ಮಹಡಅೆೀಕ್ಟ ಮತಟು ುಕ್ೆ?

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ಟತ ಸಲ ಹಹಗ ಿಸತಕ್ರವಹದ ದನಟರ್ನಟನ ಡೆಯಅೆೀಕ್ಹಧರೆ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ ಆಷಕ್ರು ಹಹಗ
ಕ್ರರೀಯಹಶಿೀಲವಹಗಿರಟಯತೆ ಮಹಡಅೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಮಹಡಅೆೀಕ್ಹಗಿರಟುದನಟನ
ಆಷಕ್ರುಯನಟನ ಅೆುೆಷಬಸಟದಟ. ಆದರೆ

ಹಠ್ಗಳ

ದದಕ್ ಾ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಮುದರಿಯದ ಿಿಧತೆಯನಟನ ಹಹಗ

ತೆಯನಟನ ಷಸ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಮುದಟ. ಹಠ್ಗಳ

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ದಥೆೈವಿಷಟಿಕ್ೆಯನಟನ ಹೆೀಗೆ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟಿ

ಲ್ಲಿಯ ರಗ ಯಿಯದ,

ಕ್ೆಲು

ಬಸಳಶಟು ಷಮಯನಟನ ದಥವಹ ಕ್ೆಲು ಅೆೀಗ ದಥವಿವಹಗಟ

ನೀು

ಒಂದನ ಪಠನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸನುದನ
ನೀು ಹಠ್
ಯೀಜಿಷ

ಗಳನಟನ ಯೀಜಿ ದ ನಯತರ, ರ ಯಯದಟ ಹಠ್ನಟನ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ದಲ್ಲಿಯರೆಗೆ ಮಹಡಿದ ರಗ ಯನಟನ ಆಧರಿ
. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ುನಟ ಕ್ಲ್ಲ ರಟರಟ ದಥವಹ ಹಠ್ಗಳ

ಎಯಬಟದಟ ನಮಗೆ ಗೆ

ದಯತಯದಲ್ಲಿ ುನನಟನ ಮಹಡಲಟ ಷಮಥವಿರಹಗಿರಟರಟ

ುರಟತುದೆ. ಆದರೆ ನೀು ಕ್ೆಲು ದನರಿೀಕ್ಷಿತ ದಥವಹ ದಷರವಹಗಿ ಮಟಯದ ಡಿದ ಿಶಯಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ
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ುನರಹ ವಿಷಟ ದವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ಆದದರಿಯದ ರ ಯಯದಟ ಹಠ್ನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ ನಮು ಎಲ್ಹಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ರಗ ಯನಟನ
ಸಹಧಿಷಟಯತೆ ಹಹಗ ಯವ ಿನ ದನಟರ್ ಡೆಯಟ
ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರ ಯಯದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಮಯ ನೀಡಿರಟುದನಟನ ಹಹಗ ಹರ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಅೆೀಕ್ಹಗಟ ಷಯನ ುಲಗಳನಟನ

ಗಿಕ್ ಕ್ಹಯವಿ ಮತಟು ಗಟಯು

ದಧಡಿ ಕ್ೆ ಯಡಿರಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿ ಕ್ೆ ಳಿಮರಿ. ಹೆಚಟು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿರಟ

ತರಗ ಗಳಿಗೆ ಷಟುಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಿಿಧ ಗಟಯುಗಳಿಗೆ ರಶೆನಗಳು ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟ
ದವಯಕ್ತೆಯಿದೆ.
ನೀು ಹೆ ಷ

ಗಳನಟನ ಅೆ ೀಧಿಷಟವಹಗ ನಮಗೆ ದಭಹಯಷ ಮಹಡಲಟ ಷಮಯದ ದವಯಕ್ತೆಯಿದೆ ಹಹಗ ನಮು ಿಚಹರಗಳನಟನ ಇತರ

ಶಿಕ್ಷಕ್ರೆ ಯದ್ಧಗೆ ಸಯಚಿಕ್ೆ ಳುಮುದರಿಯದ ನಮು ಆತುಿಶಹವಷ ಹೆಚಹುಗಟತುದೆ. ನಮು ಹಠ್ಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಲಟ ಮ ರಟ ಭಹಗಗಳನಟನ
ಆಲ್ೆ ೀಚಿ ರಿ. ಈ ಭಹಗಗಳನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಚಚಿವಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
1. ಪೀಠಿಕೆ
ಹಠ್ನಟನ ಹರರಯಭಿಷಟವಹಗ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ುನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಯಟರಟ ಹಹಗ ಮಹಡಟರಟ ಎಯಬಟದನಟನ ಿರಿ ರಿ. ಇದರಿಯದ
ರ ಯಬಬರ ದರಿಯದ ದೆೀಕ್ಷಿಷಟುದೆೀನಟ ಎನಟನುದನಟನ ಗೆ ತಟುಡಿ ಕ್ೆ ಳುಮರಟ. ದರಿಗೆ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ

ುರಟುದೆೀನಟ ಎಯಬಟದನಟನ

ಸಯಚಿಕ್ೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಮುದರಿಯದ /ಚಚಿವಿಷಟುದರಿಯದ ದರಟ ುನಟ ಕ್ಲ್ಲಯಅೆೀಕ್ಟ ಎಯಬಟದರ ಕ್ಡೆಗೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಆಷಕ್ರುಯನಟನಯಟ್ಟ
ಮಹಡಟುದಟ
2. ಪಠದ ಮನಖ್ಯ ಭಗ
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ

ುರಟುದನಟನ ಆಧರಿ , ಿಶಯನಟನ ಷಯಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ನೀು ಷಥಳಿೀಯ ಷಯನ ುಲಗಳನಟನ, ಹೆ ಷ

ಮಹಿಸ ಯನಟನ ದಥವಹ ಷಮಸಹಯ ರಿಹಹರ ದಥವಹ ಗಟಯುಕ್ಹಯವಿಗಳಯತಸ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲ ಿಧಹನಗಳ ಬಳಕ್ೆಯನಟನ ನಧವಿರಿಷಅೆೀಕ್ಟ. ನಮು
ತರಗ ಯಲ್ಲಿರಟ ಷಥಳನಟನ ಉಯೀಗಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟಯತೆ ಹಹಗ ಬಳಷಲಟ ಬರಟಯತಸ ಷಯನ ುಲಗಳನಟನ ಗಟರಟ

.

ಿಿಧ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಬಳಷಟುದಟ. ಷಯನ ುಲಗಳು, ಷಮಯ, ಇವೆಲಿೂ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಯ ರಮಟಖ್ ಭಹಗವಹಗಿರಟತುವೆ. ನೀು
ಿಿಧ ಿಧಹನಗಳನಟನ ಹಹಗ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಬಳ ದರೆ, ನೀು ಬಸಳಶಟು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನಯಟ್ಟ ಮಹಡಿದಯತಹಗಟತುದೆ.
ಯಹಕ್ೆಯದರೆ ದರಟ ಅೆೀರೆ ಅೆೀರೆ ಿಧಹನಗಳ ಕ್ಲ್ಲಯಟತಹುರೆ.
3. ಪಠದ ಕೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಶಟು ರಗ ಯಹಗಿದೆ ಎಯಬಟದನಟನ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಯಹವಹಗಲ ಷಮಯನಟನ ನಗದ್ಧಡಿ ಕ್ೆ ಳಿಮ. (ಹಠ್ ಮಹಡಟವಹಗ ದಥವಹ ಹಠ್ದ
ಕ್ೆ ನೆಯಲ್ಲಿ). ಯಹವಹಗಲ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ಎನಟನುದಟ ರಿೀಕ್ೆ ಎಯಬ ದಥವಿಲಿ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಇದಟ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಹಗ ದ

ಅೆೀಗನೆ –

ಯೀಜಿ ದ ರಶೆನಗಳು ದಥವಹ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲತ ಿಶಯನಟನ ಮಯಡಿಷಟವಹಗ ಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ಆದರೆ ನಮು ಯೀಜ್ನೆ

ಯಿಯದ

ಕ್ ಡಿರಅೆೀಕ್ಟ ಹಹಗ ನೀು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಯದ ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಯಡ ರ ಕ್ರರಯೆಗಳಿಗನಟಸಹರವಹಗಿ ಬದಲ್ಹಣೆಯನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಮಅೆೀಕ್ಟ.
ಹಠ್ನಟನ ಮಟಕ್ಹುಯಗೆ ಳಿಷಟ ಒಯದಟ ಉತುಮ ಮಹಗವಿು, ಹರರಯರ್ದ ಗಟರಿಗಳಿಗೆ ಿಸಯ ರಟಗಟುದಹಗಿದೆ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಇತರ
ಿದಹಯದ್ವಿಗುೆ ಯದ್ಧಗೆ ಮತಟು ನಮೊುಯದ್ಧಗೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಿಯದಟಯಟಹದ ರಗ ಯ ಬಗೆೆ ಚಚಿವಿಷಲಟ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಮಯಹಕ್ಹವನಟನ ನೀಡಅೆೀಕ್ಟ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆೀಳುುದನಟನ ಆಲ್ಲಷಟುದರಿಯದ, ನೀು ಮಟಯದ್ಧನ ಹಠ್ನಟನ ಯಹ ರಿೀ

ಯೀಜಿಷಅೆೀಕ್ೆಯದಟ ಗೆ ತಟುಡಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ

ನೆರವಹಗಟತುದೆ.
ಪಠಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸನುದನ
ಿಸಯದೆ ಮಹಡಿದ ರ ಯಯದಟ ಹಠ್ನಟನ ದಲ್ೆ ೀಕ್ರ

ಹಹಗ ನೀು ಮಹಡಿದ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿರಟ ದಯವಗಳನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲ ರಿ.

ನೀು ಿಸಯದೆ ಮಹಡಿದ ರ ಯಯದಟ ಹಠ್ನಟನ ುನರ್ ದಲ್ೆ ೀಕ್ರ ರಿ ಹಹಗ ದಹಖ್ಲ್ೆಯನಟನ ಇಡಿರಿ. ನಮು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ುನನಟನ
ಕ್ಲ್ಲತರಟ,
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ಯಹ ಷಯನ ುಲಗಳನಟನ ಬಳ ದ್ಧರಿ ಹಹಗ ಹಠ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಉತುಮವಹಗಿ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತಟ ಎಯಬಟದಟ, ನಯತರದ
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ಹಠ್ಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟವಹಗ ನೀು ಮಹಡಅೆೀಕ್ಹದ ಷಟಧಹರಣೆಗಳು

ಬದಲ್ಹಣೆಗಳ

ಳಿಯಲಟ ಷಹಹಯಕ್ವಹಗಟತುದೆ.

ಉದಹಸರಣೆಗೆ, ನೀು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳನಟನ ನಧವಿರಿಷಬಸಟದಟ




ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಬದಲ್ಹಣೆ ದಥವಹ ಮಹಹವಿಡಟ
ಮಟಕ್ು ಮತಟು ನಬವಿಯಧಿತ ರಶೆನಗಳನಟನ ತಯಹರಿ
ಹೆಚಿುನ ಅೆಯಬಲದ ದವಯಕ್ತೆಯಿರಟ ಮಕ್ಾಳಿಗೆ ದನಟಹಲನಹ ದಧಿಗಳನಟನ

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಯಲಟ ಇನ ನ ಉತುಮವಹಗಿ ನೀು ುನನಟನ ಮಹಡಬಸಟದಟ ಹಹಗ ಯೀ ಷಬಸಟದಟ ಎಯಬಟ
ನೀು ರ ಯಯದಟ ಹಠ್

ಕ್ಟರಿತಟ ಆಲ್ೆ ೀಚಿ ರಿ.

ಮಹಡಟವಹಗ ನಮು ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಯಟ ಬದಲ್ಹಣೆಗೆ ಳಡಲ್ೆೀಅೆೀಕ್ಹಗಬಸಟದಟ, ಯಹಕ್ೆಯದರೆ

ರ ಯಯದನಟನ ುನಹಗಬಸಟದಟ ಎಯದಟ ನೀು ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಸಹಧಯಿಲಿ. ಉತುಮ ಯೀಜ್ನೆ ಎಯಬಟದರ ದಥವಿ ಯಹ ರಿೀ ಯ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಹಗಅೆೀಕ್ಟ ಎಯಬಟದಟ ನಮಗೆ ಳಿದ್ಧರಅೆೀಕ್ಟ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ನೆೈಜ್ವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ನೀು ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಳುಮ ದಯವಗಳಿಗೆ ನೀು
ಯಿಯದ ರ ಕ್ರರಯಿಷಲಟ ತಯಹರಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಯಡಿರಅೆೀಕ್ಟ.
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