ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಯಹವಹರತ ಕಲಿಕೆಯನತು
ಷಮನವಯಗೆೊಳಿಷತುದತ

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಭಹಹದಹಸೆಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ ದೃಷ್ಟ್ು
ಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀುಟದದೆೀ ೆೆ್ – ಆಂಡಿಯಹ OERನ ಭಟಖ್ಯ
ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನಟನ ಇಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ ಄ಯಟ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ ಄ವಯಕ್ವಿಯಟ
ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈದಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ
ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ುಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ,
ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂುಟ ಄ದಗಳನಟನ ನ ತನ ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ
ಭತಟು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷಟದದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ ಄ನವಮವಹಗಟ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತಟು ೆೆ್
ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್
ಷಲಹೆಗಳನಟನ ನೀುಟತುವೆ. ೆೆ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂುಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನುಟವಿನ ುನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್
ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.
ವಿೀಡಿಯೀ ಷಂನೊೂಲಗಳು

ೆೆ್ ಆಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸದ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ
಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟದದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹದ ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನುತೆಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ ವಿೀಡಿಯೀ
ಚಿತರದ ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ
ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ೆಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎ್.ಡಿ ಕ್ಹ್ಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ
ಆದಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀ್ ಮಹುಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲೆಲೀನಿದೆ?
ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಶಹಲ್ಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಠ್ಯಕ್ರಭದ ವಿಶಮಗಳನಟನ ವೆೀಳಹ ಟಿುಗನಟಸಹಯವಹಗಿ ಮಹುಫಸಟದಹದ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಯಹಗಿ
ವಿಬಜಿಷಲ್ಹಗಿಯಟತುದೆ. ಆತಯ ಠ್ಯಕ್ರಭದ ವಿಶಮಗಳಂತೆಯೆೀ, ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮನಟನ ಷಸ ಂದಟ ವಿಶಮನಹನಗಿ
ರಿಗಣಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಠ್ಯಕ್ರಭದಲ್ಲಿಯಟ ಆತಯ ವಿಶಮಗಳಂತಲಿದೆ, ಆಲ್ಲಿ ಒದಟ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆಗೆ ಹರಭಟಖ್ಯತೆ ಆಯಟತುದೆ. ಅದರೆ ಎಲಿ
ವಿಶಮಗಳ ಬೆ ೀಧನೆ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ ಿ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಹಹಷಟ ಹೆ ಕ್ಹಾಗಿಯಟತುದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀದ ರಿಷಯ ವಿಜ್ಞಹನ
ಬೆ ೀಧಿಷಟತ್ತುಯಟವಹಗ, ಅ ವಿಶಮದ ರಿಕ್ಲನೆಗಳು ಭತಟು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ದಗಳನಟನ ರಿಚಯಿಷಟತ್ತುೀರಿ ಭತಟು ಄ದನಟನ ಕ್ಲ್ಲಷಟವಹಗ
ಭಕ್ಾಳನಟನ ಅಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆ, ಒದಟ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆಗೆ ಸಚಟುತ್ತುೀರಿ.
ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಷಭನವಮದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ (integrated learning) ಕ್ಟರಿತಟ ಹೆಚಟುರಿ ಄ರಿನಟನ ಕ್ೆ ುಟ ಈದೆದೀವವಿದೆ. ಹರಥಮಿಕ್ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ವಿಶಮ ಷಟುನಟನ ಗಳಿಷಟದದಯ ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಟದದಕ್ೆಾ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಟದದಕ್ೆಾ
ಮಹಗಿದವಿನ ನೀುಟತುದೆ.

ಈ ಘಟಕದಲಿಲ ನಿೀವೆೀನತ ಕಲಿಯಬಸತದತ?
ವಿಶಮ ಷಟುನಟನ ಗಳಿಷಟದದಯ ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಟದದಕ್ೆಾ ಹಠ್ಗಳನಟನ ಯೀಜಿಸಿ, ಄ನಟಷಹಿನಕ್ೆಾ
ತಯಟದದಟ.
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಸಭಹಗಿತವದ, ಈದೆದೀವ ೂಿಕ್ ಗಟಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ುಗಿಷಟದದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ತ್ತಳಿಮಟದದಟ

ಈ ಮಹಗಗ ಏಕೆ ಮತಖ್ಯ?
ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಬೆ ೀಧಿಷಟ ಎಲಿ ವಿಶಮಷಟುಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಕ್ೌವಲಗಳು ಄ತಯವಯಕ್. ಂದಟ ನದ್ಧಿಶು ವಿಶಮ
ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಄ದಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ದಗಳು, ನಟಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಭತಟು ಯಚನೆಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ, ಹೆೀಳಿ, ಒದ್ಧ, ಫರೆದಟ, ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂುಟ,
ದಟಡಿಸಿಕ್ೆ ಂುಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಹನನಟನ ತಭಮದಹಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯೀಜಿಸಿ, ಉಿಸಸಿ, ಗಭನಸಿ, ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿ, ವಿರಿಸಿ, ವಹಯಖ್ಹಯನಸಿ, ಸಹರಹಂಶಿಷಟದದಟ
಄ಯ ವಿಜ್ಞಹನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಷೆುೀ ಄ಲಿದೆೀ ಭಹಷಹ ಬೆಳಣಿಗೆಗ ಷಸಕ್ಹರಿಯಹಗಟತುದೆ. ಶಹಲ್ೆಮ ಎಲಿ ವಿಶಮ ಷಟುಗಳಲ್ಲಿಮ ಭಹಷೆ ಭತಟು
ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ಄ಕ್ಹವವಿಯಟತುದೆ. ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಂದಕ್ೆ ಾಂದಟ ೂಯಕ್ವಹಗಿಯಟ ಇ ಄ಂವಗಳನಟನ – ವಿಶಮ ಷಂಫಂಧಿತ
ವಿಶಮ ಷಟು ಹಹಗ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ – ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ ಕ್ಟವಲ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಲಕ್ಷಣ.
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ರಷಂಗ ಄ಧಯಮನ 1:

ಗೆೀಿ ಳಶಹಷರದ ಬೆೀಿ ಧನೆ

ಮಿೀನಹಯಯಟ ಮಹಲ ರಿನ ಷಕ್ಹಿರಿೀ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ 4ನೆೀ ತಯಗತ್ತಗೆ ಎಲಿ ವಿಶಮಗಳನ ನ ಬೆ ೀಧಿಷಟತಹುರೆ. ಄ಯ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
಄ಯಟ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಸಿದದನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ವಿರಿಸಿದಹದರೆ.
ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷ ಮಿ, ಚಂದರ ಭತಟು ನಕ್ಷತರಗಳು ಎಂದರೆ ಕ್ಟತ ಸಲವಿದೆ ಭತು ಯಹವಹಗಲ ಄ದಯ ಕ್ಟರಿತಟ
ಮಹತನಹುಟತ್ತುಯಟತಹುರೆ. ತಹದ ಬಹನಟುಟದ (space suit) ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂು ಹಹಗೆ ಄ಥವಹ ಬೆೀರೆ ಗರಸಗಳಿಂದ ಫಯಫಸಟದಹದ ಜಿೀವಿಗಳನಟನ
ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಂುಟ ಄ದಗಳ ಚಿತರ ಫರೆಮಟದದಟ ಸಲರಿಗೆ ಫಸಳ ಪಿರಮವಹದ ಕ್ೆಲಷ. ಇ ಶಿದ ಮೊಲ್ಲಗೆ ಇ ಅಷಕ್ರುಮನಟನ ಬೆಳೆಷಲಟ
ನಹನಟ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳನಟನ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡೆ. ಇ ವಿಶಮ ಭತಟು ಆದಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಷೆಮ ಫಗೆೆ ರ್ಹಗಯ ಕ್ಳಹಗಿ ನಧಹನವಹಗಿ
ಯೀಚಿಸಿದೆ.
ಷ ಮಿನಂದ ಆಯಟ ದ ಯಕ್ೆಾ ಄ನಟಕ್ರಭವಹಗಿ ಗರಸಗಳ ಹೆಷಯಟಗಳನಟನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಸಕ್ಹರಿಯಹಗಟ ಂದಟ ಅಟ್ದ್ಧಂದ
ಹಠ್ನಟನ ಹರಯಂಭಿಸಿದೆ. ಭಟಂದ್ಧನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ, ಎಲಿ ಭಕ್ಾಳ 10 ಗಟಂದಗಳನಟನ ಯಚಿಸಿ, ಗಟಂದಗಳಿಗೆ ಇ ರಿೀತ್ತ ಹೆಷರಿೆೆು – ಬ ಮಿ,
ವಟಕ್ರ, ಭಂಗಳ, ಗಟಯಟ, ಫಟಧ, ವನ, ನೊುನ್, ೂಿೆೆ ೀ ಭತಟು ಮಟರೆೀನ್. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ ವಿಜ್ಞಹನದ ಠ್ಯದಷುಕ್ ಕ್ೆ ಟ್ಟು ಄ದಯಲ್ಲಿ
಄ಯ ಗಟಂಪಿನ ಹೆಷರಿನ ಗರಸ ಄ಥವಹ ಚಂದರನ ಚಿತರ ಸಟುಟಕ್ರ, ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಸಿಗಟ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಷಂಗರಿಸಸಿ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
ಷಟಳಿವಿಗಹಗಿ ಕ್ೆಲದ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ದ ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದೆ:


ನಭಮ ಗರಸದ ಫಣಣ ಯಹದದಟ?



಄ದಟ ಷ ಮಿನಂದ ಎಶಟು ದ ಯದಲ್ಲಿದೆ?



಄ಲ್ಲಿ ಜಿೀವಿಷಲಟ ಸಹಧಯವೆ?



ಏಕ್ೆ ಄ಥವಹ ಏಕ್ರಲಿ?

ತಭಮ ಕ್ೆಲಷ ಭಟಗಿಸಿದ ಮೀಲ್ೆ ರತ್ತಯಫಬಯ ತಭಮ ಗರಸ಄ಥವಹ ಚಂದರನ ಕ್ಟರಿತಟ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯುನೆ
ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ವಿರಿಸಿದೆ. ನೆನಪಿನಂದ ಹೆೀಳಿ ಄ಥವಹ ಠ್ಯ ದಷುಕ್ ಄ಥವಹ ತಭಮ ನೆ ೀಟ್ ನಸ್  ನಂದ ಒದ್ಧ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ
ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಕ್ೆಲಷ ಮಹುಟತ್ತುಯಟವಹಗ, ನಹನಟ ತಯಗತ್ತಯಳಗೆ ಒಡಹುಟತ್ತುದಟದ, ಄ಯ ಕ್ೆಲಷನಟನ ನೆ ೀುಟತಹು,
ಮಹತಟಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ ಄ಯ ಖ್ಗೆ ೀಳಶಹಷರದ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆ ಭತಟು ರ್ೆ ತೆ ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಭಹಷಹ ಬೆಳಣಿಗೆ ಅಗಟದದನಟನ
ಗಭನಷಟತ್ತುದೆ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚನಹನಗಿ ಒದಟಯಟ ಮಿಕ್ಾರಿಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹುಟದದನಟನ ಪ್ರೀತಹಸ್ ಿಸಷಟತ್ತುದೆದ. ಄ದಟ ಚನಹನಗಿ
ನಡೆಮಟತ್ತುದದದಟದ ನೆ ೀಡಿ ಷಂತಷ ೆೆು.
ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ, ಂದಟ ಗರಸ ಄ಥವಹ ಚಂದರನ ಫಗೆೆ ‘ಆತಟು ರಶೆನಗಳು’ ಅಟ್ವಹುಲಟ ಄ಕ್ಹವ ಮಹಡಿಕ್ೆ ೆೆು. ಮೊದಲಟ ನಹನಟ
಄ರಿಗೆ ಅುಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ತೆ ೀರಿಸಿಕ್ೆ ೆೆು, ನಂತಯ ಎಂಟ್ಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂದ ಯಚಿಸಿಕ್ೆ ಂುಟ ಇ ಅಟ್ವಹಡಿ ಎಂದಟ
ನದೆೀಿಶಿಸಿದೆ. ಆದಹದ ನಂತಯ, ಄ಯ ನೆ ೀಟ್ ನ ದಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ತಭಮನೆನೀ ತಹದ ಂದಟ ಗರಸ ಎಂದಟ ಭಹವಿಸಿಕ್ೆ ಂುಟ, ಹಯರಹಗಹರಫ್
ಫರೆದಟ, ಄ದನಟನ ಂದಟ ಚಿತರದ ಭ ಲಕ್ೂ ನಯ ಪಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಇ ವಿಶಮ-ಷಂಫಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು
ಷಂತೆ ೀಶದ್ಧಂದ ಹಲ್ೆ ಂ
ೆ ುಯಟ ಄ಂತ ಄ನನಸಿತಟ ಏಕ್ೆಂದರೆ ಫಸಟವಃ ಆದಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಶಟು ಗಟಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿದದದ ಹಹಗ
ಆದಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯಭಮ ಄ಂವಗಳು ಭತಟು ಕ್ೌವಲಗಳು ಄ುಕ್ವಹಗಿದದದ.
ಸಹಧಯವಹಗಲ್ೆಲಿ, ಂದಟ ವಿಶಮ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಹಗಲ್ೆಲಿ - ಄ದಟ ಬ ಗೆ ೀಳ ಶಹಷರವಿಯಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ಚರಿತೆರ ಆಯಫಸಟದಟ - ಄ದಯ
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ
ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆಗ ಄ಕ್ಹವವಿಯಟಂತೆ ಹಠ್ ಯೀಜ್ನೆ ತಯಹರಿಷಲಟ ರಮತ್ತನಷಟತೆುೀನೆ.
ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಗಟಂಪಿಗೆ ತಯಗತ್ತಗೆ ಫಯಟ ಮೊದಲಟ ಒದಲಟ ಷ ಕ್ು ಲ್ೆೀಖ್ನಗಳನಟನ ಕ್ೆ ುಟತೆುೀನೆ. ಄ಯ ಜ್ಞಹನನಟನ
ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ಅಟ್ಗಳು ಹೆ ಳೆದರೆ, ಄ನ ನ ಫಳಷಟತೆುೀನೆ. ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ೆ ರೀಢಿಕ್ರಿಷಲಟ
ಫಯಣಿಗೆಮನಟನ ಕ್ೆ ುಟತೆುೀನೆ. ಇ ರಿೀತ್ತ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಲ್ಲಿಕ್ೆಾ ತೆರೆದಟಕ್ೆ ಳುು ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಎಯುಟ – ಭ ಯಟ
ಪಿೀರಿೀಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುತೆುೀನೆ.

ಚಂತ್ನೆಗೆೊಂದತ ಕ್ಷಣ


ಮಿೀನಹಯಯಟ ತಭಮ ಹಠ್ಗಳಿಗೆ ಯಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಫಳಸಿದಯಟ?



ನಭಮ ಄ಭಿಹರಮದಲ್ಲಿ, ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಸೆೀರಿಷಟದದಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಈದೆದೀವಗಳೆೀನಟ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂದಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತನಹುಟದದನಟನ ಗಭನಸಿ, ಮಿೀನಹಯಯಟ ಯಹ ವಿಧದ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ
ಟಿಣಿಗಳನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯ?
ದಿೆೆ ೀ ಭತಟು ಚಂದರ ಗರಸಗಳಲಿ. ಮಿೀನಹಯಯ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ತದ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಟತುವೆಯೆ?
ಆದಹಗದ್ಧಯಲಟ ಄ಯಟ ಯಹ ಕ್ರಭಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ?

ಷಸಭಹಗಿತವದ ಗಟಂದಕ್ೆಲಷಕ್ೆಾ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟದದಯ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಹೆಚಟು ತ್ತಳಿಮಲಟ ‚ಗಟಂದಕ್ೆಲಷ ಫಳಷಟದದಟ’ ಷಂನ ಮಲ
1 ಒದ್ಧ.

Video: Using groupwork
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ

ಚಟತಟಿಕೆ 1: ಷಮನವಯ ಕಲಿಕಹ ಉದೆದೀವಗಳು
ವಿಶಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟ ಎಯುಟ ಹಠ್ಗಳ ಯ ದರೆೀಷೆಗಳನಟನ
ಷಂನ ಮಲ 2ರಷಟುತ ಡಿಷಟತುದೆ. ಗಣಿತದ ಭಹಷೆ, ಅಕ್ೃತ್ತಗಳ ಗಟಣಗಳು, ಗಟಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ, ಚಲನೆ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆಮನಟನ ಂದಟ
ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಲ್ಹಗಿದೆ; ಆನೆ ನಂದಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ೆ, ವಿಜ್ಞಹನ, ಕ್ಹಯ ಭಹಷೆ, ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ೆಲಷ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆಮನಟನ
ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಸಿದೆ. ಎಯು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಕ್ರರಿಮ ಄ಥವಹ ಿಸರಿಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ನವಮ ಮಹಡಿ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ.
ಆಕ್ೆಾ ಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಫಸಳ ಕ್ಡಿಮ.
‘ಹಠ್ 1: ಗಣಿತ, ಅಕ್ಹಯ, ಚಲನೆ ಭತಟು ಭಹಷೆ’ ಄ನಟನ, ಸಹಧಯವಹದರೆ, ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯಗಿಯಂದ್ಧಗೆ ಒದ್ಧ. ನಂತಯ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳ
ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಚಚೆಿ ನಡೆಸಿ:
1. ಹಠ್ 1 ಯಲ್ಲಿ ವಿರಿಷಲ್ಹಗಿಯಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹುಟ ಮೊದಲಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನ ವಿಶಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಏನಟ
ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ?
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ಗಣಿತ



ಒದಟ



ಫಯಣಿಗೆ



ೆಹುಗಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹುಟದದಟ
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ
2. ಗಣಿತ, ದೆೈಿಸಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಄ಥವಹ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿಯಟ ೂಿಜ್ಞಹನನಟನ, ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಯಹ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ವಿಷುರಿಷಟತುವೆ ಄ಥವಹ ಷಫಲಗೆ ಳಿಷಟತುವೆ?
ಇಗ ‘ಹಠ್ 2: ಗರಸಗಳು, ಫಣಣಗಳು ಭತಟು ಕ್ಹಯ ಭಹಷೆ’ ಒದ್ಧ. ನಂತಯ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಸಿ.
1. ಹಠ್ 2 ಯಲ್ಲಿ ವಿರಿಷಲ್ಹಗಿಯಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹುಟ ಮೊದಲಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನದಗಳನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ
ಏನಟ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ?
 ಗರಸಗಳು
 ಫಯಣಿಗೆ
 ದಯ
 ಕ್ಲ್ೆ
 ಷಸಹಠಿಮ ಬೆಂಫಲ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿಯಟ ಕ್ಲ್ೆ, ವಿಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಭಹಷೆಮ ೂಿಜ್ಞಹನನಟನ, ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಹೆೀಗೆ ವಿಷುರಿಷಟತುವೆ ಄ಥವಹ
ಷಫಲಗೆ ಳಿಷಟತುವೆ?
ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ ನೀದ ಭಟಂದೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಲ್ಲಯಟ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಠ್ಯದಷುಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಹಠ್ನಟನ ಇಗಲ್ೆೀ ನೆ ೀಡಿ.
಄ದಯಲ್ಲಿಯಟ ವಿಶಮಷಟುವಿನ ರ್ೆ ತೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮನಟನ ಸೆೀರಿಷಫಸಟದಹದ ಄ಕ್ಹವಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿಕ್ೆ ಳಿು.
ಯಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹುಟದದಕ್ೆಾ ಷ ಕ್ುವಹಗಿವೆ ಎಂದಟ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ. ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಂದ್ಧಗೆ ನಭಮ
ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ಚಚಿಿಸಿ.
ನಭಮ ಄ಭಿಹರಮದಲ್ಲಿ, ನೀದ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟ ರಮತನ ಮಹಡಿಲಿದ್ಧದದರೆ, ಬೆೀರೆ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ಷವಹಲಟಗಳನಟನ
ಎದಟರಿಷಟತ್ತುದ್ಧದರಿ? ಆದಗಳನಟನ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ನಭಹಯಿಷಫಸಟದಟ?
ಹಠ್ ಮಹಡಿಯಹದ ಮೀಲ್ೆ, ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಬೆ ೀಧನೆಯಿಂದ ಅದ ನಭಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಸಿ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಈಂೆಹಯಿತಟ? ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳುವಿರಿ?

2 ಹೆಚತು ಕಠಿಣವಹಗಿರತ ವಿಶಯದೆೊಂದಿಗೆ ಭಹಷೆ ಮತ್ತು ಸಹಕ್ಷರತೆಯ ಬೆಳಣಿಗೆಯನತು ಯಹ ರೀತಿಯಲಿಲ
ಸೆೀರಷಬಸತದತ
ಭಟಂದ್ಧನ ರಷಂಗ ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ ಟಿೀಚರ್ ಫಬಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಠಿಣ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಷಹ ಗಳಿಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಿದ ರಿೀತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಒದಟವಿರಿ.
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ
ರಷಂಗ ಄ಧಯಮನ 2: ಭಹಷೆ ಭತಟು ವಿಜ್ಞಹನ
ವಿನಹಮಕ್ ಯಯಟ ಕ್ೆ ಳದಲ್ಲಿ 6ನೆೀ ತಯಗತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ. ಷಷಯ ಶಹಷರಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಂಕ್ರೀಣಿ ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ದಗಳನಟನ ತಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ರಿಚಯಿಸಿದಯಟ ಎಂಫಟದನಟನ ವಿರಿಸಿದಹದರೆ.
ಠ್ಯದಷುಕ್ದಲ್ಲಿದದ ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ ಷಷಯ ಶಹಷರಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಹಠ್ವಹಗಿತಟು. ಄ದಯಲ್ಲಿಯಟ ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ರಿಕ್ಲನೆ ಭತಟು ದಗಳು –
ಆವೆಯು ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಶುವಹಗಫಸಟದೆಂದಟ ನನಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧತಟು. ಄ದಕ್ೆಾ ನಹನಟ ವಿಶಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹಹಗ ಄ದರೆ ಟಿುಗಿಯಟ
ವಿಶೆೀಶ ಭಹಷಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಎಯುನ ನ ಸೆೀರಿಷಟಂತಸ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಮ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಯಚಿಸಿಕ್ೆ ಂಡೆ.
ಮೊದಲನೆ ದ್ಧನ, ಠ್ಯದಷುಕ್ದಲ್ಲಿನ ಹಠ್ನಟನ ರಿಚಯಿಸಿ, ಄ರಿಗೆ ಄ದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಏನಟ ಗೆ ತ್ತುದೆ ಎಂದಟ ನಹನಟ
ತ್ತಳಿಮಲ್ಲಕ್ೆಾ ಕ್ೆಲದ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ನಂತಯ ಹಠ್ದ ಂದಟ ಭಹಗನಟನ ಷಯದ್ಧಮಲ್ಲಿ ಒದಟಂತೆ ಹೆೀಳಿದೆ, ಷವಲ ಭಟಿುಗೆ, ಹೆ ಷ
ದಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಿದದರಿಂದ ಭತಟು ಷವಲ ಭಟಿುಗೆ ವಿಶಮ ರಷಟುತ ಡಿಸಿಸ್ ದದ ರಿೀತ್ತ ಫಸಳ ತಹತ್ತವಕ್ವಹಗಿ ಆದದದರಿ
ದ ಂದ ಒದಟದದಟ ಄ರಿಗೆ
ಷವಹಲ್ಹಗಿ ರಿಣಮಿಸಿತಟ. ಄ಯಟ ರತ್ತೀ ಭಹಗನಟನ ಒದ್ಧ ಭಟಗಿಸಿದ ನಂತಯ, ಷಯಳ ದಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ವಿಶಮನಟನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿ ಹಹಗ ಕ್ದ ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೆಲದ ಚಿತರಗಳನಟನ ಫರೆದಟ ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆಮನಟನ ಄ನಟಕ್ ಲ್ಲಷಲಟ
ರಮತ್ತನಸಿದೆ.
ಎಯುನೆೀ ದ್ಧನ ನನನ ತಯಗತ್ತಮನಟನ ಅಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟ ಎಂಟ್ಟ ಗಟಂದಗಳನಹನಗಿ ವಿಭಹಗ ಮಹಡಿದೆ. ಎಲಿ ಗಟಂದಗಳೄ ಹೆ ಯಗೆ
ಹೆ ೀಗಿ ಶಹಲ್ಹ ಅಯಣದಲ್ಲಿಯಟ ವಿವಿಧ ಷಷಯಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಿಷಬೆೀಕ್ೆಂಫ ಷ ಚನೆ ಕ್ೆ ೆೆು. ಂದಟ ಷಷಯನಟನ ‘ನೆ ೀುಟ’ದದಯ ಹಹಗ
ಗಭನಷಟದದಯ ನುಟವೆ ಆಯಟ ಯತಹಯಷನಟನ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ರತ್ತ ಗಟಂಪಿಗ ಂದಟ ಕ್ಹಮಿನಟನ ಿಸಸಿದೆ. ಎಯುಟ ಗಟಂದಗಳಿಗೆ,
ಷಷಯಗಳ ಎತುಯ, ಕ್ಹಂುಗಳು ಭತಟು ಶಹಖ್ೆಗಳಹಗಟದದನಟನ ಗಭನಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ; ಎಯುಟ ಗಟಂದಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ಎಲ್ೆಗಳ
ಅಕ್ಹಯ ಭತಟು ಯಚನೆಮನಟನ ಗಭನಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ;ಆನೆನಯುಟ ಗಟಂದಗಳು ಸ ವಿನ ವಿವಿಧ ಭಹಗಗಳನಟನ ಗಭನಷಬೆೀಕ್ರತಟು. ಕ್ೆ ನೆಮ
ಎಯುಟ ಗಟಂದಗಳು ಬ ಮಿಮ ಕ್ೆಳಗಿಯಟ ಭಹಗಗಳನಟನ ಄ಧಯಮನ ಮಹುಲಟ ಕ್ೆಲದ ‘ಕ್ಳೆ’ ಷಷಯಗಳನಟನ ಕ್ರತಟು ಗಭನಷಬೆೀಕ್ರತಟು.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಭನಸಿದದಯ ಚಿತರಗಳನಟನ,ತಭಮನೆ ೀಟ್ ನ ದಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಪ್ರೀತಹಸ್ ಿಸಸಿದೆ. ಄ದನಟನ ಮಹುಟವಹಗ ಄ಯ
ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ಄ಯ ಗಟಂಪಿನ ಆತಯ ಷದಷಯರೆ ುನೆ ತಟಲನೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಄ಯಟ ಕ್ೆಲಷದಲ್ಲಿ ನಯತರಹಗಿದಹದಗ, ಄ರಿಗೆ
಄ಗತಯ ಮಹಗಿದವಿನ ನೀಡಿ ಄ರಿಗೆ ಬೆಂಫಲ ಕ್ೆ ುಟತ್ತುದೆದ. ಇ ಷಸಭಹಗಿತವದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಄ರೆಲಿಯ ಷಂೂಣಿವಹಗಿ
ತೆ ುಗಿಕ್ೆ ಂಡಿದಹದರೆ ಎಂದೆನಸಿತಟ.
ಭ ಯನೆೀ ದ್ಧನ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಠ್ಯದಷುಕ್ ನೆ ೀಡಿ ಷ ಕ್ು ದಗಳನಟನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂುಟ ಄ಯ ಚಿತರಗಳನಟನ ಹೆಷರಿಸಿದಯಟ. ಆದನಟನ
ಮಹುಟತ್ತುಯಟವಹಗ ಷಷಯಶಹಷರದೆ ುನೆ ಬೆಸೆದ್ಧಯಟ ಷಷಯಶಹಸಿರೀಮ ಭಹಷೆಮ ಫಳಕ್ೆ ಹರಯಂಬವಹಯಿತಟ.
ನಹಲಾನೆೀ ದ್ಧನ, ಗಟಂದಗಳಲ್ಲಿ ತಭಮ ಄ಧಯಮನನಟನ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಣಣ ರಷಟುತ್ತಗಳನಟನ
ಸಿದಧಡಿಸಿ, ಄ದನಟನ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂುಯಟ. ಆದನಟನ ಮಹುಟವಹಗ ಄ಯಟ ಕ್ಲ್ಲತ್ತುದದ ಹೆ ಷ ದಗಳನಟನ ರಯೀಗ
ಮಹಡಿದಯಟ ಭತಟು ತಹದ ಫರೆದ ಚಿತರಗಳನಟನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂುಟ ವಿಯಣೆ ನೀಡಿದಯಟ. ಭಧಯದಲ್ಲಿ ನಹನಟ, ’ಪ್ದೆಗಳಿಗ ಷಷಯಗಳಿಗ
ಆಯಟ ಯತಹಯಷವೆೀನಟ’ ಎನಟನಂತಸ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ ಄ಯನಟನ ರಚೆ ೀದ್ಧಷಟತ್ತುದೆದ. ತಯಗತ್ತಮ ಆತಯರಿಗ ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಭಟಕ್ು
ಅಹಹವನನಟನ ಕ್ೆ ೆೆು.
ಹೆ ಷ ರಿಕ್ಲನೆಗಳ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆ ಭತಟು ಄ದರೆ ುನೆ ಬೆಸೆದ್ಧಯಟ ದಗಳೆೄ ುನೆ ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಬೆೀಕ್ಹದ ೆರೀಯಣೆ
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ
ಸಿಗಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಠ್ಯದ ಮೊದಲ ಒದಟ ಹಹಗ ನಂತಯದ ಹೆ ರಹಂಗಣ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಫಸಳಶಟು ಷಹಹಮ ಮಹಡಿತಟ ಎನಟನದದನಟನ
ನಹನಟ ಗಭನಸಿದೆ. ತಹದ ಕ್ಲ್ಲತ್ತುದದನಟನ ಭಂಡಿಷಲಟ ಮಹಡಿದ ರಮತನ, ಭತಟು ಗಟಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಄ಯ ಮಹತಟ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ
ಷಷ್ಟ್ುೀಕ್ರಿಷಲಟ ಭತಟು ಫಲ ಡಿಷಲಟ ಷಹಹಮಕ್ಹರಿಯಹಗಿತಟು.
ಚಂತ್ನೆಗೆೊಂದತ ಕ್ಷಣ
ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಫಬರೆ ುನೆ, ವಿನಹಮಕ್ಯಯ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಯಿಂದಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಪಲ್ಲತಗಳನಟನ ರಿಗಣಿಸಿರಿ:
 ವಿಜ್ಞಹನದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಪಲ್ಲತಗಳು ಯಹದದ?
 ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಪಲ್ಲತಗಳು ಯಹದದ?

 ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಸಕ್ಹರಿೀ ಸಹಭಥಯಿ, ಅಲ್ಲಷಟ ಄ಥವಹ ಮೌಖಿಕ್ ಸಹಭಥಯಿ - ಬೆೀರೆ ಭಹಷೆಮಲ್ಲಿಯಹದಯ
ಆಯಫಸಟದಟ - ಆಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚಟುರಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಪಲ್ಲತಗಳಿವೆಯೆೀ?
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಷಯಗಳ ಕ್ಟರಿತಹದ ನತಯ ಫಳಕ್ೆಮ ಭತಟು ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ದಗಳೆಯುನ ನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ ಭತಟು ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್
ಭಹಷೆಮ ಇ ದಗಳನಟನ ತಭಮ ರಿಷಯದಲ್ಲಿಯಟ ಷಷಯಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷಲಟ ಷಭಥಿರಹದಯಟ. ಆದಟ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಂಘಟಿಸಿ,
಄ಥಿೂಣಿವಹಗಿಷಟತುದೆ. ಄ದಲಿದೆೀ ಷಷಯಗಳನಟನ ವಿರಿಷಲಟ ಭತಟು಄ಯಟ ಷಂಗರಿಸಸಿದ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ರಷಟುತ ಡಿಷಲಟ ಄ರೆಲಿ
ಷಸಕ್ರಿಸಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿದಯಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟದದೆೀನಟ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ ವಿನಹಮಕ್ಯಯಟ ಇ ಹಠ್ ಷಯಣಿಮನಟನ ಹರಯಂಭಿಸಿದಯಟ. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಫಳಷಟ ತಂತರದ ಫಗೆೆ ಹೆಚಟು ತ್ತಳಿಮಲಟ ಕ್ರೀ ಷಂನ ಮಲ ‘Using questioning to promote thinking’
಄ನಟನ ಒದ್ಧ.

Video: Using questioning to promote thinking
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ

ಚಟತಟಿಕೆ 2: ವಿಶಯದ ದಷಂತ್ುನತು ಪ್ಹಠದೆೊಳಗೆ ಷಮನವಯಗೆೊಳಿಷತುದತ
ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ ನೀದ ಭಟಂದೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಲ್ಲಯಟ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಠ್ಯದಷುಕ್ದ ಹಠ್ನಟನ ಇಗಲ್ೆೀ ನೆ ೀಡಿ. ಅ ವಿಶಮಕ್ೆಾ
ನಗದ್ಧಯಹದ ನದ್ಧಿಶು ದಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ.
ಇ ದಗಳ ಫಳಕ್ೆಮನಟನ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಿಷಟ ಹಹಗ ಇ ದಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಮಹತನಹುಟ, ಅಲ್ಲಷಟ, ಒದಟ ಄ಥವಹ ಫರೆಮಟ
ಭಜ್ವಹದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯಂದನಟನ ಅಯೀಜಿಸಿ. ವಿನಹಮಕ್ಯಯಟ ಯೀಜಿಸಿದಂತೆ ನಹಲಟಾ ಄ಧಿಗಳನೆನೀ ನೀೂ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಿಲಿ.
ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ೂಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಅಧರಿಸಿ, ಂದಟ ಄ಧಿಮನಟನ ಯೀಜಿಸಿ ಅಯಂಭಿಸಿ. ನಭಮ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ
ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳಿು.

3 ಸಹರಹಂವ
ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ವಿಶಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹಹಗ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆಮನಟನ ತಭಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ
ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟತಹುರೆ ಎನಟನದದಯ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ ಒದ್ಧಯಟವಿರಿ. ವಿಶಯಹಧಹರಿತ ಠ್ಯದಷುಕ್ ನೆ ೀಡಿ, ಄ದಯ ವಿಶಮ
ಷಟುವಿನೆ ುನೆ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಷಮಿಮಳನ ಮಹುಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ರಿಗಣಿಸಿಯಟವಿರಿ.
ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ತಯಗತ್ತಗಳನಟನ ಠ್ಯಕ್ರಭದ ಆತಯ ವಿಶಮಗಳೆೄ ುನೆ ಷಂಫಂಧವಿಲಿದ್ಧಯಟಂತೆ
ನೆ ೀುಟತಹುರೆ. ಅದರೆ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಬೆೀರೆ ವಿಶಮಗಳ ಹಠ್ಗಳೆೄ ುನೆ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಯಲ್ಲಿ ಄ನೆೀಕ್
಄ನಟಕ್ ಲಗಳಿವೆ. ಹೆ ಷತಹಗಿಯಟ ವಿಶಮ-ಷಂಫಂಧಿತ ರಿಕ್ಲನೆಗಳು ಭತಟು ಭಹಷೆಮನಟನ ಄ಭಹಯಷಮಹುಲಟ ಭತಟು ಄ಂತಗಿತ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಗಟಂದ ಅಧಹರಿತ ಷಸಭಹಗಿತವದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಫಸಳ ಮೌಲಯಮಟತವಹದದಟದ.

ಷಂನೊೂಲಗಳು
ಷಂನೊೂಲ 1: ಗತಂುಕೆಲಷ ಬಳಷತುದತ
ಗಟಂದಕ್ೆಲಷನಟನ ಂದಟ ಸಹಮಹನಯ ಗಟರಿ ಸಹಧನೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಣಣ ಗಟಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹುಟದದನಟನ ಈತೆುೀಜಿಷಟ ಯಸಿಥತ,
ಷಕ್ರರಮ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮಹಗೆ ೀಿಹಮ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಯಸಿಥತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಭ ಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹೆಚಟು ಷಕ್ರರಮ ಹಹಗ
ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಟದದಕ್ೆಾ ಷಣಣ ಗಟಂದಗಳು ಷಸಕ್ಹರಿಯಹಗಟತುವೆ.
ಗಟಂದಕ್ೆಲಷದ ರಯೀಜ್ನಗಳು
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಚಿಂತನೆಗೆ, ಷಂಸನಕ್ೆಾ, ವಿಚಹಯಗಳ ವಿನಭಮಕ್ೆಾ ಭತಟು ನಧಹಿಯಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುದದನಟನ
ೆರೀರೆೀಪಿಷಟದದಕ್ೆಾ ಗಟಂದಕ್ೆಲಷ ಫಸಳ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಮಹಗಿ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆೀರೆಮರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ ಭತಟು
ಕ್ಲ್ಲಷಟತಹುರೆ. ಆದಟ ಷಫಲ ಭತಟು ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಿಧಹನ.
ಫರಿೀ ಗಟಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತಟ ಮಹುಟದದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಿುನದೆೀನೆ ೀ ಗಟಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಆಯಟತುದೆ. ಄ದೆೀನೆಂದರೆ, ಂದಟ ಷಶು
ಈದೆದೀವವಿಯಟ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ (shared learning task) ತೆ ುಗಿಕ್ೆ ಂುಟ, ಄ದಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ುಟಗೆ ನೀುಟದದಟ. ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ
ಏತಕ್ಹಾಗಿ ಗಟಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧದೀರಿ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ ಹಹಗ ಭಹಶಣ ಬಿಗಿಮಟದದಕ್ರಾಂತ ಆದಟ
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ
ಏಕ್ೆ ಯೀಗಯವಹದಟದ ಎನಟನದದಟ ಷಸ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ. ಄ಂದರೆ ಗಟಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ
ಭತಟು ಆದಗಳನಟನ ಯಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಈದೆದೀವಕ್ೆಾ ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧೀದ ವಿ ಎನಟನದದಯಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ ಆಯಬೆೀಕ್ಟ.
ಗತಂುಕೆಲಷನತು ಯೀಜಿಷತುದತ
ಯಹವಹಗ ಭತಟು ಯಹ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗಟಂದಕ್ೆಲಷ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಎನಟನದದಟ ಹಠ್ದ ಕ್ೆ ನೆಮ ವೆೀಳೆಗೆ ಅಗಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ
ಅಧರಿಸಿಯಟತುದೆ. ಗಟಂದಕ್ೆಲಷನಟನ ಹಟ್ದ ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಄ಥವಹ ಭಧಯದಲ್ಲಿ ಯಹವಹಗಲ್ಹದಯ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಅದರೆ ಆದಕ್ೆಾ
ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಮನಟನ ಕ್ೆ ುಬೆೀಕ್ಟ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ೆಲಷ ಭತಟು ಗಟಂದಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ
಄ತಟಯತುಭ ಮಹಗಿ ಯಹದದಟ ಎಂಫ ಄ಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ನೀದ ಯೀಚನೆ ಮಹುಬೆೀಕ್ಟ.
ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ, ನೀದ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ, ಗಟಂದಕ್ೆಲಷ ಷಪಲವಹಗಟದದನಟನ ಖ್ಚಿತ ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಅ
ಯೀಜ್ನೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂವಗಳಿಯಬೆೀಕ್ಟ


ಗಟಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಈದೆದೀವ ಭತಟು ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಗಳು



ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಮಿೀಷಲ್ಹಗಟ ಷಭಮ; ಆದಯಲ್ಲಿ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಄ಥವಹ ಸಹರಹಂಶಿಷಟ ಷಭಮೂ ಸೆೀರಿಯಬೆೀಕ್ಟ.



ಗಟಂದಗಳ ಯಚನೆ (ಎಶಟು ಗಟಂದಗಳು, ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಶಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು, ಯಹ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ಗಟಂದಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟದದಟ)



ಗಟಂದಗಳ ಷಂಘಟ್ನೆ (ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯಯ ಹತರ, ಷಭಮ, ಸಹಭಗಿರಗಳು, ದಹಖ್ಲಟ ಮಹುಟದದಟ ಭತಟು ಯದ್ಧ
ತಯಹರಿಷಟದದಟ)



ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನನಟನ ಮಹುಟ ಭತಟು ದಹಖ್ಲ್ಲಷಟ ರಿೀತ್ತ (ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಭತಟು ಗಟಂಪಿನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನಗಳ ನುಟವೆ
ಆಯಟ ವಿಭಿನನತೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ರ್ಹಗಯ ಕ್ರಹಗಿಯಟದದಟ ಭಟಖ್ಯ)



ಗಟಂಪಿನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣೆಮನಟನ ಮಹುಟ ರಿೀತ್ತ

ಗತಂುಕೆಲಷದ ಕಹಯಗಗಳು
ನೀದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೂರೆೈಷಲಟ ಕ್ೆ ುಟ ಕ್ಹಮಿಗಳು, ನೀದ ಄ರಿಗೆ ಕ್ಲ್ಲಷಬೆೀಕ್ಹದದದನಟನ಄ಲಂಬಿಸಿಯಟತುದೆ. ಗಟಂದಕ್ೆಲಷದಲ್ಲಿ
ಭಹಗಿಸಷಟದದರಿಂದ, ಄ರಿಗೆ ಫಬಯಟ ಹೆೀಳಿದದನಟನ ಆನೆ ನಫಬಯಟ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುು, ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ವಿರಿಷಟ ಭತಟು ಷಸಕ್ರಿಸಿಕ್ೆ ಂುಟ
ಕ್ೆಲಷ ಮಹುಟ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಗಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ. ಅದರೆ, ಬೆ ೀಧಿಷಟತ್ತುಯಟ ವಿಶಮನಟನ ಄ಯಟ ಕ್ಲ್ಲಮಟದದೆೀ ಭಟಖ್ಯ
ಈದೆದೀವವಹಗಿಯಟತುದೆ. ನೀದ ಕ್ೆ ುಫಸಟದಹದ ಕ್ಹಮಿಗಳ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆ ುಲ್ಹಗಿದೆ:


ಾಷತುತಿಗಳು: ಗಟಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿ, ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಗೆ ರಷಟುತ್ತಗಳನಟನ (presentations) ಸಿದಧಡಿಷಟತಹುರೆ. ಂದೆೀ ವಿಶಮ
ಸಲದ ಷಲ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುದದಕ್ರಾಂತ, ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ ವಿಶಮದ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಶಹಖ್ೆಗಳನಟನಕ್ೆ ುಟದದಟ ಈತುಭ. ಅಗ
ಎಲಿಯ ಆನೆ ನಫಬಯಟ ರಷಟುತ ಡಿಷಟತ್ತುಯಟದದನಟನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ೆರೀರಿಪಿತರಹಗಿಯಟತಹುರೆ. ಅದರೆ ರಷಟುತ್ತಗೆ ಆಯಟ ಕ್ಹಲ
ಮಿತ್ತ ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಭತಟು ಳೆುಮ ರಷಟುತ್ತಮ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಹದದ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ. ಆದಗಳನಟನ ಹಠ್ಕ್ೆಾ
ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ ಕ್ದ ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ಆದನಟನ ಫಳಸಿ ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ರಷಟುತ್ತಮನಟನ ಸಿದದಡಿಷಲ್ಲ ಭತಟು
ಷಸಹಠಿಗಳ ಕ್ೆಲಷನಟನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಮಹುಲ್ಲ. ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂವಗಳನಟನ ಳಗೆ ಳುಫಸಟದಟ:
o

ರಷಟುತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ ಆತೆು?
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ



o

ರಷಟುತ್ತಮ ಯಚನೆ ಚನಹನಗಿತೆು?

o

ರಷಟುತ್ತಯಿಂದ ನನಗೆ ಏನಹದಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಹಯಿತೆ?

o

ರಷಟುತ್ತ ನನನನಟನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಚಿುತೆ?

ಷಮಸಹಯ ರಹಹರ: ಂದಟ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಄ಥವಹ ಷಭಸಹಯ ಷಯಣಿಗಳನಟನ ರಿಸರಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ
ಮಹುಟತಹುರೆ. ಆದಟ ವಿಜ್ಞಹನದ ರಯೀಗ ಮಹುಟದದಟ, ಗಣಿತದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಬಿಡಿಷಟದದಟ, ಕ್ನನುದ ಕ್ಥೆ ಄ಥವಹ
ಕ್ನನಟನ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟದದಟ ಄ಥವಹ ಚರಿತೆರಮಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಹಧಹಯಗಳನಟನ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟದದನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಟತುದೆ.



ಒಂದತ ಕಲಹ ಕೃತಿಯನತು ಅಥವಹ ಉತ್ಪನುನತು ಷೃಜಿಷತುದತ: ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಸಹರಹಂಶಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಂದಟ
ರಿಕ್ಲನೆಮನಟನ ವಿರಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿ ಂದಟ ಕ್ಥೆ, ನಹಟ್ಕ್, ಷಂಗಿೀತ, ಮಹದರಿ
ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಟತಹುರೆ. ಹೆ ಷ ವಿಶಮದ ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ ಐದಟ ನಮಿಶ ಭಸಿುಶಾ ಭಂಥನ (brainstorm) ಄ಥವಹಭನೆ ೀ ನಕ್ೆ
(mind map) ಮಹುಲಟ ಮಿೀಷಲ್ಲಟ್ುರೆ, ಄ರಿಗೆೀನಟ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಚನಹನಗಿ ಗೆ ತಹುಗಟತುದೆ ಹಹಗ ನಭಮ ಹಠ್ನಟನ
ಷ ಕ್ು ಭಟ್ುದಲ್ಲಿ ಮಹುಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.



ವಿಭೆೀದಿಕರಸಿದ ಕಹಯಗಗಳು (Differentiated tasks):ಗಟಂದಕ್ಹಮಿ, ಯೀಮಹನದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಷುಯಗಳಲ್ಲಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷ ಕ್ುವಹದ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ೆಹುಗಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹುಟ ಄ಕ್ಹವನಟನ ನೀುಟತುದೆ. ಹೆಚಟು
ಸಹಧಿಸಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿಷಟ ಄ಕ್ಹವ ದೆ ರೆಮಟದದಟ ಈಮಟಕ್ುವಹದರೆ, ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ಿಸಂದಟಳಿದರಿಗೆ ಆಡಿೀ
ತಯಗತ್ತಮ ಫದಲ್ಲಗೆ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುದದಟ ಷಟಲಬವಹಗಟದದಟ ಹಹಗ ಄ಯಟ ತಭಮ ಷಸಹಠಿಗಳಿಂದ
ಕ್ಲ್ಲಮಟಯಟ.



ಚರ್ೆಗ:ಂದಟ ವಿದಯಮಹನನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ಹಗಯ ಕ್ರಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಸಿ, ನಧಹಿಯಕ್ೆಾ ಫಯಟಯಟ. ಂದಟ ವಿಶಮದ
ಫಗೆೆ ಆಯಟ ವಿವಿಧ ಅಯೆಾಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಄ರಿಗೆ ಸಹಕ್ಶಟು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದಟ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುದದಕ್ೆಾ ನಭಮ ಸಿದಧತೆಮ
ಅವಯಕ್ತೆ ಆಯಟತುದೆ. ಅದಯ ಚಚೆಿ ಄ಥವಹ ಚಚಹಿ ಷಧೆಿಮನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟದದಟ ನಭಗೆ ಹಹಗ ಄ರಿಗೆ ಫಸಳ
ಲ್ಹಬದಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.

ಗತಂುಗಳನತು ಷಂಘಟಿಷತುದತ
ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಹಲಾರಿಂದ ಎಂಟ್ಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟದದಟ ಈತುಭವಹದಯ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಟ್ಟು ಷಂಖ್ೆಯ,
ತಯಗತ್ತಮ ಭೌತ್ತಕ್ ರಿಷಯ ಭತಟು ಪಿೀಠೆ ೀಕ್ಯಣ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮಸಿಸ್ ನ ಹಹಗ ಸಹಧನೆಮ ಸಯದಗಳ ಮೀರೆಗೆ ಗಟಂಪಿನ ಷಂಖ್ೆಯ
ನಧಹಿಯವಹಗಟತುದೆ. ಕ್ನಶು ಕ್ಷ ಎಲಿಯ ಫಬಯನೆ ನಫಬಯಟ ನೆ ೀುಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ, ಕ್ರಯಟಚದೆ ಮಹತನಹುಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು
ಗಟಂಪಿನಂದ ಹೆ ಯಫಯಟ ಈತನನಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ುಟಗೆ ನೀುಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ.


ನೀದ ಹೆೀಗೆ ಭತಟು ಏಕ್ೆ ಗಟಂದಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟತ್ತುಯಟವಿರಿ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ; ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಸೆನೀಿಸತರೆಲಿ ಂದಟ
ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತೆ, ಂದೆೀ ಅಷಕ್ರು ಆಯಟರೆಲಿ ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತೆ ಄ಥವಹ ಷಮಹನ ಸಹಧನೆಮ ಭಟ್ುವಿಯಟರೆಲಿ
ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಫಸಟದಟ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ತಮ ಗಟಂದಗಳ ಯಚನೆಮನಟನ ರಯೀಗ ಮಹಡಿ ಹಹಗ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ಭತಟು
ನೀದ ಕ್ೆ ುಟತ್ತುಯಟ ಕ್ಹಮಿಕ್ೆಾ ಯಹದದಟ ಈತುಭ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ.



ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯರಿಗೆ ಯಹದದಹದಯ ಕ್ೆಲಷ ಿಸಷಟದದ್ಧದದರೆ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ – ನೆ ೀಟ್ ನಸ್  ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ, ಕ್ಹುಯ,
ಷಭಮ ಹಲಕ್, ಈಕ್ಯಣಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಷಟಯಟ ಆತಹಯದ್ಧ) ಄ದಟ ಭತಟು ಄ದನಟನ ಹೆೀಗೆ ಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷಟವಿರಿ
ಎನಟನದದನಟನ ಮೊದಲ್ೆೀ ಯೀಜ್ನೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟದದಟ ಳೆುಮದಟ.

10

www.TESS-India.edu.in

ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ
ಗಟಂದಕ್ೆಲಷನಟನ ನಿಿಸಷಟದದಟ
ಳೆುಮ ಗಟಂದಕ್ೆಲಷ ನಿಸಣೆಗೆ ಕ್ೆಲದ ನಮಭಗಳು ಭತಟು ವಹಡಿಕ್ೆಗಳನಟನ (routine) ನಗದ್ಧಷಫಸಟದಟ. ದೆೀ ದೆೀ
ಗಟಂದಕ್ೆಲಷನಟನ ಫಳಷಟತ್ತುದದರೆ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ನಭಮ ನರಿೀಕ್ೆ ಭತಟು ಯಹದದರಿಂದ ನಭಗೆ ಖ್ಟಷ್ಟ್ಯಹಗಟತುದೆ ಎನಟನದದಟ ತ್ತಳಿಮಟತುದೆ.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಗಟಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹುಟದದರಿಂದ ಅಗಟ ಈಯೀಗಗಳನಟನ ಎಲಿಯ ಸೆೀರಿ ಗಟಯಟತ್ತಷಟದದಟ ಳೆುಮದಟ.ಗಟಂದಕ್ೆಲಷ
ಮಹುಟವಹಗ ಳೆುಮ ತಿನೆ ಯಹದದೆಂದಟ ಚಚಿಿಸಿ, ಇ ತಿನೆಗಳ ಟಿುಯಂದನಟನ ತಯಹರಿಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ:ಯಷಯ
ಗೌಯ, ಅಲ್ಲಷಟದದಟ, ಯಷಯ ಷಹಹಮ, ಂದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಟು ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ರಿಗಣಿಷಟದದಟ ಆತಹಯದ್ಧ. ಆದನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ಎಲಿರಿಗ ಕ್ಹಣಟಂತೆ ಄ಂಟಿಷಫಸಟದಟ/ತ ಗಟ ಹಹಕ್ಫಸಟದಟ.
ಗಟಂದಕ್ೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಷಶು ಮೌಖಿಕ್ ಷ ಚನೆಗಳನಟನ ಕ್ೆ ುಟದದಟ ಷಸ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಆದನೆನೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಲಟವಹಗಿ ಕ್ದ ಸಲಗೆಮ
ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಮಫಸಟದಟ. ನೀದ ಄ಗತಯವಹಗಿ ಕ್ೆಳಗಿಯಟದದನಟನ ಮಹುಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ:


ನಭಮಯೀಜ್ನೆಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಬೆೀಕ್ಟ, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಕ್ೆಲಷ ಮಹುಟತಹುರೆ
ಭತಟು ಄ದಕ್ೆಾ ಪಿೀಠೆ ೀಕ್ಯಣಗಳ ಄ಥವಹ ಄ಯ ಬಹಯಗ್ ಗಳ ರ್ಹಗನಟನ ಫದಲ್ಲಷಬೆೀಕ್ೆ ಎನಟನದದನಟನ ನದೆೀಿಶಿಸಿ



಄ಯಟ ಮಹುಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟ ಕ್ಹಮಿದ ಫಗೆೆ ಷಶುತೆ ಆಯಲ್ಲ



ಭತಟು ಄ದನಟನ ಷಯಳ ಷಣಣ ವಹಕ್ಯಗಳು ಄ಥವಹ ಚಿತರಗಳನಟನ ಕ್ದಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ನೀದ ಹರಯಂಭಿಷಟ ಭಟಂಚೆ
ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಄ಕ್ಹವವಿಯಲ್ಲ.

ಗಟಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹುಟವಹಗ, ಎಲಿಯನ ನ ಗಭನಷಲಟ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟತ್ತುರಿ ಭತಟು ಗಟಂದಗಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಕ್ೆಲಷ
ಮಹುಟತ್ತುವೆ ಎಂದಟ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ. ಄ಯಟ ಂದಟ ಕ್ಡೆ ಭಟಂದೆ ಹೆ ೀಗಲ್ಹಯದಂತೆ ಸಿಕ್ರಾ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ ಄ಥವಹ ಕ್ೆ ಟ್ು ಕ್ೆಲಷದ್ಧಂದ
ಭಿನನವಹದ ದ್ಧಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗಟತ್ತುದರದ ೆ, ಄ರಿಗೆ ನಭಮ ಷಲಹೆ ಕ್ೆ ಡಿ.
ಕ್ೆಲಷ ಮಹುಟತ್ತುಯಟವಹಗಲ್ೆೀ ಗಟಂದಗಳನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಄ನನಷಫಸಟದಟ. ಗಟಂದಕ್ೆಲಷ ಚನಹನಗಿದೆ ಎನಟನ
ವಿಶಹವಷ ನಭಮಲ್ಲಿ ಭ ುಲಟ ಎಯುಟ ತಂತರಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ – ಷಂಖ್ೆಯ ಹೆಚಿುಯಟ ತಯಗತ್ತಮನಟನ ನಿಿಸಷಲಟ ಆದಟ ಫಸಳ
ಈಮಟಕ್ುವಹದದಟದ:


ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಂಡಗಳು: ರತ್ತೀ ಗಟಂೂ ಬೆೀರೆ ಬೆೀಯ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ನಯತರಹಗಬೆೀಕ್ಟ, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿದಟಯತ್ ವಕ್ರು ಈತಹದನೆಮ
ಂದಟ ವಿಧಹನ ಄ಥವಹ ಂದಟ ನಹಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಂದಟ ಹತರನಟನ ಬೆಳೆಷಟದದಟ. ಷವಲ ಷಭಮದ ನಂತಯ ಗಟಂದಗಳ
ದನರ್ ಯಚನೆ ಯಹಗಬೆೀಕ್ಟ. ಇ ದನರಹಚನೆಯಹದ ಗಟಂದಗಳಲ್ಲಿ, ಿಸಂದ್ಧನ ಗಟಂದಗಳಿಂದ ಫಂದ ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನ
ತಜ್ಞನೆ ಫಬ/ಳು ಆಯಟತಹುರೆ. ಇಗ ಄ಯಟ ತಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ತಂದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂುಟ, ಎಲಿನಟನ ಟ್ಟು ಸೆೀರಿಸಿ
ಕ್ೆ ರೀಢಿೀಕ್ಯಣ ಮಹುಬೆೀಕ್ಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ವಿದಟಯತ್ ಸಹಥಯನಟನ ಕ್ಟ್ಟುದದಟ ಄ಥವಹ ನಹಟ್ಕ್ದ
ತಟಣಟಕ್ೆ ಂದನಟನ ಕ್ಟ್ಟುದದಟ.



‘ಸರಕಹರರತ’:ನೀದ ಕ್ೆ ಟಿುಯಟ ಕ್ಹಮಿ ಷೃಜ್ನಹತಮಕ್ ಄ಥವಹ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಷವಯ ದಟದ ಅಗಿದದರೆ, ರತ್ತೀ
ಗಟಂಪಿನಂದಲ ಫಬ ಷದಷಯಳನಟನ/ನನಟನ ಸರಿಕ್ಹಯಯಳಹಗಿ/ನಹನಗಿ ಆನೆ ನಂದಟ ಗಟಂಪಿಗೆ ಕ್ಳಿಸಿ. ಄ಯಟ ತಭಮ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ
಄ಥವಹ ರಿಹಹಯಗಳನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿ, ತಭಮ ಗಟಂಪಿಗೆ ಯದ್ಧ ಪಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ಇ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಬಯಟ ಆನೆ ನಫಬರಿಂದ
ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ.
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ಭಹಷೆ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತಟು ವಿಶಯಹವಹಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಷಭನವಮಗೆ ಳಿಷಟದದಟ
ಕ್ಹಮಿದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಸಹರಹಂಶಿಸಿ ಹಹಗ ಏನನಹನದಯ ತಹಗಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ತುಯಟದದನಟನ ನೀದ ಗಭನಸಿದದರೆ,
಄ದನಟನ ಷರಿಡಿಸಿ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನಂದಲ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಡೆಮಫಸಟದಟ, ಄ಥವಹ ಳೆುಮ ವಿಚಹಯಗಳಿಯಟ ಗಟಂನಟನ ನೀದ
ಗಟಯಟತ್ತಸಿದದರೆ, ಫರಿೀ ಄ಯಟ ಮಹತರ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯದ್ಧ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಹಹಗ ಄ಯಟ ಆತಯ ಗಟಂದಗಳ
ಕ್ೆಲಷನಟನ ಗಭನಸಿ ಏನಟ ಚನಹನಗಿತಟು, ಅಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಸಿದಟದ ಏನಟ ಭತಟು ಯಹದದನಟನ ಆನ ನ ಚನಹನಗಿ ಮಹುಫಸಟದ್ಧತಟು ಎನಟನ
ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಕ್ೆ ುಟದದನಟನ ಪ್ರೀತಹಸ್ ಿಸಸಿ.
ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಗಟಂದಕ್ೆಲಷನಟನ಄ಳಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ರಮತ್ತನಸಿದಹಗ,ಕ್ೆಲದ ಷಲ ಄ದನಟನ ಕ್ಹಮಿಯ ಕ್ೆಾ ತಯಲಟ
ಕ್ಶುವಹಗಫಸಟದಟ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಕ್ೆಲದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು:


ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ರತ್ತರೆ ೀಧಿಷಟತಹುರೆ ಭತಟು ತೆ ುಗಿಕ್ೆ ಳುುದದ್ಧಲಿ



ತಭಮದೆೀ ರಭಹ ನಡೆಮಬೆೀಕ್ೆನಟನ (dominant) ಷವಭಹದರಹಗಿಯಟತಹುರೆ



ಯಕ್ರುಗಳ ನುಟಣ ಷಂಫಂಧಗಳ ಕ್ೌವಲಗಳ ಕ್ೆ ಯತೆಯಿಂದ ಄ಥವಹ ಅತಮವಿಶಹವಷದ ಕ್ೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷಟದದ್ಧಲಿ

ಗಟಂದಕ್ೆಲಷನಟನ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ನಿಿಸಷಲಟ ಮೀಲ್ಲನ ಄ಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಟದದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಆದರೆ ಂದ್ಧಗೆ,
ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಈದೆದೀವಗಳು ೂರೆೈಸಿತೆೀ ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹರಿೀತ್ತ ಷಂದ್ಧಸಿದಯಟ (ಎಲಿರಿಗ ಆದಟ ಪಲರದವಹಗಿತೆುೀ)
ಎನಟನದದನಟನ ಕ್ಟರಿತ್ತ ಚಿಂತ್ತಷಬೆೀಕ್ಟ. ನಂತಯ ಗಟಂದ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ, ಷಂನ ಮಲಗಳಲ್ಲಿ, ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಗಟಂದ ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ ಯಹ
ರಿೀತ್ತಮ ಹೆ ಂದಹಣಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹುಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಧನೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಧನಹತಮಕ್ ರಿಣಹಭವಿಯಲಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟದದನಟನ ಷದಹಕ್ಹಲೂ ಫಳಷಬೆೀಕ್ರಲಿ ಎಂದಟ
ಷಂಶೆೃೀಧನೆಗಳು ತ್ತಳಿಷಟತುವೆ. ಅದದರಿಂದ ರತ್ತೀ ಹಠ್ಕ್ ಾ ಆದನಟನ ಫಳಷಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ೆಂಫ ನಫಿಂಧವೆೀನ ಆಲಿ. ಗಟಂದ ಕ್ೆಲಷನಟನ
ೂಯಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಹನಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿಶಮಷಟು ಫದಲ್ಹದಹಗ ಄ಥವಹ ಂದಟ ತಯಗತ್ತ ಚಚೆಿಮನಟನ
ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಲಟ ಆದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ, ತಯಗತ್ತಮ ಷನನವೆೀವನಟನ ತ್ತಳಿಯಹಗಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಄ನಟಬವಹತಮಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ
ರಿಚಯಿಷಲಟ ಭತಟು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯದ ಄ಭಹಯಷ ನೀುಲಟ ಄ಥವಹ ವಿಶಮಗಳನಟನ ದನರಹಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಮಹುಲಟ ಷಸ
ಗಟಂದಕ್ಹಮಿನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ.

ಷಂನೊೂಲ 2: ಎರಡತ ಪ್ಹಠಗಳು
ಪ್ಹಠ 1: ಗಣಿತ್, ಆಕಹರ, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಭಹಷೆ
ಗಣಿತದ ರಿಭಹಷೆ ಭತಟು ರಿಕ್ಲನೆಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳ ಭಹಷೆ ಫಸಳ ಷಭೃದದವಹಗಿದೆ. ಬಟಜ್, ಷಭತಲ, ರೆೀಖ್ೆ, ಷಮಹಂತಯ, ಅಳ,
ಕ್ೆ ೀನ, ಘನಪಲ, ಬಿಂದಟ ಭತಟು ಖ್ಂು – ಅಕ್ೃತ್ತಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ದಗಳ ಂದಟ ಸಹಯಂಲ್. ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ
ಫಳಷಟ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳ ಷಂಕ್ರೀಣಿತೆ, ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಯಟಯ ಮಷಟಸ್  ಭತಟು ೂಿ ಜ್ಞಹನನಟನ ಄ಲಂಬಿಸಿಯಟತುದೆ. ಇ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ನಭಗೆ ಗಣಿತದ ಠ್ಯದಷುಕ್ಗಳು ಬೆೀಕ್ಹಗಟತುವೆ.
1. ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮನಟನ ಗಟಂದಗಳಹಗಿ ವಿಭಹಗ ಮಹಡಿ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ ಂದಟ ಅಕ್ೃತ್ತಮ ಹೆಷಯನಟನ ಕ್ೆ ಡಿ. ಈದಹಸಯಣೆ
‘ಚೌಕ್’, ‘ತ್ತರಬಟಜ್’, ‘ೃತು’, ‘ತಹರಪಿಜ್ಯ’,ಷಭಚತಟಬಟಿಜ್, ಂಚಕ್ೆ ೀನಹಕ್ೃತ್ತ, ಄ಶುಕ್ೆ ೀನ, ಄ಂಡಹಕ್ೃತ್ತ ಄ಥವಹ ಷಮಹನಹಂತಯ
ಚತಟಬಟಿಜ್. ಂದೆೀ ಹೆಷಯನಟನ ಂದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಟು ಗಟಂಪಿಗೆ ಕ್ೆ ುಫಸಟದಟ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ ಗಣಿತದ ಠ್ಯ ದಷುಕ್ ಕ್ೆ ಡಿ.
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2. ಮಹದರಿ ಮಹುಟದದಯ ಭ ಲಕ್, ನಭಮ ನರಿೀಕ್ೆಮನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಯಟರಿಗೆಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿ. ಠ್ಯದಷುಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಂದಟ
ಅಕ್ೃತ್ತಮ ಈದಹಸಯಣೆಮನಟನ ಸಟುಟಕ್ರ. ಇ ರಿೀತ್ತ ಹರಯಂಭಿಸಿ ಅಕ್ೃತ್ತಮನಟನ ತಯಗತ್ತಗೆ ವಿರಿಷಷಫಸಟದಟ – ‘ನಹನಟ
[ಅಕ್ೃತ್ತಮ ಹೆಷಯಟ]’. ನಂತಯ ಗಣಿತದ ರಿಭಹಷೆನಟನ ಫಳಸಿ ಭಟಂದಟರಿಷಫಸಟದಟ.
3. ಇಗ ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ , ಄ಯ ಅಕ್ೃತ್ತಮ ಕ್ಟರಿತಹದ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಠ್ಯದಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಸಟುಟಕ್ಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಄ಯಟ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಫಸದಟ ಄ಥವಹ ಚಹಟ್ ನಿ ೆೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ.
4. ನಂತಯ ರತ್ತೀ ಗಟಂೂ ತಭಮ ಅಕ್ೃತ್ತಮನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ರಷಟುತ ಡಿಷಲ್ಲ. ವಿರಿಷಲಟ ಷ ಕ್ುವಹದ ಭಹಷೆಮನಟನ ಫಳಷಲಟ
ಪ್ರೀತಹಸ್ ಿಸಸಿರಿ, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ನಹದ ಅಮತಹಕ್ಹಯ. ನಭಗೆ ನಹಲಟಾ ನೆೀಯ ಬಹಸಟಗಳಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಯುಟ ಈಳಿದ
ಎಯುಕ್ರಾಂತ ಈದದವಹಗಿವೆ. ಄ಭಿಭಟಖ್ ಬಹಸಟಗಳು ಷಭನಹಂತಯವಹಗಿವೆ.
5. ರತ್ತೀ ಗಟಂೂ ಟಿುಗೆ ನಂತಟ ಕ್ೆೈ ಿಸಡಿದಟಕ್ೆ ಂುಟ ಅಕ್ೃತ್ತಮನಟನ ಯಚಿಷಫಸಟದಟ. ಆದನಟನ ಸಹಧಯವಹದರೆ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ಮಹುಫಸಟದಟ. ಆಲಿದೆೀ ಆದದರೆ, ಹೆಚಟು ರ್ಹಗ ಸಿಗಟದದರಿಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಹೆ ೀಗಿ ಮಹುಫಸಟದಟ.
6. ರತ್ತೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ ಄ಯ ಗಟಂಪಿನ ಅಕ್ೃತ್ತ ಹಹಗ ಆನೆ ನಂದಟ ಗಟಂಪಿನ ಅಕ್ೃತ್ತಮ ಚಿತರ ಬಿಡಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಚಿತರದಲ್ಲಿ ಄ಯಟ
ಒದ್ಧದ ಭತಟು ನೀದ ಄ಥವಹ ಆತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಸಿದ ದಗಳನ ನ ಫರೆಮಟಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿ. ಈದಹಸಯಣೆಯಹಗಿ ಷಂ
2.1 ನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆ ುಲ್ಹಗಿದೆ.
ಬಿಂದಟ
ರೆೀಖ್ೆ

ಆಳಕ್ಲಟ

ಬಿಂದಟ
ಚತ್ಾ ಷಂ2.1 ಹೆಷರಸಿದ ಆಕೃತಿಯ ಉದಹಸರಣೆ
ಪ್ಹಠ 2: ಗಾಸಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಹಯ ಭಹಷೆ
ಗರಸಗಳ ಷಸಜ್ ಫಣಣಗಳು ಭತಟು ವಿನಹಯಷಗಳು ವೆೈವಿಧಯಭಮವಹದದಟದ ಭತಟು ಷಟಂದಯವಹದದಟದ. ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಟ ಭಹಷೆ
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮಷಟಸ್  ಭತಟು ಿಸನೆನಲ್ೆಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿಯಟತುದೆ. ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ನಭಗೆ ಗರಸಗಳ ಚಿತರಗಳು ಄ಥವಹ
ಫೀೆೆ ೀಗಳು ಄ಥವಹ ಫಣಣ ಫಣಣದ ಸಿೀಮಷಟಣಣ ಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.
1. ಗರಸಗಳ ಳೆುಮ ಗಟಣಭಟ್ುದ ಫೀೆೆ ೀಗಳು ಄ಥವಹ ಚಿತರಗಳಿದದರೆ ಄ನಟನ ಫಳಸಿ. ಆಲಿದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಕ್ದಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫಣಣದ
ಸಿೀಮಷಟಣಣ ಫಳಸಿ ಗರಸದ ಚಿತರ ಫರೆಯಿರಿ (ಚಿತರ ಷಂ 2.2). ಇ ಚಿತರಗಳನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿ, ಆದಯಲ್ಲಿನ ಫಣಣ ಭತಟು
ವಿನಹಯಷಗಳ ವಿಯಗಳನಟನ ಹೆೀಳಿ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷವತಃ ತಹವೆೀ ಗಭನಸಿದ ಄ಥವಹ ಒದ್ಧ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಂು ಗರಸಗಳ ಫಗೆೆ

ಮಹತನಹುಲಟ ಄ಕ್ಹವ ಕ್ೆ ಡಿ.
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ಚತ್ಾ ಷಂ2.2 ಕುಪ ಸಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ಬಿಡಿಸಿರತ ಗಾಸಗಳ ಚತ್ಾ
2. ಗರಸಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ‘ಯಕ್ರುತವ’ ಄ಥವಹ ‘ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು’ ಆಯಟ ವಿಚಹಯನಟನ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ರಿಚಮ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ,
ತ್ತಳಿ ನೀಲ್ಲ ಭತಟು ಕ್ಂದಟ ಫಣಣ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಗಟಯಟ ಗರಸ ಶಹಂತನಹಗಿ ಕ್ಹಣಿಷಟತಹುನೆ, ತ್ತಳಿ ಕ್ಂದಟ ಫಣಣದ ವನಗೆ ನದೆದ ಫಂದಂತೆ
ಕ್ಹಣಿಷಟತುದೆ, ಕ್ರತುಳ ೆ ಕ್ೆಂದ ಫಣಣದ ಭಂಗಳ ಸಿಟ್ಟು ಫಂದಂತೆ,ಈರಿಮಟತ್ತುಯಟಂತೆ ಄ಥವಹ ಬಿಸಿಯಹಗಿಯಟಂತೆ ಕ್ಹಣಿಷಟತುದೆ,
ಷ ಮಿ ಗೆಲಟವಹಗಿಮ ಆಯಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ಸೆ ೀಟಿಸಿಯಟಂತೆಮ ಭತಟು ಸತ್ತುಯ ಹೆ ೀದರೆ ಄ಹಮಕ್ಹರಿ
ಎಂದೆನಷಫಸಟದಟ. ರತ್ತೀ ಗರಸಕ್ ಾ ತಭಮ ಄ನಸಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಹೆೀಳಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಈತೆುೀಜಿಸಿ. ಄ಯ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ಕ್ದ
ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ.
3. ರತ್ತೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ , ಎಯುಟ ಗರಸಗಳನಟನ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂುಟ, ಄ದನಟನ ತಭಮ ನೆ ೀಟ್ ನ ದಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಸಿ ಫಣಣ ತಟಂಫಲಟ
ಹೆೀಳಿ. ಄ಯಟ ಅರಿಸಿಕ್ೆ ಂು ಂದಟ ಗರಸಕ್ೆಾ ಯಕ್ರುತವವಿಯಟಂತೆ ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಂುಟ ಂದಟ ಹಯರಹ ಄ಥವಹ ದಯ ಫರೆಮಲಟ ಹೆೀಳಿ.
಄ಯಟ ಫರೆದ್ಧದದನಟನ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ತಭಮ ಷಂಗಹತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂುಟ, ನಂತಯ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ
ಅಹಹವನಸಿ.

ಹೆಚತುರ ಷಂನೊೂಲಗಳು







‘Language across curriculum’ by Nisha Butoliya: http://www.teachersofindia.org/en/lessonplan/language-across-curriculum
‘Revisiting school education In India – National Curriculum Framework 2005: focus on language’
by V.K. Sunwani: http://www.languageinindia.com/sep2006/nationalframework.html
An idea for teaching about stars: https://www.academia.edu/4306703/Jewels_in_the_Sky
‘Preparing for group work’:
https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/resources/downloads/Preparing_for_group_work.pdf
Elearning ideas for a variety of subject areas: http://www.azimpremjifoundation.org/Elearning_Resources
You may find useful resources at this government website: http://nroer.gov.in/collection/Audio/
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