ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ಭಹಹದಹಸೆಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಇದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ
ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ು ಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್ –
ಇಯಡಿಯಹOERನ ಭಟಖ್ಯ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನಟನ ಈಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ಗುೆಯದಟ ರಿಗಪ

ದಯಟ ’ಿದಹಯದ್ವಿ‘

ತಭು ೃ ುಮಲ್ಲಿ ದವಯಕ್ಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ಿ ಹನಗಳನಟನ ಅೆುೆ ಕ್ೆ ಳುಮಲ್ ಲ್ಲ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಯದಟಯತೆ,
ಅೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಿ ಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಯತೆ ಷಯನ ುಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ .
OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಯದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳ , ದಯ ೃ ು

ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧ ಕ್ೆ ಯಡಟ ದುಗಳನಟನ ನ ತನ ಷಯದಬವಿಗಳಿಗೆ ಭತಟು ಿಶಮಗಳಿಗೆ ದನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಯತಗಳಿಗ ದನವಮವಹಗಟ ಈ ರಭಟಖ್ ಷಯನ ುಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀ
ಭತಟು ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಯತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಪಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ಿ ಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಯದಟರಿದ
ಪ್ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹದ ಪ್ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಯಡಯತೆ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ
ಷಯಘಟಿಷಟ ಿ ಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ಿದಹಯದ್ವಿ ಭತಟು ಿದಹಯದ್ವಿ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ನಡಟಿನ –
ಒಡನಹಟ್ನಟನ ುವಿಡಿಷಟ ಿ ಹನಗಳನಟನ ಒಳಗೆ ಯಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಭಟಖ್
ಷಯನ ುಲಗಳು ಲಬಯಿದೆ.
ವೀಡಿಯೀ ಸಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಇಯಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿ ದ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗ ಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್
ತಯತರಗಳನಟನ ಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಯನ ುಲಗಳ ಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಯದಟಯತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು
ಭಹಗಿಸಷಟಿಕ್ೆಮ ದಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯ ೀಮ ತಯಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ,
ನದ್ಧವಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ ನಡತೆಗಳನಟನ ಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟ ಷಲಟ ಿೀಕ್ಷಕ್ ಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ . ಈ ಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಯದ್ಧ ತಯಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿ ರೀಕ್ರಿ ದಟದ, ಿಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದನಟಗಟಣವಹಗಿ ಿೀಕ್ಷಕ್ ಿಯಣೆಮನಟನ
ಭಹಷಹಯತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಯ್ಗಳನಟನ ಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧವಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ತೆ ೀರಿ ದಟದ, ದಯತರ್ಹವಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಈ ಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಅೆಿಟ್ ನ, ಪಿ ,
ಡಿ.ಿ.ಡಿ, ಮೊಅೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡವಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇುಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ
ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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.

ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೂಹಿತಿ ನೀಡತುದತ

1:
ನಯಯತಯ

ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ರ ಕ್ರರಯಿಷಟುದಯ ಭ ಲಕ್ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಕ್ಹಮವಿ ನವಿಸಣೆಮನಟನ (performance)

ಉತುಭಡಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇದರಿಯದ ದರಿಗೆ, ದರಿಯದ ುನಟ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲ್ಹಗಟ ುದೆ ಎಯಫಟದಟ

ಳಿಮಟತುದೆ. ನಯತಯ ಕ್ಹಮವಿ

ೂಣವಿಗೆ ಯಡ ನಯತಯ ದರಿಗೆ ಿಸಮಹುಿಸ ಮ ದೆ ಯಕ್ಟತುದೆ. ನೀು ಕ್ೆ ಡಟ ಯಚನಹತುಕ್ ಿಸಮಹುಿಸ ಯಿಯದ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ದಯ
ಕ್ಹಮವಿ ನವಿಸಣೆ ಮನಟನ (performance) ಉತುಭಡಿ ಕ್ೆ ಳಮಫಸಟದಟ.
:

ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ

ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗ

ತಯಗ ಮಲ್ಲಿ ಮಹಡಿದ ಕ್ೆಲಷಗಳ

ಗಭನ
ಹಹಗ

ಮಹಡಟತಹುರೆ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ರಗ ಮನಟನ


ಉತುಭ ಗೆರೀ



ದಯ ಕ್ಹಮವಿ ನವಿಸಣೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ದರಿನಟನ

ತಹುರೆ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ

ತಟಯಅಹ

ಭ ಲಕ್
ಕ್ೆಲಷ ುಕ್ೆಯದರೆ ಇದಟ

ಳನಟನ ಡೆಮಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.
ಲಟ ಭತಟು

ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಜ್ವಹಅಹದರಿ ಹೆ ಯ

ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.


ದಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಉತುಭಡಿ



ರಹಜ್ಯ ಹಹಗ ಷಥಳಿೀಮ ರಮಹಪೀಕ್ರಿ ದ ರಿೀಕ್ೆಗಳ ಭ ಲಕ್

ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ
ಸಹಧನೆ

ಊಿಸಷಲಟ ಷಹಹಮ

ಮಹಡಟತುದೆ.
ಒಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನ ಹವಿಯನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳಮಲ ಷಸ ಇದಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ


ರಶೆನಮನಟನ ಯಹವಹಗ ಕ್ೆೀಳಅೆೀಕ್ಟ ದಥವಹ ಷಟಳಿನಟನ ಯಹವಹಗ ಕ್ೆ ಡಅೆೀಕ್ಟ



ಯಹವಹಗ ಹೆ ಗಳಅೆೀಕ್ಟ




ಿಿಧ ಗಟಯುಗಳ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ಒಯದಟ ಕ್ಹಮವಿದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟ



ತುಗಳ ಫಗೆೆ ುನಟ ಮಹಡಟುದಟ
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ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ

ರಗ ಮ ಫಗೆೆ ಷಶುವಹದ ಭತಟು ನಖ್ಯವಹದ ಿಸಮಹುಿಸ

ಉತುಭಡಿ ಕ್ೆ ಳುಮತಹುರೆ.

ನೀಡಿದಹಗ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ತಭುನಟನ ಇನ ನ ಹೆಚಟಿ

ಯಿಯದ ನೀು ನಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ನಯಯತಯ ಿಸಮಹುಿಸ ಮನಟನ ನೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದೆ, ಆಗ

ನಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ದಯಟ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಲ್ಲಮಟ ುದಹದರೆ ಭತಟು ತಭು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಉತುಭಡಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ ಅೆೀರೆ ುನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಟ ದವಯಕ್
ದೆ ಎಯಫಟದಯ ಫಗೆೆ ದರಿುಯಟಹಗಟತುದೆ.
ನಭಗೆ ಎದಟರಹಗಟ ಒಯದಟ ಷವಹಲ್ೆಯದರೆ ನೀು ನಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ದಯದೆದೀ ಆದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಗಟರಿಗಳನಟನ ನದ್ಧವಿಶು ಡಿ ಕ್ೆ ಳಮಲಟ
ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ, ಇದನಟನ ಷವ-

ಎಯದ ಕ್

. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು, ಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಕ್ಶು ಎಯದಟ ಭಹಿಷಟರಿಗೆ

.
ನೀು ಯಹುದೆೀ ಿದಹಯದ್ವಿ ಒಯದಟ

ಯೀಜ್ನೆಗೆ ತ ದೆೀ ಆದ ಷಶು ಗಟರಿಗಳನಟನ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ
ತ

ರಗ ಮನಟನ ತಹ

ಯೀಜ್
ಷವತಃ

ಈ ರಕ್ರರಯೆಮನಟನ ದಭಹಯಷ ಮಹಡಟುದರಿಯದ, ದರಿಗೆ ತಭುನಟನ ತಹು ಷವತಃ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಮ

ರಬಟತವನಟನ ಗಳಿಷಟತಹುರೆ.

ದರಿಗೆ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಹಗ ದಯ ೂ ವಿ ಜೀಿತಹಧಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮವಿ

ನವಿಿಸಷಟುದಕ್ೆಾ ಹೆಚಿಿನ ನೆಯುಯಟಹಗಟತುದೆ.
ವದ್ಮಾರ್ಥಿಗಳು ಹ ೀಳಿದದನತು ಆಲಿಸತುದತ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸತುದತ
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ

ಷಸಜ್ವಹಗಿಯೆೀ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಹೆೀಳಿದದನಟನ ಆಲ್ಲಷಟುದಟ ಭತಟು

ಮಹ

ಯಟತಹುರೆ. ಇದಟ ಒಯದಟ

ಸಹಧನ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ನೀು:


ನಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಗಟಿುಯಹಗಿ ಓದಟುದನಟನ ಆಲ್ಲ



ಗಟಯು ಕ್ೆಲಷ ದಥವಹ ರ್ೆ ೀಡಿಯಹಗಿ ಕ್ಹಮವಿ ನವಿಿಸಷಟವಹಗ ಆಗಟ ಚಚೆವಿಗಳನಟನ ಆಲ್ಲ



ತಯಗ



ಗಟಯಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮವಿ ನವಿಿಸಷಟ ಯ
ು ಟವಹಗ ದಯ ಆಯಗಿಕ್ ಭಹಷೆಮನಟನ ಿೀಕ್ಷಿ

ಕ್ೆ ೀಣೆಮ ಒಳಗೆ ದಥವಹ ಹೆ ಯಗೆ, ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಫಳಷಟ ಷಯನ ುಲಗಳನಟನ ಿೀಕ್ಷಿ

ನೀು ಷಯಗರಿಸ ದ ಿೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ಿದಹಯದ್ವಿಮ ರಗ

ದಥವಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನಜ್ವಹದ ುರಹವೆಮನಟನ ಒದಗಿಷಟ ುದೆಯೆೀ ಎಯದಟ

ಖ್ಚಿತಡಿ ಕ್ೆ ಳಿಮ. ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಫಗೆೆ ನೀು ನೆ ೀಡಿದ, ಕ್ೆೀಳಿದ, ಷಭದ್ವಿ

, ಲ್ೆಕ್ಾ

ಿಶಮಗಳನಟನ ಮಹತರ

ದಹಖ್ಲ್ಲ ಕ್ೆ ಳಿಮ.
ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು ಕ್ಹಮವಿ ನವಿಿಸಷಟವಹಗ, ನೀು ತಯಗ

ಕ್ೆ ೀಣೆಮಲ್ಲಿ ಓಡಹಡಟತಹು, ಒಯದಟ ಷಯಕ್ಷಿುವಹದ ಿೀಕ್ಷಣಹ

ದಧಡಿ ಕ್ೆ ಳಿಮ. ನೀು ತಯಗ ಮ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ಟಿುಮನಟನ ಫಳ ಕ್ೆ ಯಡಟ ಯಹ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಷಹಹಮದ ದವಯಕ್ತೆಯಿದೆ
ಎಯದಟ

ಫಸಟದಟ
ಫಳ ಕ್ೆ ಯಡಟ

. ನೀು ಈ ಿೀಕ್ಷಣಹ
ತಯಗ ಗೆ ಿಸಮಹುಿಸ ಮನಟನ ನೀಡಫಸಟದಟ ದಥವಹ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ರತೆಯೀಕ್ವಹಗಿ ದಥವಹ ಗಟಯುಗ

ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷಫಸಟ .
ಹಿಮ್ಮೂಹಿತಿ ನೀಡತುದತ
ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹಪಲ ದಥವಹ ಉದೆದೀಶಿ ಗಟರಿ ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ

ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಮವಿ ನವಿಿಸ ದಯಟ ಎಯಫಟದಯ

ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಿಸಮಹುಿಸ ಮಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನ ದಯವಗಳನಟನ ಒದಗಿಷಟತುದೆ:


ಆಗಿಯಟ ಕ್ಹಮವಿದ ಫಗೆೆ ಮಹಿಸ



ಒಯದಟ ಕ್ರರಯೆ ದಥವಹ ಕ್ಹಮವಿ ಎಶಟು ಚೆನಹನಗಿ ಮಹಡಲಟಿುದೆ ಎಯಫಟದಯ ಮೌಲಯಮಹನ



ದಯ ಕ್ಹಮವಿ ನವಿಸಣೆಮನಟನ ಉತುಭಡಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಮಹಗವಿದವವಿನ

ನೀು ರ
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ಿದಹಯದ್ವಿಗೆ ಿಸಮಹುಿಸ

ನೀಡಿದಹಗ, ದದಟ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳನಟನ

ಳಿಮಟುದಕ್ೆಾ ನೆಯವಹಗಟತುದೆ

ದಯಟ ುನನಟನ ಮಹಡಫಲಿಯಟ
www.TESS-India.edu.in

ಮಹಿಸ



ದಯಟ



ದಯ ಕ್ಹಮವಿನಟನ ಇತಯಯ ಕ್ಹಮವಿದೆ ಯದ್ಧಗೆ



ದಯಟ ಹೆೀಗೆ ತಭುನಟನ ತಹು ಉತುಭಡಿ ಕ್ೆ ಳಮಫಸಟದಟ

ುನನಟನ ಮಹಡಲ್ಹಯಯಟ

ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಿಸಮಹುಿಸ ಯಿಯದ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದೆ ಎಯಫಟದನಟನ ಜ್ಞಹಕ್ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಮುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ನಭು
ಿಸಮಹುಿಸ ಮಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗೆ ಷರಿಯಹಗಿ ದನವಯಿಷದ್ಧದದರೆ ದಥವಹ ದಷಶುತೆಯಿಯದ ಕ್ ಡಿದದರೆ, ಇದಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಿಸನನಡೆಮನಟನಯಟ್ಟ ಮಹಡಟತುದೆ.
ರಿಣಮಮಕಮರಿ ಹಿಮ್ಮೂಹಿತಿಯತ:


ಿದಹಯ



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ, ದಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿಯಟ ಉತುಮಹಯವಗಳು ಯಹುು ಭತಟು ಇನ ನ ಯಹ ದಯವಗಳನಟನ
ಉತುಭಡಿ ಕ್ೆ ಳಮಅೆೀಕ್ಟ ಎಯಫಟದನಟನ ಸಪಷ್ಟವಮಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಮ್ಮಣಿಕವಮಗಿ ಹೆೀಳಅೆೀಕ್ಟ



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ



ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ದಥವಿವಹಗಟ ಸಮಕು ಭಮಷ ಮಲ್ಲಿಯಅೆೀಕ್ಟ



ಸರಿಯಮದ ಸಮಯ

ನೀಡಅೆೀಕ್ಟ-ಫಸಳ ಮೊದಲ್ೆೀ ಹೆೀಳಿದರೆ ಿದಹಯ

“ನಹನಟ ಈಗ ದದ

ಮಹಡಲಟ ಹೆ ಯಟಿದೆದ” ಎಯದಟ

ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಫಸಳ ನ ಹನವಹಗಿ ಹೆೀಳಿದರೆ ಿದಹಯದ್ವಿಮ ಯೀಚನಹ ಲಸರಿ ಅೆೀರೆಡೆಗೆ ಸರಿ

ಿಶಮ

.
ಿಸಮಹುಿಸ ಮಟ ಮೌಖಿಕ್

ದಥವಹ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳ ್ವಿ

ಮಹಗವಿದವವಿನ ದನಟಷರಿಷಟು

ಫಯಪಗೆಮ ಯ ದಲ್ಲಿ

ಕ್ೆಳಗಿನ

ಹೆಚಟಿ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹ

ಧನಮತ್ೂಕ ಭಮಷ ಮತ್ತು ಹ ಮಗಳುುದನತು ಬಳಸತುದತ
ನಭುನಟನ ದ ಷ್ಟ್

ದಥವಹ

ನಭುನಟನ ಪ್ರೀ

ಹೆ ಗಳಿದ

ತುದೆ. ಧನಹತುಕ್ ಭಹಷೆ ಹಹಗ ಫಲಧವಿನೆಯಿಯದ ಎಲ್ಹಿ ಯೀಮಹನದಯ ಇಡಿೀ ತಯಗ ಮ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ
ಪ್ೆರೀರೆೀಪಿ ದಯತಹಗಟತುದೆ. ಆದರೆ ಹೆ ಗಳುಿಕ್ೆಮಟ ನದ್ಧವಿಶುವಹಗಿ ಿದಹಯ

ನವಿಿಸ ದ ಕ್ೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಇಯಅೆೀಕ್ೆೀ ಹೆ ಯತಟ ಿದಹಯದ್ವಿಮ

ಫಗೆೆ ದಲಿ. ಇಲಿದ್ಧದದರೆ ಇದಟ ಿದಹಯದ್ವಿಮ ರಗ ಗೆ ನೆಯವಹಗಟುದ್ಧಲಿ ‘ಚೆನಹನಗಿ ಮಹಡಿದೆ” ಎಯಫ ದು ನದ್ಧವಿಶುವಹಗಿಲಿ. ಹಹಗಹಗಿ ಕ್ೆಳಗಿನ
ಯಹುದಹದಯ ಒಯದನಟನ ಹೆೀಳುುದಟ ಒುೆಮಮದಟ:

ನೀನಟ ನನನ ಗಟಯಪಿನ

ದದೆ ಯದಟ
ಒುೆಮಮ ರಶೆನ

ಗಟಿುಯಹಗಿ ಓದಟ
ನೀನಟ ___________
ರಿೀ

ನನಗೆ

ತಟಯಅಹ

ನೆಯು ನೀಡಿದಟದ,
ನನಗೆ ತಟಯಅಹ
ಮೆಚಟಿಗೆಯಹಯಿತಟ

ಇಶುವಹಯಿತಟ

ಇದನಟನ ಉತುಭಡಿಷಲಟ
ಇನ ನ ುನಟ
ಮಹಡಅೆೀಕ್ೆಯದರೆ …

ಸರಿಡಿಸತುದತ ಹಮಗಮ ಸತಳಿು ನೀಡತುದನತು ಬಳಸತುದತ
ನೀು ನಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗ
ಷಯಭಹಶಣೆಮನಟನ ದಲ್ಲಿಗೆೀ ಭಟಗಿ ದರೆ, ದ

ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆಯವಹಗಟತುದೆ. ದಯಟ ನೀಡಿದ ಉತುಯ ತ

ದಟ ಹೆೀಳಿ, ಆ

ಇನ ನ ರಮ ನಷಟುದಕ್ೆಾ ಹಹಗ ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಟುದಕ್ೆಾ ದಕ್ಹವನಟನ ನರಹಕ್ರಿ ದಯತೆ

ಆಗಟತುದೆ. ನೀು ನಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಒಯದಟ ಷಟಳಿನಟನ ನೀ

ದಥವಹ

www.TESS-India.edu.in

ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀ
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ಇನ ನ ಆಳವಹಗಿ
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ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷ

ಭತಟು ಉತುಯಗಳನಟನ ಸಟಡಟಕ್

ಪ್ೆರೀ

ದಯ ಷವಯತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ದರೆೀ ಜ್ವಹಅಹದಯರಹಗಟಯತೆ ಮಹಡಟತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು ದರಿಯದ ನ ನ ಉತುಭ ಉತುಯ ಫಯಟಯತೆ ಪ್ೆರೀರೆೀಪಿಷ
ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನದ್ಧಯದ

ಕ್ೆಳ

ದಥವಹ ಯಹುದಹದಯ ಒಯದಟ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಅೆೀರೆ

ಹೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್ ಪ್ೆರೀರೆೀಪಿಷಫಸಟದಟ:

ಇದಟ ಒಯದಟ ಒುೆಮಮ
ಪ್ಹರಯಯಬ, ಈಗ ಇದಯ ಫಗೆೆ
ಇನ ನ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ

ನೀನಟ ಈ ಉತುಯನಟನ ಹೆೀಗೆ

ಭತೆು ಆಲ್ೆ ೀಚಿಷಟ.

ಕ್ಯಡಟಕ್ೆ ಯಡೆ ಎಯದಟ ಿರಿಷಟ

ಮಹಡಟ …

ಿದಹಯದ್ವಿಗ

ಒಫಬರಿಗೆ ಫಬಯಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟಯತೆ ಪ್ೆರೀರೆೀಪಿಷಟುದಟ ಷ ಕ್ುವೆನಷಟತುದೆ. ಇದನಟನ ನೀು,

ಕ್ೆಳಗಿನ

ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ.

ಗಟಯುಗಳಲ್ಲಿಯಟಯಟ
ಒಫಬರಿಗೆ ಫಬಯಟ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟುದನಟನ ನಹನಟ
ನೆ ೀಡಅೆೀಕ್ಟ.

ಯಹರಹದರೆ ಫಬಯಟ

ಹಹಗಹದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಯಡಟ ಷಯಗ ಗಳಿವೆ.

ಈ ಉತುಯಕ್ೆಾ ಇನ ನ

ಇನಹನ ಷಯಗ ಮನಟನ ನಹು

ುನಹದಯ

ರಿಗಪಷಫಸಟದಟ?

ಸೆೀರಿಷಟಿರಹ?

ವಫದದಲ್ಲಿನ ಕ್ಹಗಟಪತ(spelling) ದಥವಹ ಷಯಖ್ೆಯಗಳ ದಭಹಯಷ ಮಹಡಟವಹಗ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳನಟನ ‘ಹೌದಟ
ಷರಿಡಿಷಫಸಟದಟ. ಇಲ್ಲಿಮ ಷಸ ನೀು ಿದಹಯದ್ವಿಗ ಉತುಯಗಳ
ರಿೀ ಮ ಉತುಯಗಳ

ನಭ ನೆಗಳ

ಭತಟು ಷಸಪ್ಹಠಿಗಳಿಯದ

ನಯೀಜತ

ದ್ಧದಷಟುದಟ

ಮಹಡಟವಹಗ, ತಭು

ಕ್ಹಮವಿನಟನ ಇನೆ ನಫಬಯಟ ರಿೀಕ್ಷಿಷ

ತಹವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿ

.

ದಯವನಟನ

ದಟದ

(

ರಿಣಹಭಕ್ಹ

ಚಚೆವಿಗೆ

ನಭು ಿದಹಯದ್ವಿಗಳು
ಭತಟು ಒಫಬಯ

ಒಯದಟ ಷಲಕ್ೆಾ ಒಯದಟ
ಒುೆಮಮದಟ,



)

diagnostic
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ಒಯದೆೀ

ದಥವಹ ಯಹುದೆ ೀ ಒಯದಟ ಉತುಯ ುಕ್ೆ ತು ಎ

ತಹವೆೀ ಷವತಃ ತಭು ಉತುಯಗಳನಟನ



‘ಇಲಿ ಎಯದಟ ಹೆೀಳಿ
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ಸತಧಮರಣ ಗಮಗಿ ಯೀ
ಮೌಲ್ಹಯಯಕ್ನು ನದ್ಧವಿಶು ಹಹಗ

ಿಭಿನನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ

ದಧಡಿಷಟ ಭ ಲಕ್ ರ

ಿದಹಯದ್ವಿಗೆ ದಥವಿೂಣವಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ

ದಕ್ಹವಗಳನಟನ ಒದಗಿಷಲಟ, ಹೆಚಿಿನ ಷಹಹಮದ ದವಯಕ್ತೆ ಇಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಗಭನ ನೀಡಲಟ ಹಹಗ

ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭಟಯದೆ

ಸಹಗಟ ುಯಟ ಿದಹಯದ್ವಿಗಳಿಗೆ ಷವಹಲಟಗಳನಟನ ಒದಗಿಷಲಟ ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಲಿದಟ.
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