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±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvÀéPÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ F ªÀÄÄPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¥À£Æ
À ä®ªÀÇ (Open Educational Resource-OER) ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¨sÆ
É ÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ°è
¸ÀÄzsÁgÀuÉ vÀgÀÄªÀ §UÉÎ £ÁAiÀÄPÀvéÀ ªÀ»¸À®Ä EaÒ¸ÀÄªÀªÀjUÉ, CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ PË±À®åUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄªÁUÀÄªÀAvÉ mÉ¸ïEArAiÀiÁ ¸ÀA¸ÉÜ gÀÆ¦¹gÀÄªÀ 20 WÀlPÀUÀ¼À°è MAzÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÄÀ , «zsÁåyðUÀ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ¬ÄAzÀ £ÀqÉ¸À§ºÀÄzÁzÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÆ
É ArgÀÄªÀ, CªÀ±åÀ ªÁV ¥ÀæAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÄÀ ß EzÀÄ ºÉÆA¢zÉ. AiÀÄ±À¹é ±Á¯ÉUÀ¼À°è £ÀqÉ¸À¯ÁzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ DzsÀj¹zÉ.
F WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ðµÀÖ PÀæªÀÄ C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃQ®èªÁzÀgÆ
À , C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄªÀªÀgÁV (enabler) ‘±Á¯Á ªÀÄÄRå¸ÀÜ’ JA§
WÀlPÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA©ü¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. KPÉAzÀgÉ, EzÀÄ ErÃ PÉÊ¦rUÉ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¤zÉðÃ±À£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¹ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃªÀÅ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvéÀzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÄÀ zÀ £É¯ÉUÀlÄÖ (National School

leadership Curriculum Framework-India) UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ ±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvéÀzÀ AiÀÄxÁzÀ±Àð£À (1), ¸ÀéAiÀÄA C©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉ (2),
¨sÉÆÃzÀ£É-PÀ°PÉ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À°è ¥ÀjªÀvÀð£É (3) ºÁUÀÆ ¥Á®ÄzÁjPÉAiÀÄ°è CUÀæUÁ«Ä (6)- F ¥ÀæªÀÄÄR PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß £Á«Ã£ÀåvÉ ºÁUÀÆ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄÄ£ÀßqÉ¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ (4) ªÀÄvÀÄÛ (5)£ÉÃ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¸ÀzÉ, ««zsÀ WÀlPÀUÀ¼À°è «Ä½vÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. PÉ®ªÀÅ WÀlPÀUÀ¼À°è MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ
PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.
±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ F WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéCzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV E®èªÉÃ £ÁAiÀÄPÀvÀé ¨sÆ
É ÃzÀ£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¨sÁUÀªÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. JgÀqÀÆ «zsÁ£ÀUÀ¼À°è
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîªÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ, ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀªÁV MAzÀÄ
PÀ°PÁ qÉÊjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è §¼À¸À¯ÁVgÀÄªÀ ‘±Á¯ÁªÀÄÄRå¸ÀÜ’ CxÀªÁ ‘±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀ’ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ PÉÃªÀ® ªÀÄÄRå ²PÀëPÀ
CxÀªÁ ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÁAiÀÄPÀvéÀzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ®Ä ¹zÀÞ«gÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛUÉ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ.

«ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£Æ
À ä®UÀ¼ÄÀ
JA§ UÀÄgÀÄvÀÄ mÉ¸ï-EArAiÀiÁ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ «ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ vÀªÀÄä
±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨sÉÆÃzÀ£É ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ®Ä vÁªÀÅ £ÀqÉ¹zÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À §UÉÎ ºÉÃ½PÉÆArzÁÝgÉ. CAxÀzÉÝÃ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß ¤ÃªÀÇ
¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è F «ÃrAiÉÆUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÆàwð ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¤jÃQë¸À¯ÁVzÉ. F «ÃrAiÉÆUÀ¼ÀÄ ¥ÀoÀåzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄªÀ ªÀiÁ»wUÀ½UÉ
¥ÀÆgÀPÀªÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉAiÀiÁzÀgÀÆ, CªÀÅUÀ¼À £ÉgÀªÀÅ zÉÆgÀPÀzÉÃ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸ÀªÀÄ¸Éå AiÀiÁUÀzÀAvÉ CªÀ±ÀåPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀoÀåzÀ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
mÉ¸ï EArAiÀiÁ «ÃrAiÉÆÃ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß http://www.tess-india.edu.in JA§ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è £ÉÃgÀªÁV £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ E®èªÉÃ qË£ï¯ÉÆÃqï
ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. E®èªÉÃ ªÉÄªÉÆÃj PÁqïð CxÀªÁ ¹rAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ.
mÉ¸ï-EArAiÀiÁ (Teacher Education through School based Support) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §UÉÎ
«zÁåyð-PÉÃA¢ævÀ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ°PÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹PÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄÄPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ºÀAvÀzÀ ²PÀëPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ £ÉgÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ mÉ¸ï-EArAiÀiÁzÀ GzÉÝÃ±À. ¨sÁµÉ, «eÁÕ£À ºÁUÀÆ UÀtÂvÀ
PÀ°PÉAiÀÄ°è ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁgÀÄªÀ 105 mÉ¸ï-EArAiÀiÁ MEDgï(OER)UÀ¼ÄÀ F ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀ°ªÉ. vÀªÀÄä «zÁåyðUÀ½UÉ
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀiÁr vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÁzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÄÀ ß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÃUÉ F «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ
JA§ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÆß EªÀÅ M¼ÀUÉÆArªÉ. C®èzÉ, vÀªÀÄä «µÀAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¹PÉÆ¼Àî®Ä ºÁUÀÆ ¥ÁoÀAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ²PÀëPÀjUÉ

£ÉgÀªÁUÀÄªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ªÀiÁ»w PÉÆAr (link)UÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.
£ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄªÀ£ÄÀ ß C£ÀÄ¸Àj¹, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¯ÉÃRPÀjAzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÁV ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄªÀ F ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÄÀ

http://tess-indiaedu.in ªÉ¨ï¸ÉÊn£À°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä E®èªÉÃ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄÄPÀÛªÁV zÉÆgÀPÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ gÁdåUÀ¼À
§¼ÀPÉzÁgÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄªÀAvÉ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ««zsÀ ªÉµÀð£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÄÀ ß ºÉÆA¢¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. AiÀÄÄPÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è, AiÀÄÄPÉAiÀÄ ªÀÄÄPÀÛ«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è mÉ¸ï-EArAiÀiÁ
gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ.
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Zೕವ ಈ ಘಟಕದ ಬ#ೆ7 ಒಬ=Mೇ ೆಲಸ tಾಡು ರಬಹು3ಾದರೂ, ಮLೊ ಬ= FಾDಾ ಾಯಕMೊಡ ೆ ZಮR ಕ
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•

ಪ

ಸುವ ದು

ಕರ ಾಯ ಮLೆಯನು ಸೂಕ-ಾQ <ೕN2 ಉತಮ#ೊ8ಸುವ ದು.

ಾಯ ಮLೆಯ ಬ#ೆ7

ಕMೊಡ ೆ ರಚ ಾತRಕ-ಾದ ಸgೆಗಳನು ನKೆಸಲು ೆಲವ ಆDೋಚ ೆಗಳE

ಕರ ಾಯ ಮLೆಯನು ಮುಂದುವMೆ2 ೊಂಡು :ೋಗಲು ೆಲವ ಆDೋಚ ೆಗಳE
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

1 ಸು^ಾರqೆಯ iೇತ ಗಳ ಬ#ೆ7 ಅ ವ ಮೂA2 ೊಳEBವ ದು
ZಮR

ಕರ / Zಸ~ಂಶಯ-ಾದ Tಾಮಥ? >ರುತ3ೆxಾದರೂ, ಸು^ಾ 2 ೊಳBಬಹು3ಾದ iೇತ ಗಳ• ಇರುತ-ೆ.

ಕರ ಉತಮ

ಾಯ ಮLೆಯನು ಗುರು 2 ಅಂQೕಕ ಸುವ ದು ಬಹಳ ಮುಖ?.- ಈ >ಷಯವನು ZU ಷa-ಾQ tಾಡಲು ಒಂದು ಚಟುವn ೆಯನು ಈ
ಘಟಕದ / ಮುಂ3ೆ Zೕವ tಾಡು ೕರ. ಆದMೆ, ಈಗ •ದಲು
ಹ ಸ ೇ ಾQ3ೆ. ಅತು?ತಮ

ಾವ , ಕAW

ಾಯ ಮLೆಯನು Zgಾeಸುವ ದರತ ದೃ‚a

ಕMಾಗಲು ಸಂಬಂU2ದಂLೆ ತಮR ೌಶಲ, dಾ ನ :ಾಗು ನಡವ8 ೆಯನು

ಕರು ಸಂಪkಣ -ಾQ

ಬಳ2 ೊಳEB ಲ/. ಇದರ ಬ#ೆ7 Zೕವ ಆDೋ1ಸಲು ,ಾ ರಂlಸಲು ಸ:ಾಯ-ಾಗುವಂLೆ, ೆಳ#ೆ ZೕAರುವ ೇ„ ಸaAಯನು ಓ9 ನಂತರ
ಬರುವ ಚಟುವn ೆಯನು ಪkಣ #ೊ82. .

ೇ„ ಸaA ೧. ಪ Tಾ‡ ಅವರ ತರಗ ಯ ಪ ೕiೆ ಫ Lಾಂಶ
ಎDಾ/ >ಷಯಗಳ ಬ#ೆQನ ತರಗ ಯ •ದಲ ಕಂ ನ ಪ ೕiೆಗಳ ಫ LಾಂಶಗಳE :ೊರr9ದ4ವ . ಪ ೕiೆ :ಾಗು bೆ„a
ಫ Lಾಂಶಗಳನು >Fೆ/ೕ ಸುವ :ೊqೆಯನು ZೕAದ4, FಾDೆಯ ಅತ?ಂತ ಕMಾರು-ಾ Yನ

ಕMಾದ

ೕಮ ಅಗ-ಾ ˆ ಅವMೊಡ ೆ,

FಾDಾ ಾಯಕMಾದ ಕಪkw ಕು8 ದ4ರು.
‘ಸ&ಲ_

ಾಟ ೕಯ-ಾQ

ೕ

ೕಮ

ಅಗ-ಾ ˆ tಾತು ,ಾ ರl2ದರು ” xಾ-ಾQನಂLೆ, >3ಾ?@ ಗಳE >dಾ ನದ / ಬಹಳ

ಕಳ,ೆxಾQ tಾA3ಾ4Mೆ. FಾDೆಯ ಫ Lಾಂಶ ೆY ಈ ಾ?‰ ಖಂAತ ಕುಂದು ತರುತ3ೆ ಎಂದು ನನ#ೆ ಖಂAತ-ಾQ #ೊತು!” ಎಂದರು.
ಕಪkw ಅವ #ೆ ಸ&ಲ_ #ೊಂದಲ ಉಂbಾeತು.

ಇ3ೇ

>3ಾ?@ ಗಳE ಸ-ಾಲುಗ8#ೆ ಅತು?ತಮ-ಾQ ಪ

ಯ2ದ4ರು. ಅವರುಗಳ Tಾಮಥ? ದ ಬ#ೆ7 ತಮQದ4

ಾ?1ನ >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಅವರು ಕyೆದ ವಷ ,ಾಠ tಾAದ4ರು :ಾಗು
ೆನ}ಗೂ ಈಗ ಬಂ9ರುವ

ಫ LಾಂಶಕೂY :ೊಂ9 ೆ ಇರ ಲ/.
” ಎDಾ/ >dಾ ನ >ಷಯದಲೂ/ 'ೕ#ಾQ3ೆxಾ?” ಎಂದವರು ೇ8ದರು.

ಕಪkw ಅವರ >Fೆ/ೕಶqೆಯನು tೌನ-ಾQ ಗಮZಸುತ, ಅವರತ Tೊಟa ನ#ೆ rೕ

ೕಮ

ಅಗ-ಾ ˆ ಉತ 2ದರು;; Zೕವ

Wೕ^ಾ>ಗಳE! ಬxಾDಾNಯ / tಾತ 'ೕ#ಾQ3ೆ. ಅದು ಪ Tಾ‡ ಅವರ >ಷಯ. >3ಾ?@ ಗಳ#ೆ ಅವರನು ಕಂಡMೆ ಅಷaಕ‹ೆa. ಒಂದು
ಾರಣ, ಆತ ಅತ?ಂತ ಜnಲ-ಾದ 1ತ ಗಳನು , ತಮR ಅಲು#ಾಡದ, 2[ರ-ಾದ ೈಗ8ಂದ rAಸುLಾMೆ… :ಾ#ೆ
>3ಾ?@ ಗಳ• ಬMೆಯ ೇ ೆಂದು Z ೕŒಸುLಾMೆ.

ೕ ಕMಾರುವ ಾYQ

:ೌದು! ಅವರು ಇನೂ Dೇಬˆ ಗಳನು Lೋ ಸಲು tಾರುದದ4 TೆYೕˆ ಅನು

ಬಳಸುLಾMೆ!”
xಾವ 3ೇ ಉತರ Zೕಡ3ೆ ಕಪkw ಅವರು ತDೆ ಅDಾ/A2ದರು. FಾDೆಯ ಇತರ

ಕರ ಬ#ೆ7 ಚ1 ಸುವ ದು ಅವ #ೆ ಖಂAತ

ೇಡ-ಾQತು..
” ಧನ?-ಾದಗಳE

ೕಮ ಅಗ-ಾ ˆ. ಈಗ ಾವ ಸtಾಜ Fಾಸ•ದ ಫ Lಾಂಶಗಳನು ೋKೋಣ” ಎಂದ‹ೆaೕ :ೇ8ದರು.

ಚಟುವn ೆ ೧:
ಒಬ=

ಕರ ಕAW ಾಯ ಮLೆಯನು ಗುರು ಸಲು ಕಪkw ಅವರು >3ಾ?@ ಗಳ ಫ Lಾಂಶವನು ಬಳ2 ೊಂಡರು.

FಾDೆಯ /
4

ಕರ ಾಯ ನ Žಹqೆಯ ಬ#ೆ7 >ಷಯಗಳನು ಗುರು ಸುವ ದು

ಕರ ಕAW ಾಯ ಮLೆಯ ಬ#ೆ7 ಅ -ಾಗಲು Zೕವ xಾವ xಾವ
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ೕ ಯನು ಅನುಸ ಸು ೕ

ZಮR

ಎಂಬುದರ ಬ#ೆ7

ೋಧ ಾ-ಕ

<ೕ12. ZಮR ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ೆಯ Kೈ ಯ / ೩-೪ ಆDೋಚ ೆಗಳ ಬ#ೆ7 ಬ 9A.

ಈ ಪ ಕರಣದ /

ಕರ ಕAW ಾಯ ಮLೆ ಮತು >3ಾ?@ ಗಳ ಕಳ,ೆ ಫ Lಾಂಶಗಳ ನಡು-ೆ ಕಪkw ಸಂಬಂಧವನು ಕ _ಸಲು

Tಾಧ?-ಾeತು.

ಈ ತರಹದ

ೇರ-ಾದ ಸಂಬಂಧ xಾ-ಾಗಲೂ ಕಂಡು ಬರುವ 9ಲ/. ಇತರ ಅಂಶಗ8#ಾQ ಹುಡುಕುವ ದು

ಮುಖ?-ಾಗುತ3ೆ.( ಉ3ಾ: ಅ ಾMೋಗ?, ಪಠ? ಪ ಸಕಗಳ ಅಲಭ?Lೆ, ಕಳ,ೆ :ಾಜMಾ ]
ಪ <ಂದು ಸZ -ೇಶವk >lನ , ಆದMೆ
•

ಒಂದು ತರಗ ಯ / >3ಾ?@ ಗಳ ಅನುಪ2[ :ೆ1sರುವ ದು.

•

ಒಂದು ತರಗ ಯ / >3ಾ?@ ಗಳE ಆ#ಾಗ ಪ ಂKಾn ೆ tಾಡುವ ದು

•

ಒಂದು ತರಗ ಯ / ‘ೕಷಕರು ತಮR ಮಕYಳ ಪ ಗ ಯ ಬ#ೆ7 ಅಸಮ^ಾನ ವ?ಕಪAಸುವ ದು.

•

ಒಂದು ZU ಷa ತರಗ ಯ ,/ >3ಾ?@ ಗಳE Z ೕiೆಯಂLೆ ಮುನ Kೆ TಾUಸು ಲ/9ರುವ ದು.

•

Wೕ ನ ತರಗ ಯ / , >3ಾ?@ ಗಳ Tಾಧ ೆ ಕಳ,ೆxಾQ3ೆ ಎಂದು

•

ಇತರ >ಷಯಗ8#ೆ :ೋ 2ದMೆ ೆಲವ >ಷಯಗಳ / >3ಾ?@ ಗಳE Tಾಕಷುa ಪ ಗ TಾUಸು ಲ/9ರುವ ದು.

2 ಾಯ
ಇ / ಗಮZಸ

ಕರ ಕAW ಾಯ ಮLೆಯನು ಸೂ1ಸಬಹು3ಾದ ೆಲವ ಸೂಚಕಗಳE ಇ /-ೆ.

ಕರು ದೂರುವ ದು..

ಮLೆಯ ಬ#ೆ7 Tಾiಾj^ಾರಗಳ ಸಂಗ ಹ
ಕರ ಕAW ಾಯ ಮLೆ, ಅವರು ಇತರ Qಂತ >lನ -ಾQ

ೇ ಾದ ಒಂದು ಮುಖ? ಅಂಶ-ೆಂದMೆ

ೋಧ ೆ

tಾಡುವ ದು ಅಥ-ಾ ತಮR ತರಗ ಯನು ವ?ವTೆ[#ೊ8ಸುವ ದಕೂY ಅಗತ?-ಾದ ಸಂಬಂಧ-ೇZಲ/. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದ / ಅವರ
ೋಧ ೆ ತಮR ಎDಾ/ >3ಾ?@ ಗಳ / Z ೕŒ2ದ ಪ ಗ ತರ ಲ/-ೆಂಬುದು :ೆಚುs Zಜ. ಉ3ಾಹರqೆ#ೆ, ಸಮಥ >3ಾ?@ ಗಳE ಅಥ-ಾ
ಒಂದು ZU ಷa Tಾಂಸ’ ಕ 'ನ Dೆeಂದ ಬಂದ >3ಾ?@ ಗಳE ಉತಮ ಫ Lಾಂಶ ಪKೆಯುLಾMೆ ಆದMೆ ಇತರರು ಪKೆಯುವ 9ಲ/.
Zೕವ Zಯ“ತ-ಾQ ತರಗ ಗ8#ೆ gೇn ZೕA ಅಥ-ಾ
ಸಂಗ 'ಸ9ದ4Mೆ, >3ಾ?@ ಯ

ಕMೊಡ ೆ tಾLಾ ಾA >3ಾ?@ ಗಳ ಕ

ೆಯ ಬ#ೆ7 ಅಂ ಅಂಶಗಳನು

ಣದ / ೕವ 'ನ Kೆ ಉಂbಾಗುವವMೆಗೂ Zಮ#ೆ ಕAW ಾಯ ಮLೆಯ ಬ#ೆ7 8ಯ3ೇ ಇರಬಹುದು.

ಈ ಾರಣ ಾYQ, Zಯ“ತ-ಾದ ಪ >ೕ qೆ ಅಗತ? :ಾಗು ಇದು ZಮR ೆಲಸದ Zಯತ ಾಯ ಕ ಮ-ಾಗ
ಪ >ೕ qೆeಂದ ಉತಮ ಾಯ ಮLೆಯನು ಗುರು 2 , ಉತಮ-ಾQ ಾಯ Zವ 'ಸು ರುವ

ೇಕು. ಈ

ೕ ಯ

ಕರನೂ ಗುರು ಸಬ / .

1ತ ೧: ಗಮZಸುವ ಮೂಲಕ Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ 'ಸುವ ದು
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ಾಯ ಮLೆಯ ಬ#ೆ7 Tಾiಾj^ಾರಗಳನು Zೕವ :ೇ#ೆ ಸಂಗ 'ಸಬಹುದು?
Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಆಧ 2 ಕ ಮ ೈ#ೊಳEBವ ದು ಬಹಳ ಮುಖ?. ಆದMೆ

xಾವ 3ೇ

ೕ ಯ ಊ:ಾ‘ೕಹದ ಬದDಾQ,

Tಾtಾನ?-ಾQ,ಇತರ

ಾಯ ಮLೆಯನು :ೋ 23ಾಗ ಸಮTೆ?ಗಳE ಉದ•>ಸುತ-ೆ. ಆದ4 ಂದ, ಒಬ=

ಕMೊಡ ೆ :ಾಗು ಅವರ

ಕರು ಅಥ-ಾ ಒಂದು ತರಗ Qಂತ :ೆ1sನ

ಕರು

:ಾಗು ತರಗ ಯ ಬ#ೆ7 Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ 'ಸುವ ದು ಅಗತ?.
Tಾiಾj^ಾರಗಳ ಸಂಗ ಹqೆ ಉ3ೆ4ೕಶಪkವ ಕ-ಾQರ ೇಕು :ಾಗು ಈ ಪ
ೆಲವ ,ಾ ಥ“ಕ ಅಂ

xಾವ 3ೇ ಪkವ ಗ ಹ>ಲ/3ೆ ಸಮLೋ ತ-ಾQರುತ3ೆ.

ಅಂಶಗಳನು ಸಂಗ '2ದ WೕDೆ, ಏ ಾಗು 3ೆ ಎಂದು ಸ xಾQ

8ಯಲು, :ೆ1sನ tಾ' ಯನು

ಪKೆಯ ೇಕು.
ಅ ೇಕ ತರಗ ಗ8ಂದ ಪ ಗ ಯ ಅಂ ಅಂಶಗಳನು ಪKೆಯುವ ದು

•

ೋಧ ೆ ಮತು ಕ

•

ೆಯನು -ೈಯ ಕ-ಾQ ಗಮZಸುವ ದು

ತಮR ಅನುಭವಗಳ ಬ#ೆ7 >3ಾ?@ ಗಳ dೊLೆ tಾತ ಾಡುವ ದು. ಆದMೆ Zೕವ ೇಳEವ ಪ Fೆ ಗಳE ಅಥ-ಾ ಅದ ೆY >3ಾ?@ ಗಳE

•

Zೕಡುವ ಉತರಗಳE,

ಕರ Tಾಮಥ? ದ ಬ#ೆ7

xಾವ 3ೇ

ೕ ಯ ಸಂ3ೇಹಗಳನು ಉಂಟು tಾಡದಂLೆ ಅತ?ಂತ

ಎಚsರವ'ಸ ೇಕು.
ಇ / ೆನ}ಡ ೇ ಾದ ಮುಖ? ಅಂಶ-ೆಂದMೆ, ಇದು

ಕರ ನಡವ8 ೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ tಾತ -ಾQದು4 , ಇ /

ಸಮTೆ?xಾQರುವ 9ಲ/. Zೕವ ವ? ಯ <ೕಗ?Lೆಯನು Zಧ

ಸು ಲ/, ಅವರ ೋಧ ೆ ನಡವ8 ೆಯನು Zಧ

ಕರು Lಾ-ೇ ಒಂದು
ಸು 94ೕರ- ಚಟುವn ೆ

೨ರ / ಕಂಡಂLೆ.

ಚಟುವn ೆ ೨: Zೕವ xಾವ ದರ ಬ#ೆ7 Zಣ eಸು 94ೕ ?
ಕರ Tಾಮಥ? ವನು ೋಡು-ಾಗ, ಅವರನು ಒಬ= ವ? xಾಗಲ/3ೆ, ಅವರ /ನ ವೃ ಪರ ನಡವ8 ೆಯನು ಗಮZಸುವ ದು ಮುಖ?.

ಒಬ=

ಒಂದು ತರಗ ಯನು ೨೦ Z“ಷಗಳ ಾಲ ಗಮZ2,

ಕರು ಎಷುa ಜನ >3ಾ?@ ಗಳನು tಾತ ಾAಸುLಾMೆ ಎಂಬುದನು

ಬMೆದು ೊಳEBವ ದು.
1.

ಕರ ಉಡು#ೆ Lೊಡು#ೆಯ ಬ#ೆ7 >3ಾ?@ ಗಳ nೕ ೆ nಪ_"ಗಳE

2. ಪಕYದ ತರಗ #ೆ ಒಬ=

ಕರು ZU ಷa ಸಮಯ Yಂತ xಾ-ಾಗಲು ಹತು Z“ಷ ತಡ-ಾQ ಬರುLಾMೆಂದು ಮLೊ ಬ=

ಕ ಂದ ದೂರು.
3.

ಒಂದು ತರಗ ಯನು ಇಪ_ತು Z“ಷಗಳ ಾಲ ಗಮZ2,

ಕರು ಎಷುa ಮುಕ ಪ Fೆ ಗಳನು

ಬMೆದು ೊಳEBವ ದು.
4. ಒ•RWR ತಮ#ೆ ಇತರ Qಂತ >lನ ೆಲಸ>ರುತ3ೆ ಎಂಬುದರ ಬ#ೆ7 >3ಾ?@ ಗ8ಂದ :ೇ8 ೆಗಳE.
5.

ಕರು ೇMೆ ಪ 3ೇಶದವರು ಎಂದು ‘ೕಷಕ ಂದ nೕ ೆ.

ಚ ೆ
ಇ / ೆಲವ ಅವ •ದಲು ಕಂಡಷುa ಸ_ಷa-ಾQಲ/
•
6

ಆ

Y ೧,೪ ಮತು ೫,

ಕರ ನಡವ8 ೆಯನು ಸ_ಷa-ಾQ rಂrಸುತ-ೆ
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ೇಳELಾMೆಂದು

ೋಧ ಾ-ಕ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

Y ೨ ಸೂಕ-ಾQಲ/ :ಾಗು ಉಡು#ೆ Lೊಡು#ೆ ಖಂAತ-ಾQ ಅನು1ತ-ಾQದ4 ಪ ದ /ದ4Mೆ tಾತ , ಇದು ಅನ&eಸುತ3ೆ.

ಆ

•

ಾಪ

ಇದು ಸ_ಷa-ಾQ ವ? ಯ >ರುದ4-ಾQ3ೆ. ಈ ೕ ಯ nೕ ೆಗಳನು ‘ ೕLಾ~'ಸ ಾರದು.
ಆ

•

Y ೩ ಇ3ೇ ೕ xಾQ3ೆ ಆದMೆ Zಮ#ೆ ಪkವ ಗ ಹದ ಬ#ೆ7 ಅ >ರ ೇಕು ಮತು ಕ ಮ ೈ#ೊಳEBವ •ದಲು ಇನೂ :ೆ1sನ

ಪ Mಾ-ೆಗಳನು ಸಂಗ 'ಸ ೇಕು.
Y ೬ ಅಸ'ಷುšLೆಯನು ಸ_ಷa-ಾQ Lೋ ಸುತ3ೆ, ಆದMೆ

ಆ

•

ಕರ ಉ{ಾsರqೆ >rನ -ಾQ ಬಲ-ಾQದು4 >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಅಥ

tಾA ೊಳBಲು ಕಷa-ಾQರಬಹುದು. ಮLೆ ಇ /ಯೂ ಇನು :ೆ1sನ >{ಾರqೆ ಅಗತ?.

ZಮR FಾDೆಯ / Tಾiಾj^ಾರಗಳನು :ೇ#ೆ ಸಂಗ 'ಸಬಹು3ೆಂದು ಸೂ1ಸುವ ಚಟುವn ೆ ೩ ಅನು ಪ ಯ 2.

ಚಟುವn ೆ ೩: ZಮR FಾDೆಯ / Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ 'ಸುವ ದು :ೇ#ೆ?
ZಮR FಾDೆಯ / ೋಧ ೆಯ ಬ#ೆ7 Zೕವ 1ಂLಾ ಾ ಂತMಾQದ4Mೆ, ಆ ಸಮTೆ?ಯ ಬ#ೆ7 ಇನೂ :ೆಚುs ಅಥ tಾA ೊಳBಲು ಮತು ಅದ ೆY
ಾರಣಗಳನು

8ಯಲು Tಾiಾj^ಾರಗಳನು :ೇ#ೆ ಸಂಗ 'ಸುವ 3ೆಂಬುದರ ಬ#ೆ7 ಈಗ <ೕ12. Zೕವ ಸಂಗ 'ಸಬಹು3ಾದಂತಹ

Tಾiಾj3ಾರಗಳE :ಾಗು ಅದನು ಸಂಗ 'ಸು-ಾಗ Zಮ#ೆ ಉಂbಾಗಬಹು3ಾದಂತಹ ಸಮTೆ?ಗಳ ಬ#ೆ7 ZಮR ಕ

ೆ Kೈ ಯ / nಪ"š

ಬMೆ9ಟುa ೊ8B.
ಚ ೆ
Zೕವ xಾವ ೕ ಯ Tಾiಾj^ಾರಗಳ ಬ#ೆ7 Zಧ

294ೕ ಎಂಬುದು ನಮ#ೆ ಸ_ಷa-ಾQಲ/. ಆದMೆ ಸಮTೆ?ಗಳE ಒಂ3ೇ ೕ xಾQರುವ

Tಾಧ?Lೆ :ೆ1sರುತ3ೆ.
•

ಕರು ZಮR ಉ3ೆ4ೕಶದ ಬ#ೆ7 ಅನುtಾನ ಪಡಬಹುದು :ಾಗು Zೕವ ತರಗ ಯನು ಪ -ೇ ಸುವ ಬ#ೆ7 ಅಸtಾ^ಾನ
ವ?ಕಪAಸಬಹುದು.

•

ZಮR ಇರು> ೆeಂದ >3ಾ?@ ಗಳE >lನ

•

ZಮR ಚಟುವn ೆಯ ಬ#ೆ7 >3ಾ?@ ಗಳE ತಮR ‘ೕಷಕ #ೆ ವರ9 tಾAದMೆ, ಅವ ಂದ ಆiೇಪqೆ ಉಂbಾಗಬಹುದು.

ೕ ಯ / ನKೆದು ೊಳBಬಹುದು.

Zೕವ Zಯ“ತ-ಾQ ZಮR FಾDೆಯ / Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ 'ಸುವ ದನು ಮುಂದುವMೆ2ದMೆ, ಎಲ/ರಲೂ/ ಅದರ ಬ#ೆ7 ಕುತೂಹಲ
:ಾಗು ಆiೇಪ ಕAWxಾಗುತ3ೆ- ಆದMೆ ,ಾ ರಂಭದ / Zೕವ ಅವMೆಲ/ ಗೂ ^ೈಯ Zೕಡುವಂ ರ ೇಕು. ಒಬ=ರQಂತ :ೆಚುs
:ಾಗು ಒಂದ Yಂತ :ೆಚುs ತರಗ eಂದ Tಾiಾjಧರಗಳನು ಸಂಗ 'ಸುವ ದ ಂದ
ಕAWxಾಗುತ3ೆ. ಈ Tಾiಾj^ಾರ ಸಂಗ ಹ ಪ
ೇ ೆಂದು

ಇತರರ /

ಕರು

ೇಂ9 ೕಕೃತ-ಾದ ಗಮನ ಸ&ಲ_

ಇನು :ೆಚುs ಸಹ ಾ xಾಗಲು, xಾವ ದರ ಬ#ೆ7 ›ೕœ ಾ?• ( ಮರುtಾ' )

ಕರನು ೇಳEವ ದರ ಮೂಲಕ ಅವರನೂ LೊಡQ2 ೊಳBಬಹುದು.

IZಮR ಆತಂಕಗಳನು ಇತರ FಾDಾ

ಾಯಕMೊಡ ೆ ಹಂ1 ೊಳEBವ ದು ಬಹಳ ಉಪ<ೕಗಕರ-ಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಬ8 ಸಂgಾವ?

ಸಮTೆ?ಗ8#ೆ ಉಪಯುಕ ಪ :ಾರಗ8-ೆ

ೕ ಅಥ-ಾ >>ಧ

ೕ ಯ Tಾiಾj^ಾರಗ8-ೆ

ೕ ಎಂದು

8ದು ೊಳBಲು ಇದು

ಸಹ ಾರ-ಾಗುತ3ೆ.

3 ಾ ಾ ಾರಗಳನು ಸಂಗ !ಸುವ ನ ಸಮ ೆ$ಗಳ%
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಈಗ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ೆಳ#ೆ ZೕAರುವ ಎರಡು

ಾಯ

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ೇ„ ಸaAಗಳನು

ಓ9 ಮತು ಅದ ೆY ಸಂಬಂU2ದ ಚಟುವn ೆಗಳನು ಪkಣ #ೊ82.

ಕAW

ಮLೆ ಬ#ೆ7 Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ 'ಸುವ ದು ಎಷುa ಕಷa-ೆಂಬುವ ದನು ಇವ ಸೂ1ಸುತ3ೆ.

ೇ' ಸ() ೨:: +ಾವ,- ಅವ ಂದ / ಾ$0 ಗಳ ಪ,ಸ2ಕಗಳ /ಮ3ೆ
ಆಗ‹ೆaೕ ಅ ಾMೋಗ? ರdೆeಂದ 'ಂ9ರುQದ4 ತಮR ಸ:ಾಯಕMಾದ
ಅವರು, FಾDೆಯ ೋಧ ೆ ಮತು ಕ
ಹಂ1 ೊಂಡರು.

ೕಮ

ೕಮ

ಚKಾo ಅವMೊಡ ೆ, FಾDೆಯ

ೆಯ ಪದ4 ಯ ಬ#ೆ7 Tಾ ಾžj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ !ಸುವ,ದರ

ಚKಾo ಅನMೋಗ?-ೆಂದು :ೇಳEವ ಒಂದು 9ನದ 'ಂ3ೆ, Lಾವ ಎDಾ/

ಾಯಕMಾದ Mಾವ ˆ

Lಾವ ಎದು 2ದ ಕಷaಗಳ ಬ#ೆ7
ಕ #ೆ ತಮR ತಮR ತರಗ ಯ

>3ಾ?@ ಗಳ ಾ/„ ವ• ಮತು :ೋಂವ• ನ ೆಲವ tಾದ ಗಳನು ಸಂಗ 'ಸಲು :ೇ8ದ4ನು Mಾವ ˆ ೆನ}2ದರು. ” ಎರಡು
-ಾರಗಳ ಾಲ ಸತತ-ಾQ ಾನು Zರಂತರ-ಾQ ಎಲ/ರನೂ ೇಳE ದು4 ನಂತರ ಎಲ/ರು ತಂದು ೊಟaರು” ಎಂದು Mಾವ ˆ ದೂ ದರು. ; ’
Zಮ#ೆ ಈ ೆಲಸವನು ಒ}_2ದ4Mೆ ಈ ೆಲಸ ಎಷುa ಸುಲಭ-ಾಗು ತು! Zೕವ ಏ ೇ :ೇ8ದರು ಅದನು ಅವರುಗಳE :ೆಚುs ಸುಲಭ-ಾQ
tಾಡುLಾMೆ”.
ಇದನು ೇ8 ನಕY
ಪ ಸಕಗಳನು ಪ

ೕಮ

ಚKಾo ಅವರು, ಆ ಪ ಸಕಗಳE Mಾವ ˆ ಅವ #ೆ ಏ ೆ ೇ ಾಗುLೆಂದು ಪ 23ಾಗ, Mಾವ ˆ Lಾವ ಎDಾ/

ೕ 2ದು4, >3ಾ?@ ಗಳE tಾAದ ೆಲಸವನು

ಕರು ಪ ೕŒ23ಾ4Mೋ ಇಲ/V :ಾಗು >3ಾ?@ ಗಳ ಬ#ೆ7 xಾವ

ೕ ಯ ›ೕœ ಾ?• ಅನು ZೕಡDಾQ3ೆ ಎಂಬುದನು Lಾವ 3ಾಖ 2 ೊಂAರುವ 3ಾQ :ೇ8ದರು. ತಮ#ೆ ಆ ಪ ಸಕಗಳE ಏತ ಾYQ
ೇ ಾQLೆಂಬ ಾರಣವನು

ಕMೊಡ ೆ ಹಂ1 ೊಂA94Mಾ ಎಂದು Mಾವ ˆ ಅವರನು ೇ83ಾಗ, :ೌ3ೆಂದು ಅವರು ದೃಡಪA2ದರು.

”:ಾQದ4Mೆ, Zೕವ ಸಂಗ '2ದ tಾ' ಯನು Zೕವ :ೇ#ೆ ಬಳ2 ೊಳEB ೕMಾ ಎಂಬುದರ ಬ#ೆ7 ಅವ #ೆ 1ಂLೆ ಉಂbಾQರುವ Tಾಧ?Lೆ
ಇ3ೆ” ಎಂದು

ೕಮ ಚKಾo :ೇ8ದರು.

ಇದರ ಬ#ೆ7 ತಮ#ೆ ಅ >ದ4ರೂ, ಸುಳEB ೆಪ :ೇ8 ಪ ಸಕಗಳನು Lೆ#ೆದು ೊಳEBವ ದು ತಮ#ೆ ಇಷa>ರ ಲ/-ೆಂದು Mಾವ ˆ :ೇ8ದರು.
ಸುಳEB

ೆಪ :ೇಳEವ ದು ಸ eಲ/-ೆಂದು

ಕMೊಂ9#ೆ ಈ ಪ

ೕಮ

ಚKಾo ಒ}_ ೊಂಡMಾದರೂ, Mಾವ ˆ ಅವರು :ೆಚುs ಆತR>Fಾ&ಸ>ರುವ ೆಲವ

ಯನು ,ಾ ರಂlಸಬಹು9Lೆಂಬ ಸಲ:ೆಯನು ZೕAದರು. FಾDೆಯ

Tಾ&ರಸ~jಕರ-ಾQಯೂ ಉಪಯುಕ-ಾQಯೂ ಇLೆಂಬ ಸು9m ಹರಡು ದ4ಂLೆ
ಕ #ೆ ^ೈಯ ಬರು Lೆಂದು
ಅಂಶವನು ಗುರು 23ೆ4ೕ ೆ.

ೕಮ

ಾಯಕMೊಡ ೆ ನKೆದ ಚ{ೆ

ಬಹಳ

ೕ, ಪ ಸಕಗಳನು ಸಂಗ '2 ಅವರ ಬ8 ತರಲು ಇನು :ೆಚುs

ಚKಾo ಅl,ಾ ಯ ಪಟaರು. ಇದ ೆY ತಮR ಸಮR

ಸೂ12ದ Mಾವ ˆ ಅವರು, ಇದರ /ನ

ೆಲಸ tಾಡುವ :ೊಸ >^ಾನವನು ಪ ಚeಸು-ಾಗ, ಎಲ/ ಗೂ ಾಯುವ ಬದಲು, ೆಲವ

ಕMೊಂ9#ೆ

,ಾ ರಂlಸುವ ದು ಉತಮ-ೆಂದು ಅವರು ಅl,ಾ ಯ ಪಟaರು.
’ ”ಈಗ ಾನು ಪ ಸಕದ / ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅಂಶಗಳನು ದೃಡಪA2 ೊಳBಲು ತರಗ ಗಳ / ಕು8ತು ಗಮZಸಲು Zಧ
ZಮR ಸಲ:ೆಯನು

ಾನು Lೆ#ೆದು ೊಳEBLೇ ೆ. ಎಲ/ Qಂತ •ದಲು

ೕಮ

ಚಕ ೋ

2ರುವ ದ ಂದ,

ನನ#ೆ ತಮR >3ಾ?@ ಗಳ ಪ ಸಕಗಳನು

ತಂದು ೊಟaರು. ಆದ4 ಂದ ಬಹುಶ: ಾನು •ದಲು ಅವರ ತರಗ ಯನು ಗಮZಸುವ ದ ಂದ ,ಾ ರಂlಸುLೇ ೆ”
ತಮR ತರಗ #ೆ ಏ ೆ ಬರು 3ಾ4Mೆ ಎಂದು
ಖು‚xಾಗುತ3ೆ ಎಂದು

8ದMೆ, Mಾವ ˆ ಅವರು ತರಗ ಯ / ಕು8ತು ೊಳEBವ ದು

ೕಮ

ಚಕ ೋ

#ೆ

ೕಮ ಚKಾo ಒ}_ ೊಂಡರು.

‘”ಬಹುಶ: ZಮR >3ಾ?@ ಗಳ ಪ ಸಕಗಳನು ಅವ #ೆ ZೕA, Zೕವ ,ಾಠ tಾಡು Ÿರು-ಾಗ ZಮR ತರಗ ಯ / ಕು8ತು ಗಮZ2
ಎಂದು Zೕವ

ೕಮ ಚಕ ೋ

ೕಮ ಚಕ ೋ
8

#ೆ :ೇ8ದMೆ ಇನೂ ಉತಮ-ಾQರುತ3ೆ” ಎಂದು

#ೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷa-ಾಗುತ3ೆಂದು – :ಾ#ೆ

ೕ ಇತರ
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ೕಮ ಚKಾo >{ಾರಮಗ MಾQ :ೇ8ದರು.

ಕ ಗೂ ಇಷa-ಾಗುತ3ೆ ಎಂದು :ೇ8 Mಾವ ˆ ನಕYರು. ”

ೋಧ ಾ-ಕ

ಸಮTೆ?ಗಳನು ಎದು ಸಲು Tಾ&ರಸ?ಕರ tಾಗ ಗ8-ೆ ZಮR ಬ8’ ಎಂದು

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ೕಮ ಚKಾo ಅವರನು ಅlನಂ92ದರು.

4ತ ೨:: ಾ ಾ ಾರಗಳ ಸಂಗ ಹ7ೆ

ಚಟುವn ೆ ೪: Zೕವ Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ 'ಸುವ ದನು tಾಪ Aಸುವ ದು
ೇ„ ಸaA ೨ ಅನು ಓ9, ಚಟುವn ೆ ೩ ರ / ZಮR xಾವ 3ಾದರು <ೕಜ ೆ ಅಥ-ಾ Zಲುವನು ಬದ 2 ೊಳEB ೕMಾ? ಇ / Zೕವ
ಅ ತು ೊಂAರಬಹುದು- Tಾiಾj^ಾರಗಳ ಸಂಗ ಹ Yಂತ ಅದನು :ೇ#ೆ ಸಂಗ 'ಸು ೕ ಎಂಬುದು :ೆಚುs ಮುಖ?-ಾಗುತ3ೆ.- Zೕವ :ೇ#ೆ
ಇದರ ಬ#ೆ7 ಜನ #ೆ ಳE2 ೕ ಮತು ಅವರ / ದುಬ ಲ-ಾದ gಾವ ೆಯನು :ೇ#ೆ ಮೂAಸು ೕ ಎಂಬುದು. .
Zೕವ Tಾiಾj^ಾರಗಳನು :ೇ#ೆ ಸಂಗ 'ಸು ೕ
ಗಮZಸು-ಾಗ

ಎಷುa

ಸಮಯ

ೇ ಾಗುತ3ೆ

ಎಂಬುದರತ ಸ&ಲ_ ಆDೋ1ಸುವ ದು ಒ8ತು. ಉ3ಾಹರqೆ#ೆ, ತರಗ ಯ / ಕು8ತು
ಎಂಬುದನು

ಆDೋ1ಸಬಹುದು.

ಕರು

,ಾಠ

tಾಡು ರು-ಾಗ

:ೆಚುs

LೊಂದMೆxಾಗದಂLೆ Tಾtಾನ?-ಾQ ಹತು Z“ಷಗಳ ಾಲ ಗಮZ2ದMೆ Tಾ ಾಗುತ3ೆ.
ZಮR FಾDೆಯ / Zೕವ Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ 'ಸಲು ,ಾ ರಂl23ಾಗ Zೕವ tಾಡ ೇ ಾದ, tಾಡ ಾರದಂತ ಅಂಶಗಳ ಬ#ೆ7
ಕ

ೆ Kೈ ಯ / ಒಂದು ಪnaಯನು tಾA.

ೇ' ಸ() ೩:: ಗ9ತದ ಪ ೕ ೆಯ ಅಂಕಗಳನು ; ೕಮ< =ೈದ$ /3ೇ>ಸು?ಾ2+ೆ
ಮಧ?ಂತರ ಪ ೕiೆಗಳ / ಕಂಡು ಬಂದ ಫ Lಾಂಶಗಳನು , FಾDೆಯ ಾಯಕMಾದ
>3ಾ?@ ಗಳE ಗ82ದ ಅಂಕಗಳ ಬ#ೆ7 Tಾa
'ೕ#ೆyೆಯುವ

ೕಮ

-ೈದ? ಅಧ?ಯನ tಾAದರು. ಗ"ತದ /

ರೂಂನ / ನKೆದ ಚ{ೆ ಯು ಅವರ >#ೆ r94ತು. ಗ"ತದ

ಕMಾQದ4

ೕ ಶtಾ ರವರು

ೕ ಯ / ಹ ೊ ಂದ ೆಯ ತರಗ ಯ / ೆಲ-ೇ ೆಲವ ಹುಡುQಯ #ೆ ಗ"ತ ಅಥ -ಾಗುತ3ೆ ಎಂದೂ ಇತರರನು

ಅಂ ಮ ಪ ೕiೆಯ / ಉ ೕಣ #ೊ8ಸಲು ಪ ಯ ಸುವ ದು ಬಹಳ ಕಷa-ಾಗುತ3ೆ ಎಂದು ಎಚs 2ದರು.
ಶಮ ರವ #ೆ ಏ ೆ ಇಷುa 1ಂLೆxಾQ3ೆ ಎಂದು

ೕಮ

-ೈದ? ಅವ #ೆ ಅಥ -ಾeತು—ಗ"ತದ ಪ ೕiೆಯ / ಅಧ

Yಂತ :ೆಚುs

>3ಾ?@ ಗಳE ೧೦೦ ೆY ೫-೪೫ ಅಂಕಗಳನು tಾತ ಪKೆ9ದ4ರು. ನಂತರ ಅವರು ಗ"ತದ / ಇತರ ತರಗ ಗಳ >3ಾ?@ ಗಳE :ೇ#ೆ
tಾA3ಾ4Mೆಂದು

ೋAದರು. ಒಂಬತ ೆಯ ತರಗ ಯ >3ಾ?@ ಗಳE ಅ‹ೆaೕನು {ೆ ಾ Q tಾAರ ಲ/-ಾದರು, ಹತು ಮತು

ಹ ೆ ರಡ ೆಯ >3ಾ?@ ಗಳE {ೆ ಾ Q tಾAದ4ರು. ವಷ ದ ೊ ೆಯ / ನKೆಯುವ Tಾವ
www.TESS-India.edu.in
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ಟೂ?ಷ¡ #ೆ :ೋಗು 3ಾ4Mೆಂಬುದ ೆY ಇದು ಪ Mಾ-ೆ
ಇ /

ೕಮ

ೕ ಎಂದು ಅವರು <ೕ12ದರು.

-ೈದ? ಅವ #ೆ ಒಂದು ಸ_ಷa > ಾ?ಸ ಕಂಡು ಬಂತು.. ಉ3ಾಹರqೆ#ೆ ಪ

ತರಗ ಯ / ಅತ?ಂತ :ೆಚುs ಅಂಕ ಗ82ದವರು

ಸ_ಷa-ಾQ ಉತಮ-ಾQದ4ರು. ಇವರುಗಳE ಗ82ದ ಅಂಕಗಳE ೯೦-೧೦೦MೊಳQದ4ವ . ೮೦-೯೦MೊಳQನ ಅಂಕಗಳ / ಸ_ಷa-ಾQ
#ೋಚರ-ಾಗುವ ಅಂತರ>ತು. ತರಗ ಯ ಐದ ೆಯ ಒಂದು gಾಗ ೬೦-೮೦ ನಡು-ೆ ಅಂಕಗಳನು ಪKೆ9ತು. ಇನು 8ದ ಐದರ ಒಂದು
gಾಗ ೪೦-೬೦ರ ನಡು-ೆ ಅಂಕಗಳನು ಪKೆ9ತು.
ತಮR ಹ2ರು ಇಂ ನ DೇಖZಯನು Lೆ#ೆದು ೊಂಡು

ೕಮ

-ೈದ?, {ೆ ಾ Q ಅಂಕಗಳನು ಗ8ಸು ರುವ >3ಾ?@ ಗಳನು ಗುರು ಸಲು

,ಾ ರಂl2ದರು. ೧೦೦ ೆY ೩೫ Yಂತ ಕAW ಅಂಕ ಪKೆದ >3ಾ?@ ಗಳನು ಗುರು ಸಲು ೆಂಪ ಇಂ ನ DೇಖZಯನು ಬಳ2ದರು.
ಅವರು ಒಬ= ಗ"ತದ

ಕMೊಡ ೆ ಮುಖ?-ಾದ ಸಂ-ಾದವನು ನKೆಸ ೇ ತು :ಾಗು ಅದ ಾYQ ಅವ #ೆ ಬಲ-ಾದ ಅಂ

Tಾiಾj^ಾರಗಳ ಅಗತ?>ತು. ಅಂ

ಅಂಶಗಳನ ಲ3ೆ, ಕKೆಯ ವಗ ದ / ಬರುವ, ಕAW ಅಂಕಗಳನು ಗ82ದ >3ಾ?@ ಗಳ

ವ? 1ತ ಣಗಳನು ಸಹ tಾA ೊಂಡರು. ನಂತರ
:ಾ#ೆ

ಅಂಶಗಳ

ಕರ ಸ:ಾಯ9ಂದ

ಈ >3ಾ?@ ಗಳE xಾವ iೇತ ಗಳ / ಅಶಕMಾQ3ಾ4Mೆ

ೕ xಾವ iೇತ ಗಳ / ಬಲ-ಾQ3ಾ4Mೆಂದು ಗುರು ಸುLಾMೆ. ಈ ತರಹದ 'ನ Dೆ ೆಲಸ tಾಡುವ ದ ಂದ , Zಶ?ಕ >3ಾ?@ ಗ8#ೆ

FಾDೆಯ ನಂತರ ಾಯ ಕ ಮವನು ರೂ}ಸುವ ದರ /

ೆರ-ಾಗುತ3ೆ. ಈ

ೕ ಯ ಾಯ ಕ ಮ 9ಂದ ಎಷುa ಉಪ<ೕಗ-ಾಗುತ3ೆ

ಎಂದು ಅವರು >dಾ ನದ >ಷಯದ / ಈ#ಾಗDೆ ಕಂಡು ೊಂAದ4ರು. ZU ಷa ವಲಯಗಳ / ೇಂ9 ೕಕೃತ-ಾದ ೆಂಬಲ9ಂದ gೌತFಾಸ•ದ
ಫ Lಾಂಶ ಈ#ಾಗDೇ ಸು^ಾ 2ತು.

ಚಟುವn ೆ ೫: ಒಂದು ತರಗ

ಂತ :ೆ1sನ ತರಗ eಂದ ಕZಷa ಎರಡು

ೕ ಯ

Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ 'ಸುವ ದು.
ೇ„ ಸaA ೧ ಮತು ೨ ರ /ರುವ ೆಲವ ಉ3ಾಹರqೆeಂದ

8ದು ೊಂಡು, >3ಾ?@ ಕ

ೆಯ ಬ#ೆ7 ಒಂದ Yಂತ :ೆ1sನ ತರಗ eಂದ

ಕZಷa ಎರಡು Tಾiಾj^ಾರಗಳ ಾ ದರೂ ಸಂಗ '2. ಈ Tಾiಾj^ಾರದ ನಕಲನು ZಮR / ಇಟುa ೊಂAರುವ ದನು ಖ1ತಪA2 ೊ8B.
ZಮR FಾDೆಯ /

ಕರ ಾಯ

ಮLೆಯ ಪ >ೕ qೆ tಾಡಲು ಈ ಚಟುವn ೆ Zಮ#ೆ ೆರ-ಾಗುತ3ೆ.

Zೕವ ಗಮZ2ದ xಾವ 3ೇ ಅZ Œತ ಸ&ರೂಪದ ಬ#ೆ7 ZಮR ಕ
Zೕವ Z ೕŒ2ದ Yಂತ ಈ ಪ

ೆ Kೈ ಯ / nಪ_"š ಬMೆ9ಟುa ೊ8B. nಪ_" ಬMೆದು ೊಳEB-ಾಗ,

ಸುಲಭ-ಾQLೊ ೕ ಕಷaಕರ-ಾQLೊ ೕ ಎಂದು <ೕ12. Zೕವ ಎದುರು ೋಡದ ಸಂಗ ಗyೇ ಾದರು

ಕಂಡು ಬಂತ ಎಂದೂ <ೕ12. ZಮR ಆDೋಚ ೆಗಳನು 3ಾಖ 2- ಅವ ಾಶ 3ೊMೆLಾಗ, ZಮR ಸಹ3ೊ?ೕQಗyೆ• ಡ ೆ ಚ1 ಸಲು
ಇದು ೆರ-ಾಗುತ3ೆ.
ಚ ೆ
ಇ / ಮLೊ WR ನಮ#ೆ Zೕವ xಾವ Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ '294ೕ
ಎಂಬುದು ನಮ#ೆ

89ಲ/. ಆದMೆ ಇAೕ >{ಾರqೆಯ ಪ

ಅಥ-ಾ xಾವ ಅZ ೕŒತ ಸ&ರೂಪವನು ಗಮZ294ೕ

ಯ / ಇದು ಒಂದು gಾಗ tಾತ -ಾಗುವ Tಾಧ?Lೆ ಇ3ೆ ಎಂಬುದನು

ೆನ}ನ /ಟುa ೊಳEBವ ದು ಮುಖ?. ಅ ೌಪ{ಾ ಕ ಅವDೋಕನಗಳE ( ಗಮZಸುವ ದು) ಅ ೇಕ
Zೕಡುವ 9ಲ/. ಎರಡು Tಾiಾj^ಾರಗಳE ಇದ4ರೂ ಸಹ, 1ತ ಣ gಾಗಶ: tಾತ >ರುತ3ೆ.

೪. ›ೕœ ಾ?• ಅನು Zೕಡುವ ದು
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ಾ

ಸಂಪkಣ

1ತ ಣವನು

ೋಧ ಾ-ಕ

Tಾiಾj^ಾರಗಳ ಸಂಗ ಹqೆ
-ಾಗುತ3ೆ. ಕAW ಾಯ
ಅZ2ದರೂ ಸಹ,

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಕ #ೆ ಒಂದು ಸೂ c >ಷಯ-ಾಗಬಹುದು; ಅಂLೆ
ಮLೆಯನು ಪ ದ

ಸು ರುವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ೕ ರಚ ಾತRಕ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡುವ ದು ಸಹ ಸೂ c

ಕ #ೆ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡುವ ದು :ೆ1sನ ಆದ?Lೆಯ >ಷಯ-ೆಂದು Zಮ#ೆ

ಉತಮ-ಾQ ಾಯ Zವ 'ಸು ರುವ

ಕ #ೆ ಸಕMಾತRಕ ›œ

ಇದ ಂದ ಅವರ ೆಲಸದ ಕ ಮದ / ಎಷುa tೌಲ? Zೕಡು ೕ ಎಂದು ಅವ #ೆ

ಾ?• Zೕಡುವ ದು ಅ‹ೆaೕ ಮುಖ?-ಾಗುತ3ೆ-

8ಯುತ3ೆ.

ಇನು :ೆಚುs ಶ “ಸಲು ‘ ೕLಾ~'ಸುವ / ಇದು ಅತ?ಂತ ಮುಖ?-ಾಗುತ3ೆ. ›ೕœ ಾ?•

ರನು ,ೆ ೕMೇ}ಸುವ ದರ / :ಾಗು ಅವರನು
ಕ #ೆ ಅಮೂಲ?-ಾಗಲು, ZಮR ಸಕMಾತRಕ

›ೕœ ಾ?• ZU ಷa-ಾQದು4, ZಮR ಅವDೋಕನವನು ಆಧ 2ರ ೇಕು. ಉ3ಾಹರqೆ#ೆ:
•

’ Zೕವ >3ಾ?@ ಗ8#ೆ Zೕಡುವ ಸೂಚ ೆಗಳE ಬಹಳ ಸ_ಷa-ಾQ-ೆ. ಮLೆ ಅವರು ಗುಂ}ನ / ೆಲಸ tಾಡು-ಾಗ, Zೕವ :ೆಚುs
ಸಲ:ೆ Zೕಡುವ ದನು ಾನು ಗಮZ23ೆ4ೕ ೆ.’

•

ತರಗ ಯ / :ೊಸ >ಷಯಗಳನು ಪ ದ

2ರುವ ದನು

ಾನು ಗಮZ23ೆ4ೕ ೆ. ತಮR ೆಲಸದ ಬ#ೆ7 :ೆWR ಪಟುa ೊಳBಲು

>3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಇದು Zಜ-ಾಗಲು ‘ ೕLಾ~'ಸುತ3ೆ ಎಂದು ನನ ಅZ2 ೆ”
•

•ಗTಾDೆಯ / ಗ"ತದ ತರಗ ಯ ಬ#ೆ7 ಇಬ=ರು >3ಾ?@ ಗಳE tಾತ ಾಡು ರುವ ದನು ಾನು ೇ82 ೊಂKೆ-Zೕವ ಅವ #ೆ
ZೕAದ DೆಕYVಂದರ ಬ#ೆ7 ತುಂ ಾ ತDೆ ೆA2 ೊಂAದ4ರು. Zೕವ ಅವ #ೆ Zಜ-ಾQ ಸೂ_

•

ZೕA94ೕMಾ ಎಂದZಸುತ3ೆ”‘

ZಮR ತರಗ ಯ / ಹುಡುQಯರ ಪ ೕiೆ ಫ Lಾಂಶ Fೇ೨೫ ಂದ :ೆ1s3ೆ- ಅlನಂದ ೆಗಳE!”

:ೆಚುs ಸಕMಾತRಕವಲ/ದ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡಲು Zಮ#ೆ ಕಷa-ಾಗಬಹುದು- ಆದMೆ Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಆಧ 2 ›ೕœ ಾ?• ZೕAದMೆ
ಬಹಳ ಸ:ಾಯ ಾ xಾಗುತ3ೆ.

ೇ„ ಸaA ೪ ಮತು ಚಟುವn ೆ ೪ Tಾiಾj^ಾರ ಸಂಗ ಹqೆ ಪ

ಕAW ಾಯ

ಸು ರುವ

ಮLೆಯನು ಪ ದ

ಯತ ಗಮನ ಹ ಸುತ3ೆ ಮತು

ಕ #ೆ :ೇ#ೆ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡ ೇ ೆಂಬುದು :ೇಳEತ3ೆ. ಸೂಕ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡಲು

:ೇ#ೆ 2ದ4Lೆ tಾA ೊಳB ೇ ೆಂದು ಇ-ೆರಡೂ Zಮ#ೆ 8ಸುತ3ೆ.

ೇ' ಸ() ೪:: ಒಬC ;Dರ ಬEೆF

ಾ ಾGಾ$ದರಗಳನು 3ಾHೆಯ Iಾಯಕ JಾK ಅವರು

ಸಂಗ !ಸು?ಾ2+ೆ..
ಒಂದು ಗುರು-ಾರದಂದು, FಾDೆಯ

ಾಯಕMಾದ ¥ಾ¡ ಅವರು, FಾDೆಯ ಸುತ ತಮR

Zತ?ದ >:ಾರ ೆY LೆMೆ8ದ4ರು. ಈ -ಾರ

ತರಗ ಗಳE ಶುರು-ಾಗು-ಾಗ Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ 'ಸುವ 3ಾQ 'ಂ9ನ Tೋಮ-ಾರ-ೇ ಅವರು Zಧ

2ದ4ರು. ಮುಂ9ನ

}ೕ ಯœ #ಾQ ೆˆ :ೊKೆಯುವ ಎರಡು Z“ಷದ •ದಲು, ಅವರು FಾDೆಯ •ಗTಾDೆಯ ಒಂದು ೊ ೆಯ / Zಂತು ತರಗ ಯ
ಎರಡೂ ಬ9ಯ •ಗTಾDೆಯ / ನKೆಯುವ ಚಟುವn ೆಯನು ಗಮZಸಬಹು3ಾQತು.
ತರಗ eಂದ

ೆˆ :ೊKೆಯು ದ4ಂLೆ, Lಾವ ಗಳE ಇದ4

ಕರು ಮತು >3ಾ?@ ಗಳE :ೊರಬಂದು, :ೊಸ ,ಾಠ ಶುರು-ಾಗುವ ತರಗ ಯನು ಪ -ೇ ಸುವ ದನು

¥ಾ¡

ಗಮZಸು ದ4ರು.
ಆದMೆ ಇಂದು ¥ಾ¡ ಅವರ ಗಮನ, ಪ

9ನ ತರಗ eಂದ :ೊರ ಬರಲು :ಾಗು ಮLೊ ಂದು ತರಗ <ಳ#ೆ :ೋಗಲು ತುಂ ಾ

ಸಮಯ Lೆ#ೆದು ೊಳEB ದ4 ಆ ಒಬ= ವ? ಯತ ಹ 9ತು. ಈ ವ? 'ಂ9
:ೊರZಂತು

ಕ W:ಾ ಆQದ4ರು. ಇಂದೂ ಸಹ ಎಂ9ನಂLೆ ಒಬ=

ಕರು

W:ಾ ಅವರು ತಮR ತರಗ eಂದ :ೊರಬರುವ ದ ೆ ೕ ಾಯುLಾ ಅಹ ೆeಂದ ಚಡಪAಸು ದ4ರು.. W:ಾ ಅವರು

ತರಗ eಂದ :ೊರಬಂದು •ಗTಾDೆಯ /

ಾDೆyೆದು ೊಂಡು ನKೆದು ೊಂಡು ಬರು ದ4ನೂ ಸಹ ¥ಾ¡ ಗಮZ2ದರು. Lಾವ

:ೋಗ ೇ ಾದ ತರಗ ಯ ಮುಂ3ೆ :ಾದು :ೋದರೂ, W:ಾ ಒಳ#ೆ :ೋಗ3ೆ ೆರ-ಾQ Tಾa
೫ Z“ಷಗಳ ನಂತರ, Z^ಾನ-ಾQ Tಾa

ರೂಂ#ೆ LೆMೆ8ದರು.

ರೂಂZಂದ :ೊರ ಬಂದ W:ಾ ತರಗ ಯತ ನKೆದರು. ಇಷaರ / ಅವರ ತರಗ ಯ /

>3ಾ?@ ಗಳE tಾಡು ದ4 ಗDಾbೆeಂ3ಾQ, ಅಕYಪಕYದ ತರಗ ಯವರು #ಾ8
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ೆಳಕು ಇಲ/9ದ4ರೂ 1ಂLೆeಲ/-ೆಂಬಂLೆ ತಮR
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ೊಠAಗಳ ಾQಲುಗಳನು :ಾ ೊಂAದ4ರು.
¥ಾ¡ Wಹ ಅವರನು ತರಗ <ಳ#ೆ 'ಂ ಾ 2ದರು.

ಎಂ9ನಂLೆ ಅವರು ತರಗ ಯ 'ಂ9ನ

ೆಂಚುಗಳತ ನKೆದರು :ಾಗು

>3ಾ?@ ಗಳE ಅವ #ೆ ತ ಣ ಕು8ತು ೊಳBಲು dಾಗ tಾA ೊಟaರು. ¥ಾ¡ ತWRದು Qದ4 >3ಾ?@ <ಬ=ನ ಪ ಸಕವನು
ಗ“Z2ದರು- ಮುಂ9ನ }ೕ ಯœ

>dಾ ನದ >ಷಯ-ಾQದು4, ಅದರ :ೋಂ ವ•

ಮುQಸುವ / ಆ >3ಾ?@

ಮಗ ಾQದ4.

>3ಾ?@ ಗಳE ತಮR 'ಂ9 :ೋಂ ವ• ಅನು ತ ಣ ತಮ#ೆ Lೋ ಸ ೇ ೆಂದು :ೇಳEವ ಮೂಲಕ-ೇ W:ಾ ,ಾಠ ,ಾ ರಂl2ದರು.
xಾರು :ೋಂ ವ• tಾAರ ಲ/Vೕ ಅವMೆಲ/ರನೂ Zಂತು ೊಳBಲು :ೇ8ದರು. ಅಧ ಕಧ ತರಗ
ಗAxಾರ ೋA ೊಂಡರು, ಆಗDೆ ತರಗ

ಎದು4 Zಂ ತು. ¥ಾ¡ ತಮR

,ಾ ರಂಭ-ಾQ ೨೦ Z“ಷಗyಾQತು.. W:ಾ ಅವರು :ೋಂ ವ• ಎಷುa ಮುಖ?-ೆಂದು

ಪ ವಚನ ZೕಡುತDೇ ಇದ4ರು. :ೋಂ ವ• tಾA ತಮR ಪ ಸಕಗಳನು Wೕಹ ಅವ #ೆ ZೕAದ4 ಹುಡುಗರನು ¥ಾ¡ ಗಮZ23ಾಗ
ಅವMೆDಾ/ ಅಸಹ ೆeಂದ ಚಡಪAಸು ದ4ದು4 ಕಂಡು ಬಂದರು. ¥ಾ¡ tೌನ-ಾQ ತರಗ eಂದ :ೊರನKೆದು ತಮR

ೊಠA#ೆ

LೆMೆ8ದರು. ಮುಂ3ೆ Lಾವ ನKೆಸ ೇ ಾದ ಕಷaಕರ-ಾದ tಾತುಕLೆ#ೆ ಅವರು 2ದ4Mಾಗು ದ4ರು.
ಸಂಪನೂRಲ ೧, ’ ಪ >ೕ qೆ ಮತು ›ೕœ

ಾ?• Zೕಡುವ ದು’ Zಮ#ೆ ಉಪಯುಕ-ಾಗಬಹುದು. ZಮR

ಕMೊಂ9#ೆ Zೕವ

Lೆ#ೆದು ೊಳEBವ Zಲು>#ೆ ಅ / ಸ_ಷa-ಾದ Tಾಮ?-ಾದ ಸಂಗ ಗ8-ೆ.

1ತ ೩: ಕAW ಾಯ

ಚಟುವn ೆ ೬: ಕAW ಾಯ

ಮLೆ ಪ ದ

ಸುವ

ಮLೆ ಪ ದ

ಕ #ೆ Zೕವ ›ೕœ ಾ?• ಅನು :ೇ#ೆ Zೕಡು ೕ ?

ಸುವ

ಕ #ೆ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡುವ ದು

W:ಾ ಅವ #ೆ ›ೕœ ಾ?• :ೇ#ೆ Zೕಡುವ ದು ಎಂಬುದರ ಬ#ೆ7 ಅDೋ12. ೆಳQನ >ಷಯಗಳ ಬ#ೆ7 nಪ_" tಾA ೊ8B
•

tಾತುಕLೆಯನು :ೇ#ೆ ,ಾ ರಂlಸು ೕ

•

Zೕವ ಚ1 ಸ ೇ ಾದ ಮುಖ? ಅಂಶಗಳE

Zೕವ Zೕಡ ೇ ಾದ ›ೕœ ಾ?• ಅನು ಸೂಕ ೕ ಯ / •ದDೇ ರ12 ೊಂAದ4Mೆ ಉತಮ- •ದಲು ಸಕMಾತRಕ ಅಂಶವನು :ೇ8
ನಂತರ ಸು^ಾ 2 ೊಳBಲು ಸಲ:ೆ Zೕಡುವ ಕ ಮ ಉ1ತ-ಾQರುತ3ೆ. ೊ ೆಯ / ಒಂದು ಸಕMಾತRಕ ಅಂಶ>ದ4Mೆ, ಮುಂ9ನ gೇn#ೆ
ಸಮR ಸೂ1ಸುವ Tಾಧ?Lೆ :ೆ1sರುತ3ೆ.
ಚ ೆ
ೇ„ ಸaA ೪ರ / ನಮ#ೆ 8ಯದ ೆಲವ 'ನ Dೆ ಸಂಗ ಗ8ರಬಹುದು- ಉ3ಾಹರqೆ#ೆ W:ಾ ಅವರ ಈ 'ಂ9ನ ಉತಮ ಾಯ
ಅಥ-ಾ ಕುಟುಂಬದ / ಇ ೕ{ೆ#ೆ ಸಂಭ>2ದ Tಾವ . ಇದರ ಬ#ೆ7 ¥ಾ¡ ಅವ #ೆ
12
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ಮLೆ

89ದು4, ಅವರು ತಮR ›ೕœ ಾ?• ನ / ಇದನು

ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ಗಣ ೆ#ೆ Lೆ#ೆದು ೊಳEBLಾMೆ. ಈಗ ಸಧ? ೆY ಇಂತಹ ಸಂದಭ ಗ8#ಾQ <ೕNಸಲು ಆಗುವ 9ಲ/-ಾದರೂ, ›ೕœ

ಾ?• Zೕಡು-ಾಗ

ಅತ?ಂತ ನಯ-ಾQ ,ಾ ರಂlಸುವ ದು ಸ:ಾಯಕರ-ಾಗುತ3ೆ. ” ಾನು ಆ 9ನ ಗಮZ2ದ ,ಾಠದ ,ಾ ರಂಭದ ಬ#ೆ7 ಸ&ಲ_ :ೇ8’ ಅಥ-ಾ
ಈ

ೕ xಾQ :ೇ8 ,ಾ ರಂlಸುವ ದ ಂದ , ಆ

ಕರು ಆ 9ನ ಏ ೆ ವ?Lಾ?ಸ-ಾQತು ಅಥ-ಾ ,ಾ ರಂಭ ರೂAಯಂLೆ ಏ ರ ಲ/

ಅಥ-ಾ ಆ 9ನ ಏನು >lನ -ಾQLೆಂದು >ವ ಸಲು ಸುಲಭ-ಾಗುತ3ೆ.
,ಾ ರಂಭದ ನಂತರ, ZಮR ಅವDೋಕನವನು ಇನು ಸ&ಲ_ :ೆಚುs >ವರ-ಾQ ಪ ೕŒಸಲು ಮುಂದುವMೆಯಬಹುದು- >Fೇಷ-ಾQ
,ಾಠವನು ,ಾ ರಂl2ದ
ನಷa-ಾದ ಕ

ೕ ಯ ಬ#ೆ7

ಕರು :ೆಚುs ತDೆ ೆKೆ2 ೊಂAರ9ದ4Mೆ. ಇ / ಮುಖ?-ಾದ >ಷ-ೆಂದMೆ, >3ಾ?@ ಗ8#ೆ

ೆಯ ಅವU. ,ಾಠ ತಡ-ಾQ ,ಾ ರಂಭ-ಾeತು, ಸು^ಾ 2 ೊಳBಲು ಸ&ಲ_ ಸಮಯ 'A2ತು, ನಂತರ :ೋಂ ವ• ಬ#ೆ7

gಾಷಣ- ಇ-ೆಲ/ವk ಅಮೂಲ?-ಾದ ಸಮಯವನು ಕಬ82rnaತು.
ಒಂದು ಸೂಕ ಸಲ:ೆ- -- ಕ

ಕ #ೆ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡು-ಾಗ ಇ-ೆಲ/ ದರ ಬ#ೆ7 ೇಂ9 ೕಕೃತ-ಾದ

ೆಯ ಸಮಯವನು :ೇ#ೆ ಗ ಷa#ೊ8ಸುವ ದು ಮತು ಇದನು Tಾಧ?#ೊ8ಸಲು, Zೕವ ಗಮZ2ದ

ನಡವ8 ೆಯನು ಬದ 2 ೊಳEBವ ಅಗತ?.
ZಮR

ಕMೊಡ ೆ tಾತ ಾಡು-ಾಗ Zೕವ Zೕಡ ೇ ಾದ ›ೕœ

ಾ?• ಬ#ೆ7 ಆDೋ12

Lೆ#ೆದು ೊಳB3ೇ ಇರಲು xಾವ 3ೇ ಾರಣಗ8ಲ/-ೆಂಬುದನು Zೕವ ಮನ#ಾಣ ೇಕು. ›ೕœ

ಸೂಕ-ಾQ <ೕNಸಲು ಸಮಯ

ಾ?• Zೕಡುವ ದು ಒಂದು ಕDೆ :ಾಗು

ಇದನು ಸತತ ಅgಾ?ಸ9ಂದ ೆyೆ2 ೊಳBಬಹುದು. ಆದ4 ಂದ ZU ಷa-ಾದ ಅl,ಾ ಯವನು Zೕಡಲು, •ದDೇ ೆಲವ nಪ_"ಗಳನು
tಾA ೊಳEBವ ದು ೆರ-ಾಗುತ3ೆ.

ಇದರ ಬ#ೆ7 ನKೆದ ಸಂFೆ¦ೕಧ ೆಯ ಬ#ೆ7 ಮುರ8ಧರ¡ ಮತು ಸುಂದರMಾಮ¡ ( ೨೦೧೦) ZೕAರುವ ವರ9ಯ ಪ ಾರ,
ೆಲಸದ ಾಯ

ಕ #ೆ ಅವರ

ಮLೆಯ ಬ#ೆ7 ೇವಲ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡುವ ದು Tಾ ಾಗುವ 9ಲ/ . ಇತರ ತರಗ ಗ8#ೆ :ೋ 2ದMೆ ತಮR ತರಗ ಯ
ಾ?• ಒಳ#ೊಂAದ4ರೂ ಸಹ ಇದು Tಾ ಾಗುವ 9ಲ/.

>3ಾ?@ ಗಳE :ೆಚುs ಉತಮ-ಾQ ಮುನ Kೆಯು ಲ/-ೆಂಬ ಅಂಶವನು ›ೕœ
ಮುಂ9ನ ತರಗ ಗಳ / ಅವDೋಕನ ನKೆ3ಾಗ

ಕರು ತಮR

ೋಧ ೆಯ ನಡವ8 ೆಯನು ಬದDಾe2 ೊಂAದು4 ಕಂಡುಬಂದರೂ

ಸಹ, >3ಾ?@ ಗಳ ಫ Lಾಂಶಗಳ / xಾವ 3ೇ ಸು^ಾರqೆ ಕಂಡು ಬರ ಲ/. ತಮR
ಬದDಾe2 ೊಳBಲು

ಕ #ೆ

ಇನೂ

:ೆ1sನ

ಸಲ:ೆಗಳE, ,ೆ ೕMೇಪqೆ

ೋಧ ೆ ನಡವ8 ೆಯನು Fಾಶ&ತ-ಾQ

ಅಥ-ಾ ಮನV

ೆ

ಅಗತ?>3ೆ ಎಂದು

ಅವರು

ೆಂಬಲವನು ಒದQಸುವ ಒಂದು tಾಗ -ೆಂದMೆ ZಮR

ಕ #ೆ

ಅl,ಾ ಯಪಡುLಾMೆ.
>3ಾ?@ ಗಳ / ಸು^ಾ ತ ಫ Lಾಂಶಗ8#ೆ ಾರಣ-ಾದ :ೆ1sನ
ತರ ೇ Zೕಡುವ ದು. ’ ZಮR
:ೆಚುs

ಕರನು ೆyೆಸುವ ದು: ತರ ೇ ಮತು tಾಗ ದಶ ನ’ ಎಂಬ ಘಟಕದ / Zೕವ ತರ ೇ ಯ ಬ#ೆ7 ಇನೂ

8ದು ೊಳBಬಹುದು. :ೊಸ dಾ ನ ಅಥ-ಾ ೌಶಲಗಳನು

:ೇ#ೆ

ೆyೆ2 ೊಳB ೇ ೆಂದು <ೕNಸಲು ZಮR ಒಬ=

ಕMೊಡ ೆ

ೆಲಸ tಾಡಬಹುದು. ಚಟುವn ೆ ೭, ಪ >ೕ qೆ#ೊಳEBವ ಾಯ <ೕಜ ೆಯ ಬ#ೆ7 ಆDೋ1ಸಲು :ೇಳEತ3ೆ.

ಚಟುವn ೆ ೭: ಾಯ <ೕಜ ೆ<ಂದನು ರ1ಸುವ ದು
WೕDೆ ನಮೂ92ರುವ ಮುರ8ಧರ¡ ಮತು ಸುಂದರMಾಮ¡ (೨೦೧೦) ಅವರ ಸಂFೆ¦ೕಧ ೆಯ ಬ#ೆ7 ಆDೋ12, Zೕವ
೪ರ /ರುವ ¥ಾ¡ ಎಂದು gಾ>2 ೊ8B. ತಮR ತರಗ ಗಳ / ಅವರ
ಾಯ

ಮLೆಯನು ಸು^ಾ 2 ೊಳBಲು, ಅವMೊಡ ೆ Zೕವ :ೇ#ೆ

2ದ4ಪA2 ೊ8B.. ಈ ಾಯ <ೕಜ ೆ ಆ

ೇ„ ಸaA

ೆಲಸದ / W:ಾ ಅವರು Lೋ ಸು ರುವ ಕAW

ೆಲಸ tಾಡು ೕ

ಎಂದು ಒಂದು

ಾಯ <ೕಜ ೆಯನು

ಕರ ೆಳ-ೆ"#ೆಯ / :ೇ#ೆ ಸ:ಾಯ-ಾಗಬಹುದು ಮತು Zೕವ ಮತು ಸ&ತಃ W:ಾ ಅವMೇ

ಈ ಾಯ <ೕಜ ೆಯನು :ೇ#ೆ ಪ >ೕŒಸಬಹು3ೆಂಬುದರ ಬ#ೆ7 <ೕ12. Zೕವ ಅgಾ?ಸ tಾA ZಮR FಾDೆಯ -ಾLಾವರಣದ /
www.TESS-India.edu.in
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ZಮR

ಕ #ೆ Zೕವ ವ#ಾ eಸಬಹು3ಾದಂತಹ ೌಶಲಗಳನು ಈ ೇ„ ಸaA ಚಟುವn ೆಗಳE ಒದQಸುತ-ೆ.

ಚ ೆ
•

ಇದು ಸೃಜ ಾತRಕ-ಾQ ಇರಲು ಒಂದು ಅವ ಾಶ-ಾಗಬಹುದು. xಾವ 3ಾದರೂ 3ೈ'ಕ ಾರಣ9ಂದ W:ಾ ಅವರು ,ಾಠಗಳ
ನಡು-ೆ Tಾa

ರೂಂ#ೆ :ೋಗು ದ4Mೆ, ,ಾಠದ ,ಾ ರಂಭದ / >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ವ•

ೕ© ಗಳE ಅಥ-ಾ ವ• ಬು• ಗಳನು

Zೕಡುವ tಾZಟw ಇದ4Mೆ :ೇ#ೆ? W:ಾ ಅವರು ಪ ನಃ ತರಗ #ೆ 'ಂ9ರುಗುವ ಮುನ >3ಾ?@ ಗಳE ಈ ೆಲಸವನು
,ಾ ರಂlಸಬಹುದು.
•

ಮLೊ ಬ=

ಕರು ,ಾಠ ೆY ಉತಮ ಆರಂಭ Zೕಡಲು ಅನು-ಾಗುವಂLೆ, ಒಂದು

ೕ ಯ ತಂಡ

ೋಧ ೆಯನು ವ?ವTೆ[

tಾಡಲು Tಾಧ?-ೇ? ಈ ತರಹದ ತರ ೇ :ಾಗು tಾಗ ದಶ ನ W:ಾ ಅವ #ೆ Dಾಭ3ಾಯಕ-ಾಗುತ3ೆ
•

ಾಯ

ೕ?

<ೕಜ ೆ ಮುಂದುವMೆದ ಅವDೋಕನ, ಸ_ಷa-ಾದ ಗು ಗಳE ಮತು ಪ ಗ ಯನು ಚ1 ಸಲು xಾMಾದMೊಬ=ರ

dೊLೆ#ೆ Zಯ“ತ-ಾದ gೇnಯನು ಒಳ#ೊಂAರ ೇಕು.
ಮುಂ9ನ ಚಟುವn ೆಯ / ಉತಮ-ಾQ ಾಯ Zವ 'ಸು ರುವ
ಈ 'ಂ3ೆ Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಸಂಗ '2ದ
ಚಟುವn ೆಯ /

ಕರ Qರುವ

ಒyೆBಯ

ಕ #ೆ Zೕವ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡು ೕMಾ. ಈ ›ೕœ ಾ?• Zೕವ

ರ ಬ#ೆ7 ಇರಬಹುದು ಅಥ-ಾ Zೕವ ನKೆ2ದ :ೊಸ ಅವDೋಕನ>ರಬಹುದು. ಈ
:ೆಸ Zಂ3ಾQ

ಅವರ

ಬ#ೆ7

Zೕವ

ಊ'2 ೊಂAರುವ

ಅಂಶಗಳನು

ಆಧ ಸ3ೆ

Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಆಧ ಸ ೇ ೆಂಬುದನು ೆನ}ನ /ಟುa ೊ8B.

ಚಟುವn ೆ ೮: ಉತಮ-ಾQ ಾಯ Zವ 'ಸು ರುವ
ಅತು?ತಮ-ಾQ ,ಾಠ tಾAದ4ನು Zೕವ ಗಮZ2ದ
gಾಗ ಅಥ-ಾ ಈ
ಾ?• ಬ#ೆ7 ಎಚs
¥ಾ

ಕ #ೆ ›ೕœ ಾ?•

ಕರನು ಇ / ಗಣ ೆ#ೆ Lೆ#ೆದು ೊ8B. ಈ

ಕರ ಾಯ Zವ ಹqೆಯ / Zಮ#ೆ W1s#ೆxಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನು ಆ
ೆeಂದ <ೕ12 :ಾಗು ಆ ›ೕœ ಾ?• ಅನು

ಕರು tಾAದ ,ಾಠದ ಒಂದು ZU ಷa
YtಾA. Zೕವ Zೕಡ ೇ ಾದ ›ೕœ

ೆಂಬ ಸಲು ZಮR ಬ8 Tಾಕಷುa Tಾiಾj^ಾರಗಳE ಇರುವ ದನು

ಪA2 ೊ8B.

Zೕವ Zೕಡುವ ›ೕœ ಾ?• ಅ / Zೕವ tಾಡ ೇ ಾದದು:
•

ಆ ZU ಷa ಅಂಶ ಅಥ-ಾ ಚಟುವn ೆಯನು ಅವ #ೆ >ವ 2

•

ಆ ಚಟುವn ೆ Fೆ ೕಷª ಗುಣಮಟa3ಾQLೆಂದು Zೕವ Zಧ 2ದು4 ಏ ೆಂದು >ವ 2

•

ಪ Mಾ-ೆಗyೆ• ಂ9#ೆ ZಮR ಪ ಶಂTೆಯನು ZೕA

•

ZಮR ಚ{ೆ ಯನು xಾವ ಸಂಬಂUತ tಾನದಂಡದ ಆ^ಾರದ WೕDೆ tಾಡು ೕ

ಎಂಬುದನು ಆ

Y tಾA ೊಂಡು

ಬಳ2 ೊಳB ೇಕು.
Zೕವ ಏನು :ೇಳ ೇ ೆಂದು <ೕN2 ೊ8B ಮತು gೇn#ಾQ ಒyೆBಯ -ಾLಾವರಣವನು ಸಹ <ೕN2. gೇnಯ ಸಮಯದ /
ಅವMೊಡ ೆ tಾತ ಾಡು-ಾಗ, Lಾವ ಅನುಸ ಸುವ ಕ ಮಗಳನು ಆ

ಕರು ಇತರ ಗೂ :ೇ#ೆ >ಸ ಸಬಹು3ೆಂದು ಅಥ-ಾ ಅವರ

ೋಧ ೆಯ ಇತರ ವಲಯಗ8ಗೂ :ೇ#ೆ >ಸ 2 ೊಳBಬಹು3ೆಂದು ಆDೋ1ಸಲು Zೕವ
ಈ gೇnಯ ನಂತರ Zೕವ ZೕAದ ›ೕœ ಾ?• ಅನು ಆ

ಕರನು ೇಳಬಹುದು .

ಕರು :ೇ#ೆ 2&ೕಕ ಸದMೆಂದು ZಮRಕ

ೆ Kೈ ಯ / nಪ_" ಬMೆದು ೊ8B.

Zೕವ ಈ ಅl,ಾ ಯ ೆY ಬರಲು ಅವರ xಾವ ನಡವ8 ೆಯನು Zೕವ ಗಮZ29 ? gೇnಯ ಮುನ ಮತು ನಂತರ ZಮR gಾವ ೆ
:ೇQLೆಂದು ಸಹ ಬMೆದು ೊ8B. Zೕವ ನಂಬುವ ಸಹ3ೊ?ೕQಗ8ದ4Mೆ, ಅವMೊಡ ೆ ಇದರ ಬ#ೆ7 ಚ1 2.
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ಚ{ೆ
ZಮR gೇn {ೆ ಾ QLೆಂದು :ಾಗು Zೕವ ZೕAದ ಪ ಶಂTೆಯನು ಉತಮ-ಾQ 2&ೕಕ ಸDಾQ3ೆ ಎಂದು ಆ ಸುLೇ-ೆ. ಇದು Zೕವ ZಮR
FಾDೆಯ / ಆ<ೕN2ದ4 •ದಲ gೇnxಾQದ4Mೆ,ೆ Zೕವ
ಸಕMಾತRಕ-ಾQದ4ರೂ

ಸಹ,

ಾಯ

ಮತು

ಕ ಬ=ರೂ ತಳಮಳ#ೊಂAರುವ Tಾಧ?Lೆ ಇರುತ3ೆ.

ಮLೆಯ ಬ#ೆQನ tಾತುಕLೆ ಕಷaಕರ-ಾQರುತ3ೆ. tಾತುಕLೆಯನು

ವಸುZಷa-ಾQಯೂ

ವೃ ಪರ ಮಟaದ /ಯೂ ಇna ೊಳBಲು Zೕವ ಬಳಸುವ tಾನದಂಡಗಳE ಬಹಳ ಮುಖ?-ಾಗುತ-ೆ. Zೕವ Zೕಡುವ ›ೕœ ಾ?• ಅವರ
ಾಯ

ಮLೆಯ ಬ#ೆ7 ಇರ ೇ ೇ :ೊರತು ಒಬ= ವ? xಾQ ಅDಾ/.

೫. ಮುಂದುವMೆ2 ೊಂಡು :ೋಗುವ ಪದ4 xಾQ Tಾiಾj^ಾರಗಳ
ಸಂಗ ಹqೆ, ›ೕœ ಾ?• ಮತು

ಕರ ೆಳವ"#ೆ

Zೕವ ಈ ಘಟಗದ / ಈಗ Tಾಕಷುa ೆಲಸ tಾA94ೕರ.
ರ Tಾiಾj^ಾರಗಳ ಸಂಗ ಹqೆ, ›ೕœ ಾ?• :ಾಗು ಕAW ಾಯ
ಬಂ3ಾಗ, ಒಬ=
ೆಲಸ-ೆಂದು ಅ

ಕ #ೆ :ೆಚುsವ

ೆರವ Zೕಡುವ ದು ಎಷುa ಸಮಯ 'Aಸುತ3ೆ ಮತು gಾವ ಾತRಕ-ಾQ ಎಷುa Lಾ ಸ3ಾಯಕ-ಾದ

94ೕ .

Tಾiಾj^ಾರಗಳ ಸಂಗ ಹqೆ, ›ೕœ
ಅತು?ತಮ-ಾQರುತ3ೆ.
ಾಯ

ಮLೆ ಕಂಡು

ಾ?• :ಾಗು

'ೕ#ಾ3ಾಗ, ಕAW

ಮLೆಯನು :ೆ1sಸಬಲ/ದು. FಾDೆಯ

ತಮR ೆಳವ"#ೆಯ ಒಂದು gಾಗ-ಾQ

ಕರ ೆಳವ"#ೆ, ಮುಂದುವMೆದು ೊಂಡು :ೋಗುವ ಕ ಮದ ಒಂದು gಾಗ-ಾQದ4Mೆ
ಾಯ

ಮLೆ #ೋಚ ಸ3ೇ :ೋಗುವ Tಾಧ?Lೆ ಕAW ಇರುತ3ೆ ಮತು ಒಟುa

ಾಯಕMೇ ಎDಾ/ Tಾiಾj^ಾರಗಳ ಸಂಗ ಹqೆ ಮತು ›ೕœ

ಾ?• tಾಡ ೇ ಾQDಾ/.

ಕರು ಇದನು ಹಂ1 ೊಳBಬಹುದು.

http://tinyurl.com/video--sl-teachers
>A<ೕ: FಾDಾ ಾಯಕತ&ಾಯಕತ&

ಕರನು ಮುನ Kೆಸುವ ದು

ಚಟುವn ೆ ೯: ೋಧ ೆಯ ಬ#ೆ7 Zಯ“ತ ಪ
ZಮR FಾDೆಯDೆ/ೕ

ೕಲ ೆ

ೋಧ ೆಯ ಒಂದು ಅಂಶದ ಬ#ೆ7 Zಯ“ತ-ಾQ ಪ

,ಾಠಗಳ ,ಾ ರಂಭ, :ೋಂ ವ• ರ1ಸುವ ದು ಅಥ-ಾ >3ಾ?@ Zೕವ ಗಮನ ೇಂ9 ೕಕ ಸಲು ಅ ೇಕ >ಷಯಗಳನು
>ಷಯಗಳ
ಆ

ೕ ಸಲು ಒಂದು <ೕಜ ೆಯನು
ೆಯ
ರೂ}2.

ಈ ಅಂಶ,

ಕರ ಸಂಬಂಧ, xಾವ 3ಾದರೂ ಆQರಬಹುದು.
ಆQರಬಹುದು

Y tಾA ೊಳBಬಹುದು.-Zೕವ ಪ

ೕ ಸ

ಅಂಶಗಳನು ಗುರು ಸಲು Zೕವ bೆ„- ಇಂAxಾ ಅlವೃ9mಪA2ರುವ ಮುಖ? ಸಂಪನೂRಲಗಳನು
ಪನೂRಲಗಳನು

ೇ ೆಂ9ರುವ

ೋಧ ೆಯ

ಬಳ2 ೊಳBಬಹುದು.

ಕ #ೆ

ೈ}AಯಂLೆ Zೕಡಲು ಸಂಪನೂRಲ ೨, ’ ,ಾಠಗಳನು <ೕNಸುವ ದು’ ಅನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಥ-ಾ ಈ ಸಂಪನೂRಲ Zೕವ ಏನನು
ಹುಡುಕ ೇ ೆಂದು Zಧ

ಸಲು ೆರ-ಾಗುತ3ೆ.

ೋಧ ೆಯ ಆ ZU ಷa ಅಂಶವನು Zೕವ ಏ ೆ ಆ

Y tಾA9Mೆಂಬುದನು ZಮR ಕ

ೆ Kೈ ಯ / ಬMೆ9A :ಾಗು ಭ>ಷ?ದ / Zೕವ

ಇ ಾ?ವ ಅಂಶಗಳನು ಗಮZಸಲು ಬಯಸು ೕ ಮತು ಏ ೆಂಬುದನು ಸಹ ಬMೆ9A.
ಈಗ ಇ / ZೕAರುವ ೇ„ ಸaAಯನು ಓ9:
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ೇ' ಸ() ೫:: ತಮN ;Dಕರ ಪ ಗ<ಯ Oಾಡನು ಎ' Oೆ ಅನುಸ ಸು?ಾ2+ೆ
ಎ„ dೆ ಎಂ3ೇ ಜನ} ಯ-ಾQರುವ ಸುZLಾ ಜವಹw ಅವರು, ತಮR FಾDಾ

ಾಯಕರ Kೈ ಯನು ಅತ?ಂತ Zಖರ-ಾQ

ಇಟುa ೊಂA3ಾ4Mೆ. ತಮ#ೆ Lಾ-ೇ ಇಟುa ೊಂAದ4 tಾ2ಕ ಗು ಯ ಬ#ೆ7 <ೕ1ಸಲು, ಇAೕ ವಷ ವನು ಒWR ಅವDೋ ಸಲು Kೈ
ಅತ?ಮೂಲ? -ಾQತು.
ಈ

ಂಗಳE ಅವರು ತರಗ

ೊ ೆ#ೊಳEBವ ಅವUಯನು ಗಮZಸಲು Zಧ

2ದ4ರು. ೆಳQನ ಅಂಶಗಳನು ¥ಾ ಪA2 ೊಳEBವ ದು

ಅವರ ಗು xಾQತು:
•

,ಾಠದ ವಸು>ಷಯ ಮತು ಪ qಾಮಗಳ TಾMಾಂಶ Zೕಡುವದರ ಮೂಲಕ

•

,ಾಠದ

ೊ ೆಯ / Zೕಡುವ :ೋಂ ವ•

ಕರು ,ಾಠವನು ಪkಣ #ೊ8ಸುವ ದು.

ಎDಾ/ >3ಾ?@ ಗ8ಗೂ ಲಭ?-ಾಗುವಂ ರ ೆಕು :ಾಗು ಎಲ/ರೂ ಅದನು

TಾUಸುವಂ ರ ೇಕು.
•

ತರಗ ಗಳE ಸ xಾದ ಸಮಯ ೆY ಅಂತ?#ೊಳB ೇಕು.

ಈ ಗು ಗಳನು ಆಂತ ಕ W•ೕ ಮೂಲಕ ಎDಾ/

ಕ ಗೂ ಕಳE'ಸDಾQತು ಮತು >3ಾ?@ ಗಳ ಕ

ೈ#ೊಳBDಾಗು 3ೆ ಎಂಬುದನು ಸ_ಷªಪAಸDಾQತು. ಎDಾ/
ಆ ಪ ಯನು Tಾa

ರೂಂನ

ೆಯನು ಸು^ಾ ಸಲು ಈ ಕ ಮ

ಕರ ಸ'ಗಳನು ಪKೆದ ಬ8ಕ, W•ೕ>ನ vೕbೋ ಾ}ಯನು ಪKೆದು

ೋn„ ೋœ WೕDೆ :ಾಕDಾeತು.

ಆ -ಾರದ ಅವUಯ / ತುಂrಸಲು, ೫ ಾಲಂ ಮತು ೭ Mೋಗ8ದ4 ಒಂದು bಾ ಕw ಅನು ಎ„ dೆ ರ12ದ4ರು. •ದಲ ೆಯ ಾಲಂ
:ೆಸರು ’ >ಷಯ’ ಎಂದು ಬMೆಯDಾQತು :ಾಗು ಅದರAಯ / ’>dಾ ನ’. ’ಸtಾಜ Fಾಸ•’, ಗ"ತ :ಾಗು ನಂತರ FಾDೆಯ /
ೋUಸಲ_ಡುವ ಪ

gಾ‹ೆಯ :ೆಸರು ಇತು. ಇತರ ಾಲಂ ಗಳ :ೆಸರು ೯ ೇ ಎ. ೯ ೇr. ೧೦ ೇ ಎ ೧೦ ೇ r ಎಂ9ತು.

ೋಷªಕವ ತುಂಬDಾರಂl2ತು. ,ಾಠ ಮುQಯಲು ಇನು ಹತು Z“ಷ>ರು-ಾಗ ಅವರು ೯ ೇ r ತರಗ <ಳ#ೆ ನKೆದು, ೇವಲ
ಅವರ ಆ

ಂಗಳ ಗು #ೆ ಅನುಗುಣ-ಾQ, ತಮR ಅವDೋಕನ «ಾರಂ ಅನು ಭ

tಾA ೊಂಡರು. ೧೦ ೇ ಎಯ / ಇಂQ/ೕ¬, ೯ ೇ

rಯ / 'ಂ9 ಮತುŸ ೯ ೇ rಯ / ಸtಾಜ Fಾಸ• >ಷಯಗಳ / ಅವರು 'ೕ#ೆ

tಾAದ4ರು. ಈ -ಾರ ಉ8ದ ೨೦ ತರಗ ಗಳನು

ಗಮZಸುವ ಪ

ಯನು ಈ -ಾರ ಮುQಸಲು ಅವರು Zಧ

2ದ4ರು. ನಂತರ ಈ ಅಂ ಅಂಶಗಳನು ,

ರೂಂನ / :ಾಕಲು <ೕ12ದರು. xಾವ 3ೇ :ೆಸರುಗಳನು ಸೂ1ಸ3ೆ, ,ೈ {ಾ©
<ೕN2ದ4ರು. ಆದMೆ, ಗು ಯನು ಮುಟaದ

ಕರನು gೇn tಾA3ಾಗ, ಗು

ರೂಪದ / ಅಂ

ಕರ ಸgೆ#ೆ ಮುನ Tಾa
ಅಂಶಗಳನು Lೋ ಸಲು

ಮುಟaಲು ಅವ #ೆ Lಾವ xಾವ

ೕ ಯ ೆಂಬಲ

Zೕಡಬಹು3ೆಂದು ಅವರ ೆ ೕ ೇಳEವ <ೕಜ ೆ ಅವರ /ತು.
ಎ„ dೆ ಅವMೊಡ ೆ Dೆಸ¡ ,ಾ/¡ ಅನು ಚ1 ಸಲು ಈ#ಾಗDೇ ಒಬ=ರು ಅವರನು gೇn tಾಡಲು ಬಂ9ದ4ರು- :ಾಗು ಅವ ಬ=ರೂ
,ಾಠವನು ಇನೂ ಉತಮ

ೕ ಯ / :ೇ#ೆ tಾಡಬಹು3ೆಂಬುದರ ಬ#ೆ7 ೆಲಸ tಾAದ4ರು.

ೕಮ

ಾಗMಾಜು ೯ ೇ r ತರಗ ಯ

'ಂ9 ,ಾಠವನು ಅತ?ಂತ ಉತಮ-ಾQ <ೕN2ದ4ರು :ಾಗು ಅವರು ZೕAದ ,ಾಠದ TಾMಾಂಶ ಸ_ಷa-ಾQದು4, >3ಾ?@ ಗಳE ಅವರ
ಕ

ೆಯನು ಗುರು 2 ೊಂAದ4ರು. ಈ ›ೕœ

ಾ?• Zಂದ

ೕಮ

ಾಗMಾಜು>#ೆ ಬಹಳ ಸಂತಸ-ಾQದ4ರೂ ಸಹ, ತಮR ಇತರ

ಸಹ3ೊ?ೕQಗ8#ೆ tಾದ xಾQರಲು ಒ}_ ೊಳBಲು ಅವ #ೆ ಇನೂ ಸ&ಲ_ :ೆಚುs ‘ ೕLಾ~ಹ

ೇ ಾQತು. ತಮR <ೕಜ ೆ ೆಲಸ

tಾಡು ತು ಎಂದು ಅ ತ ಎ„ dೆ, ಆ 9ನದ ಪ ಟದ ೊ ೆಯ / ತಮ#ೆ ಒಂದು Tಾaw ZೕA ೊಂಡರು. ಂಗಳ ೊ ೆಯ -ೇyೆ#ೆ ತಮR
ಎDಾ/ ಮೂರು ಗು ಗಳನು ಮುಟುaವ ಬ#ೆ7 ಅವ #ೆ >Fಾ&ಸ>ತು
IಆದMೆ ಆಗ ಅವರ ಅ -ೆ#ೆ ಬಂದ >ಷಯ-ೆಂದMೆ, ಈ Tಾಧ ೆಯನು ತಮR 2ಬ=ಂU<ಂ9#ೆ :ೇ#ೆ ಸಂಭ “ಸ ೇ ೆಂದು ಅವರು
<ೕ12ರ Dಾ/! ಅವರ <ೕಜ ೆ ಸಂಪkಣ -ಾQರ ಲ/. ಆ 9ನದ ಅಂ ಮ nಪ_"ಯನು Kೈ ಯ / ಬMೆದು ೊಂಡರು: ’’ ನನ :ೋಂ
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ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ವ• : ,ಾಠದ TಾMಾಂಶದ ಉಪಯುಕLೆಯ ಬ#ೆ7 >3ಾ?@ ಗ8ಂದ ›ೕœ ಾ?• ಅನು :ೇ#ೆ ಪKೆಯುವ ದು :ಾಗು ಈ ›ೕœ ಾ?•
ಅನು ಸ“ೕಕ 2

ಕ #ೆ :ೇ#ೆ ವರ9 tಾಡುವ 3ೆಂದು <ೕ1ಸುವ ದು’

ಚಟುವn ೆ ೧೦: ZಮR <ೕಜ ೆಯ ಪ

ೕಲ ೆ

ೇ„ ಸaA ೫ ಅನು ಓ9ದ WೕDೆ, ZಮR ,ಾ/¡ ಅನು ಮLೊ WR ೋA ಅದನು :ೇ#ೆ ಬದDಾeಸಬಹು3ೆಂಬುದನು <ೕ12. ZಮR
ಇಬ=ರು

ಕMೊಡ ೆ ZಮR ಆDೋಚ ೆಯನು ಚ1 2 :ಾಗು ಅದನು ಅಳವAಸುವ ಮುನ ಇನೂ ಏ ಾದರೂ ಬದDಾವqೆ tಾಡುವ

ಅಗತ?>3ೆ

ಎಂದು ಒWR ೋA.

ಸೂ12ದ ಚಟುವn ೆಯ ಬ#ೆ7

ಕರ ಪ

ಯನು ZಮR ಕ

ೆ Kೈ ಯ / nಪ_" ಬMೆದು ೊ8B ಮತು ಇದ ಂ3ಾQ ZಮR ಇAೕ

2ಬ=ಂ9#ೆ ಇದನು :ೇ#ೆ ಪ ಚeಸು ೕ ಎಂಬುದರ ಬ#ೆ7 <ೕ12.

೬. TಾMಾಂಶ
Fೆ ೕಷª ಗುಣಮಟaದ

ೋಧ ೆಯನು

Z ೕŒಸುವ ಹಕುY >3ಾ?@ ಗ8#ೆe3ೆxಾದರೂ, ಅವ #ೆ ಅದು ಎDಾ/ ಸಮಯದಲೂ/

3ೊರಕುವ 9Dಾ/. ಇದ ೆY ಹಲ-ಾರು ಾರಣಗ8ರಬಹುದು-ಅದರ / ಒಂದು

ಕರ ಾಯ

ಮLೆ ಮತು ಾಯ Zವ ಹqೆ. ಈ ಅಂಶದ

WೕDೆ ಪ qಾಮ rೕರುವ Tಾಮಥ? FಾDೆಯ ಾಯಕರ /3ೆ.
ಆದMೆ ನಂr ೆ >Fಾ&ಸ ಉನ ತ ಮಟaದ /ರುವ ಸಂTೆ[ಯ / tಾತ ಇದು Tಾಧ?. ಅ /ರುವ ವ? ಗ8#ೆ, ತಮRನು -ೈಯ ಕ-ಾಗಲ/3ೆ, ತಮR
ೋಧ ೆ ನಡವ8 ೆಯನು >Fೆ/ೕ ಸDಾಗು 3ೆ ಎಂಬ ನಂr ೆ ಹುna ಅವ #ೆ ಅದು tೌDಾ?^ಾ ತ-ಾQ ಕಂಡು ಬರ ೇಕು. 'ೕ#ಾಗ9ದ4Mೆ
ಕ' gಾವ ೆಗಳE ಉಂbಾQ -ೈಷಮ? ೆY ಾರಣ-ಾಗಬಹುದು.

ಈ ಾರಣ9ಂ3ಾQ

ೕ :ೆಚುs ಕಷaಕರ ವಲಯಗಳನು Zgಾeಸುವ

•ದಲು ಸಕMಾತRಕ ›ೕœ ಾ?• ಅನು Zೕಡುವ ದನು ಅgಾ?ಸ tಾಡುವ ದು ಮುಖ?-ಾಗುತ3ೆ.
ಸಂಗ '2ದ

ವಸುZಷa

Tಾiಾj^ಾರಗಳನು ಆಧ 2,

ಕರ

ಪxಾ Dೋ1ಸDಾಗುತ3ೋ, ’ಕಳ,ೆ’ ಎನು ವ ಮಟa ೆY ಅವರ

ತರಗ ಯ /ನ
ಾಯ

ನಡವ8 ೆಯನು

ಎಷುa

Zಯಮ>ತ-ಾQ

ಮLೆ ಇ8ಯುವ Tಾಧ?Lೆ ಕAW ಇರುತ3ೆ.- ಅದರಲೂ/

ೆಂಬ ಸುವ ಅlವೃ9m ಚಟುವn ೆಗಳE <ೕNಸDಾQರುವ ಸಂದಭ ಗಳ ./ . ಅವDೋಕ ೆ ಮತು ಾಯ
ಸಂಪ 3ಾಯ-ಾಗುವ ಒಂದು ಸಂಸ’ ಯನು FಾDೆಯ / Tಾ[}ಸಲು Uೕಘ ಾಲ

ಮLೆಯ ಬ#ೆ7 ಚ{ೆ ಗಳE ಒಂದು

ೇ ಾಗಬಹದು- ಬಹುಶ: ಒಂದು ವಷ

Yಂತ :ೆಚುs.

ಆದ4 ಂದ ,ಾ ರಂಭದ / ಸ&ಲ_ ಕಷa-ಾಗಬಹುದು, >Mೋಧವk ಉಂbಾಗಬಹುದು, ZಮR ಪ ಯತ ವನು ಮುಂದುವMೆ2 ೊಂಡು :ೋQಆದMೆ ಸೂ cLೆ ಮತು ಾ?xಾಯುತ-ಾQ.
ೋಧ ೆ-ಕ

ೆಪ

ಯನು ಪ ವ

ಸುವ ಮುಖ? ವಲಯ ೆY ಸಂಬಂU2ದ ಘಟಕಗಳ ಕುಟುಂಬ ೆY ಅಥ-ಾ ಒಂದು Tೆnaನ ಒಂದು gಾಗ

ಈ ಘಟಕ. ( ಇದು ಾ?ಷನˆ ಾDೇ- ಆ

ಸೂYˆ ೕಡರ ® #ೆ) :ೊಂ9 ೊಂA3ೆ. ZಮR dಾ ನ ಮತುŸ ೌಶಲಗಳನು ೆyೆ2 ೊಳBಲು

ಈ Tೆnaನ /ರುವ ಇತರ ಘಟಕಗಳತ ಗಮನ ಹ ಸುವ ದು Zಮ#ೆ ಉಪ<ೕಗ-ಾಗಬಹುದು.
•

,ಾ ಥ“ಕ FಾDೆಯ / ೋಧ ೆ ಮತು ಕ

•

tಾಧ?“ಕ FಾDೆಗಳ / ೋಧ ೆ ಮತು ಕ

•

ZಮR FಾDೆಯ / tೌ ?ೕಕರಣವನು ಮುಂ3ೆ ಮುನ Kೆಸುವ ದು

•

ೆಯ ಸು^ಾರqೆಯನು ಮುನ Kೆಸುವ ದು
ೆಯನು ಸು^ಾರqೆಯನು ಮುನ Kೆಸುವ ದು

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯನು ಮುನ Kೆಸುವ ದು
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ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

•

tಾಗ ದಶ ನ ಮತು ತರ ೇ

•

ZಮR FಾDೆಯ /ಪ qಾಮ ಾ xಾದ ಕ

•

ZಮR FಾDೆಯ / ಒಳಪA ೆಯನು ‘ ೕLಾ~'ಸುವ ದು

•

ಪ qಾಮ ಾ xಾದ >3ಾ?@ ಕ

•

ZಮR FಾDೆಯ / ತಂತ dಾ ನ ಬಳ ೆಯನು ಮುನ Kೆಸುವ ದು

ೆ ಸಂಸ’ ಯನು ೆyೆಸುವ ದು

ೆ#ಾQ ಸಂಪನೂRಲಗಳನು Zವ 'ಸುವ ದು

ಸಂಪನೂRಲಗಳE
ಸಂಪನೂNಲ ೧:: ಪ /ೕD7ೆ ಮತು2 UೕV Wಾ$X ೕ) ೆ
>3ಾ?@ ಗಳ ಾಯ

ಮLೆಯನು ಸು^ಾ ಸು> ೆ,

ಸತತ ಪ >ೕ qೆ :ಾಗು ಅವ ಗ8#ೆ ಪ

ಇದ ಂ3ಾQ >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ತ“Rಂದ ಏನು Z ೕŒಸDಾಗು 3ೆ ಎಂದು

eಸುವ ದನು ಒಳ#ೊಂAರುತ3ೆ.

8ಯುತ3ೆ ಮತು ತಮR ೆಲಸವನು ಪkಣ #ೊ82ದ WೕDೆ

ಅವ #ೆ ›ೕœ ಾ?• ಸಹ 2ಗುತ3ೆ. ZಮR ರಚ ಾತRಕ ›ೕœ ಾ?• Zಂದ ಅವರು ತಮR ಾಯ

ಮLೆಯನು ಸು^ಾ 2 ೊಳBಬಹುದು.

Yೕ Z ಾರ7ೆ
ಪ qಾಮ ಾ xಾದ

ಕರು ಬಹಳಷುa

ಾ

ತಮR >3ಾ?@ ಗಳ ಪ >ೕ qೆ tಾಡು ರುLಾMೆ.

Tಾtಾನ?-ಾQ >3ಾ?@ ಗಳE

ತರಗ ಯ / ಏನು tಾಡುLಾMೆಂದು ಗಮZಸುವ ಮೂಲಕ :ಾಗು ಅವರು :ೇಳEವ ದನು ಆ ಸುವ ಮೂಲಕ ಪ >ೕ qೆ ನKೆಯುತ3ೆ.
>3ಾ?@ ಗಳ ಪ ಗ ಯನು ಪ >ೕ qೆ tಾಡುವ ದು ಬಹಳ Zqಾ ಯಕ ಅಂಶ-ಾಗುತ3ೆ. ಇದ ಂದ >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಅ ೇಕ

ೕ ಯ /

Dಾಭ3ಾಯಕ-ಾಗುತ3ೆ. ಅವ ಗಳ / ೆಲವ
•

ಉತಮ #ೆ ೕœ ಗಳನು ಗ8ಸಲು

•

ತಮR ಾಯ

•

ಕ

•

Mಾಜ?ದ ಮತು ಸ[8ೕಯ ಪ ೕiೆಗಳ / ತಮR Tಾಧ ೆ :ೇQರುತ3ೆ ಎಂದು •ದDೇ 8ದು ೊಳBಲು

ಮLೆಯ ಬ#ೆ7 ಅ ವ ಮೂAಸಲು :ಾಗು ತಮR ಕ

ೆಯನು ಸು^ಾ 2 ೊಳBಲು

ಇದಲ/3ೆ, ಒಬ=

ಕMಾQ ಪ >ೕ qೆ Zಮಗೂ ಈ ೆಳQನ ಅಂಶಗಳನು Zಧ

ಸಲು ೆರ-ಾಗುತ3ೆ:

•

ಪ Fೆ ಯನು xಾ-ಾಗ ೇಳ ೇಕು ಅಥ-ಾ ಸು8ವ xಾ-ಾಗ Zೕಡ ೇಕು

•

xಾ-ಾಗ ಪ ಶಂ2ಸ ೇಕು

•

ಸ-ಾಲನು ಎTೆಯ ೇ ೆ ೇಡ-ೇ?

•

ಒಂದು ೆಲಸದ / >>ಧ ಗುಂಪ ಗಳ >3ಾ?@ ಗಳನು :ೇ#ೆ LೊಡQ2 ೊಳEBವ ದು

•

ತಪ _ಗಳ ಬ#ೆ7 ಏನು tಾಡ ೇಕು

ತಮR ಪ ಗ ಯ ಬ#ೆ7 ಸ ಾಲದ / ಸ_ಷa-ಾದ ›ೕœ
tಾಡುವ ದ ಂದ Zೕವ Zಯ“ತ-ಾQ ›ೕœ
ಕ

ೆ#ೆ Lಾ-ೇ ಜ-ಾ ಾ4ರMಾಗಲು

ಾ?• 3ೊರ 3ಾಗ >3ಾ?@ ಗಳE ಬಹುಮna#ೆ ಸು^ಾ ಸುLಾMೆ.

ಪ >ೕ qೆ

ಾ?• Zೕಡಬಹುದು. ಇದ ಂದ ಅವರು :ೇ#ೆ ಮುನ Kೆಯು 3ಾ4Mೆ :ಾಗು ತಮR

ೆಯನು ಮುಂ3ೆ Lೆ#ೆದು ೊಂಡು :ೋಗಲು ಇ ೆ ೕನು tಾಡ ೇ ೆಂದು >3ಾ?@ ಗ8#ೆ 82ದಂLಾಗುತ3ೆ.

Zೕವ ಎದು ಸಬಹು3ಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ-ಾDೆಂದMೆ >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ತಮR ಸ&ಂತ ಕ

ೆಯ ಗು ಯನು Zಗ9ಪA2 ೊಳBಲು

ೆರ-ಾಗುವ ದು. ಇದನು Tೆˆ¯ tಾZಟ ಂ° ಅಥ-ಾ ಸ&ಯಂ ಪ >ೕ qೆ ಎಂದೂ :ೇಳDಾಗುತ3ೆ. ಆದMೆ Zೕವ xಾವ 3ೇ >3ಾ?@ #ೆ
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ಾಪ
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ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ಒಂದು ,ಾ dೆ•a #ಾQ ತಮR ಸ&ಂತ ಗು ಗಳನು Zಗ9ಪA2 ೊಳBಲು, ತಮR ೆಲಸವನು <ೕNಸಲು :ಾಗು ತಮR ಪ ಗ ಯನು Lಾ-ೇ
ಪ >ೕ qೆ tಾA ೊಳBಲು, ಅವ #ೆ ೆರ-ಾಗಬಹುದು.

/ ಾ$0 ಗಳನು ಗಮ ಸುವ,ದು ಮತು2 ಆ ಸುವ,ದು
ಬಹಳಷುa

ಾ

ಕರು >3ಾ?@ ಗಳನು ಗಮZಸುವ ದು :ಾಗು ಅವರು :ೇಳEವ ದನು ಆ ಸುವ

ಯನು ಸಹಜ-ಾQ

ೕ

tಾಡುLಾMೆ; ಇದು ಪ >ೕ qೆಯ ಒಂದು ಸರಳ-ಾದ Tಾಧನ. ಉ3ಾಹರqೆ#ೆ Zೕವ ಈ ೆಳQನವನು tಾಡು ರಬಹುದು:
•

ZಮR >3ಾ?@ ಗಳE dೋMಾQ ಓದುವ ದನು ೇ82 ೊಳEBವ ದು

•

>3ಾ?@ ಗಳE dೋAxಾQ ಅಥ-ಾ ಗುಂ}ನ / tಾಡುವ ಚ{ೆ ಗಳನು ೇ82 ೊಳEBವ ದು

•

ತರಗ ಯ :ೊರ#ೆ ಅಥವ ಒಳ#ೆ, ಸಂಪನೂRಲಗಳನು ಬಳ2 >3ಾ?@ ಗಳನು ಗಮZಸುವ ದು

•

ಗುಂ}ನ / ೆಲಸ tಾಡು-ಾಗ >3ಾ?@ ಗಳ ಆಂQಕ gಾ‹ೆಯನು ಗಮZಸುವ ದು

Zೕವ ಗಮZಸುವ ಅಂಶಗಳE >3ಾ?@ ಯ ಕ
Zೕವ

ೋಡಬಹು3ಾದ,

ೆ ಅಥ-ಾ ಪ ಗ ಯ -ಾಸವ-ಾದ ೈಜ Tಾiಾj^ಾರ-ೆಂಬುದನು ಖ1ತ ಪA2 ೊ8B.

ೇ82 ೊಳBಬಹು3ಾದ, ಎ" ೆ tಾಡಬಹು3ಾದ ಮತುŸ ಸಮ@ 2 ೊಳBಬಹು3ಾದ ಅಂಶಗಳನು tಾತ

3ಾಖ 2 ೊ8B.
>3ಾ?@ ಗಳE ೆಲಸ tಾಡು ರು-ಾಗ, ಸಂŒಪ-ಾದ ಅವDೋಕನKಾ nಪ_"ಗಳನು tಾA ೊಳBಲು ಸುಲಭ-ಾಗುವಂLೆ ತರಗ ಯ /
ಓKಾA. xಾವ >3ಾ?@ #ೆ :ೆ1sನ

ೆರವ

ೇ ಾಗುತ3ೆ ಎಂದು 3ಾಖ ಸಲು :ಾಗು :ೊರ:ೊಮುR ರುವ l ಾ l,ಾ ಯಗಳ ಬ#ೆ7

ಬMೆದು ೊಳBಲು, Zೕವ ತರಗ ಯ /ನ >3ಾ?@ ಗಳ ಪnaಯನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇAೕ ತರಗ #ೆ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡಲು, ಗುಂಪ ಗ8#ೆ
ಅಥ-ಾ -ೈಯ ?ಕ-ಾQ ಸು8ವ Zೕಡಲು Zೕವ ಈ nಪ_"ಗಳನು ಬಳಸಬಹುದು.

UೕV Wಾ$X ೕ) ೆ
ಸ_ಷa ಪAಸDಾದ ಒಂದು ಗು
Zೕಡುವ tಾ'

ಅಥ-ಾ Z ೕŒತ ಫ Lಾಂಶ ೆY ಸಂಬಂU2ದಂLೆ ಅವರ ಾಯ

ಮLೆ :ೇQ3ೆ ಎಂದು >3ಾ?@ ಗ8#ೆ

ೕ ›ೕœ ಾ?•. ಸಮಪ ಕ-ಾದ ›ೕœ ಾ?• >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಒದQಸುವ ಅಂಶಗyೆಂದMೆ:

•

ಏನು ನKೆeತು ಎಂಬುದರ ಬ#ೆ7 tಾ'

•

xಾವ 3ೇ ೆಲಸ ಅಥ-ಾ ಾಯ ಎಷುa {ೆ ಾ Q ನKೆeತು ಎನು ವ ದರ ಬ#ೆ7 tೌಲ?tಾಪನ.

•

ತಮR ಾಯ

Zೕವ ಪ

ಮLೆಯನು :ೇ#ೆ ಸು^ಾ 2 ೊಳBಬಹು3ೆಂಬುದರ ಬ#ೆ7 tಾಗ ದಶ ನ

>3ಾ?@ ಗೂ ›ೕœ ಾ?• ZೕA3ಾಗ, ಅದು ಅವ #ೆ ಈ ಅಂಶಗಳನು

•

ಅವರು -ಾಸವ-ಾQ ಏನು tಾಡಬಲ/ರು

•

ಅವ #ೆ ಸಧ?ದ / ಏನು tಾಡಲು Tಾಧ?>ಲ/

•

ಇತರ #ೆ :ೋ 2ದMೆ ಅವರ ೆಲಸ :ೇQ3ೆ

•

ಅವರು :ೇ#ೆ ಸು^ಾ ಸಬಹುದು

ಪ qಾಮ ಾ xಾದ ›ೕœ

ಾ?• >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಸ:ಾಯ tಾಡುತ3ೆ ಎನು ವ ದನು

ಅಸ_ಷa-ಾದ ಅಥ-ಾ ಪ ,ಾತ-ಾದ ›ೕœ ಾ?• Zಂದ ಕ
•

8ಯಲು ಸ:ಾಯ-ಾಗ ೇಕು.

ೆನ}ನ /ಟುa ೊಳEBವ ದು ಮುಖ?. ZಮR

ೆ#ೆ ಧ ೆY ಉಂbಾಗ ಾರದು. ಪ qಾಮ ಾ xಾದ ›ೕœ ಾ?• ಎಂದMೆ:

ೈ#ೆತು ೊಂಡ ೆಲಸದತ :ಾಗು >3ಾ?@ tಾಡ ೇ ಾದ ಕ

ೆಯತ ಗಮನ ೇಂ\ ೕಕೃತ=ಾ^ರWೇಕು
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ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ಸ_ಷ(,, aಾ bಾ9ಕ:: >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ತಮR ಕ

ೆಯ / ಏನು ಉತಮ-ಾQ3ೆ :ಾಗು ಏನು ಸು^ಾ ಸ ೇ ೆಂಬುದನು ಸ_ಷa-ಾQ

,ಾ tಾ"ಕ-ಾQ :ೇಳ ೇಕು.
•

bಾಡುವಂತಹದು- >3ಾ?@ ಗಳE tಾಡ ಬಹು3ಾದಂತಹ >ಷಯಗಳನು tಾಡಲು :ೇಳEವ ದು

•

>3ಾ?@ ಅಥ tಾA ೊಳEBವಂತಹ ಸೂಕ2 cಾGೆಯ ›ೕœ ಾ?• Zೕಡುವ ದು

•

ಸ ಾಲದ

ಸಮಯದ / Zೕಡುವ ದು-

ಬಹಳ

ೇಗ ZೕAದMೆ >3ಾ?@ ಯು ’

ಾನು ಅದ ೆ ೕ tಾಡು 3ೆ” ಎಂದು

<ೕ1ಸುLಾ ೆ. ಬಹಳ ತಡ-ಾQ ZೕAದMೆ ಅವರ ಗಮನ ೇMೆ /#ೋ ಹರAರುತ3ೆ :ಾಗು tಾಡಲು :ೇ8ದ >ಷಯನು ಮLೆ
'ಂದ ೆY :ೋQ tಾಡಲು ಅವ #ೆ ಇಷa>ರುವ 9Dಾ/.
›ೕœ

ಾ?• ಅನು tೌ ಕ-ಾQ ZೕAದರೂ ಅಥ-ಾ >3ಾ?@ ಗಳ ವ•

ಬು• ನ / ಬMೆದರೂ ಸ ,

ೆಳ#ೆ ZೕAರುವ

tಾಗ ಸೂ1ಗಳನು ಅನುಸ 2ದMೆ :ೆಚುs ಪ qಾಮ ಾ xಾQರುತ3ೆ.

ಪ ಶಂ ೆ ಮತು2 ಸಕ+ಾತNಕ=ಾದ cಾGೆಯನು ಬಳಸುವ,ದು
LೆಗಳEವ ಅಥ-ಾ ದು4ವ ಬದಲು ನಮRನು xಾMಾದರೂ :ೊಗ8ದMೆ ಅಥ-ಾ ‘Lಾ~'2ದMೆ, :ೆಚುs ಉತಮ-ೆZಸುತ3ೆ. ಇAೕ ತರಗ #ೆ
ಮತು ಎDಾ/ ವಯ2~ನ ವ? ಗ8#ೆ ಸಕMಾತRಕ gಾ‹ೆ :ಾಗು ಶ ತುಂಬುವ tಾತುಗಳE ಬಹಳ ,ೆ ೕರಕ-ಾQರುತ3ೆ. ಪ ಶಂTೆ, tಾAದ
ೆಲಸದ ಬ#ೆ7 ಗಮನ ಹ ಸ ೇ ೇ :ೊರತು, ವ? ಯ ಬ#ೆ7 ಅDಾ/ ಎಂಬುದನು

ೆನ}ನ ಟ
/ ುa ೊಳB ೇಕು. :ಾ#ಾಗ9ದ4Mೆ, >3ಾ?@ ಯ

ಪ ಗ #ೆ ಅದು ಪkರಕ-ಾQರುವ 9Dಾ/. ’ {ೆ ಾ Q tಾA94ೕಯ’ ( -ೆˆ ಡ¡) ಎನು ವ ದು ಅZU ಷa-ಾQರುತ3ೆ. ಅದರ ಬದಲು ೆಳ#ೆ
ಸೂ12ರುವಂLೆ :ೇಳಬಹುದು:

ೕನು……. ೕ ದ/
ಅದು ಒ ಯ
ಪ

!

ಾ ದ ೕ ನನ
ತುಂ ಾ
ಇಷ

ಾ

ತು

ಇದನು ಇನೂ
ನ ಗುಂ

ೂೕ ಾ ಓ

ಎಂದು ೕಳುವ ಮೂಲಕ ೕನು
ಸ ಾಯ
ಚು

ಉತ ಮ ಾ

ಚು
ೕ

ಾಡಬಹು ಂದ …

ಾ ದ ೕ ನನ
ಾಯು

ಸು8ವ Zೕಡುವ ದMೊಂ9#ೆ ದು4ವ ದು
Zೕವ ZಮR >3ಾ?@ ಗyೆ• ಂ9#ೆ ಆಡುವ tಾತುಕLೆ ಅವರ ಕ

ೆ#ೆ

ೆರ-ಾಗುತ3ೆ. ಅವರ ಉತರ ತ,ೆ_ಂದು :ೇ8 ಅಷa ೆY tಾತು

Z /23ಾಗ, ಅವರು <ೕಚ ೆ ಮುಂದುವMೆಸಲು :ಾಗು ಪ ಯ ಸಲು ಸ:ಾಯ tಾಡುವ ಅವ ಾಶವನು ಕyೆದು ೊಳEB ೕ .

Zೕವ

>3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಒಂದು ಸುಳEವ ZೕAದMೆ ಅಥ-ಾ ಇನೂ ಒಂದು ಪ Fೆ ಯನು ೇ8ದMೆ, ಅವರು ಆಳ-ಾQ <ೕ1ಸಲು ,ೆ ೕMೇ}ಸು ೕMಾ
:ಾಗು ತಮR ಕ

ೆ#ೆ Lಾ-ೇ ಜ-ಾ ಾ4ರMಾಗಲು :ಾಗು ಉತರ ಹುಡಕಲು ‘ ೕLಾ~'2ದಂLಾಗುತ3ೆ. ಉ3ಾಹರqೆ#ೆ , Zೕವ

ZೕAರುವಂತಹ ೆಲವ -ಾಕ?ಗಳ ಮೂಲಕ ಇನೂ ಉತಮ ಉತರ ೊಡಲು ಅಥ-ಾ ಆ ಸಮTೆ?#ೆ
‘ ೕLಾ~'2ದಂLಾಗುತ3ೆ.
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ಉತ ಮ
ಆರಂಭ…ಈಗ….ಬ
ಇನು

ಚು ಆ ೂೕ ಸು

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಈ ಉತ ರ

ಮ ೂ

ಸುವ ದು:

ೕ

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ಂದು

ವ

ೕ ಸು

ಪರಸ_ರ ಸ:ಾಯ tಾಡುವಂLೆ ಇತರ >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ‘ ೕLಾ~'ಸುವ ದು ಸೂಕ-ಾಗಬಹುದು.

ೆಳ#ೆ ZೕAರುವ ೆಲವ :ೇ8 ೆಗಳ

ಮೂಲಕ ತರಗ ಯ /ರುವ ಇತರ #ೆ ZಮR ಪ Fೆ ಗಳನು ೇಳಬಹುದು.

ಗುಂಪ ಗಳು ಪರಸ ರ
ಸ ಾಯ

ಈ ಉತ ರ

ಾಡುವ ದನು

ಇನೂ

ಾ ಾದ

ನದನು

ಾನು ೂೕಡಬಯಸು ೕ .

ಅಂಶಗ

ಾ ಾದರೂ

ನಮ

ಎರಡು

. ಾವ ಇ ೕನು

ಅಂಶಗಳನು ಗಮ ಸಬಹುದು.

ಸು ೕ ಾ?

Tೆ_ /ಂ° ಅಥ-ಾ ಗ"ತದ ಅgಾ?ಸ ೆY ಸಂಬಂU2ದಂLೆ ’ :ೌದು’ ’ಇDಾ/’ ಎಂದು >3ಾ?@ ಗಳನು

ದ4ವ ದು ಸೂಕ-ಾಗಬಹುದು. ಇಲೂ/ ಸಹ

ತಮR ಉತರದ / :ೊರ:ೊಮುR ರುವ ಒಂದು ಸ&ರೂಪವನು ಗಮZಸಲು, ಇಂತಹು3ೇ ಉತರಗ8#ೆ ಸಂಬಂಧ ಕ _ಸಲು ಅಥ-ಾ ಒಂದು
ಉತರ ಏ ೆ ಸ ಎಮು4 ಚ{ೆ ,ಾ ರಂlಸಲು >3ಾ?@ ಗಳನು ‘ ೕLಾ~'ಸಬಹುದು.
ಸ&ಯಂ

ದು4 ೊಳEB> ೆ :ಾಗು ಅವರ ಸಮವಯಸY ಂದ

ದು4> ೆ ಪ qಾಮ ಾ xಾQರುತ3ೆ. ತಮR

ೆಲಸಗಳನು ಇ ೊ ಬ=

>3ಾ?@ <ಡ ೆ dೋAxಾQ tಾಡು Ÿರು-ಾಗ, ಅವರ ೆಲಸವನು ಮತು ತಮR ಸಹ >3ಾ?@ ಯ ೆಲಸವನು ಪ ೕŒಸಲು Zೕವ
‘ ೕLಾ~'ಸಬಹುದು. tಾ' #ೊಂದಲಮಯ-ಾಗದಂLೆ, ಒಂದು ಾ #ೆ ಒಂದು ಅಂಶವನು

ಸಂಪನೂNಲ

೨:

aಾಠಗಳನು

ದು4ವ ದು Dೇಸು.

fೕgಸುವ,ದು

,ಾಠಗಳನು <ೕNಸುವ ದು ಮತು 2ದ4Lೆ tಾA ೊಳEBವ ದು ಏ ೆ ಮುಖ?-ಾಗುತ3ೆ
,ಾಠಗಳE ಉತಮ-ಾQರಲು ,ಾಠಗಳನು <ೕNಸ ೇ ಾಗುತ3ೆ. 'ೕ#ೆ <ೕN23ಾಗ, ZಮR ,ಾಠಗಳE ಸ_ಷa-ಾQರುತ-ೆ :ಾಗು ಅದ ೆY
Lೆ#ೆದು ೊಳEBವ ಸಮಯವk ಸೂಕ-ಾQರುತ3ೆ. ಅಂದMೆ Zೕವ ,ಾಠ tಾಡು-ಾಗ >3ಾ?@ ಗಳE ಸ ಯ-ಾQ ಆಸಕMಾQರುLಾMೆ.
ಪ qಾಮ ಾ xಾದ ,ಾ/Zಂ°,
ಅನುಗುಣ-ಾQ ಪ
ಅ

ಕರು ,ಾಠ tಾಡು ರು-ಾಗ ತಮR >3ಾ?@ ಗಳ ಕ

ೆಯ ಬ#ೆ7 ಏನು ಕಂಡು ೊಳEBLಾMೋ ಅದ ೆY

eಸಲು ಆಂತ ಕ ನಮ?Lೆಯನು ಸಹ ಒಳ#ೊಂAರುತ3ೆ. >3ಾ?@ ಗಳನು ಮತು ಅವರ ಪkವ

ರುವ ದು , ಪಠ?ಕ ಮದ dೊLೆ ಮುನ Kೆಯುವ 3ೆಂದMೇನು 89ರುವ ದು :ಾಗು >3ಾ?@ ಗಳ ಕ

ಕ

ೆಯನು

ೆ#ೆ ಸ:ಾಯ tಾಡಲು ಅತು?ತಮ

ಚಟುವn ೆಗಳE ಮತು ಸಂಪನೂRಲಗಳನು ಹುಡುಕುವ ದು- ಈ ಎDಾ/ ಅಂಶಗಳE ಸರ" ,ಾಠಗಳ ,ಾ/ನ / ಒಳ#ೊಂAರುತ3ೆ.
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ೋಧ ಾ-ಕ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

-ೈಯ ಕ ,ಾಠಗಳE ಮತು ಸರ8 ,ಾಠಗ8#ೆ 2ದ4 tಾA ೊಳBಲು ,ಾ/Zಂ° ಒಂದು ಮುಂದುವMೆದು ೊಂಡು :ೋಗುವ ಪ

. ಪ

,ಾ/¡ ಅದರ 'ಂ9ನ ,ಾ/¡ Zಂದ ಮುಂದುವMೆಯುತ3ೆ. Dೆಸ¡ ,ಾ/ZಂQನ ಹಂತಗಳE:
•

ಪ ಗ TಾUಸಲು ZಮR >3ಾ?@ ಗಳ ಅಗತ?ದ ಬ#ೆ7 ಸ_ಷa-ಾQರುವ ದು

•

>3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಅಥ -ಾಗುವಂLೆ :ೇ#ೆ
ನಮ?Lೆಯನು ರೂA2 ೊಂಡು :ೇ#ೆ ಪ

•

ೋಧ2 ೇ ೆಂದು :ಾಗು Zೕವ ಕಂಡು
eಸ ೇ ೆಂದು Zಧ

ೊಳEBವ

ಅಂಶಗ8#ೆ ಅನುTಾರ-ಾQ

ಸುವ ದು.

ಮುಂ9ನ ,ಾಠಗ8#ೆ <ೕNಸಲು, 'ಂ9ನ ,ಾಠ ಎಷುa {ೆ ಾ Q ಆeತು :ಾಗು >3ಾ?@ ಗಳE ಏನು ಕ

3ಾ4Mೆ ಎಂದು

ಅವDೋ ಸುವ ದು.

ಸರ9 aಾಠವನು fೕgಸುವ,ದು
Zೕವ ಒಂದು ಪಠ?ಕ ಮವನು ಅನುಸ ಸು-ಾಗ,

ಅದರ ನ
/

ವಸು>ಷಯಗಳE ಮತು ಪ ಸಕ >ಷಯಗಳನು >gಾಗಗಳ ಾ Q

>ಂಗAಸುವ ದು <ೕಜ ೆಯ •ದಲ ಹಂತ. ಲಭ?>ರುವ ಸಮಯ, >3ಾ?@ ಗಳE ತಮR dಾ ನ :ಾಗು ೌಶಲಗಳನು
ಪಗ

ೆyೆ2 ೊಳBಲು,

:ೊಂದಲು >>ಧ tಾಗ ಗಳನು Zೕವ ಗಣ ೆ#ೆ Lೆ#ೆದು ೊಳB ೇ ಾಗುತ3ೆ. ಒಂದು >ಷಯ ಾಲುY ,ಾಠಗಳನು Lೆ#ೆದು ೊಂಡMೆ,

ಮLೊ ಂದು >ಷಯ ೇವಲ ಎರಡು ,ಾಠಗಳನು Lೆ#ೆದು ೊಳBಬಹು3ೆಂದು ZಮR ಅನುಭವ ಅಥ-ಾ ಸಹ3ೊ?ೕQಗyೆ• ಡ ೆ ಚ{ೆ eಂದ
89ರಬಹುದು.
ಎDಾ/ Dೆಸ¡ ,ಾ/¡ ಗಳಲೂ/ Zೕವ ೆಳQನ ಅಂಶಗಳ ಬ#ೆ7 ಸ_ಷaLೆ :ೊಂ9ರ ೇಕು:
•

ZಮR >3ಾ?@ ಗಳE ಏನು ಕ ಯ ೇ ೆಂದು ಬಯಸು ೕ

•

ಆಕ

•

>3ಾ?@ ಗಳE ಏನು tಾಡ ೇಕು ಮತು ಏ ೆ tಾಡ ೇಕು.

ೆಯನು Zೕವ :ೇ#ೆ ಪ ಚeಸು ೕMಾ?

ೆಯನು ಸ ಯ-ಾQಯೂ Tಾ&ರಸ?ಕರ-ಾQ tಾಡಲು ಬಯಸು ೕ . ,ಾಠಗಳ

>3ಾ?@ ಗಳ / ಉLಾ~ಹ ಮತು ಆಸ ಹುಟುaವಂLೆ ಕ

ಸರ"ಯ / >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಏನು tಾಡಲು :ೇಳDಾಗುತ3ೆ ಎಂಬುದನು ± ಗಣ ೆ#ೆ Lೆ#ೆದು ೊಂಡMೆ,

ೋಧ ೆಯ / -ೈ>ಧ?Lೆ ಮತು

ಆಸ ಯಲ/3ೆ, ನಮ?Lೆಯನೂ ತರಲು Tಾಧ?-ಾಗುತ3ೆ. ಸರ" ,ಾಠಗಳನು >3ಾ?@ ಗಳE ಕ ಯುLಾ ಮುಂ3ೆ TಾQದಂLೆ , ಅವರು ಎಷುa
ಅಥ tಾA ೊಂA3ಾ4Mೆ ಎಂದು :ೇ#ೆ ಪ ೕŒಸುವ 3ೆಂಬುದನು <ೕN2. ೆಲವ ಅಂಶಗಳE :ೆಚುs ಸಮಯ Lೆ#ೆದು ೊಳBಬಹುದು ಅಥ-ಾ
ೆಲವ

ೇ#ೆ ಅಥ -ಾಗಬಹುದು- ಇದ ಾYQ 2ದ4MಾQ .

=ೈಯh2ಕ aಾಠಗಳನು iದjಪ)ಸುವ,ದು
Zೕವ ಸರ" ,ಾಠಗಳನು <ೕN2ದ WೕDೆ, ಆ ಹಂತದವ+ೆಗೂ / ಾ$0 ಗಳ% bಾ)ರುವ ಪ ಗ<ಯ ಆ ಾರದ WೕDೆ ಪ
<ೕNಸ ೇಕು. ಸರ" ,ಾಠಗಳ ಅಂತ? ೆY >3ಾ?@ ಗಳE ಏನು ಕ

ರ ೇಕು ಅಥ-ಾ ಏನು tಾಡಬಲ/ರು ಎಂದು Zಮ#ೆ

ಆದMೆ ಅZ ೕŒತ-ಾQ Zೕವ ಏನ ೊ ೕ ಪ ನMಾವDೋಕನ tಾಡುವ ಅಗತ? ಬರಬಹುದು ಅಥ-ಾ
:ೋಗ ೇ ಾಗಬಹುದು. ಆದ4 ಂದ ZಮR ಎDಾ/ >3ಾ?@ ಗಳE ಪ ಗ

8ದುರತ3ೆ,

ಇನೂ -ೇಗ-ಾQ ಮುಂ3ೆ

:ೊಂದುವಂLೆ :ಾಗು ಅವರ / ಯಶ2~ನ gಾವ ೆ ಬರಲು

ಅನು-ಾಗುವಂLೆ ZಮR ,ಾಠವನು ,ಾ/¡ tಾಡ ೇಕು.
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ೋಧ ಾ-ಕ

Zೕವ Dೆಸ¡ ,ಾ/¡ tಾಡು-ಾಗ ಪ

ಾಪ

ನು ಪ ವ

ಸುವ ದು:

ಕರ ವೃ ಪರ ೆಳವ"#ೆಯ ೇತೃತ&ವ'ಸುವ ದು

ಚಟುವn ೆಗು ಸಮಯ>ರುವಂLೆ ಮತು ,ಾ <ೕQಕ ಚಟುವn ೆY ಅಥ-ಾ ಗುಂಪ ಚಟುವn ೆಗ8#ೆ

ಸಂಪನೂRಲಗಳE 2ದ4MಾQರುವಂLೆ ಖ1ತ#ೊ82 ೊಳB ೇಕು. 3ೊಡo ತರಗ ಗ8#ೆ Tಾಧನಗಳನು <ೕNಸು-ಾಗ, >>ಧ ಗುಂಪ ಗ8#ೆ
>>ಧ ಪ Fೆ ಗಳನು <ೕNಸ ೇ ಾಗುತ3ೆ.
:ೊಸ >ಷಯಗಳ ಬ#ೆ7 ೋUಸು-ಾಗ, ಆತR >Fಾ&ಸ :ೆ1s2 ೊಳBಲು Zೕವ
ಅಥ-ಾ ಇತರ

ೋಧ ೆಯನು ಅgಾ?2ಸಲು ಸಮಯ tಾA ೊಳB ೇಕು

ಕMೊಂ3ೆ7 ZಮR ಆDೋಚ ೆಗಳ¡ ಚ1 2.

ZಮR ,ಾಠಗಳನು ಮೂರು gಾಗಗyಾQ 2ದ4ಪAಸುವ ಬ#ೆ7 <ೕ12. ಈ ಮೂರು gಾಗಗಳನು ಇ / ೆಳ#ೆ ZೕಡDಾQ3ೆ

೧.. ಪ ಚಯ
Zೕವ ,ಾಠ ,ಾ ರಂlಸು-ಾಗ, >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಅವರು ಏನು ಕ ಯುLಾMೆ ಮತು tಾಡುLಾMೆ ಎಂಬುದನು >ವ 2. ಆಗ ಎಲ/ ಗೂ
ತ“Rಂದ ಏನನು Z ೕŒಸDಾಗು 3ೆ ಎಂಬುದು

8ಯುತ3ೆ. >3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಆ >ಷಯದ ಬ#ೆ7 ಈ#ಾಗDೇ

89ರುವ ಅಂಶಗಳನು

ಹಂ1 ೊಳBಲು ಅವ ಾಶ Zೕಡುವ ಮೂಲಕ Lಾವ ಕ ಯುವ >ಷಯಗಳ ಬ#ೆ7 ಆಸ ಮೂAಸ ೇಕು.
೨.

aಾಠದ ಮುಖ$ cಾಗ

>3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಈ#ಾಗDೇ #ೊ ರುವ ಅಂಶಗಳನು ಆದ 2 ವಸು >ಷಯದ ಸೂ[ಲ1ತ ಣವನು ZೕA. ಸ[8ೕಯ ಸಂಪನೂRಲಗಳE, :ೊಸ
tಾ'

ಅಥ-ಾ ಗುಂಪ ಾಯ

ಅಥವ ಸಮTೆ? ಪ ಹ ಸುವಂತಹ ಸ ಯ-ಾದ ಕ ಮಗಳನು

ೊಠAಯ /ನ ಸ[ಳವನು :ೇ#ೆ ಬಳ2 ೊಳEB ೕ

ಬಳಸಬಹುದು.

ZಮR ತರಗ ಯ

ಎಂಬುದನು <ೕ12 :ಾಗು Zೕವ ಬಳಸುವ ಸಂಪನೂRಲಗಳನು ಗುರು 2. ,ಾಠ

<ೕNಸು-ಾಗ, >>ಧ ಸಂಪನೂRಲಗಳE, ಚಟುವn ೆಗಳ ಬಳ ೆ :ಾಗು ಸಮಯವನು Zಗ9 ಪAಸುವ ದು ಬಹಳ ಮುಖ?. Zೕವ :ೆಚುs
ಚಟುವn ೆಗಳE ಮತು ಕ ಮಗಳನು ಬಳ2ದMೆ, >3ಾ?@ ಗಳE >>ಧ

ೕ ಗಳ / ಕ ಯುವದ ಂದ Zೕವ

:ೆಚುs >3ಾ?@ ಗಳನು

ಮುಟaಲು Tಾಧ?-ಾಗುತ3ೆ.

೩.. ಕ

ೆ ಎಷು( ಮಟ( ೆl ಆ^ ೆ ಎಂದು <mಯಲು aಾಠದ ಅಂತ$

ಎಷುa ಪ ಗ xಾQ3ೆ ಅಂದು

8ಯಲು ಸಮಯವನು ZೕA( ,ಾಠ tಾಡು-ಾಗ ಅಥ-ಾ ೊ ೆಯ /). ಇದನು ಪ ೕŒಸಲು xಾ-ಾಗಲೂ

bೆ„a Zೕಡ ೇ ೆಂಬ ಅಥ ವಲ/. Tಾ^ಾರಣ-ಾQ •ದDೇ 2ದ4ಪA2 ೊಂAರುವ ಪ Fೆ
>3ಾ?@ ಗಳE :ೇ#ೆ
ಪ

ೇಳEವ ದು ಅಥ-ಾ Lಾವ ಕ

ರುವ ದನು

:ೇಳELಾMೆ ಎಂಬುದನು ಗಮZಸುವ ದರ ಮೂಲಕ ಪ ಗ ಯನು ಅyೆಯಬಹುದು. ಆದMೆ >3ಾ?@ ಗಳ

ಗ8ಂದ ಕಂಡು ಬರುವ >ಷಯವನು ಆಧ 2 ಸೂಕ ಬದDಾವqೆಗಳನು tಾA ೊಳBಲು Zೕವ 2ದ4 ರ ೇಕು.

,ಾಠದ ,ಾ ರಂಭದ / ಇದ4 ಗು ಗಳತ ಮLೊ WR Lೆರ8 , ಆ ಕ

ೆಯ ಬ#ೆ7 ತಮR ಪ ಗ ಯ ಬ#ೆ7 ಪರಸ_ರMೊಡ ೆ :ಾಗು Zಮಗೂ :ೇಳಲು

>3ಾ?@ ಗ8#ೆ ಅನುವ tಾA ೊಡುವ ದು ,ಾಠವನು ಅಂತ?#ೊ8ಸುವ ಉತಮ ೕ . Zೕವ >3ಾ?@ ಗಳE :ೇ8ದನು ೇ82 ೊಂಡMೆ
, ಮುಂ9ನ ,ಾಠ ೆY :ೇ#ೆ <ೕNಸ ೇ ೆಂದು Zಮ#ೆ ¥ಾ xಾಗುತ3ೆ.

aಾಠಗಳ ಪ ;ೕಲIೆ
ಪ

,ಾಠವನು ಮLೊ WR ೋA, Zೕವ ಏನು tಾA9 , >3ಾ?@ ಗಳE ಏನು ಕ ತರು, xಾವ ಸಂಪನೂRಲಗಳನು ಬಳಸDಾeತು

:ಾಗು ,ಾಠ ೋದ^ೆ ಎಷುa {ೆ ಾ Q ನKೆeತು ಎಂಬುದರ ಬ#ೆ7 ಬMೆ9ಟುa ೊ8B. ಇದ ಂದ ZಮR ಮುಂ9ನ ,ಾಠಗಳ / ಸು^ಾರqೆಗಳನು
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ಅಥ-ಾ ಸ&ಲ_ ಬದDಾe2 ೊಳBಲು Zಮ#ೆ ಸುಲಭ-ಾಗುತ3ೆ. ಉ3ಾಹರqೆ#ೆ Zೕವ
Zಧ

ಈ

ೆಳQನ >ಷಯಗಳನು

tಾಡಲು

ಸಬಹುದು:
•

ಚಟುವn ೆಗಳನು ಬದDಾeಸುವ ದು ಅಥ-ಾ tಾ,ಾ ಡು tಾಡುವ ದು

•

ಒಂದ Yಂತ :ೆಚುs ಉತರ ಬರುವಂತಹ ಮುಕ ಪ Fೆ ಗಳE ಮತು ೇವಲ ಒಂದು ಪದದ ಉತರ ಬರುವಂತಹ ಮು1sದ ಪ Fೆ ಗಳ
ಒಂದು ಪnaಯನು 2ದ4ಪA2 ೊಳEBವ ದು

•

ಇನೂ :ೆ1sನ ೆರವ ಅಗತ?>ರುವ >3ಾ?@ ಗ8#ಾQ «ಾDೋ ಅ® ( ಮುಂದುವMೆದ) Tೆಷ¡ ಗಳನು ವ?ವTೆ[#ೊ8ಸುವ ದು.

>3ಾ?@ ಗಳE ಇನೂ :ೆಚುs ಉತಮ-ಾQ ಕ ಯಲು Zೕವ ಏನು tಾಡಬಹು3ಾQತು ಅಥ-ಾ <ೕNಸಬಹು3ಾQತು ಎಂಬುದರ ಬ#ೆ7
ಆDೋ12.
ಮುಂ3ೇ ಾಗುತ3ೆ ಎಂದು ಎಲ/ವನೂ ಾವ Z ೕŒಸಲು Tಾಧ?>ಲ/-ಾದುದ ಂದ, Zೕವ ಪ

,ಾಠವನು ಅಧ?ಯನ tಾಡು-ಾಗ, ZಮR

Dೆಸ¡ ,ಾ/¡ ಅZ-ಾಯ -ಾQ ಬದDಾಗುತ3ೆ. ಉತಮ <ೕಜ ೆ ಇದ4Mೆ, ಆಗ ZಮR>3ಾ?@ ಗಳ -ಾಸವ-ಾದ ಕ
ಅದ ೆY ಅನುಗುಣ-ಾQ ಪ

eಸಲು Zೕವ 2ದ4-ಾQರು ೕ ಮತು xಾವ ೕ ಯ ಕ

ೆ ಏ ೆಂದು

8ದು

ೆxಾಗ ೇ ೆಂದು ಸಹ Zಮ#ೆ 89ರುತ3ೆ.

:ೆಚುsವ ಸಂಪನೂRಲಗಳE
•
•
•

Teaching poetry at GCSE: http://www.youtube.com/watch?v=vZgvHmviq-U
Primary talk and success criteria: http://www.youtube.com/watch?v=1v2QbW3_Ai4
Learning to teach (OpenLearnunit): http://www.open.edu/openlearn/learning-teach/contentsection-0
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Video (including video stills): thanks are extended to the teacher educators, headteachers,
teachers and students across India who worked with The Open University in the productions.
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