
ಪಿ್ರ ಯ ಪಾಂಶುಪಲರೆ/ಶಿಕ್ಷಕರೆ, 

ನಾನು ರಾಜಶಿಿೀ ಶಿಿ ೀನಿವಾಸನ್, ಅಜೀಾಂ ಪಿ್ ೀಮ್ ಜ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸ್ಕೂ ಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ 

ನ ಅಧ್ಯಾ ಪಕವರ್ಿದ ಸದಸ್ಯಾ  ಮತ್ತು  TeachTE ಎಾಂಬ ಕಾಯಿಯೀಜನೆಯ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದ ೀನೆ. 
ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷ ೀತಿ್ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಶೀಧನೆ, ವೃತ್ತು ಪರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಿಕಿಮರ್ಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ 
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ೂ  ಅರ್ತ್ಾ ವಿರುವ ಕಲ್ಲಕಾ ಸಾಮಗಿಿ ರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡುವುದು ಈ 
ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅಾಂರ್ವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ‘ಶಿಕ್ಷಕರ 
ದ್ಧನನಿತ್ಾ ದ ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆರ್ಳು’ ಎಾಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಯಾಿಲೀಚನಾ/ಚಾಂತ್ನಶಿೀಲ ಲೇಖನರ್ಳನುು  
ಆಹಾಾ ನಿಸುತ್ತು ದ್ದ ೀವೆ. 

ಶಿಕ್ಷಕರು ತ್ಮಮ  ದ್ಧನನಿತ್ಾ ದ ಶಾಲಾ ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಶಾಲಾ ಅಭ್ಯಾ ಸರ್ಳು, ನಿೀತ್ತರ್ಳು, ಪಠ್ಾ ಕಿಮ, 
ಬೀಧನಾವಿಧ್ಯನ, ಮೌಲಾ ಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಭೌತ್ತಕ ರಿ್ಸ ತ್ತ-ರ್ತ್ತರ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ 
ಹತ್ತು -ಹಲವು ನಿಧ್ಯಿರರ್ಳನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್ ಎಾಂಬುದು ಸಾಮಾನಾ  ತ್ತಳಿವಳಿಕ್ಯ 
ಸಂರ್ತ್ತಯಾಗಿದ್. ಈ ನಿಧ್ಯಿರರ್ಳು ಮಕೂ ಳು, ಸಹೀದ್ಾ ೀಗಿರ್ಳು, ಪಿ ಾಂಶುಪಲರು, ಆಡಳಿತ್ 
ಮಂಡಳಿ, ಸಮುದಾಯ, ಶಿಕ್ಷಕೇತ್ರ ವರ್ಿ ಹಾಗೂ ಪೀಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರರಾಂದ್ಧಗಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಸಂಬಂಧರ್ಳಿಾಂದ ಹರಹಮುಮ ತ್ು ವೆ. ದ್ಧನನಿತ್ಾ ದ ಪಿ ತ್ತಯಾಂದು ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಕರು 
ವಿಚಾರಶಿೀಲವೂ, ಉದ್ದ ೀಶಪೂವಿಕವೂ ಆದ ಪಿ ತ್ತಸಪ ಾಂದನೆ ಮತ್ತು  ಕಿಿ ಯೆರ್ಳ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ ನುು  
ತೊಡಗಿರ್ಸಕೊಳುಳ ವುದು ಅರ್ತ್ಾ ವಾಗಿರುತ್ು ದ್. ಕ್ಲವೊಮ್ಮಮ  ಶಿಕ್ಷಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಕಿೀಣಿ 
ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  ’ಸರಿಯಾದ ಉತ್ು ರ’ ದ್ರೆಯುವುದ್ಧಲಿ ; ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ , ಅವರು, ಕಷಟ ಕರವಾದ 
ನೈತ್ತಕ ಆಯೊ ರ್ಳನುು  ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ಅನಿವಾಯಿವಾಗುತ್ು ದ್. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತು ಯಲಿ್ಲ  
ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆರ್ಳು ಅಾಂತ್ರ್ಿತ್ವಾಗಿದುದ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತು ಪರ ಜೀವನದುದದ ಕ್ಕೂ   ಸಂದ್ಧರಿ್  ಪರಿರಿ್ಸ ತ್ತರ್ಳು 

ತ್ಲೆದ್ೀರುತ್ು ಲೇ ಇರುತ್ು ವೆ. 

ಆಯೊ ರ್ಳನುು  ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆ ತ್ಲೆದ್ೀರುತ್ು ದ್; ಪರಸಪ ರ 
ವೈರುಧಾ ಮಯ  ನಿರಿೀಕ್ಷ ರ್ಳು, ತ್ತಕಾೂ ಟವಿರುವ ಮೌಲಾ ರ್ಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಭಿನು  ಮಾರ್ಿರ್ಳ 

ನಡುವೆ ಒಾಂದನುು  ಆಯೊ  ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾದ ಸನಿು ವೇಶರ್ಳಿರುತ್ು ವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 
ಮೌಲಾ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಿರ್ಳ ಸಾಧನೆಯನುು  ಅಳೆಯಬೇಕೊೀ ಅಥವಾ 

ಅವರ ಪಿ ಯತ್ು ವನುು  ಅಳೆಯಬೇಕೊೀ ಎಾಂಬ ಕುರಿತ್ತ ಇರುವ ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆ ಹಾಂದ್ಧನಿಾಂದಲ್ಲ 

ಇರುವಂಥದುದ . ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆ ಎಾಂದರೆ ‘ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ’ ಕಷಟ ಕರ ಸನಿು ವೇಶ ಅಥವಾ 
ಸಮಸ್ಯಾ ಯಲಿ . ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆಯ ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  ಪಯಾಿಯ ಮಾರ್ಿರ್ಳು ತ್ಲೆದ್ೀರಿ, ಒಾಂದನುು  
ಆರಿರ್ಸಕೊಾಂಡಾರ್ ಲಾರ್ ಮತ್ತು  ನಷಟ ರ್ಳೆರಡೂ ಜೊತೆಯಾಗೇ ಬರುತ್ು ವೆ. ಕ್ಲವೊಮ್ಮಮ  ಎದುರಾಗುವ 
ಎರಡೂ ಆಯೊ ರ್ಳು ಅನುಕ್ಕಲಕರವಾಗಿ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಕ್ಲವು ಆಯೊ ರ್ಳನುು  ಮಾಡಿದುದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತ್ಲೆದ್ೀರುವ ಸನಿು ವೇಶವು ನಮಮ  ನೆಮಮ ದ್ಧಗೆಡಿರ್ಸ, ಸಂದೇಹಕಿೂ ೀಡಾಗುವಂತೆ 

ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಆ ಆಯೊ ರ್ಳಾಂದ್ಧಗೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಯಬಹುದು. ಆದರೂ, ನಮಮ  

ಉದ್ದ ೀಶ, ಸಂದರ್ಿ ಮತ್ತು  ಸನಿು ವೇಶಕ್ೂ  ತ್ಕೂ ಾಂತೆ ನಾವು ತೊೀರಿದ ಪಿ ತ್ತಸಪ ಾಂದನೆರ್ಳ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ  
ಯೀಚರ್ಸ, ತ್ಕಿಿರ್ಸ, ವಿಶಿ್ೀಷಿರ್ಸ ಕಿಿ ಯಾಶಿೀಲರಾಗಿ ಮುನು ಡೆಯುತ್ತು ರುತೆು ೀವೆ. ಸಂದ್ಧರಿ್  ಪರಿರಿ್ಸ ತ್ತರ್ಳನುು  
ಎದುರಿಸುವಾರ್ ನಡೆಯುವ ಈ ಪಯಾಿಲೀಚನಾ ಪಿ ಕಿಿ ಯೆರ್ಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಬೀಧನೆಯನುು  
ಕುರಿತ್ ಒಳನೀಟರ್ಳನುು  ಒದಗಿರ್ಸ, ತ್ಮಮ  ವೃತ್ತು ಪರ ಆಚರಣೆರ್ಳ ಬಗೆೆ  ವಿಮಶಾಿತ್ಮ ಕ 



ದೃಷಿಟ ಕೊೀನರ್ಳನುು  ಬೆಳೆರ್ಸಕೊಳಳ ಲು ನೆರವಾಗುತ್ು ವೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಆಚರಣೆರ್ಳನುು  
ನವಿೀಕರಿರ್ಸಕೊಾಂಡು, ಪುನರೂಿಪ್ರರ್ಸಕೊಳಳ ಲು ಚಾಂತ್ನಶಿೀಲ ಬೀಧನೆಯ ಕ್ಷಣರ್ಳನುು  
ದ್ರಕಿರ್ಸಕೊಡುತ್ು ದ್. 

ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾವು ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಮಕೂ ಳು, ಸಹೀದ್ಾ ೀಗಿರ್ಳು, ಪಿ ಾಂಶುಪಲರು, ಆಡಳಿತ್ಗಾರರು, 
ಪೀಷಕರು, ರಾಜಾ  ಸಕಾಿರ ಇಲಿವೆ ಬೀಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ-ಸಂಸಿ್ಯ ರ್ಳಾಂದ್ಧಗೆ 
ಅಥವಾ ಶಾಲಾವಾ ವಸಿ್ಯ ಯ ಭ್ಯರ್ವಾಗಿರುವ ಇನಾು ವುದೇ ಪಲುಗಾರರಾಂದ್ಧಗೆ ಎದುರಿರ್ಸದ 
ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪುಟಟ  ಲೇಖನವೊಾಂದನುು  ಬರೆದು ಕಳುಹಸುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ 
ಕೊೀರುತ್ತು ದ್ದ ೀವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದ್ಧನನಿತ್ಾ ದ ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆರ್ಳು ವಿಷಯವಾಗಿ ಲಘುಲೇಖನರ್ಳಿಗಾಗಿ ಆಹಾಾ ನ 

ನಿೀಡುತ್ತು ರುವುದರ ಹಾಂದ್ ಎರಡು ಉದ್ದ ೀಶರ್ಳಿವೆ: 

1. ನಿಮಮ  ವೃತ್ತು ಪರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಒಾಂದು ಅವಕಾಶವನುು  ಒದಗಿರ್ಸ ನಿಮಮ  ನಂಬಿಕ್, ಅಭ್ಯಾ ಸ, 
ಪಯಾಿಲೀಚನೆ ಹಾಗೂ ಅನುರ್ವರ್ಳನುು  ಕಲೆಹಾಕಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ತ್ರಲು 
ನಿಮಗೆ ಒಾಂದು ಸಾಾಂದಭಿಿಕ ಹನೆು ಲೆಯನುು  ನಿೀಡುವುದು. 

2. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಮಮ  ಅನುರ್ವರ್ಳನುು  ಹಂಚಕೊಳುಳ ವುದರಿಾಂದ ತ್ರರ್ತ್ತರ್ಳ ವಾಸು ವ 

ರಿ್ಸ ತ್ತರ್ತ್ತರ್ಳನುು  ಬಿಾಂಬಿಸುತ್ು ದಲಿದ್, ಸೇವಾನಿರತ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಿಕಿಮ, ಶಿಕ್ಷಕರ 
ರ್ಸದಿ ತಾ ಕಾಯಿಕಿಮ, ಎಾಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಿಕಿ ಮರ್ಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವೃತ್ತು ಪರರು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಮೃದಿ  ಕಲ್ಲಕಾ ಸಾಮಗಿಿ ರ್ಳಾಗಿ ಒದಗಿಬರುತ್ು ವೆ. ಅಜೀಾಂ 
ಪಿ್ ೀಮ್ ಜ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯು ಈ ಲೇಖನರ್ಳ ಸಂಕಲವನುು  ಪುಸು ಕರೂಪದಲಿ್ಲ  
ಪಿ ಕಟಿಸುವುದು. 

ಈ ಪಯಾಿಲೀಚನಾ ಪಯಣದಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಭ್ಯಗಿಯಾಗಿ ನಿಮಮ  ಕಲ್ಲಕ್ ಮತ್ತು  ಅನುರ್ವರ್ಳನುು  
ನಮ್ಮಮ ಡನೆ ಹಂಚಕೊಳಳ ಲು ಈ ಮೂಲಕ ಆಹಾಾ ನಿಸುತ್ತು ದ್ದ ೀವೆ. ನಿಮಮ  ಲೇಖನವನುು  
ಬರೆಯಬೇಕಿರುವ ಮಾದರಿ ನಮೂನೆಯನುು  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಎಲಿ  ವಿವರರ್ಳಿಗಾಗಿ, ಅನುಬಂಧ 
I ನುು  ನೀಡಿ. 

ಈ ಕುರಿತ್ತ ಯಾವುದೇ ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣದ ಅರ್ತ್ಾ ವಿದದ ಲಿ್ಲ  ದಯಮಾಡಿ ನಮನುು  teachte@apu.edu.in 
ಮಾಂಚಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪಕಿಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಿಿ ೀ. ಮ್ಮಹಮದ್ ಹಸನ್ ಮ್ಮಾಂಡಲ್,  
ಸಹಾಯಕ ಸಂಶೀಧಕರು, TeachTE ಕಾಯಿಯೀಜನೆ, ಸ್ಕೂ ಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅಜೀಾಂ 
ಪಿ್ ೀಮ್ ಜ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಾಂರ್ಳೂರು, ಇವರನುು  ಸಂಪಕಿಿಸಬಹುದು. ಮ್ಮಬೈಲ್ ಕರೆಗಾಗಿ 
ಸಂಪಕಿಿರ್ಸ: 7895091685. 

ಧನಾ ವಾದ! 

ವಂದನೆರ್ಳಾಂದ್ಧಗೆ, 
ರಾಜಶಿಿ ೀ ಶಿಿ ೀನಿವಾಸನ್ 
ಪಿ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, ಸ್ಕೂ ಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ 
ಅಜೀಾಂ ಪಿ್ ೀಮ್ ಜ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಾಂರ್ಳೂರು 
ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್ 16, 2022 
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ಅನುಬಂಧ - 1  

ಲೇಖನಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾ ನ  

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನನಿತ್ಯ ದ ಸಂದಿಗಧ ತೆಗಳು 

ವಿವರರ್ಳು 
1. ನಿಮಮ  ಲೇಖನವು 900-1200 ಪದರ್ಳಳಗೆ ಇರಬೇಕು. 

2. ಸಾಧಾ ವಾದಷ್ಟಟ  ಮಟಿಟ ಗೆ ನಿಮಮ  ಲೇಖನವು ಕ್ಳಗಿನ ನಮೂನೆಯಂತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ. 

3. ಒಾಂದು ಲೇಖನಕ್ೂ  ರ್ರಿಷಠ  ಮೂರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಲೇಖಕರಾಗಿರಬಹುದು. 
4. ಪೂವಿಪಿ ಥಮಕ, ಪಿ ಥಮಕ, ಹರಿಯ ಪಿ ಥಮಕ, ಪಿ್ರ ಢ ಮತ್ತು  ಪದವಿ ಪೂವಿ 

ಹಂತ್ದ ಶಾಲೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಸದಾ  ಕಾಯಿನಿವಿಹಸುತ್ತು ರುವ ಸಕಾಿರಿ, ಖಾಸಗಿ, ಅನುದಾನಿತ್ 
ಹಾಗೂ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿಟ ರೀಯ ಶಾಲೆರ್ಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲೇಖನರ್ಳನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ 
ಮಕೂ ಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಶಾಲೆ/ಕಲ್ಲಕಾ ಕೇಾಂದಿ ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ರುವ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ತ್ಮಮ  
ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆರ್ಳನುು  ಕುರಿತ್ತ ಬರೆಯಲು ಪಿೀತಾಾ ಹಸಲಾಗಿದ್. 

5. ಲೇಖನರ್ಳು ಆಾಂರಿ್ ಭ್ಯಷ್ ಅಥವಾ ಇನಾು ವುದೇ ಭ್ಯರತ್ತೀಯ ಭ್ಯಷ್ಯಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದು. 
6. ಲೇಖನರ್ಳನುು  ಪರಿಶಿೀಲನಾ ಪಿ ಕಿಿ ಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದ್. ಆಯೊ ಯಾದ ಲೇಖನರ್ಳ 

ಲೇಖಕರನುು  ನಮಮ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮಮ ೀಳನದಲಿ್ಲ  ಪಿ ಸುು ತ್ಪಡಿಸಲು 
ಆಹಾಾ ನಿಸಲಾಗುತ್ು ದ್. 

7. ಲೇಖನರ್ಳನುು  ಬರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಸಂಭ್ಯವನೆಯನುು  ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  
8. ಲೇಖನರ್ಳ ಸಂಕಲನವನುು  ಅಾಂತ್ತಮವಾಗಿ ಪುಸು ಕರೂಪದಲಿ್ಲ  ಹರತ್ರಲಾಗುತ್ು ದ್. ಪಿ ತ್ತ 

ಲೇಖಕರಿಗೂ ಪುಸು ಕದ ಒಾಂದು ಪಿ ತ್ತಯನುು  ನಿೀಡಲಾಗುತ್ು ದ್. 

9. ಶಿಕ್ಷಕರು ವೈಯಕಿು ಕವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಲೇಖನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರುರ್ಳನುು  
ನಮೂದ್ಧಸಲಾಗುತ್ು ದ್. ನಿೀವು ನಿಮಮ  ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುು  ಲೇಖನದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲು 
ಬಯರ್ಸದರೆ ನಿಮಮ  ಶಾಲೆಯಾಂದ ಅರ್ತ್ಾ  ಅನುಮತ್ತಯನುು  ಪಡೆದು, ಒಪ್ರಪ ಗೆ ಪತಿ್ ವೊಾಂದಕ್ೂ  
ಸಹ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. 

10. ಶಾಲೆರ್ಳ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ  ಲೇಖನರ್ಳನುು  ಕಳುಹರ್ಸಕೊಡುವ ಲೇಖಕರು ಸಹ ಅನುಮತ್ತ 
ಪತಿ್ ರ್ಳಿಗೆ ಸಹ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. ತ್ಮಮ  ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆರ್ಳನುು  ಹಂಚಕೊಳುಳ ತ್ು ಲೇ ತ್ಮಮ  
ಗುರುತ್ನುು  ಅಾಂತ್ತಮ ಪಿ ಕಟಣೆಯ ವೇಳೆ ಬಹರಂರ್ಪಡಿಸಲು ಇಚಿ ಸದ ಲೇಖಕರು ಕ್ಕಡ 
ಲೇಖನರ್ಳನುು  ಕಳುಹರ್ಸಕೊಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಪಿೀತಾಾ ಹಸುತ್ತು ದ್ದ ೀವೆ. 

11. 2017ರಿಾಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ, ಕನಿಷಠ  ಎರಡು ವಷಿರ್ಳ ಕಾಲ ನಿಯತ್ವಾಗಿ ಶಾಲಾ 
ಬೀಧನೆಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಫಾಂಡೇಷನ್ ರ್ಳ ಫೆಲೀ ರ್ಳಿಗೂ ಲೇಖನರ್ಳನುು  
ಕಳುಹಸಲು ಮುಕು  ಅವಕಾಶವಿದ್. 2017ರಿಾಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ, ಕನಿಷಠ  ಎರಡು ವಷಿರ್ಳ 
ಕಾಲ ನಿಯತ್ವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಬೀಧನೆಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿರುವ ಅಜೀಾಂ ಪಿ್ ೀಮ್ ಜ 

ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಹರಿಯ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿರ್ಳು ಸಹ ಲೇಖನರ್ಳನುು  ಕಳುಹಸಬಹುದಾಗಿದ್. 
12. ಮನೆಪಠ್ ಹೇಳುವ, ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡುತ್ತು ರುವ ಹಾಗೂ ಕೊೀಚಾಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಟರ್ 

ರ್ಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಲೇಖನರ್ಳನುು  ಆಹಾಾ ನಿಸುತ್ತು ಲಿ . 



13. ಲೇಖನರ್ಳನುು  ನಮಗೆ ಕಳುಹರ್ಸಕೊಡಲು ಏಪಿ್ರ ಲ್ 1, 2023 ಕಡೆಯ ದ್ಧನಾಾಂಕವಾಗಿದ್. 
ಪೂಣಿ ಲೇಖನವನುು  ಕಳುಹಸಬೇಕಾದ ಮಾಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ: teachte@apu.edu.in  

ಮಾದರಿ ನಮೂನೆ 

ಶಾಲೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಲವು ರಿೀತ್ತಯ ಸಂದ್ಧರಿ್  ಪರಿರಿ್ಸ ತ್ತರ್ಳನುು  ಎದುರಿಸುತ್ತು ರುತಾು ರೆ. ಅವುರ್ಳಲಿ್ಲ  
ಕ್ಲವೆಾಂದರೆ: ಎಲಿ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಿರ್ಳಿಗೂ ರ್ಮನ ನಿೀಡಬೇಕ್ ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ಾ ವಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತಿ್ ವೆ?; 
ಸಾಧನೆಗೆ ಅಾಂಕರ್ಳನುು  ನಿೀಡಬೇಕ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಯತ್ು ಕಾೂ ಗಿಯೆ?; ಆಡಳಿತ್ಗಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ 
ನಿಧ್ಯಿರರ್ಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಂದ್ಧಕ್ಯಾರ್ದ ಸನಿು ವೇಶರ್ಳು; ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಅಥವಾ 
ವಿದಾಾ ರ್ಥಿರ್ಳ ನಡುವೆ ತಾರತ್ಮಾ ದ್ಧಾಂದ ಕ್ಕಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವತ್ಿನೆರ್ಳು; ವಿದಾಾ ರ್ಥಿರ್ಳನುು  ಕುರಿತ್ 
ಸಮಸ್ಯಾ ರ್ಳನುು  ಪೀಷಕರಾಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಕೊಳುಳ ವ ಸಂದರ್ಿರ್ಳು; ಕೇಾಂದಿ್ಧ ೀಕೃತ್ ಪಠ್ಾ ಕಿಮವನುು  
ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ ಅಥವಾ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿರ್ಳ ರ್ಸದಿ ತಾ ಹಂತ್ಕ್ೂ  ತ್ಕೂ ಾಂತೆ ಪಠ್ಮಾಡಬೇಕ್? ಸಮಾನತೆಗೆ 
ಧಕ್ೂ  ಬಾರದಂತೆ ಸಹಾನುಭೂತ್ತ ತೊೀರಬೇಕಾದ ಸನಿ್ನ ವೇಶಗಳು; ತ್ರರ್ತ್ತರ್ಳಲಿ್ಲ  ಶಿರ್ಸು ನ ಪರಿಪಲನೆ; 
ಧ್ಯಮಿಕ ಮೌಲಾ ರ್ಳ ಆಚರಣೆ; ಶಾಲಾ ನಿಯಮರ್ಳನುು  ಪಲ್ಲಸಬೇಕ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿರದ್ 
ನಮಾ ತೆಯಾಂದ್ಧರುವುದ್? ತ್ರರ್ತ್ತರ್ಳಲಿ್ಲ  ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಾ ಯತ್ು ತೆ; ಮೌಲಾಾ ಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಉದಾರತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಕ/ಸಾಾಂಸೂ ೃತ್ತಕ ಮೌಲಾ ರ್ಳಿಗೆ ಆದಾ ತೆ - ಈ ಪಟಿಟ  
ಸಮರಿ್ /ಸಂಪೂಣಿವೆಾಂದೇನಲಿ ; ಆದರೆ, ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆಯ ಪರಿರಿ್ಸ ತ್ತರ್ಳೆಾಂದರೆ ಏನು ಎಾಂಬುದರ ಚತಿ್ ಣ 

ನಿೀಡಲು ಇದನುು  ನಿೀಡಲಾಗಿದ್ಯಷ್ಟ . ನಿೀವು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಎದುರಿರ್ಸರುವ 
ಯಾವುದಾದರಾಂದು ನಿದ್ಧಿಷಟ  ಸಂದ್ಧರಿ್  ಪರಿರಿ್ಸ ತ್ತಯನುು  ಆರಿರ್ಸಕೊಾಂಡು ಬರೆಯಬಹುದು. 

ಕ್ಳಗೆ ಕೊಟಿಟ ರುವ ಮಾದರಿ ನಮೂನೆಯನುು  ಲೇಖನಕಾೂ ಗಿ ಬಳಸಬಹುದು: 

1. ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆಗೆ ಶಿೀಷಿಿಕ್: 

2. ಸಾಾಂದಭಿಿಕ ಹನೆು ಲೆ/ಸನಿು ವೇಶದ ವಿವರ/ ವೈಯಕಿು ಕ ವಿವರರ್ಳು: 

i. ಹೆಸರು: 

ii. ಲ್ಲಾಂರ್: 

iii. ಶಾಲೆಯ ವಿಧ: ಖಾಸಗಿ/ಸಕಾಿರಿ/ಅನುದಾನಿತ್ 

iv. ಸಿ ಳ: ರಾಜಾ , ಜಲಿೆ , ತಾಲ್ಲಕು/ಗಿಾಮದ ಹೆಸರನುು  ತ್ತಳಿರ್ಸ 

v. ನಿೀವು ಬೀಧಿಸುವ ತ್ರರ್ತ್ತರ್ಳು: 

vi. ನಿೀವು ಬೀಧಿಸುವ ವಿಷಯರ್ಳು: 

vii. ನಿೀವು ಬೀಧಿಸುವ ತ್ರರ್ತ್ತ(ರ್ಳ)ಯಲಿ್ಲನ ಮಕೂ ಳ ಸಂಖ್ಯಾ : 

viii. ಬೀಧನಾ ಅನುರ್ವದ ಅವಧಿ? ದಯಮಾಡಿ, ವಷಿರ್ಳಲಿ್ಲ  ಅವಧಿಯನುು  ಸಪ ಷಟ ಪಡಿರ್ಸ. 

ix. ವಿದಾಾ ಹಿತೆ: 

3. ನಿೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತು ರುವ ಒಾಂದು ಸಂದ್ಧರಿ್  ಪರಿರಿ್ಸ ತ್ತಯನುು  ಗುರುತ್ತರ್ಸ, ಅದಕ್ೂ  ಕಾರಣವಾದ 
ಸನಿು ವೇಶ ಹಾಗೂ ನಿೀವು ಅನುರ್ವಿರ್ಸದ ಸಂದ್ಧರಿ್ ತೆಯನುು  ನಿದ್ಧಿಷಟ ವಾಗಿ ವಿವರಿರ್ಸ. 



4. ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  ತ್ಲೆದ್ೀರಿದ ಪರಸಪ ರ ತ್ತಕಾೂ ಟದ/ವೈರುಧಾ ಮಯ ಆಲೀಚನೆ/ಮೌಲಾ /ನಿರಿೀಕ್ಷ ರ್ಳು 
ಯಾವುವು? 

5. ನಿೀವು ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡ ನಿಲುವು/ಕಿಮವೇನು? 

6. ಅಾಂತ್ಹ ನಿಲುವನುು  ತಾಳಲು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಿದಶಿನ ತೊೀರಿದ ಅಾಂಶರ್ಳಾವುವು? 

7. ಸಂದ್ಧರಿ್  ಪರಿರಿ್ಸ ತ್ತಯಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಪರಿರ್ಣಿರ್ಸದ ಇತ್ರ ಕಿ ಮ/ ನಿಲುವು(ರ್ಳು) ಯಾವುವು? 

8, ನಿಮಮ  ಪಿ ತ್ತಸಪ ಾಂದನೆ/ಕಿಮ(ರ್ಳಿ)ಗೆ ಇತ್ರರ ಪಿ ತ್ತಕಿಿ ಯೆರ್ಳು ಏನಾಗಿದದ ವು? 
=========== 

 

 


