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ಈ ರಿಷೇತಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಮತುತು ಸಮತೆಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಜಷೇಂ ಪ್ರಷೇಮಜಷೇ ಫೌಂಡಷೇಷನ್  ಕಾಯ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ 
ಫಲ್ತಗಳನುನು ಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸುತತುದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲ್ತಾಂಶವನುನು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು 
ಗಮನಿಸಿರುವ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎದುರಿಸುತಿತುರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಷೇತಿನಿಯಮ 
ರೊಪಿಸುವವರಿಗೆ ಮತುತು ಅದನುನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ 
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೆೊಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಶೊಷೇಧನಾ ತಂಡದ ನಿಲುವುಳಾಗಿವೆಯಷೇ ಹೊರತು, ಅವು 
ಅಜಷೇಂ ಪ್ರಷೇಮಜಷೇ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವನುನು ಒಳಗೆೊಂಡ ಅಜಷೇಂ ಪ್ರಷೇಮಜಷೇ ಫೌಂಡಷೇಷನನು ನಿಲುವು 
ಆಗಿರುವುದಿಲಲಿ.
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ಪ್ಮುಖ ಸಾರಾಂಶ  
ಕೊಷೇವಿಡ್-19 ಪಿಡುಗಿನಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೆಷೇಕ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಸಂಪಕ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ದೊರವಾಗುವುದಕಕೆ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ 
ತರಗತಿಗಳಂತಹ ಅಸಮಪ್ಯಕ ಪರಾ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಇಲಲಿವೆಷೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೆ�ಷೇನ್ ಆಧಾರಿತ ಕಲ್ಕಯೊ 
ಸ್ಷೇರಿದಂತೆ ಆನ್ಲೆ�ನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಅಸಮಥ್ಯ ಪರಾ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಎಡಮಾಡಿಕೊಟ್್ಟದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತುತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕಲ್ಕಯು ಆಗದಂತೆ ಅಥವಾ 
ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಲ್ಕಯಂದಿಗೆ ಒಂದು ಇಡಿಷೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಯವು ಕಳೆದುಹೊಷೇಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಷೇವಲ 
ಒಂದು ರಿಷೇತಿಯ ಕಲ್ಕಯ ನಷ್ಟವಷ್ಟಷೇ. ಇದರಷ್ಟಷೇ ಆತಂಕ ಹುಟ್್ಟಸಿರುವ, ಎಲೆಲಿಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 
ವಿದ್ಯಮಾನವೆಂದರೆ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದನುನು ‘ಮರೆತಿರು’ವುದು. ಇದು 
ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲ್ಕಯಲ್ಲಿಯ ಹನನುಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥ್ಯಬದ್ಧ ಓದುವಿಕ, ಸಂಕಲನ 
(ಕೊಡುವುದು) ಮತುತು ಗುಣಾಕಾರವನುನು ಮಾಡುವಂತಹ ಬುನಾದಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳು ಸ್ಷೇರಿವೆ. 
ಈ ಬುನಾದಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯಷೇ ಕಲ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನುನು 
ಪಡದು, ಅವು ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಕಗೊ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳು. ಈ ಬುನಾದಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳು 
ಎಷು್ಟ ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಅಭಾವವು ಇನೊನು ಹಚುಚಿ ಸಂಕಷೇಣ್ಯವಾದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು 
ಕಲ್ಯುವುದರ ಮಷೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಷೇರುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ವಿಭಿನನು ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ 
ಗ್ರಹಕಯ ಮಷೇಲೊ ಪ್ರಭಾವ ಬಷೇರುತತುವೆ.

ಹಷೇಗಾಗಿ ಈ ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟವು - ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳು ಕಲ್ತದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ 
ನಷ್ಟ (ಹನನುಡ ಅಥವಾ ಮರೆಯುವಿಕ) ಮತುತು ಪ್ರಸಕತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆಷೇ 
ಹೊಷೇದದು್ದ – ಮುಂದಿನ ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನೊನು ಹಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟಕಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಶಾಲಾ 
ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕಕೆಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮಷೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಅವರು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ಬಳದು 
ಜಷೇವನ ಸಾಗಿಸುವುದರ ಮಷೇಲೊ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬಷೇರುತತುದೆ. ಹಷೇಗಾಗದಂತೆ ತಡಯಲು, 
ಶಾಲೆಗಳು ಪುನರಾರಂರವಾದಾಗ ಈ ಸಮಗ್ರ ನಷ್ಟಕಕೆ ಪರಿಹಾರವನುನು ಒದಗಿಸಲು, ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟದ 
ಅನುಷಾಠಾನದೆೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನನು ಕಾಯ್ಯತಂತ್ರಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಷೇಬಷೇಕಾಗುತತುದೆ.

2021ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆೊಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು, ಕೊಷೇವಿಡ್-19 ಪಿಡುಗಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಶಾಲೆಯನುನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ, ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ 
ಉಂಟಾಗಿರುವ ‘ಮರೆಯುವಿಕ/ಹನನುಡ’ಯ ಸ್ವರೊಪ ಮತುತು ವಾ್ಯಪಿತುಯನುನು (ಅಂದರೆ ಹಂದೆ 
ಕಲ್ತದು್ದ, ಈಗ ಮರೆತುಹೊಷೇಗಿರುವಂಥದು್ದ) ವಿವರಿಸುತತುದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 5 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಸ್ಷೇರಿದ 44 ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿನ 1,137 ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳ 16,067 ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿತುತು. 
2ರಿಂದ 6ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ ಭಾಷ ಮತುತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ನಾಲುಕೆ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮಷೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಷೇಂದಿ್ರಷೇಕೃತವಾಗಿತುತು. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಲೊಲಿ ಈ 
ನಾಲುಕೆ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು ಆಯಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೆಷೇನೆಂದರೆ, ಅವು ವಿಭಿನನು 
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಎಲಾಲಿ ಕಲ್ಕಗೊ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಾಗಿದು್ದ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾವುದೆಷೇ 
ಒಂದು ಸಾಮಥ್ಯ್ಯದ ನಷ್ಟವಾದರೊ ಅದು ಮುಂದಿನ ಎಲಾಲಿ ಕಲ್ಕಯ ಮಷೇಲೊ ಗಂಭಿಷೇರವಾದ 
ಪರಿಣಾಮವನುನು ಬಷೇರುತತುದೆ.
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ಈ ರಿಷೇತಿಯ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹನನುಡಯನುನು ಅಥ್ಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಶಾಲೆಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಿದ 
ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕಕೆಳ ಕಲ್ಕಯ ಮಟ್ಟ ಮತುತು ಅವರ ಪ್ರಸಕತು ಕಲ್ಕಾ ಮಟ್ಟ, ಇವುಗಳ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತುತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದನುನು (ಮಕಕೆಳ ಹಂದಿನ ಕಲ್ಕಾ 
ಮಟ್ಟವನುನು) ನಿಧ್ಯರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರೆಷೇ ಸಮಥ್ಯರು. ಏಕಂದರೆ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳೆೊಡನೆ ಆಳವಾದ 
ಸಂಬಂಧವನುನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅವರು. ಹಷೇಗಾಗಿ 2020ರ ಮಾರ್್ಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು 
ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಮಕಕೆಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯ ಏನಿತುತು ಎಂದು ಹಷೇಳಲು ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಲಹ್ಯವಾದ ಮಾಹತಿ ಇತುತು. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಭಾಷ ಮತುತು ಗಣಿತಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳ 
ಕುರಿತು ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ದೆೊರಕದ ಮಕಕೆಳ ಕಲ್ಕಾ ಮಟ್ಟವನುನು ಕಲ್ಕಯ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ‘ಆರಂಭಿಕ ಕಲ್ಕಾ ಮಟ್ಟ’ (ಬಷೇಸ್ಲೆ�ನ್) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬುನಾದಿ 
ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಮಪ್ಯಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳ 
ನೆರವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿಶಲಿಷೇಷಣೆಯನುನು ಆಧರಿಸಿತುತು. ಹಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಎಲಾಲಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನೊನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ; ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಕಗೆ ಆಧಾರವಾದ, 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲವೊಂದು ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು ಮಾತ್ರ ಎಚಚಿರಿಕಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಮಾಡಲಾಗಿತುತು. ಇವುಗಳನುನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ‘ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳು’ ಎಂದು ಉಲೆಲಿಷೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮೌಖಿಕ ಮತುತು ಲ್ಖಿತ ಪರಿಷೇಕ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಅದೆಷೇ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳ ಕುರಿತು, ಅದೆಷೇ ಮಕಕೆಳ 
ಪರಿಣತಿಯನುನು ಜನವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದು್ದ ಅದನುನು ‘ಪಸುತುತ ಕಲ್ಕಾ ಮಟ್ಟ’ 
(ಎಂಡ್ಲೆ�ನ್) ಎನನುಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಫಲ್ತಗಳು 
ಭಾಷೆಯಲಾಲಿದ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟ

  · ಎಲಾಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಾಸರಿ 92% ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯ ಕನಿಷಠಾ  ಒಂದಾದರೊ 
ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಭಾಷಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.1 

  · ಆ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳೆಂದರೆ; ಚ್ತ್ರವನುನು ವಿವರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುರವಗಳನುನು 
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದು, ಪರಿಚ್ತ ಪದಗಳನುನು ಓದುವುದು, ಅಥ್ಯಗ್ರಹಕಯಂದಿಗೆ 
ಓದುವುದು, ಚ್ತ್ರವನುನು ಆಧರಿಸಿ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳನುನು ಬರೆಯುವುದು ಇತಾ್ಯದಿ

  · 2ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ 92% ಮಕಕೆಳು, 3ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ 89% ಮಕಕೆಳು, 4ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ 90% 
ಮಕಕೆಳು, 5ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ 95% ಮಕಕೆಳು ಮತುತು 6ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ 93% ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ 
ತರಗತಿಯ ಒಂದಾದರೊ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

  
ಗಣಿತದಲಾಲಿದ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟ

  · ಎಲಾಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಾಸರಿ 82% ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯ ಕನಿಷಠಾ ಒಂದಾದರೊ 
ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.2 

1 This is not the simple average of values for each class but a weighted average where the 
average of each class is weighted by the number of children in the sample from each class.
2 As in footnote above.
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  · ಆ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳೆಂದರೆ; ಒಂದು ಮತುತು ಎರಡು ಅಂಕಯ ಸಂಖ್್ಯಯನುನು 
ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಳ ಲೆಕಕೆಗಳನುನು ಮಾಡುವುದು (ಕೊಡಿಸುವುದು, 
ಕಳೆಯುವುದು), ಗಣಿತದ ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೊಲ ಅಂಕಗಣಿತದ ಲೆಕಕೆಗಳನುನು 
ಬಳಸುವುದು, 2ಡಿ/3ಡಿ ಆಕಾರಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು, ಅಂಕಗಳನುನು ಅರೈ್ಯಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ 
ಊಹಗಳನುನು, ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ವ್ಯಕತುಪಡಿಸುವುದು ಇತಾ್ಯದಿ.

  · 2ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 67% ಮಕಕೆಳು, 3ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 76% ಮಕಕೆಳು, 4ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
85% ಮಕಕೆಳು, 5ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 89% ಮಕಕೆಳು, 6ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 89% ಮಕಕೆಳು ಕಳೆದ 
ವಷ್ಯದ ಕನಿಷಠಾ ಒಂದಾದರೊ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 

ಕಲ್ಕಯ ನಷ್ಟದ ವಾ್ಯಪಿತು ಮತುತು ಸ್ವರೊಪಗಳು ಎಷು್ಟ ಗಂಭಿಷೇರವಾಗಿವೆಯಂದರೆ, ಅವು ಎಲಲಿ 
ಹಂತಗಳಲೊಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ಯವನುನು ಕೈಗೆೊಳ್ಳಬಷೇಕಂದು ಒತಾತುಯಿಸುತತುವೆ. ಮಕಕೆಳು ಶಾಲೆಗೆ 
ಹಂತಿರುಗುತಿತುರುವಂತೆ, ಈ ನಷ್ಟವನುನು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾಯ್ಯನಿಷೇತಿ ಹಾಗೊ ಪ್ರಕ್ರಯಗಳು 
ಅಗತ್ಯವಾಗುತತುವೆ. ಮಕಕೆಳು ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಬುನಾದಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಅನುಕೊಲವಾಗುವಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಬೊಷೇಧನೆ (ಬ್ರಡ್ಜ್ ಕೊಷೇಸ್್ಯ), ವಿಸತುರಿತ ಅವಧಿಯ ಕಲ್ಕ, 
ಸಮುದಾಯ ಆಧರಿತ ಭಾಗವಹಸುವಿಕ ಹಾಗೊ ಸೊಕತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಗಿ್ರಯನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದು, ಹಷೇಗೆ ವಿವಿಧ ರೊಪಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಬಂಬಲವನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತತುದೆ. 
ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಈ ಸನಿನುವೆಷೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳ ಕಲ್ಕಯು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿರಲು, ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಕಲ್ಕಯ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳೆೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅನುಕೊಲವಾಗುವಂತೆ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಕಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೊ ವಿಶಷೇಷವಾಗಿ ಬೊಷೇಧನಾ ವಿಧಾನ ಮತುತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಚ್ಚಿನ ಗಮನವನುನು ಕಷೇಂದಿ್ರಷೇಕರಿಸಬಷೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎರಡೊ ರಿಷೇತಿಯ ಕಲ್ಕಾ 
ನಷ್ಟವನುನು ತುಂಬಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಸಮಯವನುನು ನಿಷೇಡಬಷೇಕು. ಅಲಲಿದೆ ಮಕಕೆಳನುನು 
ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಕಳುಹಸುವುದಕಕೆ ತರಾತುರಿಯ ನಿಧಾ್ಯರವನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 
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1. ಪಿೋಠಿಕ
ಜಗತಿತುನಾದ್ಯಂತ ನಡದಿರುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೊಚ್ಸುವುದೆಷೇನೆಂದರೆ, ಶಾಲೆಗಳ 
ಮುಚುಚಿವಿಕಯು ಮಕಕೆಳ ಕಲ್ಕಾ ಮಟ್ಟದ ಮಷೇಲೆ ಗಮನಾಹ್ಯವಾದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು 
ಬಷೇರಿದೆ ಮತುತು ಅವಕಾಶವಂಚ್ತ ಹನೆನುಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳ ಮಷೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ 
ಪರಿಣಾಮವು ಹಚುಚಿ ಗಂಭಿಷೇರವಾಗಿದೆ.  ಈ ಕಲ್ಕಯ ನಷ್ಟವು ಕಷೇವಲ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ 
ಮಕಕೆಳು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲ್ಕಗೆ ಮಾತ್ರವೆಷೇ ಸಿಷೇಮಿತವಲಲಿ. 
ಸತತ ಅಭಾ್ಯಸದ ಅಭಾವದಿಂದ ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನುನು ಈಗ ಮರೆತಿರುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಷೇರುತತುವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಥ್ಯಬದ್ಧ ಓದುವಿಕ, ಬರೆಯುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯ, ಸಂಕಲನ ಮತುತು ಗುಣಾಕಾರದಂಥ ಗಣಿತಿಷೇಯ ಮೊಲ ಕ್ರಯಗಳನುನು ಮಾಡಬಲಲಿ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯ. ಈ ಹನನುಡಯು ಹೊಸ ಕಲ್ಕಯ ಮಷೇಲೊ ಪ್ರತಿಕೊಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಷೇರುತತುದೆ. ಏಕಂದರೆ, 
ಮುಂದಿನ ಎಲಲಿ ಕಲ್ಕಗೊ ಈ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳು ಮೊಲಾಧಾರವಾಗಿರುವಂಥವು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೆಷೇ 
ಕಲ್ಕಯಲ್ಲಿ ವಿಶಷೇಷವಾಗಿ ಮೊಲ ಸಾಕ್ಷರತೆ (ಆರಂಭಿಕ ಭಾಷ) ಹಾಗೊ ಗಣಿತದ (ಆರಂಭಿಕ ಗಣಿತ) 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಕಕೆಟ್ಟನುನು ಎದುರಿಸುತಿತುದೆ್ದಷೇವೆ ಎಂಬ ವಾಸತುವಿಕತೆಯಂದಿಗೆ, 
ಈ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನುನು ನೆೊಷೇಡಬಷೇಕಾಗುತತುದೆ.4 

ಈ ವರದಿಯನುನು ತರಾರಿಸುವ ಹೊತಿತುಗೆ, ಇಡಿಷೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನುನು ಹಚುಚಿ ಕಡಿಮ 
ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಮುಚಚಿಲಾಗಿತುತು. 2020ರ ಮಾರ್್ಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 
ಒಂದು ಮಗು, 2021ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನುನು ಕಲ್ಯದೆ, ಕಷೇವಲ ಒಂದಿಷು್ಟ 
ಅರೆಬರೆರಾದ ಆನ್ಲೆ�ನ್ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಕಲ್ಕಯಂದಿಗೆ ಮೊರನೆಷೇ 
ತರಗತಿಗೆ ಹೊಷೇಗಲ್ದೆ. ಹಷೇಗಾಗಿ ಪಿಡುಗಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಲ್ಕಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ, 
ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಕಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬುನಾದಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳ ನಷ್ಟವೂ ಸ್ಷೇರಿದಂತೆ, ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಈಗಾಗಲೆಷೇ ಇದ್ದಂಥ ಕಲವೊಂದು ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳ ‘ಮರೆಯುವಿಕ/ಹನನುಡ’ ಮತುತು ಇಡಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕಲ್ಕ ಇಲಲಿದಿರುವುದು, ಎರಡೊ ಸ್ಷೇರುತತುವೆ. ಬುನಾದಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಕಕೆ 
ಉದಾಹರಣೆಯಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 99ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಕಗಳನುನು ಓದುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯ, 
ಇದು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನೊನು ಸಂಕಷೇಣ್ಯವಾದ ಗಣಿತಿಷೇಯ ಮೊಲ ಕ್ರಯಗಳನುನು ಮಾಡಲು 
ಮೊಲಾಧಾರವಾಗಿರುವಂಥದು್ದ. ಅದೆಷೇ ರಿಷೇತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳು ಕತೆಯಂದನುನು 
ಆಧರಿಸಿದ ಗ್ರಹಕಯ ಪ್ರಶನುಗಳಿಗೆ ಉತತುರಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಲ್ತು, ಅದು ಇನೊನು ಉನನುತ 

3 The Center for Research on Education Outcomes. (2020). Estimates of Learning Loss in 
the 2019-2020 School Year. Stanford University. https://credo.stanford.edu/sites/g/files/
sbiybj6481/f/short_brief_on_learning_loss_final_v.3.pdf; Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., 
Jhonson, A., Ruzek, E., & Liu, J. (2020). Projecting the potential impacts of COVID-19 school 
closures on academic achievement. Retrieved from Annenberg Institute at Brown University, 
(EdWorkingPaper: 20-226). https://doi.org/10.26300/cdrv-yw05; World Bank Group. (2020). 
Simulating the potential impacts of COVID-19 school closures on schooling and learning 
outcomes: a set of global estimates. http://pubdocs.worldbank.org/en/798061592482682799/
covid-and-education-June17-r6.pdf
4 MHRD. (2020). National Education Policy 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_
files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
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ಮಟ್ಟದ ಓದುವ ಮತುತು ಬರೆಯುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊಲಾಧಾರವಾಗುತತುದೆ. ಇಂಥ ರಾವುದೆಷೇ 
ಬುನಾದಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳ ಅಭಾವವು ಹಚುಚಿ ಸಂಕಷೇಣ್ಯವಾದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು ಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಕೆ 
ತೆೊಡಕಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಯ ಹಾಗೊ ಕಲ್ಕ, ಸಹವತಿ್ಯ ಕಲ್ಕ ಮತುತು ಶಾಲಾ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪಕ್ಯವನುನು ಕಡಿದುಹಾಕುತತುದೆ; ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕಕೆಳು ಶಾಲೆಯನುನು 
ಬಡುವಂತಾಗುತತುದೆ.

ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿ ಮತುತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಿಯಂದಿಗೆ ಕಲಸ 
ಮಾಡುತಿತುರುವ ಭಾಗಿಷೇದಾರರು ರಾವ ಕಾಯ್ಯತಂತ್ರಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಷೇಕಾಗುತತುದೆ 
ಎಂಬುದರ ಮಷೇಲೆ ಶಾಲೆಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಿದ ಅವಧಿಯು ಪರಿಣಾಮ ಬಷೇರಲ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವಷ್ಯದ ನಿಧಾ್ಯರ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಬೊಷೇಧನಾ ವಿಧಾನ, ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬಷೇತಿ ಮತುತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಮುಂತಾದ ವಿಭಿನನು ಶಾಲಾ ಪ್ರಕ್ರಯಗಳನುನು ನಿಗದಿಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಶಾಲಾಮಕಕೆಳು ಅನುರವಿಸಿರುವ ಕಲ್ಕಯ ನಷ್ಟದ ವಾ್ಯಪಿತು ಮತುತು ಸ್ವರೊಪವನುನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತತುದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊಷೇವಿಡ್-19 ಪಿಡುಗಿನ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಚುಚಿವಿಕಯಿಂದ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ 
ಶಾಲೆಗಳ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕಲ್ಕಯ ನಷ್ಟದ ವಾ್ಯಪಿತು ಮತುತು ಸ್ವರೊಪವನುನು 
ಅಥ್ಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದ ಅನುರವಾಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಕೈಗೆೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ 
ಪೂಣ್ಯ ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಜನೆವರಿ 2021ರಂದು ಕೈಗೆೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 
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2. ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾನ
ಚತಿತುಷೇಸಘಡ, ಕನಾ್ಯಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಷೇಶ, ರಾಜಸಾಥಿನ ಮತುತು ಉತತುರಾಖಂಡ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ 
44 ಜಲೆಲಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಷೇರಿದ 1,137 ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳ 16,067 ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳನೆೊನುಳಗೆೊಂಡು 
ಈ ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಕೈಗೆೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. (ಕೊಷೇಷ್ಟಕ 1ನುನು ನೆೊಷೇಡಿ). ಶಾಲೆಯ ಬೊಷೇಧನಾ ಕಲ್ಕಾ 
ಪ್ರಕ್ರಯಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವದರ ಬಗೆಗೆ ಇದ್ದ ಪೂವ್ಯ ಜ್ಾನದ ಆಧಾರದ ಮಷೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರನುನು 
ಆಯಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತುತು ಅವರು ಮಕಕೆಳ ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿಯೊ ಕೊಡ 
ನಿಕಟ ಸಹಯಷೇಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಳ ದಿಷೇಘ್ಯ ಕಾಲದಿಂದಲೊ ಅಜಷೇಂ ಪ್ರಷೇಮಜಷೇ ಫೌಂಡಷೇಷನ್, 
ಬದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ ಮತುತು ದಕ್ಷರಾದ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರೆೊಂದಿಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡುತಾತು ಬಂದಿದೆ. ಕಷೇವಲ ಹಷೇಗೆ ಆಳವಾಗಿ 
ತೆೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವೆಷೇ ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳ ಕಲ್ಕಯ ಮಟ್ಟ ಮತುತು ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ಸಿಥಿರವಾದ ಮತುತು ವಿಶಾ್ವಸಾಹ್ಯವಾದ ಅರಿವನುನು ಹೊಂದಿರಬಲಲಿರು ಮತುತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು 
ಮುಚಚಿಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಮಕಕೆಳ ಕಲ್ಕಯ ಸಿಥಿತಿ-ಗತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನುನು ಒದಗಿಸಬಲಲಿರು ಎಂಬ 
ನಂಬಕಯ ಮಷೇಲೆ ಅವರನುನು ಆಯಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಸಿದ ಎಲಲಿ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮತಿಯನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರೆೊಂದಿಗೆ ನಡಸಿದ ಚರ್್ಯಯ ಆಧಾರದ ಮಷೇಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಂದಿನ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠ 
ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲಲಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳ ಗಂಡು ಮತುತು ಹಣುಣು ಮಕಕೆಳನುನು ಒಳಗೆೊಳು್ಳವಂತೆ, ಮಕಕೆಳ 
ಆಯಕೆಯನುನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮಕಕೆಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಪತು ಸಂಪಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು; ಆದ್ದರಿಂದ 2020ರ 
ಮಾರ್್ಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ  ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಚಿಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಅವರ ಕಲ್ಕಯ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳು ಹಷೇಗಿದ್ದವು 
ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕ ಇತುತು. ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಚಿಲ್ಪಡುವ ಮುನನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಕಲ್ಕಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳು ಹಷೇಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನುನು ಗ್ರಹಸಲು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮಗ್ರ ವಿಶಲಿಷೇಷಣೆಯ 
ಆಧಾರದ ಮಷೇಲೆ ಈ ಮಕಕೆಳ ಭಾಷ ಮತುತು ಗಣಿತದ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು ಕುರಿತು ಒಂದು 
‘ಆರಂಭಿಕ ಕಲ್ಕಾ ಮಟ್ಟ’ವನುನು (ಬಷೇಸ್ಲೆ�ನ್) ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 

ಅದೆಷೇ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ಪ್ರಸುತುತ ಕಲ್ಕಾ ಮಟ್ಟ’ವನುನು  
(ಎಂಡ್ಲೆ�ನ್) ಗುರುತಿಸಲು ಅದೆಷೇ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಹಾಗೊ ಲ್ಖಿತ ಪರಿಷೇಕ್ಗಳನುನು  
ನಡಸಲಾಯಿತು. ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು, ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನುನು ಆ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಸಹಯಷೇಗದೆೊಂದಿಗೆ ನಿವ್ಯಹಸಿದರು. ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನುನು 
ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಪಾಲಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ ನಡಸಲಾಯಿತು. ತು. ಸಥಿಳಿಷೇಯ ಮಟ್ಟದ 
ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕ ಅನುಕೊಲತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಥಿಳಗಳನುನು ನಿಧ್ಯರಿಸಲಾಯಿತು.
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ಕೊಷೇಷ್ಟಕ 1: 
ರಾಜ್ಯವಾರು 
ಆಯಕೆಮಾ-
ಡಿಕೊಂಡ 
ಮಕಕೆಳು ಮತುತು 
ಶಾಲೆಗಳು

ರಾಜ್ಯ

ಚತಿತುಷೇಸಘಡ

ಕನಾ್ಯಟಕ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಷೇಶ

ರಾಜಸಾಥಿನ

ಉತತುರಾಖಂಡ

ಒಟು್ಟ

ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್್ಯ * 

215

326

169

198

229

1137

ಹುಡುಗಿಯರು

1623

2095

1033

2027

1990

8768

 
ಹುಡುಗರು

1313

1736

734

1891

1625

7299

* ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನುನು ಇಡಿಷೇ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲಲಿ. ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್್ಯಯು, ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಕಕೆಳು 1,137 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಷೇರಿದವರು ಎಂಬುದನುನು ತೆೊಷೇರಿಸುತತುದೆ.

2019-20ರಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ, ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯ ಕಲವು ಆಯ್ದ 
ಬುನಾದಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು ಬಳಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಏಕಂದರೆ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು 
ಈಗಿರುವ (2020-2021) ತರಗತಿಗೆ ಬಂದೆೊಡನೆಯಷೇ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಚಿಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತುತು ಶಾಲೆಗಳು 
ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಾವುದೆಷೇ ಗಮನಾಹ್ಯ ಬೊಷೇಧನೆ ಕಲ್ಕಯ ಬಂಬಲ ಇರಲ್ಲಲಿ. 5 

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧನಗಳನುನು (ಪ್ರಶನುಪತಿ್ರಕ) 1ರಿಂದ 5ನೆಷೇ ತರಗತಿಗಳ ಭಾಷ ಮತುತು ಗಣಿತ 
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟ್ ಕಲ್ಕಾ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ರಚ್ಸಲಾಗಿತುತು. ಎರಡೊ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಯಷೇಮಾನಕಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ 
ಕಲ್ಕಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನುನು ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟ್ ಕಲ್ಕಾ ಫಲಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿತುತು. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಕಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಕಲ್ಕಾ ಫಲಗಳಿಗೆ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು ಎಚಚಿರಿಕಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತುತು. ಹಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು ಆಯು್ದಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತುತು; ಏಕಂದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾವುದೆಷೇ ಒಂದು ಸಾಮಥ್ಯ್ಯ ಇಲಲಿದೆ ಹೊಷೇದರೊ, ಅದು, ಹಚುಚಿ ಸಂಕಷೇಣ್ಯವಾದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು 
ಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಲ್ಲಿ ತೆೊಡಕುಂಟು ಮಾಡುತತುದೆ ಮತುತು ಮಗುವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನನು ಹಂತಗಳನುನು 
ಹಾದುಹೊಷೇಗುವಾಗ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನುನು ಕಲ್ಯುವುದರ ಮಷೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಷೇರುತತುದೆ. 
ಆದುದರಿಂದ, ಶಾಲೆಗಳು ಮತೆತು ಆರಂರವಾದಾಗ ಈ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳ ಮಷೇಲೆ ಗಮನವನುನು 
ಕಷೇಂದಿ್ರಷೇಕರಿಸಬಷೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳನುನು ಕನಾ್ಯಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಷೇಶ, 
ರಾಜಸಾಥಿನ ಮತುತು ಉತತುರಖಂಡ ಈ ನಾಲುಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣಣು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಯ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಹಾಗೊ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಪಾ್ರಯಷೇಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತುತು ನಂತರ ಅದರಿಂದ 
ದೆೊರೆತ ಹಮಾ್ಮಹತಿಯನುನು ಆಧರಿಸಿ ಅದನುನು ಇನನುಷು್ಟ ಉತತುಮಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದತಾತುಂಶದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತುತು ಶಿಕ್ಷಕರೆೊಂದಿಗೆ ನಡಸಿದ 
ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ದೆೊರೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದ ಕಥನಗಳನುನು ಸಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಸಂಗ್ರಹಸಿದ್ದರು. 

5 Azim Premji Foundation. 2020. Myths of Online Education. Bangalore: Azim Premji University

ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್್ಯ        
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3. ಫಲ್ತಗಳು
3.1  ಕಲ್ಕಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಷ್ಟ: ಭಾಷೆ ಮತುತು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 
ಒಂದು ನಿರ್ಥಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಯಥಿವನುನು ಕಳೆದುಕ�ಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳು.

ಭಾಷಾ ಕಲ್ಕಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಷ್ಟ

ಎಲಾಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಾಸರಿ 92% ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯ ಕನಿಷಠಾ  ಒಂದಾದರೊ 
ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಭಾಷಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 6  

  · ಆ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳೆಂದರೆ; ಚ್ತ್ರವನುನು ವಿವರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುರವಗಳನುನು 
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದು, ಪರಿಚ್ತ ಪದಗಳನುನು ಓದುವುದು, ಅಥ್ಯಗ್ರಹಕಯಂದಿಗೆ 
ಓದುವುದು, ಚ್ತ್ರವನುನು ಆಧರಿಸಿ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳನುನು ಬರೆಯುವುದು ಇತಾ್ಯದಿ

  · 2ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ 92% ಮಕಕೆಳು, 3ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ 89% ಮಕಕೆಳು, 4ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ 90% 
ಮಕಕೆಳು, 5ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ 95% ಮಕಕೆಳು ಮತುತು 6ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ 93% ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ 
ತರಗತಿಯ ಒಂದಾದರೊ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಗಣಿತದ ಕಲ್ಕಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಷ್ಟ 

ಎಲಾಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಾಸರಿ 82% ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯ ಕನಿಷಠಾ ಒಂದಾದರೊ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ 
ಗಣಿತದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 7

  · ಆ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳೆಂದರೆ; ಒಂದು ಮತುತು ಎರಡು ಅಂಕಯ ಸಂಖ್್ಯಯನುನು 
ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಳ ಲೆಕಕೆಗಳನುನು ಮಾಡುವುದು (ಕೊಡಿಸುವುದು, 
ಕಳೆಯುವುದು), ಗಣಿತದ ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೊಲ ಅಂಕಗಣಿತದ ಲೆಕಕೆಗಳನುನು 
ಬಳಸುವುದು, 2ಡಿ/3ಡಿ ಆಕಾರಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು, ಅಂಕಗಳನುನು ಅರೈ್ಯಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ 
ಊಹಗಳನುನು, ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ವ್ಯಕತುಪಡಿಸುವುದು ಇತಾ್ಯದಿ.

  · 2ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 67% ಮಕಕೆಳು, 3ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 76% ಮಕಕೆಳು, 4ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
85% ಮಕಕೆಳು, 5ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 89% ಮಕಕೆಳು, 6ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 89% ಮಕಕೆಳು ಕಳೆದ 
ವಷ್ಯದ ಕನಿಷಠಾ ಒಂದಾದರೊ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 

3.2  ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಯಥಿಗಳು: ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟ

ಭಾಷಾ ಕಲ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 2 ಮತುತು 3ನೆಷೇ ತರಗತಿಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳಿಗೆ 
ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕತು, ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವುದು, ಆಲ್ಸುವಿಕಯ ಮೊಲಕ ಗ್ರಹಸುವುದು ಹಾಗೊ 
ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೊ 4, 5 ಹಾಗೊ 6ನೆಷೇ ತರಗತಿಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳಿಗೆ 
ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕತು, ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವುದು, ಓದುವುದರ ಮೊಲಕ ಗ್ರಹಸುವುದು ಹಾಗೊ 
ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಾಷಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಲ್ಕಾ 
ನಷ್ಟದ ವಿಶಲಿಷೇಷಣೆಯ ಸಾರಾಂಶವನುನು ಚ್ತ್ರ 1ರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಡಲಾಗಿದೆ.

6  This is not the simple average of values for each class but a weighted average where the 
average of each class is weighted by the number of children in the sample from each class.
7 As in footnote above.
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ಚ್ತ್ರ 1: ಕಲ್ಕಾ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪ-
ನದ ಆರಂಭಿಕ 
ಕಲ್ಕಾ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಗೆ 
(ಬಷೇಸ್ಲೆ�ನ್) 
ಹೊಷೇಲ್ಸಿದರೆ 
ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಭಾಷಾ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗ-
ಳನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡ 
ಮಕಕೆಳ 
ಶಷೇಕಡಾವಾರು 
ಪ್ರಮಾಣ

ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಶಷೇಕಡ 49ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಒಂದು 
ಚ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂದರ್ಯವನುನು 
ತಮ್ಮದೆಷೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಶಷೇಕಡ 71ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 
ಮುದ್ರಣ ರೊಪದ (ಲ್ಖಿತ ಅಥವಾ 
ಮುದಿ್ರತ) ಪದವನುನು ಗುರುತಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಬರೆವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲ

ಶಷೇಕಡ 30ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ತಾವೆಷೇ 
ಸೃಷ್್ಟಸಿದ ಚ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಸರು 
ಬರೆಯುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಗ್ಹಿಕಯುಕತು ಆಲ್ಸುವಿಕಯ  
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಶಷೇಕಡ 23ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಒಂದು 
ಕರಯನುನು ಆಲ್ಸಿದ ಮಷೇಲೆ ಅದಕಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶನುಗಳಿಗೆ ಉತತುರಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

2ನೋ ತರಗತಿ

ಶಷೇಕಡ 45ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಮನೆ 
ಹಾಗೊ ಶಾಲೆಯಂತಹ ಸರಳವಾದ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ 
ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು 
ಅಭಿವ್ಯಕತುಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಶಷೇಕಡ 67ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಮುದಿ್ರತ 
ರೊಪದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನುನು 
ಪೂಣ್ಯಗೆೊಳಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಶಷೇಕಡ 46ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಲ್ಖಿತ 
ರೊಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್್ಟರುವ ಚ್ತ್ರದ 
ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಶಷೇಕಡ 50ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಒಂದು 
ಪದ್ಯವನುನು ಆಲ್ಸಿದ ಮಷೇಲೆ 
ಅದಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶನುಗಳಿಗೆ 
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಉತತುರ ನಿಷೇಡುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

3ನೋ ತರಗತಿ ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಬರೆವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲ ಗ್ಹಿಕಯುಕತು ಆಲ್ಸುವಿಕಯ  
ಸಾಮರ್ಯಥಿ
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ಶಷೇಕಡ 61ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ತಾವು 
ಓದಿದ ಪಾಠ ಹಾಗೊ ತಮ್ಮ 
ಸ್ವಂತ ಅನುರವಗಳ ನಡುವಿನ 
ಸಂಬಂಧವನುನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಶಷೇಕಡ 39ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 
ತಮಗೆ ಪರಿಚ್ತವಲಲಿದ 
ಪದ್ಯವನುನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ

ಶಷೇಕಡ 41ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ತಮ್ಮ 
ಕಲ್ಪನೆಯಂದಿಗೆ ಕರ ಅಥವಾ 
ಕವನ ಬರೆಯುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಶಷೇಕಡ 16ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ತಮಗೆ 
ನಿಷೇಡಲಾದ ಒಂದು ಪಠ್ಯದ ಆಧಾರದ 
ಮಷೇಲೆ ಅದಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಪ್ರಶನುಗಳಿಗೆ ಉತತುರ ನಿಷೇಡುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

5ನೋ ತರಗತಿ

ಚ್ತ್ರ 1: ಕಲ್ಕಾ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪ-
ನದ ಆರಂಭಿಕ 
ಕಲ್ಕಾ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಗೆ 
(ಬಷೇಸ್ಲೆ�ನ್) 
ಹೊಷೇಲ್ಸಿದರೆ 
ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಭಾಷಾ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗ-
ಳನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡ 
ಮಕಕೆಳ 
ಶಷೇಕಡಾವಾರು 
ಪ್ರಮಾಣ

ಬರೆವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲ ಗ್ಹಿಕಯುಕತುವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಶಷೇಕಡ 61ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಒಂದು 
ಪದ್ಯವನುನು ಆಲ್ಸಿದ ಮಷೇಲೆ, 
ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನುನು ತಮ್ಮದೆಷೇ 
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕತುಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಶಷೇಕಡ 10ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 
ಪಾ್ರಸಬದ್ಧವಾದ ಪದಗಳನುನು 
ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

4ನೋ ತರಗತಿ

ಬರೆವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲ

ಶಷೇಕಡ 29ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಅವರಿಗೆ 
ತೆೊಷೇರಿಸಲಾದ ಒಂದು ಚ್ತ್ರದ 
ಬಗೆಗೆ 4-5 ಸರಳವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಬರೆಯುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಗ್ಹಿಕಯುಕತುವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ
ಶಷೇಕಡ 23ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಒಂದು 
ಕರಯನುನು ಓದಿದ ಮಷೇಲೆ ಅದಕಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶನುಗಳಿಗೆ ಉತತುರ 
ಹಷೇಳುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತು 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ
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ಶಷೇಕಡ 43ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಒಂದು 
ಪಠ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮಷೇಲೆ ಅದಕಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶನುಗಳಿಗೆ ಉತತುರ 
ನಿಷೇಡುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಶಷೇಕಡ 23ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಒಂದು 
ದಿನಪತಿ್ರಕಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನುನು 
ಓದುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಶಷೇಕಡ 54ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 
ತಮ್ಮ ಸುತತುಲೊ ನಡಯುವ 
ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ಬರವಣಿಗೆಯ 
ಮೊಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕತುಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಶಷೇಕಡ 31ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಪಠ್ಯಷೇತರ 
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು/ಸಾಹತ್ಯಗಳನುನು 
ಗ್ರಹಕಯುಕತುವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

6ನೋ ತರಗತಿ

ಬರೆವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲ ಗ್ಹಿಕಯುಕತುವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಗ್ಹಿಕಯುಕತುವಾಗಿ ಓದುವ 
ಸಾಮರ್ಯಥಿ

ಚ್ತ್ರ 1: ಕಲ್ಕಾ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪ-
ನದ ಆರಂಭಿಕ 
ಕಲ್ಕಾ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಗೆ 
(ಬಷೇಸ್ಲೆ�ನ್) 
ಹೊಷೇಲ್ಸಿದರೆ 
ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಭಾಷಾ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗ-
ಳನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡ 
ಮಕಕೆಳ 
ಶಷೇಕಡಾವಾರು 
ಪ್ರಮಾಣ

ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ 
ಕಷೇಳಿಬಂದ 
ಧ್ವನಿಗಳು

“ಮೊದಲ್ಗಿಂತಲು, ಈಗ ಎಲಲಿ ತರಗತಿಗಳಲೊಲಿ ಓದುವುದು ಒಂದು ದೆೊಡ್ಡ ಸಮಸ್್ಯರಾಗಿದೆ. 6ನೆಷೇ 
ತರಗತಿಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು ಕರ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶನುಗಳಿಗೊ ಸಹ ಉತತುರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ ಅಥವ ಅವರಿಗೆ 
ಪಠ್ಯವನುನು ಅಥ್ಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೊ ಸಹ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಬಷೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಷೇಳಬಷೇಕಂದರೆ, ಇನುನು 
ಓದುವ ಮೊಲಕ ಗ್ರಹಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಬರವಣಿಗೆಯ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯು ಇನೊನು 
ಹಚುಚಿ ಸಮಸಾ್ಯತ್ಮಕವಾಗಿದೆ - ಬರವಣಿಗೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, 3ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ ಕಷೇವಲ ಒಬ್ಬ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನುನು ತಪುಪುಗಳಿಲಲಿದೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು”.    
(ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಷೇಶ)

“ನಮ್ಮ 3 ಹಾಗೊ 4ನೆಷೇ ತರಗತಿಗಳ ಮಕಕೆಳು ಮೊದಲು ಓದಲು ಸಮಥ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ 
ಈಗ ಅಧ್ಯದಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಓದುವುದನುನು ಮರೆತು ಬಟ್್ಟದಾ್ದರೆ. ಬರವಣಿಗೆಯ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಂತೊ 
ಹದಗೆಟ್್ಟದೆ. ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಾ್ಯಸ ಪುಸತುಕದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೊರು 
ವಾಕ್ಯಗಳನುನು ಸಹ ಬರೆಯಲು ಅಸಮಥ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ”." (ಶಿಕ್ಷಕರು, ರಾಜಸಾಥಿನ)

“ಓದಲು ಕಲ್ಯುತಿತುದ್ದ ಹಲವು ಮಕಕೆಳು (ಹಂದಿ) ಈಗ ಅಕ್ಷರಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುವುದನುನು 
ಮರೆತುಬಟ್್ಟದಾ್ದರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳಿಗೊ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕೊಂಡು, 
ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಪತಿ್ರಕಯನುನು ಎಲಲಿರೊ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ್ದ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಳಗಿನ 
ಪಾ್ರಥ್ಯನಾ ಸಭೆಗಳನುನು, ವಿಶಷೇಷವಾಗಿ 4 ಮತುತು 5ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ ಮಕಕೆಳು ದಿನಪತಿ್ರಕಗಳನುನು 
ಓದಲು ಅವಕಾಶವಾಗುವಂತೆ ವಿನಾ್ಯಸಗೆೊಳಿಸಿದೆ್ದವು. ಆದರಿಷೇಗ, ಅವರಿಗೆ ಆಸಕತುದಾಯಕ ಓದುವ 
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು ದಕಕೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವಕಾಶವಾಗದೆ ಮತುತು ಅವರ ಸುತತು ಅವರನುನು ಪ್ರಷೇರೆಷೇಪಿಸುವವರು 
ರಾರೊ ಇಲಲಿದಂತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುಗಳೆಲಲಿವೂ ವ್ಯಥ್ಯವಾಗಿದೆ”.  (ಶಿಕ್ಷಕರು, ರಾಜಸಾಥಿನ)
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3.3  ಗಣಿತದ ಸಾಮರ್ಯಥಿಗಳು: ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟ 

ಗಣಿತದ ಕಲ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು, 2 ಮತುತು 3ನೆಷೇ ತರಗತಿಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು 
ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಜಷೇವನದ ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅಂಕ ಗಣಿತದ 
(ಲೆಕಕೆದ) ಮೊಲ ಕ್ರಯಗಳನುನು ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೊ 2ಡಿ/3ಡಿ ಆಕಾರಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿತುತು. ಹಾಗೊ 4, 5 ಹಾಗೊ 6ನೆಷೇ ತರಗತಿಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು ಸಾಥಿನ  ಬಲೆ, ಭಿನನುರಾಶಿಗಳು 
ಹಾಗೊ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೊಲ ಕ್ರಯಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಅಳತೆ ಮತುತು ದತಾತುಂಶ ನಿವ್ಯಹಣಾ ಕ್ರಯಗಳನುನು 
ಬಳಸುವುದನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿತುತು. ಈ ಗಣಿತದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟದ ವಿಶಲಿಷೇಷಣೆಯ 
ಸಾರಾಂಶವನುನು ಚ್ತ್ರ 2ರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್್ಯಗಳು

ಶಷೇಕಡ 20ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಒಂದು 
ಅಂಕಯ ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 

ಗಣಿತದ ಮ�ಲ ಕ್್ಯೆಗಳು

ಶಷೇಕಡ 33ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಮೊತ್ಯ 
ವಸುತುಗಳನುನು ಬಳಸಿ ಒಂದು 
ಅಂಕಯ ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಕಳೆಯುವ 
(ವ್ಯವಕಲನ) ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಸಮಸ್್ಯ ಪರಿಹಾರ  

ಶಷೇಕಡ 14ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ತಮ್ಮ 
ದಿನನಿತ್ಯದ ಜಷೇವನದ ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು 
ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೊಡಿಸುವ ಮೊಲ 
ಕ್ರಯಯನುನು (ಸಂಕಲನ) ಬಳಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಆಕಾರಗಳು

ಶಷೇಕಡ 23ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 3ಡಿ 
ಆಕಾರಗಳನುನು ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ 
ಲಕ್ಷಣಗಳೆೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

2ನೋ ತರಗತಿ2 ಚ್ತ್ರ 2: ಗಣಿತದ 
ಆರಂಭಿಕ ಕಲ್ಕಾ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಗೆ 
(ಬಷೇಸ್ಲೆ�ನ್) 
ಹೊಷೇಲ್ಸಿದರೆ 
ಗಣಿತದ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂ-
ಡಿರುವ ಮಕಕೆಳ 
ಶಷೇಕಡಾವಾರು 
ಪ್ರಮಾಣ.

ಸಂಖ್್ಯಗಳು

ಶಷೇಕಡ 26ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 21ರಿಂದ 
30ರ ವರೆಗಿನ ಎರಡು ಅಂಕಯ 
ಸಂಖ್್ಯಗಳ ಸಾಂಖಿ್ಯಕ ರೊಪವನುನು 
ಓದುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಗಣಿತದ ಮ�ಲ ಕ್್ಯೆಗಳು

ಶಷೇಕಡಾ 37ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಚ್ತ್ರ 
ಸಹತ ಇರುವ ಎರಡು ಅಂಕಯ 
ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಕೊಡಿಸುವ 
(ಸಂಕಲನ) ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಸಮಸ್್ಯ ಪರಿಹಾರ  

ಶಷೇಕಡ 48ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ದೆೈನಂದಿನ 
ಬದುಕನ ಸಂದರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲನ 
ಕ್ರಯಗಳನುನು ಉಪಯಷೇಗಿಸಿ 
ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಆಕಾರಗಳು

ಶಷೇಕಡ 44ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಸುತತುಲ್ನ 
ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ 2ಡಿ/3ಡಿ ಮೊತ್ಯ 
ಆಕಾರಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

3ನೋ ತರಗತಿ3
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ಸಾಥಾನ ಬೆಲೆ

ಶಷೇಕಡ 70ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಸಾಥಿನ 
ಬಲೆಯನುನು ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಚುಚಿ/
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮ ಮೊರು ಅಂಕಯ 
ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಗಣಿತದ ಮ�ಲ ಕ್್ಯೆಗಳು

ಶಷೇಕಡ 20ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 
ದಶಕವನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎರಡು 
ಅಂಕಯ ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಕಳೆಯುವ 
(ವ್ಯವಕಲನ) ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

4ನೋ ತರಗತಿ4

ಮಾಪನ

ಶಷೇಕಡ 11ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಗಡಿರಾರ 
ನೆೊಷೇಡಿ ಸರಿರಾದ ವೆಷೇಳೆಯನುನು 
ಕಂಡುಹಡಿಯುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಆಕಾರಗಳು

ಶಷೇಕಡ 23ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 2ಡಿ 
ಆಕಾರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಭಿನನುರಾಶಿ

ಶಷೇಕಡ 25ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾದ ಒಂದು 
ಚ್ತ್ರದ ಭಿನನುರಾಶಿಯ ಭಾಗವನುನು 
ಕಂಡುಹಡಿಯುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಗಣಿತದ ಮ�ಲ ಕ್್ಯೆಗಳು

ಶಷೇಕಡ 55ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಎರಡು 
ಅಂಕಯ ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಗುಣಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಸಮಸ್್ಯ ಪರಿಹರಿಸುವುದು

ಶಷೇಕಡ 39ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 
ದಿನನಿತ್ಯದ ಜಷೇವನದ ಸಂದರ್ಯಗಳ 
ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಗುಣಾಕಾರವನುನು ಬಳಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಅಳತೆ

ಶಷೇಕಡ 67ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 
ಅಳತೆಗೆೊಷೇಲು (ಸ್ಕೆಷೇಲ್) ಬಳಸಿ 
ಒಂದು ವಸುತುವಿನ ಉದ್ದವನುನು 
ಕಂಡು ಹಡಿಯುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

5ನೋ ತರಗತಿ

ಚ್ತ್ರ 2: ಗಣಿತದ 
ಆರಂಭಿಕ ಕಲ್ಕಾ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಗೆ 
(ಬಷೇಸ್ಲೆ�ನ್) 
ಹೊಷೇಲ್ಸಿದರೆ 
ಗಣಿತದ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂ-
ಡಿರುವ ಮಕಕೆಳ 
ಶಷೇಕಡಾವಾರು 
ಪ್ರಮಾಣ.
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ಭಿನನುರಾಶಿ

ಶಷೇಕಡ 52ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಒಂದು 
ಭಿನನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಾನ 
ಭಿನನುರಾಶಿಯನುನು ಕಂಡುಹಡಿಯುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಗಣಿತದ ಮ�ಲ ಕ್್ಯೆಗಳು

ಶಷೇಕಡ 40ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ಒಂದು 
ಅಂಕ ಸಂಖ್್ಯಯಿಂದ ನಾಲುಕೆ 
ಅಂಕಯ ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ವಿರಜಸುವ 
(ಭಾಗಿಸುವ) ಕ್ರಯಯನುನು 
ನಿವ್ಯಹಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ದತಾತುಂಶ ನಿವಥಿಹಣೆ

ಶಷೇಕಡ 21ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು ತಾಳೆ 
ಹಾಕುವ ಚ್ನೆಹೆಯನುನು (ಗಿಷೇಟು 
ಹಾಕುವುದು) ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ಕೊಷೇಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ದತಾತುಂಶವನುನು 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಅಳತೆ

ಶಷೇಕಡ 60ರಷು್ಟ ಮಕಕೆಳು 
ಕೊಷೇನಗಳನುನು ಲಂಬ ಕೊಷೇನ, ಅಧಿಕ 
ಕೊಷೇನ, ತಿಷೇವ್ರ ಕೊಷೇನಗಳೆಂದು 
ವಿಂಗಡಿಸಿವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

6ನೋ ತರಗತಿ

“2ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು ಸಂಖ್್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮೊಲರೊತ ತಿಳುವಳಿಕಯನೆನುಷೇ ಮರೆತು 
ಬಟ್್ಟರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಕಲ್ಕಯ ನಷ್ಟವು ಹಚ್ಚಿನದು”.  (ಶಿಕ್ಷಕರು, ರಾಜಸಾಥಿನ)

“ಈ ಹಂದೆ, ಮಕಕೆಳು ತಮ್ಮ ಅಭಾ್ಯಸ ಪುಸತುಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಬಳಸಿ ಕೊಡುವುದನುನು 
ಮಾಡುತಿತುದ್ದರು. ಈಗ ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಕೊಡಲು ಹಷೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತಾತುರೆ. 
ಆದರೆ ಹಾಳೆಯ ಮಷೇಲೆ ಅದನೆನುಷೇ ಮಾಡಲು ಅಸಮಥ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಪಾ್ರಯಶಃ ಇದಕಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 
ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಒಂದು ಪರಿಮಾಣವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಅವರ ಜಷೇವನದ ಸಂದರ್ಯದ 
ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಷೇಕಗಳನುನು, ದನಗಳನುನು, (ಆಡಲು ಬಳಸುವ) ಗೆೊಷೇಲ್ಗಳನುನು 
ಎಣಿಸುತಾತುರೆ ಹಾಗೊ ರಾವುದೆಷೇ ಪದಾಥ್ಯವನುನು ಕೊಳ್ಳಬಷೇಕಾದಾಗ ಹಣವನುನು ಎಣಿಸುತಾತುರೆ 
– ಅವರು ಸಂಖ್್ಯಗಳಿಗೆ ಬದಲು ಚ್ಹನುಗಳನುನು ಬಳಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.” 
(ಶಿಕ್ಷಕರು, ಚತಿತುಷೇಸಘಡ)

ಚ್ತ್ರ 2: ಗಣಿತದ 
ಆರಂಭಿಕ ಕಲ್ಕಾ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಗೆ 
(ಬಷೇಸ್ಲೆ�ನ್) 
ಹೊಷೇಲ್ಸಿದರೆ 
ಗಣಿತದ ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಂ-
ಡಿರುವ ಮಕಕೆಳ 
ಶಷೇಕಡಾವಾರು 
ಪ್ರಮಾಣ.

ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ 
ಕಷೇಳಿಬಂದ 
ಧ್ವನಿಗಳು
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3.4  ಕಲ್ಕಯ ನಷ್ಟ: ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗ� ಪ�ೋಷಕರು 
ಎದುರಿಸುತಿತುರುವ ವಾಸತುವತೆಗಳು

ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟಕಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದತಾತುಂಶದ ವಿಶಲಿಷೇಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮದ ಫಲ್ತಗಳು 
ಇಡಿಷೇ ಕರಯ ಕಷೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವನನುಷ್ಟಷೇ ವಿವರಿಸುತತುವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನುನು ನಡಸುವಾಗ ಇದಕಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಷೇಷಕರು ಮತುತು ಮಕಕೆಳಿಂದ ವ್ಯಕತುವಾದ ನಿರೊಪಣೆಗಳು, 
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಿಷೇದಾರರು ರಾವ ಸನಿನುವೆಷೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದಾ್ದರೆ ಎನುನುವುದರ ಆ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು 
ಚ್ತ್ರಣವನುನು ನಿಷೇಡುತತುದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿರಾಗಿರುವ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಹುತೆಷೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಾಲೆಗಳು 
ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕೆಳು ಅನುರವಿಸಿರುವ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟದ ಮಟ್ಟವನುನು 
ತಾವೆಷೇ ಖುದಾ್ದಗಿ ಕಂಡಾಗ ತಿಷೇವ್ರವಾಗಿ ಆತಂಕಗೆೊಂಡರು. ಅವರು ರಾರನುನು ‘ಬುದಿ್ಧವಂತರು’ 
ಎಂದು ಕರೆಯುತಿತುದ್ದರೆೊಷೇ ಮತುತು ರಾರು ಈ ಮೊದಲು ‘ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುತಿತುದ್ದರೆೊಷೇ, ಸ್ೊಗಸಾಗಿ 
ಬರೆಯುತಿತುದ್ದರೆೊಷೇ ಹಾಗೊ ಗಣಿತದ ಮೊಲ ಕ್ರಯಗಳನುನು ಎಷು್ಟ ಸುಲರವಾಗಿ ಮಾಡುತಿತುದ್ದರೆೊಷೇ’ 
ಆ ಮಕಕೆಳು ಈಗ ‘ಎಂತಹ ಸರಳ ಪ್ರಶನುಗಳಿಗೊ’ ಉತತುರ ಹಷೇಳಲು ಒದಾ್ದಡುತಿತುರುವುದನುನು 
ನೆೊಷೇಡಿದಾಗ ಕಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾವೊಷೇದೆ್ವಷೇಗಕಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಮಕಕೆಳು ಹಷೇಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 
ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆಂಬುದನುನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರೆೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 
ವಿಷೇಕ್ಷಿಸಿದರು.

“ಕಳೆದ ವಷ್ಯ 3ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಈಗ 4ನೆಷೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸಕತು ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಬೊಷೇಧನಾ ಕಲ್ಕ ಪ್ರಕ್ರಯಗಳು ನಡದಿರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮ. ಈ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಗು 5ನೆಷೇ 
ತರಗತಿಗೆ ಹೊಷೇಗುತತುದೆ (ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಯ). ಈ ಮಗುವನುನು 5ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ ಕಲ್ಕಯ 
ಮಟ್ಟಕಕೆ ಕರೆತರುವುದು ಹಷೇಗೆ? ಪಾ್ರಯಶಃ, ಕಲವು ಮಕಕೆಳು 3ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ ಕಲ್ಕಯ ಮಟ್ಟವನೊನು 
ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲಲಿ ಎನುನುವುದು ಪರಿಸಿಥಿತಿ ಇನೊನು ಹದಗೆಟ್್ಟರುವುದನುನು ಸೊಚ್ಸುತತುದೆ”.  
(ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಷೇಶ)

“ಮಕಕೆಳು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಅಭಾ್ಯಸವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತಾತುರೆ ಹಾಗೊ ತಮ್ಮ 
4ನೆಷೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನುನು ಅವರು ಕಲ್ಯಲು ಆಗದಿದು್ದದರಿಂದ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್್ಟಗೆ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟವನುನು ಅನುರವಿಸಿರುತಾತುರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಎಷೊ್ಟಂದು ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನೊನು ಸಹ ಮರೆತು ಬಟ್್ಟರುತಾತುರೆ 
ಎಂದು ನಾನು ಊಹಸಿರಲ್ಲಲಿ”.  (ಶಿಕ್ಷಕರು, ಚತಿತುಷೇಸಘಡ)

ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ 
ಕಷೇಳಿಬಂದ 
ಧ್ವನಿಗಳು
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ಮಾಮೊಲ್ನ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲೆಲಿಷೇ ಬಹುತೆಷೇಕ ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದನುನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಮತುತು ಶಾಲೆಗಳ ಮುಚುಚಿವಿಕಯು ದಿಷೇಘ್ಯವಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ, ಎರಡು 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಒಂದು ವಷ್ಯದ ಅಂತರವನುನು ನಿವ್ಯಹಸುವುದು ತುಂಬಾ 
ಕಷ್ಟದ ಕಲಸವಾಗುತತುದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಕಲವು ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ 
ತರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕನಿಷಠಾ ಕಲ್ಕಾ ಮಟ್ಟವನುನು ಮುಟ್ಟದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಂತರವು ಇನನುಷು್ಟ 
ದೆೊಡ್ಡದಾಗುತತುದೆ ಎಂದು ಸಹ ಅವರು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು. ಹಷೇಗಾಗಿ, ತಾವು ಕಳೆದ ವಷ್ಯದ (2020-
21) ಪಾಠಕ್ರಮಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸಬಷೇಕೊಷೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತರಗತಿಯ (2021-22) ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ 
ಆರಂಭಿಸಬಷೇಕೊಷೇ ಎಂಬ ಉರಯಸಂಕಟದಲ್ಲಿದೆ್ದಷೇವೆ ಎಂದು ಕಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನುನು 
ಹಂಚ್ಕೊಂಡರು.

ಮಕಕೆಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕಾಕೆಗಿ ನಾವು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಭೆಷೇಟ್ ನಿಷೇಡಿದಾಗ, ಪೂಷೇಷಕರು ತಮ್ಮ 
ಮಕಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗೆ ಗಾಢವಾದ ಚ್ಂತೆಯಲ್ಲಿರುವುದನುನು ಕಂಡವು. ಅವರು ಶಾಲೆಗಳು ಮತೆತು 
ತೆರೆಯುವುದು ರಾವಾಗ ಎಂದು ಪದೆಷೇ ಪದೆಷೇ ವಿಚಾರಿಸುತಿತುದ್ದರು. ಮಕಕೆಳು ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡ 
ಬಷೇರೆಯವರೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಯಕಕೆ ಬರುತತುಲೆಷೇ ಇರುವಾಗ, ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಏಕ ಹೊಷೇಗಬಾರದು 
ಎಂದು ಕಷೇಳುತತುಲೆಷೇ ಇದ್ದರು. ಮಕಕೆಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಏನೊ ಓದದೆಷೇ’ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರು 
ಕಲ್ತದ್ದನೆನುಲಲಿವನೊನು ಮರೆತಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಚ್ಂತೆರಾಗಿತುತು.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತಿತುರುವುದನುನು ಕಂಡು ಅನೆಷೇಕ ಮಕಕೆಳು ಇದು ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗುವ ಸೊಚನೆ 
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತಿತುದ್ದ ಸಥಿಳಕಕೆ ಇದೆಷೇ ರರವಸ್ಯಿಂದಲೆಷೇ ಎಲಾಲಿ 
ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಷೇರಿದ ಅನೆಷೇಕ ಮಕಕೆಳು ಬಂದು ಸ್ಷೇರುತಿತುದ್ದರು. ಕಲವು ಮಕಕೆಳಂತೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಕಾಯ್ಯ ಮುಗಿದ ಮಷೇಲೆ ಸಹ ಮನೆಗೆ ಹೊಷೇಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಲ್ಲಲಿ. ಹಷೇಗೆ ಮಕಕೆಳೊ ಸಹ ಶಾಲೆಗಳ 
ಪುನರಾರಂರವನುನು ಆಸ್ಯಿಂದ ಎದುರುನೆೊಷೇಡುತಿತುದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದಕಕೆ ಅವರಲೆೊಲಿಂದು ಮಗುವಿನ ಈ 
ಹಷೇಳಿಕಯಷೇ ಸಾಕ್ಷಿ- “ಮದುವೆಗಳು, ಮರವಣಿಗೆಗಳು ಮತುತು ಕ್ರಕಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡಯಬಹುದಾದರೆ, 
ಶಾಲೆಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಏಕ?”

ಬೊಷೇಧನೆಯು ವ್ಯವಸಿಥಿತವಾಗಿ ಆಗಬಷೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕಕೆಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷೊ್ಟ ಬಷೇಗ 
ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದು ತಮಗೆ ಅಪಷೇಕ್ಷಣಿಷೇಯ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಷೇಳಿದರು. 
ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೆಷೇಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೆ�ನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರೆಬರೆ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಅನುರವವಿದು್ದ, ರಾವುದೆಷೇ 
ಅಥ್ಯಪೂಣ್ಯ ಕಲ್ಕಯನುನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗೆ 
ಅರಿವಿದೆ. ನೆಷೇರವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಹಾಜರಿಯಂದಿಗೆ ನಡಯುವ ಕಲ್ಕಗೆ ರಾವುದೆಷೇ 
ಪರಾ್ಯಯವಿಲಲಿ ಎಂಬುದನುನು ಅವರು ಒತಿತು ಹಷೇಳಿದರು. ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಲಸ ಮಾಡುತಾತುರೆ ಮತುತು ಅವರ ಕಲ್ಕಯ ಪ್ರಕ್ರಯಯು ಒಂದು ಸಹಯಷೇಗದ, ಅನುಕೊಲಕರ 
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡಯುತತುದೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೆಷೇಟ್ ನಿಷೇಡುವುದು ಸಹ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿ ಕಲ್ಕಗೆ ಸೊಕತು 
ಬದಲ್ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ ಅಲಲಿ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಳಜಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಆಸಕತುಗಳ ಆರ್ಗೊ ಇತುತು - ಅವರು ‘ಸಾಮಾಜಕ’ ನಷ್ಟದ ಬಗೆಗೆಯೊ ಆತಂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತುತು 
ಮಕಕೆಳು ಬಳೆದು ಜಷೇವನವನುನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಷೇಕಾದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯದ ಮಷೇಲೆ ಆಗುವ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟದ 
ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಗೆ ಸಹ ಅವರು ಚ್ಂತಿಸುತಿತುದ್ದರು.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದತಾತುಂಶಗಳಂತೆಯಷೇ, ಕ್ಷೇತ್ರಕಾಯ್ಯದ ಕಥನಗಳೊ ಸಹ, ಶಾಲೆಗಳು ಮತೆತು 
ತೆರೆದಾಗ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟವನುನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಖ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಯಗಳನುನು 
ಪುನರ್ ರಚ್ಸಲು ಒಂದು ವ್ಯವಸಿಥಿತ ಯಷೇಜನೆಯನುನು ರೊಪಿಸಬಷೇಕಾದ ತುತು್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನುನು 
ಸಮರ್್ಯಸುತತುವೆ.
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“ಶಾಲೆಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಿ ಈಗಾಗಲೆಷೇ ಹತುತು ತಿಂಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೆೊಂದರೆಗಿಷೇಡಾಗಿರುವುದು 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ತರಗತಿಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು. ಸಕಾ್ಯರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಬಹುತೆಷೇಕ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು 
ಗಾ್ರಮಿಷೇಣ ಪ್ರದೆಷೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಷೇರಿದವರು. ಈ ಮಕಕೆಳ ಕಲ್ಕಗೆ ಆನ್ಲೆ�ನ್ ತರಗತಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷು್ಟ 
ನೆರವು ಸಿಗುತಿತುಲಲಿ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೆಷೇಕರ ಪೂಷೇಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯೊ ಇಲಲಿ, 
ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕಲ್ಕಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಮ್ಮ 
ಮಕಕೆಳು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ಷೇ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡುವುದನುನು ನಾವು ನೆೊಷೇಡುತೆತುಷೇವೆ, ಹಣುಣು 
ಮಕಕೆಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯ ಸ್ೊಷೇದರ ಸ್ೊಷೇದರಿಯರನುನು ಇಡಿಷೇ ದಿನ ನೆೊಷೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದನುನು 
ಮತುತು ಸಂಸಾರಕಾಕೆಗಿ ಎಲಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದನೊನು, ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಮನೆಯ ಉಳಿದ 
ಕಲಸಗಳನುನು ಮಾಡುವುದನೊನು ನೆೊಷೇಡುತೆತುಷೇವೆ. ಕನಿಷಠಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟನುನು 
ಕಲ್ಯುವ ಅವಕಾಶವನುನು ಶಾಲೆಯು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿತುತು. ಈ ನಿಯತ ದಿನಚರಿಯು ಈಗ 
ಪೂತಿ್ಯರಾಗಿ ಮುರಿದುಬದಿ್ದದೆ ಮತುತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೆಷೇಕರು ಈಗ ಓದಿನ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕತುಯನೆನುಷೇ 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ನಮ್ಮದು”.    (ಶಿಕ್ಷಕರು, ರಾಜಸಾಥಿನ)

“ನಾನು ಒಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತಿತುದೆ್ದ ಮತುತು ಅದೆಷೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನನು ಒಬ್ಬ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಯನುನು ರಸ್ತುಯಲ್ಲಿ 
ಭೆಷೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನು ಬಟ್್ಟ ಅಂಗಡಿಯಂದರಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ನನನುನುನು ಕಂಡಾಗ 
ಅವನು, ‘ನಿಷೇವು ಒಂದು ಸಲಾ್ವರ್ - ಕಮಿಷೇಜ್ ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳ. ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾಲು ಮಾರಾಟಕಕೆ ಬಂದಿದೆ’ 
ಎಂದು ಹಷೇಳಿದ. ನಂತರ ಇದೆಷೇ ರಿಷೇತಿಯ ಇನೆೊನುಂದು ಘಟನೆ ನಡಯಿತು. ನನನು ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬ ನನನುನುನು ಭೆಷೇಟ್ರಾದ. ಆತ, ಪಾದರಕ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡುತಿತುದ್ದ, ‘ಪಾದರಕ್ಗಳು 
ಬಂದಿವೆ ಅಂಗಡಿಯ ಕಡ ಬನಿನು’ ಎಂದ. ಆಗ ನಾನಂದುಕೊಂಡ; ಮಕಕೆಳು ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದ ಕುರಿತು 
ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ವಾ್ಯಪಾರದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು. ”     
(ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉಧಮಸಿಂಗ್ ನಗರ, ಉತತುರಾಖಂಡ)

ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ 
ಕಷೇಳಿಬಂದ 
ಧ್ವನಿಗಳು
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4. ಉಪಸಂಹಾರ
ಕೊಷೇವಿಡ್-19ರಿಂದ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿವಿ್ಯವಾದವಾದ ಸಂಗತಿ. ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳ ಮಷೇಲೊ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದು್ದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 
ಹಂತಿರುಗುತಿತುರುವ ಬಹುತೆಷೇಕ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಆರಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕಲ್ಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಲ್ಕಯನುನು ಪಡದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೊಲವಾಗುವಂತಹ ನಿರಿಷೇಕ್ಷಿತ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳ 
ದೃಷ್್ಟಯಿಂದ ರಾವುದೆಷೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿಲಲಿ.

ಮಕಕೆಳು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಲ್ತದ್ದನುನು ಮರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಿರುವ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟವು, 
ಶಾಲೆಗಳು ಮತೆತು ಆರಂರವಾದಾಗ ಅದನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಏನೊ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನನುಷು್ಟ ಹಚಾಚಿಗುತತುದೆ. 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು ತಾವು ಪ್ರವೆಷೇಶಿಸಿದ ಹೊಸ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬುನಾದಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಲಲಿದೆ 
ಹಚುಚಿ ಸಂಕಷೇಣ್ಯವಾದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳತತು ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತಾತುರೆ. ಹಷೇಗೆ ಹಚಾಚಿದ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟವು, 
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿಗೆ ಸ್ಷೇರುವ ಅವಕಾಶವಂಚ್ತ ಹನೆನುಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಾಸಿತುರಾಗಿರುತತುದೆ ಎಂದು ನಿರಿಷೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟವು ಕಷೇವಲ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಷೇಮಿತವಲಲಿ ಎಂಬುದನುನು 
ಅಥ್ಯಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಮುಖ್ಯ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಣನಿಷೇಯ ಸಂಖ್್ಯಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳ 
ಕಲ್ಕಗೊ ಸಹ ಪಿಡುಗಿನಿಂದಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ದೊರ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮಾದರಿಗಳ ಮೊಲಕ ಮಕಕೆಳನುನು ತಲುಪಲು ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆಯಷೇ 
ಅಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ, ವಾಸತುವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ‘ಆನ್ಲೆ�ನ್ ಬೊಷೇಧನೆ’ ನಡದಿದೆ. ನಡದಿರುವುದೆಷೇನೆಂದರೆ 
ಬಹುತೆಷೇಕವಾಗಿ ಕಲವು ಸೊಚನೆಗಳನುನು, ಪೂರಕ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಷ್ಟ.8  
ಹಷೇಗಾಗಿ ಎಲಲಿ ರಿಷೇತಿಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲಾಲಿ ತರಗತಿಗಳಲೊಲಿ ಇರುವ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲ್ಕಾ 
ನಷ್ಟದ ಸಮಸ್್ಯಯನುನು ಪರಿಹರಿಸಬಷೇಕಾಗಿದೆ.

ಅವಕಾಶಗಳ ಲರ್ಯತೆ, ಸಮತೆ ಹಾಗೊ ಒಳಗೆೊಳು್ಳವಿಕ ಎಂಬ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ 
ತತ್ವಗಳು ಈ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನನುಷು್ಟ ಪರಿಷೇಕ್ಗೆ ಒಡ್ಡಲ್ಪಡುತತುವೆ. ನಷ್ಟವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಯ 
ಮತುತು ಹಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಕಯ ನಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕಕೆಳ 
ದಿಷೇಘ್ಯಕಾಲ್ಷೇನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮಷೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಷೇರದಂತೆ ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಈಗಲೆಷೇ 
ಕಾಯ್ಯಪ್ರವೃತತುರಾಗಬಷೇಕದೆ.

ಶಾಲೆಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಿದು್ದ ಮತುತು ಮಕಕೆಳಿಗೆ ನೆಷೇರವಾಗಿ ಬೊಷೇಧನೆ ಕಲ್ಕ ತಲುಪದೆಷೇ ಇದ್ದದು್ದ ಇವುಗಳು 
ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಕಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಊಹಸುವುದು ತಕ್ಯಬದ್ಧವಾದುದು. 
ಶಾಲೆಗಳನುನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತುತು ನೆಷೇರ ಬೊಷೇಧನಾ ಕಲ್ಕಯನುನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದು ಇದರ 
ಪರಿಹಾರಕಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳು. ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಆರಂರವಾದಾಗ ಮತೆತು ‘ಮಾಮೊಲ್ನ 

8 Oxfam India. (2020). Status report – government and private schools during COVID-19. 
https://www.oxfamindia.org/sites/default/files/2020-09/Status%20report%20Government%20
and%20private%20schools%20during%20COVID%20-%2019.pdf
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ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು’ ಎಂಬ ಧೊಷೇರಣೆಯು ಫಲ ನಿಷೇಡುವುದಿಲಲಿ. ಮಕಕೆಳು ಶಾಲೆಗೆ 
ಬರುವ ವೆಷೇಳೆಗೆ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟದ ವಾ್ಯಪಿತು ಮತುತು ಸ್ವರೊಪವನುನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಷೇತಿ 
ಮತುತು ಪ್ರಕ್ರಯಗಳನುನು ರೊಪಿಸಬಷೇಕಾಗುತತುದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ನಮಗೆ ಕಲ್ಕಾ ನಷ್ಟದ ವಾ್ಯಪಿತು ಮತುತು ಸ್ವರೊಪದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕಯನುನು 
ನಿಷೇಡುತತುದಾದರೊ, ನಾವು ಈ ಸಮಸ್್ಯಯನುನು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಇನೊನು ಹಚ್ಚಿನ ಅರಿವನುನು 
ಹೊಂದಬಷೇಕಾಗುತತುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಲವು ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಷ್ಟವು ಏಕ 
ಬಷೇರೆ ಕಡಗಿಂತ ಹಚ್ಚಿರುತತುದೆ ಎಂಬುದನುನು ನಾವು ಗ್ರಹಸಬಷೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಶಾಲಾಮಟ್ಟದ ಕಾಯ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಈ ಎಲಲಿ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮಗಳನೊನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಷೇಕಾಗುತತುದೆ. 
ಇದಕಾಕೆಗಿ ಬರಲ್ರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಚುಚಿ ವಿವರವಾದ 
ಸಂಶೊಷೇಧನೆಯ ಮೊಲಕ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮವಾದ ತಿಳುವಳಿಕ ಹೊಂದುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತತುದೆ.
ಮಕಕೆಳು ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯಗಳನುನು ಮತೆತು ಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತುತು 
ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂರವಾದಾಗ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಯನುನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪರಿಹಾರ 
ಬೊಷೇಧನೆ (ಬ್ರಡ್ಜ್ ಕೊಷೇಸ್್ಯ), ವಿಸತುರಿತ ಅವಧಿಯ ಕಲ್ಕ, ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಭಾಗವಹಸುವಿಕ 
ಹಾಗೊ ಸೊಕತು ಬೊಷೇಧನಾ ಕಲ್ಕ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತತುದೆ. ಪರಿಸಿಥಿತಿಯ 
ಕುರಿತಾದ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮವಾದ ತಿಳುವಳಿಕಯನುನು ಆಧರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬೊಷೇಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನೆೊನುಳಗೆೊಂಡ 
ಮಾಗ್ಯಗಳನುನು ರಚ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೊ, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರೊ ಸಹ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ 
ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನುನು ತಾವೆಷೇ ಬಗೆಹರಿಸಬಷೇಕಾಗುತತುದೆ. ಇದರ ಅಥ್ಯವೆಷೇನೆಂದರೆ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ 
ಪರಿಸಿಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಯ ಕಲ್ಕಯನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅದರಲೊಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಭಿನನು 
ಕಲ್ಕಾಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳ ಬೊಷೇಧನೆ ಮತುತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯದತತು ನಾವು ಗಮನವನುನು ಕಷೇಂದಿ್ರಷೇಕರಿಸಬಷೇಕು.
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