
ಶಾಲಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ ಠಿಕೋೋನ ಬೆಳೆಸುವುದು  :      ಕೈ  -  ಮಿಂಗ  -  ಚಂಗ  
ಪೋಠಿಕ
ಯಶಸ್ವೋ ನಾಯಕರಲ್ಲಿರಬೆೋಕಾದ ಪರಮುಖ ಅಂಶ ಕಾಣ್ಕ, ಕನಸು ಕಾಣುವಿಕ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಠಿಕೋೋನವನುನು ಬೆಳೆಸುವುದರ 
ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಚಚಿರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ. ಈ ಲೋಖನವು ನಾನು ಸವ ತಃ ಪರಯೋಗಗಳನುನು ಮಾಡುವುದರ  ಮೋಲಕ ಕಂಡುಕೋಂಡ 
ಅನುಭವವಾಗಿದ. ಶಾಲಾ ದೃಷ್ಠಿಕೋೋನವನುನು ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಾಸಗೋಳಿಸ್ದ ಪರಕ ರಯೆಗಳ ಮೋಲಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಕಾಣ್ಕ ಎಂಬ ಕನಸು 
ಕಾಣ್ಕ  ಎಂದರೋನು?

ಓವನಸ ್  ಹೋಸ ಹಗೋ ಸುಧರಿತ ಸ್ಥತಿಯನುನು ಭವಿಷಯಾ ದಲ್ಲಿ ತಲುಪವುದು“ .” ಅಂದರ ಒಬಬ  ವಯಾ ಕತ ತನಗೋನು ಬೆೋಕಂದು 
ಬಯಸುತ್ತನೋೋ  ಅದೋ  ಆ  ವಯಾ ಕತಯ  ಕಾಣ್ಕ.  ಶಾಲಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ  ನಮಮ  ಶಾಲ  ಯಾವ  ಸ್ಥತಿಯನುನು 
ತಲುಪಬೆೋಕಂದು ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೋಳುಳುತೆತೋವೆಯೋ ಅದೋ ಆ ಶಾಲಯ ಕಾಣ್ಕ.  ಯಾವಾಗ ನಮಮ  ಶಾಲಯ ಕಾಣ್ಕ, 
ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೋಳುಳುತತದಯೋ ಆಗ ಆ ಶಾಲಯು ಯಶಸ್ವೋ ಶಾಲ ಎನಸ್ಕೋಳುಳುತತದ.

      ಶಾಲಾ ನಾಯಕರುಗಳನುನು ಕುರಿತು ನಾನು ನನನು  ಅಧಿವೆೋಶನಗಳಲ್ಲಿ  ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಠಿಕೋೋನ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಬಗಗ 
ಚಚಿರ್ಚಿಸುವಾಗ  ನನನು  ಮದಲ  ಪರಶನು  ನಮಮ  ಶಾಲಯ  ಬಗಗ  ನಮಮ  ಕನಸುಗಳೆೋನು“ ?”……..  ಎಂದಾಗ  ಬರುವ 
ಉತತರಗಳು ವೆೈವಿಧಯಾ ಮಯ.  ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉತತರಗಳು ಮುಖಯಾ ವಲಲ ,  ಆದರ ಒಬಬ  ಶಾಲಾ ನಾಯಕನು ತನನು  ಶಾಲಯ 
ಬಗಗ  ನಜವಾಗಿಯೋ ಕನಸನುನು  ಹೋಂದಿದ್ದಾನಯೆೋ?  ಮತುತ  ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಕನಸುಗಳನುನು  ಶಾಲಾ ನಾಯಕರು 
ಹೋಂದಿರಬೆೋಕು. ಎಂದು ಸವ  ವಿಮಶರ್ಚಿ ಮಾಡಿಕೋಳಳು ಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ.

   ಒಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಲಗ ಭೋಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರು ಒಬಬ  ನವೃತತ ಶಿಕಷ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅವರನುನು 
ಕುರಿತು ನೋವು ಈ ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಏನನುನು  ಸಾಧಿಸಬೆೋಕಂದಿದರಿ” ?”ಎಂದು ಕೋಳಿದಾಗ  ಅವರು  ಶಾಲಯ ಬಹಳ“  
ಕೋಠಡಿಗಳು ಬಳಕಯಾಗುತಿತಲಲ ,  ಈ ಹಗಲಿನಲೋಲ  ದಿೋಪಗಳು ಉರಿಯುತಿತವೆ ಇದರಿಂದ ನಮಮ  ಶಾಲಯ ವಿದುಯಾತ 
ಬಿಲ್ ಹಚ್ಚಾಗುತಿತದ. ಆದದ ರಿಂದ ಮದಲು ಈ ದುಂದುವೆಚಚಾ ವನುನು ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವ ಪರಯತನು  ಮಾಡುತೆತೋನ  ಎಂದರು” . 

ಈ  ಸನನುವೆೋಶದಲ್ಲಿ  ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರು  ಶಾಲಯ  ಸಮಸ್ಯಾಗಳನುನು  ಪರಿಹರಿಸುವುದನನುೋ  ತಮಮ  ಶಾಲಯ  ಕಾಣ್ಕಯಾಗಿ 
ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದ್ದಾರ.   ಇಲ್ಲಿ  ನಾವು  ಗಮನಸಬೆೋಕಾದ  ಪರಮುಖ  ಅಂಶವೆಂದರ  ಹೋಸದಾಗಿ  ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರಾಗಿ  ಶಾಲಗ 
ಬಂದಿರುವವರಿಗ  ಪರಿಹರಿಸಲು  ಸಾಕಷುಟು  ಸವಾಲುಗಳು  ಇರುತತವೆಯಾದರೋ,  ಶಾಲಾ ಸಮಸ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು  ಚಿಕಕ  
ಸಮಸ್ಯಾ ವಿದುಯಾತ ಬಿಲ್ ಹಚ್ಚಾಗಿರುವುದೋ ಕೋಡಾ ಹೌದು.ಆದರ ಒಂದು ಶಾಲಯ  ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರಿಗ 
ವಿದುಯಾತ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸುವುದೋ ಒಂದು ಪರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು.

    ಈ ಮ್ೋಲಿನ  ಸನನುವೆೋಶವನುನು ಉದಾಹರಣ್ಯಾಗಿ ನನನು  ಅಧಿವೆೋಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೋಂಡು ಚಚೆರ್ಚಿಯನುನು ಉದಪನ 
ಗೋಳಿಸಲು  ಈ ಶಾಲಯ ಸಮಸ್ಯಾಯೆೋನು“ ?” ಎಂದು ಪರಶಿನುಸ್ದಾಗ 
ಬಂದ ಉತತರಗಳು ವೆೈವಿಧಯಾ ಮಯವಾಗಿದುದ ಅವು ಹಿೋಗಿವೆ.

 “ದಿೋಪಗಳನುನು ಆರಿಸಲು ಒಂದು ಶಿಸತನುನು ಕಾಪ್ಡಿಕೋಳಳು ದಿರುವುದು,”

“ ದಿೋಪಗಳನುನು ಆರಿಸುವ ತ್ಂತಿರಕ ವಯಾ ವಸ್ಥಯನುನು ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಳಳು ದಿರುವುದು.”

“ಆ ಶಾಲಯ ಸ್ಬಬ ಂದಿಯ ಸಹಕಾರದ ಕೋರತೆ”
“ಅವರ ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ನವರ್ಚಿಹಣ್ಯ ಕೋರತೆ  ಎಂದು ಬಹಳ ಜನರು ಉತತರಿಸ್ದುದ” ,  ಯಾರೋೋ ಕಲವರು ಮಾತ ರ  ಆ 



ಶಾಲಗ ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರೋ ಸಮಸ್ಯಾ  ಎಂದು  ಹೋಳಿದರು.  ಇಲ್ಲಿನ ಚಚೆರ್ಚಿಯನುನು  ಗಮನಸ್ದಾಗ ಶಾಲಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ 
ಶಾಲಯ ಬಗಗ ಇರುವ ಕಾಣ್ಕಯ ಕೋರತೆಯನುನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸದರಿ ಶಾಲಯ ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರು ವಿದುಯಾತ ಬಿಲ್ನ 
ಬಗಗ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಅದನನುೋ ತಮಮ  ಮನಸ್ಸನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೋಂಡು, ಒಬಬ  ಉತತಮ ಶಾಲಾ ನವಾರ್ಚಿಹಕನಂತೆ  ಮಕಕ ಳ ಕಲಿಕ 
ಬಗಗ ಕಾಳಜ, ಕಲಿಕಯಲ್ಲಿ ನಾವಿೋನಯಾ ತೆ, ಶಾಲಾ ಸಂಸಕ ø ತಿಯ ನವರ್ಚಿಹಣ್ ಬೆಳೆಸುತ್ತನಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷಠಿ .

     ಎಲಾಲ  ಶಾಲಾ ಮುಖಯಾ ಸಥ ರೋ ತಮಮ  ಶಾಲಯ ಬಗಗ ವಿಶೋಷವಾದ ಕಾಣ್ಯನುನು ಹೋಂದಿರುತ್ತರಂದು ಭಾವಿಸುವುದು 
ಕಷಠಿ .
ಅದರಲೋಲ ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಕಾರ್ಚಿರಿ ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನುನು ನಧಿರ್ಚಿಷಠಿ  ಉದೋಶಗಳಿಗ ಮಾತ ರವೆೋ 
ಬಳಸಬೆೋಕದ.  ಈ  ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ  ಸಕಾರ್ಚಿರಿ  ನಯಮಗಳನುನು  ಪ್ಲಿಸುವುದೋ   ಶಾಲಾ  ಮುಖಯಾ ಸಥ ರ  ಗುರಿ  ಮತುತ 
ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗುತತವೆ.  ಇದಕಕೋನಾದರೋ  ತಪಪಿದಲ್ಲಿ  ಅದು  ನಕಾರಾತಮ ಕ  ಎನಸ್ಕೋಳುಳುತತದ.  ಇಂಥಹ  ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಯ  ಹಗೋ  ಸಮುದಾಯದವರ  ಹಿತರಕಷ ಣ್ಗಿಂತ  ಮುಖಯಾ ವಾಗಿ  ವಯಾ ವಸಾಥಪಕರ  ಅಥವಾ  ರಾಜಕೋಯ 
ಮುಖಯಾ ಸಥ ರ ಅಣತಿಯಂತೆ ನಡೆದು ಕೋಳಳು ಬೆೋಕಾಗುತತದ. ಈ ಶಾಲಗಳ ಮುಖಯಾ ಸಥ ರ ಕನಸುಗಳು ಗೌಣವಾಗುತತವೆ.

    ಕಾಣ್ಕಯ ಪರಿಣಾಮ  (   ವಿಷನ್ ಮ್ೋಕಸ  ಅ ಡಿಫರನಸ ್  )  

ನಮಮ  ಸಕಾರ್ಚಿರಿೋ ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ರಿೋತಿಯ ಅನುದಾನ ಮತುತ  ಪರಕ ರಯೆಗಳಿದ್ದಾಗೋಯಾ  ಆ ಶಾಲಗಳ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಿನನು ತೆಯನುನು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿೋನ ಮತುತ ಜಪ್ನ್ ದೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಇದೋ ಸಂಸಕ ø ತಿಯನುನು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿೋನಾ 
ದೋಶದಲ್ಲಿ ಸಕಾರ್ಚಿರಿ ಶಾಲಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಎಷ್ಟುೋ ದೋಡಡ ದಿದದ ರೋ ಅವುಗಳ ಸಾಧನಯೋ ಅಷ್ಟುೋ ದೋಡಡ ದಿದ.   ಸಮುದಾಯ 
ಹಗೋ ದೋಶವು ನಮಮ  ಮಕಕ ಳು ನಮಮ  ದೋಶದ ಗುರಿ ಮತುತ  ಕಾಣ್ಕಗಳನುನು  ಈಡೆೋರಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತತದ. 

ಚಿೋನಾ ದೋಶವು ತನನು  ಎಲಾಲ  ಸಕಾರ್ಚಿರಿ ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ರಿೋತಿಯ ಗುರಿ ಮತುತ  ಉದ್ದೇಶಗಳನುನು  ಹೋಂದಿದ್ದಾಗೋಯಾ 
ಎಲಾಲ  ಸಕಾರ್ಚಿರಿ ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕಕ ಳ ಸಾಧನ ಅತುಯಾತತಮವಾಗಿದುದ,  ಸಾವರ್ಚಿಜನಕರಿಂದ ಪರಶಂಸ್ಗ ಒಳಗಾಗಿದ.  ಸಕಾರ್ಚಿರಿ 
ಶಾಲಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ದೋಡಡ ದಿದದ ರೋ ಆ ಶಾಲಗಳು ಹೋಂದಿರುವ ಸಪಿ ಷಟು  ಹಗೋ ನಧಿರ್ಚಿಷಟು  ಕಾಣ್ಕ ಗುರಿಯಿಂದಾಗಿ ಉತಕ ø ಷಟು  
ಗುಣಮಟಟು ವನುನು ಹೋಂದಿವೆ.

     ಹಂಕಾಂಗನ ಒಂದು ಸುಪರಸ್ದಧ  ಶಾಲಯು ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕಗಳಿಗ ಹಸರುವಾಸ್ಯಾಗಿದ. ಆ ಶಾಲಯಲ್ಲಿ 
ಮಕಕ ಳಿಗ  ಗೃಹಪ್ಠವನನುೋ  ನೋಡುವುದಿಲಲ .  ಮಕಕ ಳಿಗ  ಹಚುಚಾ  ಗೃಹಪ್ಠವನುನು  ನೋಡಬೆೋಕು  ಎಂದು  ನರಿೋಕ್ಷಿಸುವ 
ಪೋಷಕರಿರುವಾಗ ಅದು  ಇತರೋ  ಶಾಲಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನನು ವಾಗಿದ.  ಅಲಲ ದೋ  ಅವರ ಕಲಿಕಯೋ ಉತತಮವಾಗಿದ.  ಈ 
ಶಾಲಯ ಬಗಗ ಅಧಯಾ ಯನ ಮಾಡಲು ಹೋೋದಾಗ ಆ ಶಾಲಯ ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರು  ಮಕಕ ಳ ಸಂತಸದಾಯಕ ಶಾಲ“ ” 
ಎಂಬುದೋ ಅವರ ಕನಸಾಗಿದುದದು ಮನನವಾಯಿತು.  ಅವರ ಸಂತಸದಾಯಕ ಶಾಲ ಮಕಕ ಳ ಸಂತಸದಾಯಕ ಕಲಿಕಗ 
ಪ್ರೋರಣ್ಯಾಗಿತುತ.  ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕಗಳ ಮೋಲಕ ಮಕಕ ಳಿಗ ಕಲಿಯುತಿತದ್ದೇನ ಎಂದು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕಲಿಸ್ದದ ರಿಂದ 
ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ  ಸಹಜವಾಗಿ  ಅವರ  ಶೈಕಷ ಣಿಕ  ಮಟಟು ವೂ  ಹಚ್ಚಾಗಿ,  ಶಾಶವ ತವಾದ  ಕಲಿಕಯಾಗಿ  ಪೋಷಕರ  ಮನನು ಣ್ಗ 
ಒಳಗಾಗಿತುತ.   
    ಗುಣಮಟಟು ದ ಶಿಕಷ ಣಕಕ  ಹಸರಾದ ಹಂಕಾಂಗನ ಇನೋನುಂದು  ಪರಸ್ದಧ  ಶಾಲಯ ಹಳೆೋ ವಿದಾಯಾಥಿಗಳ ಕೋಟದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ ರ À್್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟು ಸಾಧನಗೈದ ಉತತಮ ಪರಜೆಗಳಾದ ಆ ಶಾಲಯ ಹಳೆೋ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿ ಬಗಗ 
ತಿಳಿಯಲು   ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರನುನು ಸಂದಶಿರ್ಚಿಸ್ದಾಗ ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಉನನು ತ ಮಲಯಾ ಗಳನುನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತುತ“ ”  
ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳಿಗ ನಯಮಗಳನುನು ಹೋರುವ ಬದಲಾಗಿ ಅವರೋ ಸವ  ಪ್ರೋರಣ್ಯಿಂದ 
ಶಾಲಯ  ನರಿೋಕ್ಷೆಯನುನು  ತಲುಪವ  ಕ ರಯೆ  ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ  ನಡೆಯುತಿತತುತ.  ಈ  ಸನನುವೆೋಶದಲ್ಲಿ  ಶಾಲಯ 



ನಯಮಗಳಲಲ ದ,  ಮಲಯಾ ಗಳು,  ನರಿೋಕ್ಷೆಗಳೋ  ಸಹ  ಮಕಕ ಳ  ಉನನು ತ  ಭವಿಷಯಾ ಕಕ  ಸಹಯಕ  ಎಂದು 
ಮನವರಿಕಯಾಯಿತು.

     ಈ ಎರಡೋ ಉದಾಹರಣ್ಗಳನುನು  ಗಮನಸ್ದಾಗ   ಪರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಯು ತನನು ದೋ  ಆದ ಕಾಣ್ಕ,  ಗುರಿ, 

ದೋರದೃಷ್ಠಿಯನುನು  ಹೋಂದಿದದದ ಲ್ಲಿ,  ಆ ಗುರಿಯೆೋ ಆ ಶಾಲಯನುನು  ಮುನನು ಡೆಸುತತದ ಎಂದು ಸಪಿ ಷಟು ವಾಗುತತದ ಹಗಾಗಿ 
ಪರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಯೋ ತನನು ದೋ ಆದ ಗುರಿ ಹೋಂದಿರಲೋಬೆೋಕಾದ ಅನವಾಯರ್ಚಿತೆ ಇದ.  ಮದಲನಯದಾಗಿ ಆ 
ಶಾಲಯ ಗುರಿಯಂತೆ ಆ ಶಾಲ ಗುಣಮಟಟು  ಇರುತತದ.  ಎರಡನಯದಾಗಿ ಒಂದು  ಶಾಲಯ ಉತತಮ ಗುರಿ  ಆ 
ಶಾಲಯ  ಸಂಸಕ ø ತಿ  ಮತುತ  ಮಲಯಾ ಗಳನುನು  ನಧರ್ಚಿರಿಸುತತದ.  ಇತಿತೋಚೆಗ  ಚಿೋನಾ  ದೋಶದಲ್ಲಿ  ಪರಿೋಕ್ಷಾಧರಿತ  ಶಿಕಷ ಣಕಕ 
ಬದಲಾಗಿ ಮಲಾಯಾ ಧರಿತ ಶಿಕಷ ಣಕಕ  ಒತುತ  ನೋಡಲಾಗುತಿತದ.  ಆದರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೋ ಆ ಶಾಲಯ ಪರಿೋಕ್ಷಾ 
ಫಲಿತ್ಂಶವೆೋ  ಆ  ಶಾಲಯ  ಗುಣಮಟಟು ವನುನು  ಸೋಚಿಸುತತದ.  ಕೋವಲ  ಅಂಕಗಳನುನು  ಗಳಿಸುವುದನನುೋ“  
ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕೋಂಡ  ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರಿರುವ  ಶಾಲಯನುನು  ಉತತಮ  ಶಾಲಯೆಂದು   ಗುರುತಿಸಲಾಗುತತದ” . 

ಮೋರನಯದಾಗಿ ಆ ಶಾಲಯ ಸಾಧನಗಳ ಮೋಲಕ ಆ ಶಾಲಯ ಗುರಿಯನುನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಾಲಕ ನಯದಾಗಿ 
ಗುರಿಗಿಂತ ಹಚ್ಚಾಗಿ  ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರ ನಜವಾದ ಬದಧ ತೆಯೆೋ  ಆ ಶಾಲಯ ಕಾಣ್ಕಯನುನು ಪೂರೈಸುತತದ. 

    ಒಬಬ  ಶಾಲಾ ನಾಯಕನು ತನನು  ಶಾಲಗ ಏನು ಬೆೋಕಂದು ಬಯಸುತ್ತನೋೋ ಅದೋ ಆ ಶಾಲಯ ಗುರಿಯಾಗುತತದ. 

ಮ್ೋಲಿನ ಉದಾಹರಣ್ಗಳನುನು  ನೋೋಡಿದಾಗ,  ಒಂದು  ಶಾಲಯಲ್ಲಿ  ಮಕಕ ಳ  ಸಂತಸಕಾಕಗಿ  ಮಕಕ ಳಿಗ  ಗೃಹಪ್ಠವನುನು 
ನೋಡುವುದನನುೋ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತುತ.  ಇನೋನುಂದು ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ ಮ್ೋಲ ನಯಮಗಳನುನು ಒತ್ತಯಮಾಡಿ ಹೋರುವ 
ಬದಲಾಗಿ ಮಲಯಾ ಗಳ ಮೋಲಕ,  ನರಿೋಕ್ಷೆಗಳ ಮೋಲಕ ಮಕಕ ಳೆೋ ಸವ ಪ್ರೋರಣ್ಯಿಂದ ನಯಮಗಲನುನು  ಪ್ಲಿಸುವಂತೆ 
ಮನೋಲಿಸಲಾಗಿತುತ.   ಶಾಲಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೋವಲ ಗುರಿಗಳಿದದ ರ ಸಾಲದು ಬದಲಾಗಿ ಆ ಗುರಿಯನುನು ಮುಟಟು ಲೋ 
ಬೆೋಕನುನುವ ಪರಬಲವಾದ ಇಚ್ಚಾಶಕತಯೋ ಇರಬೆೋಕು.

 ಕಾಣ್ಕ ಮತು ತ ಸಂಪನೋಮಲ
     ಒಮ್ಮ  1998 ರಲ್ಲಿ  ಹಂಕಾಂಗನು ಲ್ಲಿ  ಆರು  ನೋರು  ಮಿಲಿಯನ್  ಡಾಲರ್  ಹಣವನುನು  ಗುಣಾತಮ ಕ  ಶಿಕಷ ಣಕಾಕಗಿ 
ಮಿೋಸಲಿಟಟು ದದ ರು. ಆ ಹಣವನುನು ಅಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕಗಳಿಗ ಬಳಸಬೆೋಕಂಬ ಸೋಚನ ಇತುತ.  ಅದಕಾಕಗಿ 
ಶಾಲಾ ನಾಯಕರ ಒಂದು  ಸಭಯನುನು  ಏಪರ್ಚಿಡಿಸ್ ಅವರನುನು  ಕುರಿತು  ನಮಮ  ಶಾಲಗ ಒಂದು  ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್”  
ನೋಡಿದರ ಏನು  ಮಾಡುತಿತೋರಿ?”  ಎಂದು  ಪರಶಿನುಸ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿದದ ವರು  ಜೆೋೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತ,  “ಕಡಲೋಕಾಯಿ  ಎಂದು”  
ಉತತರಿಸ್ದರು. “ಹತುತ ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ನೋಡಿದರ ಏನು ಮಾಡುತಿತೋರಿ?” ಎಂದಾಗ, ಅವರಲ್ಲಿ ಪಸುಮಾತಿನ ಚಚೆರ್ಚಿಯ 
ಜೆೋತೆಗ  ಒಬಬ ರಿಗೋಬಬ ರು  ಸಲಹಗಳನುನು  ನೋಡುವ  ಪರಕ ರಯೆ  ಸಾಗಿತುತ.  “ಹತುತ  ಸಾವಿರ  ಡಾಲರ್  ನೋಡಿದರ  ಏನು 
ಮಾಡುತಿತೋರಿ?”  ಎಂದು ಕೋಳಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಗದದ ಲತುಂಬಿತುತ ಹಗೋ ಅವರು ಅದನುನು ನಂಬುವಂತೆಯೆೋ ಇರಲಿಲಲ . 
ಅಷುಟು ಹಣ ಬರಬಹುದಂಬ ನರಿೋಕ್ಷೆಯೋ ಇರಲಿಲಲ .  ಮುಂದ ಚಚೆರ್ಚಿಯನುನು ಮುಂದುವರಸ್,  ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 
ಬಗಗ, ಹತುತ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಗಗ ಪರಶಿನುಸ್ದಾಗ ಆ ಶಾಲಾ ನಾಯಕರಲಾಲ  ಬಿಟಟು  ಬಾಯಿ ಬಿಟಟು ಂತೆ ನಶಬಧ ವಾಗಿದದ ರು. 

ಏಕಂದರ ಇಷ್ೋಟುಂದು ಹಣ ಅವರ ಕಲಪಿ ನಗ ನಲುಕದಾಗಿತುತ.
     ಇದಲಲ ವನುನು ಗಮನಸ್ದಾಗ ಕಾಣ್ಕ ಎಂದರ ಕನಸು ಕಾಣುವಿಕ. ಕಾಣ್ಕ ವಾಸತವದಾಚೆಗ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತತದ. ಈ 
ಚಿಂತನಗಳಿಗ  ಯಾವುದೋ  ಮಿತಿಗಳಿರುವುದಿಲಲ .  ಅದು  ಕಲಪಿ ನಾತಿೋತವಾಗಿರುತತದ.  ಎರಡನಯದಾಗಿ  ಕಾಣ್ಕ  ಎಂದರ 
ಬಯಕ  ಆ ಬಯಕ ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೋರದಲ್ಲಿದುದ,ಅದನುನು ಸಾಧಿಸುವತತ ನಾವು ಸಾಗುತೆತೋವೆ.  ಕಾಣ್ಕ ಎಂದರ “ 
ಇರುವುದರಿಂದ  ನಮಮ  ಬಯಕಗಳನುನು  ಈಡೆೋರಿಸ್ಕೋಳುಳುವತತ  ಸಾಗುವ  ಪರಯಾಣದ  ಅಂತರ.”  ಕಲವೊಮ್ಮ  ಶಾಲಾ 
ನಾಯಕರು   ನನಗ  ಸಾಕಷುಟು  ಕಾಣ್ಕ  ಇದದ ರೋ   ಅದನುನು  ಸಾಧಿಸಲು  ಸಾಕಷುಟು  ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ  ಎಂದು“ ”  



ಹೋಳೋತಿತರುತ್ತರ.  ಈ ರಿೋತಿಯ ಹೋಳಿಕಗಳು ಆ ವಯಾ ಕತಯ ಕಾಣ್ಕಯ ಕೋರತೆಯನುನು ಬಿಂಬಿಸುತತವೆ.  ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕ 
ಎಂದರ  ಇರುವ  ತೆೋಂದರಗಳನುನು  ದಾಟಿ  ಮುಂದ  ಸಾಗುವುದೋ  ಆಗಿದ.  ಇಲಲ ದಿದದ ಲ್ಲಿ  ಆ  ಶಾಲಾ  ನಾಯಕ  ತನನು  
ವಾಸತವಸ್ಥತಿಯನುನು, ಬಲಹಿೋನತೆಯನುನು ಒಪಪಿಕೋಂಡು ಇರುವಲ್ಲಿಯೆೋ ಇರುವಂತ್ಗಿದ. ಅವರು ತಮಮ  ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಆಚೆ 
ಏನನೋನು ಆಲೋೋಚಿಸುವುದಿಲಲ  ಹಗೋ ಹೋಸದೋನನೋನು ಸೃಷ್ಟುಸುವುದಿಲಲ .
    
   ಸಂಪನೋಮಲಗಳ ಆಚೆ ಕಾಣ್ಕ  

ಕಾಣ್ಕ ಎಂದರ ಕೋವಲ  ಸಂಪನೋಮಲಗಳ ಬಗಗ ಅಲಲ .  ಮ್ೋಲ ಚಚಿರ್ಚಿಸ್ದಮ್ ಒಂದು ಶಾಲ ಗೃಹಪ್ಠದ ಬಗಗ,  ಮತುತ 
ಇನೋನುಂದು  ಶಾಲ  ಮಲಯಾ ಗಳಬಗಗ  ಕಾಣ್ಕಯನುನು  ಹೋಂದಿದ.  ಇವೆರಡೋ  ಶಾಲಗಳು  ಸಹ  ಸಂಪನೋಮಲಗಳ 
ಕೋರೋಢೋಕರಣವನುನು  ತಮಮ  ಶಾಲಗಳ  ಕಾಣ್ಕಯಾಗಿ  ತೆಗದುಕೋಂಡಿಲಲ .  ಈ  ಶಾಲಗಳು  ತಮಮ  ಶಾಲಗಳು 
ಯಶಸ್ವೋಗೋಳಿಸುವುದರತತ  ಕಾಣ್ಕಯನುನು ಕೋಂದಿರೋಕರಿಸ್ದ್ದಾರ.

     1986 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಗಪೂನರ್ಚಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಹಗೋ ಮಾಧಯಾ ಮಿಕ ಶಾಲಗಳ ಮುಖಯಾ ಸಥ ರು ಅಮ್ೋರಿಕ ಮತುತ ಇಂಗಲಂಡ್ ನ 
ಅತುಯಾತತಮ  ಶಾಲಗಳಿಗ  ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ  ಕಳುಹಿಸ್,  ಆ  ಶಾಲಗಳ  ಯಶಸ್ಸನ  ಕಾರಣಗಳನುನು  ತಿಳಿಯಲು 
ಭೋಟಿನೋಡಿದರು.  ಆ  ಎಲಾಲ  ಮುಖಯಾ ಸಥ ರು  ತುಂಬಾ  ಸಂತೃಪತಯಿಂದ  ಹಿಂದಿರುಗಿದದ ರು.  ಅದರ  ಅವರಲಾಲ  ತುಂಬಾ 
ಆಶಚಾ ಯರ್ಚಿದಿಂದ  ಅವರ  ಪರಕ ರಯೆಗಳ  ಬಗಗ  ಗಮನಸ್ದರು.  ಆ  ಶಾಲಗಲಲ್ಲಿ  ಶಾಲಾ  ನವರ್ಚಿಹಣ್ಯ  ಅಕಷ ರಸಹ 
ನಜವಾಗಿತುತ.  ಅದರಲೋಲ ಪರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಶಾಲಗಳ ಮುಖಯಾ ಸಥ ರು ಮಕಕ ಳ ಜೆೋತೆಗ ಬೆರಯುವ ಪರಕ ರಯೆ ತುಂಬಾ 
ಸಂತೃಪಯನುನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು.  ಉದಾಹರಣ್ಗ  ಆ ಶಾಲಗಳ ಮುಖಯಾ ಸಥ ರು   ತಮಮ  ಮಕಕ ಳ ಜೆೋತೆ ನಾಟಕಗಲಲ್ಲಿ 
ಅಭಿನಯಿಸುತಿತದದ ರು,  ಬಾಯಾಸ್ಕಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡುತಿತದದ ರು.  ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಮಕಕ ಳು ಮತುತ  ಶಿಕಷ ಕರ ಸಹಭಾಗಿತವ ದ ಕಲಿಕ 
ಸ್ಂಗಪೂರ್ ಸಕಾರ್ಚಿರಕಕ ಪ್ರೋರಣ್ಯನುನು ನೋಡುತ್ತ,  ಇಂಥಹ ಶಾಲಗಳಿಂದ ಪ್ರೋರೋಪತರಾಗಿ ಸಾವರ್ಚಿಜನಕ ಶಾಲಗಳಿಗ 
ಸಾಕಷುಟು ಸಾವಯತತತೆಯನುನು ನೋಡಿತು. 

   ಬಿೋಜಂಗ ನ ನಂ 4 ನೋ ಮಾಧಯಾ ಮಿಕ ಶಾಲಯಲ್ಲಿ 1990 ರಿಂದ ಬೆೋೋಧನಾ ಅವಧಿಗಳನುನು ಕಡಿತಗೋಳಿಸಲಾಯಿತು. 

ಹಿರಿಯ   ಮಾಧಯಾ ಮಿಕ  ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ  ಭೌತಶಾಸತರ  ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೋ  ಸಹ  ಬೆೋೋಧನಾ  ಅವಧಿಗಳನುನು 
ಕಡಿತಗೋಳಿಸಲಾಯಿತು.  ಉದಾಹರಣ್ಗ  ವಾರಕಕ  5 ಅವಧಿಯಿದದ  ಭೌತಶಾಸತರದ  ಅವಧಿಗಳನುನು  ವಾರಕಕ  2  ರಂತೆ 
ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕಕ ಳ ಕಲಿಕಯನುನು ಗಮನಸ್ದಾಗ ಕಡಿಮ್ ಭೌತಶಾಸತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳು ಪಬಿಲಕ 
ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಚಿಚಾನ ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ದದ ರು.  ಇದು ಅವರ ಶಿಕಷ ಣದ ಇಲಾಖ್ಯ ಸುಧರಣ್ಗಳಿಗ ಬುನಾದಿಯಾಯಿತು. 

ನಂತರ ಇದೋ ಪದದ ತಿಯನುನು ಬೆೋರ ಬೆೋರ ನಗರಗಳಿಗೋ ವಿಸತರಿಸಲಾಯಿತು.  1990 ರಲ್ಲಿ ಶಾಂಗಾಯ್ ಸಕಾರ್ಚಿರ ತನನು  
ಪಠಯಾ ಕ ರಮವನನುೋ  ಬದಲಾಯಿಸ್  ಅತಯಾ ಂತ  ಕಠಿಣ  ವಿಷಯಗಳಿಗೋ  ಸಹ  ವಾರಕಕ  2-3   ಅವಧಿಗಳನುನು 
ಸ್ೋಮಿತಗೋಳಿಸಲಾಯಿತು.

   ಈ ಎಲಾಲ  ಪರಕ ರಯೆಗಳು ಯಾವುದೋ ದೃಷ್ಠಿಕೋೋನಗಳಿಂದ ಹೋರತ್ಗಿಲಲ .  ನಾನು ಈ ಹಿಂದ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಲಿಕಗ,  ಅದರಲೋಲ ಬೆೋೋಧನಗ ಒತುತ ಕೋಡಬೆೋಕು ಅಂದುಕೋಂಡಿದದ  ನನನು  ಅಭಿಪ್ರಯ ಬದಲಾಗಿತುತ.   ಆದರ ಈ 
ಎಲಾಲ  ಸುಧರಣ್ಗಳು ಒಂದು ಉತತಮ ವಿನಾಯಾಸದೋಂದಿಗ ಕಲಿಯುವಂಥಹ ಪಕ ರಯೆರಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳನುನು ತೆೋಡಗಿಸ್ದಲ್ಲಿ, 

ಕಡಿಮ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತ್ಂಶವನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  ಒಂದು ಉತತಮವಾದ ಕಾಣ್ಕ ಹೋಂದಿದದ ಲ್ಲಿ 
ಮಕಕ ಳ ಕಲಿಕಗ ಹಚುಚಾ  ಸಂಪನೋಮಲಗಳ ಅಗತಯಾ ವಿಲಲ  ಎಂಬುದು ಈ ಮ್ೋಲಿನ ಉದಾಹರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಸಪಿ ಷಟು ವಾಗುತತದ.

 ಕಾಣ್ಕಯ ಪರಮುಖ ಘಟಟು ಗಳು ಹಗೋ ಮಲಯಾ ಗಳು
   ವಿವಿಧ ಶಾಲಗಳ ನಾಯಕರು ತಮಮ  ಶಾಲಗಳಿಗ ಬೆೋರಬೆೋರ ದೃಷ್ಠಿಕೋೋನ ಹೋಂದುವುದರ ಮೋಲಕ ಶಾಲಾ 



ಯಶಸ್ಸಗ ಶ ರಮಿಸುತ್ತರ. ಒಂದೋಂದು ಶಾಲಯೋ ಒಂದೋಂದು ಮಲಯಾ ವನುನು ಎತಿತ ತೆೋೋರಿಸುತತದ.

   ನಾವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ  ನಂ 1
ಈ ರಿೋತಿಯ ಕಾಣ್ಕಯನುನು  ವಿಶವ  ವಿದಾಯಾಲಯಗಳು ಹೋಂದಬಹುದಾಗಿದ.  ಆದರ  ಪ್ರಥಮಿಕ ಹಗೋ ಮಾಧಯಾ ಮಿಕ 
ಶಾಲಗಳ  ವಾಯಾಪತ  ಕಡಿಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ  ನಗರದಲ್ಲಿಯೆೋ ಅತುಯಾತತಮ  ಶಾಲ   ನಗರದ  ನಂ  “ ” 1  ಶಾಲ ಎನುನುವ 
ಕಾಣ್ಕಯನುನು ಹೋಂದಬಹುದಾಗಿದ. ‘ನಂ 1 ಶಾಲ  ಎಂದರ ಅನೋಕ ಆಯಾಮಗಳ ಅಥರ್ಚಿ ಬರುತತದ’ . 

“ಶಾಲಯ  ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಗುಣಮಟಟು  ” -ಇದನುನು ಬೆೋರ ಬೆೋರ ಪರವೆೋಶ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳು ಗಳಿಸುವ  ಅಂಕಗಳ ಆಧರದ 
ಮ್ೋಲ ನಧರ್ಚಿರಿಸ ಬಹುದಾಗಿದ. “ಸವಾರ್ಚಿಂಗಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ”-ಇದನುನು ಆಶಾಲಯ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳು ಗಳಿಸುವ ಬೆೋರಬೆೋರ 
ಬಹುಮಾನಗಳನುನು ಅವಲೋೋಕಸುವುದರ ಮೋಲಕ ಗಮನಸಬಹುದು. 

“ ಶಾಲಯ ಪರಸ್ದಿಧ”- 

ಹಚಿಚಾನ  ಪೋಷಕರು  ತಮಮ  ಮಕಕ ಳನುನು  ಆ  ಶಾಲಗ  ಸ್ೋರಿಸ್ದಾಗ  ಆ  ಚಶಾಲಯ  ಪರಸ್ದಿಧಯನುನು  ಸೋಚಿಸುತತದ. 

ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಕಾಣ್ಕಗಳಿದದ ಲ್ಲಿ, ಎಲಾಲ  ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳ ಫಲಿತ್ಂಶ, ಆಟೋೋಟ ಸಪಿ ಧೆರ್ಚಿಗಳು, 

ಬಹುಮಾನಗಳು,  ವಿವಿಧ  ಸಪಿ ಧೆರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ  ವಿಜೆೋತ,  ತ್ಂತಿರಕತೆ,  ಶಾಲಾ  ಬೆಳವಣಿಗ  ಈ  ಎಲಲ ವನೋನು  ಸಾಧಿಸಲು 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತತದ. ಅಲಲ ದ ಶಲಗ ಉತತಮ ದಜೆರ್ಚಿ ಹಸರೋ ತಂದುಕೋಡುತತದ. 

ನಂ 1 ಶಾಲ
     ಯಾವುದೋ ಶಾಲ ಹೋಂದಿರುವ ಸಾಮಾನಯಾ  ಗುರಿಗಳಿಗ ವಿಷ್ೋಶವಾದ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಹಗೋ ಯಶಸಸ ನುನು 
ಪರಿಮಾಣಿಸ  ಬಹುದಾದ  ಗುರಿಯನುನು  ಹೋಂದಿರುತತದ.  ಉದಾಹರಣ್ಗ  ನಂ  1  ಅನುನು  ಮಾನವಿೋಯತೆ  ಅಥವಾ 
ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳ  ವತರ್ಚಿನ  ಆಗಿರುತತದ.  ನಾವು  ಪಬಿಲಕ  ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ   ಶೋಕಡ  100 ಕಕ  100 ಅಷುಟು  ಫಲಿತ್ಂಶವನುನು 
ಸಾಧಿಸುತೆತೋವೆ.  ಹಂಕಾಂಗನು ಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸಯಾ ರು ಶಿಕಷ ಣದ ಬಗಗ ಕಡಿಮ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹೋಂದಿದುದ,  ಅವರು 
ಕೋವಲ ಪಬಿಲಕ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತ್ಂಶನನುೋ  ತಮಮ  ಪರಮುಖ ಘಟಟು  ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತರ.  ಈ ರಿೋತಿಯ ಕಾಣ್ಕಯು 
ಹೋಸ ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲುಲ  ಹಿಂದುಳಿದ ಪರದೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸನನುವೆೋಶ  ಕಾಣ ಬಹುದಾಗಿದ.  ಶಾಲಯ ಫಲಿತ್ಂಶ 
ಆಧರಿತ ಕಾಣ್ಕ ತಪಪಿ.  ಚಿೋನಾದಲ್ಲಿ 1980 ರಿಂದ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಆಧರಿತ ಶಿಕಷ ಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೆೋಂದರಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಸಾಕಷುಟು ಕ ರಮಗಳನುನು ಕೈಗೋಂಡಿತು.  ಆದರ ಇತಿತೋಚೆಗ ಅದರ ಸಾಥನ ವನುನು ಗುಣಮಟಟು ದ ಶಿಕಷ ಣ ಆವರಿಸುತಿತದ.  2000 

ದಿಂದ ಹಂಕಾಂಗನಲ್ಲಿ ಪರಮುಖವಾಗಿ ಶಿಕಷ ಣದಲ್ಲಿ  ತುಂಬಾ ಸುಧರಣ್ಗಳನುನು  ತರುತಿತದ.  ಅಲ್ಲಿ ನಧರ್ಚಿರಿಸ್ರುವಂತೆ 
ಪಬಿಲಕ  ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳಿಂದ  ಮಕಕ ಳ  ಮ್ೋಲ  ಆಗುತಿತರುವ  ಒತತಡವನುನು  ಕಡಿಮ್  ಮಾಡುವುದು  ಸಹ  ಒಂದು  ಪರಮುಖ 
ಗುರಿಯಾಗಿದ.

   1999 ರಲ್ಲಿ  ನಾನು  ಬೆಂಗಳುರಿಗ  ಭೋಟಿನೋಡಿದ  ಸಂದಭರ್ಚಿದಲ್ಲಿ  ಪ್ರಂಶುಪ್ಲರ  ಕೈಪಡಿಯನುನು  ಗಮನಸ್ದಾಗ 
ಅದರಲ್ಲಿದದ  ಒಂದು  ವಾಕಯಾ  ಯಶಸ್ವೋ  ಶಾಲಾ  ಮುಖಯಾ ಸಥ ರು  ಯಾವಾಗಲೋ  ತಮಮ  ಶಾಲಾ  ಫಲಿತ್ಂಶವನುನು“  
ಉತತಮಿೋಕರಿಸುವುದರತತ  ಗುರಿಯನುನು  ಕೋಂದರೋಕರಿಸಬೆೋಕು ಎನುನುವ  ವಾಕಯಾ  ನನನು ನುನು  ಚಿಂತನಗ  ಈಡುಮಾಡಿತು” . 

ಭಾರತದಂಥಹ  ದೋಶದಲ್ಲಿ  ಸಾಮಾನಯಾ ವಾಗಿ  ಪಬಿಲಕ  ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ  ಫಲಿತ್ಂಶಗಳು  ಶಾಲಾ  ಗುಣಮಟಟು ವನುನು 
ನಧರ್ಚಿರಿಸುತತವೆ.  ಅದಕಾಕಗಿ  ಶಾಲಾ  ಫಲಿತ್ಂಶಗಳನುನು  ಪರಮುಖ  ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ  ಪರದಶಿರ್ಚಿಸಲಾಗುತತದ.ಈ  ಶಾಲಗಳು 
ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳು ಜೋವನದ ಪರಮುಖ ಘಟಟು ವೆಂದು ಮತುತ  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮ್ೋಲೋರುವ ಪರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದು ಒಪಪಿರುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹೋಂದಿವೆ. 

  ನಾಳೆಗಾಗಿ ಶಾಲಗಳು ……………

ಈ ರಿೋತಿಯ ಕಾಣ್ಕಯನುನು ನಾವು ಊಹ ಮಾಡ ಬಹುದಾಗಲಿ ಅವನುನು ಸಪಿ ಷಟು ವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುವುದಿಲ್ಲಿ. ಕಾಣ್ಕ ಎಂದರ 



ಹೋಸ ದಾರಿಯತತ ಆವಿಷ್ಕರಗಳನುನು  ಕೋಂಡೆೋಯುಯಾವುದಾಗಿದ.ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಸ್ದಾಗ ಇಂದಿನ ಶಾಲಗಳಿಗಿಂತ ನಾಳಿನ 
ಶಾಲಗಳೋ ಭಿನನು ವಾಗಿರುತತವೆ.ಇಂದಿನ ಶಾಲಗಳ ಗುರಿಗಳು ಮಕಕ ಳ ನಾಳಿನ ಭವಿಷಯಾ ವನುನು ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ರುತತವೆ.

     ಈರಿೋತಿಯ  ಕಾಣ್ಕಯನುನು  ಹೋಂದಿರುವ   ಶಾಲಗಳು  ತಮಮ  ಶಾಲಯ  ಭೌತಿಕ  ಸೌಲಭಯಾ ಗಳನುನು  ಮತುತ 
ತ್ಂತಿರಕತೆಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸ್ಕೋಳುಳುವುತತ ಗಮನ ಹರಿಸ್ವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 1999 ರಿಂದ ಈಚೆಗ ಬಹಳಷುಟು ಶಾಲಗಳು 
ತಮಮ  ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ ರಜ್ಞಾನವನುನು  ರಮುಖ ಆದಯಾ ತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೆಗದುಕೋಂಡಿವೆ.ಇದು  ಶಾಲಗಳ 
ಮಧೆಯಾ  ಪರಮುಖ  ಕೋಂಡಿಯಂತೆ  ಕಲಸ  ನವರ್ಚಿಹಿಸುತಿತದುದ  ಮುಂದಿನ  ಜ್ಞಾನಾಧರಿತ  ಸಮಾಜಕಕ  ಮಕಕ ಳನುನು 
ಅಣಿಗೋಳಿಸುತಿತದ. 1990 ರ ನಮತರ ಕಲವು ವಿಶವ  ವಿದಾಯಾಲಯಗಳೋ ಸಹ ಈ ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತಿತದುದ,ಅವರೋ ಸಹ 
ತಮಮ  ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳಿಗ ಲಾಯಾ ಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳನುನು ಹೋಂದುವಂತೆ ಕಡಾಡಯಗೋಳಿಸುತಿತವೆ.ನಾಳಿನ ಶಾಲಗಳೋ ಎಂದಾಕಷ ಣ 
ಕೋವಲ  ತ್ಂತಿರಕತೆಯ  ಬಗಗ  ಗಮನ  ಹರಿಸದ,ಮುಂದಿನ  ಬೆಳವಣಿಗ  ಬಗಗಯೋ  ಈಗಿರುವುದಕಕ ಂತ 
ಭಿನನು ವಾಗಿಯೋಚಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದ.

ಉದಾಹರಣ್ಗ- ಶಾಂಗಾಯ್ ನ ಜಯಾಮ್ ಪಂಗ ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಆದಯಾ ತೆಗಳನುನು ಗುರುತಿಸ್, ತನನು  
ಶಾಲಯಲ್ಲಿ  ಪದವಿಯನುನು  ಪಡೆಯುವ  ಪದವಿೋಧರ  ಯಾವುದಾದರೋ  ಒಂದು  ಕೌಶಲಕಕ  ಸಾರ್ಚಿಜನಕರಿಂದ 
ಪರಶಸ್ತಯನುನು ಪಡೆದು ತನನು  ಪದವಿಯನುನು ಪೂಣರ್ಚಿಗೋಳಿಸುವ ಪರಕ ರಯೆಯಾಗಿರುತತದ. ಈ ಪದಧ ತಿ ಮುಂದಪರಸ್ದಿಧಯನುನು 
ಪಡೆಯಿತು.

    ನಮಮ  ಶಾಲಯು ಅತಯಾ ಂತ ಮಲಯಾ ಧರಿತವಾಗಿರುತತದ.

ಇತಿತೋಚೆಗ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನಯಾ ವಾದ ಕಾಣ್ಕಯಾಗದುದ ವಿವಿಧ ಶಾಲಗಳನುನು ನಡೆಸುವ ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಈ 
ದೃಷ್ಠಿಕೋೋನಕಕ  ಬಹಳ  ಮಹತವ  ಕೋಟಿಟುದ್ದಾರ.  ಇದು  ಉತತಮ  ವಿದಾಯಾಥಿಗಳನುನು  ಆಕಷ್ರ್ಚಿಸದಿದದ ರೋ  ,  ಇವರು  ತಮಮ  
ಅಧಯಾ ಯನದ ನಂತರ ಉತತಮ ಭವಿಷಯಾ ವನುನು ರೋಪಸ್ಕೋಳುಳುತ್ತರ. 

 ಈ ರಿೋತಿಯ ದೃಷ್ಠಿಕೋೋನದಿಂದ  ಅವರು  ಯಾವುದೋ  ರಿೋತಿಯ  ವಯಾ ಕತತವ ವನುನು  ಹೋಂದಿದೋದ  ಮುಂದ  ಭವಿಷಯಾ ದಲ್ಲಿ 
ಉತತಮ ಪರಜೆಗಳಾಗುವುದರ ಮೋಲಕತಮಮ  ಶಾಲಯನುನು ರಚನಾತಮ ಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತರ.  ಹಿೋಗಿದದ ರೋ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಶಾಲಗಳೋ ಸಹ ಹೋರಗಿನವರ ಮಾನಯಾ ತೆ ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತತದ.  ಈ ರಿೋತಿಯ ಆಯಾಮಗಳು ನೋರವಾಗಿ ಶಿಕಷ ಕರಿಗ ಅಥವಾ 
ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸದರಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣ್ಗ  -ಯಾವುದೋ  ಒಂದು  ಶಾಲಯ  ಮಲಯಾ ವನುನು  ಆ  ಶಾಲಯ  ಫಲಿತ್ಂಶದೋಂದಿಗ  ತಳಕು 
ಹಕುತ್ತರಾದರೋ  ಅತಿೋ  ಕಡಿಮ್  ಫಲಿತ್ಂಶ  ಪಡೆಯುವ  ಶಾಲಯವರುಇದನುನು  ಪರಮುಖ  ವಿಷಯವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಲ .  ಈ ರಿೋತಿಯ ಶಾಲಗಳು  ಶಾಲಾ ಪರಗತಿಯನುನು   ಪರಮುಖ ಕೋಂದರವಾಗಿಸ್ಕೋಂಡಿವೆ.  ಏಕಂದರ 
ಒಂದು ಒಳೆಳುಯ ಶಾಲಯು ಸಾಧಕರನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುತತದ.

ಕಾಣ್ಕ ಮತುತ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳು
  1970 ರಲ್ಲಿ  ನಾನು  ಒಂದು  ಶಾಲಯನುನು  ಸಡೆಸುತ್ತಗ  ನನನು  ಶಾಲಗ  ಅತಿೋ  ಕಡಿಮ್  ಶೈಕಷ ಣಿಕ  ಸಾಧನಯನುನು 
ಹೋಂದಿರುವ  ಮಕಕ ಳನನುೋ  ಶಾಲಗ  ದಾಖಲು  ಮಾಡಿಕೋಳುಳುತಿತದ.  ಏಕಂದರ  ಪರತಿಯೊಬಬ ರಿಗೋ  ಅವಕಾಶ  ನೋಡಿ 
ಪರೋತ್ಸಹಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವರೋ ಸಹ ಉತತಮ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಸಾಧನಯನನು ಯ ಹೋಂದುವರ.  ನಮಮ  ಶಿಕಷ ಕರಲ್ಲಿಯೋ ಸಹ ಈ 
ಕಾಣ್ಕಯನುನು  ಹಂಚಿಕೋಂಡಿದುದ,  ಅವರೋ  ಸಹ  ಇದೋ  ಪರಕ ರಯೆಯಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸುತಿತದ್ದಾರ.  ಪರತಿಯೊಂದು 
ಮಗುವಿನಲ್ಲಿಯೋ  ಸಾಕಷುಟು  ವಿಭಿನನು  ಸಾಮಥರಯಾಗಳಿದುದ,  ಮಕಕ ಳ  ಕಲವು  ಸಾಮಥರಯಾಗಳನುನು  ಸಮಾಜ  ಒಪಪಿಕೋಳುಳುತಿತಲಲ  
.ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲಲ ರೋ ವಿಫಲರು.  ಅನುತಿತೋಣರ್ಚಿತೆ ಜೋವನದ ವಿಫಲತೆ ಅಲಲ  ಎಂದು ಮಕಕ ಳಿಗ ಮದಲು 
ನಾವು ಮನವರಿಕ ಮಾಡಿಕೋಡುವುದು ಅತಯಾ ಂತ ಪರಮುಖ.  ಅಲಲ ದೋ  ಮಕಕ ಳಿಗ ಬೆೋರ ಬೆೋರ ಅವಕಾಶಗಳನುನು  ನೋಡಿ 



ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿನ ಪರತಿಭಯನುನು ಬೆಳೆಸ್ ಅವುಗಳನುನು ಪರದಶಿರ್ಚಿಸುವ ವೆೋದಿಕ ನಮಿರ್ಚಿಸಬೆೋಕು.

   ಈಗ  ಶಾಂಗಾಂಯ್  ನ  ಪರಸ್ದಧ  ಜಾಬೆ  ನಂ  8  ನೋ  ಶಾಲಯ  ಮುಖಯಾ  ಗುರಿ   ಎಲಾಲ  ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳು“  
ಯಶಸ್ವಯಾಗಲಿ”.  ಅಂದರ ಎಲಾಲ  ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳು ಯಶಸಸ ನುನು ಗಳಿಸಬಲಲ ರು ಎಂಬುದೋ ಅವರ ದೃಷ್ಠಿಕೋೋನವಾಗಿದ. 

ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳು  ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ  ಎಂದು  ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದಲೋ  ಅವರು  ಪದೋ  ಪದೋ“ ”  
ವಿಫಲರಾಗುತ್ತರ.ಬೆೋರಯವರೋ ಸಹ ಅವರ ಅನುತಿತೋಣರ್ಚಿತೆಯನುನು ಪದೋ ಪದೋ ಜ್ಞಾಪಸುವುದರ ಮೋಲಕ ಅವರ 
ಅನುತಿತೋಣರ್ಚಿತೆಗ ಮತೆತ ಮತೆತ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತರ.  ಈ ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾz,À  ಚಿಕಕ  ಚಿಕಕ  ಅಂಶಗಳನುನು ಕಲಿಸುವುದರ 
ಮೋಲಕ ಅವರು  ಶಿೋಘರವಾಗಿ ಪರಗತಿ ಹೋಂದುವಂತೆ ಪ್ರೋರೋಪಸುತತವೆ.  ಹಿೋಗ ಗಲುವಿನ ರುಚಿಯನುನು ಹತಿತಸ್ಕೋಂಡ 
ಮಕಕ ಳು ಪ್ರರಂಭದಿಂದಲೋ ಯಶಸಸ ನುನು ಗಳಿಸುತ್ತ ಹೋೋಗುತ್ತರ. ಇ 9 ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತಮ  ವಿಶರ್ಚಿಔಆಸ ಹಚಿಚಾ ಅವರ 
ಅಧಯಾ ಯನದಲ್ಲಿ ಪರಭುದಧ ತೆ ಕಾಣಬಹುದು.  ಈ ಎಲಾಲ  ಪರಕ ರಯೆಗಳಿಂದ  3  ವಷರ್ಚಿಗಳ ನಂತರ ಸಾಕಷುಟು  ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳು 
ಮಾಧಯಾ ಮಿಕ ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹಚಿಚಾನ ಪರಗತಿಯನುನು ತೆೋೋರಿಸ್ದರು.

     ನಾನು ಅಧಯಾ ಯನ ಕೈಗೋಂಡಂತೆ ಮಕಕ ಳ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಪರಗತಿಯ ಕೋರತೆಗ ಅವರ ಪೋಷಕರೋ ಹಗೋ ಮನಯ 
ಪರಿಸರವೆೋ ಕಾರಣವಾಗಿತುತ.
ಉದಾಹರಣ್ಗ-  ವಿಚೆಚಾೋದನಗೋಂಡ  ಪೋಷಕರು,  ವೃದಧ  ತಂದ  ಯೌವವ ನದಲ್ಲಿರುವ  ತ್ಯಿ,  ಈ  ರಿೋತಿಯ 
ಪರಿಸ್ತತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕಕ ಳು  ಸಾಮಾನಯಾ  ಜೋವನ ನಡೆಸುವುದೋ ದುಸಥ ರವಾಗಿತುತ.  ಇನೋನುಂದು  ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ 
ಸಮಯ ಪ್ಲನಯ ಬಗಗ ಹಚಿಚಾನ ಆದಯಾ ತೆಯನುನು ನೋಡಲಾಗಿತುತ. ಕೋವಲ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವರ ಜೋವನದ ಸಾಕಷುಟು 
ಸಮಸ್ಯಾಗಳನುನು ಬಗಹರಿಸ್ತು.

   ಈ ರಿೋತಿಯ ಶಾಲಗಳು ಹಚಿಚಾನ ಮಾನಯಾ ತೆಯನನುೋನೋ ಪಡೆಯುವುದಿಲಲ ,  ಆದರ ವಿದಾಯಾಥಿರ್ಚಿಗಳು ತಮಮ  ಭವಿಷಯಾ ವನುನು 
ತ್ವೆೋ ರೋಪಸ್ಕೋಳುಳುವಂಥಹ ಮಹತ ಕಾಯರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿಸ್ಕೋಳುಳುತ್ತರ.ಈ ರಿೋತಿಯ ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದೋಡಡ ದಾಗಿ 
ಆಲೋೋಚನ ಎನುನುವ  ಅಭಿಲಾಷ್ ಏನೋ ಇರುವುದಿಲಲ ,  ಆದರ ಮಕಕ ಳ  ಸಾಮಥರಯಾ  ಹಗೋ ಸಂತಸದಾಯಕ ಜೋವನ 
ಅನುಭವ  ನೋಡುವ  ಉತತಮವಾದ  ಕಾಣ್ಕಯನುನು  ಹೋಂದಿದ್ದಾರ.  ಈ  ನಶಾಲಯ  ಮುಖಯಾ ಸಥ ರೋ  ಸಃ  ತಮಮ ನುನು 
ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ ಸಂತಸದಾಂiÀi ಕ ಕಲಿಕಯಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿಸ್ಕೋಳುಳುತ್ತರ.  ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಕಾಣ್ಕಯನುನು  ಎಲಲ  ಶಿಕಷ ಕರು  ಇಚಿಚಾಸುತ್ತರ.  ಆದರ  ಶಾಲಾ  ಮಂಡಳಿಯವರು  ಹೋಂದಿರುವಂತೆ  ಮಹತ್ವಕಾಂಕ 
ಸಾದನಗಳು ಈ ಶಾಲಯ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲಲ .
 ಅಲಯ ವಿರುದಧ  ಕಾಣ್ಕ

ಶಿಶು ಕೋಂದಿರತ ಕಾಣ್ಕಯು ಕೋವಲ ಶೈಕಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಮಕಕ ಳಿಗ  ಮಾತ ರ ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಲ .
ಉದಾಹರಣ್ಗ ನಂ  4 ನೋ ಬಿೋಜಂಗ ನಲ್ಲಿ ಬೆೋೋಧನಾ ಅವಧಿಯನುನು  ಕಡಿತಗೋಳಿಸ್ರುವುದು.  “ಕಡಿಮ್ ಬೆೋೋಧನ 
ಹಚುಚಾ ಕಲಿಕ  ಕಾಣ್ಕ ಹೋಂದಿದುದ” ,ಇದು ಜನ ಸಾಮಾನಯಾ ರ ಅಭಿಪ್ರಯಗಳಿಗ ಭಿನನು  ವಾಗಿತುತ.  ಇನೋನುಂದು ಶಾಲಯಲ್ಲಿ 
ಗೃಹಪ್ಠವನುನು ಕಡಿಮ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಕಕ ಳ ಸಾವಯತತತೆಗ ಒತುತ ನೋಡಿ ಮಕಕ ಳ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯ ಸಮಯವನುನು 
ಸಂತಸಕಾಕಗಿ  ಬಳಸ್ಕೋಳುಳುವುದು  ಪೋಷಕರ  ನಂಬಿಕಗ  ವಿರುದಧ  ವಾಗಿತುತ.  ಏಕಂದರ  ಅಧಯಾ ಯನಕಕ ಂತ  ಹೋರತ್ದ 
ಯಾವುದೋ ವಿಷಯವನುನು ಅವರು ಸಮಯದ ಅಪವಯಾ ಯ ಎಂದೋ ಭಾವಿಸ್ದದ ರು.

 25  ವಷರ್ಚಿಗಳ  ಹಿಂದ ಕಂಡರ್ ಗಾಟರ್ಚಿನ್ ನಾಯಕ ಹಂಕಾಂಗ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು  ಪದದ ತಿಯನುನು  ಸಾಥಪಸ್  ಮಕಕ ಳಿಗ 
ಬರಯುವುದನುನು  4 ನೋ ವಷರ್ಚಿದಿಂದ ಪ್ರರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ದನು ಆಹೋತಿತಗಾಗಲೋ ಬೆೋರ ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ  3  ನೋ 
ವಷರ್ಚಿದಲ್ಲಿ  ಬರಯಲು  ಪ್ರರಂಭಿಸ್ದದ ರು.  ಈ  ಸ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ  ಸಾಕಷುಟು  ವಿರೋೋಧವನುನು  ಎದುರಿಸ್ದನು.  ಕೋನಗ  ತನನು  



ಶಾಲಯ ಮಕಕ ಳ ಸಾಮಥರಯಾಗಳನುನು ಪೋಷಕರ ಮುಂದ ಪರದಶಿರ್ಚಿಸ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಕಕ ಪ್ತ ರನಾದನು.   ನಂತರ ಈ 
ಶಾಲಗಳು  ವಿಶವ  ವಿಖಾಯಾತಿಯನುನು  ಪಡೆದವು.  ಈ   ರಿೋತಿ  ಹೋಸ  ಕಾಣ್ಕಯನುನು  ಜಾರಿಗೋಳಿಸಬೆೋಕಾದಾಗ  ಸಾಕಷುಟು 
ವಿರೋೋಧಭಾಸವಿದದ ರೋ ನಂತರ ತಿಳಿಹೋಳಿದಾಗ ಪೋಷಕರೋ ಸಹ ವಿಶಾವಸವಿಡುತ್ತರ.

ಕಾಣ್ಕಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ
ಶಾಲಾ  ನಾಯಕರು  ಕಾಣ್ಕಯನುನು  ಅಥರ್ಚಿ  ಮಾಡಿಕೋಳಳು ದಿದದ ರ  ಅವರ  ಕನಸನುನು  ಸಾಕಾರಗೋಳಿಸಲು  ಆಗುವುದಿಲಲ . 
ಅವರು ಕಾಣ್ಕಯ ಮಹತವ ವನುನು ಅರಿಯದಿದದ ಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸುಗಳಿಗ ಅಥರ್ಚಿವಿಲಲ . 
    ಶಾಲಾ ನಾಯಕರು ತಮಮ  ಕಾಣ್ಕಯನುನು ಕಾಯರ್ಚಿಗತಗೋಳಿಸಲು ಅದನುನು ತನನು  ಧೆಯಾೋಯವಾಗಿಸ್ಕೋಳಳು ಬೆೋಕು.  ಕಾಣ್ಕ 
ಎಂಬುದು  ಕನಸಾದರ  ಅದನುನು  ಸಾಧಿಸಲು  ಸಾಕಷುಟು  ಯೋಜನಗಳನುನು  ಹಕಕೋಳಳು ಬೆೋಕು.  ಈ  ಯೋಜನಗಳನುನು 
ಸಾಧಿಸುವ ಘಟಟು ಗಳನುನು ಚಿಕಕ  ಚಿಕಕ  ಮ್ಟಿಟುಲುಗಳಾಗಿಸ್ಕೋಂಡು ಒಂದೋಂದೋ ಏರುತ್ತ ಮುಂದ ಸಾಗಬೆೋಕು, ಸಾಧನಯ 
ಅವಧಿಯು  ತುಂಬಾ ವಷರ್ಚಿಗಳಾಗದ ಒಂದು ವಷರ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆ ಸಣಣ  ಸಣಣ ದಾಗಿ ಯೋಜಸ್ದರ ವಾಸತವದಲ್ಲಿ 
ಉತತಮ.   ದೋಡಡ  ದೋಡಡ  ಗುರಿಗಳನುನು  ಸಾಧಿಸಲು  ಹೋರಟಾಗ  ಸಾಧಿಸ್ದ  ಚಿಕಕ  ಚಿಕಕ  ಯಶಸ್ಸನ  ಸಂತೆೋೋಷವನುನು 
ಇತರರೋಡನ ಹಂಚಿಕೋಳಳು ಬೆೋಕು.ಇದರಿಂದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಹಚಿಚಾನ ಉತೆತೋಜನ ದೋರಯುತತದ. ಶಾಲಾ ನಾಯಕನು 
ತನನು  ಗುರಿಗಳನುನು  ತಲುಪಲು  ಹಕಕೋಂಡ  ಯೋಜನಗ  ಕಾಲಮಿತಿಯನುನು  ಹಕ  ಕಾಯರ್ಚಿತಂತ ರಗಳನುನು 
ಹಕಕೋಳಳು ಬೆೋಕು.  ಆ ಕಾಣ್ಕಯನುನು ಆದಯಾ ತಿೋಕರಿಸ್ ತುತ್ರ್ಚಿಗಿ ಆಗಬೆೋಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗಗ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಸೋಕತ . 
ಕಲವು  ಬಾರಿ  ಎಷ್ಟುೋ  ಉತತಮ  ಕಾಣ್ಕಯನುನು  ಹೋಂದಿದ್ದಾಗೋಯಾ  ಉತತಮವಾದ  ಕಾಯರ್ಚಿತಂತ ರಗಳಿಲಲ ದಿದದ ಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಾರಗೋಳುಳುವುದಿಲಲ .
ಕ ರಮಬದದ ತೆ-  ಯಾವುದೋ  ಒಂದು  ಗುರಿಯನುನು  ಯೋಜತವಾಗಿ  ಜೆೋೋಡಿಸ್ದಲ್ಲಿ   ಯಾವುದೋ  ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲಲ ದೋ 
ಸಾಗುತತದ.

ತುತುರ್ಚಿ-ಅತಯಾ ಂತ ಪರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳನುನು ತುತ್ರ್ಚಿಗಿ ಜಾರಿಗೋಳಿಸಬೆೋಕು.

ಒತುತ-ಸಂಪನೋಮಲಗಳ  ಲಭಯಾ ತೆ  ಹಗೋ  ಸಮಯವನುನು  ಅಧರಿಸ್  ಕಾಯಾರ್ಚಿಚರಣ್ಗೋಳಿಸಬೆೋಕು.  ಮಹತವ ವಲಲ ದ 
ವಿಷಯಗಳಿಗ ಹಚಿಚಾನ ಒತುತ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಹಚಿಚಾನ ಸಂಪನೋಮಲವನುನು ಮಹತವ ವಲಲ ದ ವಿಷಯಗಳು ಆಕ ರಮಿಸುತತವೆ.

ಆದಯಾ ತೆ-  ಯಾವುದನುನು  ಮಾಡಬೆೋಕು,  ಯಾವುದನುನು  ಬಿಡಬೆೋಕು  ಎನುನುವ  ಆಲೋೋಚನಯೊಂದಿಗ  ಅತ್ಯಾವಶಯಾ ಕವಾಗಿ 
ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧಗ ಬೆೋಕಾಗಿರುವುದನುನು ಆದಯಾ ತಿೋಕರಿಸ್ ಕಾಯರ್ಚಿಗತಗೋಳಿಸಬೆೋಕು.

     ಶಾಲಾ ನಾಯಕನ ಕನಸುಗಳು ಅವನ ಮಲಯಾ ಗಳನುನು ನದೋರ್ಚಿಶಿಸುತತವೆ.  ಶಾಲಾ ನಾಯಕನು ತನನು  ಕಾಣ್ಕಯನುನು 
ತನನುತರೋ ಭಾಗಿೋದಾರರೋಂದಿಗ ಹಂÀ ಚಿಕೋಳಳು ಬೆೋಕು. ಕಲವೊಮ್ಮ  ತ್ವು ಮಹತವ ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ಕಾಣ್ಕಗಳನುನು ತನನು  
ತಂಡದ ಸದಸಯಾ ರೋ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕಂದು ಬಯಸುತ್ತನ,  ಆದರ ಇದು ಪರಯೋಜನಕಾರಿಯಲಲ .  ಶಾಲಾ ನಾಯಕನ 
ಕನಸುಗಳನುನುತನನು  ತಂಡದ ಸದಸಯಾ ರ ಜೆೋತೆ ಸ್ೋರಿ ಚಚಿರ್ಚಿಸ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಯದೋಂದಿಗ ಮುನನು ಡೆದಲ್ಲಿ ಪರತಿಯೊಬಬ ರೋ 
ಅದನುನು ಸಾಕಾರಗೋಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೈಜೆೋೋಡಿಸುತ್ತರ.

   ಕಾಣ್ಕ ನಂಬಿಕಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ.  ಶಾಲಯ ಬಗಗ ಯಾರಾದರೋ ಕಾಣ್ಕಯನುನು ಹೋಂದಬಹುದು ಆದರ ಶಿಕಷ ಕರಲ್ಲಿ 
ಹಗೋ ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಯನುನು  ಇರಿಸ್ದವರು ಮಾತ ರವೆೋ ಅವನುನು  ಸಾಕಾರಗೋಳಿಸಬಲಲ .  ಶಾಲ ಎಂದರ ಮನುಷಯಾ  
ಇನೋನುಬಬ  ಮನುಷಯಾ ನೋಂದಿಗ ವಯಾ ವಹರಿಸುವ ಕ ರಯೆಯಾಗಿದ. ಶಾಲಾ ಶಿಕಷ ಕರ ನಂಬಿಕ ಇರಿಸ್, ಮಕಕ ಳ  ಬುದಿಧಮತೆತ ಹಗೋ 
ಸಾಮಥರಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸವಿರಿಸ್ದಾಗ ಶಾಲಾ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೋಳುಳುತತದ.  ಇಲಲ ದಿದದ ಲ್ಲಿ ಅದು ಕನಸಾಗಿಯೆೋ ಉಳಿಯುತತದ. 


