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ఏ దారీ లేకపోతే?
ఒక మహాశాస్త్రజ్ఞుడు పిల్లిని పెంచేవాడట. దానికోసం వడ్రంగిని పిలిచి చక్కని

బోను తయారుచేయించాడు. ఆ పిల్లి బయటకు రావటానికి, పోవటానికి అది పట్టేంత
రంధ్రం కూడా చేయించాడు. ఆయన తన ప్రయోగశాలలో పని అయిన తరువాత
ఆ బోను దగ్గరకు వచ్చి కూర్చునేవాడు. ఆ పిల్లి వచ్చి ఆయనతో ఆడుకునేది. తరువాత
దానికో మగపిల్లిని కూడా జతచేశాడు. కొన్నాళ్ళకు వాటికి మూడు పిల్లలు పుట్టా యి.
శాస్త్రజ్ఞుడు వెంటనే వడ్రంగిని పిలిపించి, ఆ పిల్లి పిల్లల కోసం బోనుకున్న పెద్ద రంధ్రం
పక్కన చిన్న రంధ్రం చేయించాడు. వడ్రంగి కూడా బాగా చేశాడు.
ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. ఇది చదువుతున్నవారు కూడా తరువాత ఏమయింది?
అని అనుకుంటూండవచ్చు.
కానీ చదువు చెప్పే టీచర్లు అలా అనుకోరు. ఎందుకంటే వారు ఆలోచిస్తారు.

పెద్ద పిల్లి కి పెట్టి న రంధ్రంలోంచి చిన్న పిల్లు లు కూడా రాగలవు. అయితే ఆ
ఆలోచన సైంటిస్టుకు రాలేదు. చేసిన వడ్రంగికి రాలేదు. ఎందుకంటే వారు తమ
వృత్తు లపై నిమగ్నమై ఉంటారు. అనుకున్న పని, లేదా చెప్పిన పనిని చేసెయ్యడమే.
టీచర్లు అలా కాదు.
ఐడియాలు కలిగించే రోడ్ బ్లాకింగ్ పద్ధ తి

రోడ్ బ్లాకింగ్ - అంటే రహదారి మూసివేయటం అని మీకు తెలుసు. మనం
ఒక దారిలో వెళ
్తూండగా దారి మూసివేసినపుడు, మరోదారి కోసం వెతుకుతాము.
అదే పరిస్థి తిలో ఒక చిన్నపిల్లవాడు ఉంటే భయపడవచ్చు. ఏడవొచ్చు. ఇటువంటి
పరిస్థి తి కలగకుండా ఉండాలంటే టీచర్లు వారిని ముందుగా రోడ్బ్లాకింగ్ టెస్ట్ ద్వారా
పరిష్కారాలను వారి నుండే రాబట్టవచ్చు.
ఉపాధ్యాయులకు విజయసూత్రాలు
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