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      ਪੱਧਰ/LEVEL 

      ਿਸਖਲਾਈ  ਦੇ ਿਹੱਸੇ 

         AUTONOMY 

        ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

  TYPE OF SITUATION 

    ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ 

  
       ਲਾਭਬੰਦ ਤਰੀਕੇ  

ਸਨਿਰੰਤਰਤਾ  

             ਲਗਾਤਾਰ  

ਐਡਵ�ਸਡ  

Advanced 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 
ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ     
ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ  
(ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ    
ਪ�ਸਤਾਵ ਕੀਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ    
(ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਾਤ� ) ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ     
ਨਾਲ ਟੀਚੇ (TARGET) ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦਾ     
ਹੈ । 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਅਿਧਆਪਕ 
ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਈ ਤਰ� ਦ ੇ
ਵਸੀਲੇ  ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਅਤ ੇ
ਰਸਮੀ ( formal ) ਅਤੇ ਗੈਰ 
ਰਸਮੀ ( informal)ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ 
ਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਮੇ�ਾ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਮ 

Intermedium 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ 
ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਿਸੱਧਾ 
ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਿਸਰਫ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ 
ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਨਾਲ 
ਅਪਣੇ ਮੱਕਸਦ  ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦਾ  ਹੈ, ਜਦ� 
ਿਕ ਅਣਜਾਣ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਕਈ 
ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ 
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵਸੀਲੇ  ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ  ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਸੇ  ਹੋਰ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਬੇਿਸਕ 
Basis 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ 

ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ (HELP) 

ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਉਸਨ� ਟੀਚਾ/ਉਦੇ�  ਿਸਰਫ ਜਾਣੀਆ ਂ
ਹਾਲਾਤ�  ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ 
ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ  ਕੀਤੇ ਵਸੀਲੇ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕੰਮ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅਹ 
ਿਵੱਚ  
 First stage 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ 
ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ    
ਉਸਨ� ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ   
ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ  
ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ    
ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ     
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਰਫ ਅਿਧਆਪਕ 
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਿਵ�ੇ� ਵਸੀਲੇ 
/ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਹੀ 
ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਅਤ ੇ
ਿਸਰਫ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 
ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ  ਕਰਦਾ
ਹੈ।  


