వి ాగం – 3
పర్యావరణ అధ్ాయనం (EVS)లో

అంచ ా, నివే ంచడం, పునరనుసం ానం

వి ాగంలో పయ యలు:
పయఠం 9

పర్యావరణ అధ్ాయనం (EVS) లో అభ్ాస ానిి అంచ ా వేయడం

పయఠం 10

పర్యావరణ అధ్ాయనంలో అభ్ాస ానిి అంచ ా వేయ ానికి ఉపకరణాలు,
ెలకువలు

పయఠం 11

ప్రాథ

అంచ ా ఫలి ాలను వి ాారధుల అవ యహన పంచ ానికి ఉప
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ంచడం

1

వి ాగం పర్చయం:
మ ాగం – 3 పర్యావరణ అధ్ాయనంలో అంచ ా, నివే ంచడం, పునరనుసం ానం.

ఈ వి ాగం చ విన తర్యాత మీరధ





అభ్ సన లక్ష్య లను అంచ ా ో కలి ి చూడడం.

మద్ా ర్ధుల అభ్ స ా కి సంబం ంచిన మమధ ప్ాకయ
ి లను మవరంచడం.

అభ్ స ా ి అంచ ా ేయ ా కి భిని ఉప్కర్ణాలు,

ముఖ్

ెైన

ఉప్యోగంచడం

ఫలి ాలను

మద్ా ర్ధుల

ేర్ధుకుంటార్ధ.

అవగరహన

ెలకువలు మవరంచండం.
ెర్ధగు

ప్ర్చ ా కి

ప్రర వర్ణ అధ యనంలో మద్ా ర్ధులకు ఆసకిి కలిగంచే మధంగర బో సూ
ి , అంచ ా

ప్ాకయ
ి లు,

ేద్ంచడం, అంచ ా ఫలి ాలు, ప్ునర్ను సం ా ా కి ప్ాణాళిక ేసుకొనడం. ఈ

మ ాగంలో

ేర్ధుకుంటార్ధ ర్ూప్ ంద్ంచిన అభ్ సన ఉద్ేే రలు, ఆ ఉద్ేే రల మౙరధనకు

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ర్ూప్ ంద్ంచిన కరర్ కలాప్రలకు అంచ ా ప్ాకయ
ి లు సంబం ంచి ఉంటాయి. ప్ాయత్ిం ఎంత్
మజయవంత్

ెైంద్ో

అంచ ా

ప్ాకయ
ి

ెలుప్ుత్ ంద్.

మౙరమరరుా ి బాగర అర్ుం చేసుకోవ ా కి ఉప్ర ా యులకు
ప్ాణాళిక

ేద్ంచే

ప్ాకయ
ి

మద్ా ర్ధుల

ోడప ి, ప్రహారరత్ క, బో ధన

ేసుకోవ ా కి సహకరసుింద్. ఈ మ ాగంలో ఫలి ాలకు సంబం ంచిన ప్రా ాన ం

కలిపసూ
ి ప్ాయత్ించడం జరగంద్.

ప్రాథ
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పయఠం 9 పర్యావరణ అధ్ాయనం (EVS) లో అభ్ాస ానిి అంచ ా వేయడం
పయఠాకరమం
9.0
9.1
9.2

: పర్చయం

: అభ్ాస ా లక్ష్యాలు

: పర్యావరణ అ ాాయ ానికి బో ధ్న – అభ్ాసన లక్ష్యాలకు ఎల ంటి సంబంధ్ం

ఉం ?
9.3

: వి ాారధుల అభ్ాస ానిి మన

ెందుకు అంచ ా వెయాలి?

9.3.1 : అంచ ాకు త న మ ర దరశకతాం ఇవాడం, నిర్యురణ

9.3.2 : అంచ ా వలల బో ధ్నను గుర్ంచి కూడ ెలుయజేసత ుం
9.4
9.5

: నిరంతర మర్యు సమగర మూల ాంకన

: అంచ ా రకయలు: నియత మర్యు అనియత

9.5.1 : అంచ ా : రూపణ, సంకల ాతమక
9.6
9.7

: : అంచ ా ఉతత మం య ఉండటానికి కయరణ
: అభ్ాసన కేం ిత అంచ ా

ే ?

9.7.1 : సాయం అంచ ా, సమవయ సకూల అంచ ా
9.7.2 : సంచితం చేసిన కథ ాల జీవిత ర్కయరధులు
9.7.3 : పర ి జెకుుల ాార్య అంచ ా

9.7.4 : పయలగ ే విసత ృతి, సా ావం మర్యు పయలగనుటలో గుణాతమకత
9.8
9.9
9.10
9.11

ప్రాథ

: సయర్యంశం

: మీ పిగతిని సమీక్ష్షంచుకోవ ానికి నమూ ా సమ ా ాలు
: చదవ ద న గరం ాలు, ఉపయుకత గరం ాలు
: పయ యాంతర అభ్ాస ాలు
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ప్రఠ రలలో మద్ా రు అభ్ సన ప్రర వర్ణంలో అంచ ా
అంచ ా

ేయడం అ ేద్ త్లిల ద్ండరాలు,

సపృహకు లోను చేయనూ వచుు

మద్ా ర్ధుల ప్ాగత్

ాయుత్

ముఖ్ ం అంచ ా గురంచి కోర్ధు

ాగం
రర

ఉప్ర ా యుడర కిమం త్ప్పక

ర్ణయం తీసుకొన ా కి అంచ ా అవసర్ం

ెైన, సు ిత్

, మ ాగం

లో

ెైన మ ానంలో అంచ ా
ర్ధ

ేయడం

ేర్ధుకు ాిర్ధ ఈ ప్రఠంలో

ప్రర వర్ణ అధ యన అభ్ సనంలో అంచ ాకు సంబం ంచి ఏ
ెలుసుకుంటార్ధ

ెైన

డడ సం ోమౘర కి కరర్ణం కరవచుు లేద్ా

ప్రమలించి, త్రరాత్ చే ే బో ధన మషయంలో
ఉంద్ అంద్ువలల టీచర్ బాధ

ేయడం కీలక

టి, ఎంద్ుకు, ఎలా అ ేమ

ప్రర వర్ణ అ ా యన అభ్ సన అంచ ా ద్ృకపథం ో ప్రటుగర,

ప్రర వర్ణ అధ యన అభ్ స ా ి అంచ ా

ే ే ఉప్కర్ణాలు,

ెలకువల గురంచి కూడ

ర్ధ ెలుసుకుంటార్ధ
9. అభ్ాసన లక్ష్యాలు
ఈ ప్రఠం చద్మన త్రరాత్



ర్ధ ఇమ చేయగలర్ధ

ప్రర వర్ణ అధ యన అభ్ సన అంచ ా ఉద్ేే ర ి చెప్పగలర్ధ
ప్రర వర్ణ అధ యనం

EVS) లో

ఉప్యోగర ి మవరంచ గలర్ధ


ర్ంత్ర్ సమగి మూలా ంకన

మమధ ర్కరల అంచ ా ర్కరల ఉప్యోగర ి మవరంచి చెప్పగలర్ధ –
అ యత్, మరయు ర్ూప్ణ, సంకల ాత్ క అంచ ాలు




ప్రాథ

కరర్ మౙరధక

ెైన అంచ ా ప్ద్ు త్ ల లక్షణాల జా

CCE)

యత్,

ా త్యార్ధ చేయ గలర్ధ

అంచ ా కోసం అభ్ సన కంద్త్
ా మమధ ప్ద్ు త్ ల ఆచర్ణ ఉప్యోగం చేయగలర్ధ
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9. పర్యావరణ అ ాాయన
సంబంధ్ం ఉం .

కూ – బో ధ్ ా లక్ష్యాలు - అభ్ాసనకు, అంచ ాకు ఎల ంటి

ప్రర వర్ణ అధ యనం

EVS) మద్ా రుకి, త్న ప్రసరరలకు మధ స ి ిత్

బం ా ి సృ ట ంి చడం అ ేలక్ష ం కలిగ ఉంద్ ఈ బం ా ి సృ ట ంి చే మధంగర, త్గన రీత్లో
ప్రర వర్ణ అధ యనం అంచ ా ఉం ాలి
ఒక మద్ా త్ క లక్ష్య
ప్ో గుచేయడం,

ర ఖ్ా

కి మద్ా రు ప్ాత్ సపంద్నలకు సంబం ంచిన సమాచారర ి

చడం, రకరర్ధడ చేయడం, ఉప్యోగంచడం అ ే ప్ాకయ
ి ను అంచ ా

ేయడం అనవచుు మద్ా త్ క లేద్ా అభ్ సన అనుభ్ రలు కొ ి మద్ా ర్ క లక్ష్య ల ై
ఆ ార్ప్ ి ఉంటాయి ఉద్ాహర్ణకు, ఒక
కిమం త్ప్పక

ిలల రడర ఆవర్ణలో

ర్ధ ప్ో సుింటే ప్రర వర్ణ అధ యనం లలో

ఉప్ర ా యుడర అభ్ సన అంచ ా ేసుకోవచుు
9. వి ాారధుల

కూ అభ్ాస ానిి మన

అంచ ా ేయడం వలల


మొకకలకు సం ోషంగర,
రుషట లక్ష్య లకు సంబ ంచి

ైఖ్ర్ధలు, మలువలకు సంబం ంచి

ెందుకు అంచ ా వెయ ాలి?

ర్ ేర కొ ి ఉద్ేే రలు:

ప్రర వర్ణ అధ యనం EVS) లక్ష్య ల మౙరధనలో ఏర్పడరత్ ని లోటుప్రటు
ల
గురి ంచుటకు



మద్ా ర్ధులకు రర ప్ాగత్ గురంచి చె ిప, మరంత్గర ేర్ధుకొన ాకి సూూరి సూ
ి మారరా
ద్ర్శకత్ాం వ ించుటకు



మద్ా ర్ధుల ప్రమాణాత్ క మరయు గుణాత్ ప్ాగత్

ప్రాథ
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మీ పిగతిని పర్ీసంచుకోం
ి
షఇంత్కు ముంద్ు ప్రర వర్ణ అధ యనం లో
ద్ృకప ా ి గుర్ధిచేసుకోం ి
అంచ ాను

ర్ధ ఆచరంచిన అంచ ా ప్ద్ు త్,

ైన చె ిపన మూడర మషయాలు మౙర ంచ ా కి ఈ

రెల ఉప్యోగంచార్ధ?

సమా ానం కింద్ రరయం ి

9. . అంచ ాకు త న మ రదరశకతాం ఇవాడం నిర్యారణ
బో ధన
ోడపడరత్ ంద్

–

అభ్ సనలోల

వచేు

సమస ల

ఏ

టో

గురి ంచ ా కి

అంచ ా

మటిలో అప్ో హలు, సరగర అర్ుం కరకప్ో వడం, అభ్ సన లోటుప్రటు
ల

ఉండవచుు అంచ ాలో ఇద్ొ క ఉద్ేేశ్ ం మాత్ా
ప్ాకయ
ి
సమస ను

ే ఇకక ి ో ప్ ప్ూరి కరద్ు ఉత్ి మ అంచ ా

రరురంచడం ో ఆగకుం ా ద్ా కి ప్రమౘరకర్ం కూ ా చెయా లి అంటే

ఉప్ర ా యులుగర సహాయకులుగర, సహ ా సకులుగర సమస ను
మరంత్ ముంద్ుకు

ర్ధ గురి ేి మద్ా రు

ళ్ళేగర మధంగర మార్ా ద్ర్శకత్ాం వ ించాలి కచిుత్ంగర సమస ను

రరుర్ణ, ఉప్ర ా యులకి అవసర్

ెైన ప్ునర్ధనుసం ానం మషయంలో మార్ా ద్ర్శకత్ాం

అంద్ుత్ ంద్ అంచ ాలో రెం ో ప్రా ాన త్ కలిగన అంశ్ం మార్ా ద్ర్శకత్ాం
మీ పిగతిని పర్ీసంచుకోం
ి
షత్ర్గత్ కోసం ʩకుటుంబం, ేి ిత్ లుʪ అ ే అం ర కి సంబం ంచి ప్రర వర్ణ
అధ యనం లక్ష్య

ి ఆలోచించం ి ఈ అం ర ి గురంచి

అంచ ాను గుర్ధిచేసుకోం ి

అభ్ స ాలోటు ప్రటు
ల గర

గమ ంచారర? అంచ ా వలల ఏర్ప ిన అభిప్రాయా ి

ర్ధ చే ిన ఏ ద్ే
అప్ో హలు గర

ఒక
ర్ధ

బో ధనకు మార్ా ద్ర్శకంగర ఎలా

మలచు కొ ాిర్ధ?

ప్రాథ
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9. . అంచ ా వలల బో ధ్న గుర్ంచి కూడ తలుసుతం .
అంచ ా ద్ాారర మద్ా ర్ధుల అభ్ సనం గురంచి మనకు
అధ యనం లక్ష్య లలో ఏద్ మౙరం ంచామో, ఎంత్
టీచర్ ఎలా బో ంచార్ధ అ ేద్ కూడ అంచ ా వలల
సపంద్న

ెలుసుింద్ ప్రర వర్ణ

ేర్కు మౙర ంచామో మనకు

ెలుసుింద్

ెలుసుింద్ కింద్ బొ మ ను చూడం ి

ెలుసుకొనడం ద్ాారర మద్ా ర్ధుల ప్ తీర కరకుం ా, ప్రర వర్ణ అధ యనం

లక్ష్య ల గురంచి, బో ధన ద్ాారర కలిగన అభ్ సన అనుభ్ రలను గురంచి మనం
ెలుసుకోగలం.

9.4 నిరంతరం సమగర మూల ాంకన
అభ్ సనం
జర్గరలి.

ర్ంత్ర్ ప్ాకియ. అద్ేమధంగర ‘అభ్ సన అంచ ా’ కూడ

ేర్ధుకోవడంలో

మౙరయప్డరత్ ంద్. మటి

కలిగ

కనుగొని

కమౘరటలు,

లోటుప్రటు
ల

కనుగొన ా కి

ంట ే ప్రషకర ేి అభ్ సన

ర్ంత్ర్ం
అంచ ా

ేగంగర కొనమౙరగుత్ ంద్

ఉంటుంద్. త్ద్ాారర అభ్ స ా ప్ాకయ
ి
సమర్ువంత్ంగర కరర్ మౙరధకంగర ఉంటుంద్. ప్ాత్ మద్ా రు

ప్రాథ
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మషయంలో ఇలా జరగలా త్ర్గత్ గద్ అంచ ాను

ేగవంత్ం చెయా లి. మంచి అంచ ా

ప్ాకయ
ి
ర్ంత్ర్ం కొనమౙరగరలి.
కొత్ి ఉప్ర ా యులు ప్రర వర్ణ అధ యనం అభ్ స ా ి
సులభ్ం చేమౙి రర్

ామమౙరిను. జంగర ే అనుకుంటు ాిను. ఈ రో

ైకిలు

ొకికనంత్

ఆసకిి కర్ంగర ఉంటుంద్.

కొత్ి టీచర్ ప్రర వర్ణ అధ యనం అభ్ స ా ి ైకిలు ొకికనంత్ సులభ్ం చేమౙి రర్ ే
ఆమౖమౙరిను.

బొ మ : ఇద్ే ర్ధ అమా యిలు ైకిల్ ొకుకత్ూ కొత్ి గర వచిున ప్రసరరల అ ా య
ఉప్ర ా యు

ప్రాథ
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కలవ ా కి ళ్ళే చు ాిర్ధ.
మొద్టి మ ాగంలో చె ిపన మధంగర ప్రర వర్ణ అధ యన మషయం సంమౖల షట

ెైనద్

ర్ధ గమ ంచి ఉంటార్ధ. అంద్ువలల ప్రర వర్ణ అధ యనం అభ్ స ా కి సంప్ూర్ణ
ద్ృకపధం (Holistic approach) అవసర్ం. ప్రర వర్ణ అధ యనం బో ధన – అభ్ సనలో
మ ల షణాత్ క

ైప్ుణా లు, మమరశ ాత్ క ఆలోచ ా మౙరమరరుాలు

మౙరనుకూల ద్ృకప ా ి, మలువల సపషట త్ను
ిలల ర ి

ిలలలలో

ంప్ ంద్ంచాలి.

ంప్ ంద్ంచే ప్ాకయ
ి గర కూడ ఇద్ ఉం ాలి.

ప్రర వర్ణ సహానుభ్ూత్, సపంద్న కలిగన వ కిిగర తీరు ద్ద్ే డ

ఉద్ేేశ్ం – సహజ, మౙరమా క ప్రర వర్ణాలు రెంటి మషయంలో

ే ఈ ప్ాకయ
ి

ిలల ర ి ద్ృకప ా ి ఈ

ప్ాకయ
ి
త్గన మధంగర ర్ూప్ ంద్సుింద్.
అంద్ువలల ప్రర వర్ణ అధ యనం అభ్ సన అంచ ా సమగింగర ఉండడం అవసర్ం.
అంచ ాను సాయంగరను, సహ మద్ా ర్ధులు, టీచర్, త్లిల ద్ండరాలు లేకప్ో ే బ ిలో

గలిన

ిబబంద్ చేయవచుు. ద్ీ వలల మద్ా రు అభివృద్ు కి సంప్ూర్ణ ా ద్ృకప ా ి సృ ట ంి చడంలో
ఇద్ సహాయప్డరత్ ంద్.
మద్ా ర్ధులు ప్రర వర్ణ అధ యనం లక్ష మౙరధనకు త్ల, చేయి, హృద్యం అ ిటి
ఉప్యోగంచాలి. అంటే ప్ంచేంద్య
ా ాలను ఉప్యోగంచే మధంగర,
మధంగర, సృజ ాత్ క ఆలోచన

ేార ించే మధంగర, త్మ

ారకకంగర ఆలోచించే

ా రలు వ కి ం చే ే మధంగర టీచర్

అవకర రలు ఏరరపటు చెయా లి. ద్ీ వలల అంచ ా కూడ ప్ంచేంద్య
ా ాలు, త్ర్కబద్ు ఆలోచన,
ఊహాశ్కిి, ా రలను ఆ ార్ం చే ికొ జర్గరలి.
టీచర్ మౌఖిక, రరత్ప్ూర్ాక, ప్ాద్ర్శన ప్ద్ు త్ లను ఉప్యోగంచి మద్ా రు అభ్ సన
అంచ ా ేయవచుు. కొ ిమౙరర్ధల ఒకోక మద్ా రు

మ ిగర అంచ ా యా లి. మరకొ ి మౙరర్ధల

బృంద్ాలనుగర , మొత్ి ం త్ర్గత్

అంచ ా

కలి ి గర

ప్ాద్ర్శనలోల ఏ ఒకక అంచ ా ప్ద్ు త్కి అత్గర ప్రాముఖ్
ప్రాథ
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సమ ౌల ం కలిగన అంచ ా సమగి అంచ ాకు మలు కలిపసుింద్. ‘ఆహార్ం’ అ ే అం ర కి
సంబం ంచిన ఉద్ాహర్ణగర తీసుకుంద్ాం. సమగి అంచ ా కింద్ మధంగర ఉం ాలి.
1. జంత్ వులు త్ ే ఆహారర ి గురంచి సమూహచర్ు.
2. ఆహార్ ప్ద్ార్ుం, ద్ా ర్ధచి కలి ి చెప్పడం.
3. రసనను బటిట ఆహార్ ప్ద్ారరులను గురి ంచడం.
4. సపర్శ చేత్ ప్ండరల, కూర్గరయలను గురి ంచడం.
5. మమధ ఆహార్ప్ద్ారరులు త్ ేటప్ుడర వచేు శ్బాేలను గురి ంచడం, అంటే
6. కంటికి ఇంప్ుగర క

ెత్ి మ, గటిటమ.

ించేలా ఆహార్ప్ద్ారరులను ప్ళ్్ేంలో అమర్ుడం.

7. ప్రలు ోడర టిట ర్ధగు త్యార్ధ చేయడంలో ఉప్యోగంచే భిని ప్ద్ు త్ లు ప్ాయత్ించి
చూడడం.
8.

లంచ్ బాక్సు లో

కిషట

ెైన ఆహార్ ప్ద్ార్ుం ఏద్ో చప్పం ి.

ేి ిత్ లకు,కుటుంబ సభ్ు లకు ఇషట

9.

బాలలకు ఉచిత్, ర్బంధ ప్రాథ
ఇ(CCE) అంటే:
ప్రీక్ష

ెైన ఆహార్ ప్ద్ారరులే

టో చెప్పం ి.

క మద్ా హకుక చటట ం (RTE), 2009 ప్ాకరర్ం ి ి

ిలలలను సంవత్ుర్మం ా ప్రమలిసూ
ి మూలా ంకన చే ి ఏ ాద్ చివర్లో

టట డం. ప్ాత్ మ ా రుకి మజయా ి ప్ ంద్ే అనుభ్ ర ి, అభ్ సనంలో ఉని

ఆనంద్ా ి ప్ ంద్ే అవకరశ్ం కలిపంచాలి. ిలలలోల ఉని ర్కర్కరల ప్ాత్ ాలను గురి ంచం ి. అద్ే
మధంగర
అత్డర/ఆ

ప్రాథ
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( ి ి ఇ మ ాగంలో కోర్ధు 3, ప్ర రలు 13 & 16 సంప్ాద్ంచం ి)
ి

ి ఇ

ఆచర్ణలో

టట ా కి, మంచి అంచ ా ఎలాంటిద్ో ఉప్ర ా యుడర

ెలుసుకు

ఉండడం అవసర్ం.

9.5 అంచ ా రకయలు: నియత, అనియత
కింద్ ఉద్ాహర్ణలు గమ చం ి.


ఒక ప్క్ష్ి ప్ావర్ి నను గురంచి మద్ా రురర ిన ప్ాత్సపంద్నను టీచర్ ద్ద్ుేత్
అద్ే టీచర్ ఇద్ే ర్ధ మద్ా ర్ధుల సం ాషనను మంటు ాిర్ధ.



ప్ లంలో ాను చూ ిన ప్క్ష్ి గురంచి చెబుత్
ై

రెండర

ఉద్ాహర్ణల

ద్ాారర

ాిడర.

అంచ ాకోసం

ాిర్ధ.

రరలో ఒకర్ధ త్న మావయ

టీచర్

భిని

ప్ద్ు త్ లను

అవల సుి ాిర్ – యత్, అ యత్ – ెలుసుింద్. ముంద్ుగర అనుకో ప్ాణాళిక ప్ాకరర్ం
జర ే మౌఖిక, లిఖిత్ అంచ ాలు

యత్ ర్కర కి చెంద్నమ.

యత్ అంచ ాలలో

మద్ా ర్ధులకు ముంద్ుగర ే చెబు ాం. అ యత్ అంచ ాలో సహజ

ెైన, అ యత్

ర ావర్ణంలో మద్ా ర్ధులను అంచ ా ేయడం జర్ధగుత్ ంద్. రరకి అంచ ా ఏ
మద్ా ర్ధులకు త్ర్గత్లో, కీి ా

ెైద్ానంలో సంద్ర్శనలో

ప్ావర్ి నను గమ ంచి గురి ంచవల ిన

రటి

చెప్పర్ధ.

ిలలలను ప్రమలిమౙరిర్ధ.

ిలలల

రకరర్ధడ చేయడం వంటిమ అ యత్ అంచ ా

కింద్కి వమౙరియి.
యత్, అ యత్ అంచ ాలు రెండూ కూడ మద్ా రు ప్ాగత్
కు ఉప్యోగప్డ ాయి. అంచ ా ఏర్కర కి చెంద్నద్ అ ే ద్ా
ప్రర వర్ణ అధ యనం లక్ష్య లు

ెలుసుకు , అంచ ా ప్ాకయ
ి లో

ెలుసుకోవడంలో టీచర్
ో

త్ి ం లేకుం ా
మలువలను టీచర్

ప్రటించండం ముఖ్ ం.

ప్రాథ
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9.5.1 అంచ ా: రూపణ, సంకల ాతమక
‘ప్రాణుల ిటి మధ ఉం ే సంబం ా ి గురి ంచడం’ అ ే ప్రర వర్ణ అధ యనం
లక్ష ం ద్ృమౘరటా రెండర నమూ ా అంచ ాలు చూడం ి. మమధ ప్రాణుల ప్టల ఎలా ప్ావరి ంచాలో
కూడ ఇద్ ెలుప్ుత్ ంద్.
I. టీచర్ మద్ా ర్ధులకు బయటి సంద్ర్శనకు తీసుకొ

ళ్ళేర్ధ. ద్ా కి ఒక

ముంద్ు త్ర్గత్లో ఒక మద్ా రు ే టీగను చంప్డం ఆ
చే రవ

అ ిగ ే, త్నకు

ే టీగలంటే భ్యమ

రర్ం రో లు

ె చూ రర్ధ. ఆ

ె అత్ ి ఎంద్ుకలా

చెప్రపడర. అప్ుప ా

ే ప్రరగ ప్ంప్రరక కి

అమ ఎలా ఉప్యోగప్డ ాయో అత్ ికి మవరంచి చెప్రపర్ధ. అం ేకరక త్ర్గత్లో ఒక
ేయించి, ప్రాణుల ిటికీ మ ాలాగ మంచే హకుక ఉంద్

ాటకం

ెలియజెప్రపర్ధ.

సమయా కి త్గన అంచ ా ేయడం వలన, టీచర్ కు ఆ మద్ా రు మషయంలో మంచి
ీడ్ బా క్స ల ంచింద్. అం ేకరక ఆ మద్ా రుకి ేర్ధుకొన ా కి అవకరశ్ం కలిగంద్.ఇద్ ర్ూప్ణ
అంచ ాకు ఉద్ాహర్ణ.
అభ్ సనంలో కలిగన అడడ ంకి

ొలగంచ ా కి టీచర్ త్క్షణ

చేప్టాటర్ధ. ర్ూప్ణ అంచ ా వలన టెచర్ లోప్ర ి గురి ంచిన

ే సహాయ చర్

ంట ే సవర్ణ చరర చేప్టిట

ద్ా ి సరద్ద్ే గలిగరర్ధ.
ప్రర వర్ణ అధ యనం త్ర్గత్లో అ ా యం చివర ప్రీక్షకు సంబం ంచ

II.
ఉద్ంత్

.ి మనుష లు, మొకకలు, కీటకరలు, జంత్ వుల మధ ఉం ే సంబం ా ి

రరత్ప్ూర్ాకంగర మవరంచాల

టీచర్ అ ిగరర్ధ. ద్ీ

ో ప్రటుగర సమూహ చర్ులు కూడ

ర్ాచించార్ధ. అంద్ువలల సంకల ాత్ క అంచ ాకు ఇమ ఉప్యోగప్ డ ాయి.
‘మన కుటుంబం, మరయు

ేి ిత్ లు’ అ ే ప్రర వర్ణ అధ యనం లక్ష ం

బో ధ ానంత్ర్ం చేప్టిటన ఈ మద్ా ర్ధుల మౙరమర్ుా అంచ ా వలన, ముఖ్
అధ యనం

ావనను అవగరహన ప్ర్చుకోలే

మద్ా ర్ధుల ంద్రో,

ెలి రయి. ఈ సంకల ాత్ క అంచ ా వలల మద్ా ర్ధులకు
అం రలే

ేరల

టో టీచర్ కు

ెలియ , అవగరహనకు రర

ెలుసుకొన ా కి టీచర్ కు అవకరశ్ం ఉభించింద్. నల ై మంద్ మద్ా ర్ధులలో

మనుష లకు,
ప్రాథ

రర

ెైన ప్రర వర్ణ

గలిన ప్రాణులకు ఉని సంబం ా ి 14 మంద్ అర్ుం చేసుకోలేద్ ,

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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గలిన
ప్ాకృత్ ేా

రర్ధ అర్ుం చేసుకు ాిర్

టీచర్ గి ించగలగరర్ధ అప్ుప ా

ే మద్ా ర్ధుల కోసం

కుడర ఒకర ో ఉప్ ా సం ఇ ిపంచార్ధ.

మీ పిగతిని పర్ీక్ష్షంచుకోం ష – 3
ైన చె ిపన మషయం గురంచి మద్ా ర్ధుల అభ్ సనం ఎలా ఉం ేద్? ఒక ేళ్ (ఎ) టీచర్
సంకల ాత్ క అంచ ా

ే ి ఉండకప్ో ే? ( ) మద్ా ర్ధుల అవగరన, ద్ా లో

గురి ంచి మ ల ించి ఉండకప్ో ే? సరద్ద్ేే చర్

లోప్రలను

ంట ే చేప్టట క ప్ో యి ా, అసలు చేప్టట క

ప్ో యి ా ద్ా ప్ా ావం ఎలా ఉం ేద్.
ర్ూప్ణ, సంకల ాత్ క అంచ ాలు రెండూ కూడ మద్ా ర్ధుల ప్ాగత్

అంచ ా

ేయడంలో

ప్ాముఖ్ప్రత్ా ర్ా ిమౙి రయి. త్ర్గత్ అభ్ స ా కి మలు కలిపమౙరియి.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9.6 అంచ ా ఉతత మం య ఉండ ానికి కయరణ

ే ?

అంచ ా ప్ాకయ
ి
ఉత్ి మంగర ఉంద్ ఎప్ుపడర అంటాం?
అంచ ా ప్రగణంచ ద్గనద్గర, మశ్ాస యంగర,
ఉత్ి మంగర, సమర్ువంత్ంగర ఉంద్

ా యంగర సర్ళ్ంగర ఉం ే అంచ ా

అనగలం. ఉత్ి మ అంచ ాకు ఉం ే

ాలుగు ముఖ్

లక్షణాలు.


ప్రర వర్ణ అధ యనం లక్ష్య లకు, అభ్ సన అనుభ్ రలకు సంబం ంచి ఉం ే అంచ ా

ప్రగణంచద్గంద్. ద్ీ లో అత్ వసర్

మరీ ముఖ్ ంగర మలువలు ఉంటాయి.

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ైప్ుణా లు, జాానం, మౙరమర్ుాంలో

ప్లుకోణాలు,
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మమధ సంద్రరాలలో ప్లుమంద్ టీచర్ధల చే ి ా మశ్ాస య అంచ ా ర్
ిి

ెైన ఫలి ాలు

వమౙరియి. జత్చేయం ి. వంటి వసుిగత్ అంచ ా ర సర్చన వంటి వ కిిగత్ అంచ ా కని
ెైనద్.

మరంత్ మశ్ాస య
ాయ



ెైన అంచ ా వలల ప్ాత్ మద్ా రు

ెలుసుకొ ే మలుంటుంద్.



అంచ ా

ేయడంలో

బో ధన అభ్ సన సంద్రరాలకు త్గన అంచ ా

ఉప్కర్ణాలు, ప్ాకయ
ి లు ోడపడ ాయి.

రర వ కిిత్ాం, ఇమౘరటలు

ేయ ా కి సర్ళ్

ెైన అంచ ా

ఉత్ి మ అంచ ా ప్ాకయ
ి
అభ్ స ా ి మమర్శ ాత్ కంగర చూ ాలి కర

కరద్ు. బో ధన-అభ్ సన ప్ాకియల ై కూడ ద్ృ ట ి టాటలికర

ఫలిత్ం

మద్ా రు

ద్ మాత్ా

ే కరద్ు.

ఇప్పటి వర్కు మమధ మారరాలలో అంచ ా ‘అభ్ సన కంద్త్
ా ం’ గర ఉం ాల

మనం

అంద్ువలల ఉత్ి మ అంచ ా ప్ాకయ
ి
అభ్ సన కంద్ాత్ంగర ఉం ాలి.

9.7 అభ్ాసన కేం ిత అంచ ా
చప్రపం. అంటే అభ్ సనం

ద్ ద్ృ ట ి

టిట టీచర్ అంచ ా

యా లి. ద్ీ కోసం టీచర్ ప్లు

ప్ద్ు త్ లోల అంచ ా య వచుు. మౌఖిక, లిఖిత్, ప్ాద్ర్శన ప్ద్ు త్ ల గురంచి

కు ఇద్ వర్క

ెలుసు. అంచ ాలో ఉప్యోగంచ గల మరకొ ి ప్ద్ు త్ లు.
ీాయ అంచ ా







సమవయసుకల అంచ ా
సంచిత్ం చే ిన

మత్ కథ ాల కథ ాల రకరర్ధడలు

ప్రాజెకటుల ద్ాారర అంచ ా

ప్రలగానుటలో గుణాత్ కత్

9.7.1 సవాయ అంచ ా, సమవయసుూల అంచ ా
మద్ా రు ఏం
ఎప్ుప ెై ా ఒక

ేర్ధుకు ాి ో అంచ ా

రర మద్ా రు, అత్

సహమద్ా ర్ధులు అభ్ స ా ి అంచ ా

అవసర్ం ఉంద్. అభ్ సన ప్ాకయ
ి లో టీచర్ ద్ీ
ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ేయ ా కి మమధ ప్ద్ు త్ లు ాియి.
ముఖ్

ెైన

యా లిున

ాగంగర చెయా లి. త్ర్గత్లో
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బో ధన చేసి ూ, మాథూ మామౙరటర్ధ ప్ాత్ ఒకక మద్ా రులో
జంత్ వు గురంచి గర , ప్క్ష్ి గురంచి గర

రళ్ే సాయంగర చూ ి, గమ ంచిన

చప్పమ ాిర్ధ. త్రరాత్

రెండర మంచి మషయాలను, ఇంకర కొంచెం

రర్ధ చె ిపన ద్ా లో

ెర్ధగు ప్ర్చవల ిన ఒక మషయా ి

చెప్పమ ాిర్ధ. ఇద్ సాయం అంచ ాలో ఒక ర్కం. మమధ మషయాలకు సంబం ంచి
లరో లప్రటు సాయం అంచ ా కొనమౙరగంచార్ధ. త్రరాత్ బాగరచెప్ప లే
కిమంగర

ెర్ధగయా ర్

ఆ మషయా ి గమ ంచమ

ర్ూ త్ర్గత్లో ప్ాయత్ిమౙరిరర? ఈ ర్క
మద్ా రు త్న

ోటి మద్ా రు

అం రలలో

మద్ా ర్ధులకు చెప్రపర్ధ. ఈ ప్ద్ే త్

ెైన ిాయ అంచ ా వలల ప్ాయోజ ాలేంటి?

ే ిన ప్రఠ రల ఆవర్ణ బొ మ ను

ెచుుకుంటే, ఇద్

ోటి రర అంచ ా అవుత్ ంద్. త్న ప్ాకకన కూర్ధుని మద్ా రుకి ఉని ప్ా ే క
ప్ాశ్ం ించమ టీచర్ ప్ాత్ మద్ా రు అ ిగ, ద్ా
సాయం అంచ ాలో మమధ ప్ద్ు త్ లు,

ైప్ుణా

ోటి రర అంచ ాగర రకరర్ధడ చెయ వచుు.

ోటి రర అంచ ాలను సమగి అంచ ా ప్ాకయ
ి కు

మలువను చేకూర్ధమౙరియి. త్నను ాను, సహమద్ా ర్ధులు ప్ాశ్ం ి ేి , మద్ా రుకి త్న
మ రాసం

ర్ధగుత్ ంద్. ఆత్ గ ర్వం

ప్ావర్ి నలో మౙరనుకూల

ి

ద్ త్నకు

ర్ధగుత్ ంద్. సహకరర్ అభ్ సనంలో ఇత్ర్ధల

ెైన మౙరమా క అం రలు – ఇత్ర్ధలకు సహాయం చెయ డం,

ప్ో ా త్ు ించడం వంటిమ ఏమౙరాయిలో ఉ ాియో చెప్పమ

సమూహ సభ్ు ల

ఆడగరలి.

అయి ే సాయం లేద్ా సమవయసుకల అంచ ాలో అత్ ప్ాశ్ంస, అత్ మమర్శ ఉండకూడద్ు
టీచర్ధ ఈ మషయా ి గుర్ధి టుటకో రలి.
సయం

ిక పివృతిత (మౙో ియో
జాకబ్

ెట)ీా

ెరె ో (1887 – 1974) ద్ీ

కరర్ కిమాలోల సమర్ుత్ను, త్ృ ిి
మౙర ి ి ా

కలిపంచి ప్రలగా ే

ెలుసు. సమూహాలకు ర్ూప్ం,

సమూహాలు, గుంప్ులు,
కొంత్ మంద్
ప్రాథ

రర మధ

ఉద్ేేశ్ం సమూహ
ప్ర్సపర్ం

ెర్ధగెైన

ి, సంబం ాలలో మరంత్ కచిుత్ ాా ి ేవ ా కి ఇ ి ోడపడరత్ ంద్.

ాము ప్ చే ే సమూహాలలో
టీచర్ల కు

వృద్ు చే రర్ధ. ద్ీ

రేషట

ిలలలు వ కుిల సమూహాల కని ఎకుకవ అ
రర ణం ఉంటాయ

రరకి

ెలుసు: ఉప్

ేిహాలు. కొంద్ర్ధ ిలలలిి సమూహం బాగర ఇషట ప్డరత్ ంద్.

సమూహం అసలు ఇషట ప్డద్ు. ఒకకమౙరర త్ర్సకరసుింద్. అయి ే టీచర్ధల

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ఉప్యోగంచే సమూహ

ర్ాహణ

ైప్ుణా లకు, అభ్ సన సంసా లకు ప్ర ా త్
ి లకు

సమూహం ఎలా ప్ాత్సపంద్సుింద్ో ,

ేిహం త్ర్సకర్ణ ఎటువంటి ముఖ్ ప్రత్ా వ ిమౙి రయో

ఆలోచించడం ముఖ్ ం.
సమవయసుకల అంచ ాకు మౙరమా క ప్ావృత్ి ముఖ్
సమూహాలోల అంద్ర్ూ

ెచేు, ఎవర్ూ

ెచు

ెైన మౙరధనం. త్ర్గత్లో

ిలలల గురంచి టీచర్ధ ెలుసుకోవ ా కి ఇద్

మౙరయప్డరత్ ంద్. కింద్ ఇచిున చిత్ాం ద్ాారర మౙరమా క ప్ావృత్ి

ైప్ుణా లు మద్ా ర్ధులు

త్ర్గత్లో ఎలా ఉంటు ాిరో అర్ుం చేసుకోవ ా కి సహాయప్డ ాయి.

9.7.2 సంచితం చేసిన జీవిత కథ ాలు ర్కయరధులు
త్ర్ధచుగర మ ోర్మ టీచర్ అంచ ాలకు సంచిత్ం చే ిన
ఉప్యోగమౙరిర్ధ. ఆ

ె

ర్ంత్ర్ం త్న

ెైరీ ,

న్ ప్టుటకొ

మత్ కథ ాల రకరర్ధడలను
ముఖ్

ెైన, కుత్ూహలం

కలిగంచే మద్ా ర్ధుల ప్ావర్ి నకు సంబం ంచిన అం రలను రరసుకుంటార్ధ. ఒక రో
టుట అ ే మద్ా రు రంకూ అ ే
ద్ండరాలు
ఉం ాల
రర రరర

రటి

ిలల ర ికి ర్ంగు చాక్స

ీసులు ఇవాడం చూ రర్ధ. రంకు త్లిల

కొ వాలేర్ధ. మద్ా ర్ధులను బేకరీకి తీసుకొ

ళిేనప్ుడర

సకటు
ల ఎలా

ఫరత్మా ఆసకిిగర అడగడం చూ రర్ధ. ఆ రెండర సంఘటనలను కులప్ి ంగర
.ె ఒక రో

ఇంటికి

ళ్ళత్ ండగర

ీత్ ప్రము

లక్షణాలను మ ోర్మ టీచర్

ీత్లో

ెైర్ ం,

ాయకత్ా

ెైరీలో రరసుకు ాిర్ధ. బా కి కుకకలంటే భ్యం. త్ర్చుగర

ిలలలు అత్ ి ఈ మషయంలో ఏ ి ించే రర్ధ. బా

చూ ిన మ ోర్మ టీచర్ కరర్ణ

ే

గలిన

ిలలలిి కొటట డం

ట ఒక మౙరర ంప్ుడర కుకకను బ ికి తీసుకొచేు రర్ధ.

అలా కిమంగర బా కి కుకకలంటే భ్యం ప్ గొటాటర్ధ. బా లో వచిున ఈ మార్ధప
ఆ

ప్రాథ

ెైరీలో

చూ ింద్. అయి ా కంగరర్ధ

ప్డకుం ా సమూహా ి భ్ద్ాంగర ద్ూర్ంగర తీసుకెళిేంద్.
గలిన

త్ర్గత్లో

చూ ి

ె ప్ాగత్ ప్ుసి కంలో రకరర్ధడ చే రర్ధ.

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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మీ పిగతిని పర్ీక్ష్షంచుకోం ష – 4


ఇటువంటి ఉద్ం ాలను మ ోర్మ ఎంద్ుకు రరసుకొ ాిర్ధ?

రకరర్ధులను

రెలా ఉప్యోగమౙరిర్ధ?

రర

ె మౙరానంలో ఉం ే, ఈ

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ని సంద్రరాలలో మభిని

ెైన ఉద్ం ాలను టీచర్ ోట్ చే రర్ధ. ప్ాత్ మద్ా రు గురంచి ఇలా

చే ిన ప్రమలనల ో టీచర్ ెైరీ ండరత్ ంద్. ఏ ాద్ చివర్ ప్ాత్ మద్ా రుకి సంబ ంచిన సంచిత్
మత్ కథ ాల రకరర్ధడ త్యార్వుత్ ంద్.

9.7.3 పరి జెకుుల ాార్య అంచ ా
ప్రర వర్ణ అధ యనం బో ధన అధ య ాలోల ప్రాజెకటులు ఒక ాగం. ప్రాజెకటుల ద్ాారర
ిలలలు అధ యనంలో రెండర కోణాలను అంచ ా ేయవచుు. ఒకటి ప్రర వర్ణ అధ యనం
మషయా ి రర్ధ అధ యనం చేయడం, రెం ో ద్ ప్రర వర్ణ అధ యనం మౙర ార్ణ లక్ష్య ల ైన
మౙరమా క ైప్ుణా లు, మలువలు ెలుసుకొనడం. ిలలలు మౙరా క చెర్ధవు, ప్చిుకలు, ప్క్షుల
గురంచి సమూహ సరా చే న
ి ప్ుడర, మషయం గురంచే కరకుం ా మమధ మషయాలను అంటే
ఇత్ర్ ైప్ుణా లను కూడ టీచర్ ెలుసుకోగలర్ధ. అమ:

 మౙరా క కమూ టీల ో కరర్ మౙరధకంగర మాటాలడ గలిగ మౙరమర్ుాం.
 ప్రాజెకటు రప్ో ర్ధటకు సమరపంచే ైప్ుణ ం.

 ప్రలగా ే మ ానంలో గుణాత్ కత్ – మద్ా ర్ధులను ఇలా ప్ామౖించ వచుు (i) ఒకర కొకర్ధ
త్ర్చుగర సహాయం చేసుకుని సమూహంలో
ేి ిత్ ల

సభ్ు ల

ేర్ల ధ (ii)

ేర్ల ధ (iii) సమూహం ో కలి ి ప్ చేసి ూ అభిప్రాయాలోల

ప్రసకరంచు కోగలిగరరర? (iv) వనర్ధలను అంద్ర్ూ ప్ంచు కు ాిరర?

ప్రాథ

సమూహంలో

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ేద్ాలను
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జ

మత్ ప్ర ా త్
ి లలో ప్ాకయ
ి లు, సంబం ాలు మ ల ించుకు

మౙరమర్ుాం.

ఆలోచించగలిగ

9.7.4 పయలగనుటలో గుణాతమకత, సా ావం
సూకల్ ప్రలంట్ లో అభ్ సన ప్కియ
ి లో ాగంగర మద్ా ర్ధులకు ప్లుర్కరల ప్ర ా త్
ి లు,
రటిలో సహ మ ా ర్ధుల ో, టీచర్
రర్ధ ప్రలగా ే ద్ా

ో మాటాలడ వల ిన అవసర్ం ఏర్పడరత్ ంద్. మద్ా ర్ధులు

బటిట ర్కర్కరలుగర ఉంటార్ధ. కొంద్ర్ధ చాలా చుర్ధగరా ఉంటార్ధ. అం ేకరక

త్మ ద్ృకప ా ి బటిట ప్ాశ్ిలు చేసి ూ జాానం సంప్రద్మౙరిర్ధ.
ఉ ాిరర లేరర అ ేద్ా ి బటిట అంచ ా
సంద్రరాలు కూడ సాయం

యంత్ాత్

ర్ధ

ేర్ధుకు ే జాా ా ి టీచర్

ేయాలిున అవసర్ం లేద్ు.

రర్ధ ప్రలగా ే

ెై, సాయం అంచ ాకు సహకరమౙరియి. ఇమ టీచర్ కు

మంచి ీడ్ బా క్స గర కూడ ప్ కి వమౙరియి.
రెం ో ర్కం మద్ా ర్ధులు చాలా వర్కు టీచర్ అభిప్రాయా ి మ ేయంగర అంగీకరమౙరిర్ధ.
ఏం చె ిప ా ప్ామౖించకుం ా అర్ుం చేసుకోవ ా కి ప్ాయత్ిమౙరిర్ధ. ఫలిత్ంగర ీడ్ బా క్స ప్ర
సంకుచిత్

ెై ప్ో త్ ంద్. ద్ీ వలల

రర్ధ టీచర్

ఉండర్ధ. ద్ీ వలల అభ్ సన కంద్త్
ా అంచ ా ప్ర

ద్ ఆ ార్ప్ ి ఉంటూ, అంత్ సమర్ుంగర
త్గుాత్ ంద్. మూ ో ర్కం మద్ా ర్ధులకు

అభ్ సన ప్ాకయ
ి లో శ్ిద్ు ఉండద్ు. త్ప్ప సర కరబటిట
ేర్ధుకొనడం ై

రర్ధ త్ర్గత్లో ఉంటార్ధ.

రరకి ఆసకిి ఉండద్ు. అవకరశ్ం ద్ొ రక ే ప్రరప్ో రల

త్ర్గత్లో ఉంటే ే రర్ధ త్ర్గత్లో ఉంటార్ధ. ఆసకిి కొర్వ ి ఏ

చూమౙరిర్ధ. టీచర్

ేర్ధుకోర్ధ. ప్రలగా ేటప్ుడర

శ్ిద్ు ఉండద్ు కనుక అభ్ సన కంద్త్
ా అంచ ాలో టీచర్ కచిుత్ంగర రేషట ప్ర ా త్
ి లు కలిపంచి
మద్ా రు ప్రలగా ేలా మంచి కరర్ కిమాలు ర్ూప్ ంద్ంచి అభ్ సన కంద్త్
ా అంచ ాకు ోడప ాలి.

9.8 సయర్యంశం
యత్ బో ధన అభ్ సన ప్ాకయ
ి లో అంచ ాద్ కీలక

ాగం. ఉత్ి మ అంచ ా అంటే

అభ్ సన అంచ ా మరయు అభ్ సన ప్ాకయ
ి లలో లోటుప్రటు
ల సరద్ద్ుేత్ూ మద్ా ర్ధులకు
సహాయంగర

ఉండడం.

అంచ ా

మశ్ాస యంగర, ప్రగణంచద్గంద్గర
ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

సమర్ుంగర

ఉం ాలంటే

ర్ంత్ర్ంగర,

సమగింగర,

ా యంగర సర్ళ్ంగర ఉం ాలి. అంచ ా ప్ాకయ
ి లో
19

త్ర్గత్లో మౙరనుకూల ద్ృకప ా ి ఉప్కర్ణంగర

ర ి ే అభ్ సనం అర్ువంత్ంగర ఉంటుంద్.

అంచ ా ప్ాకయ
ి కు ప్లుర్కరల అభ్ సన కంద్త్
ా ద్ృకప ాలు సహాయకరర్ధలుగర ఉంటాయి.
ఈ ప్రఠంలో త్రరాత్ ాగరలోల అంచ ా ఉప్కర్ణాలు, ైప్ుణా లను ేర్ధుకుంటార్ధ.

9.9 మీ పిగతిని పర్ీక్ష్షంచుకోవ ానికి నమూ ా సమ ా ాలు
ప్ాగత్ ప్రీక్ష్ించుకోం ి -1
అనుభ్ ర ి బటిట సమా ా ాలు వ కిి గత్ంగర రరయం ి.
ప్ాగత్ ప్రీక్ష్ించుకోం ి – 2
సృ ట ంి చిన సంద్రరా కి అనుగుణంగర

సాంత్ అనుభ్ ర ి బటిట సమా ానం రరయం .ి

ప్ాగత్ ప్రీక్ష్ించుకోం ి – 3
ప్ర ా త్
ి కి త్గన సమా ానం రరయం .ి
ప్ాగత్ ప్రీక్ష్ించుకోం ి – 4
ప్ర ా త్
ి కి త్గనటు
ల గర

ప్ుణ

ెైన అభిప్రాయా ి రరయం .ి

9.10 చదవద న గరం ాలు, ఉపయుకత గరం ాలు
http://fcit.usf.edu/assessment/basic/basicc.html
http://www.learningandteaching.info/teaching/assessment.htm
learnline.cdu.edu.au/t4l/teachinglearning/assessmentvet.html
www.cal.org/flad/tutorial/reliability/3andvalidity.html )

9.11 పయ యాంతర అభ్ాస ాలు
1. గత్ ఏ ాద్
ర్ధ

మద్ా ర్ధుల ో

ర్ధ చే ిన

మమధ అంచ ాలను ప్ునః స

ఉప్యోగంచిన అంచ ా ర్కరలను ప్ా ానంగర చెప్పం .ి

క్ష్ించం .ి

రటి సమర్ుత్ను ప్రీక్ష్ించే

మధంగర మమర్శ ాత్ కంగర చూడం ి.
2. సమూహం ో ప్ చే ే సంద్ర్ాంలో మద్ా రు అభ్ స ా ి అంచ ా
ఇత్ర్ధల ో ప్ంచుకోం .ి

ప్రాథ

ే ిన అనుభ్ రలను

ర్ధ ద్ీ కోసం ఏ కీలక ప్ామాణా ి ఉప్యోగంచార్ధ.

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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పాఠం 10 : ఇవిఎస్ లో అభ్ సన అంచ ా ఉపకరణాలు ైపుణా లు
.

: ప ిచయం

.

: అభ్ సన లక్ష్య లు

.

: అంచ ా ఉపకరణమంటే ఏ

టి ?

: అంచ ా ఉపకరణాలను తయారుచెయ డం,

. .

ఎంపిక చేయడం.

: అంచ ా ఉపకరణాలు, గురుంచుకోవల న
ి

. 2. 2

అం ాలు

.

: అంచ ా ైపుణా లు
. .

: మౌఖిక ైపుణా లు

. .

: లిఖిత ైపుణా లు
. . .

: వ్ా స ప ీక్షలు

. . .

: సంక్ష్ిప సమా ాన ప ీక్షలు

. .
. .

:ప

రు పరదర

ా ప ీక్షలు

: ఇవిఎస్ లో అనుకృత సమా ా ాల సవరణ
(వ్ా స ప ీక్షలో మ రకం

. .

: ప ిశీల ా ప
ై ుణ ం

. .

: ఇవిఎస్ అంచ ాలకు అదనపు ఆలోచనలు
: ఇవిఎస్ లో వివిధ అభ్ సన లక్ష్య లను

.

అంచ ా వ్ేయడంలో గురుంచుకొదగిన అం ాలు.

.

: సా ాంశం

.

:

.

: చదవదగిన గరం ాలు, ఉపయుక గరం ాలు

.

: పాఠం చివ ి అభ్య సాలు

ప్రాథ

పరగ

స

సమా ా ాలు

క మద్ లో డిప్లమా (D.El.Ed)

క్ష్ించుకు ే నమూ ా

1

10. 0 ప ిచయం
ఇంతకు మ ంద్ు ప్రఠంలో ఇమఎస్ (EVS) అంచ ాకు సంబం ంచిన ద్ృకప ాల ో
ప్రటుగర, అంచ ా ఉద్దే రన్ని, అంచ ా రకరలను
ప్ో ల డాన్నకి గరన్న, స్ిిర
ేరు కు ాిడు,

ెలుసుకు ాిరు.

ిలలలను ఒకరి ో ఒకరిన్న

ైన సూ ాాలు గరన్న అంచ ాలో ఉండవు. కరనీ ప్ా మద్ా రిి ఎంత బాగర

ేరు కునిద్ ఎలా ఆచరణలో

ీడ్ బా క్ ను గమన్నంచి మరింత

ెటా ాడు అ ే మషయాన్ని

ెలుసుకోడాన్నకి,

రుగరా ేరపడాన్నకి టీచర్ కు అంచ ా ోడపడుత ంద్.

ఇమఎస్ అభ్ స ా లక్ష్య లోల ప్ాజ్ా ఞ ాత క, ప్ా ావశీల, స్ెైకోమోటార్ ప్ావరన కూడా
ఉంటాయి. అంద్ువలల

ఫలి ాల మూలా ంకనకు ప్లుమ ాల ైన అంచ ా న్నప్ుణతలు

ఉప్మ్గించాలి. అంద్ువలల
అభ్ సన అంచ ాకు,

ఆచరణీయ ఉప్కరణాలను, న్నప్ుణతలను ఉప్మ్గించి

ేరు కొనడాన్నకి మ ఖ్

ైన సమాచారరన్ని రికరరుు చదయాలి. ఈ

ాగంలో ఇమఎస్ అంచ ాకోసం సమరివంత

ైన ఉప్కరణాలు, న్నప్ుణతలు గ రించి

ెలుసుకుంద్ాం.

10.1. అభ్ సన లక్ష్య లు
ఈ ప్రఠం ప్ూరయిన తరరాత


అభ్ సన అంచ ాకు

రు ఈ కింర ద్ మషయాలు ెలుసుకుంటారు.
రుగైన అభ్ స ాన్నకి సమాచారరన్ని ఎలా రికరరుు చెయా లో

చరి ంచడం.


ఇమఎస్ కు ప్ామ్జ్నకరంగర ఉండద అంచ ా ైప్ుణా లు మవరించడం.



అంచ ాకు మమధ ఉప్కరణాలు ఎలా ఉప్మ్గించాలో మవరించడం, ఎం ిక చదయడం.
కింద్ ేరకొనిమ కూడా మటిలో ఉంటాయి.



ఎ) ప్రీక్షలు

బి) ప్రిశీలన ెడూ లు స్ి) తన్న

జ్ఞబి ాలు

డి) మూలా ంకన స్ేొళ్ళు ఇ) ద్ృశ్ – రరవణ రికరరిుంగ లు.
ప్రాథ
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అభ్ సన అంచ ాకు, అభ్ సన కోసం అంచ ా
మమధ సంద్రరాలలో మద్ా రుిలు తమకు

ెలిస్ిన మషయాన్ని ఆచరించి చూప్గలిగే మధంగర

బహుళ్ అవకర రలు కలిపంచద ప్లు రకరల అంచ ా వూ హాలను టీచరుల అనుసరించాలి.
సమరి

ైన, సమాచారరన్ని అంద్ంచద అంచ ా ఇద్. అభ్ సన లక్ష్య లు ద్ీన్న ో ర ేరు ాయి.

మద్ా రుిల అభ్ సన స్రియిన్న సూచించద సమాచారరన్ని రికరరుు చదసూ ద్ీన్నన్న చదయాలి.
తరగ లో, ప్రఠ రల స్రియిలో ప్ా
భ్ూ

మద్ా రిి ప్ాగ న్న, అభివృద్ి న్న రికరరుు చదయడాన్నకి ఇద్

కగర న్నలుసుంద్. ఏ ఉప్కరణాన్ని అయి ా ఉప్మ్గించి మద్ా రుిల అభ్ సనం ఏ

స్రియిలో ఉంద్ో ఇచద సమాచారరన్ని రికరరుు చదయడ

ే అభ్ సన అంచ ా. రికరరుు చదస్ిన

సమాచారం ఆ ారంగర అభ్ సన కోసం తరు రత చదయాలిిన కరర కలాప్రల ప్ాణామక
ేసుకొనడాన్ని అభ్ సనం కోసం అంచ ా అంటారు. ద్ీన్న ే ‘ప్ునరనుసం ానం’ అన్న కూడా
అంటారు.

సమాచారరన్ని రికరరుు చదయడం
న్న ేద్ంచడం : అభ్ సన అంచ ా
అభ్ సనలో మరింత

ప్రాథ
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10. 2. అంచ ా ఉపకరణమంటే ఏ

టి?

రు ఎం ిక చదసుకు ాి అంచ ా కోసం కరవలస్ిన సమాచారరన్ని స్ేకరించడాన్నకి
ప్న్నకి వచద వసువులు అంచ ా ఉప్కరణాలు.

రు అనుకుని అభ్ సన ఫలితం వచి ంద్ా

లేద్ా అన్న న్నరయించుకు ే సమాచారరన్ని ఈ ఉప్కరణాలు ఇస్రయి. ఉప్ర ా య లుగర
ప్లురకరల అంచ ా ఉప్కరణాలను గ రించి
ప్రి

ెలుసుకొనడం,

రటి ప్ామ్జ్ ాలు,

త లు ెలుసుకొన్న ఉప్మ్గించడం చదయాలి.
ఇమఎస్ (EVS) వన ైప్ుణా లకు సంబం ంచినద్. అంద్ువలల టీచరుల న్నరంతర ఈ

కిలషా

ైన అ ా య ాన్నకి తగినటు
ల గర తమ ఉప్కరణాలను వృద్ి చదసుకుంటూ ఉండాలి.

ప్రిశీలన ెడూ లు, తన్న

జ్ఞబి ా, రేటింగ్ స్ేొల్, ద్ృశ్

రరవణ మడిమ్ రికరరిుంగ స్రధ ాలు

ఇమఎస్ లో ఉప్మ్గప్డద ఉప్కరణాలలో కొన్ని.

10. 2. 1. అంచ ా ఉపకరణాలను తయారుచేసుకొనడం, ఎంపిక చేసుకొనడం
అంచ ా
అనుగ ణంగర
మశ్ాసనీయ

ఉప్కరణాలను

ఉండద

మధంగర

ైనద్, సరళ్

ైనద్,

తయారు

చదస్ేటప్ుడు,

చూసుకో రలి.
ాయ

ఆ ాే

అమ

అంచ ా

ఉప్కరణం

ైనద్ అయి ఉండాలి. ఈ

గ ణాత క అంచ ా ఉప్కరణాలు తయారు చదయడాన్నకి

కు

సూ ాాలకు

ప్రిగణంచద్గినద్,
ాలుగ

అం రలు

ోడపడ ాయి. న్నరిిషా లక్ష్య న్ని

సపషా ంగర వ కతకరించడం, అత ంత ఉచిత ైప్ుణా న్ని ఎంచుకొనడం, కరవలస్ిన ఉప్కరణాన్ని
తయారుచదయడం,ఏ ఉప్కరణం ప్రిగణంచద్గినద్గర, మశ్ాసనీయంగర, సరళ్ంగర ఉండదలా
ఎప్పటికప్ుపడు

ద్ాన్ని

తయారుచదయడంలో ప్రాధ

ప్రాథ

రుగ ప్రుసూ

ఉండద్మ్

కూడా

అంచ ా

ఉప్కరణాన్ని

క ద్శ్లు.
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10. 2. 2. అంచ ా ఉపకరణాలు : గురుంచుకొదగిన అం ాలు.
1. బో ధన – అభ్ సన విషయా కి స ిపో
ిలలలు

ే ఉపకరణం అ

ఉండాలి.

ేరు కోడాన్నకి మలయిన మధంగర మషయాన్ని, న్నప్ుణతను ప్రిగణసూ ఉప్కరణాన్ని

తయారు చెయా లి.

ప్రీక్షలలో అభ్ సన ఫలి ాలను అలిల కగర న్నరి ంచాలి.అభ్ సన

ఫలి ాలను, అభ్ సన ఉప్కరణాలను కూడా చెప్రపలి. ప్ా

ప్రీక్ష మషయాన్నకి, అభ్ సన

ఫలి ాన్ని ప్రిశీలించాలి.
2. ప ీక్షలు గణంచదగినవిగా, విశ స యంగా, సమతౌల ం కలిగి ఉండాలి.
మద్ా రుిలు స్ర ంచినద్ ఏ

టో న్నరయించటాన్నకి మలుగర తగిన మధంగర ఉంటే ే ప్రీక్షలు

ప్రిగణంచబడ ాయి. ప్రీక్ష మశ్ాసనీయంగర ఉండాలం ద కచి తంగర, న్నరంతరం మద్ా రిి
ప్న్న రును మూలా ంకన చెయా లి. అసపషా
అన్నశ్చ త

ైన ప్ాశ్ిలు, అసపషా

ైన మారా ద్రశకరలు,

ైన స్ో ొరింగ్ ప్ామాణాల వలల మశ్ాసనీయత ద్ెబబ ంటుంద్. ప్రీక్షలో అభ్ సన

ఫలి ాలు, అభ్ సన ా రలు సమ ౌల ం కలిగి ఉండడం మ ఖ్ ం.
3. సరళ
సరళ్

ైన భ్యవనలతో ఆరంభంచాలి.
ైన ప్ాశ్ిల ో ప్రీక్షలు ఆరంభించాలి. అంచ ాకు సంబం ంచిన భ్యాన్ని

మద్ా రుిలకు కలుగకుండా ఇద్ ోడపడుత ంద్.
4. సమయా ి మారుసత ఉండాలి.
చాలా ఎకుొవ, చాలా తకుొవ సమయంలో

ెటా ట ప్రీక్ష వలల అనుకుని ఫలితం రరద్ు. తప్ుప

ఒప్ుప
ప్రీక్షకు అరన్నమ షం, బహుళ్ సమా ా ాల ప్ాశ్ిలకు ఒక న్నమ షం, సంక్ష్ిప్ సమా ా ాలు
రకర లోల
రరయడాన్నకి రండు న్నమ షరలు, చిని ర స్రన్నకి ప్ద్ న్నమ షరలు లేద్ా ప్ద్హేను
న్నమ షరలు, మవరణాత క

ప్రాథ

ర స్రన్నకి మ ప్పయి న్నమ షరలు కేటాయించాలి. మరో ప్ద్
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న్నమ షరలు / అయిద్ు న్నమ షరలు మద్ా రుిలు తమ సమా ా ాలు స

క్ష్ించుకొనడాన్నకి,

ేప్రుల ఇవాడాన్నకి కేటాయించాలి.
5. ప క్ష, పరత క్ష విషయాలు ండత చే ాాలి.
ప్ాత క్షమంటే మద్ా రుిలు అభ్ స్ించిన ద్ాన్ని ప్ాద్రిశంచి చూప్డం, ప్రోక్షమంటే

ేరు కుని

ద్ాన్ని చెప్పడం లేద్ా ఇచి న సంద్రాంలో ేరు కుని ద్ాన్ని అనాయించి చూప్డం. ప్ాత క్ష
ప్ద్ి లో ఆబజెకావ్
ి ప్ాశ్ిలు,
ఉంటాయి.

ప్రోక్ష

ప్ద్ి లో

ర స్రలు, మషయ సమరపణలు, తరగ లో అస్ెైన్
సరేాలు,

ప్రాజ్కుాలు,

ప్ామ్గరలు

ఉంటాయి.

రూప్ ంద్మ టాన్నకి తగినంత సమయం కేటాయించాలి. ప్రీక్ష తయారుచదస్ేటప్ుపడు
అంచ ా

ేయాలనుకు ే మషయాలు

ంటు
ల
ప్రీక్ష
రు

రు ఫలి ాలు ఏ మషయంలో ఆశ్చసు ాిరో ద్ాన్నకి

తగిన మధంగర ఉండాలి. ప్రీక్ష మషయాల కిలషాత, ప్రిధులు, మ ానం, స్ో ొరింగ్, మ ాన
మ ల షణలను జ్ఞగరతగర రూప్ ంద్ంచాలి.
పరగ

స

క్ష్ించుకోనండి – 1

ఎ) అభ్ సన అంచ ా అభ్ సన కోసం అంచ ాల మధ

దడాను చెప్పండి.

------------బి) ఉతమ అంచ ా ఉప్కరణాల మ ఖ్ లక్షణాలేమ?
-------------

ప్రాథ
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10. 3 అంచ ా ైపుణా లు
ఉప్కరణాన్ని

ఉప్మ్గించద

ప్ాకయ
ిర

/

మ ా ాన్ని

ైప్ుణ ం

అనవచు .

‘ఉప్కరణాలు’ స్రధ ాలు. స్రధ ాలను ఉప్మ్గించద మ ానం ‘ ైప్ుణ ం’. గ ణాత క
ఉప్కరణాలు, ఉతమ

ైప్ుణా ల కలయిక వలల కరర స్రధక

ైన, అరివంత

ైన అంచ ాకు

మలుంటుంద్.
మద్ా రుిల
ప్రామ ఖ్

జ్ఞాన

సమ ప్రరెనకు

ఎన్

స్ి

ఎఫ్2005

వాడం జ్రిగింద్. ప్రర వరణకు సంబం ంచిన జ్ఞా ాన్ని

ప్ద్ి లి న్నరంతరం

ేరు కుంటూ ే ఉంటారు.

లో

(NCF2005)
ిలలలు తమం ా

ా

ే

ిలలల అభ్ సనంలో ఇటువంటి గ శీలత

ఉనిప్ుపడూ, అంద్రినీ కలి ి ఒకేలా అంచ ా ేయడం గరన్న, ఒకేస్రరి అంచ ా ేయడంగరన్న
ఉచితమా? అ ే ప్ాశ్ి ఉద్యిసుంద్. బహు ర కరద్ు. ఎంద్ుకం ద ప్ా

బిడు కూ తనద్ెైన

అభ్ సన మ ానం, అభిరుచి ఉంటాయి. ిలలల అభ్ సనంలో ఉని గ శీల సా ా రన్ని,
అవసరరలను ద్ృ ా ల
ి ో ఉంచుకొన్న ఎన్ స్ి ఎఫ్ సమగర
ప్రా ాన
ఉండాలన్న

రరి

ైన, న్నరంరత అంచ ాకు అత ంత

చి ంద్. సమగర అంచ ా ప్ాకయ
ిర లకు టీచర్ మమధ రకరల అంచ ా ైప్ుణా లు కలిగి
కు ెలుసు – మౌ క, లి త, ప్ాద్రశ ాత క.

ఇమఎస్ అభ్ సన అంచ ాలో ఉప్మ్గించద కొన్ని ైప్ుణా లను చూద్ాేం.

10. 3. 1. మౌఖిక ైపుణా లు
కు మౌ క ప్రీక్షల గ రించి ెలుసు. ఇమ ఒక వ కి మ ంద్ు గరన్న, ే ల్ మ ంద్ు
గరన్న, తరగ లో గరన్న జ్రుగవచు . మద్ా రుిలు ప్ాత క్షంగర టీచర్ కు సమా ానం చెప్పడం
గరన్న, తయారుచదస్ి ెచి న సమా ా ాలు చెప్పడం గరన్న చదయవచు . ఇమఎస్ లో ప్రామ్గిక
ప్రీక్షలో అనుబంధ ప్రీక్ష కూడా కరవచు . మౌ క ప్ాశ్ిలు, చర ,

రద్ో ప్ రద్ాలు, కిాజ్,

డాామా లను ద్ీన్న కోసం ఉప్మ్గించుకొనవచు .

ప్రాథ
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పరయోజనలు


మద్ా రిి ావ ప్ాస్రర ైప్ుణా లు, జ్ఞానం రండింటినీ ప్రీక్ష్ించుకోవచు .



ప్ద్జ్ఞలాన్ని

అభివృద్ి

చదసుకొనడాన్నకి,

తరొ రహంగర

ఆలోచ ా

శ్కిన్న

ెంప్ో ంద్ంచుకోనడాన్నకి మ ఖ్ ం.


తక్షణ

ీడ్ బా క్ వలల మద్ా రుిలు ప్రీక్ష సమయమ లో ే

ేరు కు ే అవకరశ్ం

ఉంటుంద్.

ప ి

ఎకుొవ మంద్ ిలలలను ఒకేస్రరి ప్రీక్ష్ించవచు .
తులు



మవరణాత క జ్ఞానం, మమరశ ాత క ఆలోచ ా

ైప్ుణా ల ప్రీక్షను అంత సమరింగర

చదయలేకప్ో చు .


ప్ాణామకను ేసుకొనడాన్నకి, న్నరరాహణకు ఎకుొవ సమయం అవసరం.



ద్ానంతటద్ద లి త రికరరుు తయారు కరద్ు.

మద్ా రుిలకు లి త ప్ూరాకంగర

ీడ్ బా క్ అంద్ద మధంగర టీచరుల తన్న

జ్ఞబి ాను

ఉప్మ్గించి మౌ క ప్రీక్షలు న్నరాహంచి, ద్ాన్న ఫో టో కర ీన్న మద్ా రుిలకు ఇ రాలి.

10. 3. 2. లిఖిత ైపుణా లు
ఇటువంటి

ైప్ుణా లలో

ాగంగర సాయంగర తయారు చదస్ిన ప్ాశ్ిలు/సంద్రరాలు ఇచి

న్నరీత సమయంలో ప్ా సపండించమన్న అడుగవచు . ఇమ ర సరూప్ం, చిని సమా ా ాలు
లేద్ా ఆబజెకావ్
ి ప్ద్ి లో ఉండవచు .

10. 3. 2. 1. వ్ా సరూప ప ీక్షలు
ర స మషయాలకు తకుొవ సమయం ప్డుత ంద్. మటి ద్ాారర సంకిలషా అభ్ సన లక్ష్య లను
ప్రీక్ష్ించవచు . ప్ాశ్ికు సమా ానం రరస్ే ప్ాకయ
ిర లను ప్రీక్ష్ించవచు . సరైన సమా ా ాలు
రరయడాన్నకి మద్ా రిి లేఖ్న

ైప్ుణా లు, అక్షర,

ర కరణ ద్ో షరలు లేకుండా రరస్ే

ైప్ుణా లు

అవసరమవు ాయి.
ప్రాథ
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పరయోజ ాలు
మద్ా రిి

ర స రూప్ంలో తన సాతంతాంగర వ కతకరించగలడు. తద్ాారర అతన్న

వ కితాం బయట ప్డుత ంద్. మద్ా రిి సఫలత, అభివ కి శ్కి, లేఖ్న సమరిత, వ కి ాాలను
మూలా ంకన చదయవచు .
ప ి

తులు
ర స రూప్ంలో కొన్ని ప్ాశ్ిల ే అడగగలం. మషయం అంతగర ప్రిగన్నంచద్గినద్

కరకప్ో వచు . వ కులను బటిా మూలా ంకనలో ప్ రప్రటు
ల జ్రగవచు .

10. 3. 2. 2. చిని సమా ా ాల ప ీక్షలు.
ఒకటి లేద్ా రండు

రకర లలో, ఒక

ెరరలో కొన్ని ప్ాశ్ిలకు అవసరరన్ని బటిా

సమా ానం రరయాలిి ఉంటుంద్. ఈ ప్రీక్షలు రరయడాన్నకి సులభ్ంగర ఉంటాయి. కరన్న
బహుళ్ సమా ాన ప్ాశ్ిల క ాి మారుొలు తకుొవగర వస్రయి.

10. 3. 2. 3 ఆబజె కిివ్ ప క్ష
ీ లు.
లక్ష్య లు, అవసరరలను బటిా టీచర్ తన అనుభ్ రన్ని ఉప్మ్గించి ఈ ప్రీక్షలు
రూప్ ంద్స్రరు. ఇమ ఎం ో మషయ న్నషా ంగర, ప్రిగన్నంచద్గినద్గర, మశ్ాసనీయంగర మారుొలు
బాగర వచద

మధంగర ఉంటాయి. ఇమఎస్ లో ప్ామాణాత క అంచ ాకు మటిన్న ఎకుొవగర

ఉప్మ్గిస్రరు.
పర ాన

ైన కారణాలు:

గ ణాత క మ ల షణకు ఈ ప్రీక్షలు అంతగర ప్న్నకి రరకప్ో వచు .

ఆబజె కిివ్ పరశిలు
1. ప్ునశ్ రణ ప్ాశ్ిలు – అంతకు మ ంద్ు ేరు కుని మషయాలు ఎంతవరకు
గ రు ాిమ్ ప్రీక్ష్ించద ప్ాశ్ిలు.
ఎ. గరలిలో ైటాోజ్న్ స్రత

ప్రాథ
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బి.

ప్రఠ రల ఆవరణలో ెరిగే ఒక ప్ ద్ ేరు రరయండి?

2. గ రించద ప్ాశ్ిలు – ప్ాశ్ిలను గ రు ెటా ుకున్న సమా ా ాలు రరయాలి. ఇమ ఊహంచి
రరయాలి కింద్ మధంగర
ఉండవచు .
ఎ. ప్రమ కు

ిమ క ఉండద్ు. ( తప్ుప / ఒప్ుప)

బి. ప్రలి న్ లలో కలిస్ిప్ో త ంద్. (తప్ుప / ఒప్ుప)
స్ి. గరలిలో ఉండద ఆకతిజ్న్ (ప్రాణ రయ వు) స్రత
సమా ానం – ఎ) 78%
3. కింద్

ంత?

బి) 25% స్ి) 80% డి) 21%

రటిన్న జ్త ప్రచండి – ఈ ప్రీక్షలో ఒక ప్ద్ాన్నకి సరిప్ో యిే కచి త

ైన ప్ద్ాన్ని

గ రించాలిి ఉంటుంద్.
1. కప్ప

ఎ. ేల ాణ త

2. ప్రమ

బి. ఉభ్య చరం

3. రనప్రమ

స్ి. కోరలు
డి. క్ష్ీరద్ం

4. కింద్ జ్ంత వులను ప్రిమాణంలో చిని రటి నుంచి ెద్ే రటిన్న వరుసగర రరయండి.
చుంచు, ఏనుగ , ద్ో మ, ఆవు, ిలిల, స్ింహం, కుకొ.

ప్రాథ
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5. ప్ూరించద రకం – ఇమ రండు రకరలు –
ఎ) ఖ్ామలో రరయద్గిన ప్ద్ాలను ఇ రాలి.
( _______ ఒక ప్క్ష్ి ( గబిబలం, ప్రవురం, ద టీగ, ఎగిరే కప్ప)
బి) ఉనిత స్రియి అవగరహనను, జ్ఞాప్క శ్కి అవసరమయిే మ. ప్ద్ాలు ఇవారు.
( ________ ప్రాణ లు మంచడాన్నకి అవసర

ైన రయ వు)

6. బహుళ్ సమా ాల ప్ాశ్ిలు. ఒక ప్ాశ్ికు ఎకుొవ సమా ా ాలు ఉంటాయి. కనీసం
ాలుగ ఇచి ఒక
సమా ానం సరైనద్ గ రించమంటారు. ప్రాధ

క స్రియిలోన్న

ెద్ే తరగత లకు ద్ీన్నన్న

ఉప్మ్గించ వచు .
పరయోజ ాలు - తకుొవ సమయం ప్డుత ంద్, మారుొలు, గేడ్
ర ఎకుొవ వస్రయి, ఎకుొవ
మషయాలు అడగవచు , ఎకుొవ కిలషాత ఉంటుంద్.
ప ి

తులు – తయారుచదయడాన్నకి ఎకుొవ సమయం ప్డుత ంద్. ైఖ్రిన్న ప్రీక్ష్ించలేద్ు,

ఊహంచడాన్ని
ప్ో ా తిహసుంద్.

10. 3. 3. ప

రు పరదర

ా ప ీక్షలు

ఇద్ మద్ా రిి ప్న్న రును ప్ాత క్షంగర ప్రిశీలించడం
లేద్ా కరర కలాప్రన్ని చదసునిప్ుడు మద్ా రిిన్న అంచ ా

ప్రాథ
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టీచరు గరన్న, అనుభ్వ మ ని ప్రిశీలకుడుగరన్న, చూస్ి మూలా ంకన చదస్ి తగిన
ప్ామ్జ్నకర

ైన ర ఖ్ లు చదస్రరు.

ప్న్న రును ప్రిశీలించద ప్రీక్షలలో ఒక ప్ామ్గరన్ని చదస్ేటప్ుడు మద్ా రిి తగినంత
సమయంలో ఏ ద్శ్లలో ప్న్న చదసు ాిడు, సూచనలు ప్రటించడం, డాాయింగ లు
స్రమగిన్న
ర ఉప్మ్గించడం,

రసవ

ేయడం,

ైన లేద్ా కలిపత ప్రిస్త
ి లలో ప్న్న రు మొద్ల ైన

రటిన్న గమన్నంచండం జ్రుగ త ంద్. ద్ీన్నన్న వ కిగతంగర ఒకొొకొరికి గరన్న, గూ
ర ప్ులకు గరన్న
న్నరాహంచవచు . ఇమఎస్ అభ్ సన అంచ ాలో మద్ా రుిల

ైప్ుణా ల ప్ాద్రశన మషయంలో

ప్న్న రు ప్ాద్రశన ప్రీక్షలు న్నరాహంచవచు .
పరయోజ ాలు, ప ి

తులు:

ప్న్న రు గమన్నంచద ప్రీక్షల ద్ాారర మద్ా రిి అభ్ సనం గ రించి టీచర్ మలు ైన
మషయాలు

ెలుసుకుంటారు. మద్ా రిి అభ్ సన ైలి, ప్న్న రు గ రించిన సమగర సమాచారం

టీచరు గరహస్రరు. టీచరు కు, మద్ా రిికి మధ
అవకరశ్ం బలప్డుత ంద్. మమధ

వ

ావ ప్ాస్రరం బలప్డి, స్ీాయ అంచ ా

ైప్ుణా ల అంచ ాలకు ఇద్ ప్ామ్జ్నకరంగర

ఉంటుంద్ – సహకరరం, ఇతరుల అభిప్రాయాన్నకి మలువన్నవాడం, సహాయం చదస్ే లక్షణాలు
మొద్ల ైనమ. ద్ీన్నకి చాలా సమయం ప్డుత ంద్ – ప్రిశీలన న్నరాహంచడాన్నకి,

ప్
ై ుణా లు

రికరరుు చదయడాన్నకి సమయం చాలా కర రలిి ఉంటుంద్.

10. 3. 4. ఇవిఎస్ లో అనుకృత సమా ా ాలు ిదడం.
( వ్ా స ప ీక్షలో ఒక రకం )
అనుకృత సమా ా ాలు ద్ద్ే డం, మసరించడం, మమరిశంచడం చదస్ేలా ఒక ప్రీక్షను
మద్ా రుిల కోసం తయారుచెయా లి. ప్రీక్ష
మద్ా రుిలకు ప్ద్ నుంచి ప్ ిండు
చరి ంచాలి.అసలు ప్రీక్ష కోసం

రటిలో

దద్ీకి రండు

రరరల మ ంద్ుగర, తరగ లో

ర సరూప్ ప్ాశ్ిలు ఇచి , తరగ లో
ాలుగ ప్ాశ్ిలు ఇ రాలి.

ర స్రలను

రటిన్న
ిలలలు

సరిద్ద్ే , ఎడిట్ చదస్ి, మసరించి, ఖ్ండించద మధంగర ఉండదలా న్నప్ునంగర తయారు చదస్ి ఇ రాలి.
ప్రాథ
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ఆ

ర సరూప్ సమా ా ాలను స్ర ారణ అప్ో హలు, సరైన ే అయి ా అసంప్ూర

ప్ా సపంద్నలు గరన్న, అరిరహత

ైన

ావనల ో గరన్న తయారుచదయాలి. కొన్ని స్రరుల

సమా ా ాలోల ఒకటి లేద్ా రండు తప్ుపలుండాలి. ఇటువంటి ప్రీక్షలు మద్ా రుిలకు సరద్ాగర
అన్న ించడ

ే కరకుండా అవగరహన

ైప్ుణా లు ెంప్ ంద్ు ాయి. అనుశీలించడం / న్నరయం

సుకొనడం, ఎడిటింగ్, సరిద్ద్ే డం, అభివ కి
ప్రీక్షల ద్ాారర అవగరహన స్రమరరిాలు

ైప్ుణా లు వృద్ి చెంద్ు ాయి. ఇటువంటి

ెంప్ ంద్డ

ే కరకుండా, మమరశ ాత క మ ల షణ

కూడా అల రడుత ంద్.

10. 3. 5 ప శీ
ి లన ైపుణ ం
ప్రిశీలన అంటే మషయాలను ఒక ఉద్దేశ్ం ో గమన్నంచడం. ఇమఎస్ అంచ ాలో ప్ావర ా
ప్రిశీలన మలు ైన అంచ ా

ైప్ుణ ం. ద్ీన్నకి స్రటి మరకకటి లేద్ు. ఒక

ావనను అవగరహన

చదసుకున్న అనువరించడం లేద్ా ఇమఎస్ లో మమధ సంద్రరాలలో మూలా ంకన కోసం గరన్న
మద్ా రుిల ైప్ుణ ప్రిశీలనకు ద్ీన్నన్న ఉప్మ్గించవచు . సమాచారమ , జ్ఞానమ మాతా

ే

గరక మద్ా రుిల ైఖ్రి, మలువలను కూడా ెలుసుకొనవచు . ప్రిశీలన ైప్ుణా లను తరగ
గద్లో మద్ా రుిల మధ ప్రసపర వ వహారరన్ని కూడా ప్రిశీలించవచు . ఉద్ాహరణకు:


ప్రర వరణం ప్టల మద్ా రుిల ైఖ్రి, ప్న్న అల రటు
ల .



సాతంతాంగరను, అంద్రి ో కలిస్ి ప్న్న చదస్ే స్రమరిాం.



సమస్ర ప్రిషరొర స్రమరరిాలు.



తరగ లో భిని ాాన్నకి ప్ా సపంద్ంచడం.



ఆలోచనలు, అవగరహన ెంప్ో ంద్ంచుకోనడం.
ప్రిశీలన

ైప్ుణ ంలో

రడద మమధ ఉప్కరణాలలో ప్రిశీలన

ెడూ లు, రేటింగ్ స్ేొల్ి,

స్ో ొరు కరరుులు ఉంటాయి. ఇమఎస్ అంచ ాలలో సమాచారరన్ని రికరరుు చదయడాన్నకి
ఉప్మ్గించద ఉప్కరణాలను గ రించి చరి ద్ాేం.

ప్రాథ
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ఎ) ప ిశీలన ెడత ల్
అంచ ా రి షా రులో ఒకోొ మద్ా రిికి ఒకోొ ప్ుటకు కేటాయించాలి. బడి ప్న్న ద్ ాలోల
గరన్న, సంవతిరం ప్ ద్ువు ా గరన్న ప్ా
రు తయారు చెయా లి. ద్ీన్నలో

మద్ా రిికి సంబం ంచిన మవర

ైన ప్రిశీలన రికరరుు

రు గమన్నంచవలస్ిన అం రలు.

మద్ా రుిలను అంచ ా ేయడాన్నకి ప్రిశీలన ెడూ లు లో గమన్నంచవలస్ిన అం రలు.
ఎ) ప్న్నలో మద్ా రిి ఉండద మ ానం.
బి) బృంద్ాల ో కలిస్ి ప్న్నచదయడం.
స్ి) సాతంతాంగర ప్న్నచదయడం.
డి) బృంద్ సభ్ ల ప్టల

ైఖ్రి / ఆలోచనలు.

ఇ) వనరుల ఉప్మ్గం / న్నరాహణ.
ఎఫ్) అంద్రి ప్టల చూ ే గౌరవం.
) శ్రమకు మలువన్నవాడం.
హెచ్) ేరు కో రల ే కోరిక / అభిలాష.
ఐ) మమధ మషయాలకు జ్ఞా ాన్ని అనువరింప్జ్ేయడం.
జ్) స్ిఫరరసులు / తద్ుప్రి కరర కరమం / ీడ్ బా క్.
బి) ేటింగ్ కేలు
ఒక ప్రిశ్చ , వసువు, ప్న్న ప్టల అభిప్రాయం లేద్ా

రుపను వ కం చదయడాన్ని రేటింగ్

అన్న అంటారు. ఈ అభిప్రాయాలకు ప్రిమాణాత కంగర గరన్న, గ ణాత కంగర గరన్న ఒక స్ేొలు లో
వ కం చదస్రరు. రేటింగ్ స్ేొలు న్నరర ణాన్నకి, ఏ అం రలను కొల రలో టీచర్ గ రిస్రరు. ఒక
స్ేొలులో యూన్నటు
ల కేటగిరల
ీ ు ఉంచి ఆఅం రన్ని
ఇలా కొల రలన్న న్నరయిస్రరు.
చెతను పారవ్ేయడం గు ించిన అవగాహనకు సంబం ించిన

ేటింగ్

కేలు,

ా కి

సంబం ించిన విలువలు, అభపారయాలు.

ప్రాథ
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కరమ
సం
ఖ్

1.

అభపారయాలు

బలంగా

అంగీక ిసా
ను

అంగీక ిసా
ను

అ శ్చా
త

అంగీక ించ
ను

బలంగా

రసే ిసా
ను

ఇంటిన్న

శుభ్ాంగర
ఉంచడం
2.

తలిల ప్న్న

చెతను ఇంటి
నుంచి

3.

ప్రరేయా లి.

మమధ రకరల
చెత

య డాన్నకి

భిని

4.

ైన చెత

డబాబలుండాలి.
ప్రలి ీన్

సంచులను
మము
5.

ఉప్మ్గించాలి
ప్రలి ీన్
సంచుల

బద్ులు కరగితం
సంచు లను

రడకూడద్ు.

ప్రాథ
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6.

మా ఇంటి

శుభ్ాతకు ాద్ద
7.

8.

బాధ త.

చెతను తగ ల
బజటా ాలి.

ప్రలి ీన్

సంచుల వలల

మటిా కలు ితం
9.

అవుత ంద్.

కూరగరయల

చెత ో కంప్ో సుా
తయారు

10.

చెయా లి.

ప్ా న్న రస

కరలనీలో

ప్రరిశుధ
వ వసి

సకరమంగర
ఉండాలి.

ి) దృశ , శరవణ ికా డ ింగులు
ఇటువంటి రికరరిుంగ ల వలల టీచరు కి కూడా తన ప్న్న రు గ రించి మలు ైన ీడ్ బా క్
లభిసుంద్. అభ్ సన ప్రిశ్చాటికి సంబం ంచి మాటలే కరకుండా మౌ కేతర
కూడా ఈ రికరరిుంగ లు చూ ిస్రయి. యం ాాన్నకి ప్క్షప్రతం ఉండద్ు కనుక

ావ ప్ాస్రరరన్ని
రు ప్ూరిగర

స్ేాచ గర ఉండవచు .
ప్రాథ
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10. 3. 6. ఇవిఎస్ అంచ ాకు అదనపు ఆలోచనలు.
1. ‘ఆట’ ప ీక్ష
బో రుు ఆట గరన్న, ప్ద్ాల ఆటగరన్న తయారు చెయ మన్న మద్ా రుిలకు చెప్రపలి. ద్ీన్నలో
ఇమఎస్ కు సంబం ంచిన అం రలుండాలి. ఉద్ా: ‘మొకొల ప్ాప్ంచం’, ‘నీరు’ మొద్ల ైనమ.
ఆటలో న్నయమాలు, సూ ాాలను కూడా మద్ా రుిల ే తయారుచెయ మ ాలి.
2. ఇంటిలో ప ీక్షలు
ఇంటి వద్ే ప్ుసకరలు, స్రమగి,ర ఇతర అంద్ుబాటులో ఉని మద్ా త క వనరుల ో
మద్ా రుిలు తమద్ెైన

ైలిలో ఈ ప్రీక్షలు ప్ూరి చదస్రరు. తరగ లో మద్ా రుిల ో మాటాలడద

సమయాన్ని హరించకుండా ఇంటిలో ప్రీక్షల వలల టీచరు కు సమయం లభిసుంద్. అం దగరక
మద్ా రుిలు బాగర ఆలోచించి సమా ా ాలు రరయడాన్నకి రరికి కూడా సమయం లభిసుంద్.
3. పుసకాలు చత ి ప ీక్షలు ాయడం
ద్ీన్న ద్ాారర ప్ుసకరల సహాయం ో మద్ా రుిలు సమా ా ాలు రరయవచు . అరిం
కరకుండా కంఠసి ం చదయాలిిన ప్న్న లేద్ు.
4. సమూహ ప ీక్షలు
తరగ లో జ్రుప్వచు . ఇంటి ద్గా ర కూడా చదయవచు . స్ర ారణంగర సమూహ
ప్రీక్షలకు అను- కూలంగర సపంద్స్రరు. ప్ా ద కించి ఇమఎస్ లో ఈ

ైప్ుణ ం అత ంత

ప్ామ్జ్నకరం. సహకరర అభ్ సనం (బాలక్ 2 లో చూడండి) గ రించి

ెలుసు. సహకరర

అభ్ సనం

కు

నుక ఉని స్ిద్ి ాం ాన్ని గ రుచదసుకోండి. ఈ కింద్ ఉద్ాహరణను ద్ాన్నకి

సమనాయించండి.
సుకేశ్చ ఉత ికత ఉని టీచర్. అయిద్ో తరగ లో ఇమఎస్ అభ్ స ాన్ని అంచ ా
ేయటాన్నకి సమూహ ప్రీక్ష

ైప్ుణా న్ని ఉప్మ్గించారు. ఆ

సమూహాలుగర మభ్ ంచి ఇంద్ా ధనుసుి రంగ ల
ఆకుప్చ , ప్సుప్ుప్చ ,
ప్రాథ

ేరల ు

తరగ న్న 7 చిని

ెటా ారు. (వమౌల ట్, ఇండిగో, నీలం,

ారింజ్, ఎరుప్ు).ఒకోొ సమూహంలో 5 గ రు
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సమూహాలోల

ిలలలకు మమధ అభ్ సన స్రమరరిాలు, స్రయిలులు ఉ ాియి. ఎరుప్ు

సమూహంలో షర
స్ిద్ి ారి ,

మ్, జ్ఞన్ తారగర

మణంద్ర్

న్న ానంగర

ేరు కుంటారు. రమణ్ సగటు

అభ్ స్ించద రరు.

సమూహంలో రకరకరల అభ్ సన ప్ద్ి త లుని

సమూహాలు

ెలి ేటలు గలిగి ఉంటే,
ఏరపరచదటప్ుడు

ప్ా

రరు ఉండదలా సుకేశ్చ టీచర్ జ్ఞగరత

సుకు ాిరు.
5. జతలుగా చే ి ప ీక్ష్ించడం
ిలలలు జ్తలుగర కలిస్ి ఒకే సమస / మషయం/ప్ాశ్ి గ రించి ప్న్న చదస్రరు. జ్తలు
సాయంగర ఏరపడవచు . ఎం ిక చదస్ి న్నరయించవచు .

ిలలలను జ్తలుగర ఉంచి ప్ుసకరలు

చూస్ి రరయమనవచు , చరి ంచమనవచు . కరన్న సమా ాన ప్ ాాలు ఎవరికి

రరు

తయారుచెయా లి.
పరగ

స

క్ష్ించుకోనండి – 2

1. ఇమఎస్ కు అంచ ా ైప్ుణా లలో ఏద్ ఉతమం, ఎంద్ువలల ?
-------------

10. 4. ఇవిఎస్ లో వివిధ అభ్ సన లక్ష్య లను అంచ ా వ్ేయడంలో
గురుంచుకొదగిన
అం ాలు.
 రకరకాల పదతులను పాటించండి.
ఇమఎస్ లో రకరకరల అభ్ సన ఫలి ాలు ఉంటాయి. కనుక, అనీి మ ా ాలు కలి ిన
ద్ృకప ాలు ప్రటించడం.
 ప ీక్ష్ించడా కి భని

ప్రాథ

ైన ైపుణా లను ఉపయోగించండి.
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ిలలలు భిని వ కి ాాలు, అభ్ సన అభిరుచులు ఉంటాయి కనుక అంచ ా ప్రీక్షలు
కూడా రరకరరొలుగర ఉండద

రటి మద్ా రిి ఎద్గడాన్నకి,

ేరు కొనడాన్నకి అవకరశ్ం

ఉంటుంద్.


ైపుణా లు ప ీక్ష్ించే పరశిలు ాయండి.
ఇమఎస్ లక్ష్య లు కూడా ఉనిత

ైప్ుణా ల అభివృద్ి కోసం కనుక ప్రీక్షలలో

ప్ునశ్ రణ మషయాల ే కరక, ఇతర మషయాలు కూడా చదరర లి. సమస్ర ప్రిషరొరం,
అనువరన

ావనలు వంటి

ైప్ుణా లు అంచ ా

ైప్ుణా లు,కొత ప్రిస్ి త లకు తగిన సూ ాాలు వంటి

ేస్ే మధంగర, ప్ాద్రశన, సవరించడం, న్నరాహంచడం,

తయారుచదయడం, సాయంగర తయారుచదయడం, సంబం ాలను గరహంచగలగడం,
చూ ించడం,

ప్రిషొరించడం,

ఉప్మ్గించడం వంటి

ైప్ుణా లు ప్రీక్ష్ించద

ప్ాశ్ిలుండాలి.
 వి ా రుల వి ే ష
ల ణాత క సామ ాాలు అవగాహన చేసుకోవ్ాలి.
( రచ ంగర చెప్పన్న ఆలోచనలు గరన్న, తరొశ్హమ్ కరన్న, మషయాలను కరన్న
గ రించడం,

రస రన్నకి, ఊహకు గల

దడాను గ రించగలిగే స్రమరిాం.) ప్టాలు,

దడాలు గరహంచడం, ప్ో లికలు గరహంచడం, మవరించడం, ఊహంచడం, గ రించి
చెప్పడం, సంబంధం చెప్పడం, ఎం ిక చదయడం,

ేరు చదయడం, ఉప్మభ్జ్న

చదయడం వంటి ైప్ుణా లు లికి స్ే ప్ాశ్ిలు ఉప్మ్గప్డ ాయి.
 సంయోజన సామరాం ేరుాకు ేలా ఉండాలి.
మమధ మషయాల అభ్ స ాం రల సంబంధం గరహంచి స

కృతం చదయడం.

సృజ్ ాత క ఆలోచనల ో సమస్ర ప్రిషరొరం చదయడం.
అడగవల ిన పరశిలు: తరగ

రరీగర మషయ మభ్జ్న, కలప్డం, సంకలనం,

ఆలోచించడం, డిజ్ైన్ చదయడం, మవరించడం, సృ ించడం, న్నరాహంచడం, ప్ాణామక,
ప్ునరేరరపటు, ప్ునరిిరర ణం ప్ునసి

ప్రాథ
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 మూలా ంకన ైపుణా లు తెలుసుకోవ్ాలి. ( ర

ంచడం, అంచ ా వ్ేయడం).

అడగవల ిన పరశిలు: ప్న్న రు ప్ాద్రశన, అనుసరణ, ప్ాణామక, కరర కలాప్రల
న్నరరాహణ ద్ాారర మద్ా రుిల అవసరరలను గ రించడం. మద్ా రుిలను అంచ ా

ేస్ే

సమయంలో సరళ్ంగర వ వహరించండి.

10. 5. సా ాంశం
అంచ ా ఉద్దే రలలో అభ్ సన అంచ ా, అభ్ స ాన్ని

ెంప్ో ండించడం అభ్ సన కోసం

అంచ ా రండూ ఉంటాయి. అభ్ సన అంచ ాలలో రికరరుు చదస్ిన
న్న ేద్ంచడ

సమాచారరన్ని

ై ద, అభ్ సనం కోసం అంచ ాలో ప్ాణామక, ఇమఎస్ అభ్ సనంలో మరింత వృద్ి

కోసం కరర కలాప్రలు న్నరాహంచడం ఉంటాయి. అభ్ సన సమాచారరన్ని రికరరుు చదయడం
సమరివంత

ైన అంచ ాకు కతలకం. అంచ ా ఉప్కరణాల ద్ాారర అభ్ సన సమాచారరన్ని

ప్ ంద్వచు . ఇమఎస్ అంచ ాలో సమాచారరన్ని రికరరుు చదయడం కోసం ఉప్మ్గించద
ఉప్కరణాలు, ైప్ుణా లు ఇమ.
న్నరిిషా లక్ష్య లు, ప్నుల కోసం, ఉప్కరణాలు ప్రిగణంచద్గినమ, మశ్ాసనీయ

ైనవన్న

టీచర్ న్నరరిరించుకున్న తగిన మధంగర అంచ ా యా లి. అంచ ాకు ప్రీక్షన్న ఎంచుకు ేటప్ుడు
రరు చాలా జ్ఞగరతగర ద్ాన్నన్న రూప్ ంద్ంచాలి. ప్రిశీలన

ెడూ ల్, తన్న

జ్ఞబి ా, రేటింగ్

స్ేొలు, ద్ృశ్ శ్రవణ రికరరిుంగ లు ఉప్కరణాలలో కొన్ని. అభ్ సన ఫలి ాల ో ప్రీక్షలకు
సపషా

ైన ప్ాత క్ష సంబంధం ఉండాలి, సమ ౌల ం, సమగర అవగరహన కలిగి ైమద్ భ్రితంగర

ఉండాలి.ప్రిమాణాత క, గ ణాత క కొలమా ాలు రంటినీ టీచర్ ఉప్మ్గించాలి. అభ్ సనను
ెంప్ ంద్ంచద మధంగర స్రనుకూల, సూచ ాత క

ైన బా క్ న్నచద

మధంగర టీచర్ అంచ ా

ప్ద్ి త లను ఎం ిక చదసుకో రలి.

ప్రాథ
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10. 6.
పరగ

పరగ
స

స

క్ష్ించుకొనడా కి నమూ ా పరశిలు.

క్ష్ించుకోండి – 1

ఎ) ఏద్ెై ా ఉప్కరణాన్ని ఉప్మ్గించి మద్ా రుిలు ఎంత బాగర ేరు కు ాిరో
ెలుసుకునడాన్నకి సమాచారరన్ని రికరరుు చదయడం అభ్ సన అంచ ా.
రికరరుు చదస్ిన సమాచారం ఆ ారంగర, అభ్ సన కోసం తద్ుప్రి కరర కరమాల ప్ాణామక
రూప్ ంద్స్ే, అద్ అభ్ సన కోసం అంచ ా. ద్ీన్న ే ప్ునరను సం ానం (Remidiation)
అంటారు.
బి) మంచి ఉప్కరణం ఇలా ఉండాలి.
1. బో ధన – అభ్ సన మషయాలను జ్తప్రచదలా ఉండాలి.
2. ప్రిగణంచద్గినద్గర, మశ్ాసనీయంగర, సమ ౌల ం కలిగి ఉండాలి.
3. సరళ్

ైన ావనల ో మొద్ల రాలి.

4. సమయం ఎంత ప్డుత ంద్ో కూడా చూస్ి ప్రీక్ష రూప్ ంద్ంచాలి.
5. ప్ాత క్ష, ప్రోక్ష అం రలు రంటినీ చదరర లి.
పరగ

స

క్ష్ించుకోండి -2

సమా ా ాన్ని రరయండి /చెప్పండి.

10. 7. చదువదగిన గరం ాలు – ఉపయుక గరం ాలు
ఇమ English లో చూస్ి Type చెయ ండి.

10. 8. పాఠం చివ ి అభ్య సాలు.
1.

కు నచి న ఇమఎస్ అం రన్ని గ రించి

మద్ా రుిల అభ్ సన అంచ ాకు ప్రిశీలన

ెడూ లు తయారుచెయ ండి.
2. ఇమఎస్ అభ్ సన అంచ ాకు ద్ృశ్ – శ్రవణ రికరరిుంగ ఏ మధంగర ప్ామ్జ్నకరమో
ఉద్ాహరణల ో మవరించండి.

ప్రాథ
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- విద్యార్ధుల అవగాహనను ం ంద్ంచడయనికి అంచ య ఫలితయలు ఉపయోగంచడం

ాఠం

విషయ క్రమం
పరచయం

11.0

: అభ్ాసన లక్ష్యాలు

1

విద్యార్ధుల పరగతిని నివేద్ంచడం

1
1

కార్ాసాధక్మైన, సమాచయర్

1

అంచ య ఫలితయల ీడ్ బ్యాక్

1

నమూ య ర ర్ధు కార్ధులు
: పరగతిని నివేద్ంచడయనికి

ర్టు

చచే నివేదన సూతయరలు

లియోలు

అభ్ాసన లోటు ాటల విశ్లలషణ పరశ్ోధ యత్మక్ంగా పరీక్ష్షంచండం

1
1

పరశ్ోధ యత్మక్ంగా పరీక్ష్షంచవల ిన అవసర్ం, పరయోజనం

1

పరశ్ోధ యత్మక్ పరీక్షలను ర్ప ద ంద్ంచడం
క్ష్షంచి, విశ్లల ించడం

1

బ్ో ధన – అభ్ాసన పరకియ
ర ను స

11.5

ఇవిఎస్ అభ్ాస యనిి మర్ధగు పర్చడయనికి సవర్ణయత్మక్ కార్ాక్లా ాలు

11.6

సారాంశం
పరగతిని స

క్ష్షంచుకోవడయనికి నమూ య పరశిలు

11.7

:

11.8

: చదువదగన గరం యలు – ఉపయుక్త గరం యలు

1 9

ప్రాథ
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పరచయం
మ ుంద్ు చ ిమన ప్ర రలలో ఇమఎస్ అభ్యసనుంలో మ యయర్ధుల సఫలత, ప్ాగ లను
కరర్య సరధకుంగర అుంచ య

ేయడుం గ రుంచి

అుంచ య మార్గ ద్ర్శకుంగర

లుసుుంద్

ఉ ేశ
ద ుం

ుంప్ ుం ిుంచడుం

అభ్యస య ా

అుం రలుుంటాయి

బో ధన

ర్ూప్ ుం ిుంచిన ఎ నా

–

ర్ధ

ేర్ధుకు యార్ధ బో ధన – అభ్యసనలకు

కు తెలుసు ఒక
అుంద్ువలల

అభ్యసనలను

ేళ అభ్యసనుంలో అుంచ య

అుంచ యలో

ప్రీక్షను

ప్ర్య ేక్ిుంచ య కి,

యత, అ యత కరర్యకలాప్రలు

ెర్ధగ ప్ర్చ య కి

ీ లో ఉుంటాయి అయితద అుంచ య

ఫలితయలను తర్గ లో బో ధన – అభ్యసన ప్ాకయ
ి ను అర్ువుంతుంగర
అుంచ య ప్ాకయ
ి
కరర్య సరధకుంగర ప్ చదసుుం ో లే ో గ రుంచలేమ
ఫలితయలను ఎుంత బాగర

ుంచిన

ెర్ధగ ప్ర్చకప్ తద

ఈ ప్రఠుంలో అుంచ య

ే ిుంచి, మ ల ుంచగలమో చూ ే యుం ; మమధ మ యయర్ధుల

బల ీనతలు, బలాలు గమ సూ అభ్యసన లోతు ప్రటల ను ఎలా గ రుంచగలమో చూ ే యుం
ఒకసరర అుంచ య

ే న తరరాత ఇమఎస్ బో ధన, అభ్యసనలోల భ్మష్యత్ ప్ాణయళికలను

ేసుకొన య కి టీచర్ ఆ ఫలితయలను ఉప్యోగుంచుకొనవచుు
అభ్ాసన లక్ష్యాలు
ఈ ప్రఠుం చ ిమన తరరాత

ర్ధ ఈ కిిుం ి మష్యాలు

ేర్ధుకుుంటార్ధ



మ యయర్ధులకు, తలిల ద్ుండరాలకు అభ్యసన అుంచ య ఫలితయలు తెలియజెప్పడుం



మ యయర్ధుల అభ్యసనుంలో ఉనా బలాలు, బల ీనతలు గ రుంచగలుగ తయర్ధ



మ యయర్ధులు అభ్యసనుంలో ఎకకడ



అభ్యసనను మరుంతగర ద్ృఢతర్ుం చద ే కరర్యకలాప్రలు చదప్టడుం

ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ెనకబ ా యరో గి ుంచి

రరకి సహాయుం చెయయడుం

2

విద్యార్ధుల పరగతిని నివేద్ంచడం
అుంచ య ప్ాకయ
ి లో

ే ిుంచడుం మ ఖ్య

ెైన రెుం ో

సుంబుం ితులకు, అత ికి ఆ

ెకు కూ య చె ేప ప్ద్ు

అుంచ యకు మలువ ఉుండద్ు

ఇలా

సహాయకర్ుంగర ఉుం దలా

ఇ ి

అుం రలే

టో తెలుసరయి

ప్ా

ఇలా చదయ ప్క్షుంలో

ీడ్ బాయక్ ను మ యయర్ధులకు, తలిల ద్ుండరాలకు, టీచర్ల కు మ యయర్ధుల

తెలప్డుం జర్ధగ తుుం ి; అభ్యసన ప్ాకియలో

యకుయ

సమాచయరర ా

ే ిుంచడుం వలన – బో ధన – అభ్యసనలకు

ప్ాగ

ీ

అుంశుం

ేర్ధుకోవల న

గలిన

ప్లుర్కరలుగర చదయవచుు: రప్ ర్ధ కరర్ధాల వలె రప్ ర్ధలు మ

ిుంా చవచుు;

ెుంటరీ సరక్యయలు, ఎలకరా క్ రప్ రుంగ్, వయకిగతుంగర కలవడుం వుంటి అ ేక మ యలు

ఒకర ప్ద్ు కీ తన ప్ాయోజ యలు, ప్ర

బటి మటి

కలి

తులు ఉ యాయి ప్ర ి తులను, అవసరర ా

కూ య ఉప్యోగుంచవచుు సమయా కి రప్ ర్ధ చెయయడుం మ ఖ్య

ెైన ,

ేరకకనద్గన అుంశుం
టీచర్ చద ే అుంచ య రప్ ర్ధ మ యయర్ధులకు, తలిల ద్ుండరాలకు ఎుంతో మలు ెైన ి
టీచర్

గి ుంచయలి

మ యయరు ప్ాగ

స

ీ

క్షలో సహాయకరరగర ఉుండ య కి రప్ రుంగ

చదసు యామ ే ప్ా యన లక్యయ ా
టీచర్ గి ుంచి, ఫలితయల
మ యయర్ధులు

ేద్నలో తర్చుగర మ యయర్ధుల ప్ ా గెస్
ి రప్ ర్ధ అ
రర

తలిల ద్ుండరాలు

కూ య

ప్ాగ

కూ య అుంటార్ధ

తెలుసుకొన య కి

ఆసకి

చూ సరర్ధ అుంచ యలలో అభ్యసన కుం త
ీా సరనుకూల ద్ృకపధుం వలన రప్ ర్ధ కరర్ధాలో
ప్ాగ లో మ ఖ్ాయుం రలను ప్ా యనుంగర చెప్పవచుు
ప్ా యనుంగర చెప్పడ

రుష్ సరనుకూల అుంచ య ప్రమల యలను

ేకరక లోటుప్రటు
ల చెప్పడుం కూ య

అభ్యసనుంలోను, ప్ాగ లోను తలిల ద్ుండరాలు, టీచర్ధల

ే ిుంచడ

ే అుంద్ువలల మ యయర్ధుల

ాగసరామయుం వ ుంచ య కి ప్ాగ

ేద్న తోడప యలి
ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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కార్ా సాధక్మైన సమాచయర్
అుంచ య రప్ ర్ధలో
కరర్యసరధక

చచే నివేదన సూతయరలు

సర యర్ యుం రలు మ యయరు ప్ాగ

ెైన, సమాచయర్

చదు

గ రుంచి చయలా కొుంచె

ే చెబ తయయి

ేద్న ఇలా ఉుం యలి

 ప్రగణుంచద్గన ిగర, సపష్ుంగర,

యయయుంగర ఉుం యలి

 మ యయర్ధుల బలాలు, బల ీనతలు రెుండూ చెప్రపలి
 మ యయరు కుంద్ృతుంగర ఉుం యలి అుంటే మ యయర్ధాల
సుంప్ా ిుంప్ు సమయుం నుుంచద

ఉుం యలి

ాగసరామయుం అభ్యసన కరరరయల

రర్ధ తమ లక్షయ సరధనను, ప్ాగ

సాయుంగర గి ుంచగలిగ మధుంగర ఉుం యలి
 మ యయర్ధుల అభ్యస య కి సహాయకర్ుంగర ఉుం యలి
బద్ు తను

రర అభ్యసన ఉనుు కర్ణను,

ుంప్ ుం ిుంచయలి

 సమయా ా సమర్ుుంగర ఉప్యోగుంచుకో రలి రప్ రుంగ

వయయహాలను జాగితగర

ర్ూప్ ుం ిుంచుకొ , ఏ సమయుంలో చెప్రపలో, ఎుంత తర్చుగర చెప్రపలో టీచర్ధల
ర్యిుంచుకో రలి
 ప్ా

రర లక్షయ సరధన, ప్ాగ

ద్ృ లో ఉుంచుకో రలి
 మలువలను,
సమర్ుుంగర

జాయి గర

ెైఖ్ర్ధలను

క యా ఇమ మమౖష్

గ రుంచయలి

లల ల ఆతు గౌర్ ర ా, సుంక్మా ా

రరుణయతుకుంగర

ీడ్ బాయక్ ఇ రాలి

ొకిక చెప్పుం ి జాానుం, అవగరహన,

ెైనమ ఇమఎస్ అధయయనుంలో మ ఖ్య

ెైప్ుణయ ఫలితయల

ెైనమ గనుక మటి

ే ిుంచయలి

 తలిల ద్ుండరాలకు కూ య కిియామల జోకరయ ా కలిగుంచుం ి రప్ రుంగ
ర్ుంతర్ వృ ు ి, స
 అర్ువుంత

క్షలలో తలిల ద్ుండరాలు ప్యరగర ప్రలగగ ేలా టీచర్ధల శిద్ు టాలి

ెైన, ఉప్యోగకర్

ెైన సమాచయరర ా,

ీడ్ బాయక్ ను ఇవాుం ి త యారర

మ యయర్ధుల భ్మష్యత్ అభ్యసన వయయహుం ర్ూప్ ుంద్ుతుుం ి
ఫలితయలతో ప్ లిు చూసూ మ యయరు లక్షయ సరధన ప్ాగ

ప్రాథ

ప్ాకయ
ి ల

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ప్రామాణక అభ్యసన
ే ిుంచవచుు అుంతదగరక

4

గతుంలోనూ, ప్ాసుతుం ఉనా
ప్ాగ

రర అభ్యసన లక్షయ ఫలితయలను ప్ లిు చూ

కూ య

ే ిుంచవచుు

అంచ య ఫలితయల ీడ్ బ్యాక్
ీ లో ఉుం యలిినమ :
రుష్ సరమరరుాలలో గ ణయతుకుంగర గడ
ి ల లో



సూచికలుుం యలి

మలయితద ఒక

ీడ్ బాయక్ ఉుం యలి

లే య

రుష్

రుష్ సరమరరుా ా ప్లు చినా అుం రలుగర

మభ్జుంచి సరమర్ుా కొలతలుుం దలా చూ యలి
మ యయరుకి



మరుంత

ప్ాగ లో

సహాయుం

చద ేలా

ేర్ధుకుుంటు యా ో తెలి ే మవర్ణ గ ణయతుక

ఉుం యలి

మ యయరు

ీడ్ బాయక్ గ డ్ లే య

ఎలా

ెరీగ డ్ లే య

సహాయుం అవసర్ుం అ ే ి గ ణయతుక రమార్క అయి య మ యయరు సరమర్ుాుం ఏ
సరియిలో ఉుం ో

రుష్ుంగర చెప్పలేద్ు

ీ కి బద్ులుగర మచర్ుమ అ

సర్ లో గ డ్ అ ే రమార్ధక, రెుం ో
తన రమార్ధకలో ఈ మధుంగర రర
అభిప్రాయాలను ఎవర

సర్ లో

ొ పుంచకుుం య

ెైన, గ రుంచద్గన ప్ాగ

గ డ్,

ెరీ గ డ్ అ

ప్ాగ

గ రుంచి చద న స

ఉనాయ, టీచర్

య: మ చర్ులోల సు య తన అనుకూల, ప్ా కూల
ేాచఛగర చకకగర చె పుం ిమ అ

రప్ ర్ధ కరర్ధాలో చె ేప అుం ర కి మలువ మరుంతగర
రుష్

ెరీ గ డ్ అ

ఉ యా, మొద్టి

ఉ యా

ర్ధగ తుుం ి సు య క యా

రప్ ర్ధ మనకు చెబ తుుం ి గ ణయతుక రమార్ధక

ఉుండడుం సర యర్ణ

ే అయి య టీచర్ వయకిగతుంగర సు య

క్ష వలల రమార్ధకకు గ ణయతుకత రగుం ి

నమూ య ర ర్ధు కార్ధులు
ఎన్

ఇ ఆర్ టి ప్ాచురుంచిన I – V తర్గతుల

మూల గిుంధుం నుుంచి

ప్రరయవర్ణ అధయయనుం

ఇ అుంచ య రప్ ర్ధను ఉ యహర్ణగర ఇచయుమ

అుంచ య
కిుంి ి

ఉ యహర్ణను చూడుం ి

ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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పరాావర్ణ అధాయ యలు
శరీర్ుంలో
ప్

సహాయం
అవసర్ం

క ంచం క్షు
పడషతచ

చచయగలర్ధ

చచయగలర్ధ

మమధ అవయ రలు చద ే

అర్ుుం చదసుకుుంటార్ధ

వయకిగత శుభ్ాత, ఆరోగయ ప్రర్క్షణయల
మధయ సుంబుం య ా గ రసరర్ధ
మనుష్ులు ఇుంటిలో

వ ుంచవల న

అవసరర ా గ రసరర్ధ
రతయవర్ణ ప్ర తులను బటి మమధ
ర్కరల ఇళల ను గ రసరర్ధ
మమధ ఆహార్ ప్ యరరులను వరీగకరుంచి
రటి ప్ ష్క మలువలను చెబ తయర్ధ
ఆహారోతప చద ే

రర

గ రసరర్ధ

ఉ య: రెైతులు, చదప్లు ప్టే రర్ధ
ార్త దశ ప్టుంలో మమధ రరష్టరా లు
కుంద్ాప్రలిత ప్రాుంతయలు ఎకకడర యాయో
చెబ తయర్ధ
మమధ ప్రాుంతయల ప్ాజల
ఆహార్ప్ుటల రటు
ల ,

రతయ- వర్ణుంలో

రటికి గల సుంబుంధుం తెలుసుకుుంటార్ధ

ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ై ప్టిక ఇమఎస్ అుం రల జాబితయను ఇసుుం ి కర , మ యయరు
చెప్పద్ు అుంతద కరక టీచర్

రుష్ సరమరరుాలను

రయఖ్యలు కూ య సర యర్ణుంగర ఉ యాయి

రుష్ుంగర లేవు

ఉ య: రతయవర్ణ ప్ర ి తులను బటి మమధ ర్కరల ఇళల ను గ రసరర్ధ
ఒక ప్రఠ రలలో మ యయరు సరమరరుాలను
ఉుం ి రమార్ధకలు గ డ్ లే య
ఉ యా, టీచర్

ెరీ గ డ్ అ

రుష్ుంగర సూచిుంచద మధుంగర రప్ ర్ధ కరర్ధా
ఉ యాయి రమార్ధకలు సర యర్ణుంగర ే

రుష్ రయఖ్యలు కూ య చద రర్ధ చూడుం ి:

వ సం

ఇవిఎస్ విజఞాన శ్ాసత రం

సు ర్ట –

సు ర్ట – II

I
ప్రమలన

ెైప్ుణయయలు

అవగరహన

జ గ డ్
జ

జ
మజ

ెరీ

గ డ్
జజీమత ప్ర ి తులకు అనువర్న

మజ

మజ

లౌకిక జాానుం

మజ

మజ

గ ర్ధుంచుకోనడుం గ ర్ధచదసుకొనడుం

మజ

మజ

ఒక య తో మరకక య కి గల సుంబుం య ా

మజ

మజ

మ ల ష్ణ సరమర్ుాుం

మజ

మజ

తర్గ లో చర్ు

మజ

మజ

మజ

మజ

ప్రాజెకు ప్

మజ

మజ

సరమూ క కరర్యకలాప్ుం

మజ

మజ

ప్రలగగనడుం

మజ

మజ

ప్ాయతాుం

మజ

మజ

గ రుంచద సరమర్ుాుం

ేకర్ణ ెైప్ుణయయలు

ప్రాథ
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సమర్పణ i) మౌ క
ii) లి త

మజ

మజ

మజ

మజ

మజ

iii) బొ ములతో

మజ

ఉతుికత

జ

మజ

ప్రీక్ష గడ
ి లర

ఎ+

ఎ+

గ డ్ కర ,

ెరీ గ డ్ కర

గర , టీచర్ కి గర

మనకుం చెబ తయయి?

ప్ాయోజనుం ఉుంద్

రేష్ రమార్ధకలు రరయాలి గ డ్,
అవసర్ుం మ ఖ్యమ

ామసు యారర బాగ ుంద్
ెరీ గ డ్ అ

గ రుంచయలి అుంద్ువలల

చద న అుంచ య రమార్ధకలతో ప్ లిు చూ
జుంగర జర్ధగ తునా ప్ాగ

ప్రఠ రలలు

ఉప్యోగసరయి

ర్టు

ెయాయలి

ీ

ర్ుంతర్ అుంచ య

గమ సూ , ప్యర్ాుం
వలల ప్ా

మ యయరులో

మ యయరు

లియోలు
ప్ాగ

ే ిుంచ య కి

ఒక ఏ య ిలో మ యయరు చద న ప్

మ యయరు చద న ప్

కరద్ు మ యయరుకి

ెలల తర్బ ి మ యయరు
అుంచ య

చెప్ప య కి టీచర్ధ

తెలుసుుం ి

పరగతిని నివేద్ంచడయనికి
కొ ా

ై మధుంగర చద న రప్ ర్ధ వలల మ యయరుకి

ేకరుంచి టీచర్ మ ిగర

ైలులో

ప్ ర్

ఫ లియోలు

అుంతయ ప్ ర్ ఫ లియోలో ఉుంటుుం ి
డతయర్ధ ఇలా ప్ా

మ యయరుకి

ైలు

ఉుంటుుం ి ప్రఠ రల ఏ య ి అుంతయ ప్ ర్ ఫ లియోలో సమాచయర్ుం చదర్ధతూ ే ఉుంటుుం ి ఈ
మధుంగర:


కుటుుంబ సభ్ యల యాయిుంగ లు,



మమధ ర్కరల ఆకులు, వసరా లు, ప్ువుాలు



వర్క

ీటల ు, తర్గ

కచ్ లు

ప్ లో సమా యన ప్తయాలు, ఒక ఫరకరీ

సుంద్రశుంచి రర న

రప్ ర్ధ


ప్రాథ
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ేా తులు ఇచిున కరర్ధాలు
ఒరగర

, మటితో చద న ప్

ప్ ర్ ఫ లియోలోల టీచర్ కిుంి ి మష్యాల ై శిద్ు

టాలి:



మ యయరు చద న ఉతమ



అుంచ య రకరర్ధా, ప్రీక్షల మార్ధకలే కరకుుం య మ యయరు చద న ప్



జాగితగర

యచి, అవసర్

ెైన ప్ ే కరకుుం య, అ ా ప్నులు చదరరులి
అుంతయ ఉుం యలి

ెైనప్ుడర తలిల ద్ుండరాలకు చకకగర ఇ రాలి

రప్ ర్ధ చద ేటప్ుడర


మమధ సరమరరుాలను చదరరులి అప్ుప ద భినా సరమరరుాలను గ రుంచి చెప్పవచుు



ప్ా

సూచికి ప్ాతదయక గడ్
ి ఉుంటుుం ి మమధ సూచిల మష్యుంలో మ యయరుకి భినా

సరమర్ుా సరియ లుుండవచుు


ఇమఎస్ లో మ యయరు ప్ాగ

గ రుంచి తలిల ద్ుండరాలకు సుంప్యర్తయ ద్ృకపధుంతో రప్ ర్ధ

చెయయడుం మ ఖ్యుం


ఇమఎస్ అభ్యసన లక్యయలు

ేర్ధుకోవడుంలో మ యయరు ప్ాగ

తలిల ద్ుండరాలకు టీచర్

సపష్ుంగర చెప్రపలి ఇ ి టీచర్ ాద్యత


మ ల ుంచిన అభ్యసన లోతుప్రటల మష్యుంలో మ యయరు ప్ాగ లో తలిల ద్ుండరాలు కూడ
ప్రలు ప్ుంచుకో రల

పరగతిని స

రరకి మార్గ ద్ర్శకతాుం ఇ రాలి

క్ష్షంచుకోండష – I

మ యయరు అభ్యస య ా గ రుంచి

ే ిుంచడుం ఎుంద్ుకు అవసర్ుం ?

--------------------ే ిుంచ య కి సుంబుం ిుంచిన మూడర ప్ా యన సూతయాలేమ?
--------------------ప్ ర్ ఫ లియో అుంతద ఏ

టి? ప్ాగ

ే ిుంచడుంలో ఇ ెలా తోడపడరతుుం ి?

---------------------

ప్రాథ
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అభ్ాసన లోటు ాటల విశ్లలషణ పరశ్ోధ యత్మక్ంగా పరీక్ష్షంచడం
ఒక ప్ర ర ా గర , మష్యా ా గర
అర్ు

ెైుం ో అుంచ య

బాగర

చెప్పడుం ప్యర కరగర ే

ేయ య కి సర యర్ణుంగర ప్రీక్ష

రరకి ఎుంతగర

డతయర్ధ అుంచ య తరరాత కొుంద్ర్ధ

ేర్ధుకు యార్ , మరకొుంద్ర్ధ అభ్యసన ఫలితయలను ప్యరగర అుంద్ుకోలేద్

తెలుసుకుుంటార్ధ ఇప్ుపడర
మష్యుం లే య

ీ కి కరర్ణయలు తెలుసు కోవ య కి

ర్ధ

ర్ధ ప్ాయ ాసరర్ధ

ఏ

ావన కష్ుంగర ఉుం ో తెలుసుకొనడుం, అభ్యసనుంలో

ఈ మష్యాలను

మ ల ుంచ య కి ప్ర ోధ యతుక ప్రీక్షల మ య య ా అవలుంభిసరర్ధ

ప్ర ోధ యతుకుంగర

ప్రీక్ిుంచడుం వలన అభ్యసన

యణయతయ

ర్ధగ తుుం ి బో ధనలో సమర్ుత బాధయతయయ తతాుం

వసరయి
పరశ్ోధ యత్మక్ంగా పరయోగంచవల ిన అవసర్ం, పరయోజనం
ప్ర ోధ యతుకుంగర
భినా

ెైన రద్

ప్రీక్ిుంచడుం

ఇ ి తెలుప్ు తుుం ి

వయకిగతుంగర

చద ే

ప్ ,

ప్ా

వయకుల సరమర్ుా మ ల ష్ణకు ఈ ప్రీక్షలు

ర్ా సరర్ధ ఇమ వయకుల అభ్యసన ఇబబుం ికి కరర్ణయలను గ రుంచి సమాచయర్
ప్ర ోధన ప్ా యన

ెైన ప్

ర్యిుంచి, ఆ ఇబబుం ి
ప్ర ోధ యతుక ప్రీక్ష
ెైప్ుణయయలు ప్ా

ఏ

మ యయరు
సరయి

తుంతద మ యయరు అభ్యసనుంలో ఏ మధుంగర కష్ప్డరతు యా ో
తొలగుంచి గరష్ుంగర మ యయరు అభ్యస య కి తోడపడడుం

ర్ుంతర్ుం జర్ధగ తూ ఉుం యలి ఎుంద్ుకుంతద మ యయరు

ేర్ధుకు ే మమధ

ీ కిముంగర అభివృ ు ి చెుంద్ుతూ ఉుం యలి మ యయ సుంవతిర్ుంలో ఒకసరర క య

ఎకుకవ సరర్ధల టీచర్ ఈ ప్రీక్షలు

ర్ా

ే ఉప్యోగకర్ుంగర ఉుంటుుం ి ఏ య ి మొద్టోల

ప్ాణయళికకు ఇ ి బో ధన మార్గ ద్రశగర ఉుంటుుం ి ఏ య ి మధయలో మ యయరు ఎుంత వర్కు
ేర్ధుకోగలిగర ో , ఇుంకర ఈ అభ్యస యలను ఎుంతగర బలో ేతుంచదయాలో
ఏ య ి చివరోల ఏ య ి అుంతయ మ యయరు ఏుం

ప్రాథ
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సరియి

ావనలకు మార్గ ద్రశగర ఉుంటాయి ఒక ేళ ఎకుకవ ముం ి మ యయర్ధులోల గనుక

అభ్యసన లోప్రలు గమ

ే, టీచర్ తన బో ధన ప్ాకయ
ి లో ఏ ెై య తప్ుపుం దమోన

ఆలోచిుంచయలి మ యయర్ధుల అభ్యసన ఇబబుంద్ులు, అభ్యసన ప్ాకయ
ి ను క్షుణుంగర ప్రమలిుంచడుం
అవసర్ుం
పరశ్ోధ యత్మక్ పరీక్షలను ర్ప ద ంద్ంచడం
కరర్య

ు ి ప్రీక్షల క యా ఇ ి భినా

మసృతుంగర ఉుంటుుం ి గనుక ప్ా
ప్రీక్షలో ప్ా

ెైన ి కరర్య

ు ి ప్రీక్షలో ప్ాశాలు మష్యుం

అభ్యస య అుం ర కి సుంబుం ిుంచి ఉుండవు ప్ర ోధ యతుక

అభ్యసన అుం ర కి ఎ నా సుంబుం ిత మష్యాలుుంటాయి కనుక

రటికి ఉప్

ప్రీక్షలు ఉుంటాయి
మష్యా ా చినా మష్యాల నుుంచి మసరర్ుంగర ప్ామౖాుంచడుం ఈ ప్రీక్షలో ఉుంటుుం ి
కరర్య

ు ి ప్రీక్షలోలా ప్ామౖాుంచర్ధ అుంద్ువలల ప్ర ోధ యతుక ప్రీక్షలో మష్యా ా చయలా

జాగితగర మ ల ుంచి మ యయర్ధులు చద ే సర యర్ణ తప్ుపలను

ాగర మవర్ుంగర ప్రమలిుంచడుం

ఉుంటుుం ి
పరగతిని స

క్ష్షంచుక నండష –

మ యయర్ధుల సరమరరుా ా
రరుర్ణయతుక ప్రీక్ష ఉ ే దశుం

తర్గ ప్రీక్ష ఉ ే శ
ద ుం
అభ్యసన కష్టరలు అధయయనుం చదయడుం

అుంచ య మరయ ప్ర ోధ యతుక ప్రీక్షలలో తద యలను చెప్పుం ి
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బ్ో ధ య – అభ్ాసన పరకయ
ిర ను స
అుంచ య

వలల

మ యయర్ధుల

క్ష్షంచి విశ్లల ించడం
అభ్యసన

ప్ాగ

తెలుసుుంద్

మనుం

అర్ుుం

చదసుకు యాుం మ యయర్ధుల అవగరహన, టీచర్ బో ధనలో ఉనా లోటుప్రటల ను గ రుంచ య కి
ఇ ి తోడపడరతుుం ి ప్ా

మ యయరుకి

ెుంట ే మార్గ ద్ర్శకతాుం ఇచిు అప్ హలు, తప్ుపలు

సర ిద్ేవల న అవసర్ుం ఉుంటుుం ి

ీ వలల అభ్యసనుం సజావుగర సరగ తుుం ి అుంచ య

ఫలితయలను మ ల ుంచి, బో ధన – అభ్యసన ప్ాకయ
ి

ెర్ధగ ప్రచద మధుంగర సర ి ే ద చర్యలు

చదప్టాలి
సర ి ే ద బో ధన – అభ్యసన ప్ాకయ
ి
అుంటే అభ్యసనుంలో తలెతద అవరో యలు
తోలగుంచడుం, బో ధన – అభ్యసన ద్ృకప యలను
అనుగ ణుంగర మళ్ళీ ర్ూప్ ుం ిుంచుకోవడుం
ప్ాయతా

ద్ృకప యలను స

అభ్యసన అనుగ ణుంగర మళ్ళీ అ ిగ

ుంచద

లల ల మష్యుంలో టీచర్ధల తమ బో ధన – అభ్యసన

క్ిుంచు కొనవల న అవసర్ుం ఉుం ి ఈ అవసర్ుం ప్ా

ఉుండవచుు కొుంతముం ికి ఒక
రేష్

ైలికి

ి

అద్నప్ు సహాయుం కరవల న

ఇష్ప్డర్ధ

లల ల అభ్యసన అభిర్ధచులు,

రేష్

ావన అర్ుుం కరద్ు కొుంద్ర్ధ

రరకి మారోటూ

లల లు ఒక టీచర్ ను

య తో ఆ టీచర్ బో ిుంచద మష్యుం ప్టల ఆసకి కలగద్ు కొుంత ముం ి

లల లకు

ెైన అభ్యసన ఇబబుంద్ులుుంటాయి కొుంద్రకి గిహణ శకి తకుకవగర ఉుంటుుం ి ప్ా

రర మష్యుంలోను కచిుత

ెైన కరర్ణయ ా తెలుసుకొనడుం

ప్ాకయ
ి లో ఎటువుంటి మార్ధపలు,

ెర్ధగ ద్ల ఉుం యలో టీచర్

యారర బో ధన – అభ్యసన
ర్యిుంచుకు ే అవకరశుం

కలుగ తుుం ి

మ యయరుకి సహాయుం చదయ య కి ఎవరెై య సుంబుం ిత

తలిల ద్ుండరాలు

మాన క రసర ేత

ప్ాతదయక మ యయ

ప్ుణ

ప్ుణ డర

ి సహాయుం కూ య టీచర్ కు

అవసర్ుం కరవచుు
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సర ి ే ద బో ధన – అభ్యసన ప్ాకయ
ి
మ యయరు

రుష్ బలాలు, అవసరరలు

మ ల ుంచడుంతో మొద్లెై, బో ధన సరమగి, ప్ాకయ
ి లో అభ్యస య కి ఎలా సహాయుం
చదసు యాయో స

క్ిుంచయలి మ యయర్ధులకు తమ బలాలు, ప్ర

తమ బల ీనతలు, ప్ర
మధుంగర

రర

సరనుకూల
అత

ెైఖ్ర

రర

తులు తెలి ేలా చదయాలి తమ బల ీనతలు వ ిలిుంచుకు ే
రర వయకిగత అవసరరలను బటి ఉము కర ే శకిముంత

ెైన ప్ునర్ధతదజ చకిుం ఏర్పడరతుుం ి మ యయరు
భినా

తులు తెలి ేలా చదయాలి

ెైన కరర్యకలాప్రల

ెైన ,

ేర్ధుకో రల ే ఆసకి లేకప్ తద,

యారర మార్ధుతూ మ యయరు అభ్యసనముంటే ఆసకి

చూ ేలా చదయాలి సర ి ే ద బో ధన – అభ్యసనలో టీచర్ల కు తగన

ెైఖ్ర

ెైప్ుణయయలు ఉుం యలి

అయితద తయతయకలిక గ రుంప్ు ఆ యర్ుంగర సర ి ే ద ప్ాయతయాలు జర్ధగ తయయి కనుక, సర ి ే ద
వయయహా ా, కరర్యకిమా ా సవరుంచు కొన య కి టీచర్ సుం ద్ే ుంగర ఉుం యలి ఒక ేళ మ ుంద్ు
ఎుం క చదసుకు యా ద్ృకపధుం, సరమగి ప్ చదయ

ప్క్షుంలో సవర్ణ అతయవసర్మ

ాముంచయలి
టీచర్ట గనుక్ కింద్ విధంగా బ్ో

తత చయలామంద్ ిలలలు బ్యగా ేర్ధేక్ుంటయర్ధ

i . ప్ర రలు చినామగర ఉుం యలి
ii . చూడడుం, మనడుం, ాముంచడుం వుంటి కరర్యకిమాలుుం యలి
iii . ఎకుకవ మవరుంచద ి, బొ ములు, ద్ృశయ శివణోప్కర్ణయలు
iv. కిలష్

ెైన ప్ కి ఎకుకవ సమయుం ఇవాడుం

v. అభ్యసన అనుభ్ రలను వయకిగతుం చదయడుం
vi . యటకరలు, ప్ాద్ర్శన కళలోల వలె ఉ దాగప్ర్
vii . ెైమధయ భ్రత

ెైన జోకయుం ఉనా కరర్యకలాప్రలు

ెైన ేార్ణ, సరమగి

ప్ాతయయమాాయ బో ధన – అభ్యసన కరర్య కలాప్రలు అభ్యసన ఇబబుంద్ులునా కొ ా
కసులలో కరర్ణయలు చయలా చినామగర ఉుంటాయి ఒక మ యయరు బో ధన – అభ్యసన ప్ాకయ
ి
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జర్ధగ తునాప్ుడర అశిద్ుగర ఉుండవచుు అల రటు లేకప్ వడుం, అజాానుం, బ ికి సరగరగ
రరకప్ వడుం వలల తప్ుపలు చదయవచుు
విద్యారుకి ఆసకితలో ఇబ్బంద్ ఉంటే కింద ఇచిేన పరతయామాియ కార్ాక్లా ాలు
పరయతిించవచుే



రర జీమతయలకు సుంబుం ిుంచిన కధలు చెప్పడుం
గత అనుభ్ రలకు సుంబుం ిుంచిన అుం రలను బో ిసూ సుంబుం య ా, ప్ాయోజ య ా
మవరుంచడుం



ఒక అనుభ్వుం కలిగుంచడుం, క్తా ప్ర్యటన తరరాత ప్ర ర ా బో ిుంచడుం



మ యయరు అభ్యసనుం మొద్లు ట య కి ఇబబుం ి ప్డరతునాటల యితద, ఇలా
ప్ాయ ాుంచయలి



ప్ కి సుంబుం ిుంచి చిటాక చెప్రపలి



కిలష్

ెైన అభ్యసన ావనలను చినా అుం రలుగర చద

మవరుంచడుం



ఆర్ుంభ్ుంలో చినా ావనలను చినా అుం రలుగర చద

మవరుంచడుం



ఆర్ుంభ్ుంలో చినా ావనలు



ప్ా ప్ కి కరల సూచనలు ఇవాడుం



తర్చుగర ప్



సపష్



తోటి

ప్నులతో మొద్లు టడుం

మొద్లు టిన కొ ే ి

మ ష్టరలోల ే ప్ాగ

త

చదయడుం

ెైన సూచనలు ఇవాడుం
లల ల సహాయుంతో మ యయరు ప్

ఆర్ుంభిుంచదలా చదయడుం

ఒక్ వేళ సమూహంతో క్లి ి పని చచయడయనికి విద్యారు కి ఇబ్బంద్గా ఉంటే, అపపుడు


తగన సరియిలో ఒక ప్



ఆమౖుంచిన అభ్యసన ఫలితయ కి సుంబుం ిుంచిన కష్టర ా కొుంచెుం తగగ ుంచుం ి
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చినా ప్నులతో మొద్లు

టి, కరవల న ప్

కిముంగర ుంచుం ి ;



ఒక ప్ లో కూ య రరక ర్కరల ప్నులు చద ేలా చూడుం ి

ఉ య: చయర్ధలు, ప్టాలు,

జెుం యలు తయార్ధచదయడుం, బొ ములు గీయడుం మొద్లెైనమ
ఇవిఎస్ అభ్ాస యనిి మర్ధగుపర్చడయనికి సవర్ణయత్మక్ కార్ాక్లా ాలు
మ యయర్ధులకు

గ ణయతుక

ర్ా ుంచవల న ప్ా యన ప్రతా

అభ్యస య ా

ుంప్ ుం ిుంచడుం

టీచర్ధగర

ర్ధ

ర్ధ మార్గ ద్రశగర వయవహరుంచినప్ుప ద ఇ ి సరధయుం

అప్ుప ద మ యయర్ధులు చుర్ధగరగ అభ్యసన ప్ాకయ
ి లో ప్రలగగుంటార్ధ

బో ధన - అభ్యసన

ప్ాకయ
ి లో, మ యయరు తప్ుపలెకకడ చదసు యా ో ఆ మష్యాలను గమ ుంచయలి బొ ధా –
అభ్యసన ప్ాకయ
ి లో ఇ ి కీలక ద్శ – ఎుంద్ుకుంతద బో ధన సరమగి
మ ల ుంచడుం వుంటి

రటి

యారర ఆమౖుంచిన గ ణయతుక అభ్యస య ా సర ిుంచగలర్ధ ఉ య:

ఆహార్ుం అ ే మష్యా ా అుంచ య
ఆహార్ుం వుండరతయర్

చెప్పడుంతో

ేసూ, చయలా ముం ి

ఈ మష్యుం సవర్ణయతుక ప్ాయోజ య ా
ె

లల లు తలిల , ఇతర్ ఆడ రర్ధ

రరకి ఒక ద్ుర్భిప్రాయుం ఉుంద్

అప్ుపడర టీచర్ ఒక హో టల్ లో మగ వుంట మ
టీచర్ గి ుంచగర ే ఆ

తయార్ధచదయడుం,

టీచర్ గమ ుంచయర్ధ

వుంట బాగర చదసరర్

చెప్రపర్ధ ఇకకడ

ెర్ ేర్ధసుుం ి అవగరహన లో లోప్ుం ఉుంద్

ెుంట ే సవర్ణ సర ి ే ద చర్యలు చదప్టాలి లేకప్ తద జెుండర్

ర
ీ యోటైప్ మష్యుంలో మ యయరు సహృద్యతను కోలోపతయడర
సవర్ణయతుక బో ధనకు మమధ కరర్యకలాప్రలు

ర్ా ుంచవచుు

ఒక ఉ యహర్ణను

గమ ుంచుం ి
సలుం అ ే ఇమఎస్ టీచర్ V తర్గ
కరలేద్

లల లకు ర్క ీనత అ

బో ధప్ ిుం ి ఈ మష్యా ా ఆయన

యా అ ే

ావన అర్ుుం

ఎటీట్
ా ఫర్ మ కటో అ ే అ యయయుం

మవరసునాప్ుడర గమ ుంచయర్ధ ఇ ి ఇమఎస్ ప్ుసకుం లుకిుంగ్ అ దుండ్ లో ఉుం ి
ప్రాథ
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ఈ అభ్యసన లోప్ర ా గ రుంచగర ే అ

యా గ రుంచి

లల ల అవగరహనను సర ి ే య య కి

కిుం ి కరర్యకలాప్రలకు ప్ాణయళిక ర్చిుంచయర్ధ


ప్ుణ

ి చదత ఉప్ యయసుం ఇ పుంచయర్ధ ఆ

ెైద్ుయడర మన ర్్తుంలో ఇనుమ

ప్రామ ఖ్యుం మవరుంచయర్ధ ఇనుమ సమృ ు గ
ి ర ఉుం ద కూర్గరయలు, ప్ుండరల గ రుంచి
ఆయన మ యయర్ధులకు చెప్రపర్ధ ఒక ర్కరప్ ర్ధ రుంప్ుల్ ను కూ య ఆయన
చూ ుంచయర్ధ ర్కుంలో
 తరరాత సలుం

రరకి

మోగోలబిన్ రతయ ా ఎలా లెకికసరరో మవరుంచయర్ధ

ో మల గ రుంచి ఒక చితాుం కూ య చూ ుంచయర్ధ ఈ మష్యుంలో

మ యయర్ధుల జాా య ా మరుంత

ుంచ య కి

అ ద మధుంగర ఈ

ావనను మరచిప్ కుుం య ప్ునశుర్ణ చదసుకు ే మధుంగర సలమ్ ప్లు

ర్కరల సరమగి

ర్ూప్ ుం ిుంచయర్ధ

అుంద్రకీ మష్యుం అర్ుమయియయ మధుంగర తగనుంత

అ ాయసర ా రరకి కలిపుంచయర్ధ
సవర్ణయత్మక్ బ్ో ధన – అభ్ాసన పరకయ
ిర ను మరొక్సార పపనశేర్ణ చచసుక్ుంద్యం


ఇ ి బో ధన – అభ్యసన ప్ాకియలో సమగి

ెైన, అతయవసర్

ప్ర ోధ యతుక అుంచ యల వలల అభ్యసనలో

ెైన

ాగుం,

రేష్ లే య

రేష్ లోప్రలను అర్ుుం చదసుకు ే

మలుుంటుుం ి


మ యయరు అవసరరలకు లే య



అుంచ యను తక్షణ

ే సవరుంచయలి



అుంతకుమ ుంద్ు

ఉప్యోగుంచిన

భినా


ప్రాథ

రేష్ సమసయలకు తగన మధుంగర ఇ ి ఉుం యలి
బో ధన

–

అభ్యసన

ప్ద్ు తులు

కరకుుం య

ెైనమ ఉప్యోగుంచయలి

మ యయరుకి సహాయకరరగర ఉుం ి, అభ్యసనుం ై ద్ృ కుం ీాకరుంచయలి
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మలెైనప్ుపడలాల



చర్య ఉుం యలి

గలిన మ యయర్ధులతో కలి

మ యయరు

ేర్ధుకు ేలా ఈ సవర్ణయతుక

సవర్ణయతుక బో ధన – అభ్యసనను తర్గ

నుుంచి మ ిగర

చదయకూడద్ు
అుంచ య ఫలితయలను గ రుంచి మ యయరు తలిల ద్ుండరాలకు చెప్రపలి అవసర్



కూ య సవర్ణయతుక బో ధన – అభ్యసన ప్ాకయ
ి లో

ెైతద

రర

ాగసరామ లను చెయాయలి

సారాంశం
ఈ

ప్రతుంలో

మ యయర్ధులు

ే ో ప్ర్

ెైన,

సరమాజక,

సుంబుం ిుంచిన సమగి సమాచయరర ా కిమబద్ు ుంగర, కచిుతుంగర అుంచ య
టీచర్ల కు ఉుంద్

తెలుసుకు యార్ధ అుంచ య ప్ాకయ
ి

ప్ాగ కి సుంబుం ిుంచిన సమాచయరర ా ఇవాడ

వయకిగత

అభివృ ు క
ి ి

ెయాయలిిన బాధయత

యారర మ యయరు సర ిుంచిన సఫలత,

ే రప్ రుంగ

అభ్యసన

ేద్న,

య

ప్రామ ఖ్యుం, మ యయర్ధులకు తలిల ద్ుండరాలకు రప్ ర్ధ చద ేటప్ుడర గ ర్ధుంచుకోవల న అుం రల
గ రుంచి తెలుసుకు యార్ధ
గ ణయతుక బో ధన – అభ్యసన ప్ాకయ
ి లో ప్ర ోధ యతుకుంగర ప్రీక్ిుంచడుం అతయుంత
మ ఖ్య

ెైన

ాగరలోల ఒకటి ఇ ి అభ్యసన లోప్రల సమవర్

ెైన అధయయ య ా సూచిసుుం ి

ఇబబుం ి ఎకకడరుం ో గమ ుంచి, అభ్యసనుంలో సమసయలను తొలగుంచ య కి టీచర్ధగర
ఏ ో ఒక వయయహా ా ర్ూప్ ుం ిుంచయలి త యారర మ యయరు ఇబబుంద్ులను తొలగుంచయలి

ర్ధ
ీ

ే

సవర్ణయతుక బో ధన – అభ్యసన ప్ాకయ
ి
అుంటార్ధ ప్ర ోధ యతుకుంగర ప్రీక్ిుంచడుం వలన
కౌుంటర్ యాకివ్ బో ధనకు
అభ్యస య ా

యర

, ప్ాతయయమాాయ కరర్య కలాప్రలు ర్ూప్ ుం ిుంచి

ెర్ధగ ప్ర్చడుం జర్ధగ తుుం ి ఇమఎస్ అభ్యసనుంలో సవర్ణయతుక బో ధన –

అభ్యసన కరర్యకలాప్రలను ఎలా అమలు చదయాలో చెప్ప య కి ఒక ఉ యహర్ణను కూ య
చూ రుం

ప్రాథ
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పరగతిని స
సమా యనం

క్ష్షంచుక నడయనికి నమూ య సమా య యలు

ఎ మ యయర్ధులకు, తలిల ద్ుండరాలకు, టీచర్ల కు ీడ్ బాయక్ అుం ిుంచడుం
బి మరుంత అభివృ ు ికి బలాలు, బల ీనతలు సూచిుంచడుం

సమా యనం

ప్రా య యయ ా సూచిసూ ఏ ెై య మూ ిుంటి

సమా యనం

మ యయర్ధులు

ేకరుంచిన

రటి

చెప్పుం ి

ఏళల తర్బ ి

ఉుంచి ప్ ర్ ఫ లియోలో చదరరులి ప్రాధ

రర్ధ చద న ప్

మమధ ైళలలో

క తర్గతులలో అయితద ఒక

కుంటైనరోల ఉుంచయలి
పరగతిని స

క్ష్షంచుకోండష –

సమా యనం

రకరర్ధా చదయడుం, రప్ ర్ధ చెయయడుం

సమా యనం

వయకి ప్

సమా యనం

అుంచ య – మ యయరు జాా య ా, ెైఖ్ర ,

ర్ధ
ెైప్ుణయయ ా, నముకర ా అుంచ య

ెయయడుం
ప్ర ోధ యతుకుంగర ప్రీక్ిుంచడుం – ప్ా ఒకక మ యయరు అభ్యసన ఇబబుంద్ులను
మవర్ుంగర తెలుసుకొనడుం, ప్ా మ యయరు ఎవరకి

రర భినామ

గి ుంచడుం

చద్విన గరం యలు – ఉపయుక్త గరం యలు
ఇమ English

రయసుం నుుంచి type చెయాయలి

ాఠం చివర అభ్యాసాలు
సవర్ణయతుక బో ధన అరరు ా మవరుంచయలి ఒక ఇమఎస్ ఇ

వృతుం

సుకు

బో ధనతో

మ యయరుకి మవరుంచుం ి
ప్రాథ
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V తర్గ లో ఒక మ యయరుకి మసృత కుటుుంబుం

ావన సరగర అవగరహన కరలేద్

టీచర్

గమ ుంచయర్ధ
స ా త

ెైన ఇర్ధగ – ప్ ర్ధగ , ఇుంటోల

మ యయరు ావనలో

కుటుుంబముంటే

కుటుుంబుంలో ఉుంటాడ , సమూహ

జుంతువులు కూ య కుటుుంబ సభ్ యలే

తలిల ద్ుండరాలే
కరర్యకలాప్రలోల

అుంతదగరక
సరగరగ

గమ ుంచయర్ధ ఎటువుంటి సవర్ణయతుక బో ధన – అభ్యసన ప్ాకయ
ి లను

ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

మ యయరు
కలవడ

నూయకిలయర్
టీచర్

ర్ధ సూచిసరర్ధ?
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