సాంఘిక శాస్త్రాం - పరీక్షా సాంసకరణలు – సాంసిద్ధత
G.O.నంఫరు 17 వచ్చంతర్వఴత టీచయలలో కంత అయోభమం నెలకనన
మాట వాసతవం. ఇప్పడొచ్చన ఈ రీక్షా సంసకయణలు కతతవేమీ కావు. గత కన్నన
సంవతసర్వలుగా శిక్షణాకాయయక్రమాలోల మాట్లలడుతూ వస్తతననవే. (ఫటీీ యహితమైన విద్య,
న్నర్వాణాతాక, సంగ్రహణాతాక మూల్యంకనాలు వగైర్వ .....)

అయితే ఇప్పడివి దో తయగతికీ విసతరంచఫడటం తోనూ, క G.O.గా
స్థథరీకరంచఫడటం తోనూ ఈచయచ. “10 కకటే తయగతా?మిగిలిన అన్నన తయగతులూ
సమానం కావా?” అంటే అన్నన సమానమేలే గాన్న “10 ఇంకంచం ఎక్కకవ సమానం”
అన్న ప్పకోక తదు గదా నేటి రస్థథతులోల. భర అధికాయ ,అనధికాయ వర్వాల
వాళ్ళంద్రూ 10 వ తయగతి ఉత్తతయణత న్న హై స్కకల్ న్న త్తరుక్క క ముఖ్య స్కచ్క గా
చూస్తతనానరు గదా. ఏది ఏమైనా G.O. వచ్చచస్థంది.సంసకయణలు అభలోలకచ్చచశాయ్.
భనం వీటికి తగాట్లలగా వ్యయహాలను తయారు చ్చస్తక్కన్న యుద్ధ సననదుధలం కావాలిసందే.

విదాయరుధల సృజనాతాకతన్న, ఆలోచనాశకితన్న పంపందించాలన్న, బొధనతో
పాట్ల మూల్యంకనం కూడా ఆ దిశగానే ఉండాలన్న చప్ప ’ఆద్యవం’ తో భనకెవరకీ ప్పచీ
ఉండనకకర్లలదులే గాన్న ground level లో ఉనన మౌలిక వాసతవాలను విసారంచడం తోనే
సభసయ. క్రికికరస్థన తయగతి గదులూ, కన్నస భాషాసాభర్వధాలు లేన్న పిలలలు, రోజుక్క
ఐదారుక్క తగాన్న పీరమడుల, అనేకచోటల అనాహాలద్కయమైన న్న సథలమూ,
వాతావయణమూ‟- భర ఇల్ంటి రస్థథతులోల ఈ నూతన విధానంలో జయగబోతునన
రీక్షలోల భనం భన సబ్జెక్కీలో భంచ్ పలితాలను ఎటిల్గే సాధించగలమా..?

తప్పకుండా సాధుంచగలుం. కాక్కంటే మారులనుసరగాా అయధం చ్చస్తకోవాలి.
తగిన వ్యయహాలిన తయారు చ్చస్తకోవాలి.

„ భన 40 మారుకల ప్రశానత్రం లో 4మారుకల ప్రశనలు 4; 2మారుకల ప్రశనలు 6; 1
మారుకవి 7; ½ మారుక భలిీప్పల్ చాయిస్ బిట్లల 10ఉంట్లయి. కక 4 మారుకల
ప్రశనలోల మాత్రమే చాయిస్(ఇంటయనల్) ఉంట్లంది.
„ విషయావగాహన 16 మారుకలక్క, వాయఖ్యయన్నంచడం 4 మారుకలక్క,సమాచాయ
నైప్పణాయలు 6, సభకాలీన అంశాలు 6, ప్రశంస 4 మారుకలక్క ఉంట్లయి.

„ హై స్కకరుల సాధించడం కింత కషీతయమే గాన్న ఈ మోడల్ లో పాస్ అవడం చాల్
తేలిక.
-వాయఖ్యయన్నంచడం మీద్ ఉండే ప్రశన క్క ఏ కంచం సరగాా సందించ్నా, కన్నసం ఇచ్చన
ప్పర్వనే తన సంత మాటలోల, తన అభిప్రాయాలతో ర్వస్థనా కన్నసం సగం మారుకలు (2)
అంద్రూ తెచ్చచకోవచ్చచ.
-ఏ మాత్రం ప్రాకీీస్ చ్చయించ్నా సమాచాయ,ట నైప్పణాయలోల 12 కి కన్నసం 10 మారుకలు
తెచ్చచకోవచ్చచ( దాన్లల 5, దీన్లల 5).
-ప్రశంస,స్తన్ననతతఴం మీది ప్రశన(ల) క్క కూడా కన్నసం సగం (2M) ఎంత డల్
స్కీడంటైనా తెచ్చచకోవచ్చచ(అసలు అటంప్టీ చ్చమక్కండా వదిలేస్తత త)
„ అంటే విషయావగాహనను అసలు తాకక్కండానే పాస్ మారుకలు(14M)
తెచ్చచకోవచచనన మాట.

„ భంచ్ స్కకరు సాధించాలంటే విషయావగాహన మీద్ చాల్ శ్రద్ధ పట్లీలిస ఉంట్లంది.
దీన్నకి కేట్లయించఫడిన 16 మారుకలోలనూ 5 మారుకలు బిట్లల (భలిీప్పల్ చాయిస్)
ఉంట్లయి.మిగిలిన 11 మారుకలక్క డిస్క్కిపివ్
ీ ఆనసరుల ర్వయాలిస ఉంట్లంది. ఈ
మారుకలు పూరతగా సాధించాలంటే మొతతం అన్నన పాఠాలలోన్న విషమభంతా అవగాహన
చ్చస్తక్కన్న ఉండాలి. 2 వ, 4వ, 6వ విదాయప్రమాణాల (వాయఖ్య, సభకాలీన సంద్న,
ప్రశంస) పై ఇచ్చన ప్రశనలక్కపూరత మారుకలొచ్చచల్ంటి జవాబులు ర్వయాలనాన అన్నన
పాఠాలక్క సంఫంధించ్న విషయావగాహన ముఖ్యమైనదే.

„ దీన్నన సాధించడం కోసం భనం చ్చయాలిసందేమిటి?
-ఎటిీ రస్థథతులోలనూ కాలస్ లో పిలలలు పాస్థవ్ గా లేక్కండా చూడాలి. కడు తప్ప ప్ప
ఏదో కటి మాట్లలడక్కండా సైలంట్ గా ఉంట్లనానడు అంటే వాడు తక్కకవ స్కకరు
చ్చమబోతునానడనే దాదాప్పగా అయధం. తప్పగాన్న, ప్పగాన్న విదాయరద ఏదో క

అభిప్రామభంటూ చబుతునానడు అంటే అతన్నకి భంచ్ మారుకలొచ్చచ అవకాశం ఉంది
అన్న అయధం.
-కాలస్తను తసరగా కన్నన గ్రూప్పలుగా విబజంచ్చకోవాలి(ప్రాజెక్కీలు ఇవఴడాన్నకెటూ
గ్రూప్పలు చ్చమక తదు గదా).
-కో గ్రూప్పక్క పాఠంలో కంత భాగం ఇచ్చ వాళ్ళనే టీచ్ చ్చమభనొచ్చచ
-కన్నన గ్రూప్పలు ప్రశనలు తయారు చ్చమడం, కన్నన గ్రూప్పలు జవాబులు ఇవఴడం
ల్ంటివి చ్చమవచ్చచ.
-’మీట్ ద్ ప్రెస్’ ల్ంటి ఏకిీవిటీస్ చ్చయించవచ్చచ
-’reading and rewriting the text’ అనే activity ’వాయఖ్యయన్నంచ’భన్న అడిగే
ప్రశనల క్క భంచ్ ప్రాకీీస్ అవుతుంది.

-మొతతమీాద్ ఎల్గోల్ పాఠాలోలన్న అన్నన అంశాలూ గభన్నంచ్న పిలలలే భంచ్ గ్రేడుల
సాధించగలుగుతారు అనే విషయాన్నన భనం గురుతంచ్చకోవటమే గాక పిలలలు కూడా
గురతంచ్చల్ చ్చయాలి.
-భన వెబ్ సైట్ లో ఇస్తతనన PPT లను తయచ్చగా చూయిస్కత రవైజ్ చ్చస్తతండాలి. ఆయా
ట్లపిక్ ల ద్గాయ ఇచ్చన బొభా చూడగానే పిలలలు అందుక్క సంఫంధించ్న సమాచార్వన్నన,
విశ్లలషణన్న తభ సంత మాటలోల చగలగాలి. (గణాంకవివర్వలు, సంవతసర్వలు
గురుతంచ్చకోవాలిసన న్న లేదు. విషయాన్నకే ప్రాధానయత)
-పాఠాలలోన్న అంశాలక్క సంఫంధించ్న సభకాలీన సంఘటనల ప్పర్ కిలప్ట లను file
చ్చస్తక్కంటూ ఎటికప్పడు కాలస్ లో వాటి గురంచ్ మాట్లలడడమే గాక్కండా రీక్షలక్క
ముందు మొతాతన్నన కసార చరచంచాలి.
-ఇంగిలష్ మీడిమం పిలలల విషమంలో ..broken English లో ఐనా సర్ల, సంతంగా
ర్వస్త అలవాట్ల కలించాలి.
-ప్రతి ట్లపిక్ మీద్ వీలైనన్నన ప్రశనలతో కఴశచన్ బంక్ తయారు చ్చస్తక్కన్న పిలలలతో
జవాబులు ప్రాకీీస్త చ్చయించాలి.
(ఈ విశ్లలషణ సభగ్రమైనదేమీ కాదు. మీ మీ అభిప్రాయాలను కూడా జోడించ్చక్కన్న
ఎటిల్గే భన సబ్జెక్కీలో భంచ్ పలితాలను సాధిసాతయన్న ఆశిస్కత‟)
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