
సాంఘిక శాస్త్రాం - ప్రాజెక్టు  పని 
1. నిర్మాణాత్ాక మూల్యాంకనoలో ప్రాజెక్టు నికి ముఖ్యమైన స్థానాం ఉనుది.ఈ ని త్యగతిలో ప్రతీ విద్యయర్ధీకి ఇవ్వఫడుతాంది.ప్రాజెక్టు 

పూర్ధిచేయుటక్ట ఎక్టువ్ సభమమే ఇవ్వఫడుతాంది.  

2. ప్రాజెక్టు రూకల్ూనలో డిబేటుక్ట పాటాంచే ప్రమాణాల్నే పాటాంచాలి. 

3. ప్రాజెక్టును పూర్ధిచేమడాం ఒకుటే ప్రాజెక్టు నియొకు ల్క్ష్యాం కాదని, ద్యనితోపాటు ప్రాజెక్టును చేమడానికి ఉయోగాంచే విధానాం లేద్య 
ప్రక్రిమ కూడా ముఖ్యమైనదే అనే విషయానిు విద్యయర్ధి గ్రహాంచేల్ ఉపాధాయయుడు తెలిమచేయాలి. 

4. ఒక్కుస్థర్ధ విద్యయర్ధీ ఉపాధాయయుడు ఆశాంచిన ప్రమాణాల్తో ప్రాజెక్టు పూర్ధిచేమలేక పోవ్చ్చు.అటువ్ాంటసభయాల్లో అత్డికి feedback ఇచిు  
సభయీవ్ాంత్ాంగా ప్రాజెక్టు పూర్ధిచేయుటక్ట   ప్రత్యయమాుమ మార్మాల్ను సూచిాంచి భయల్ప్రాజెక్టును చేసే అవ్కాశాం ఇవ్వవలి.  

5.మూల్యాంకనాంలోని ఇత్య అాంశాల్లో విద్యయర్ధీ త్క్టువ్ మార్కులు తెచ్చుక్టనుటలయితే, ఆ మార్కుల్ను పాంచే స్థధనాం ప్రాజెక్టు వ్ర్కు అని 
ఆలోచిాంచడాం త్ప్పూ.  

6. భాంచి ప్రాజెక్టును మాత్రమే త్యము విద్యయర్కిల్నుాండి క్కర్కతన్నుము త్ూ భరేమీ ఆశాంచడాం లేదనే విషయానిు త్లిలదాండ్రులు, ఉపాధాయయులు 
విద్యయర్కీల్క్ట తెలిమచేమడాం అత్యాంత్ ఆవ్శయకాం.ఆశాంచిన ప్రమాణాల్క్ట విద్యయర్ధీ చేయడానికి అత్డికి /ఆమెక్ట త్గన సహకార్మనిు 
అాందిాంచాలి. 

పా్రజెక్టు  విధానం 

1. 6 నుాండి 10 త్యగతల్క్ట ప్రాజెక్టు వ్ర్కు 10 మార్కుల్క్ట ఇవ్వఫడుతాంది. 
2. ప్రాజెక్టు అాంశాలు మాయాదయశకాల్లో ఇవ్వఫడాాయి. 
3. ప్రాజెక్టు కొయక్ట ఇవ్వఫడిన అాంశాల్న్ను సూచన్నత్ాకమైనవి మాత్రమే. 

ఉపాధాయయులు,విద్యయర్కీలు యసూయాం చర్ధుాంచ్చక్టని స్థానికాంగా ఉను స్థాంఘిక,స్థాంసుృతిక,ఆర్ధీక ర్ధస్థాతల్ను గాన్న, ర్మయవ్యణ 
సభసయల్ను గాని ప్రాజెక్టులుగా ప్రవేశపటుుక్కవ్చ్చు.  
 

పా్రజెక్టు  నియమాలు 

 

పా్రజెక్టు  తయారు చేసి, సమర్పించేటప్పుడు కా్ింది విషయాలను గురుత ించుకోవాలి.  

1. ప్రాజెక్టు ర్ధపోర్కు 15  A4 షీటలక్ట మాంచర్మదు. 
2. ర్ధపోర్కు చేతితో మాత్రమే వ్రాయాలి. సవమాంగా వేస్థన డ్రాయిాంగుల్క్ట, ఉద్యహయణల్క్ట, వ్నర్కల్ను సృజన్నత్ాకాంగా 
ఉయోగాంచినవ్వర్ధకి ప్రాధానయత్ ఇవ్వఫడుతాంది. 
3. ముాందుగా విద్యయర్ధీ త్యను త్యార్క చేస్థన చితిప్రతిని ఉపాధాయయునికి చూపాంచి, ద్యనిపై చర్ధుాంచిన త్ర్కవ్వత్ మాత్రమే ఫైనల్ 
ర్ధపోర్కు సభర్ధూాంచాలి. 
4. ప్రాజెక్టు న్నట్ గా బాండు చేమఫడి లేద్య ఫోల్ార్లల ఉాంచిగాని సభర్ధూాంచాలి. 



5. కవ్ర్ పేజి మీద ప్రాజెక్టు పేర్క,విద్యయర్ధీ వివ్ర్మలు, సూులు పేర్క, విద్యయసాంవ్త్సయాం, పేజి నాంఫయల తో విషమసూచిక వ్రామఫడి ఉాండాలి.   
 6. ప్రాజెక్టు త్యారీలో త్నక్ట సహకర్ధాంచిన వ్వయాందర్ధకీ కృత్జఞత్లు తెలిమచేయాలి. 
7. ప్రాజెక్టును సమీక్షాంచిన త్ర్కవ్వత్ ఉపాధాయయుడు సాంత్కాం చేయాలి. 
8. విద్యయర్ధీ ఒకే అాంశాంపై రాండు ప్రాజెక్టులు చేస్థనటలయితే ఎక్టువ్ మార్కులు వ్చిున ప్రాజెక్టును ర్ధగణనలోకి తీసుక్కవ్వలి. 
9. ప్రాజెక్టును మూల్యాంకనాం చేస్థన త్ర్కవ్వత్ భరొకర్క ద్యనిని ఉయోగాంచక్టాండా భధయలో ాంచ్ చేయాలి.  
10. ప్రాజెక్టుల్ను భరొకర్క ర్ధపరనుసగా ఉయోగాంచ్చక్కవ్చ్చు. 
11. మూల్యాంకనాం చేస్థన అనాంత్యాం ప్రాజెక్టు విద్యయర్ధీకి తిర్ధగ ఇచిు వేయాలి. 
12. 6 నుాండి 10 వ్ త్యగతి వ్యక్ట వివిధ స్థాయిల్లో గల్ ఐదు ప్రాజెక్టుల్ను సూులులో బద్రయచాలి. 

 

పా్రజెక్టు  పర్యావలోకనం 

 
i.ప్రయోజనాం. 
ii.ల్క్ష్యాం. 
iii.ప్రాజెక్టు త్యార్క చేస్థన విధానాం, అనుబవ్వలు. 
iv.చాుర్క వ్వరీగా హెడాిాంగులు.   
v.కనుగొను విషయాల్ స్థర్మాంశాం భర్ధయు ముగాంప్ప. 
vi.ప్రాజెక్టు చేసేటప్పూడు అనుసర్ధాంచిన ప్రణాళిక, కార్మయచయణ. 
vii.ఉపాధాయయుని మూల్యాంకనాం. 
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