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థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ 

���య్��్థ ఉప�ేశమ� 

 

ఉ�త మ�నయ్త�� ం��న బ�ౖ�ల� త��్ఫదు ��్వ�ా ఇతర�లను ప��చరయ్ ��తత్మ� �దిధ్పరచుటల� సంఘమ�లను 

మ��య� ప్రపంచ�ాయ్పత్  �ా్థ �క ��యక�లను బలపరచుటక� థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ ఉ���ల� ఉనన్��. 

 

థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ అంట� ఏ�ట�? 

 ఇర��ౖ సంవతస్రమ�ల కంట� ఎక�్కవ �ాలమ� నుం�� ��చర్్డ �్ార ట్ మ��య� థర్్డ ���యం ప��చరయ్ల� 

ఇంచు�ంచు బ�ౖ�ల� క���ాలల�న్ తమ బ�ౖ�ల� మ��య� ����ంత�ాసత్ � ���గమ�లల� అం��ంచు అంశమ�ల�� ౖ

��ణయ్తగల మ�్ట���య� �ాఠమ�లను “బ�ౖ�ల� �దయ్, ల�కమ� ��రక�, ఉ�తమ��ా” �దిధ్పరచుచు��న్�. ఈ 

మ�్ట���య� �ాఠమ�ల� అ��క ��షలల���� అనువ��ంచబ�� �ేవ�� �ాకయ్మ�ను ఉతత్మ���న ���ల� 

�ెల�సు���ాల� ఆశ క���న�ా���� ఉ�తమ��ా ఇవ్వబడ�చు��న్�. ఆ�ార ర�పమ�ల�, ఈ �ాఠయ్క�మమ�ల� ఏ 

ఇతర �ాఠమ�ల �ద క��� ఆ��రపడక�ం�� వయ్��త్గతమ��ా �దిధ్పరచబ��న�. ��� మ�లమ��ా ఈ 

�ాఠయ్క�మమ�ల� పల� సంస్కృత�ల� మ��య� సందరభ్మ�లల�� ��నన్���న అవసరతలను �ర�్చనట�్ల  

�ిదధ్పరచబ��న�. 

�� థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ ఒక ��� తత్  �షయమ�ను ప��చయం �ేసుత్ ం��. ���య్ర�్థ ల� మ��య� �కష్క�ల� తమ 

అధయ్యన సమ�హ �ా��వరణమ�లల� మ��ంత �ి్థర���న అనుభవమ�ను �� ందు��నుటక��ాను ఈ 

�ాఠయ్క�మమ�లను ��ర�స్ల ర�పమ�లల� జతపరచుట ��్వ�ా ఆ�ారమ�ను మ��య� ర�పమ�ను అం��సుత్ ం��. 

�ాఠయ్క�మమ� �క్క సంప�ర్ణ ��శను మ�డ� స��్ట��ి�ట్ �����ల ర�పమ�ల� అమర�్చట ��్వ�ా త��న ��ా్మణమ�ను 

క��� థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ క���య�ంట�ం��. ప్ర� స��్ట�ి��ట్ ల� �ారప� ల�క తరచు అధయ్యన �ారయ్క�మ�ల� 

ఉంట��, మ��య� ఈ మ���ంట�� ప���త్ ��ేని�ా���� ����్ల మ� ల�సుత్ ం��.  

ఒక ���య్��్థ ��తమ�ల� ఇ���ట�య్ట్ �క్క లకష్య్మ� మ���ంతల��ా ఉనన్��. �దట��ా, �ార� 

�ాఠమ�లను అర్థమ� �సేు��� స�కృతమ� �ేసు���ాల�. ��ండవ���ా, �ార� �ాఠమ�లను తమ ప్రసుత్ త �జ ��త 

ప��చరయ్ అనుభవమ�లక� అనువ��త్ంచు���ాల�. మ��య� మ�డవ���ా, �ాఠమ�ల� �వే���� �ా�� సంబంధమ�ను 

బలపర�, ఆయనల� ల��ెనౖ ఎదుగ�లక� �����య�ల�. 

 



 

���య్��్థ�ా � భ��క ఏ�ట�? 

 ఒక ���య్��్థ�ా, థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ ల� ���్మంచబ��య�నన్ ప్ర���యల� �ాల�పంచు��నుట � బ�ధయ్త 

అయ�య్నన్��. �షయమ�లను చదువ�ట ��్వ�ా, అధయ్యన మ��య� చ�ా్చ ���డ�లల�� అ��య్సమ�లను �యే�ట 

��్వ�ా, �ాట�� � ��తమ�నక� మ��య� ప��చరయ్క� అనువ��త్ంచుటను గ���్చ, మ�ఖయ్మ��ా ఇ���ట�య్ట్ 

బ�య్��జ్లను ల�క గ���త్ంప�లను ఉప���ంచుటను గ���్చ ��ర�్చ��నుటక� � �కష్క�� కల�సు��నుట ��్వ�ా ఇల� 

�ేయగల�గ���ర�. ���� �ాఠమ�ల� బ� ���ాత్ �, ��్వ�్ల  మ��య� ప��కష్ స����ాత్ �, మ��య� చ�ా్చ ���డ�ల� 

�ార� ��ర�్చ���న�ాట�� క�మర�పమ�ల� అమర�్చటక� ���య్ర�్థ లక� ��ర�ప్���. ����� అం��త ��వమ� మ��య� 

కష్టపడ�ట అవసర���య�నన్�. థర్్డ �ల్ నందు, ఈ ప్ర���య ��్వ�ా �వే�డ� � ��తమ�ల� �యేబ� వ�చునన్ 

�ారయ్మ�లను చూచుటక� మ��య� �నుటక� ��మ� ఎం�� ఆస��త్ క���య���న్మ�.  

 

ఒక �కష్క�డ� ఎవర�? 

 థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ �క్క అధయ్యన సమ�జమ�ల�� ప్ర� ���య్��్థ�, ఒ��క్క���ా ల�క �నన్ 

సమ�హమ�లల� ఒక �కష్క�డ� న���ిం��� అనున�� మ� లకష్య్���య�నన్��. � �నన్ సమ�హ చ�ా్చ 

సమయమ�లను న���ించుట మ��య� ఇ���ట�య్ట్ గ���త్ంప�లల�� �ారయ్మ�లను �యే�టక� � సమ�హమ�నక� 

స�యమ� �యే�ట ఒక �కష్క�� �క్క మ�ఖయ్���న ప� అయ�య్నన్��. � ప���గ�� ప����ంచుట మ��య� 

స��్ట�ి��ట్లను మ��య� ����్ల మ�లను �� ందు��నుటక��ాను � పనుల �క్క ప�ర్ణతను ప����ంచుట క��� �కష్క�ల 

�క్క బ�ధయ్త అయ�య్నన్��. 

 

ఒక �కష్క�� కను��నుట ఎల�? 

 �క� �కష్క���ా ఉండ� బ�ధయ్తను �� �ించగల ఒక వయ్��త్ �క� ఇపప్ట��� �ె��ని�ా���య�ండవచు్చ. � 

సంఘమ�ల� ల�క సమ�జమ�ల� ఈ బ�ధయ్తను �� �ించుటల� స�యమ� �యేగల ఒక వయ్��త్� కను��నుట మ��క 

�కలప్���య�నన్��. ఏ�� ఏ�����, �ార� ఇంతక� మ�ందు �ాఠమ�లను చదవ� ��డల �ార� క��� �ాట�� 

చద�ాల� ��మ� ��ర�చు��న్మ�. ల�� పకష్మ�న, థర్్డ �ల్ ��ట్వర్్క ల� నుం�� ఒక వయ్��త్� కను��నుటక� ��మ� 

�క� స�యమ� �ే�ాత్ మ�. Institute@thirdmill.org నందు మమ�్మను సంప్ర��ంచం��. ఎవర� అందుబ�ట�ల� 

ఉండ� అర��ెనౖ సందరభ్మ�లల�, �కష్క�డ� ల�� స��్ట��ి�ట్ మ��య� ����్ల మ� ��రష్న్ లను �క� అం��ంచుటను 

��మ� ప��గణ�ంచగలమ�. అ�నపప్ట���, ���� ఒక �కష్క�� �క్క అజమ���ీల�ను, న���ింప�ల�ను �ర� 

�యే�ల� ��మ� ప్ర��ా��ంచుచు��న్మ�. 



 

 

3 స��్ట�ి��ట�్ల  = 1 ����్ల మ� 

 థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ ప్రసుత్ తమ� మ�డ� ��నన్���న స��్ట�ి��ట్ �ారయ్క�మమ�లను అం��సుత్ ం��, �ట�� ప���త్ 

��ేనిప�ప్డ�, �ర� ఇ���ట�య్ట్ �క్క ����్ల మ� ఇన్ ����ి్టయన్ ���ీ్ట � పట�్ట ను �� ందుక�ంట�ర�. �ట�ల� 

�దట����� ��ం�షేన్స్ స��్ట��ి�ట్ అంట�ర�. ఈ ��ల�గ�-��ర�స్ల స��్ట�ి��ట్ బ�ౖ�ల� మ��య� ����ంత�ాసత్ �మ���ౖ 

�ి్థర���న ప������ �ి్థరపర�సుత్ ం�� మ��య� సమ�హమ�ల�న్ ఇక్క�� నుం� ేఆరం�ంచవల�యి�నన్��. ఇ�� ప���త్ 

అ�న ��ంట��, సమ�హమ�ల� అ�� ేస��్ట�ి��ట్ ఇన్ ��్ల కల్ స్ట��స్, స��్ట�ి��ట్ ఇన్ ���ల��కల్ స్ట��స్, ల�క 

ఒ���ా�� ��ం��ంట�� ��ర�్చ��నవచు్చ. ప్ర� ��ర�స్ మధయ్ ��ామమ�లను �ర� �ర్ణ�ం�న ��డల, ప్ర� స��్ట�ి��ట్ 

��రక� సుమ�ర��ా ఒక సంవతస్రమ� పట�్ట  �ధమ��ా ఇ�� ర��� ం��ంచబ��ం��. ���� అ�� ేత్వర�ా �యేవచు్చ 

ల�క ఎక�్కవ సమయమ� పట్టవచు్చ, ఇ�� �ర� మ��య� � ���య్ర�్థ ల� �సు��ను �ర్ణయమ� �ద 

ఆ��రప��య�ంట�ం��.  

 స��్ట��ి�ట్ ఇన్ ��్ల కల్ స్ట��స్ థర్్డ �ల్ ల� ����య�నన్ �ాత �బంధన మ��య� ��� తత్  �బంధన ��ర�స్లను 

గ���్చ మ�ట�్ల డ�త�ం��, అల��� స��్ట��ి�ట్ ఇన్ ���ల��కల్ స్ట��స్ థర్్డ �ల్ ల�� ����య�నన్ ����ంత�ాసత్ � 

��ర�స్లను గ���్చ మ�ట�్ల డ�త�ం��. �ర� ����య�నన్ బ�ౖ�ల� ��ర�స్లను అధయ్యనం ��ేి��, ల�క ����ంత�ాసత్ � 

��ర�స్ల�న్ట�� అధయ్యనం ��ేి��, ల�క ��ంట�� మ���్చ మ���్చ అధయ్యనం ��ేి��, �కష్క���ా ఇ�� � 

�ర్ణయ���య�నన్��. ��ల�గ� ��ర�స్ల ��ం�షేన్ స��్ట��ి�ట్ క� �నన్మ��ా, బ�ౖ�ల� మ��య� ����ంత�ాసత్ � స��్ట��ి�ట్ 

��ంట�ల� ఐదు ��ర�స్ల� ఉంట��.  

 

థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ ��ర�స్ ర�పరచన 

 థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ ��ర�స్ల�, థర్్డ �ల్ �ాఠయ్క�మమ�ల� మ��య� అధయ్యన ���డ�ల�, చ�ా్చ ���డ�ల�, 

మ��య� ఇ���ట�య్ట్ బ�య్��జ్ల� ల�క గ���త్ంప�ల� (ప��చరయ్ మ��య� ��త ��ౖప�ణయ్తల�) వంట� అదనప� పత్రమ�ల 

�క్క కల�క అయ�య్నన్��. ��ర�స్లల� ��ర�స్ ���డ�ల�, �ారప� ��్వ�్ల  మ��య� �వ�� ప��కష్ క��� ఉంట��. థర్్డ 

�ల్ �ాఠయ్క�మమ�లను 7-11 �ారమ�ల ��ర�స్�ా �ి్థరపరచుటక� �ేయబడ�చునన్ ప్రయతన్మ�ల�, ప్ర� ��ర�స్ల�ను 

��మ� 1-3 �ాఠయ్క�మమ�లను ��ేా్చమ�.  ఉ��హరణక�, ���ల��కల్ ��ం�షేన్స్ ��ర�స్ల� అ�� సత్ల�ల ��ా్వస 

ప్రమ�ణమ� మ��య� � ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్ట ట అను ��ండ� ��ర�స్ల� ఉ��న్�. ఇల� �యే�ట ��్వ�ా, ���� 

�ాఠమ� మ��య� ���ల��కల్ ��ం�షేన్స్ మ�డ�య్ల్ 7 �క్క పత్రమ�ల�� �షయమ�ల� � ����ంత�ాసత్ �మ�ను 

కట�్ట ట �క్క �దట� �ాఠమ�ల�� �షయమ�ల� ఒకట� అయ�య్నన్� అ� �ర� గ���త్�ాత్ ర�.   



 

 

ఆ���్ల న్ తరగ�గ�� మ��య� ఆఫ్ ల�ౖన్ ������  ఎస్ �� �ార�్డ  

 థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ ను ఉప���ంచుట ��రక� ఉతత్మ���న మ�రగ్మ�లల� ఒకట� ఆ���్ల న్ తరగ�గ�� 

institute.thirdmill.org. ఇక్కడ ���య్ర�్థ ల� ఒక ఎ��ంట� �����ట్ �సేు���, ��ర�స్లల� ��ే�, �ాఠమ�లను 

��ర�్చక�ంట�ర�, ��్వజ్ల క� జ�ాబ�ల� ఇ�ాత్ ర�, �ావల�ని పత్రమ�లను �ౌ��్ల డ్ �ేసుక�ంట�ర�. మ��య� ఇక్క�ే �ర� 

�ా�� ప���గ�� స���ంచగలర�. ప���త్ �ాఠమ�ల�న్ ఇంట��న్ట్ ల�� సందరభ్మ�ల ��రక�, ������  ఎస్ �� �ార�్డ ల 

ర�పమ�ల� మ��య� మ���్రంచబ��న ప్రత�ల ర�పమ�ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉంట��. ఆఫ్ ల�ౖన్ ������  ఎస్ �� 

�ార�్డ  �� ందు��నుట ��రక� �ారంను ఈ ��బ�ౖస్ట�ల� �ంపం�� thirdmill.org/request.  

 

అధయ్యన సమ�జమ�ల� 

 �నన్ అధయ్యన సమ�జమ�లల� �ర్వ�ంచబడ� �ధమ��ా థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ ర��� ం��ంచబ��న��. 

అధయ్యన సమ�జమ�లల� ���య్ర�్థ ల� మ��య� �కష్క�ల� ఉంట�ర�. ���ల� �ర� మ��య� � �కష్క�డ� మ�త్ర�� 

ఉండవచు్చ ల�క � �కష్క�డ� �ర్ణ�ంచునంత మం�� ���య్ర�్థ ల� ఉండవచు్చ. ��మ� �ా��రణం�ా 4-10 మం�� 

ఉనన్ సమ�హమ�లను ప్ర��ా���ాత్ మ�.  �ర� � సమ�హమ�ను తరచు�ా కల�సుక�ంట�ర� మ��య� ���ల��� 

ఎక�్కవ �ాతం అధయ్యనమ� జర�గ�త�ం��. ఇక్క� ేఅ��క �షయమ�ల �ద పట�్ట ను �ర� సం�ా��ంచగల�గ���ర� 

మ��య� �ాట�� � ప��చరయ్క� మ��య� ప్రభ�వ��� � అనుబంధమ�నక� అనువ��త్ంచుటను ��ర�్చక�ంట�ర�. 

 గ�ర�త్ ంచు��ం��, �ర� వయ్��త్గతమ��ా చదువ�టక� �ా�ా��� మ�డ� నుం�� ఐదు గంటలను మ��య� 

సమ�హమ�ల� అధయ్యనమ� �యే�టక� �ా�ా��� ఒకట� నుం�� ఒకట�నన్ర గంటలను ���్చం��ల� ��మ� 

��ర��మ�. ప్ర� �ారమ� కల�సు��నుటక� � �కష్క�డ� �ర్ణ�ం�న ��డల ��ర�స్ ప�రత్గ�టక� 7 నుండ� 11 

�ారమ�ల� పడ�త�ం��. మ��య� ప్ర� స��్ట��ి�ట్ ల� ��ల�గ� ల�క ఐదు ��ర�స్ల� ఉంట��.  

 

ప్ర� ��ర�స్ల�� మ�ల�ాల� 

• ��ర�స్ ���డ� 

• ఇ���ట�య్ట్ బ�య్��జ్  ల�క గ���త్ంప� 

• 7-10 మ�డ�య్ల్స్  

https://institute.thirdmill.org/?redirect=0
http://thirdmill.org/request


 

• �వ�� ప��కష్ 

 

��ర�స్ ���డ� 

 థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ ల�� ప్ర� ��ర�స్ల� ఒక ��ర�స్ ���డ� ఉంట�ం��. ఈ పత్రమ�ను �ర� ��ర�స్ ��� �క్క 

��ౖ��గమ�ల� మ��య� ������  ఎస్ �� �ార�్డ  �ద చూడవచు్చ. ఈ ��ర�స్ �క్క �షయమ�ల� మ��య� ఉ�ేద్శయ్మ�ను 

గ���్చన మ��క సమ���రమ� ���ల� ఉంట�ం��. ���షమ��ా, ���ల� ��ర�స్ �వరణ, ��ర�స్ �క్క లకష్య్మ�ల� 

మ��య� ఉ�ేద్శయ్మ�ల�, మ�డ�య్ల్ పట�్టక, ��ర�స్ల�� మ�లకమ�ల �క్క �వరణ, �����ంగ్ సమ���రమ� మ��య� 

�ాఠమ�లను �్ార �ని అ��య్పక�ల�/�ాపర�ల �క్క పట�్టక ఉంట��. 

 

ఇ���ట�య్ట్ బ�య్��జ్ల� ల�క గ���త్ంప�ల� (ప��చరయ్ మ��య� ��త ��ౖప�ణయ్తల�) 

 థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ �క్క ���ష���న లకష్ణమ�లల� ఒకట� ప్ర� ��ర�స్క� సంబం��ం�న ప��చరయ్ 

గ���త్ంప�ల �షయమ�ల� � సమ�హమ� �ేయ� ప�.  ప్ర� ��ర�స్క� ఇవ్వబ��న గ���త్ంప�ను గ���్చ మ��య� ఒక 

గ���త్ంప� ఇవ్వబడ�టక� మ�ందు �ేయవల�ని పనులను గ���్చ సూచనల� ఇవ్వబ��న�. ప్ర� గ���త్ంప� పత్రమ�ల� 

��ల�గ� మ�లకమ�ల� ఉంట��: ఆరంభ వచనమ�/గ���త్ంప� అంశమ�ను వ��్ణంచు ���ా, గ�ర�త్ ంప�ల�� 

��గమ�ల�, చ�ా్చ అంశమ�ల�, మ��య� �ారయ్మ� �ేయ�టక� �ిల�ప�. ��ర�స్ల�� తదుప�� ��గమ�ల���� ��ళ�్ల టక� 

మ�ందు ప్ర� ��ర�స్ �క్క ఆరంభమ�ల� చ�ా్చంశమ�లల� ఇవ్వబ��న �షయమ�లను ప��గణ�ంచుటక� ��ంత 

సమయమ�ను � �కష్క�ల� ��ట���ాత్ ర�. 

గ���త్ంప� �ారయ్మ�, చర్చ మ��య� �ారయ్మ�ల� �ేయ�టక� �ిల�ప� ��ండూ � సమ�హమ� �క్క 

�ా��రణ సం��షణలల� తరచు�ా �యేవల�ియ�ంట�ం��. గ���త్ంప� �ారయ్మ�ను �ేయ�టక� మ��య� బ�య్��జ్  ల�క 

గ���త్ంప� అర్హతలను ప���త్ ��ేని తర��ాత �వ�� మ�ద్రను ఇచు్చటక� గ���త్ంప� అంశమ���ౖ �ార� క���య�నన్ 

అవ�ాహనను � �కష్క�ల� ఉప����ాత్ ర�. ఒక�ా�� అర్హతల�న్ట�� ��ర����్చన తర��ాత, �ర� ���� ప���త్ �ే�ా�� 

ల��ో  � �కష్క�డ� ప����ంచవచు్చ. గ���త్ంప�లల� బ� ధన, ��యకత్వమ�, సంఘ ��తమ�, �్ార ర్థన, సు�ారత్ ప��చరయ్, 

భ��త్ ��తమ�, �దలగ� అంశమ�ల� ��గ���య�ంట��. 

ప్ర� మ�డ�య్ల్ �క్క మ�లకమ�ల� 

1. ���� �ాఠమ�ల�/ప్రత�ల�/ఆ��� 

2. అధయ్యన ���డ�ల�  



 

3. ��్వ�్ల   

4. చ�ా్చ ���డ�ల�/అధయ్యన సమ�జమ�ల� సమయమ� 

 

1. ���� �ాఠమ�ల�/ ప్రత�ల�/ ఆ���ల� 

 ఇవ్వబ��న �షయమ�ల� మ��య� ఆ �షయమ�ల� ��రప్బడ� ���నమ� ప్ర� �ాఠయ్క�మమ�నక� 

��ంద్ర���య�నన్��. థర్్డ ���యం ���ీ్ట �స్ ��్వ�ా థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ క� ఉతత్మ���న మ�్ట���య� బ�ౖ�ల� 

�ాఠయ్క�మమ�ల� అందుబ�ట�ల� ఉ��న్�. ప్ర� �ారమ� �ర� అ�ార�్డ -�� ం��న �ా� �కి్స్, ప్రపంచ�ాయ్పత్మ��ా ఉనన్ 

�ాపర�ల� మ��య� అ��య్పక�ల �క్క ఇంటర�్వ�ల�, మ��య� �ి్థర���న బ�ౖ�ల� బ� ధనల� క���య�నన్ 

�ాఠమ�లను చూ�ాత్ ర�, చదువ���ర�, ల�క �ంట�ర�.   

 

2. అధయ్యన ���డ�ల� 

 థర్్డ �ల్�ాఠమ�ల� సప్ష్ట���న మ��య� అర్థమగ� ���ల� �్ార యబ��య�నన్పప్ట���, �ాట�ల� ���న్�ార�్ల  

అర్థమ� �ేసు��నుటక� కష్ట���న అంశమ�ల� క��� ఉ��న్�. అ�ే సమయమ�ల�, ఒ�� �ాఠమ�ల� ��ల� 

సమ���రమ� ఉండవచు్చ, మ��య� అ��క సందరభ్మ�లల� అ��య్పక�డ� �ాట�� తరగ�గ��ల� 

ప���త్�ేయల�క�� వచు్చ. �ర� ఉ�ేద్శయ్ప�ర్వకమ��ాను, క�మమ��ాను �షయమ�లను అధయ్యనమ� �ేయ�టల� 

స�యపడ�టక��ాను, ప్ర� మ�డ�య్ల్ ��రక� ��మ� అధయ్యన ���డ�లను అం��ం��మ�. ప్ర� అధయ్యన ���డ� ప్ర� 

మ�డ�య్ల్ ల� ఉనన్ మ�ఖయ్ ���గమ�ల దృ�ా్ట � ట�ౖం ��డ్ల  ర�పమ�ల� �����ంచబ��య�నన్��. ��గమ�ల� ��ండ� 

�్ార మ�ఖయ్���న �షయమ�ల� ఉంట��: ��ట్స్ �సు��నుటక� ఆ�ారమ� మ��య� స�కష్ ప్రశన్ల�. ���� 

�ాఠమ�లను చూసూత్  �ర� ��ట్స్ �సు��నుటక� ఆ�ారమ�ను ఉప���ం�, మ�డ�య్ల్ ��్వజ్ ��రక� �దిధ్పడ�టక� 

స�కష్ ప్రశన్లక� జ�ాబ�లను ఇ�ా్వ�. తరచు�ా ���య్ర�్థ ల� తమ కంప�య్టర్ ల� ��ండ� �ం�ోలను ��ె�� 

ఉంచు��ర�. �ాఠమ�ను చూచుటక� ఒక �ం�ో  ఉప���ంచబడ�త�ం��, మ��క �ం�ో  అధయ్యన ���డ�ల� నుం�� 

��ట్స్ ను �సు��నుటక� ఉప�గపడ�త�ం��. ��ే�� �్ార యబ��న ��ట్స్ ను �సు��నుటక��ాను అధయ్యన ���డ�ను 

�ర� �ి్రంట� �సేు���ాల� �����,ే �  ��ట్స్ ను�్ార సు��నుటక� �ావల�నింత ఖ��� �ి్రంట్ �ేయ�టక� మ�ం�ే 

������ట�్ట ల� ��మ� సూ�ంచుచు��న్మ�.  

 



 

3. ��్వ�్ల   

 ప్ర� మ�డ�య్ల్ ల�ను ఇర��-ౖప్రశన్ల ��్వజ్ ఉంట�ం�� మ��య� ���ల� బహ�ళ సమ���న ప్రశన్ల�, 

తప�ప్/ఒప�ప్ల�, మ��య� జతపరచు ప్రశన్ల� ఉంట��. �ర� ఒక�ా�� ���� చూ�ి, ��ట్స్ �సు���, 

�షయమ�లను చ���న తర��ాత, �ార� ��్వజ్ �సు��నవల�ియ�నన్��, మ��య� ��� ��రక� 20 ���ాల� 

��ట��ంచబ��న�� (ఒ��క్క ప్రశన్క� ఒక ��షం). �ాస్ మ�ర�్కలను సం�ా��ంచుటక� మ��య� ��్వజ్ “ప����త్న��” 

అ� గ�ర�త� ��ట�్ట టక�, �ర� 80% కంట� ఎక�్కవ మ�ర�్కలను సం�ా��ం���. ఒక��ళ �ర� క�సం 80% 

సం�ా��ంచక�� �ే, మ��క�ా�� ��్వజ్ �్ార యవచు్చ�ా�, ����� మ�ందు క�సం ఒక గంట��ప� అ��� ���య�ం���. 

ఆ గంట సమయమ� �ర� చదువ�టల� గడ�ాల� ��మ� ప్ర��ా���ాత్ మ�. �ర� �ాస్ మ�ర�్కల� సం�ా��ంచు 

వరక� ఎ�న్�ా���్ల�� ప్రయ�న్ంచవచు్చ. 

 ఒక��ళ � �కష్క�డ� ఆఫ్ ల�ౖన్ ��్వజ్ ను ఉప���ంచుచునన్ట్ల��ే, ఆ ��్వజ్ ల� ఎల� జర�గ���� 

సూచనలను �ార� �క� ఇ�ాత్ ర�.  

 ఒక �కష్క���ా త�దక� ఇ�� � �కష్క�� �ర్ణయ�� అ�నపప్ట���, ���య్ర�్థ ల� త��న ���ల� చదువ�నట�్ల  

మ��య� �ారప�/తరచు చ�ా్చ సభలక� �జరగ�టక� మ�ందు ��్వజ్ ల� �ాస్ మ�ర�్కల� �� ందునట�్ల  చూ��ల� 

��మ� �ా��� �� ్ర తస్��ంచుచు��న్మ�. ��� ��్వ�ా ��ంత మట�్ట �����, ఆ �ారమ� �క్క ��ర�స్ �షయమ�లను 

�ర� అర్థమ� �ేసు���, � సమ�హమ��� �ాట�� గ���్చ మ�ట�్ల డ�టక� �దిధ్పడ��ర�.  

 

4. చ�ా్చ ���డ�ల�/అధయ్యన సమ�జమ�ల� సమయమ� 

 ప్ర� మ�డ�య్ల్ ల�ను, �ర� ఇంతక� మ�ం� ేచ���న �ాఠమ�ల దృ�ా్ట � ప్ర� �ారమ� ప్ర� సమ�హమ��� 

సం��షణను న���ించుటక� � �కష్క�డ� ఉప���ంచుటక� చ�ా్చ ���డ�లను ��మ� ��ే�్చయ���న్మ�. �� ర�ాట� 

పడకం��, ఈ సం��షణల సమయమ�ల��� �ర� �జమ��ా �ాఠమ�లల�� అంశమ�ల �ద పట�్ట ను సం�ా���ాత్ ర� 

మ��య� ప��చరయ్క� మ��య� �ేవ���� � వయ్��త్గత అనుబంధమ�నక� �ాట�� అనువ��త్ంచుటక� �ావల�ని 

�షయమ�లను ��ర�్చక�ంట�ర�. 

 ప్ర� చ�ా్చ ���డ�ల� ��ండ� మ�లకమ�ల� ఉ��న్�: �దట� ���ల�� చ�ా్చ ప్రశన్ల� మ��య� ��ండవ 

���ల� స�కష్ �ాయ్ఖయ్ మ��య� ప్రశన్ల�� క���న సందరభ్ ప���లన. ఒక చర్చను మ�ందుక� ��న�ా��ంచుటక� చ�ా్చ 

���డ�ల� �ా���� న�్చన �షయమ�లను ఉప���ంచుటక� � �కష్క���� సంప�ర్ణ �ా్వతంత్ర�మ� ఉనన్��, మ��య� 

ఇ�� ఒక గంట గంటనన్ర�ాట� జర�త�ం��. అవసరతల�, �ాంస్కృ�క సందరభ్మ�, మ��య� సమ�హమ� �క్క 

ప��మ�ణమ� ఆ��రమ��ా ఇ�� మ�రవచు్చ. ���న్ �ారమ�ల� � �కష్క�డ� ఒక చ�ా్చ ప్రశన్ను మ��య� సందరభ్ 

ప���లనను ఉప���ంచవచు్చ. ���న్ �ారమ�ల� �ార� ���న్ చ�ా్చ ప్రశన్లను మ�త్ర�� ఉప���ంచవచు్చ. 



 

మ�����న్ �ారమ�ల� �ార� అ�న్ ఉప���ంచవచు్చ. �ాఠమ�లల�� అంశమ�లను ఉతత్మ���న ���ల� అర్థమ� 

�సేు��నుటక� సమ�హమ�ల�� సభ�య్ల� ప్రయ�న్ంచుచుండ�ా � సమ�హమ�నక� మం�, ఆ��గయ్కర���న, 

���య��లక సం��షణను అం��ంచుట ��రక� ఒక ప��కరమ�ను అం��ంచుట ఈ ���డ్ల  �క్క ఉ�ేద్శయ్���య�నన్��. ప్ర� 

�ారమ� చ�ా్చ ���డ�లను ఒక�ా�� ప����ం�, ప్రశన్లక� జ�ా��్చ, �ాట�� చ��్చంచుటక� �దిధ్ప�� �ర� � �ారప� 

క���కలక� �ావల�ియ�నన్��. చ�ా్చ ���డ�లల� ఉనన్ సందరభ్ప���లనల ప్రశన్లక� జ�ాబ�ను �ర� 

ఇవ్వనవసరమ� ల�దు�ా�, �ాట�� చ��� �దిధ్ప�� �ా�ాల� ��మ� ఆ�ంచుచు��న్మ�. 

 

�వ�� ప��కష్ 

 ప్ర� ��ర�స్ �క్క మ���ంప�ల�, ��ర�స్ల�� �ాఠమ�లల� ఉనన్ �షయమ�ల�న్ట�ల� నుం�� ��మ� ఒక 

60 ప్రశన్ల� గల �వ�� ప��కష్ను ��ేా్చమ�. ��్వజ్ ల వల�, �ర� � ప��కష్ను “ప���త్�ే�ార�” అ� ఆ���్ల న్ ల� 

గ���త్ంచబడ�టక� క�సం 80% మ�ర�్కలను సం�ా��ం���.  ��్వజ్ ల వల���, ���డ�ను సం�ా��ంచుటక��ాను �ర� 

ఎ�న్�ా���్ల�� ప��కష్ను �్ార యవచు్చ�ా�, ప్ర� ప్రయతన్మ�నక� మధయ్ క�సం గంట గడ�వ� ఉం���.  ��్వజ్ మ��య� 

�వ�� ప��కష్ ��రక� �దిధ్పడ�టక� �ర� అధయ్యన ���డ�లను జ�గ�తత్ �ా అధయ్యనం �యే�ల� ��మ� 

�� ్ర తస్��ంచుచు��న్మ�. 

 


