
సాం�ఘిక శాస్త్ర�  
బోధనాపద్ధ� తులు



పరిచయం�
●ప్రాథమిక దశలో సాం
ఘిక శాస్త్రం
 అధ్య�యనం
 
పరిసరాల విజ్ఞా� నం
లో ఒక భాగం
గా 
పరిగంణిం
చబడుతుం
ది.

●సాం& 
ఘికశాస్త్రం
 యొక( విషయనిష+త స్థూ& ల
గా 
కాల
, ప్రా
త
 మరియు స
స& లతో గంల సహజ 
మరియు సాంమాజిక వాతావరణం
లో  పరస<ర  
మానంవ అవగాహనంతో ముడిపడి ఉం
టుం
ది.



సాం
ఘిక శాస్త్రం బోధ్యనం మానంవ విలువలను అనంగా 
స్వేEచF, నంమGక
 మరియు  వైIవిధ్య�తల పట్లK  గౌరవానిM 
ప్రోతOహిస్తుంR 
ది. 
వ�క్తి Rగంత మరియు సాంమాజిక శ్రేయస్తుంO పైI ప్రభావ
 
చూపే సాంమాజిక సమస�లపైI విమరYనాతGక
గా 
స<
ది
చే సాంమరా& \నిM పిలKలోK  పై
చుతుం
ది



 ఈ సాం
ఘికశాస్త్రం
 ఇం
కా తదాతG\
, సమానంతE
, 
స్వేEచF, నా�య
, సౌబ్రాతdతE
, గౌరవ
, బహుళతE
 
మరియు సాంమరస�
 వ
టి విలువలను కూడా 
పై
పొం
దిసాంR యి.



సాం
ఘిక శాస్త్రం
 ప్రతి విభాగం
లో స
ఘట్లనంలు మరియు 
దdగ్విEషయాలను అర&
 చేస్తుంకొని విశ్లేKషిం
చడానిక్తి, 
మూల్యాం�
కనం
 చేయడానిక్తి  తారి(క, హేతుంబదvమైI నం 
విధానాల దాEరా కార�కారక స
బ
ధాలను అర&
 చేస్తుంకొని 
పరిష(రి
చడానిక్తి తనం సE
త పరిశోధ్యనాపదzతి ఉం
టుం
ది.



జీవశాస్త్రం
 మరియు భౌతిక శాసాం} ల కనాM భినంMమైI నం 
శాస్త్రీయ విచారణాపదvతుంలను, వనంరులను 
గురిR
చాల్సిOనం అవసర
 ఉం
ది. 



సాం
ఘిక శాస్త్రం బోధ్యనాభ్య�సనం వాతావరణం
, శా
తి 
భ్యద్రత విలువలు, ల్సి
గం
, షెడ్యూ�ల్డ్� కుల్యాంలు, షెడ్యూ�ల్డ్� 
తెగంలు మరియు మైI నారిటీలకు స
బ
ధిం
చినం 
సమస�లను అనిM  విభాగాలలో సమగ్రపరచటానిక్తి 
ప్రయతిMస్తుంR 
ది.



అభ్య�సన లక్ష్యా�లు 
 • దdగ్విEషయాల కొనంసాంగ్వి
పు మరియు మారు<లను 

అభినం
దిస్థూR  సాం
ఘికశాసాం} ల సహస
బ
ధానిM  
ఔచితా�నిM అవగాహనం చేస్తుంకోవడం
.
 • ప్రాకdతిక మరియు సాంమాజిక పరిసరాలతో 

నెలకొల్యాం<ల్సిOనం అ
త:సO
బ
ధాలను మరియు 
సాం
ఘిక శాస్త్రం
తో గంల స
బ
ధాలను గురిR
చడం
.



 భారతదేశ రాజ్ఞా�
గం
లో పొం
దుపరచబడినం 
నా�య
, స్వేEచF, సమానంతE
, సౌభ్రాతdతE
, జ్ఞాతి 
ఐక�త, సమగ్రత మరియు సాంమాజిక, లౌక్తిక, 
ప్రజ్ఞాసాంEమ� సమాజ్ఞానిM నిరిG
చడం
లో ఇంమిడినం 
విలువలను ప్రశ
సిం
చడం
.

 



 • సమాజ
లోని వివిధ్య వరా� లపైI ప్రాకdతిక మరియు 
సాంమాజిక ప్రక్రియలు వాటి ప్రభావ
స
భ్యవి
చినం    
స
ధ్యర 
లో వాటిని పోల్సి¢ వర్గీ� కరి
చడం
. 
 • మనం స
స¤తి మరియు కళలను స్తుంస
పనంM
 

చేస్తుంR నంM భినంMతE
లో ఏకతE
, ప్రజ్ఞాసాంEమ�
, అభివdదిv , 
వైIవిధ్య� కారణాలు మొ॥నం విభినంM భావనంలను 
వివరి
చడం
.



 • ప్రాకdతిక మరియు సాంమాజిక విషయాలను 
అవగాహనం చేస్తుంకోవడం
లో పలువిధానాలను 
వికసిం
పజేయవల్సిసింనం అవసరాలను  చరి¢
చడం
.
 • సమాజ
లోని అట్ల+డుగు వరా� లు మరియు ప్రత్యే�క 

అవసరాలునంM పిలKల యొక( అవసరాలు,  ల్సి
గం వివక్ష 
వ
టి వైIవిధ్య�తలపైI అవగాహనం కల్సి<
చి స్తుంనిMతతాEనిM 
పై
పొం
ది
చడం
.



సాం�ఘిక శాస్త్రం��లో 
బోధనాభ్య�స్త్రంనలకై� 

ఉదాహరణలు



    అ
శం
: గ్లో�బు -  అక్ష్యా
శాలు మరియు      
  రేఖాం
శాలు 

 అభ్య�సనాలక్ష్యాలు 
 విదా�రు& లు ఇంవి గురిR
చగంలుగుతారు
  అక్షాం
శాలు
  రేఖాం
శాలు



 అక్షాం
శ, రేఖాం
శాల మధ్య� త్యేడాలు
 ఉంతRర దdవ
 మరియు దక్షిణం దdవ

 భూమధ్య�రేఖ
 కరా(ట్లక రేఖ
 మకర రేఖ 



 ప్రధానం రేఖాం
శ
 (0  ° రేఖాం
శ
)
 అక్షాం
శ, రేఖాం
శాల సహాయ
తో గ్లోK బుపైI వివిధ్య 

ప్రా
తాలను గురిR
చగంలుగుతారు.
 అక్షాం
శ, రేఖాం
శాల సహాయ
తో పటాలపైI, 

అటాK స్తుంలో గంల వివిధ్య ప్రా
తాలను 
గురిR
చగంలుగుతారు.



కొన్ని� సూచనాత్మ�క బోధనా ప్రక్రియలు

 గ్లోK బు మరియు పటాలను ఉంపయోగ్వి
చే 
అవకాశాలను  తరుచుగా విదా�రు& లకు కల్సి<
చాల్సి. 

 బోధ్యనాభ్య�సనం సమయ
లో విదా�రు& లను నిమగంM
 
చేయడానిక్తి స<రY దాEరా గురిR
చగంల్సిగే గ్లోK బ్, 
పట్ల
 మరియు కాగ్విత
 లేదా నంలKబలKపైI అక్షాం
శ, 
రేఖాం
శాలు, గ్రిడ్, 3-డి నంమూనా చిత్రాలవ
టివి 
ఉంపయోగ్వి
చవచు¢ను.



 విదా�రు& లకు భావనంలపైI సరైIనం అవగాహనం 
కల్సి<
చడానిక్తి ఉంపాధా�యులు సాం& నిక భాషలో 
వివరి
చే ప్రయతాMలు కూడా చేయాల్సి.

 ఒక ఇంతివdతR
పైI పిలKల అవగాహనం 
తెలుస్తుంకోవడం
 కోస
 చర¢లు, ప్రశ్నింM
చడం
 
వ
టివి చేయవచు¢.



 బాలురు మరియు బాల్సికలతో కూడినం మిశ్రమ 
సమూహాలతో ఒక అ
శ
పైI క్తిEజ్ 
నిరEహి
చవచు¢.

 ఇం
కా  సెమినార్ (సదస్తుంO),  వాగాEద
 
(Debate), సిం
పోజియ
, జటుం+  చర¢ (Panel 
Discussion),రౌం
డ్ టేబుల్డ్ సమావేశ
, కార� 
శ్నింబిర
 (Workshops) వ
టివి కూడా  
అనుకూలతను బటి+  నిరEహి
చవచు¢.



అ
శం
 : ఆధారాలు 
 సాం
ఘిక శాసాం} ల వా�పిR దాని యొక( ఆధారాల 

లభ్య�తపైI ఆధారపడి ఉం
టుం
ది. ఇంవి అభా�సకుడిక్తి 
విషయానిM లోతుంగా అర&
 చేస్తుంకొనేం
దుకు 
అవకాశ
 కల్సి<సాంR యి. ఈ ఆధారాలు ముఖ�
గా 
ప్రాథమిక ఆధారాలు, దిEతీయాధారాలు అని 
ఉం
టాయి. 



ప్రాథమిక ఆధారాలు 

దిEతీయ ఆధారాలు 

సాంహిత�, పురావస్తుంRఆధారాలు,
 నాణేలు, శాసనాలు, ఉంద�మ
-కారులచే మౌఖిక విషయాలు, 
జ్ఞానంపద గేయాలు,జ్ఞానంపద 
కథలు మొ॥వి

పాఠ్య� పుసRకాలు, పత్రికలలోని
ప్రాధ్యమిక వనంరుల ఆధార
గా
 సమీక్షలు, పత్రికలు మొ॥వి.



అభ్య�సన లక్ష్యా�లు 
ఒక ఇంతివdతR
 స
బ
ధిం
చి మహిళలు, పురుషులు 
సహకార
 అ
ది
చినం చోట్ల ఉందాహరణంలు 
ఇంచే¢విధ్య
గా రకరకాల చారిత్రక మరియు 
పురావస్తుంR  వనంరులను గురిR
చ
డి. 

వనంరులను వారి సE
త భాషలో అర&
 చేస్తుంకొని 
చెప<గంలరు. 



 వాటి పరిమితుంల పర
గా ఉంపయోగ్వి
చినం 
వనంరులను మూల్యాం�
కనంము చేయగంలరు.

 పరిపూరí అవగాహనం కోస
 వివిధ్య వనంరులను 
ఉంపయోగ్వి
చడం
 యొక( ప్రాముఖ�తను గురిRసాంR రు. 



కొన్ని� సూచనాత్మ�క బోధనా ప్రక్రియలు
 వనంరులపైI ఇంతివdతాR నిM చరి¢స్తుంR నంMపు<డు తరగంతిని 

బోధ్యనా భాగంసాంEమ�
గా, ఆనం
దదాయక
గా  
అభా�సకునిక్తి ప్రేరణం కల్సిగ్వి
చే విధ్య
గా 
ఉం
డంటానిక్తి వారి జీవితాలను అనుస
ధాని
చడం
 
దాEరా ఉంత్యేRజపరచవచు¢. 



మీరు విదా�రు& లతో నిర
తర
 మాటాK డం
 దాEరా 
వారిని సమూహాలుగా, జతలుగా మరినిM 
కార�కల్యాంపాలలో పాల్గొ� నేంవిధ్య
గా చేయవచు¢, 
వనంరులపైI నిశ్నింత
గా చరి¢
చేవిధ్య
గా చేయవచు¢. 
వారు సE
త
గా వా�ఖాం�నాలు చేయడానిక్తి, ప్రశMలు 
లేవనెతRడానిక్తి మరియు వనంరులకు మరి
త 
సమాచారమును జతచేయడానిక్తి  ప్రేరేపి
చబడంతారు. 



 మీరు పిలKలను మూ�జియ
, పురావస్తుంR   పరిశోధ్యనా 
కేం
ద్రాల స
దరYనం కోస
 తీస్తుంకెళóవచు¢ లేదా తమ 
పరిసరాలలో మ
చి ఆదరYభావాలు గంల వ�క్తి Rని 
ఇం
ట్లర్వ్యూE\ చేయవచు¢. ముఖ�
గా భారతదేశ సEత
త్ర 
పోరాట్ల
 మరియు విభ్యజనంకు స
బ
ధిం
చినం 
సమాచారానిM పొం
దే స
దరõములో ఈ విధ్యమైI నం 
ఇం
ట్లర్వ్యూE\లు బాగా ఉంపయోగంపడంతాయి.



 కdత�ములు నిరEహి
చునంపుడు ప్రత్యే�క అవసరాలు 
కల విదా�రు& లను కూడా చొపి<
వచు¢.

 అటుంవ
టి స
దరõములో స<రిY
చే పటాలను, 
చిత్రాలను, మాటాK డే పుసRకములను, దdశ�, శ్రవణం 
సాంమాగ్రిని, బ్రెయిలీ ల్సిపి చారుú లను వనంరులుగా 
ఉంపయోగ్వి
చుకోవచు¢. 



అ
శం
: జీవనోపాధులు 
 అభ్య�సనం లక్ష్యాలు 

 గ్రామీణం మరియు పట్ల+ణం ప్రా
తాలోK  ప్రజలు 
తమ జీవనోపాధింని ఎం
పిక చేస్తుంకునేం వివిధ్య 
మారా� లను గురిRసాంR రు.

 జీవనోపాధులు స
పాది
చడానిక్తి 
ప్రజల
దరిక్తి సమానం అవకాశాలునాMయా 
అని పరిశీల్సిసాంR రు.



 వివిధ్య ప్రా
తాలలో ప్రజలు ఎందుర్కొం(
టుంనంM 
సవాళKను వారి జీవనం పరిసిం&తుంలలోని పోల్సికలను 
మరియు త్యేడాలను  వివరిసాంR రు.



కొన్ని� సూచనాత్మ�క బోధనా ప్రక్రియలు
 ‘జీవనోపాధిం  అనేం అ
శ
 గ్రామీణం మరియు పట్ల+ణం ’ అనే అంశం గ్రామీణ మరియు పట్టణ 

ప్రా
తాలోK  స్త్రీలు మరియు పురుషులు చేస్తుంR నంM వివిధ్య 
జీవనోపాధుల లభ్య�తకు కారణంమయ్యే� అ
శాలను 
వివరి
చడానిక్తి మరియు అర&
 చేస్తుంకోవడానిక్తి 
పిలKలను అనుమతిస్తుంR 
ది.



 మీరు పిలKలను మిశ్రమ సమూహాలలో నిమగంM
 
చేసిం వారి జిల్యాంK కేం
ద్రాలు మరియు గ్రామాలలో 
లభిస్తుంR నంM వివిధ్య జీవనోపాధిం వనంరులను 
చరి¢
చవచు¢.

 వివిధ్య రకాల జీవనోపాధులకు స
బ
ధిం
చినం 
సమస�లు మరియు సవాళKను పేర్కొం(నండానిక్తి మీరు 
వారిని ప్రేరేపి
చవచు¢.



 కేంస్ స+డీస్, వేరేEరు సాంమాజిక - ఆరి&క నేంపథ�
 
ను
డి స్త్రీలు, పురుషులు ఎం
చుకునంM వివిధ్య 
వdతుంR లపైI ఆడియో - విజువల్డ్O ను  ప్రదరిY
చవచు¢ 
మరియు వారిపైI పిలKల అవగాహనంలను 
తెలుస్తుంకోవడానిక్తి చర¢లు నిరEహి
చవచు¢.



 స్త్రీలు, పురుషులు చేస్వే వివిధ్య రకాల వ�వసాంయ 
కార�కల్యాంపాలను పిలKలకు పరిచయ
 చేయడానిక్తి 
మీరు వారిని సమీప
లోని వ�వసాంయ క్షేత్రానిM 
తీస్తుంకెళKవచు¢.

 ఒకవేళ మీ పాఠ్యశాల పట్ల+ణం
లో ఉం
టే, 
విదా�రు& లను నిరాGణం స&ల్యాంలు, కరాGగారాలు, 
ప్రభుతE ఆఫీస్తుంలకు లేదా మారై(ట్ ప్రదేశాలకు 
తీస్తుంకెళKవచు¢.



 ఈ విధానాలతో పాటుం, సరేE పదvతి, వివిధ్య 
వdతుంR లపైI పాత్రాభినంయ
 (రోల్డ్ పేK ) 
నిరEహి
చవచు¢.

 ఇంతివdతR బోధ్యనాభ్య�సనంల ఆధార
గా గ్రామీణం 
మరియు పట్ల+ణం ప్రా
తాల ను
డి విభినంM రకాల 
ఉంత<తుంR ల ప్రదరYనంలను పాఠ్యశాలలోK  
నిరEహి
చవచు¢. 



నేను ఇవి చేయగలను కొం�త
వరకు 

బాగా 
చేస్తా� ను

చాలా 
బాగా 

చేస్తా� ను

అద్భు�త�
గా చేస్తా� ను

మాడ్యూ�ల్, ఉదాహరణలను 
ఉపయోగిం�చం�డి మరియు వాటికి 
మరిన్ని. జోడిస్తా� ను
స్తా�ఘిక శాస్తా3 ల భిన్న.మై7 న్న భాగాలను  
పరస్ప:ర� అనుస్ప�ధాన్న� చేస్తా� ను
సూచిం�చింన్న కార�కలాపాలతో పాటు 
మరిన్ని. న్నిరBహిస్తా� ను
అభా�స్పకుడి భాషలోకి అనువదిస్తా� ను
ఆడియో / వీడియో వ�టి బోధన్న - 
అభా�స్పన్న స్తామగింM  మొ॥వి సిద్ధంR � చేస్తా� ను

స్వీ.య అ
చనా కోస
  త్మన్నిఖీ జాబితా



కdతజ�తలు
SCERT, HYEDERABAD, TELANAGANA
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