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తర్ 'గతి' తప్పుతున్న పాఠశాల విద్య
ఓ సామాన్యయడి ప్
ా న్ం
ర సా
ు ల సాయంతో అంచెలంచెలుగా ఎదిగి, చుకకలో
ఒక దిగువ మధ్య తర్గతిలో పుట్ట
ఉన్న వయక్త
్ , తన్ చుట్ట
్
ో
చూపు చిక్తకకోనివవక్తండా, రుణం తీరుు తరుణం వచాుక, తప్పంచుక్త పోక్తండా సమాజ హితమే నా
ు , ప్
ు , సూచన్లిసూ
ు ,
హితమంట్ట తన్ మూలాలక్త చేరుకొని, విద్యయ వయవస
ా లో సమసయలక్త సపందిసూ
ర శ్ననసూ
ు న్న ఒక సామాన్యయడి ప్
ప్రిష్కకరాలలో భాగమవుతూ, వయవస
ా ప్
ా న్ం ఇది.
ర క్షాళన్ కోసం ప్రితప్స్త
ర సా
5 వ తర్గతి ద్యకా చదివిన్ మా నాన్న ఒక ద్ర్జీ . అసలు ఏ చదువూ లేక్తండా ఒక చిన్న బడ్డ
ీ దుకాణం న్డుపుతూ, పుల
ో లు
కొడుతూ, ఇడ్డ
్ కొచేుది మా అము వరాలము. 7 వ తర్గతి వర్క్త మా ఊరు
ో లు, అట్ల
ో అమ్ముతూ క్తట్లంబానిన నెట్ల
ు
ఏలేశ్వర్ం ప్
ర భుతవ పాఠశాల లో చదివిన్ నాక్త మా ఉపాధ్యయయులే దేవుళ్ళు. మా హిందీ టీచర్ శ్ర
ర మతి విజయ గారి ద్త
పుతు
ు డిగా పేరుండే న్న్యన మా ఉపాధ్యయయులంతా చంద్యలు వేస్తక్తని కాకినాడ తీస్తక్తవచిు రాయంచిన్ ప్ర్జక్ష ఆం. ప్
ర .
ు ర్
గురుక్తల పాఠశాల ప్
ణ త పంద్యక 3 సం. లు (8th - 10th) నా
ర వేశ్ ప్ర్జక్ష (APRS Entrance Test). అందులో ఉతీ
చదువంతా APRS భూప్తిపాలం లో సాగింది. 10 వ తర్గతిలో వచిున్ స్ట
్ ట్ 2 వ రాయంక్ (1988 Batch) వల
ో APRJC
ు య్యయక అకకడి న్యండి నెల్ల
నాగారు
గ ం స్తలువంది. అది పూర్
ీ న్ సాగర్ లో ఇంటర్ కోర్్ కి మార్
ో రు లోని నారాయణ
ు ఉచిత శ్నక్షణ ఇప్పంచారు. EAMCETలో 483 రాయంక్ రాగానే ఇంట్టకి
కోచింగ్ సంటర్ కి మకాం మారిు EAMCET కి పూరి
ద్గ
గ ర్లో ఉన్న కాకినాడలో 4 సం. లు ఇంజనీరింగ్ చదివేసి వంటనే ఉద్యయగం తెచేుస్తక్తని అము న్డిపే కిరాణా ష్కప్,
నాన్న క్తట్ల
్ మిషన్ ఆపెయ్యయలనే లక్షయంతో ఉన్న నాక్త మా నాన్న మాటలు శ్రాఘాతం లా తగిలాయ.
"నేను రోజుకు 2-3 జతల బట్
ట లు కుడతాను, అక్కడ మీ అమ్మ కిరాణా సామానులు అమ్మమతుంది. నినుు, తమ్మమడిని
ఇుంతదాకా చదివుంచడమే గొప్ప. ఇప్పుడు కౌనిిలుంగ్ కి డబ్బులు క్ట్ట
ట ల, కాకినాడ లో 4 సుం. లు చదవాల. హాస
ట లో
ై న చదువులు మ్నకి కాదు. నువుు నీ
ఉుండాల, 40-50 వేలు ఖర్చవుతాయి అుంటే ఎక్కడినుుండి తీసుకురావాల. ఆ ఖరీద
సర్టట ఫికెట్సి, రాయుంక్ కార్డ్స ి అనీు లోప్ల ప్డేసి వచ్చచ నా ప్
ర క్కన కూర్చుంటే, ఒక్క సుంవతిర్ుం తిర్టగే లోపు నినుు మ్న ఊళ్ళో
నుంబర్డ్ 1 దరీీ గా తయార్ చేసా
ా ను. కాబట్ట
ట నా మాట్ వని నీ చదువు ఆపేయ్."
ు ఉండాలి. కాని డబుులు దేనికి? ఆ వయస్తలో
చదువుకోవడానికి మారుకలుండాలి, రాయంక్తలు రావాలి, ఆసకి
నాకర్
ు లు గడిపే నాక్త మా ఊళ్ళు పెద్
ధ మయ్యయది కాదు. తిండి తిన్క్తండా, నిద్
ద మన్స్తన్న మన్యషులు ఒక
ర లేని రాతు
థియ్యటర్ లో సినిమా ద్యవరా బెనిఫిట్ షో (fundraising event) వేసి 6 వేల రూపాయలు మా ఇంట్ల
ో ఇచిు వళ్ళురు. ఆ
డబుు అప్పట్ట అవసర్ం తీరిునా తరువాత 4 సం.లు ఇంజనీరింగ్ చదువలాగో అర్
ధ ం కాలేదు. ఆ సమయంలో BREAD
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ు ంద్ని తెలిసి,
(మరో పేరు North South Foundation) అనే ఒక సంస
ా ప్
ా లక్త ఆసరాగా నిలుస్త
ర తిభ గల పేద్ విద్యయరు
వారిని సంప్
ర దించిన్ ప్ద్ప్, నేనింక వన్కిక తిరిగి చూస్తకోలేదు.
కాకినాడ లో ఇంజనీరింగ్, IIT ఖర్గ్ పూర్ లో M.Tech, Tata Consultancy Services (TCS) లో ఉద్యయగం రావడం చక
చకా జరిగిపోయ్యయ. 1997 ఏప్
్ క
ర ల్ లో Project Lead గా ప్
ర మోట్ అయయ అమెరికా (Memphis, TN) లో అడుగు పెట్ట
నాక్త నా గతమంతా ఒకసారి మెదిలింది. చిన్నప్పట్ట స్టనహితులు, ఉపాధ్యయయులు, ఊరి వాళ్ళు, ఒక సవచుంద్ సంస
ా ఇలా
ు ఎదిగిన్ ఒక మొకక లాంట్ట జీవితం కద్య నాది. ఇప్పుడు ఒక చెట్ల
ఇంతమంది ఇనిన ర్కాలుగా నీళ్ళు పోసి నీడనిస్ట
్ గా
ఎదిగాక నీళ్ళు పోసిన్ వాళుని, నీడనిచిున్ వాళుని మరిుపోక్తండా, ఇప్పుడు నా నీడలో 100 మంది స్టద్ తీరే విధ్ంగా నా
జీవితం ఉండాలి కద్య అన్న భావన్ కలిగిన్ మరు క్షణం ఏరాపటన్ సంస
ా ప్డాల చారిటబుల్ ట
్ . ప్
ర స్ట
ర తిభ ఉండి, పె
ు ఉన్న ఏ పేద్ విద్యయరిా భవిషయతు
ు ఆగకూడదు అనే సంకలపంతో 2002 న్యండి సాకలరిి ప్్ ఇవవడం
చదువులపె ఆసకి
పా
్ నాట్టకి 763 మందికి స్తమారు 34 లక్షల ద్యకా డొనేట్ చెయయడం జరిగింది. PCT ద్యవరా లబ్ధ
ధ
ర ర్ంభంచి 2018 ఆగస్ట
పంది జీవితంలో మంచి ఉద్యయగాలో
ా ర్ప్డి, క్తట్లంబ బాధ్యతలు చూస్తక్తంట్ట తమ ప్రిధిలో ప్లు స్టవా
ో సి
కార్యక
్ ర్్, ఇంజనీరు
ర మాలో
ర భుతవ ఉద్యయగులు చాలా మంది
ో పాలు ప్ంచుక్తంట్లన్న డాక
ో , టీచరు
ో , బాయంక్ ఆఫీసర్్, ప్
ఉనానరు.
ు నాన ఇుంతేనా నేను చెయ్యగలగేది అనే
ప్
్ సాకలరిి ప్ పో
ర తీ సంవత్ర్ం 2 నెలలు సలవు పెట్ట
ర గా
ర ం కోసం ఇండియ్య వస్త
ు ఉండేది.
ఒక ర్కమెన్ అసంతృప్
ు
అమెరికా లో 16 సంవత్రాల ఉద్యయగం, నివాసం తరువాత, అకకడి పౌర్సతవం కూడా తీస్తక్తన్న ప్ద్ప్ నా అసంతృప్
తారాసా
ా యకి చేరింది. ఇనానళ్ళు నాక్త ఉద్యయగ రూప్ంలో ఆరిధ కంగా నిలదొక్తకకోవడానికి అవకాశ్మిచిున్ అమెరికా
ు గా ధ్న్యవాద్యలు తెలుపుక్తని, భారాయ ప్ల
దేశానికి, నేన్య ప్ని చేసిన్ అనిన కంపెనీ వాళుకీ మన్సూపరి
ో లతో 2012 డిశ్ంబర్
10 న్ Air India Flight one way ట్టకెట్ తీస్తక్తని భార్త దేశ్ం తిరుగు ప్
్ న్ రోజుకి 2
ర య్యణం అయ్యయన్య. నా 40 వ పుట్ట
వారాల మ్మందుగానే 12.12.12 తేదీన్ ఇండియ్య లో అడుగు పెట్ట
్ న్ ఆ ఉదేవగ క్షణాలో
ో నా ఆలోచన్లు ఇంకా నాక్త
ు నానయ.
సపష
్ ంగా గురు
నెక్్
్ ఏంట్ట?
ఇక న్యండి నా జీవితం సమాజ హితం కోసం అంకితం. పాఠశాలల చుట్ట
తిర్గాలి. విద్యయరు
్
ా లతో,
ఉపాధ్యయయులతో, తలి
ు లతో మాట్ట
ా లో ఉన్న సమసయల గురించి ఆలోచించాలి. కాని ఆ
ో ద్ండు
ో డాలి. విద్యయ వయవస
ు
ు కర్మెన్ ప్చాుపాట్ట కబురు
సమసయలని ఆసకి
కాలం గడిపేస్ట బాప్తులా
్ రుపలు విడుసూ
ో లా చెప్పుక్తంట్ట, నిట్ట
కాక్తండా... ప్రిష్కకర్ మారా
గ లు అనేవషంచాలి. వాట్టలో భాగం కావాలి. రేప్ట్ట తర్ం బాగుండాలి. ప్
ర భుతవ
పాఠశాల లక్త పూర్వ వభవం రావాలి. సమాజంలో ఉపాధ్యయయుల మీద్ ఇంతక్త మ్మందున్న గౌర్వం తిరిగి
రావాలి. మట్ట
్ లో మాణికాయలన్య వలికి తీసి సమాజోద్య
ద ర్క్తలుగా తయ్యరుచేయ్యలి. ఇలా చాలా సి
ా ర్మెన్
ఆలోచన్లతో ప్డాల చారిటబుల్ ట
్ వేదికగా చేస్తక్తని ప్
్ ం నేన్య నా టీం. అయతే
ర స్ట
ర యతానలు మొద్లు పెట్ట
ు గతంగా ప్
ఈ 6 సం. లలో నిజంగా ఎంత సాధించామ్మ అని వయకి
ర శ్ననంచుక్తంటే...కొనిన సమసయలక్త ప్రిష్కకర్
ు లన్య, సంస
ు గా ఉనాన జబులు
మారా
గ లు వద్కడంలో, ఒకే భావ జాలం ఉన్న వయక్త
ా లన్య కలుపుకోవడంలో తృప్
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చరుచుక్తనే ప్రిసి
ా తి అయతే లేదు. మాక్తన్న ప్రిమిత వన్రులతో, పాఠశాల సా
ా య విద్యయరు
ా ల ఆలోచనా
ు , కౌమార్ ద్శ్ సమసయలు, సవాళు
విధ్యనానిన సరన్ దిశ్గా మళ్ల
ో ు సూ , కెరియర్ అవకాశాలపె అవగాహన్ కలిపసూ
ు , చదువు, గెలుపు, జీవితం అనే ప్ద్యలక్త అసలు సిసలన్ అరా
ు ,
గురించి బాహాటంగా చరిుసూ
ధ లు వివరిసూ
సమాజానిన న్డిప్ంచగల రేప్ట్ట నాయక్తలన్య తయ్యరుచేస్ట ప్నిలో కొంతవర్క్త సఫలీకృతం అవుతునానమ్మ.
ు న్నది, చేస్త
ు న్నది మంచు కొండ యొకక కొన్ (tip of the ice berg) మాత
కాని మేం చూస్త
ర మే. విద్యయ ప్
ర మాణాల
విషయంలో మరియు విద్యయరు
ా లక్త పే
ా లో
ర ర్ణ, జీవన్ నెపుణాయలు, నాయకతవ నిరాుణం విషయంలో వయవస
విధ్యన్ సా
ా య మారుపలు రావాలి.
ఈ రోజు ప్ల
ో లు విద్యయవంతులు కావడం లేదు. కేవలం అక్షరాస్తయలుగా తయ్యరుచేయబడుతునానరు.
బావులుండ్డ నీళ్ళు లేన్ట్ల
్ - పాఠశాలలునానయ, కాని విద్య లేదు; ప్ర్జక్షలునానయ, కాని ప్
ర మాణాలు లేవు; బడి
నిండా మేధ్యవులన్ ఉపాధ్యయయులునానరు, కాని ప్ల
ో లక్త విలువలు అబుటం లేదు.
కొనినఉద్యహర్ణలు 1) ఒక వయయ మంది 9 వ తర్గతి విద్యయరు
ా లతో మ్మచుట్టంచి న్పుడు 'ANGER కి ANGRY కి తేడా ఏంటమాు’
అని అడిగితే కేవలం ఒకక అమాుయ మాత
ర మే సమాధ్యన్ం చెప్పగలిగింది.
2) మీ ఆట స
ా లం (playground) చుట్ల
్ కొలత ఎంత?
3) మీ ఇంట్ట వశాలయం, మీ పాఠశాల వశాలయంలో ఎంత శాతం (%)ఉంట్లంది?
4) అసలు మీ ఊళ్ళు ఉన్న పోస్ట
్ ఆఫీస్ట, బాయంక్ లలో ఏం జరుగుతుంది? అవి గా
ర మానికి ఏ ర్కంగా
ఉప్యోగప్డతాయ?
5) మీరు ప్
్ ఇంట్ట ప్న్యన, పలం ప్న్యన, క్తళ్ళయ ప్న్యన, గ
ర తీ సంవత్ర్ం కటే
ర ంధ్యలయం ప్న్యన ఎవరికి
చేర్తాయ? ఆ డబుులు ఏమెపోతునానయ?
15 సం. ల వయస్త వచిు, గత 10 సం. లుగా బళ్ళు చదివేస్తక్తంట్లన్న మన్ ప్ల
ో లక్త ఇలాంట్ట విషయ్యల మీద్
కనీస అవగాహన్ లేకపోతే, మన్కి భయం ఎందుక్త వేయడం లేదు? ప్
ర శాంతంగా ఎలా
నిద్
ర పోగలుగుతునానం?
ు ప్
విద్యయర్ంగంలో ఉన్న అనిన సమసయలు ఒకక రోజులో ప్రిష్కకర్మయ్యయవి కావు. కాని మన్స్త పెట్ట
్ ఆలోచిస్ట
ర తీ
సమసయనీ ఒక కొలికిక తీస్తక్తరావచుు. విద్యయరు
ు లు, ఉపాధ్యయయులు, యూనియన్ నాయక్తలు,
ా లు, తలి
ో ద్ండు
జిలా
ా య విద్యయ శాఖాధికారులు, రాష
్ ర సా
ా య అధికారులు, మీడియ్య, యువత, సవచుంద్ సంస
ా లు, ఇలా ప్
ర తీ
ో సా
ు అంద్ర్ం కలలు
వర్
గ ం ఒకొకకక సమసయని, ద్యని తీవ
ధ ం చేస్తక్తని ప్రిష్కకరాలు అనేవషస్ట
ర తని అర్
కంట్లన్నవిలువల సమాజం ఏర్పడుతుంది. అదే మన్ తరువాత తరానికి మన్మిచేు వల కట
్ లేని బహుమతి.
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ప్ద్వ తర్"గతి" మారాలి
మా బోట్ట వాళ
ా తులు, సమసయలు, జరుగుతున్న తప్పులు
ో కి ఒక సమసయ కూడా ఉంది. మాక్త ఎదురుగా ఉన్న ప్రిసి
ు లోతు మాక్త తెలియదు. ఆ విశ్ల
కన్ప్డతాయ తప్ప వాట్టలో పూరి
ధ యం మాక్త ఉండదేమో? అది
ో షణా సామర్
ు మేం నేరుుకోవడానికి సిద్
తెలిసిన్ వాళ్ళు మాక్త అవగాహన్ కలిపంచే ప్
ధ ం.
ర యతనం చేస్ట
ఉద్యహర్ణక్త - ప్ర్జక్షలు పార్ద్ర్శకంగా జర్గాలి. అవి సమేుట్టవ్ అయనా ఫారేుట్టవ్ అయనా; ఒకట్ల తర్గతి
అయనా, ప్ద్వ తర్గతి అయనా. సుచచ ప్రీక్షల దాురా మాత
ర మే సుచచ నాయ్కులు తయారౌతార్. సుచచ
నాయ్కుల వల
ర మే సుచచ సమాజుం సాధ్యప్డుతుంది అనే ఆలోచన్తో, ఆవేద్న్తో, సవచు ప్ర్జక్షా ప్
ర చార్
ల మాత
కార్యక
్ డం జరిగింది. అయతే ద్యనివల
ర మం (CLean Exam Campaign) చేప్ట
ో ఎంత మారుప
తీస్తక్తరాగలిగాం అనే విషయం ప్
ర కకన్ పెడితే, అసలు అది ఎవరికీ సమసయ లాగా కనిప్ంచకపోవడం,
ు న్న విషయం.
సపందించాలి్న్ వరా
ు పానికి గురి చేస్త
గ లు సపందించకపోవడం తీవ
ర మన్సా
ప్ర్జక్షలో
్ పోతునానరు కద్య, దీని ద్యవరా ఎట్లవంట్ట విలువలు
ో చూచి రాతలు తప్పు కద్య, బాగా చదివే ప్ల
ో లు న్ష
ు నానం ప్ల
నేరిపస్త
ో లకి అంటే....ఒకొకకకడు ఒకోక సమాధ్యన్ం చెబుతాడు. ప్ల
ో వాడు ఒకట్ట చెబుతాడు. పేరంట్
ఒకట్ట చెబుతాడు. ఈ రండు వరా
గ లలో అవగాహనా లోప్ం అనేది సమసయ. కాని సమసయ మీద్, ద్యని ప్ర్యవసాన్ం
ు అవగాహన్ ఉన్న వరా
మీద్ పూరి
గ లు (ఉపాధ్యయయులు, సంఘాల నాయక్తలు, విద్యయ శాఖాధికారులు) కూడా
ఒకొకకకరూ ఒకోక కార్ణం చెబుతారు. అంద్రూ మూక్తముడిగా ఒప్పుక్తనేది ఏంటంటే - తప్పు జర్గుతుంది,
ా నాుుం, అుందులో involve అవుతనాుుం. కాని దానికి మేుం మాత
మాకూ తెలుసు, మేమూ చూసు
ర ుం బాధ్యయలుం
ా మాత
కాదు. వేరే వాళ్ోని అడగుండి. సమ్సయ అక్కడుుంది. మేమ్మ నిమిత
ు లమే...ఇదీ వర్స.
ు న్న ఒక జట్టలమెన్ సమసయ గురించి ఒక సవచుంద్ సంస
వయవస
ా న్య పీడిస్త
ా గళం విప్పంది. మన్ ప్రిధిలో మన్ం
సహకార్ం అందిద్య
గ ం చాలా తక్తకవగా ఉనానరు.
ద ం, ప్రిష్కకర్ంలో భాగం అవుద్యం అని ఆలోచించే వర్
సమసయ తీవ
ర త
ు నానరు, ఈ
1) సంవత్ర్ం అంతా కష
్ ప్డి చదువుక్తంట్లన్న ప్ల
ో లు ఈ చూచిరాతల మూలంగా ఏడుస్త
విషయం సవయంగా ప్ల
ు లు చెబుతునానరు. IIIT సీట్ల
ా లక్త మిస్ట
ో లు, తలి
ో ద్ండు
ో కొంతమంది తెలివన్ విద్యయరు
అవుతునానయ.
ు నానరు. కనీసం
2) ప్బ్ధ
ు , కూస్త
ు చదివే ప్ల
ో క్ ప్ర్జక్షలో
ో మాస్ట కాపీయంగ్ వల
ో కాస్త
ో లు కూడా చద్వడం మానేస్త
ు ఉపాధ్యయయులు, ప్
పీ
ా యలో కూడా చద్వడం లేదు. ఇది సాక్షాతు
ర -ఫన్ల్ కి చదివిన్ సా
ర ధ్యనోపాధ్యయయుల మాట
ు న్న సమయంలో మా అమాుయకి ోసి ప్ అందివవబోతున్న ఇనివజిలటర్ ని
3) కిర్
ో ంపూడి లో తెలుగు ప్ర్జక్ష రాస్త
"ఏమ్నుకుుంటునాుర్ నా గుర్టుంచ్చ" అని ఆ ోసి ప్్ విసిరి కొట్ట
్ ంది. ఈ తరానికి విద్యయ బుదు
ధ లు నేరిపంచి
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సమాజానిన నిరిుంచే బాధ్యతలో ఉన్న ఒక ఉపాధ్యయయుడికి ఎదురన్ ఈ సంఘటన్ ఏ ర్కమెన్ అన్యభవం మిగిలిు
ఉంట్లంద్య, దీనికి కార్ణాలు అనేవషంచుక్తని ప్రిసి
ా తి పున్రావృతం కాక్తండా ఏమి చర్యలు / నిర్
ణ య్యలు
తీస్తక్తంట్టరో ఆయన్కే తెలియ్యలి.
ు న్న ఒక విద్యయరిా ఆన్ంద్ంగా చేసిన్
4) కాకినాడ లో ఒక ప్ర్జక్షా కేంద్
ర ం న్యండి స్తషల్ పేప్ర్ రాసి బయటక్త వస్త
ై నోడు. తలుపు చాటు నుుండి బిట్స
కామెంట్: "మా రూమ్ లో CC కెమెరా ఉుందనాు, కాని మా వాడు చాలా తెలవ
పేప్ర్డ్ అుంతా డిక్టటట్స చేసేవాడు. పాస్ గార్ుంటీ." విద్యయరు
ా ల న్యండి ఉపాధ్యయయులక్త ఇట్లవంట్ట కితాబులు,
ఇలాంట్ట విషయ్యలో
ర యసకర్ం కాదేమో?
ో రావడం సమాజానికి శ్ల
5) ఒక సంటర్ లో ప్కాక మాల్ పా
ర కి్ స్ట అవుతుంద్ని తెలిసి అకకడకి వళ్లున్ మా బృంద్ం తో మీ మీద భౌతిక్
ు ంటే ఈ మాస్ట కాపీయంగ్ అనే
దాడులకు దిగుతాుం జాగ
ర ా త అని సవయంగా ఒక ఉపాధ్యయయుడు అన్డం చూస్త
ు ంద్య అర్
మహమాురి ఎలాంట్ట కి
ర మిన్ల్ ఆలోచన్లక్త తావిస్త
ధ ం అవుతుంది. ఆ ఉపాధ్యయయుడి అతుయతా్హానికి
ఏ పేరు పెట్ట
్ లి? ఇలాంట్ట ఆలోచన్లు ఉన్నవారికి తర్గతి గదిలో ప్ల
హ త ఉంద్య?
ో ల మధ్య కూరుునే అర్
6) ఇక రాజోల్ సంటర్ లో జరిగిన్ నిరావకం, ఉపాధ్యయయులన్య పోలీస్ట స్ట
్ షన్ లాకప్ లో పెట్ట
్ న్ విషయం, వాళుని
ససపండ్ చేసిన్ వన్ం రాష
్ రం అంతా మన్ జిలా
ో గేలా చేసింది.
ో పేరు మారుమో
ఈ సమసయ తీవ
ధ ం కావడానికి ఇంత కనాన ద్యరుణమెన్ సంఘటన్లు ఇంకెనిన జర్గాలి?
ర త అర్
ా డి
ఇంకా విచిత
స ర్? మా మీద ఎుందుకు ఒతి
ర ం ఏంటంటే, "అసలు దేశుం లో ఇనిు సమ్సయలుుంటే దీని మీదే ఎుందుకు ప్డా
ా నాుర్? ఇలాుంట్ట తప్పులు జర్గడుం మామూలే. చేసేవాళ్ోకి, చూసే వాళ్
ై పోయిుంది." ఇవీ
తెసు
ల కి అుందర్టకీ అలవాట
ు మ్మకా
ు వళ్ల.
కొంద్రి న్యండి మాక్త వినిప్ంచే సూకి
విద్యయ వయవస
ా సమసయలే ఎందుక్త ప్
ర ధ్యన్ం?
ఎందుకంటే విద్యయ ప్
ు య కాబట్ట
్ . తర్గతి గదిలో సమాజ నిరాుణం జరుగుతుంది కాబట్ట
్ .
ర మాణాలు దేశ్ గతిని శాసిసా
నిజాయతీ, ప్
్ . ఈ రోజు పాఠశాల లో విద్యయరు
ా లు
ర శ్ననంచే తతవం, నాయకతవ నిరాుణం పాఠశాల ద్శ్లోనే జర్గాలి కాబట్ట
ఎంత నిజాయతీగా, ఆన్ంద్ంగా, ఆరోగయంగా ఉంట్టరో, రేపు సమాజం కూడా అంతే నిజాయతీగా, ఆన్ంద్ంగా,
ఆరోగయంగా ఉంట్లంది కాబట్ట
్ - ఆ సమాజంలోనే మన్ం, మన్ ప్ల
్ . మన్ ప్ల
ో లు కూడా జీవించాలి కాబట్ట
ో లన్య వేరే
గ
్ .
ర హాలక్త ప్ంపే అవకాశ్ం లేదు కాబట్ట
ు ఉంది అన్యక్తనే ప్
నాక్త దేశ్భకి
ర తీ వాడూ విద్యయర్ంగం గురించి ఆలోచించాలి. సమసయలన్య ఒప్పుకోవాలి, ప్
ర శ్ననంచడం
మొద్లుపెట్ట
్ లి, ప్రిష్కకర్ంలో భాగం కావాలి. సమాజం న్యంచి చాలా తీస్తక్తనానం, ఎంతో కొంత తిరిగి ఇచెుయ్యయలి.
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ఇకకడ గముతె
ై న్ విషయం ఏంటంటే, మ్న సమాజానిు ఉద
ద ర్టుంచే నాయ్కులు రావాల. వాళ్ళో తాయగాలు చేయాల. కాని
ా ుంటే ఆ ఫలాలు నేను అనుభవుంచాల. కాని
వాళ్ోుంతా ప్కికుంట్ల
ట ల, మా ఇుంట్ల
ల పుట్ట
ల కాదు. ఎదుట్టవాడు తాయగుం చేసు
ఒక్ మ్ుంచ్చ మార్ప కోసుం చేసే ప్
ా లో
ర య్తుుం లో నాకు ఎటువుంట్ట అసౌక్ర్యుం క్లగకూడదు. ఇదీ....మన్ విద్యయ వయవస
ఉన్న అంద్రి భాగసావమ్మల (stakeholders) ఆలోచనా సర్ళ్ల. ఇది మారాలి.
మ్మగింపు
నేట్ట విద్యయ ర్ంగం బాగు ప్డితేనే తరువాతి తర్ం మెరుగెన్ సమాజంలో బ
ర తికే అవకాశ్ం ఉంట్లంది. ప్
ర భుతవ
పాఠశాలలో
ో అపార్ అన్యభవం ఉన్న ఉపాధ్యయయులతో పాట్ల, తర్గతి గదిలో ఉన్న ప్ల
ో లన్య తమ ప్ల
ో లుగా భావించి,
ు న్న మెరికలా
వారితో అదుుతాలు సృష
్ ు సూ , నిర్ంతర్ సనిక్తలా
ో ప్ని చేస్త
ో ంట్ట ఉపాధ్యయయులు ఉనానరు. ఇట్లవంట్ట వారిని
ు ని కేవలం
పో
ర త్హించి, అవసర్మెన్ వన్రులు కలిపంచి, సరన్ విధ్ంగా ఉప్యోగించుకోవాలి. అలాగే ఉపాధ్యయయ వృతి
ు ంచక్తండా, వయవస
ఒక ఉద్యయగంలా భావించి, కనీస బాధ్యతలు కూడా నిర్వరి
ా లో ఉన్న లోపాలన్య తమ తెలివి తేటలతో
వారికి అన్యవుగా మలచుక్తని, విద్యయ బుదు
ద లు నేర్పడం అట్లంచి, తమ ప్ల
ా లపె లంగిక
ో ల వయస్తన్న పాఠశాల విద్యయరు
ు న్న వారూ ఉనానరు. ఇలాంట్ట ప్
వేధింపులక్త పాలపడుతూ, ఉపాధ్యయయ వరా
గ నికే మచు తీస్తక్తవస్త
ద ల మీద్ నిఘా
ర భుదు
పెంచాలి. క
్ లి.
ర మశ్నక్షణ చర్యలు చేప్ట్ట
సంఘాల సంఘట్టతం: నాణయమెన్ విద్య, విలువల విద్య అనే అంశాలు ప్
ర తీ ఉపాధ్యయయ సంఘం అజండా లో ఉండేవే.
ు వయవస
కాబట్ట
్ సంఘాల పేర్
్ గా ఉద్యమిస్ట
ా లో మారుప తథ్యం.
ో తో సంబంధ్ం లేక్తండా, అంద్రూ కలిసికట్ల
ఉపాధ్యయయుల జీతభతాయలు, ప్ద్యన్నతులు, ఎనినకల డూయటీ కి వళ్లున్ వారికి రమ్మయనిరేషన్, సమెకాయంధ్
ర బంద్ లో
పాల్గ
గ న్న వారికి ఆ రోజులనీన OD గా ప్రిగణించడం వగెరా ఉపాధ్యయయుల సమసయలకే ప్రిమితం కాక్తండా,
ఉపాధ్యయయుల, వారి సంఘాల ఉనికికే కార్ణమెన్ పాఠశాల విద్యయరు
ా ల సమసయలపె గళం విప్ప, రోడ్డ
ీ కాకలి్న్ తరుణం
ు న్న లంగిక
ఆసన్నమెంది. ఒక మహమాురిలా వాయప్ంచిన్ మాస్ట కాపీయంగ్, తర్చూ పాఠశాల లలో ద్ర్శన్మిస్త
వేధింపుల విషయ్యలో
ో కనీసం సపందించక్తండా మౌన్ం ద్యలుడం భావయం కాదు. సంఘాలు కలిసి కదిలిన్ప్పుడు
ప్
్ పోరాటం చేయ్యలి్న్ సమయం
ర భుతవం కూడా దిగి వచిున్ సంద్రాులునానయ. మన్ ప్ల
ో ల కోసం మరో సమిష
వచిుంది. ఆ ప్
ర య్యణంలో ఎంత దూర్ం అయనా కలిసి న్డవడానికి, ఎలాంట్ట సహకార్ం అయనా అందివవడానికి మా
లాంట్ట వాళ్ళు సిద్
ధ ంగా ఉనానరు.

చివర్గా:
సమాజ హితం మా లక్షయం.
ఆ సమాజానిన నిరిుంచే విద్యయరు
ద లే మా పా
ర ణం.
ఆ విద్యయరు
ు లే మాక్త ఆద్ర్శం.
ధ ల సర్వతోమ్మఖాభవృది
ధ కి పాట్లప్డే ఉపాధ్యయయ మితు
ు ంపు ఆశ్నంచక్తండా సమాజానికి మా వంతు గా ఎంతో కొంత ఇవవడానికే వచాుం. చివరి శావస వర్క్త
ఎట్లవంట్ట గురి
నిలుసా
ు ం. మా ఆలోచన్లలో, ప్
ధ ం
ర శ్నలో
ో , సూచన్లో
ో , ప్రిష్కకరాలలో ఉన్న నిజాయతీ, ఆవేద్న్, సహాన్యభూతి అర్
చేస్తక్తని మాతో కలిసి వచేు ప్
ర తీ ఒకకరికీ సావగతం.
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