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సిలబస్ ను నూరుశాతం సక్రమంగా పూర్తి చేయడానికి పడే క్ృషి
The interest generated in the students while teaching in the class room.

విద్ాారుు లలో ఆసకిి ప ంప ంద్ ంచేలా తరగతిలో పాఠాలు చెపపడం.
Clarity of expression while teaching the topic/lesson

భోధనలో సపష్టత.
Depth of subject content explained.

సబజెక్ుట లో లోతెైన విష్యానిి విడమర్తి అరుమయ్యాలా వివర్తంచడం.

Level of latest developments in the subject taught.

సబజెక్ుట ను బో ధ ంచునపుడు నూతన అంశాలను క్ూడా చేరిడం.

Use of other methods of teaching like class seminar, question-answer, 

group discussion etc., in th eclass room

తరగతిలో సెమినార్లు, ప్రశో్న తతరాలు, చరచ లు మొదలగు బోధనా రదధతులను 

అనుసరించడిం.

Encouraging questions on the topic in the class and clearing doubts

పాఠింను బోధించునపుడు విదా్య ర్లతలనుించి ప్రశో్ లను ప్ోతస హించి, 

సిందేహాలను తీరచ డిం.

Use of Teaching models and teaching aids in th eclass room
తరగతి గదిలో టీచిింగ్ మాడల్సస , టీచిింగ్ ఎయిడ్సస  ని ఉరయోగించడిం.8
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STUDENT FEEDBACK FORM

Note: i) Please give your opinion on the performance of the teacher with reference to the 20 items listed below: 

the opinion is to be given on a five – point scale I-Poor, II-average, III- good, IV- very Good,    V – Excellent.

           ii) Please do not write your name or put your signature anywhere.

Name of the Lecturer: Mr./Ms/Dr.______________________________________________________________

Subject:_________________________Class:_____________________ Date:______________________
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Encouraging and supervising the students for study projects

విదా్య ర్లులను సటడీ ప్పాజెక్టటలు చేయడింలో ప్ోతస హించడిం.

Aptitude shown in arranging field visits, invited lectures etc., in the subject

సబ్జకె్టటక్ట సింబదిించి ఫీలుు విజిట్సస , ఇన్వవ టెడ్స లెకచ ర్స  ని ఏరాా టు 

చేయడింలో చూపే ఉత్సస హిం

Encouraging and guiding students in reading library(subject and general) books 

and using internet

ప్గింథాలయానిో  ఇింటర్నో ట్స ను సదివ నియోగిం చేసుకోవడింలో ఇచేచ  ప్ోత్సస హిం

Encouraging and guiding students in giving class seminars.

క్లుస్ సేమినార్స  ఇచేచ ిందుక్ట విదా్య ర్లులక్ట తగన సలహాలిచిచ  ప్ోతస హించడిం

Regularity and seriousness in valuing the answer scripts of monthly tests and 

discussing the same with the students

మాసింత రరీక్షల జవాబు రప్త్సలను దిదదడింలో, విదా్య ర్లులతో 

చరచ ించడింలో ప్కమిం తరా క ోవడిం

Remedial coaching and efforts made in  preparing the students for University 

Examinations

చదువులో వెనుకబడిన విదా్య ర్లులక్ట ప్రత్యా క శిక్షణ యివవ డిం, 

విశ్వ విదా్య లయ రరీక్షలక్ట తయార్ల చేయడిం

Regularity and Punctuality to the class

క్లుసులు తీసుకోవటింలో ప్కమిం తరా కోవటిం, సమయపాలన

Enthusiasm shown to encourage and guide students in the extra curricular 

activities like cultural, community service, nation building etc.

పాఠయేతర అింశాలైన సింసక ృతిక, సమాజిక సేవా క్లరా ప్కమాలలో 

విదా్య ర్లులక్ట ప్ోత్సస హిం సూచనలివవ డo.

Counselling and career guidance

విదా్య ర్లుల సమసా ల విషయాలోు , పై చదువులు, ఉపాధ మొదలైన 

విషయాలోు  విదా్య ర్లులక్ట తగన సలహాలివవ డిం.

Accessibility of the lecturer outside the classroom for academic interaction

క్లుస్ రూమ్ బయట పాఠ్ా ింశ్ చరచ లకి విదా్య ర్లులక్ట అిందుబాటులో ఉిండటిం

Personal care and affection while dealing with individual students and helping 

students

విదా్య ర్లుల రటు ఆదరణ, వా కి తగత ప్శ్దధ, విదా్య ర్లులక్ట సహాయరడటిం

Overall opinion on the lecturer

మొతతిం మీద ఈ లెకచ రర్ పైన మీ అభిప్పాయిం
20

15

16

17

9

18

19

10

11

12

13

14

Total Score:












