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సౌమ్య 
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానిక ి స్ాాగతం. ప్రస్తు తం చర్చలోో  ఉన్ా ఏదన్నా ఒక్ అంశం 
గుర ంచి మీర్ూ మాట్ాో డనలన్తక్ ంట్ున్నారా ? దననికి ఉప్యోగప్డ ే భాషన్త మీర క్కడ న్రే్చచకోవచతచ. న్ేన్త 
స్ౌమయ. ఇదగిో న్నతో పాట్ూ ...   
 

Sam 

Hi, I’m Sam.  

 

Phil  

And I’m Phil. Hello everyone!  

 

సౌమ్య 
ఇవాలి్ట ఎపిసో్ డ లో లండన లో ఉన్ా ఒక్ పరా థమిక్ పాఠశాలలో ప్నిచేస్తు న్ా ఒక్ ఉపాధ్నయయుడు 
ఏమంట్ున్నారో వందనం. లండన లో ఐదత యేళ్ళ లోప్ు ఉన్ా బాల ర్క్  అంట్ే మగపిలోలక్  పాఠాల  
చెబుతున్ావాళ్ళళ 2% మాతరమే ఉన్నార్ట్. ఈయన్ వాళో్లో ఒక్ర్చ. ఇది, ప్రప్ంచవాయప్ుంగా పరా థమిక్ 
పాఠశాలలోో  ప్నిచేస్తు న్ా ట్ీచరో్ గుర ంచి ఆలోచింప్జేసో్ు ంది క్దూ! ఇవాలి్ట ప్రశా ఏమిట్ంట్ే… The 

Organisation for Co-operation and Development న్న్తస్ర ంచి ఏ దేశంలో, పరా థమిక్ పాఠశాలలోో  
ప్నిచేస్తు న్ా మగ ఉపాధ్నయయుల  దనదనప్ు 50% ఉన్నార్చ? 

a) గరరస్  
b) మెకిికో  
c) స్ౌదీ అరేబియా  

Phil  

I think I know the answer to that one… 

 

సౌమ్య 
Yes, we’ll give you the answer later in the programme. ఇప్ుుడు, ఆ ఉపాధ్నయయుని ఇంట్ర్ూాూ BBC 

World Service లో వందనం. 
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Journalist 

So what do you think it is that puts men off from coming into the profession in the first place? 

 

Jamal 

The thing about a lot of men is, yeah, a lot of them haven’t tapped into that side of their personality 

yet. But, I think that, what will draw people to the profession is if they had more knowledge about 

the profession. They will understand that, uhm, they will get to see the benefits that it will have 

having a balanced workforce… It breaks down the whole ‘you have to be macho to be a male’ thing, 

you know. Basically, we’re positive role-models for them, you know, and we show them a whole 

different side to this ‘being a male’ thing. 

 

Sam  

Wow, really interesting! I thought he made some really good points about what puts men off 

thinking about being a primary school teacher. 

 

సౌమ్య 
అవున్త, what ‘puts men off’ అంట్ ే ‘in the first place’…మొటి్మొదట్గా మగవాళ్ళళ ఎందతక్  ఈ 
ఉదయ యగం ప్టో్ మక్ కవ చూప్ర్చ? వాళ్ళక్  ఈ ఉదయ యగంలో వస్తగు తెపిుంచే లేదన చికాక్  క్ల్టగ ంచ ేఅంశం 
ఏద?ి అని జర్ాల్టసి్ అడిగ న్ ప్రశాక్  అతన్త స్ర గాా  స్మాధ్నన్ం చెపాుడు.  
 

Phil 

For me, knowing that it involves working with children is enough to put me off! 

 

సౌమ్య 
You would never ‘consider it’? Considering అంట్ ేప్ర గణన్లోకి తీస్తకోవడం? 

 

Phil 

Absolutely not. I’d be terrible. 

 

Sam 

You’d be better than you think, Phil. You have sides of your personality that are more fun and 

playful and silly... You would just need to tap into them! 

 

సౌమ్య 
‘To tap into something’ అంట్ే తట్టి  లేప్డం. Yes, I’ve seen you tap into those sides of your personality 

here in the studio sometimes, Phil. 
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Phil 

What about you, Sam? Were you ever drawn to being a primary school teacher?  

 

సౌమ్య 
‘To draw someone to something’ అంట్ ేఒక్ర ని ఎందతలోక ైన్న వచేచట్ుో  ఆక్ర షంచడం. 

 

Sam 

No, never. I think if we want to draw more people to primary school teaching – male or female – we 

need to have more respect for the profession.  
 

సౌమ్య 
మన్ దేశంలో ప్రమైరర స్ూకల్ ట్ీచరో్ంట్ే చనలా గౌర్వంతో క్ూడిన్ ఉదయ యగం క్దన! ఎక్ కవమంది ఆ ఉదయ యగం 
వ రప్ు మొగుా  చూప్ుతనర్చ. పిలోలతో గడప్డం చనలా స్ర్దనగా ఉంట్ుంది. ప్రగా గౌర్వప్రదమైెన్, పరరమతో 
క్ూడిన్ ఉదయ యగం అని చనలామంది అభిపరా యం. May be some people don’t respect primary school 

teachers because the ‘perception’ is they spend all day playing with children? ‘Perception’ అంట్ే 
దృష్ిి , అవగాహన్. 
 

Phil 

But they do a lot more than that. Like the teacher was saying earlier - having more male primary 

school teachers would help break down these incorrect perceptions. 

 

సౌమ్య 
Maybe, yes. ‘To break something down’ అంట్ే ఏదెరన్న వచిిన్ాం చెయయడం.  

 

Sam 

And some countries have obviously been successful in breaking these ideas down. I’m curious - what 

was the answer to the quiz you asked us earlier?  

 

సౌమ్య 
స్ర,ే న్ేన్త ఇంతక్ ముందత అడిగ న్ ప్రశా - ఏ దేశంలో ప్రమైరర స్ూకల్ ట్ీచరో్లో దనదనప్ు 50% మగవాళ్ళో  
ఉన్నార్చ?  

a)  గరరస్  
b) మెకిికో  
c) స్ౌదీ అరేబియా  
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జవాబు C - స్ౌదీ అరేబియా. 
Phil 

That’s what I thought. 

 

Sam 

Right again, Phil! 

 

Phil 

Always, Sam. 

 

సౌమ్య 
వన్నార్చ క్దన! ఈ అంశం గుర ంచి మీ అభిపరా యం ఏమిట్ట? పరా థమిక్ పాఠశాలలోో  ఎక్ కవమంది మగ 
ట్ీచర్చో  చేరేలా, వాళ్ళని ఆక్ర షంచే వధంగా స్ూకళ్ళో  ప్రయతాం చెయాయలని అన్తక్ ంట్ున్నారా? మన్ 
దేశంలో మగవాళ్ళన్త ఈ ఉదయ యగంలో చేర్క్ ండన నిర్చతనిహప్ర చే అంశాల  ఉంట్ాయని 
మీర్న్తక్ ంట్ున్నారా?  

 

స్ర,ే ఈ వార్ం కార్యక్రమాల  ముగ ంచేముందత, ఇవాళ్ మన్ం మాట్ాో డుక్ న్ా ప్దనలన్త మరోస్ార  
చూదనద ం. అవన్నా ‘phrasal verbs’ అంట్ ేఒక్ట్ట క్న్నా ఎక్ కవ ప్దనలతో క్ూడుక్ న్ా కిరయాప్దనల . ‘to 

put someone off from doing something’ అంట్ే ఒక్ర కి ఒక్ ప్ని మీద చికాక్  క్ల్టగ ంచడం,  ‘to tap into 

something’ తట్టి  లేప్డం, ‘to draw someone to’ ఒక్ర ని ఆక్ర షంచడం, and ‘to break something down’ 

దేన్ రాన్న వచిిన్ాం చెయయడం.  

 

Thanks for joining us and see you next week for more English Together.  

 

 


