
Village Learning Circles (VLC)
(�� �ణ ��� �ం�� లు)

�ద ���రు� లకు ఎదుర�� అ�� అడ�ంకులనూ పక�కు ���సూ� , ���రు� ల భ�తకు �రంతరం కృ��సు� ���
�లం�ణ �ష�� �ం�క, ��జన సం�మ గురుకుల �ఠ�లలు. ఈ�� క�� కష�  �లం�, ల�� � సమయం�
�ఠ�లలు మూ��యడం వల� ���రు� లకు �లుగు��� చదు� దూరం �వద�� ఉ��శ�ం� ఈ �� �ణ ���
�ం�� లు (Village Learning Circles -VLC) �� రం�ం�రు. చదు� �క� �� ముఖ�తను ఎ��, ��ధ
�� ��� , ��జన �� ం���  ఇ� ఏ��టు �య�డం ఒక �ప��త�క �రు�కు సం�తం. 

ఈ �ం�� లను పం�య� ���ల�లు,
గుడులు, చ��ల ప�స�లు �ద�న ����  ����క �ం�� లను ఏ��టు ��రు.
�ధ� ����లు క��న ���రు� లు ఉ���యుల �త�ను �ర��సు� ��రు. 
ప�� �ంద�ం� ఐదు నుం� ప� మం� ���రు� లు ప���� �ండు నుం� మూడు గంటలు తరగతులకు
�జర��రు.

ఈ �ం�� లను ఏ��టు �యడం వల� �రు�కు� అంత��� త��ంచ��� మ�యు ��� 19 �క� స�లు
సమ���  ��ట� ��� అ�గ�ంచ��� �ర�ం సుగమం �సు� ం�. 
�� �ణ మ�యు �రుమూల ��జన కు�� �ల�� �ద ���రు� ల అధ�య�ల �న��ం�ను
��� �ంచడం� ఈ �ం�� ల �రవ �� దూరం �ళ�� ం�. ��� � సమయం� ���� �ను� , ఇంట��� క�����,
��� �� లు వం� వనరులు �నప���, 21 వ శ�బ�ం� �రు�ద �ల�లకు చదు� మధ�� ఆగకుం�
�న��ంచ��� అను�న ��కలు� ఈ �ం�� లు ఉప�గపడ��.

�� �ణ ��� �ం�� ల ఏ��టు:
(Village Learning Circles - VLC)
 1. �� మ సర�ం�, ఎను��బ�న �� �క  ప���ధులు (త��దండు� లు) మ�యు స�జ సభు�ల� సంప��ం� త�న
స�లం �సం �� మపం��� ���లయం, �ఠ�లలు, కమూ��� �ంటరు� , చ��, ఆలయ ���లు, ఇళ��
�ద�న� గు��ంచడం.
 2. ఈ �ం�� �� � క�సం 5 మం� ���రు� లు మ�యు గ�ష�ం� 10 మం� ���రు� లు ఉం�టు�  చూడటం
 3. �ధ� గంటలు ��కు 2-3 గంటలు
 4. ���రు� ల �జరు ��స�� �ర�హణ
 5. ఒక ���ష�  స��కు� � ��ణ�ం ఉన�, మం� కమూ���ష� మ�యు �ధ� ����లు క��న �ళ��,
���� �� ల �డకం� �� ప�చయం ఉన���� �ధ� �ధ�తలు అప��ంచడం.
 6. అ�� తరగతులకు అ�� �ష�లను �రు�కు� �� �బు� త��
 7. సుద�  ముక�లు, �రు� లు, డస�రు� , ���� ��, �� ���, సుర�త�న �గు�రు, �దు�� శ��, ���, �బు��
�ద�న� అం�ంచడం.
 8.ఈ �ం�� �� �జయవంతం� నడప��� �� థ�క ఫ��చ� ఏ��టు �యడం� �� మ సర�ం�, కమూ���
సభు�లు, త��దండు� లు, ఎ��ఓలు మ�యు �లం�ర� సహ���� �ందడం
 9. �ఠ��స��లు, ఇతర వనరులను ���రు� లకు సరఫ� �యడం. వనరులను �క�ంచడం� మ�యు ఒక
�న� �బ��� ఏ��టు �యడం� సర�ంచులు, త��దండు� లు, �జ�య �యకులు మ�యు �ద��ళ� స�యం
�సు�వడం
 10. అనుభ��� �ంద���, ��రణ ����య ప���లు �య��� ���రు� లను �� త��ం��.
���రు� ల అ��స �మ�� �లను �ంచ��� �ంవ�� మ�యు అ�� �ం� లు ఇ���
 11. �ధ� అ��స �మ�� (�ఎ� ఎం) త��� ���రు� లకు స�యం �యడం� ప�భుత�, ���టు
సంస�లకు �ం�న స��కు�  ఉ���యులు ��� ��.  ఉ���యులు ��ధ వ�� ల ���రు� లను మ�యు ��



అ��స �మ�� �లను ప�గణన�� �సు�� �ధ� పద�తు��  ����� ఉ���యులను క�మం తప�కుం�
�ర����శం ��� మ�యు సల� ఇ���.
 12. ���రు� లను చురుకు� మ�యు శ��వంతం� ఉంచ��� మ�యు �� �ధసు�, కమూ���ష�, ఆ�చన
����� �రుగుపరచ��� ఇం���-ప�� క�� లు, ���, ��� �, ����, క�త�ం, ఆ�� & �� ��, ఎ�� ��ం�, �� �
���ం� వం� ��దభ�త�న �ర�క��లు మ�యు ��లను �ర��ంచడం.  ���ష�త�క �మ�� �లు /
����లు �ం�ం�ంచడం.
 13. ఈ �ం�� లకు �జరు �వ��� త��దండు� లు, సంఘ సభు�లు మ�యు ���తులు, ���రు� ల ��రణ
క��ంచడం
 14. త��దండు� లు, సంఘ సభు�లు, ఎ���న ప���ధులు, ఉ���యులు ఇతరుల� �� మ �� ��
నడపబడుతున� ఈ �ం�� లను క�మం తప�కుం� పర���ంచడం
 15. ఇం��� ప�� క�� �ర�క��ల (ఇ-ప�� క�� �ర�క��లు) �ర��ంచడం, ఇందు� ���రు� లను ఇం��షు�
ఉత�మం� ��� ���� ఉ��జప�� ఒక ���ష�  అంశం� ��చ�� ఇం��షు� ��� డమ� �� త���� రు.
 16. ��� 19 ��ం� �గ�త�లు:
 1. ��ం� ���జ�
 2. �� ��� లు
 3. ��క దూరం (క�ష�  ఆరు అడుగుల దూరం)
 4. సబు� మ�యు �� ��ం� �క��లు (20 �కన� �టు సబు�� �తులు కడు��వడం)
 5. ప���� �ంద� ప�స�లు, �� � �రు� లు, �బు��, �� రూ� లు ���సం�రక మందుల� శుభ�పరచడం
 6. సుర�త�న �గు�రు అం�ంచడం
 7. శ�ర �గ��ధక శ��� �ంచ��� ���రు� లు మ�యు త��దండు� లను అ�క ���క ఆ�రం (గుడు� ,
�ంసం, ఆకుపచ� ఆకు కూరలు, �లకలు, ��, పండు� , �� �వ� �మ��య �రు �.�) �సు�వ���
�� త��ంచడం.

ఇ� అ��ర�లు� �గ�త�లు �సుకుంటూ ���రు� ల అ�వృ���  �టుపడుతూ, �రుమూల �� ��� � �ల�లకు
చదు�� ఎటువం� ఆటంకం కలగకుం� ఇటువం� ��� �ం�� లను ఏ��టు �సు�వచు�.



 

 

 గ్రామీణ గ్రరాంతాలలోవిద్య  నేర్చు కునే (VLC) 

           విద్యయ ర్థ ిఉరధ్యయ యులకు సూచనలు 
 

1) ఇది మీకు పంపే మోడల్ కాలనిర్ ణయ పట్టకి .ప్పతి ప్ామములో మీకు        

అనుకూలంా ,మీ ఇష్మిైనరీతిలో  ఈ కాలనిర్ ణయ పట్టకిను 

తయారుచేసుకోగలరు.   

     వార్ం  
 

1.పీరియడ్ 2.పీరియడ్ 3.పీరియడ్ 4.పీరియ

డ్ 

5.పీరియడ్ 

9.00 to 
9.30 

9.30 to 
10.00 

10.00 to  
10.30 

10.30 to 
11.00 

11.00 to 11.30 

సోమవార్ం  గణితాం   తెలుగు   క్వి జ్ & పద్కేళి బయోసై

న్స్    

హాందీ 

మంగళవార్ం భౌతిక 

శాస్త్రాం 

ఇాంగ్లషీ్ గ్రామా&  రోల్ ప్ల ీ సోషల్ ఆర్ట ్ 

బుధవార్ం గణితాం తెలుగు ర్థడిల్్  , సాంగ్స్  

&  రైమ్స్    

బయోసై

న్స్  

హాందీ 

గురువార్ం భౌతిక 

శాస్త్రాం 

ఇాంగ్లషీ్ స్పె ల్ బీ &  వర్ట ్

అాంతాయ క్షర్థ 

సోషల్ గ్రాఫ్ట ్

శుప్కవార్ం గణితాం తెలుగు కథ చెపె డాం&   

గ్రపశ్న లు 

అడగడాం 

బయోసై

న్స్  

హాందీ 

శనివార్ం భౌతిక 

శాస్త్రాం 

ఇాంగ్లషీ్ మేజిక్  

స్క్వ ి ర్్ట &  

సుడోకు పజిల్ 

సోషల్  క ీ్  

గమనిక : విద్యయ ర్థ ిఉరధ్యయ యులకు సూచనలు, రఠానిన  మొద్లు 

పెట్్టటపె్ప డు కథతో ాని నిజ జీవితములో జర్థగిన ్ాంఘటనను  

తీసుకొని ఆ భావాలకు అనుగుణాంా చినన  చినన  ఉద్యహారణలతో 

వివర్థాంచాలి.   

 

2) ప్పతి విదా్య రి ితపప కుండా తమకు ఇష్మిైన ఒక  పాఠ్ా అంశం పైవిద్ా ను బోధంచాలి.  

3)ప్పతి రోజు ఒకక రు ాని ఇద్దరు ాని లీడర్్స  ా వా్ వ్హరిస్తూ  విలేజి  లెర్న ంగ్ సంటర్స లో తమ 

నాయకతవ  లక్షణాలను మెరుగుపరుు కోవాలి.  

4)ప్పతి విదా్య రి ి పాఠా్ అంశం ను మొద్ట్ట నుండి చివ్రి వ్ర్కు చదువుతూ అర్ ధం  

    చేసుకోవాలి. దీని వ్లన చదివే సామర్ధ్ధ ా నిన  మెరుగుపరుు కుంటాడు.  

5)ప్పతి రోజు సాయంప్తం అపప గంచిన  ప్పశన , జవాబులను ర్ధ్యాలి. ఇచిు న ప్పాజెకిు 

   పనులను సంబధత విష్యంపై తమ సంత ఆలోచనలతో  తయారు చేయాలి.దీని  

   వ్లన క్లషి్మిైన ఆలోచనలను, ర్ధ్త నైపుణాా లను మెరుగుపరుు కుంటాడు. 

 



 

 

  

  

  



Village Learning Circles (VLCs) 

 

Students of Telangana Social and Tribal Welfare Residential Educational Institutions 

Societies (TSWREIS & TTWREIS) have risen to the occasion during the challenging 

times of corona pandemic by converting an adversity into an opportunity. Students 

themselves started a revolution in Telangana’s rural villages and tribal areas by 

launching Village Learning Circles (VLCs) to promote continuity of studies while 

schools remain closed in lockdown times. The VLCs are being operated from homes, 

panchayat offices, churches, schools, religious places and other makeshift learning 

centres. Students with good communication and teaching skills take up the role of 

teachers and impart education to their younger schoolmates and peers in his/her 

village. Five to ten students per VLC attend the classes for two to three hours 

everyday. Setting up of VLCs would pave the way for bridging the learning gap and 

beating digital deprivation in the challenging times of covid 19. This ground-breaking 

initiative will go a long way in ensuring continuity of studies of poor students in rural 

and remote tribal hamlets in lockdown times. Poor can’t suffer learning gap in the 

21st century and the VLCs would serve as ideal platforms for poor and 

underprivileged children to keep up with their studies, despite lack of resources like 

smartphones, internet connectivity, laptops, etc. 

Setting up of Village Learning Circles (VLCs) 

1. Identification of a suitable place like Grampanchayat office, schools, community 

centres, church compounds, temple grounds, houses, etc., in consultation with public 

representatives, village sarpanch, parents and community members 

2. Minimum 5 students and maximum 10 students per Village Learning Circle  

(VLC) 

3. Preparation of a timetable with 2-3 hours of teaching schedule per day 

4. Maintenance of student attendance register 

5. Students from classes 6th to Degree level with good communication and teaching 

skills who have competency in a particular subject, should be entrusted with teaching 

responsibilities. 

6. Student teachers preferably be well acquainted with use of smartphones 

7. Provision of chalk pieces, hanging boards, dusters, smartphone, pen drive, safe 

drinking water, electric power, mats, tables, etc. 

8. Enlisting the support of village sarpanch, community members, parents, 

philanthropists, NGOs and volunteers in arranging basic furniture to successfully run 

a village learning circle 



9. Ensure free supply of government textbooks to all students.. Help of 

Sarpanches, parents, public representatives and philanthropists can be taken in 

procuring library books. 

10. Students should be encouraged to conduct simple scientific experiments to get 

hands-on-experience. Homework and assignments should be given to enhance 

students’ learning abilities 

11. Subject teachers from both government and private institutions should be 

involved in helping students in the preparation of teaching learning materials (TLMs). 

Teachers need to regularly guide and mentor student teachers in pedagogical 

methods to be followed considering different categories of students and their  

learning abilities 

12. Conduct of fun filled activities and competitions like English-Plus Clubs, quiz, 

spell bee, riddles, poetry, art & craft, essay writing, story telling, etc to keep students 

active and energetic and enhance their intellectual, communication, enquiry and 

analytical capabilities/skills 

13. Regular motivation of students by parents, community members and friends to 

attend the Village Learning Circle 

14. Regular monitoring of Village Learning Circles by parents, community members, 

elected representatives and local teachers. 

15. Conduct of English Plus Club activities (E-Plus club activities) wherein students 

are encouraged to speak in English freely on a particular topic aimed at making 

students excellent speakers of English 

 
16. Covid 19 Safety Protocols 

1. Hand sanitizer 

2. Face masks 

3. Physical Distancing (Minimum six feet distance) 

4. Soap and hand washing facilities ( hand washing with soap for 20 seconds) 

5. Cleaning of premises, blackboards, tables, washrooms, etc., everyday with 

disinfectants 

6. Provision of safe drinking water 

7. Encouraging students and parents to take a highly nutritious diet (eggs, 

chicken, green leaves, sprouts, lemon water with honey, fruits, ragi java) to 

boost body’s immunity levels 



 
 
 
 
 
 



      

   
 

  


