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పా్రజెక్్ట SET
(Student Empowerment Training)

Life Skills, Motivation & Leadership
విద్యారి్థ సాధికారత కారాకా్మం

Report

Dates:

14th, 15th, 16th, 19th & 

20th October 2019

Classes: Intermediate

APSWREIS Hostels Covered in East Godavari District

1. Dr. BRACSWR Jr. College, Kothuru (LN puram JC)
2. APSWRS/JC, Laxminarasapuram
3. APSWRS/JC, A Mallavaram
4. APSWRS/JC, Gannavaram (Narendrapuram)
5. APSWRS/JC, Allavaram at Godi



Student Empowerment 
Training (SET)

విద్యారి్థ సాధికారత శిక్షణా కారాకా్మం

Life Skills
జీవన నై పుణాాలు 

Motivation
పా్రరణ

Leadership
నాయక్తవం 

A Personality Development Training 
Programme

(వాక్తి తవ వికాస శిక్షణా కారాకా్మం)
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Survey – పా్స్తి త అవగాహనా ప్ర్థసి్థతి

❖ విద్యారి్థలకు జీవన నై పుణాాలపై  సరై న అవగాహన లేదు. అక్షరాసాత & విద్ా; విజా్ఞనం & నై పుణాం 
అనే వాటిక్త తేడా తెలియని సి్థతిలో ఉనాార్థ.

❖ సహానుభూతి, సానుభూతి మధ్ా ఉనా వాత్యాసం గుర్థంచి గాని, ఇతర నై పుణాాల గుర్థంచి గాని 
తెలుస్తకోవాలిిన అవసరం చాలా ఉంది.

❖ ఉద్యాగ నై పుణాాల విషయంలో కూడా అవగాహన చాలా తకుువగా ఉంది.  మార్థులు, గా్రడులు 
ఆధారంగా ఉద్యాగాలు వసాి యనే అపోహలో చాలా మంది ఉనాార్థ.

❖ కాా స్ లో అంద్ర్థ మందు భయం లేకుండా మాట్లా డగలమని కేవలం 30% మాతామే చెప్రార్థ.

❖ నేను జీవితంలో ఏద్యక్టి సాధిసాి ను అనే భరోసా ఉనావాళ్లా  66%



SET పా్రజెక్్ట ఉదే్దశ్ాం
విద్యారి్థలోా  జీవన నై పుణాాల ప్ట్ా  పూర్థి  అవగాహన పంపందించడం

విద్ా, గెలుపు, గమాం వంటి విషయాలపై  సమగా చరచ, లోతెై న విశ్లా షణ 



Approach (విధానం):
* Audio Visuals

* Activities

* Interaction

Distribution (ప్ంపిణి):

* SET Printed Material
* Incentives for active participation



Topics Covered

1. Terms Defined, Explained & Discussed:
Education vs Literacy
Knowledge, Skill, Attitude (ASK)

2.   Employability Skills Overview and Importance
3.   Time Management
4.   Honesty
5.   Failure
6.   Self Appraisal
7.   Life Skills Introduction & Overview
8.   10 Core Life Skills recommended by WHO



✓ ఈ పాోగాాం వలా ఎక్ుడనగాాలో కాదు ఎక్ుడ తగాాలో కుడా నేర్థచకునాాను. నా ఫా్ండ్సి మందు, కుటంబ సభ్యాల
మందు మాతాం తగా్గతే ర్థలేషన్సి బాగుంట్లయని తెలుస్తకునాాను. నా జీవితం నా చేతులోా , నా నడవడిక్లో ఉంద్ని
తెలుస్తకునాాను. - B. Anil, 1st year CEC Kothuru JC

✓ ఎవర్థతో ఎలా మాట్లా డాలో, ఎక్ుడ ఎలా నడచుకోవాలో తెలుస్తకునాాను. ఇది నాకు ఇక్ుడినుండి బయట్కు
వెళ్ళాక్ ఉప్యోగప్డుతుంద్ని అనుకుంటనాాను. - B. Durga Prasad, 1st year CEC, Kothuru JC

✓ సెల్ఫ్ అవేరాస్ అంటే నా బలాలు, బలహీనతలు మీద్ నాకు అవగాహనా వచిచంది. నేను ఇప్పుడు ఎక్ుడై నా
మాట్లా డగలను. - Narasimha murthy, 1st year CEC, Kothuru JC

✓ నీ ద్గార అంతులేనంత విషయ ప్ర్థజా్ఞనం ఉనాా, ద్యనిా ఉప్యోగ్గంచే స్థుల్ఫ లేక్పోతే వారిమే అనే విషయానిా
గాహంచాను. - T. Nanibabu, 2nd year CEC, Kothuru JC

✓ నీకు నీవుగా మారాానిా ద్యటితే సమరి్థడు, తెలివెై నవాడు అంట్లర్థ. వేరొక్ వాడిక్త ద్యర్థని చూపిస్తి వెళ్ళాన వాడే
నాయకుడు. నేను నాయకుడిలా ఉండాలనుకుంటనాాను. - AJ, LN puram JC

✓ సానుభూతి అంటే జ్ఞలిప్డి వెళ్ళాపోవడం, సహానుభూతి అంటే వాళ్ా వెై పు నుండి అలోచించి మనం చేయగలిగ్గన
సహాయం చెయాడమని తెలుస్తకోవడం చాలా ఆనంద్ంగా ఉంది. - M. Sathish, LN puram JC

Feedbacks – Students (Boys)



✓ శా్రకాంత్ బొలాా , నిక్ట, శుభరీత్ కౌర్ లాంటి వాకుి ల జీవిత్యలు నాకు ఎంతో స్తార్థి నిచాచయి. వీళ్ా ఆద్రశంతో నేను కుడా

జీవితంలో ఏదై నా సాధించాలని కోర్థకుంటనాాను. - V Madhu Kiran, LN Puram

✓ పా్తి విషయం మంచి ఉద్యహరణలతో, క్థలతో చెప్ాడం వలా , నా మనస్తని బాగా హతుి కుని గుర్థి ండిపోయాయి. ఈ
విషయంలో PCT టం క్త ధ్నావాద్యలు - D Shankar, A Mallavaram

✓ మన చుట్్ట ఎటవంటి ప్ర్థసి్థతులు ఉనాా, ఆనంద్ంగా, ఉలాా సంగా, హంద్యగా, భావోద్దవగాలను అదుపు
చేస్తకుంట్ట, ఎటవంటి సమసానై నా ఎదుర్థుంట్ట జీవితంలో మందుకు వెళ్ాడానిక్త జీవన నై పుణాాలు ఎంతో
అవసరమని తెలుస్తకునాాను. - Y. Chandra sekhar, A Mallavaram.

✓ మందుగా మన వాక్తి త్యవనిా (Attitude) మెర్థగుప్ర్థచకుంటే మన స్థుల్ఫి (Skills), నాలెడ్్స (Knowledge) సరై న మారాంలో
వెళ్ాడానిక్త ఉప్యోగప్డత్యయి. - D. Sai Kiran, Godi JC

✓ ఒతిి డి తగా్గంచుకోవడానిక్త, ఆరోగాంగా జీవించడానిక్త చెపిాన 8 గంట్ల స్తతాం ( 8 గంట్ల చదువు + 8 గంట్ల నిదా్

+ 8 గంట్ల ప్రినల్ఫ ప్నులు మర్థయు అలవాటా ) నా జీవితంలో ప్రటించడానిక్త పా్యతిాసాి ను – Dileep kumar,
Godi JC

✓ ఓట్మి అనేది అంతం కాద్ని, అది విజయానిక్త ఆరంభమనీ, కొనిాసార్థా ఓట్మి మంచిద్దనని తెలుస్తకునాాను. ఈ
విషయాలను స్తుల్ఫ పిలా లకు కుడా చెబితే బాగుంటంద్ని నా భావన. - K Joshua, Godi JC

Feedbacks – Students (Boys)



ఇది విద్యారి్థలను ఆక్ర్థష ంచిన కారాకా్మం. ద్ృశ్ా శా్వా మాధ్ామంగా జర్థగ్గన ఈ సాదికారత్య అభివృదిి
కారాకా్మం వలన విద్యారి్థలు లబేి పంద్యరని మా అభిపా్రయం.       

- Telugu Lecturer, LN Puram JC.

It was very useful program to motivate and inculcate communication skills 
in children, which are essential for students now a days.                    

- M. Bhaskara rao, Lecturer, A Mallavaram JC.

This program helped our students to identify their strengths and 
weaknesses and to develop personality in all aspects.

- K. Mary grace, Principal, Narendrapuram JC.

We are really happy to have this program in our college. I hope children 
could understand the importance of life skills in leading a happy life    

- B. Swamy, Lifeskills faculty, LN Puram JC.

Feedbacks – Staff 



General Observations
1. The students in all hostels behaved well and paid good attention

throughout the session
2. Except at LN Puram, we had no involvement from faculty members.

It would have been nice if at least one member sat through the
session and tried to evaluate

3. The immediate positive impact of the session was noticed in all
hostels.

4. Because of the time & space constraint, only a few core life skill out
of 10 were discussed in Kothuru JC. We may need to visit this hostel
again.

5. Ideally, three visits in a year can make a far better impact than
one/two sessions. The SET module was designed that way. There will
also be some project works between the visits to engage the
students for better understanding and practice of Life Skills.



General Observations - Contd…..
6. There seem to be a life skills and English faculty in every college. But surprisingly, the students
don’t seem to have an understanding of the importance and list of life skills
7. There is very less career awareness among the students.
8. Most of the students are not choosing intermediate groups based on their interests but, based on
the availability of seats in the preferred hostel. Career guidance at school level will help students to
choose suitable career paths.

9. Specific to KOTTUR JC hostel – a) The Principal was reluctant and unresponsive. He speaks very
negative about the students and his words are very demotivating. He has no intention to work for
the betterment of students and college. He sounded against conducting these sessions since he
thought the students have enough life skills and career guidance already....which is not the fact we
found after our visit. b) The Life Skills and English faculty Mr. Nagaraju interacted with us for few
minutes. He seems to be having good knowledge about Life Skills and he mentioned that he
teaches students about various soft skills and life skills. However, we didn't see the required
awareness in the students about life skills. He definitely looks very enthusiastic and probably needs
to spend more time with the students for better results. We offered ToT for him so that we can share
whatever material we have with him to continue these sessions further. C) We need to make
another visit since we lost more than 2 hrs, will cover rest of the session during the second visit.



Secret box questions – Kotturu JC

• మా హాస్ల్ఫ లో భోజనం సమసా ఎకుువగా ఉంది. దీనిని గుర్థంచి ప్ట్ించుకోండి
• మా హాస్ల్ఫ లో మేథ్సి బట్ి ప్ట్ించేస్తి నాార్థ. మాకు అరిం కావడం లేదు.
• నాకు ఇంజినీర్థంగ్ చేయాలి అని ఉంది. కానీ మాకు EAMCET కోచింగ్ లేదు. మాకు 

సహాయం  చేయండి.
• నాకు డాన్సి అంటే ఇష్ం కానీ నేను డాన్సి చేయడం ఎవర్థకీ ఇష్ం ఉండదు.
• నాకు మంచి కా్తకెట్ర్ గా ఎద్గాలి అని ఉంది. కాని ననుా మా తలిా  తండుు లు 

చదివిస్తి నాార్థ. నాకు ద్యనిక్త తగాా సహాయం చేయండి.
• ఇటవంటి కారాకా్మాలు TV పాోగాాం ద్యవరా నిరవహంచండి. YOU TUBE చానల్ఫి 

తయార్థ  చేయండి.
• మీర్థ చెపిాన ఇన్ర్మేషన్స పా్తి ఒక్ుర్థక్త అంద్దలా బుక్ట గా పాింట్ చేస్థ పా్తి స్తుల్ఫ క్త 

అందించండి.
• నాకు ఒక్ వెబ్ైిట తయార్థ చేస్థ హాక్తంగ్ చేయాలనీ ఉంది, హాక్తంగ్ చేయడం 

తప్రా,కాద్య. అసలు హాక్తంగ్ ఎలా చేయాలి?



Secret box questions – LN Puram JC

• ర్థతు సాావం గుర్థంచి తెలియక్ పోవడం అనేది మన దురద్ృష్ం మనలను క్ని 
పంచిన అమే, అక్ు, చెలిా , ప్డే బాధ్లు మనంద్రం ప్ట్ించుకోవాలి.

Secret box questions – A Mallavaram

• అనాం బాగుండట్ం లేదు ఒక్ మదే్కు రండు రాళ్లా  తగులుతునాాయి. బియాం 
మార్మచలా చేయండి

• నలనలా మాకు మెస్ డబుులు ఇవవడం లేదు ద్యని వలా  ఇబుందిగా ఉంది.
• బట్్లు ఉతుకోువడానిక్త చాలా క్ష్ంగా  ఉంది, వాట్ర్ ట్లాంక్ట ఒక్ుటే ఉంది. 600

మందిక్త సర్థపోవడంలేదు. 
• నాకు మంచి Dancer అవావలని ఉంది,కానీ ఇంటి ద్గార చెప్ాలేక్పోతునాాను.
• ఆదివారం పూట్ సెలవు ఇవవడం లేదు. టిఫిన్స అయిన వెంట్నే study పడుతునాార్థ.
• భోజనం లో చికెన్స మక్ులు ఎకుువ వేయడం లేదు.



Secret box questions – Narendrapuram JC

• మాకు రోడుు  బాగోలేదు. నడవడానిక్త ఇబుందిగా ఉంది.
• మా కాలేజీ లో బ్ంచీలు, మర్థయు కాంపండ్స వాల్ఫ లేవు.
• మా కాలేజీ లో తా్యగు నీటి సమసా ఉంది.
• మా కాలేజీలో  ఆడుకోవడానిక్త గా్ండ్స లేదు

• నాకు మంచి కా్తకెట్ర్ గా సెటిల్ఫ అవావలి అని ఉంది.
• మా కాలేజిలో భోజనం సర్థగా లేదు.
• మా కాలేజిలో మాకు ఇంకా యూనిఫం ఇవవలేదు.
• మా లో కొంద్ర్థక్త ఆరోగా సమసాలు ఉనాాయి.
• మా హాస్ల్ఫ లో క్రంట్ సర్థగా ఉండడం లేదు.
• మాకు  కాస్మేటిక్ట చార్ీలు ఇవవడం లేదు.
• మాకు టిఫిన్సి సర్థగా వండడం లేదు.
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• మేమ తా్యగ్ర వాట్ర్ అసలు బాగోవడం లేదు. బాత్ రూమ్సి సర్థగా ఉండడం లేదు
• మేమ సాానం చేసే వాట్ర్ అసలు బాగుండడం లేదు,ద్యమలు ఎకుువగా 

ఉనాాయి.డై ైనేజి  నీర్థ  బయట్కు పోకుండా పదే్ గుట్్లో ఉండి  పోతునాాయి.
• ఇక్ుడ క్రంట్, వాట్ర్, బాత్రు మ్సి  సమసాగా ఉంది. కావున తర్థవాత సంవతిరం 

ఇక్ుడ నేను ఉండను.
• మేమ ప్డుకోవడానిక్త బ్డ్సి లేవు
• ఆడుకోవడానిక్త గా్ండ్స  సర్థగా లేదు, నలకు తప్ాకుండా ఇవవవలస్థన 125 రూ. 

ఇవవడం లేదు. డై ైన్స వాట్ర్ నిలవ ఉండడం వలా  ద్యమలు కుట్ి వాటి వలా  రోగాలు 
రావడం వంటివి ఎకుువగా జర్థగుతునాాయి. నీటి కొరత ఎకుువగా ఉంది. నీటిని 
శుభాం చేయడానిక్త క్నీసం బ్లా చింగ్ పడర్ కూడా లేదు, డై ైనేజి వలా  వాసన 
భయంక్రంగా ఉంది వీటి అనిాటిక్త  ప్ర్థష్కురం చుప్వలస్థందిగా కోర్థత్ర  మీ పై  
నమేక్మతో వాాస్తి నాాను.
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• భోజనం అసలు బాగోవడం లేదు,గ్రమ్సి ఆడుకోవడానిక్త,స్థనిమాలు చూడడానిక్త 
ఫోన్స ఇవవడం లేదు.

• నేను ఇక్ుడ జ్ఞయిన్స అయినప్పుడు నాకు ఇక్ుడి వాత్యవరణం, ఇక్ుడి అలవాటా  
ఏమి నచచలేదు. నాకు మొద్టిలో T. C  తీస్తకొని ఇంటిక్త వెళ్ళా పోవాలి అనిపించింది. 
కానీ  ఇంటిలో ప్ర్థసి్థతిని  అరిం చేస్తకొని ఇక్ుడ ఉండవలస్థ వచిచంది. హాస్ల్ఫ  క్త 
వెళ్ళా రోడుు  సర్థగా లేదు.

• నేను లెక్ులలో చాలా వెనక్బడి ఉనాాను. నాకు లెక్ులు రావు నాకు ఉనా సమసా 
ఒక్ుటే ఇక్ుడ మేథ్సి బాగా చెప్ాడం లేదు.

• మా హాస్ల్ఫ మందు మర్థక్త రోడుు  అప్ర్థశుభాం ఉండడం వలా  స్థమెంట్ రోడుు  
వేయవలిస్థందిగా కోర్థతునాాను.

• హాస్ల్ఫ లో పా్తీ శ్నివారం స్థనిమా వెయాాలి, కానీ మాకు వేయడం లేదు.
• నాకు భవిషాతులో చదువుకోవడానిక్త తగ్గన వసతులను క్లిాంచండి. మా 

క్ళ్ళశాలకు లాాబ్ ఎక్తవపేంట్ కావాలి 



Secret box questions – Godi JC continued…

• నాది ఒక్ Laptop దొర్థక్త పోయింది. అది టచర్ి అంద్రూ అమేేస్థ ప్రర్ీ 
చేస్తకునాార్థ

• స్త్రీ లలో జర్థగ్ర మార్థాలు వయస్తి ప్రంగా పుర్థషులలో కూడా ఉతానామయ్యా 
ఆశ్లు,ఆలోచనలు (మంచివి,చెడు వి) నిరణ యాల గుర్థంచి అవగాహన క్లిాంచాలి. 
చాలా మందిక్త వీటిగుర్థంచి పూర్థి గా తెలియదు.మిడి మిడి జా్ఞనంతో ఉంట్లర్థ. 
కాబట్ి  పుర్థషులకు కూడా ఈ విధ్ంగా కాా స్తలు నిరవహంచాలి అని 
కోర్థకుంటనాాను.

• M.P.C  స్్తడంట్ి ని Bi.P.C టచర్ి చులక్నగా చూస్తి నాార్థ.
• మా హాస్ల్ఫ లో అంద్ర్థని సమానంగా చూడటేా దు.
• ఇక్ుడ చదువు సర్థగా చెప్ార్థ. టచర్ క్త  టచర్ క్త  మధ్ా గొడవలు జర్థగుతునాాయి
• మా  హాస్ల్ఫ లో ఎకుువగా  Homo  Sex జర్థగుతుంది. బాత్రు మ్సి అప్ర్థశుభాం గా 

ఉంటనాాయి.
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