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1.0 அறிமுகம் 
 

வியரவாக ைாறி வருகின்றதும், ஒன்நறாகடான்று இயணந்து காணப் டுகின்றதுைான சூழகைான்றில், 21 

ஆம் நூற்றாண்டில், சமூக ைற்றும் கதாழில்சார் ைதார்த்தங்கயளக் யகைாளும் வயகைில் ைாணவர்களுக்கு 

ந ாதிைளவு ஆற்றல்கயள வழங்குவதற்காக கல்வி முயறயைகளுக்குள்   அவர்கயள  ாடசாயை 

கதாழிலில் அல்ைது அதனிலும் உைர்வானகதான்றில் அைர்த்துவது  இன்றிையைைாததாகும். அவர்கள், 

வலுவானவர்களாகவும் அநதந ரத்தில் க கிழ்வுத் தன்யையுள்ளவர்களாகவும் இருத்தல் நவண்டும்.  

தகவலின் கதான்யைைானது, அறிவியன அடிப் யடைாகக் ககாண்ட கதாழில்கள், சிக்கைான சவால்கயள 

எடுக்கக்கூடிை, ைாறி வருகின்ற நகள்விகளுக்குப் க ாருத்தைான க கிழ்வுத் தன்யையுள்ள ஆற்றல் 

கதாகுதிகயளப்  ின் ற்றக்கூடிை ைனித மூைதனத்யதக் ககாண்டிருப் தற்கு 

நதயவப் டுத்துகின்றதாயகைால், அவற்யற வழங்குவதற்குப் ந ாதுைான வலுவியன கல்வி முயறயைகள் 

ககாண்டிருத்தல் நவண்டும். அந்தத் நதயவயை  ியறநவற்றுவதற்கு வழங்கல்  க்கத்திலிருந்து 

ஆசிாிைர்கள் ைற்றும்  ிருவாகிகளுக்கு உாிை சாதனங்கள் வழங்கப் ட நவண்டிைதும் அநதைளவு 

அத்திைவசிைைானதாகும் வாழ் ாள் முழுவதும் கற் தற்கான முக்கிை தகுதிகயளப் க ற்றுக் ககாள்வதில் 

சிறந்த தரமும், சைத்துவைான கல்வியும் முக்கிைைான  குதிகைான்றாகும் ஆயகைால், இங்கு ககாள்யக 

வகுப் ாளர்கள் ைற்றும் ககாள்யகயை  யடமுயறப் டுத்து  வர்களுக்கு முன்னுாியை 

வழங்கப் டுவதில்யை. 
 

குறிப் ாக, நகாவிட்-19 இற்குப்  ின்னரான காைப் குதிைில்  ாம்  ார்த்தயதப் ந ாை,  ாரம் ாிை கல்வி 

முயறயைகள், ைாறி வருகின்ற கற்றலின் தன்யையைக் யகைாள்வதற்கு சிறந்த முயறைில் 

அயைக்கப் ட்டிருக்கவில்யை. கற் வர்கள் ைற்றும் அவர்களின் ஆற்றல்கள் கதாடர் ில் ைாறிவருகின்ற 

நகள்விகள் ைற்றும் கற் ிப் திலும், சிக்கல்கயள யகைாள்வதிலும் புதிை வழிகளின் நதயவ ஆகிையவ 

புதிை சிந்தயனைால் ைட்டுநை யகைாளப் டக்கூடிையவ ைாகும்.  இது 21 ஆம் நூற்றாண்டின் திறன்களின் 

விருத்தியை வளர்க்கக்கூடிை புதுயைைான கற்றல் சூழல்கயள ஏற் டுத்துவயத உறுதி கசய்வதில் கவனம் 

கசலுத்கின்ற கல்விக் ககாள்யக சீர்திருத்தகைான்றுக்கு அயழப்பு விடுக்கின்றது. கல்விப் 

புத்துருவாக்கைானது, அதாவது 'கல்வி கசைல்முயறக்கு ைதிப்ய ச் நசர்ப் தற்கும், அக்கயறதாராின் 

திருப்தி அல்ைது கல்விசார் கசைைாற்றுயக  ிைதிகளில் காணப் ட்டு அளவிடத்தக்க க றுந றுகயள 

ஏற் டுத்துவதற்கும் உத்நதசிக்கப்  ட்டுள்ள எந்தகவாரு ைாறும் ைாற்றமும்' ைாணவர்கள் ைற்றும் 

ஆசிாிைர்களின் நதயவகளுக்கு க ாருந்தும் அர்த்தமுள்ள கல்வி சூழல்கயள உருவாக்குவதயனத் 

நதயவப் டுத்துகின்றது.  
 

எைது விருப் ப் ட்டிைல்  ரந்து ட்டதாக காணப் டுகின்ற அநதநவயளைில், எதிர் ார்ப்புகயள 

வழங்குவதற்கான தற்ந ாயதை முயறயைகளுக்கான ஆற்றல் நகள்விக்குாிைதாகும். எதிர் ாராத ைற்றும் 

முன்கனப்ந ாதுைில்ைாத கதாற்றுந ாய்  ியையைைானது,  ாரம் ாிை கல்வி முயறைில் உள்ள 

 ைவீனங்கயள  ார்யவக்கு ககாண்டு வந்துள்ளது. நகாவிட்-19- இற்குப்  ின்னரான இயணை கற்றல், 

அதன் சைைான அணுகல்  ற்றாக்குயற காரணைாக தீவிரைாக விைர்சிக்கப் ட்டுள்ளது. தற்ந ாது, முடக்க 

காைப் குதிைில் ஒரு இயணைத்துடன் இயணக்கப் ட்ட சாதனகைான்றில்ைாது ைாணவர் ஒருவருக்கு 

 யடமுயறைில் சாத்திைைான ைாற்றுத் தீர்கவான்றில்யை. இயணை கசைைைர்வுகயள அணுகுகின்ற 

சாதனகைான்றில்யை என்று கணிசைான ைாணவர்கள்  ிாிவுகள் கதாிவிக்கின்ற ந ாது கல்விசார் 

 ிறுவனங்கள் சிரைத்யத சந்தித்துள்ளன.  
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விவாதம் என்னகவனில்,  ிதி  ியையைைில்  ின்தங்கிை   ின்னணிைிலிருந்து வருகின்ற ைாணவர்கள் 

சிறந்த  இயணை அணுகல் இல்யை என்றால் கற்க முடிைாது என்ற அர்த்தத்தில் 

 ின்தள்ளப் டுகின்றார்களா? என் தாகும். 2021 ஆம் ஆண்டு  டுப் குதிைில், ஆரம்  ைற்றும் இரண்டாம் 

 ியை ைாணவர்களில் 60% ஆநனாருக்கு ைட்டுநை இயணைக் கல்வியை அணுகமுடியும் என்று 

ஊகிக்கப் ட்டிருந்தது. 
 

இயணைவழிக் கற்றல் என் து  ிறிகதாரு கல்வி முயறைாகும். இது, தனிைார்  ைனுடன் கூடிை 

கல்வியுடன் இயணந்துள்ள  ாாிை  ிரச்சியனகளிலிருந்து விடு ட முடிைாது,  ைர் இதயன க ாது 

 ைகனான்றாகவிருப் தற்கு விரும்புயகைில் அது அவ்வாறு  டப் தில்யை. அது ந ாட்டி; தனி  ர் 

ஒருவாின் நுகர்வு ைற்கறாரு   ர் அணுகுவயதத் தடுக்கின்றது. இது விைக்கக்கூடிைதும் கூட; கல்விக்கு 

வியைகைான்று உள்ளதுடன், இது எல்யைைற்ற உற் த்தியை கட்டுப் டுத்துகின்றது. இைவசக் 

கல்விைானது, ைாணவர்கள் நதர்ந்கதடுக்கப் ட்ட குழுகவான்றுக்கு, நதர்ந்கதடுக்கப் ட்ட 

சந்தர்ப் ங்களில், கட்டணம் இல்ைாைல் கல்வியைப் க ற்றுக்ககாள்ளச்  கசய்கின்றது. ஆனால், இயணப்பு 

கசைவுகள் ைற்றும் இறுதி சாதனத்தின்  ைன் ாட்டுச் கசைவியன க ற்நறார்கள் ஏற்க நவண்டிைிருக்கின்ற 

இயணைவழிக் கல்விைில் இப்ந ாது அந்த வாய்ப்பு கியடப் தில்யை.  
 

இந்தப்  ின்னணிைில், கல்வி அயைச்சானது, கல்வி  ிருவாகிகள், கதாழில் வல்லு ர்கள்,  ாடசாயை 

அதி ர்கள்,  ாடசாயை ஆசிாிைர்கள், கதாழிற்  ைிற்சி  ிறுவகங்களின் தயைவர்கள் ைற்றும் 

விாிவுயரைாளர்கள், ந ராசிாிைர்கள், விாிவுயரைாளர்கள் ைற்றும் உைர் கல்வி அலுவைர்கள், யகத்கதாழில் 

 ிபுணர்கள் ந ான்றவர்களின்  ங்நகற்புடன் தகவல் ைற்றும் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட்  

முகவராண்யையுடன் இயணந்து  டாத்தப் ட்ட மூன்று  ைிற்சி கசைைைர்வுகளின் க றுந றுகளான 

ககாள்யக முன்கைாழிவுகள் இங்குள்ளன. இவர்கள்  ின்வரும்  ிறுவனங்களால் எதிர்ககாள்ளப் ட்ட 

தற்ந ாயதை  ிரச்சியனகள்  ற்றி  கைந்தாநைாசித்துள்ளனர்: 
 

o கல்வி அயைச்சு ைற்றும் அயைச்சின் கீழ் வருகின்ற  ிறுவகங்கள் 

o  ாடசயைகள் 

o  ல்கயைக்கழகங்கள் 

o கதாழிற்  ைிற்சி  ிறுவகங்கள் 

 

 ின்வரும் இந்த கவளியீடு, கல்வி அயைச்சுடன் இயணந்து தகவல் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட்  

முகவராண்யைைால் கதாகுக்கப் ட்டு, க ாழிப் ாக்கி, இந்த அக்கயறதாரர்கள் குழுவினால் 

 ாிந்துயரக்கப் ட்ட ககாள்யகத் தீர்வுகளின் கதாகுப்க ான்றாகும். 
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2.0 ககாள்யக ந ாக்கங்கள் 

  

எதிர்  

கல்வியை டிஜிற்றல் முயறயைக்கு ைாற்றுவதற்கான ககாள்யககைான்றியன அறிமுகப் டுத்துவதன் 

ஒட்டுகைாத்தக் குறிக்நகாள்களாக  ின்வருவன அயடைாளங் காணப் ட்டுள்ளன.  
 

1. கல்வியை டிஜிற்றலுக்கு ைாற்றுதல் : கல்விைானது, அது ஆரம் , இரண்டாம் அல்ைது மூன்றாம் 

 ியைகளாகவிருந்து, சீர்குயைந்திருக்கின்றது. ஆனால், அநத ந ரத்தில், டிஜிட்டல் 

ைாற்றத்திலிருந்தான அனுகூைங்கள், புதிை கதாழில்நுட் ங்கள், ந ாக்குகள் ைற்றும் 

 ிரநைாகங்கயள சிறந்த முயறைில்  ைன் டுத்தி உைர் அ ிவிருத்திகளுடன்  இயசவாகவும், 

ைாற்றங்களுடனும் கல்வி யவக்கப் டுதல். 
 

2. எதிர்காை சவால்களுக்கான தைார் டுத்தல்கள்: ைாணவர்கள், சைகாை கதாழில் சந்யத சவால்கயள 

உள் ாட்டிலும், சர்வநதச ாீதிைாகவும் எதிர்ககாள்வதற்கு அவர்கயளப்  ைிற்றுவிக்கின்ற 

புதுப் ிக்கப் ட்ட ைற்றும் நைம் டுத்தப் ட்ட கல்வியைப் க றுதல். அவர்கள், உைகின் எந்த 

 குதிைிலிருந்து வருகின்ற ைாணவர்களிலும்  ார்க்க அல்ைது அவர்களுக்கு  ிகராக நதயவைான 

டிஜிற்றல் திறன்கயள எப்ந ாதும் ககாண்டிருத்தல்.  

3. அயனவருக்குைான டிஜிற்றல் கல்வி: ஒவ்கவாரு ைாணவரும், அவர்  ின் ற்றும் கற்றல் 

துயறைியனப் க ாருட் டுத்தாது,  ாடத்திட்டத்திற்குள் அதன் முக்கிை  குதிைாக டிஜிற்றல் 

திறன்கயள விருத்தி கசய்வதற்கான வாய்ப் ியன ககாண்டிருக்கின்றனர். டிஜிற்றல் திறன் 

 ைிற்சிப்  குதிைானது,  ாடத்திட்டத்திற்கு நைைதிகைாக அல்ைது இயணப்புப்  குதிகைான்றாக 

இருக்க நவண்டிை நதயவைில்யை. கற்யகக றிைின் வயகயைப் க ாறுத்து, எப்ந ாதும் 

 ாடத்திட்டத்திற்குள் ைாணவர்கள் டிஜிற்றல் திறன்கயள உருவாக்குவதற்கு  காைத்தின்  10% 

இற்கும் அதிகைாக ஒதுக்கப் டுதல்.  
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4. கதாழிற்றுயறக்கு ஏற்  யவத்திருத்தல்: ஒவ்கவாரு  ாடசாயைைிலும்,  ல்கயைக் கழகத்திலும் 

ைற்றும்  ிறுவகத்திலும் உள்ள கற் ிக்கின்ற / கல்விசார்   தவிைினர், தகவல் கதாடர்பு 

கதாழில்நுட் ம் கதாடர் ான  ாடங்கயள கற் ிப் தில் கதாழில்சார் தகுதியுள்ளவர்களாகவும் 

ைற்றும் அனு வமுள்ளவர்களாகவும் இருத்தல்; அவர்கள், புதிை கதாழில்நுட்  வளர்ச்சிகள், 

கதாழிற்றுயறப் ந ாக்குகள் ைற்றும் ைாணவர்கள் முழுயைைான, நைம் டுத்தப் ட்ட ைற்றும் 

புதுப் ிக்கப் டுகின்ற கல்வி கைான்றியனப் க ற்றுக்ககாள்ளும் வயகைில் கல்விச் கசைற் ாட்டில் 

அவர்களின்  கற் ித்தல் முயறகயள கூட்டுயணப் தற்கு அவற்யற அடிக்கடி நைம் டுத்துதல் 

ஆகிைவற்றுக்கு ஏற்  யவத்திருத்தல்.  

5. ைாணவர்களுக்கான டிஜிற்றல் சூழல் : ஒவ்கவாரு  ாடசாயையும்,  ல்கயைக்கழகமும், உைர் கல்வி 

 ிறுவனமும், கதாழிற் ைிற்சி  ிறுவனமும் டிஜிற்றல் கல்வியை யைைைாகக் ககாண்ட 

ைாணவர்ளுக்கு உகந்ததாக இருக்கக்கூடிை க ாருத்தைான சூழயைக் ககாண்டுள்ளன; அயவ 

ைாணவர்களுக்கு ந ாதுைான, சைைான வாய்ப்புகயள வழங்கி அவர்களுக்கு  ைிற்சி அளிக்கப் டும் 

வயகைில் கணினி ஆய்வுகூடங்களில் முழுயைைாக உ கரண ைைப் டுத்தப் ட்டிருத்தல். 
 

6. டிஜிற்றல் கல்விக்கான மூைவளங்கள்: ைாணவர்கள், ஆரம் , இரண்டாம் அல்ைது மூன்றாம் 

 ியைகளில் இருந்து, அவர்களின் கற்றலுக்குத் நதயவ ைான வளங்கயள (புத்தகங்கள், 

 த்திாியககள், வீடிநைாக்கள் ந ான்றயவ) ைலிவு வியைைில் கண்டறிைப் டுதல். இந்த வளங்கள் 

உைர் தரத்திைானயவயும். இற்யறப் டுத்தப் ட்டயவைாகவும் இருத்தல். 
 

7. கற்றல் முகாயைத்துவ முயறயைகள்: ஒவ்கவாரு  ாடசாயையும்,  ல்கயைக் கழகமும், உைர் கல்வி 

 ிறுவனமும், கதாழிற் ைிற்சி  ிறுவனமும் கற்றல் கசைன்முயறைில் கற்றல் முகாயைத்துவ 

முயறயைகயள சிறந்தளவில்  ைன் டுத்துதல்.  
 

 

8. சுைைாக கற்றல்: டிஜிற்றல் கல்விைானது வகுப் யறகளுக்குள் கட்டுப்  டுத்தப் ட முடிைாதது 

என் துடன் கட்டுப் டுத்தக் கூடாதது, ஆனால் ைாணவர்கள், எதிர்காைத்தில் தகுதிவாய்ந்த 

டிஜிற்றல் கதழில்சார் ி புணர்களாக விளங்குவதற்கு முக்கிை  ாடங்களில், அநதந ான்று ஏயனை 

கதாடர்புயடை  ாட விடைப் ரப் ில் அவர்களது அறியவ நைம் டுத்து வதற்கு தைது சுைைாக 

கற்றயை நைற்ககாள்வதற்கு  ஊக்குவிக்கப் டுதல்.  

9. கைன் திறன்கள் விருத்தி : டிஜிற்றல் கல்விைில் எப்ந ாதும் வன் திறன்கள், கைன் திறன்கள் 

(கைாழி, தனிப் ட்ட வளங்களும் சந்யதப் டுத்தலும், ந ச்சுவார்த்யத, முன்னளிக்யக ந ான்ற 

விடைப் ரப் ியன உள்ளடக்கிை ஆனால் அதற்குள் ைட்டுப் டுத்தப் டாதயவ) ஒன்நறாகடான்று 

இயணந்து கசல்கின்ற முக்கிை  குதிகைான்று, ைாணவர்களின் டிஜிற்றல் கல்வி கசைன்முயறைின் 

ந ாது அவர்களியடநை உாிை அங்கீகாரம் வழங்கப் ட்டு,   திைச் கசய்தல்.  
 

 

10. தகவல் முயறயைகளின் முகாயைத்துவம்: முழுயைைாக உறுதிைளிக் கப் ட்ட முகாயைத்துவ 

தகவல் முயறயைகள் யகைால்  ணிகயள  டத்துவதற்கு  திைாக ஒவ்கவாரு  ாடசாயைைினதும், 

 ல்கயைக்கழகத்தினதும், உைர் கல்வி  ிறுவனத்தினதும் ைற்றும் கதாழிற்கல்வி  ிறுவகத்தினதும் 

 ிருவாகத்திற்கு  ைன் டுத்துதல். 
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11. டிஜிற்றல்  ிருவாகத் திறன்கள்: ஒவ்கவாரு  ாடசாயைைினதும்,  ல்கயைக் 

கழகத்தினதும், உைர் கல்வி  ிறுவனத்தினதும் ைற்றும் கதாழிற்கல்வி  ிறுவகத்தினதும் 

 ிருவாகிகள், தங்கள் அன்றாட கசைற் ாடுகயளக் யகைாளநவண்டிை முயறயைகள் 

ைற்றும்  ிரநைாகத்தியனக் யகைாள்வதற்குத் நதயவைான டிஜிற்றல் திறன்கயள 

கற்றுணர்தல். 
 

12. இயணை வழி கற்றல் : ைாணவர்கள் வழக்கைான முயறைில் கற்றல்  டவடிக்யககயள 

நைற்ககாள்வதிலிருந்து தடுக்கப் டுகின்ற சந்தர்ப் த்தில், டிஜிற்றல் கல்வி முயறயைகள் 

அவர்கள் தவறவிடுகின்ற கற்றல் கசைற் ாடுகயள வழங்குவதற்கு  ைன் டுத்தப் ட்ட 

சிறந்ததாக; அவர்களது புவிைிைல் ாீதிைான இருப் ிடங்கள், அவர்களது குடும் ங்களின் 

சமூக-க ாருளாதார  ியையைகள் ந ான்றவற்யறப் க ாருட் டுத்தாது, அரசாங்கம், 

'இைவசக் கல்வி' என்ற உண்யைைான உணர்வுடன், கதாடர்ச்சிைான ைற்றும் வழக்கைான 

கல்வியைக் ககாண்டிருப் தற்கு, அவர்களின்  ின்னணியைப் க ாருட் டுத்தாது 

 ாரம் ாிை வகுப் யற கல்விக்கு முடிந்தவயர க ருங்கிைதாக ைாணவர்களுக்குக் 

கியடக்கப் க றச் கசய்து, உட்கட்டயைப்பு வசதிகயள (சாதனங்கள், இயணப்புகள் 

ந ான்றயவ) இைலுைானவயரைில் வழங்குதல். 
 

13. ஆசிாிைர்களின் திறன்கள்:  ைிற்று ர்கள் ைற்றும் கற் ித்தல் உதவிைாளர்கள் 

உள்ளடங்கைாக கற் ித்தல் / கல்விசார்  தவிைினர், அவர்கள் கற் ிக்கும் கருவிகளாக 

 ைன் டுத்தும் டிஜிற்றல் கதாழில்நுட் ங்கள் ைற்றும் முயறயைகளுடன் முழுயைைாக 

கற்றுணர்தல் நவண்டும். அத்துடன், கற் ித்தல் ந ாக்கங்களுக்காக, வன்க ாருள் அல்ைது 

கைன்க ாருளாக அயவ இருந்து  நைலும் அவர்கள் முழுயைைாக நதயவைான டிஜிற்றல் 

கருவிகள் ைற்றும்  ிரநைாகங்கள் அவர்களுக்கு ஏற் ாடு கசய்ைப் ட்டிருத்தல். 
 

14.  ைாணவர்களின் திறன்கள்: அயனத்து ைாணவர்களும் தைது கதாயைதூரக்கல்வி 

ந ாக்கங்களுக்காக டிஜிற்றல் கருவிகயளக் யகைாள்வதில் தகுதிவாய்ந்தவர்களாக 

இருத்தல். 
 

15. டிஜிற்றல் கவளிைில்  ாதுகாப்பு: ஆசிாிைர்கள் ைற்றும் அதிகாாிகளின்  ாதிப்புகயள 

புாிந்து ககாள்வதன் மூைம் டிஜிற்றல் கவளிைில் ைாணவர்களுக்கு  ாதுகாப்பு 

வழங்கப் டுதல்; அவர்களுக்கு நதயவைான  ாதுகாப்புகள் வழங்கப் டுதல். 
  

16. தகவைறிைப் க ற்ற க ற்நறார்: க ற்நறார்கள் டிஜிற்றல் கல்விக்கான நதயவகயள  ன்கு 

அறிந்து, வீட்டில் உகந்த சூழகைான்யற உருவாக்குதல்; இவர்கள்  டிப் ில் சிறப் ாக 

விளங்குவதற்கு  ிள்யளகயள ஆதரவளித்தல். 
 

17.  ியைைான டிஜிற்றல் ைைைாக்கல்: ஒவ்கவாரு  ாடசாயைைிலும்,  ல்கயைக்கழகத்திலும், உைர் 

கல்வி  ிறுவனத்திலும் ைற்றும் கதாழிற்கல்வி  ிறுவகத்திலும் உள்ள ைிஜிற்ரல் ைைைாக்கல் 
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கசைன்முயற  ியைைானதாகவும், சூழலுக்கு இயசவானதாகவும் இருத்தல்; இ-கழிவு முயறைாக 

முகாயை கசய்ைப் டுதல். 
 

18. கைன்க ாருள்  ைன் ாடு: ஒவ்கவாரு  ாடசாயைைிலும்,  ல்கயைக்கழகத் திலும், உைர் 

கல்வி  ிறுவகத்திலும் ைற்றும் கதாழில்  ைிற்சி  ிறுவகத்திலும்  ைன் டுத்தப் ட்டுள்ள 

கைன்க ாருள், கற்றல் கசைற் ாடுகள் ைற்றும் முகாயைத்துவம் ஆகிை இரண்டும் 

 ைன் டுத்து வதற்கு  ைனுள்ளதாகவும், கதாடர்புயடைதாவும், இற்யறப் டுத்தப் ட்ட 

தாகவும்,  உாிைம் க ற்றுள்ள தாகவும் இருத்தல். (திறந்த மூைப் க ாருட்கள் 

இருந்தாைன்றி) 
 

19.  ியைைாற்ற முைற்சிக்கான முன்னுாியை: கல்வியை டிஜிற்றல் முயறயைக்கு ைாற்றுகின்ற 

முைற்சிைானது, தீர்ைானம் எடுக்கின்ற கசைல்முயறைில் அது ைிகவும் தகுதிைானது என்று 

முதன்யை க றுகின்றது; ககாள்யக வகுப் ாளர்கள் ைற்றும் ககாள்யகயை  யடமுயறப் 

 டுத்து வர்கள் உள்ளடங்கைாக அயனத்து அதிகாாிகளும், அக்கயறதாரர்களும் 

கல்வியை டிஜிற்றல் ைைப் டுத்தும் குறிக்நகாள்கயள  அயடவதயன ந ாக்கிை அவர்களது 

 ங்களிப் ியன தைது  ிரதான கடயைைாக கருதுதல் . 
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3.0.  ந ாக்கங்கள் 

3.1. ந ாக்கம் 1: கல்விைில் டிஜிற்றல்  ியைைாற்றம் 

கல்விைானது, அது ஆரம் , இரண்டாம் அல்ைது மூன்றாம்  ியைைாகவிருந்து, 

சீர்குயைந்திருக்கின்றது. ஆனால், அநத ந ரத்தில், டிஜிற்றல் ைாற்றத்திலிருந்தான 

அனுகூைங்கள், புதிை கதாழில்நுட் ங்கள், ந ாக்குகள் ைற்றும்  ிரநைாகங்கயள சிறந்த முயறைில் 

 ைன் டுத்தி  உைர் அ ிவிருத்திகளுடன்  இயசவாகவும், ைாற்றங்களுடனும் கல்வி 

யவக்கப் டுதல்.   

 

ககாள்யக விடைம் 1.1: அரசாங்கத்தின் நதசிை ககாள்யகக் கட்டயைப் ான "சபீட்சத்தின் 

ந ாக்கு" அரசு, க ாருளாதாரம் ைற்றும் சமூகத்தில் முழுயைைான டிஜிற்றல் ைாற்றத்திற்கு 

 ாட்யட வழி டத்துகின்றது. கல்விைானது, இந்த ைாற்றத்தின் ஒருங்கியணந்த  குதிைாக 

இருந்து, கல்வி அயைச்சும், ைற்றும் அயனத்து  ாடசயைகள்,  ல்கயைக்கழகங்கள், 

 ிறுவகங்கள் ைற்றும் ஏயனை கல்வி அயைப்புகள் இந்த ைாற்றத்யத ஊக்குவிக்கின்ற  ிற 

அரசாங்க முகவராண்யைகளுடன்  ைனுள்ள உறவுகயள உருவாக்கி, இந்த ைாற்றத்தின் 

 குதிகைான்றாக இருப் தற்கு  டவடிக்யக எடுக்க நவண்டிைது அவசிைைானதாகும். 
  

ககாள்யக 1.1: கல்வி அயைச்சும், அயனத்து  ாடசாயைகள்,  ல்கயைக்கழகங்கள், 

 ிறயகங்கள் ைற்றும் ஏயனை கல்வி அயைப்புகள் டிஜிற்றல் ைாற்றத்தின் நதயவயை 

இனங்கண்டு, அதிகளவில் அதன்  குதிகைான்றாக இருத்தல்.   

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. கல்வி அயைச்சும், அயனத்து அரச கல்வி அயைப்புகளும் டிஜிற்றல் 

ைாற்றத்திற்கான உ ாை ைட்டத்திைான நதயவயை இனங்கண்டு, அவற்யற 

அவர்களது உ ாை ைற்றும் கசைல் திட்டங்களில் இயணத்துக் ககாள்ளுதல்.  

2. கல்வித் துயறைியன டிஜிற்றல் முயறயைக்கு ைாற்றம் கசய்வதற்குத் நதயவைான 

 டவடிக்யககயள நைற்ககாள்வதற்காக கதாழில்நுட்  அயைச்சு, தகவல் ைற்றும் 

கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட்  முகவராண்யை ைற்றும் ஏயனை கதாடர்புயடை 

தா னங்களுடன் (உ.ம். இைங்யக கதாயைத்கதாடர்பு ஒழுங்கு டுத்தும் 

ஆயணக்குழு) க ருங்கிை கதாடர்புகயளப் ந ணுதல். 
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ககாள்யக விடைம் 1.2: ைாற்றத்தியன எதிர்ப் து என் து ைனித இைல்பு. டிஜிட்டல் 

ைாற்றம் என் து ஒருவாின் ஏற்கனநவ அயடைப் ட்ட திறன்கயள காைாவதிைானதாக 

ஆக்குகின்றது என்ற கருத்து இருக்கின்றந ாது, இது ைிகவும் முக்கிைைானதாகின்றது. 

 ைர் அவர்கள் எடுப் தற்குத் தைாராக இல்ைாத சவாகைான்றாகப்  ார்க்கக்கூடிை  

கதாழில் வளர்ச்சிக்கு புதிை திறன்கயளக் கற்றுக் ககாள்ள நவண்டிை நதயவயும் உள்ளது. 

 தில் என் து சிை ந ரடிைாக, சிை ையறமுகாக   கவவ்நவறு வழிகளில் நதான்றக்கூடிை 

எதிர்ப் ாக இருக்க முடியும். 
 

ககாள்யக 1.2: டிஜிற்றல் ைாற்றத்திற்கான எதிர்ப்பு  ல்நவறு அக்கயறதாரர்களின் 

கடுயைைான விதிகள் ைற்றும் ஒழுங்குவிதிகளிலும்  ார்க்க அவர்களின் உண்யைைான 

 ிரச்சியனகயளப் புாிந்துககாண்டு, அவற்றுக்கு   யடமுயறைில் தீர்வுகயள வழங்கி  

இராஜதந்திர ாீதிைில் கதாிவிக்கப் டுதல் நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

கல்விைாளர்கள், அலுவைர்கள் ைற்றும் க ற்நறார்களால் டிஜிற்றல் ைாற்றத்திற்குாிை 

எதிர்ப் ியன  ின்வருவன மூைம் கதாிைப் டுத்தப் டுதல் நவண்டும் : 

1. கல்வி ைற்றும்  ிருவாக டிஜிற்றல் திறன்கயள யைைைாகக் ககாண்டு வருடாந்த 

ைதிப்பீடுகயள நைற்ககாள்ளுதல்;  

2. டிஜிற்றல் தீர்வுகயளப்  ைன் டுத்துவயத  ஊக்குவித்தல் ைற்றும் ஆசிாிைர்களுக்கு 

வாய்ப்புகயள வழங்குதல் ( தவி உைர்வு,  ைிற்சி ந ான்றயவ) அத்துடன், 

3. ைாணவர்கள், க ற்நறார்கள் ைற்றும் க ாதுைக்கள் ைீது கவனம் கசலுத்தும் 

விழிப்புணர்வு  ிரச்சாரங்கயள ஆரம் ித்தல்  ைற்றும் முகாயைத்துவ  

கசைற் ாடுகயள  ைாற்றுதல். 
 

ககாள்யக விடைம் 1.3: ககாள்யக வகுப் ாளர்கள் முக்கிைைாக கல்விைின் டிஜிற்றல் 

முயறயை ைாற்றத்தியன ஏற்றுக்ககாண்ட ந ாதிலும், அதயன அயடவதற்கு 

நதயவைான  டவடிக்யககளுக்கான  ிதி  ற்றிை நகள்விகள் இருக்கைாம். 

ககாள்யக 1.3: அயனத்து கல்வி  ிறுவனங்களிலும் ைாணவர்கயள யைைைாகக் ககாண்ட 

அத்திைாவசிைைான டிஜிற்றல் கல்வித் தீர்வுகயள   யடமுயறப் டுத்து வதில்  ிதிப் 

 ற்றாக்குயற ஒரு தயடைாக இருத்தைாகாது. 
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 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1 அயனத்து கல்வி  ிறுவனங்களிலும் தகவல் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட்  சூழயை 

நைம் டுத்துவதற்கான ஒதுக்கீடுகயள உள்ளடக்குகின்ற நதசிை கல்வி வரவு 

கசைவுத் திட்டத்தினூடாக  ிதிப்  ிரச்சியனயையை கவளிப் டுத்துதல். 

2 சுை ஸ்திரத்தன்யையை உறுதிப் டுத்துவதற்கு சமூக கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட்  

கல்வியை சமூகத்திற்கு வழங்குவதயன  ாடசாயைக்கு ைாற்றுதல், அவற்றில் 

சிைநவனும் இைா ைீட்டும்  ியைைங்களாக விளங்குதல். 

3 டிஜிற்றல் தீர்வுகயள  யடமுயறப் டுத்துவதற்கு  தனி  ர்  ிறுவனங்களில் உள்ள 

 ிதிப் ற்றாக்குயறக்காக, இயணைத் தளங்களுக்கான கவள்யள 

 ட்டிைலிடப் ட்ட ககாள்யகயை  யடமுயறப் டுத்துதல், e-thaksalava, 

meet.gov.lk ந ான்ற உள் ாட்டில் உருவாக்கப் ட்ட வற்யற நைம் டுத்துதல். 

 ல்கயைக்கழகங்கள்  ல்கயைக்கழக வணிக இயணப்பு (யு. ி.எல்)  மூைம் 

கதாழிற்றுயறகளுடன் இயணை நவண்டும் அல்ைது  ிற சாத்திைக்கூறுகயள 

ஆராய்தல் நவண்டும். 
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3.2. ந ாக்கம் 2: எதிர்காை சவால்களுக்கான தைார்ப் டுத்தல்கள் 

உள் ாட்டிலும், சர்வநதசாீதிைிலும் சைகாை கதாழில் சந்யத சவால்கயள எதிர்ககாள்வதற்கு 

ைாணவர்கள் க றுகின்ற புதுப் ிக்கப் ட்ட ைற்றும் நைம் டுத் தப் ட்ட கல்வி அவர்களுக்கு 

 ைிற்சிைளிக்கின்றது; அவர்கள் எப்ந ாதும் உைகின் எந்த  குதிைிலிருந்து வருகின்ற 

ைாணவர்களிலும்  ார்க்க அல்ைது சைைாக நதயவைான டிஜிற்றல் திறன்கயள ககாண்டிருத்தல் 

நவண்டும்.   
 

ககாள்யக விடைம் 2.1: கதாழிற்றுயறகளில் கணிசைான ைாற்றங்களின் வியளவாக, 

உள் ாட்டு ைற்றும் சர்வநதச நவயைச் சந்யதகளின் நகள்விகள் அடிக்கடி ைற்றும் 

கதாடர்ச்சிைான ைாற்றத்திற்கு உள்ளாகின்றன. ைாணவர்களால் க ற்றுக் ககாள்ள  

நவண்டிை  ைிற்சி கதாழிற்றுயறைின் நதயவக்கு ஏற்  இருத்தல் நவண்டும், 

அவ்வாறில்யைகைனில், அவர்கள் கதாழில்தரு ர்களின் கவனத்யத க றுவது சிரைைாக 

இருக்கும். கைன் ைற்றும் வன் திறன்கள் இரண்டிற்கும், கதாழில்நுட் ங்கள் ைற்றும் 

கதாடர்ந்து கற்றுக்ககாள்வதற்கான விருப் ம் ைற்றும் நவயையை ந ாக்கிை ந ர்ையற 

அணுகுமுயற ந ான்ற  ண்புகளில் ந ரடி அனு வம் ஆகிைவற்றியன சந்யத 

நகாருகின்றது. கல்விச்கசைல்முயறைில்  அதயன வழங்குவது கல்வி அதிகாாிகளின் 

சவாைாகும். 
 

ககாள்யக 2.1: டிஜிற்றல் கல்வி எப்ந ாதும் உள் ாட்டு ைற்றும் சர்வநதச கதாழில் சந்யதகளின் 

தற்ந ாது ைற்றும் எதிர்காைத்தில் கதாழிற்றுயற விரும் ியுள்ள  ஆற்றல்களுக்கு ஏற்  இருத்தல் 

நவண்டும் .  

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. புதிை கற்யகக றிகள்,  ாடத் கதாகுதிகள் ந ான்றவற்யற வடிவயைக்கின்ற 

கசைல்முயறைில், அயனத்து கல்வி  ிறுவனங்களும் அவற்யற முன்நனற்றவும், 

இற்யறப் டுத்தவும், கதாழிற்றுயற சவால்களுக்கு ஏற் வும் முைற்சிகயள எடுத்தல்.   

2. அயனத்து கல்வி  ிறுவனங்களும், கதாழிற்றுயறத் நதயவப் ாடுகளுக்கு ஏற் , அவற்றின் 

 ாடத்திட்டத்யத கதாடர்ந்து ைீளாய்வு கசய்தல்.     

3. உள் ாட்டில் அதயனப்  ின் ற்றும் வயகைில் அயனத்து கல்வி  ிறுவனங்களும், சர்வநதச 

 ல்கயைக்கழகங்கள்,  ிறுவகங்கள் ைற்றும்  ாடசாயைகள் ஆகிைவற்றால்  ாடத் 

கதாகுதிைில் நைற்ககாள்ளப் டுகின்ற விருத்தியை கதாடர்ந்நதர்ச்சிைாக  ஆய்வுகசய்தல். 

4.  ல்கயைக்கழகங்கள் ைற்றும் உைர் கல்வி  ிறுவகங்கள் கதாழிற்றுயறப் ந ாக்குகள்  ற்றி 

அறிவதற்கு கதாழிற்றுயறப்  ங்குதாரர்களுடன் வழக்கைான கைந்துயரைாடல்கயள 
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 டத்துவதற்குத் நதயவைான  டவடிக்யககயள எடுத்தல். 

5. அயனத்து கல்வி  ிறுவனங்களும்,  தவிைினருக்குத் நதயவைான கதாழில்  ற்றிை 

கவளிப் ாட்யட வழங்குவதற்காக.  உள் ாட்டு ைற்றும் கவளி ாட்டு கதாழில் 

 ைிற்சிகளுக்கு தங்களின்  தவிைினயர அனுப்புதல்.  
 

ககாள்யக விடைம் 2.2: டிஜிற்றல் கல்வி, உண்யைைில்,  ியைைான ைாற்றத்தில் இருத்தல் 

நவண்டும். இது புதிை வளர்ச்சிப் ந ாக்குகயள  ாடவிதானத்தில் அனுைதிக்கின்றது. 

எவ்வாறிருப் ினும், உண்யைைில், இந்தச் கசைன்முயறைில் இயடகவளிகள் உள்ளன என் து 

அடிக்கடி கவனிக்கப் டுகின்றது.  ைமுயற, அநத  ாடவிதானங்கள் எந்த ைாற்றங்களும், 

முன்நனற்றங்களும் இல்ைாைல் கணிசைான  ீண்ட காைப் குதிக்கு  ைன் டுத்தப் டுதல்.   
 

ககாள்யக 2.2: புதிை  டிஜிற்றல் முன்நனற்றங்களுக்கு ஏற்   ாடத்திட்டைானது 

அடிக்கடியும் கிரைைாகவும் புதுப் ிக்கப் டுதல் நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. அதிக முக்கிைத்துவம் அளிக்கப் ட நவண்டிை கசய்முயற கணிப்பீடுகள் ைற்றும் 

ைதிப்பீடுகளுக்கான  ாடவிதானத்தில் அடிக்கடி ைீளாய்வுகயள நைற்ககாள்ளுதல். (அது 

இப்ந ாது கசய்ைப் டுவது ந ான்று காகித அடிப் யடைிைான நதர்வுகளில் 

ைட்டுைல்ைாது, கசய்முயறைில் தகவல் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட்   ாடங்களில் 

குயறந்த ட்சம் 30% - 40%   டத்துவதற்குப்  ாிந்துயரக்கப் டுகின்றது). 

2. கசய்முயற ைதிப்பீடுகளுக்கு (உட்கட்டயைப்பு அ ிவிருத்தி அல்ைது நைம் ாடு / ஏயனை 

க ாருத்தைான தீர்வு) க ாருத்தைான க ாறிமுயறயை வழங்குதல்.  

 

ககாள்யக விடைம் 2.3: ைாணவர்களுக்கான கதாழில் வழிகாட்டல் குறிப் ாக கதாழிற்கல்வி, 

ைற்றும் சிை ந ரங்களில்  ாடாசயை கல்விைில், எப்ந ாதும் உடனடிைாக கியடப் தில்யை. இது, 

கதாழில்சார் கல்வியை கவற்றிகரைாக  ியறவு கசய்ததன்   ின்னர் ைிகவும் க ாருத்தைான 

கதாழில்கயளக் கண்டறிவதிலிருந்து அவர்கயளத் தடுக்கின்றது. 

 

ககாள்யக 2.3: கதாழில்  ைிற்சி கற்யகக றிகள்  ியறவுற்றதன்  ின்னர், மூன்றாம் 

 ியைக் கல்விக்குள்,கதாழிற்றுயறக்குள் நுயழவதற்கு முன்னர், அயனத்து 

ைாணவர்களுக்கும் கட்டாை கதாழில் வழிகாட்டலின் நதயவயை அங்கீகாித்தல். 
 

 

 

 

 



 

14 14 | கல்விைியன டிஜிற்றல் முயறயைக்கு ைாற்றுவதற்கான ககாள்யக 

 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. ஒவ்கவாரு  இரண்டாம் ியை  ாடசாயையும் கதாழில் வழிகாட்டல்  ியைைங்கயளக் 

ககாண்டிருத்தல். 

2. இரண்டாம் ியை  ாடசாயைகளிலுள்ள அயனத்து ஆசிாிைர்களுக்கும் கதாழில் 

சந்யதகளில் காணப் டுகின்ற கதாழில் வாய்ப்புகயள கவளிப் டுத்துதல். 

3. தகவல் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட் த்தால் இைைச் கசய்ைப் ட்ட கதாழில் வழிகாட்டல் 

முயறயையை  இயணைவழி கற்றல் தளங்களுடன் இயணத்தல். 

4. கதாழில் வழிகாட்டயை இயணைவழி மூைம் வழங்குதல். 
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3.3. ந ாக்கம் 3: அயனவருக்கும் டிஜிற்றல் கல்வி 

ஒவ்கவாரு ைாணவரும், அவர்  ின் ற்றும் கற்றல் துயறைியனப் க ாருட் டுத்தாது, 

 ாடத்திட்டத்திற்குள் அதன் முக்கிை  குதிைாக டிஜிற்றல் திறன்கயள விருத்தி கசய்வதற்கான 

வாய்ப் ியன ககாண்டிருக்கின்றனர். டிஜிற்றல் திறன்  ைிற்சிப்  குதிைானது,  ாடத்திட்டத்திற்கு 

நைைதிகைாக அல்ைது இயணப்புப்  குதிகைான்றாக இருக்க நவண்டிை நதயவைில்யை. 

கற்யகக றிைின் வயகயைப் க ாறுத்து, எப்ந ாதும்  ாடத்திட்டத்திற்குள் ைாணவர்கள் டிஜிற்றல் 

திறன்கயள உருவாக்குவதற்கு  காைத்தின்  10 % இற்கும் அதிகைாக ஒதுக்கப் டுதல் 

ககாள்யக விடைம் 8: இது அாிதாக ைாறினாலும்,  குறிப் ாக உைர் கல்வி ைற்றும் 

கதாழிற்கல்வி ைட்டங்களில் டிஜிற்றல் கல்விக்கு உாிை கவனம் கசலுத்தப் டாது 

இன்னமும் கற்யகக றிகள் உருவாக்கப் டுகின்றன. ஆயகைால், ைாணவர்கள் 

தற்ந ாயதை கதாழில் சந்யதைில்  ியைத்து  ிற் தற்கு ைற்றும் ந ாட்டிைிடுவதற்கு 

அத்திைாவசிைைான டிஜிற்றல் திறன்கள் இல்ைாது இந்த கற்யகக றிகயள முடிகின்றனர். 

சிை கற்யகக றிகள் டிஜிற்றல் கற்யககளுக்கு ந ாதுைான ந ரத்யத வழங்கவில்யை 

என்றும் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. 
 

ககாள்யக 8: ஒவ்கவாரு ைாணவரும், அவர்  ின் ற்றும் கல்வித் துயறைியனப் 

க ாருட் டுத்தாது,  ாடத்திட்டத்திற்குள் டிஜிற்றல் திறன்கயள வளர்த்துக் ககாள்வதற்கு 

வாய்ப்பு இருத்தல் நவண்டும், அதன் முக்கிை  குதிைாக, ந ாதுைான ந ரம் 

ஒதுக்கப் டுதல் நவண்டும். 
 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. ஆரம் , இரண்டாம் அல்ைது மூன்றாம்  ியைைாகவிருந்து டிஜிற்றல் கல்விைின் அயனத்து 

ஆய்வு கற்யகக றிகளிலும் முக்கிை  குதிகைான்றாக கசய்முயற “ந ரடி"  ைிற்சியை 

உள்ளடக்குவதற்கு  டவடிக்யககயள நைற்ககாள்ளுதல்.  

2. இந்தத் நதயவ பூர்த்தி கசய்ைப் டுகின்றகதன் யத உறுதி கசய்வதற்கு மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முயற  ாடக றிைின் உள்ளடக்கங்கயள ைதிப் ாய்வு கசய்து 

நதயவப் ட்டால் புதுப் ித்தல். 

3. ைாணவர்கள்  ாடக றிகளின் ந ாது க ற்ற கசய்முயறப்  ைிற்சிைின் ந ாதுைான தன்யை 

 ற்றிை ைாணவர்களின் ைதிப்பீடுகள் குறித்த அவர்களது கருத்துக்கயள வழங்குவதற்கு 

அனுைதித்தல் ைற்றும் ஏநதனும் முயறப் ாடுகள் ைீது  டவடிக்யக நைற்ககாள்ளுதல்.   

4. கசய்முயற டிஜிற்றல் திறன்கயள முன்நனற்றுவதற்கு ஒவ்கவாரு ைட்டத்திலும் 

ைாணவர்களுக்கு நதயவைான வளங்கயள கல்வி அதிகாாிகள் வழங்குதல். 
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3.4. ந ாக்கம் 4: கதாழில்துயறக்கு ஏற்  யவத்திருத்தல் 

ஒவ்கவாரு  ாடசாயைைிலும்,  ல்கயைக் கழகத்திலும் ைற்றும்  ிறுவகத்திலும் உள்ள 

கற் ிக்கின்ற / கல்விசார்   தவிைினர், தகவல் கதாடர்பு கதாழில்நுட் ம் கதாடர் ான  ாடங்கயள 

கற் ிப் தில் கதாழில்சார் தகுதியுள்ளவர்களாகவும் ைற்றும் அனு வமுள்ளவர்களாகவும் இருத்தல்; 

அவர்கள், புதிை கதாழில்நுட்  வளர்ச்சிகள், கதாழிற்றுயறப் ந ாக்குகள் ைற்றும் ைாணவர்கள் 

முழுயைைான, நைம் டுத்தப் ட்ட ைற்றும் புதுப் ிக்கப் டுகின்ற கல்விகைான்றியனப் 

க ற்றுக்ககாள்ளும் வயகைில் கல்விச் கசைற் ாட்டில் அவர்களின்  கற் ித்தல் முயறகயள 

கூட்டியணப் தற்கு அவற்யற அடிக்கடி நைம் டுத்துதலுக்கு ஏற்  யவத்திருத்தல்.  
 

ககாள்யக விடைம் 4.1: அயனத்து விாிவுயரைாளர்களும்,  ைிற்சிைாளர்களும் 

கதாழில்துயறயுடன் க ருக்கைான உறவுகயள யவத்திருப் தில்யை என் து 

அவதானிக்கப் ட்டுள்ளது. இதனால்  ாயளை டிஜிற்றல் கதாழிைணியை 

உருவாக்குவதில் அத்திைாவசிைைான ைதிப்புைிக்க உள்ளீடு தவறவிடப் டுகின்றது. 
 

ககாள்யக 4.1: ஒவ்கவாரு  ல்கயைக்கழகத்திலும் ைற்றும் கதாழிற் ைிற்சி 

 ிறுவகத்திலுமுள்ள உாிை விாிவுயரைாளர்கள் ைற்றும்  ைிற்சிைாளர்கள் 

அயனவரும், கதாழில்துயறயுடன் க ருக்கைான உறவுகயளப் ந ணுதல் நவண்டும் 

என் துடன், எப்ந ாதும் கதாழிற்றுயற அ ிவிருத்தியுடன் 

இற்யறப் டுத்தப் டுதலும் நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. ஒவ்கவாரு கல்வி  ிறுவகமும் ( ல்கயைக்கழகம், கதாழிற் ைிற்சி  ிறுவகம்) தைது 

கற்யகக றிகள் ஒவ்கவான்றுக்கும்  கதாழிற்றுயற கதாடர்புக் குழுகவான்யறக் 

ககாண்டிருத்தல். 

2. ஒவ்கவாரு 3 வருடங்களுக்கைாருமுயற ஒவ்கவாரு விாிவுயரைாளருக்கும் / 

 ைிற்சிைாளருக்கும் கட்டாை கதாழில்துயற கவளிப் யட ைற்றும் கட்டாை 

கதாழில்நுட்   ைிற்சியை வழங்குதல். 

3. விாிவுயரைாளர்கயள /  ைிற்சிைாளர்கயள கதாழிற்  ைிற்சி க றுவதற்கு 

ஊக்குவிப் தற்காக விநசட  டிகயள ஏற் ாடு கசய்தல். 

4.  ணிைாளர்களுக்கான நதயவைான சாதனங்கயள ைலிவு வியைைில் வழங்குதல், 

தற்ந ாதுள்ள சம் த் திட்டத்யத ( ிற  டிகயளயும் கூட) ைறு ாிசீையன கசய்தல்.  

5. நதயவைான திருத்தங்கயள அறிமுகப் டுத்துவதற்கு, நதயவைான  தவிைணி 

 ியையை இனங்கண்டு, தற்ந ாதுள்ள ககாள்யககள் ைற்றும் சுற்றறிக்யககயள 

ைீளாய்வு கசய்தல். 
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6. டிஜிற்றல் கல்வி  ாடத்திட்டத்யத அடிக்கடியும், கிரைைாகவும் புதுப் ிப் தற்கு 

க கிழ்வான க ாறிமுயறகள் / கசைல்முயறகயள அயைப் தற்கு கதாழிற்றுயறத் 

தா னங்களுடன் (ைற்றும் நதயவப் ட்டால் தனிப் ட்ட  ிறுவனங்களுடன்) 

கதாடர்ந்து கைந்தாநைாசித்தல். 
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3.5. ந ாக்கம் 5: ைாணவர்களுக்கான டிஜிற்றல் சுற்றுப்புறச்சூழல் 

ஒவ்கவாரு கல்வி  ிறுவகமும், கதாழில்  ைிற்சி  ிறுவகமும் ைாணவயன யைை டிஜிற்றல் கல்விக்கு உகந்த 

சிறந்த சூழயைக் ககாண்டிருத்தல் நவண்டும்; அவர்களுக்கு ந ாதுைான ைற்றும் சை வாய்ப்புகயள 

வழங்கும் வயகைில் ைாணவர்களுக்கு  ைிற்சி அளிக்கப் டக்கூடிை வயகைில் கணினி ஆய்வகங்கள் 

முழுயைைாக  உ கரணைைப் டுத்தப் ட்டிருத்தல். 
 

ககாள்யக விடைம் 5.1: கற்றல் வளங்களில் உள்ள க ௌதீக இயடகவளிகளானயவ, 

 ாடசாயை,  ல்கயைக்கழகம், உைர் கல்வி ைற்றும் கதாழிற் ைிற்சி என ஒவ்கவாரு 

ைட்டத்திலும் டிஜிற்றல் கல்விைில் முக்கிைைான  ிரச்சயனகளாகும். 

 

ககாள்யக 5.1: அயனத்து  ாடசாயைகளும்,  ல்கயைக்கழகங்களும், உைர் கல்வி 

 ிறுவகங்களும் ைற்றும் கதாழிற் ைிற்சி  ிறுவகங்களும் டிஜிற்றல் கல்விக்குாிை 

க ாருத்தைான சூழயை உருவாக்குவதற்குத் நதயவைான வளங்கயளக் (உ கரணங்கள்) 

ககாண்டிருத்தல் நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1.  ாடசாயைகள்,  ல்கயைக்கழகங்கள், உைர் கல்வி  ிறுவகங்கள் ைற்றும் 

கதாழிற் ைிற்சி  ிறுவனங்கள்   ஆகிை அயனத்து கல்வி  ிறுவகங்களாலும் 

வருடாந்தம் ஆய்வுகயள  டத்துதலும், சாிைாகப்  ைன் டுத்து வாின் 

நதயவப் ாடுகயளக் கண்டறிதலும்.  

2.  ாடத்திட்டத்திற்கு உாிை  உ கரணைிடப் ட்ட கணினி ஆய்வகங்கயள  ன்கு 

 ராைாித்தல். 

3. கல்வி  ிறுவனங்களுக்கு அவர்களுக்குத் நதயவைான உ கரணங்கயள ைற்றும் 

இடத்யத அல்ைது அதற்கு ைாற்றானவற்யறநைா,  அவற்யறக் ககாள்வனவு 

கசய்ை  ிதிகயளநைா வழங்குதல். 

4. அவ்வாறு வழங்கப் ட்டுள்ள கற்றல் வளங்கயளப்  ாதுகாத்து, அதனால். 

 திலீட்டியன எதிர் ார்க்காது கணிசைான  ீண்ட காைப் குதிகைான்றுக்கு அநத 

உ கரணங்கயள / வசதிகயள   ை கதாகுதி வகுப்புகளுக்கும்  ைன்டுத்துதல் . 

5. கல்வி  ிறுவகங்கள், ைாணவர்களின்  ைன் ாட்டிற்காக உாிை  ல்ை நவயை 

கசய்யும்  ியைைில் வசதிகயள கண்காணித்து,  ராைாித்தல். 

6. கல்வி  ிறுவகங்கள், கிரைைாக அடிக்கடி உ கரணங்களின்  ியையை சாி ார்த்து, 
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நசதையடந்தயவகளுக்காக  திலீடுகயள  எடுத்துயரத்தல். 

7.  டிப்புகள் நைற்ககாள்ளப் டுவதற்கு ந ாதுைான அளவு கற்றல் வளங்கள் 

(புத்தகங்கள்,  த்திாியககள், வீடிநைாக்கள் ந ான்றயவ) ந ாதுைானயவைா / 

நைம் டுத்தப் ட்டயவைா என் யத கதாடர்ந்நதர்ச்சிைாக  சாி ார்த்தல். 

8.  ிரதான  ிதி வளங்களுக்கு நைைதிகைாக, (சாத்திைைாைின்) கற்றல் 

வளங்களுக்கான  ிதிகயளக் கண்டுடறிவதற்கு (புத்தகங்கள், சஞ்சியககள், 

வீடிநைாக்கள் ந ான்றயவ) ஏயனை வழிகயளப்  ைன் டுத்துதல். 
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3.6. ந ாக்கம் 6: டிஜிற்றல் கல்விக்கான தகவல் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட்  

கற்றல் வளங்கள் 

ைாணவர்கள், ஆரம் , இரண்டாம் அல்ைது மூன்றாம்  ியைகளில் இருந்து, அவர்களின் 

கற்றலுக்குத் நதயவைான வளங்கயள (புத்தகங்கள்,  த்திாியககள், வீடிநைாக்கள் ந ான்றயவ) 

ைலிவு வியைைில் கண்டறிைப் டுதல். இந்த வளங்கள் உைர் தரத்திைானயவயும் 

இற்யறப் டுத்தப் ட்டயவைாகவும் இருத்தல். 
 

ககாள்யக விடைம் 6.1: ஆரம் , இரண்டாம் அல்ைது மூன்றாம்  ியைைிலுள்ள அயனத்து 

ைாணவர்களும், எப்ந ாதும் குயறந்த கசைவில் தங்கள் கற்யககளுக்கான கற்றல் 

வளங்கயளக் கண்டறிை முடிவதில்யை. 

 

ககாள்யக 6.1: அயனத்து  ாடசாயைகள்,  ல்கயைக்கழகங்கள், உைர் கல்வி 

 ிறயகங்கள் ைற்றும் கதாழிற் ைிற்சி  ிறுவகங்கள் கல்வி ந ாக்கங்களுக்காக தங்கள் 

ைாணவர்களுக்கு நதயவைான கற்றல் வளங்கயள (புத்தகங்கள்,  த்திாியககள், 

வீடிநைாக்கள் ந ான்றயவ) கியடக்கச் கசய்ைதல்நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1.  ாடசாயைகள்,  ல்கயைக்கழகங்கள், உைர் கல்வி  ிறுவகங்கள் ைற்றும் கற்றல் 

(புத்தகங்கள்,  த்திாியககள், வீடிநைாக்கள் ந ான்றயவ) வளங்களுக் கான 

கதாழிற் ைிற்சி  ிறுவனங்கள்   ஆகிைவற்றில்  ைன் டுத்து வாின் 

நதயவப் ாடுகயளக் கண்டறிவதற்கு கதாடர்ந்து ஆய்வுகயள  டத்துதல். 

2. ைாணவர்களின்  ைன் ாட்டிற்காக  ாரம் ாிை ைற்றும் டிஜிற்றல் 

உள்ளடக்கத்துடன் நூைகங்கயளப்  ராைாித்தல். 

3. கல்வி  ிறுவனங்களுக்குத் நதயவைான கற்றல் வளங்கயளநைா அல்ைது அதற்கு 

ைாற்றானவற்யறநைா,  அவற்யறக் ககாள்வனவு கசய்ை  ிதிகயளநைா 

வழங்குதல். 

4. அவ்வாறு வழங்கப் ட்டுள்ள கற்றல் வளங்கயளப்  ாதுகாத்து, அதனால். 

 திலீட்டியன எதிர் ார்க்காது கணிசைான  ீண்ட காைப் குதிகைான்றுக்கு அநத 

உ கரணங்கயள/வசதிகயள   ை கதாகுதி வகுப்புகளுக்கும்  ைன்டுத்துதல் . 

5. கல்வி  ிறுவகங்கள், கிரைைாக அடிக்கடி கற்றல் வளங்களின்  ியையை 

(புத்தகங்கள்,  த்திாியககள், வீடிநைாக்கள் ந ான்றயவ) சாி ார்த்து, 

நசதையடந்தயவகளுக்காக  திலீடுகயள  எடுத்துயரத்தல். 
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6.  டிப்புகள் நைற்ககாள்ளப் டுவதற்கு ந ாதுைான அளவு கற்றல் வளங்கள் 

(புத்தகங்கள்,  த்திாியககள், வீடிநைாக்கள் ந ான்றயவ) ந ாதுைானயவைா / 

நைம் டுத்தப் ட்டயவைா என் யத கதாடர்ந்நதர்ச்சிைாக  சாி ார்த்தல். 

7.  ிரதான  ிதி வளங்களுக்கு நைைதிகைாக, (சாத்திைைாைின்) கற்றல் 

வளங்களுக்கான  ிதிகயளக் கண்டுடறிவதற்கு (புத்தகங்கள், சஞ்சியககள், 

வீடிநைாக்கள் ந ான்றயவ) ஏயனை வழிகயளப்  ைன் டுத்துதல். 
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3.7. ந ாக்கம் 7: கற்றல் முகாயைத்துவ முயறயைகள் 

ஒவ்கவாரு  ாடசாயையும்,  ல்கயைக்கழகமும், உைர் கல்வி  ிறுவகமும், கதாழில்  ைிற்சி 

 ிறுவகமும் கல்வி கசைல் ாட்டில் சிறந்த முயறைில்  கற்றல் முகாயைத்துவ முயறயைகயள 

 ைன் டுத்துதல். 
 

ககாள்யக விடைம் 7.1: அயனத்து கல்வி  ிறுவகங்களும் ைாணவர்களின் கற்றல் 

 டவடிக்யககளுக்கு கற்றல் முகாயைத்துவ முயறயைகயளப்  ைன் டுத்துவதில்யை. 
 

ககாள்யக 7.1: அயனத்து  ாடசாயைகள்,  ல்கயைக்கழகங்கள், உைர் கல்வி 

 ிறுவகங்கள் ைற்றும் கதாழிற் ைிற்சி  ிறுவகங்கள், கல்வி ந ாக்கங்களுக்காக 

க ாருத்தைான யகைில் கற்றல் முகாயைத்துவ முயறயைகயளப்  ைன் டுத்துதல் 

நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. கல்வி  டவடிக்யககளுக்காக நதயவப் டும் அயனத்து கற்யக க றிகளுக்கும் கற்றல் 

முகாயைத்துவ முயறயைகளின் (எல்.எம்.எஸ்.) தீர்வுகயள அறிமுகப் டுத்துதல். 

2. கற்றல் முகாயைத்துவ முயறயைகளின் (எல்.எம்.எஸ்.)  ைன் ாட்டுக்காக கற் ிக்கின்ற 

 தவிைினருக்கும் ைற்றும் ைாணவர்களுக்கும்  ைிற்சிைளித்தல். 

3. கல்வி  ிறுவகங்கள் மூைம் கற்றல் முகாயைத்துவ முயறயைகயளப்  (எல்.எம்.எஸ்.) 

ந ணுதல். 
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3.8. ந ாக்கம் 8: சுை கற்றயை அங்கீகாித்தல் ைற்றும் வசதிப் டுத்துதல் 

டிஜிற்றல் கல்விைானது வகுப் யறகளுக்குள் கட்டுப் டுத்தப் ட முடிைாதது என் துடன் 

கட்டுப் டுத்தக் கூடாதது, ஆனால் ைாணவர்கள், எதிர்காைத்தில் தகுதிவாய்ந்த டிஜிற்றல் 

கதாழில்சார்  ிபுணர்களாக விளங்குவதற்கு முக்கிை  ாடங்களில், அநதந ான்று ஏயனை 

கதாடர்புயடை  ாட விடைப் ரப் ில் அவர்களது அறியவ நைம் டுத்துவதற்கு தாம் சுைைாக 

கற்றயை நைற்ககாள்வதற்கு  ஊக்குவிக்கப் டுதல்.  
 

ககாள்யக விடைம் 8.1: சுை கற்றல் டிஜிற்றல் கல்விைின் இன்றிையைைாத  குதிைாகும், 

ஆனால் அது அாிதாகநவ உாிை அங்கீகாரத்யதப் க றுகின்றது. அயனத்து 

கற்யகக றிகளும் கணிசைான சுை கற்யகப்  ிாிவுகயள உள்ளடக்குவதற்கு 

வடிவயைக்கப் டவில்யை. 

ககாள்யக 8.1: சுை கற்றல் டிஜிற்றல் கல்விைில் முக்கிைைானகதாரு  குதிைாக 

அயடைாளம் காணப் ட்டுள்ளது. எதிர்காைத்தில் ைாணவர்கள் தகுதிவாய்ந்த டிஜிற்றல் 

வல்லு ர்களாக வருவதற்கு டிஜிற்றல் சுை கற்றலுக்கு டிஜிற்றல் உட்கட்டயைப்பு 

ஆதரயவ உருவாக்குவது அத்திைவசிைைானதாகும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1.  ாடத்திட்டத்யத ைீண்டும்  ார்யவைிடும்ந ாதும் ைாற்றும்ந ாதும் உாிை 

அயனத்து கற்யகக றிகளிலும் சுை கற்றல்  குதியையும் அறிமுகப் டுத்துதல். 

2. ைாணவர்கள் சுை கற்றல்  குதிகயள பூர்த்தி கசய்வயத கண்காணித்து உறுதி 

கசய்தல். 

3. அயனத்து  ாடத்திட்டங்களுடனும் வளங்கயளயும், ைதிப்பீட்டு முயறயைகயளயும் 

கியடக்கச் கசய்தல் கற் வயர யைைைாகக் ககாண்ட கல்வி நகாட் ாடுகளால் 

வழி டத்தப் டுதல். 

4.  ாடங்களில் சுை கற்றலுக்கு முன்னுாியை அளிக்கின்ற அநதநவயள சுை கற்றல் 

 டவடிக்யககளுக்கு ைதிப்க ண்கயள வழங்குவதற்கு தரப் டுத்தல் முயறயையை 

உருவாக்குதல். 

5. இயணைவழி சுை ைதிப்பீட்டு   ாீட்யசகயள அறிமுகப் டுத்துதல்.   

6. சுை  ியைத்தன்யை ைாதிாி வயரைிைான அளவில் க னசை திட்டத்யத ைீண்டும் 

புத்துைிரளிப் ிப் தற்கான சாத்திைக்கூறுகயள ஆராய்தல்.  
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3.9. ந ாக்கம் 9: கைன் திறன் விருத்தி 

டிஜிற்றல் கல்விைில் எப்ந ாதும் வன் திறன்கள், கைன் திறன்கள் (கைாழி, தனிப் ட்ட வளங்களும் 

சந்யதப் டுத்தல், ந ச்சுவார்த்யத, கசைல்விளக்கம், கதாடர் ாடல், குழுச் கசைற் ாடு, 

தயையைத்துவம் ந ான்றயவ உள்ளடங்கைாக) ஒன்நறாகடான்று இயணந்து கசல்கின்ற முக்கிை 

 குதிகைான்றியன, ைாணவர்களின் டிஜிற்றல் கல்வி கசைல்முயறைின் ந ாது அவர்களியடநை 

உாிை அங்கீகாரம் வழங்கப் ட்டு,   திைச் கசய்தல்.  
 

ககாள்யக விடைம் 9.1: கைன் திறன்கள்,  தகவல் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட்  வன் 

திறன்களுடன் இயணந்து கசல்லுதல் நவண்டும் என்று எப்ந ாதும் புாிந்து 

ககாள்ளப் டுவதில்யை. ஆகநவ, கைன் திறன்கயள விருத்திகசய்வது டிஜிற்றல் திறன் 

 ைிற்சிைின் முக்கிை  குதிைாக கருதப் டுவதில்யை. 
 

ககாள்யக 9.1: கைன் திறன்கள் (தகவல் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட்  திறன்கள் 

உள்ளடங்கைாக) கற்யகக றி  ாடத்திட்டத்தின் இன்றிையைைாத  குதிைாக இருத்தல் 

நவண்டும் .  

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1.  ியையையை அடிப் யடைாகக் ககாண்ட கற்றல் உள்ளடங்கைாக அயனத்து 

 ாடத்திட்டங்களிலும், கைாழி, தனிைாள் வளங்களும் சந்யதப் டுத்தலும், முன்னளிக்யக 

ைற்றும் ந ச்சுவார்த்யத திறன்கள் உள்ளடங்கைாக கைன் திறன்கயள  திப் தற்கான 

கசைற் ாடுகயள ஒருங்கியணப் தற்கான குறிக்நகாளுடனான கவனம் கசலுத்துதல்.  

2.  இயணை வழி சுை கற்றல் ஆங்கிை கற்றல்  ிரநைாகத்யத அறிமுகப் டுத்துகின்ற 

அநதநவயள ஒவ்கவாரு கதாழிற்கல்வி கற்யகக றிைிலும் ஆங்கிை கைாழிைியனக்  

கட்டாை  ாடத் கதாகுதிைாக அறிமுகப் டுத்துதல். 
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3.10. ந ாக்கம்10: கல்வி அயைப்புகளுக்கான டிஜிற்றல் முகாயைத்துவ முயறகள் 

முழுயைைாக உறுதிைளிக்கப் ட்ட முகாயைத்துவ தகவல் முயறயைகள், அயனத்து கல்வி 

 ிறுவகங்கள் ைற்றும் கதாழிற்கல்வி  ிறுவனங்களிலும்  ிருவாகத்திற்காக  ணிகயள ைனித 

வலுவினால் நைற்ககாள்வதற்குப்  திைாக   ைன் டுத்துதல். 
 

ககாள்யக விடைம் 10.1: தற்ந ாது, குறிப் ிட்ட எண்ணிக்யகைிைான கல்வி  ிறுவகங்கள் 

ைட்டுநை முகாயைத்துவ முயறயைகயளப்  ைன் டுத்தி  ிருவகிக்கப் டுகின்றன. இதன் 

வியளவாக  ிருவாகத்திற்கு நதயவைான தகவல்கள் இல்ைாைல் இருக்கைாம், 

முகாயைத்துவ முடிவுகயள எடுப் தில் தாைதைாக இருக்கைாம் என் துடன் வளங்களின் 

சிறந்த  ைன் ாட்யடயும் க ற்றுக்ககாள்ள முடிைவில்யை. 
 

ககாள்யக 10.1: அயனத்து கல்வி  ிறுவகங்களின்  ிருவாகமும் முகாயைத்துவ 

முயறயைளுடன்  டத்தப் டுதல் நவண்டும் 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. அயனத்து கல்வி  ிறுவனங்களுக்கும், அவற்றின் கல்வி ைற்றும்  ிருவாக 

முகாயைத்துவ ந ாக்கங்களுக்காக விாிவான முகாயைத்துவ  முயறயைகயள  

வழங்குதல்.    
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3.11 ந ாக்கம் 11:  ிருவாக   தவிைினாின் டிஜிற்றல் திறன்கள் 

அயனத்து கல்வி  ிறுவனங்களின்  ிருவாகிகளும், தைது அன்றாட  டவடிக்யககளில் யகைாள 

நவண்டிைிருக்கின்ற முயறயைகள் ைற்றும்  ிரநைாகங்களுக்குத் நதயவைான டிஜிற்றல் 

திறன்கயள கற்றறிந்திருத்தல்.  
 

ககாள்யக விடைம் 11.1: டிஜிற்றல் திறன் இன்யைைால்,  ாடசாயைகள், 

 ல்கயைக்கழகங்கள், உைர் கல்வி  ிறுவகங்கள், கதாழிற் ைிற்சி  ிறுவகங்கள் 

ந ான்றவற்றில்  ிருவாக  தவிைினரால்  ிருவாகத்தில் ைற்றும் தீர்ைானகைடுப் தில் 

எப்ந ாதும் டிஜிற்றல் திறன்கள் கவனத்தில் ககாள்ளப் டுவதில்யை. 

 
 

 

ககாள்யக 11.1:  ாடசாயைகள்,  ல்கயைக்கழகங்கள், உைர் கல்வி  ிறுவகங்கள் ைற்றும் 

கதாழிற் ைிற்சி  ிறுவகங்களில்  ிருவாகத்தின் ந ாதும், தீர்ைான கைடுக்கின்ற ந ாதும் 

 ிருவாக  தவிைினாின் டிஜிற்றல் திறன்கள் உாிை முயறைில் அங்கீகாிக்கப் டுதல் 

நவண்டும்.  

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1.  ிருவாகிகள் தைது அன்றாட  ிருவாக கசைற் ாடுகளில் டிஜிற்றல் திறன்கயள 

கசம்யைப்டுத்துவதற்கான க ாறிமுயறகயளக் ககாண்டிருத்தல். 

2. தகவல் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட் க் களங்களில் முடிகவடுப் தில் கள  ிபுணர்களின் 

 ாிந்துயரகயளப்  ைன் டுத்துதல். 
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3.12. ந ாக்கம் 12: இயணை வழிக் கற்றல் 

வழக்கைான முயறைிையைந்த கற்றல் கசைற் ாடுகளிலிருந்து ைாணவர்கள் தடுக்கப் டுகின்ற 

சூழ் ியை  காணப் டுகின்றவிடத்து, டிஜிற்றல் கல்வி முயறயைகள் அவர்கள் தவறவிட்ட கற்றல் 

கசைற் ாடுகயள வழங்குவதற்கு சிறப் ாக  ைன் டுத்தப் ட்டயவைாக இருக்கின்றன; 

அரசாங்கைானது, புவிைிைல் ாீதிைான அயைவிடங்கள், அவர்களின் குடும்  சமூக-க ாருளாதார 

 ியையைகள் ந ான்றவற்யறப் க ாருட் டுத்தாது 'இைவசக் கல்வி' என்ற உண்யைைான 

உணர்வுடன் இைலுைானளவில் கதாடர்ச்சிைான ைற்றும் கிரைைான கல்வியை ைாணவர்களுக்கு 

கியடக்கப்க றச்கசய்து, இைலுைானவயரைில் அவர்களின்  ின்னணியைப் க ாருட் டுத்தாது 

 ாரம் ாிை வகுப் யற கல்விக்கு க ருக்கைாக உட்கட்டயைப்பு வசதிகயள (சாதனங்கள், 

இயணப்புகள் ந ான்றயவ) முடிந்தவயர வழங்குதல்.   

ககாள்யக விடைம் 12.1: இயணை வழிக் கல்விக்கு இயணப் ில் ந ாதுைான 

அயைவாியச ைற்றும் தரம் அவசிைைானதாகும். இருப் ினும்,  ம் கைான ைற்றும் 

 ைனுள்ள இயணப்பு  ாடு முழுவதும் கியடப் தில்யை. இயணப்பு இல்ைாதது  ாட்டின் 

 ை  குதிகளிலுள்ள க ாதுவான  ிரச்சியனகைான்றாகும். 
 

ககாள்யக 12.1: இயணப்பு என் து ஒரு சிைருக்கு ஆடம் ர வசதிைாக இருத்தைாகாது, ைாறாக 

அயனத்து ைாணவர்களுக்கும் அவர்களின் புவிைிைல்  அயைவிடங்கள் ைற்றும் குடும் ங்களின் 

சமூக க ாருளாதார  ியையைகயளப்   க ாருட் டுத்தாது  கியடக்குகைாரு வசதிைாக இருத்தல் 

நவண்டும். இயணைவழிக் கல்விக்காக "அயனவருக்கும் இயணப்பு" (தாங்கிக் ககாள்ளக் கூடிை 

வியைைில்). 
 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. குயறந்த கசைவில் தரைான தரவுகயள  வீட்டிலும்  ாடசாயைைிலும் அயடைக் 

கூடிைதாக ஒவ்கவாரு  ிள்யளயும் இருப் தற்கான  ககாள்யக கைான்யறக் 

ககாண்டிருப் தன் மூைம்,  ாடசாயைகள் ைற்றும் ைாணவர்களால் 

எதிர்ககாள்ளப் ட்ட இயணப்புசார் (வீட்டுத் கதாடர்பு உள்ளடங்கைாக ) 

சிக்கல்கயள  கதாிைப் டுத்துதல். வயைையைப்புகளின் நைவுயகைானது 

 ாடளாவிை ாீதிைில்  இருத்தல் நவண்டும்.) 

2. வளர்ந்து வருகின்ற இயணைவழிக் கல்வித் நதயவப் ாடுகளுக்கு நதசிை தகவல் 

கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட்  உட்கட்டயைப்ய  உருவாக்குதல் அல்ைது 

நைம் டுத்துதல். 

3. கல்விசார் ந ாக்கங்களுக்காக இயணை அணுகல், தரவு  ைன் ாட்டுக் காகவும், 

ைற்றும் இைலுைானவயரைில் சாத்திைைான அயனத்து வாய்ப்பு களிடைிருந்தும் 

ைலிவு வியைைில்  ாடளாவிைாீதிைில்  இயணப்புகயளயும் தரவுகயளயும் 
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வழங்குவதற்கும் நதசிை ககாள்யககைான்யற உருவாக்குதல். 

4. ஒவ்கவாரு கிராைத்திற்கும்  வீன கதாழில்நுட் ங்கள் உள்ள க ாது 

 ியைைங்கயள  யடமுயறப் டுத்துவதயன ஊக்குவித்தல் ைற்றும் நதயவைின் 

அடிப் யடைில் கட்டணம் கசலுத்துதல் ைற்றும் இைவச அடிப் யடைில் 

நசயவயை வழங்குதல். 

5. ைாணவர்கள் ைற்றும் ஆசிாிைர்களுக்கு  ாடளாவிை ாீதிைில் இைவச அல்ைது ைலிவு 

வியைைில் இயணை க ாதிகயள வழங்குவதற்கு நசயவ வழங்கு ர்கயள ஏற் ாடு 

கசய்தல். 

 

ககாள்யக விடைம் 12.2: இயணைக் கல்விக்கான இறுதி சாதனங்கள், இயணப்பு 

என் தில் சிக்கைானதாகவுள்ளன. சாதனங்களுடனான  ிரச்சியனைானது,  ை 

க ற்நறார்கள் தைது  ிள்யளகளுக்காக அவற்றியன வாங்க முடிைாத 

 ியைைிலிருப் தாகும். 
 

ககாள்யக 12.2: ஒவ்கவாரு  ிள்யளக்கும் அவர்களின் சமூக ைற்றும் க ாருளாதார 

 ின்னணிகள் க ாருட் டுத்தாது, அவர்களுக்கு க ாருத்தைான இறுதி சாதனங்கயளக் 

கியடக்கச் கசய்து,  ீண்ட காைப்ந ாக்கில் இயணைவழிக் கல்விக்காக "ஒரு ைாணவருக்கு  

ஒரு சாதனம்" என் தாக இயணை வழிக்  கல்வியை அரசாங்கம் சாத்திைைாக்குதல் 

நவண்டும்.  

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. சாதனங்கயள வாங்க முடிைாத ைாணவர்களுக்கு இைவசைாக அல்ைது ைலிவு 

வியைைில் சாதனங்கயள வழங்குதல் 

2. இயணைவழி கற் ித்தலில் ஈடு ட்டுள்ள ஒவ்கவாரு ஆசிாிைருக்கும் க ாருத்தைான 

சாதனத்யத வழங்குதல். 

3.  ாடசாயைகளுக்கான சாதனங்கயள அவர்கள்  கிர்ந்து ககாள்ளும் வயகைில் 

 ிள்யளகளுக்கு வழங்குதல். 

4. இரு தரப் ினரும் (விாிவுயரைாளர்கள் ைற்றும் ைாணவர்கள்) சாதனங்கயள 

ககாள்வனவு கசய்வதற்காக கல்விசார் உள் ாட்டு வர்த்தக வங்கிகளுடன் கடன் 

திட்டங்கயள உருவாக்குதல். 
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ககாள்யக விடைம் 12.3: உள்ளார்ந்த கட்டுப் ாடுகளுடனான இயணைக் கல்வி, 

 ாரம் ாிை வகுப் யறக் கல்விக்கு க ாருத்தைான ைாற்றுக் கல்விைாக இருக்க 

முடிைாது. இயணைம்  ற்றிை  ிரச்சியனகள்  ற்றிை  ிரச்சியனகள் ைாணவர்கள், 

ஆசிாிைர்கள் ைற்றும் க ற்நறார்களால் அடிக்கடியும், கதாடர்ந்தும் 

எழுப் ப் ட்டுள்ளன.  
 

ககாள்யக 12.3: இயணைக் கற்றைானது, அது க றுந ற்றுக்கு வரும் ந ாது 

 ாரம் ாிை வகுப் யற கற் ித்தலுக்கு சைைாக அல்ைது க ருக்கைாக இருத்தல் 

நவண்டும்; இயணைவழி முயறைில் ஏற் டும் ைாற்றம் காரணைாக ைாணவர்கள் 

 ாதிக்கப் டக்கூடாது. 
 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. இயணைவழி கல்விக்கான (கற் ித்தல், கற்றல், ைதிப்பீடு, ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

 ிருவாகம்) ஆளுயகக் ககாள்யகயை விருத்தி கசய்தல்  

2. இயணைவழி கற் ித்தல், கற்றல் ைற்றும் ைதிப்பீடுகளுக்கான க ாதுவான 

வழிகாட்டுதல்கயள உருவாக்குதல். 

3. நைற் ார்யவ ைதிப்பீடுகயள நைற்ககாள்வதில் உள்ள சிரைங்களிலிருந்து 

கவளிவருவதற்கு, ைாற்று ைதிப்பீட்டு முயறகளில் ஈடு டுகின்ற கட்டயைப் 

க ான்யற உருவாக்குதல். உதாரணம்: முன்னளிக்யககள், வாய்மூைம், குழு 

ஒப் யடகள், வயைப் திவுகள், வினாடி வினாக்கள் ந ான்றயவ. 

4. உயரைாடுவதற்குத் நதயவைான கருவிகயள வாங்குவதனால், அவர்கள் 

உயரைாடலின் அடிப் யடைிைான நதர்வுகள், எல்.எம்.எஸ், சக ைதிப் ாய்வு 

முயறகள் ைற்றும்  ிறுவகத்தின் தகவல் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட் த் 

துயறைின் ஆதரவுடன் ஏயனை கதாடர்புயடை கருவிகயள ஏற் ாடு கசய்ை 

முடியும். 

5. ைாணவர்கள் ைற்றும் ஆசிாிைர்கள் கசைைைர்வுகளின்  ீண்ட ந ரத்தால் 

நசார்வயடவயதத் தவிர்ப் தற்கு, கற் ித்தல் கசைல்முயற (விாிவுயரகள், 

கசய்முயறகள் ந ான்றயவ) கைப்பு கற்றல் கருவிகயள சாிைான முயறைில் 

 ைன் டுத்துகின்ற ைாணவர் ைீது கவனம் கசலுத்தும் வழிகாட்டுதல்கயளத் 

தைாாிக்கவும். உதாரணம்: உைர் கல்வி ைாணவர்களுக்கு,கசைைைர்வு காைத்யத 

1-2 ைணி ந ரைாக வயரைறுத்தல். 

6. சுை கற்றல் நுட் ங்கயள கசம்யைப் டுத்துதல் ைற்றும்  ாடத்திட்டத்தின் 
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அடிப் யடைில் விாிவுயர ந ரத்யத குயறத்தல். 

7. இயணைக் கல்விைிலுள்ள  ிரச்சியனகயள  ின்வருவனவற்றால்  

தீர்த்துயவத்தல் (குறிப் ாக க ரும் ாைான கதாழிற்கல்வி  குதிகள் ைிகவும் 

 யடமுயற சார்ந்தயவ என் தால்): 

 அயனத்து  ைிற்சிைாளர்களும் டிஜிற்றல் ைற்றும் இ-ந ாதயன 

ஆற்றல்களுடன்  ைிற்சிைளிக்கப் டுகின்றனர் ; யடமுயறைில் 

உண்யைைான கற்றல் சூழலில் கற்றல் முயற முயறயைகைான்றினால் 

(LMS) (ஒத்தியசவற்ற) அயனத்து இயணைத் தளக் கல்வி (ஒத்தியசவு) 

 ிகழ்ச்சித்திட்டங்களும்  ின்னியணப் ாக உள்ளது. 

 நதசிை ைட்டத்திைான இ-கற்றல் வள அ ிவிருத்தி  ைற்றும் முகாயைத்துவ 

 ியைைம்  ிறுவப் டுதல். 

  யடமுயற சார்ந்த கைன்க ாருயள அறிமுகப் டுத்துதல், அத்துடன் 

 அறியவப்  கிர்ந்து ககாள்ளவும் நகள்விகயளக் நகட்கவும் அயனத்து 

ைாணவர்களுக்கும் இயணைத் தள நையடகைான்றியன (ைன்றம்) 

உருவாக்குதல். 

 

ககாள்யக விடைம் 12.4:   இயணப்பு ைற்றும் சாதனங்கள் கியடப் து 

அத்திைவசிைைானதாகும், ஆனால் இயணைக் கல்விக்கு ந ாதுைான  ி ந்தயனகளல்ை. 

இது கவற்றி க றுவதற்கு இன்னும்  ை  ி ந்தயனகள்  ியறநவற்றப் டுதல் நவண்டும்.  

முக்கிைைான நதயவ கல்வித் தளங்கள் ஆகும். இைங்யக, இயணைவழி கல்வித் 

தளங்கயள  ன்கு அ ிவிருத்தி கசய்துள்ளது, ஆனால், அயவ ைாணவர்களால் 

முழுயைைாக அங்கீகாிக்கப் டாைல் ந ாகைாம். ஆகநவ, அயவ அங்கீகாரத்யதப் 

க றுவது அத்திைவசிைைாகும். 
 

ககாள்யக 12.4: இ-தக்ஸைாவா ந ான்ற கல்வி அயைச்சினால் அறிமுகப் டுத் தப் ட்ட 

அத்தயகை கதாழில்நுட்  ைற்றும் ஒலி ரப்பு முைற்சிகள் நதசிை ைட்ட இ-கற்றல் 

தளங்களாக அங்கீகாிக்கப் டுதல் நவண்டும் என் துடன் க ாதுைக்கள் அவற்யறப்  ற்றி 

அறிந்திருத்தலும் நவண்டும். 
 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1.  ‘குருநகதர’ ைற்றும் ‘இ-தக்ஸைாவ’ ஆகிை  ிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்  ற்றிை 

விழிப்புணர்வு இன்யையை கவளிப் டுத்துவதற்கு கவகுஜன ஊடகம், சமூக 
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ஊடகம்,  திப்பு ஊடகம், இைத்திரனிைல் ஊடகம் ந ான்ற க ாருத்தைான 

அயைவாியசகயளப்  ைன் டுத்தி மும்கைாழி விழிப்புணர்வு  ிரச்சாரத்யத  டத்தி, 

குருநகதர ைற்றும் இ-தக்சைாவாவுக்கு தரைான, ஊடாடும் உள்ளடக்கங்கயள 

உருவாக்குதல் 

2. குருககதர ைற்றும் இ-தக்சைாவாவிற்கான தரைான ைற்றும் ஊடாடும் உள்ளடக்கங்கயள 

உருவாக்குதல். 

 

ககாள்யக விடைம் 12.5: அண்யைை அனு வங்கள் மூைம்,  விாிவுயரைாளர்களிலிருந்து 

ைாணவர்கள் வயர இயணைக் கல்வி ைீதான கதாழில்நுட்  சிக்கல்கள்  ியைைாகக் 

காணப் ட்டுள்ளன. இந்த கதாழில்நுட்  சிக்கல்கள் காரணைாக  ை அைர்வுகள் 

முன்கூட்டிநை  ிறுத்தப் ட்டுள்ளன.   

 

ககாள்யக 12.5: இயணைவழிக் கல்வி கசைற் ாடுகளானயவ, ைாணவர்கள் ைற்றும் 

விாிவுயரைாளர்களுக்கு குயறந்த ட்ச கதாழில்நுட்  கதாந்தரவுகள் ைற்றும் குயறந்த ட்ச 

ந ர விரைத்துடன் கதாழிற் டுதல் நவண்டும்.   

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. இயணைவழிக் கல்வியை வழங்குவதில் ஏற் டுகின்ற  யடமுயறச் 

சிக்கல்களுக்கு இயணை கதாழில்நுட்  ஆதரயவ வழங்குவதற்கு ந ாதிைளவு 

ஆதரவுப்  ணிைாளர்களுடன் முழுந ரச் நசயவயை ஏற் ாடு கசய்தல். 
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3.13 ந ாக்கம் 13: டிஜிற்றல் கருவிகயளக் யகைாள்வதிலுள்ள ஆற்றல்கள் 

(ஆசிாிைர்கள் / கல்விைாளர்கள்) 

 ைிற்று ர்கள் ைற்றும் கற் ித்தல் உதவிைாளர்கள் உள்ளடங்கைாக கற் ித்தல்சார் / 

கல்விைாளர்கள் கற் ித்தல் கருவிகளாக அவர்கள்  ைன் டுத்துகின்ற டிஜிற்றல் 

கதாழில்நுட் ங்கள் ைற்றும் முயறயைகயள முழுயைைாக கற்றறிந்தவர் களாக இருத்தல். 

அத்துடன், அவர்கள் நதயவைான டிஜிற்றல் கருவிகள் ைற்றும்  ிரநைாகங்களுடன், அயவ 

வன்க ாருள் அல்ைது கைன்க ாருளாக இருந்து கற் ித்தல் ந ாக்கங்களுக்காக முழுயைைாக 

ஏற் ாடு கசய்ைப் ட்டயவ. 
 

ககாள்யக விடைம் 13.1: கல்விசார் / கற் ித்தல்சார் / கல்வி சாரா  தவிைினர்கள் 

அயனவரும் அவர்களின்  ாளாந்த கசைற் ாடுகளில் கட்டாைைாக டிஜிற்றல் கருவிகயளப் 

 ைன் டுத்த  நவண்டிைிருக்கின்றது என் யத  ரவைாக அறிந்திருக்கவில்யை. 

 

2. ககாள்யக 13.1: ஆசிாிைர்கள் (குறிப் ாக தகவல் கதாடர் ாடல் கதாழில்நுட் ம் 

அல்ைாத ஆசிாிைர்கள்), அதி ர்கள் ைற்றும் அலுவைர்கள் அவர்களின்  உாிை 

 ணிப்  குதிகளில் கியடக்கக்கூடிை டிஜிற்றல் கதாழில்நுட் ங்கயளப் 

 ைன் டுத்தக் கூடிைதாக இருத்தல்நவண்டும்.   

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. அதி ர்கள், ஆசிாிைர்கள் ைற்றும் அலுவைர்களின் டிஜிற்றல் திறன்கயள 

யைைைாகக் ககாண்டு அவர்களின் வருடாந்த இைக்குகளுக்கு டிஜிற்றல் 

கதாழில்நுட் ங்கயளப்  ைன் டுத்துவதற்கு புள்ளிக றும் க ாறி 

முயறயுடன் வருடாந்த ைதிப்பீடுகயள  டத்துதல். 

2. அவர்கள்  ணிைாற்றும்  குதிகளுக்கு (கற்றல் க றுந று ந ான்றயவ)   

டிஜிற்றல் திறன்கயள ைதிப் ிடுகின்ற  ிாிவுகயள இயணப் யதக் 

கட்டாைைாக்குதல். 

3. டிஜிற்றல் எழுத்தறியவ உறுதி கசய்வதற்கு  ஒவ்கவாரு ைட்டத்திற்கும் 

தைாாிக்கப் ட்ட  ாடத் கதாகுப்புகயள அயனத்து ஆசிாிைர்களும், 

அதி ர்களும் ைற்றும் அலுவைர்களும்  ியறவு கசய்வதயனக் கட்டாைைான 

 ி ந்தயனைாக்குதல்.  

4. கற் ித்தல்-கற்றல் கசைல்முயறைில்  ைன் டுத்தக்கூடிை டிஜிற்றல் 

சாதனங்களின் எல்யையை அயடைாளம் காணுதல். 
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3.14 ந ாக்கம் 14: டிஜிற்றல் கருவிகயளக் யகைாளும் ஆற்றல்கள்  (ைாணவர்கள்) 

அயனத்து ைாணவர்களும் தைது கதாயைதூரக் கல்வி ந ாக்கங்களுக்காக டிஜிற்றல் கருவிகயளக் 

யகைாள்வதில் தகுதிவாய்ந்தவர்களாக இருத்தல் நவண்டும். 

 

ககாள்யக விடைம் 14.1: டிஜிற்றல் கருவிகயளக் யகைாளுவதற்குத் நதயவைான ஆற்றல்களுடன் 

ைாணவர்கள் இயசைவில்யை என்றால் கற்றல் கசைற் ாடுகள் சிரைைாக இருக்கும். 

ககாள்யக 14.1: ைாணவர்கள் ந ாதுைான டிஜிற்றல் திறன்கயளக் ககாண்டிருக்க 

நவண்டும், இதனால் அவர்கள் இயணைவழிக் கல்வி கருவிகயள வியனத்திறனுடன் 

 ைன் டுத்த முடியும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. அணுகக் கூடிை வடிவங்களிலும் கசய்முயற ைதிப்பீடுகனூடாகவும் க ாருத்தைான 

 ைிற்சி உள்ளடக்கத்யத உருவாக்குவதுடன் ைாணவர்களின் டிஜிற்றல் திறன் 

இயடகவளிகயள கவளிப் டுத்துதல். 

2.  ல்கயைக்கழக ைட்டத்தில் உைர் கல்வித் துயறயை இைக்காகக் ககாண்டு 

குறிப் ிட்ட  ைிற்சித் திட்டங்கயளக் ககாண்டிருந்து, அவற்யற கட்டாைைாக்குதல்.  

3. ஒவ்கவாரு  ல்கயைக்கழகத்திலும், ஏயனை அக்கயறதாரர்களுக்கு  ைிற்சி 

ைளிப் தற்கும், புதிை கதாழில்நுட் ங்கயள அறிமுகப் டுத்துவதற்கும், 

நதயவைான  ைிற்சிகயள வழங்குவதற்கும் அைககான்றியனக் ககாண்டிருத்தல். 

(ஆங்கிை  ைிற்சி அைகியனப் ந ான்று) 
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3.15.  ந ாக்கம் 15: டிஜிற்றல் கவளிைில்  ாதுகாப்பு 

ைாணவர்கள்  ாதிப் யடைக்கூடிை தன்யைகயள ஆசிாிைர்களும், அதிகாாிகளும் 

புாிந்துககாள்வதன் மூைம் டிஜிற்றல் கவளிைில் ைாணவர்களுக்கு  ாதுகாப்பு வழங்குதல்; 

அவர்களுக்கு நதயவைான  ாதுகாப்புகள் வழங்கப் டுதல் நவண்டும். 
 

ககாள்யக விடைம் 15.1: சிை தரப் ினர் சிறுவர்களது  ாதிப் யடைக்கூடிை தன்யையை 

தைக்கு சாதகைாக்கிக் ககாள்வதனால், அவர்கள் இயணை கவளிைில் அதிகளவு 

அச்சுறுத்தலுக்கு முகம் ககாடுக்கின்றனர் . 
 

ககாள்யக 15.1: ஆரம் , இரண்டாம் ைற்றும் உைர் ஆகிை அயனத்து ைட்டங்களிலுமுள்ள 

ஒவ்கவாரு ைாணவரும், ஆசிாிைர்கள், க ற்நறார்கள்/  ாதுகாவைர்கள் ைற்றும்  ாடசாயை 

/  ல்கயைக்கழகங்கள் / உைர்கல்வி / கதாழில்  ைிற்சி  ிறுவகத்தின்  ிருவாகிகளின் 

கூட்டு முைற்சிகளினூடாக யச ர் அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து (அல்ைது டிஜிற்றல் 

கவளிைிலுள்ள  ிற அகசௌகாிைங் களிலிருந்து)  ாதுகாக்கப் டுதல் நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. டிஜிற்றல் கல்விைின்  ிரதான நதயவப் ாகடான்றாக இயணை 

அச்சுறுத்தலிலிருந்து ைாணவர்கயளப்  ாதுகாக்கின்ற அயனத்து கல்வித் 

தா னங்கயளயும் இனங்காணுதல். 

2.  ாடசாயை/ ல்கயைக்கழகம் ைற்றும் உைர் கல்வி அதிகாரசய கள் 

க ற்நறார்களுடனும் /  ாதுகாவைர்களுடனும் க ருங்கிை உறவுகயளப் ந ணுதல் 

ைற்றும்  ைாணவர்களின்  ாதுகாப்பு கதாடர் ான  ஏநதனும் 

கதாடர்பு டுத்தல்கயள  உடனடிைாக நைற்ககாள்ளுதல். 

3.  ாடசாயை /  ல்கயைக்கழகம் ைற்றும் உைர் கல்வி அதிகாரசய கள் இைங்யக 

க ாலிஸ் ைற்றும் நதசிை சிறுவர்  ாதுகாப்பு அதிகாரசய  ந ான்ற அத்தயகை 

அதிகாரசய களுக்கு  யடக றுகின்ற ஏநதனும்  ிகழ்வுகள் உடனடிைாக 

அறிக்யகைிடுவதனுடாக க ாறிமுயறகயளப் ந ணுதல். 

4.  ாடசாயை /  ல்கயைக்கழகம் ைற்றும் உைர் கல்வி அதிகாரசய கள், 

துஸ் ிரநைாகம் கசய்ைப் டக்கூடிை சிை தரப் ினாின்  ாதிக்கப் டக் கூடிையைக்கு 

எதிராக அவர்களது முயறயைகயள  காைத்திற்கு காைம் கண்காணித்து, சாிைான 

 டவடிக்யகயள எடுத்தல். 

5. கறுப்புப் ட்டிைலிடப் ட்ட தளங்கயள ைாணவர்கள் அணுகுவயத 
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ைட்டுப் டுத்துவதற்கு  டவடிக்யக எடுத்தல். 

6. கல்வித் துயறக்கான கணினி அவசர  திைளிப்பு அணிகைான்றியன (CERT) 

அறிமுகப் டுத்துதல். 
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3.16. ந ாக்கம் 16: தகவல் அறிைப் க ற்ற க ற்நறார்/ ாதுகாவைர்கள் 

க ற்நறார்களும் /  ாதுகாவைர்களும் டிஜிற்றல் கல்விக்கான நதயவகள்  ற்றி  ன்றாக  

அறிந்திருத்தல் நவண்டும் என் துடன்,  அதற்கு உகந்த சூழயை வீட்டில் உருவாக்குதலும் 

நவண்டும்; அவர்கள்  ிள்யளகளுக்கு சிறந்த முயறைில் கல்விைில் ஆதரவளித்தல் நவண்டும். 

 

ககாள்யக விடைம் 16.1: தைது  ிள்யளகளின் டிஜிற்றல் கல்விக்கான நதயவகள் ைற்றும் 

நதயவப் ட்ட சூழல்  ற்றி அயனத்து க ற்நறார்களும்/  ாதுகாவைர்களும் 

அறிந்திருக்கவில்யை. 
 

ககாள்யக 16.1: ஆரம் , இரண்டாம் ைற்றும் உைர்  ியை ஆகிை அயனத்து 

ைட்டங்களிலும் ஒவ்கவாரு ைாணவர்களினதும் க ற்நறார்கள் ைற்றும்  ாதுகாவைர்கள், 

டிஜிற்றல் கல்விைின் நதயவப் ாடுகள்  ற்றி அறிந்திருத்தல் நவண்டும் என் துடன், 

அவர்களது  ிள்யளகளுக்கு உகந்த சூழயை அவர்கள் வழங்குதலும் நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. AGS அலுவைகம், உள் ாட்டலுவல்கள் அயைச்சு, குடும்  சுகாதார அலுவைர்கள் 

ந ான்ற அத்தயகை நதசிை ைட்டத்திைான அக்கயறதாரர் தரப்புகளின் 

தயையீட்டுடன் க ற்நறார்கள்/  ாதுகாவைர்களுக்கான 

விழிப்புணர்வுகசைைைர்வுகயள  டத்தவதற்கான ஒருங்கியணக்கப் ட்ட 

க ாறிமுயறகைான்றியனக் ககாண்டிருத்தல். 
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3.17  ந ாக்கம் 17:  ியைைான டிஜிற்றல் ைைைாக்கல் 

ஒவ்கவாரு  ாடசாயைைிலும்,  ல்கயைக்கழகத்திலும், உைர் கல்வி  ிறுவகத்திலும் ைற்றும் 

கதாழில்  ைிற்சி  ிறுவகத்திலும் உள்ள டிஜிற்ரல் ைைைாக்கல் கசைல் முயறைானது, 

 ியைைானதாகவும், சுற்றாடயை அனுசாித்துச் கசல்வதாகவும் இருப் துடன், இ-கழிவு முயறைாக 

முகாயை கசய்ைப் டுதலும் நவண்டும். 
 

ககாள்யக விடைம் 17.1: கணினியை ைற்றும் சுற்றாடலுக்கு தீங்குவியளவிக்கும் 

உ கரணத்யத அகற்றுதைானது  ீண்ட காைப்ந ாக்கில்  ாாிை சுற்றாடல்  ிரச்சியனக்கு 

இட்டுச்கசல்ை முடியும். 

ககாள்யக 17.1: டிஜிற்றல் கல்விச் கசைல்முயறைானது, சூழலுக்கு அனுசரயண ைாகவும் 

ைற்றும்  ியைைாக ைீள்சுழற்சி கசய்ைப் ட்ட அல்ைது இைன்றளவு குயறந்த ட்ச 

சுற்றாடல்சார் தாக்கத்துடன் அகற்றப் ட்ட இ-கழிவு என் தாக இருத்தல் நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. ைத்திை சுற்றாடல் அதிகாரசய ைின் வழிகாட்டலின் ந ாில் இ.கழிவு 

ைீள்சுழற்சிக்கான / அகற்றலுக்கான க ாறிமுயறகைான்றியன ககாண்டிருத்தல். 
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3.18 ந ாக்கம் 18: கைன்க ாருள்  ைன் ாடு 

ஒவ்கவாரு  ாடசாயைைிலும்,  ல்கயைக்கழகத்திலும், உைர் கல்வி  ிறுவகத்திலும் ைற்றும் 

கதாழில்  ைிற்சி  ிறுவகத்திலும்  ைன் டுத்தப் ட்டுள்ள கைன்க ாருள், கற்றல் கசைற் ாடுகள் 

ைற்றும் முகாயைத்துவம் ஆகிை இரண்டும்  ைன் டுத்துவதற்கு  ைனுள்ளதாகவும், 

கதாடர்புயடைதாவும், இற்யறப் டுத்தப் ட்டதாகவும்,  உாிைம் க ற்றுள்ளதாகவும் இருத்தல். 

(திறந்த மூைப் க ாருட்கள் இருந்தாைன்றி) 
 

ககாள்யக விடைம் 18.1: கல்வித் துயறைில்  ைன் டுத்தப் டுகின்ற கைன்க ாருள் 

எப்ந ாதும்  ைனுள்ளதாகவும், கதாடர்புயடைதாகவும், இற்யறப் டுத்தப்  டுவதாகவும் 

அத்துடன் உாிைம் க ற்றதாகவும்/அதிகாரைளிக்கப் ட்டதாகவும் இருப் தில்யை. 

ககாள்யக 18.1: கல்வித் துயறைால்  ைன் டுத்தப் ட்ட கைன்க ாருள், 

 ைன் டுத்துவதற்கு  ைனுள்ளதாகவும், கதாடர்புயடைதாகவும், இற்யறப் 

 டுத்தப் ட்டதாகவும் அத்துடன் உாிைம் க ற்றதாகவும் / அதிகாரைளிக்கப்  ட்டதாகவும் 

இருத்தல் நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. கற்றல் ைற்றும்  ிருவாக  ந ாக்கங்களுக்காக  ைன் டுத்தப் டவுள்ள 

கைன்க ாருயள அறிவுள்ள தனி  ர்கயளக் ககாண்ட குழுகவான்றினூடாக 

கதாிவு கசய்தல். 

2. கற்யகக றிகளுக்கான,  ைன் ாட்டுக்கான (நைம் டுத்தப் ட்ட  திப்புக்கள்) 

ைற்றும் / அல்ைது  ைன் டுத்துவதற்கு உாிைம் க ற்ற / அதிகாரைளிக்கப்  ட்ட 

அவற்றின் கதாடர்பு முயறக்காக   ிறுவப் ட்டுள்ள கைன்க ாருயள  காைத்திற்கு 

காைம் கண்காணித்தல். 
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3.19. ந ாக்கம்19:  ியைைாற்ற முைற்சிக்கான முன்னுாியை 

கல்வியை டிஜிற்றல் முயறயைக்கு ைாற்றுகின்ற முைற்சிைானது, தீர்ைானம் எடுக்கின்ற 

கசைல்முயறைில் அது ைிகவும் தகுதிைானது என்று முதன்யை க றுகின்றது; ககாள்யக 

வகுப் ாளர்கள் ைற்றும் ககாள்யகயை  யடமுயறப்  டுத்து வர்கள் உள்ளடங்கைாக அயனத்து 

அதிகாாிகளும், அக்கயறதாரர்களும் கல்வியை டிஜிற்றல் ைைப் டுத்தும் குறிக்நகாள்கயள  

அயடவதயன ந ாக்கிை அவர்களது  ங்களிப் ியன தைது  ிரதான கடயைைாக கருதுதல் . 

ககாள்யக விடைம் 19.1: கல்வியை டிஜிற்றல் முயறயைக்கு ைாற்றுதல் என் தற்கு 

அதிகாாிகளாலும், அக்கயறதாரர்களாலும் அதற்கான உாிை அங்கீகாரம் எப்ந ாதும் 

அளிக்கப் டுவதில்யை. 
 

ககாள்யக 19.1: கல்வியை டிஜிற்றல் முயறயைக்கு ைாற்றுதைானது  யடமுயறப் 

 டுத்துவதில் முன்னுாியைைளிக்கப் டுகின்ற கதான்றாக அங்கீகாிக்கப் டுதல் நவண்டும். 

 

 யடமுயறப் டுத்துவதற்கான உ ாைங்கள் : 

1. கல்வியை டிஜிற்றல் முயறயைக்கு ைாற்றுவயத, ககாள்யக வகுப் ாளர்கள் ைற்றும் 

ககாள்யகயை  யடமுயறப் டுத்து வர்கள் உள்ளடங்கைாக  அயனத்து 

அதிகாாிகளாலும், அக்கயறதாரர்களாலும்  யடமுயறப் டுத்து வதில் 

முன்னுாியைைளிக்கப்  டுகின்றகதான்றாக அங்கீகாித்தல்.  

 

 


