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5. மாற்று வாழ்வாதாரப்பணிகள்

தற்புரிதல்

பணி
உலகினைப்
புரிதல்

மாற்று
வாழ்வாதாரப்பணிகனைக்
காணுதல்

வாழ்வாதாரப்பணி
முன்தயாரிப்பு

முந்தைய நடவடிக்தைைள் வாழ்வாைாரப்பணி விருப்பார்வலதர, அவரது
ச ாந்ை
விருப்பார்வங்ைள்
மற்றும்
ைிறதமைள ாடு
ஒருங்ைிதணத்து,
வாழ்வாைாரப்பணி ார் நம்பிக்தைைத
அதடயா ம் ைாண உைவியளைாடு,
பணி உலைம் குறித்து புைிய புரிைல்ைத
அ ித்ைன. அடுத்ை படிநிதல,
வாழ்வாைாரப்பணி
ளைடுபவர்,
இதுவதரயிலும்
ைிரட்டிய
ைைவல்ைள்
அடிப்பதடயில்,
அவரது
சுயவிவரத்சைாகுப்புக்குப்
சபாருந்துைிற
விருப்பத்ளைர்வுைள்
சைாண்ட
வாழ்வாைாரப்பணிை ின்
ிறு
சைாகுைி
ஒன்றிதனக்
ைண்டறிய
உைவுவைாகும்.
அ வுக்ைைிைமான
விருப்பத்ளைர்வுைள் வாழ்வாைாரப்பணி விருப்பார்வலதரத் சை ிவான ஒரு
ைவனக்குவிப்பிதனயும், வாழ்வாைாரப்பணி முன்ளனற்றத்தை இலக்ைாைக்
சைாள்வைிதனயும்
வ ர்த்துக்சைாள்
அனுமைிப்பைில்தல.
மிைக்
குதறவான விருப்பத்ளைர்வுைள ா, வாழ்வாைாரப்பணி முன்ளனற்றத்ைில்
சநைிழ்ைன்தமதய அனுமைிப்பைில்தல. 15 முைல் 21 வயது வதரயிலான
வாழ்வாைாரப்பணி விருப்பார்வலர்ை ின் மாற்றுப்பணிை ின் நிதறவான
எண்ணிக்தை 3 முைல் 4 வதரயிலான வாழ்வாைாரப்பணிைள .
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ளமலும் ைவனிக்ைளவண்டிய ஒரு ைருத்து, உயர்நிதலப்பள் ி அ வில்
வாழ்வாைாரமாற்றுப்பணித் சைாகுைி விரிவானைாை இருக்ைலாம் என்பைாகும்.
எடுத்துக்ைாட்டாை, ஒரு இத ய பத்ைாம் வகுப்பு மாணவி, சபாறியியல்,
உ வியல் மற்றும் வடிவதமப்பு ஆைியனவற்தற அவரது வாழ்வாைாரப்பணி
விருப்பத்ளைர்வுை ாைத்
சைரிவுச ய்யலாம்.
ஒளர
வாழ்வாதரப்பணி வழிகாட்டுநரும் மற்றும்
வாழ்வாைாரப்பணி
என்ற
வாழ்வாதாரப்பணி விருப்பார்வலரும்,
உறுைிப்பாட்டிதன
இருவரும் இனணந்து விருப்பார்வங்கள்,
ளமற்சைாள்வதைவிடவும்,
இயல்திறன்கள் மற்றும் பணி உலகம்
ாத்ைியமான
குறித்த தகவல்கனைப் பயன்படுத்தித்
வாழ்வாைாரப்பணிை ின்
ததாழில்கைின் பட்டியனல
வரைச்சட்டம்
உருவாக்குதல்
ஆய்வுதெய்கின்றைர். வாழ்வாதார
என்பளை
இந்ை
மட்டத்ைில்
மாற்றுப்பணிகள் என்பனவ தைிநபரின்
இலக்ைாை
அதமயும்.
உள்ைாற்றல்களைாடு
தபாருத்தமுனடயதாகத்
ாத்ைியமான
வாழ்வாைாரப்
ளதர்வுதெய்யப்பட்ட
பணிை ின்
ஒரு
ட்டை
வாழ்வாதாரப்பணிகைின்
ெிறியததாரு
அதமப்பிதன
உருவாக்ைிக்
ததாகுதியாகும்.
சைாடுத்ைளல வாழ்வாைாரப்பணி
வழிைாட்டுநரின் முன்இருக்ைிற
முக்ைியமான பணியாை உள் து.
வ ர்ச் ியானது
முன்ளனற்றப்பாதையிலிருக்கும்
ளபாது,
வாழ்வாைாரமாற்றுப்பணித் சைாகுைி சைாடர்ந்து அைன் பங்ைிதன அ ிக்ைிறது.
உயர்நிதலப்பள் ி மட்டத்ைில் சைரிவு ச ய்ை மூன்றில், இறுைித் ளைர்வாை
ஒன்று
மட்டுளம
சைரிவுச ய்யப்படலாம்.
அடுத்ைடுத்ை
ைல்விப்
படிநிதலை ில் (எ.ைா. ளமல்நிதலப் பள் ிக்ைல்விக்குப் பிறகு) அந்ை இ ம்
நபர்,
வடிவதமப்பிதன
இறுைியாைத்
சைரிவுச ய்யலாம்.
ஏற்சைனளவ
ளமற்சைாண்ட
விருப்பத்ளைர்வு
ஒன்று
உலைமயநிதலயில்,
விருப்பத்ளைர்வுக்ைான வாய்ப்புைத
வழங்குவைாைளவ உள் து என்ற
ைருத்ைிதனக் ைவனத்ைில் சைாள்வது முக்ைியமாைிறது.
எடுத்துக்ைாட்டாை,
வடிவதமப்புக்குள் ாைளவ ளமலும் பல வாழ்வாைாரப்பணி வாய்ப்புைள் (எ.ைா,
ைட்டடக்ைதல, உட்பகுைி வடிவதமப்பு, அணிைலன் வடிவதமப்பு, ைாலணி
வடிவதமப்பு,
இப்படியாை
மற்றும்
பலவும்)
உள் ன.
இத்ைதைய
விருப்பத்ளைர்வுைளுக்ைான
பரந்ை
வாய்ப்பு
இருப்பது
குறித்ை
ஒரு
விழிப்புணர்விதன
ைனிநபர்
வ ர்த்துக்சைாள்
உைவுவளை
முக்ைியமானைாகும்.
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வாழ்வாதார மாற்றுப்பணித் ததாகுதினய உருவாக்குதல்
வாழ்வாைாரப்பணி வழிைாட்டுநரும், வாழ்வாைாரப்பணி விருப்பார்வலரும்,
இருவரும் இதணந்து விருப்பார்வங்ைள், இயல்ைிறன்ைள் மற்றும் பணி
உலைம் குறித்ை ைைவல்ைத ப் பயன்படுத்ைித் சைாழில்ை ின் பட்டியதல
ஆய்வுச ய்ைின்றனர். வாழ்வாைாரப்பணியிதன அதடயா ம் ைாணுைிற இந்ை
நிதலயில், வாழ்வாைாரப்பணி வழிைாட்டுநரின் பங்கு முக்ைியமானைாைவும்,
ைனிச் ிறப்பானைாைவும்
மாறுைிறது.
வாழ்வாைாரப்பணி
விருப்பார்வலர்,
சைாழிற்பட்டியதல தவத்துக்சைாண்டு, ஒவ்சவாரு சைாழிலாைப் பார்த்து
ஆய்வுச ய்து அடுத்ை சைாழிலுக்கு நைர, வாழ்வாைாரப்பணி வழிைாட்டுநர்
உைவுவதுடன், ஒவ்சவாரு சைாழிற்பணியின் ைன்தம, வாய்ப்சபல்தல
மற்றும்
எைிர்ைால
நல்வாய்ப்பு,
வ ங்ைள்
அதனத்தையும்
மிைவும்
ளமம்ளபாக்ைான ஒரு நிதலயில் வி க்ைளவண்டும். மிைவும் ஆழமான
நிதலயில்,
ஒவ்சவாரு
சைாழிற்பணி
மீ தும்
வாழ்வாைாரப்பணி
விருப்பார்வலர்,
அவரது
ச ாந்ை
உணர்வுைத ப்
பிரைிபலிக்ை
உைவளவண்டும்.
இந்ை
நிதலயில்ைான்,
ைனிநபர்
பயனுள்
விருப்பத்ளைர்வுைத த் சைரிவுச ய்வதைத் ைடுக்ைின்ற விஷயங்ைள் மிைக்
கூர்தமயாை
சவ ிப்படுைின்றன.
அந்ைச்
ிக்ைல்ைத
ஆய்வுச ய்து,
அவற்தறயும்
ைடந்து,
சபாருத்ைமான
மாற்றுப்பணித்சைாகுைியிதன
வாழ்வாைாரப்பணி விருப்பார்வலர் உருவாக்ைிக்சைாள்
உைவுவைில்ைான்
வாழ்வாைரப்பணி வழிைாட்டுநரின் இையப்பகுைி அதமந்துள் து.
வாழ்வாைாரப்பணி விருப்பார்வலர்ைள் ஏழ்தம மற்றும் மூைப்சபாரு ாைார
நலிவிலிருக்கும் ஒரு சூழ்நிதலயில் வாழ்வாைார மாற்றுப்பணித்சைாகுைி
உருவாக்ைத்ைிற்குச்
ில
ிறப்புக் ைண்ளணாட்டங்ைள் அவ ியமாைின்றன.
நிலவுைின்ற மூைப்சபாரு ாைார நிதலதமைள், நலிவுற்ற இ ம் நபர்ைத ,
அவர்ைளுக்ைான வாழ்வாைாரமாற்றுப்பணிைள் குறித்துச்
ிந்ைிப்பதைக்கூடத்
ைடுக்ைின்ற
வாழ்வாைாரப்பணி ார்
நம்பிக்தைைத
உருவாக்குைின்றன.
இத்ைதைய
நிதலதமயில்
வாழ்வாைரப்பணி
வழிைாட்டுநரின்
பணி,
சபாருத்ைமான
சைாழிற்பணி
விருப்பத்ளைர்வுைத
சவறுமளன
பட்டியலிடுவைற்கு அப்பாலும் நீள்ைிறது. ைதலதம ளநாக்ைம், இ ம் நபர்ைள்
நதடமுதறப்படுத்ை
இயலுைிற
வாழ்வாைாரமாற்றுப்பணித்சைாகுைி
ஒன்றிதன உருவாக்ைிக்சைாள்
உைவுவளையாகும்.
வாழ்வாைரப்பணி
வழிைாட்டுநரின் ைதலயீடுைள் மற்றும் இதடயீடுைள் வாழ்வாைாரப்பணி
எைிர்மதறச்
ிந்ைதன
மற்றும்
நம்பிக்தைைத
அைற்றுவைாை
அதமயளவண்டும்.
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மிை முக்ைியமாை, வாழ்வாைரப்பணி வழிைாட்டுநரின் ச யல்முதறை ின்
இந்ைப்
படிநிதலயில்
உருவாக்ைப்படுைிற
வாழ்வாைாரமாற்றுப்பணிைள்
குறுைியைாலத்துக்கும்,
அளைளநரத்ைில்
நீண்டைாலத்துக்கும்
நதடமுதறப்படுத்ை இயலுவைாை அதமயளவண்டும். ளவறு வார்த்தைை ில்
ச ால்வைானால், நலிவுற்ற இ ம் நபருக்கு வாழ்வாைாரப்பணி முன்ளனற்ற
இலக்ைாை,
நீண்டைால
இலக்கு
ஒன்று
ளைதவ.
அவர்/அவத
நலிவுநிதலதயத் ைாண்டி நீண்டைால வாழ்வாைாரப்பணி முன்ளனற்றத்துக்கு
அதழத்துச்ச ல்ைிற பாலமாை வி ங்ைக்கூடிய குறுைியைால இலக்கு ஒன்றும்
ளைதவ. வாழ்வாைாரமாற்றுப்பணித் சைாகுைியிதன இந்ை நிதலயில் மிகுந்ை
ைவனத்துடன்
உருவாக்குைல்
ஏழ்தம
மற்றும்
நலிந்ை
நிதலக்குப்
பலியானவரான வாழ்வாைாரப்பணி விருப்பார்வலருக்கு வாழ்வாைாரப்பணி
முன்ளனற்றப் பாலத்ைிற்ைான அஸ்ைிவாரம் எழுப்புவைாகும்.
வாழ்வாதாரப்பணி மேம்பாட்டு பாலம்
வவரை திறன்களுடன் வாழ்வாைாரப்பணி உைகில் நுரைவது ப ாருளாதாை
ரீதியாக
ின்தங்கிய இரளஞரை ஒரு வாழ்வாைாரப்பணி வளர்ச்சிப்
ாரதயில் ரவக்கிறது, அது அவர் அல்ைது அவள் ஒரு திறரையற்ற
பதாைிைாளியாக
இருந்தரத
விட
சிறந்த
எதிர்காை
வாய்ப்புகரளக்
பகாண்டுள்ளது. குறுகிய, திறன் அடிப் ரடயிைான
டிப்புகள் இரளஞரின்
வாழ்வாைாரப்பணி உைகில் 'முதல் டியாக' திட்டைிடப் டைாம். இது வ ான்ற
ாடபெறிகள்
ஒரு
வாழ்வாைாரப்பணி
வைம் ாட்டு
ாைைாக
பசயல் டுகின்றன, இதன் அடிப் ரடயில் வைலும் திட்டங்கரள உருவாக்க
முடியும். வவறு வார்த்ரதகளில் கூறுவதானால், ப ாருளாதாை ைற்றும்
ின்தங்கிய இரளஞருக்கு ப ாருளாதாை ைற்றும் ெிதி வதரவகரள பூர்த்தி
பசய்வதற்காக வவரை வதடுவதற்கான வதரவரய தாைதப் டுத்துவதற்கான
ஒரு ப ாறிமுரறரய ஒரு வாழ்வாைாரப்பணி வளர்ச்சி
ாைம் வைங்க
முடியும்.
எனவவ வாழ்வாைாரப்பணி ஆவைாசகருக்கு முன் ைிக உடனடி இைக்கு இந்த
இரளஞர்கள்
வாழ்வாைாரப்பணி
வளர்ச்சிரய
ஒரு
உண்ரையான
சாத்தியைாகக் கருதத் பதாடங்க உதவுவதாகும். ெீண்ட காை திட்டைிடல்
ைற்றும் ப ரிய முதலீடுகள் வதரவப் டும் மாற்று வாழ்வாைாரப்பணிைள்
இந்த இரளஞர்கரள ஊக்கப் டுத்தக்கூடும். வாழ்வாைாரப்பணி வைம் ாட்டு
ாைம் வாழ்வாைாரப்பணி வளர்ச்சிக்கு வைரட வாரியான அணுகுமுரறரய
வைங்குகிறது. ஒரு ஏரை வட்ரடச்
ீ
வசர்ந்த ஒரு சிறுவனின் உதாைணத்ரத
எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள், அவரின் தனிப் ட்ட சுயவிவைம் அவர் ஒரு கிைாஃ ிக்
டிரசனைாக
சிறப் ாக
பசயல் டுவார்
என் ரதக்
குறிக்கிறது.
இந்த
ரிந்துரைரய வைங்கும் வாழ்வாைாரப்பணி ஆவைாசரன இந்த இரளஞரன
ஊக்கப் டுத்துவவதாடு, திறரையற்ற வவரைவாய்ப்ர
வொக்கி அவரை
இன்னும்
உறுதியாகத்
தள்ளும்.
இந்த
இரளஞன்
எதிர்ைரறயான
வாழ்வாைாரப்பணி ெம் ிக்ரககரள ெிவர்த்தி பசய்யும் ைற்றும் அவைது
வாழ்வாைாரப்பணி தயாரிப்பு சுய-பசயல்திறரன வைம் டுத்தும் ஆவைாசரன
தரையீடுகளால்
கணிசைாக
யனரடவார்.
அவர்
உருவாக்கும்
வாழ்வாைாரப்பணி ைாற்றீடுகள் முதைில் வடிவரைப்புத் துரறயில்
ைந்த
அளவிைான பதாைில்வாய்ப்புகளுக்குள் ைைிவான குறுகிய காை டிப்புகளில்
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வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் திட்டம்

A partnership between The Promise Foundation and UNICEF (Tamil Nadu & Kerala)

கவனம் பசலுத்த முடியும். உதாைணைாக ஆவைாசகர் திரை அச்சிடைில் ஒரு
குறுகிய
ாடத்ரத வொக்கி அவரை வைிெடத்த முடியும். ப றப் ட்ட
திறன்கள் அவரை ஒரு சிறந்த சம் ளத்திற்கு கட்டரளயிடும் ெிரையில்
ரவக்கும். இப்வ ாது ஆவைாசகரின்
ங்கு என்னபவன்றால், கிைாஃ ிக்
டிரசனைாக ைாறுவதற்கான ெீண்டகாை வொக்கத்ரத வொக்கிய அவைது
இயக்கத்ரத
எளிதாக்குவவத
அதற்வகற்
அவைது
வாழ்வாைாரப்பணி
வளர்ச்சிரயத் திட்டைிட உதவுகிறது. வடிவரைப் ில்
அைசாங்கத்தால்
வைங்கப் டும்
குதிவெை
டிப்புகரள அரடயாளம் காண ஆவைாசகர்
அவருக்கு உதவ முடியும். ைாற்றாக அவர் தன்னார்வ ெிறுவனங்கள்,
வங்கிகள் வ ான்ற ெிதி ெிறுவனங்கள் ைற்றும் சமூக ைட்டத்தில் கிரடக்கும்
ிற
ஆதைவுகள்
ஆகியவற்றுடன்
இரணக்கப் டைாம்.
சுருக்கைாக
வாழ்வாைாரப்பணி வளர்ச்சிரய எளிதாக்குவவத ஆவைாசரன வொக்கம்.

வகுப் பீடு
இந் த அலகு பற் றிய உங் கள் சுய கற் றலல முடிப் பதற் கான இறுதி படி ஒரு எளிய
வகுப் பீட்டட சமர்ப்பிப் பதாகும் .
•

கீழே உள் ள இலைப் லபக் கிளிக் சசய் க. நீ ங் கள் வகுப் பீட்டிற் கு
அலேத்துச் சசல் லப் படுவீர்கள்

•

வகுப்பீட்டின் முடிவில்

•
•

Submit

தபாத்தானைக் கிைிக் தெய்க. உங்கள் பதில்கள்

தாைாக எங்களுக்கு வந்துளெரும்

அடுத்த அலகுக்குச் சசல் லவும் .
நீ ங் கள் எங் களிடமிருந் து மதிப் பீட்லடப் சபறுவீர்கள்

Link: https://forms.gle/jGRx2etULdHrUcQa7
முக்கியம்: ெீங்கள் 7 வகுப் ீடுகள் அரனத்ரதயும் வெருக்கு வெர் பைய்ெிகர்
யிற்சிக்கு முன் சைர்ப் ிக்க வவண்டும்.
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