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2. வாழ்வாதாரப்பணி என்பது என்ன?
வாழ்வாதாரப்பணிக்கல்வி
என்பது என்ன?
2.1 வாழ்வாதாரப்பணியின் ததாற்றம்
அநேகமாக அனைத்துப் பண்பாடுகளிலும் நேனையும், ோழ்ோதாரப்பணியு ம்
மானுட
ேளர்ச்சிந ாடு
பின்ைிப்
பினணந்நதயுள்ளது,
நேனை ின்
பரிணாமத் நதாற்றமமன்பது, சமூகம், பண்பாடு மற்றும் மபாருளாதாரத்னதச்
சார்ந்த சக்திகளின் கூட்டினணப்பின் பல்நேறு ேனகப்பட்ட ேினளோைது.
பை ோகரிகங்களிலும், மதாழில் மற்றும் ேணிகம் குடும்பங்களாநைந
ேடத்தப்பட்டுேந்தை.
மதாழில்சார்
திறனமகள்,
இனளஞர்களிடம்
குடும்பத்திைருக்குள்ளாகநே
மூத்தேர்களால்
கடத்தப்பட்டை
அல்ைது
அதற்காை
அலுேல்
அனமப்புகளால்
ேளர்க்கப்பட்டை.
ஐநராப்பா,
இங்கிைாந்து
மற்றும்
அமமரிக்காேில்
மதாழிற்புரட்சி,
முழுநேகத்தில்
திரண்ட காைத்தில்தான்
ோழ்ோதாரப்பணிசார்
உளேி ைின்
மதாடக்க
ேடிேம்
முகிழ்த்தது.
கடந்த காலத்தில், தவலலப்
அப்நபானத
கேைம், மானுடத்
பிரிவிலன என்பது சமூகப்
தைிப்பண்புக்கூறு
மற்றும்
சிறப்பி ல்புகனளயும்
பண்பாட்டு வழக்கங்கலை
அனட ாளம்
கண்டு
அதற்குப்
அடிப்பலடயாகக்ககாண்டிருந்த
மபாருந்துகிற
நேனை ில்
தபாது தவண்டுமானால்,
நசர்த்துக்மகாள்ள
இ லுகிற
கதாழிற்பணி வழிகாட்டல்
அளேில்
ேளர்ந்துமகாண்டிருந்த
ததலவப்படாதிருந்திருக்கலாம்.
அனமப்பு
முனறகளின்
மீ து
இருந்தது.
முன்ைர்,
நேனைப்
பிரிேினை மற்றும் ஒதுக்கீ டுகனள
சமூகத்தின்
பழக்கேழக்கங்கள்
மற்றும்
பண்பாட்டின்
அடிப்பனட ில்
மகாண்டிருந்த
காைத்தில்
இதுநபான்ற
ஆநைாசனை
மற்றும்
ேழிகாட்டுதலுக்காை நதனேகள் இல்ைாமைிருந்திருக்கைாம். இன்று சிை
குறிப்பிட்ட
பண்பாடு
மற்றும்
மபாருளாதாரங்களில்
ோழ்ோதாரப்பணி
நதடுநோரின்
ேிருப்பத்நதர்வுக்குப்
மபாருத்தமாக
எண்ணற்ற மதாழில்
ோய்ப்புகள் பரந்து ேிரிந்த அளேில் கினடக்கின்றை. இப்பண்பாடுகளில்
அநேகமாக எல்ைாரும் அேரேர் ேிருப்பத்திற்நகற்ப ோழ்ோதாரப்பணிகன ள
நதர்ந்மதடுக்கவும்,
நதர்ந்மதடுத்த
ோழ்ோதாரப்பணிகளில்
மதாடரவும்
சுதந்திரத்னத அனுபேிக்கின்றைர். ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்ைர் நதான்றி
இத்துனற
பல்துனற
ஆதரேில்
ேினரந்து
முன்நைறி
ேளர்ச்சின ப்
மபற்றுள்ளநதாடு,
பணி
உைகில்
மக்களின்
ஈடுபாட்னட
உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

DELIVERING CAREER GUDIANCE SERVICES: TRAINING MANUAL
PAGE 26

வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் திட்டம்

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

இன்னற
ேினை ில் கேைம்மகாள்ளத்தக்க ஒரு கருத்து என்ைமேைில்
ோழ்ோதாரப்பணி,
நமற்குைகின்
மதாழில்ம ப்நபாக்கு
மற்றும்
அப்நபாக்குக்நக உரி
தைித்த, ேைினமோய்ந்த, சமூக மற்றும் மபாருளாதார
உருமாற்றங்களுக்கு ஈடுமகாடுக்கும் ேனக ில், நேனை ின் முக்கி
ஒரு
பண்பாகநே நதாற்றமளித்தது. இப்பண்பாடுகள் தைிேபருக்கு, அேர் அல்ைது
அேளது
எண்ணங்கள்,
ேிருப்பார்ேங்கள்
மற்றும்
கைவுகனளப்
பின்மதாடர்ேதற்காை
முழு
சுதந்திரத்னத
அளிக்கின்றை.
சு
முடிமேடுப்பதற்காை
தைிேபர்
சுதந்திரமமன்பது,
பல்ைாண்டுகளாக
நேர்ேிட்டுள்ள, மிகுதியும் மதிக்கப்படுேதும் பாதுகாக்காக்கப்படுே து மா ை
ஒரு ேிழுமி மாகும்.
அப்படி ாை ேிழுமி ங்கள் நேரடி ாகச் மசல்ோக்குப் மபறாத, பண்பாடு
மற்றும் மபாருளாதாரங்களில்,
நேனையுடைாை
மானுடத்மதாடர்பு
பை
நூற்றாண்டுகளுக்கு
முன்பிருந்த
ேினை ிநைந
மதாடர்கிறது.
உைகத்
மதாழிற்திறளின்
மபரும்பகுதி,
நேகநேகமாக
ேளர்ேதாகக்
கூறப்படும்
மபாருளாதாரங்களிலுங்கூட,
இப்நபாதும்
மதாழிற்புரட்சிக்கு
முந்னத
பண்புகனளந
மகாண்டிருப்பதுடன், நமநை சித்தரித்துக் காண்பிக்கப்பட்ட
ோழ்ோதாரப்பணி,
அந்தப்
பண்பாடு
மற்றும்
மபாருளாதாரங்களிலும்
காணப்படேில்னை.
ேழக்கமாக,
அனமப்புரீதி ாகக்
கூட்டாண்னமப்
பண்புசார்ந்த இத்தனக
பண்பாடுகளில், ேிருப்பங்கள் சு
சார்ந்தேற்னறேிடப்
பிற
தைிேபரிடம்
காரணிகநள
ஈடுபாட்டினை
ஏற்படுத்துேதில் மசல்ோக்கு மசலுத்துகின்றை. அநத நேரத்தில், நமல்ோட்டு
ோகரீகப்பாங்கின் தாக்கம் மற்றும் அண்னமக்காைத்தி
ேேைம
ீ
மாக்கல்
மற்றும் உைகம மாக்கல்
ஆகி ேற்றின்
தாக்கத்திைால்,
கருத்தளேில்
ேிைேி
தைிேபர் ோழ்ோதாரப்பணி, தற்நபாது உைகின் பை பகுதிகளிலும்
மமய்னமேினைக்கு
ேந்துேிட்டது.
எைநே,
ேரைாற்றடிப்பனட ில்
ோழ்ோதாரப்பணி எனும் கருத்து
வாழ்வாதாரப்பணிக்கல்விப்
நமற்குைகு
சார்ந்த, தைிேபர்
பயிற்சித்திட்டகமான்று
மற்றும்
மதாழில்ம த்தில்
பயனுள்ைதாகச்
நேர்மகாண்டமதைினும்
நதர்வு
கசயல்பட,உைவியல்,
மசய்யும்
சுதந்திரத்னத
உ ர்த்திப்பிடிக்கும்
மதாழில்சார்
பண்பாட்டுப் கபாருைாதாரக
அறப்பண்பிைால்
நபணி
தவலல கூறுகலை அவற்றின்
ேளர்க்கப்பட்டதும்
உைகளேில்
உள்ளூர்
இ ங்கும்
சக்திகளால்
நிலலலமகலை அனுசரித்துப்
பல்ைாண்டுகளாகப் பை பண்பாடு
புரிந்துககாள்வததாடு,
மற்றும்
மபாருளாதார
அவற்லறத் திட்டத்திற்குள்
னம ங்களுக்குக்
உள்ைிழுத்துக்ககாள்ைவும்
கடத்தப்பட்டதுமாகும்.

தவண்டும்.

ஆைால், ோழ்ோதாரப்பணிசா ர்க்
கல்ேிப் ப ிற்சித்திட்டம் ஒன்று
ப னுள்ளதாகச்
மச ல்பட,
உளேி ல், பண்பாடு மற்றும் மபாருளாதாரக் கூறுகனள அேற்றின்
உள்ளூர் ேினைனமகனள அனுசரித்துப் புரிந்துமகாள்ேநதாடு, அேற்னறத்
திட்டத்திற்குள் உள்ளிழுத்துக்மகாள்ளவும் நேண்டும்.
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2.2 வாழ்வாதாரப்பணிசார்க் கல்வி மற்றும் வழிகாட்டலில்
ஜீவா அணுகுமுலற
ஜீோ ோழ்ோதாரப்பணிக்கல்ேி அனமப்புமுனற `ப்ராமிஸ் பவுண்நடசன்`
என்னும் அனமப்பிைால் ேிரிோை ஆய்வு மற்றும் கைந்தாய்வு மூைம்
இந்தி ாவுக்மகை
உருோக்கப்பட்டது.
‘ஜீேன்’
என்பது
அநேகமாக
அனைத்து இந்தி
மமாழிகளிலும் உ ிர் எைப் மபாருள்படுகிறது. ஜீோ
அணுகுமுனற,
நேனை
மற்றும்
மதாழிைினை
தைிேபரின்
ோழ்க்னகந ாடு முழுனம ாக ஒருங்கினணந்த, அதாேது தைிமைிதைின்
ோழ்க்னக ிைிருந்தும்
பிரிக்கமுடி ாத
ஒன்மறைக்
கருதுகிறது.
நேனை ினை மேறுமநை மசய்து முடிக்கநேண்டி
ஒரு பணி அல்ைது
ஈட்டநேண்டி
ஒரு ோழ்ோதாரமமை மட்டுநம கருதப்படேில்னை. அது
மிகத்
மதளிோக
ேனர றுக்கப்பட்ட
பண்பாட்டு
ேனடமுனறகளால்
ேழிகாட்டப்படும் தைிேபர் ோழ்க்னக ின் ேீட்சி எை உணர்த்தப்படுகிறது.
இக் னகந ட்டின் மீ தம் உள்ளப்பகுதி முழுேதும் ோழ்ோதாரப்பணிக்
கல்ேித்திட்டம் மற்றும் ேழிகாட்டல் அடிப்பனட ிைாைது.
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2.3 வாழ்வாதாரப்பணியின் பண்புகள்
ோழ்ோதாரப்பணிக்மகைத் தைித்து ேிளங்கும் சிறப்பி ல்புகள்,
தைித்தமதாரு ேனக ிைாை நேனை ாக மாற்றுகின்றை.

அதனை

2.3.1 ஒரு ததர்விலன தமற்ககாள்ளுதல் மற்றும்
விருப்புறுதிலயச் கசயல்படுத்தல்.
எதனைத்
நதர்வுமசய்ேமதன்ற
ேிைாவுடன்,
முடிமேடுப்பது
மற்றும்
ேிருப்புறுதின ச்
மச ல்படுத்துேதினையும்
ோழ்ோதாரப்பணி,
மகாண்டுேருகிறது. எண்ணற்ற ோய்ப்புகள் முன்னேக்கப்படும் ேினை ில்,
ோழ்ோதாரப்பணி ினைத் நதர்ந்மதடுப்பேர், பல்நேறு சாத்தி க்கூறுகள்
மத்தி ில்
அேர்/அேள்
மதாடர்ந்து
நமற்மகாள்ள
ேிரும்புகின்ற
ோழ்ோதாரப்பணி
ஒன்றினை
அனட ாளம்
கண்டு,
அதனைத்
நதர்வுமசய் நேண்டி ிருக்கிறது.
இப்பணிதான்
எைத்
நதர்ந்மதடுத்துேிட்டபின், அந்த ோழ்ோதாரப்பணிக்கு இட்டுச் மசல்லுகின்ற
பானத ினை
அத்தைிேபர்
அனட ாளம்
கண்டு,
அதனைத்
மதரிவு
மசய் நேண்டி ிருக்கிறது. முடிமேடுப்பது என்பது, பணி உைகத்தினுள்
நுனழேதற்காைத்
மதாடக்கேினை ிநைந ,
தைிேபர்
எதிர்மகாள்கிற
சந்திமுனைகநளாடு
முடிந்து
நபாேது
இல்னை.
வாய்ப்புகள் பறிதபாகவும்,
ோழ்ோதாரப்பணி ின்
பானத
ததால்விலய எதிர்ககாள்ைவும்,
நேரடி ாக
ஓரிடத்திைிருந்து
கமாத்தச் சூழ்நிலலயுதம
இன்மைாரு
இடத்திற்குப்
நபாய்
மாறிப்தபாகவும் தநரிடலாம்.
ேிடுேதாக
இல்னை.
நல்லகதாரு
ோழ்ோதாரப்பணிசார்
வாழ்வாதாரப்பணிசார் கல்விப்
ேழிகாட்டல் ப ிைரங்கு ஒன்றில்
பயிற்சித் திட்டகமனில்
ப ிற்சி
மபற்றுேிட்டதுநம
இலைஞர்கலை வாழ்க்லக
அனடந்துேிடுகிற
மாதிரி ாை
ஒநரேனக
இைக்குகனளக்
முழுவதிலுமாகச் சிறப்பான
மகாண்டதல்ை
முடிவுகலை
ோழ்ோதாரப்பணிசார்
தமற்ககாள்வதற்கான
குறிக்நகாள்கள்.
ோய்ப்புகள்
வழிமுலறகலைக்
பறிநபாகவும்,
நதால்ேின
கற்றுக்ககாடுக்கதவண்டும்.
எதிர்மகாள்ளவும்,
மமாத்தச்
சூழ்ேினையுநம
மாறிப்நபாகவும்
நேரிடைாம்.
ோழ்ோதாரப்பணிப்பானத
திருப்பங்களும், எதிர்த்திருப்பங்களும் ேினறந்ததாகப் பைநேரங்களில் புதி
இக்கட்டுகளில்
மகாண்டுேந்து
ேிறுத்திேிடுேதாக
இருக்கிறது.
ஒரு
இைக்கினை
எய்திேிட்ட
ேினை ில்
புதி
ோழ்ோதாரப்பணிசா ர்
குறிக்நகாள்கள்
நதான்றுகின்றை.
அேர்/அேளது
ோழ்ோதாரப்பணி
ோழ்க்னக
முழுேதிலுநம,
அத்தைிேபர்
முடிவுகள்
எடுப்பது மற்றும்
திட்டமிட்ட
நதர்வுகள்
மற்றும்
மதரிவுகனள
நமற்மகாள்ேது
நதனே ாகிேிடுகிறது. ேல்ைமதாரு ோழ்ோதாரப்பணிக்கல்ேிப் ப ிற்சித்
திட்டம்,
இனளஞர்கனள
ோழ்க்னக
முழுேதிலுமாகச்
சிறப்பாை
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முடிவுகனள
நமற்மகாள்ேதற்காை
கற்றுக்மகாடுக்கநேண்டும்.

ேழிமுனறகனளக்

2.3.2 கபாருத்தப்பாடு
ஒரு ோழ்ோதாரப்பணி என்பது குறிப்பாை ஒரு தைித்நதர்ச்சித் திறனைச்
சுட்டுகிறது.
தைித்நதர்ச்சித்
திறநைா,
குறிப்பிட்ட
சிை
நேனைத்
திறன்களுக்குப்
மபாருத்தமாை
தகுதி மபற்றிருப்பனதக்
நகாருகிறது.
ோழ்ோதாரப்பணி
ஒன்றுக்காை
தைிேபர்ப்
மபாருத்தப்பாட்டினைக்
கண்டறி , அத் தைிேபரின் மசாந்த ேிருப்பார்ேங்கள், திறனமகள் மற்றும்
ேிருப்பச்
சாய்வுகனள
அனட ாளங்காணுேது
நதனே ாகிறது.
மபாருத்தப்பாடு
குறித்த
நகள்ேி,
ோழ்ோதாரப்பணிக்காை ம்
முழுேதிலுநம மதாடர்கிறது. ோழ்ோதாரப்பணி ஒன்றுக்குள் நசர்த்துக்
மகாள்ளப்படும் கணத்தில் ேிரிோை பரிசீைனைக்கு உட்படுத்தப் படுகின்ற
தைிம ாரு
நகாட்பாடாக
மபாருத்தப்பாடு
ேிளங்குகிறது.
ோழ்ோதாரப்பணிக்கு
மு ற்சிப்பேர்,
அேர்/அேள்
ேிஞ்சிச்
மச ைாற்றுகிற,
அப்படிப்
பணி ாற்றுேதில்
மிகவும்
நமைதிக
மகிழ்ச்சிந ாடிருப்பதாக
உணருகின்ற
ஒரு
ோழ்ோதாரப்பணின க்
கண்டனடேது
மிகவும்
அேசி மாைது.
ோழ்ோதாரப்பணி
ஒன்றில்
நசர்ந்த
பின்ைரும்,
அவ்ோழ்ோதாரப்பணி
மேருக்கடிகளுக்கு
ஈடுமகாடுக்கத்
தன்னைத்
தகுதி ாக்கிக்
மகாள்ளுதல்
என்பது
ோழ்ோதாரப்பணி நதடுநோர் எதிர்மகாள்ளுகின்ற சிக்கைாகநே உள்ளது.
ோழ்ோதாரப்பணி ில்
முன்நைறுேதற்கு,
புதி
மேருக்கடிகளுக்கு
ததர்வுகசய்துககாண்ட
ஈடுமகாடுக்கத்
தைது
வாழ்வாதாரப் பணிக்குத்
அடிப்பனட
ததலவப்படும் அலனத்துத்
மபாருத்தப்பாட்டினைக்
தகுதிகலையும் முழுலமயாகக்
கூர்னமப்படுத்திக்மகாள்ள,
ககாண்டவராக எந்தத் தனிநபரும்
நமற்மகாண்டும்
ப ிற்சி
இருப்பதில்லல. வாழ்வாதாரப்
நதனேப்படுகிறது.
நதர்வுமசய்துமகாண்ட
பணியில் கவற்றிகபறுவதற்கு
ோழ்ோதாரப்பணிக்குத்
இணக்கங்கலை
நதனேப்படும்
அனைத்துத்
ஏற்படுத்திக்ககாள்வதும், புதிதாக
தகுதிகனளயும்
எழுந்துவரும் வாழ்வாதாரப்பணித்
முழுனம ாகக்
ததலவகளுக்கு ஈடுககாடுக்கக்
மகாண்டேராக
எந்தத்
கற்றுக்ககாள்வதும்
தைிேபரும்
இருப்பதில்னை.
ததலவயாகிறது.
ோழ்ோதாரப்பணி ில்
மேற்றிமபறுேதற்கு
இணக்கங்கனள
ஏற்படுத்திக்மகாள்ேதும்
புதிதாக எழுந்துேரும் ோழ்ோதாரப்பணித் நதனேகளுக்கு ஈடுமகாடுக்கக்
கற்றுக்மகாள்ேதும் நதனே ாகிறது.

2.3.3 முன் தயாரிப்பு
DELIVERING CAREER GUDIANCE SERVICES: TRAINING MANUAL
PAGE 30

வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் திட்டம்

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

ேேை
ீ
ோழ்ோதாரப்பணி ின்
முக்கி மாை
ஒரு
பண்பாக
ோழ்ோதாரப்பணி ில் நசருேதற்காை முன் த ாரிப்பு ேிளங்குகிறது.
ோழ்ோதாரப்பணிக்காை
முன்
த ாரிப்பு,
ஆய்வுக்காை
இரு
கருத்துக்கனள
முன்னேக்கிறது.
ஒரு
ேினை ில்,
நதர்வுமசய்கிற
ோழ்ோதாரப்பணி ின்
நதனேகனள
ஈடுமசய்
முன்த ாரிப்பில்
ஆராய்வு, ப ிற்சி மற்றும் திறன்நமம்பாடு
ஆகி ைவும்
அடங்கும்.
நபாதி
ப ிற்சி ின்னம
அல்ைது
குனறமட்ட
அறிவுத்தளம்,
ஒப்புக்மகாள்ளப்
நபாகிற
நேனை ின்
ேனகப்பாட்டில்
கேைம்
குேிக்காமல் சமரசம் மகாள்ளச் மசய்கிறது. இன்மைாரு ேினை ில்,
ோழ்ோதாரப்பணிசார்
முன்த ாரிப்பு,
ஒருேர்
தன்னைப்பற்றியும்
ோழ்ோதாரப்பணி குறித்தும் மகாண்டுள்ள மைப்பான்னம நோக்நகாடு
மதாடர்புனட தாகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக,
ோழ்ோதாரப்பணி ின்
நதனேத்
தகுதிகளுக்நகற்பத்
தன்னை
ேடிேனமத்துக்மகாள்ளு ம்
ேிருப்பக்குனறவு கடுனம ாை சிக்கனை ஏற்படுத்தும். பணி உைகில்
உ ிர்த்திருக்கவும்,
முன்நைறுேதற்குமாை
உடைடி
ேினரநோட்ட
மைேினை ினை
ேளர்த்துக்மகாள்ேதும்
ோழ்ோதாரப்பணிசார்
முன்த ாரிப்பின் நதனே ாகிறது.
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2.3.4. வைரும் புதிய மாற்றங்கள்
ோழ்ோதாரப்பணி நமம்பாடு என்பது ோழ்க்னக முழுேதற்குமாை ஒரு
மச ல்பாடு.
அதில்
மேற்றிமபறுேதற்கு,
தைிேபர்
அதற்காகநே
ேனர றுக்கப்பட்டுள்ள
அனமப்பு
முனறனமக்குள்
தன்னைப்
மபாருத்திக்மகாள்ளக் கற்பதுடன் அதற்மகைநே இருக்கிற ேிதிகனளப்
பின்பற்றுகிற அநத நேரத்தில் ேிஞ்சும் மச ல்திறனம, ஆக்கத்திறன்
மற்றும் புத்தாக்கத் மதாடக்க மு ற்சி ினை மேளிக்காட்டவும் நேண்டும்.
ோழ்ோதாரப்பணி, அதன் இ ற்னகப்பண்பின் தன்னம ாநைந , அதன்
சிறப்பு தைித்துேத் நதனே ில் உ ர்ேினைப்பதேிகளுக்குச் மசல்லுகின்ற,
மமன்நமலும் முன்நைறுேதற்காை ோய்ப்புகனள ேழங்குேதாக உள்ளது.
பதேி
உ ர்வுகள்,
நேறு
ேிறுேைங்களுக்கு
மாறுதல்,
சிறப்பு
தைித்துேப்பணிகளுக்கு தாவுதல் நபான்றனே அனைத்தும் ேிகழ்ேினை
ோழ்ோதாரப்பணிசார் புதி
ேளர்ச்சிக்காை எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

2.3.5. சமூக – தனிநபர் பரிமாணங்கள்.
மேற்றிகரமாை
ோழ்ோதாரப்பணிசார்
நமம்பாடு
என்பது
சிக்கைாை
உளேி ல் மற்றும் சமூகச் மச ல்பாட்டின் ேினளோக ேிகழ்கிறது. ஒரு
மக்கள் குழு (ேிரிோை பார்னே ில் சமூகம்) ேிரிந்து பரந்த பல்நேறு
நதனேகனளக்
கேைத்னதக்
வாழ்வாதாரப்பணி என்பது,
கேருகின்ற
ேனக ில்
சமூகம், அதன்
முன்னேக்கிறது.
நலத்திற்காகவும், முன்தனற்றம்
அத்நதனேகளில்
ஒன்றினை
அல்ைது
அதன்
சிறப்பு
மற்றும் தமம்பாட்டுக்காகவும்
உள்ளுறுப்பு
ஒன்றினை
அதன் உறுப்பினர்கைின்
ஈடுமசய்கிற
அளேில்
அந்தப்
தசலவலயப் பயன்ககாள்ளுகிற
பரந்த
குழுவுக்குட்பட்ட
ஒரு இயங்குமுலறயாகும்.
தைிேபர்கள்
அலுேல்
தனிநபரின் வாழ்வாதாரப்பணி
முனற ில்
அதற்குத்
என்பது அவரது தனிப்பட்ட
நதனே ாை
திறனமகனள
நலன்கள் மற்றும் அவர்/அவள்
ேளர்த்துக்மகாள்கின்றைர்.
சமூகத்திற்குப் பங்கைிக்கும்
ோழ்ோதாரப்பணி
என்பது,
விருப்பத்திற்கிலடயிலான
சமூகம்,
அதன்
விலன மற்றும்
ேைத்திற்காகவும், முன்நைற்றம்
எதிர்விலனகைாகும்.
மற்றும்
நமம்பாட்டுக்காகவு ம்
அதன்
உறுப்பிைர்களின்
நசனேன ப் ப ன்மகாள்ளுகிற
ஒரு
இ ங்குமுனற ாக
உள்ளது. தைிேபர்களிடமிரு ந்து
குறிப்பிட்ட ஒரு நசனேன ப் மபற்றுக்மகாண்டதற்கு ஈடாக, ேிரிந்த
சமூகம்,
ஈட்டுத்மதானக
ேழங்குகிறது.
அதைால்
ஒரு
தைிேபரின்
ோழ்ோதாரப்பணி, அேரது தைிப்பட்ட ேைன்கள் மற்றும் அேர்/அேள்
சமூகத்திற்கு
அளிக்க
ேினைப்பதற்கினட ிைாை
ேினை
மற்றும்
எதிர்ேினைகளின்
அடிப்பனட ிைனமகிறது.
நுண்னம ாை
இச்சமேினை ில் சிறிது இனட ீடு ஏற்பட்டாலும் ோழ்ோதாரப்பணிசார்
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ேளர்ச்சி பாதிக்கப்படுேதுடன் சிைநேரங்களில் அப்படிந
தனடப்பட்டு
ேின்றுங்கூடேிடுகிறது.
ோழ்ோதாரப்பணித்
நதனேகளுக்கு
ஈடு
மகாடுக்கும்
அளேிற்குத்
தைிேபர்
தைது
ஆற்றனைச்
மசைேிட
மைமுேந்து முன்ேந்தால், அந்த மு ற்சி முதலீடு ஏநதா சிை ேனககளில்
தைிப்பட்ட ப ன்கனள அளிப்பநத ாகும். ஒரு ேினை ில், அப்ப ன்
உ ர்ந்த ஊதி ம் மற்றும் மபாருள்ேைன்களாக இருக்கைாம். மற்மறாரு
ேினை ில்,
ஒருேர்
நமற்மகாள்கிற
ோழ்ோதாரப்பணி
மற்றும்
அவ்ோழ்ோதாரப்பணி ில்
அேர்
பதித்துள்ள
ோழ்ோதாரப்பணிசார்
முன்நைற்றம், சமூகத் தகுேினை மற்றும் மபருமிதப் பண்நபாடு மிக
மேருக்கமாை இனணப்பினைக் மகாண்டுள்ளது. இன்னும் ஆழமாக கேைம்
மசலுத்திைால், ோழ்ோதாரப்பணி ாைது, தைிேபரின் சு
உள்ளாற்றல்,
கைவுகனள ேனடமுனறப்படுத்தல் மற்றும் எல்ைாேற்றுக்கும் நமம்பட்ட
ேினை ில்
சு த்னத
மமய்ப்பிப்பதற்கும்
ேழிேகுக்கின்ற
ஒரு
இ ங்குமுனற ாக அனமகிறது.
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2.4 வாழ்வாதாரப்பணி மற்றும் வாழ்வாதாரப்பணிசார்
கல்வி
2.4.1.

‘வாழ்வாதாரப்பணி’ என்பது என்ன?

கீ நழ
படத்தில்
காண்பிக்கப்பட்டுள்ளோறு
ோழ்ோதாரப்பணி ினை,
ோழ்க்னகக்காை
ேழிேனக
என்று
மட்டுமில்ைாமல்,
சு
உள்ளாற்றல்கனள
மமய்ப்பிப்பதற்காக,
ஆற்றல்
மற்றும்
சிறப்பு
ேனகப்பட்ட மு ற்சி ின்
சு ாதீை தினச ின் மச ல்பாடு
மற்றும்
ோழ்ோதாரப்பணித்துனற ில் குறிப்பிட்ட புைத்தில் சிறப்பு ேனகப்பட்ட
வாழ்வாதரப்பணியின் ஐந்து முக்கியப் பண்புகலை உங்கள் கசாந்தச்
கசாற்கைில் எழுதுக.

ேல்ைனமக்காை
மு ற்சி ின்
ோ ிைாக சமூகத் நதனேகளுக்காை
பங்கினை அளித்தல் எை ேிேரிக்கிறது. ோழ்ோதாரப்பணி மற்றும் அதில்
முன்நைற்றம் குறித்த இந்த ேிேரிப்பு கருத்தளேிைாை ஒரு ேிேரிப்பு
என்பனத உள்ளத்தில் மகாள்ளநேண்டும். உண்னம ேனடமுனற ில், இந்த
ேழிமுனறச்
மச ல்பாடு
முகிழ்த்மதழ
இணக்கமாகவும்,
அதனைக்
குனைக்கவும், தினசமாற்றவுமாக எண்ணற்ற ேினசகள் அேற்றுக்காை
ஒரு
ஒழுங்கில்
ேினை ாற்றுகின்றை.
ோழ்ோதாரப்பணி
தைி
ஒருேருக்குள் திடீமரை மேடித்துக் கிளம்பிேிடுேதில்னை.
நேனை
மீ தும், அதன் பின்ைர் ோழ்ோதாரப்பணி மீ தும் தைிேபருக்கு ஏற்படுகின்ற
ஈடுபாமடன்பது
காைப்நபாக்கில்
ஒருேருக்குள்
திரண்மடழுகின்ற
ஒன்றாகநே இருக்கிறது.

DELIVERING CAREER GUDIANCE SERVICES: TRAINING MANUAL
PAGE 34

வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் திட்டம்

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

வாழ்வாதாரப்பணி என்பது என்ன?
•

ஆற்றல் மற்றும் சு ாதீை தினச

•

சிறப்பு ேனகப்பட்ட மு

•

பணித்துனற ில் குறிப்பிட்ட ஒரு புைம்

•

சமூகத் நதனேகளுக்கு ஈடுமகாடுத்தல்

•

ேளோழ்வுக்காை ேழிேனக

•

சமூக அனட

•

சு

ின் மச

ற்சி

ாளத்துக்காை அடிப்பனட

ல்பாடு

ககாடுத்தல்

கபறுதல்

உள்ளாற்றல் மமய்ப்பிப்பதற்காை ேழி

2.4.2 ககாள்லக, மாதிரிப் படிமம் மற்றும் நலடமுலறப்படுத்தும்
வழிமுலறகள்: கதாடர்புலடய தற்தபாதய நிலல
நமற்கத்தி
சூழைில்,
ோழ்ோதாரப்பணிசார்
உளேி ல்
துனற ின்
முன்நைற்றம் தீேிரம் ஆைதிைால், அது பல்நேறு நகாட்பாடுகள் மற்றும்
அணுகுமுனறகளின் உருோக்கங்களுக்கு
ேழிேகுத்துள்ளது. தைிேபர் மீ து
‘பிறர்’
தாக்கம்
மற்றும்
‘குழு’
தாக்கம்
குறித்துக்
கணக்கில்மகாள்ேதில்னைம ன்பது
இக்நகாட்பாடுகளின்
நபாதானமகளில்
ஒன்று.
அதுநபான்ற
நகாட்பாட்டு
ேிேரிப்புகள்,
அன்றாட
ோழ்க்னக
முனறகளுடன்
முழுனம ாகவும்
ஒருங்கினணந்ததாகவும்
அனமகின்ற,
மானுடப்பணி
ஈடுபாட்டுச்
மச ல்ேடிேங்களிைிருந்தும்
தூரமாகநே
ேகர்ந்துமசன்றுேிடுகின்றை.
இத்தனக
சூழல்களில்
ோழ்க்னகயும்
ோழ்ோதாரப்பணியும்
மிகமிக
மேருக்கமாக
ஒன்றிேிடுகின்றை.
இன்றளேிலுங்கூட,
மதாழில்ம த்துக்கு
முந்னத
பண்புகநளாடு
ேிளங்குகின்ற பணி உைகத்துக்குள் நுனழ
நேண்டுமமைில், அனைேருநம
ேளரும்
ோடுகளின்
ேகருக்கு
மேளிந
சிை
னமல்
தூரங்களாேது
தள்ளிச்மசல்ை நேண்டி ிருக்கிறது.
அங்நக நேனை ாைது சமூகத்தின்
பரந்த ோழ்க்னகந ாடு இ ற்னக ாகநே இனணந்ததாக அனமந்துள்ளது.
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ோழ்ோதாரப்பணி பற்றி
சிந்தனை மிகப்பரந்த அளேில் மபருகி ேளரும்
சூழைில், அதன் மேளிப்பாட்டின் தன்னம, அது உணர்த்தும் மபாருள் மற்றும்
தைிேபர்கள்,
குழுக்கள்
ோழ்ோதாரப்பணி ில்
மகாள்ளும்
ஈடுபாடு,
சூழலுக்குச் சூழல் நேறுபடுமமன்பனத ோம் மைதில் மகாள்ளநேண்டும். ஒரு
குழுேிைருக்கு,
ோழ்ோதாரப்பணி
ேழிகாட்டைின்
கேைம்,
தைிேபர்
அேர்/அேள் சிறப்பு ேல்ைனம மபறநேண்டி
மதாழிற்புைத்தினை (எ.கா.
ேணிகம்
சார்ந்த
கனை,
உ ிரித்மதாழில்நுட்பம்
அல்ைது
சட்டம்)
அத்தைிேபநர அனட ாளம் காண உதவுேதாக இருக்கைாம். மற்மறாரு
அனமப்பில்,
ோழ்ோதாரப்பணிசார்
ேழிகாட்டல்,
ஒரு
சமூகத்தின்
உறுப்பிைர்களுக்கு,
அேர்களது
பாரம்பரி ,
கிராமப்புறத்
மதாழில்கனள
இன்னும் சிறப்பாகச் சாத்தி ப்படுகின்ற முனற ில் மசய்ேதற்காை ேே ீை
திறனமகனள அனட ாளம் காண உதவுேதாக அனமயும்.
இத்தனக
நபாக்குகள், நமமைழுகின்ற மற்றும் மபாருளாதார ரீதி ாக
ேளரும்
ோடுகளில்
குறிப்பிடத்தக்கைோகின்றை.
இவ்ேனக ாை
ஒழுகைாற்று ேடிேங்கனளத் ோழ்ோதாரப்பணி ேழிகாட்டல் ேல்லுேர்,
ோழ்ோதாரப்பணிச்நசனேகனளப்
புரியும்நபாது,
கேைத்தில்
மகாள்ளநேண்டும். ேமது இறுதி நோக்கம், தைிேபர் ஒரு `ேல்ை பணி`
ினைப் மபற மட்டுநம, உதவுேநதாடு மேறுமநை ேின்றுேிடுேதல்ை;
அேர்/அேள் தைிப்பட்ட முனற ிலும், அேர்கள் அடங்கியுள்ள குழுோகவும்
ேளம்மபறுகின்ற
ேனக ில்
சு
உள்ளாற்றல்கனள
முழு
மேளிப்பாட்டுேினைக்கு ேளர்த்துக்மகாள்ளவும் உதவுேதாகும்.
சிந்தலனக்கைம்!
வாழ்வாதாரப்பணி என்பதற்கான உங்கள் வலரயலற என்ன?

வாழ்வாதாரப்பணிசார்க் கல்வி என்பதற்கான உங்கள் வலரயலற என்ன?
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2.5. வாழ்வாதாரப்பணியிலனக் கண்டுபிடிக்கும் பாலத
ோழ்ோதாரப்பணி
ேழிகாட்டலுக்குப் பை அணுகுமுனறகள்
உள்ளை.
ஆைால்,
பரந்து
ேிரிந்த
அளேில்,
முழுனம ாை
அனைத்னதயும்
உள்ளடக்கி
ோழ்ோதாரப்பணி ேழிகாட்டல் ஒன்நறாமடான்று பினணந்த
ோன்கு உட்கூறுகள் மகாண்டது. ோழ்ோதாரப்பணிக் கல்ேி ின் இந்த
அடிக்கருத்துக்கனள
ஒன்றாகச்
நசர்த்து
கீ நழ
உள்ள
படத்தில்
காட்டியுள்ளோறு ோழ்ோதாரப்பணி ினைக் கண்டுபிடிக்கும் பானத எை
அனமகிறது.

தற்புரிதல்

பணி
உலகிலனப்
புரிதல்

மாற்று
வாழ்வாதாரப்பணிகலைக்
காணுதல்

வாழ்வாதாரப்பணி
முன்தயாரிப்பு

இந்த னகந ட்டின் மீ திப்பகுதி இந்த உட்கூறுகள் ஒவ்மோன்றினையும், இந்த
உட்கூறுகனள அளிப்பதற்காை ப ிைரங்கு மச ல்கனளயும் முன்னேக்கிறது.
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வகுப் பீடு
இந்த 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

கபாத்தாலனக் கிைிக் கசய்க. உங்கள் பதில்கள்

தானாக எங்களுக்கு வந்துதசரும்

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

Link: https://forms.gle/qMt9nDLZcLk6rwjb8
முக்கியம்: நீங்கள் 7 வகுப்பீடுகள் அனைத்னையும் நநருக்கு நநர் மெய்நிகர்
பயிற்சிக்கு முன் செர்ப்பிக்க நவண்டும்.
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