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4. பணி உலகினனப் புரிந்துககாள்ளுதல்
4.1. பணி உலகம் என்பது என்ன?
பயனுள்ள வாழ்வாதாரப்பணிக் கல்வி அமைந்த, நாணயத்தின் ைறுபக்கமை
பணி உலகம். இளம் நபர்களின் முன்பு விரிந்துகிடக்கும் பல்மவறு
வாழ்வாதாரப்பணி வாய்ப்புகள் அமைத்மதயும் உள்ளடக்கியமத பணி
உலகம்.
வாழ்வாதாரப்பணிக்காை மதர்வு வாய்ப்புகள் அந்த இளம்நபர்
அறிந்த, அல்லது மகள்விப்பட்ட வாழ்வாதாரப்பணிகள் அளவுக்காை குறுகிய
எல்மல வமரயமற ககாண்டமவயாகமவ கபரும்பாலும் அமைகின்றை.
பணி உலகிமைப் புரிந்து ககாள்வதற்காை வாய்ப்பிமை ஏற்படுத்தல் இளம்
வாழ்வாதாரப்பணி மதடுபவரின், மதடுதலுக்காை எல்மலப் பரப்பிமை
விரிவுபடுத்துகிறது. பணி உலகின் இன்கைாரு பரிைாணம் குறிப்பிட்ட ஒரு
துமறக்குள்ளாகமவ
அமைகின்ற
வாழ்வாதாரப்பணிமயாடு
இமணந்த
அமைத்துக் கூறுகமளயும் விவரிக்கிறது. இதில் வாழ்வாதாரப்பணி ஒன்றின்
இயற்கூறுகள், முன்மைற்றத்திற்காை வாய்ப்பு நீட்சி, அடிப்பமடத்தகுதி
வரம்பு, நுமைவு நமடமுமறகள் ைற்றும் பலவும் உள்ளடங்கும்.
இளம் நபர்கள், பணி உலகிமைப் புரிந்துககாள்ள உதவியாக மூன்று
முக்கியச் கசயல்பாடுகள் இமணக்கப்பட்டுள்ளை.

4.1.1. பரந்த கூடுதல் நிகழ்வாய்ப்புகள்
வாழ்வாதாரப்பணிக்காை மதர்வு வாய்ப்புகள் அந்த இளம் நபர் அறிந்த
அல்லது மகள்விப்பட்ட வாழ்வாதாரப்பணிகள் அளவுக்காை குறுகிய எல்மல
வமரயமற
ககாண்டமவயாகமவ
கபரும்பாலும்
அமைகின்றை.
வாழ்வாதாரப்பணி வைிகாட்டுதல், இளம் நபர்களுக்கு புதிய கூடுதல்
நிகழ்வாய்ப்புகளுக்காை வைிமயத் திறந்துவிடுவதுடன் வாழ்வாதாரப்பணி
மதடுதலுக்காை
எல்மலப்
பரப்பிமை
விரிவுபடுத்துகிறது.
இதில்
வாழ்வாதாரப்பணி
மதர்ந்கதடுப்பவர்,
உள்ளூர்,
மதசிய
ைற்றும்
பன்ைாட்டளவிலுைாை
வாழ்வாதாரப்பணியில்
முன்மைற்றத்துக்காை
நிகழ்வாய்ப்புகளின் சிறப்புத் தன்மைகமளப் புரிந்துககாள்ள உதவுவதும்
அடங்கும்.
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4.1.2. வாழ்வாதாரப்பணித் தகவலின் உட்கூறுகள்
வாழ்வாதாரப்பணி வைிகாட்டுதல், இளம் நபருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட
வாழ்வாதாரப்பணியினுள் நுமைவகதப்படி ைற்றும் அந்தப் பணியிமலமய
முன்மைறுவது
எப்படி
என்பது
பற்றியும்
வைிகாட்டுகிறது.
இதில்
வாழ்வாதாரப்பணி
ஒன்றின்
தன்மைகள்,
முன்மைற்றத்துக்காக
அது
வைங்கும் கூடுதல் வாய்ப்பு, பணியில் நுமைவதற்காை அடிப்பமடத்தகுதி
வரம்பு,
நுமைவு
வைிமுமறகள்
ைற்றும்
பலவும்
உள்ளடங்கும்.
வாழ்வாதாரப்பணித் தகவல் குறிப்பு ஒன்றின் முக்கிய உட்கூறுகள் குறித்த
ஒரு கண்மணாட்டத்திமை கீ ழ்க்காணலாம்.
வாழ்வாதாரப்பணித் தகவல் குறிப்பு கீ ழ்க்காணும் தமலப்பிரிவுகமளக்
ககாண்டுள்ளது.
•
•
•
•
•
•

வாழ்வாதாரப்பணியின் கபயர்
வாழ்வாதாரப்பணி குறித்த சிறு வமரயமற விளக்கம்
வாழ்வாதாரப்பணிக்குத் மதமவயாை முக்கிய உள்ளாற்றல் பகுதி
பற்றிய ஒரு கருத்துக் குறிப்பு
வாழ்வாதாரப்பணியில் நுமைவது ைற்றும் முன்மைறும் பாமத
வாழ்வாதாரப்பணி கபறும் எதிர்கால நல்வாய்ப்புகள்
வாழ்வாதாரப்பணிகபறுவதற்கு வைிவகுக்கும் படிப்புப் பிரிவுகள் குறித்த
தகவல்கள்

வாழ்வாதாரப்பணிகளுக்குக் குறிப்பிட்ட சில பயிற்சித் திட்டங்கள் ைற்றும்
குறிப்பிட்ட சில திறமைகளும், விருப்பார்வங்களும் மதமவகயன்பமத இளம்
நபர்
உணரமவண்டும்.
வாழ்வாதாரப்
பணி
மதடுபவரின்
சுயவிவரத்
கதாகுப்பினுள் வாழ்வாதாரப்பணிகமளக் ககாண்டுமபாய்ச் மசர்ப்பகதன்பது
பணி உலகிமைப் புரிதலில் சிரைைாை ஒரு பகுதியாகும்.

4.1.3. வாழ்வாதாரப்பணி விருப்பார்வம் மற்றும் கதாழில்சார்
முன்னுரினம
முந்மதய பகுதிகளில் நாம் ஏற்ககைமவமய விவாதித்து ஆய்ந்தவாறு,
விருப்பார்வம் என்னும் கருத்தாக்கமை வாழ்வாதாரப்பணி வைிகாட்டலின்
மையக்கருத்தாக விளங்குகிறது. எைினும், பணி உலகம் கதாடர்பாை
பின்ைணியில்
விருப்பார்வம்
உணர்த்தும்
கபாருள்
குறித்து
வைிகாட்டுநருக்கும், வாடிக்மகயாளருக்கும் இமடயில் ஒரு தவறாை
புரிதல் ஏற்படலாம். ‘நீங்கள் எதில் விருப்பார்வம் ககாண்டிருக்கிறீர்கள்?’ எை
ஒருவரிடம்
மகட்டால்,
அவர்
/அவள்
எந்த
வாழ்வாதாரப்பணியில்
ஆர்வம்ககாண்டிருக்கிறாகரைக்
மகட்கப்படுவதாகப்
புரிந்துககாள்ளலாம்.
வாழ்வாதாரப்பணி வைிகாட்டுநர், வாழ்வாதாரப்பணி ைீ தாை விருப்பார்வம்
தைிநபரின் ஆளுமைமயாடு ைிக கநருக்கைாகப் பிமணக்கப்பட்ட உளவியல்
மகாட்பாட்மடக்
குறிக்கிறகதன்பமத
அறிந்துககாள்வது
ைிக
முக்கியைாைதாகும்.
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ஒரு
தைிநபரின்
கவைத்மத
ஈர்க்கின்ற
கசயல்கள்,
அத்தைிநபர்
வியப்பார்வம்
ககாள்ளும்
விஷயங்கள்,
அவர்
மைலும்
மைலுைாகத்
கதாடர்ந்து
கசயல்படுத்த
விரும்பும்
விஷயங்கள்,
ைிக்க
ைதிப்பு
ககாண்டமவகயை அவர் கருதும் கசயல்கள், ைற்றும் அவர் ைகிழ்ச்சிமயாடு
அனுபவித்து
கசய்கின்ற
கசயல்கள்
அமைத்தும்
வாழ்வாதாரப்பணி
விருப்பார்வங்களாகும்.
இந்த
வமரயமறக்குள்,
குறிப்பிட்ட
அடிக்கருத்துகமளச்
சுற்றி
அமைகிற
விருப்பு
கவறுப்புகள்
ைற்றும்
புறக்கணிப்புகளின் படிவ ைாதிரிகமள வாழ்வாதாரப்பணி விருப்பார்வங்கள்
அவதுடன் அமவ குறிப்பிட்ட கதாைில்கமள மநாக்கி என்றில்லாைல்,
குறிப்பிட்ட
சில
வமகயாை
கசயல்கமள
மநாக்கியமவயாகமவ
அமைகின்றை. வாழ்வாதாரப்பணி ஒன்றின் ைீ தாை ஆர்வம் கதாைில்சார்
முன்னுரிமை என்பதாகமவ வமரயறுக்கப்படுகிறது. இது வாழ்வாதாரப்பணி
விருப்பார்வங்களிலிருந்தும் ைாறுபட்டது. குறிப்பிட்ட ஒரு கதாைில் ைீ தாை
தைிநபரின்
ஈர்ப்பில்
கதாைில்சார்
முன்னுரிமைச்
சாய்வுகள்
பிரதிபலிக்கப்படுகின்றை.
எைமவ தைிநபர்
ஒருவர்,
தைக்கு
வணிக
முக்கியத்துவம் சார்ந்த கமலயில் ஆர்வைிருப்பதாகக் கூறும்மபாது, அவர்
கதாைில்சார் முன்னுரிமை ஒன்மறத் கதரிவிக்கிறாகரன்பமத கபாருள்.
அதற்கு ைாறாக, அவர் வமரதல், வண்ணந்தீட்டுதல், வடிவமைத்தல் ைற்றும்
காட்சிப்படுத்தல்
மதமவப்படுகின்ற
வாழ்வாதாரப்பணி
ஒன்றில்
ஆர்வைிருப்பதாகக்
கூறுவாகரைில்
அவர்
வாழ்வாதாரப்பணி
விருப்பார்வங்கமளத் கதரிவிப்பவராகிறார்.
வாழ்வாதாரப்பணி
வைிகாட்டல்
திட்டங்கள்,
வாழ்வாதாரப்பணி
விருப்பார்வங்கமள
சீர்தூக்கிப்
பார்ப்பதுடன்
தைிநபர்
முன்னுரிமை
அளிக்கின்ற கசயல்கள் அடிப்பமடயில் அத்தமகய கசயல்கள் அமைந்த
கதாைில்கமள மநாக்கி அவமரச் கசலுத்துகின்றை. கசயல் பகுதி ஒன்றில்
தைிநபர் குமறவாை ஆர்வம் காட்டுவாகரைில் அத்தமகய கசயல்கள்
கதாடர்பாை
கதாைிற்பணிகளிலும்
குமறவாை
ஆர்வத்மதமய
அவர்
கவளிப்படுத்துவாகரன்பதும் யூகிக்கத்தக்கதாக அமைகிறது.
வாழ்வாதாரப்பணி வைிகாட்டுதலில் நாளும் நிகழ்கின்ற நமடமுமறகமளக்
கூர்ந்தறிந்தவற்றில் அடிக்கடி முன்மவக்கப்படுகிற ஆய்வுக்கருத்து ஒன்று,
தைிநபர்
உறுதியுடன்
கவளிப்படுத்திய
வாழ்வாதாரப்பணிசார்
முன்னுரிமைக்கும், வாழ்வாதாரப்பணி கதாடர்பாை அளவையில் அவரது
விருப்பார்வச் கசயல் குறிப்புக்களுக்குைிமடயில் நிலவும் ஒத்திமசவுக்
குமறவிமைச்
சுட்டுகிறது.
வளர்ந்துவரும்
கபாருளாதாரங்களிலிருந்து
இதற்குப்
கபாதுவாை
ஒரு
எடுத்துக்காட்டாக,
ைருத்துவம்
ைற்றும்
கபாறியியலில் ைிகப் கபரும்பாலாை ைாணவர்கள் ைிகுதியாை ஆர்வம்
காட்டுவதாக
அமைகிறது.
இந்த
ைாணவர்களின்
வாழ்வாதாரப்பணி
விருப்பார்வங்கள் (இவ்வமகப்பட்ட கதாைில்கள் கதாடர்பாை கசயல்களின்
ைீ தாை
ஆர்வம்)
குறித்த
ைதிப்பீடு,
அவர்களின்
கதாைில்சார்
முன்னுரிமைக்கும் வாழ்வாதாரப்பணி விருப்பார்வங்களுக்கிமடயிலுைாை
ஒத்திமசவுக்
குமறவிமைமய
கபரும்பாலும்
கவளிப்படுத்துகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, ைருத்துவராகப் பணியாற்றும் கதாைில் ைீ து உயர் ைதிப்பு
ககாண்டிருப்பினும், அத்கதாைிலுக்கு மையைாை சில கசயல்கள் ைீ து
குமறவாை ைதிப்மப கசலுத்தப்படுகிறது : கதாற்று ஏற்பட்ட காயங்கமளச்
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சுத்தம்கசய்தல்,
மவதமையில்
துடிப்மபாருக்காகப்
பணிகசய்வது.
அதுமபாலமவ,
கபாறியியல்
கதாைில்
ைீ து
உயர்
ைதிப்பு
கவளிப்படுத்திைாலும், அத்கதாைிலுக்கு மையைாை சில பணிகள் ைீ து
குமறவாை
ைதிப்பிமைமய
கவளிப்படுத்துவது:
இயந்திரங்களில்
பணிகசய்வது, இயந்திரவியல் காரண காரிய அறிமவப் பயன்படுத்துவது.
இமதமய மவறு வமகயில் குறிப்பிடுவதாைால், குறிப்பிட்ட கதாைிற்பணி
ஒன்றின் ைீ து ககாள்கிற உயர்ைதிப்புக்கும் அப்பணி கதாடர்பாை கசயல்கள்
ைீ து
ககாள்கிற
ைதிப்புக்குைிமடயில் ஒத்திமசவு இருப்பது
அல்லது
இல்லாைலிருப்பமத, வாழ்வாதாரப்பணி வைிகாட்டல் கபறாத
ஒருவர்
அந்தத் கதாைில்களுக்காை கல்விப்பாமதகளுக்குள் நுமைந்த பின்ைமர
உணர்வார்.

4.1.4. பணி எதிர் வாழ்வாதாரப்பணி
வளர்ந்துவரும் கபாருளாதாரங்களில், மவமலயில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு
அம்சைாகக் கடந்த இரு பத்தாண்டுகளில் கபருைளவு அதிகரித்துள்ள பணி
வாய்ப்புகள் அமைகின்றை. இந்த நிகழ்வு, புற ஒப்பமடப்பு (outsourcing) என்னும்
நவைப்
ீ
கபாருளாதாரக் ககாள்மகயில் மதாற்றம் ககாண்டதாகும்.
சரக்கு
ைற்றும் மசமவ வர்த்தகத்மதப் பன்ைாட்டு எல்மலகள் வமரயிலும் நீடித்துப்
பரவலாக்கிய நமடமுமற வைக்கம் ைிகப் பைங்காலத்திய ஒன்று. இதற்கு
நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, சீைா, ஆப்பிரிக்க – யுமரசிய நிலப்பகுதி ைற்றும்
ஆசியாவிமை ஐமராப்பாமவாடு இமணத்த சுைார் 4,000 மைல்கள் தூரத்திற்கு
நீண்டிருந்த பட்டு வைிப்பாமத (Silk Route) என்ற வணிக வைிப்பாமதகளின்
வமலப்பின்ைல் திகழ்கிறது. உள்ளூரில் கிமடக்கப்கபறாத சரக்குகமள
விற்பதிலும் வாங்குவதிலும் பாரம்பரிய வர்த்தகம் கவைம் கசலுத்திய மபாது,
சைகால, உலகைய, பன்ைாட்டு வர்த்தகத்தின் முக்கிய அம்சைாக விளங்கித்
கதரிவது,
அதிக
அடக்கவிமலப்பயன்
ககாள்ளும்
விதைாக
வணிக
வாய்ப்புகமளத் மதடுதலாகும். எைமவ, முழுமையாக உலகையைாக்கப்பட்ட
இவ்வுலகில்
சரக்கு
ைற்றும்
மசமவ
வர்த்தகம்,
உள்ளூரில்
கிமடக்காமையால், ைட்டுைில்லாைல் மவறு இடங்களில் ககாள்முதல்
கசய்வது
ைலிவாக
இருப்பதாலும்
நிகைலாம்.
இது,
உள்ளூர்
மவமலக்குழுக்களில்
அளவிட
இயலாத
ைிகப்கபருந்
தாக்கத்திமை
நிகைச்கசய்து, சில அமைவிடங்களில் பணி இைப்புகமளயும் மவறு சில
இடங்களில்
முன்
எப்மபாதுைில்லாத
அளவுக்குக்
கூடுதலாை
பணி
வாய்ப்புகளுக்கும்
வைிவகுத்துள்ளது.
இந்த
வடிவிலாை
உலகைய
வர்த்தகத்திற்குப்
பண்பாட்டு
நிமலயில்
சில
ைறுசீரமைப்புகள்
மதமவயாகின்றை.
கபறுநிமலயிலுள்ள
(வளரும்)
நாடுகமள
ைறுசீரமைப்பிமைச் கசய்துககாள்ளமவண்டியிருக்கிறது.
பணி
வாய்ப்புகமள
அதிகரிக்கச்
கசய்திருக்கும்
புறஒப்பமடப்பு,
வாழ்வாதாரப்பணி
வாய்ப்புகமள
அதிகரிக்கச்கசய்யவில்மல.
இது
ஏகைைில், மையத்கதாைில்கள் அமைத்தும் இப்மபாதும் புற ஒப்பமடப்பு
கசய்யும்
நாடுகளிடமை
உள்ளை.
அதைாமலமய,
வளர்ந்து
வரும்
கபாருளாதாரங்களில்
நைக்கு
பணி
வாய்ப்புகள்
அதிகரிப்பதல்லாைல்
வாழ்வாதாரப்பணி வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பதில்மல. அந்த பணிகளும் புற
ஒப்பமடப்பு நாடுகளுக்கு அதிக அடக்கவிமலப் பயைளிக்கும் வமரயிமலமய
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கிமடக்கும். மவகறாரு நாடு இமதவிட அதிகைாை அடக்கவிமலப்பயமை
அளிக்குைாைால், பணிகள் அந்த நாட்டுக்குப் புலம்கபயர்ந்துவிடும். இது
ைீ ளவியலாத ஒரு புதிய மவமலயின்மை வடிவத்துக்கு இட்டுச்கசல்கிறது.
எைமவ, வளரும் கபாருளாதாரங்களிலுள்ள வாழ்வாதாரப்பணி வைிகாட்டு
வல்லுநர்கள், வாழ்வாதாரப்பணி மதடுமவாமர பணித் மதர்வுவாய்ப்பு எதிர்
வாழ்வாதாரப்பணித் மதர்வுவாய்ப்பின், உட்கிமட ைற்றும் விமளவு குறித்துத்
கதளிவுபடுத்துவது முக்கியைாைதாகிறது.
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4.2. கல்வித்தகுதிகள் : சான்றுகள், பட்டயங்கள் மற்றும்
பட்டங்கள்
4.2.1. கல்வித் தகுதிகளின் கபாருள் யாது?
சான்றுகள், பட்டயங்கள் ைற்றும் பட்டங்கள் கல்வித்தகுதிகளின் மவறுபட்ட
வமககளாகும். `தகுதி கபறுவது` என்பது மூன்று விஷயங்கமளக்
குறிக்கிறது.
•
•
•

படிப்புப் பிரிவு ஒன்றில் மசர்ந்து, அதன் பாடங்கமளக் கற்றல்
அறிவிமைச் மசாதிக்கும் மதர்வு ஒன்றிமை எதிர்ககாள்ளுதல்
அத்மதர்வில் கவற்றிகபற்று, அதமை முடித்தல்.

மதர்வுக்குட்படும்
மதர்வர்
மைற்காண்
மூன்று
படிநிமலகமளயும்
கவற்றிகரைாக முடித்துவிட்டால், அவர் /அவள், அந்தப் படிப்புப் பிரிவில்
பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பாடப்பிரிவுகளில் `தகுதி கபற்றவர்` எை அறிவிக்கும்
ஆவணம் ஒன்று - சான்று, பட்டயம், அல்லது பட்டம் வைங்கப்படுகிறது.

4.2.2. அடிப்பனடத் தகுதி
அமநக படிப்புப் பிரிவுகளுக்கும் அடிப்பமடத் தகுதி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிட்ட ஒரு பாடப்பிரிவுக்கு விண்ணப்பிக்க சில குறிப்பிட்ட கல்வித்
தகுதி மதமவகயை அமைத்துப் பிரிவுகளும் விதிமுமற வகுத்துள்ளை.
எடுத்துக்காட்டாக, தாைியங்கி இயக்கவியல் பட்டயப் பிரிவில் நுமைய,
குமறந்தபட்சம்
அறிவியலில்
+2
(மைல்நிமல)
மதர்வில்
கவற்றி
கபற்றிருக்கமவண்டும். உளவியலில் முழுமநரப் பிரிவில் முதுகமலப்
பட்டப்படிப்பில்
மசர,
இளங்கமலப்
பட்டப்பிரிவில்
உளவியல்
கற்றிருக்கமவண்டும்.

4.2.3. பட்டப் படிப்புகள் எதிர் கதாழில்சார் படிப்புப் பிரிவுகள்.
படிப்புப்பிரிவு ஒன்றின் பாடங்கள் மகாட்பாடு சார்ந்ததாகமவா, கசய்முமற
சார்ந்ததாகமவா
அல்லது
இரண்டும்
கலந்ததாகமவா
இருக்கலாம்.
கதாைில்சார் படிப்புப் பிரிவுகள் மகாட்பாடு சார்ந்தமத விடவும் அதிகைாக
கசய்முமற
சார்ந்ததாக
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளை.
இவ்வமகக்
கல்வித்திட்டங்களின்
தமலமை
மநாக்கம்,
ைாணவர்கள்
பணிமய
எவ்வாறு
கசய்ய
மவண்டுகைைக்
கற்றுக்ககாள்வமத
உறுதிப்படுத்துவதாகும். கதாைில்சார் படிப்புப் பிரிவுகள் கதாைிற்பயிற்சி
மையங்களாலும்,
பாலிகடக்ைிக்
எைப்படும்
கதாைில்நுட்பப்
பயிலகங்களாலும் நடத்தப்படுகின்றை.
பட்டப்படிப்புப் பிரிவுகள் அதிகமும் மகாட்பாட்டுச் சார்புமடயைவாக
உள்ளை.
அமவ
கதாைிற்கல்வி
சார்ந்ததாகமவா
சாராததாகமவா
அமையலாம். கதாைிற்கல்விப் பட்டங்கள், ைாணவர்கமளக் குறிப்பிட்ட
ஒரு
கதாைிற்பணிக்குத்
(எ.கா.
நூலக
அறிவியல்,
கபாறியியல்,
ைருத்துவம்.) தயார்படுத்துகின்றை. இருப்பினும் அமநக கதாைிற்கல்விப்
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பட்டப் பிரிவுகளும், ைாணவர்கள் மைற்படிப்புக்குச் கசல்லமவண்டிய
அவசியத்மத ஏற்படுத்துவைவாகமவ உள்ளை. கதாைிற்கல்வி சாராத
பட்டக் கல்வி, ஒரு பாடப்பிரிவு கதாடர்பாை ைாணவர்களின் அறிவிமை
மைற்ககாண்டும் அகல/ஆைப்படுத்துவதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது (எ.கா,
இளங்கமல, இளங்கமல அறிவியல்).
கதாைிற்கல்விப் பிரிவுகள் இதர பிரிவுகமளவிடத் தாழ்ந்தமவகயைச் சிலர்
நிமைக்கின்றைர். இதில் சிறிதும் உண்மை இல்மல. உண்மையில்
கதாைிற்கல்விப் படிப்பு முடித்த ைாணவர்களின் மதமவ அதிகரித்துள்ளது.
கதாைிற்கல்விப் பட்டப் பிரிவு முடித்த ைாணவர் முதுநிமலக் கல்விக்கும்
அதற்கு மைலும் உயர்கல்வி கபறுவதற்குைாை வாய்ப்புகளும் அதிகைாக
உள்ளை.
பல்கமல
பாடக்கல்வி
சார்ந்து
இயங்குவதில்
குமறவாை
விருப்பமுள்ளவர்கள்
அல்லது
விமரவிமலமய
வருைாைம்
ஈட்டும்
விருப்பமுள்ளவர்கள் கதாைிற்கல்விசார் பிரிவுகளில் மசருவது பற்றிச்
சிந்திக்கலாம்.
நீண்டகாலக்
கல்விக்காை
தயாரிப்பிலுள்ளவர்களும்,
நிறுவைக்கல்விப்
பணியில்
ைகிழ்ச்சிககாள்பவர்களும்
இதர
பட்டப்
படிப்புகள் குறித்துச் சிந்திக்கலாம்.
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4.2.4. கல்வித் தகுதிகளின் படிநினலகள்
சான்றுகள்:

சான்றுப் படிப்புகள் வைக்கைாகமவ, மகாட்பாடுசார்ந்த கல்வி குமறவாகவும்,
கசய்முமறக் கல்வி அதிகைாகவும் ககாண்டமவ. அவற்றுக்கு அடிப்பமடத்
தகுதியாகக்
கல்வியில்
குமறந்த
நிமலமய
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, 8 ஆம் வகுப்புத் தகுதிமயாடு கூட சான்றுப் பிரிவுகள்
உள்ளை.
சான்றுகள் கபாதுவாக ஐ.டி.ஐ. எைப்படும் கதாைிற்பயிற்சி
மையங்களால் வைங்கப்படுகின்றை. சில உயர் ைட்டச்சான்றுப் படிப்புகள்,
குமறந்தபட்சம் பட்டப்படிப்பிமை அடிப்பமடத் தகுதியாக நிர்ணயித்துள்ளை.

பட்டயங்கள்:

பட்டயங்கள் சான்றுகமள விடவும் உயர்நிமல ககாண்டமவ. இது கல்வித்
தகுதியில் அடுத்த நிமலயாகிறது. பட்டயப் படிப்புகள் வைக்கைாகமவ
நீண்டகாலப்
படிப்புகளாகவும்
சான்றுப்
படிப்புகமளவிடவும்
சிறிது
அதிகைாகக் மகாட்பாடுசார்ந்ததுைாக உள்ளை. இந்தியாவில், சிறந்த பல
பட்டயப்படிப்புகளுக்கும் +2 மைல்நிமலக்கல்வித் மதர்ச்சி குமறந்தபட்ச
தகுதிநிமலயாக உள்ளது. இந்தப் பட்டயங்கள் பாலிகடக்ைிக் எைப்படும்
கதாைில்நுட்பப்
பயிலகங்களால்
வைங்கப்படுகின்றை.
சான்றுகமளப்
மபாலமவ பட்டயங்களும் உயர்நிமலயில் வைங்கப்படும் பட்டயங்களும்
உள்ளை.
எடுத்துக்காட்டாக,
முதுநிமலப்
பட்டயங்களுக்கு,
மதர்வர்
ஏற்ககைமவ பட்டப்படிப்பில் மதர்ச்சிகபற்றிருக்கமவண்டும்.
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பட்டங்கள்:

ைாணவர்
ஒருவர்
உயர்நிமலயில்
கபறக்கூடிய
தகுதி
பட்டங்கமள.
பட்டங்கள்
பல்கமலக்கைகங்களால்
வைங்கப்படுகின்றை.
கல்லூரி
வைங்குகிற
பட்டகைைில்,
அக்கல்லூரி
பல்கமலக்கைகத்மதாடு
இமணக்கப்பட்டிருந்தால்
ைட்டுமை
கசல்திறனுமடயது.
மவறுபல
படிநிமலகளிலும் பட்டங்கள் வைங்கப்படுகின்றை.
•

இளங்கமலப் பட்டம்:
அமைக்கப்படுகிறது.

இதுமவ முதல் பட்டகைை

•

முதுகமலப் பட்டம்:

பட்டப் படிப்பு நிமலயில் அடுத்த நிமலயாை
இது இரண்டாவது பட்டகைன்றும்
அமைக்கப்படுகிறது.
முதுகமலப் படிப்புகள் கபாதுவாக இரண்டு
ஆண்டு காலத்துக்காைமவ.

•

முமைவர் பட்டம்:

இதுமவ உயர்நிமலப் பட்டம். தத்துவ நிபுணர்
என்னும் கபாருள்ககாண்டது. இப்பட்டத்மத
கவன்றவர்கள், தைது கபயரின் முன்ைதாக
முமைவர் (Dr.) என்னும் சிறப்பு

அமடயிமைப்
பட்டப்
ஐந்தாண்டுகளுக்குள்

இது ஒரு மூன்றாண்டுப் படிப்பு..

பயன்படுத்திக்ககாள்ளலாம். முமைவர்
படிப்புகள் மூன்று முதல்
முடிவுகபறுகின்றை.

முதுநிமலப் பட்டத்துக்கும் முமைவர் பட்டத்துக்கும் இமடப்பட்ட
நிமலயிலுள்ள பட்டம் இளம் ஆய்வியல் அறிஞர் என்னும் எம்.ஃபில்
பட்டைாகும். இது கபாதுவாக, மகாட்பாடு, ஆய்வியல் ைற்றும் கசய்முமற
கலந்ததாக, ைாணவமர முமைவர் பட்ட ஆய்வியலுக்குத்
தயார்படுத்துவதாக உள்ளது.
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4.2.5. அங்கீ காரம்
நீங்கள் கபறும் சான்று, பட்டயம் அல்லது பட்டம் விரிவாை அங்கீ காரம்
கபற்றதாக அமையமவண்டும். ைிகக் குமறந்த நிமலயிகலைில், அந்த
ஆவணத்மத அளித்த நிறுவை அளவில் அங்கீ கரிக்கப்பட்டதாக அமையும்.
அதற்கு அடுத்த படிநிமலகயன்பது, அது, குறிப்பிட்டகதாரு வட்டார
அளவிைதாகிலும் அங்கீ காரம் கபற்றதாக அமையும். நல்லகதாரு சான்று,
பட்டயம் அல்லது பட்டகைைில் குமறந்த அளவிகலன்றாலும் அந்த நாடு
முழுவதிலுைாவது
அங்கீ கரிக்கப்பட்டதாக
இருக்கமவண்டும்.
இதன்
கபாருள், படிப்புப் பிரிவுகள், ைதிப்புச் சான்று வைங்கும் வாரியகைான்றால்
ஆய்வுகசய்து ைதிப்பிடப்படுகின்றை என்பதாகும். ைிகைிகச் சிறந்த சான்று,
பட்டயம் அல்லது பட்டங்கள் உலக முழுவதிலும் அங்கீ காரம் கபறுவதாக
அமைகின்றை.

4.3.

வாழ்வாதாரப்பணித் தகவல் ஆதாரங்கள்

கதாைிலாளர் சந்மதத் தகவல்கமளமயா அல்லது வாழ்வாதாரப்பணித்
தகவல்கமளமயா திரட்டுவதற்கும் பரப்புவதற்குைாக இந்தியாவில் ைத்திய
அல்லது ைாநில அளவில் பணிக்கப்பட்ட எந்தகவாரு அமைப்பும் இல்மல.
வாழ்வாதாரப்பணித் தகவல்கமளத் திரட்டி, தரவு வங்கியாக நிர்வகிக்க
மவண்டியது வாழ்வாதாரப்பணி வைிகாட்டுநரின் கபாறுப்பாக அமைகிறது.
தகவல் ஆதாரங்களில் கீ ழ்க்காணும் சிலவும் உள்ளடங்கும்.

4.3.1. நாளிதழ்கள்
கல்விச் மசர்க்மக விளம்பரங்கள், நுமைவுத் மதர்வு விவரங்கள், ககாள்மக
விளக்கங்கள் அமைத்தும் மதசிய நாளிதழ்களின் கதாைிற்பணிப்பத்திகள்
ைற்றும் கல்விச் சிறப்பிமணப்பு ைலர்களில் வைக்கைாக கவளிவருகின்றை.
கபரும்பாலாை
உள்ளூர்,
வாழ்வாதாரப்பணித்
தகவல்கள்
அந்தந்த
வட்டாரச்கசய்தி இதழ்களிமலமய கிமடக்கின்றை.
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4.3.2. வார, இருவார, மாத இதழ்கள்
ஒரு சில வார, ைாத இதழ்கள் முழுமையாகத் வாழ்வாதாரப்பணித்
தகவல்கள் ைற்றும் வாழ்வாதாரப்பணி முன்மைற்ற விஷயங்களுக்ககைமவ
கவளிவருகின்றை. எடுத்துக்காட்டுகளில் “ககரியர்ஸ் 360”, “ககரியர்ஸ்
எண்ட் ககம்பசஸ்” மபான்றமவயும் அடங்கும். அமநகைாக, அமைத்துக்
குடும்ப
ைற்றும்
இமளஞர்
இதழ்களிலுமை
வாழ்வாதாரப்பணித்
தகவல்களுக்ககை ஒரு பகுதி ஒதுக்கப்படுகிறது.

4.3.3. கல்லூரித் தகவல்
கல்லூரித்
தகவமலடு,
குறிப்பிட்ட
சில
பயிலகங்கள்
கதாடர்பாை
தகவல்கமள முழுமையாகத் தருகின்றை. கல்லூரிகளுக்கு மநரடியாக
எழுதுவது ைற்றும் முன்ைாள் ைாணவர்களிடைிருந்து தகவல் திரட்டுவது
மூலம் சிறப்பு முயற்சியுள்ள வாழ்வாதாரப்பணி மதடுபவர், குறிப்பிட்ட
கல்லூரி பற்றிய சிறப்புத் தகவல்கள் அமைத்மதயும் கபற்றுவிட இயலும்.
வாழ்வாதாரப்பணிக் கல்வி வைிகாட்டுநர் மநரடியாகக் கல்லூரிகளுக்கு
எழுதுவது ைற்றும் கல்லூரிகளின் அனுப்புமக முகவரிப் பட்டியலில்
தன்மையும் இமணத்துக்ககாள்ளுைாறு மகாருவதன் மூலம் தகவல்கமளப்
கபற்றுக்ககாள்ள இயலும்.

4.3.4. இனணயம்
கபரும்பாலாை முன்ைணிக் கல்லூரிகளும் இமணயத்தில் தைக்ககை
கசாந்த வமலத்தளங்கமளக் ககாண்டுள்ளை. ஒரு குறிப்பிட்ட கல்லூரி
கதாடர்பாை ைிகத்துல்லியைாை தகவல், அக்கல்லூரி வமலத்தளத்திமலமய
கிமடக்கும்.
இருப்பினும்
அவ்வமலத்தளம்,
எப்மபாது
கமடசியாகப்
புதுத்தகவமலற்றப்பட்டகதைச்
சரிபார்த்துக்ககாள்வது
கபாருத்தைாைது.
இமணயமும்
சிறப்புவாய்ந்த
வாழ்வாதாரப்பணி
வமலத்தளங்கமளத்
தருகிறது. எைினும் இந்த வமலத்தளத் தகவல்கமள ைிகுந்த எச்சரிக்மக
உணர்வுடன் கூர்ந்து ஆராய மவண்டும். ஏகைைில் இத்தமகய தகவல்களின்
உண்மைத்தன்மை எப்மபாதுமை, மகள்விக்குரியதாகமவ உள்ளது.
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வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் திட்டம்

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

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

கபாத்தானனக் கிளிக் கசய்க. உங்கள் பதில்கள்

தானாக எங்களுக்கு வந்துகசரும்

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

Link: https://forms.gle/43Ucjbb7Koj9PoMU9
முக்கியம்: நீங்கள் 7 ைகுப்பீடுகள் அவைத்வையும் நநருக்கு நநர் மெய்நிகர்
பயிற்சிக்கு முன் செர்ப்பிக்க நைண்டும்.
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