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6. வாழ்வாதாரப்பணி முன்தயாரிப்பு

தற்புரிதல்

பணி
உலகினைப்
புரிதல்

மாற்று
வாழ்வாதாரப்பணிகனைக்
காணுதல்

வாழ்வாதாரப்பணி
முன்தயாரிப்பு

விருப்பத்தேர்வுகளைச் செய்து முடித்து, மாற்றுப்பணிகளையும் அளையாைம்
கண்ைறிந்ே வாழ்வாோரப்பணி விருப்பார்வலர், ேற்தபாது முளறயான
வாழ்வாோரப்பணித் ேயாரிப்பிளனத் சோைங்கதவண்டும். வாழ்வாோரப்பணி
ஒன்றில் நுளைவேற்கான ேயாரிப்பு இரண்டு உட்கூறுகளைக் சகாண்ைது.
• வாழ்வாோரப்பணிக்கான ேயாரிப்பின் ஒரு அம்ெம் குறிப்பிட்ை ஒரு
வாழ்வாோரப்பணிதயாடு
தேரடித்சோைர்புளையது.
அது
நுளைவுத்
தேர்வுகள்,
கல்வியறிவுச்
செயல்பாடுகள்
மற்றும்
சோைர்புளைய
பலவற்றுக்கும் ேயாராவதோடு சேருக்கமாகப் பிளணக்கப்பட்டுள்ைது.
• சவவ்தவறு வாழ்வாோரப்பணிகளைத் தேர்வுசெய்கிற பாகுபாடு ஏதுமின்றி,
வாழ்வாோரப்பணி
விருப்பார்வலர்கள்
எல்தலாருக்கும்
மிகமிகத்
தேளவயானதும் ஆைமானதுமான அடிப்பளை அம்ெங்கைில் ேமது பணி
ெிறப்பு கவனம் சகாள்கிறது.
இப்பகுேியில் குறிப்பிட்டுள்ை செயல்கள்
பயனுள்ை வாழ்வாோரப்பணி முன்ேயாரிப்புக்கான குறிப்பிட்ை மூன்று
ேிளலகைில் கவனம் செலுத்துகின்றன.
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1. வாழ்வாதாரப்பணி உருவாக்கத் திட்டம்
இது, வாழ்வாோரப்பணி விருப்பார்வலர், வாழ்வாேரப்பணி வைிகாட்டுேதராடு
இளணந்து உருவாக்கிக்சகாள்கிற வாழ்வாோரப்பணி உருவாக்கத்ேிற்கான
சேைிவானசோரு
மூல
வளரபைமாகும்.
வாழ்வாோரப்பணி
விருப்பார்வலரின்
முன்புள்ை
இலக்கு,
அவர்
தேர்வுசெய்துள்ை
வாழ்வாோரமாற்றுப்பணிகள்
ஒவ்சவான்று
குறித்தும்
தமலேிக
விவரங்களைத்
சேரிந்துசகாள்வோகும்.
இேில்,
வாழ்வாோரப்பணிகள்
ஒவ்சவான்றிற்குமான விைக்க வளரயளற, அப்பணிகளுக்கு இட்டுச்செல்கிற
பாளேக்கான விரிவான விவரிப்பு விைக்கங்களை உருவாக்கிக்சகாள்ளுேல்,
ேகுேி வளரயளறப்பட்டியல் ேயாரித்ேல், நுளைவுத் தேர்வுகள், முக்கிய
முகவரிகள்,
ோட்கள்
மற்றும்
வாழ்வாோரப்பணி
விருப்பார்வலர்
பின்பற்றதவண்டிய
ேனக்குத்ோதன
ேிர்ணயித்துக்சகாள்கிற
காலவளரயளறகள்
அளனத்தும்
அைங்கும்.
இங்கு
முக்கியமாக
ேிளனவுசகாள்ைதவண்டியது,
வாழ்வாோரப்பணிக்கான
ேிட்ைத்ளே
உருவாக்குவது வாழ்வாோரப்பணி விருப்பார்வலளரத் ேவிர, வைிகாட்டுேர்
அல்ல. வைிகாட்டுேர் கூைதவ அமர்ந்து, வைிகாட்டுவதோடு, உேவியும்
செய்து ஊக்கப்படுத்துபவர், அவ்வைதவ.

2. செயல்திற எழுத்தறிவு மற்றும் பணியனுபவம்.
செயல்ேிற
எழுத்ேறிவிளன
தமம்படுத்துவது,
வாழ்வாோரப்பணி
முன்ேயாரிப்பில்
மிக
முக்கியமான
ஒரு
அம்ெமாகும்.
செயல்ேிற
எழுத்ேறிவு, வாழ்வாோரப்பணி விருப்பார்வலர் பணியனுபவம் சபறுகிற
வளகயில்
உள்ைிருப்புப்
பயிற்ெி
மற்றும்
பணியமர்த்ேல்
மூலமாக
உேவுவளேக்
குறிப்பிடுகிறது.
பயன்மிக்க
ஒரு
வளலப்பின்னலாகப்
பரந்துள்ை சபற்தறார் குழுவிளன உள்ைிருப்புப் பயற்ெித் ேிட்ைத்துக்குப்
பயன்படுத்ேிக்சகாள்ை
இயலும்.
குழு
விவாேங்கைில்,
மாணவர்கள்
அவர்கைின்
உள்ைிருப்புப்
பயிற்ெி
அனுபவத்ளே
வகுப்பின்
இேர
மாணவர்கதைாடு
பகிர்ந்துசகாள்ை
இயலும்.
இேன்
மூலமும்
வாழ்வாோரப்பணித் ேகவல்கள் பரவும்.
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3. ெிறுகத் சதாடங்கிப் சபரிதாக வைருதல்
இதுதவ
இைம்
ேபர்
வைர்த்துக்சகாள்ைதவண்டிய
மிக
முக்கிய
மனப்பான்ளமயாக
அளமயும்.
அளனத்து
வாழ்வாோரப்பணிகளும்
ெிறிோகதவ சோைங்குகின்றன. இந்ே உண்ளமளயப் புரிந்துசகாண்டு அேளன
ஏற்கும் மனேிளலக்கு இைம் ேபர் மாறிக்சகாள்ைதவண்டியது முக்கியமானது.
எனினும்
வாழ்வாோரப்பணிகள்
அளனத்துதம
ெிறியளவயாகத்ோன்
இருக்கதவண்டும்
என்பேில்ளல.
கவனமான
ேிட்ைமிடுேல்
மற்றும்
வாழ்வாோரப்பணிக்கான முளறயான ேயாரிப்புைன், `ெிறுகத் சோைங்கி,
சபரிோக வைர்ேல்` இயலுகிற ஒன்தற. எனதவ, இேளன வாழ்வாோரப்பணி
விருப்பார்வலர் மற்றும் அவரது சபற்தறாரின் விைிப்புணர்வில் பேியச்செய்து
வைர்த்சேடுப்பதே
வாழ்வாோரப்பணி
வைிகாட்டுேரின்
இலக்காக
அளமகிறது.

4. ஒருங்கினணந்த வாழ்வாதாரப்பணிப்பானத
ேீங்கள்
வைர்த்துக்சகாள்ைதவண்டிய
ேிறனாகதவ
இது
அளமகிறது.
ஒருங்கிளணந்ே
வாழ்வாோரப்பணிப்பாளே,
அளனத்து
வாழ்வாோரமாற்றுப்பணிகளையும் ஒதர வளரபைத்ேிற்குக் சகாணர்கிறது.
ஒருங்கிளணந்ே
வாழ்வாோரப்பணிப்பாளேயில்,
இளணக்கப்பட்டுள்ை
அளனத்து
ளமல்கற்களையும்
மாணவர்
காண
இயலுவோக
அளமக்கதவண்டும்.

5.

வாழ்வாதாரப்பணி வெற்றிக்கான திறன்கள்

5.1. சதாடமுடியாதவர்கைாக வவனலயில் இருத்தல்
நிலையற்ற த ொழிைொளர் சந்ல யில் பொதுகொப்பொக இருக்கக்கூடிய நபர்களில்,
ஒத்துலழக்க,
ஒருங்கிலைக்க,
விளக்க,
கவல்
த ொழில்நுட்பத் ின்
ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத் க்கூடியவர்கள் மற்றும் குறுகிய கொைத் ில் பு ிய
ிறன்கலள
வளர்த்துக்
தகொள்ளக்கூடியவர்கள்
உள்ளனர்.
மொறிவரும்
சூழ்நிலைகளுக்கு
ஏற்ப,
னிப்பட்ட
த ொடர்புடன்
சசலவகலள
வழங்கக்கூடியவர்கலளயும், உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு சசலவ தசய்வ ற்கொன
உைகளொவிய வச ிகலளப் பயன்படுத் ிக் தகொள்ளக்கூடியவர்கலளயும் இது
குறிக்கிறது.

DELIVERING CAREER GUDIANCE SERVICES: TRAINING MANUAL
PAGE 76

வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் திட்டம்

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

5.2. கற்க, கற்றுக்வகாள்ெதற்கான திறன்கள்
“நொலளய படிப்பறிவற்றவர் படிக்க முடியொ
மனி ரொக இருக்க மொட்டொர்;
அவர் கற்றுக் தகொள்ள, கற்றுக்தகொள்ளொ
மனி ரொக இருப்பொர்” என்று
கூறப்பட்டுள்ளது.
ற்சபொல ய
த ொழிைொளர்
சந்ல யில்
தவற்றிக்கு
முக்கியத்துவம் வொய்ந்
ொக வொழ்நொள் முழுவதும் கற்றல் மீண்டும் மீண்டும்
சுட்டிக்கொட்டப்படுகிறது. இன்று த ொழிைொளர்கள் சவலைவொய்ப்பில் இருக்க
ங்கள் ிறன்கலள த ொடர்ந்து சமம்படுத் சவண்டும். சவலை குறிப்பிட்ட
ிறன்களுக்கு
சமை ிகமொக,
இன்லறய
த ொழிைொளர்
சந்ல யில்
சநர்மலறயொன
வாழ்வாோரப்பணி
வளர்ச்சிக்கு
சவலைவொய்ப்பு
ிறன்,
முக்கிய
ிறன்கள் அல்ைது அடித் ள
ிறன்கள் என்றும் அலழக்கப்படும்
தபொதுவொன ிறன்களின் த ொகுப்பு அவசியம் என்று கரு ப்படுகிறது.

5.3. வெலைொய்ப்பு திறன்
நல்ை ம ிப்தபண்கள் தபறுவது முக்கியம் ஆனொல் சபொ ொது. சவலைவொய்ப்பு
ிறன்
என்பது
மொற்றத் க்க
லமய
ிறன்
குழுக்களொக
வலரயறுக்கப்பட்டுள்ளது, இது அலனத்து மட்ட சவலைவொய்ப்புகளிலும்
மற்றும் அலனத்து மட்ட கல்விகளிலும் வாழ்வாோரப்பணி தவற்றிக்கு
ச லவயொன
அறிவு,
ிறன்கள்
மற்றும்
அணுகுமுலறகலள
தசயல்படுத்துகிறது.
பல்சவறு
நிறுவனங்கள்
இந்
சயொசலனலய
தவவ்சவறு
வழிகளில்
தசயல்படுத் ியுள்ளன.
மிக
முக்கியமொன
சவலைவொய்ப்பு ிறன்கள்:
•
•
•
•
•
•

த ொடர்பு ிறன்
பு ிய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவொறு
நடந்துதகொண்டிருக்கும் கல்வி
மற்றவர்களுடன் பழகுவது
வழிநடத்தும் ிறன்
சிக்கல்கலள சுயொ ீனமொக ீர்க்கும்

ிறன்.
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6. முடிவு
வாழ்வாோரப்பணி
வழிகொட்டு ைின்
லமய
இைக்குகளில்
ஒன்று,
இலளஞர்கலள சவலைவொய்ப்புக்கு
யொர்படுத்துவதும், அச
சநரத் ில்
அவர்களின் சுய வளர்ச்சிலய சமம்படுத்துவதும் ஆகும். ஒருசவலள,
அ னொல் ொன்,
வாழ்வாோரப்பணி
கவல்,
வழிகொட்டு ல்
மற்றும்
ஆசைொசலன சசலவகள் ஒரு தபொது மற்றும் ஒரு னியொர் நன்லம என்று
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சமகொை
வாழ்வாோரப்பணி
வழிகொட்டல்
த ொழிைொளிலய
வளர்க்க
சவண்டிய
ஒரு
முக்கியமொன
ிறலம
சுறுசுறுப்பின்
ிறலமயொகும்.
ஒருவரின் பைி சூழைில் எ ிர்பொரொ
மற்றும் குறிப்பிடத் க்க மொற்றங்கள்
ஏற்படக்கூடும், ஒருவரின் பைி வொழ்க்லகயில் பை வாழ்வாோரப்பணி
மொற்றங்களுக்கு அலழப்பு விடுகிறது. 21 ஆம் நூற்றொண்டின் ஊழியர் னது
முன்னுரிலமகள் மற்றும் விருப்பங்கலள மறுபரிசீைலன தசய்ய முடியும்
மற்றும் த ொழிைொளர் சந்ல யில் மொறிவரும் சபொக்குகளுக்கு த ொடர்ந்து
மறுசீரலமக்க முடியும்.

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

சபாத்தானைக் கிைிக் செய்க. உங்கள் பதில்கள்

தாைாக எங்களுக்கு வந்துவெரும்

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

Link: https://forms.gle/mMinFeRXjPmejwqd6
முக்கியம்: நீங்கள் 7 வகுப்பீடுகள் அலனத்ல யும் சநருக்கு சநர் தமய்நிகர்
பயிற்சிக்கு முன் சமர்ப்பிக்க சவண்டும்.
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