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பாடசாலை நூைகர்வியைில் டிப்புள

ாமா

1) அறிமுகம்
1998 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கல்வி சீர்திருத்தங்களின்படி, பாடசாலை நூைகம், ஒைிகாட்சி அைகு மற்றும் பாடசாலையின் கணினி ஆய்வுகூடம் ஆகியலவ இலணக்கப்பட்டு பாடசாலை
நூைகம் மற்றும் கற்றல் வள லமயமாக மறுபபயரிடப்பட்டது. அதன்படி, பாடசாலை / ஆசிரியர்
நூைகரின் வகிபாகம் தகவல் திறன்கலளக் கற்பித்தல், கற்பித்தல் பங்ககற்பு, சுயாதீன கற்றலுக்கு
வசதியளித்தல் மற்றும் வாசிக்கக் கற்றுக்பகாடுப்பது என்பனவாகியது. இதன் மூைம் வளம் சார்ந்த
கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் பசயல்முலறகளின் பண்புதரத்லத கமம்படுத்த எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாடசாலை, பபாது நூைகர்வியல் டிப்புகளாமா, புதிய வகிபாகங்கலள நிலறகவற்றுவதற்குத்
கதலவயான அறிவு, மனப்பான்லம மற்றும் திறன்கலள வழங்கவும், இந்தப் புதிய மாற்றங்கலளச்
சுமக்கக்கூடிய வல்லுநர்களின் குழுலவ உருவாக்கவும் எண்ணுகிறது.

2) இைக்கு

குழு

பபாது நூைகங்களில் ஏற்கனகவ

3) நுலைவுத்
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தகலமகள்

க.பபா.த. (உ/த) சித்தி அலடந்திருத்தல் (பலழய பாடத்திட்டத்தின் பிரகாரம், 04 பாடங்களில் சித்தி அலடந்திருத்தல் அல்ைது
புதிய பாடத்திட்டத்தின் பிரகாரம், 03 பிரதான பாடங்களில் சித்தி அலடந்திருத்தல்)

அல்ைது
க.பபா.த. (சா/த) மற்றும் பகாழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் கதசிய நூைகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் நிறுவகத்தினால்
வழங்கப்பட்ட பபாது நூைகர்வியைில் சான்றிதைில் (CPL) சித்தி அலடந்திருத்தல்

4) கற்றல்

வில

வுகள்

இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்திலன பதாடர்ந்ததன் பின்னர், பங்ககற்பாளர்கள் பின்வரும் திறன்கலளப் பபற்றிருப்பர்,

•
•
•
•

பாடசாலை நூைகத்தில் புதிய பசல்பநறிகலளப் புரிந்துபகாள்ளுதல்,
வளம்- சார்ந்த கற்பித்தல்/ கற்றல் பசயல்முலறயில் பாடசாலை நூைகத்தின் பங்களிப்பிலனக் கண்டறிதல்;
இயங்கலைக் கற்றலை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தல் மற்றும்
தகவல் கல்வியறிவுள்ள ஒரு நபராக வருவதற்குத் கதலவயான திறன்கலளப் பபற்றுக் பகாள்ளல்

5) கற்லகபெறி
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

உள்

டக்கங்கள்

பாடசாலை நூைகக் கற்றல் வள நிலையம்
தகவல் கல்வியறிவு
இலணயக் கல்வியறிவு
நூைக கசகரிப்பு முகாலமத்துவம்
குழந்லதகள் மற்றும் இலளஞர் இைக்கியம்
வாசிப்லபக் கற்பித்தல்
திட்டம்

6)

கற்லகபெறிக் காைம்: 12 மாதங்கள்

7)

பமாைி மூைம்: சிங்களம் அல்ைது தமிழ் (ஒரு கபாதிய எண்ணிக்லகயான மாணவர்கள் கசரத்துக்பகாள்ளப்பட்டால்
மாத்திரகம எந்த ஒரு பமாழியிலும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் நடாத்தப்படும்).

8)

வகுப்புக்கல
ெடாத்துதல்: பகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றுக் காரணமாக, மறு அறிவித்தல் வலர வகுப்புகள்
இலணயவழி இயங்கலை ஊடாககவ நடாத்தப்படும்.

9)

மதிப்பீட்டு முலற:

வகுப்பலற ஒப்பலடகள் மற்றும் ஒரு எழுத்துமூை அறிக்லக ஊடாக.

10)

மதிப்பீட்டு அ

வுளகால்:

ஒவ்பவாரு பமாடியூலுக்கும் பமாடியூைில் சித்தி அலடவதற்கு ஒரு ஒப்பலட பூர்த்தியாக்கப்பட்டு குலறந்தது 50%
அதற்கு கமல் பபறப்பட்டிருக்க கவண்டும். அதற்கு கமைதிகமாக, ஒரு தரப்பட்ட தலைப்பில் ஒரு எழுத்து மூை
அறிக்லக சமர்ப்பிக்கப்படுவதுடன் அறிக்லகயில் சித்தியலடவதற்கு குலறந்தபட்சம் 50% அல்ைது அதற்கு கமல்
பபறப்பட்டிருக்க கவண்டும்.

11)

கற்லகபெறிக் கட்டணங்கள்:
விண்ணப்பக் கட்டணம்

ரூ. 250.00

பதிவுக் கட்டணம்

ரூ. 1500.00

கற்லகபநறிக் கட்டணம்

பரீட்லசக் கட்டணங்கள் ரூ. 150 * 9
நூைக கட்டணம்

சான்றிதழ் கட்டணம்

12) ஆரம்பத்

•

ரூ. 900.00

ரூ. 1000.00
ரூ. 1000.00

திகதி: பசப்பதம்பர் 2021

13) விண்ணப்பிக்கும்

•
•
•

ரூ. 23500.00

பசயல்முலற:

எங்களுலடய இலணயத் தளத்திைிருந்து விண்ணப்பத்திலனப் பதிவிறக்கம் பசய்யவும்
விண்ணப் படிவத்திலனத் பதளிவாகப் பூரணப்படுத்தவும்
மக்கள் வங்கியின் திம்பிரிகஸாய கிலளயின் கணக்கு இை. 086100101191736 கணக்கில் விண்ணப்ப
முலறவழியாக்கற் கட்டணமாக ரூ. 250.00 லவப்பிைிட்டு விண்ணப் படிவத்தில் தரப்பட்டுள்ள கூட்டில்
ஒட்டவும்.
விண்ணப்பம் மற்றும்

இலணப்புக்கலள பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பவும்;

“சிகரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர்
கதசிய நூைகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் நிறுவகம் (கத.நூ.த.அ.நி.)
பகாழும்புப் பல்கலைக்கழகம்
பகாழும்பு 03”

