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ஆழ்கடலின் ஆழத்லை அக்கடலில் மிைக்கும்

கப்பலிலிருந்து ஒலியலலலய கடலுக்குள்

செலுத்திக் கணிப்பர். அைற்குப் பயன்படும்

கருவிக்கு எதிச ாலிமானி (Echo sounder) எனப்

சபயர். இதைதபால மாணவர்களின் மனசமன்னும்

ஆழ்கடலில் ைளிர்த்திறன் திட்டத்ைால்

ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றங்கலைக் கணிப்பைற்குத்

தைலவயான ை வுகலைத் தி ட்ட “டிடிடி

அப ாஜிைா” என்னும் லகதபசிச் செயலி ஒன்று

உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அச்செயலிலயப்பற்றி

விைக்குகிறது இவ்விைழின் முைற்பதிவு.

ஆழ்கடலுக்குள் ஒலியலலலய அனுப்பப் பயிற்சி

தவண்டும். அதைதபால மாணவர் மனக்கடலுக்குள்

வாழ்க்லகத்திறன்கலை விலைக்கவும் பயிற்சி

தவண்டும். அப்பயிற்சிலயப்பற்றிப் பகிர்கிறது

இ ண்டாவது பதிவு.

ஆழ்கடல் ஆழத்லைக்காணப் பயன்படும் முலற,

ெ ாெரி கடல் மட்டத்லைக் காணப் பயன்படுவது

இல்லல. அதைதபால தகாலடக்காலத்தில்

வகுப்பலறக்கு அப்பால், மாணவர்களின் மனத்தில்

வாழ்க்லகத் திறன்கலை விலைக்கப் பின்பற்றிய

சவவ்தவறு வழிமுலறகலைப்பற்றிப் தபசுகின்றன

மூன்றாவது, நான்காவது பதிவுகள்.

அலனத்லையும் படியுங்கள் . . .

ைங்களின் கருத்துகலைப் பகிருங்கள். . .

நண்பர்களுக்குப் ப ப்புங்கள். . .

சைாடர்ந்து ைங்களின் ஆை லவயும்

ஆதலாெலனலயயும் எதிர்தநாக்கும்,

ஆசிரியர் குழு
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தளிர்த்திறன்திட்டச் செயலி

ைளிர்த்திறன் திட்டம் ைற்சபாழுது

3 சமாழிகளில்

6 மாநிலங்களில்

79,195 பள்ளிகளில்

1 தகாடிக்கும் தமற்பட்ட

மாணவர்களுக்குக்

கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.  

அைன் விலைவாக

மாணவர்களிலடதய ஏற்பட்டுவரும்

நடத்லை மாற்றங்கலை

ஆசிரியர்கள் அப ாஜிைாவிற்கு

எளிதில் சைரிவிக்கவும்

ைளிர்த்திறன் திட்டம் சைாடர்பான

செய்திகலை ஆசிரியர்களுக்கு

அப ாஜிைா சைரிவிக்கவும்

உைவும்வலகயில் “ைளிர்த்திறன்

திட்டச் செயலி” (TTT App) ஒன்று

உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

லகதபசி செயலிகளின் ைைமான

கூகுள் பிதைஸ்தடாருக்குச் (Google

Playstore) சென்று “TTT Aparajitha”

எனத் ைட்டச்சுச் செய்து

தைடினால், இச்செயலி கிலடக்கும். 

அைலன ஆசிரியர்கள் ைமது

லகதபசியில் ை விறக்கி, நிறுவி, 

ைமது பள்ளியின் சபயல த்

ைனிப்பட்ட கடவுச்சொல்தலாடு

(Password) பதிவுசெய்யலாம். பின்னர்

ைளிர்த்திறன் திட்ட வகுப்பு

நிலறவலடந்ை உடதனதய

அதுபற்றிய செய்திகலையும்

ஒளிப்படத்லையும் இச்செயலியின்

வழிதய பதிதவற்றலாம்.  

இச்செயலிலயப் பயன்படுத்தி

ஆசிரியர்கள் பலர் ைளிர்த்திறன்

திட்ட வகுப்புகலைப் பற்றிய

செய்திகலை உடனுக்குடன்

சைரிவித்துக்சகாண்டிருக்கின்றனர். 

- கிருஷ்ணா



டிம் டிம் ைாத ஆசிரியர் பயிற்சி

அப ாஜிைா வழங்கும் வாழ்க்லகத்திறன் கல்வியின் இந்தி வடிவமான டிம் டிம் ைாத லவ

ஹிமாெல் பி தைெத்தில் செயற்படுத்துவைற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைம் 2019 மார்ச் 5ஆம்

நாள் லகசயழுத்திடப்பட்டது. இத்திட்டத்லைச் செயற்படுத்ைலின் முைற்கட்டமாக, 2019

மார்ச் 9ஆம் நாள் சிம்லாவில் மாவட்டத் திட்ட அலுவலர்கள், வட்டா வைநடுவ

ஒருங்கிலணப்பாைர்கள் 55 தபருக்கு டிம் டிம் ைாத பற்றிய அறிமுகம் வழங்கப்பட்டது.

இ ண்டாங்கட்டமாக 2019 சூன் 13ஆம் நாள் முைல் சூலல 25ஆம் நாள் வல 

அம்மாநிலத்திலுள்ை 11 மாவட்டங்களில் பணியாற்றும் 4000 ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி

அளிக்கப்பட்டது.

ஹிமாெல் பி தைெத்தில் 2018 தம 14ஆம்

நாள் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆலணயின்படி

ஒவ்சவாரு மாைமும் நான்காவது

ெனிக்கிழலம “லப இல்லாை நாள்” (Bag

Free Day) என ஒவ்சவாரு பள்ளியிலும்

கலடபிடிக்கப்படுகிறது. மாணவர்களின்

முழுலமயான வைர்ச்சிதய இந்நாளின்

தநாக்கம் ஆகும். எனதவ, அந்நாளில்

பள்ளி அைவிலான விலையாட்டுப்

தபாட்டிகள், கல்வித் துலணச்

செயற்பாடுகள் ஆகியன தபான்றலவ

தமற்சகாள்ைப்படுகின்றன. ஆகதவ,

அந்நாளில் மாநிலம் முழுவதுமுள்ை 2200

உயர்நிலல / தமல்நிலலப் பள்ளிகளில்

டிம் டிம் ைாத திட்டம்

இக்கல்வியாண்டு முைல் செயற்பட

உள்ைது. அப்சபாழுது, பயிற்சிசபற்ற

இவ்வாசிரியர்கள் டிம் டிம் ைாத திட்ட

வகுப்புகலை வழிநடத்துவார்கள்.

- ரூனம் சகைசிக்



கலலகளின் வழி வாழ்க்லகத்திறன்கல்வி

“படிப்பவற்லற மறந்துவிடுகிதறன்; கலந்துல யாடியவற்லற நிலனவுகூர்கிதறன்;

செய்ைலவகலைதயா மனத்தில் பதித்துக்சகாள்கிதறன்” என்னும் கூற்று செயல்வழிக்

கற்றலின் இன்றியலமயாலமலய எடுத்துல க்கிறது. அம்முலறயில் உருவாக்கப்பட்ட

அப ாஜிைாவின் வாழ்க்லகத்திறன் கல்விலய தகாலடவிடுமுலறயிலும் மாணவர்களுக்கு

வழங்கும் தநாக்கில் ைமிழ்நாடு, குஜ ாத், ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களில் “வாழ்க்லகத்திறன்

கல்விக்கான தகாலடகால முகாம்கள்” நடத்ைப்பட்டன. இம்முகாம்கள் அந்ைந்ை

இடங்களிலுள்ை சூழலுக்தகற்ப வடிவலமக்கப்பட்டிருந்ைன.

ைமிழ்நாடு

அப ாஜிைா அறக்கட்டலையால் ஆண்டுதைாறும் ஒருங்கிலணக்கப்படும் தகாலட முகாமில்

கடந்ை மூன்றாண்டுகைாக வாழ்க்லகத்திறலனக் கற்பிக்க சவவ்தவறு வழிமுலறகள்

பின்பற்றப்படுகின்றன. அவ்வலகயில் இவ்வாண்டு “கலலகளின் வழியாக

வாழ்க்லகத்திறன்கல்வி” என்னும் வழிமுலறலயப் பின்பற்றி 2019 தம 6 ஆம் நாள் முைல் 10

ஆம் நாள் வல ஒய்.எம்.சி.ஏ பள்ளியிலும் தம 13 ஆம் நாள் முைல் 17 ஆம் நாள் வல 

அன்லனநகரிலும் இ ண்டு ஐந்துநாள் முகாம்கள் நலடசபற்றன. இவற்றில் கலந்துசகாண்ட

80 மாணவர்களுக்கு புதிர்சவட்டுத் துண்டுகைால் உருவம் அலமத்ைல் (Tangram)

சைன்லனதயாலலயில் சபாம்லமகள் செய்ைல், வண்ண ஓவியந் தீட்டுைல்,

கலலப்சபாருள்கள் செய்ைல், சிறுநாடகங்கள், நிழற்பாலவக்கூத்து ஆகிய

கலலவடிவங்களின் வழிதய வாழ்க்லகத்திறன்கள் கற்பிக்கப்பட்டன.



ஹரியானா மாநில அ சின் தகாலட ொகெ முகாம்கள் (Summer Adventure Camps) இவ்வாண்டு

பஞ்ச்குலா மாவட்டம் மஹல்லா என்னும் ஊரில் நலடசபற்றன. ஒவ்சவாரு முகாமிற்கும் 5

நாள்கள் வீைம் 6 முகாம்கள் சூன் 1ஆம் முைல் 30ஆம் நாள் வல நலடசபற்றன.

இம்முகாங்களில் ஹரியானா மாநிலத்தின் 119 ஊ ாட்சி ஒன்றியங்கலைச் தெர்ந்ை 112

பள்ளிகளில் பயிலும் 988 சபண்மாணவர்களும் அப்பள்ளிகளில் பணியாற்றும் 107 சபண்

ஆசிரியர்களும் பங்தகற்றனர். முகாம்களில் பங்தகற்றவர்கள் ைலடகலைத் ைகர்க்கப் பழகுக,

ைன்னி க்கத்லைத் ைவிர்க்கப் பழகுக, மாற்றுக்கருத்லை மு ண்பாடின்றித் சைரிவிக்கப்

பழகுக, ஒப்பானவர்களின் ைாக்கத்லைக் லகயாைப் பழகுக, முடிசவடுக்கப் பழகுக,

தந த்லைத் திட்டமிடப் பழகுக ஆகிய டிம் டிம் ைாத பாடங்கலைக் கற்றனர்.

- ப த்பூஷன்

ஹரியானா

இடம் நாள் மாணவர்கள் பாடம்

லாப்கமன் தம 4 58 நட்புப் பா ாட்டிப் பழகுக

ெத ாடி ஏப் ல் 16 54 மகிழ்வுச்செயலில் ஈடுபடப் பழகுக

மகமதுபு ா ஏப் ல் 18 98 இலக்லக அலமக்கப் பழகுக
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பண்படப் பழகுக!

தைாற்றத்லைப் தபாற்றிப் பழகுக

குஜ ாத்

குஜ ாத் மாநிலத்தில் அகமைாபாத் மாவட்டத்தில் 4 ஒரு நாள் வாழ்க்லகத்திறன் தகாலட

முகாம்கள் நலடசபற்றன. அவற்றில் 294 மாணவர்கள் கலந்துசகாண்டு பயனலடந்ைனர்.

அவ்விவ ம் வருமாறு:-



விலையாட்டுப் பயிற்சி முகாமினருக்கு

ஒருவர், கடினமான சூழ்நிலலகளிலுங்கூட நம்பிக்லகயின் கீற்லறயும் சிக்கலலத்

தீர்ப்பைற்கான வாய்ப்புகலையும் கண்டறிய முலனயும் ‘உடன்பாட்டு நடத்லை’,

வாழ்க்லகத்திறன்கலை அலடவைற்கான கூறுகளில் ஒன்று என்கிறது உலக நலவாழ்வு

அலமப்பு. அந்நடத்லைலய வைரிைம் பருவத்தினரிலடதய விலையாட்டின் வழியாக

விலைக்கும் தநாக்கில், மதுல டி.வி.சுந்ை ம் தமல்நிலலப்பள்ளியில் ஆண்டுதைாறும்

தகாலடகால விலையாட்டுப் பயிற்சி முகாம் நலடசபறுகிறது. அம்முகாமில் இவ்வாண்டு

பங்தகற்ற இருபால் மாணவர்கள் 200தபருக்கு அப ாஜிைா அறக்கட்டலையின் ொர்பில் T-

ெட்லடகள் நன்சகாலடயாக வழங்கப்பட்டன.

- செந்தில்குமார்



சபருஞ்சிறப்பு வாய்ந்ை முயற்சி நன்கு காட்சிப்படுத்ைப்பட்டு இருக்கிறது. பா ாட்டுகள்!

- கி. துர்கா

அறங்காவலர், அப ாஜிைா அறக்கட்டலை, மதுல , ைமிழ்நாடு. 

முக்கியமான லமல்கல்லல அலடந்ைைற்குப் பா ாட்டுகள்! உங்கைது பணி எனக்கு

உள்ளூக்கம் ைருகிறது. உங்கைது சவற்றிக்கும் தமலும் பல ொைலனகலை நிகழ்த்துவைற்கும்

எனது வாழ்த்துகள்.

- சகைைம்

அசமரிக்கா

பங்தகற்றுக்கற்றல் முலறயில் மாணவர்கள் மனத்தில் மதிப்பீடுகலை விலைக்க உைவுகிறது

டிம் டிம் ைா ா திட்டம். இது இந்தியா முழுவதுமுள்ை குழந்லைகலைச் சென்றலடய

தவண்டுசமன விரும்புகிதறன்; வாழ்த்துகிதறன்!

- அர்ச்ென்சபன் ெவுத்திரி

மாவட்டத் சைாடக்கக்கல்வி அலுவலர், வதைாை ா, குஜ ாத்.

ஒரு தகாடி என்னும் லமல்கல்லல அலடந்ைைற்குப் பா ாட்டுகள் பல! இது மிகப்சபரிய

ொைலன. ஒரு தகாடிக் குழந்லைகளின் வாழ்லவத் ைற்சபாழுது சைாட்டுள்ை, புதிய

பாலைலய அலமக்கிற இத்திட்டத்தைாடு நானும் இலணந்திருக்கிதறன் என்பைால்

சபருமிைமாக உணர்கிதறன். வருங்காலத்தில் பிற மாநில அ ொங்கங்களுடனும் இலணந்து

செயல்படவிருக்கும் அப ாஜிைா அறக்கட்டலைக்கு எனது வாழ்த்துகள். இத்திட்டம் நமது

நாட்டின் ஒவ்சவாரு மூலலமுடுக்கிற்கும் ப வும் என நான் மிகவும் நன்னம்பிக்லக

சகாண்டிருக்கிதறன்.

- ப்ரீத்தி

சநாய்டா, உத்ை பி தைெம்.

ைளிர்த்திறன் திட்டத்தின் வீச்லெ அறிந்து மகிழ்கிதறன்.

- எஸ். சவங்கதடஷ்குமார்

ைலலலம நிதி அலுவலர், அப ாஜிைா குழுமம், மதுல , ைமிழ்நாடு.  

ைளிர்த்திறன் திட்டம் சமன்தமலும் வை , புதிய உய ங்கலைத் சைாட வாழ்த்துகள்.

- எம். பாலகுரு

ைலலலம இயக்குலக அலுவலர், அப ாஜிைா குழுமம், மதுல , ைமிழ்நாடு.

இந்தியா முழுவதும், ஒரு தகாடிக்கும் தமற்பட்ட மாணவர்களின் வாழ்க்லகமுலறலய

மாற்றுவைற்கான வழிமுலறத் சைரிந்சைடுத்ை அப ாஜிைா தமலாண்லமக்கும் ைளிர்த்திறன்

திட்டக் குழுவினருக்கும் எனது இனங்கனிந்ை பா ாட்டுகள்!

- திலீப்குமார்

தமலாைர் - கிழக்கிந்தியா, அப ாஜிைா குழுமம், சகால்கத்ைா, தமற்கு வங்காைம்.

ஒரு தகாடி என்னும் லமல்கல்லல அலடந்து, அைலனக் கடந்ைைற்காக இையங்கனிந்ை

பா ாட்டுகள். சமன்தமலும் பல தகாடிகலை அலடயவிருப்பைற்கு வாழ்த்துகள்.

- முலனவர் சு. சவங்கதடஷ்

முதுநிலல செயல்முலறப் பகுப்பாய்வாைர், அப ாஜிைா குழுமம், மதுல , ைமிழ்நாடு.

எதிச ாலிகள்


