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மாணவர்களுக்கு எது டேவவசென்பவே அறிந்து

அேவை வழங்க அலுவலர்கள் விவைந்து

செெற்படும்சபாழுது, அவற்றின் விவைவுகளும்

விவைவில் சவளிப்படுகின்றை. அத்ேகு

முெற்சிகவைப் பற்றித்ோன் இம்மடலின் முேல்

மூன்று பதிவுகளும் டபசுகின்றை. வாழ்க்வகத்திறன்

கல்வி, வைரிைம் பருவ மாணவர்களிடம்

ஆசிரிெரிடமும் ஏற்படுத்தி இருக்கும் நடத்வே

மாற்றங்கவைப் பற்றிக் கூறுகிறது நான்காவது

பதிவு. கூடுேலாக அக்கல்வி மைப்பாங்வக

பண்படுத்துவடோடு முவறொர் கல்விக்கும்

துவணொக இருப்பவே அப்பதிவு

சுட்டிக்காட்டுகிறது. முவறொைாக்

கல்விக்கூடங்களிலும் வாழ்க்வகத்திறன் கல்வி

நிகழ்த்தும் மாற்றங்கவைச் சொல்கிறது ஐந்ோவது

பதிவு. 
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கடந்ே எட்டு ஆண்டுகைாக மூன்று மாேங்களுக்கு

ஒருமுவற இத்திட்டத்தின் செெல்பாடுகள், 

வைர்ச்சி, விவைவு ஆகிெை பற்றிெ செய்திகடைாடு 

ேங்கவை வந்ேவடந்ே “சவற்றியின் விவேகள்” 

என்னும் இச்செய்திமடல் (News Letter) 2020 ெைவரி 

முேல் செய்தித்சோகுப்பாக (News Bulletin) ேங்கவை 

வந்ேவடெ உள்ைது. அச்செய்தித்சோகுப்பில் ஓரிரு

வரிகளில் செய்திக்குறிப்பும் அேவைப் பற்றி

விரிவாக அறிந்துசகாள்வேற்கு ஏதுவாக அஃது

இடம்சபற்றுள்ை வவலப்பக்கத்தின் (Web page) 

உைலியும் (URL) பின்வருமாறு வழங்கப்பட்டிருக்கும். 

சோடர்ந்து ேங்களின் ஆேைவவயும்

ஆடலாெவைவெயும் எதிர்டநாக்கும்,

ஆசிரிெர் குழு
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உள்ளடக்கம்

ஹரிொைா மாநில கல்வித்துவற 6, 7, 8ஆம்

வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்காை

ொகெ முகாவம செப்டம்பர் 16ஆம் நாள் முேல்

அக்டடாபர் 7ஆம் நாள் வவை காட்பூரி

என்னுமிடத்தில் ஒருங்கிவணத்ேது. 

அம்முகாமில் டிம் டிம் ோடை பாடங்கள்

ஒளிபைப்பப்பட்டை. 

https://www.aparajitha.org/tim-tim-tare-adventure-

camps-in-haryana/

https://www.aparajitha.org/tim-tim-tare-adventure-camps-in-haryana/


இைாஜஸ்ோனில் . . . 

“கல்வி மற்றும் ஆைாய்ச்சி இவணெம்” (ERNET - Education and Research Network) என்னும்

அவமப்பு இந்திெ அைசின் மின்ைணு மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்ப அவமச்ெகத்தின் கீழ்

இெங்கும் ேன்ைாட்சி சபற்ற அறிவிெல் நிறுவைம் ஆகும். இந்ே அவமப்பின் வழிொகடவ

ேற்சபாழுது இைாஜஸ்ோன் மாநிலத்தின் கல்வி ஒளிபைப்பு டமற்சகாள்ைப்படுகிறது.

எைடவ, ேளிர்த்திறன் திட்டத்தின் இந்திவடிவமாை டிம் டிம் ோடைவவ இந்நிறுவைத்தின்

வழிொக ஒளிபைப்ப இைாஜஸ்ோன் மாநில கல்வித்துவற முேன்வமச்செெலாைர் டாக்டர்

ஆர். சவங்கடடஸ்வைன் இ.ஆ.ப. ஆவணயிட்டார். அேைடிப்பவடயில் சோடக்கக்கல்வி

இெக்குநர் திருமிகு ஓம்பிைகாஷ் கடெைா இ.ஆ.ப. டிம் டிம் ோடை பாடங்கவை 33

மாவட்டங்களிலுள்ை 34 மாவட்டக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைங்கள் (Districts Institute of

Education & Training - DIET) வழிொக ஒளிபைப்ப 2018 ஆகஸ்ட் 2ஆம் நாள் ஆவணயிட்டார்.

அந்ே ஆவணகளின் விவைவாக 2019 ஆகஸ்ட் 28ஆம் நாள் உேய்பூர் மாவட்டக் கல்வி

மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம் அம்மாவட்ட ஆட்சிெர் திருமிகு ஆைந்தி இ.ஆ.ப. முன்னிவலயில்

டிம் டிம் ோடைவின் முேல் ஒளிபைப்வபத் சோடங்கிெது. அேவைத் சோடர்ந்து பிற

மாவட்டங்களிலுள்ை பயிற்சி நிறுவைங்களும் ேமது ஒளிபைப்பிவைத் சோடங்கியுள்ைை.

இவ்வவகயில் 33 மாவட்டங்களிலுள்ை 1320 பள்ளிகளில் பயிலும் சுமார் 4,16,000

மாணவர்கள் வாழ்க்வகத்திறன் கல்விவெப் சபறுகிறார்கள்.



ஹிமாெல் பிைடேெத்தில் . . .

டிம் டிம் ோடை திட்டத்வே ஹிமாெல் பிைடேெத்தில் செெற்படுத்ே 2019 மார்ச் 5ஆம் நாள்

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் வகசொப்பமிடப்பட்டது. சூன் 13ஆம் நாள் முேல் சூவல 25ஆம்

நாள் வவை ஆசிரிெர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. அேவைத் சோடர்ந்து,

அம்மாநிலத்திலுள்ை 12 மாவட்டக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவை வமெங்களில்

பணிொற்றும் செய்தி மற்றும் ேகவல்சோடர்பு அலுவலர்களின் வழிொக டிம் டிம் ோடை

திட்டத்தின் காசணாளிப் பாடங்கள் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைை. செப்டம்பர் 12ஆம்

நாள் கல்வி இெக்குநைகத்தில் மாநில திட்ட இெக்குநர் திருமிகு ஆஷிஷ் டகாஹ்லி ஹ.ஆ.ப

முன்னிவலயில் நவடசபற்ற மாநில அைவிலாை கூட்டத்தில் மாவட்டத் திட்ட

அலுவலர்களுடன், வட்டாை வைவமெ அைவிலாை வாழ்க்வகத்திறன் கல்வி மற்றும் டிம்

டிம் ோடை பற்றிெ பயிற்சி குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது

ஹரிொைாவில் . . . 

ஹரிெைா மாநில கல்வித்துவறொல் டிம் டிம் ோடை காசணாளிப்பாடங்கள் 6ஆம் வகுப்பு

முேல் 12ஆம் வகுப்பு வவை பயிலும் மாணவர்களுக்குத் சோடர்ந்து ஒளிபைப்பப்படுகின்றை.

ஒவ்டவாைாண்டும் அம்மாநிலக் கல்வித்துவற, டேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ொகெ

முகாங்கவை நடத்துவது வழக்கம். அவ்வவகயில், இவ்வாண்டும் செப்டம்பர் 16ஆம் நாள்

முேல் அக்டடாபர் 7ஆம் நாள் வவை 4 பிரிவுகைாக பல்வால் மாவட்டம் காட்பூரி

என்னுமிடத்தில் அவமந்துள்ை டேசிெ இவைடொர் ொகெப் பயிற்சி நிறுவைத்தில் 6, 7, 8

ஆம் வகுப்புப் பயிலும் மாணவர்களுக்காை ொகெ பயிற்சி முகாம் நவடசபற்றது. இதில் 1188

இருபால் மாணவர்களும் 132 இருபால் ஆசிரிெர்களும் பங்டகற்றைர். வைரிைம்

பருவத்திைருக்கு வாழ்க்வகத்திறன் கல்விவெ வலியுறுத்தும் டநாக்கில் இம்முகாமில்

ஒவ்சவாருநாள் மாவலயும் டிம் டிம் ோடை காசணாளிப் பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டை.



குஜைாத்தில் . . . 

ேளிர்த்திறன் திட்டத்தின் குஜாைாத்தி வடிவமாை டிம் டிம் ோைா, குஜைாத் மாநிலத்தில் ஆறு

ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் சோடக்கப்பள்ளிகளில் சோடங்கப்பட்டது. அது, 2016ஆம் ஆண்டு

முேல் காஸ்தூரிபா சபண்கள் உண்டுவறவிடப்பள்ளிகளிலும் (Residential Schools) 2019

ஜைவரி முேல் உெர்நிவல / டமல்நிவலப்பள்ளிகளிலும் செெற்படுத்ேப்படுகிறது.

அப்பள்ளிகளில் டிம் டிம் ோைா பாடங்கவைப் பயில்வோலும் பயிற்றுவிப்போலும்

பெைவடந்ேவர்கள் ோம் சபற்ற பென்கவைப் பகிர்கிறார்கள்.

உண்டுவறவிடப்பள்ளியில் . . .

டாங் மாவட்டம் ெப்பூட்ைா வட்டம் கிரிநகரில் அவமந்திருக்கும் கஸ்தூரிபா சபண்கள்

பள்ளியில் ேவலவமொசிரிெைாகப் பணிொற்றுகிறார் திருமிகு ஸீஸல்சபன்.

அவர், “இங்கு ேங்கிப்படிக்கும் மாணவிகள் மிகவும் உள்ைடங்கிெ கிைாமங்கவைச்

டெர்ந்ேவர்கள். அவர்களுக்கு வாழ்க்வகத்திறன்கவைப்பற்றித் சேரிொது. இங்கு அவர்களுக்கு

டிம் டிம் ோைா காசணாளிகள் வழிொக வாழ்க்வகத்திறன் கல்விவெ வழங்குகிடறாம். அதில்

இடம்சபற்றுள்ை செெற்பாடுகள், விவைொட்டுகள், பங்டகற்று நடித்ேல்கள், பாடல்கள்

உள்ளிட்ட அவைத்திலும் அவர்கள் ஆர்வத்டோடு பங்டகற்றுக் கற்கிறார்கள். அேன்

விவைவாக அவர்களிடம் குறிப்பிடத்ேக்க மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றை. கவனிக்கப்

பழகுக, மற்றவர்கவை மதிக்கப் பழகுக, பிற பாலிைவை மதிக்கப் பழகுக, பாலிை

உருவாக்கத்வே அறிெப் பழகுக, இலக்கவமக்கப் பழகுக, வீணாக்காதிருக்கப் பழகுக

ஆகிெை உள்ளிட்ட பாடங்களிலிருந்து அவர்கள் பலவற்வறக் கற்றுக்சகாண்டிருக்கிறார்கள்;

அவற்றால் அவர்களிடம் பல்டவறு நடத்வேமாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றை.

எடுத்துக்காட்டாக, இவர்கள் ேங்களுக்குள் சபாருள்கவை கடன்வாங்கிக்சகாள்வார்கள்;

ஆைால், அேற்காக முன்ைர் ‘நன்றி’ கூற மாட்டார்கள். ேற்சபாழுது நன்றிகூறவும்

பாைாட்டவும் பழகி இருக்கிறார்கள். மின்விைக்குகள், மின்விசிறிகள், குழாய்கள்

ஆகிெவற்வற நிறுத்தி வீணாக்காதிருக்கப் பழகியிருக்கிறார்கள். முன்ைசைல்லாம்

இவர்களுக்குள் கருத்துடவறுபாடு வந்ோல் கத்துவார்கள்; இப்சபாழுது கூடிெமர்ந்து

டபசித்தீர்க்கிறார்கள். அன்டபாடு உவைொடி ஒற்றுவமடொடு இருக்கிறார்கள். முன்பு,

டேர்வுநாள் சநருங்கிவரும்சபாழுது நாங்கள் சோடர்ந்து ஆற்றுப்படுத்தும்பணிவெச்

(Counseling) செய்டவாம். ேற்சபாழுது அவர்கள் ேன்ைம்பிக்வகசபற்று இருக்கிறார்கள்;

ேங்கைது இலக்வக அறிந்திருக்கிறார்கள். எைடவ, டேர்விற்குப் பேட்டமும் பைபைப்புமின்றி

ஆெத்ேமாகிறார்கள். இவர்களுக்கு டிம் டிம் ோைா பாடங்கவைக் கற்பிக்கத் சோடங்கிெ

பின்ைர், மற்றவர்கள் கூறுவவே மிகவும் கவைமாகக் டகட்பது முேலிெ பல்டவறு நடத்வே

மாற்றங்கள் எைக்குள்ளும் ஏற்பட்டிருக்கின்றை” என்று கூறிப் புன்ைவகக்கிறார்.
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அகமோபாத்தில் உள்ை நாைாெண் குரு வித்திொலொவில்

பதிசைான்றாம் வகுப்புப் பயிலும் திருமிகு காசுவீ, “டிம் டிம் ோைா

காசணாளிப் பாடங்கள் எங்கைது படிப்பிற்கும் மிக உேவிொக

இருக்கின்றை. எடுத்துக்காட்டாக, நிவைவாற்றலால் சவல்லப்

பழகுக பாடத்தில் “பைமிசிெம்” (Paramecium) என்னும் சிற்றுயிரியின்

அவமப்வப நிவைவுகூர்வேற்காை வழி ஒரு மாறுபட்ட முவறயில்

விைக்கப்பட்டிருந்ேது. அேன் வழிொக நிவைவுகூரும் கவலவெ

அறிந்துசகாண்டடன். இந்ே உத்திவெப் பென்படுத்தி பிற

உயிரிகளின் அவமப்புகவை எளிோக நிவைவுகூர்கிடறன். இந்ே

முவறவெப் பென்படுத்தும் சபாழுது அவற்வற நீண்டகாலத்திற்கு

நிவைவுகூை முடியும்; மைப்பாடம் செய்ெடவண்டிெது இல்வல”

என்கிறார்.

காந்திநகர் மாவட்டம் ைாண்டிஷா வட்டத்திலுள்ை

சஜ.எஸ்.வித்திொமந்திரில் பதிசைான்றாம் வகுப்புப் பயிலும்

திருமிகு மடகஷ், “நான் அறிவிெல் பிரிவவத் டேர்ந்சேடுக்க

விரும்பிடைன். ஆைால், ‘அறிவிெவலப் படிப்பது கடிைம்;

டமலும் நமது குடும்பச் சூழ்நிவலொல் உைக்கு எங்கைால்

உேவமுடிொது’ என்று என் சபற்டறார்கள் கூறிைார்கள்.

அவர்கைது எச்ெரிக்வகயும் மீறி பதிசைான்றாம் வகுப்பில்

அறிவிெல் பிரிவில் டெர்ந்துள்டைன். இங்கு டிம் டிம் ோைாவின்

கடிைமாக உவழக்கப் பழகுக காசணாளிப் பாடத்வேப்

பார்த்டேன். அதில் நமது இலக்வக அவடெக் கடிைமாக

உவழக்கவும் ேவடகவை எதிர்சகாள்ைவும் டவண்டும் எைக்

கூறப்பட்டிருந்ேது. எைடவ, எைது இலக்வக அவடெ நான்

கடிைமாக உவழக்க டவண்டும் என்பவேத் சேளிவாகப்

புரிந்துசகாண்டடன். அவ்வாடற உவழத்து எைது இலக்வக

அவடடவன்” என்கிறார்.

அடே வகுப்பில் பயிலும் திருமிகு மான்ஸி, “எைக்கு

டேர்வுக்காலத்தில் இைவு டநைத்தில் சநடுடநைம் விழித்திருந்து

படிக்கும் பழக்கம் உண்டு. இேைால் எைக்கு கண்சணரிச்ெலும்

டொர்வும் ஏற்படும் டிம் டிம் ோைாவின் “டேர்வவ

எதிர்சகாள்ைப் பழகுக” காசணாளிவெப் பார்த்ே பின்ைர்,

இைவு சநடுடநைம் படிக்கக்கூடாது, குறிப்பிட்ட டநைத்திற்கு

ஒருமுவற ஓய்சவடுக்க டவண்டும், அவமதிொை சூழ்நிவலயில்

படிக்க டவண்டும் என்பைவற்வற அறிந்துசகாண்டடன்.

அவற்வறப் பின்பற்றி இப்சபாழுது படிக்கிடறன். முன்சபல்லாம்

டேர்வுக்குக் கிைம்பும்சபாழுதுோன் டேவவொைவற்வற எடுத்து

வபக்குள் வவப்டபன்; இப்சபாழுசேல்லாம் முேல்நாள் இைடவ

அந்ே டவவலவெ முடித்துவிடுகிடறன். அேைால் இப்சபாழுது

என்ைால் பேட்டமின்றித் டேர்சவழுே முடிகிறது.” என்கிறார்.

டிம் டிம் ோைா காசணாளிப் பாடங்கைால் மாணவர்களிடமும் ஆசிரிெர்களிடமும்

ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றங்கள் பலவற்றிலிருந்து டேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட சில துளிகடை இவவ.

இத்துளிகள் ஒரு ேவலமுவற மாற்றத்தின் அவடொைங்கள் என்பதில் ஐெமில்வல.
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ேளிர்த்திறன் திட்டம் ேமிழ்நாட்டில் பள்ளிகள், மாணவர் இல்லங்கள், அல்லைசு

அவமப்புகள், கல்லூரிகள் எைப் பல்டவறுவிேமாை இடங்களில் செெற்படுத்ேப்படுகிறது.

அவற்றின் சோடர்ச்சிொக கடந்ே இைண்டு ஆண்டுகைாக திருவள்ூரர், காஞ்சிபுைம்,

செங்கற்பட்டு, நாகபட்டிைம் மாவட்டங்களில் 850 மாவலடநை ஓைாசிரிெர் பள்ளிகளில்

25,500 மாணவர்களுக்கு ேளிர்த்திறன் திட்டத்தின் வழிொக வாழ்க்வகத்திறன் கல்வி

வழங்கப்படுகிறது.

அேவைப்பற்றி அப்பள்ளிகவை நடத்தும் எஸ்.வி.ஆர்.டி.எஸ். நிறுவை ஒருங்கிவணப்பாைர்

திருமிகு பி.பி. விஜெைாகவன், “எங்கைது மாவலடநை ஓைாசிரிெர் பள்ளிகள் கிைாமப்

பகுதிகளில் அவமந்திருக்கின்றை. வழக்கமாை முவறகவைப் பின்பற்றி வழங்கப்படும் கல்வி

இவர்களுக்கு ெலிப்பாக இருக்கிறது. அேைால், அவர்களின் படிப்பும் எந்திைத்ேைமாக

இருந்ேது. இந்நிவலயில்ோன் ேளிர்த்திறன் திட்டத்வே அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்டோம்.

பாடத்வேவிட விவைொட்டில் ஆர்வமுவடெ அவர்கள், விவைொட்டின் வழிொகக்

கற்றுத்ேைப்படும் ேளிர்த்திறன் திட்டப்பாடங்கவை உற்ொகத்டோடு கற்கிறார்கள். அதில்

கற்றல்முவற எளிோக இருப்போல், சமல்லக் கற்கும் மாணவர்களும் எளிதில்

கற்றுக்சகாள்கிறார்கள். அேன்விவைவாக அவர்களிடம் உற்ொகமும் ேன்ைம்பிக்வகயும்

சபருகியிருக்கின்றை; கல்வியின் மீது ஆர்வம் பூத்திருக்கிறது” என்கிறார்



ேளிர்த்திறன் திட்டத்தின் பென் உலகைாவி ஒளிவீெ வாழ்த்துகிடறன். அேைது

செெல்பைப்பும் இலட்சிெத்தின் ஆழமும் ொேவைகளின் அவமதியும் அபைாஜிோவின்

எதிர்கால விஸ்வரூபத்வே மிகத்சேளிவாகக் காட்டுகின்றை. வாழ்த்துக்கள்!

- முவைவர் கமலம் ெங்கர்

ேமிழ்ப்டபைாசிரிெர் (ஓய்வு), 

சென்வை, ேமிழ்நாடு.

உங்கைது பைந்துவிரிந்ே செெல்கள் எைது மைத்தில் ஆழப்பதிந்துள்ைை.

அப்பணிகவைப்பற்றிெ சுருக்கமாை செய்திவெ இம்மடல் டநர்த்திொக வழங்குகிறது.

இேவைப் படிப்பேற்காக உற்ொகத்டோடு காத்திருக்கிடறன்.

- முவைவர் எஸ். ைாோகிருஷ்ணா

வஹத்ைாபாத், சேலுங்காைா.

மீண்டுசமாரு முவற பாைாட்டுகள். நீடித்துநிவலக்கும் நன்முெற்சிவெக் கண்டு மகிழ்கிடறன்!

- செல்வி ெந்டோெம்

நிர்வாகத் ேவலவர், 

டி.வி.எஸ்.லட்சுமி வித்ொ ெங்கம், மதுவை, ேமிழ்நாடு.

சமன்டமலும் வைர்ச்சிெவடெ வாழ்த்துகள்.

- லட்சுமி கிடஷார்

சபங்கூரரு, கர்நாடகா.

ேளிர்த்திறன் திட்டத்தில் ஹிமாெல் பிைடேெம் இவணக்கப்பட்டிருப்பவே அறிந்து மகிழ்ச்சி.

வரும்நாள்களில் டமலும் பல மாநிலங்கவையும் இவணக்க அவ்வணியிைருக்கு வாழ்த்துகள்.

மாணவர்களின் நடத்வே மாற்றங்களின் நிவலவெ அறிெ சோழில்நுட்பத்வே (வகடபசிச்

செெலி) பென்படுத்ேத் சோடங்கியிருப்பது வைடவற்கத்ேக்க முன்டைற்றம். இது டநைத்வே

மிச்ெப்படுத்துவடோடு துல்லிெமாை ேைவுகவையும் வழங்கும்.

- எம். பாலகுரு

ேவலவம நலவாய்ப்பு ஆட்சிெர், 

அபைாஜிோ குழுமம், மதுவை, ேமிழ்நாடு.

மற்சறாரு விெத்ேகு மடல். பாைாட்டுகளும் வாழ்த்துகளும்!!

- ஆயிஷா பரீன்

இவண வணிக டமலாைர், 

அபைாஜிோ கார்ப்படைட் ெர்வீஸஸ் (பி) லிமிசடட், சென்வை, ேமிழ்நாடு.

டகாவடக்கால வாழ்க்வகத்திறன் முகாம் ஐந்து நாள்கடை நடந்ோலும் அேன் விவைவவ

ஆண்டுமுழுவதும் என் குழந்வேகளிடம் காணமுடிகிறது. ஆம். . . அவர்கள் அேவைப்பற்றி

ஒவ்சவாருநாளும் உவைொடுகிறார்கள்; அடுத்ே ஆண்டு நவடசபறவுள்ை முகாமில்

கலந்துசகாள்ை ஆர்வத்டோடு காத்திருக்கிறார்கள்.

- தி. மதுசூேைன்

டமலாைர், 

அபைாஜிோ கார்ப்படைட் ெர்வீஸஸ் (பி) லிமிசடட், மதுவை, ேமிழ்நாடு.

எதிசைாலிகள்


