‘பயிற்சி-ஆசிரியர் கல்வித் திட்டம்’
(TUTOR LEARNING INITIATIVE) பபற்ற ோர்கள்,
பரோமரிப்போளர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கோன
தகவல்கள்
2021-ஆம் ஆண்டில் மாணவ-மாணவியர்களுக்கு அவர்களுடைய கல்வியில் ஆதரவுதவி அளிப்பதற்கான
‘பயிற்சி-ஆசிரியர் கல்வித் திட்ைம்’(Tutor Learning Initiative) எனும் திட்ைத்டதப் பற்றிய பபற்ற ார்கள்,
பராமரிப்பாளர்கள் மற்றும் பாதுகாவலர்களுக்கான தகவல்களாகும் இடவ.
2020-ஆம் ஆண்ைானது பாைசாடல சமூகத்டதச் றசர்ந்த ஒவ்பவாருவருக்கும் அசாதாரணமானதாகவும், சவால்
விடுக்கக்கூடியதாகவும் இருந்திருக்கி து.
பபரும்பான்டமயான விக்றைாரிய மாநில மாணவ-மாணவியர்கள் இந்த ஆண்டின் ‘பருவம் 2 மற்றும் 3
ஆகியவற்றின் பபரும்பகுதிகடளத் பதாடலவழிக் கல்வியில் கழித்தனர், மற்றும் இந்தக் காலப் பகுதியில் நமது
மாணவ-மாணவியருக்கு பதாைர்ந்த கற் ல் மற்றும் றபாதிப்பு வசதிகடள அளிக்க நமது விக்றைாரிய மாநிலப்
பாைசாடலகளும் அவர்களது சமூகத்தினரும் அபாரமான முயற்சிகடள றமற்பகாண்ைனர்.
‘பருவம் 4’-இல், பாைசாடலத் தலத்தில் அளிக்கப்படும் கல்வி முட க்குத் தம்டம
மாற்றியடமத்துக்பகாள்வதில் மாணவ-மாணவியருக்கு உதவியறதாடு மட்டுமல்லாமல், விக்றைாரியா மாநிலம்
முழுவதுமுள்ள பாைசாடலகள் மாணவ-மாணவியர்களது மனநலம் மற்றும் பபாதுநலத்திற்கு
ஆதரவுதவியளிப்பதிலும் கவனம் பசலுத்தியுள்ளன. தனிப்பட்ை மாணவ-மாணவி ஒருவரது படிப்பில்
ஏற்பட்டுள்ள இடைபவளிகளின் மீது கவனம் பசலுத்துவதன் மூலமும், படிப்பில் றமலதிக உதவி
றதடவப்படும் மாணவ-,மாணவியர்கடள அடையாளம் காண்பதன் மூலமும் வகுப்பட டய அடிப்படையாகக்
பகாண்ை அவதானிப்புகள் மற்றும் மதிப்பீடுகடளப் பயன்படுத்தி மாணவ-மாணவியரது கல்விடய மதிப்பீடு
பசய்வதில் ஆசிரியர்கள் கவனக்-குவிவு பசலுத்திவருகின் னர்.

பதாடலவழிக் கல்விமுட அனுபவமானது ஒவ்பவாரு மாணவ-மாணவிக்கும் பவவ்றவறு விதமாக இருந்தது
என்படத நாம் அறிறவாம். சில மாணவ-மாணவியரது கல்வி வளர்ச்சி சி ப்பாக இருந்த அறத றவடளயில்,
மற் சில மாணவ-மாணவியர்கள் பதாடலவழிக் கல்விமுட யில் அறத அளவிலான முழு ஈடுபாட்டிடனக்
பகாள்ள இயலாமல் இருந்திருக்கலாம். எதிர்பார்க்கப்படும் கற் ல் அளவுகடள அடைய, 2021-ஆம் ஆண்டில்
இைம்பப விருக்கும் பதாைர்ந்த, உயர்-தரப் றபாதிப்புமுட கள் பபரும்பான்டமயான எமது மாணவமாணவியருக்கு
றபாதுமானடவயாக இருக்கும். 2021-ஆம் ஆண்டில் அளிக்கப்படும் கூடுதலான தீவிர கற் ல் ஆதரவுதவிகளின்
மூலம் சில மாணவ-மாணவியர் பலன் பபறுவர்.

இதற்கு ஏது பசய்யும் வடகயில், தமது படிப்பில் றமலதிக ஆதரவுதவி றதடவப்படும் மாணவ-மாணவியருக்கு
உதவியளிக்க 2021-ஆம் ஆண்டில் ஏ த்தாழ 4,100 ஆசிரியர்கடள பயிற்சி-ஆசிரியர்களாக ஈடுபடுத்த
விக்றைாரிய மாநிலத்திலுள்ள பாைசாடலகளுக்கு உதவ, ‘பயிற்சி-ஆசிரியர் கல்வித் திட்ை’(Tutor Learning
Initiative)-த்தில் 250 மில்லியன் ைாலர்கடள விக்றைாரிய மாநில அரசாங்கம் முதலீடு பசய்கி து என்படத
நீங்கள் அறிந்திருக்கக்கூடும். இந்தத் திட்ைத்திடன தமது மாணவ-மாணவியருக்காக மிகச் சி ந்த முட யில்
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எப்படி நடைமுட ப்படுத்துவது என்படதப் பாைசாடலகள் தீர்மானிக்கும், றமலும் மற் படிப்பு
சம்பந்தப்பட்ை அல்லது பாைசாடல நைவடிக்டககளில் ஏற்படும் இடையூறுகடள மட்டுப்படுத்தும் விதத்தில்
மாணவ-மாணவியர்கள் இந்த உதவிடயப் பபறுவடத பாைசாடலகள் உறுதிப்படுத்தும்.

தீவிரக் கல்விமுட வழியாகப் பிள்டளகளுக்கு உதவ கூடுதல் ஆசிரியர்கடள அமர்த்துவதன் காரணமாக, மற்
அடனத்து மாணவ-மாணவியர்களுடைய சாதடனகள், ஈடுபாடு மற்றும் பபாதுநலம் ஆகியடவ பூர்த்தி
பசய்யப்படுவடத உறுதிப்படுத்துவதற்கான தி ன் வகுப்பட ஆசிரியர்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும்.
2021-ஆம் ஆண்டில் தமக்குத் றதடவப்படும் ஆதரவுதவி அடனத்து மாணவ-மாணவியர்களுக்கும் இதன்
மூலம் கிடைக்கும்.
‘பயிற்சி-ஆசிரியர் கல்வித் திட்ை’(Tutor Learning Initiative)-த்டதப் பற்றிய றமலதிகத் தகவல்களும்,
நமது பாைசாடலயில் படிப்பில் ஆதரவுதவி றதடவப்படும் தனிப்பட்ை மாணவ-மாணவியருக்காக இந்தத்
திட்ைம் எவ்வாறு நடைமுட ப்படுத்தப்படும் என்பதும் 2021-ஆம் ஆண்டில் மாணவ-மாணவியர்கள் பயிற்சிஆசிரியர்கள் மூலமான உதவிடயப் பப த் துவங்குவதற்கு முன்பாகக் பகாடுக்கப்படும்.
‘பருவம் 4’-இல், மாணவ-மாணவியருடைய பதாடலவழிக் கல்வி அனுபவங்கடளப் பற்றியும், அவர்கள்
பாைசாடலத் தலக் கல்விமுட க்குத் திரும்புவடதப் பற்றியும் அறிந்துபகாள்ள பாைசாடலகள் மாணவமாணவியருைன் றசர்ந்து பசயலாற்றும்.

உங்களுடைய பிள்டள வீட்டிலிருந்து படிக்கும்றபாது, அல்லது அவர் பாைசாடலக்குத் திரும்பிய பி கு,
அவருக்கு படிப்பிலுள்ள ஈடுபாட்டைப் பற்றிய கவடல உங்களுக்கு இருந்தால், தயவுபசய்து உங்களுடைய
பாைசாடலயுைன் பதாைர்புபகாள்ளுங்கள்.
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