தமிழ்நாடு அரசு
பள்ளிக் கல்வித்துைற

இல்லம் ேதடிக் கல்வி ைகேயடு

திரு.

மு.க. ஸ்டாலின்

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலைமச்சர்

முைனவர்.

பழனிேவல் தியாக ராஜன்

மாண்புமிகு நிதித்துைற, திட்டம், மனிதவள ேமலாண்ைம,
ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வுக்கால நன்ைமகள் அைமச்சர்

திரு.

அன்பில் மேகஸ் ெபாய்யாெமாழி
மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித் துைற அைமச்சர்

பள்ளிக் கல்வித் துைற
இல்லம் ேதடிக் கல்வி :
ெகாேரானா ெபருந்ெதாற்றுப் ெபாது முடக்க காலங்களில், அரசுப் பள்ளிகளில் 1
முதல் 8ஆம் வகுப்பு வைர பயிலுகின்ற மாணவர்களின் கற்றல் இைடெவளி /
இழப்புகைளக் குைறத்திடும் வைகயில் “இல்லம் ேதடிக் கல்வி” என்கிற திட்டத்ைத
மாநிலம் முழுவதும் ெசயல்படுத்திடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

“இல்லம் ேதடிக் கல்வி”

திட்டமானது, மாநில அரசின் 100 சதவீத நிதிப் பங்களிப்பின்கீழ், ரூ.200 ேகாடி
மதிப்பீட்டில் தமிழகம் முழுவதும் ெசயல்படுத்தப்படும்.
திட்டத்தின் ெதாைலேநாக்கு:
ெகாேரானா ெபருந்ெதாற்றுப் பரவல் சார்ந்த ெபாது முடக்க காலங்களில், அரசுப்
பள்ளிகளில்

1

முதல்

8ஆம்

வகுப்பு

வைர

பயிலுகின்ற

மாணவர்களின்

கற்றல்

இைடெவளி மற்றும் இழப்புகைளச் சரிெசய்தல்.
திட்டக்குறிக்ேகாள்:
அ. பள்ளி ேநரங்கைளத் தவிர, பள்ளி வளாகங்களுக்கு ெவளிேய, மாணவர்கள் வசிப்பிடம்
அருேக சிறிய குழுக்கள் அடிப்பைடயில், சார்ந்த பள்ளித் தைலைம ஆசிரியர் மற்றும்
தன்னார்வலர்களின் பங்ேகற்புடன் மாணவர்களுக்கு கற்றல் வாய்ப்ைப வழங்குதல்.
ஆ. மாணவர்கள், பள்ளிச் சூழலின்கீழ் ஏற்கனேவ ெபற்றுள்ள கற்றல் திறன்கைள
“இல்லம்

ேதடிக்

கல்வி”

திட்டச்

ெசயல்பாடுகளின்

வாயிலாக

மீண்டும்

வலுப்படுத்துதல்.
இ. இத்திட்டம் 6

மாதகாலத்திற்கு,

தினசரி குைறந்தபட்சம்

1 முதல் 1½ மணி ேநரம்

(மாைல 5 மணி முதல் 7 மணி வைர) மாணவர்களுக்கு கற்றல் வாய்ப்ைப வழங்கி
அவர்கைள அன்றாட கற்றல் ெசயல்பாடுகளில் எளிய முைறயில் படிப்படியாக
பங்ேகற்கச் ெசய்தல்.
திட்டச் ெசயல்பாட்டு வழிமுைறகள்:
தமிழகத்தில் 92,297 குடியிருப்புகளில் உள்ள 34,05,856 மாணவர்கள் அரசுப்
பள்ளிகளில்

.ஆம் வகுப்பு வைர கல்வி பயின்று வருகின்றனர் 8 முதல் 1ெகாேரானா

ெபருந்ெதாற்று

ெபாது

முடக்க

காலங்களில்

பள்ளிகள்

ெசயல்படாததால்

மாணவர்களிைடேய கடுைமயான கற்றல் இழப்ைப ஏற்படுத்தியது இந்த .கிராமப்புற
குடியிருப்பு அடிப்பைடயிலான ெவளியீட்டு திட்டமானது, குழந்ைதகளிைடேய கற்றல்
இழப்புகைள குைறக்க உதவும்.
இது ஒரு தன்னார்வ அடிப்பைடயிலான திட்டம் என்பதால், இந்த திட்டத்ைத
ெவற்றிகரமாக ெசயல்படுத்த சமூகத்தில் தீவிர விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட ேவண்டும் .
கிராமஅளவில் சமூக அைமப்புகைள ஈடுபடுத்தி சமுதாய ஒருங்கிைணப்ைப ஏற்படுத்த
ேவண்டும்" .இல்லம் ேதடிக் கல்வி

திட்டத்தின் ெசய்திைய "ெதரு நாடகங்கள்,

ெபாம்மலாட்டம், நடனம் மற்றும் பாடல்கள் ேபான்றவற்றின் மூலம் உள்ளூர் நாட்டுப்புற
கைலஞர்களின் உதவியுடன் பல்ேவறு தகவல் தகவல் ெதாடர்பு பிரச்சாரங்கள் ,கல்விசார் ,

ேமற்ெகாண்டு கிராமங்களில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ேவண்டும்.பள்ளி அளவில், திறன்
ேமம்பாட்டு ெசயல்பாடுகள், சுவர் ஓவியம் ேபான்றைவ ஏற்பாடு ெசய்யப்பட உள்ளன.
"இல்லம் ேதடிக் கல்வி

" திட்டம் சார்ந்த சுவெராட்டிகள், துண்டு பிரசுரங்கள் மற்றும்

பதாைககள், கிராமங்களில்

அைனவரும் காணும் வண்ணம் ைவத்திட ேவண்டும்.

இைளஞர்களின் கவனத்ைத ஈர்க்க, மாவட்ட அளவில் மிதிவண்டி ேபரணிகள் மற்றும்
மராத்தான்-ெதாடர் ஒட்டம் நடத்தப்பட உள்ளன. நடமாடும் ெமாைபல் ேவன்களில்
கைலஞர்கைள ெகாண்டு கைல கலாச்சார நடனம் மற்றும் "இல்லம் ேதடிக் கல்வி

"

உணர்ைவ பரப்பும் பாடல்கள் ேபான்றைவ நடத்த / திட்டமிடப்பட்டுள்ளது / ஏற்பாடு
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. மாநில அளவில், IEC நடவடிக்ைககளின் ஒரு பகுதியாக, சமூக
ஊடகங்களில் விளம்பர பிரச்சாரங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படும். ெதாைலக்காட்சி, வாெனாலி
மற்றும் பிற தகவல் ெதாடர்புக் கருவிகள் வாயிலாக மாநிலத் தைலைம மற்றும்
பிரபலங்கள் மூலம் ெசய்திகள் தயாரிக்கப்பட்டு ஒளிபரப்பப்படும்.
கிராம அளவில், ெபாருத்தமான "இல்லம் ேதடிக் கல்வி

" கற்பித்தல் இடங்கள்

பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான மற்றும் குழந்ைதகளுக்கு அணுகக்கூடிய வைகயில் ேதர்வு
ெசய்யப்பட ேவண்டும். ேபாதுமான மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் வசதி உறுதி ெசய்யப்பட
ேவண்டும்

மற்றும்

தமிழக

அரசால்

வழங்கப்பட்ட

ேகாவிட்

ெதாடர்பான

நிைலயானவழிகாட்டு ெநறிமுைறகள் பின்பற்றப்பட ேவண்டும். ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
இடம் மதச்சார்பற்ற மற்றும் பாகுபாடற்றதாக இருக்க ேவண்டும், இதனால் அந்த பகுதியில்
உள்ள அைனத்து குழந்ைதகளுக்கும் இடமளிக்க முடியும். கிராமக் குடியிருப்புகளுக்குள்
அரசு

கட்டிடங்கள்,

சமுதாயக்

கூடங்கள்

ேபான்றவற்றில்

உள்ள

இடங்களுக்கு

முன்னுரிைம அளிக்கப்படும்.
இந்த

திட்டம்

முழுவதும்

தன்னார்வலர்களின்

ெதாண்டு

உணர்வுகளின்

அடிப்பைடயில் (spirit of volunteerism) இயக்கப்படும். "இல்லம் ேதடிக் கல்வி

" என்ற

ெசய்திைய எடுத்துச் ெசல்வைதத் தவிர, IEC நடவடிக்ைககள் தன்னார்வலர்களுக்கு இந்த
முயற்சியில் பங்ேகற்க ஒரு திறந்த அைழப்ைப வழங்கும் தன்னார்வலைர பணியமர்த்தல்
என்பது தன்னார்வலர் பதிவு, தன்னார்வலர் ேதர்வு, தன்னார்வலர் பயிற்சி மற்றும்
தன்னார்வலர்

பின்னூட்டம்

ஆகியவற்ைற

உள்ளடக்கியதாகும்.

தன்னார்வலைரப்

பயன்படுத்துவதற்கான அைனத்து நிைலகைளயும் எளிதாக்கும் ெபாருட்டு, "இல்லம்
ேதடிக் கல்வி

" இைணயதள ேபார்ட்டல் மற்றும் "இல்லம் ேதடிக் கல்வி

" விண்ணப்பம்

ெவளியிடப்படும். இவற்ைறப் பயன்படுத்தி, பள்ளி-மாணவர்-ெதாண்டர்-கிராம ெதாடர்பு
தைடயின்றி நடக்கும். ஒரு தன்னார்வலர் பணியில் இருந்து விடுபட விரும்பினால், அந்த
இைடெவளிைய பூர்த்தி ெசய்ய ேபாதுமான தன்னார்வலர்கள் இருப்பில் உறுதி ெசய்தல்
ேவண்டும்.

இந்த

தன்னார்வலர்களுக்கு

குழந்ைதகைளக்

ைகயாள்வது

மற்றும்

கற்பித்தல்-கற்றல் ெபாருட்கைள பயன்படுத்துதல் சார்ந்து தீவிரமான மற்றும் விரிவான
பயிற்சி மாதத்திற்கு ஒரு முைற ஒன்றிய அளவில் வழங்கப்படும். இேதேபால், வாரத்திற்கு
ஒரு முைற பள்ளியுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள ஏற்பாடு ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
அேத

பகுதிையச்

அளிக்கப்பட

ேவண்டும்.

வகுப்புகளில்

படிக்கும்

12

ேசர்ந்த
ஆம்

ெபண்
வகுப்பு

குழந்ைதகைளக்

தன்னார்வலர்களுக்கு

ேதர்ச்சி ெபற்ற

முன்னுரிைம

தன்னார்வலர்கள்,

ைகயாள தகுதியுைடயவர்கள்.

1-5

இேதேபால்,

பட்டப்படிப்பு

தகுதி

ெகாண்ட

தன்னார்வலர்கள்

6-8

வகுப்புகளில்

படிக்கும்

குழந்ைதகைள ைகயாள தகுதியுைடயவர்கள். ஒரு ெபாதுவான விதிமுைறயாக 20
குழந்ைதகைள ஒரு தன்னார்வலர் ைகயாள ேவண்டும். ஒரு கிராமத்தில் கற்பிக்க
அதிகமான குழந்ைதகள் இருந்தால், கூடுதல் தன்னார்வலர்கைள ெதரிவு ெசய்து
நியமிக்க ேவண்டும். ஒரு பகுதியில் உள்ள குழந்ைதகள் ெவவ்ேவறு வயதினராக
இருந்தால், குழந்ைதகள் பின்வரும் 2 குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு இக்குழந்ைதகளுக்கு
தனித்தனிேய தன்னார்வலர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் (1) - வகுப்புகள் 1 முதல் 5 வைர,
(2) - வகுப்புகள் 6 முதல் 8 வைர.
ஒரு வருடத்திற்கும் ேமலாக குழந்ைதகள் வழக்கமான, முைறயான கற்றலில்
ஈடுபடாததால் குழந்ைதகளிைடேய உருவாகியுள்ள கற்றல் இைடெவளிைய இைணக்கும்
பாலமாக தூண்டுதல் நுட்பங்கள்

உள்ளடக்கிய

கல்வியியல் உத்திகள்

ஒவ்ெவாரு

குழந்ைதக்கும் உதவுகிறது. இத்திட்டத்தின் முதல் 10 நாட்கள் ககற்றல் கற்பித்தல்
நிகழ்வுகள் பாடத்திட்டத்ைத குழு சார்ந்த பங்ேகற்பு, அனுபவ கற்றல் ெசயல்பாடு
அடிப்பைடயிலான

கற்றல்

ேபான்றவற்றிக்கு

முன்னுரிைம

அளிக்கப்படும்.

இதன்

ெதாடர்ச்சியாக எண்கள், அடிப்பைட ெசயல்பாடுகள், அளவீடு, வடிவியல், பின்னங்கள்
ேபான்றைவகள்
இருப்பின்

படிப்படியாக

ேகட்டல்,

கணிதத்தில்

ேபசுதல்,

வாசித்தல்,

அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
எழுதுதல்,

புரிதல்

ெமாழி

பாடமாக

ஆகியைவகள்

வலியுறுத்தப்படும். சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் அன்றாட வாழ்க்ைக ேபான்றவற்றிலும்
உள்ளீடுகள் வழங்கப்படும். மாநிலக் கல்விவியல் ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவனம் மூலம்
“இல்லம் ேதடிக் கல்வி” வகுப்புகளுக்குரிய பாடத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சராசரியாக, தன்னார்வலர்களின் மாணவர்களுடனான ஈடுபாடு வாரத்திற்கு குைறந்தது 6
மணி ேநரம் இருக்க ேவண்டும். அதாவது தினசரி 1 முதல் 2 மணி ேநரம் வைர உள்ளூர்
சூழலுக்கு ஏற்ப அைமக்கப்பட ேவண்டும். மாணவர்களின் கற்றல் இைடெவளிைய
குைறக்கும் விதமாக இல்லம் ேதடிக் கல்வி

ெசயல்பாடு நைடெபறுகிறதா என்பைத

உறுதி ெசய்ய பள்ளியில் குறிப்பிட்ட கால இைடெவளியில் மதிப்பீடு ெசய்யப்பட
ேவண்டும்.
இத்திட்டத்ைத முழுைமயாக ெசயல்படுத்தும் ேபாது, தன்னார்வத் ெதாண்டு
உணர்ைவ ெகாண்டு குழந்ைதயின் கற்றல் இழப்ைப பூர்த்தி ெசய்யும் அேத ேவைளயில்
குழந்ைதகளின் ெபற்ேறார்களுக்கு மாணவர்களின் கட்டாய கல்வி உரிைமச் சட்ட
விதிகள் மற்றும் பள்ளி ேமலாண்ைம குழுவின் ஒரு பகுதியாக ெபற்ேறார்களாகிய
தங்களின் கடைம மற்றும் ெபாறுப்பு ேபான்றைவ சார்ந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதும்
மிகவும் அவசியமாகும். ேமற்கூறிய அம்சங்களில் முழு கவனம் ெசலுத்தப்பட ேவண்டும்.
அைனத்து நிைலகளிலும் பங்குதாரர்கைள பாராட்டு சான்றிதகள், விருதுகள்
மூலம்

பணமாக

அல்லாமல்

வழங்கி

ஊக்குவிக்கும்

ெசயல்திட்டத்திைன

உருவாக்கிடவும் இத்திட்டத்தில் வழிவைக ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் முடிவில் தன்னார்வலர்கள் மற்றும் சமூக அைமப்புகளுக்கு
ெசயல்திறன் அடிப்பைடயிலான ஊக்கத் ெதாைகயும் வழங்கப்பட உள்ளது. "இல்லம்
ேதடிக் கல்வி

" திட்டம் நவம்பர் 1, 2021 முதல் 2 வாரங்களுக்கு, 12 மாவட்டங்களில்

ெதாடங்குவதற்கு (கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் கடலூர், திண்டுக்கல், ஈேராடு,
காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி, கிருஷ்ணகிரி, மதுைர, நாகப்பட்டினம், நீலகிரி, தஞ்சாவூர்,
திருச்சி

மற்றும்

விழுப்புரம்)

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

முன்ேனாட்டத்

ெசயல்படுத்தப்பட்ட இத்திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் விைளவுகளின்
அைனத்து

மாவட்டங்களிலும்

ெசயல்படுத்தப்படும்.

மாநில

திட்டமாக

அடிப்பைடயில்

அளவிலான இத்திட்டம்

2021-22 கல்வியாண்டுடன் இைணந்து ேம 2022 வைர ெதாடரும்.
திட்ட அைமப்பு முைற;
“இல்லம் ேதடிக் கல்வி” திட்டத்ைத மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பாகச்
ெசயல்படுத்திடும் வைகயில் 4 அடுக்கு குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
நிைல 1 – மாநில அளவிலான குழு
நிைல 2 – மாவட்ட அளவிலான குழு
நிைல 3 – ஒன்றிய அளவிலான குழு
நிைல 4 – பள்ளி ேமலாண்ைமக் குழு
நிைல 1 – மாநில அளவிலான குழு;
அைமப்பு முைற;
தைலவர்

மாநிலத் திட்ட இயக்குநர், ஒருங்கிைணந்த பள்ளிக் கல்வி

உறுப்பினர் ெசயலர்

சிறப்பு பணி அலுவலர், இல்லம் ேதடிக் கல்வி

பிற உறுப்பினர்கள்

•

ஆைணயர், பள்ளி கல்வி,

•

இயக்குநர், ெதாடக்கக்கல்வி,

•

இயக்குநர், மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவனம்

•

ஆேலாசைனக் குழு உறுப்பினர்கள்

(கல்வித்துைற மற்றும் சமூக ெசயல்பாடுகளில் அனுபவம் மிக்க
தனிநபர் உட்பட)

மாநில அளவிலான குழுவின் ெபாறுப்புகள்:
•

மாநில அளவில் நைடமுைறபடுத்துவதற்கான உத்திகைள திட்டமிடல்.

•

“இல்லம் ேதடிக் கல்வி” ெசயல்திட்டம் சார்ந்த வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல்.

•

மாநிலம் முழுவதும் தகவல், கல்வி மற்றும் தகவல் ெதாடர்பு ெசயல்பாடுகைள
உருவாக்குதல்.

•

தன்னார்வலர்கைள

ேதர்ந்ெதடுத்தல்,

இத்திட்டத்தில்

ஈடுபடுத்துதல்

மற்றும்

பயிற்சியளித்த சார்ந்த வழிகாட்டுதல்கைள வழங்குதல்.
•

இல்லம் ேதடிக் கல்வி
ஈடுபட்டுள்ள

அைனத்து

ெசயல்படுத்துதல்.

திட்டத்தில் (மாவட்டம், ஒன்றியம் மற்றும் SMC)
குழுக்களுக்கும்

பயிற்சி

அளித்தல்

மற்றும்

•

மாவட்ட அளவிலான குழு / மாவட்ட பிரதிநிதிகளுடன் அவ்வப்ேபாது கூட்டங்கள்
நடத்தி இல்லம் ேதடிக் கல்வி

ெசயல்பாடுகைள கண்காணித்தல்.

•

குறிப்பிட்ட கால இைடெவளியில் தாக்கம் சார்ந்து மதிப்பீடுநடத்துதல்.

•

அைனத்து

நிைலகளிலும்

ெவவ்ேவறு

பங்குதாரர்களுக்கு

ஊக்க

ெதாைக

கட்டைமப்ைபத் திட்டமிடுதல்.
•

நிதி ேமலாண்ைம மற்றும் திட்டமிடல்.

மாநில அளவில் கல்விசார் மற்றும் ெதாழில்நுட்ப உதவி:
1.

கற்றல் கற்பித்தல் உபகரணங்கள் (TLM )
மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் , ஏற்கனேவ உள்ள
கற்றல்

கற்பித்தல்

உபகரணங்கைள

ேதைவயின்

அடிப்பைடயில்

உதவியுடன்

தயாரிக்கும்.

புதிய

அைடயாளம்

கண்டு,

உபகரணங்கைள

பள்ளிகளில்

ஏற்கனேவ

ஒருங்கிைணத்து

ஆேலாசைன

உள்ள

கற்றல்,

குழுவின்
கற்பித்தல்

உபகரணங்கைளயும் உபேயாகிக்கலாம்.
2. “இல்லம் ேதடிக் கல்வி” ெசயலி;
மாநில

அளவிலான

குழு

“இல்லம்

ேதடிக்

கல்வி”

ெசயலிக்கான

ேதைவகைளயும் ெசயல்முைறகைளயும் நிர்ணயிக்கிறது.
நிைல 2– மாவட்ட அளவிலான குழு;
அைமப்பு முைற;
தைலவர்

மாவட்ட ஆட்சியர்

உறுப்பினர் ெசயலர்

முதன்ைமக் கல்வி அலுவலர் (CEO)
• திட்ட இயக்குநர், ஊரக வளர்ச்சி துைற
• முதல்வர், மாவட்ட கல்வியியல் பயிற்சி நிறுவனம்

• மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்
• அைனத்து வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள்
பிற உறுப்பினர்கள்

• பள்ளி

ேமலாண்ைம

குழு

(SMC),

ஊடகப்பதிவு

மற்றும்

ஆவணப்படுத்துதல், தரம், மாவட்ட ஒருங்கிைணப்பாளர்கள்.
• இந்ேநாக்கத்திற்காக பிரத்திேயகமாக நியமிக்கப்பட ேவண்டும்.
(கல்வித்துைற மற்றும் சமூக ெசயல்பாடுகளில் அனுபவம் மிக்க
தனிநபர்

உட்பட)

(பரிந்துைரக்கப்பட்ட

பட்டியைல

மாவட்ட

அளவிலான குழு பகிர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டும்)

மாவட்ட அளவிலான குழுவின் ெபாறுப்புகள்;
•

மாவட்ட, ஒன்றிய மற்றும் பள்ளி அளவில்

(தகவல் கல்விசார் மற்றும் தகவல்

ெதாடர்பு) ெசயல்பாடுகள், பயிற்சி, தன்னார்வலர் பதிவு (ேசைவ ைமயங்கள்

சம்பந்தப்பட்டைவ)

உட்பட

இல்லம்

ேதடிக்

கல்வி

யின்

ஒட்டுெமாத்த

ெசயல்பாடுகைள திட்டமிடல் மற்றும் ெசயல்படுத்தல்.
•

ஒன்றிய அளவிலான குழுக்கள் அைமக்கப்பட்டுள்ளைத உறுதிெசய்தல்.

•

மாவட்ட அளவிலான குழுவின் ஒரு அங்கம் வகிக்கும், கல்வி சால் மற்றும் சமூக
ஒருங்கிைணப்பில் மிகுந்த அனுபவம் உள்ளவர்கள் மற்றும் மாவட்ட மற்றும்
ஒன்றிய ஒருங்கிைணப்பாளர்களுடன் இைணந்து ெசயல்பட ேவண்டும்.

•

இல்லம் ேதடிக் கல்வி

ைமயங்களுக்கு ேதைவயான வளங்கள் மற்றும்

நிதியிைன ஒன்றிய மற்றும் பள்ளி ேமலாண்ைமக் குழுவிற்கு வழங்குதல்.
•

மாவட்ட அளவிலான குழுக்கள் மாதம் குைறந்தது இருமுைறயாவது கூட
ேவண்டும்.

•

இல்லம் ேதடிக் கல்வி
வைகயில்

ைய சிறப்பாக ெசயல்படுத்துவைத உறுதி ெசய்யும்

மாவட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான குழுவினர்

அவ்வப்ேபாது பார்ைவயிடுதல் ேவண்டும்.
•

இல்லம் ேதடிக் கல்வி யின் முன்ேனற்றத்ைத மீளாய்வு ெசய்தல், கண்காணித்தல்
மற்றும் ஆவணப்படுத்துதல்.

•

ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளால் வழங்கப்பட்டுள்ள ெகாேரானா ெதாற்று
பரவைலத்

தடுப்பதற்கான

சமீபத்திய

நிைலயான வழிகாட்டு ெநறிமுைறகள்

பின்பற்றப்படுவைத உறுதி ெசய்தல்.
•

மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள ேதசிய மாணவர் பைட, நாட்டு நலப்பணித் திட்ட
மாணவர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் ஈடுபடுவைத உறுதி ெசய்தல்.

•

தன்னார்வலர்களுக்கு முதற்கட்டமாக ஒன்றிய அளவிலும், அடுத்த கட்டமாக குறு
வள ைமய அளவிலும் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட ேவண்டும்.

•

மாவட்ட அளவில் இத்திட்டத்திற்ெகன பிரத்ேயகமான ஒரு ஆசிரியர் மாற்றுப்
பணியில் அமர்த்தப்பட ேவண்டும்.

நிைல 3–ஒன்றிய அளவிலான குழு;
அைமப்பு முைற;
தைலவர்

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(BDO)

உறுப்பினர் ெசயலர்

பணியில் மூத்த வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் (BEO)
• குறு வள ெதாகுப்பு தைலைமயாசிரியர்
• வட்டார வளைமய ேமற்பார்ைவயாளர்
• ஆசிரியர்கள்-2 ( இல்லம் ேதடிக் கல்வி

பிற உறுப்பினர்கள்

அளவிலான

ஒருங்கிைணப்பு

ெதாடர்பான வட்டார

ெசயல்பாடுகைள

தனிப்பட்ட

முைறயில் கவனிப்பார்கள். இந்த திட்டம் நிைறவைடயும் வைர
இது ஒரு முழு ேநர பணியாக இருக்கும்)
• (கல்வித்துைற மற்றும் சமூக ெசயல்பாடுகளில் அனுபவம் மிக்க

தனிநபர்

உட்பட)

(பரிந்துைரக்கப்பட்ட

பட்டியைல

மாவட்ட

அளவிலான குழு பகிர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டும்)
• பஞ்சாயத்து நிைலக் கூட்டைமப்பு (PLF) –3 உறுப்பினர்கள்

ஒன்றிய அளவிலான குழுவின் ெபாறுப்புகள்;
• மாவட்ட அளவிலான குழுவுடன் ஒருங்கிைணந்து, இல்லம் ேதடிக் கல்வி

ைய

ெசயல்படுத்த பள்ளி ேமலாண்ைம குழுக்களுக்கு உதவுதல்.
• வட்டார அளவில், வள ைமய ேமற்பார்ைவயாளர் மற்றும் அைனத்து வளைமய
ஆசிரியப் பயிற்றுநர்களும் தன்னார்வலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கைள ஊக்கப்படுத்தி
புத்தாக்கப் பயிற்சி அளிக்க ெபாறுப்ேபற்றல்.
• தற்ேபாதுள்ள பள்ளி ேமலாண்ைம குழுக்களுக்கு புத்தாக்கப் பயிற்சி ெசய்தல்.
• பள்ளி ேமலாண்ைம குழுக்கள் மற்றும் தைலைமயாசிரியர்கள் "இல்லம் ேதடிக்
கல்வி " ைமயங்களுக்குப் ெபாருத்தமான இடங்கைள உறுதி ெசய்தல்.
• இல்லம் ேதடிக் கல்வி

ைமயங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்ைத

கண்காணித்தல்.
• இல்லம் ேதடிக் கல்வி

சிறப்பாக ெசயல்படுத்துவைத உறுதி ெசய்வதற்காக

மாவட்ட அளவிலான குழுவினர் அவ்வப்ேபாது பார்ைவயிடுதல்.
• ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளால் வழங்கப்பட்டுள்ள ெகாேரானா ெதாற்று
பரவைலத்

தடுப்பதற்கான

சமீபத்திய

நிைலயான வழிகாட்டு ெநறிமுைறகள்

பின்பற்றப்படுவைத உறுதி ெசய்தல்.
•

கிராம

அளவில்,

ெபருநிறுவனங்களின்

சமூக

ெபாறுப்புணர்ைவ

ஈடுபடுத்தி

இல்லம் ேதடிக் கல்வி ைய ெசயல்படுத்துதல்.

நிைல 4: பள்ளி ேமலாண்ைமக் குழு: (ஏற்கனேவ இருக்கும் அைமப்பு)
பள்ளி ேமலாண்ைம குழுவின் ெபாறுப்புகள்:
• பிரத்ேயகமாக உருவாக்கப்பட்ட அைலேபசி ெசயலிைய பயன்படுத்தி இல்லம்
ேதடிக் கல்வி

க்கான தன்னார்வலர்கள் ேதர்வு ெசய்யப்பட ேவண்டும் (உள்ளூர்

ெதாண்டர்கள், ெபண் தன்னார்வலர்கள், தன்னார்வத் ெதாண்டுக்கான ஆர்வம்
மற்றும் கல்வி ேபான்றவற்றில் விருப்பம் ெகாண்டவர்களுக்கு முன்னுரிைம
அளித்தல்).
• சமூக

ஒருங்கிைணப்பு

மற்றும்

தகவல்,

கல்விசார்,

தகவல்

ெதாடர்பு

ெசயல்பாடுகளுக்கு உதவுதல்.
•

கிராமங்களுக்கு அருகில் உள்ள இல்லம் ேதடிக் கல்வி
இடத்ைத அைடயாளம் காணுதல்.

ைமயங்களுக்கான

•

தண்ணீர், மின்சாரம் மற்றும் ைமயங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் ேபான்ற
ேதைவயான அைனத்து வசதிகளும இருப்பைத உறுதிப்படுத்துதல்.

•

குழந்ைதகளுடன் தன்னார்வலர்கைள இைணத்தல் மற்றும் தன்னார்வலர்கள்
வருைக தராத நிைலயில், மாற்று ஏற்பாடு ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

•

குழந்ைதகள் மற்றும் தன்னார்வலர்களின் பாதுகாப்ைப உறுதி ெசய்தல்.

•

இல்லம் ேதடிக் கல்வி க்காக ஒரு நிகழ்ச்சி / விழாைவ ஏற்பாடு ெசய்தல்.

•

குழந்ைதகளுடனான தன்னார்வப் பிைணப்ைப வலுப்படுத்த நடவடிக்ைககள்
எடுத்தல் மற்றும் அதுேபாலேவ ஆசிரியர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்களுக்கும்
குழந்ைதகளுடனான

தன்னார்வப்

பிைணப்ைப

வலுப்படுத்த

நடவடிக்ைக

ேமற்ெகாள்ளுதல்
•

பள்ளி மற்றும் சமூக அளவிலான நடவடிக்ைககளின் ேபாது தன்னார்வலர்கைள
ஈடுபடுத்துதல்.

• மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் வழங்கப்பட்டுள்ள ெகாேரானா ெதாற்று
பரவைலத்

தடுப்பதற்கான

சமீபத்திய

நிைலயான வழிகாட்டு ெநறிமுைறகள்

பின்பற்றப்படுவைத உறுதி ெசய்தல்
தைலைமயாசிரியரின் ெபாறுப்புகள்:
•

மாணவர்களுக்கு இல்லம் ேதடிக் கல்வி

ைமயங்களின் சுத்தம், சுகாதாரம் மற்றும்

அணுகைல உறுதி ெசய்தல்.
•

வாரந்ேதாறும்

இல்லம்

ேதடிக்

கல்வி

வகுப்புகளுக்குத்

திட்டமிட

தன்னார்வலர்கைள ஈடுபடுத்துதல்.
•

பள்ளிகளில் இருந்து தன்னார்வலர்கள் / ைமயங்களுக்கு கற்றல் கற்பித்தல்
உபகரணங்கள் வழங்கப்படுவைத உறுதி ெசய்தல்.

•

ைமயங்களின் ெசயல்பாடு மற்றும் குைறகைள நிவர்த்தி ெசய்வது குறித்து
மாணவர்களுடன் ெதாடர்ந்து ெதாடர்புெகாள்வது.

•

ஒரு இல்லம் ேதடிக் கல்வி

ைமயத்திற்கு ெதரிவு ெசய்யப்படும் சார்ந்த

தன்னார்வலர் பிற இல்லம் ேதடிக் கல்வி

ைமயத்திற்கு நியமிக்கப்படாதைத குறு

வள ெதாகுப்பு தைலைமயாசிரியர் உறுதி ெசய்தல் ேவண்டும்.

