தேசிய கல்வி நிறுவகத்ேினூடாக பிராந்ேிய நிலையங்களில்
வாரயிறுேி நாட்களில் நடத்ேப்படும் ஆசிரியர் கல்வி பாடநநறிக்கு ஆசிரியர்கலளத்
நேரிவு நசய்ேல் – 2017-2018
1.

வார

இறுதி ஆசிரியர்

கல்வி

பாடநெறியயத்

(2017-2018)

நதாடர்வதற்காக

கீ ழ்க்காணும்

தகயைகயைக் நகாண்ட ஆசிரியர்கைிடைிருந்து விண்ணப்பங்கள் ககாரப்படுகின்றன.
1.1 அரசாங்க

கசயவ

ஆயணக்குழுவின்

நசயலாைர்

அல்லது

கல்விச்

கசயவகள்

ஆயணக்குழுவின் நசயலாைர் அல்லது ைாகண நபாது கசயவ ஆயணக்குழுவின் அல்லது
ைாகாண கல்வி நசயலாைர் யகநயாப்பைிட்ட முயறயான ெியைன கடிதத்கதாடு தற்கபாது
அரசாங்க

பாடசாயலகைில்

பணிபுரியும்

பயிற்றப்படாத

ஆசிரியர்கள்

அல்லது

ஆசிரிய

உதவியாைர்கள்
1.2 கல்வி

அயைச்சின்

தனியார்

பாடசாயலக்கான

பணிப்பாைரினால்

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட

தனியார் பாடசாயலகைின் நபயர்பட்டியலில் உள்ைடக்கப்பட்ட பாடசாயலகைில் ைாகாண
கல்விப்பணிப்பாைரின்

அங்கீ காரத்துடன்

ெியைன

கடிதம்

நபற்று

பணியாற்றும்

பயிற்றப்படாத ஆசிரியர்கள்
1.3 கல்வி

அயைச்சின்

பிரிநவனா

கல்வி

பகுதியின்

பதிவு

நசய்துள்ை

பிரிநவனாக்கைின்

ைாகாண கல்வி பணிப்பாைர் அங்கீ காரத்துடனான ெியைனக்கடிதம் நகாண்ட பயிற்றப்படாத
பிரிநவனா ஆசிரியர்கள்
2.

2019

வருடத்திற்கு

முன்னர்

அயனத்து

ஆசிரியர்கயையும்

பயிற்றுவித்து

முடிப்பதுடன்

இனிவரும் காலங்கைில் உரிய பயிற்சி இன்றி பாடசாயலகைில் கற்பிப்பதற்கு ஆசிரியர்கயை
அனுைதிப்பதில்யல
பயிற்றப்படாத

எனவும்

ஆசிரியர்

கல்வியயைச்சு
அயனவரும்

தீர்ைானித்துள்ைது.
இச்சந்தர்ப்பத்யத

எனகவ

பட்டதாரியல்லாத

பயன்படுத்தி

பயிற்சியய

நபற்றுநகாள்ை விண்ணப்பிக்க கவண்டும்
3.

தற்கபாது

ஆசிரியர்

கல்லூரிகைில் முழுகெர ஆசிரியர்

கல்வி நெறியய

பின்பற்றுபவர்கள்

கைற்கூறிய ஆசிரிய கல்வி பாடநெறிக்கு அனுைதிக்கப்பட ைாட்டார்கள்
4.

ெியைன கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பாடம் நதாடர்பான பாடநெறிக்கு ைாத்திரகை விண்ணப்பிக்க
முடியும்.
கற்பிக்கும்

ெியைன

கடிதத்தில்

பிரதான

பாடம்

பாடம்
சார்ந்த

குறிப்பிடாத
பாடநெறிக்கு

பட்சத்தில்

தற்கபாது

விண்ணப்பிக்க

பாடசாயலயில்

கவண்டும்.

(கெர்முக

பரீட்யசயின் கபாது ெிருபிக்க கூடிய ஆவணங்கயை சைர்ப்பிக்க கவண்டும்)
5.

கைற்கூறப்பட்ட ஆசிரிய கல்வி பாடநெறி கதசிய கல்வி ெிறுவகத்தினால் ஸ்தாபிக்கப்படும்
பிரந்திய ெியலயங்கைில் வார இறுதியிலும்;; விடுமுயற ொட்கைிலும் ெடாத்தப்படும்.

6.

ஆசிரியர் கல்வி பாடநெறியய பூர்த்தி நசய்வதற்கு கதயவயான ஒப்பயட, நசயற்திட்டம், பாட
இயணச்நசயற்பாடுகள்

ைற்றும்

பரீட்யச

தியணக்கைத்தினால்

ெடாத்தப்படும்

பரீட்யசயில்

சித்திநபறுதல் என்பயவகைின் அடிப்பயடயில் ஆசிரிய பயிற்சி சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
6.1 உங்கைின் ெியைனத்தின் தன்யை நதாடர்பில்; யாதும் குயறபாடுகள் இடம்நபற்றுள்ையை
கண்டறியப்பட்டால்

இச்சான்றிதழ்

கசயவயய

ெிரந்தரைாக்குதல்

கதயவகளுக்காக கவனத்தில் நகாள்ைப்படைாட்டாது.

அல்லது

பதவியுயர்வு

7.

விண்ணப்பதாரிநயாருவர் முதலாவதாக நதரிவு நசய்த ெியலயத்தில் தாம் நதாடர கவண்டிய
பாட

நெறியய

விண்ணப்பதாரியின்

ெடாத்துவதற்கு
இரண்டாம்

கபாதுைான

விண்ணப்பதாரி

இல்லாத

பட்சத்தில்

நதரிவிற்கு ைற்றும் மூன்றாம் நதரிவிற்குரிய ெியலயகைா

அல்லது பிறிநதாரு ெியலயகைா வழங்கப்பட ஏற்பாடு நசய்யப்படும்.
8.

பயிற்சிக்கு கசர்த்து

நகாள்ளுதல் பிராந்திய

ெியலயங்கயை

ெிறுவதல்

நதாடர்பான

இறுதி

முடிவு கல்வி அயைச்சின் நசயலாைரால் கைற்நகாள்ைப்படும்.
9.

விண்ணப்ப படிவத்யத தயாரிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்
9.1

இவ்வர்த்தைானி

அறிவுறுத்தயலக்

கவனைாக

வாசித்தல்

கவண்டும்.

விண்ணப்பபடிவம்

வர்த்தைானி அறிவித்தலுக்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட கவண்டும்
9.2

ஆசிரியர் கல்வி பாடநெறியய நதாடரும் நைாழி மூலத்திகலகய விண்ணப்பத்யதச்

சைர்ப்பிக்க கவண்டும்.
9.3

விண்ணப்பபடிவம்

8”X12”

(A4)

அைவிலான

கடதாசியின்

இருபக்கங்கைிலும்

தயாரிக்கப்பட கவண்டும்.
9.4

விண்ணப்பப்பத்திரம்

கீ ழ்க்காணும்

ைாதிரியான

கடிதவுயறயய

பயன்படுத்தி

“பணிப்பாைர், ஆசிரியர் கல்வி ெிர்வாகம், கல்வியயைச்சு, இசுறுபாய, பத்திரமுல்யல”
எனும்

முகவரிக்கு

2017.04……

ஆம்

திகதி

அன்கறா

அல்லது

அதற்கு

முன்னகரா

பதிவஞ்சலில் அனுப்பப்படல் கவண்டும்.
ெீ ங்கள் அனுப்ப கவண்டிய கடிதவுயறயின் ைாதிரி கீ கழ தரப்பட்டுள்ைது.
பேிவஞ்சல்
வாரயிறுேி ஆசிரியர் கல்வி பாடநநறிக்கு ஆட்தசர்த்ேல் 2017-2018
நைாழி மூலம்:
பாட நெறி:
கல்வி வலயம்:
பணிப்பாளர் (ஆசிரியர் கல்வி நிர்வாகம்)
கல்வியலைச்சு
இசுறுபாய
பத்ேரமுல்ை

9.5 கீ ழ் காணும் பாடநெறிகைில் உைது ெியைனக்கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பாடத்துக்கு அயைய
பயிற்சிக்கான பாட நெறி நதரிவு நசய்யப்படல் கவண்டும்.

பாடநநறி இை

9.6

பாடநநறி நபயர்

01

சிங்கைம்

02

ஆரம்பக்கல்வி

03

சமூகவிஞ்ஞானம்

04

விஞ்ஞானம்

05

கணிதம்

06

விவசயம்

07

ையனயியல்

08

ஆங்கிலம்

09

நபைத்தம்

10

கிறிஸ்தவம்/கராைன்கதலிஸம்

11

இந்து சையம்

12

இஸ்லாம்

13

சித்திரம்

14

சங்கீ தம்

15

ெடனம்

16

அரபு

17

விகேட கல்வி

18

யகப்பணியும் நதாழில் நுட்பமும்

19

வர்த்தகம்

20

தைிழ்

21

உடற்கல்வி

22

இரண்டாம் நைாழி (தைிழ்/சிங்கைம்)

23

தகவல் நதாழில்நுட்பம்

24

ஆகலாசயனயும் வழிகாட்டலும்

25

நூலக விஞ்ஞானம்

உங்கள் விருப்பப்படி மூன்று ைாவட்டங்கயைத் நதரிவு நசய்தல்; கவண்டும். பாட விடயத்கதாடு
நதாடர்பான

ெியலயத்யத

அடிப்பயடயில் ெிகழும்.

ெிறுவுதல் விண்ணபங்கைின்

எண்ணிக்யக

ைற்றும் வைங்கைின்

ைாவட்டம்
1. நகாழும்பு (Colombo)
2.

கம்பகா (Gampaha)

3.

களுத்துயற

(Kalutara)

4. கண்டி (Kandy)
5. ைாத்தயை (M atale)
6. நுவகரலியா (Nuwara Eliya)
7. காலி (Galle)
8. ைாத்தயற (M atara)
9. அம்பாந்கதாட்யட (Hambantota)
10. கககாயல

(Kagalle)

11. இரத்தினபுரி (Ratnepura)
12. குருொகல்;; (Kurunegala)
13. புத்தைம் (Puttlam)
14. பதுயை (Badulla)
15. நைானராகயல(M oneragala)
16. அனுராதபுரம் (Anuradhapura)
17. நபாலன்னறுவ (Polonnaruwa)
18. அம்பாயற

(Ampara)

19 ைட்டக்கைப்பு

(Batticaloa)

20. திருககாணையல (Trincomalee)
21. யாழ்ப்பாணம் (Jaffna)
22. கிைிநொச்சி (Kilinochchi)
23. முல்யலத்தீவு

(M ullaitivue)

24. வவுனியா (Vavunia)
25. ைன்னார் (M annar)

thu ,Wjpapy; elhj;jg;gLk; Mrpupau; fy;tp ghlnewpf;fhf Mrpupau;fis njupT nra;jy; 2017/2018
1. ghlnewpapd; ngau; kw;Wk; ,yf;fk;

:

2. nkhop %yk;

:

3. Kjy; epakdf; fbjj;jpw;fika ghlrhiyapy;
flikiag; nghWg;Ngw;w jpfjp

:

ghlnewpapd; ngau;

,yf;fk;

4. ghlnewpapid njhlu tpU k;Gk; khtl;lj;jpid Mq;fpy ngupa vOj;jpy; vOJf. (jq;fspd; njupTf;fika
%d;W khtl;lq;fis epuYf;fika njupT nra;J njspthff; Fwpg;gpLf.)
Kjy; njupT
,uz;lhk; njupT
%d;whk; njupT
khtl;lk;

khtl;lk;

,yf;fk;

ngau;

khtl;lk;

,yf;fk;

ngau;

,yf;fk;

ngau;

5. Kjy; epakdf; fbjj;jpw;fika jq;fs; mlq;Fk; Nrit> juk; kw;Wk; ghlk;
a) mlq;Fk; Nrit (cupa ,yf;fj;ij Kd;dhy; cs;s $l;by; vOJf.)
,yq;if Mrpupau; Nrit

-

01

Mrpupa cjtpahsu;

-

02

NtW (Fwpg;gplTk;)

-

03

b) mlq;Fk; juk;

:

c) ghlk;

:

6. Kjy; vOj;Jf;fSld; ngau; (Mq;fpy ngupa vOj;jpy;. filrpg; ngau; Kd;ghfTk; KjnyOj;J
filrpahfTk; vOjTk; cjhuzk; : PERERA, A. B.) :
Rev./Mr./Mrs./Miss. .................................................................................................
7. cgNahfpf;Fk; Kiwg;gb KjnyOj;Jf;Fupa ngau; (Mq;fpy ngupa vOj;jpy;.)
.............................................................................................................................
8. ghy; (Mz; / ngz;) (nghUj;jkhd ,yf;fj;ij vjpupYs;s rJuj;jpy; vOJf.)
Mz; - 1

ngz; – 2

9. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;
10. (m)
(M)

gpwe;j jpfjp

:

:
tUlk; : ............. khjk; : ................ jpfjp : ...................

(2017/04/28 Mk; jpfjpf;F taJ) tUlk; : ............. khjk; : ................ jpfjp : ..................

: tjptpl : ........................

11. njhiyNgrp ,y

elkhLk; : ........................

12. kpd;dQ;ry; (,Ug;gpd;) : .................................................................................
13. jdpg;gl;l Kftup (Mq;fpy ngupa vOj;jpy;)
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................
14. jw;Nghija Nrit ,lk;> Kftup> khtl;lk; kw;Wk; tyak; (Mq;fpy ngupa vOj;jpy; Fwpg;gplTk;)
i.

Nrit ,lk;

: .................................................................................

ii.

Kftup

: .................................................................................

iii.

khtl;lk;

: .................................................................................

iv.

tyak;

: .................................................................................

v.

Nrit ,lj;jpd; jd;ik (cupa ,yf;fj;ij Kd;dhy; cs;s $l;by; vOJf.)
a)
b)
c)
d)
e)

mur ghlrhiy
Njhl;lg; ghlrhiy
mur mq;fPfhuk; ngw;w gpupntdhf;fs;
mur mq;fPfhuk; ngw;w jdpahu; ghlrhiyfs;
Vidait

-

01
02
03
04
05

15. tpz;z g;gjhupapd; cWjpAiu:
i.

ii.

NkNy
Fwpg;gplg;gl;l
jfty;fs;
ahTk;
cz;ikahdJk;
gpioaw;wnjdTk;
cWjpnkhopfpd;Nwd;. vd;dhy; toq;fg;gl;l jfty;fs; gpionadf; fhz;Lgpbf;fg;gLkplj;J
gapw;rpnewpf;Fj; njupTnra;ag;gl khl;Nld; vdTk;> njupTnra;ag;gl;l gpd;> toq;fg;gl;l
jfty;fs; gpionad ntspg;gLk; gl;rj;jpy; ghlnewpapypUe;J tpyf;fg;gLNtd; vd;gijAk;
mwpNtd;.
jw;NghJ ve;jnthU
ntspg;gLj;JfpNwd;.

.................................
jpfjp

epWtdrhu; Mrpupau; gapw;rpapYk;

ehd; gq;Fgw;Wtjpy;iy

vd

.................................
tpz;zg;gjhupapd; ifnahg;gk;

16. mjpgupd; gupe;Jiu:
Nkw;gb tpz;zg;gjhup vdJ ghlrhiyapy; ..................................................................Me;
jpfjp Kjy; Mrpupauhf, Mrpupa cjtpahsuhf Nritahw;Wfpd;whu; vdTk; tpz;zg;gjhupahy; NkNy
toq;fg;gl;l jfty;fs; ahTk; rupahdit vdTk; cWjp $Wfpd;Nwd;.
.................................
jpfjp

.................................
mjpgupd; ifnahg;gKk;
gjtp Kj;jpiuAk;

