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உருமாற்றம் 9

பபற்ல ார், சமூகம், தனியார் துற ஆகிய

சக்திகல ாடுறகக்லகார்த்தல்



தறேறம

ஆசிரியர்

பணி

பப.ஆ.சங்க

நிர்வாகம்

பள்ளி

வாரிய

நிர்வாகம்

பி தனியார்

துற யினல ாடு

நிர்வாகம்

பள்ளி

நிர்வாகம்



றகக்லகார்த்தல்

என் ால்என்ன?

றகக்லகார்காமல்

சாதிக்கமுடியுமா?



பள்ளி நிர்வாகம்/பப.ஆ.சங்கம்/ 
பள்ளி வாரியம் பணிகள்- ஒப்பீடு

பள்ளி

நிர்வாகம்

தறேறமத்து

வழிகாட்டி



தறேறமயாசிரியர் பங்கு

பப.ஆ.சங்கம்

பதிவு அதிகாரியின்

பி திநிதி

நிர்வாக முடிவுகளுக்குப்

பபாறுப்பு

அலோசகர்

பள்ளிவாரியம்

பசயோ ர்

பதிவுஅதிகாரியின்

பி திநிதி

நிர்வாகமுடிவுகளுக்கும்

பபாறுப்பு



தறேறமயாசிரியரின் பங்லகற்பும் ல ாக்கமும்

தறேறம

ஆசிரியர்

வாரியம்

1.பள்ளிஇடமாற் ம்

2.பள்ளி கட்டட வசதிகள்

3.கல்வித ம் உயர்த்துதல்

பப.ஆ.சங்கம்

1. மாணவர்  ேன்

2.பபற்ல ார் ஆசிரியர்
பதாடர்பு

3.கல்விபி ச்சறனக்

கறேதல்



பி ச்சறனகற க்கற தல்

பப.ஆ.சங்கம்

மாணவர் மட்டம்

லபாடுதல்

பபற்ல ார் தக ாறு

பள்ளிவாரியம்

பாேர் பள்ளிஅறமத்தல்

21-ம்நூற் ாண்டுவகுப்பு
அறமத்தல்



தறேறமயாசிரியரின் பசயோ ர்பணி

1. லமோன்றமமுற றமஉருவாக்குதல் (SISTEM)

2. லமோ ர்லதர்வு/ வாக்களிப்பு

3. பமாழிப்பபயர்த்தல்

4. லவட்பா ர்நியமனம்

5. சரியான/ தகுதியானலமோ ர்



1. தகுதிஇழந்தலமோ ர்

2. கூட்டத்திற்குஏற்பாடு/ அறழப்புவி க்கம் தருதல்

3. ஒவ்பவாருபிரிவிலும் 1-3வற பதரிவுபசய்தல்

4. பதரிவுபசய்யப்பட்டவர்களில்ஒருவர்தறேவர்

5. கூட்டக்குறிப்புஎடுத்தல் / விநிலயாகித்தல்



1. ஆவணங்கள்பள்ளியில்இருப்பறதஉறுதிபசய்யுங்கள்

2. ஆண்டுபணித்திட்டங்கள்/ காேஅட்டவறண

3. இறணக்குழுக்கள் பசயல்பாடு

4. கூட்டம்  றடபபறும்முன் / கூட்டத்தின்லபாது / கூட்டத்திற்குப்பின்



1. எல்ோகணக்குவிப ங்களும்முற யாகஉள் றதக்கண்காணித்தல்

2. வழக்கம்லபால்பள்ளி றடமுற க்குஏற்பபசயல்படுதல் (SOP)

3. காலசாறேயில்தறேறமயாசிரியர்றகபயாப்பம்லவண்டாம்

4. நிதிதி ட்டும்த ம்



தமிழ்ப் பள்ளிகளில் லமோ ர்வாரியத்றத எவ்வாறு

பயன்படுத்திக் பகாள் ோம்

1. நிேங்களின் உரிமம் உறுதிப்படுத்துல் (GAZETTE)

2. நீண்டகாே திட்டம்

• பல்ல ாக்குசமூகமண்டபம்

3. லமாசமான கட்டடம் / சாறே / ஆபத்தான மின்சா வசதி/ திடல் / லவலி

ப ாமரிப்பு

4. பாேர் பள்ளிஅறமத்தல்

5. 21-ம்நூற் ாண்டுவகுப்புஅறமத்தல்

6. சுற்றுச்சூழல்



மக்கள்இட கர்வு, பள்ளிஇடமாற் ம்

•15ல ாகூர்

•13பகாங்

•18லப ாக்



• அ சாங்ககல்விக்பகாள்றககற / திடங்கற வி க்கும்த ம்

• மாற் ங்களும்மாறுதல்களின்அவசியமும் அறியச்பசய்தல்



மாணவர்கற றமயப்படுத்தும் லபாட்டிகள்

1. இ ம்ஆய்வா ர் அறிவியல்விழா

2.  ாடகப் லபாட்டிகள்

3. புதிர் லபாட்டிகள்

4. காற்பந்து லபாட்டிகள்

5. கபடி

6. லபச்சுப் லபாட்டி

7. கட்டுற எழுதும் லபாட்டி

8. பாடல் தி ன்லபாட்டி



1. அ சியல்தறேயீடு

• ஆளுங்கட்சிமாநிேம்

• எதிர்கட்சிமாநிேம்

2. அ சியல்பிறழப்புக்குத் தமிழ்ப்பள்ளி

3. இறடநிறேபள்ளியில்தமிழ்க்கல்வி

• இறடநிறேபள்ளியில்இேக்கியம்



1. பின்தங்கியமாணவர்பு க்கணிப்பு

• பகட்டிக்கா மாணவருக்குமுன்னுரிறம

2. தி ன்மிகுஆசிரியர்கள்பறடப்புக்குஊக்குவிப்பு

3.  டுத்த நிர்வாகிகற உருவாக்குதல்



1. கட்டுமானம் - (வாரியம்/JKR)

2. பள்ளிவாரியம்அ சாங்கவிதிமுற களுக்குஏற்பபசயல்படுதல் -

மாசாய் தமிழ்ப்பள்ளி

3. கூட்டமுடிவுகள் / கூட்டக்குறிப்பு / காலசாறே/ பற்றுச்சீட்டு / வங்கி

கணக்கு / பபாறியியோ ர்கண்காணிப்பு / கல்விஇோகாவுக்கு

வ ர்ச்சிஅறிக்றக / சான்றிதழ்பபறுதல்



1. பபாருள்கள்ப ாமரித்தல்

• அ சாங்கவிதிகற ப்பின்பற்றுக (SOP) - HARTA MODAL

2. பள்ளிநிகழ்வுகள்

• பப. ஆ. சங்கம் / வாரியம்



பப.ஆ.சங்கம்

• விற யாட்டுப்லபாட்டிகள்

• பரிசளிப்பு பா ாட்டுவிழா

• லபற்ல ார் சந்திப்பு

• மாணவர் தன்முறனப்பு

• கோச்சா நிகழ்வுகள்

• -பபாங்கல்

• லதசிய தினம்

• ச ஸ்வதி பூறச

• மாணவர் கல்விசுற்றுோ

வாரியம்

• ஆசிரியர்களுக்கானபணித்தி ன்

பயிற்சி

• நிபுணர்த்துவ பயிற்சிகள்

• ஆசிரியர் தினபா ாட்டுவிழா

• ஆசிரியர் பறடப்புகற ப்
புத்தகங்க ாக பவளியீடு

• நூேக புத்தகங்கள் லசகரித்தல்

• கல்விஅதிகாரிகளுடன்சந்திப்பு

• ஆசிரியர் கல்விசுற்றுோ

• சமூகஇயக்கங்கல ாடு சந்திப்பு



1. சமயக் கல்வி -மற முகமாக கற்பித்தல்

சான்ல ார் கூறியஅ ப றிஉபலசதங்களுக்கு முன்னுரிறம

விருப்பமா? உரிறம?

2. அறடயா ஆவணங்கள்இல்ோத மாணவர்கள்

3. லபாக்குவ த்து வசதி

• மாணவர்பள்ளிக்குவருதல்

• லபாட்டிகளுக்குச்பசல்லுதல்

4. வ ோற்று பதிவுகள்



• தனிச்சி ப்புகள்பகாண்டபள்ளியாகஅறடயா ம்காட்டுதல் (NICH

AREA)

1. அ சுகட்டற ப்பள்ளிகள் ( SEKOLAH AMANAH ) 

2. உயர்அறடவுநிறேப்பள்ளிகள் (SEKOLAH SBT)

3. தனியார்துற யினரின்உதவி / ஆலோசறன / கண்காணிப்பு / பயிற்சி/ 

பணஉதவி/ பா ாட்டுதல்/ அங்கீகா ம்



சவால்கள்

1. மதிக்கத்தக்க பதவி

2. தகுதியில்ோதவர்களின் ஆர்வம்

3. ஆசிரியர்களின் அேட்சியப் லபாக்கு

4. பப.ஆ.சங்கலம சவால்!!

5. தறேறமயாசிரியரின் சுய ேம்

6. கல்விஇோகாவின் அேட்சியம்

7. அ சியல் ஈடுபாடு

8. அ சியல்வதிகளின்ஆதிக்கம்


