
ஒஸ்லோவின் போடசோலலகளிற்கு 
நலவரவு
முதலோவது போடசோலல நோள் பிள்லளக்கும் குடும்பதததிற்கும் வோழவில ஓர் முக்கதியமோன 
ததினமோகும். பிள்லளக்கு இது ஓர் நலல ஆரம்பமோக அலமவதற்கோன பபோறுபலப 
பபற்்றோரும் போடசோலலயும் ்சர்ந்து பகோண்டுள்ளது. மோணவர்களும் 
ஆசதிரியர்களும் ததிருபததி பகோள்ளும் வலகயில பள்ளி பதோடங்கும் பிள்லள 
ஒன்றதின் போதுகோவலர் என்ற ரீததியில நீங்கள் மும்முரமோக பங்களிபபபீர்கள் என 
நோம் எததிர்போர்க்கதி்றோம். உங்களது பிள்லள போடசோலல ஆரம்பதலத நலல 
முலறயில அனுபவிதது கலவி ஆர்வதலத பபறும் வலகயில நோம் எம்மோல 
இயன்ற அளவு பசயற்படு்வோம்.

எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் கல்ி 
உரி்ை உண்டு
போதுகோபபோன அத்தோடு நலல ஓர் போடசோலலச் சூழல

பலாடசலா்்யில ஓர் நல் நி்்்ய ககலாண்டிருபபதற்கு 

அ்ைத்து ைலாண்ர்களுக்கும் உரி்ை உண்டு. பலாதுகலாபபலாை 

ஓர் நல் பலாடசலா்் சூழநி்் ஆர�லாக்கியம், ்ிருபபு 

அத்ரதலாடு கல்ி எனப்ற்்றை ரைம்படுத்தும். பலாடசலா்் 

அத்ரதலாடு ஓய்வுரந�பபளளைளி ஆகிய்ற்றைில பணியலாற்றுப்ர்கள 

ைலாண்ர்களைளின நி்் எவ்லாறு உளளைது எனப்த கதலாடர்ந்து 

க்ைளிக்க ர்ண்டும். உஙகளைது பிள்ளை அல்து உஙகளுக்கு 

கதரிந்த்ர்கள யலாருக்கலா்து இழிவுபடுத்தல அல்து ரக்ி 
கசய்தல ரபலானறை்் இடம் கபற்றைலால இ்த நீஙகள பலாடசலா்்க்கு 

அறைி்ிக்க ர்ண்டும் எை நலாம் எதிர்பலார்கிரறைலாம்.

கலவிக்கோன உரிலமயும் கடலமயும் 

ரநலார்ர் நலாட்டில ்திக்கும் பிள்ளைகள அ்ை்ருக்கும் பத்தலாம் 

்குபபு ்்�யி்லாை கல்ி ஓர் உரி்ை அத்ரதலாடு கட்ையும் 

ஆகும். பிள்ளைக்கு இந்த கல்ி கி்டபபதற்கலாை கபலாறுபபு 

பலாதுகலா்்ர்களைலாகிய உஙகளைளிடம் உளளைது.

அயல போடசோலல அத்தோடு போடசோலல மோறுதல

ைலாண்ருக்கு எந்த பலாடசலா்்யில இடம் கி்டபபது எனபது 

அ்ர் பதியபபட்டிருக்கும் ்தி்ிட முக்ரி்ய ககலாண்டு 

நிர்ணயிக்கபபடும். பலாடசலா்் ைலாற்று்தலாயின ைலாறை ்ிரும்பும் 

பலாடசலா்்க்கு நீஙகள ஓர் ைினைஞசல அல்து தபலால அனுபப 

ர்ண்டும். 

கலவி ஆண்டு 

ஓர் கல்ி ஆண்டில ைலாண்ர்கள 190 நலாட்கள பலாடசலா்் கசல் 

ர்ண்டும். திைந்ரதலாறும் ைலாண்ர் பலாடசலா்்க்கு சமூகம் 

அளைளிபப்த பலாதுகலா்்ர் ஆகிய நீஙகள உறுதி கசய்ய ர்ண்டும்.

சுகயபீன ஓய்வு

ைலாண்ர் ஒரு்ர் சுகயைீம் அ்டந்த கலா�ணத்தலால சமூகம் அளைளிக்க 

முடியலா்ிடில இ்த நீஙகள பலாடசலா்்க்கு அறைி்ிக்க ர்ண்டும். 

சுகயைீ ஓய்வு மூனறு நலாட்களுக்கு ரைல நீடிக்குைலாயின இ்த 

ைருத்து்ரின சலானறைிதழ ஊடலாக நிரூபிக்க ர்ண்டும். நீண்ட கலா் 

சுகயைீ ஓய்்ின ரபலாது ்டீ்டில கல்ி ஊட்டு்து கபலாருத்தைலாைதலா 

எனப்த பலாடசலா்்யும் பலாதுகலா்்ர்களும் ரசர்ந்து கணிபபடீு 

கசய்ய ர்ண்டும். 

முன் அனுமததியுடன் ஓய்வு

பலாசலா்்யில இருந்து முன அனுைதியுடன ஓய்வு கபறும் 

்ிடயத்தில ஒஸர்லா்ின பலாடசலா்்கள ஓர் பி�த்திரயக 

்ிதிமு்றைக்ளை ககலாண்டுளளைை. முக்கிய ்ிதிமு்றையலாக 

உதலா�ணைலாக ்ிடுமு்றைக்கலாக பயிற்சி பலாச்றைகளுக்கலாக அல்து 

பரீட்்ச திைஙகளைளில ைலாண்ர்களுக்கு முன அனுைதிரயலாடு 

ஓய்வு ்ழஙகபபடு்து இல்். 14 நலாட்களுக்கு ரை்லாக ைலாண்ர் 

பலாடசலா்்யில சமூகம் அளைளிக்கலா்ிடில அ்ர் பலாடசலா்்யில 

இருந்து நீக்கபபடு்லார்.

ஒழுக்க விததிமுலறகள்

ஒழுக்கம் ைற்றும் நடத்்த ஆகிய்ற்றுக்கலாை ்ிதிமு்றைகள1 

ஒஸர்லா்ின பலாடசலா்்களைளிற்கு கபலாது்லாக உளளைை. 

ஒவக்லாரு பலாடசலா்்யும் ரை்திகைலாை ்ிதிமு்றைக்ளை 

தீர்ைலாைளித்துக்ககலாளளை்லாம். ைலாண்ர்கள ்ிதிமு்றைக்ளை ைீறும் 

தருணத்தில எவ்்கயலாை எதிர்்ி்ளைவுக்ளை பலாடசலா்் 

்ழஙகும் எனபதும் இவ்ிதிமு்றைகளைளில குறைிக்கபபட்டிருக்கும். 

பபற்்றோர் கூடடம்

ைலாண்ைளின ்ிருத்தி ைற்றும் பிரியம் எனப்ற்றைிற்கு 

பலாடசலா்்க்கும் குடும்பத்திற்கும் இ்டயில இருக்கும் ஓர் 

நல் ஒத்து்ழபபு முக்கியைலாைது கபற்ரறைலார் கூட்டத்தின 

ரபலாது கசயற்பலாட்டு ்ழிமு்றைகள அத்ரதலாடு கல்ி்ய 

அ்ைத்துக்ககலாளளும் ்ிதம் எனப்் பற்றைி பலாடசலா்் 

அறைி்ிக்கும். இக்கூட்டஙகளைளில ்குபபின அத்ரதலாடு பலாடசலா்்யின 

சூழநி்் ஆகிய்் க்ந்தலார்லாசிக்கபபடு்ரதலாடு ரத்்யலாை 

்ிடயஙக்ளை பற்றைியும் கபற்ரறைலார் ்ிைலா்்லாம்.

போடசோலல மற்றும் பல மருததுவ ்சலவ

பலாதுகலா்்ர்களும் ைலாண்ர்களும் கதலாடர்பு ககலாளளைக்கூடிய 

்்கயில பலாடசலா்்யில சுகலாதலா� பரிரசலாதகர் ரச்் உண்டு. 

பலாடசலா்்யின சுகலாதலா� ரச்் ைலாண்ர்களுக்கு தடுபபூசி ைற்றும் 

ைருத்து் ஆர்லாச்ைகள எனப்ற்்றை இ்்சைலாக ்ழஙகும். 

பலாடசலா்் ைலாண்ர்கள தலாம் பதிகைட்டு ்ய்த அ்டயும் ்்� 

கட்டணம் இனறைி பல ்்த்தியத்்த கபறு்தற்கலாை உரி்ை்ய 

ககலாண்டுளளைைர். பல ஆர�லாக்கிய பரிரசலாத்ைக்கு அ்ை்ரும் 

அ்ழக்கபபடு்ர். கபலாதுசை பல ்்த்திய ஏற்பலாட்்ட பயனபடுத்த 

்ிரும்பலாத்ர்கள கச்வுக்ளை தலாைலாகர் கசலுத்திக்ககலாளளை 

ர்ண்டும்.

போடசோலல ஆரம்பதததிற்கு முன்னர் 

பிள்லளகள் கீழுள்ளவற்லற தோமோக 

பழகதிக்பகோள்வது விரும்பதததக்கது:  

�	 தோமோக்வ உலடயணிந்து கோலணிகலள 
முடிந்துபகோள்ளுதல

�	 மலசலக் கூடதததில தோமோக இயங்குதல

�	 உலட மோற்றும் அலறயில உலடகலள சரியோக 
கவனிததல

�	 புததக லபயில உள்ளவற்லற சரியோக கவனிததல

�	 தனது தருணதததிற்கு கோதததிருததல

�	 உணவு பபோததிலய தோனோக அருந்த 
கற்றுக்பகோள்ளல

தமதிழ 
பமோழதி



ைலாண்ர்கள எ்ற்்றை எவ்லாறு 
கற்றுக்ககலாள்லார்கள?
போடங்களும் ததிறன்களும்

்லாசித்தல, எழுதுதல அத்ரதலாடு கணிபபிடுதல ரபலானறை்ற்றைில 

அடிபப்ட திறை்ை பிள்ளைகள ஆ�ம்ப கல்ி ஆண்டுகளைளில 

கற்றுக்ககலாள்லார்கள. அத்ரதலாடு ஒத்து்ழபபு, ஒரு்்� ஒரு்ர் 

கச்ிைடுத்தல, சிந்த்ைகள அத்ரதலாடு கருத்துக்கள எனப்ற்்றை 

க்ளைளிக்கலாட்டுதல ைற்றும் ஓர் நல் நண்பைலாக இருத்தல 

எனப்ற்்றையும் இ்ர்கள கற்றுக்ககலாள்லார்கள. 

 

அடிபபலடத ததிறன்கள்

+	 வோசதிக்கும் இயலபு
+	 எழுதும் இயலபு
+	 கணிபபிடும் இயலபு
+	 டிஜதிடடல உபகரணங்கலள பயன்படுததும் இயலபு
+	 ்பச்சு மூலமோக தனது கருதலத பவளிக்கோடடும் 

இயலபு

 

தரம் 1. மற்றும் 2. இன் போடங்கள்

+	 ்நோர்்வ பமோழதி

+	 கணிதம்

+	 விஞ்ோனம்

+	 ஆங்கதில பமோழதி

+	 சமூகக்கலவி

+	 கலலயும் லகபபணியும்

+	 இலசக் கலவி

+	 உடற்பயிற்சதி

+	 கதிறதிஸதவம், மதம், ஆன்மமீகம், 

பநறதிமுலறகள்(KRLE)

பபோருததமோக்கபபடட கலவி 

அ்ைத்து ைலாண்ர்களும் அ்ர்கள ககலாண்டுளளை திறைன அத்ரதலாடு 

முனநிபந்த்ைகள எனப்ற்றைிற்கு கபலாருந்தத்தக்க ்்கயி்லாை 

கல்ி்ய கபறு்லார்கள. ைலாண்ர்களுக்கு ர்றுபட்ட 

பல்்கயலாை ்ிதஙகளைளில கல்ி ஊட்டல ்ழஙகபபடும் - 

முழு ்குபபுடன ஒனறைி்ணத்து, சிறைிய குழுக்க்லாக அத்ரதலாடு 

்குபபிற்கு புறைம்பலாக, ஆசிரியர் உடன தைளி்ையலாக அல்து 

்குபபுடன சுற்று்லா கசல்து ரபலானறை ்்கயில. ைலாண்ரின 

க்வர்று ரத்்களுக்கு ஏற்ப ்்கயில கபலாருந்தத் தக்க்லாறு 

கற்பித்தல அ்ைத்தலாலும் கூட தலாம் ஓர் ைலாண்ர் சமூகத்தில பஙகு 

ககலாண்ட்ர் எனப்த ைலாண்ர் அனுப்ிக்க ர்ண்டும். 

சதிறபபு கலவி

சலாதலா�ண கல்ியூட்டல ஊடலாக ப்்ை கபறை முடியலாத 

ைலாண்ர்களுக்கு சிறைபபுக் கல்ி கபறும் உரி்ை உண்டு. ைலாண்ருக்கு 

சிறைபபுக் கல்ி அ்சியைலா எனப்த பலாடசலா்் கணிபபடீு கசய்து 

அதன பினைர் ைலாண்்� நிபுணத்து் கணிபபடீ்டிற்கலாக ரபலாதைலா 

உளை்ியல ரச்்யிடம் (PPT) பதிவு கசய்யும்.

சதிறுபோண்லம பமோழதி பின்னணிலயக் பகோண்ட மோணவர்கள் 

ரநலார்ர்ஜிய அல்து சலாைிய கைலாழி்யத் த்ி� ர்று ஓர் 

தலாய் கைலாழி்ய ககலாண்ட ைலாண்ர்கள கல்ியூட்ட்் 

புரிந்துககலாளளும் அளை்ிற்கலாை ரநலார்ர்ஜிய கைலாழி அறைி்் 

அ்டயும் ்்�யில சிறைபபலாை ரநலார்ர்ஜிய கைலாழி கல்ி்ய 

கபறு்தற்கலாை உரி்ை்யக் ககலாண்டுளளைலார்கள. பலாடசலா்் 

ஆ�ம்பத்தின ரபலாது ைலாண்ர்கள கணிபபடீு கசய்யபபடுகிறைலார்கள. 

இ்ர்களுக்கு ்லுபபடுத்தபபட்ட கல்ியூட்டல இ்ர்களைது 

்குபபில அத்ரதலாடு/அல்து ்ிரசட குழுக்களைளில ்ழஙகு்தற்கலாை 

சலு்க அளைளிக்கபபடும். அ்சியம் இருந்தலால ைலாண்ர்களுக்கு 

தலாய்கைலாழி பயிற்சி அத்ரதலாடு/அல்து இருகைலாழியி்லாை 

கல்ியூட்டல எனப்ற்றைிற்கலாை உரி்ையும் உண்டு.

மோணவர் மததிபபபீடு அத்தோடு அபிவிருதததி பற்றதிய உலரயோடல 

ஒவக்லாரு ைலாண்ர்களைளிைதும் பலாடத்திறைன அத்ரதலாடு சமூகபந்த திறைன 

்ிருத்தி எனப்ற்்றை பலாடசலா்  ்க்ைளிக்க ர்ண்டும். ைலாண்ர்கள 

எதில திறை்ை ககலாண்டுளளைலார்கள அரத சையம் எ்ற்றைில அ்ர்கள 

கூடுதல அக்க்றை கலாட்ட ர்ண்டும் எனபது பற்றைி அ்ர்களுக்கு 

அறைியபபடுத்தபபட ர்ண்டும். அ்ைத்துப பலாடஙகள அத்ரதலாடு 

ஒழுக்கம் ைற்றும் ந்டமு்றை எனப்  ்பற்றைி அ்� ்ருடத்திற்கு 

ஒருமு்றை ைலாண்ருக்கு கதரியபபடுத்த ர்ண்டும். இவ்லாறைலாை 

அ்� ்ருட கணிபபடீு எழுத்து மூ்ைலாக அல்து/அத்ரதலாடு ்லாய் 

மூ்ைலாக ்ழஙகு்தலா எனப்த அதிபர் தீர்ைலாைளிபபலார். ைலாண்ருக்கும் 

்குபபலாசிரியருக்கும் இ்டயில ்ருடத்தில அதி கு்றைந்தபட்சம் 

இ�ண்டு தட்்கள நடத்தபபடும் ைலாண்ர் உ்�யலாடல ஊடலாக 

அத்ரதலாடு கபற்ரறைலாருடன நடத்தபபடும் ்ிருத்தி உ்�யலாடல ஊடலாக 

இவ்லாறைலாை அ்� ்ருட கணிபபடீு ்ழஙகபபட்லாம். 

நீச்சல 

உடற்பயிற்சிப பலாடத்தின ஒரு பகுதி நீசசல ஆகும், ஆைலால 

ைலாண்ர்கள நீரில பழக்கத்்த ஏற்படுத்தி நீந்தும் அறைி்் 

கபற்றுக்ககலாளளும் கபலாறுபபு குடும்பத்திற்கும் பலாடசலா்்க்கும் 

கபலாது்லாைதலாகும். சிறு ்யதில இருந்ரத நீரில பயம் கதளைளியும் 

்்கயில நடந்துககலாள்து பிள்ளைகளுக்கு முக்கியைலாை ஒனறைலாகும்.

ஓய்வு ்நர போடசோலல (AKS)

ஆவணி 01 இல ஆரம்பிதது, போடசோலல ்நரதததிற்கு 
முன்னரும் அதன் பின்னரும் வழங்கபபடும் ஓர் 
பசயற்போடடு சலுலக்ய AKS ஆகும். போடசோலல 
ஆரம்பிக்கும் அ்நகமோன மோணவர்களுக்கு AKS தோன் 
போடசோலல உடனோன முதலோவது சந்ததிபபு ஆகும். 
போடசோலலயின் ஒததுலழபபுடன் விலளயோடடு மற்றும் 
கலவி ஊடோக பிள்லளயின் கலவித ததிறன் அத்தோடு 
சமூக பந்த பசயற்போடுகலள ்மம்படுததுவதற்கு AKS 
வழதிவகுக்கதின்றது. இடம் பததிவுபசய்வதற்கு இங்கு 
நீங்கள் விண்ணபபிக்க ்வண்டும். 69 போடசோலலகளில 
தரம் 1 இல பசலலும் மோணவர்களுக்கு 2018/2019 இல 
இலவசமோன AKS சலுலக உண்டு.


