இலங்கையின் த ொழில்நுட்ப மற்றும் த ொழில்சொர் ைல்வியில் ஒரு த சிய தைொள்கைத்

யொரிக்ை ைருத்து மற்றும் ஆதலொசகை

தபற்றுக்தைொள்ளு ல்
தேசிய கல்விக்

ககொள்கககளுடன் கேொர்புகடய

1.

கபொது மற்றும் ேைியொர் துகறயிைரொல்

அகைத்து விடயங்கள் குறித்தும் இலங்ககயின்

கேொழில்நுட்ப மற்றும் கேொழில்பகற

பொரொளுமன்றச் சட்டம் ஒன்றின் பலம் (1991ஆம்

கல்விகய வழங்குேல்

ஆண்டின் 19ஆம் இலக்கச் சட்டம்) தேசிய கல்வி

2.

ஆகைக்குழுவொைது அகமக்கப்பட்டுள்ளது.

மைிே, கபொருள் மற்றும் நிேி வளங்ககள
பயன்படுத்துேல்

3.
கல்வித் துகறயில் கொைப்படும் தேசிய

தேர்வு கசயல்பகற மற்றும் நுகழவு
ேகுேிகள்.

தேகவப்பொடுககளபம் மற்றும் உலகளொவிய

4.

தபொக்குககளபம் கருத்ேிற் ககொண்டு ேிர்வரும்

கற்பித்ேல் ஊடகம்

5.

கேொழில்நுட்ப மற்றும் கேொழிற்கல்வி

ேசொப்ேத்ேிற்கு கபொருத்ேமொை கல்விக்
ககொள்ககககளபம் ேிட்டங்ககளபம்

பொடகநறிகளின் ேரம்.
6.

ேயொரிப்பேற்கொை ககொள்கக மீ ளொய்வு

கேொழில்பகற கல்விக்கும் இகடயிலொை

கசயற்பொட்கட தேசிய கல்வி ஆகைக்குழு
ஆரம்பித்துள்ளது.

உறவு.
7.

விரிவுகரயொளர்கள் மற்றும் கல்வி

மற்றும் கேொழில் கல்வி பகறகமகய விருத்ேி
கசயற்படுத்ேப்படும் ககொள்கககள் மற்றும்
ேிட்டங்களில் தமற்ககொள்ள தவண்டிய

உேவியொளர்களின் நிபுைத்துவ வளர்ச்சி.

8.
9.

இகடகவளிகளும் தமதலொட்டங்களும்.

10.

இருக்கும் கவற்றிகரமொை பலன் மற்றும்

அகமப்புக்களிடமிருந்தும் கருத்துக்ககளபம்
கல்வி ஆகைக்குழுவொைது உத்தேசித்துள்ளது.
அேற்கொை பங்களிப்கப வழங்கும் வககயில்
ேங்களது ழுத்து பலமொை தயொசகைககள
பின்வரும் பிரிவுகளின் கீ ழ் ங்களுக்கு அனுப்பி
கவக்குமொறு ேயவுடன் தகட்டுக் ககொள்கிதறொம்.

கேொழில்நுட்ப மற்றும் கேொழில்பகறக்
கல்விகய கசயல்படுத்தும் பகறகளில்

நிறுவைங்களிடமிருந்தும் மற்றும்
தயொசகைககளபம் கபற்றுக் ககொள்ள தேசிய

கேொழில்நுட்ப மற்றும் கேொழிற்துகற
ஆகியவற்றிற்கு இகடதய உள்ள

தயொசகைகள் குறித்து கபொதுமக்களிடமிருந்தும்,
கேொழில்புரிதவொரிடமிருந்தும்,

மொைவர் பங்களிப்பு மற்றும் புரிேல்.
கல்வி மற்றும் அேன் பயிற்சித் துகற

மொற்றங்கள், புேிய ககொள்கககள் மற்றும்
நிபுைர்களிடமிருந்தும்,

கேொழில் நுட்ப மற்றும் கேொழிற்துகற
கல்வியில் ஈடுபட்டுள்ள

அேன் பிரகொரம் இலங்ககயின் கேொழில்நுட்ப
கசய்வேன் கபொருட்டு அத்துகறயில்

கபொது கல்விக்கும் கேொழில்நுட்ப மற்றும்

விகைத்ேிறகம.

11.

கேொழில் மற்றும் கேொழில்
வழங்குநருடன் கேொடர்பு.

12.

கேொழில்நுட்ப மற்றும் கேொழில் கல்வி
நிறுவைங்களுடன் ஒருங்கிகைப்பு..

13.

குகறபொடுகள் உள்ளவர்களுக்கொை
கேொழில்நுட்ப மற்றும் கேொழில் கல்வி.

14.

மேிப்பீடுகள்.

15. கேொழில்நுட்ப

மற்றும் கேொழில் கல்வி மற்றும்

தவகல வொய்ப்புகளுக்கிகடயிலொை
பரண்பொடுகள்.
ழுத்துபலமொை

தயொசகைககள

2017 டிசம்பர்

மொேம் 12ஆம் ேிகேிக்கு பன்ைர்
தேசிய

கல்வி

ஆகைக்குழு,

நுதகககொகட,

இலங்கக

மின்ைஞ்சல்

கசயலொளர்,
126,

னும்

பலமொகதவொ,

பலமொகதவொ,

ேபொல்

நொவல

வேி,
ீ

பகவரிக்கு
கேொகலநகல்

பலமொகதவொ

அல்லது

தநரில் வருகக ேந்தேொ ககயளிக்கலொம்.
ேயவு

கசய்து

உகறயின்

ேபொல்

இடதுபக்க

உகறயின்/கவளிப்புற
தமல்

பகலயில்

"

கேொழில்நுட்ப மற்றும் கேொழில்சொர் கல்வியில் ஒரு
தேசிய

ககொள்ககத்

ேயொரிக்க

கருத்து

மற்றும்

ஆதலொசகை” ைக் குறிப்பிடுக.
கருத்துக்ககளபம்
கவப்தபொருள்

தயொசகைககளபம்

கேரிவு

அனுப்பி

கசய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து,

குழுக்களிடமிருந்து வொய்கமொழிக் கருத்துக்ககள கபற்றுக்
ககொள்ளும்

தநொக்கில்

அவர்ககள

வரவகழக்கவும்

ஆகைக்குழு உத்தேசித்துள்ளது.
ேற்தபொகேய

கேொழில்நுட்ப

மற்றும்

கேொழில்

கல்வி

பகறகமகய விருத்ேி கசய்வேற்கொை உங்களது புேிய
ஆக்கபூர்வமொை

கருத்துக்ககளபம்

பிரதவசங்ககளபம்

தேசிய கல்வி ஆகைக்குழு அன்புடன் வரதவற்கின்றது

தேசிய கல்வி ஆகைக்குழு,
126, நொவல வேி,
ீ
நுதகககொகட, இலங்கக
கேொகலதபசி : +94112815701-3
கேொகலநகல் : +94112816178
மின்ைஞ்சல் :

chnec@slt.lk
vcplnec@slt.lk
secnec@slt.lk
இகையத்ேளம் : www.nec.gov.lk
ேகலவர்,
தேசிய கல்வி ஆகைக்குழு

