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ெதாழில் வழிகாட்�தல் ஏன் �க்கியமான�?
இந்த திறனாய்� �ைறக�ம் , ேதர்� அைமப்�க�ம்  உலகளாவிய கல்வியாளர்கள், உளவியலாளர்கள், மன நல ம�த்�வர்கள்,
ஆய்வாளர்கள் ெகாண்� உ�வாக்கப்பட்ட�. கடந்த 2014-இல் இ�ந்� சிறந்த கல்வி நி�வனங்கள், ஆ�ைமகள் , ெதாழில்
நி�ணர்க�டன் ைகக்ேகார்த்� , மாணவர்கள் தங்கள் இலட்சியங்கைள அைடவதற்� ேதைவயான அறி�சார் நிகழ்ச்சிகைள
நடத்தி வ�கிேறாம்.

சிறந்த ெதாழில்�ட்பங்கைள ைகயாண்� உ�வாக்கப்பட்ட எங்கள் ஆய்� �ைற மிக �ல்லியமான , மிகச் சரியான கல்விப்
பரிந்�ைரைய தரவல்ல�. இந்த ேதர்� உங்கள் அறிவாற்றைல�ம், சிந்தைனேயாட்டங்கைள�ம் ஆராய்ந்� , உங்கள் எதிர்கால கல்வி
மற்�ம்  ெதாழில் திறன்கைள  �ட்பமாக எ�த்�க்காட்�ம். இந்தத் திறனாய்� ���கள்  நான்� பிரி�கைள ெகாண்ட�.

1) தனித்தன்ைம  

2) ஆர்வம்       

3) ஆ�ைம    

4) திறனறி�   

நாம் ஏன் இைவெயல்லாம் ெதரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்?

இ� எப்ப� நம் எதிர்கால ப�ப்ைப�ம் , ேவைலைய�ம் ��� ெசய்�ம்? உங்கள் ஆழ் மனதின் சிந்தைனகள் மற்�ம்
எண்ணேவாட்டங்கள் தான்  நீங்கள் யார் என்பைத ெசால்�ம். நீங்கள் ெவற்றிகரமாக ��த்த இந்த ேதர்� ���கள் கீழ்வ�மா�.

வா�ங்கள் ! �தல் கட்டமாக உங்கள் �ணாதிசயங்கள் என்ன ெசால்கிற� என பார்ப்ேபாம்!
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தனித்தன்ைம
ஒவ்ெவா� நிைலைமைய�ம் நாம் எப்ப� அ��கிேறாம் ? எவ்வா� ��ெவ�க்கிேறாம்? மனிதர்களிடம் எப்ப� ேப�கிேறாம்? அ�த்�
என்னவாக நிைனக்கிேறாம்? என்பெதல்லாம் ஏேதா ஒ� வைகயில் �ணாதிசயங்கைள சார்ந்�தான் இ�க்கிற�. இந்த ேதர்��ைற,
நான்� �ணாதிசயங்களாக வ�க்கப்பட்�ள்ள�. அைவ  ேமலாண்ைம, தகவல் ேதடல் , பைடப்�த்திறன், மக்கைள ைகயா�தல்.

 ஒ� எ�த்�க்காட்�க்�, கணினி ேபான்ற ெபா�ைள வ�வைமத்�, உற்பத்தி ெசய்�, விற்�ம் நி�வனத்ைத நடத்�வதாக
ைவத்�ெகாள்ேவாம். அதற்� அத்தியாவசியமான நான்� திறன்கள்:

1. மனிதர்கைள ேமற்பார்ைவ ெசய்�, ெசயல் திட்டங்கள் வ�த்�,  நிதிைய ெப�க்கி,  நி�வனத்தின் வளர்ச்சிக்� வித்தி�ம்
திறன் தான் - நிர்வாக திறன். 

2. மக்களின் மனைதக் கவரக்��ய, வித்தியாசமான, ��ப்�� வ�வைமப்�கைள ெசய்�ம் திறன் - பைடப்�த்திறன்

3. தனக்� ேதைவயான தகவைல  �ட்பமாக ேசகரித்�, அைத ஆராய்ந்� அ�த்த�த்த ெசயல்�ைறகைள வ�க்க
பயன்ப�த்�ம் திறன் - தகவல் ேதடல் திறன்.

4. சக மக்களின் பிரச்சைனகைள, ேதைவகைள �ரிந்� மனிதர்க�டன் உற�கைள வளர்த்�ெகாள்�ம் திறன் - மக்கைள
ைகயா�ம் திறன். 

 ஒ� நி�வனம் நடக்க இைவெயல்லா திறன்க�ம் ேசர்ந்த மனிதர்கள் அங்� பணி�ரிய ேவண்�ம். இந்த வைகயில், உங்களின்
�ணாதிசயம் வாய்ந்த ேவைலைய ெசய்ய இந்த ேதர்� உதவி �ரி�ம். 
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உங்கள் தனித்தன்ைம அறிக்ைக

உங்கள் நிர்வாக திறன்

கற்�க்ெகாள்வ�தான் வாழ்க்ைக. தைலைமத் தாங்�ம் ேநரத்தி�ம், ெபா�ப்� ஏற்�க் ெகாள்வதி�ம் சி� தயக்கம் வ�வ�
இயற்ைக தான்.

உங்கள் பைடப்�த்திறன்

ஏட்� அறிைவ விட கற்பைனத் திறேன சிறந்த� ! தன் வாழ்க்ைக மீ� யதார்த்தமான பார்ைவ ெகாண்டவர் நீங்கள். ��விதமாக
ஒன்ைறச் ெசய்வதற்� பதிலாக வழக்கமானவற்ைறேயச் ெசய்ய நிைனப்பவர். ஆனால், �திதான அ�பவங்கள் தான் நம்ைம
அறிவாளியாக்�ம். உங்கள் கற்பைனத்திறன் வளர ��ந்தவைர, இைவெயல்லாம் ெசய்ய �ய�ங்கள். உங்க�க்ேக சவால்
விட்�க்ெகாண்�, �திதாக �யற்சிகளில் ஈ�ப�ங்கள். 

உங்கள் மக்கைள ைகயா�ம் திறன்

தனி மரம் ேதாப்பாகா� என �ம்மாவா ெசான்னார்கள்! உங்கள் பதில்கேள ெசால்கிற�, நீங்கள் ெப�ம்பா�ம் தனியாக இ�க்கேவ
ஆைசப்ப�வீர்கள். மற்றவர்க�டன் பழ�வைத விட, தனியாக இ�ப்பைத பய�ள்ளதாக க��வீர்கள். என்ன ெசய்யலாம்? தானாக
�ன் வந்�ப் ேபச்ைசத் ெதாடங்க �ய�ங்கள். பிற�க்�ம் பி�த்தமான (ெபா�வான) விஷயங்களிலி�ந்� ேபசத் ெதாடங்�ங்கள்.
ச�க ெவளிகளில், ��ச் ெசயல்பா�களில் ஈ�ப�ங்கள். 

உங்கள் தகவல் ேதடல் திறன்

உங்கள் மதிப்ெபண்ேண காட்�கிற� உங்க�க்� �திதாக ஒன்ைற கற்�க் ெகாள்ள எவ்வள� வி�ப்பம் என்�. உங்க�க்�ப் �த்தகம்
ப�க்க, இைசக்க�விகள் இயக்க , மின்சாதனப் ெபா�ட்கள் பயன்ப�த்த, ஆராய்ச்சி ெசய்ய , தகவல் ேசகரிக்க ,
ெதாழில்�ட்பங்கைளக் கற்�க்ெகாள்ள ஆர்வம் இ�க்�ம். உங்களின் ஆற்றைல ��ைமயாக பயன்ப�த்�வ�ம் , தர�கைள
அ�ப்பைடயாக ைவத்ேத இயங்�வ�ம் தான் உங்கள் தனித்திறைம

இப்ேபா� உங்கள் உள்மனதின் பலம் , �ணங்கள் பற்றி �ரிந்தி�ப்பீர்கள். ஆனால் நீங்கள் எந்த �ைறயில் பணியாற்ற வி�ம்�கிறீர்கள்?
உங்கள் வாழ்க்ைக ���ம் எந்த ேவைலைய ெசய்ய ஆைசப்ப�கிறீர்கள்?

வா�ங்கள் ! உங்கள் ஆர்வத்ைதக் கண்�ெகாள்ேவாம் !
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உங்கள் ஆர்வ ஆய்�
அ�த்த அ�ப� வ�டக் காலத்திற்� , உங்கள் வாழ்க்ைகயில் என்ன ெசய்ய ஆைசப்ப�கிறீர்கள்?  என்னவாக ஆகப் ேபாகிறீர்கள்?

 எத்தைனச் ெசாந்தங்கள் உங்களிடம் இந்தக் ேகள்விகைள ேகட்��ப்பார்கள்?  ஒ� மாணவர் ேமற்ப�ப்ைபத் ெதாடங்�வதற்� �ன்
இ� ேபான்ற க�னமானக் ேகள்விகைள எதிர்ெகாள்ளேவண்� உள்ள�.  ஒ�வர் தனக்� பி�த்த ேவைலைய ெசய்தால்தான், தன்
திறைமைய வளர்த்�க்ெகாண்� தன் இலட்சியத்ைத அைடய ���ம். �ரதிர்ஷ்டவசமாக, நம்�ரில், யா�ேம தன் ஆர்வத்ைதத்
ெதளிவாக அறிந்� ��ெவ�ப்பதில்ைல.

 கவைல ேவண்டாம்!!  உங்கள் மன�க்�ம் அறி�க்�ம் ஏற்றத் �ைறையக் கண்�பி�க்க உத�வ�தான் எங்கள் கடைம ! ெமாத்தம் 
28 �ைறகளாகப் பிரித்� , அதில் உங்கள் திற�க்�ம், ஆர்வத்திற்�, ஏற்றார் ேபால் (நீங்கள் எ�திய ேதர்வின் பதில்கள்
அ�ப்பைடயில்)  ஐந்� �ைறகைள உங்க�க்� பரிந்�ைரக்கப் ேபாகிேறாம்! 

 ஆனால் உங்கள் ப�ப்ைப நீங்கேள இதைனக் ெகாண்� ��ெவ�க்க ேவண்�ம். இ� நம் ஆய்வின் மிக �க்கியமான ப�தி. மிக�ம்
கவனமாக , ஆழமாகப் ப��ங்கள் !

 

உங்கள் ெதாழில் ஆர்வம்

ெபாறியியல் அறிவியல் இயங்�படம் மற்�ம் வைரகைல (
அனிேமஷன் & க்ராபிக்ஸ்)

விளம்பரம் மற்�ம்
சந்ைதப்ப�த்�தல்

கணிதம் மற்�ம் �ள்ளியியல்
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ஒட்�ெமாத்த ஆர்வ அறிக்ைக

எண் ெபயர் மதிப்ெபண்

1 ெபாறியியல்
இயந்திரங்கைளத் தாங்கேள வ�வைமத்�, அவற்ைற இயங்க ைவக்க�ம் ஆைசப்ப�பவரா நீங்கள்? மனிதன் பறக்க
விமானம் ேதைவபட்ட�ேபால், மனித �லத்தில் எத்தைனேயா அத்தியாவசியங்கள் இ�க்கிற�. மனிதனின் உைழப்ைப
எளிதாக்�ம் இயந்திரங்கைளச் ெசய்�ம் ெபாறியாளனாக ேவண்�மானால், இந்தத் �ைறையத் ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

90

2 அறிவியல்
�� கண்�பி�ப்�களில் ஆர்வ�ள்ள ஆளா நீங்கள்? இயற்ைகைய அறிவியலின் உச்சமாய் சிந்திக்�ம் விஞ்ஞானியா�ம்
ஆைச�ள்ளவரா? இதில் பரந்� விரிந்த கிைளப் ப�ப்�க�ம் உள்ளன.

90

3 இயங்�படம் மற்�ம் வைரகைல ( அனிேமஷன் & க்ராபிக்ஸ்)
கைலயார்வ�ம், வைரபடங்களால் �ரியைவக்�ம் திறைம உண்டா உங்க�க்�? தக்க ெமன்ெபா�ட்கைளக்
கற்�ெகாண்டால் உங்கள் கற்பைனத் திறைன இந்த �ைறயில் ெவளிக்ெகாண்� வரலாம்.

76

4 விளம்பரம் மற்�ம் சந்ைதப்ப�த்�தல்
உங்க�க்� கற்பைனத்திறன் அதிகமா? மனிதர்களிடம் ேபசி , ேகட்�ப், பழகி அவர்கைளப் �ரிந்� ெகாள்ள ேவண்�மா?
மக்களிடம் ஒ� ெசய்திையப் பரவலாக�ம், ஆழமாக�ம், ெகாண்� ேசர்க்கச் ெசய்�ம் �ட்பங்கைளக் கற்க
ேவண்�மானால் இந்தத் �ைறையத் ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

75

5 கணிதம் மற்�ம் �ள்ளியியல்
எண்கள் மீ� உங்க�க்�த் தனியார்வ�ண்டா? இந்த உலகத்ைத எண்களாய் பார்ப்பவரா நீங்கள்? ெபா�ளாதாரம், பங்�ச்
சந்ைத, தர�களின் ஆராய்ச்சி என கணக்கிலடங்கா வாய்ப்�கள் உள்ளன.

67

6 கல்வி மற்�ம் பயிற்சி அளித்தல்
உங்க�க்� �ரிந்தைத, கற்�க் ெகாண்டைத எளிதில் மற்றவர்க�க்�ப் �ரியைவக்கக் ��யவரா? அக்கைறேயா�
பிற�க்� �ரி�ம்ப�ச் ெசால்லித்த�வ� உங்க�க்�ப் பி�க்�மா? இ�தான் உங்கள் �ைற.

57

7 ஊடகம் மற்�ம் தகவல் ெதாடர்�
சிறந்த கற்பைனத் திற�ம் , எ��ம் திற�ம், ேபச்�த் திற�ம் , ச�கப் பார்ைவ�ம் இ�ந்தால் இ� உங்க�க்ேகற்றத்
�ைற. இைவகேளா� பிறேரா� பழ�ம் திற�ம் இ�ந்தால், இந்தத் �ைறயின் மற்ற பல கிைளத்�ைறகளி�ம் நீங்கள்
ேவைலப் பார்க்கலாம்.

56

8 ேமலாண்ைம
தைலைமத் தாங்�ம் த�தி�ம் , நம்பிக்ைகத் த�ம் ெசய�ம், பிரச்சைனகைளச் சரி ெசய்�ம் ஆ�ைம�ம் ,
மற்றவர்கைள ஏற்�க்ெகாள்�ம் மன�ம் , ஏற்பா�கள் ெசய்�ம் அறி�மி�ந்தால் இந்தத் �ைற உங்க�க்� உகந்த�.

55

9 விற்பைனத் �ைற
உங்கள் எண்ணங்கைள அ�த்தவ�க்� எளிதில் கடத்தக்��யவரா? யாெரன்ேற ெதரியாதவர்கள் இ�க்�ம் �ட்டதி�ம்
நண்பர்கைளச் சம்பாதிக்�ம் திற�ள்ளவரா? அப்ப�ெயன்றால் நீங்கள் இந்தத் �ைறயில் �யற்சி ெசய்�ங்கள்.

47
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10 ம�த்�வ அறிவியல்
மற்றவர்களின் உடல் நலனில் அக்கைற இ�ந்�, ம�த்�வத்தில் ஈ�பா� இ�ந்தால் இந்தத் �ைறைய எ�த்�ப்
ப�க்கலாம். ேநாயாளிக�க்காக ெவ� ேநரம் ேவைலச் ெசய்�ம் ேசைவ மனப்பான்ைம இ�ப்பவரால் தான் இந்தத்
�ைறயில் ெவல்ல ���ம். தன் காலம் ���ம் �திதானவற்ைற கற்�ம் ஆர்வம் மிக அவசியம்.

45

11 ம�த்�வம் சார்ந்த அறிவியல்
ேநாயாளிக�டன் ேநர�யாக பழகி அவர்கள் ம�த்�வ நலைன�ம், மன நலைன�ம் காப்ப� மிக�ம் �னிதமான பணி.
ெதாழில்�ட்பத்ைத�ம் ம�த்�வத்ைத�ம் இைணத்� , ம�த்�வர்க�க்� உத�ம் ெப�ம்பணி இ�. ம�த்�வ�க்�ம்
ேநாயாளிக்�ம் ஒ� ந��கமாக இ�க்க நிைனத்தால், இந்தத் �ைறையத் ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

43

12 சட்டம்
மற்றவர்களின் ேபச்ைசக் ேகட்�, சரியானத் தர�க�டன் அவர்கைள எதிர்ெகாள்�ம் திறைம�ள்ளவரா நீங்கள்?
ச�கத்தின் மீ�ள்ள ஆர்வ�ம் , ஆழமான ேகாணங்க�ம் உங்கைள இந்தத் �ைறயில் வளர ைவக்�ம். உங்களின்
ேபச்�த் ெதளி� தான் மிக�ம் �க்கியமான ேதைவ.

41

13 கணினி மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்பம்
நீங்கள் ெசய்தச் ெசயலிைய உலகம் பயன்ப�த்த ேவண்�மா? உங்க�க்ெகன வைலதளம், ெசயற்ைக அறிவாற்றலால்
தாங்கேள ஒ� இயந்திரத்ைத ெசய்யக் கற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ெமன்றால், இந்தத் �ைறையத் ேதர்ெத�ங்கள்.

40

14 ஆைட அலங்காரம்
நல்ல கற்பைனத் திற�ம் , கைல�ணர்�ம் , ஆைடகள் மீ� ஆர்வ�ம் உள்ளவரா? வைர�ம் திற�ம், நிறங்கள் சார்ந்த
ரசைன�ம் இ�ந்தால், இந்தத் �ைறைய �யன்� பா�ங்கள் . இைத ஒ� ெதாழிலாகத் ெதாடங்�ம் வாய்ப்�ம் நிைறய
உண்�.

31

15 வி�ந்ேதாம்பல் மற்�ம் �ற்�லாத் �ைற
மற்றவர்களின் ேதைவகைள அறிந்�, அதற்� தக்க வழி�ைறையச் ெசய்�ம் ஆர்வ�ள்ளவரா? வரலாற்� இடங்கைளப்
பற்றி எல்லா�க்�ம் ெதரியைவக்க நிைனப்பவரா? நிகழ்ச்சிகைள ஏற்பா� ெசய்� ெபா� மக்க�க்� வரலா� ேபாய்ச்
ேச�ம் வைகயில் அதைனப் ேபசத் திறைம�ள்ளவரா? நீங்கள் இந்தத் �ைறையத் ேதர்ந்ெத�க்கலாம்.

31

16 உண� �ைறகள் மற்�ம் உடல் நலம்
உண� சார்ந்த ஆராய்ச்சி மற்�ம் உற்பத்தி பற்றி உங்க�க்� வி�ப்பமா? உடல்நலம் சார்ந்� உணைவ தயாரிப்ப�ம்,
ேவளாண் ெதாழிைல வளர்ப்ப�ம் இந்தத் �ைறயின் சாராம்சம். உங்க�க்� உண� சார்ந்த ெதாழிலில் பணி �ரிய ஆைச
இ�ந்தால், ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

30

17 ெதாழில் �ைனப்�
தனக்ெகன்� ஒ� பிரிவில் ஆர்ைவத்ைத�ம் அறிைவ�ம் ெகாண்�, அதற்� வ�ம் தைடகைளத் �ணிந்�
எதிர்ெகாண்� அைத ஒ� ெவற்றிகரமானத் ெதாழிலாக கட்டைமக்க ���மானால் நீங்கள் �ைனேவாராகலாம்.
கணக்� வழக்�, ேநரம் , கற்�ம் திறன் , மக்கள் திறன் என எல்லா�ம் ேதைவ இந்த �ைறக்�.

29

18 உண� & ேவளாண்ைம
உண� �ைறகைள�ம் , உடைல�ம் சரியாக பராமரித்தால் , மனிதர்களின் வாழ்� மகிழ்ச்சி நிைறந்ததாக இ�க்�ம் என்�
நம்�பவர நீங்கள்? மற்றவர்க�க்� இந்த உண� �ைறகைளச் சரியாக கற்�க் ெகா�த்தல் தான் இந்தத் �ைறயின்
�க்கியமான அம்சம். ஆேராக்கியமான மனித �லத்ைத உ�வாக்க இந்தப் ப�ப்� உத�ம்.

29

19 நிகழ்த்� கைல
மனைத வசீகரிக்�ம் ஆட்டம், பாட்�, ந�ப்� ேபான்றவற்றில் ஆர்வம் உள்ளவரா நீங்கள்? ஸ்டாண்ட்-அப் நைகச்�ைவ என
காலத்திற்� ஏற்றார்ேபால் வள�ம் கைலத்�ைற பி�த்தி�ந்தால் , ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

26
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20 ச�க அறிவியல்
வரலா� மற்�ம் �வியியல் பாடங்களில் உங்க�க்� ஆர்வமா? �த்தகங்கள் ப�ப்பதி�ம் , ��ப்�� ெமாழிகைள
ெதரிந்�ெகாள்வதி�ம் ஆைசயா? ச�தாய நல�க்காக எதாவ� ெசய்ய ேவண்�ெமன நிைனக்கிறீர்களா? இந்தத்
�ைற பி�த்தி�ந்தால் ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

23

21 கைல மற்�ம் வ�வைமப்�
கைலயார்வ�ம் கற்பைனத் திற�ம் உள்ளவரா நீங்கள்? ெதாழில்�ட்பத்தில் காலத்�க்ேகற்ப தகவைமத்�க்ெகாண்�
�தி� �திதானவற்ைறப் பைடக்க ஆைச�ள்ளவரா? இந்தத் �ைறையத் ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

23

22 கட்�டக் கைல
கற்பைனத்திற�ம் அதன் அறிவிய�ம் கலந்த�தான் இந்தத் �ைற. உங்கள் பைடப்�த் திறனால் ��க்கமாக�ம் ஒ�
ெபரிய கட்�டம் கட்�ம் அள�க்� பிரம்மாண்டமாக�ம் சிந்திக்க ���மானால், இந்தத் �ைற உங்க�க்�ச்
சிறந்தெவான்�.

22

23 விமானப் ேபாக்�வரத்� மற்�ம் வணிகக் கடற்�ைற
சி� வயதிலி�ந்� விமானம் மற்�ம் கப்பல்கைளக் கண்� அவற்ைற இயக்க�ம், பயணிக்க�ம் ஆைச�ள்ளவரா நீங்கள்?
மனிதர்கைளக் கவனமாக�ம் பா�காப்பாக�ம் தக்க ஏற்பாட்�டன் பார்த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ெமன்�
நிைனக்கிறீர்களா? இந்தத் �ைற உங்க�க்கானதாக இ�க்கலாம்.

21

24 ெபா�ளாதாரம் மற்�ம் வர்த்தகம்
ஒ� நாட்�ன் ெபா�ளாதாரத்ைத அளவிட எத்தைன எண்கள் ேவண்�ெமன ேயாசித்தி�க்கிறீர்களா? பணத்தின்
மதிப்�ம், கணித அறி�ம் , அரசியல் வரலா� மீ�ம் ஆர்வம் இ�ந்தால் இந்தத் �ைறையத் ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

11

25 நிதி ேமலாண்ைம
எண்களி�ம், கணக்� வழக்�களி�ம், ெபா�ளாதாரத்தி�ம் ஆர்வம் உண்டா? பணத்ைத ேமற்பார்ைவயி�ம் திறன்
இ�ப்பவராக இ�ந்தால், இந்தத் �ைறையத் ேதர்ந்ெத�ங்கள்

10

26 பா�காப்�த் �ைற
நம் நாட்ைடப் பா�காத்�, காக்க ேவண்�ெமன நிைனக்கிறீர்களா? ��த் ெதாழில்�ட்பங்களில் ஆராய்ச்சி ெசய்�,
பா�காப்�ப் பணியில் ேசர ேவண்�ெமன்றால், இதற்கான ப�ப்ைபத் ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

8

27 அர�ப் பணி
அரசாங்கத்தில் பணி �ரிந்� , அதன் வளர்ச்சிக்காக ேவைல ெசய்ய ேவண்�ெமன ஆைசப்ப�கிறீர்களா? நம்
ச�கத்தில் இ�க்�ம் எத்தைனேயா பிரச்சைனகளில் எைதயாவ� சரி ெசய்ய ேவண்�ெமன நிைனதால் நீங்கள்
அரசாங்க ேவைலக்� �யற்சி ெசய்யலாம்.

7

28 விைளயாட்�
எதாவ� ஒ� விைளயாட்�ல் அதீத ஆர்வம் ெகாண்டவரா நீங்கள்? நல்ல மனத் திட�ம் , உடல் திட�ம் இ�ந்தால்
தீர்க்கமாக இந்தத் �ைறயில் ெவற்றி ெபறலாம். நீங்கள் வளர்வ� மட்�மல்லாமல், மற்றவர்க�க்�ம் வழிகாட்டலாம்.

0
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இப்ேபா� உங்க�க்� வி�ப்பமானத் �ைறையக் கண்� பி�த்தி�ப்பீர்கள். அ�த்த� உங்கள் ஆ�ைம என்ன ? நீங்கள் யார் என
உங்க�க்ேக அைடயாளம் காட்டப் ேபாகிேறாம். உங்கள் பலம், பலவீனம், தனித்�வம் என நிைறய �ணநலன்கள் பற்றி
பார்க்கப்ேபாகிேறாம்

ஆ�ைம
நீங்கள் உங்கைளப் பற்றி என்ன நிைனக்கிறீர்கள்? உங்கள் உணர்ச்சிகைள எப்ப� ெவளிக்காட்�வீர்கள்? மற்றவர்கைள எப்ப�
மதிப்பி�வீர்கள்? பிறரிடமி�ந்� எப்ப�க் கற்�க் ெகாள்கிறீர்கள்? 

உங்கள் வாழ்க்ைக அ�பவங்கள் என்ெனன்ன?  இ�ேபான்ற உங்கள் �ணாதிசயம் �ட, உங்க�க்� உகந்த  �ைற என்ன , எதிர்கால
இலட்சியம் என்ன , அைத எப்ப� அைடயப்ேபாகிறீர்கள் என்பைத ��� ெசய்�ம். 
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உங்கள் ஆ�ைம அறிக்ைக

நல்வாழ்த்�க்கள்!  ஸ்�வன் ஸ்பீல்பர்க் அவர்களின் ஆ�ைம வைகேயா� நீங்கள் ஒத்�ப்ேபாகிறீர்கள்.

 ஸ்�வன் ஸ்பீல்பர்க் - ஹாலி�ட் இயக்�னர் , தயாரிப்பாளர், பைடப்பாளி.

  ஜுராசிக் பார்க், ET என பற்பல ெவற்றிகரமான படங்கைள பைடத்தவர் தான் ஸ்�வன் ஸ்பீல்பர்க் அவர்கள். அறிவியல் படங்கைள
அ�த்த தளத்திற்� ெகாண்�ேபானவர்.  அவர் படங்கள் பார்ைவயாளர்களின் மனதில் என்�ம் கலக்�ம் ஒன்றாக�ம் , வி��கைள
வாங்கி �விப்பதாக�ம் இ�க்�ம்.  ஒ� திைரக்கைதைய படமாக்�வைத அவர் தனி பாணியில் ெசய்வார். கைலத்�ைறயில்
அவரின் கற்பைனதிற�க்காக என்�ம் ேபசப்ப�வார்.

 

வா�ங்கள்! அவ�க்�ம் உங்க�க்�ம் உள்ள ஒற்�ைமையப் பார்ப்ேபாம்! 

நீங்கள் அைமதி�ம், ேதாழைமக் �ண�ம், உணர்ச்சிமிக்க மன�ம், க�ைண�ம் ெகாண்டவர்.

நீங்கள் ����ப்�ம், இலட்சியப் பார்ைவ�ம், கற்பைனத் திற�ம் ெகாண்டவர்.

இந்த ெநா� உங்கைளச் �ற்றியி�ப்பைதேய ஆனந்தமானத் த�ணமாக உணர்வீர்கள்.

உங்க�க்ெகன்� தனி அைறயில் , தனக்ெகன இஷ்டப்பட்ட ேநரத்தில் தான் ேவைலச் ெசய்வீர்கள்.

உங்க�டன் ெந�ங்கி  உள்ளவர்க�க்�ம், உங்கள் ெநறி�ைறக�க்� உண்ைமயாக இ�ப்பீர்கள்.

��ப்�� அ�பவங்கைளத் ேத� அைல�ம் உங்க�க்� ஒேர ேவைல சலித்�வி�ம்.

சாமர்த்தியமானவர். பிறர் எப்ப� உணர்வார்கள் என �ரிந்� ெசயல்படக்��யவர்.

உள்�க்�ள் சீராக�ம், ஒ�ங்�ட�ம் இ�க்�ம் நீங்கள் ெவளிேய  தனக்� ேதான்�வைத உடேன ெசய்�வி�பவர் ேபாலத்
ெதரிவீர்கள்.

சாகசமான, வி�வி�ப்பான, மிக�ம் உற்சாகமானச் ெசயல்கள் உங்க�க்� மிக�ம்  பி�க்�ம்.

�ழப்பங்கைள ெவ�த்தா�ம், மாற்றங்க�க்� எளிதில் தகவைமத்�க் ெகாள்ளக்��யவர்.
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வளர்ச்சிக்கானப் பாைத:

1) அதீத உணர்ச்சிவசப்ப�வ�

 நாம் எல்ேலா�ம் ஏேதா ஒ� விஷயத்தில் உணர்ச்சிவசப்படத்தான் ெசய்ேவாம். ஆனால், இப்ப� உணர்ச்சிவசப்ப�வதனால் எந்த ஒ�
பிரச்சைனைய�ம் சரி ெசய்�விட ��யா�. உங்களால் என்ன ெசய்ய ���ேமா அைத ெசய்�ங்கள்.  அேத பிரச்சைன ம�ப�
வராமலி�க்க ஏற்பா�கள் ெசய்�ங்கள். ஒ�வன் வாழ்க்ைகயின் எல்லா ெநா��ம் இன்பமாகேவ இ�ப்ப� சினிமாவில் �ட
சாத்தியமில்லாத�.

 

 2) எளிதில் சலிப்பைடதல்

 எல்லா ெசயல்களி�ம் சீக்கிரம் சலிப்பாகிறதா? இப்ப� இ�ப்பவர்கள் தான் �தி� �திதாக கண்�பி�க்கவல்லவர்கள். ஆனால்,
அ�வைர சலிப்� வராமல் பலவற்ைற கற்�ெகாள்�ங்கள். அ�தான் உங்கைள வாழ்க்ைகயின் உயரத்திற்� அைழத்�ச் ெசல்�ம்.

 

3) ெதாைல ேநாக்�ப் பார்ைவயில்லைம:

 பிற்காலத்ைத�ம் எதிர்காலத்ைத�ம் நிைனத்� கவைலப�வதற்� பதிலாக இந்த ெநா�யில் வாழ்வ� தான் வாழ்க்ைக என நமக்�
ெதரி�ம். ஆனால், எங்� ேபாகிேறாம் என்ேற ெதரியாமல் ஒ� ேப�ந்தில் ஏ�வ� சரியா?  நீங்கள் �ரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ய� -
திட்டமிட்�ச் ெசயல்பட்டால், நம் எதிர்காலம் நம் ைகயில். 

 

 4) நிைலயாக இல்லாைம

 அவ்வப்ேபா� நமக்� ேதான்�வைத ெசய்வ� நல்ல�தான் . ஆனால் எப்ேபா�ம் அைத�ம் இைத�ம் ெசய்தால், நமக்�
ேதைவயான இலட்சியத்ைத எப்ப� அைடவ�? இைத சரி ெசய்ய, ஒ� ெசயலின் தவறான பக்கத்ைத மட்�ம் பாராமல் அதன் 
நன்ைமகைள�ம் பா�ங்கள். எல்லாவற்ைற�ம் நம்மால் மாற்றிவிட நம்மிடம் எந்த சக்தி�மில்ைல.  நம்�ைடய ஆைசகைள அைடய நாம்
என்ன ெசய்ய ேவண்�ேமா அைத மட்�ம் ெசய்ேவாம். 

 

5) �தந்திர எண்ணம்

 நீங்கள் யாைர�ம் சாராமல் இ�க்கக்��யவரா? இ� ஒ� ெபரிய கைல. எல்ேலா�க்�ம் எளிதில் வந்�விடா�. மனிதர்கள்
எப்ேபா�ம் இன்ெனா�வ�க்காக ஏங்�வார்கள். நீங்கள் இப்ப� இ�ப்ப� உங்க�க்� நன்ைமையேய விைளவிக்�ம். ஆனால், ஒ�
அள�ண்�. இப்ப�ேய இ�ந்தால், நீங்கள் பலரின் நட்ைப இழக்க ேநரி�ம். 

 

6) அதீத ேபாட்�யி�ம் �ணம்

 ேவைல பார்க்�மிடத்தில் ேபாட்� அவசியம் தான். அ� நன்ைமையேய த�ம். ஆனால் ேபாட்� ேபாடக்�டாத, தன் ெசாந்த
விஷயங்களி�ம் ேபாட்�யி�வ� சரியானதல்ல. இதனால், நீங்கள் உங்க�டன் ேசர்ந்தி�க்�ம்  ெந�ங்கிய நண்பர்கைள�ம்,
உறவினர்கைள�ம் இழக்க ேநரிடலாம்.

 

7)  மா�த�க்�ரிய �யமரியாைத

 உங்கைள யார் என்�ம் , எைத மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்�ெமன்�ம் ெசால்�ம்  உங்கள் �தல் நண்பன், ஆழ்மன�தான். உங்கைளப்
பற்றி ��தாக ெதரிந்த, அ�தான் தீர ஆராய்ந்� , உங்க�க்கான அறி�ைரகைள ெகா�க்�ம். எனேவ ெவளியில் மற்றவர்கள்
ெகா�க்�ம் மா�த�க்�ரிய மரியாைதைய ைவத்�, உங்கைள மாற்றி நீங்கேள �ைறவாக எைட ேபாடாதீர்கள்.
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இப்ேபா�, உங்களின் ஆ�ைம �ணங்க�ம் , உங்க�க்ேகற்ற ேவைலக�ம் என்ன என்� பார்த்தீர்கள். அ�த்�, இவ்வள� நாள்
நீங்கள் கற்�ெகாண்டவற்ைற ைவத்� உங்க�ைடய பலம், பலவீனம் எ�ெவன்� ெசால்லப்ேபாகிேறாம்.

உங்கள் ஒ�ங்கிைணந்த அறிக்ைக
தனித்தன்ைம

உங்கள் ஆதிக்க ஆர்வங்கள்

உங்கள் ஆ�ைம ெபா�த்தம்

ஸ்�வன் ஸ்பீல்பர்க்

100.00% 40.00% 10.00% 10.00%

ெபாறியியல் அறிவியல் இயங்�படம் மற்�ம் வைரகைல (
அனிேமஷன் & க்ராபிக்ஸ்)

விளம்பரம் மற்�ம்
சந்ைதப்ப�த்�தல்
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ெபாறியியல் - ெதாழில் ெபா�த்தம்

உங்கைளச் �ற்றிப் பா�ங்கள். ைகப்ேபசி, மின்விசிறி, ெதாைலக்காட்சி, கணினி என அன்றாடம் நாம்
பயன்ப�த்�ம் சாதனங்கள் யா�ம் நாேம தயாரித்த�. இைவ அைனத்திற்�ம் காரணம், ஒ�
ெபாறியாளன் தாேன? 

வா�ர்தி (ஏேரானாட்�கல்), வாகனம் சார்ந்த (ஆட்ேடாெமாைபல்), ��சார் ( சிவில்),
இரசாயனம்(ெகமிக்கல்), இயந்திரம் (ெமக்கானிக்கல்), மின்னாற்றல் (எலக்�ரிகல்), மின்ன�வியல்
(எலக்ட்ரானிக்ஸ்), உைடச் சார்ந்த (ெடக்ஸ்ைடல்), ேவளாண்ைம எனப் பல்ேவ� வைகயானப்
ெபாறியியல் ப�ப்�கள் உள்ளன. கற்காலத்திலி�ந்� நம் நாகரிகம் இந்த அளவிற்� வளர்ந்ததற்�ப்
ெபாறியாளர்கேள காரணம். அறிவியலி�ம், கணிதத்தி�ம் ஆழமானத் திற�ம் ஆர்வ�ம்
இ�ந்தால், இந்தத் �ைறையத் ேதர்ந்ெத�ங்கள். உங்க�ைடய கற்பைனத் திற�ம் ��ப்��
சாதனங்கைள ேதைவக்� ஏற்றார்ேபால் வ�வைமக்க பயன்ப�ம். ஒ� ெபாறியாளனின் அன்றாட
வாழ்க்ைகயில் ெதாழில் �ட்பரீதியாக�ம், ெசய்�ைறயாக�ம் -  கணிதம், அறிவியல், ஆராய்ச்சி,
வ�வைமப்�, உற்பத்தி, பராமரிப்� என எல்லாப் பிரி�க�ம் ேதைவப்ப�ம். ேநர்த்தியான ேபச்�த்
திற�ம், ெதாழில்�ட்பறி�ம் இ�ந்தால் இந்தத் �ைறயில் நீங்கள் ெவற்றி ெபறலாம். இத்�ைற
பணிகள் �வாரஸ்யமான ேவைலயிட�ம், அண்ைமயான �� ெதாழில் �ட்பங்க�ம் நிைறந்ததாக
இ�க்�ம். உங்கள் ேவைலயிடம் அ�வலகமாக இ�க்கலாம், ெதாழிற்சாைலயாக இ�க்கலாம்,
கட�க்� ந�வில் எண்ைணக் கிணறாக இ�க்கலாம், ஆய்வகமாக இ�க்கலாம், ஏன்
விண்ெவளியாகக் �ட இ�க்கலாம் ! 

ேம�ம் ப�க்க

https://pickmycareer.in/departments/8ec3c2e4-dc65-422c-9785-51bf5d37b051
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அறிவியல் - ெதாழில் ெபா�த்தம்

மனித வரலாற்றில் மாெப�ம் கண்�பி�ப்�க�க்� வழிவ�த்த� அறிவியல் தான். ��
ேசாதைனகைள �யன்�, ��ப்�� ேகாட்பா�கைளச் ெசய்வ� தான் அறிவியலாளர்களின் ேவைல.
இ� வைர யா�ம் ெசய்திடாதப் பரிேசாதைன �யற்சிகைளச்  ெசய்� பார்ப்ப�தான் அன்றாட
பணியாகயி�க்�ம். இயற்ைகைய�ம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ேகள்விகைள�ம்  �ரிந்� ெகாள்�ம்
வழி�ைறேய அறிவியல். ேவைலயில் தினந்தினம் ஆர்வத்ைதத் �ண்�ம் அளவிற்� பரந்த ப�ப்�.
எவ்வள�தான் கண்�பி�த்தா�ம், இன்�ம் இன்�ம் பல கண்�பி�ப்பதற்கான பிரி�கள்
இ�ந்�ெகாண்�தான்  வ�கிற�. அறிவியலில் எத்தைனேயா பிரி�க�ண்�; உங்க�க்�
பி�த்தைத ேதர்ந்ெத�த்� ப�த்தால், ஆராய்ச்சியாளர் ஆ�ம் வாய்ப்�கள் அதிகம். இந்த ப�ப்�க்�
என்�ம் ேவைல வாய்ப்�கள் �ைறயாமல் இ�க்�ம். 
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இயங்�படம் மற்�ம் வைரகைல ( அனிேமஷன் & க்ராபிக்ஸ்)
- ெதாழில் ெபா�த்தம்

“டாம் அன் ெஜரி” கார்ட்�னிலி�ந்� “ைபண்�ங் நீேமா” வைர எல்லாேம இயங்�படம் தான். ஒ� நிகழ்ச்சிைய வைரந்�, அதி�ள்ள
கதாபாத்திரங்கைள வ�வைமத்� ெதாடர் �ைகப்படங்கள் ேபால எ�த்� அைத ஒ� காெணாளியாக்�கிறார்கள். கணினியில்
பல்ேவ� ெமன்ெபா�ட்கைள பயன்ப�த்தி இயங்�படங்கைள பைடக்க ���ம். நீங்கள் இ�ந்த இடத்திலி�ந்ேத கைதகள்
ெசால்ல���ம். நாம் இப்ேபா� பார்க்�ம் ஸ்ைபடர்ேமன், ேபட்ேமன் எல்லாம் �தலில் இயங்�படங்களாக வந்த�தான். காட்சித்
ெதாடர்�த் �ைறயில் கைலைய�ம், ெதாழில் �ட்பங்கைள�ம் ஒன்� ேசர்த்� நம் சிந்தைனகைள ெவளிப்ப�த்தக்
கற்�க்ெகாள்ேவாம். ஒ� ேமைடப் ேபச்ைச விட, ஒ� �ைசனர் ெசால்�ம் க�த்� காட்சி�லமாக இன்�ம் ஆழமாக ேபாய்ச் ேச�ம்.
காட்சி ஊடகம் தான், எளிதில் கவனத்ைத ஈர்த்�, ெசய்திகைள உட�க்�டன் ெதரிவிக்கவல்ல�. கிராஃபிக் �ைசனிங், ெவப்
�ைசனிங், விளம்பரப்ப�த்�தல், காெணாளிப்பதிவாளர், ஊடகவியலாளர், கைல இயக்�னர், தகவல் ெதாடர்� ேமலாளர் என நிைறய
ேவைல வாய்ப்�கள் உள்ளன.

ேம�ம் ப�க்க
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விளம்பரம் மற்�ம் சந்ைதப்ப�த்�தல் - ெதாழில்
ெபா�த்தம்

ஒ� ெபா�ைள மக்களிடம் ெகாண்� ேசர்ப்பதில் அதிகமான பங்� வகிப்ப� சந்ைதப்ப�த்�தல்
�ைறதான். வா�க்ைகயாளர்களின் எண்ணேவாட்டங்கைள �ரிந்�ெகாள்வ�,  அதற்ேகற்றார்ேபால்
விளம்பரப�த்தி அதைன ெவற்றிப்ெபற ெசய்தல்  என ஒ� ேதர்ந்த “ மார்க்ேகட்டர்” இன் ேவைலகள்
நிைறய. நி�வனம் வி�ம்�வைத மக்களிடம் ேபாய் ேசர்ப்பதற்� விளம்பரம் மட்�ம் தான் வழி. ஒ�
ெப�ம் மக்கள் ச�கத்திற்� இந்த ெபா�ள் இ�ப்பதாகக் காட்�வ� விளம்பரங்கள் தான்.
விற்பைனைய கணக்கில் ெகாண்� தக்க �ைறயில் ெபா�ைள சந்ைதப்ப�த்த ேவண்�ம். மற்ற
ெபா�ட்கைள விட வித்தியாசமான �ைறயில் மக்கைள அ�க ேவண்�ம்.  வா�க்ைகயாளரின் 
ேதைவகைள, ���கைள கண்�ெகாள்ள ேவண்�ம். ஒ� வியாபாரத்தின் �க்கியமான
விதியா�ம்! வ�டத்திற்� 9 % மார்க்ேகட்�ங் ேவைல வாய்ப்�கள் அதிகரிப்பதால், இந்தத் �ைறைய
ைதரியமாக ேதர்ந்ெத�த்� ப�க்கலாம். 
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கணிதம் மற்�ம் �ள்ளியியல் - ெதாழில் ெபா�த்தம்

எல்லாத் �ைறயி�ம் எண்கள் இ�ப்பதால், கணித�ம் �ள்ளியிய�ம் இல்லாத இடேம கிைடயா�.
எல்லாத் �ைறகளி�ம்  தர�கைளச் ேசகரித்�, ஆராய்ந்� அைதக் ெகாண்� ���கள் எ�க்க
ேவண்�ய ேதைவயி�க்கிற�. யதார்த்த உலகத்ைத எந்த ரீதியில் ஆராய  ேவண்�மானா�ம்
இந்தத் �ைறயின் உதவி ேதைவ. 

ஒ� பங்�ச்சந்ைதயில் �தலீ� ெசய்�ம் நி�வனம் அ�த்த�த்த �ள்ளியியலின் �லம்
அ�த்த�த்த வர்த்தக நிைலைய கணிக்க ���ம். ஒ� ெபாறியியல் நி�வனம், தான்
வ�வைமத்தைத ஆராய்ந்�, அதன் விைள�கைள அறிய ���ம். அரசாங்கம், அந்தந்த இடத்தின்
மக்கள் �றித்த தர�கைள ஆராய்ந்� திட்டங்கள் தீட்ட���ம். கணிதத்தில் இளங்கைல பட்டம்
ெபற்ற பின் �ள்ளியியலில் ��கைல பட்டம் ப�க்கலாம். தர�கள் ஆராய்ச்சியாளர், பங்�ச்சந்ைத
நி�ணர், �ள்ளியியலாளர், கணிப்ெபாறி நிரலர் எனப்  பல ேவைல வாய்ப்�க�ண்�. உங்கள் கணித
அறி� ெச�ைமயாக இ�ந்தால், நீங்கள் கண்�ப்பாக இந்தத் �ைறயில் ெவற்றி ெபறலாம். 
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