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5பாடசாலை – இலை

ஒத்துலைப்புக்கு
ஒஸ்லோவின் வரைமுரை 



•	 நலடமுலையில உள்ள சடடங்கள அத்்தாடு ்பாதனா திடடங்கள எனபவறைின அடிப்பலடயில பாடசாலை ்கலவியூடடு்கிைது.

•	 மாணவரின ்கலவித்திைன எவவாறு உள்ளது எனபலத அவர்கள முனனர பயினை பாடசாலை மறறும் சிறுவர ்காப்பு நிலையம் 

எனபவறைில இருந்து பாடசாலை அைியப்்பறறு அலத அடிப்பலடயா்கக் ்்காண்டு ்கலவியூடடுதலை நடத்தும்.

•	 தனிப்படட ரீதியிலும் ஏலன்யாருடன ்சரந்து ஒத்துலைப்பதன ஊடா்கவும் மாணவர்கள தமது திைன்கல்ள ்மம்படுத்திக்்்காளளும் 

வல்கயில பாடசாலை தகுந்த ஏறபாடலட ்சய்து வாய்ப்ப்ளிக்கும்.

•	 மாணவரின ்கலவி ஆரவம், அவா அத்்தாடு ஆய்ந்து சிந்திக்கும் தனலம எனபவறலை பாடசாலை ஊக்குவிக்கும்.

•	 மாணவர்க்ளின ்கலவி விடயத்தில ஆசிரியர்கள ஒத்துலைப்பலத பாடசாலை ஊர்ிதப்படுத்தும்.

•	 பாடசாலையில உள்ள அலனத்து ஊைியர்களும் ஓர திடமான முனமாதிரி்க்ளா்கவும் உதாரணங்க்ளா்கவும் ்தனபடுவார்கள.

•	 தனது ்கலவி ரீதியான மறறும் ச்க மனிதர்களுடன பைகும் இயலபில ்்காண்டுள்ள விருத்தி எனபலவ பறைி மாணவருக்கு 

ஒழுங்கலமக்்கப்படட வைி்காடடல்களும் அைிவுறுத்தல்களும் வைங்கப்படும். தமது பிரதான ஆசிரியருடன பாடங்கல்ளப் பறைி 

மாணவர்கள உலரயாடுவர.

•	 ஆரம்ப பாடசாலை்கள ்பற்ைார பாது்காவைர்கல்ள மாணவரின விருத்தி பறைி உலரயாடுவதறகு வருடத்தில குலைந்தபடசம் 

இரண்டு தடலவ்க்ளாவது அலைப்பு விடுவர. மாணவருக்கு எழுத்து மூைமான விமரசனம் வைங்கப்படும்.

•	 உயரதரப்பள்ளி்க்ளில பாடசாலை ஆரம்பிக்கும் ்பாதும் அலதவிட ்தலவ ஏறபடும் ்பாழுதும் ்பற்ைார பாது்காவைருடன 

உலரயாடல நடத்தப்படும். உயரதரப் பள்ளி்களும் கூட ்பற்ைார சந்திப்புக்்கல்ள இலடவிடாது ்்காண்டுள்ளனர.

துரைக்கலவி மற்றும் ்கற்்ித்தல

பாடசாலைக்கும் வடீடிறகும் இலடயிைான ஓர 
நலை ்தாடரபு மாணவரின ்கலவிக்கும் அத்்தாடு 
பாடசாலையில நலலுணரவுக்கும் அவசியம். மாணவன 6 
வயதா்க இருந்தாலும் அலைது 18 வயதா்க இருந்தாலும் 
ஒத்துலைப்பின முக்்கியத்துவம் ஒ்ர அ்ளவாகும். நான 
ஆசிரியரா்க பணியாறைி அனுபவம் ்்காண்டுள்ளபடியால 
மாணவர்க்ளின ்கலவி ஆரவம் அத்்தாடு ஊக்்கம் 
எனபன அதி்க சந்தரப்பங்க்ளில பாது்காவைர்களுக்கும் 
ஆசிரியர்களுக்கும் இலடயில உள்ள ்நருக்்கமான 
்தாடரபி்ை்ய தங்கி உள்ளது எனபது எனக்குத் ்தரியும். 
பாடசாலையின உரிலமயா்ளர்கள எனை வல்கயில 
இவவிடயத்தில பினபறறுவதற்்கன எமக்கு சடடங்கள 
மறறும் விதிமுலை்கள உள்ளன.

Anniken Hauglie, ்கை்வி மை்ைும் அைிவு ஊட்டை் விடயத்திை் 
ந்கராட்சி மன்ை அதிபதி 

்ோடசோரல - இலல 
ஒததுரைப்பு ஏன் முக்ககியம்?

உங்களது ்ோடசோரலயில இருந்து நீங்கள் எர்த எ்தகிர்ோரக்கலோம்? 
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•	 மாணவரின ்கலவி ஆரவம் தகுந்த வண்ணம் உள்ளது எனவும் அத்்தாடு வடீடுப்பாடம், ்கடடுலர்கள,  

்சாதலன்கள ்பானை பாடசாலை ்சயறபாடு்கல்ளயும் ்கவனித்துக்்்காளள்ள ்வண்டும். 

•	 உங்க்ளது அத்்தாடு / அலைது மாணவரின எதிர்நாக்கு்கல்ள ்கலவி ஊடடுதல ஈடு்சய்யாத படசத்தில ்தாடரபு  

்்காளள்ள ்வண்டும்.

•	 தகுந்த ஓய்லவப் ்பறறு, ்காலை உணவருந்தி மறறும் தகுந்த ்நரத்திறகு சமூ்கம்ளித்து அத்்தாடு பாடசாலை நாள முழுவதும் 

உணவு ஏறபாடலட ்்காண்டிருப்பதறகு வைியலமக்்க ்வண்டும். 

•	 பாடசாலையின விடுமுலை்கள மறறும் ஓய்வு நாட்கள எனபவறலை பினபறைி, பாடசாலை வருடத்தின ஏலனய நாட்க்ளில 

மாணவர சமூ்கம் அ்ளிப்பலத ்கவனித்துக்்்காள்ள்வண்டும்

•	 பாடசாலையின விதிமுலை்கல்ள மாணவர பினபறைி பாடசாலையில அலனவருடனும் மதிப்ப்ளித்து பைகு்கினைார்கள 

எனபலதயும் ்கவனித்துக்்்காள்ள்வண்டும்

துரைக்கலவி மற்றும் ்கற்்ித்தல

்ோது்கோவலர என்ை முரையில உங்களிடம் இருந்து ்ோடசோரல எ்தகிர்ோரப்்து:
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•	 அனலத்து மாணவர்்க்ளும் பாடசாைலயிை் தாம் வரவ்ை்்கப்பட்டவர்்க்ளா்கவும் பாது்காப்பு உணர்வலயும் ்கொண்டிரு்க்்க வ்ண்டும்.

•	 மாணவரின் துைல ரீதியான மை்ைும் சமூ்க பிணலப்பு ரீதியான த்கலமல விடயத்திை் பாடசாைல இடலவிடாது வீட்டுடன் 

உரலயாடி்க்்கொ்ள்்ளும் அத்தோடு எைுத்து ரீதியான அபிப்பிராயங்்க்ளலயும் ப்ை்ைு்க்்கொ்ள்்ளும்.

•	 மாணவரின் நை்ைுணர்வு விடயத்திை் பாது்காவைர்்க்ளுடன் ஒத்துைலப்பதை்்கு பாடசாைல எச்சமயமும் தயார் அத்தோடு அவசியத்து 

ஏை்ப வண்ணம் நடவடி்க்்கல்க்ளும் ம்ை்்கொ்ள்்ளப்படும்.

•	 ்க்ைி ச்ய்தை், வன்முைல அத்தோடு இனவாதம் போன்ைவை்ைிை்்கு பாடசாைலயிை் மன்னிப்ப் ்கிடலயாது, அத்தோடு இவ்வாைான 

அவமதிப்பு்க்்க்ள் ஏை்படும் பட்சத்திை் இது ்கவனத்திை்்கொ்ள்்ளப்படும்.

•	 சிைந்த ஓர் பாடசாைல மை்ைும் வ்குப்பு சூை்நிைலயல ஏை்படுத்தும் வண்ணம் பாடசாைல திட்டமிட்டு ச்யைாை்ைு்கிைது.

•	 பாடசாைல ஊைியர்்க்ள் ஒவ்வொரு மாணவரலயும் அைிமு்கம் ்கொண்டு சமூ்க பந்த விடயங்்க்ளிை் இவர்்க்ளல ந்ரு்க்்கமா்க 

்கவனித்து்க்்கொ்ள்வார்்க்ள். விச்ட சம்பவங்்க்ள் இடம் ப்ைும் பட்சத்திை் பாடசாைல தொடர்பு ்கொ்ள்்ளும்.

்தகிடநம்்ிகர்கயும் நலலுணரவும்

மாணவர்க்ளின நனநிலைலம முக்்கியம் எனைபடியால 
பாடசாலை – இலை ஒத்துலைப்பும் முக்்கியம். 
மாணவர்க்ளின நனலமக்்கான ஓர ்நரலமயான 
ஒத்துலைப்பு சமூ்கவியல மறறும் துலையியைின 
்பறு்பறு்கள சிைப்பா்க அலமய உதவி, அத்்தாடு 
அதிருப்திலய தடுக்்க உதவும். ஒத்துலைப்பும் ஈடுபாடும் 
்பற்ைாரிடமும் பாடசாலையிடமும் அதி்க அ்ளவு 
பிலணப்லப ஏறபடுத்தி மாணவர்கள ்கறறுக்்்காளவதறகு 
தகுந்த ஓர அத்திவாரத்லத வைஙகு்கிைது.

Mona Bjelland, Tonsenhagen பாடசாைலயின் FAU-தைலவர்

்ோடசோரல – இலல 
ஒததுரைப்பு ஏன் முக்ககியம்?

உங்கள் ்ோடசோரலயில இருந்து நீங்கள் எவற்ரை எ்தகிர்ோக்கலோம்? 
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•	 பாடசாலை, ஆசிரியர்கள, ச்க மாணவர்கள அத்்தாடு அவர்க்ளது பாது்காவைர்கள எனபவறைில தமது பிளல்ள்களுக்கு ஓர 

நலைபிப்பிராயம் வைஙகுவதறகு உறசா்கமா்க வைிவகுக்்க்வண்டும்.

•	 உங்க்ளது பிளல்ளக்கு அதிருப்தி ஏறபடும் ்பாது பாடசாலைலய ்தாடரபு்்காள்ள்வண்டும்.

•	 சமூ்க நி்கழ்வு்க்ளில பஙகு்்காள்ள்வண்டும்.

•	 மாணவரின திடநம்பிக்ல்க மறறும் நலலுணரவு ்பானை விடயத்தில ஏலனய பாது்காவைர்களுடன 

ஒத்துல்ளக்்க்வண்டும்.

•	 பாடசாலையின ஒழுக்்க விதிமுலை்கல்ள மாணவர பினபறறுவதற்கான ்பாறுப்லப ்்காள்ள்வண்டும்.

்தகிடநம்்ிகர்கயும் நலலுணரவும்

்ோடசோரல – இலல 
ஒததுரைப்பு ஏன் முக்ககியம்?

்ோது்கோவலர என்ை வர்கயில உங்களிடம் இருந்து ்ோடசோரல எ்தகிர்ோரப்்து:

பரஸபர மலைவறை ்தாடரபு, உலரயாடல அத்துடன 
த்கவல பரிமாறைம் ஆ்கிய அைிகுைி்கல்ளக் ்்காண்ட 

ஓர நலை ்தாடர்ப பாடசாலைக்கும் வடீடுக்கும் 
இலடயில நலை்தார ஒத்துலைப்லப 
ஏறபடுத்தித் தரும். பங்்கறைல மறறும் கூடித் 
தீரமானிக்கும் வாய்ப்லப தகுந்த முலையில 
பாது்காவைர்களுக்கு உறுதிப்படுத்துவதறகு 
இது மி்கவும் அவசியம்.

Knut Erik Brændvang,
Østensjø பாடசாலையின அதிபர
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•	 பாடசாைல – இை்ை ஒத்துைலப்பிை் ஒஸ்ைோவின் வரலமுைல அ்க்்கைலயுடன் ்கவனி்க்்கப்படும்.

•	 பாடசாைல சிைந்த த்கவை் மை்ைும் பரஸ்பர தொடர்பு வை்க்்கங்்க்ளல்க் ்கொண்டு்ள்்ளது.

•	 வருடம் ஒன்ைிை்்கு ்குைலந்த பட்சம் இரண்டு தடவல்க்ள் ப்ை்ைோர் ்கூட்டத்திை்்கு நீங்்க்ள் அைல்க்்கப்படுவீர்்க்ள்.

•	 உங்்க்ளது ்கருத்து்க்்க்ளிை் பாடசாைல ஆர்வம் ்கொண்டு்ள்்ளது, அத்தோடு பாடசாைல தீர்வு்க்ளல ்காண்பதுடன் நீங்்க்ள் 

்க்ட்பவை்ைிை்்கு பதிை்்க்ளல வைங்்கும்.

•	 பாடசாைலயின் ஒத்துைல்க்்கும் சங்்கங்்க்ள் ஊடா்க பாது்காவைர்்க்ள் ச்ை்வா்க்்கு ச்ைுத்தைாம்: ஆரம்ப மை்ைும் இடலநிைல 

ப்ள்்ளியின் FAU, ப்ள்்ளிச்சூை்நிைல அ்க்்கைல்க் ்குைு அத்தோடு இய்க்்குநர் ்குைு.

•	 த்வல்க்ளின் போது ்கூட்டங்்க்ள் மை்ைும் உரலயாடை்்க்ளின் பட்சம் மொைிப்யர்ப்பா்ளரல பாடசாைல உபயோ்கி்க்்கும்.

உைரயோடலும் ஒ்த்்துைர்்்ும்

்கலவிக்கு எது முக்்கியம் எனபதில பாடசாலைக்கும் 

இலைத்திறகும் ஒ்ர மாதிரியான ்கருத்து இருப்பது 

மாணவரின ்கலவி சூழ்நிலைக்கு முக்்கியமானது. 

்பற்ைாரும் ஆசிரியரும் தாம் ஒ்ர தல்கலம ்்காண்ட 

பங்கா்ளி்கள என ஒருவலர ஒருவர ்கணிப்பிடடு 

உருவாகும் ஓர நலை ஒத்துலைப்பு மாணவரின ்கலவிக்கு 

ஓர வ்ளமா்க அலமயும். பாடசாலையும் ்பற்ைார்களும் 

ஒனறுபடடு நோம் மாணவருக்கு திடடவடடமான 

குைிக்்்காள்கல்ள ்்காண்டிருக்்க ்வண்டும்.

Gunnar Aakhus, Øraker பாடசாலையின ஆசிரியர

்ோடசோரல-இலல 
ஒததுரைப்பு ஏன் முக்ககியம்? 

உங்களது ்ோடசோரலயிடம் இருந்து நீங்கள் எவற்ரை எ்தகிர்ோரக்கலோம்? 
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•	 நை்ை ஓர் தொடர்பலயும் த்கவை் பரிமாை்ைத்தலயும் உைுதிப்படுத்துவதை்்கா்க பாடசாைலயுடன் ஒத்துைல்க்்க வ்ண்டும். 

•	 ப்ை்ைோர் ்கூட்டங்்க்ள், முன்ன்ை்ை உரலயாடை்்க்ள் அத்தோடு ஏனலய ்கூட்டங்்க்ளிை் பங்்க்ளி்க்்கும், அத்தோடு ்குைிப்பிட்ட 

ந்ரத்திை்்கு உங்்க்ளாை் சமூ்கம் அ்ளி்க்்க முடியாத பட்சத்திை் இதல அைிவி்க்்க வ்ண்டும்.

•	 பாடசாைலயின் ்கருத்து்க்்கணிப்பு்க்்கு பதிை் வைங்்க வ்ண்டும்.

•	 மாணவரல மை்ைும் பாடசாைல தினத்திை் தா்க்்கத்தல தா்க்்கத்தல ஏை்படுத்த்க் ்கூடிய சம்பவங்்க்ளல பாடசாைல்க்்கு அைிவி்க்்க 

வ்ண்டும்.

•	 மாணவர்்க்ள், ஊைியர்்க்ள் மை்ைும் பாடசாைலயின் நிருவா்கம் அத்தோடு ஏனலய பாது்காவைர்்க்ள் ஆ்கியோரு்க்்கு மதிப்ப்ளித்து 

விச்டமா்க ஏனலயோருடன் தொடர்பல ஏை்படுத்தி த்கவை்்க்ள்்க்ளல ப்கிர்ந்து்கொ்ள்்ளும் விடயத்திை் மதிப்ப்ளி்க்்க வ்ண்டும்.

உைரயோடலும் ஒ்த்்துைர்்்ும்

்ோது்கோவலர என்ை வர்கயில உங்களிடம் இருந்து ்ோடசோரல எ்தகிர்நோககுவது:
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