
                                                                                                                                     நவம்பர் 

 இலங்கையின் முதல் தீவிர அருங்ைாட்சியைப் பயிற்சி திட்டம் 
நிகறவு பபற்றுள்ளது. 

இலங்கையின் நவனீ மற்றும் சமைால ைகல அருங்ைாட்சியைமானது (  

இலங்கை), தனது முதல் தீவிர அருங்ைாட்சியை பயிற்சிகய ( ) 

வவற்றிைரமாை நடத்தியது. இப்பயிற்சி, ம் ஆண்டு அை்டடாபர் மாதம் ம் 

திைதி முதல் ம் திைதி வகர, ஐந்து நாட்ைளில் நடாத்தப்பட்டது. 

இப்பயிற்சியானது,  இலங்கையின் வளாைத்திலும், ட ான் ைீல்ஸ்  X 

இகண டவகலத்தளத்திலும் நடத்தப்பட்டது. இலங்கையில் உள்ள 

வநதர்லாந்து துூதரைத்தின் ஆதரவுடன், ஒரு வருட ைாலமாை  

இலங்கை, அம்ஸ்டர்டாம் ைகலப் பல்ைகலை்ைழைத்திலுள்ள வரயின்வார்ட் 

அைாடமி மற்றும் வநதர்லாந்தின் ைலாச்சார மரபு நிறுவனம் ஆைிய 

நிறுவனங்ைளின் ஒத்துகழப்பின் விகளவாைடவ இந்த தீவிர 

அருங்ைாட்சியை பயிற்சி ( ) திட்டம் உருப்வபற்றது. 

“இந்த முயற்சியானது, இலங்கையின் வதாழில் நிபுணர்ைளின் திறகன 

வலுப்படுத்துவதுடன், தற்டபாகதய மற்றும் எதிர்ைால சந்ததியினகர 

ஈடுபடுத்துவதனால் இலங்கையின் ைலாச்சாரத்கதயும் பாதுைாத்து 

டமம்படுத்துைிறது. அருங்ைாட்சியைத் துகறயில் பணிபுரியும் இளம் வதாழில் 

நிபுணர்ைளிகடடய அறிவுப் பரிமாற்றம் மற்றும் வதாழில் சார்ந்த 

வகலத்தளங்ைகள உருவாை்குவது முன்னகர விட இை்ைாலத்தில் 

முை்ைியமானது. இத்துகறை்கு இலங்கையில் அதிை வாய்ப்புைள் உள்ளன. 

இலங்கையில் முதல் முகறயாை முன்வனடுை்ைப்படும் இந்த முை்ைிய 



முயற்சிை்கு ஆதரவளிப்பதில் நாங்ைள் மிைவும் வபருகமயகடைிடறாம்.” என 

இலங்கைை்கு வநதர்லாந்து இராச்சியத்தின் துூதுவரான டமதகு வபானி 

ட ாபை் அவர்ைள், இலங்கையிலுள்ள வநதர்லாந்து துூதரைம் வழங்ைிய 

ஆதரகவை் குறித்து டபசுகையில் கூறினார். 

இலங்கையில் உள்ள ை்கும் டமற்பட்ட ைலாச்சார அகமப்புைகள 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இருபத்திரண்டு முழுடநர பங்டைற்பாளர்ைளும் 

ஒன்பது பகுதிடநர பங்டைற்பாளர்ைளும் இந்த பயிற்சி திட்டத்தில் இகணந்து 

வைாண்டனர். ஒட்டுவமாத்தமாை நான்கு விரிவுகரைள், ஆறு பட்டகறைள் 

மற்றும் குழு வசயற்பாடுைள்,  இலங்கைை்கு ஐந்து ைள ஆய்வுப் 

பயணங்ைள், எட்டு ைலந்துகரயாடல்ைள் மற்றும் இறுதி குழு 

விளை்ைை்ைாட்சிைள் என்பவற்றில் பங்டைற்பாளர்ைள் ைலந்து வைாண்டனர். 

ைள ஆய்வுப் பயணங்ைளின்டபாது,  இலங்கையின் ைாட்சி 

அகறைளில் பங்டைற்பாளர்ைள் வழை்கு ஆய்வுைகள நடத்த சந்தர்ப்பம் 

வபற்றனர். "அருங்ைாட்சியைங்ைள் மற்றும் ைாட்சியகறைள் பற்றிய ைல்விப் 

பின்னணி இல்லாததால், இத்துகறயின் முை்ைியமான அடிப்பகடைகளை் 

குறித்து நான் புதிதாைை் ைற்றுை்வைாண்டடன். எமது ைண்ைாட்சிைளுை்கு 

வரும் பார்கவயாளர்ைள் மற்றும் வாடிை்கையாளர்ைகளப் புரிந்துவைாள்ள 

இந்த பயிற்சி எனை்கு உதவியது," என்று ஒரு பங்டைற்பாளர் குறிப்பிட்டார். 

இந்த பயிற்சி திட்டத்தில் பங்குபற்றியதால் நாம் வபற்ற அடநை பலன்ைளுள் 

"துகற சார்ந்த வகலத்தளங்ைகள உருவாை்குதல் மற்றும் பல்டவறு 

நிறுவனங்ைளிலிருந்து ைற்றல்" ஆைியன குறிப்பிடத்தை்ைகவ, என்று பல 

பங்டைற்பாளர்ைளின் ைருத்துை்ைகள ஒருவர் வதாகுத்து கூறினார். 

அருங்ைாட்சியைப் பயிற்சியானது பல விதமாை வடிவகமை்ைப்படலாம்; இந்த 

தீவிர அருங்ைாட்சியை பயிற்சியானது, இலங்கையின் அருங்ைாட்சியைத் 

துகறயில் திறகன வளர்ப்பகத டநாை்ைமாைை் வைாண்ட ஒரு முன்டனாடித் 

திட்டமாகும். ைகலப்பகடப்புைளுடன் பார்கவயாளர்ைள் எவ்வாறு 

ஈடுபடுைிறார்ைள் என்பகதப் பற்றி சிந்திை்ை கவை்கும் டநாை்குடன் பல்டவறு 

வசயற்பாடுைள் இத்திட்டத்தில் உள்ளடை்ைப்பட்டன.  இலங்கையின் 



தகலகம “ஒரு அருங்ைாட்சியைம் எப்படிப்பட்டதாை இருை்ை டவண்டும் 

என்பது பற்றி நிலவிய பல டயாசகனைகள விலை்ைிவிட்டு, 

பார்கவயாளர்ைள் ஒரு அருங்ைாட்சியைத்கத அனுபவிை்ைை்கூடிய பல்டவறு 

வழிைகள நாங்ைள் புதிய டைாணங்ைளிலிருந்து சிந்தித்டதாம். இத்தீவிர 

அருங்ைாட்சியை பயிற்சியின் ஐந்து உற்சாைமூட்டும் நாட்ைளில் 

உகரயாடல்ைள் மற்றும் நாடைங்ைள் இடம்வபற்றன; பங்டைற்பாளர்ைள் 

பிறந்தநாள் வாழ்த்துை்ைள் பாடினர்; ஸ்ப்கரட் பான டபணி ஒன்றிகனப் 

பற்றி  டைள்விைளுை்கு பதிலளித்தனர்; ஒரு ையிற்றில் முடிச்சுைள் 

ைட்டினர்; 'பார்கவயாளர்ைள்' என்ற பதத்துை்குப்  பதிலாை டவறு 

பதங்ைகளப் பயன்படுத்த முற்பட்டனர்; ஒரு வபாருளின் 

முை்ைியத்துவத்துை்கும் அதகனை்குறித்து கூறப்படும் விளை்ைத்துை்கும் உள்ள 

வதாடர்கப விளங்ைிை் வைாண்டனர்; சிறிய ைகதைளுை்கும் அவற்றில் 

தாை்ைம் வசலுத்தும் வபரிய ைாரணிைளுை்கும் உள்ள இகடத்வதாடர்புைகள 

ஆராய்ந்தனர்; இவ்வாறான அனுபவங்ைளின் விகளவாைடவ இப்பயிற்சி 

தீவிரமாை இருந்தது. பார்கவயாளர்ைளின் ஈடுபாட்கடை் குறித்து நாம் 

ஒன்றாை சிந்தித்து, சிறந்த அருங்ைாட்சியை அனுபவங்ைகள உருவாை்ை 

டவண்டும்,’’ என்று  இலங்கையின் தகலகம ைண்ைாணிப்பாளரான 

 ாமினி வபடரரா பயிற்சித் திட்டத்கதப் பற்றி விவரித்தார். 

பங்குபற்றியவர்ைளுை்கு பயிற்சியின் நிகறவு நிைழ்ச்சியில் பங்டைற்பு 

சான்றிதழ்ைள் வழங்ைப்பட்டன. இலங்கைை்கு வநதர்லாந்து இராச்சியத்தின் 

துூதுவரான டமதகு வபானி ட ாபை் அவர்ைள்; வநதர்லாந்தின் ைலாச்சார 

மரபு நிறுவனத்தில் ைகலத் வதாகுப்புை்ைளுை்கு தகலவரான டயாலண்டா 

எவஸண்டாம்; ஆம்ஸ்டர்டாம் ைகலப் பல்ைகலை்ைழைத்தின் ரயின்வார்ட் 

ைகலை்கூடத்தில் (  சிடர ்ட விரிவுகரயாளர் மற்றும் 

சர்வடதச நிைழ்ச்சிைளுை்கு முைாகமயாளருமான ரூபன் ஸ்மிட்; மற்றும் 

 இலங்கையின் தகலகமை் ைண்ைாணிப்பாளரான  ாமினி 

வபடரரா ஆைிடயார் பங்டைற்பு சான்றிதழ்ைகள வழங்ைினர். 



டமலதிை தைவலுை்கு, இகணயதளம் மூலம் www. -srilanka.org ; அல்லது 

முைநூலில் facebook.com/ srilanka ; மற்றும் படவரியில் 

(Instagram) instagram.com/ srilanka/ ; இலங்கை ஐப் பின்வதாடரவும்.  

 


