
செப்டம்பர் 

 
நவீன மற்றும் சமகால கலலக்கான இலங்லக 

அருங்காட்சியகத்தில் பயிற்சிப்பணி 
 

 இலங்கை வளர்ந்து வரும் அருங்ைாட்ெியைத்தின் முை்ைிய பணியாை 

அடுத்த தகலமுகை அருங்ைாட்ெியை வல்லுநர்ைகள, ைண்ைாட்ெி 

ஒழுங்ைகமப்பு, ைல்வி நிைழ்ெ்ெிைகள வழங்குவதை்குைிய ஆை்ைகல 

உருவாை்ை பயிை்ெிப்பணிகய ஒழுங்குகமத்துள்ளனர்.  

 

தை்சபாழுது, அருங்ைாட்ெியைம் இரண்டு வகையான பயிை்ெிப்பணிைகள 

வழங்குைிைது: பல்ைகலை்ைழை சதாழில்வல்லுநர் பயிை்ெிப்பணி மை்றும் 

இகளஞர் யுவதிைளுை்ைான பயிை்ெிப்பணி. இரு பயிை்ெிப்பணிைளிலும் 

பயிை்ெிப்பணிபுரிபவர் அருங்ைாட்ெியை பணியாளர்ைளுடன் இகணந்து 

துரித ைதியில் இயங்கும் அருங்ைாட்ெியைத்தில் பணிபுரியும் அனுபவத்கத 

சபை்றுை்சைாள்ைின்ைனர்.  

 

பல்ைகலை்ைழை பயிை்ெிப்பணியுடன்  இலங்கை பணியாளர்ைள் 

இலங்கையில் பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளமமா படிை்கும் மாணவர்ைளுை்கு 

ைை்றுை்சைாடுை்ைின்ைனர். தை்ைாலத்தில் மவகலவாய்ப்பிை்கு சவறும் 

ைல்வித்தகைகம மட்டும் மபாதாது. எனமவ, இவ் இருமுைம் சைாண்ட 

பல்ைகலை்ைழை நிைழ்ெ்ெியானது மாணவர்ைளுை்கு அவர்ைளின் ைல்வி 

அருங்ைாட்ெியை சூழலுை்கு எவ்வாறு பயன்படும் என்பகத அனுபவரதீியில் 

ைை்றுை்சைாடுை்ைின்ைது. தை்மபாகதய பணிை்ைமர்த்துபவர்ைளுை்கு முன் 

அனுபவம் மிை முை்ைியமானதாைவுள்ளது. தை்மபாது வகர, யாழ்ப்பாண 

பல்ைகலை்ைழைத்தில் நுண்ைகல துகைகய மெர்ந்த பத்து இளங்ைகல 



மாணவர்ைள் ைகல வரலாறு, ைல்வி ஆராய்ெ்ெி மை்றும் சமாழிப்சபயர்ப்பு 

ெம்பந்தமான திட்டங்ைளில் பணிபுரிந்துள்ளார்ைள். 

 

அருங்ைாட்ெியைத்தில் குைிப்பிட்ட ெில துகைைளில் பணிபுரிய 

விருப்புமுள்ளவர்ைளுை்கு இகளஞர் யுவதிைள் சதாழில்வல்லுநர் 

பயிை்ெிப்பணியின் ைீழ் வாய்ப்புைள் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டுள்ளது.  

சபப்ரவரி முதல்  இலங்கை பன்னிரண்டு இளம் சதாழில்வல்லுனர் 

பயிை்ெிப்பணியாளர்ைளுடன் ைண்ைாட்ெி ஆராய்ெ்ெி, ைண்ைாட்ெி உை்பத்தி, 

வடிவகமப்பு, டிஜிட்டல் திட்டங்ைள், சபாது நிைழ்ெ்ெிைள், ைல்வி ஆராய்ெ்ெி 

மை்றும் ைல்வி தைவல் ஆய்வு. 

 

தகலகம எடுத்தாளுனர் ஷர்மினி சபசரய்ரா  இலங்கையின் 

பயிை்ெிப்பணிகயப் பை்ைி கூைியதாவது, "அருங்ைாட்ெியைங்ைளில் 

பயிை்ெிப்பணி புரிய நான் ஆகெப்பட்டுள்மளன் ஆயினும் அதை்குரிய 

தகைகமைள் என்னிடம் இல்கல என்று எண்ணிமனன். பலருை்கு 

இவ்வாய்ப்பு ைிகடை்ைமவண்டும் என்பதை்ைாைமவ  இலங்கையில் நாம் 

எம்மால் முடிந்தளவு பயிை்ெிப்பணிை்ைான வாய்ப்கப உருவாை்ைியுள்மளாம். 

பயிை்ெிப்பணிைகள மமம்படுத்தும் அமத மவகளயில் அடுத்த 

தகலமுகைை்கு இத்துகையில் மவகலவாய்ப்கப உருவாை்ைி 

என்கனப்மபால் ைகலத்துகையில் பணிபுரிய முடியாது என 

எண்ணுபவர்ைளுை்கு வாய்ப்பளிை்ை மவண்டுசமன்பமத எனது 

விருப்பமாகும்." 

 

 இலங்கையில் வருகையாளரின் ைல்வியாளராை பணியாை்ை 

ஆர்வமுள்ளவர்ைள்,  என்ை முைவரிை்கு தங்ைள் 

சுயவிவரங்ைகள (CV ஐ) மின்னஞ்ெல் மூலம் அனுப்பலாம். 

 

 

"  இலங்கையில் நான் பயிை்ெிபணிபுரிந்த மூன்று மாதங்ைள் 

தனித்துவமானகவ. நான் அருங்ைாட்ெியை நிர்வாைத்தின் சநளிவு 

சுளிவுைகள ைை்றுை்சைாண்மடன்.  



இலங்கையின் நவனீ மை்றும் ெமைால ைகலகயப் பை்ைி நான் நன்கு 

ைை்றுை்சைாண்மடன். இவ் வாய்ப்பினுூடாை ைல்வி மை்றும் சபாது 

இைழ்ெ்ெிைள் மை்றும் எடுத்தாளுனர் பணிைள் பை்ைி நான் 

ைை்றுை்சைாண்மடன். ஆைமவ இவ் வாய்ப்பளித்தகமை்கு நான் நன்ைிை்ைடன் 

பட்டுள்மளன்." 

 

ரஷ்மி ெில்வா  

வடிவகமப்பு மை்றும் சபாது நிைழ்ெ்ெிைள் பயிை்ெிபணியாளர்  

சபப்ரவரி-ஏப்ரல்   

 

"ைாமினி ரட்னவரீவின் ைகலப்பகடப்புைகள மீளகமை்கும் சபாழுது அதன் 

பின்னணியில் எவ்வளவு நுணுை்ைமாை மவகல செய்வகத 

நிகனை்கும்சபாழுதும் மூலை் ைகலப்பகடப்புைகள ைண்ைாட்ெிை்கு 

தயார்படுத்தும் பணிகயயும் நிகனை்கும் சபாழுது எனை்கு 

ஆெ்ெர்யமாைவுள்ளது. 

 

இை் ைண்ைாட்ெிை்ைாை இை் ைகலப்பகடப்புைகள சதரிவு செய்ய பல 

மாதங்ைளான ைடின உகழப்கப எண்ணும் சபாழுது நான் 

வியப்பகடைிமைன். இவ்வளவு ைடின உகழப்புை்கு பின்னர் 

இை்ைண்ைாட்ெிகய ைாணை் ைிகடத்தது மிைவும் உன்னதமான 

அனுபவமாகும்." 

 

நபல்ீ மர்சூை்  

எடுத்தாளுனர் மை்றும் ைண்ைாட்ெி உை்பத்தி பயிை்ெிபணியாளர்  

சபப்ரவரி-ஏப்ரல்  

 

"  இலங்கையில் பயிை்ெிப்பணி புரிந்த அனுபவம் 

முழுகமயானதாைவும் என் ைண்ைகள திைை்கும் அனுபவமாைவும் 

அகமந்துள்ளது. கமயை்குழுவுடன் இகணந்து பணியாை்ைியதில் பகழய 

உத்திைகள மமம்படுத்தியதுடன், புதிய உத்திைகள ைை்றுை்சைாண்டதுடன், 

இது நாள் வகர நான் நிகனத்திருை்ைாத புதிய சதாழில்த்துகைைகளயும் 

எனை்கு அைியத்தந்துள்ளது. இகவ அகனத்திை்கும் நான் நன்ைிை்ைடன் 

பட்டுள்மளன்." 



 

அய்ஷா அன்வர்  

சபாது நிைழ்ெ்ெிைள் மை்றும் ைல்வி பயிை்ெிபணியாளர்  

மம-ஆைஸ்ட்  

 

  

படம்: சைாழும்பிலுள்ள மில்ை் அண்ட் ஹனி ைஃமபயில் செப்டம்பர்  

இடம்சபை்ை நிைழ்வில் ைல்வி நிைழ்ெ்ெிைளுை்கு மதகவயான புத்தைங்ைகள 

வாங்ைியசபாழுது பிரமமாதா வரீமெைர (துகண எடுத்தாளுனர் ைல்வி 

மை்றும் சபாது நிைழ்ெ்ெிைள்) மை்றும் ைல்வி மை்றும் தைவல் ஆய்வு 

பயிை்ெிபணியாளர் தனுஜா மமனாைரன். மூலம் - இலங்கையின் நவனீ 

மை்றும் ெமைால ைகல அருங்ைாட்ெியைம், . 

 

படம்: ஆைஸ்ட்  ‘ெந்திப்புைள்’ ைண்ைாட்ெியில் தினால் ெஜவீ 

(எடுத்தாளுனர் ஆராய்ெ்ெி மை்றும் ஆவணப்படுத்தல் பயிை்ெ்ெிப்பணியாளர் 

மை்றும் மத்தியூ சராஜர் மஜாெப் (ைண்ைாட்ெி உை்பத்தி பயிை்ெிப்பணியாளர்). 

மூலம் - இலங்கையின் நவனீ மை்றும் ெமைால ைகல அருங்ைாட்ெியைம், . 

 

  இலங்கை அலுவலைத்தில்  ெந்துனி டீ மபான்மெைா 

(எடுத்தாளுனர் ஆராய்ெ்ெி மை்றும் ஆவணப்படுத்தல் 

பயிை்ெிப்பணியாளர்).  மூலம் - இலங்கையின் நவனீ மை்றும் ெமைால ைகல 

அருங்ைாட்ெியைம், . 

 

 இலங்கையில் பணியாை்ைிய பயிை்ெிபணியாளர்ைளுை்கு 

பிரியாவிகட அளித்த சபாழுது தினால் ெஜவீ (எடுத்தாளுனர் ஆராய்ெ்ெி 

மை்றும் ஆவணப்படுத்தல் பயிை்ெிபணியாளர்), இெிர சூரியாராெ்ெி 

(வடிவகமப்பு மை்றும் டிஜிட்டல் பயிை்ெிபணியாளர்) மை்றும் மத்தியூ சராஜர் 

https://drive.google.com/file/d/1b3MC3x0mITBnUaUBZ7hbV7gZkEgonOE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b3MC3x0mITBnUaUBZ7hbV7gZkEgonOE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tDL7IJ8GOBaR6M7oRy32zgFB4x7J_Ad7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tDL7IJ8GOBaR6M7oRy32zgFB4x7J_Ad7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l6LKi58ep8e9PZT-UK1w5iCPQHpC1KM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l6LKi58ep8e9PZT-UK1w5iCPQHpC1KM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1zoHWrM9mgF1vlJ89TMYxG12NvkvDq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1zoHWrM9mgF1vlJ89TMYxG12NvkvDq0/view?usp=sharing


மஜாெப் (ைண்ைாட்ெி உை்பத்தி பயிை்ெிபணியாளர்). மூலம் - இலங்கையின் 

நவனீ மை்றும் ெமைால ைகல அருங்ைாட்ெியைம், . 

 

 இலங்கையில் ஆைஸ்ட் ல் பணிபுரிந்தவர்ைள்- தனுஜா 

மமனாைரன் மை்றும் ெரித சதாரசதனிய (ைல்வி மை்றும் தைவல் 

நுண்ணாய்வு பயிை்ெிப்பணியாளர்ைள்) மை்றும் மனுஜ மல்லிைாராெ்ெி 

(வடிவகமப்பு மை்றும் டிஜிட்டல் பயிை்ெிப்பணியாளர்). மூலம் - 

இலங்கையின் நவனீ மை்றும் ெமைால ைகல அருங்ைாட்ெியைம், . 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Dgqqw1bZUTEPUg6W0pIUAom-1jjzbX45/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgqqw1bZUTEPUg6W0pIUAom-1jjzbX45/view?usp=sharing

