
‘ವೃತಿ್ತ  ಯೋಜನೆ’ಗಿರಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಗನ  

ದುಬೈನಲಿ್ಲದ್ದ  ನನನ  ಸ್ನ ೇಹಿತರ ಮಗ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಗಗದ್ರ್ಗನ ನೇಡುತಿ್ತದ್ದದ . ಕೆಲವು 

ವರ್ಗಗಳ ಹಿಿಂದ್ದ  ಒಮೆ್ಮ  ಆತನನ್ನನ  ‘ಮಿಂದ್ದ ನೇನ್ನ ಏನಾಗಬೇಕು 

ಎಿಂದುಕಿಂಡಿದ್ದ ೇಯಾ‘ ಎಿಂದು ಕೇಳಿದ್ದ. ‘ನಾನ್ನ ಏರೇ ನಾಟಿಕಲ ಎಿಂಜಿನಯರ್ ಆಗಿ, 

ಅಮ್ಮರಿಕದ್ ನಾಸಾ ಸಂಸೆ್ ಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸಿದ್ದ‘ ಎಿಂದ್ದ್ದ . ಆಗ ಅವನ ವಯಸ್ಸು  8 ವರ್ಗ. ಹಿೇಗೆ ಚಿಕಕ  

ವಯಸಿು ನಿಂದ್ಲೇ ನಖರ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಕಿಂಡು, ಸೂಕಿ  ಮಾಗಗದ್ರ್ಗನ ಮತಿ್ತ  ಪೇರ್ಕರ 

ಬಿಂಬಲದಿಂದ್ಗೆ ಹೆಜೆ್ಜ  ಹಾಕಿದ್ ರಾಹುಲ ಈಗ ನಾಸಾ ಉದಯ ೇಗಿ ! 

ಇನ್ನ ಿಂದು ಘಟನೆ; ಜಾನ್, ಅಮ್ಮರಿಕದ್ಲಿ್ಲ  ಎಿಂಎಸ್ (ಮ್ಮಕಾಟ್ರಾ ನಕ್ಸು ) ಪದ್ವಿ ಮಗಿಸಿ, 

ಉದಯ ೇಗದ್ ಕನಸಿ ನ್ಿಂದ್ಗೆ ಭಾರತಕೆಕ  ಬಂದ್. ದುರದೃರ್ು ವಷಾತ್ ಎಲಿ್ಲ  ಆ ಪದ್ವಿಗೆ 

ಉದಯ ೇಗ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ . ಎಲಿ್ೇ ಹೇದ್ರೂ  ‘ನಮಗೆ ಮ್ಮಕಾಯ ನಕಲ ಅಥವಾ 

ಎಲ್ಕಾು ಾನಕ್ಸು ್  ಪದ್ವಿೇಧರರ ಬೇಕು. ಮ್ಮಕಾಟ್ರಾ ನಕ್ಸು  ಪದ್ವಿೇಧರರು ಬೇಡ‘ ಎನ್ನನ ತಿ್ತದ್ದ ರು. ಆಗ 

ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದ  ಕೆಲಸಕೆಕ  ವರ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದ್ತಿ್ತ . ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಜಾನ್ ಬೇಸರಗಿಂಡ. 

‘ಯಾಕಾದ್ರೂ ಈ ಕೇಸ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ೇ‘ ಪರಿತಪಿಸಿದ್. ಕಿಿರ್ು  ಸಮಸ್ಯ ಗಳಿಿಂದ್ ಖಿನನ ನಾಗಿದ್ದ  

ಜಾನ್, ನನನ  ಬಳಿ ಮಾಗಗದ್ರ್ಗನಕಾಕ ಗಿ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂಣಗ ಕುಸಿದು ಹೇಗಿದ್ದ . ಆತನ 

ಸಮಸ್ಯ  ಗಂಭೇರವಾಗಿತಿ್ತ ; ಪರಿಹಾರಕೆಕ  ತ್ತೇರ ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ಮ್ಮಕಟ್ರಾ ನಕ್ಸು  ಕೇಸ್್ಗ 

ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವಾಗ ತಜ್ಞರ ಮಾಗಗ ದ್ರ್ಗನ ಪಡೆಯದೇ, ವೃತಿ್ತಯೇಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಕಳು ದ್ 

ಕಾರಣ ಜಾನ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯ  ಎದುರಾಯಿತ್ತ. ಅದೇ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದ  ತಪ್ಪಾ ಗಿತಿ್ತ .  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳ್ಳ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಹಂತದ್ಲಿ್ೇ ‘ವೃತಿ್ತ  ಯೇಜನೆ‘ ರೂಪಿಸಿಕಳ್ಳು ವ ಬಗೆೆ  ಏಕೆ ಚಿಿಂತ್ತಸ 

ಬೇಕು ? ಎಿಂಬುದ್ಕೆಕ  ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಎರಡು ವಿಭನನ  ಘಟನೆಗಳ್ಳ ಸೂಕಿ  ಉದ್ಯಹರಣೆಯಾಗುತಿವೆ.  

ಏನಿದು ವೃತಿ್ತ  ಯೋಜನೆ? 

ಪಾ ಸಿ್ಸತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳ್ಳ ‘ಮೊದ್ಲು ಕೇಸ್್ಗ, ನಂತರ  ವೃತಿ್ತ ‘ ಎಿಂಬ ಪದ್ಧ ತ್ತ ಅನ್ನಸರಿಸ್ಸತಿ್ತದ್ಯದ ರೆ. 

ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನನ  ಮಿಂದ್ದ ‘ಮೊದ್ಲು ವೃತಿ್ತಯ ಆಯ್ಕಕ , ನಂತರ ಕೇಸ್್ಗ ಆಯ್ಕಕ ‘ ಎಿಂದು 

ಬದ್ಲಾಯಿಸಿಕಳು ಬೇಕಿದ್ದ. ಕೇಸ್್ಗ ಆಯ್ಕಕ ಗೆ ಮನನ ವೇ ಇಿಂಥ ವೃತಿ್ತಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಿಂದು ಯೇಜನೆ 

ರೂಪಿಸ್ಸವುದೇ, ‘ವೃತಿ್ತ  ಯೇಜನೆ‘  

ವೃತಿ್ತ  ಯೇಜನೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಶಿಕ್ಷಕರ/ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಮಾಗಗದ್ರ್ಗನ ಅತಯ ಗತಯ . 

ಶಾಲ್ಯಲಿ್ಲ  ಕೇಸ್್ಗ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವ ಹಂತದ್ಲಿ್ೇ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳ್ಳ ವೃತಿ್ತಯೇಜನೆ 

ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಈ ನಟಿು ನಲಿ್ಲ , ಶಿಕ್ಷಕರು ವೃತಿ್ತ  ಯೇಜನೆ ತಯಾರಿಸ್ಸವ ಹಿಿಂದ್ನ ಮಹತವ  ಮತಿ್ತ  

ಅನವಾಯಗತೆಯ ಅರಿವನ್ನನ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿಸಬೇಕು.  

ವೃತಿ್ತ  ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ಬೇಕು ? 

ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸದ್ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚು  ವೇತನ ನೇಡುವ ವೃತಿ್ತಗಳನ್ನನ  ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಿಕಳ್ಳು  ತಿ್ತರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದ್ ಕೇಸ್್ಗಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ನೇಡುತಿ್ತದ್ಯದ ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇಿಂತಹ 

ವೃತಿ್ತಗಳಲಿ್ಲನ ಕಾಯಗ ಕ್ಷಮತೆಯ ನರಿೇಕೆೆ  ಅಪ್ಪರವಾಗಿರುತಿದ್ದ. ಅದ್ನ್ನನ  ಸಾಧಿಸಲಾಗದ್ದ ಕೆಲವರ 

ವೈಯಕಿಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೇಲ್ ದುರ್ಾ ರಿಣಾಮಗಳಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳಿವೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ, ಭವಿರ್ಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಮಪಗಕವಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ್ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ನವಗಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ್ ವೇತನ, 

ಸಮಾಜದ್ ಗೌರವ ಮತಿ್ತ  ಮನನ ಣೆಯಿಂದ್ಗೆ ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ  ಸಮತೇಲನ ಮತಿ್ತ  ಸಂತೃಪಿಿ  



ತಂದುಕಡುವಂತಹ ವೃತಿ್ತಯ ಆಯ್ಕಕ  ಕುರಿತ್ತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಗಗದ್ರ್ಗನ 

ನೇಡುವುದು ಅಗತಯ ವಾಗಿದ್ದ. 

ಕೌರ್ಲ ಅರ್ತ್ಯ : ಬದುಕಿನ ಸಾಥಗಕತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವಿದ್ದ ರಷ್ು ೇ ಸಾಲದು. ಜಿೇವನ ರೂಪಿಸಿಕಳು ಲು 

ಅಗತಯ  ಕೌರ್ಲಗಳೂ ಬೇಕು. ಸವ ಯಂ-ಪ್ಾ ೇರಣೆ, ಸವ ಯಂ-ಗೌರವ, ಆತೆ ವಿಶಾವ ಸ, ಪ್ಪಾ ಮಾಣಿಕತೆ, 

ಆಶಾವಾದ್ತವ , ಜಿೇವನ್ೇತ್ತು ಹ ಮಿಂತ್ತದ್ ನಲುವುಗಳ್ಳ ಮತಿ್ತ  ಕೌರ್ಲಗಳ್ಳ, ವೃತಿ್ತ  ಮತಿ್ತ  

ವೈಯಕಿಿಕ ಬದುಕಿನ ಯರ್ಸಿು ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತಿದ್ದ. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಯರ್ಸಿವ  ಬದುಕಿಗೆ ಅವರ್ಯ ವಾದ್ 

ಇಿಂತಹ ಕೌರ್ಲಗಳನ್ನನ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿಸಿ, ಕಲ್ಲಕೆಯ ಪಾ ಕಿಾ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಮಾಗಗದ್ರ್ಗನ 

ನೇಡಲು ಸಾಧಯ ವಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ಪಠ್ಯ ಕಾ ಮಕೆಕ  ಮಾತಾ  ಸಿೇಮಿತವಾಗದ್ದ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಿ್ತ  ಬದುಕಿಗೆ ದ್ಯರಿದ್ೇಪವಾಗಬೇಕು. 

ವೃತಿ್ತಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳ್ಳ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ್ ವೃತಿ್ತಯೇಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ರಿೇತ್ತಯ 

ಮಾಗಗದ್ರ್ಗನವನ್ನನ  ನೇಡಬಹುದು. 

* ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಯ ವೈಯಕಿಿಕ ಸಾಮಥಯ ಗ ಮತಿ್ತ  ಅಭರುಚಿಯನ್ನನ  ಅರಿತ್ತ, ಯಾವ ವೃತಿ್ತ  

ಸರಿಹಿಂದ್ ಬಹುದ್ದಿಂದು ಅಿಂದ್ಯಜಿಸಿ. 

* ಅಿಂತಹ ವೃತಿ್ತಜಿೇವನದ್ ಬಗೆೆ  ಸಂಶೇಧನೆ ನಡೆಸಿ, ದ್ೇರ್ಘಗವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಆ ವೃತಿ್ತಗೆ ಬೇಡಿಕೆ 

ಇರುತಿದ್ದಯೇ ಎಿಂದು ಖಚಿತಮಾಡಿಕಳಿು . 

* ವೃತಿ್ತಯ ಮತಿ್ತ  ವೈಯಕಿಿಕ ಬದುಕಿನ ಧ್ಯ ೇಯಗಳನ್ನನ  ನರ್ು ಯಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಅವರ್ಯ ಕತೆಗಳನ್ನನ  

ತ್ತೇಮಾಗನಸಿ. 

* ಅದ್ರಂತೆ, ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿದ್ ಕೇಸೆ್ ಗ ಬೇಕಾದ್ ಪಾ ವೇರ್ ಪರಿೇಕೆೆ ಗೆ ತಯಾರಾಗಿ. 

* ಮಖಯ ವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಸರಿಸ್ಸತಿ್ತರುವ ‘ಮೊದ್ಲು ಕೇಸ್ಗ ಆನಂತರ 

ವೃತಿ್ತ ‘ ಎನ್ನನ ವ ಪದ್ಧ ತ್ತ ಬದ್ಲಾಯಿಸಿ, ‘ಮೊದ್ಲು ವೃತಿ್ತಯ ಆಯ್ಕಕ , ನಂತರವೇ ಕೇಸ್ಗ 

ಆಯ್ಕಕ ‘ ಎನ್ನನ ವ ತಕಗವನ್ನನ  ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ನಟಿು ನಲಿ್ಲ , ಎಲಿ  ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ 

ಮತಿ್ತ  ತರಬೇತ್ತ ಕಾಯಾಗಗಾರಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸಬೇಕು. ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ, ಸಕಾಗರಿ ಪ್ರಾ ಢಶಾಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಇಿಂಥ ತರಬೇತ್ತ–ಕಾಯಾಗಗಾರಗಳನ್ನನ  ಆಯೇಜಿಸಬೇಕು. 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು  ಸಮಯವನ್ನನ  ಕಳೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಸೂಕಿ  ಪ್ಾ ೇರಣೆ 

ಮತಿ್ತ  ಮಾಗಗದ್ರ್ಗನ ನೇಡಿ ಅವರ ಭವಿರ್ಯ ಕೆಕ  ಭದ್ಾ  ಬುನಾದ್ಯನ್ನನ  ಹಾಕಬಲಿರು. 

(ಲೇಖಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತಿ್ತ  ವೃತಿ್ತ  ಸಲಹೆಗಾರರು) 

 


