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Toastmasters Pathways கற்றல் அனுபவம் இயக்குனர் குழுவால் அடையாளங் காணப்பை்ை ஐந்து 
முக்கியத் திறன்கடளச் சுற்றி உருவாக்கப்பை்ைது.

பாதைகள் மற்றும் முக்கியை் திறன்கள்

ஐந்து முக்கியை்  
திறன்கள்

11 பாதைகள்

Base Camp-ஐப் பயன்படுத்தும் 
ஒவ்்வாரு உறுப்பினரும் தங்கள் 
கற்றடல விரிவுபடுத்துவதற்காகப் 
பல விருப்பத்துக்கானவற்றிலிருந்து 
ததர்ந்்தடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் 
என்படதக் கவனத்தில் ்காள்வது 
முக்கியமாகும். விருப்பத்துக்கானவற்றுைன் 
கூடுதலாக, ஒவ்்வாரு பாடதயிலும் உள்ள 
அடனத்து முக்கியத் திறன்கடளயும் கற்கக் 
கூடிய ்நகிழ்டம உறுப்பினர்களுக்கு உண்டு.

1
மமதைப் மபச்சு

2
ைனிமனிைை் 

தைாைர்பாைல்

3
வியூக 

ைதலதமை்துவம்

4
மமலாண்தம

5
நம்பிக்தக

நம்பிக்டக தனித்துவமானது, ஏ்னனில் அடதக் 
கற்பிக்க முடியாது, ஆனால் ஒவ்்வாரு பாடதயிலும் 
ஈை்ைப்படுகிறது.

ஒவ்்வாரு பாடதயிலும் குறிப்பிைப்படும் முதன்டம முக்கியத் 
திறன்கள் பாடதயின் ்பயருக்கு அடுத்ததாக வலியுறுத்தப்பை்ை 
வரிடசயில் பை்டியலிைப்பை்டுள்ளன.
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துடிப்பான ைதலதமை்துவம்

பயனுறுதியுள்ள பயிற்சி

ஈடுபைதவக்கும் நதகச்சுதவ

புதுதமயாகை் திை்ைமிைல்

ைதலதமை்துவ மமம்பாடு

ஊக்கப்படுை்துவைற்கான  
உை்திகள்

இணங்க தவக்கும் ைாக்கம்

விளக்கவுதர வழங்குைலில் 
திறன்தபறல்

வியூக உறவுகள்

அணி கூை்டுச்தசயல்பாடு

தைாதலமநாக்குை் 
தைாைர்பாைல்

வியூக தடலடமத்துவம் மற்றும் 
முரண்பாடுகடளத் தீர்க்கும் திறன்கடளக் 
கை்டி்யழுப்பவும்

தனிமனிதத் ்தாைர்பாைல், தடலடமத்துவ 
மற்றும் பயிற்சியளிக்கும் திறன்கடளக் 
கை்டி்யழுப்பவும்

தமடைப்தபச்சு மற்றும் தபச்சு எழுதும் 
திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்பவும்

ஆக்கபூர்வ ்சயல்திை்ை தமலாண்டம 
மற்றும் ்தாைர்பாைல் திறன்கடளக் 
கை்டி்யழுப்பவும்

்தாைர்பாைல் மற்றும் தடலடமத்துவத் 
திறன்கடள கை்டி்யழுப்பவும்

ஊக்கப்படுத்தும் தடலடமத்துவம் 
மற்றும் ்தாைர்பாைல் திறன்கடளக் 
கை்டி்யழுப்பவும்

சிக்கலான சூழல்களில் தடலமதயற்கும் 
திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்பவும்.

தமடைப் தபச்சுத் திறன்கடள 
கை்டி்யழுப்பவும்

நை்புவை்ைம், தடலடமத்துவம் 
மற்றும் ்தாைர்பாைல் திறன்கடளக் 
கை்டி்யழுப்பவும்

கூை்டு முயற்சி தடலடமத்துவத் 
திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்பவும்

புதுடமயானத் ்தாைர்பாைல் மற்றும் 
தடலடமத்துவத் திறன்கடள கை்டி்யழுப்பவும்
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learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

ஒரு வியூக தடலவராக உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப இந்த பாடத உங்களுக்கு உதவுகிறது. 
தடலடமத்துவ மற்றும் ்தாைர்பாைல் பாணிகடள புரிந்து ்காள்ளுதல், ஒரு குழுவில் முரண்பாை்டின் தாக்கம், 
முரண்பாை்டைத் தணிக்கச் ்சய்யவும் வழிநைத்தவும் ததடவப்படும் திறன்கள் தபான்றவற்றில் இந்தப்பாடதயில் 
உள்ள ்சயல்திை்ைங்கள் கவனம் ்சலுத்துகின்றன. ஒரு அடமப்பு அல்லது குழுவில் மாற்றத்டத எளிதாக 
நடைமுடறப்படுத்தும் உத்திகடள உருவாக்குதல், தனிமனித ்தாைர்பாைல்கள் மற்றும் தமடைப் தபச்சு 
தபான்றவற்டறயும் இந்த ்சயல்திை்ைங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. இந்தப் பாடத உங்கள் தடலடமத்துவத் 
திறன்கடளப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் ்சலுத்தும் ஒரு ்சயல்திை்ைத்தில் முடிவடைகிறது. 

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

துடிப்பான ைதலதமை்துவம்

1

2

3

4

5

ஐந்து நிலைகள்

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   உங்கள் தடலடமத்துவப் பாணிடயப் புரிதல்
•   உங்கள் ்தாைர்பாைல் பாணிடயப் புரிதல்
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•   நன்முடிவுகடள ்பற கலந்து 

தபசுக

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல்
•   மாற்றத்டத நிர்வகித்தல்

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•   எந்தச் சூழலிலும் தடலடம 

ஏற்றல்

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் பயன்படுத்துதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

•   நற்திறன்களில் கவனம் 
்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   பயனுறுதியுள்ள உைல்்மாழி
•   கவனத்துைன் தகை்பது
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ 

அறிந்து்காள்ளுதல்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   கடினமான அடவதயாடர நிர்வகித்தல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக

•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள 
நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்
•   சீரிய ்சயல்பாை்டுத் 

தடலடமத்துவம்

•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 
தடலடமதயற்றல்

•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 
ஆயத்தமாதல்

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)
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learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

இந்தப் பாடத தநர்மடறயான ்தாைர்பு ்காள்பவராகவும், தடலவராகவும் உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப 
உதவுகிறது. ஒருமித்த கருத்டத புரிந்த உருவாக்குவது, பயிற்சியின் மூலம் மற்றவர்களின் தமம்பாை்டிற்கு 
பங்களிப்பது மற்றும் வலுவான தமடைப் தபச்சுத் திறன்கடள நிடலநாை்டுவதில் இந்தப் பாடதயில் உள்ள 
்சயல்திை்ைங்கள் கவனம் ்சலுத்துகின்றன. ஒவ்்வாரு ்சயல்திை்ைமும் பயனுறுதியுள்ள தனிமனிதத் 
்தாைர்பாைலின் முக்கியத்துவத்டத வலியுறுத்துகிறது. இந்தப் பாடத, உங்களால் வடிவடமக்கப்பை்ை “சீரிய 
்சயல்பாை்டுத் தடலடமத்துவ” ்சயல்திை்ைத்தில் முடிவடைகிறது. 

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

1

2

3

4

5

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   உங்கள் தடலடமத்துவப் பாணிடயப் புரிதல்
•   உங்கள் ்தாைர்பாைல் பாணிடயப் புரிதல்
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•   இணக்கநிடலடய அடைதல்

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல்
•    தநர்மடறப் பயிற்சி மூலம் 

தமம்படுத்தல்

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•   சீரிய ்சயல்பாை்டுத் 

தடலடமத்துவம்

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் 

பயன்படுத்துதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

•   நற்திறன்களில் கவனம் 
்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   பயனுறுதியுள்ள உைல்்மாழி
•   கவனத்துைன் தகை்பது
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ 

அறிந்து்காள்ளுதல்

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   கடினமான அடவதயாடர நிர்வகித்தல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக

•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள 
நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்

•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 
தடலடமதயற்றல்

•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 
ஆயத்தமாதல்

பயனுறுதியுள்ள பயிற்சி

ஐந்து நிலைகள்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)



பக் கம் 4

learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

இந்தப் பாடத ஒரு ததர்ச்சியடைந்த தமடைப் தபச்சாளராக உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப உதவும். இந்தப் 
பாடதயில் உள்ள ்சயல்திை்ைங்கள் ஒரு அடவ உறுப்பினர் பல்தவறு வடகயான நடகச்சுடவக்கு எவ்வாறு 
பதில்விடன புரிகிறார் என்படதக் கற்று ஒரு ்சய்திடய நடகச்சுடவதயாடு வழங்கும் திறடன தமம்படுத்துவதில் 
கவனம் ்சலுத்துகின்றன. இந்த ்சயல்திை்ைங்கள் பயனுறுதியுள்ள தமடைப் தபச்சு நுை்பத்டத, புரிதடல 
உருவாக்குவது, தபச்சு எழுதுதல், தபச்சு வழங்குதல் மற்றும் நடகச்சுடவயான கடதகடளப் பயன்படுத்துவது 
ஆகியவற்றுக்கு பங்களிக்கின்றன. நீங்கள் கற்றடதப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் நீை்டிக்கப்பை்ைப் தபச்தசாடு இந்தப் 
பாடத முடிவடைகிறது. 

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

1

2

3

4

5

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ அறிந்து்காள்ளுதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•    உங்கள் அடவதயாடர 

நடகச்சுடவயால்  ஈடுபடுத்துதல் 

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல்.
•    உைனடிப் தபச்சில் 

நடகச்சுடவயின்வல்லடம

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•   உங்கள் ்சய்திடய 

நடகச்சுடவதயாடு வழங்குதல்

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் பயன்படுத்துதல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

•   நற்திறன்களில் கவனம் 
்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   கவனத்துைன் தகை்பது

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக
•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்
•   கடினமான அடவதயாடர 

நிர்வகித்தல்

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்
•   சீரிய ் சயல்பாை்டுத் தடலடமத்துவம்

•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 
தடலடமதயற்றல்

•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 
ஆயத்தமாதல்

ஈடுபைதவக்கும் நதகச்சுதவ

ஐந்து நிலைகள்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)



பக் கம் 5

learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

இந்தப் பாடத ஒரு தமடைப் தபச்சாளராக மற்றும் தடலவராக உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப உதவும். இந்தப் 
பாடதயில் உள்ள ்சயல்திை்ைங்கள் நீங்கள் தபச்சு எழுதுதல் மற்றும் தபச்சு வழங்குதடல வழங்கும்தபாது அடவ 
உறுப்பினர்கதளாடு வலுவான ்தாைர்டப உருவாக்குவதில் கவனம் ்சலுத்துகின்றன. ஒரு ்சயல் திை்ைத்டத 
நிர்வகிப்பது மற்றும் புதுவடகயான தீர்வுகடள உருவாக்குவதில் உள்ள படி நிடலகடளப் புரிந்து்காள்வதற்கு 
்சயல்திை்ைங்கள் பங்களிக்கின்றன இந்தப் பாடத, உங்களால் வடிவடமக்கப்பை்ை “சீரிய ்சயல்பாை்டுத் 
தடலடமத்துவ" ்சயல்திை்ைத்தில் முடிவடைகிறது. 

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

1

2

3

4

5

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   உங்கள் தடலடமத்துவப் பாணிடயப் புரிதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•   வடரவிடன வழங்குக

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல்
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•   சீரிய ்சயல்பாை்டுத் 

தடலடமத்துவம்

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் பயன்படுத்துதல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

•   நற்திறன்களில் கவனம் 
்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   பயனுறுதியுள்ள உைல்்மாழி
•   கவனத்துைன் தகை்பது
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ 

அறிந்து்காள்ளுதல்

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   கடினமான அடவதயாடர நிர்வகித்தல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக

•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள 
நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்

•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 
தடலடமதயற்றல்

•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 
ஆயத்தமாதல்

புதுதமயாகை் திை்ைமிைல்

ஐந்து நிலைகள்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)



பக் கம் 6

learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

இந்தப்பாடத பயனுறுதியுள்ள ்தாைர்பு ்காள்பவராகவும், தடலவராகவும் உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப 
உதவுகிறது. இந்தப்பாடதயில் உள்ள ்சயல்திை்ைங்கள் தநரத்டத எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்படதயும், ஒரு 
திை்ைத்டத உருவாக்கி நடைமுடறப்படுத்துவது எப்படி என்படதயும் கற்பதில் கவனம் ்சலுத்துகின்றன. தமடைப் 
தபச்சும் ஒரு குழுவிற்குத் தடலடம ஏற்பதும் அடனத்து ்சயல்திை்ைங்களிலும் வலியுறுத்தப்பை்டுள்ளன. நீங்கள் 
கற்ற அடனத்டதயும் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் ஒரு நிகழ்டவ திை்ைமிை்டு ்சயல்படுத்துவதில் இந்தப் பாடத 
முடிவடைகிறது. 

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

1

2

3

4

5

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   தநரத்டத நிர்வகித்தல்
•   உங்கள் தடலடமத்துவப் பாணிடயப் புரிதல்
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•   திை்ைமிைல் மற்றும் 

்சயல்படுத்துதல்

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல்
•   உங்கள் குழுவுக்குத் 

தடலடமதயற்றல்

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•   ் வற்றிகரமான நிகழ்வுகடள 

நிர்வகி

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் பயன்படுத்துதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

•   நற்திறன்களில் கவனம் 
்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   பயனுறுதியுள்ள உைல்்மாழி
•   கவனத்துைன் தகை்பது
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ 

அறிந்து்காள்ளுதல்

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   கடினமான அடவதயாடர நிர்வகித்தல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக

•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள 
நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்
•   சீரிய ்சயல்பாை்டுத் தடலடமத்துவம்

•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 
தடலடமதயற்றல்

•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 
ஆயத்தமாதல்

ைதலதமை்துவ மமம்பாடு

ஐந்து நிலைகள்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)



பக் கம் 7

learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

இந்தப்பாடத ஆற்றல்மிக்க மற்றும் பயனுறுதியுள்ள ்தாைர்பு ்காள்பவராக உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப 
உதவுகிறது. இந்த ்சயல்திை்ைங்கள் உங்கடளச் சுற்றியுள்ளவர்களுைன் ்தாைர்புகடள உருவாக்குவதற்கு 
உத்திகடளக் கற்றுக்்காள்வது, ஊக்கத்டதப் புரிந்து்காள்வது, மற்றும் பணிகடள நிடறதவற்ற சிறிய குழுக்கடள 
்வற்றிகரமாக வழி நைத்துவதில் கவனம் ்சலுத்துகின்றன. தமடைப்தபச்சு உள்ளிை்ை உங்கள் அடனத்து திறன்கடள 
ஒன்றிடணக்கும் விரிவான அணி தமம்படுத்துதல் ்சயல்திை்ைத்ததாடு இந்தப் பாடத முடிவடைகிறது. 

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

1

2

3

4

5

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   உங்கள் ்தாைர்பாைல் பாணிடயப் புரிதல்
•   கவனத்துைன் தகை்பது
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•    உணர்வுசார் நுண்ணறிடவப் 

புரிதல்

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல்
•   மற்றவர்கடள ஊக்கப்படுத்தவும்

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•   அணியடமத்தல்

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் பயன்படுத்துதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

•   நற்திறன்களில் கவனம் 
்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   பயனுறுதியுள்ள உைல்்மாழி
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ 

அறிந்து்காள்ளுதல்

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   கடினமான அடவதயாடர நிர்வகித்தல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக

•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள 
நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்
•   சீரிய ்சயல்பாை்டுத் தடலடமத்துவம்

•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 
தடலடமதயற்றல்

•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 
ஆயத்தமாதல்

ஊக்கப்படுை்துவைற்கான உை்திகள்

ஐந்து நிலைகள்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)



பக் கம் 8

learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

இந்தப்பாடத நூதன ்தாைர்பு ்காள்பவராகவும், தடலவராகவும் உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப உதவுகிறது. 
இந்தப் பாடதயில் உள்ள ்சயல்திை்ைங்கள் தனிமனிதத் ்தாைர்பாைல் மற்றும் தமடைப்தபச்சுத் திறன்கடள 
உருவாக்குவததாடு தநர்மடறயான முடிவிற்கு எவ்வாறு கலந்து தபசுவது என்பதில் கவனம் ்சலுத்துகின்றன. 
ஒவ்்வாரு ்சயல்திை்ைமும் சிக்கலான சூழல்களில் தடலடமதயற்கவும் சவால்களுக்கு புதுடமயான தீர்வுகடள 
உருவாக்குவடதயும் வலியுறுத்துகிறது. இந்தப் பாடத, உங்களால் வடிவடமக்கப்பை்ை “சீரிய ்சயல்பாை்டுத் 
தடலடமத்துவ” ்சயல்திை்ைத்தில் முடிவடைகிறது. 

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

1

2

3

4

5

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   உங்கள் தடலடமத்துவப் பாணிடயப் புரிதல்
•   கவனத்துைன் தகை்பது
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•    முரண்பாடுகடளத் தீர்ப்படதப் 

புரிதல்

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல் 
•   கடினச் சூழலில் 

தடலடமதயற்றல்

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•   சீரிய ்சயல்பாை்டுத் 

தடலடமத்துவம்

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் பயன்படுத்துதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

•   நற்திறன்களில் கவனம் 
்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   பயனுறுதியுள்ள உைல்்மாழி
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ 

அறிந்து்காள்ளுதல்

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   கடினமான அடவதயாடர நிர்வகித்தல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக

•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள 
நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்

•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 
தடலடமதயற்றல்

•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 
ஆயத்தமாதல்

இணங்க தவக்கும் ைாக்கம்

ஐந்து நிலைகள்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)



பக் கம் 9

learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

இந்தப் பாடத ஒரு ததர்ச்சியடைந்த தமடைப் தபச்சாளராக உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப உதவும். ஒரு அடவ 
உறுப்பினர் எவ்வாறு உங்களுக்கு எதிர்விடனயாற்றுகிறார் என்படதயும், அடவ உறுப்பினர்கதளாடு நீங்கள் 
டவத்துள்ள ்தாைர்டப தமம்படுத்துவது குறித்தும் உள்ள கற்றலில் இந்தப் பாடதயில் உள்ள திை்ைங்கள் கவனம் 
்சலுத்துகின்றன. இந்த ்சயல்திை்ைங்கள் பயனுறுதியுள்ள தமடைப் தபச்சு நுை்பத்டத, புரிதடல உருவாக்குவது, 
தபச்சு எழுதுதல், தபச்சு வழங்குதல் மற்றும் நடகச்சுடவயான கடதகடளப் பயன்படுத்துவது ஆகியவற்றுக்குப் 
பங்களிக்கின்றன. நீங்கள் கற்றடதப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் நீை்டிக்கப்பை்ைப் தபச்தசாடு இந்தப் பாடத 
முடிவடைகிறது. 

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

1

2

3

4

5

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   உங்கள் ்தாைர்பாைல் பாணிடயப் புரிதல்
•   பயனுறுதியுள்ள உைல்்மாழி
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•   இணங்கும் வடகயில் தபசுதல்

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல்
•    கடினமான அடவதயாடர 

நிர்வகித்தல்

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 

ஆயத்தமாதல்

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் பயன்படுத்துதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

•   நற்திறன்களில் கவனம் 
்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   கவனத்துைன் தகை்பது
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ 

அறிந்து்காள்ளுதல்

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக
•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்
•   சீரிய ்சயல்பாை்டுத் தடலடமத்துவம்

•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 
தடலடமதயற்றல்

விளக்கவுதர வழங்குைலில் திறன்தபறல்

ஐந்து நிலைகள்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)



பக் கம் 10

learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

இந்தப் பாடத ்தாைர்பாைலில் தடலவராக உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப உதவுகிறது. இந்தப் பாடதயில் 
உள்ள ்சயல்திை்ைங்கள் தவற்றுடமகடளப் புரிதல், தனிப்பை்ை மற்றும் /அல்லது ்தாழில்முடற இடணப்புகடளப் 
பல்தவறுபை்ை மக்களுைன் கை்டி்யழுப்பல் மற்றும் மக்கள் ்தாைர்பு உத்திடய உருவாக்குதல் ஆகியவற்றில் 
கவனம் ்சலுத்துகின்றன. தனிமனிதத் ்தாைர்பாைல் மற்றும் ஒரு தமடைப்தபச்சாளராக நன்றாகத் ்தாைர்பாடுவது 
ஒவ்்வாரு ்சயல்திை்ைத்திலும் வலியுறுத்தப்பை்டுள்ளது. தன்னார்வலர் அடமப்பு ஒன்றில் தடலவராக, உங்கள் 
திறன்கடளப் பயன்படுத்தும் ஒரு ்சயல்திை்ைத்தில் இந்தப் பாடத முடிவடைகிறது. 

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

1

2

3

4

5

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   உங்கள் தடலடமத்துவப் பாணிடயப் புரிதல்
•   கவனத்துைன் தகை்பது
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல்
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 

தடலடமதயற்றல்

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் பயன்படுத்துதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•   நற்திறன்களில் கவனம் ்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   பயனுறுதியுள்ள உைல்்மாழி
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ 

அறிந்து்காள்ளுதல்

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   கடினமான அடவதயாடர நிர்வகித்தல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக

•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள 
நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்
•   சீரிய ்சயல்பாை்டுத் தடலடமத்துவம்

•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 
ஆயத்தமாதல் 

வியூக உறவுகள்

ஐந்து நிலைகள்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)
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learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

ஒரு கூை்டுச்்சயல்பாை்டுத் தடலவராக உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப இந்த பாடத உங்களுக்கு உதவுகிறது. 
இந்தப் பாடதயில் உள்ள ்சயல்திை்ைங்கள் கவனத்துைன் தகை்பது, மற்றவர்கடள ஊக்கப்படுத்துவது, மற்றும் 
அணிக்கூை்டுச் ்சயல்பாடு ஆகியவற்றில் கவனம் ்சலுத்துகின்றன. ஒவ்்வாரு ்சயல்திை்ைமும் தனிமனிதத் 
்தாைர்பாைல் மற்றும் தமடைப்தபச்சுத் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்புவதில் பங்களிக்கிறது. இந்தப் பாடத உங்கள் 
தடலடமத்துவத் திறன்கடளப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் ்சலுத்தும் ஒரு ்சயல்திை்ைத்தில் முடிவடைகிறது.  

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

1

2

3

4

5

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   உங்கள் தடலடமத்துவப் பாணிடயப் புரிதல்
•   கவனத்துைன் தகை்பது
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•   ் வற்றிகரமான கூை்டுச்்சயல்பாடு 

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல்
•   மற்றவர்கடள ஊக்கப்படுத்தவும்

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•   எந்தச் சூழலிலும் தடலடம 

ஏற்றல்

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் பயன்படுத்துதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

•   நற்திறன்களில் கவனம் 
்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   பயனுறுதியுள்ள உைல்்மாழி
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ 

அறிந்து்காள்ளுதல்

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   கடினமான அடவதயாடர நிர்வகித்தல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக

•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள 
நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்
•   சீரிய ்சயல்பாை்டுத் தடலடமத்துவம்

•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 
தடலடமதயற்றல்

•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 
ஆயத்தமாதல்

அணி கூை்டுச்தசயல்பாடு

ஐந்து நிலைகள்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)
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learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERS பாதைகள், நிதலகள், மற்றும் 
விருப்பை்துக்கானதவ

ஒரு உத்திமிக்க ்தாைர்பு்காள்பவராக மற்றும் தடலவராக உங்கள் திறன்கடளக் கை்டி்யழுப்ப இந்த 
பாடத உங்களுக்கு உதவுகிறது. இந்தப்பாடதயில் உள்ள ்சயல்திை்ைங்கள் ஒரு குழுவுைன் தகவடலப் பகிர, 
்தாைர்பாைல்கடள திை்ைமிை மற்றும் புதுடமயானத் தீர்வுகடள உருவாக்குவதற்கு உங்கள் திறன்கடள 
தமம்படுத்துவதில் கவனம் ்சலுத்துகின்றன. தபச்சு எழுதுதலும் தபச்சு வழங்குதலும் ஒவ்்வாரு ்சயல்திை்ைத்திலும் 
வலியுறுத்தப்பை்டுள்ளது. இந்தப் பாடத, நீண்ை கால தனிப்பை்ை மற்றும் ்தாழில்முடறயான ்தாடலதநாக்குப் 
பார்டவடய உருவாக்கி, துவக்குவதில் முடிவடைகிறது. 

© Toastmasters International. எல்லா உரிமைகளுை் காக்கப்பட்டுள்ளன. Toastmasters International, Toastmasters International இலட்சிமன, Toastmasters International வணிகச்சின்னங்கள் 
ைற்றுை் பதிப்புரிமைகள் Toastmasters International நிறுவனத்தின் தனி உமடமை ஆகுை். இவற்மற அனுைதியுடன் ைட்டுமை பயன்படுத்தலாை்.
உருப்படி TA8077    Rev. 12/2021

பாதை நிதறமவற்றம்
•   கைந்து வந்த பாடதடய 

பிரதிபலிப்பது

1

2

3

4

5

அடிப்பதைகளில் மைர்ச்சி தபறல்
•   கன்னிப்தபச்சு
•   மதிப்பிடுதல் மற்றும் பின்னூை்ைம்
•   ஆய்வு ்சய்து பின் தபச்சு வழங்குதல் 

உங்கள் பாணிதய அறிைல்
•   உங்கள் தடலடமத்துவப் பாணிடயப் புரிதல்
•   உங்கள் ்தாைர்பாைல் பாணிடயப் புரிதல்
•   Toastmasters மதியுடரப்பதற்கான அறிமுகம்

அறிதவ மமம்படுை்ைல்
•    ஒரு ்தாைர்பாைல் திை்ைத்டத 

உருவாக்குதல்

திறன்கதளக் 
கை்டிதயழுப்பல்
•   மாற்றம் குறித்து ்தாைர்பாடுக

நிபுணை்துவை்தை 
தவளிப்படுை்துைல்
•   உங்கள் ்தாடலதநாக்குத் 

திை்ைத்டத உருவாக்குக

•   சமூகச் ்சாற்்பாழிவுகடள வழங்குக
•   வழங்கீை்டு ்மன்்பாருடளப் 

பயன்படுத்துதல்
•   கடத வழி இடணதல்
•   பயனுறுதியுள்ள காை்சிகடள 

உருவாக்குதல்
•   விளக்க ்மாழிடயப் பயன்படுத்துதல்
•   உங்கள் அடவதயாருைன் இடணதல்
•    நை்புவை்ைத்தின் வழி இடணதல்

•   நற்திறன்களில் கவனம் 
்சலுத்துக

•   உங்கள் அடவதயாடர 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்

•   தநர்காணலுக்கு ஆயத்தமாதல்
•   குரல் ஏற்ற இறக்கங்கடளப் 

புரிதல்
•   பயனுறுதியுள்ள உைல்்மாழி
•   கவனத்துைன் தகை்பது
•   உங்கள் நடகச்சுடவ உணர்டவ 

அறிந்து்காள்ளுதல்

•   Podcast ஒன்டற உருவாக்குக
•   சமூக ஊைகங்களில் இருப்டப 

உருவாக்குதல்
•   கடினமான அடவதயாடர நிர்வகித்தல்
•   ஆர்வத்டத தூண்டும் வடலப்பதிடவ 

எழுதுக

•   தநரடலக் கூை்ைங்கடள 
நிர்வகித்தல்

•   தகள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு
•   மக்கள் ்தாைர்பு உத்திகள்
•   ் சயல்திை்ைங்கடள 

்வற்றிகரமாக நிர்வகித்தல்

•   கற்ற பாைங்கள்
•   குழு விவாதத்டத நைத்துங்கள்
•   ் நறிமுடறயான தடலடமத்துவம்
•   சீரிய ்சயல்பாை்டுத் தடலடமத்துவம்

•    உங்கள் தன்னார்வ நிறுவனத்தில் 
தடலடமதயற்றல்

•   ் தாழில்முடறப் தபச்சுக்கு 
ஆயத்தமாதல்

தைாதலமநாக்குை் தைாைர்பாைல்

ஐந்து நிலைகள்

நிதல 3 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (இரண்தைை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 4 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)

நிதல 5 விருப்பை்துக்கான தசயல்திை்ைங்கள் (ஒன்தறை் மைர்வு தசய்க)


