
 

1 மமொழிமொற்றம் – www.iyachamy.com – 9952521550  
 

ஆசிரினர் தகுதித்ததர்வு – தாள் – 1 

குழ்ந்தத தநம்ாடு நற்றும் கற்பித்தல் முதகள் 

1. குழ்ந்ததயின் ததாற்ம் ஆபம்க்கல்வியின் துயக்கத்தலிருந்து 

உடல் நற்றும் அறிதய அறிதல்  

உடல்யர்ச்சியின் தாக்கு- உடல்யர்ச்சியில் ஹார்தநானின் தாக்கம் 

-  நீயூபானிம் தநம்ாடு நற்றும் தர்க்க ரீதியிா தநம்ாடு  அதன் 

அறிகுறிகள்- குமந்ததயின் முதல் 24 நாதகா யர்ச்சி – 

குழ்ந்ததயின் இபண்டாண்டு கா யர்ச்சி நிதயிலிருந்து 7 

ஆண்டுகா யர்ச்சி நித- மநாழியில் தநம்டுதல்- குடும்ச்சூழ் 

நிதயின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்டுதல்  நற்றும் குடும் 

உறுப்பிர்களின் நப்ாங்தக அறிந்து மகாள்ளுதல்-  நமுதிர்ச்சி 

மெனல்ாடு நற்றும் தனித்துய நித 

2. குழ்ந்ததயின் ததாற்ம் ஆபம்க்கல்வியின் – ெமூக நற்றும் 

உணர்ச்சிப்பூர்யநா அறிதல் 

சுன கருத்து நற்றும் ெமூக விழிப்புணர்வு- உடன்பிப்பு உவுமுத- 

சுற்றுப்பு உவுமுத நற்றும் விதனாடுதல்- சுன விழிப்புணர்வு- 

சுன கருத்தினலில் ண்ாட்டுத்தாக்கம்- ரிக்ெனின்  ெமூக 

உவுகளின் டி நிதகள்  நற்றும் அதன் தநம்ாடு  ெமூக சூமல் 

உணர்ச்சியனப்ட்ட நிதயில்- பிருடா ரிவு – சிரித்தல் – 

தகாம்- தொகம்- னம்- மற்தாருக்கிதடதனனா மதாடர்பு-  

உணர்ச்சியனப்ட்ட சூழ்நிதயில்  மெனல்டுதல் நற்றும் ம் 

மதாடர்ாக. 

3. பு நற்றும் அக தநம்ாடு மதாடக்கப்ள்ளிக்காத்தில் 6 முதல் 10 

யனது யதப 

பு யர்ச்சியின் சுமற்சி – உடலின் ரிநாங்கள்- ெததப்ற்று நற்றும் 

மகாழுப்பு –கயம் நற்றும் ஒருங்கிதத்தலின் தின் -  

மதரிவுமெய்னப்ட்ட கயம் -  நிதயாற்லின் திட்டமுதகள் – 
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மெனாக்கத்தின் தயகம் நற்றும் தின் – சிந்தித்தல் தின் – 

அறிந்துமகாள்தலில் தநம்ாடு- 7 யனதிலிருந்து 11 யனது யதப 

புரிந்துமகாள்தலின் தின் – பினாமகட் நிதகள் -  நுண்ணறிவு 

நற்றும் நிதவுத்தின் கருத்தாக்கம் – உணர்வுப்பூர்யநா 

தநம்ாட்டுத்தின்கள் -  நுண்ணறிவுச்தொதத – ஆபம்க்கல்வி 

குமந்ததகளின் தடப்ாற்ல். 

4. ெமூக நற்றும் உணர்ச்சி தநம்ாடு மதாடக்கப்ள்ளிக்காத்தில் 6 

முதல் 10 யனது யதப 

ெமூக தநம்ாட்டின் மாருள் – ெமூக திர்ார்ப்புகள் – குமந்ததகளின் 

ட்பு -  ட்புத்ததர்ந்தடுத்தலின் காபணிகள் நற்றும் ெமூக அங்கீகரிப்பி 

– ொர்ந்திருத்தலின் விருப்ம் – சுற்றுப்பு சூமல் குழுக்கள் – ள்ளியின் 

விதவுகள் ெமூக- உணர்ச்சி நற்றும் ண்ாட்டு  சூமலில் – உணர்ச்சி 

தநம்ாட்டின் ாங்கு – மாதுயா உணர்ச்சிகளின்  அதநவு- 

குமந்தத முதிர்யதடதலின் ங்கு-  உணர்ச்சிகளின் மூம் 

கற்றுக்மகாள்தலிம் தநம்ாடு –வ்யாறு குமந்ததகள் சி குறிப்பிட்ட 

ாடங்கள் நற்றும் ஆசிரினர்கத விரும்புதல் ,ஒதுக்குதல் நற்றும் 

ள்ளி  நற்றும் பி நாணயர்கள்- உண்ர்ச்சி ெநனித நற்றும் 

உணர்ச்சி தநம்ாட்டில் ஊடகங்களின் தாக்கம் . 

5. மறிமுதொர்ந்த தநம்ாடு மதாடக்கப்ள்ளிக்காத்தில் 6 முதல் 

10 யனது யதப 

 மறிமுத தநம்ாட்டின் மாருள் – குமந்ததகளுக்கு மறிொர் 

யிற்சியின் காபணிகள் -  தர்தந – மருந்தன்தந – குமந்ததகளின் 

வீபர்  நற்றும் குறிக்தகாள் – ஒழுக்கத்தின் மாருள் – ஒழுக்கத்தின் 

அத்தினாயசினம் -  மறிொர் தநம்ாட்டில்  ஊடகம் நற்றும் அதன் 

மெல்யாக்கு  

குதி ஆ 

கற்ல் 
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1. கற்ல்  

ெக்தியாய்ந்த அக மெனல்ாட்டு முத – தமன அறிதய புதின 

தகயதாடு மதாடர்பு டுத்துதல் – மநாழிதன கற்ல் – கற்ல் 

மக்கத்தத அதடதல் – தபப்ட்ட சூழ்நிததன யாழ்க்தகயில் 

ற்றுக்மகாள்யதற்கு கற்ல் – கற்லின் தன்தந – ரிடம் 

கந்துதபனாடலில் கற்றுக்மகாள்ல்  

2. கற்ல் யதககள் , நிதகள் நற்றும் அனுகுதல்  

கற்லின் யதககள் – கற்லின் டி நிதகள் – தூண்டல் மெனல்ாடு 

மூம் கற்ல் – திர்விதனாற்றிக்கற்ல் – உந்துதல் நற்றும் 

யாய்மநாழினாக மதாடர் கற்ல் – ல்முத ாகுப்டுத்தப்ட்டு  

கற்ல் மெனல்ாடு – கற்லின் விதிமுதகள் நற்றும் பிபச்ெதகத 

தீர்த்தல்  - அதடனாம் நற்றும் உள்ளுர்வு மூம் கற்ல் நிதகள் – 

ல்தயறு நிதகளில் கற்லின் நாதிரிகள் – அனுகுமுத – 

டத்ததயினல் – அறிவுபூர்யம் – கருவிகள்  மூம் கற்ல்  

3. கருத்துருயாக்கம்  

கருத்து உருயாக்குதல் – மாருட்களின் மெனல்ாட்தட தயத்து  

உருயாக்குதல் – ல்தயறு டக்காட்சிகள் – நிதர்ெ யாழ்க்தகச் சூழ் 

நிதகள் – உணர்ச்சிப்பூர்யநா குறியீட்தட புச்சூழ்நித மூம் 

உருயாக்குதல் – புச்சூழ்நிதயின் மூம் மப்ட்ட 

கருத்துகளித தயத்து யுத்திகத இதத்தல்  - ஊடகம் நற்றும் 

குழுக்கள் – கருத்து யதபதல்   

4. கற்லில் ங்களிப்பு மெய்யும் காபணிகள் 

மொந்த நஉதச்ெல் – ெமூக நற்றும் உணர்வுப்பூர்யநா 

காபணிகள் நற்றும் ள்ளி மதாடர்ா சூழ் நிதகள் –கற்லின் 

ாணி – கற்லின் உத்திகள் – ஊடகம் நற்றும் மதாழில் நுட்ம் –  

    அ) கற்றுக்மகாடுத்தல் கற்ல் மெனல்ாடு  

    ஆ) ஆசிரினரின் மொந்த குணம்  
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5.  உருயாக்கல் மூம் கற்ல் அணுகுமுத  

கற்யர்கள் அயர்களுக்காகதய உருயாக்கிக்மகாள்ளும் அறிவு – 

உருயாக்குயதின் மாருள் கற்ல் – கற்யர்கத தாக்குதல்  

ாடத்தத அல்ாநல் – மொந்த நற்றும் ெமூக உருயாக்கலின் மாருள் 

–கற்றுக்மகாள்யதில் கற்ல் உருயாக்கலின் மாருள் 

கற்றுக்மகாள்யது   ஒரு ெமூக மெனல்ாடு -  பிபது உதவியுடன் 

கற்றுக்மகாள்ல் நற்றும் சுனநாக கற்றுக்மகாள்யதின் தயறுாடு  

6. கற்ல் நற்றும் அறிவு 

சுறுசுறுப்ாக கற்யர் – கற்லில் சுறுசுறுப்ா புதின உருயாக்கதல் 

நற்றும் குமந்ததகளின் கருத்துகள் நற்றும் அனுயங்கத 

யர்த்தல்- குமந்ததகளின் அனுயத்தத ள்ளி அறிவுடன் ஒன்று 

தெர்த்தல் –கற்தற்கா உரிதந –கற்லில் பு நற்றும் 

அகப்ாதுகாப்பு – கருத்துருயாக்க தநம்ாடு – மதாடர்மெனல் – 

அதத்து குமந்ததகளும்கற்றுக்மகாள் இனலுதல் – 

கற்றுக்மகாள்யதில் முக்கின அம்ெங்கள் – கற்றுக்மகாள்யதில் 

ல்தயறு யழிமுதகள் –கற்றுக்மகாள்யதற்கா அறிவுொர்ந்த 

யாசிப்பு – ள்ளிக்கு உள்தயியும் மயளிதனயும் கற்ல்- கற்ல் 

நற்றும் புரிந்து மகாள்ல்- அறிதய நறுஉருயாக்கம் மெய்தல் – 

கற்லுக்கா மகாள்தக . 

ரிந்துதபக்கப்டும் புத்தகம் : தபாசினர்.கி.ாகபாஜன்  -கல்வி 

உவினல்  

 


