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RUKUN NEGARA 

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: 
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; 

Memelihara satu cara hidup demokratik; 
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara 

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; 
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi 

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; 
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan  

sains dan teknologi moden; 
 

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha 
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: 

 
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 
KELUHURAN PERLEMBAGAAN 

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG 
KESOPANAN DAN KESUSILAAN 
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தேசியக் த ோட்போடு 

¯Ú¾¢Â¡¸, நம் Á§Äº¢Â நோ¼¡ÉÐ À¢ýÅÕÅÉÅü¨È «¨¼Â þÄðº¢ÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ: 
அனைத்துச் ºã¸í¸Ùì¸¢¨¼Â¢ø «Ïì¸Á¡É ஒற்றுனைனய ²üÀÎòÐ¾ø; 

´§Ã ஜைநோய  வோழ்க்ன  முனைனயப் தபணுேல்; 
நோட்டின் சுபிட்சத்னே ¿¢Â¡ÂÁ¡¸×õ ¿Î¿¢¨ÄÂ¡¸×õ À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÙõ 

ºÓ¾¡Âò¨¾ உருவோக்குேல்; 
பல்லிÉ Áì¸Ç¢ý ÀøÅ¢¾ À¡ÃõÀÃ¢ÂÓõ பண்போடும் Í¾ó¾¢ÃÁ¡¸ô  

பின்பற்ைôÀÎÅ¨¾ உறுதி சசய்ேல்;  
அறிவியனையும் நவீை சேோழில்நுட்பத்னேயும் பயன்படுத்தும் முü§À¡ì¸¡É  

சமுேோயத்னே உருவோக்குேல்; 
 

ஆன யோல், ைதைசிய ைக் ளோகிய நோங் ள் §ÁüÜÈ¢Â இைட்சியங் னள அனைய பிýÅÕõ 
த ோட்போடு ளின் அடிப்பனையில் எங் ளின் முழுச் சக்தினயயும் முயற்சினயயும் ஒருங்கினைத்துச்  

சசயல்படுதவோம் எை உறுதிப் பிரைோைம் சசய்கிதைோம்: 
 

þ¨ÈÅý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾ø 

§ÀÃÃºÕìÌõ ¿¡ðÊüÌõ Å¢ÍÅ¡ºõ ¦ºÖòÐ¾ø 

«Ãº¢ÂÄ¨ÁôÒî ºð¼ò¨¾ ¯Ú¾¢Â¡¸ì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø 

ºð¼Ó¨ÈôÀÊ ¬ðº¢ ¿¼òÐ¾ø 

¿ýÉ¼ò¨¾¨ÂÔõ ´Øì¸ò¨¾Ôõ §ÀÏ¾ø 
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FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 

 

 

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah 

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu 

untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, 

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang 

berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 

keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” 

 

Sumber:Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 
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§¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅõ 

“ைதைச¢யக்  ல்வ¢யோைது þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø ±Ûõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø 
«È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ¢¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÈ¢¨½óÐ ºÁý¿¢¨ÄÔõ þ¨ÂÒõ 
¦ÀÈò ¾É¢ÁÉ¢¾Ã¢ý ¬üÈ¨Ä ÓØ¨ÁÂ¡¸ §ÁõÀÎòÐõ ´Õ ¦¾¡¼÷ ÓÂüº¢Â¡Ìõ. 
þõÓÂüº¢Â¡ÉÐ «È¢×, º¡øÒ, ¿ý¦ÉÈ¢, ¦À¡ÚôÒ½÷îº¢, ¿øÅ¡ú× ¦ÀÚõ ¬üÈø 
¬¸¢ÂÅü¨Èô ¦ÀüÚì ÌÎõÀò¾¢üÌõ ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ 
சசÆ¢ப்னபயும் நல்கும் ைதைச¢யனர உருவோக்கும் தநோக் த்னேக் ச ோண்ைேோகும்.”  

 

ãÄõ: ¸øÅ¢î ºð¼õ 1996 (ºð¼õ 550) 
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DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN 

 

 

3.  Kurikulum Kebangsaan 

 

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk 

kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, 

kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu 

perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, 

mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang 

diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. 

 

 

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 

               [PU(A)531/97] 



 

x 
 

 
தேº¢Âì ¸¨Äò¾¢ð¼ Å¨ÃÂ¨È 

 

3. §¾º¢Âì ¸¨Äò¾¢ð¼õ 

(1) §¾º¢Âì ¸¨Äò¾¢ð¼õ ±ýÀÐ «È¢×, ¾¢Èý, ¦¿È¢Ó¨È, ÀñÒ, 

¸Ä¡îº¡ÃìÜÚ¸û, ¿õÀ¢ì¨¸ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûÇ¼ì¸¢Â ¸¨Äò¾¢ð¼ ÁüÚõ 

ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸ì¸¡É ´Õ ¸øÅ¢ò¾¢ð¼Á¡Ìõ. þò¾¢ð¼õ Á¡½Å÷¸û 

¯¼ø, ¬ýÁ¢¸õ, «È¢×, ¯ûÇõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ÅÇ÷îº¢¨Â ÓØ¨ÁÂ¡¸ô 

¦ÀüÈ¢Õì¸ Å¨¸ ¦ºöÅ§¾¡Î Á¡½Å÷¸ÙìÌ §ÅñÊÂ ÀñÒ¸¨Ç Å¢¨¾òÐ 

«Åü¨È §ÁõÀÎò¾×õ «Å÷¸û «È¢¨Åô ¦ÀÈ×õ ÅÆ¢ÅÌì¸¢ÈÐ. 

 

     ãÄõ: ¸øÅ¢ Å¢¾¢Ó¨È¸û (§¾º¢Âì ¸¨Äò¾¢ð¼õ)1997 

 [PU(A)531/97] 
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KATA PENGANTAR 
 

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang 

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah 

disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan 

Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya 

kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding 

dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan 

standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan 

dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen Standard 

Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata 

pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard 

Pembelajaran dan Standard Prestasi. 

 

Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen 

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum 

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan 

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara 

berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam 

sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat 

tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. 

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang 

Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran 

dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad  

 

 

Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).  

Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan 

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan 

jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan 

Kebangsaan.  

 

Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan 

pembelajaran guru perlu memberi penekanan  kepada KBAT 

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran 

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek 

supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan 

dalam abad ke-21. 

 

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi 

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang terlibat dalam penggubalan KSSR.  Semoga pelaksanaan 

KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan 

Kebangsaan. 

 

SHAZALI BIN AHMAD 
Pengarah 
Bahagian Pembangunan Kurikulum 
Kementerian Pendidikan Malaysia 

xi 
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ÓýÛ¨Ã 

¿ý¦ÉÈ¢ì¸øÅ¢Â¡ÉÐ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯Â÷¦¿È¢ Á¡ó¾÷¸Ç¡¸வும் 
´Øì¸¦¿È¢Â¡Ç÷¸Ç¡¸வும் ¸üÀ¢ìÌõ ÓÂüº¢Â¡Ìõ. þ¾¢ø 
¿ý¦ÉÈ¢îº¢ó¾¨É, ¿ý¦ÉÈ¢யு½÷×, ¿ý¦ÉÈ¢ ¿¼ò¨¾ ¬¸¢Â 
கூறு ள் ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀÎ¸¢ன்ைை. ேைக்கும் குடும்பத்திற்கும் 
சமுேோயத்திற்கும் நோட்டிற்கும் ஆக் த்னே வÆங்  அறிவோர்ந்ே, 
நன்ைைத்னேனயக் ச ோண்ை, ஒருனைப்போட்னை முன்னினைப் 
படுத்ேக்கூடிய, நோட்டுப்பற்றுமிக்  ைோைவர் னள உருவோக்  இப் 
போைம் துனை சசய்யுசைை எதிர்போர்க் ப்படுகிைது. 

ஆசிரியர்  ற்ைல்  ற்பித்ேனைத் திட்ைமிைவும் ைதிப்பிைவும் 
‘ னைத்திட்ைத் ேர ஆவைமும் ைதிப்பீடும்’ எனும் இந்ே 
ஆவைத்னேக்  ட்ைோயம் தைற்த ோளோ க் ச ோள்ள தவண்டும். 
ஏசைனில், இப்போைக்  னைத்திட்ைம் அேன் மூைதை 
நனைமுனைப்படுத்ேப்படுகிைது. ஈர்க்கும் வன யிைோை  ற்ைல் 
 ற்பித்ேனை ஏற்படுத்ே ஆசிரியர்  னைத்திட்ைத் ேர ஆவை 
ைதிப்பீட்னைத் திைம்பை திட்ைமிை தவண்டும். தைலும், 
இக் னைத்திட்ைத் ேர ஆவைம், ைதிப்பீடு ஆகியவற்றில் 
வனரயறுக் ப்பட்டுள்ள அனைவுநினை னள ைோைவர் ள் அனைவனே 
ஆசிரியர் ள் உறுதிசசய்ய தவண்டும்.  

நன்சைறிக் ல்விக்  னைத்திட்ைம் ைோைவரின் ஆன்மி த்னேயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் வளர்த்சேடுக் த் துனைசசய்கிைது. பல்தவறு 
சையம், போரம்பரியம், சைங்கு ஆகியவற்றிலுள்ள புரிேல், 
உய்த்துைர்ேல், உை சநறி தபோன்ைவற்னை இக் னைத்திட்ைம் 
வலியுறுத்துகிைது. குடும்பம், பள்ளி, அண்னை அயைோர், சமுேோயம், 
நோடு ஆகியவற்றின் மீது ைோைவர் ள் நன்சைறிக் ைனை, 
சமுேோயக் ைனை தபோன்ைவற்னை நினைதவற்றி, ேகுந்ே  

 

முடிசவடுக் வும் சசயல்பைவும் இக் னைத்திட்ைம் ைோைவர் ளுக்கு 
வழி ோட்டியோ  விளங்குகிைது.  

இருபத்சேோன்ைோம் நூற்ைோண்டின் சவோல் னள ைோைவர் ள் 
எதிர்ச ோள்வேற்கு இக் னைத்திட்ைத் ேர ஆவைமும் ைதிப்பீடும் 
அவர் ள் ச ோண்டிருக்  தவண்டிய சநறி னள வலியுறுத்துகிைது. 
இந்சநறி ளின் ஆளுனை, நம்பிக்ன தயோடு ஏற்கும் ைைநினைனயயும் 
அன்ைோை வோழ்வில் சபோறுப்புைர்னவயும் ஏற்படுத்ே ைோைவர் ளுக்குத் 
துனைபுரிகிைது. ைோைவர் ள் நன்சைறிக்  னைத்திட்ைத்தின் 
குறியிைக்ன  அனைய ஆசிரியர் ளுக்குப் பல்தவறு  ற்ைல்  ற்பித்ேல் 
அணுகுமுனை ள் இவ்வோவைத்தில் பரிந்துனரக் ப்பட்டுள்ளை. 
நன்சைறிக் ல்வியின்  னைத்திட்ைத் ேர ஆவைமும் ைதிப்பீடும் 
ஒருனைப்போட்டின் சநறி ள், ைோந்ேரினைதய நல்லுைவு 
ஆகியவற்றின்மீது புரிந்துைர்னவ ஏற்படுத்தி அேன்மூைம் வளப்பைோை, 
நினைத்ேன்னைமிக்  குடிைக் னள உருவோக்  வலியுறுத்துகிைது. 
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ÌÈ¢Â¢ÄìÌ 

¿ý¦ÉÈ¢ì ல்விக் ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý ÌÈ¢Â¢Äì¸¡ÉÐ ´Øì¸ 
¦¿È¢னயயும்  ந¢னையுனைனைனயயும் ¦¸¡ñ¼ ¯Â÷சநறி Á¡ó¾¨Ã 
¯ÕÅ¡ì¸¢, «¾ýÅÆ¢  ¿¡ðÊüÌõ ¯Ä¸ச் சமுேோயத்திÉÕìÌõ 
¯Ä¸¦¿È¢ «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¿ý¦ÉÈ¢ì த ோட்போட்டின்வÆ¢ நோடு, 
உை ச் சமுேோÂ  ´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ ÅÇôÀò¨¾Ôõ ¿¢¨Ä¿¡ð¼ப் 
Àí¸Ç¢ôÒî ¦ºö¾ைோகும்.  

 

§¿¡ì¸õ 

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¿ý¦ÉÈ¢ì¸øÅ¢த் ¾Ãக்  னைத்ே¢ட்ைத்ே¢ன் 
ÅÆ¢, Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ §¿¡ì¸í¸û À¢ýÅÕÁ¡Ú: 

 

1. ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ¯Â÷¦¿È¢ôÀñÒ¸¨Ç அறிேல்; புரிேல்; 

2. அன்ைோை வோழ்வில் ¿øÄ ÀÆì¸ ÅÆì¸í¸¨Ç உய்த்துைர்ேல்; 
¸¨¼ப்À¢Êò¾ø; 

3. ேோன், குடும்பம், ÀûÇ¢ìÜ¼õ, «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷,   சமுேோயõ, 
¿¡Î ¬¸¢ÂÅüறின் நல்வோழ்னவ ¿¢¨Ä¿¢Úò¾  நன்சைறி, 
சமுேோயக்¸¼¨Á¨Â ¿¢¨È§ÅüÚ¾ø; 

4. நன்சைை¢ச்ச¢ந்ேனை, நன்சைை¢யுைர்வு, நன்சைை¢ நைத்னே 
ஆ ¢யவற்னை  தைம்படுத்தி நன்சைறிக்ச ோள்ன  அடிப்பனையில் 
சமுேோய விதி ள், உை சநறி ஆகியவற்னைக் ச ோண்டு ´ý¨Èî 
º£÷àì¸¢ô போர்த்து முடிசவடுத்ேல்; 

 

 

5. தேச¢ய ஒருனைப்போட்னை தைம்படுத்ேச் சமுேோய நல்லுÈ¨Å 
வலுôÀÎòÐ¾ø; 

6. ேோன், குடும்பம், பள்ள¢, அண்னை அயைோர், சமுேோயம், ¿¡Î, 
¯Ä¸ சமுேோÂõ ¬¸¢ÂÅüÚìÌ நினையுனைனையோ ச் 
சசயல்படுேல். 
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சேோைக் ப்பள்ளிக் ோை ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ 

சேோைக் ப்பள்ளிக் ோை ¸¨Äò¾¢ð¼õ ¸£úì¸ñ¼ ¬Ú 

¯ò¾¢Ãí¸¨Ç «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀðÎûÇÐ: 

i. ¦¾¡¼÷Ò 

ii. ¬ýமி¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ 

iii. ÁÉ¢¾Å¢Âø 

iv. சுய º¡øÒ¨¼¨Á 

v. ¯¼ø ÅÇ÷îº¢Ôõ ÓÕÌ½÷îº¢Ôõ 

vi. அறிவியலும் சேோழில்நுட்பமும்  

 

 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ள ஒவ்தவோர் உத்திரமும் ஒன்தைோசைோன்று சேோைர்பு 

ச ோண்டுள்ளை. அவற்தைோடு ஆய்வுச்சிந்ேனை, ¬ì¸îº¢ó¾¨É 

¬¸¢Â¨ÅÔõ ´Õí¸¢¨½ì¸ôÀðÎûÇÉ.  þó¾ ´Õí¸¢¨½ôÒ 

ஆன்மி ம், «È¢Å¡üÈø, சுய º¡øÒ¨¼¨Á, ¬ö×îº¢ó¾¨É, 

ஆக் ச் சிந்ேனை,  Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñ¼ 

ÁÉ¢¾ ãÄ¾Éò¨¾ §ÁõÀÎòÐÅ¨¾ §¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ 

(Å¢Çì¸ôÀ¼õ 1). நன்சைறிக்  ல்வியின்  னைத்திட்ைத்னே 

தைம்படுத்துவதில் இந்ே ஆறு உத்திரங் ளும் சேோைக் ப்பள்ளிக் ோை 

 னைத்திட்ைத்தில் ஒருங்கினைக் ப்பட்டுள்ளை. 
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     விளக்கப்படம் 1: த ொடக்கப்பள்ளிக்கொன கலைத் ிட்ட அலைப்பு 

¦¾¡¼÷Ò 

 

¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ 

 

ÁÉ¢¾Å¢Âø 

 

ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á 

¯¼ø ÅÇ÷îº¢Ôõ ÓÕÌ½÷îº¢Ôõ 

 

«È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 

 

 À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙõ§À¡Ð 

´Õí¸¢¨½ó¾ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈ¨Äô 

ÀÂýÀÎò¾¢ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ 

ÁüÈ Å¨¸Â¢Öõ ÁÄ¡ö, ¬í¸¢Äõ, 

º£Éõ, ¾Á¢ú ¬¸¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø 

¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙ¾ø.  

 

 ¬ýÁ¢¸õ, þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, 

¿¼ò¨¾, ÀñÒ 

§À¡ýÈÅü¨È ¯öòÐ½÷óÐ 

¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 

 

 ºã¸Å¢Âø, ÍüÚîÝÆø, ¿¡Î, 

¯Ä¸õ ¬¸¢ÂÅü¨ÈôÀüÈ¢Â 

¸øÅ¢ÂÈ¢¨Åô ¦ÀüÚì 

¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 

 ¿¡ðÎôÀü¨ÈÔõ 

´üÚ¨Á¨ÂÔõ ¯öòÐ½÷¾ø. 

 

 ¸¨Äò¾¢ð¼õ, ÒÈôÀ¡¼ 

¿¼ÅÊì¨¸ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ 

¾¨Ä¨ÁòÐÅò¨¾Ôõ 

¿üÀñ¨ÀÔõ ÅÖôÀÎòÐ¾ø. 

 

 ¾É¢ÁÉ¢¾ ¿øÅ¡úÅ¢ü¸¡¸ 

¯¼üÜÚ, Í¸¡¾¡Ãõ ¬¸¢ÂÅü¨È 

§ÁõÀÎòÐ¾ø. 

 ¸üÀ¨ÉÅÇõ, ¬ì¸õ, ¾¢Èõ, 

À¢È¨Ãô §À¡üÚ¾ø ¬¸¢Â 

ÜÚ¸¨Ç ÅÖôÀÎòÐ¾ø. 

 

 «È¢Å¢Âø «È¢×, «È¢Å¢Âø ¾¢Èý, «È¢Å¢ÂøÀñÒ 

¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç ஆய்வின்ÅÆ¢ ¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø. 

 º¢ì¸ø¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ì ¸½¢¾ ¬üÈ¨ÄÔõ 

«È¢¨ÅÔõ ¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø. 

 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ஒன்லைச் தெய்வ ற்குத் 

§¾¨ÅôÀÎõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀì ÜÚ¸Ç¡É ¸ÕÅ¢¸û, 

ÅÆ¢Ó¨È¸û, ¯ò¾¢¸û, ¦ºÂøÓ¨È¸û 

¬¸¢ÂÅü¨ÈôÀüÈ¢Â «È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ 

¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø. 

 
ºÁý¿¢¨Ä 

ைொந் ர் 
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 னைத்திட்ைக் குவிவு 

 

சேோைக் ப்பள்ளிக் ோை நன்சைை¢க் ல்வ¢யின் Ó¾ý¨Áì ÌÅ¢× 

¯Â÷¦¿È¢ Á¡ó¾¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌவேோகும். Á¡½ÅÃ¢¨¼§Â ¿ý¦ÉÈ¢î 

º¢ó¾¨É, நன்சைை¢யுைர்வு, நன்சைை¢ ¿¼ò¨¾ ஆகிய முக்கூறு ள் 

உட்புகுத்ேப்படுவேன்வழி ¯Â÷¦¿È¢ Á¡ó¾÷ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀடுவது 

சைய்யோகிைது. 

 

¿ý¦ÉÈ¢ச்º¢ந்ேனைய¢ன் வோய¢ைோ  ைோைவர் ள் சசயற்ÀÎõ Óý 

º¢ó¾¢ìÌõ ¬üÈ¨Äô ¦ÀÚÅ÷. நன்சைை¢யுைர்வு ைோைவர் ள் 

¿ý¦ÉÈ¢ ¿¼ò¨¾Â¢ø ®ÎÀ¼ ஊக் மூட்டுவேோ  «¨ÁÔõ. þேன்வழி,  

மாணவர் ஒருவரின் நன்ைைத்னே பண்புமிக்  ைோந்ேர் ¿¢¨Äனய 

தநோக்கியேோ  இருக்கும். 

 

þõãýÚ கூறு¸Ùõ Á¡½Å÷ ´ÕÅ÷ ¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸×õ 

²üÒ¨¼Â¾¡¸×õ Á¢¸î ºÃ¢Â¡¸×õ º£÷àக் ¢ப் போர்க் த் àண்டுேைோ  

«¨ÁÔõ. உை  விதிமுனை ள், சநறி ள் அடிப்பனையில் ஒரு 

நைவடிக்ன  தைற்ச ோள்ள நன்சைறினயக்  ட்ைனைப்பதில் நன்சைறிச் 

சீர்àக் ல் முேன்னைக் கூைோ  அனைகிைது. விளக் ப்பைம் 2 

உயர்சநறி ைோந்ேனர உருவோக்குவதில் நன்சைறிச்சிந்ேனை, 

நன்சைறியுைர்வு, நன்சைறி நைத்னே ஆகியவற்றுக்கினையிைோை 

சேோைர்னபக்  ோட்டுகிைது.  

 

 

 

 

விளக் ப்பைம் 2: நன்சைறிச்சிந்ேனை, நன்சைறி உைர்வு, நன்சைறி நைத்னே  

               ஆகியவற்றுக்கினையிைோை சேோைர்பு 

 

 

 

¯Â÷¦¿È¢ 

Á¡ó¾÷ 

நன்தனைிச் 

ெிந் லன 

நன்தனைி 

உணர்வு 

நன்தனைி 

நடத்ல  
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கீழ்க் ோணும் மூன்று கூறு னளயும் ஒருங்கினைப்பேன் மூைம் 

நன்சைறிக் ல்வியின் குறியிைக்கில் எதிர்போர்க் ப்படுவது தபோல் 
உயர்சநறி ைோந்ேனர உருவோக்  இயலும். 

¿ý¦ÉÈ¢ச்º¢ó¾¨É 

நன்சைறிச்சிந்ேனையோைது நன்ைைத்னே அல்ைது தீய நைத்னே 

ஆகியவற்னை அனையோளங் ோண்பதில் சேளிவற்ை சூÆலில் அல்ைது 

சநறிக்குÆப்பத்தில் சீர்àக்கும் சிந்ேனையோற்ைனைக் குறிப்பேோகும். 

¿ý¦ÉÈ¢ உ½÷× 

நன்சைறியுைர்வோைது ேவறு சசய்யும்தபோது குற்ைவுைர்வு ஏற்படுவதும் 

நற்சசயல் ஆற்றும்தபோது ைகிழ்ச்சியனைவதுைோகும். தைலும், அது 

அக் னையுைர்னவயும் சேளிந்ே உள்ளத்னேயும் குறிக்கும் உைர்வு 

விழிப்போகும். நன்சைறியுைர்வோைது ேன்னிைத்திலும் பிைரிைத்திலும் 

இனயபுைர்னவயும் பரிவுைர்னவயும் ச ோண்டு நன்சைறித் 

ேன்னூக் த்னேயும் எண்ைத்னேயும் சவளிப்படுத்துவேோகும்.      

 

¿ý¦ÉÈ¢ ¿¼ò¨¾ 

¿ý¦ÉÈ¢ ¿¼ò¨¾ ±ýÀÐ ¿ý¦ÉÈ¢ச்º¢ó¾¨É, ¿ý¦ÉÈ¢யு½÷× 

ஆகியவற்றுைன் ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â நன்சைறி நைவடிக்ன யோகும். அது 

சபோறுப்புைர்னவயும் நினையுனைனைனயயும் ேன்ைோர்வத்தேோடு 

சவளிப்படுத்துவேோகும்.  

 

¿ý¦ÉÈ¢ச் º¢ì¸ø¸ÙìÌ Á¡½Å÷¸û ÀÌò¾È¢Å¡É ¾£÷× 

¸¡ñÀ¾üÌ  þõãýÚ ¿ý¦ÉÈ¢க் கூறு¸Ùõ ¯Ä¸¦¿È¢¸§Ç¡Î 

§ÁõÀÎò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. எைதவ, þõãýÚ கூறு¸ள், 14 ¯Ä¸ 

¦¿È¢¸தளோடு நனைமுனைப்ÀÎò¾ôÀÎõ§À¡Ð அனவ ¯Â÷¦¿È¢ 

ÀñÀ¡Ç¨Ã ¯ÕÅ¡ì¸ ´Õ ¸ÕÅ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎ¸¢ÈÐ. இந்ே 14 

உை சநறி ள் ைதைசியச் சைய, சமுேோய  நம்பிக்ன  ளுக்கு உட்பட்ை 

நன்சைறி ளோகும். சேோைக் ப்பள்ளி ைோைவர் ளினைதய பண்பு னள 

வினேப்பதிலும் வளர்ப்பதிலும் ஏற்புனைய  ற்ைல்  ற்பித்ேனை 

ஆசிரியர் ள் ேயோர் சசய்ய தவண்டும். அந்ே நன்சைறிப்பண்பு ள் 

அட்ைவனை 1-இல் குறிக் ப்பட்டுள்ளை. 
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«ð¼Å¨½ 1: ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¯Ä¸¦¿È¢¸û  

¦¿È¢ ¦¿È¢யின் விளக் ம் 

இனைவன்மீது 
நம்பிக்ன  னவத்ேல் 

 

தேச¢யக் த ோட்போட்டின்படி þ¨ÈÅý 
¯ûÇ¡÷ ±ýÀ¾¢Öõ þù×Ä¨¸ô 
À¨¼ò¾Å÷ ±ýÀ¾¢Öõ ¯Ú¾¢ 
¦¸¡ûÅ§¾¡Î «ÅÃÐ ±øÄ¡ì 
¸ð¼¨Ç¸¨ÇÔõ ¾ò¾õ ºÁÂõ 
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸ìÌ ²üÈÅ¡Ú 
À¢ýÀüÚ¾ø. 

¿ýÁÉõ 

 

¾ýÉÄõ, À¢È÷¿Äõ ¬¸¢ÂÅü¨È 
¯½÷óÐ §¾¨ÅÂ¡É ¯¾Å¢¨ÂÔõ 
¬¾Ãனவனயயும் உளத்àய்னையோ  
ÅÆíÌ¾ø. 

¸¼¨ÁÔ½÷× 

 

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦À¡ÚôÒ, ¸¼¨Á 
ஆகியவற்னை ஏற்பதிலும் முழுனையோ  
ஆற்றுவதிலும் ஆற்ைல் ச ோண்டிருத்ேல்.   

¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø  
¯½÷× «øÄÐ ¦ºÂøÅÆ¢ ஒப்புேல் 
வÆங்குேø; ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎ¾ø 

¯Â÷¦Åñ½õ  À½¢¨Åயுõ ¿ýÉ¼ò¨¾னயÔõ 
¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.  

ÁÃ¢Â¡¨¾ ஒருவனர நன்றி போரோட்டுேø; 
தபோற்றுேø; சமுேோய அனைப்பின் 
விதிமுனை னள ைதித்ேø. 

 

¦¿È¢ ¦¿È¢யின் விளக் ம் 

«ýÒ¨¼¨Á  àÂ ¯ûÇò¾¢Ä¢ÕóÐ 
அக் னையுைர்வும் அன்பும் தேோன்றுேல். 

 நடுவுநினைனை ¦ºÂற்À¡ðÊÖõ ÓÊ¦ÅÎò¾Ä¢Öõ 
சோர்பின்றிச் ¦ºÂøÀÎ¾ø.  

Ð½¢× அனைகூவல்¸¨Ç ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Îõ 
ைைவுறுே¢தயோடும் ±¾¢÷¦¸¡ûÇø. 

§¿÷¨Á  உண்னை உனரத்ேல், நோையைோ  
நைத்ேல், ஒவ்சவோரு சசயலிலும் 
உளத்àய்னை ச ோண்டிருத்ேல். 

°ì¸Ó¨¼¨Á  ஒரு சசயனைச் சசய்வே¢ல் 
வ¢ைோமுயற்சி, ஊக் ம், அர்ப்பணிப்பு 
உைர்வு ச ோண்டிருத்ேல். 

´òÐ¨ÆôÒ  «¨ÉÅÃ¢ý ¿ÄÛì¸¡¸ ´ýÈ¢¨½óÐ 
¦ºÂøÀÎ¾ø. 

Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á  ¾ýÉÄÓõ  À¢È÷¿ÄÓõ À¡¾¢ì¸¡¾ 
Å¨¸Â¢ø º£÷àì¸¢ô À¡ர்ப்பதிலும் 
நைப்பதிலும் Á¢¾Á¡É §À¡ì¨¸ì 
¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 

Å¢ðÎì¦¸¡ÎìÌõ 
ÁÉôÀ¡ý¨Á  

ேன் வளத்திற்காகவும் பிைர் 
வளத்திற்காகவும் விட்டுக்ச ோடுத்ேø; 
சபோறுத்ேø; ேன்னைக் 
 ட்டுப்படுத்துேø.   
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þ¨¾ò ¾Å¢÷òÐ ¿ý¦ÉÈ¢ì¸øÅ¢க் ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø ´Õ¨ÁôÀ¡Î 

Á¢¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸ Å¢Çì¸ôபட்ÎûÇÐ. அஃது ´Õ¨ÁôÀ¡ட்டின் 

முேன்னைக்¸ðÎÁக்ÜÚ¸Ç¡É பல்வன னை ²üÈø, பல்வன னை 

Á¾¢ò¾ø, ÀøÅ¨¸¨Á ¿¢ருÅ¸¢ò¾øÅÆ¢ ¦¾Ç¢Å¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ô 

ÀÎ¸¢ÈÐ. ´ù¦Å¡Õ Ó¾ý¨Áக்¸ðÎÁக்Üறிலும் ¯ûÇ 

Ð¨½வுÕÅ¡ì¸க்ÜÚ¸û ¯ñ¨ÁÂ¢§Ä§Â Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â 

´Õ¨ÁôÀ¡ðனை ÅÖôÀÎò¾§ÅñÊÂ ÜÚ¸Ç¡¸ «¨Á¸¢ன்ைை. 

ÀøÅ¨¸¨Á ²üÈø ¾ý¨Á ±ýÀÐ Á¡½Åர் சையம், þÉõ, 

பண்போடு, ¦Á¡Æ¢ «ÊôÀ¨¼Â¢ø §ÅÚÀðÊÕó¾¡Öõ ¾¢Èó¾ 

ÁÉô§À¡ìÌ, Å¢ðÎì ¦¸¡Îò¾ø, ¿õÀ¢ì¨¸, ´òÐ¨ÆôÒப் §À¡ýÈ 

ÀñÒ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Åரோ¸ þÕò¾ைோகும். Ð¨½ì¸ðÎÁக் 

ÜÚ¸Ùள் ´ýÈ¡É ÀøÅன ¨Á Á¾¢ò¾ø ±ýÀÐ சையம், þÉõ, 

பண்போடு, ¦Á¡Æ¢ §À¡ýÈ ÜÚ¸Ç¢ø Á¡½Åர் §ÅÚÀðÊÕó¾¡Öõ 

¯Â÷¦Åñ½õ, ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎ¾ø, º£÷àக்கிப் À¡÷ò¾ø §À¡ýÈ 

ÀñÒ¸¨Ç «ÁøÀÎò¾ §ÅñÎõ. ÀøÅ¨¸¨Á ¿¢ருÅ¸¢ò¾ø ±ýÀÐ 

சையம், þÉõ, பண்போடு, ¦Á¡Æ¢ §À¡ýÈ ÜÚ¸Ç¢ø Á¡½Åர் 

§ÅÚÀðÊÕó¾¡Öõ நோையம், நடுவுநினைனை, ஏற்புனைனை §À¡ýÈ 

ÀñÒ¸¨Ç «ÁøÀÎòதுவனேக் குறிப்பேோகும். 

 

நன்சைறிப்À¡¼ò¨¾க்  ற்பிக்கும் ¬º¢Ã¢Â÷ ள் இப்போைத்தின் 

 ல்விசநறி, உள்ளைக் ம் ஆகியவற்னை ைோற்ைம் சசய்யோைல் 

ஒருனைப்போட்டுக்கு ஏற்புனைய சநறி அல்ைது ேனைப்பு னள 

இப்போைக்கூறு ளுக்த ற்ைவோறு சேோைர்புபடுத்ே தவண்டும்.  

 

21-ஆம் நூற்ைோண்டின் திைன் ள் 

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý 

Óì¸¢Â §¿¡ì¸í¸Ùû ´ýÚ 21-¬õ áüÈ¡ñÊý ¾¢Èý¸¨¨Çì 

¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ. ÌÈ¢ôÀ¡¸ச் º¢ó¾¢ôÀ¾¢Öõ 

Å¡úÅ¢Âø ¾¢ÈÉ¢Öõ சேோழிலியலிலும்  §ÁõÀ¡¼¨¼ó¾ Á¡½Å÷¸û 

¯ÕÅ¡ì¸ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.  þÐ ¦ÅüÈ¢¦ÀÈ 

´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕõ ¨¸ÅÃô¦ÀÈ §ÅñÊÂ ¾¢ÈÛõ ÀñÒõ 

«ð¼Å¨½ 2-இல் வ¢வர¢க் ப்பட்டுள்ள ைோைவர¢ன் ேன்Å¢ÅÃò¾¢ø 

¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ.    

 

நன்சைறிக் னைத்திட்ைத்தின் உள்ளைக் த் ேரம்,  ற்ைல் ேரம் 

ஆகியவற்றின் அனைவுநினைவழி ைோைவர் ளினைதய 21-ஆம் 

நூற்ைோண்டின் திைன் ள் உட்படுகின்ைை. 
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«ð¼Å¨½ 2: ைோைவர¢ன் சுயÅ¢ÅÃõ 
 

ைோைவர் சுயவ¢வரம் Å¢Çì¸õ 

¾¡íÌõ ÅÄ¢¨Á இைர் னளயும் சவோல் னளயும் அை¢வுைனும் 
¿õÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ º¸¢ôÒò¾ý¨ÁÔ¼Ûõ 
ÀÃ¢×¼Ûõ ±¾¢÷¦¸¡ñÎ ¦ÅøÖõ ¾¢Èý 
¦¸¡ñÊÕôÀ÷. 

¦¾¡¼÷Ò¦¸¡ûÙõ  
¾¢Èý 

 

பல்வன  ஊை ங் னளயும் 
சேோழில்நுட்பத்னேயும் பயன்படுத்ே¢ச் ச¢ந்ேனை, 
ஏைல், ே வல் ஆ ¢யவற்னைத் 
¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ ¬ì¸¸ÃÁ¡¸×õ 
§ÀîÍ, ±ØòÐ ãÄõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. 

º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ 

 

¬ö×, ஆக் ப் புத்ேோக் ச் ச¢ந்ேனை 
¯¨¼ÂÅ÷; º¢ì¸ø¸¨Çì ¸¨ÇóÐ 
நியோயைோை முடிசவடுப்பவர்; ைோைவர் 
ந¢னைய¢ல் ந¢ன்று  ற்ைனைச் ச¢ந்ே¢ப்பவர்; 
ேை¢ைை¢ேர் ைற்றும் சமுேோயத்ே¢ன் 
§¿¡ìÌ¿¢¨Ä, ÀñÀ¡Î, ÀÆì¸ÅÆì¸õ 
¬¸¢ÂÅü¨Èò ¾¢Èó¾ ÁÉò§¾¡Î À¡÷ôÀÅ÷; 
¾ýÉõÀ¢ì¨¸§Â¡Îõ ¬ì¸ò§¾¡Îõ 
Ò¾¢Â¨¾ì ¸üÚì ¦¸¡ûÀÅ÷.  

ÌØÅ¡¸î 
¦ºÂøÀÎ¾ø 
 

 

 

 

வ¢னளபயன்ை¢க்  வன ய¢லும் சுமூ ைோ வும் 
À¢ÈÕ¼ý ´òÐ¨ÆôÀ÷; ÌØ ¯ÚôÀ¢É÷ 
´ù¦Å¡ÕÅÃ¢ý Àí¸Ç¢ô¨À Á¾¢ôÀ§¾¡Î 
ÌØ§Å¡Î §º÷óÐ ¦À¡Úô¨À ²üÚì 
¦¸¡ûÀÅ÷; ´Õí¸¢¨½óÐ 
¦ºÂøÀÎÅ¾ýÅÆ¢ À¢ÈÃ¢¨¼ò 
¦¾¡¼÷Òத்¾¢È¨Éô ¦ÀÚ¾ø. þ¾ýÅÆ¢ 
º¢Èó¾ ¾¨ÄÅÃ¡¸×õ ÌØ ¯ÚôÀ¢ÉÃ¡¸×õ 
þÕìÌõ ¾Ì¾¢¨Âô ¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷. 

ைோைவர் சுயவ¢வரம் Å¢Çì¸õ 

«È¢Ôõ ¬÷Åõ Ò¾¢Â «ÏÌÓ¨È¨ÂÔõ ²¼ø¸¨ÇÔõ  
சேர¢ந்து ச ோள்வேற்கு ஆர்வத்னே 
ஏற்படுத்ே¢க் ச ோள்பவர். ஆய்வு தைற்ச ோள்ளத் 
தேனவயோை ே¢ைன் னளக்  ற்பதேோடு 
சுயைோ வும்  ற் க்கூடியவர். வோழ்நோள்  ற்ைல் 
அனுபவங் னளத் சேோைர்ச்ச¢யோ  நு ர்ந்து 
Á¸¢úÅ÷. 

¦¸¡û¨¸ÔûÇÅ÷ ேை¢ நபர் ைற்றும் சமூ த்ே¢ன் ேன்ைோைத்னே 
ைே¢ப்பதேோடு நோையம், தநர்னை, சைத்துவம், 
நீதி ஆ ¢ய பண்பு னளயும் ச ோண்டிருப்பர். 
¾í¸Ç¢ý ÓÊ×¸ÙìÌõ §Áü¦¸¡ûÙõ 
¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ý Å¢¨Ç×¸ÙìÌõ 
¦À¡Úô§ÀüÀ÷. 

ே வல் ந¢னைந்ேவர் 

 

பல்தவறு துனைசோர்ந்ே அை¢வினைப் சபற்று 
«¾¨É ¬ÆÁ¡¸×õ Å¢Ã¢Å¡¸×õ ÒÃ¢óÐ 
¦¸¡ûÅ÷. ¯û¿¡ðÎ, «¨ÉòÐÄ¸ 
Å¢வ ோரங் னளத் ே¢ைனையோ வும் 
வ¢னளபயனுள்ள வன ய¢லும் ஆரோய்வர்.  
 ¢னைக் ப்சபற்ை ே வல் ள் சேோைர்போை 
நன்சைை¢ அல்ைது சட்ைச்ச¢க் ல் னளப் 
ÒÃ¢ó¾¢ÕôÀ÷. 

«ýÀ¡ÉÅ÷ / 
ÀÃ¢×ûÇÅ÷ 

 

ப¢ைர் தேனவனயயும் உைர்னவயும் புர¢ந்து 
ச ோண்டு ைதிப்பும் பரிவும் இரக் மும் 
 ோட்டுவர். சமுேோயச் தசனவயில் ேங் னள 
Ó¨ÉôÒ¼ý ®ÎÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÅ÷. 
ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Â ¯Ú¾¢ 
¦ºöÅ÷. 

¿¡ðÎôÀüÚ 

 

¿¡ðÊýÁ£Ð «ý¨ÀÔõ ÁÃ¢Â¡¨¾¨ÂÔõ 
¬¾Ã¨ÅÔõ ¸¡ðÎÅ÷. 
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¯Â÷¿¢¨Äîº¢ó¾¨Éò ¾¢Èý 

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¯Â÷¿¢¨Äîº¢ó¾¨Éò ¾¢È¨Éî 

ºÃ¢Â¡¸ô ¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒî ¦ºöÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨É¨Â 

Ó¨ÈôÀÎòÐõ Å¨¸Â¢ø «Ð ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø ¦¾Ã¢¿¢¨ÄÂ¢ø 

±Ø¾ôÀðÎûÇÐ. «ð¼Å¨½ 3þø ¯Â÷¿¢¨Äîº¢ó¾¨Éò ¾¢ÈÉ¢ý 

¿¡ýÌ º¢ó¾¨ÉôÀÊ¿¢¨Ä¸û Å¢Çì¸ôÀðÎûÇÉ. 

«ð¼Å¨½ 3: ¯Â÷¿¢¨Äî ச¢ந்ேனைத்ே¢ைனுக் ோை சிந்ேனைப்  
              படிநினை ள் 
 

º¢ó¾¨Éô 
ÀÊ¿¢¨Ä¸û 

Å¢Çì¸õ 

ÀÂýÀÎòÐ¾ø «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àø§ÅÚ 
ÝÆø¸Ç¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ ´ý¨Èî ¦ºö¾ø. 

ÀÌò¾¡ö¾ø 
ே Å¨Äî º¢Úº¢Ú ÀÌ¾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐ 
«Åü¨È ¬ÆÁ¡¸ô ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÅ§¾¡Î 
«ÅüÚì¸¢¨¼Â¢Ä¡É ¦¾¡¼÷¨ÀÔõ «È¢¾ø.  

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø 
«È¢×, அனுபவம், ¾¢Èý, ÀñÒ 
¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ பரிசீைனை சசய்ேல்; 
ÓÊ¦ÅÎò¾ø; ¿¢Â¡ÂôÀÎòÐ¾ø. 

¯ÕÅ¡ìÌ¾ø 
¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ò ¾ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñ¼ 
¦À¡Õû, ²¼ø, ÅÆ¢Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨È 
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø. 

 

 

«È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢î º£÷àì¸¢ô À¡÷òÐ, 

Á£ðÎ½÷óÐ º¢ì¸ø ¸¨ÇÂ×õ ÓÊ¦ÅÎì¸×õ Òò¾¡ì¸î 

º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ´ý¨È ¯ÕÅ¡ì¸×õ ÀÂýÀÎ¸¢ýÈ º¢ó¾¨É 

¬üÈ§Ä ¯Â÷¿¢¨Äîº¢ó¾¨Éò ¾¢ÈÉ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.  

¯Â÷¿¢¨Äîº¢ó¾¨Éò ¾¢Èன் ¬ö×îº¢ó¾¨É, ¬ì¸îº¢ó¾¨É, 

º£÷àì¸¢ôÀ¡÷ò¾ø, º¢ó¾¨É வியூ ம் ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ.  

¬ö×îº¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¾ì¸ì ¸¡Ã½í¸¨ÇÔõ º¡ýÚ¸¨ÇÔõ 

¦¸¡ñÎ «È¢Å¡÷ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø ²Ã½Á¡¸î º£÷àì¸¢ô À¡÷òÐ 

Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÔõ ¬üÈÄ¡Ìõ.  

¬ì¸îº¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì¦¸¡ñÎ À¡ÃõÀÃ¢Â 

Ó¨ÈÂ¢ø þøÄ¡Áø Á¡ÚÀð¼ §¸¡½ò¾¢ø Á¾¢ôÒÂ÷×Á¢ì¸ Ò¾¢Â 

´ýÈ¨É ¯ÕÅ¡ìÌõ ¬üÈÄ¡Ìõ. 

º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø ±ýÀÐ ²Ã½Á¡É Ó¨ÈÂ¢ø ÀÃ¢º£Ä¨É 

¦ºöÂ×õ Á¾¢ôÀ¢¼×õ ÜÊÂ ¬üÈÄ¡Ìõ. 

º¢ó¾¨É வியூ ம் ±ýÀÐ º¢ì¸ÖìÌò ¾£÷×¸¡Ïõ Å¨¸Â¢ø  

¸ð¼¨ÁôÀ¢¨Éì ¦¸¡ñ¼ ¾£÷ì¸Á¡É º¢ó¾¨ÉÂ¡Ìõ. 
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º£÷àì¸¢ôÀ¡÷ò¾ø, ¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø, º¢ì¸ÖìÌò ¾£÷× 

¸¡Ï¾ø, ¦ºÂல்திð¼õ ¬¸¢Â ¿¼ÅÊì¨¸¸ûÅÆ¢ ¯Â÷¿¢¨Äî 

º¢ó¾¨Éò ¾¢È¨É ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø ¸üÀ¢ì¸Ä¡õ. º¢ó¾¨ÉÅ¨Ã×, 

ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ã× §À¡ýÈ º¢ó¾¨Éì¸ÕÅ¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢Ôõ 

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éì§¸ûÅ¢¸û Å¡Â¢Ä¡¸×õ ¬º¢Ã¢Â÷¸û 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨Éò ¾¢È¨É னள ÅÇ÷ì¸Ä¡õ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È ள் 
 
சேோைக் ப்பள்ளிக் ோை நன்சைறிக் னைத்திட்ைம் ைோைவர் ள்  ற்ைல் 

 ற்பித்ேலில் ஊக் த்துைனும் இருவழி ஊக் த்துைனும் சசயல்பை 

வழிவகுக்கிைது. இவ்வன யோை பங்த ற்பு நினைநினை ைோந்ேனர 

உருவோக்கும் ஒரு முயற்சியோகும்.  ருத்து, ஏைல் கூறும்தபோதும் 

பகிரும்தபோதும் ைோைவர் ளினைதய விைவுேல், சேோைர்புச ோள்ளுேல், 

இருவழி உனரயோடுேல் ஆகியனவ ஏற்பைச் சசய்கிைது. தைலும், 

ைோைவர் ள் ேோங் ள் ைதைசிய, உை க்குடிைக் ளோ  இருந்து 

அவற்றின் பங்கு, சபோறுப்பு ஆகியவற்னைப் புரிந்துச ோள்ளவும் ஆய்வு 

சசய்யவும் இக் ற்ைல்  ற்பித்ேல் அணுகுமுனை ள் வழிவகுக்கின்ைை. 

ஊக் த்துைன்  ற்ைல், சிக் ல் அடிப்பனையிைோை  ற்ைல், 

சமுேோயத்சேோண்டுவழி  ற்ைல், சசயல்திட்ை அடிப்பனையிைோை  ற்ைல் 

ஆகியனவ சேோைக் ப்பள்ளிக் ோை நன்சைறிக் னைத்திட்ைத்தில் 

பரிந்துனரக் ப்பட்டுள்ள  ற்ைல்  ற்பித்ேல் அணுகுமுனை ளோகும்.    

ஊக் த்துைன்  ற்ைல் 

நன்சைறிக் ல்வியில் ஊக் த்துைன்  ற்ைல் என்பது, சமூ ப்பிரிவு ளோை 

குடும்பம், பள்ளி, தேோÆர், வட்ைோரச்சமூ ம், சையம், நோடு, உை ம் 

தபோன்ைவற்றில் ைோைவர் வினளபயன்மிக்  உறுப்பிைரோ ப் பங்கு, 

சபோறுப்பு னள ஆற்றுவனே விளக்குவேோ  உள்ளது. இேற்குக்  ோரைம், 

ஊக் த்துைன்  ற்ைல் எனும் இவ்வணுகுமுனையோைது  ற்ைலின் 
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சசயற்போங்கில் ைோைவர் ள் இயக்  நைவடிக்ன யும் சிந்ேனை 

நைவடிக்ன யும் தைற்ச ோள்ள வழிசசய்கிைது. இக் ற்ைல், ைோைவர் ள் 

அன்ைோை வோழ்வில் திைன், சநறி ஆகியவற்னை தைம்படுத்துவேற்கும் முழு 

ைனிேவளத்னே நனைமுனைப்படுத்துவேற்கும் துனைசசய்கிைது.       

நன்சைறிக் ல்வி  ற்ைல்  ற்பித்ேலில் ஊக் த்துைன்  ற்ைலில் பல்தவறு 

நைவடிக்ன  னள தைற்ச ோள்ளைோம். அனவ  ைந்துனரயோைல் அல்ைது  

குழு சிறுநைவடிக்ன  ளோை முரசைோலிமுனை (buzzing),  ருத்àற்று 

முனைனை, போ ம் ஏற்ைல், தபோைச் சசய்ேல், சசோற்தபோர், வோேதைனை 

ஆகும். 

º¢ì¸ø அடிப்பனையிைோை ¸üÈø 

21-¬õ áüÈ¡ñÊý ¯Ä¸ÁÂÁ¡¾Ä¢ø Åð¼¡Ãச்சமூ ம், தேச¢யம், 

அனைத்துை ம் ஆகியவற்றில் பைவன  Á¡üÈí¸ளும் சிக் ல் ளும் 

²üÀÎ¸¢ýÈÉ. ¿ý¦ÉÈ¢க் ல்வ¢ பய¢லும் ைோைவர் ேோைோ தவோ 

சமூ ைோ தவோ சிக் ல் னளக்  னளய பல்தவறு சவோல் னள 

எே¢ர்தநோக்குவர். þì¸üÈÄ¡ÉÐ நன்சைறிக் ல்வி பயிலும் ைோைவர் 

ேைக்கும் சுற்றுச்சூÆலுக்கும் ஏற்படும் சிக் ல் னளக்  னளய 

வழி ோட்டியோ  அனையும் முக்கியக்  ற்ைைோகும். இேற்குக்  ோரைம், 

ஆய்வு சசய்யக்கூடிய நன்சைறிச்சிக் ைோல் எடுக் ப்படும் முடிவு 

சபோருளுனையேோ வும் ஏற்புனையேோ வும் வோழ்வில் சசயல்படுத்ேக் 

கூடியேோ வும் அனையும். சபோதுவோ , நன்சைறிக்  ல்வியின் சிக் ல் 

 னளவுவழி  ற்ைல் ைோைவர் நன்சைறிச்சிக் லுக்குத் ேோைோ தவ 

தீர்வு ோைத் ேன் பங்ன யும் சபோறுப்னபயும் கீழ்க் ண்ை தேைல்வழி 

 ற்ைல் மூைம் தைற்ச ோள்ளைோம்: 

 ச¢க் னை அனையோளங் ோணுேல்; விவரித்ேல். 

 உண்னை, ¸ÕòÐ,  ºõÀó¾ôÀð¼ ¸¾¡À¡ò¾¢Ãத்தின்  ¯½÷× 

   ஆகியவற்னைச்  சீர்àக்கிப்  போர்ப்பேன்வழி  சிக் ல்   னளய 

   பல்தவறு தீர்வு னள உறுதிப்படுத்துேல். 

 சிக் னைக்  னளய  ட்டுப்போட்டுக்த ோட்போடு (Theory of 

Constraints), ைைதவோட்ைவனரவு,  ோரை ோரியம்,   ைைக் 

குÆப்பத்தீர்வு தபோன்ை அணுகுமுனை னளத் தேர்ந்சேடுத்ேல். 

 

 சிக் ல் சேோைர்புனைய ஏற்புனைய ே வல் னளத் திரட்டுவேன் 

வழியோ வும் ைதிப்பிடுவேன்வழியோ வும் ைோைக்கூடிய முடிவு னள 

ைதிப்பிடுேல். 

 இறுதி முடிசவடுத்ேல் அல்ைது படிநினை ள், அணுகுமுனை னள 

ைோற்றியனைத்ேல்.  

 

நன்சைறிக் ல்வியில் ஊக் த்துைன் சிக் ல் அடிப்பனையிைோை 

 ற்ைைோைது ைோைவர் ள் வோழ்விலும் சுற்றுப்புைத்திலும் ஏற்பைக்கூடிய 

ைோற்ைங் னளப் சபோறுப்புைனும் வினளபயன்மிக் ேோ வும் 

புரிந்துச ோள்ள, தீர்வு ோை அடிப்பனையோ  அனையும். 
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நன்சைறிக் ல்வி ¸üÈø  ற்ப¢த்ேலில் சிக் ல் அடிப்பனையிைோை 

 ற்ைனை தைற்ச ோள்ளக்கூடிய பை நைவடிக்ன  ள் உள்ளை: 

 

 Åð¼§Á¨ºக் ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø 

 ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ãவு «øÄÐ ÌÈ¢Å¨Ãவு 

 ÌØ ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø 

 போ தைüÈø 

 Å¢É¡ ¦¾¡Îò¾ø 

 ¿ÎÅ÷ குழுைம் 

 ¦º¡ü§À¡÷ 

 

சமுேோயத்சேோண்டுவழி  ற்ைல் 

 

சமுேோயத்சேோண்டுவழி  ற்ைல் ைோைவர் ள் சமுேோய நைவடிக்ன  ளில் 

விருப்பத்துைன் ஈடுபை வழி சசய்கிைது. இக் ற்ைலின் வழி ைோைவர் ள் 

ேங் ளின் அறிவு, திைன், பண்பு ஆகியவற்னைப் பயன்படுத்திப் 

பள்ளியிலும் சமுேோயத்திலும் நோட்டிலும் உை த்திலும்  ஏற்பைக்கூடிய 

சிக் ல் னளக்  னளய இயலுகிைது.  

 

தைலும், சமுேோயத்சேோண்டுவழி   ற்ைலின் வோயிைோ  ைோைவர் ள் 

சமுேோய நைவடிக்ன யின்தபோது சபோறுப்புைர்ச்சி, ேனைனைத்துவம் 

ஆகியவற்னைச் சசயல்படுத்ே இயலும். அதே தவனளயில் ைோைவர் ள் 

சமுேோயத்திற்குத் சேோண்ைோற்றும்தபோது நன்சைறிப்பண்பு னளயும் 

சமுேோயக்கூறு னளயும்  னைப்பிடிப்பர். சமுேோயத்சேோண்டுவழி 

 ற்ைலின் வோயிைோ  மாணவர்கள் இருவழி ஊடாடி ஊக்கத்துடன் 

ன ாறுப் ாெ மனிேராக ஆவதேயும் சமுோய வளத்திற்குத் 

துதணனசய்வதேயும் கற்றுக்னகாள்வர். 

சமுேோயத்சேோண்டுவழி  ற்ைலுக்குப் சபற்தைோர், ஓரிைச்சமூ த்திைர் 

ஆகிதயோரின் ஊக்குவிப்பும் பங்த ற்பும் தேனவப்படுகிைது. ஆ தவ, 

ைோைவர் ள் சமுேோயத்சேோண்டு ளில் எளியமுனையில் ஈடுபை 

நன்சைறிக் ல்வி ஆசிரியர் ஓரிைச்சமுேோய நிறுவைங் ளுைன் 

கூட்டுமுனை, þ¨½Ó¨È ஆகியவற்னை ஏற்படுத்ே §ÅñÎõ. 

நன்சைை¢க்¸øÅ¢ ¸üÈø  ற்ப¢த்ேலில் சசயல்படுத்ேக்கூடிய பல்தவறு 

சமுேோயத்சேோண்டுவழி  ற்ைல் ¿¼ÅÊì¨¸¸ள் உள்ளை: 

 குடிய¢ருப்புப்பகுே¢யில் கூட்டுப்பை¢, பள்ளிப்பூஞ்தசோனை 

àய்னைப்படுத்துவதில் பள்ள¢க்குடியிைருக்கு உேவுேல், 

முே¢தயோர் இல்ை குடியிருப்போளர் ளுக்கு உேவுேல்  தபோன்ை 

பல்தவறு தநரடித் சேோண்டு ள் ஆற்றுேல்.  

 இயற்ன ப்தபர¢ைர் ள¢ல் போே¢க் ப்பட்தைோருக்கு நன்ச ோனை 

ே¢ரட்டுவதில் சபோறுப்தபற்றுள்ள நிறுவைங் ளுக்கு Á¨ÈÓ¸த் 

சேோண்டு ள் ÅÆíÌ¾ø.  
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 வறியவருக்கு ஏற்புனைய சபோதுநை வசதி ள் ஏற்படுத்துவதில் 

குறிப்பிட்ை ேரப்பிைருக்குக்  டிேம் எழுதுவதிலும் பு ோர் 

சசய்வதிலும் சமுேோய உறுப்பிைதரோடு இனைநைவடிக்ன  

தைற்ச ோள்ளுேல்.  

   

¦ºÂல்திட்ை «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø 

நன்சைறிக் ல்விக்  ற்ைல்  ற்பித்ேல் ைோைவனர னையைோ க் 

ச ோண்ைதும் பல்தவறு  ற்ைல் முனைனை ள்வழி நன்சைறி 

நைத்னேனயப் புனேநினையோ  சவளிக்ச ோைர்வதுைோகும். 

நன்சைறிக் ல்வியில் சசயல்திட்ை அடிப்பனையிைோை  ற்ைல் என்பது 

குறியிைக்குனைய  ற்ைல் சசயற்போங் ோகும். அப்பணி குறிப்பிட்ை 

 ோைக் ட்ைத்தில் திட்ைமிைப்பட்ை சசயல்முனைப்பணினயச் 

சசய்வேோகும். சபோதுவோ தவ அது ேரவு னளத் திரட்டுவதும் 

பகுத்ேோய்வதும் முழு அறிக்ன னயத் ேயோர் சசய்வனேயும் 

உள்ளைக்கியேோகும். சசயல்திட்ை அடிப்பனையிைோை  ற்ைல், 

வினளபயன்மிக்  நன்சைறிக் ல்விக்  ற்ைல்  ற்பித்ேனை 

ஏற்படுத்துவதேோடு ஈர்ப்புத்ேன்னை, ைகிழ்வுைர்வு ஆகியவற்னை 

வினளவிப்பேோ வும் அனைகிைது. 

சசயல்திட்ை அடிப்பனையிைோை  ற்ைனைச் சசயல்படுத்துவதில் 

ைோைவர் ளின் ஆற்ைல் நினைக்த ற்பத் ேனியோள்முனையிதைோ 

குழுமுனையிதைோ இடுபணி ச ோடுக் ப்படும். ஆசிரியர் வÆங்கிய 

சசயல்திட்ைத்னே நினைவுசசய்ய ைோைவர் ள் பல்தவறு 

மூைங் ளிலிருந்து ே வல் னளப் சபை தவண்டும். இச்சசயல்திட்ைம் 

நினைவுசசய்யும்  ோைக் ட்ைங் ளில் ஆசிரியர் ள் ைோைவர் ளுக்கு 

வழி ோட்ைவும் ைதியுனரக் வும் தவண்டும். 

இச்சசயல்திட்ைத்னே ைோைவர் ள் ேயோர் சசய்யும்தபோது ஆசிரியர் 

சேோைர்ச்சியோ க்  ண் ோணிக்  தவண்டும். இந்நன்சைறிக் ல்விச் 

சசயல்திட்ைம் நோன்கு நினை னள உட்படுத்தியது. அனவ ே வல் 

திரட்டுேல், திரட்டிய ே வனைச் சசயல்முனைப்படுத்துேல், சசயல்திட்ை 

வினளனவத் சேரிவித்ேல், ேன்மீட்டுைர்வு சசய்ேைோகும். ைோைவர் ள் 

எளினையோ த் ே வல் சபறுவேற்கு நன்சைறி ஆசிரியர் ள் எந்தநரமும் 

ேயோரோ  இருக்  தவண்டும். 

ைோைவர் ளுக்கு வÆங் ப்படும் சசயல்திட்ைம் அல்ைது பயில்பணி மூைம் 

நன்சைறிச்சிந்ேனை, நன்சைறியுைர்வு, நன்சைறி நைத்னே என்னும் 

மூன்று  ளங் ள்  ைோைவர் ளினைதய சவளிக்ச ோைர்வனே 

ஆசிரியர் ள் உறுதிப்படுத்ே தவண்டும். அந்தநோக் த்திற் ோ , 

நன்சைறிக் ல்விக்  னைத்திட்ைத்தில் இனைக் ப்பட்டிருக்கும் 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  னளப் பயன்படுத்ே ஆசிரியர் ள் 

ஊக்குவிக் ப்படுகின்ைைர்.   
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Å¢ÃÅ¢ÅÕõ ÜÚ¸û 

Å¢ÃÅ¢ÅÕõ ÜÚ¸û ¯ûÇ¼ì¸ò¾Ãò¾¢ø 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÅü¨Èò ¾Å¢÷òÐì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

ÜÎ¾Ä¡¸ þ¨½ì¸ôÀ¼ §ÅñÊÂ ÜÚ¸Ç¡Ìõ. þ¨Å, 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¾¢È¨ÉÔõ º¡ø¨ÀÔõ ¾¢¼ôÀÎòÐ¸¢ýÈÉ. ¾ü¸¡Ä, 

±¾¢÷¸¡Äî ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ºÁý¿¢¨ÄÂ¢Ä¡É ÁÉ¢¾ 

ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾ü¸¡¸§Å         ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

¸£úì¸ñ¼ Å¢ÃÅ¢ÅÕõ ÜÚ¸û þ¨½ì¸ôÀðÊÕì¸¢ýÈÉ.  

1. ¦Á¡Æ¢ 

 ±øÄ¡ô À¡¼í¸Ç¢Öõ ¦Á¡Æ¢ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀÎÅ¨¾ 

¯Ú¾¢ ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. 

 Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ²¼ø¸¨Ç Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø  

¿øÄ ¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ ¯¾×õ Å¨¸Â¢ø 

´ù¦Å¡Õ À¡¼ ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ðõ ¬º¢Ã¢Â÷ 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¯îºÃ¢ôÒ, Å¡ì¸¢Â «¨ÁôÒ, þÄì¸½õ, 

¸¨Äî¦º¡ø ÀÂýÀ¡Î, ¦Á¡Æ¢¿¨¼ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¸ÅÉõ 

¦ºÖòÐ¾ø §ÅñÎõ. 

 

 

 

 

2. ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Âô ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø  

 «¨ÉòÐô À¡¼ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ðõ ÍüÚîÝÆ¨Ä 

§¿º¢ò¾ø, ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý Óì¸¢ÂòÐÅò¾¢ý 

Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÁÉò¾¢ø À¾¢Â¨Åì¸ §ÅñÎõ. 

 ÍüÚîÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É «È¢×õ Å¢Æ¢ôÒ½÷×õ 

Á¡½ÅÃ¢¨¼§Â ÍüÚîÝÆ¨Äô §À½¢ì¸¡ìÌõ Àñ¨À 

ÅÇ÷ì¸ ¯¾×õ. 
 

3. ¿ý¦ÉÈ¢ôÀñÒ 

 Á¡½Å÷¸û ¿üÀñÀ¢ý Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ ¯½÷óÐ 

«¾¨Éì ¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ ¦À¡ÕðÎ «¨ÉòÐô 

À¡¼í¸Ç¢Öõ ¿ý¦ÉÈ¢ôÀñÒ ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. 

 ¬ýÁ¢¸õ, ÁÉ¢¾Å¢Âø, ÌÊÂ¢Âø ¬¸¢Â ¿ý¦ÉÈ¢ôÀñÒ 

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ §ÅñÊÂÜÚ¸Ç¡Ìõ. 
 

4. «È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 

 Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ ¬÷Åò¨¾ 

ÅÇ÷ôÀ¾ýÅÆ¢ «Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨Å 

§ÁõÀÎò¾ þÂÖõ. 

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈ¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸ ¯¾×õ. 
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 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ þ¨½ôÒ 

¸£úì¸ñ¼ ¿¡ýÌ ÜÚ¸¨Ç ¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ. 

i. «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢× («È¢Å¢Âø, 

¦¾¡Æ¢øÑðÀõ º¡÷ó¾ ¸ÕòÐ, §¸¡ðÀ¡Î, 

¸ÕòÐì§¸¡¼ø) 

ii. «È¢Å¢Âø ¾¢Èý («È¢Å¢Âø º¢ó¾¨ÉÔõ ¨¸Â¡Ùõ 

¾¢ÈÛõ) 

iii. «È¢Å¢ÂøÀñÒ (ÐøÄ¢Âõ, §¿÷¨Á, À¡Ð¸¡ôÒ) 

iv. ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¦¾¡Æ¢øÑðÀô ÀÂýÀ¡Î 

 

5. ¿¡ðÎôÀüÚ 

 ±øÄ¡ô À¡¼í¸û, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û, ºã¸ 

§º¨Å¸û ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¿¡ðÎôÀü¨È 

ÅÇ÷ì¸ þÂÖõ. 

 ¿¡ð¨¼ §¿º¢ìÌõ Á§Äº¢ÂìÌÊÁ¸ý ±ýÈ ¦ÀÕÁ¢¾õ 

¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ. 

 

6. ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ 

 ¬ì¸õ ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì ¦¸¡ñÎ ²¼¨Äî 

§º¸Ã¢òÐô ÀÌò¾¡öóÐ Ò¾¢¾¡É «øÄÐ «ºÄ¡É ´ý¨È 

¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ.  

 ¬ì¸î º¢ó¾¨ÉÂ¢ýÅÆ¢ ²¼¨Ä Á¡üÈõ ¦ºöÐ º£÷¦ºöÐ 

«¾¨É «ÁÄ¡ì¸ôÀÎòÐÅ§¾ Òò¾¡ì¸õ ¬Ìõ.  

 ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ ´ý§È¡¦¼¡ýÚ ¦¿Õí¸¢Â 

¦¾¡¼÷¨Àì ¦¸¡ñÊÕì¸¢ýÈÉ. þ¨Å 21-¬õ 

áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ÁÉ¢¾ ãÄ¾Éò¨¾ 

¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¢ø ¦ÀÕõ Àí¸¡üÚ¸¢ýÈÉ. 

 ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ì ÜÚ¸û ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø Ó¨ÈÂ¡¸ 

þ¨½ì¸ôÀÎ¾ø §ÅñÎõ.  

 

7. ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒ 

 ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉÅÕìÌ þÕì¸ §ÅñÊÂ ¾ý¨Á¸¨Ç 

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾Ôõ «Åü¨È Å¡úÅ¢Âø 

ÀñÀ¡¼¡¸ ÅÆì¸ôÀÎòÐÅ¨¾Ôõ ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒì ÜÚ 

§¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. 

 ÍÚÍÚôÒ, §¿÷¨Á, ¿õÀ¸ò¾ý¨Á, ¦À¡ÚôÒ½÷îº¢, ¬ì¸ô 

Òò¾¡ì¸îº¢ó¾¨É ப ான்றவற்றற கற்றல்கற்பித்தல் 

நடவடிக்றககளில் புகுத்துவதன்வழி ததாழில்முறைப்புத் 

திறறை Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ÅÇ÷ì¸ þÂÖõ. 

 

8. ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ 

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 
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þ¨½ôÀ¾ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò 

¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨ÅÔõ ÀÂýÀ¡ðÊ¨ÉÔõ «È¢Å§¾¡Î 

«Åü¨Èò ¾¢¼ôÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÇ×õ ÓÊÔõ.  

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, Á¡½Å÷¸¨Ç ¬ì¸î 

º¢ó¾¨É ¯¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸ ¯ÕÅ¡ìÌÅ§¾¡Î ¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾ø நடவடிக்கககள் ¸Å÷îº¢¸ÃÁ¡É¾¡¸×õ 

Á¸¢úîº¢äðÎÅ¾¡¸×õ «¨ÁÂ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. þ¾ýÅÆ¢, 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø ¾Ãõ ¯ÂÕõ. 

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¾¢ý ÜÚ¸û ¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾ÖìÌò §¾÷ó¦¾Îì¸ôÀð¼ ¾¨ÄôÒìÌô 

¦À¡Õò¾Á¡É¾¡¸ «¨ÁÅ¨¾ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯Ú¾¢ ¦ºöÂ 

§ÅñÎõ. þÐ, Á¡½Å÷¸û À¡¼ò¾¢ý ¯ûÇ¼ì¸ò¨¾î 

º¢Èó¾ Ó¨ÈÂ¢ø Å¢Çí¸¢ì¦¸¡ûÇ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. 

 ே வல் சேோைர்புத் சேோழில்நுட்பத்தில் ஒரு கூைோ  

வலியுறுத்ேப்படும்  ணினிச்சிந்ேனையோற்ைடல எல்ைோப் 

போைங் ளிலும் பயன்படுத்ே இயலும்.  ணினிச் 

சிந்ேனையோற்ைலின் உட்கூறு ளோை ஏரைச்சிந்ேனை, பகுத்ேல் 

குறிக் ைக்கியல், சிக் ல்  னளயும் தீர்வு, அளவிைல், ைற்றும் 

ைதிப்பிைல் என்பது  ணினியின் உேவிதயோடு சிக் னைத் 

தீர்க்கும் சசயல்போைோகும். 

 

9.   ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ¿¢¨Äò¾ý¨Á 

 ¯üÀò¾¢ ÁüÚõ ÀÂýÀ¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ÌÊ¨Á, ´üÚ¨Á 

¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚ¸¢ýÈ «È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ 

Àñ¨ÀÔõ «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø ÀÂýÀÎò¾¢, 

ÍüÚîÝÆ¨Äô ¦À¡ÚôÒ¼ý ¨¸Â¡ÙÅ¾üÌò §¾¨ÅôÀÎõ 

¿¢¨Äò¾ý¨ÁÂ¡É º¢ó¾¨É¨Âô ¦ÀüÈ Á¡½Å¨Ã 

¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾§Â ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ 

§¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. 

 ¯ûé÷, ¿¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ ¿¢¸ú¸¡ைச் 

º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ Á¡½Å÷¸û ±¾¢÷§¿¡ì¸ ¯Ä¸Ç¡Å¢Â 

¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ. 

 

10.  ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ 

 ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ ¦À¡ÚôÒûÇ Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢¨Â ¿¢÷Å¸¢ì¸×õ 

§¿÷¨ÁÂ¡É Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ ¿¢÷Å¡¸ò¨¾î ¦ºÂøÀÎò¾×õ 

«È¢Å¡÷ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É ÓÊ¦ÅÎì¸×õ ÜÊÂ 

¾¢È¨ÁÂ¡É ±¾¢÷¸¡Äî ºÓ¾¡Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌõ 

§¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. 

 

 ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ Á¡½Å÷¸ÙìÌ §¿Ã¢¨¼Â¡¸×õ 

þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸×õ ¸üÀ¢ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. ÅðÊ ¸½ì¸£ðÎ 
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Ó¨È §À¡ýÈ ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É ¾¨ÄôÒ¸û §¿Ã¢¨¼Â¡¸ì 

¸üÀ¢ìÌõ Å¨¸Â¢ø ¾Ã ¬Å½ò¾¢ø §º÷ì¸ôÀðÎûÇÉ. 

ÁüÈத் ¾¨ÄôÒ¸û þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸ Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û 

«ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø ¸üÀ¢ôÀ¾üÌ Å¡öôÒ ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ ¿¢÷Å¡¸ò¨¾ §Áü¦¸¡ûÇ 

Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ Á¢¸ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì 

¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ. 

 

வகுப்பனை ைதிப்பீடு 

மாணவரின் கற்றல் வளர்ச்சிதய அறிந்து  ¦¸¡ள்வேற்காக 

ஆசிரியர் தமற்¦¸¡ள்ளும் நடவடிக்தகதய வகுப் தற 

மதிப்பீடாகும். ஆசிரியர் இேதெத் திட்டமிடுவ§¾¡டு முதறயாக 

அமலாக்கம் னசய்து கிதடக்கப் ன றும் ேகவதல 

அறிக்தகயின்வழி னவளியிடுேல் தவண்டும். மாணவரின் 

அதடவுநிதலதய நிர்ணயம் னசய்வேற்கு இந்நடவடிக்தகதய 

ஆசிரியர் ¦¾¡டர்ச்சியாக தமற்¦¸¡ள்ள தவண்டும். 

முதறசார்ந்ே மற்றும் முதறசாரா மதிப்பீட்டு முதறகளில் ஆசிரியர் 

வகுப் தற மதிப்பீட்தட தமற்ச ோள்ளலாம். கற்றல்கற்பித்ேல் 

னசயலாக்கத்தின் §À¡து நதடன றுவதே முதறசாரா மதிப்பீடு. ஒரு 

 ாடத்¦¾¡குதியின் இறுதியி§Ä¡ ஆண்டின் இறுதியி§Ä¡ 

நடத்ேப் டுவது முதறசார்ந்ே மதிப்பீடாகும். ேர மற்றும் மதிப்பீட்டு 

ஆவணத்தின் அடிப் தடயில் ஆசிரியர் திட்டமிடுேல், விொ மற்றும் 

மதிப்பீட்டுக் கருவி உருவாக்குேல், அவற்தற நிர்வகித்ேல், புள்ளி 

வழங்குேல், முடிவுகதளப்  திவு னசய்ேல், அறிக்தக ேயாரித்ேல் 

ஆகிய முக்கியப்  ணிகதளச் னசயல் டுத்ே தவண்டும். 

மாணவரின் திறதெயும் அதடவுநிதலதயயும் தமம் டுத்துவேற்கு 

மதிப்பீடு உேவியாக இருக்கும் ¦À¡ருட்டு ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ட 

ேன்தமகதளக் ¦¸¡ண்ட மதிப்பீட்தட அமலாக்கம் னசய்ேல் 

தவண்டும்: 

 அவோனிப்பு, த ச்சு, எழுத்து §À¡ன்ற  ல்வதக மதிப்பீட்டு 

முதறகதளப்  யன் டுத்துேல். 

 ஆசிரியரும் மாணவரும் னசயல் டுத்ேக்கூடிய  ல்வதக 

மதிப்பீட்டு அணுகுமுதறகதளப்  யன் டுத்துேல். 

 மாணவர்கள் கற்ற  ல்வதக அறிவு மற்றும் திறன்களின் 

அளதவக் கருத்தில் ¦¸¡ள்ளுேல். 

 மாணவர்கள்  ல்வதக கற்றல் ஆற்றதல னவளிப் டுத்தும் 

வதகயில் அதமேல். 

 கற்றல் ேரம், ேர அதடவு ஆகியவற்றின் அடிப் தடயில் 

மாணவர்களின் அதடவுநிதலதய மதிப்பீடு னசய்ேல். 
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 குதறகதளக் கதளவேற்கும் வளப் டுத்துவேற்கும் ¦¾¡டர் 

நடவடிக்தக §Áü¦¸¡ûÙ¾ø. 

 

ஆசிரியர் மாணவர்களின் அதடவுநிதலதயப் சபோருத்ேமாெ 

வதகயில் குறித்து தவத்துக்¦¸¡ள்ளலாம். ஒவ்¦Å¡ரு 

¦Á¡ழித்திறன்கதளயும் கற்பித்ே பிறகு வழங்கப் ட்டுள்ள அறிக்தக 

வார்ப்புருவில்  திவு னசய்ேல் தவண்டும். 

 

உள்ளைக்  ைதிப்பீடு 

உள்ளைக்  ைதிப்பீடு என்பது ஒரு ைோைவரின்  ற்ைல் வளர்ச்சி 

நினையின் அனைனவக்  ோட்டுவேோகும். உள்ளைக்  ைதிப்பீட்டில் ஆறு 

அனைவு நினை ஏறுவரினசயில் அனைக் ப்பட்டுள்ளது. இது 

 னைத்திட்ைதில் முடிவுசசய்யப்பட்ை அறிவோற்ைல், திைன், விழுமியம் 

ஆகியவற்னைக்  வைத்தில் ச ோண்டுள்ளது. உள்ளைக்  ைதிப்பீட்னை 

«ð¼Å¨½ 4  ோட்டுகிைது. 

 

 

 

 

 

அட்ைவனை 4: நன்தனைிக்கல்வியின் உள்ளடக்க ை ிப்பீடு 

அனைவு 
நினை 

விவரிப்பு 

1 
அறிேல் 

மாணவர்கள், அடிப் தடக் கூறுகதள அறிந்திருப் ர் 
அல்லது அடிப் தடத் திறன்கதள நிதறதவற்றுவர் 
அல்லது அடிப் தடக் கூறுகளுக்கு ஏற் த் 
துலங்குவர்.  

2 
அறிேலும் புரிேலும் 

மாணவர்கள், ேோன் புரிந்து ச ோண்ைனே 
சேோைர்புமுதறயில் சேளிவோ  னவளி டுத்துவர்.  

3 
அறிந்து புரிந்து 

சசய்ேல் 

மாணவர்கள், அறிவாற்றனைக் ச ோண்டு  குறிப்பிட்ட  
சூழலில் குறிப்பிட்ட ஒரு திறதெச் 
னசயல் டுத்துவர்.  

4 
அறிந்து புரிந்து 

பண்தபோடு சசய்ேல் 

மாணவர்கள், அறிவாற்றனைக் ச ோண்டு  சரியாெ 
பகுப்போய்வுைனும் முதறதமயுைனும் நதடமுதறக்கு 
ஏற்றவாறு குறிப்பிட்ட ஒரு திறதெப்  ண்புடன் 
னசயல் டுத்துவர். 

5  
அறிந்து புரிந்து 
தபோற்ைேக் ப் 
பண்தபோடு 
சசய்ேல் 

மாணவர்கள், சரியாெ முதறதம அல்லது 
நதடமுதறக்கு ஏற்றவாறும் நிதலத்ேன்தமதயோடும் 
தநர்ைனைத் ேன்தமதயோடும் புதிய சூழலில் 
குறிப்பிட்ட ஒரு திறதெச் னசயல் டுத்துவர். 

6 
அறிந்து புரிந்து 
முன்ைோதிரியோை 

ேன னை பண்தபோடு 
சசய்ேல் 

 

மாணவர்கள், அறிவோற்ைனையும் முன்ைறிவுத்திைனையும் 
புதிய சூÆலில்  பயன்படுத்தி ஆக் ம்,  புத்ோக்கம், 
முனைனை, தநர்னைத் ேன்னை ச ோண்ை புதிய 
ஏடல்களின் உருவோக் த்தில் முன்மாதிரியாை 
ேன னை  ண்புடன்  சசயல்படுவர்.  
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ஆசிரியர் ள் ைோைவர் ளின் வளர்ச்சி  நினைனய ஆசிரியர் குறிப்தபடு, 

பயிற்சி நூல், குறிப்தபடு, விபரப்பட்டியல், அட்ைவனை அல்ைது 

சபோருத்ேைோை  பிைவற்றில் குறித்து னவக் ைோம்.  ைோைவர் ளின் 

அனைவு நினை குறிப்போைது  ருப்சபோருள், திைன் ள், 

உள்ளைக் த்ேரம்,  ற்ைல் ேரம் ஒட்டிய  ற்ைல்  ற்பித்ேலுக்குப் பிைகு 

ைதிப்பீட்டு அறிக்ன யில் குறித்து னவக் ப்பைதவண்டும். 

´ðÎ ¦Á¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä 

நன்சைறிப் போைத்தின் ஒட்டு ¦Á¡த்ே  அனைவுநினை ஆண்டு 

இறுதியில் நிர்ையிக் ப்பைதவண்டும். ஒட்டு ¦Á¡த்ே  அனைவுநினை 

அறிவோற்ைல், திைன் ைற்றும் விழுமியம் ஆகியவற்னை உள்ளைக்கியது. 

ஆசிரியர் திரல்முனையிலும் முழுனையோ வும்   ற்ைல் படிநினையில் 

உள்ள நன்சைறிச் சிந்ேனை, நன்சைறி உைர்வு, நன்சைறி நைத்னே 

அடிப்பனையில் ைோைவர் னள ைதிப்பிை தவண்டும். எல்ைோ ைதிப்பீட்டுச் 

சசயல்போடு ளில் குறிப்போ  ஒட்டு சைோத்ே  அனைவுநினைனய உறுதி 

சசய்யும் சபோழுது ஆசிரியர் நிபுைத்துவைோ ச் சீர்àக்கி சசயல்பை 

தவண்டும். அறிவு, பட்ைறிவு, ஆசிரியர் ைோைவர் சேோைர்பு, 

ஆசிரியர் ளினைதய  ைந்துனரயோைல் அடிப்பனையில் இந்ே 

நிபுைத்துவத்னேச் சசயல்படுத்ேைோம். நன்சைறிக்  ல்வியின் ஒட்டு 

சைோத்ே அனைவு நினைனய உறுதி சசய்ய ஆசிரியர் அட்ைவனை 5-ஐ 

தைற்த ோளோ ப் பயன்படுத்ேைோம். 

 

அட்ைவனை 5: நன்சைறிக் ல்வியின் ஒட்டு சைோத்ே அனைவுநினை 

 

நன்சைறிக்  ல்வி ைதிப்பீைோைது சவறுைதை நன்சைறி அறினவ 

ைட்டுதை அடிப்பனையோ க் ச ோண்டிரோைல் நன்சைறிப் பண்னப 

தைம்படுத்ேவும் வளர்க் வும் வலியுறுத்ேபடும் ஒரு முயற்சி. நன்சைறிக் 

 ல்வி  ைதிப்பீட்டில் ைற்ை ேரப்பிைர் ளோை ச  தேோÆர், குடும்ப 

உறுப்பிைர், சமூ த்திைர் ஆகிதயோர் ஏற்புனைனைக்கு ஏற்ைவோறு 

இனைத்துக் ச ோள்ளைோம்.  

 

அனைவு 
நினை 

விவரிப்பு 

1  ற்கும் சநறி சேோைர்போை அடிப்பனைக்  ருத்தினை 
அறிவர். 

2  ற்ை சநறியினைப் புரிந்துச ோள்வர்; விவரிப்பர். 

3  ற்ை சநறியினைத் சேோைர்புபடுத்துவர்; 
 னைப்பிடிப்பர். 

4  ற்ை சநறிக்த ற்ை சரியோை ைைவுைர்னவ 
அனையோளங் ண்டு சவளிப்படுத்துவர்.  

5  ற்ை சநறியினை   உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை 
வோழ்வில் சசயல்படுத்துவர். 

6 
 ற்ை சநறியினை உய்த்துைர்ந்து நினையோய் 
சசயøÀÎòÐÅ÷ அல்ைது எடுத்துக் ோட்ைோ த் 
¾¢¸úÅ÷. 
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¯ûÇ¼ì¸ «¨ÁôÒ 

நனைமுனைப்படுத்ேப் ட்டுவரும் ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¿ý¦ÉÈ¢ì 

¸øÅ¢த்  ேÃக் ¸¨Äò¾¢ð¼õ ேற்தபோனேய  சுற்ைறிக்ன யின்படி 

அைைோக் ம் ன ற்றுள்ளது. ¿ý¦ÉÈ¢ì¸øÅ¢த்  ¾Ãக் ¸¨Äò 

¾¢ð¼த்தின் வழி உை சநறி னளக்  ற்பிப்பேற்கு ஆறு 

 ருப்சபோருள் ள்  ருவியோ  அனைந்துள்ளை. ைோைவர் ளின் 

சுற்றுச்சூÆலின் சேோைர்பு அனைப்பு ளோை ஆன்மி ம், பண்போடு, சமுேோய 

உைர்வு, சுற்றுச்சூÆல் ஆகியவற்தைோடு தமலும் பை கூறுகதளயும் 

சீர்àக்கிப்போர்த்து இக் ருப்சபோருள் ள் தேர்ந்னேடுக்கப் ட்டெ. 

அட்ைவனை 6-இல் அக் ருப்சபோருள் ள் இனைக் ப்பட்டுள்ளை: 

 

அட்ைவனை 6: நன்சைறிக் ல்வியின்  ருப்சபோருள் ள் 

 

ஒவ்தவோர் உள்ளைக் த் ேரமும்  ற்ைல் ேரம் மூைம் 

விவரிக் ப்பட்டுள்ளது. ைோைவர் ள்  ற்ைல் ேரத்னே அனைய  

உள்ளைக் த் ேரத்னேப் புரிந்துச ோள்ள தவண்டும். ேர அனைவுநினை 

என்பது  ற்பிக் ப்பட்ை ஒன்னை ைோைவர் ள் அனைந்ேேற் ோ  

சவளிப்படுத்ேக்கூடிய படிநினை ளோகும். ைோைவர் ளின் தேனவ, 

வளர்ச்சி, முதிர்ச்சி தபோன்ைவற்னைக்  ருத்தில்ச ோண்டு ேர அனைவு 

உருவோக் ப்படுகிைது. உள்ளைக் த் ேரம்,  ற்ைல் ேரம், ேர அனைவு 

ஆகியவற்றுக் ோை விளக் ம் அட்ைவனை 7-இல் ச ோடுக் ப் 

பட்டுள்ளது. 

 

«ð¼Å¨½ 7: உள்ளைக் த் ேரம்,  ற்ைல் ேரம், ேர அனைவு 

 

¬ñÎ ¸Õப்சபோருள் 

1 ¿¡ý 

2 ¿¡Ûõ ÌÎõÀÓõ 

3 ¿¡Ûõ ÀûÇ¢Ôõ 

4 ¿¡Ûõ «ñ¨¼ «ÂÄ¡Õõ 

5 ¿¡Ûõ சமுேோயமும் 

6 ¿¡Ûõ ¿¡Îõ 

 
¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ 

 
¸üÈø ¾Ãõ 

 
¾Ã «¨¼× 

 
Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼ 
ÀûÇ¢க் ோை அளவில் 
Á¡½Å÷¸ள் ¸øÅ¢ 
¦¾¡¼÷À¡É «È¢×, ¾¢Èý, 
ÀñÒ¦¿È¢ ¬¸¢Â 
ÜÚ¸¨Ç உள்ளைக்கிய 
கூற்றினைப் பற்றிò 
சேரிந்துச ோள்வ¨¾Ôõ 
அேன்படி இயங்குவனேயும் 
உறுதிபடுத்துவதே 
¯ûÇ¼ì¸ò ¾ÃÁ¡Ìõ. 

 
ஒவ்§Å¡÷ 
¯ûÇ¼ì¸ò 
¾Ãத்திற்த ற்பò 
ேரைோை  ற்ைல், 
அனைவு¿¢¨Ä 
¬¸¢ÂÅü¨È 
¯Ú¾¢ சசய்வதே 
 ற்ைல் ேரைோகும். 

 
¾Ã «¨¼× 
±ýÀÐ 
Á¡½Å÷¸Ç¢ý 
¸üÈø 
«¨¼×¿¢¨Ä¨Â 
Å¢ÅÃ¢ìÌõ 
´ýÈ¡Ìõ. þÐ 
Á¡½Å÷¸Ç¢ý 
¸üÈø ÅÇ÷îº¢ 
¿¢¨Ä னளì 
¸¡ðÎÅ¾¡Ìõ.  
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 ற்ைல்  ற்பித்ேல் சிைப்போ  நனைசபை ஆசிரியர் நன்சைறிக் ல்விப் 

போைத்தில்  னைத்திட்ைத்ேர ஆவை ைதிப்பீட்னையும் 

சேோைக் ப்பள்ளிக் ோை  னைத்திட்ைத் ேரத்னேயும் முழுனையோ ப் 

பயன்படுத்ே தவண்டும். ஆசிரியர்  னைத்திட்ைத் ேர ஆவை ைதிப்பீட்டு 

நிரல் ளில் உள்ள உள்ளைக் ங் னள முழுனையோ ப் புரிந்து 

உய்த்துைர தவண்டும். அந்நிரல் ளின் விளக் ங் ள் பின்வருைோறு: 

 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ã ¿¢Ãø 

ைோைவர் ள் அறிய தவண்டிய, சசயல்படுத்ேக்கூடிய  ருத்துரு, 

நன்சைறி நைவடிக்ன  ஆகியவற்றின் குறிப்போை கூற்னை உள்ளைக் த் 

ேர நிரலில் பட்டியலிைப்பட்டுள்ளது. 

 

¸üÈø ¾Ã ¿¢ரல் 

இந்நிரல் ´ùதவோர் ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãòதின் அனைவுநினைனய «ÇÅ¢¼ 

உறுதிசசய்யப்பட்ை ேரைோை  ற்ைல், அனைவுநினை ஆகியவற்னைக் 

குறிக்கின்ைது. அவ்வன யோை நன்சைறிக் ல்வியின்  ற்ைல் நினை னள 

மூன்று  ளங் ளோ ப் பிரிக் ைோம். அனவ நன்சைறிச்சிந்ேனை, 

நன்சைறியுைர்வு, நன்சைறி நைத்னேயோகும். உறுதிசசய்யப்பட்ை 

அந்நினை ள் ைோைவர் ள் அனையக்கூடிய உயர்நினைச் சிந்ேனைத் 

திைன் னளயும்  ருத்தில் ச ோண்ைனவயோகும். 

 

 

ேர அதடவு நிரல் 

இந்நிரலில் உள்ள ¾Ã «¨¼× ±ýÀÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø 

«¨¼×¿¢¨Ä¨Â Å¢ÅÃ¢ìÌõ ´ýÈ¡Ìõ. þÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø 

ÅÇ÷îº¢ ¿¢¨Ä னளì ¸¡ðÎÅ¾¡Ìõ. இந்நிரலில் இரு பகுதி ள் 

உள்ளை. அனவ அனைவு நினை, அனைவு நினை விவரிப்பு 

என்பைவோகும்.   

 

ÌÈ¢ôÒ ¿¢Ãø 

Á¡½Å÷¸û ¯ûÇ¼ì¸ò ேரம்,  ற்ைல் ேரம் ஆகியவற்னை «¨¼Ôõ 

Å¨¸Â¢ø ஆசிரியர் பயன்போட்டுக்கு சநறியும் பரிந்துனர 

நைவடிக்ன  ளும் ச ோடுக் ப்பட்டுள்ளை. ÌÈ¢ப்ப¢ைப்பட்ை ¦¿È¢ 

´ù¦Å¡Õ ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢Öõ ¸ð¼¡Âõ ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¡ø ÒÌò¾ôÀ¼ 

§ÅñÊÂ ¦¿È¢யோகும். இந்¿¢ÃÄ¢ø ¯ûÇைக் ப்பட்டிருக்கும் 

சநை¢யோைது சேோைக் ப்பள்ளிக் ோை  னைத்திட்ைத்தில் þ¼õ 

சபற்றுள்ள பே¢ைோன்கு உை சநறி ளில் ´Õ ¦¿È¢Â¡Ìõ.  

 

þó¿¢ÃÄ¢ø ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û ¬º¢Ã¢Â÷ ேம் ¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸ னள ®÷ìÌõ Å¨ ய¢லும் 

வ¢னளÀÂýÁ¢ì¸¾¡¸×õ உருவோக்கிக்ச ோள்ளத் Ð¨½புர¢ ¢ன்ைை. 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û ¯ûÇ¼ì¸ò ேரம், ¸üÈø ேரம் 

ஆகியவற்றுக்கு ²üÒ¨¼Â¾¡¸ அனைய ¸Õò¾¢ø ச ோள்ளப்பðÎûÇÐ.  
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ைோைவர் ளின் அை¢வு, ஆற்ைல், சுற்றுப்புைச்சூÆல் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்பப் 

பர¢ந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  னள ஆச¢ர¢யர் ள் ைோற்ை¢யனைத்துக் 

¦¸¡ûÇ °ìÌÅ¢ì¸ôÀÎ¸¢ýÈÉ÷. 
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கருப்ன ாருள் : நானும் அண்தட அயலாரும் 

 இக்கருப்ப ொருளொனது மொணவர்கள் தங்களளச் சுற்றி வொழும் அண்ளை 

அயலொருைன் உய்த்துணரக்கூடிய உலக பெறிகளள விவரிக்கிறது. உலக 

பெறிகளளக் ளகவரப்ப றும் ஒரு மொணவர் விதிமுளறகள், சட்ைதிட்ைங்கள், 

சமயம் அல்லது ெம்பிக்ளககள், சமுதொய பெறி ஆகியவற்றின் அடிப் ளையில் தன் 

அண்ளை அயலொருைன் விளள யன்மிக்க ென்பனறிச் பசயல் ொட்ளையும் 

ெைத்ளதளயயும் சீர்தூக்கிப் ொர்த்து அதன் டி இலங்குவர். 
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உள்ளடக்கத்  ரம் கற்ைல்  ரம் 

 ர அலடவு 

குைிப்பு அலடவு 

நிலை 
அலடவுநிலை விவரிப்பு 

1.0 

அண்னை 
அயைோரினைதய 
உைனவ 
வலுப்படுத்ேக்கூடிய 
சைய வÆக் ம் 
அல்ைது 
நம்பிக்ன  ள் 

ைோைவர் ள்: 
 
1.1 அண்னை அயைோர் பின்பற்ைக்கூடிய 

சைய வÆக் ம் அல்ைது 
நம்பிக்ன  னள  
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் கூறுவர். 
 

1.2 அண்னை அயைோரினைதய உைனவ 
வலுப்படுத்ேக்கூடிய சைய வÆக் ம் 
அல்ைது நம்பிக்ன  னள 
விவரிப்பர். 

 

1.3 அண்னை அயைோரின் சைய 
வÆக் ம் அல்ைது நம்பிக்ன  னள 
ைதிப்பேன் முக்கியத்துவத்னே 
விளக்குவர். 

 

1.4 அண்னை அயைோரின் சைய 
வÆக் ம் அல்ைது நம்பிக்ன  ளின் 
அடிப்பனையில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ சவளிப்படுத்துவர். 

 
1.5 அண்னை அயைோரின் சைய 

வÆக் ம்   அல்ைது 
நம்பிக்ன  னள ைதிக்கும் 
ைைப்போன்னைனயச் 
சசயல்படுத்துவர். 

1 

அண்னை அயைோர் பின்பற்ைக்கூடிய 
சைய வÆக் ம் அல்ைது 
நம்பிக்ன  னளக் கூறுவர்.  

சநறி: 

 இனைவன் மீது நம்பிக்ன  
னவத்ேல் 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோரின் 

குடும்பத்ேோர் பின்பற்றும் சைய 
வÆக் ம் அல்ைது நம்பிக்ன  ள் 
சேோைர்போை விபரப் பட்டியல் 
அல்ைது தநர் ோைல் சசய்ேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர் 
பின்பற்றும் சைய வÆக் ம் அல்ைது 
நம்பிக்ன  ள் சேோைர்போ ப் 
பல்தவறு மூைங் ளிலிருந்து 
ே வல் னளத் திரட்டுேல்.       

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோரின் 
சைய வÆக் ம் அல்ைது 
நம்பிக்ன  னள ைதிப்பேன் 
முக்கியத்துவம் சேோைர்போை 
‘சங்கிலித்சேோைர்’ (Chain Link) 
நைவடிக்ன  தைற்ச ோள்ளல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர் 
பின்பற்ைக்கூடிய சைய வÆக் ம் 
அல்ைது நம்பிக்ன  னள ைதிக்கும் 
முனை னளப் தபோைச் சசய்ேல். 
 

2 

அண்னை அயைோரினைதய உைனவ 
வலுப்படுத்ேக்கூடிய சைய வÆக் ம் 
அல்ைது நம்பிக்ன  னள விளக்குவர்.  

3 

அண்னை அயைோரின் சைய வÆக் ம் 
அல்ைது நம்பிக்ன  னள ைதிப்பனேயும் 
அவற்றின் முக்கியத்துவத்னேயும் 
சேோைர்புப்படுத்துவர்.  

 

4 

அண்னை அயைோரின் சைய வÆக் ம் 
அல்ைது நம்பிக்ன  ளோல் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ அனையோளங் ண்டு 
சவளிப்படுத்துவர்.  

5 

அண்னை அயைோரின் சைய வÆக் ம் 
அல்ைது நம்பிக்ன   னள ைதிக்கும் 
ைைப்போன்னைனய உய்த்துைர்ந்து 
அன்ைோை வோழ்வில் சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

அண்னை அயைோரின் சைய வÆக் ம்   
அல்ைது நம்பிக்ன  னள ைதிக்கும் 
ைைப்போன்னைனய உய்த்துைர்ந்து 
நினையோய்ச் சசயல்படுத்துவர்; 
எடுத்துக் ோட்ைோ த் தி ழ்வர். 
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உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு     
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

2.0 

அண்னை 
அயைோரின் 
தேனவ ள், 
நைன் ள் மீது 
அக் னை 
ச ோள்ளல் 

ைோைவர் ள்: 
 
2.1 அண்னை அயைோரின் 

தேனவ ள், நைன் ள் மீது 
அக் னை ச ோள்ளல் பற்றிய 
எடுத்துக் ோட்டு னளக் கூறுவர். 
 

2.2 அண்னை அயைோரின்  
தேனவ ள், நைன் ள்மீது 
அக் னை ச ோள்ளும் வழி னள 
விளக்குவர். 

 

2.3 அண்னை அயைோரின் தேனவ ள், 
நைன் ள் மீது அக் னை 
ச ோள்ளும் ைைப்போன்னையின் 
முக்கியத்துவத்னே விவரிப்பர். 
 

2.4 அண்னை அயைோரின் தேனவ ள், 
நைன் ள் மீது அக் னை 
ச ோள்ளும் ைைப்போன்னைனயச் 
சசயல்படுத்துன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ சவளிப்படுத்துவர். 

 

2.5 அண்னை அயைோரின் தேனவ ள், 
நைன் ள் மீது அக் னை 
ச ோள்ளும் ைைப்போன்னைனயச் 
சசயல்படுத்துவர். 

1 

அண்னை அயைோரின் தேனவ ள், நைன் ள் 
மீது அக் னை ச ோள்ளும் ைைப்போன்னைனய 
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் கூறுவர்.  

சநறி: 

 நன்ைைம் 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோரின் 

தேனவ ள், நைன் ள் மீது 
அக் னை ச ோள்ளல் பற்றி 
ைைதவோட்ைவனர உருவோக்குேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோரின் 
தேனவ ள், நைன் ள் மீது 
அக் னை ச ோள்ளும் வழி ள் 
சேோைர்போ  ‘ே வல் உைோ’ 
(gallery walk) நைவடிக்ன  
தைற்ச ோள்ளல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோரின் 
தேனவ ள், நைன் ள் மீது 
அக் னை ச ோள்வேன் 
முக்கியத்துவத்னே அறிய 
 ருத்àற்றுமுனைனை நைவடிக்ன  
தைற்ச ோள்ளல். 

 ைோைவர் ள் ேங் ள் 
வசிப்பிைத்திலுள்ள அண்னை 
அயைோரின் தேனவ ள், நைன் ள் 
பற்றி உற்ைறிந்து அத்ே வல் னள 
வகுப்பனையில் பனைத்ேல். 

2 
அண்னை அயைோரின் தேனவ ள், நைன் ள் 
மீது அக் னை ச ோள்ளும் வழிமுனை னள 
விளக்குவர்.  

3 

அண்னை அயைோரின்   தேனவ ள், 
நைன் ள் மீது அக் னை ச ோள்ளும் 
ைைப்போன்னைனயயும் அேன் 
முக்கியத்துவத்னேயும் சேோைர்புபடுத்துவர்.  

 

4 

அண்னை அயைோரின்   தேனவ ள், 
நைன் ள் மீது அக் னை ச ோள்ளும் 
ைைப்போன்னைனயச் சசயல்படுத்துன யில் 
ஏற்படும் ைைவுைர்னவ அனையோளங் ண்டு 
சவளிப்படுத்துவர்.  

5 

அண்னை அயைோரின் தேனவ ள், நைன் ள் 
மீது அக் னை ச ோள்ளும் ைைப்போன்னைனய 
உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை வோழ்வில் 
சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோரின்   தேனவ ள், 
நைன் ள் மீது அக் னை ச ோள்ளும் 
ைைப்போன்னைனய உய்த்துைர்ந்து 
நினையோய்ச் சசயல்படுத்துவர்; 
எடுத்துக் ோட்ைோ த் தி ழ்வர். 
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உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு 
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

3.0 

அண்னை 
அயைோர்போல் 
 ைனையுைர்வு 
 
 
 
 

ைோைவர் ள்: 
 
3.1 அண்னை அயைோர்போல் 

சசயல்படுத்ேக்கூடிய 
 ைனையுைர்வின் 
எடுத்துக் ோட்டுச் சூÆல் னள 
வÆங்குவர். 
 

3.2 அண்னை அயைோர்போல் 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய 

 ைனையுைர்வின் 
வழிமுனை னள விவரிப்பர். 

 

3.3 அண்னை அயைோர்போல் 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய 
 ைனையுைர்வின் 
முக்கியத்துவத்னே ஆய்வர். 

 

3.4 அண்னை அயைோர்போல் 
 ைனையுைர்னவச் 
சசயல்படுத்துவேோல் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ 
சவளிப்படுத்துவர். 

 

3.5 அண்னை அயைோர்போல் 
 ைனையுைர்னவச் 
சசயல்படுத்துவர். 

 

1 

அண்னை அயைோர்போல் 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய  ைனையுைர்வின் 
எடுத்துக் ோட்டுச் சூÆல் னளக் கூறுவர். 

சநறி: 

  ைனையுைர்வு 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 

சசயல்படுத்ேக்கூடிய 
 ைனையுைர்வின் எடுத்துக் ோட்டுச் 
சூÆல் ள் சேோைர்போை அறிதவோட்ை 
வனரனவ நினைவு சசய்ேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 
சசயல்படுத்ேக் 
கூடிய  ைனையுைர்வின் 
வழிமுனை னளப் போ தைற்று 
நடித்ேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய 
 ைனையுைர்வின் முக்கியத்துவம் 
சேோைர்போை த ாங்காடினய 
(mobail) உருவோக்குவர்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய 
 ைனையுைர்வு சூÆல் ளுக்கு 
ஏற்ைவோறு நடித்ேல். 

2 

அண்னை அயைோர்போல் சசயல்படுத்ேக் 

கூடிய  ைனையுைர்வின் வழிமுனை னள 
விளக்குவர். 

3 

அண்னை அயைோர்போல் 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய  ைனையுைர்னவயும் 
அேன் முக்கியத்துவத்னேயும் 

சேோைர்புப்படுத்துவர். 

 

4 

அண்னை அயைோர்போல்  ைனையுைர்னவச் 
சசயல்படுத்துவேோல் ஏற்படும் ைைவுைர்னவ 
அனையோளங் ண்டு சவளிப்படுத்துவர். 

5 

அண்னை அயைோர்போல் 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய  ைனையுைர்னவ 
உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை வோழ்வில் 
சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோர்போல் 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய  ைனையுைர்னவ 
உய்த்துைர்ந்து நினையோய்ச் சசயல் 

படுத்துவர்; எடுத்துக் ோட்ைோ த் தி ழ்வர். 
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உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு 
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

4.0 
அண்னை 
அயைோர்போல் நன்றி 
நவில்ேல் 

ைோைவர் ள்: 
 
4.1 அண்னை அயைோர்போல் நன்றி 

நவிலும் வழி னளப் 
பட்டியலிடுவர். 
 

4.2 அண்னை அயைோர்போல் நன்றி 
நவில்வேன் முக்கியத்துவத்னே 
விவரிப்பர். 

 

4.3 அண்னை அயைோர்போல் நன்றி 
நவிைோனையின் வினளனவ 
ஊகிப்பர். 

 

4.4 அண்னை அயைோர்போல் நன்றி 
நவில்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ சவளிப்படுத்துவர். 

 

4.5 அண்னை அயைோர்போல் நன்றி 
நவில்வர்.  

 
 
 

1 
அண்னை அயைோர்போல் நன்றி நவிலும் 
வழி னளக் கூறுவர். 

சநறி: 

 நன்றி நவில்ேல் 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 

நன்றி நவிலும் வழி னளக் 
 ோசைோலியில்  ண்டு மீட்டுைர்வு 
சசய்ேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 
நன்றி நவிலும் பண்பின் 
முக்கியத்துவம் பற்றிச் சிறு  ட்டுனர 
எழுதுேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 
நன்றி நவிைோனையின் வினளவு ள் 
பற்றி எதிர் ோைவியல் 
அடிப்பனையில் ஓர் அறிக்ன னயத் 
ேயோரித்ேல்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 
நன்றி நவிலும் சபோருட்டு, 
பÆக்கூட்டு அல்ைது பூங்ச ோத்து 
ேயோர் சசய்து ச ோடுத்ேல். 

 
 
 
 
 

2 

அண்னை அயைோர்போல் நன்றி 
நவில்வேன் முக்கியத்துவத்னே 
விளக்குவர். 

3 

அண்னை அயைோர்போல் நன்றி 
நவிைோனைனயயும் அேன் 
வினளவு னளயும் சேோைர்புப்படுத்துவர். 

4 அண்னை அயைோர்போல் நன்றி 
நவில்ன யில் ஏற்படும் ைைவுைர்னவ 
அனையோளங் ண்டு சவளிப்படுத்துவர். 

5 

அண்னை அயைோர்போல் நன்றி நவிலும் 
பண்னப உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை 
வோழ்வில் சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோர்போல் நன்றி நவிலும் 
பண்னப உய்த்துைர்ந்து நினையோய்ச் 
சசயல்படுத்துவர்; எடுத்துக் ோட்ைோ த் 
தி ழ்வர்.  



KSSR நன்னனறிக்கல்வி ஆண்டு 4 

 

29 
 

உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு 
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

5.0 

அண்னை 
அயைோர்போல் 
பணிவன்பும் 
நன்ைைத்னேயும் 
ச ோள்ளல் 
 

ைோைவர் ள்: 

5.1 அண்னை அயைோர்போல் 
பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் 
சவளிப்படுத்தும் எடுத்துக் ோட்டுச் 
சசயல் னளப் பட்டியலிடுவர்.  

5.2 அண்னை அயைோர்போல் 
பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் 
சவளிப்படுத்தும் வழி னள 
விவரிப்பர்.   

5.3 அண்னை அயைோர்போல் 
பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் 
சவளிப்படுத்தும் ச ோள்ளும் 
முக்கியத்துவத்னேச் சீர்àக்கி 
விளக்குவர். 

5.4 அண்னை அயைோர்போல் 
பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் 
சசயல்படுத்துன யில்  ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ சவளிப்படுத்துவர். 

5.5 அண்னை அயைோர்போல் 
பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் 
சசயல்படுத்துவர். 

1 

அண்னை அயைோர்போல் பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் சவளிப்படுத்தும்  
எடுத்துக் ோட்டுச் சசயல் னளக் 
கூறுவர். 

சநறி: 

 உயர்சவண்ைம் 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 

ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 
சவளிப்படுத்தும் பணிவன்பு, 
நன்ைைத்னேச் சசயல் னள அறிய 
 ருத்àற்றுமுனைனை 
தைற்ச ோள்ளல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 
பணிவன்னபயும் நன்ைைத்னேனயயும் 
சவளிப்படுத்தும் வழிமுனை னளப் 
போைைோ  உருவோக்குேல்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 
சவளிப்படுத்தும் பணிவன்பு, 
நன்ைைத்னே சேோைர்போை 
அறிவுப்தபோட்டியில் குழுவோ ப் 
பங்ச டுத்ேல்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோர்போல் 
பணிவன்னபயும் நன்ைைத்னேனயயும் 
சவளிப்படுத்துன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ சூÆனை 
அடிப்பனையோ க்ச ோண்ை 
குறுநடிப்பின் (sketsa) வழி 
நடித்துக் ோட்டுேல். 

2 

அண்னை அயைோர்போல் பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் சவளிப்படுத்தும் 
வழி னள விளக்குவர்.   
 

3 

அண்னை அயைோர்போல் பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் சவளிப்படுத்தும் 
சசயல் னளயும் அேன் 
முக்கியத்துவத்னேயும் 
சேோைர்புபடுத்துவர்.  

4 அண்னை அயைோர்போல் பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் 
சவளிப்படுத்துன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ அனையோளங் ண்டு 
சவளிப்படுத்துவர். 

5 

அண்னை அயைோர்போல் பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் சவளிப்படுத்தும் 
பண்னப உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை 
வோழ்வில் சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோர்போல் பணிவன்னபயும் 
நன்ைைத்னேனயயும் சவளிப்படுத்தும் 
பண்னப உய்த்துைர்ந்து நினையோய்ச் 
சசயல்படுத்துவர்; எடுத்துக் ோட்ைோ த் 
தி ழ்வர்.  
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உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு 
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

6.0 

அண்னை 
அயைோனர 
ைதித்ேல் 

ைோைவர் ள்: 

6.1 அண்னை அயைோனர 
ைதிக்கும்  சசயல் னள  
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் 
சைோழிவர்.  

6.2 அண்னை அயைோனர 
ைதிக்கும் வழி னள 
விவரிப்பர்.    

6.3 அண்னை அயைோனர 
ைதிப்பேன் நன்னை னள 
ஆய்வர். 

6.4 அண்னை அயைோனர 
ைதிக்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ 
சவளிப்படுத்துவர். 

6.5 அண்னை அயைோனர 
ைதிக்கும் பண்பினைச் 
சசயல் படுத்துவர். 
 

 

1 

அண்னை அயைோனர ைதிக்கும் 
சசயல் னள எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் 
கூறுவர். 

சநறி: 

 ைரியோனே 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோனர 

ைதிக்கும்  ோசைோலிக் 
 ோட்சினயப் போர்த்ேபின் அேன் 
சேோைர்போை  ருத்து னள 
மீட்டுைர்ேல்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோனர 
ைதிப்பனே விளக்  ‘சவம்னை 
அைரல்’ (hot seat) 
நைவடிக்ன னய தைற்ச ோள்ளல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோனர 
ைதிப்பேோல் ஏற்படும் நன்னை னள 
ைதிப்பிை ‘சிந்தி-இனை-பகிர்’ 
(think, pair &share) எனும் 
நைவடிக்ன னய தைற்ச ோள்ளல். 

 ைோைவர் ள் போ ம் ஏற்ைல் 
நைவடிக்ன யின் வழி அண்னை 
அயைோனர ைதிக்கும் ைைவுைர்னவ 
சவளிப்படுத்துேல்.  
  

2 
அண்னை அயைோனர ைதிக்கும் வழி னள 
விளக்குவர்.      

3 

அண்னை அயைோனர ைதிக்கும் 
பண்னபயும் அேன் நன்னை னளயும் 
சேோைர்புப்படுத்துவர். 

4 அண்னை அயைோனர ைதிக்ன யில் 
ஏற்படும் ைைவுைர்னவ 
அனையோளங் ண்டு சவளிப்படுத்துவர். 

5 

அண்னை அயைோனர ைதிக்கும் 
பண்பினை உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை 
வோழ்வில் சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோனர ைதிக்கும் 
பண்பினை உய்த்துைர்ந்து நினையோய்ச் 
சசயல்படுத்துவர்; எடுத்துக் ோட்ைோ த் 
தி ழ்வர். 
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உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவுநி
னை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

7.0 

அண்னை 
அயைோர்போல் அன்பு 
ச ோள்ளல் 
 

ைோைவர் ள்: 

7.1 அண்னை அயைோனர 
தநசிக்கும் சசயல் னள 
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் 
கூறுவர். 

7.2 அண்னை அயைோனர 
தநசிக்கும் வழி னள 
விவரிப்பர்.   

7.3 அண்னை அயைோனர 
தநசிப்பேன் நன்னை னளத் 
சேோகுப்பர்.  

7.4 அண்னை அயைோனர 
தநசிக்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ 
சவளிப்படுத்துவர். 

7.5 அண்னை அயைோனர 
தநசிக்கும் பண்பினைச் 
சசயல்படுத்துவர். 
 

 

1 
அண்னை அயைோனர தநசிக்கும் 
சசயல் னள எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் 
கூறுவர். 

சநறி: 

 அன்புனைனை 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோனர 

தநசிக்கும் எடுத்துக் ோட்டுச் 
சசயல் னள ைைதவோட்ை 
வனரவில் உருவோக்குேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோனர 
தநசிக்கும் முனை னள 
வட்ைதைனசக்  ைந்துனரயோைல் 
வழி அறிந்து ச ோள்ளுேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோனர 
தநசிப்பேைோல் ஏற்படும் 
நன்னை னளக்  ருத்àற்று 
முனைனை வோயிைோ  அறிேல்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோனர 
தநசிக்கும் ைைவுைர்னவ 
இகைபட நடித் ல்(pantomim) 
நைவடிக்ன யின் வழி 
சவளிப்படுத்துேல்.  
 

2 
அண்னை அயைோனர தநசிக்கும் 
வழி னள விளக்குவர்.     

3 

அண்னை அயைோனர தநசிக்கும் 
பண்பினையும் அேன் 
நன்னை னளயும் 
சேோைர்புப்படுத்துவர். 

4 அண்னை அயைோனர தநசிக்ன யில் 
ஏற்படும் ைைவுைர்னவ 
அனையோளங் ண்டு 
சவளிப்படுத்துவர். 

5 

அண்னை அயைோனர தநசிக்கும் 
பண்பினை உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை 
வோழ்வில் சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோனர தநசிக்கும் 
பண்பினை உய்த்துைர்ந்து 
நினையோய்ச் சசயல்படுத்துவர்; 
எடுத்துக் ோட்ைோ த் தி ழ்வர்.  
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உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

8.0 

அண்னை 
அயைோர்போல் 
நடுவுநினைனை 
ச ோள்ளல் 

 

ைோைவர் ள்: 

8.1 அண்னை அயைோரினையில் 
நடுவுநினைனைச்சசயல் னள 
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் 
கூறுவர்.  

8.2 அண்னை அயைோரினையில் 
நடுவுநினைனைச்சசயல் ளின் 
நன்னை னள விவரிப்பர்.  

8.3 அண்னை அயைோரினையில் 
நடுவுநினைனைனயப் 
தபைோவிடில் ஏற்படும் 
வினளவு னள விவரிப்பர்.  

8.4 அண்னை அயைோரினையில் 
நடுவுநினைனைனயப் 
தபணுன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ 
சவளிப்படுத்துவர். 

8.5 அண்னை அயைோரினையில் 
நடுவுநினைனைப் பண்பினைச் 
சசயல்படுத்துவர். 

 

 

1 
அண்னை அயைோரினையில் 
நடுவுநினைனைச்சசயல் னள 
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் கூறுவர்.      

சநறி: 

 நடுவுநினைனை 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 

 ைோைவர் ள் அண்னை 
அயைோரினையில் 
நடுவுநினைனைனயப் தபணுவேன் 
சேோைர்போ க்  ைந்துனரயோடுேல் 

 ைோைவர் ள் ‘அண்னை 
அயைோரினையில் 
நடுவுநினைனைனயக் 
 னைப்பிடிப்பேோல் ஏற்படும் 
நன்னை னள விளக்கி புத்ே  
இடுக்கி ேயோரித்ேல்.   

 ைோைவர் ள் சூÆைட்னை ள் வழி 
அண்னை அயைோரினைதய 
நடுவுநினைனைனயப் தபைோவிடில் 
ஏற்படும் வினளவு ள் சேோைர்போ  
‘தபருந்து நிறுத்ேம்’ (bus stop) 
நைவடிக்ன னய தைற்ச ோள்ளுேல்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை 
அயைோரினைதய 
 னைப்பிடிக் க்கூடிய 
நடுவுநினைனைச்சசயல் னளப் 
தபோைச் சசய்ேல். 

  

2 
அண்னை அயைோரினையில் 
நடுவுநினைனைச்சசயல் ளின் 
நன்னை னள விளக்குவர்.         

3 
அண்னை அயைோரினையில் நடுவுநினைனை 
தபைோனைனயயும் அேன் 
வினளவு னளயும் சேோைர்புப்படுத்துவர். 

4 அண்னை அயைோரினையில் 
நடுவுநினைனைனயப் தபணுன யில் 
ஏற்படும் ைைவுைர்னவ அனையோளங் ண்டு 
சவளிப்படுத்துவர். 

5 

அண்னை அயைோரினையில் தபை 
தவண்டிய நடுவுநினைனைப்பண்னப 
உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை வோழ்வில் 
சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோரினையில் தபை 
தவண்டிய நடுவுநினைனைப்பண்னப 
உய்த்துைர்ந்து நினையோய்ச் 
சசயல்படுத்துவர்; எடுத்துக் ோட்ைோய்த் 
தி ழ்வர். 
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உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு 
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

9.0 

அனைவரின் 
வளப்பத்திற் ோ  
அண்னை 
அயைோரிைம் 
துணிவு ச ோள்ளல் 

  

ைோைவர் ள்: 

9.1 அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ  
அண்னை அயைோரிைம் துணிவு 
ச ோள்ளும் சசயல் னள  
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் 
சைோழிவர். 

9.2 அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ   
அண்னை அயைோரிைம் துணிவு 
ச ோள்ளும்தபோது ஏற்படும் 
சவோல் னள விவரிப்பர்.  

9.3 அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ  
அண்னை அயைோரிைம் துணிவு 
ச ோள்வேோல் ஏற்படும் 
நன்னை னளச் சீர்àக்கி 
விளக்குவர். 

9.4 அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ  
அண்னை அயைோரிைம் துணிவு 
ச ோள்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ 
சவளிப்படுத்துவர். 

9.5 அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ   
அண்னை அயைோரிைம் துணிவு 
ச ோள்ளும் பண்பினைச் 
சசயல்படுத்துவர்.  

1 

அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ   
அண்னை அயைோரிைம் துணிவு 
ச ோள்ளும் சசயல் னள  
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் கூறுவர். 

சநறி: 

 துணிவு 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அனைவரின் 

வளப்பத்திற் ோ  அண்னை 
அயைோரிைம் துணிவு ச ோள்ளும் 
நைவடிக்ன  ள் பற்றிய 
விபரப்பட்டியல் ேயோர் சசய்ேல். 

 ைோைவர் ள் அனைவரின் 
வளப்பத்திற் ோ   அண்னை 
அயைோரிைம் துணிவு 
ச ோள்ளும்தபோது ஏற்பட்ை 
சவோல் னளத் ேன் பட்ைறிவின் 
மூைம் பகிர்ேல்.   

 ைோைவர் ள் அனைவரின் 
வளப்பத்திற் ோ   அண்னை 
அயைோரிைம் துணிவு ச ோள்வேோல் 
ஏற்படும் நன்னை ள் குறித்து 
‘ே வல் உைோ’ (gallery walk) 
நைவடிக்ன னய தைற்ச ோள்ளல்.  

 ைோைவர் ள் அனைவரின் 
வளப்பத்திற் ோ   அண்னை 
அயைோரிைம் துணிவு ச ோள்வனே 
சவளிப்படுத்தும் சூÆல் னளக் 
ச ோண்டு நடித்ேல். 

2 
அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ  அண்னை 
அயைோரிைம் துணிவு ச ோள்ளும்தபோது 
ஏற்படும் சவோல் னள விளக்குவர். 

3 

அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ  அண்னை 
அயைோரிைம் துணிவு ச ோள்வனேயும் 
அேன் முக்கியத்துவத்னேயும் 
சேோைர்புப்படுத்துவர். 

4 அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ   
அண்னை அயைோரிைம் துணிவு 
ச ோள்ன யில் ஏற்படும் ைைவுைர்னவ 
அனையோளங் ண்டு சவளிப்படுத்துவர்.  

5 

அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ   
அண்னை அயைோரிைம் துணிவு 
ச ோள்ளும் ைைப்போன்னைனய 
உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை வோழ்வில் 
சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அனைவரின் வளப்பத்திற் ோ   
அண்னை அயைோரிைம் துணிவு 
ச ோள்ளும் பண்பினை உய்த்துைர்ந்து 
நினையோய்ச் சசயல்படுத்துவர்; 
எடுத்துக் ோட்ைோ த் தி ழ்வர். 
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உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு 
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

10.0 

அண்னை 
அயைோர்போல் 
தநர்னை 
ச ோள்ளல். 

  

ைோைவர் ள்: 

10.1 தநர்னையின் 
ேன்னை னளப் 
பட்டியலிடுவர்.  

10.2 அண்னை அயைோரினைதய 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய 
தநர்னைச் சூÆல் னள 
அனையோளங் ோண்பர். 

10.3 அண்னை அயைோரினைதய 
தநர்னையுைன் நைப்பேோல் 
ஏற்படும் நன்னை னள 
விவரிப்பர்.   

10.4 அண்னை அயைோரினைதய 
தநர்னையுைன் 
நைக்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ 
சவளிப்படுத்துவர். 

10.5 அண்னை அயைோரினைதய 
தநர்னைப் பண்பினைச் 
சசயல்படுத்துவர்.  

1 தநர்னையின் ேன்னை னளக் கூறுவர். சநறி: 

 தநர்னை 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 

 ைோைவர் ள் தநர்னையின் ேன்னை ள் 
சேோைர்போ  சிந்ேனை வனரபைம் 
உருவோக்குேல்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோரினைதய 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய தநர்னைச் 
சூÆல் னளக்  ோசைோலி வழி  ண்டு 
மீட்டுைர்வு சசய்ேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோரினைதய 
தநர்னையுைன் நைப்பேோல் ஏற்படும் 
நன்னை னளக்  ைந்துனரயோடி ‘ே வல் 
உைோ’ (gallery walk) நைவடிக்ன னய 
தைற்ச ோள்ளல்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோரினைதய 
தநர்னையுைன் நைக்கும் வழி னளச் 
சூÆல் வோயிைோ  சவளிக் ோட்டுேல். 

2 
அண்னை அயைோரினைதய 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய தநர்னைச் 
சூÆல் னள விளக்குவர். 

3 

அண்னை அயைோரினைதய 
தநர்னையுைன் நைப்பனேயும் அேன் 
நன்னை னளயும் 
சேோைர்புப்படுத்துவர். 

4 அண்னை அயைோரினைதய 
தநர்னையுைன் நைக்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ அனையோளங் ண்டு 
சவளிப்படுத்துவர்.  

5 

அண்னை அயைோரினைதய 
சசயல்படுத்ேதவண்டிய தநர்னைப் 
பண்பினை உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை 
வோழ்வில் சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோரினைதய 
சசயல்படுத்ேதவண்டிய தநர்னைப் 
பண்பினை உய்த்துைர்ந்து 
நினையோய்ச் சசயல்படுத்துவர்; 
எடுத்துக் ோட்ைோ த் தி ழ்வர். 
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உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு 
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

11.0 
அண்னை 
அயைோதரோடு 
இனைந்து 
வோழ்ன யில் 
ஊக் முனைனை 
ச ோள்ளல் 
  

ைோைவர் ள்: 

11.1 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
 ோைக்கூடிய ஊக் முனைனைச் 
சசயல் னள 
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் கூறுவர். 

11.2 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
தவண்டிய ஊக் முனைனைக் ோை 
வழி னள விவரிப்பர்.  

11.3 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோÆ 
ஊக் முனைனையின் 
முக்கியத்துவத்னே 
அனையோளங் ோண்பர். 

11.4 அண்னை அயைோதரோடு 
ஊக் முனைனையுைன் இனைந்து 
சசயல்படுன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ சவளிப்படுத்துவர். 

11.5 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
ஊக் முனைனை பண்பினைச் 
சசயல்படுத்துவர்.  

1 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில்  ோைக்கூடிய 
ஊக் முனைனைச் சசயல் னள 
எடுத்துக்  ோட்டு னளக் கூறுவர். 

சநறி: 

 ஊக் முனைனை 
 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 

வோழ்ன யில்  ோைக்கூடிய 
ஊக் முனைனைச் சூÆல் னளப் 
படித்ே நன்சைறிக்  னே ளின் 
வழி மீட்டுைர்வு சசய்ேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 
வோழ்ன யில் ஊக் முனைனைனய 
வளர்க்கும் வழி ள் சேோைர்போ ச் 
சுவசரோட்டி ேயோரித்ேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 
வோழ்ன யில் ஊக் முனைனையின் 
முக்கியத்துவத்னே அறிய 
‘ஊக் முனைனைச் சக் ரம்’ (roda 
kerajinan) எனும் வினளயோட்டினை 
வினளயோடுேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 
வோழ்ன யில் சசயல்படுத்ே 
தவண்டிய ஊக் முனைனைப் 
பண்பு னளசயோட்டி 
விபரப்பட்டியனை நினைவு சசய்ேல்.  

2 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் தவண்டிய 
ஊக் முனைனைக் ோை வழி னள 
விளக்குவர். 

3 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் தவண்டிய 
ஊக் முனைனைச் சசயல் னளயும் 
அேன் முக்கியத்துவத்னேயும் சேோைர்புப் 

படுத்துவர். 

4 அண்னை அயைோதரோடு 
ஊக் முனைனையுைன் இனைந்து 
சசயல்படுன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ அனையோளங் ண்டு 
சவளிப்படுத்துவர். 

5 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் ஊக் முனைனைப் 
பண்பினை உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை 
வோழ்வில் சசயல்படுத்துவர். 

 
6 
 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் ஊக் முனைனைப் 
பண்பினை உய்த்துைர்ந்து நினையோய்ச் 
சசயல்படுத்துவர்; எடுத்துக் ோட்ைோ த் 
தி ழ்வர். 
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உள்ளைக் த் 
ேரம் 

 ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு 
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

12.0 
அண்னை 
அயைோதரோடு 
இனைந்து 
வோழ்ன யில் 
ஒத்துனÆப்பு  
  

ைோைவர் ள்: 

12.1 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
சசயல்படுத்ேக்கூடிய 
ஒத்துனÆப்புச் சசயல் னள 
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் 
கூறுவர்.   

12.2 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
ஒத்துனÆப்னப நினைநிறுத்தும் 
வழி னள விளக்குவர்.  

12.3 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
ஒத்துனÆப்பின் நன்னை னள 
விவரிப்பர்.  

12.4 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து ஒத்துனÆத்து 
வோழ்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ 
சவளிப்படுத்துவர். 

12.5 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
ஒத்துனÆப்புப் பண்பினைச் 
சசயல்படுத்துவர்.   

1 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் சசயல்படுத்ேக்கூடிய 
ஒத்துனÆப்புச் சசயல் னள 
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் கூறுவர்.   

சநறி: 

 ஒத்துனÆப்பு 
 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 

இனைந்து வோழ்ன யில் ஒத்துனÆப்பு 
சசயல் னள வினரவுக்கூற்று 
நைவடிக்ன யின் வழி அறிேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
ஒத்துனÆப்னப நினைநோட்டும் 
வழி னளச் சுய சசயல்திட்ைம் மூைம் 
உருவோக்குேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
ஒத்துனÆப்பேோல் ஏற்படும் 
நன்னை னள விவரிக் ப் பல்வன  
ஊை ங் ளின்வழி ே வல் தேடுேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 
ஒத்துனÆத்துச் சசய்ே 
நைவடிக்கைைகைச் சம் வப் 
 திவுக்குறிப்பு (rekod anekdot) வழி 
எழுதிப் பனைத்ேல். 

2 
அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் ஒத்துனÆப்னப 
நினைநிறுத்தும் வழி னள விளக்குவர்.  

3 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்வேற் ோை ஒத்துனÆப்புச் 
சசயல் னளயும் அேன் நன்னை னளயும் 
சேோைர்புப்படுத்துவர். 

4 அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
ஒத்துனÆத்து வோழ்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ அனையோளங் ண்டு 
சவளிப்படுத்துவர்.  

5 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் ஒத்துனÆப்புப் பண்பினை 
உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை வோழ்வில் 
சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் ஊக் முனைனை பண்பினை 
உய்த்துைர்ந்து நினையோய்ச் 
சசயல்படுத்துவர்; எடுத்துக் ோட்ைோ த் 
தி ழ்வர். 
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உள்ளைக் த் ேரம்  ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு
நினை 

அனைவுநினை விவரிப்பு 

13.0 
அண்னை 
அயைோதரோடு 
இனைந்து 
வோழ்ன யில் 
மிேைோை தபோக்கு 
ச ோள்ளல். 
  

ைோைவர் ள்: 
 
13.1 அண்னை அயைோதரோடு 

இனைந்து வோழ்ன யில்  
தபைக்கூடிய மிேைோை 
சசயல் னள 
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் கூறுவர். 
 

13.2 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் மிேைோை 
தபோக்கிற் ோை வழி னள 
விவரிப்பர்.  

 

13.3 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் மிேைோ  
நைந்துச ோள்வேன் நன்னை னள 
அனையோளங் ோண்பர். 

 

13.4 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து மிேைோ  
நைந்துச ோள்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ சவளிப்படுத்துவர். 

 

13.5 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் மிேைோை 
பண்பினைச் சசயல்படுத்துவர்.   

1 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில்  தபைக்கூடிய மிேைோை 
சசயல் னள  எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் 
கூறுவர். 

சநறி: 

 மிேைோை ைைப்போன்னை 
பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 

இனைந்து வோழ்ன யில் தபைக்கூடிய 
மிேைோை ைைப்போன்னையின் 
எடுத்துக் ோட்டு ள் சேோைர்போை 
‘சிந்தி-இனை-பகிர்’(Think-Pair-Share) 
நைவடிக்ன யினை தைற்ச ோள்ளல்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் தபைக்கூடிய 
மிேைோை ைைப்போன்னை சேோைர்போ ச் 
சிறு னே எழுதுேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் தபைக்கூடிய 
மிேைோை பண்பின் சிைப்பு ள் 
சேோைர்போ ப் தபச்சுப்தபோட்டினய 
நைத்துேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் தபைக்கூடிய 
மிேைோை பண்பு சேோைர்போ ப் தபோைச் 
சசய்ேல் நைவடிக்ன  தைற்ச ோள்ளல்.    

2 
அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் மிேைோை தபோக்கிற் ோை 
வழி னள விளக்குவர். 

3 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் தபைக்கூடிய மிேைோை 
சசயல் னளயும் அேன் நன்னை னளயும் 
சேோைர்புப்படுத்துவர். 

4 அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
மிேைோ  நைந்துச ோள்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ அனையோளங் ண்டு 
சவளிப்படுத்துவர். 

5 

அண்னை அயைோதரோடு மிேைோ  நைந்து 
ச ோள்ளும் பண்பினை உய்த்துைர்ந்து 
அன்ைோை வோழ்வில் சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோதரோடு மிேைோ  நைந்து 
ச ோள்ளும் பண்பினை உய்த்துைர்ந்து 
நினையோய்ச் சசயல்படுத்துவர்; 
எடுத்துக் ோட்ைோ த் தி ழ்வர். 
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உள்ளைக் த் 
ேரம் 

 ற்ைல் ேரம் 
ேர அனைவு 

குறிப்பு அனைவு 

நினை 
அனைவுநினை விவரிப்பு 

14.0 

அண்னை 
அயைோதரோடு 
இனைந்து 
வோழ்ன யில்  
விட்டுக் 

ச ோடுக்கும் 

பண்பு 

  

ைோைவர் ள்: 

14.1 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
விட்டுக்ச ோடுக்கும் சசயல் னள 
எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் கூறுவர். 

14.2 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில்  
விட்டுக்ச ோடுக்கும் பண்பினை  
வளர்க்கும் வழி னள விவரிப்பர்.  

14.3 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
விட்டுக்ச ோடுத்து 
நைந்துச ோள்வேன் 
முக்கியத்துவத்னே ஆரோய்வர். 

14.4 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
விட்டுக்ச ோடுத்து 
நைந்துச ோள்ன யில் ஏற்படும் 
ைைவுைர்னவ சவளிப்படுத்துவர். 

14.5 அண்னை அயைோதரோடு 
இனைந்து வோழ்ன யில் 
விட்டுக்ச ோடுக்கும் பண்பினைச் 
சசயல்படுத்துவர்.  

1 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் விட்டுக்ச ோடுக்கும் 
சசயல் னள எடுத்துக் ோட்டு ளுைன் 
கூறுவர். 

சநறி: 

 விட்டுக்ச ோடுத்ேல் 
 

பரிந்துனரக் ப்பட்ை நைவடிக்ன  ள்: 
 ைோைவர் ள் அண்னை 

அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் விட்டுக்ச ோடுக்கும் 
சசயல் ள் சேோைர்புனைய 
 ோசைோலினயக்  ண்டு 
மீட்டுைர்ேல். 

 ைோைவர் ள் அண்னை 
அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் விட்டுக்ச ோடுக்கும் 
பண்பினை வளர்க்கும் வழி ள் 
சேோைர்போை ன தயடு 
ேயோரித்ேல். 

 ைோைவர் ள் ‘தைனசவிரிப்பு’ 
நைவடிக்ன யின் வழி அண்னை 
அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் விட்டுக்ச ோடுப்பேன் 
முக்கியத்துவத்னே எழுதுேல்.  

 ைோைவர் ள் அண்னை 
அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் விட்டுக்ச ோடுக்கும் 
சசயல் ள் சேோைர்போ  அண்னை 
அயைோனர தநர் ோைல் சசய்து 
அறிக்ன  எழுதுேல்.     

 

2 
அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில்  விட்டுக்ச ோடுக்கும் பண்பினை 
வளர்க்கும் வழி னள விளக்குவர். 

3 

அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் விட்டுக்ச ோடுக்கும் 
சசயல் னளயும் அேன் 
முக்கியத்துவத்னேயும் சேோைர்புப்படுத்துவர். 

4 அண்னை அயைோதரோடு இனைந்து 
வோழ்ன யில் விட்டுக்ச ோடுத்து 
நைந்துச ோள்ன யில் ஏற்படும் ைைவுைர்னவ 
அனையோளங் ண்டு சவளிப்படுத்துவர்.  

5 
அண்னை அயைோதரோடு விட்டுக்ச ோடுக்கும் 
பண்பினை உய்த்துைர்ந்து அன்ைோை 
வோழ்வில் சசயல்படுத்துவர். 

 

6 

 

அண்னை அயைோதரோடு விட்டுக்ச ோடுக்கும் 
பண்பினை உய்த்துைர்ந்து நினையோய்ச் 
சசயல்படுத்துவர்; எடுத்துக் ோட்ைோ த் 
தி ழ்வர். 
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