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சிங்கப்பூர்க ்கல்வித் திடடத்தின் முககியக கூறா்க இரும�ாழிக ்கல்விகம்காள்ல்க விளஙகுகிறது. 

அதி்கரித்து வரும் உல்க�யப் பபாககும் பபாடடித்்தன்ல�மிக்க மபாருளா்தாரமும் ம்காணட இவ்வுலகில் 

நம் பிள்லள்களுககுச் சா்த்க�ான சூழலல இகம்காள்ல்க அல�த்துத் ்தருகிறது. நம் பணபாடு 

சார்்ந்த விழுமியங்கள், பழக்கவழக்கங்கள், �ரபு்கள் ஆகியவறலற நாம் புரி்நதும்காணடு பபாறறிப் 

பாராடடுவ்தன்வழி நம் பணபாடடு அலடயாளத்ல்த நிலலநாடட இகம்காள்ல்க உ்தவுகிறது. ப�லும், 

இரும�ாழித் திறன் மபறறவர்்களால் நுணுக்க�ா்கச் சி்நதிக்கவும் பல பணி்கலளப் மபாறுப்பபறறுச் 

மசயயவும் முடியும�ன்று அணல�யில் ப�றம்காள்ளப்படட அறிவாறறல்சார் அறிவியல் ஆயவு 

்காடடுகிறது. 

நம் பிள்லள்களுககு இளம்பருவத்திபலபய ஆஙகிலமும் ்தாயம�ாழியும் ்கறறுகம்காள்ள 

வாயப்பளிக்கப்பட பவணடும். சரியான ஆ்தரவும் ஊககுவிப்பும் இரு்ந்தால், நம் பிள்லள்கள் 

்தாயம�ாழிலயத் ்தன்னம்பிகல்கயுடன் பயன்படுத்துவார்்கள்; நணபர்்கள், குடும்பத்தினர், சமூ்கத்தினர் 

ஆகிபயாருடன் ்தாயம�ாழியில் ்கல்நதுலரயாட விரும்புவார்்கள். அப்தாடு, அவர்்கள் பணபாடடு 

நடவடிகல்க்களில் ஆர்வத்துடன் பஙம்கடுப்பப்தாடு அ்தன் பழக்கவழக்கங்கலளயும் �ரபு்கலளயும் 

பபாறறுவார்்கள். 

சிங்கப்பூரில் சமூ்க ம�ாழிச் சூழல் �ாறி வருகிறது. மபரும்பாலான பிள்லள்கள் ஆஙகிலப் புழக்கம் 

அதி்கமுள்ள வீடடுச் சூழலிலிரு்நது வருகிறார்்கள். இல்த �னத்திறம்காணடு, இளம் �ாணவர்்களின் 

்தாயம�ாழி ்கறறல் ்கறபித்்தலில் நம் புரி்நதுணர்லவ வளர்த்துகம்காள்ள பவணடும். இ்தறம்கனபவ, 

்தாயம�ாழி்களுக்கான இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடம் ஆர்வமூடடும் 

பயன்முலனப்புமிக்க ்தாயம�ாழி நடவடிகல்க்கலளத் திடடமிடவும் வழிநடத்்தவும் ஆசிரியர்்களுககுத் 

துலணபுரிகிறது. ப�லும், ம்தாலலபநாககு, பநாக்கங்கள், ்கறறல் குறிகப்காள்்கள், வழி்காடடும் 

ப்காடபாடு்கள் ஆகியவறலற இது வழஙகுகிறது. இ்தன்வழி, பிள்லள்கள் விரும்பி ஈடுபடும் ்தாயம�ாழி 

்கறறல் சூழலல ஆசிரியர்்களால் உருவாக்க முடிகிறது.

நம் பிள்லள்கள் ்தாயம�ாழி ்கறறலில் வாழநாள் முழுவதும் ஆர்வஙம்காள்ள நாம் ஒன்றிலண்நது 

மசயறபடுபவாம்.

இ்நதிராணி ராஜா (கு�ாரி)

மூத்்த துலண அல�ச்சர், சடட அல�ச்சு �றறும்

்கல்வி அல�ச்சு

்சயதி
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பிள்லள்களின் ஆரம்ப ்கால ஆணடு்கள் அவர்்களின் ம�ாழி வளர்ச்சிககுக குறிப்பிடத்்தக்க 

்காலக்கடடம் என ஆயவு ்காடடுகிறது – இளவயதில்்தான் பிள்லள்களால் மவகு சுலப�ா்க ஒரு 

ம�ாழிலயக ்கறறுகம்காள்ள முடிகிறது. எனபவ, சிங்கப்பூரில் பாலர் பள்ளிக ்கல்வியின் ்தரத்ல்த 

உயர்த்தும் ம்தாடர் முயறசி்களின் ஒரு பகுதியா்கத் ்தாயம�ாழி்களுக்கான இளம் �ாணவர்்கலளப் 

பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடத்ல்தக ்கல்வி அல�ச்சு உருவாககியுள்ளது. இது குறிப்பா்கத் 

்தாயம�ாழி ்கறறல் ்கறபித்்தலல ப�ம்படுத்்த உ்தவும். உள்நாடடு, மவளிநாடடு ம�ாழி வல்லுநர்்கள், 

ஆசிரியர்்கள், �ழலலயர் ்கல்விப் பயிறறுவிப்பாளர்்கள், ஆபலாசலனக குழுவிலுள்ள ஆசிரியர்்கள் 

உள்ளூர் ம�ாழி வல்லுநர்்கள் ஆகிபயாருடன் விரிவான ஆபலாசலன நடத்தி, பணிச்சடடத்தின் 

முககிய அம்சங்கள் வடிவல�க்கப்படடன. 

சிங்கப்பூரின் சமூ்க ம�ாழிச் சூழலலக ்கருத்திறம்காணடு, இளம் �ாணவர்்களின் வளர்ச்சிககுப் 

மபாருத்்த�ா்கப் பாலர் பள்ளியின் ்தாயம�ாழி ்கறறலும் ்கறபித்்தலும் அல�ய பவணடும். எனபவ, 

இப்பணிச்சடடம் ப்கடடல் பபசு்தல் திறன்்களுக்கான அடிப்பலடலய அல�த்துத் ்தருகிறது; ப�லும், 

்தாயம�ாழிமூலம் நம் பல்லினப் பணபாடலட அறிமு்கப்படுத்துவப்தாடு நணபர்்கள், குடும்பத்தினர், 

சமூ்கத்தினர் ஆகிபயாருடன் ்தாயம�ாழியில் ம்தாடர்பும்காள்வல்தயும் ஊககுவிககிறது.  அப்தாடு, 

பாலர் பள்ளியின் இரணடாம் ஆணடின் இறுதியில் பிள்லள்கள் அலடய பவணடிய ்கறறல் 

குறிகப்காள்்கலளயும் இப்பணிச்சடடம் அறிமு்கப்படுத்துகிறது. பிள்லள்கள் ்தாயம�ாழி ்கறறலல 

விரும்புவப்தாடு ம்தாடக்கப்பள்ளியில் ்கறறலலத் ம்தாடர்வ்தறகுத் துலணயா்க அடிப்பலட 

அறிவாறறலலயும் திறன்்கலளயும் பணபு்கலளயும் மபறறிருப்பல்த இது உறுதிப்படுத்துகிறது. 

இப்பணிச்சடடம் மூன்று ்தாயம�ாழி்களிலும் ம�ாழிமபயர்க்கப்படடு, ்கல்வியாளருக்கான 

வழி்காடடியுடன் வழங்கப்படும். ்கல்வியாளருக்கான வழி்காடடியும் மூன்று ்தாயம�ாழி்களிலும் 

அல�்நதிருககும். இவறறில் குறிப்பிடப்படடுள்ள ப்காடபாடு்கலளத் ்தர�ான வகுப்பலற 

நலடமுலற்களா்க உருவாககுவ்தறகு இலவ ஆசிரியர்்களுககு உ்தவும். பாலர் பள்ளிக ்கல்வி 

நிலலயங்கள் பிள்லள்களின் அறிவாறறலலயும் திறன்்கலளயும் பணபு்கலளயும் பபணி வளர்ப்ப்தறகு 

உ்தவியா்கக ்கல்வி அல�ச்சு மூன்று ்தாயம�ாழி்களுககும் ்கறறல், ்கறபித்்தல் வளங்கலள உருவாககும். 

பாலர் பள்ளிக ்கல்வியாளர்்கள் பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி ்கறறலல வள�ாககி, அவர்்களுககுத் 

்தாயம�ாழியில் வாழநாள் முழுவதும் ஆர்வத்ல்தத் தூணடுவ்தறகு இ்ந்தப் பணிச்சடடம் வழி்காடடும் 

என்று நான் நம்புகிபறன்.

திரு�தி பலாக-பயா ம்தக மயாங

இயககுநர், ்கல்விச் பசலவ்கள் பிரிவு

்கல்வி அல�ச்சு

முன்னுளை

பதிப்புரில� © 2014, ்கல்வி அல�ச்சு, சிங்கப்பூர்
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நன்றி நவில்்தல்

இந்த ஆவண்தள்த உருவாககுவ்தற்கு நிபுண்ததுவ வழி்காடடலும் ஆபைாசளையும் வழங்கிய 

பின்வரும் மதியுளைஞர்களுககுக ்கல்வி அளமச்சு நன்றிளய்த ்்தரிவி்ததுக்்காள்கிறது:

Dr Chong-Loke Har Tshin

Education Consultant

Professor Zhou Jing 

Professor of Early Childhood Education 

Faculty of Early Education and Special Education 

East China Normal University 

Professor Nonie Lesaux 

Marie and Max Kargman Associate Professor in Human Development and Urban 

Education 

Harvard Graduate School of Education

இந்த ஆவணம் ்்தாடரோ்க நட்த்தப்ேடட ஆபைாசளையின்போது ்தங்்கள் பநை்தள்தச் 

்சைவிடடு ஆக்க்கைமாை ேரிநதுளை்கள் நல்கிய ோைர ேள்ளி்த ்தாய்மாழி ்கற்றல், ்கற்பி்த்தல் 

ஆபைாசளைக குழுவின் உறுப்பிைர்களுககு எங்்களின் நன்றி: 

்தலலவர்

Mrs Loke-Yeo Teck Yong

Director, Education Services Division 

துலணத் ்தலலவர் (முன்னாள்)

Mr Koh Kok Khai 

Former Deputy Director, Pre-school Education 

துலணத் ்தலலவர் 

Mr Liu Earnler 

Deputy Director, Pre-school Education

உறுப்பினர்்கள்

Dr Tan Chee Lay

Deputy Executive Director, Singapore Centre for Chinese Language

Dr Fadilah Isnin

Master Teacher/Malay Language, Malay Language Centre of Singapore

Mrs Tamilarasi Subramaniam

Master Teacher/Tamil Language, Umar Pulavar Tamil Language Centre

Mdm Ng Tai Cheen

Principal Master Teacher/Chinese Language, Singapore Centre for Chinese 

Language

Ms Tan Beng Luan

Founder, Creative O Preschooler’s Bay

Ms Roslinah Salleh

Principal, My First Skool at Ang Mo Kio Block 343

Ms Narayana Samy Pushpavalli

Principal, Ramakrishna Mission Sarada Kindergarten

துலண ஆ்தார வல்லுநர்்கள் / ஆபலாச்கர்்கள்

Mrs Woo-Mah Yoke Yoong

Former Deputy Director, Pre-school Education 

Dr Elizabeth Pang

Programme Director, Literacy Development, Curriculum Planning and 

Development Division

Dr Chong-Loke Har Tshin

Education Consultant
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பின்வரும் அளமப்பு்கள், உயர்கல்விக ்கழ்கங்்கள், ேயிற்சி்களள வழங்கும் அளமப்பு்கள் 

ஆகியவற்பறாடு ேல்பவறு ோைர ேள்ளி்கள், குழநள்தப் ேைாமரிப்பு நிளையங்்கள், 

்்தாடக்கப்ேள்ளி்கள் ஆகியவற்றின் மு்தல்வர்கள், ஆசிரியர்கள் ஆகிபயாரின் ேயன்மிக்க 

்கரு்தது்களுககு எங்்களின் நன்றி:

அல�ப்பு்கள், உயர்்கல்விக ்கழ்கங்கள், பயிறசி்கலள வழஙகும் அல�ப்பு்கள்

Asian International College 

Bentley Institute 

First Learning & Training Centre

Malay Language Centre of Singapore

Nanyang Institute of Management 

Ngee Ann Polytechnic

PAP Community Foundation (PCF)

SEED Institute 

Singapore Centre for Chinese Language

SIM University

University of South Australia (Associate Professor Angela Scarino)

பாலர் பள்ளி்கள்

Al-Mukminin Mosque Kindergarten

Bethesda Chapel Kindergarten

Christ Church Kindergarten

En-Naeem Mosque Kindergarten

Hasanah Mosque Kindergarten

Iman Kindergarten (CCK) Pte Ltd

Iman Kindergarten (Tampines) Pte Ltd

Iman Kindergarten (Tenagaville) Pte Ltd

Jurong Christian Church Kindergarten

Khalsa Kindergarten

Kidz Meadow Kindergarten (Pasir Ris)

The Little House (Montessori) Kindergarten Pte Ltd

PCF Canberra Education Centre (Block 330)

PCF Changi Simei Education Centre (Block 141)

PCF Bishan East Education Centre (Block 197)

PCF Bukit Panjang Education Centre (Block 422/420)

PCF Kaki Bukit Education Centre (Block 519/545)

PCF Little Wings Taman Jurong  (Block 161)

PCF Nanyang Education Centre (Block 825)

PCF Nee Soon Central Education Centre (Block 646/645)

PCF Radin Mas Education Centre (Block 108)

PCF Tampines Central Education Centre (Block 858)

PCF Tampines West Education Centre (Block 140)

PCF Woodlands Education Centre (Block 853)

PCF Whampoa Education Centre (Block 112)

Ramakrishna Sarada Mission Kindergarten

St. Francis of Assisi Kindergarten (Jurong West)

Zulfa Kindergarten

குழ்நல்தப் பரா�ரிப்பு நிலலயங்கள்

The Children’s Place

Creative O Preschooler’s Bay

EtonHouse Pre-School (Vanda Road) 

Global Child Development Centre

Harmony Child Care & Development Centre

Joy Little Skoolhouse

Kidz Meadow Childcare Centre 

The Kids’ Inn (Joo Chiat)

The Learning Ladder

Little Dolphins Playskool (Clementi Branch)

The Little Skool House International Pte Ltd (Sembawang)

Modern Montessori Childcare Development Centre (Kovan)

My First Skool at Ang Mo Kio Ave 4

My First Skool at Block 166 Punggol Central

My First Skool at Jurong Point

Pat’s Schoolhouse (Tanglin)

PCF Bukit Batok Sparkletots Child Care Centre 

PCF Kebun Baru Sparkletots

PCF Little Wings Yuhua Child Care Centre (Block 233)
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PCF Pasir Ris West Sparkletots

PPIS Child Development Centre (Sembawang)

SGM Murni Childcare Development Centre

ம்தாடக்கப்பள்ளி்கள்

Anglo-Chinese School (Primary)

Bukit View Primary School

Catholic High School (Primary)

Casuarina Primary School

CHIJ Primary (Toa Payoh)

CHIJ Our Lady of Good Counsel 

Concord Primary School

Edgefield Primary School

Fengshan Primary School

First Toa Payoh Primary School

Gan Eng Seng Primary School 

Greendale Primary School

Naval Base Primary School

Montfort Junior School 

North Vista Primary School

Pasir Ris Primary School

St. Anthony’s Primary School

Sembawang Primary School

Tao Nan School 

Zhonghua Primary School

Townsville Primary School

Qihua Primary School

புள்கப்ேடங்்களில் இடம்்ேற்ற பின்வரும் ோைர ேள்ளி்கள், குழநள்தப் ேைாமரிப்பு நிளையங்்கள் 

ஆகியவற்றின் பிள்ளள்கள், ஆசிரியர்கள், மு்தல்வர்கள் ஆகிபயாருககு எங்்களின் நன்றி:

Kidz Meadow Kindergarten (Pasir Ris)

My First Skool 

PCF Sembawang Education Centre (Block 755) 

PCF Canberra Education Centre (Block 330) 

PCF Pasir Ris West Education Centre (Block 517)

PCF Punggol Central Education Centre (Block 231) 

PCF Tampines East Education Centre (Block 261)

PPIS Child Development Centre (Bukit Batok)

Ramakrishna Mission Sarada Kindergarten 

Soka Kindergarten 
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 சிங்்கப்பூரின் இரு்மாழிக ்கல்விக்்காள்ள்க நமககு நல்ை ேைளை 

அளி்ததிருககிறது. ்தாய்மாழிளய அறிநதிருப்ேது, நம்ளம ஆசிய சமூ்கமா்க  

நிளைநாடடிக்்காள்ளவும், ஆசிய மைபு்களளயும் விழுமியங்்களளயும் 

்தக்களவ்ததுக்்காள்ளவும் உ்தவுகிறது. இது உை்களாவிய ் ோருளியலில் நம் 

மக்கள் பமபைாங்கி நிற்்க உ்தவுகிறது... நமது ் மாழியியல் ோைம்ேரிய்தள்தயும் 

அ்தைால் உணடாகும் அனுகூைங்்களளயும் ்கடடிக்காக்க நம்மால் முடிந்தவளை 

முயற்சி ்சயய பவணடும்.

பிர்த�ர் லீ சியன் லூங. 2011. ்கல்வி அல�ச்சு (2011). துடிப்புடன் ்கறபவர்்கலளயும் திறன்மிகு பயனாளர்்கலளயும் 
பபணி வளர்ப்பபாம்: 2010-ஆம் ஆணடு ்தாயம�ாழி்கள் �று ஆயவுக குழு அறிகல்க. பக்கம் 5

Chapter
1

அறிமு்கம் 
பிள்ளள்களின் சிந்தளையாற்றலும் ்கற்றலும் பமம்ேடுவ்தற்கு்த ்தாய்மாழிக ்கல்வி மி்கவும் 

முககியம். இந்த பநாக்க்ததுடன் ்தாய்மாழி்களுக்காை இளம் மாணவர்களளப் பேணி 

வளரககும் ேணிச்சடட்தள்தக ்கல்வி அளமச்சு ்வளியிடுகிறது. இது நான்கு மு்தல் ஆறு 

வயது வளையிைாை ோைர ேள்ளிப் பிள்ளள்களுககு மூன்று அதி்காை்ததுவ ்தாய்மாழி்களின் 

்கற்றலுககும் ்கற்பி்த்தலுககும் வழி்காடடுகிறது. இ்த்தாய்மாழி்களின் ்கற்றல், ்கற்பி்த்தல் 

ஆகியவற்றுககுப் ்ோரு்த்தமாை ்்தாளைபநாககு, பநாக்கங்்கள், ்கற்றல் குறிகப்காள்்கள், 

வழி்காடடும் ப்காடோடு்கள் ஆகியவற்ளறப் ேணிச்சடடம் எடு்ததுளைககிறது. 

“

”  
இயல் 1
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்கல்வியின் விரும்ே்த்தக்க விளளவு்கள்

இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடத்தின் (இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்த்்தல் 

– சிங்கப்பூர்ப் பாலர் பள்ளி்களுக்கான பாடக்கலலத்திடடப் பணிச்சடடம், ்கல்வி அல�ச்சு, 2012b) 

நம்பிகல்கலயயும் ப்காடபாடு்கலளயும் அடிப்பலடயா்கக ம்காணடு ்தாயம�ாழி்களுக்கான இளம் 

�ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடம் உருவாக்கப்படடுள்ளது.

இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடம், ்கல்வியின் விரும்பத்்தக்க விலளவு்கலளயும் 

பாலர் பள்ளிக ்கல்வியின் முககியப் படிநிலல விலளவு்கலளயும் பிள்லள்கள் அலடவ்தற்கான 

அடித்்தளத்ல்த அல�த்துத் ்தருகிறது. நம் பிள்லள்கள் எவ்வாறு இருக்க பவணடும் என்பல்த 

�னத்திறம்காணடு ்கல்வியின் விரும்பத்்தக்க விலளவு்கள் சிங்கப்பூர்க ்கல்வி முலறயின் இலகல்க 

வகுத்துள்ளன.

• எது சரி, எது ்தவறு என்பதில் வலுவான புரி்நதுணர்வு ம்காணடு, சூழநிலல்களுககு ஏறப 

மீளும்்தன்ல�யுடன் மசயறபடடு, ்தன்லன அறி்நது, ம்தளிவா்க �திப்பிடடு, சுய�ா்கவும் 

நுணுக்க�ா்கவும் சி்நதித்து, பயன்விலளவுமிக்க ்கருத்துப்பரி�ாறறத்தில் ஈடுபடும் ்தன்ைம்பிகள்க 

உள்ளவர.

• ்தன் சுய ்கறறலுககுப் மபாறுப்பபறறு, ்கறறல் நாடடத்தில் ப்கள்வி்கள் ப்கடடு, ்கருத்துத்ம்தரிவித்து, 

விடாமுயறசிபயாடு துடிப்புடன் ேங்்களிப்ேவர.

• குழுவா்கத் திறம்படச் மசயறபடடு, புது முயறசி்களில் ஈடுபடடு, எதிர்ம்காணட இடர்்கலளக 

்கலள்நது, புத்்தாக்கத்துடன் மசயறபடடு, உன்ன்த நிலலலய அலடயத் துடிப்புடன் ேங்்களிப்ேவர.

• சிங்கப்பூரில் நிலலத்திரு்நது, வலுவான குடில�யுணர்வுடன், விவர�றி்நது, ்தன்லனச் சுறறியுள்ள 

�றறவர்்களின் வாழகல்கலய ப�ம்படுத்துவதில் துடிப்புடன் பங்களிககும் அக்களற்்காணட 

குடிம்கன்.

ோைர ேள்ளிக ்கல்வியின் முககியப் ேடிநிளை விளளவு்கள்

பாலர் பள்ளிக ்கல்வியின் முககியப் படிநிலல விலளவு்கள், பாலர் பள்ளி நிலலயில் பிள்லள்களின் 

வளர்ச்சியில் எதிர்பார்க்கப்படும் விலளவு்கலள வலரயறுககின்றன. இவ்விலளவு்கள் பிள்லள்களின் 

முழுல�யான வளர்ச்சி, வாழநாள் ்கறறலுககு அவர்்கலளத் ்தயார்படுத்து்தல் ஆகியவறலற 

வலியுறுத்துகின்றன. பாலர் பள்ளிக ்கல்வியின் முடிவில், பிள்லள்கள்:

• எது சரி, எது ்தவறு என்ேள்த அறிநதிரு்த்தல்

• ேகிரநது்்காள்ளவும், மற்றவர்களுககு விடடுக்்காடுக்கவும் விளழ்தல்

• மற்றவர்களுடன் எணணங்்களளப் ேகிரநது்்காள்ள இயலு்தல் 

• ஆரவங்்்காள்வதுடன் ஆைாய பவணடும் என்னும் தூணடு்தளைப் ்ேற்றிரு்த்தல்

• புரிநதுணரவுடன் ப்கட்கவும் பேசவும் இயலு்தல்

• ்தம்ளமப்ேற்றி நல்லுணரவும் மைநிளறவும் ்்காணடிரு்த்தல்

• உடலியல் இயக்கம், ஆபைாககிய ேழக்கங்்கள் ஆகியவற்ளற வளர்ததுக்்காணடு, ேல்பவறு 

வள்க ்களை்களில் துடிப்புடன் ேங்்்கடு்த்தல் 

• ்தங்்கள் குடும்ே்ததிைர, நணேர்கள், ஆசிரியர்கள் ஆகிபயாளை பநசிப்ேதுடன் ேள்ளிளயயும் 

பநசி்த்தல் 

பாலர் பள்ளிக ்கல்வியின் முககியப் படிநிலல விலளவு்கலளயும் ்கல்வியின் விரும்பத்்தக்க 

விலளவு்கலளயும் பிள்லள்கள் அலடவ்தறகு உ்தவியா்க, ஆசிரியர்்கள் ்தங்களது ்தாயம�ாழிப் பாடக 

்கலலத்திடடத்ல்தத் திடடமிடவும், அ�லாக்கம் மசயயவும், பிள்லள்களின் ்கறறல் முலறலயக ்கவனித்து 

�திப்பிடவும் ்தாயம�ாழி்களுக்கான இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடட�ானது  

சில வழிமுலற்கலளப் பரி்நதுலரககிறது.
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  21-ஆம் நூற்றாணடுககுரிய ்சயல்திறன்்களுள் ்கரு்ததுப்ேரிமாற்ற்த திறன்்கள் 

முககியமாைளவ. நம் ்கல்வி்த திடட்ததின் முககியக கூறா்க இரு்மாழிக 

்கல்விக்்காள்ள்க ்்தாடரநது விளங்குகிறது. ஆங்கிைம் ்்தாடரபு்மாழியா்க 

அளை்ததுை்க நாடு்களில் ்்தாடரநது நீடிககும். நம் ஆசியப் ேணோடடு 

விழுமியங்்கள், ோைம்ேரியம் ஆகியவற்றுடன் நம் பிள்ளள்கள் இளணநதிருக்கவும், 

உை்கமயப் போககு அதி்கரி்தது வரும் சூழலில் மு்தன்ளம நிளைளய அளடயவும் 

நம் ்தாய்மாழி்கள் வழிப்காலும்.

்கல்வி அல�ச்சர் மெங சுவீ கியாட. 2012. ்கல்வி அல�ச்சில். (2012a).
நிதியாணடு 2012 அல�ச்சு்களுக்கான மசலவின �திப்பீடடு விவா்தம், மு்தலாம் பதில்.

சிங்்கப்பூரின் இரு்மாழிக ்கல்விக்்காள்ள்க 

இரும�ாழிக ்கல்விகம்காள்ல்க ந�து ்கல்விமுலறயின் அடிப்பலடயாகும். இகம்காள்ல்கயின்படி 

�ாணவர்்கள் அலனவரும் ஆஙகில ம�ாழிலயயும் ்தங்களது ்தாயம�ாழிலயயும் ்கற்க பவணடும். இ்தன் 

விலளவா்க, பல்பவறு இனத்்தவரும் ்கருத்துப்பரி�ாறறம் மசயவ்தறகுப் பயன்படும் மபாது ம�ாழியா்க 

ஆஙகிலம் தி்கழகிறது. சிங்கப்பூரர்்களின் பணபாடடு அலடயாள உணர்லவ உறுதிப்படுத்துவதில் 

்தாயம�ாழி முககியப் பங்காறறுவ்தால், ்தாயம�ாழிக ்கல்விலயயும் இரும�ாழிக ்கல்விகம்காள்ல்க 

வளர்ககிறது. இவ்வாறா்க, ்தலலமுலற ்தலலமுலறயா்கப் பாரம்பரியப் பணபு்கள் நீடித்து நிலலப்பது 

உறுதிமசயயப்படுகிறது. மபாருளியல் ்கணபணாடடத்தில் சிங்கப்பூரர்்கள் ஆஙகில ம�ாழி, ்தாயம�ாழி 

ஆகிய இரணலடயும் பயன்படுத்துவ்தால், ஆசியாவிலிரு்நதும் ப�ற்கத்திய நாடு்களிலிரு்நதும் ்த்கவலும் 

வாயப்பு்களும் மபற முடிகிறது. எனபவ, ஆஙகில ம�ாழிலயயும் ்தாயம�ாழிலயயும் வளர்ப்ப்தால் 

பணபாடு, மபாருளியல் அனுகூலங்கள் கிலடப்பப்தாடு, சிங்கப்பூரின் பல்லினப் பணபாடும் பல்லினச் 

சமு்தாயமும் மவறறி்கர�ா்க நீடித்து நிலலத்திருப்பல்த உறுதிமசயய முடிகிறது. 

்தாய்மாழி்கள் ்கற்றல், ்கற்பி்த்தல் மறு ஆயவு (2010)

இரும�ாழிக ்கல்விகம்காள்ல்க ்காலத்திறகு உ்க்ந்தபடி பயன்மிக்க்தா்க இருப்பல்த உறுதி 

மசயவ்தற்கா்க 2010-ஆம் ஆணடு ஜனவரி �ா்தம் ்கல்விக்கான ்தலலல� இயககுநர் ்தலலல�யில் 

்தாயம�ாழி்களுக்கான �று ஆயவுக குழு (MTLRC) அல�க்கப்படடது. வீடு்களில் பயன்படுத்்தப்படும் 

ஆதிக்க ம�ாழியா்க ஆஙகிலம் ்தலலமயடுத்து வருவ்தா்க விரிவான ஆயவு ஒன்றின் முடிவு்கள் 

ம்தரிவித்்தன. வீடடில் பபசப்படும் ம�ாழி, �ாணவர்்களின் ்தாயம�ாழி குறித்்த �னப்பபாகல்கயும் 

்தாயம�ாழித் திறலனயும் பாதிப்ப்தா்க ஆயவு ்கணடறி்ந்தது. அ்தாவது, ஆஙகிலம் பபசும் 

குடும்பங்களிலிரு்நது வரும் �ாணவர்்களில் ்தாயம�ாழி ்கற்க விரும்புபவாரின் எணணிகல்க குலறவா்க 

இரு்ந்தது.

வீடடில் மவவ்பவறு ம�ாழிப் பின்னணி்கலளயும், ்தாயம�ாழியில் மவவ்பவறு ம�ாழித்திறன்்கலளயும் 

மபறறுள்ள �ாணவர்்களுககு ஏறபத் ்தாயம�ாழி ்கறறல், ்கறபித்்தல் நடவடிகல்க்கலளத் திடடமிடுவது 

அவசியம் என்பல்த அறிகல்க எடுத்துலரத்்தது. உயர்நிலல வலர �ாணவர்்கள் ்தாயம�ாழி ்கறப்தறகு 

இது வழிவகுககும்.

“

”  
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்தாய்மாழி்கள் ்கற்றல், ்கற்பி்த்தல் ்்தாடரோை ஆயவு

இரும�ாழி்கள் ்கறப்தால் அறிவாறறல்சார் நன்ல�்கள் கிலடககும். அறிவுசார் ஆயவின்படி, ஒரு 

ம�ாழி ்கறபவர்்கலளவிட இரும�ாழி்கள் ்கறகும் பிள்லள்களுககுக ்கவனத்துடன் மசயறபடககூடிய 

ஆறறல் அதி்கம் (பயாலிஸடாக, கிபரக, & லுக, 2012). இப்படிப்படட பிள்லள்களால் குறிப்பிடட 

ஒரு பணியில் ்கவனத்ல்த நிலலநிறுத்தி, ்தங்களது இலககு்கலள அலடய முடியும் (பயாலிஸடாக 

& �ஜும்டர், 1998). பள்ளிச் சூழலில் பிள்லள்கள் ஆக்க்கர�ா்கச் மசயறபடுவ்தறகு உ்தவககூடிய 

பல்பவறு அறிவாறறல்சார் நன்ல�்களுள்1 இதுவும் ஒன்று (மபஸட, மில்லர், & நகலியரி, 2011). 

அது�டடு�ன்றி, இளம் வயதிபலபய ்தாயம�ாழி ்கறப்தன் முககியத்துவத்ல்த அறிவுசார் ஆயவு 

்காடடி வருகிறது. அணல�ய ஆயவின் முடிவு்கள்படி (ம்களல், 2011), எடடு வயதுககு முன்பா்க 

ஆஙகில ம�ாழிலயயும் ்தாயம�ாழிலயயும் ்கறகும் பிள்லள்களுககு இம்ம�ாழி்கலளத் ்தா�்த�ா்கக 

்கற்கத் ம்தாடஙகும் ச்க வயதினலரவிட உயர் நிலல வலர இம்ம�ாழி்களில் திறன்மபற அதி்க 

வாயப்பிருககிறது. ப�லும், பிள்லளயின் ்தாயம�ாழி ்கறறலுககுக குடும்பத்தினர் அளிககும் ஊக்கம்,  

ஆ்தரவு (மரன் & ெு, 2013; டிகசன், வூ, & டரகம�, 2012; அபு பக்கர், 2005; லி & ராவ், 2005), 

்தாயம�ாழி அடிக்கடி ப்கட்கப்படடுப் பயன்படுத்்தப்படு்தல், ்தாயம�ாழிப் பயன்பாடடுககு அளிக்கப்படும் 

முககியத்துவம் (டிகசன், வூ & டரகம�, 2012) மு்தலியவறலறயும் ்காரணங்களா்கக கூறலாம்.

2010-ஆம் ஆணடு ்தாயம�ாழி்கள் �று ஆயவுக குழுவின் அறிகல்க, அணல�யில் நடத்்தப்படட 

அறிவுசார் ஆயவு, ்தாயம�ாழி ஆயவு ஆகியவறறின் முடிவு்கலளக ்கருத்திறம்காணடு, நம் 

பிள்லள்களிடம் ்தாயம�ாழி ்கறப்தற்கான வலுவான அடிப்பலடலய உருவாக்க எணணியது. அல்தச் 

மசயறபடுத்தும் பநாக்கத்துடன் ்தாயம�ாழி்களுக்கான இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் 

பணிச்சடடம் உருவாக்கப்படடது. இது ்தாயம�ாழி ்கறறலுககும் ்கறபித்்தலுககும் வழி்காடடுகிறது.

1 நுணணாயவுச் சி்ந்தலனத்திறன், பன்மு்கச் மசயலாக்கத்திறன் மு்தலியலவ பிற அறிவாறறல்சார் நன்ல�்கள் ஆகும் (பயாலிஸடாக et al., 2012). 
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்கணபணாடடம்
்தாய்மாழி்களுக்காை இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளரககும் ேணிச்சடடம், ்தாய்மாழி 

்கற்றலில் பிள்ளள்கள் ஆரவம், ஈடுோடு, ் சயல்திறன் மிக்கவர்களா்க விளங்குகிறார்கள் என்னும் 

நம்பிகள்களய ளமயமா்கக்்காணடது. பிள்ளள்கள்மீது இந்த நம்பிகள்களயக ் ்காணடிருககும் 

ஆசிரியர்கள், ேணிச்சடட்ததின் ்்தாளைபநாககு, பநாக்கங்்கள், ்கற்றல் குறிகப்காள்்கள் 

ஆகியவற்ளற நிளறபவற்றும் நிளைளய ்நருங்கிவிடடைர எைக கூறைாம். ்தாய்மாழி 

்கற்றல், ்கற்பி்த்தலின் ்்தாளைபநாககு பநாக்கங்்களள நிரணயிககிறது. பநாக்கங்்களும் 

வழி்காடடும் ப்காடோடு்களும் ஆசிரியர்கள் ்தங்்களது வகுப்ேளறக ்கற்பி்த்தளை்த திடடமிட 

உ்தவுகின்றை. வழி்காடடும் ப்காடோடு்களளப் ேயன்ேடு்ததி ஆசிரியர்கள் வகுப்ேளறயில் 

்கற்பிககும்போது, ்கற்றல் குறிகப்காள்்களளக ்கரு்ததிற்்்காள்கிறார்கள். இவவாறு ்தாய்மாழி 

்கற்றல் ்கற்பி்த்தலின் ்்தாளைபநாககு நிளறபவற்றப்ேடும்.

ேடம் 1: ்தாய்மாழி்களுக்காை இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளரககும் 
ேணிச்சடட்ததின் ்கணபணாடடம்

பிள்ளள்கள் ஆரவம், ஈடுோடு, 
்சயல்திறனுடன் ்கற்ேவர்கள்

வழி்காடடும் ப்காடோடு்கள்

பநாக்கங்்கள்
1. ்கருத்துப்பரி�ாறறம்
 2. பணபாடு
  3. ம்தாடர்பிலணப்பு

்்தாளைபநாககு
ஈடுபாடடுடன் ்கறகும் பிள்லள்கள் 
்தாயம�ாழிலய விருப்பத்துடன் 

பயன்படுத்தி, ்தன்னம்பிகல்கயுடன் 
்கருத்துப்பரி�ாறறத்தில் ஈடுபடடு, 
நம் பல்லினப் பணபாடலடப் 

பபாறறி �திப்பர்

1. பிள்லள்களுககுத் ்தாயம�ாழி வாழும் ம�ாழியா்க பவணடும்
2. பல்பவறுபடட திறன்்கலளகம்காணட �ாணவர்்களுககு ஏறறவாறு ்தாயம�ாழி ்கறபித்்தல் அல�ய பவணடும்

3. நலடமுலற சார்்ந்த சூழல்்களில் ்தாயம�ாழி ்கறறல் ஈடுபாடுமிக்க்தா்கவும் ்கருத்துப்பரி�ாறறத்திறகு 
வழிவகுப்ப்தா்கவும் அல�யும்

்கற்றல் குறிகப்காள்்கள்
1. ்தாயம�ாழி ்கறறலில் 

ஆர்வஙம்காள்ளு்தல் 
2. அடிப்பலட ம�ாழித்திறன்்கலள 

வளர்த்்தல் 
3. நம் பல்லினப் பணபாடலடத் 

ம்தரி்நதும்காள்ளு்தல்

இயல் 2
VISION

Children as active learners, who enjoy
using Mother Tongue Language,

communicate with confidence and
appreciate the local ethnic culture

OBJECTIVES
1. Communication
  2. Culture
    3. Connection

Children are curious,
active and competent learners

LEARNING GOALS
1. Have an interest in learning 
   Mother Tongue Language                    
2. Develop foundational

language and literacy skills
3. Be aware of the 

local ethnic culture 

GUIDING PRINCIPLES

1. Mother Tongue Language is a living language to children
2. Teaching of Mother Tongue Language should cater to diverse learners

3. Learning of Mother Tongue Language is active and interactive, taking place in authentic settings
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்தாய்மாழி ்கற்கும் பிள்ளள்களளப் ேற்றிய எங்்கள் நம்பிகள்க

பிள்லள்கள் எப்படிப்படடவர்்கள், அவர்்களது திறன்்கள் யாலவ, அவர்்கள் எப்படிக 

்கறறுகம்காள்கிறார்்கள் என்பல்தப் பறறிய புரி்நதுணர்வு ஆசிரியர்்களின் வகுப்பலற நலடமுலற்கலள 

வடிவல�ககிறது. ஆசிரியர்்கள் பிள்லள்களின் சி்ந்தலனலயயும் ்கறறலலயும் எவ்வளவு சிறப்பா்க 

அல�த்து விரிவுபடுத்துகிறார்்கள் என்பல்த இதுபவ தீர்�ானிககும். வகுப்பலறயிலும் வகுப்பலறககு 

அப்பாலும் அர்த்்தமுள்ள ்கறறல் அனுபவங்கலளத் திடடமிடடுச் மசயறபடுவ்தறகும் அறிவுபூர்வ�ா்க 

முடிமவடுப்ப்தறகும் இது ஆசிரியர்்களுககுத் துலணபுரியும் (MOE, 2012b. பக்கம் 26).

பிள்ளள்கள் ஆரவம், ஈடுோடு, ்சயல்திறனுடன் ்தாய்மாழிளயக 
்கற்ேவர்கள்.

ஆரவ்ததுடன் ்கற்ேவர்கள்

பிள்லள்கள் இயல்பா்கபவ ்தங்கள் சுறறுச்சூழலல நுணுகிப் பார்த்துக ்கறகும் ஆர்வமுலடயவர்்கள். 

நம் பல்லினப் பணபாடு2 சார்்ந்த பாரம்பரியங்கலளயும், மவவ்பவறு சூழநிலல்களிலும் சுறறுச்சூழலில் 

்காணப்படும் அச்சு மவளியீடு்களிலும் (எ-டு : ்கலட அறிவிப்புப் பலல்க்கள், விளம்பரங்கள், ல்கபயடு்கள்) 

்தாயம�ாழி எவ்வாறு பயன்படுத்்தப்படுகிறது என்பல்தயும் அவர்்கள் ்கவனிககிறார்்கள். ஆர்வத்துடன் 

்கறகும் இயல்புள்ள பிள்லள்கள் அன்றாடம் ்தாயம�ாழியில் ்தங்கலளச் சுறறியுள்ளவர்்களுடன் 

்கருத்துப்பரி�ாறுவ்தன்வழி ப�லும் பலவறலறக ்கறறுகம்காள்கிறார்்கள். 

ஈடுோடடுடன் ்கற்ேவர்கள்

பிள்லள்கள் எல்தயும் மசயது பார்ப்ப்தன்மூலம் ஈடுபாடடுடன் ்கறபவர்்கள். ம�ாழிவளமிக்க இயல்பான 

சூழலில் ப்கடடும் பபசியும் பிள்லள்கள் ்தாயம�ாழிலயக ்கறறுகம்காள்கிறார்்கள். இயல்பான 

வாழகல்கச் சூழலில் பஙப்கறறல், ஆராய்தல், மசயது பார்த்்தல் ஆகியவறறின்மூலம் பல்லினப் 

பணபாடடின்  பாரம்பரியத்ல்தயும் பழக்கப்படுத்திகம்காள்கிறார்்கள். 

்சயல்திறனுடன் ்கற்ேவர்கள்

சரியான ஆ்தரவும் சூழலும் அல�யப்மபறறால், பிள்லள்கள் எல்தயும் ்கறறுகம்காள்ளககூடிய 

மசயல்திறன் மிகு்ந்தவர்்கள். இவர்்கள் மவவ்பவறு ம�ாழிப் பின்னணி்களுடனும் ்தாயம�ாழித் 

திறன்்களுடனும் பாலர் பள்ளியில் பசர்கிறார்்கள். ஆசிரியர்்களும் குடும்பத்தினரும் ்தரும் ஆ்தரவும் 

பபணி வளர்ககும் சுறறுச்சூழலும் பிள்லள்கள் ்தன்னம்பிகல்கயுடன் ்தங்கள் குடும்பத்தினருடனும் 

சமூ்கத்துடனும் ்தாயம�ாழியில் உலரயாடுவல்த உறுதிப்படுத்துகின்றன.

2 நம் பல்லினப் பணபாடு என்பது சிங்கப்பூரின் மூன்று இனப் பிரிவினரின் (அ்தாவது சீனர், �லாயக்காரர், இ்நதியர்) �ரபு்கலளயும் பணபாடு்கலளயும் 
குறிப்பிடுகிறது.
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எங்்கள் பநாக்கங்்கள்

இ்ந்தத் ம்தாலலபநாகல்க அலடய, பாலர் பள்ளித் ்தாயம�ாழி ்கறறல் ்கறபித்்தலுககுப் பின்வரும் 

மூன்று பநாக்கங்கலளப் பணிச்சடடம் வலரயறுககிறது: ்கரு்ததுப்ேரிமாற்றம், ேணோடு, 

்்தாடரபிளணப்பு3.

ஈடுோடடுடன் ்கற்கும் பிள்ளள்கள் ்தாய்மாழிளய விருப்ே்ததுடன் ேயன்ேடு்ததி, 
்தன்ைம்பிகள்கயுடன் ்கரு்ததுப்ேரிமாற்ற்ததில் ஈடுேடடு, நம் ேல்லிைப் ேணோடளடப் 
போற்றி மதிப்ேர.

பிள்லள்கள் ்தாயம�ாழிலயப்பறறி அதி்க�ா்கத் ம்தரி்நதும்காள்வதில் ஆர்வஙம்காள்வப்தாடு 

அன்றாடம் ்தாயம�ாழிலயப் பயன்படுத்துபவர்்களா்கவும் வளர்வார்்கள் என்பது ்தாயம�ாழி்களுக்கான 

இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடத்தின் ம்தாலலபநாக்காகும். ்தாயம�ாழியில் 

்கருத்துப்பரி�ாறறம் நி்கழத்துவப்தாடு, நம் பல்லினப் பணபாடலட அறி்நதும்காள்ளவும் 

பிள்லள்களுககு வாயப்பளிக்கப்படும்.

எங்்கள் ்்தாளைபநாககு

எனபவ, ்தாயம�ாழிக ்கல்வி நம் பிள்லள்களுககுச் சிங்கப்பூர்ப் பணபாடடு அலடயாள உணர்லவ 

அளிப்பப்தாடு, குடும்ப உறுப்பினர்்கள், நணபர்்கள், சமூ்கத்தினர் ஆகிபயாருடன் ம்தாடர்பும்காள்ளவும் 

அவர்்களுககுத் துலணபுரிகிறது.

1. ்கரு்ததுப்ேரிமாற்றம் பின்வருவனவறறில் பிள்லள்களின் அடிப்பலட ம�ாழித்திறன்்கலள 

வளர்த்்தல்:

• புரி்நதுணர்வுடன் ப்கடடல்

• ்தன்னம்பிகல்கயுடன் பபசு்தல்

• பிறர் உ்தவியுடன் எழுத்து்கலள அலடயாளம் ்கணடு வாசித்்தல்

• சி்ந்தலன்கலளப் பிரதிபலிக்க அலடயாளமிடு்தல், குறியீடு்கலள 

வலர்தல், எழுத்து்கலள எழுது்தல்

2. ேணோடு பின்வருவனவறறில் விழிப்புணர்லவ ஏறபடுத்தி, நம் பல்லினப் 

பணபாடலடப் பிள்லள்கள் பபாறறி �திக்கச் மசய்தல்:

• விழாக்கள், பழக்கவழக்கங்கள், �ரபு்கள்

• நாடடுப்புறக ்கல்த்களும் இ்தர ்கல்த்களும்

3. ்்தாடரபிளணப்பு பின்வருவனவறறில் குடும்ப உறுப்பினர்்கள், நணபர்்கள், சமூ்கத்தினர் 

ஆகிபயாருடன் பிள்லள்கள் வலுவான உறலவ வளர்த்்தல்:

• விழாக்கள், பழக்கவழக்கங்கள், �ரபு்கள் ஆகியலவ சார்்ந்த 

நடவடிகல்க்களில் ஈடுபாடடுடன் பஙகுமபறு்தல்

• அன்றாட வாழகல்கயில் ்தாயம�ாழிலயப் பயன்படுத்தி, ்தாயம�ாழி 

்கறறல் அனுபவங்கலளப் பகிர்்நதும்காள்ளு்தல்

்கற்றல் குறிகப்காள்்கள்

ந�து பிள்லள்களுககுத் ்தாயம�ாழி ்கறறலில் வலுவான ம்தாடக்கத்ல்த அளித்து, வாழநாள் முழுவதும் 

்தாயம�ாழி ்கறபவர்்களா்க உருவாககுவப்த ்தாயம�ாழி்களுக்கான இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி 

வளர்ககும் பணிச்சடடத்தின் இலக்காகும். இவ்விலகல்க நிலறபவறற, பாலர் பள்ளி 2-ஆம் ஆணடு 

(K2) முடிவ்தறகுள் கீழக்காணும் மூன்று ்கறறல் குறிகப்காள்்கலளயும் பிள்லள்கள் அலடவ்தறகு 

ஆசிரியர்்கள் வாயப்பு்கள் வழங்க பவணடும்.

்கற்றல் குறிகப்காள் 1:
்தாய்மாழி ்கற்றலில் ஆரவங்்்காள்ளு்தல்

்தாயம�ாழி ்கறறலில் ஆர்வமுள்ள பிள்லள்கலளத் ்தாயம�ாழிலயப்பறறித் ம்தரி்ந்தவறறுககும் 

ம்தரி்நதும்காள்ள பவணடியவறறுககும் இலடயிலான இலடமவளிலயக ்கலளயு�ாறு ஊககுவிக்க 

பவணடும். அவர்்களுககுச் ச்க வயதினரும் ஆசிரியர்்களும் ஆ்தரவு அளிக்க பவணடும். பிள்லள்கள் 
3 2010-ஆம் ஆணடு ்தாயம�ாழி்கள் �று ஆயவுக குழு அறிகல்கயின் பநாக்கங்களுககு ஏறப நிர்ணயிக்கப்படட இம்மூன்று பநாக்கங்களும், பாலர் 
பள்ளிக ்கல்வி பயிலும் பிள்லள்களின் வளர்ச்சிககு ஏறப வடிவல�க்கப்படடுள்ளன.
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்தாய்மாழி நடவடிகள்க்களில் ஈடுோடடுடன் ேங்ப்கற்றல்4

்தாயம�ாழிலயப் பபசககூடிய பாது்காப்பான சூழலில் ்தாங்கள் இருப்ப்தா்கப் பிள்லள்களுககுத் 

ப்தான்றும்பபாது, ்தாயம�ாழி நடவடிகல்க்களில் ஈடுபாடடுடன் பஙப்கறபார்்கள்.

்தாயம�ாழிலய இரணடாம் ம�ாழியா்கக ்கறகும் சில பிள்லள்கள் ்தாயம�ாழியில் பபசுவ்தறகுக 

கூச்சப்படுகிறார்்கள் (கரஷன் & மடர்ரல், 1983). ஆனால், சுடடிக்காடடு்தல், ்தலலயலசத்து 

ஆப�ாதித்்தல் அல்லது �றுத்்தல், லசல்க ்காடடு்தல், ்தலலலய ஆடடு்தல்  மு்தலிய மசயல்்கலளச் 

மசயது ்தாயம�ாழி நடவடிகல்க்களில் அவர்்களால் ஈடுபாடடுடன் பஙகுமபற முடியும். நாளலடவில் 

அவர்்கள் வாயம�ாழியா்கப் பதிலளிககும்பபாதும், ஆர்வத்ப்தாடு ்தாயம�ாழி நடவடிகல்க்களில் 

ஈடுபடும்பபாதும் ்தங்கள் பதிலுலர்களில் ்தாயம�ாழிலயப் பயன்படுத்்த முலனவர்.

4 ்தாயம�ாழி நடவடிகல்க்கள் என்பன ்தாயம�ாழியில் நடத்்தப்படும் நடவடிகல்க்கலளக குறிககின்றன. இலவ பிள்லள்கள் மபற பவணடிய 
்தாயம�ாழி சார்்ந்த அறிவாறறல், திறன்்கள், பணபு்கள் மு்தலியவறறுக்கான ்கறறல் அனுபவங்களாகும் அல்லது ்கவின்்கலல்கள், பலடப்பாறறல், ்தலச 
இயக்கத்திறன்்கள் ப�ம்பாடு மு்தலியவறறுக்கான ்கறறல் அனுபவங்களாகும்.

்தாய்மாழி நடவடிகள்க்களள விரும்பு்தல்

பிள்லள்கள் ்தாயம�ாழி நடவடிகல்க்கலள விரும்பும்பபாது, ்தங்கள் விருப்பத்ல்தப் பல வழி்களிலும் 

மவளிப்படுத்துகிறார்்கள். அவர்்கள் ்தாயம�ாழியில் மசாற்கலள உருவாக்கககூடும்; குறிப்பிடட 

்தாயம�ாழிப் புத்்த்கத்தில் ஆர்வம் ்காடடககூடும்; ஒரு ்கல்தலயச் மசால்லபவா அல்லது 

நடித்துக்காடடபவா கூடும்.

்தாயம�ாழி நடவடிகல்க்கலளப் பிள்லள்கள் விரும்பும்பபாது, ்தங்களுககுப் பிடித்்த ்தாயம�ாழி 

நடவடிகல்க்கள்பறறித் ்தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்்களிடம் கூறுவார்்கள்; நம் பல்லினப் 

பணபாடலடப்பறறியும் விழாக்கலளப்பறறியும் ப�லும் ்கறறுகம்காள்வதில் ஆர்வங்காடடுவார்்கள்.

்கற்றல் குறிகப்காள் 2:
அடிப்ேளட ்மாழி்ததிறன்்களள வளர்த்தல்

அடிப்பலட ம�ாழித்திறன்்கலள வளர்த்துகம்காள்ளும் பிள்லள்களால் �றறவர்்களிடம் 

்தன்னம்பிகல்கயுடன் ம்தாடர்பும்காள்ள முடியும். பாலர் பள்ளி இரணடாம் ஆணடின் முடிவில் 

பிள்லள்களுககு இருக்கபவணடிய நான்கு அடிப்பலட ம�ாழித்திறன்்கலள இப்பணிச்சடடம் 

அலடயாளம் ்கணடுள்ளது:

்தாயம�ாழி ்கறறலில் விரும்பி ஈடுபாடு ்காடடும்பபாது, ்தாங்கள் ்கறறுகம்காள்ள பவணடியவறறில் 

கூடு்தல் ்கவனம் மசலுத்துவார்்கள். ப�லும், அடிப்பலட ம�ாழித்திறன்்கலள வளர்த்துகம்காணடு, 

நம் பல்லினப் பணபாடலடப் பறறிய விழிப்புணர்லவயும் மபறுவார்்கள்.
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்கருத்துப்பரி�ாறறத்தின்வழியும் விலளயாடடின்வழியும் பல்பவறு வார்த்ல்த்கலளயும் 

மசாறமறாடர்்கலளயும் பிள்லள்கள் பயன்படுத்்த அறிகின்றனர். இ்தறகு எடுத்துக்காடடு �ரு்ந்த்கச் 

புரிநதுணரவுடன் ப்கடடல்

பிள்லள்களின் ப்கடடல் ்கருத்்தறி்தல் திறன்்கலள வளர்ப்பது எதிர்்காலத்தில் அவர்்களது வாசிப்புக 

்கருத்்தறி்தல் திறன்்கலள வளர்ப்ப்தற்கான மு்தறபடி (மபர்ஃமபடடி, லணடி & ஓகஹில், 2005).

உலரயாடல்்கள், பாடல்்கள், ்கல்தப்புத்்த்கங்கள் வாசித்்தல் மு்தலிய பறபல கூறு்களில் இடம்மபறறுள்ள 

ம�ாழி பயன்பாடலடக ப்கடப்தறகுப் பிள்லள்களுககு வாயப்பளிக்க பவணடும். அப்பபாது, அவர்்கள் 

்கவனித்துக ப்கட்கககூடிய திறலனயும் ்தாயம�ாழியில் புரி்நதுணர்லவயும் வளர்த்துகம்காள்வார்்கள். 

அவர்்கள் ்தங்கலளச் சுறறிலும் நலடமபறும் உலரயாடல்்கலளக ப்கடகும்பபாது, புதிய மசாற்கள் 

அல்லது மசாறமறாடர்்கலளக ்கணடறிவார்்கள்.

்கரு்தள்த ்வளிப்ேடு்ததுவற்்கா்கப் பேசு்தல்

பிள்லள்களின் பபச்சு �திக்கப்படடு, அவர்்கள் ்தங்களது எணணங்கலளயும் சி்ந்தலன்கலளயும்

வார்த்ல்த்களில் மவளிப்படுத்துவ்தறகு ஊக்க�ளித்்தால், அவர்்களின் ்தன்னம்பிகல்க வளரும்.

சூழலில் �ருத்துவரா்கவும் பநாயாளியா்கவும் பாத்திரப�றறு நடித்்தல் (மெரிஸ, ம்காலின்ம்காஃப் 

& ஹிர்ஷ்-பமசக, 2010). எளிய வாககியங்கள் (எ-டு: “எனககு எழுதுப்கால் பவணடும்.”) மு்தல் 

வினா வாககியங்கள் (எ-டு: “அது என்ன?”) வலர பலவல்கயான வாககியங்களில் ்கருத்துப்பரி�ாறறம் 

நி்கழத்து�ாறு அவர்்கள் ஊககுவிக்கப்படுகிறார்்கள். இது பிள்லள்களின் பபச்சுத்திறன் ப�ம்படுவ்தறகும் 

வாயம�ாழியும் எழுத்தும�ாழியும் எவ்வாறு ஒன்றுககு ஒன்று துலணயா்க இருககின்றன என்பல்தப் 

புரி்நதும்காள்வ்தறகு�ான அடிப்பலடலய உருவாககுகிறது. ப�லும், புதிய எணணங்கலள 

உருவாககிகம்காள்வ்தறகும் அவறலற �றறவர்ககுத் ம்தரிவிப்ப்தறகும் எதிர்்காலத்தில் பிள்லள்களுககு 

இத்திறன்்கள் துலணபுரிகின்றன. எனபவ, பிள்லள்களின் பபசு்தல் திறன் ப�ம்பாடு எதிர்்காலத்தில் 

அவர்்களின் வாசிப்புக ்கருத்்தறி்தலுககும் எழுதுவ்தறகும் உ்தவும்.

்சாற்்களள அளடயாளம் ்கணடு வழி்காடடு்தபைாடு வாசி்த்தல்

பிள்லள்கள் நல்ல வாசிப்புப் பழக்கங்கலள வளர்த்துகம்காள்ளவும் ்தாயம�ாழியில் பலவல்கயான படப் 

புத்்த்கங்கலளயும் மபாருத்்த�ான வாசிப்பு வளங்கலளயும் ப்தடிப் மபறவும் ஊககுவிக்கப்படுகிறார்்கள். 

பிள்லள்கள் வாசிப்புப் பழக்கத்ல்த வளர்த்துகம்காணடால், வாழநாள் முழுவதும் ம�ாழிலயக 

்கறறுகம்காள்ள உ்தவியா்க இருககும் (டன்்கன், 2010).

பிள்லள்கள் படப் புத்்த்கங்கலளப் படிககும்பபாது, ்தாங்கள் படித்்தவறறின் மபாருலள ஆசிரியர்்கள் 

அல்லது ச்க �ாணவர்்களின் உ்தவியுடன் புரி்நதும்காள்ள முலனவார்்கள். அப்தாடு, படப் 

புத்்த்கங்களில் இடம்மபறறிருககும் எளிய மசாற்கலளயும் மசாறமறாடர்்கலளயும் அலடயாளம் 

்காணவும் பிள்லள்களுககு வாயப்புக கிலடககும். எளிய படப் புத்்த்கத்ல்தப் படிக்க முலனயும்பபாது 

பிள்லள்களுககுத் ்தன்னம்பிகல்க பிறககும். இதுபவ ம�ாழிலய ப�லும் ்கறறுகம்காள்ள அவர்்கலள 

ஊககுவிககும் (பாயர், 2001). ப�லும், ்தாயம�ாழியின் சில அடிப்பலட அம்சங்கலளப் பறறிய 

விழிப்புணர்வும் அவர்்களுககு ஏறபடும். அ்ந்த அறிவாறறலலப் பயன்படுத்தி வகுப்பலற, வீடு, 

அக்கம்பக்கம் மு்தலிய சுறறுச்சூழல்்களில் அடிக்கடி ்தாம் பார்ககும் மசாற்கலளயும்  வாசிப்பார்்கள்.
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பிள்லள்கள் ்தாங்கள் வலர்ந்தவறலறயும் கிறுககியவறலறயும் ்தங்கள் ஆசிரியர்்கபளாடும் 

நணபர்்கபளாடும் பகிர்்நதும்காள்வல்த விரும்புவார்்கள். இது ்தாயம�ாழியில் ம்தாடர்பும்காள்ள 

அவர்்கலள ஊககுவிககும். அப்தாடு, ்தங்களது எணணங்கலள வலர்நதும் கிறுககியும் 

எடுத்துக்காடட முடியும் என்ற புரி்நதுணர்வும் வளரும். பிள்லள்களின் ்தலச இயக்கத்திறன்்கள் 

இன்னும் உருவா்காதிரு்ந்தால், அவர்்கள் எழுத்தின் ப்காடு்கலள முலறயா்க எழுதுவார்்கள் என 

எதிர்ப்பார்க்க முடியாது. இரு்ந்தாலும், அவர்்கள் ்தங்களது ஆசிரியர்்கலளப் பார்த்துப் படிப்படியா்கக 

்கறறுகம்காள்வார்்கள். எழுதுப்காலல எப்படிச் சரியா்கப் பிடித்து முலறயா்க எழுதுவது என்பல்தப் 

பிள்லள்களுககுக ்கறறுத் ்தரும் ்தகு்ந்த முன்�ாதிரி்களா்க ஆசிரியர்்கள் விளங்க பவணடும்.

சிந்தளை்களளப் பிைதிேலிக்க அளடயாளமிடு்தல், குறியீடு்களள வளை்தல், எழு்தது்களள 
எழுது்தல்.

பிள்லள்கள் ்தங்கள் எணணங்கலள மவளிப்படுத்துவ்தறகுக கிறுககு்தல், அலடயாளமிடு்தல், வலர்தல், 

குறியீடு்கலளப் பயன்படுத்து்தல் ஆகியவறலற விரும்பிச் மசயவார்்கள். எழுத்து்கலள �ணலில் 

எழுதிபயா ்களி�ணணில் வடிவல�த்ப்தா பார்ப்பார்்கள். படிப்படியா்கப் பிள்லள்கள் ்தங்களது ்தலச 

இயக்கத்திறன்்கலளயும், ்கண-ல்க ஒருஙகிலணப்லபயும், எழுதுவ்தற்கான சரியான உடறபாஙல்கயும் 

வளர்த்துகம்காள்வார்்கள். ப்காடு்களும் வடிவங்களும் எழுத்து்கலள உருவாககுகின்றன என்பல்தயும், 

எழுத்து்கலள ஒன்று பசர்த்்தால் மசாற்கள் உருவாகும் என்பல்தயும் அவர்்கள் புரி்நதும்காள்வார்்கள். 

(நியூ�ன், 1999).

்கற்றல் குறிகப்காள் 3:
நம் ேல்லிைப் ேணோடளட்த ்்தரிநது்்காள்ளு்தல்

்தாயம�ாழி ்கறறலுககும் பணபாடு சார்்ந்த பழக்கவழக்கங்களுககும் �ரபு்களுககும் மநருக்க�ான 

ம்தாடர்புணடு. �ரபு்கலளயும் நாடடுப்புறக ்கல்த்கலளயும் ்கறறுகம்காள்ளவும், பணபாடு சார்்ந்த 

நடவடிகல்க்களில் ஈடுபாடடுடன் பஙகுமபறவும் பிள்லள்களுககு வாயப்பளிக்கப்படும்பபாது, 

குறிப்பிடட அறமநறி்கலள அவர்்கள் அறி்நதும்காள்வார்்கள்; ப�லும், பணபாடு சார்்ந்த பல்பவறு 

கூறு்கலளயும் ம்தரி்நதும்காள்வார்்கள். எடுத்துக்காடடா்க, சிங்கப்பூர்ச் சூழலுககுப் மபாருத்்த�ான 

விழாக்கலளப்பறறித் ம்தரி்நதும்காள்ளலாம். பணபாடு சார்்ந்த ்கல்த்களிலும் நலடமுலற்களிலும் 

எடுத்துலரக்கப்படும் அறமநறிப் பணபு்கள் பிள்லள்களின் அன்றாட வாழகல்கபயாடு ம்தாடர்புலடயலவ 

என்பல்தப் பிள்லள்களுககுப் புரியலவக்க பவணடும். அவறலற �றுபடியும் மசால்லவும் அவறலறப்பறறிப் 

பபசவும் நலடமுலறப்படுத்்தவும் பிள்லள்களுககு வாயப்பளிப்பது இ்தறகுத் துலணபுரியும்.

ேழக்கவழக்கங்்களளயும் மைபு்களளயும் ்்தரிநது்்காள்ளு்தல்

பிள்லள்கள் இளம் வயதில் ்தங்கள் பணபாடடு அலடயாளத்ல்தயும் ்தங்கள் இனத்ல்தயும் 

அறி்நதிருப்பார்்கள் (மவணடன்புபராக, 2000).

பிள்லள்கள் ்தங்கள் இனத்தின் பழக்கவழக்கங்கலளயும் �ரபு்கலளயும் அறி்நதிரு்ந்தால், அவர்்களால் 

்தங்கள் ்தனித்்தன்ல�லயயும் சமூ்கத்துடனான உறலவயும் உருவாககிகம்காள்ள முடியும். ஒருவர் 

்தம் இனத்்தவரின் பழக்கவழக்கங்கலளயும் �ரபு்கலளயும் ம்தரி்நதிருப்பது ஆக்க்கர�ான அலடயாள 

உணர்லவ வளர்ப்ப்தற்கான படியாகும். ஆக்க்கர�ான அலடயாள உணர்லவப் மபறறிருககும் 

பிள்லள மீளும்்தன்ல�யுடன் வளர்பருவத்தின் சவால்்கலள எதிர்ம்காள்வார் (புரூக்கர் & ஊடமெட, 

2008). பிள்லள்கள் உணல�யான, மபாருத்்த�ான சூழல்்களில் இத்்தல்கய பழக்கவழக்கங்கலளயும் 

�ரபு்கலளயும் ஈடுபாடடுடன் ப�றம்காள்ள பவணடும்.
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நணேர்கள், குடும்ே்ததிைர, சமூ்க்ததிைருடன் ்கரு்ததுப்ேரிமாற்றம்

்தாயம�ாழி ்கறறலில் பிள்லள்கள் மபரும்பாலும் ்தங்களது ஆசிரியர்்கலள �டடு�ன்றி, குடும்ப 

உறுப்பினர்்கள், நணபர்்கள், சமூ்கத்திலுள்ள நம்பிகல்கககுரிய ்தனி�னி்தர்்கள் ஆகிபயாலரயும் 

வழி்காடடி்களா்கக ம்காள்வர் (மராம்காஃப், 1990).

ம�ாழி ்கறறல் வகுப்பலறயிலும் வகுப்பலறககு அப்பாலும் எ்நபநரத்திலும் நடககும் (லெலாணட, 

2004). அப்த பபால, பிள்லள்கள் ்தங்கள் நணபர்்கள், குடும்பத்தினர், சமூ்கத்தினர் ஆகிபயாரின்மூலம் 

நம் பல்லினப் பணபாடலடப்பறறிக கூடு்தலா்கக ்கறறுகம்காள்ள முடியும். குறிப்பா்க, பழக்கவழக்கங்கள் 

�ரபு்கள் சார்்ந்த நடவடிகல்க்களில் பிள்லள்கள் அவர்்கபளாடு ஈடுபாடடுடன் பஙகுமபறும்பபாது 

்தங்கள் அனுபவங்கலள அவர்்களுடன் பகிர்்நதும்காள்வர். ப�லும், இ்நநடவடிகல்க்கள் பிள்லள்கள் 

்தாங்கள் ்கறறுகம்காணடவறலற வலுப்படுத்திகம்காள்ளவும் வாயப்பு்கலள வழஙகுகின்றன. 

இத்்தல்கய ்கருத்துப்பரி�ாறறங்களின்மூலம் ்தாயம�ாழி ்கறறலில் பிள்லள்கலள முழுல�யா்க 

ஈடுபடுத்்த முடியும். அப்தாடு, ்தங்கள் அன்றாட வாழகல்கககு அவசிய�ான ்தாயம�ாழிலய வாழும் 

ம�ாழியா்க அவர்்களால் உணர முடியும்.

அடடவலண 1 பாலர் பள்ளி இரணடாம் ஆணடின் இறுதியில் பிள்லள்கள் மபறறிருக்க பவணடிய 

மூன்று ்கறறல் குறிகப்காள்்களான முககிய அறிவாறறல், திறன்்கள், பணபு்கள் ஆகியவறறின் 

சுருக்கத்ல்த வழஙகுகிறது. ஒவ்மவாரு ்கறறல் குறிகப்காலளயும் அலடய பிள்லள்களின் ்கறறல் 

எவ்வாறு இருக்க பவணடும் என்ப்தற்கான எடுத்துக்காடடு்களின் படடியலலயும் அடடவலண 

வழஙகுகிறது. ஆசிரியர்்கள் ்தாங்கள் ்கவனித்்தவறறின் அடிப்பலடயிலும் பிள்லள்களின் 

்தாயம�ாழி ்கறறலலப் பறறிய புரி்நதுணர்வின் அடிப்பலடயிலும் இ்ந்தப் படடியலில் இன்னும் பல 

எடுத்துக்காடடு்கலளச் பசர்க்கலாம்.

்கற்றல் குறிகப்காள் 1 - ்தாய்மாழி ்கற்றலில் ஆரவங்்்காள்ளு்தல்

முககிய அறிவாற்றல் / 

திறன்்கள் / ேணபு்கள்

பிள்லள்கள் பின்வருவனவறலறச் மசயயும்பபாது, அவர்்களின் 

்கறறலல எவ்வாறு ்கண்காணிக்கலாம் என்ப்தற்கான சில 

எடுத்துக்காடடு்கள்**:

்தாய்மாழி 
நடவடிகள்க்களில்
ஈடுோடடுடன் ேங்ப்கற்றல்

• பாடலில் இடம்மபறறுள்ள அலசவு்கலளச் மசய்தல், விலளயாடடு்கலள 
விலளயாடு்தல், வாசித்துக ்காடடப்படும் ்கல்த்களுககு ஏறபச் மசயறபடு்தல்

• ்தாயம�ாழி நடவடிகல்க்களின்பபாது ப்கள்வி்கள் ப்கடடல்

• ்தாயம�ாழி நடவடிகல்க்களின்பபாது ்கறறல் ம்தாடர்பான உ்தவி ப்கடடல்

• உலரயாடலின்பபாது புதிய மசாற்கலளப் பயன்படுத்்த முயலு்தல்

• மு்க�ன் கூறுவ்தறகுரிய மபாதுவான மசாறமறாடர்்கலளப் பயன்படுத்திபயா 
எளிய ப்கள்வி்கள் ப்கடபடா உலரயாடலலத் ம்தாடங்க முயலு்தல்

• சுறறுப்புறத்தில் ்காணப்படும் ்தாயம�ாழியில் அச்சிடப்படடலவ / பாடல்்கள் 
/ விலளயாடடு்கள் ஆகியவறறின்பால் ச்க வயதினர் அல்லது மபரியவர்்களின் 
்கவனத்ல்தத் திருப்பு்தல்

்தாய்மாழி 
நடவடிகள்க்களள 
விரும்பு்தல்

• ்கல்த்கலளயும் பாடல்்கலளயும் ப்கடகும்பபாதும் �றறவர்்களுடன் 
உலரயாடும்பபாதும் எதிரில் இருப்பவபராடு ்கண ம்தாடர்பு லவத்்தல்

• ்கல்த்கலளப்பறறிப் பபசு்தல், வலர்தல் அல்லது நடித்துக ்காடடு்தல்

• ்தாயம�ாழியில் நடத்்தப்படட ்கறறல் அனுபவங்கலளப்பறறிப் பபசு்தல்

• பாடல்்களில் ்கவர்்ந்த வரி்கலள ஒப்பித்்தல் அல்லது பாடலுககு ஏறறவாறு 
அலசவு்கலளச் மசய்தல்

• புத்்த்கங்களில் ஆர்வம் ்காடடு்தல் (எ-டு: புத்்த்கத்திலுள்ள படங்கலளச் 
சுடடிக்காடடிப் பார்த்்தல், ்கல்தலயப்பறறிக ்கருத்துக கூறு்தல் அல்லது 
ப்கள்வி்கள் ப்கடடல்)

• ஒலி இலயபுலடய மசாற்கலள உருவாககு்தல்

• மசாற்கள், மசாறமறாடர்்கள் அல்லது வாககியங்கள் அல�த்்தல்

• எணணங்கலளயும் ்த்கவல்்கலளயும் ்தாயம�ாழியில் மவளிப்படுத்்த 
அலடயாளம் அல்லது குறியீடு்கள் வலர்தல், உருவாககு்தல்

• நாடடுப்புறக ்கல்த்கலளயும் �ரபு சார்்ந்த குழ்நல்தப் பாடல்்கலளயும் மீணடும் 
மீணடும் ப்கட்க விருப்பப்படு்தல்

• சிங்கப்பூரிலுள்ள பல்லினப் பணபாடலடப்பறறி ப�லும் விவரம் அறிய 
விரும்பு்தல். எடுத்துக்காடடா்க விழாக்கள், பழக்கவழக்கங்கள், ்கலல 
வடிவங்கள், உணவு மு்தலியலவ

அடடவளண 1: ்தாய்மாழிக்காை ்கற்றல் குறிகப்காள்்கள்

** பிள்லள்களின் ்கறறல், ப�ம்பாடு ஆகியவறறுக்கான எடுத்துக்காடடு்கள் குறிப்பிடட வயதினருககு உரியலவபயா அலனத்ல்தயும் உள்ளடககுபலவபயா 
அல்ல. பிள்லள்களின் ஆறறல், ஆர்வம், வளர்ச்சி ஆகியவறறுக்கான ப்தலவ்கள் அடிப்பலடயில் மபாருத்்த�ான ்கறறல் வாயப்பு்கலள வழஙகும் 
நீககுப்பபாககு ஆசிரியர்்களுககு உணடு. ஆசிரியர்்கள் பபாது�ான வழி்காடடு்தலல வழஙகி, ஆ்தார நடவடிகல்க்கலள ப�றம்காணடால், ப�ற்கணட 
அறிவாறறல், திறன்்கள், பணபு்கள் ஆகியவறலறப் பிள்லள்கள் அலடய முடியும்.
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்கற்றல் குறிகப்காள் 2 - அடிப்ேளட ்மாழி்ததிறன்்களள வளர்த்தல்

முககிய அறிவாற்றல் / 
திறன்்கள் / ேணபு்கள்

பிள்ளள்கள் பின்வருவைவற்ளறச் ்சயயும்போது, 

அவர்களின் ்கற்றளை எவவாறு ்கண்காணிக்கைாம் 

என்ே்தற்்காை சிை எடு்ததுக்காடடு்கள்**:

புரிநதுணரவுடன் ப்கடடல்

• எளிய ்சயதி்களளயும் 
்கடடளள்களளயும் 
புரிநது்்காள்ளு்தல்

• உளையாடலின் 
ளமயக ்கரு்தள்தப் 
புரிநது்்காள்ளு்தல்

• பபசும்பபாது எதிரில் இருப்பவபராடு ்கண ம்தாடர்பும்காள்ளு்தல்

• மபயலரச் மசால்லி அலழககும்பபாது பதிலளித்்தல்

• ஒன்று அல்லது இரணடு படிநிலல்கலளகம்காணட ்கடடலள்கலளக 
ப்கடடுச் மசயறபடு்தல்

• பாடல்்கள் பாடும்பபாது மபாருத்்த�ான அலசவு்கலளயும் 
மசயல்க்கலளயும் மசய்தல்

• உலரயாடலின்பபாது எளிய மசயதிககும் ல�யக ்கருத்துககும் 
லசல்க மூல�ா்கவும் (எ-டு: ்தலலயலசத்்தல் அல்லது சுடடிக்காடடு்தல்) 
மபாருத்்த�ான மு்கபாவங்களுடனும் பதிலளித்்தல்

்கரு்தள்த 
்வளிப்ேடு்ததுவ்தற்்கா்கப் 
பேசு்தல்

• சுய ப்தளவ்களளயும் 
விருப்ேங்்களளயும் 
்வளிப்ேடு்தது்தல்

• எளிய ப்கள்வி்கள் ப்கடடல், 
எளிய ப்கள்வி்களுககுப் 
ேதிைளி்த்தல்

• ்தம் அனுேவங்்களள 
மற்றவர்களுககுக கூறு்தல்

• எளிளமயாை சிறு 
உளையாடல்்களில் 
்கைநது்்காள்ளு்தல்

• �றறவர்்களுடன் உலரயாடும்பபாது பபச்சும�ாழி அல்லா�ல் குறிப்பால் 
உணர்த்து்தல் (எ-டு: உடறபாஙகு, ்கண ம்தாடர்பும்காள்ளு்தல்)

• ப்தலவ்கலளயும் விருப்பங்கலளயும் மவளிப்படுத்துவ்தறகுச் 
லசல்க்களுடன் ஒன்று அல்லது இரணடு மசாற்கலளப் பயன்படுத்து்தல்

• பபசும்பபாது மபாருத்்த�ான ம்தானிலயயும் ஒலி அளலவயும் 
பயன்படுத்து்தல் (எ-டு: பணிவன்பான முலறயில் பபசு்தல்)

• ம்தரி்ந்த மு்க�ன்்கலளக கூறு்தல் (எ-டு: “வணக்கம்”)

• வகுப்பலறயிலும் பாலர் பள்ளியிலும் உள்ள மபாருள்்களின் மபயர்்கலளக 
கூறு்தல்

• ்தங்கள் நணபர்்கலளப்பறறி ப�லும் ம்தரி்நதும்காள்ளக ப்கள்வி்கள் 
ப்கடடல்

• ்தங்கள் மபயலரயும் வயல்தயும் கூறி எளிய முலறயில் 
அறிமு்கப்படுத்திகம்காள்ளு்தல்

• எளிய மசாறமறாடர்்கலளப் பயன்படுத்தி �றறவர்்களிடம் ்தங்கள் 
அனுபவங்கலளக கூறு்தல்  (எ-டு: குடும்பத்ப்தாடு இரவு உணவு உணணச்  
மசல்லு்தல், வகுப்பினருடன் மசன்ற சுறறுலா, விருப்ப�ான புத்்த்கம், 
ம்தாலலக்காடசி நி்கழச்சி)

• ்தங்கள் ஆசிரியர்்கள், நணபர்்கள், குடும்பத்தினர் ஆகிபயாரிடம் எளிய 
மசயதி்கலளத் ம்தரிவித்்தல்

்சாற்்களள அளடயாளம் 
்கணடு வழி்காடடு்தபைாடு 
வாசி்த்தல்

• ்்தரிந்த ்சாற்்களள 
அளடயாளம் ்காணு்தல்

• அச்சு, பு்த்த்கம் ேற்றிய 
விழிப்புணரவு ்ேற்றிரு்த்தல்

• வகுப்பலற, பாலர் பள்ளி (எ-டு: வில்லல்களில் உள்ள மசாற்கள், 
மசாறசுவர்்கள்), பாலர் பள்ளியின் சுறறுப்புறம் (எ-டு: ்கலட்களின் 
மபயர்ப்பலல்க்கள், சுவமராடடி்கள், உணவு வில்லல்கள்) ஆகிய 
இடங்களில் ம்தன்படும் ம்தரி்ந்த மசாற்கலள அலடயாளம் 
்கணடும்காள்ளு்தல்

• ்தம் மபயலர அலடயாளம் ்கணடும்காள்ளு்தல்

• புத்்த்கத்ல்தச் சரியான முலறயில் ல்கயாளு்தல்

• ்கல்தப்புத்்த்கத்தின் ஒரு பக்கத்திலுள்ள மு்தல் மசால்லலக ்காடடி, 
ஆசிரியர் அஙகிரு்நது படிக்கத் ம்தாடங்க பவணடும் என்பல்தச் 
சுடடிக்காடடு்தல்

** பிள்லள்களின் ்கறறல், ப�ம்பாடு ஆகியவறறுக்கான எடுத்துக்காடடு்கள் குறிப்பிடட வயதினருககு உரியலவபயா அலனத்ல்தயும் உள்ளடககுபலவபயா 
அல்ல. பிள்லள்களின் ஆறறல், ஆர்வம், வளர்ச்சி ஆகியவறறுக்கான ப்தலவ்கள் அடிப்பலடயில் மபாருத்்த�ான ்கறறல் வாயப்பு்கலள வழஙகும் 
நீககுப்பபாககு ஆசிரியர்்களுககு உணடு. ஆசிரியர்்கள் பபாது�ான வழி்காடடு்தலல வழஙகி, ஆ்தார நடவடிகல்க்கலள ப�றம்காணடால், ப�ற்கணட 
அறிவாறறல், திறன்்கள், பணபு்கள் ஆகியவறலறப் பிள்லள்கள் அலடய முடியும்.

்கற்றல் குறிகப்காள் 2 - அடிப்ேளட ்மாழி்ததிறன்்களள வளர்த்தல்

முககிய அறிவாற்றல் / 

திறன்்கள் / ேணபு்கள்

பிள்ளள்கள் பின்வருவைவற்ளறச் ்சயயும்போது, 

அவர்களின் ்கற்றளை எவவாறு ்கண்காணிக்கைாம் 

என்ே்தற்்காை சிை எடு்ததுக்காடடு்கள்**:
்கள்த / ோடல் 
ேற்றிய புரிநதுணரளவ 
்வளிக்காடடு்தல்

• ஆசிரியர் ்கல்தலய வாசிகல்கயில் மசாற்கலளச் சுடடிக்காடடு்தல்

• வாசித்துக ்காடடப்படும் ்கல்தககு ஏறப மு்கபாவங்கள் மசய்தல்

• ்கல்தயில் வரும் சில நி்கழவு்கலள வரிலசப்படுத்து்தல் (எ-டு: வலர்நது 
்காடடு்தல் அல்லது படங்கலளச் சரியான வரிலசயில் அடுககு்தல்)

• ்கல்தயின் முககிய நி்கழவு்கலள �றுபடியும் கூறு்தல்

• ்கல்தயில் ்தங்கலளக ்கவர்்ந்த ்க்தாபாத்திரத்ல்தப்பறறிப் பபசு்தல்  
(எ-டு: அ்ந்தக ்க்தாபாத்திரம் ஏன் பிடித்திருககிறது) அல்லது ்கல்தயில் 
்தங்களுககுப் பிடித்்த பகுதிலயப்பறறிப் பபசு்தல்

• எளிய மசாற்கள் அல்லது மசாறமறாடர்்களின் மபாருலளப்பறறிப் 
பபசுவ்தறகுப் படங்கலள (எ-டு: புத்்த்கத்திலுள்ள படங்கள், எளிய பட 
அடலட்கள்) வழி்காடடிக குறிப்பு்களா்கப் பயன்படுத்து்தல்

• ்தாயம�ாழி எழுத்து்களின் சில அம்சங்கலளப் பறறிய விழிப்புணர்லவப் 
மபறறிருத்்தல். எடுத்துக்காடடா்க:

  – ்தமிழில் உள்ள 12 உயிமரழுத்து்கள், 18 ம�யமயழுத்து்களின் ஒலி்கள்
  – �லாய எழுத்து்களின் ஒலி்கள்
  – சீன எழுத்தின் மபாருலளப் புரி்நதும்காள்வ்தறகு உ்தவும்    

அவ்மவழுத்தின் பகுதி்கள்

சிந்தளை்களளப் பிைதிேலிக்க 
அளடயாளமிடு்தல், 
குறியீடு்களள வளை்தல், 
எழு்தது்களள எழுது்தல்

• ்கடடுப்ோடடுடனும் 
ைாவ்க்ததுடனும் ்தடி்த்த 
்ேன்சிளை / வணண 
எழுதுப்காளைப் பிடி்த்தல்

• முளறயாை உடற்ோங்குடன், 
்தடி்த்த ்ேன்சிளை / 
வணண எழுதுப்காளைச் 
சரியா்கப் பிடி்த்தல்

• குறியீடு்களள வளைவதும் 
எழுதுவதும் ஒரு ்தளைப்ளேப் 
ேற்றிய விவைங்்களள 
விளககுவ்தற்்காை வழியாகும் 
என்ற புரிநதுணரளவக 
்காடடு்தல்

• கிறுக்கல்்கள் மசயயவும் எழுத்துப் பபான்ற வடிவங்கலள உருவாக்கவும் 
்தடித்்த மபன்சில் / வணண எழுதுப்காலலப் பயன்படுத்து்தல்

• �ணலில் வலர்தல், விரலில் ்தடவப்படட வணணங்கள் மு்தலியலவ மூலம் 
எழுத்துப் பபான்ற வடிவங்கலள உருவாககு்தல்

• சி்ந்தலன்கலள மவளிப்படுத்்தக குறியீடு்கலளப் பயன்படுத்து்தல்  
(எ-டு: நிலாலவக குறிக்க வடடம், சாணடவிச்லசக குறிக்க முகப்காணம் 
அல்லது மசவ்வ்கம் வலர்தல்)

• பலவி்த எழுத்து வடிவங்களிலுள்ள ்கருத்து்கலள அல்லது விவரங்கலள 
நணபர்்கள் அல்லது ஆசிரியர் ப்கடகும்பபாது, மசாற்கள் அல்லது 
மசாறமறாடர்்களில் வாயம�ாழியா்க விளககிக கூறு்தல்

• ஓர் எழுத்தின் ப்காடு்கலள முலறயா்க எழு்த முயலு்தல்

** பிள்லள்களின் ்கறறல், ப�ம்பாடு ஆகியவறறுக்கான எடுத்துக்காடடு்கள் குறிப்பிடட வயதினருககு உரியலவபயா அலனத்ல்தயும் உள்ளடககுபலவபயா 
அல்ல. பிள்லள்களின் ஆறறல், ஆர்வம், வளர்ச்சி ஆகியவறறுக்கான ப்தலவ்கள் அடிப்பலடயில் மபாருத்்த�ான ்கறறல் வாயப்பு்கலள வழஙகும் 
நீககுப்பபாககு ஆசிரியர்்களுககு உணடு. ஆசிரியர்்கள் பபாது�ான வழி்காடடு்தலல வழஙகி, ஆ்தார நடவடிகல்க்கலள ப�றம்காணடால், ப�ற்கணட 
அறிவாறறல், திறன்்கள், பணபு்கள் ஆகியவறலறப் பிள்லள்கள் அலடய முடியும்.
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்கற்றல் குறிகப்காள் 3 - நம் ேல்லிைப் ேணோடளட்த 
்்தரிநது்்காள்ளு்தல்

முககிய அறிவாற்றல் / 

திறன்்கள் / ேணபு்கள்

பிள்லள்கள் பின்வருவனவறலறச் மசயயும்பபாது, அவர்்களின் 

்கறறலல எவ்வாறு ்கண்காணிக்கலாம் என்ப்தற்கான சில 

எடுத்துக்காடடு்கள்**:

ேழக்கவழக்கங்்களளயும் 
மைபு்களளயும் 
்்தரிநது்்காள்ளு்தல்

• �ரபுவழிக ்கல்த்கலளபயா ்க்தாபாத்திரங்கலளப் பறறிபயா 
எடுத்துலரத்்தல், வலர்தல் அல்லது நடித்துக ்காடடு்தல்

• ்கல்த / பாடல் / பழம�ாழி எடுத்துலரககும் அறமநறிப் பணபு்கள் குறித்்த 
்தங்கள் எணணங்கலள / சி்ந்தலன்கலள மவளிப்படுத்து்தல்

• விழாக்கள் எப்படிக ம்காணடாடப்படுகின்றன, பாரம்பரிய உணவு்கள் / 
பல்காரங்கள் எவ்வாறு ்தயாரிக்கப்படுகின்றன மு்தலிய ப்கள்வி்கள் ப்கடடல்

• பணபாடு சார்்ந்த நடவடிகல்க்களில் பஙம்கடுத்தும் உள்ளூர் �ரபுலடல� 
நிலலயங்களுககு வருல்கயளித்தும் பாரம்பரிய ்கலல, இலச, உணவு 
மு்தலியவறறின்மூலம் நம் பல்லினப் பணபாடலட ஆராய்தல்

• சிங்கப்பூர்ச் சூழலுககு ஏறற பழக்கவழக்கங்கள் எவ்வாறு 
்கலடப்பிடிக்கப்படுகின்றன என்னும் விவரங்கலளக கூறு்தல் (எ-டு: 
புத்்தாணலட வரபவறகும் முலற)

நணேர்கள், குடும்ே்ததிைர, 
சமூ்க்ததிைருடன் 
்கரு்ததுப்ேரிமாற்றம்

• �றறவர்்களுககு மு்க�ன் கூறும்பபாது மபாருத்்த�ான மசாற்கலளப் 
பயன்படுத்து்தல்

• குடும்ப ஒன்றுகூடல்்கள், உணவு பவலள்கள், மவளிப்புற நடவடிகல்க்கள் 
உள்ளிடட அன்றாட அனுபவங்கலளப்பறறிப் பபசு்தல்

• ்தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்்களின் பின்னணி, ஆர்வங்கள்பறறி ப�லும் 
ம்தரி்நதும்காள்ள எளிய ப்கள்வி்கள் ப்கடடல்

• �றறவர்்களிடம் எளிய மசாறமறாடர்்களில் ்தம் அனுபவங்கலளக கூறு்தல் 
(எ-டு: பாலர் பள்ளியில் ்கறறுகம்காணட பாடல் அல்லது ்கறறல் பயணம்)

• ்தாயம�ாழியில் ்கறறுகம்காணடல்தயும் பிடித்திருப்பல்தப்பறறியும் 
குடும்பத்தினரிடமும் நணபர்்களிடமும் மசால்லு்தல்

• நம் பல்லினப் பணபாடலட வளர்க்கச் சமூ்கத்தினர் (எ-டு: சமூ்க 
நிலலயங்கள் / �ன்றங்கள், ப்தசிய நூல்க வாரியம், ப்தசிய 
�ரபுலடல�க ்கழ்கம்) ஏறபாடு மசயயும் நடவடிகல்க்களில் (எ-டு: விழாக 
ம்காணடாடடங்கள், மபாருத்்த�ான பணபாடடு நி்கழவு்கள்) பஙகுமபறு்தல்

** பிள்லள்களின் ்கறறல், ப�ம்பாடு ஆகியவறறுக்கான எடுத்துக்காடடு்கள் குறிப்பிடட வயதினருககு உரியலவபயா அலனத்ல்தயும் உள்ளடககுபலவபயா 
அல்ல. பிள்லள்களின் ஆறறல், ஆர்வம், வளர்ச்சி ஆகியவறறுக்கான ப்தலவ்கள் அடிப்பலடயில் மபாருத்்த�ான ்கறறல் வாயப்பு்கலள வழஙகும் 
நீககுப்பபாககு ஆசிரியர்்களுககு உணடு. ஆசிரியர்்கள் பபாது�ான வழி்காடடு்தலல வழஙகி, ஆ்தார நடவடிகல்க்கலள ப�றம்காணடால், ப�ற்கணட 
அறிவாறறல், திறன்்கள், பணபு்கள் ஆகியவறலறப் பிள்லள்கள் அலடய முடியும்.

வழி்காடடும் ப்காடோடு்கள்

்தாயம�ாழியின் பநாக்கங்கலளயும் ்கறறல் குறிகப்காள்்கலளயும் அலடயவும், ம்தாலலபநாகல்க 

நிலறபவறறவும், ஆசிரியர்்கள் பின்வரும் மூன்று வழி்காடடும் ப்காடபாடு்கலளக ்கருத்திறம்காணடு, 

்தர�ான ்தாயம�ாழிப் பாடக்கலலத்திடடத்ல்த வடிவல�த்து அ�லாக்கலாம்:

1. பிள்ளள்களுககு்த ்தாய்மாழி வாழும் ்மாழியா்க பவணடும்.

பிள்லள்கள் பல்பவறு சூழல்்களிலும் உணல�யான நிலலல�்களிலும் ்தாயம�ாழிலயக ப்கடடுப் 

பயன்படுத்தும்பபாது, ்தாயம�ாழி அவர்்களுககு வாழும் ம�ாழியாகும். ஏமனனில், அவர்்கள் ்தங்கள் 

அன்றாட நலடமுலற வழக்கங்களிலும் நி்கழவு்களிலும் ்தாயம�ாழியின் அவசியத்ல்தக ்காணகிறார்்கள்.

்தாயம�ாழி வாழும் ம�ாழியா்க இருக்க பவணடு�ானால், அன்றாட வகுப்பலற நடவடிகல்க்களிலும் 

நலடமுலற வழக்கங்களிலும் ்தாயம�ாழிலயப் பயன்படுத்்த பவணடும். ்கறறல் ம்தாடர்பான 

்கருத்்தாக்கத்ல்த அறிமு்கப்படுத்துவ்தறப்கா விளககுவ்தறப்கா ்தாயம�ாழிலயப் பயன்படுத்்தலாம். 

ப�லும், நம் பல்லினப் பணபாடடின் குறிப்பிடட அம்சங்கலள எடுத்துக்காடடுவ்தறகும் ்தாயம�ாழிலயப் 

பயன்படுத்்தலாம். எடுத்துக்காடடா்க, மபரியவர் ஒருவருககுப் பணபாடடிறகு உ்க்ந்த முலறயில் 

எவ்வாறு மு்க�ன் கூறுவது என்பல்தப் பிள்லள்களிடம் ்காடடு்தல்.
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2.  ேல்பவறுேடட திறன்்களளக்்காணட மாணவர்களுககு ஏற்றவாறு ்தாய்மாழி 
்கற்பி்த்தல் அளமய பவணடும்.

மபாதுநிலலப் பள்ளி்களில் பயிலும் �ாணவர்்களிலடபய ்தாயம�ாழித் திறனில் பல்பவறுபடட நிலல்கள் 

இருப்ப்தா்க 2010-ஆம் ஆணடு ்தாயம�ாழி்கள் �று ஆயவுக குழுவின் அறிகல்கயில் இடம்மபறற 

்கருத்துக்கணிப்புக ்காடடுகிறது. பாலர் பள்ளிப் பிள்லள்களிடமும் இத்்தல்கய நிலலலயக ்காண 

முடிகிறது. ்தாயம�ாழி அறிவு குலறவா்க இருககும் பிள்லள்களும், ்தாயம�ாழிலயச் சரள�ா்கப் 

பபசககூடிய பிள்லள்களும் ஒபர வகுப்பில் இருப்பதுணடு.

எனபவ, ஆசிரியர்்கள் பிள்லளயின் வீடடும�ாழிப் பின்னணிலயயும் ம�ாழி ஆறறலலயும் 

்கருத்திறம்காணடு, நடவடிகல்க்கலளத் திடடமிட பவணடும். அப்தாடு, ்தாயம�ாழியில் பல்பவறுபடட 

திறன்்கலளகம்காணட பிள்லள்களுக்கா்க பவறுபடுத்்தப்படட ்கறபித்்தல் உத்தி்கலள வகுப்பலறயில் 

ப�றம்காள்ள பவணடும்.

3.  உணளமயாை சூழல்்களில் ்தாய்மாழி ்கற்றல் ஈடுோடுமிக்க்தா்கவும் 
்கரு்ததுப்ேரிமாற்ற்ததிற்கு வழிவகுப்ே்தா்கவும் அளமயும். 

்தாயம�ாழி ்கறறல் ஈடுபாடுமிக்க்தா்கவும் ்கருத்துப்பரி�ாறறத்திறகு வழிவகுககும் முலறயிலும் 

நலடமபறறால், பிள்லள்கள் ்தங்கள் ச்க வயதினர், ஆசிரியர்்கள், குடும்ப உறுப்பினர்்கள் ஆகிபயாருடன் 

உலரயாடுவ்தறகுத் ்தாயம�ாழிலயப் பயன்படுத்்த இயலும்.

பிள்லள்கள் ்தம் சி்ந்தலன்கலளயும் ப்தலவ்கலளயும் விருப்பங்கலளயும் பிறரிடம் ்தாயம�ாழியில் 

ம்தரியப்படுத்தும்பபாது, அவர்்களிடமிரு்நது ்தக்க ச�யத்தில் மபாருத்்த�ான ்கருத்துத்ம்தரிவிப்பு்கலளப் 

மபறுவார்்கள். பல்தரப்படட சூழல்்களில் மவவ்பவறு �னி்தர்்களுடன் ஒரு பிள்லள உலரயாடும்பபாது, 

அ்ந்தப் பிள்லள ்கறறுகம்காணடலவ வலுவூடடப்படும் அல்லது ்தாயம�ாழியில் புதிய 

மசாறமறாடர்்கலளயும் மசாற்கலளயும் ம்தரி்நதும்காள்ள வாயப்பு்கள் ஏறபடும். ்தாயம�ாழி 

ஆசிரியர்்கள் பிள்லள்களுககு நல்ல முன்�ாதிரி்களா்கத் தி்கழ்நது, பிள்லள்கள் ்தாயம�ாழிலயக 

்கற்கவும் பயிறசி மசயயவும் வாயப்பு்கள் வழஙகி, பிள்லள்களின் ்கறறலுககுத் துலணபுரியலாம்.

உணல�யான சூழல்்களில் ஆசிரியர்்கள் அர்த்்தமுள்ள, மவளிப்பலடயான ்கறறல் வாயப்பு்கலள 

வழங்க பவணடும். குறிப்பா்க, பபச்சுவழிக ்கருத்துப்பரி�ாறறம், ம்தரி்ந்த மசாற்கலள அலடயாளம் 

்காணு்தல் பபான்ற ஆரம்பநிலல வாசிப்புத் திறன்்கள் ஆகியவறறுக்கான மசால்வளப் மபருக்கம். 

மவளிப்பலடயான ்கறறல் வாயப்பு்கலள வழஙகுவ்தறகும் அர்த்்தமுள்ள விலளயாடடுவழி ம�ாழிலய 

அறிமு்கப்படுத்தும் வாயப்பு்கலள வழஙகுவ்தறகும் இலடயில் ச�நிலல இரு்ந்தால், பிள்லள்களின் 

ம�ாழி ்கறறல் ப�ம்படும் என ஆயவு ்காடடுகிறது (ம�ளரலிஸ & நியூ�ன், 2010).
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்தாய்மாழிப் ோடக்களை்ததிடட்ததின் 
வளைவாக்கம்
்தாய்மாழிப் ோடக்களை்ததிடட்தள்த்த திடடமிடுவ்தற்கு வளங்்களளயும் பநை்தள்தயும் 
அளிப்ே்தன்வழி, ்தாய்மாழி ்கற்றல் அனுேவ்தள்த பமம்ேடு்த்த முடியும்.

்தாய்மாழிப் ோடக்களை்ததிடட்தள்த்த திடடமிடும்போது, பின்வரும் ப்கள்வி்களளக 
்கரு்ததிற்்்காள்ளவும்:

• ்கற்றல் ்கற்பி்த்தல் ்்தாடரோ்க ஆசிரியர்கள் எ்த்தள்கய நம்பிகள்க்களளயும் 
ப்காடோடு்களளயும் ்்காணடுள்ளைர? 

• ்ோரு்த்தமாை ்கற்றல் அனுேவங்்களள அளிப்ே்தற்கு ஆசிரியர்கள் எவவாறு திடடமிடைாம்? 

• பிள்ளள்களின் ்கற்றல் அனுேவ்ததிற்கு ஆசிரியர்கள் எவவாறு துளணபுரியைாம்? 

• ்தாய்மாழிககுரிய அறிவாற்றல், திறன்்கள், ேணபு்கள் ஆகியவற்ளறப் பிள்ளள்கள் 
்ேற்றுள்ளைைா என்ேள்த ஆசிரியர்கள் எவவாறு அறியைாம்?

இயல் 3
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்கற்றல் ்கற்பி்த்தல் ்்தாடரோ்க ஆசிரியர்கள் எ்த்தள்கய 
நம்பிகள்க்களளயும் ப்காடோடு்களளயும் ்்காணடுள்ளைர?

ஆசிரியர்்களிலடபய ்தாயம�ாழி ்கறறல் ்கறபித்்தல் பறறிய மபாதுவான நம்பிகல்க்களும் 

ப்காடபாடு்களும் இருப்பது அவசியம். இலவ பிள்லள்களுககுப் மபாருத்்த�ான ்தாயம�ாழி ்கறறல் 

அனுபவங்கலளத் திடடமிடடுச் மசயறபடுத்்த அவர்்களுககு உ்தவியா்க இருககும். ஒருவர் ்தம் பாலர் 

பள்ளியிலுள்ள ஆசிரியர்்களின் நம்பிகல்க்கலளயும் ப்காடபாடு்கலளயும் அறி்நதிருப்பது அவசியம். 

இ்ந்த நம்பிகல்க்களும் ப்காடபாடு்களும் அவர்்களின் மசா்ந்த அனுபவத்தின் அடிப்பலடயில் 

ஏறபடடிருக்கலாம். அ்தனால், இலவ �றறவர்்களிடமிரு்நது பவறுபடடிருக்கககூடும்.

மபாதுவான நம்பிகல்க்கலளயும் ப்காடபாடு்கலளயும் நிர்ணயிப்ப்தறகு, ்தாயம�ாழி்களுக்கான 

இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடத்தில் குறிப்பிடப்படடுள்ள நம்பிகல்க, 

ம்தாலலபநாககு, பநாக்கங்கள், ்கறறல் குறிகப்காள்்கள், வழி்காடடும் ப்காடபாடு்கள் ஆகியவறலற 

ஆசிரியர்்கள் பயன்படுத்்தலாம். இ்ந்த நம்பிகல்க, ம்தாலலபநாககு, வழி்காடடும் ப்காடபாடு்கள் 

ஆகியவறலறப்பறறிக ்கல்நதுலரயாடித் ம்தளிவுபடுத்திகம்காள்வ்தறகு ஒவ்மவாரு பாலர் பள்ளியிலும் 

ஆசிரியர்்களுககு வாயப்பு்கள் ஏறபடுத்தித் ்தரப்பட பவணடும்.

்ோரு்த்தமாை ்தாய்மாழி ்கற்றல் அனுேவங்்களள அளிப்ே்தற்கு 
ஆசிரியர்கள் எவவாறு திடடமிடைாம்? 

ஆசிரியர்்கள் மபாருத்்த�ான ்தாயம�ாழி ்கறறல் அனுபவத்திறகுத் திடடமிடப் பின்வருவனவறலறச் 

மசய்தல் பவணடும்:

• பிள்ளள்களின் விருப்ேங்்கள், ப்தளவ்கள், திறளம்கள் ஆகியவற்ளறக ்கரு்ததிற்்்காள்ளு்தல் 

• பிள்ளள்கள் ் ேற பவணடிய அறிவாற்றல், திறன்்கள், ேணபு்கள் ஆகியவற்ளற வளையறு்த்தல்

• ்கற்றலுககுரிய சூழளை ஏற்ேடு்ததி்த ்தரு்தல்

பிள்ளள்களின் விருப்ேங்்கள், ப்தளவ்கள், திறளம்கள் ஆகியவற்ளறக 

்கரு்ததிற்்்காள்ளு்தல்

ஆசிரியர்்கள் ்தாயம�ாழிக்கான பாடக்கலலத்திடடத்ல்தயும் நடவடிகல்க்கலளயும் திடடமிடும்பபாது, 

பிள்லள்களின் விருப்பங்கள், ப்தலவ்கள், திறல�்கள் ஆகியவறலறக ்கருத்திறம்காள்ள பவணடும். 

ஆசிரியர்்கள் பிள்லள்களின் விருப்பங்கலளயும் முன்னறிலவயும் அறி்நதிருப்ப்தன்வழிப் பிள்லள்கள் 

்தாயம�ாழிலயக ்கறறுகம்காள்வதில் ஈடுபாடும் ஊக்கமும் ்காடடுவார்்கள். பிள்லள்களின் ்கறறல் 

நடவடிகல்கலய ஆசிரியர்்கள் திடடமிடடு நடத்தும்பபாது, அவர்்களின் திறல�்கலளயும் 

்கவனத்திறம்காள்வது அவசியம். 

குடும்ப உறுப்பினர்்கள் ்தங்கள் பிள்லள்கலளப்பறறி நன்கு அறி்நதிருப்பார்்கள். அ்தனால், அவர்்களால் 

்தங்கள் பிள்லள்கலளப் பறறிய பயன்மிக்க ்த்கவல்்கலளத் ம்தரிவிக்க முடியும். ஆசிரியர்்களும் 

குடும்ப உறுப்பினர்்களும் பிள்லள்களின் 

விருப்பங்கள், ப்தலவ்கள், திறல�்கள், 

அன்றாட அனுபவங்கள், முன்பனறறம் 

ஆகிய விவரங்கலளப் பரி�ாறிகம்காள்ள 

பவணடும். இ்தன்வழி ஆசிரியர்்கள் 

குடும்பத்தினபராடு உடனிலண்நது 

மசயறபட முடியும். பாலர் பள்ளியிலும் 

வீடடிலும் நடப்பனவறலறப் பிள்லள்கள் 

ம்தாடர்புபடுத்திப் பார்க்க இது உ்தவும். 

இ்தன்வழிப் பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி 

்கறறலல ப�ம்படுத்்த முடியும்.
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பிள்ளள்கள் ்ேற பவணடிய அறிவாற்றல், திறன்்கள், ேணபு்கள் ஆகியவற்ளற 
வளையறு்த்தல் 

பிள்லள்கள் மபற பவணடிய அத்தியாவசிய�ான அறிவாறறல், திறன்்கள், பணபு்கள் ஆகியவறலற 

வலரயறுககும்பபாது, ்தாயம�ாழி்களுக்கான இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடத்தில் 

பரி்நதுலரக்கப்படடுள்ள மூன்று ்கறறல் குறிகப்காள்்கலள ஆசிரியர்்கள் ்கவனத்திறம்காள்ளலாம்.

ஆசிரியர்்கள் குறிப்பிடட வயதினருககுரிய அறிவாறறல், திறன்்கள், பணபு்கள் ஆகியவறலறத் 

திடடமிடடு வலரயறுககும்பபாது, பல்பவறுபடட ்கறறல் அனுபவங்கலளக ்கருத்திறம்காள்ள 

பவணடும். அறிவாறறல், திறன்்கள், பணபு்கள் ஆகியலவ பறறிய ்கணபணாடடத்ல்த ஆசிரியர்்கள் 

மபறறிரு்ந்தால், பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி ்கறறலல வடிவல�க்கவும், பாலர் பள்ளியின் �றறக 

்கறறல் அனுபவங்கபளாடு ்தாயம�ாழி ்கறறல், ்கறபித்்தலல இலணக்கவும் இயலும்.

புறச்சூழல்

பிள்லள்களின் ஆர்வத்ல்தத் தூணடும் வல்கயில், பாலர் பள்ளியிலுள்ள பிர்தான இடத்திலும் 

வகுப்பலறயிலும் ்தாயம�ாழி ம்தாடர்பான மபாருள்்கள், ்த்கவல்்கள், வளங்கள் ஆகியவறலறக 

்காடசிககு லவக்கலாம்.

பிள்லள்களின் ம�ாழி ்கறறலுககுப் பயன்படககூடிய ம�ாழி விலளயாடடு்கள், படப் புத்்த்கங்கள், 

மின்னியல் வளங்கள் மு்தலியவறலற அவர்்களுககு எடடும் வல்கயில் லவத்திருக்கலாம். பிள்லள்களின் 

பலடப்பு்கலளக ்காடசிககு லவப்பப்தாடு அவ்வப்பபாது �ாறறவும் பவணடும். பிள்லள்கள் ்தங்கள் 

பலடப்பு்கலளப்பறறி எணணிப் பார்க்கவும் மபருல�ம்காள்ளவும் இது வழிவகுககும். வகுப்பலறயில் 

்கறறல் நிலலயங்கலள உருவாககுவதும் ஒருவல்கப் புறச்சூழபல. பிள்லள்கள் ்தாயம�ாழியில் 

்தாங்கள் ்கறறுகம்காணடல்தப் பயிறசி மசயவ்தறகு இலவ உ்க்ந்தலவ.

்கற்றலுககுரிய சூழளை ஏற்ேடு்ததி்த ்தரு்தல்

ஏதுவான ்கறறல் சூழல் பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி ்கறறலல ஊககுவிக்கவும் விரிவுபடுத்்தவும் உ்தவும்.

்கறறலுககுரிய சூழலல ஏறபடுத்தும்பபாது, பின்வரும் மூன்று கூறு்கலளக ்கவனத்திறம்காள்ள 

பவணடும்.

• புறச்சூழல்

• ்கரு்ததுப்ேரிமாற்றச் சூழல்

• மாற்ற்ததிற்குரிய சூழல்
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்கரு்ததுப்ேரிமாற்றச் சூழல்

்கருத்துப் பரி�ாறறத்திறகு உ்க்ந்த சூழல் என்பது சுறறுச்சூழலின் �னவுணர்வுக கூறு்கலளயும் சமூ்கக  

கூறு்கலளயும் குறிககிறது. ஆசிரியர்்கள் மசால்லும் மசயயும் அலனத்ல்தயும் வகுப்பலறயிலுள்ள 

பிள்லள்கள் பார்ககிறார்்கள்; ப்கடகிறார்்கள். ஆக்க்கர�ான, ஆ்தரவான, பபணு்தல் மிகு்ந்த 

்கருத்துப்பரி�ாறறச் சூழலில் பிள்லள்கள் இடர்்கலள எதிர்ம்காள்ளவும் ்தன்னம்பிகல்கயுடன் 

ஆராயவும் தீர்�ானங்கள் எடுக்கவும் விரும்புவார்்கள். பிள்லள்கள் ்தன்னம்பிகல்கயுடன் ்தாயம�ாழியில் 

ம்தாடர்பும்காள்வ்தறகு இத்்தல்கய சூழலல உருவாககுவது முககியம்.

மாற்ற்ததிற்குரிய சூழல்

�ாறறத்திறகுரிய சூழல் என்பது ்கறறல் நடவடிகல்க்களுக்கான பநரத்ல்தயும் இடத்ல்தயும் 

குறிககிறது. வழக்க�ான நடவடிகல்க்களும் நடவடிகல்க்களுககு இலடயிலான �ாறறமும் இதில் 

அடஙகும். இவறலற உள்ளடககும் வல்கயில் பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி ்கறறல் அனுபவத்ல்த 

விரிவுபடுத்்தலாம். திடடமிடா்த ்கறறல் வாயப்பு்கள் ்தாயம�ாழியில் ஏறபடும்பபாது, ஆசிரியர்்கள் 

அவறலறப் பயன்படுத்திகம்காள்வ்தறகு பநரமும் இடமும் கிலடககும்படி மசயய பவணடும்.

பிள்ளள்களின் ்தாய்மாழி ்கற்றல் அனுேவ்ததிற்கு ஆசிரியர்கள் 
எவவாறு துளணபுரியைாம்?

�ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடத்தில் குறிப்பிடப்படடுள்ள வழி்காடடும் ப்காடபாடு்கலள 

ஆசிரியர்்கள் ்கருத்திறம்காள்ள பவணடும் (பக்கம் 39-41). அப்தாடு, �ழலலயர் ்கருத்தியல் 

ப்காடபாடு்கள், அணுகுமுலற்கள், மசயல்முலற்கள் ஆகியவறலறயும் ஆசிரியர்்கள் ்கவனத்திறம்காணடு 

்கறறலல மநறிப்படுத்்த பவணடும். அ்தனால், ்தர�ான பாலர் பள்ளிப் பாடக்கலலத்திடடத்தில் iTeach 

ப்காடபாடு்கள் அவசிய�ான்தா்கக ்கரு்தப்படுகின்றன. iTeach-இன் ஆறு முககிய ப்காடபாடு்களும் 

ஆசிரியர்்களுககுப் பலவி்தக ்கறறல் அனுபவங்கலளத் திடடமிடடு வடிவல�க்க உ்தவுகின்றன. 

பிள்லள்கள் முழுல�யான ்கல்விலயப் மபறறு வளர்ச்சியலடவ்தறகும் இலவ துலணபுரிகின்றன.

ஆறு iTeach ப்காடபாடு்கள் பின்வரு�ாறு:

• ஒருஙகிலணக்கப்படட அணுகுமுலற்கள் வாயிலா்கக ்கறறல்

• ஆசிரியர்்கள் மநறியாளரா்க இரு்நது ்கறறலல வழிநடத்து்தல்

• அர்த்்தமுள்ள விலளயாடடுவழிப் பிள்லள்கலளக ்கறறலில் ஈடுபடுத்து்தல்

• ்தர�ான இருவழிக ்கருத்துப்பரி�ாறறம் வாயிலா்க நம்ப்க�ான ்கறறல் நி்கழு்தல்

• பிள்லள்கள் ்தா�ா்கபவ ்தம் அறிவாறறலல உருவாககு்தல்

• முழுல�யான வளர்ச்சி

ேடம் 2: iTeach ப்காடோடு்கள்

மூலம்: ்கல்வி அல�ச்சு (2012b). இளம் �ாணவர்்கலளப் 

பபணி வளர்த்்தல்: சிங்கப்பூர்ப் பாலர் பள்ளி்களுக்கான 

பாடக்கலலத்திடடப் பணிச்சடடம். (�றுபதிப்பு). 

பக்கம் 30-40

ஆசிரியர்்கள் 
மநறியாளரா்க இரு்நது 
்கறறலல வழிநடத்து்தல்

அர்த்்தமுள்ள 
விலளயாடடுவழிப் 
பிள்லள்கலளக 
்கறறலில் ஈடுபடுத்து்தல்

்தர�ான இருவழிக 
்கருத்துப்பரி�ாறறம் 
வாயிலா்க நம்ப்க�ான 
்கறறல் நி்கழு்தல்

பிள்லள்கள் 
்தா�ா்கபவ ்தம் 
அறிவாறறலல 
உருவாககு்தல்

முழுல�யான வளர்ச்சி

ஒருஙகிலணக்கப்படட 
அணுகுமுலற்கள் 
வாயிலா்கக ்கறறல்

பிள்ளள்கள் 

ஆரவம், ஈடுோடு, 

்சயல்திறனுடன் 

்கற்ேவர்கள்
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்தாய்மாழிககுரிய அறிவாற்றல், திறன்்கள், ேணபு்கள் ஆகியவற்ளறப் 
பிள்ளள்கள் ்ேற்றுள்ளைைா என்ேள்த ஆசிரியர்கள் எவவாறு 
அறியைாம்?

ஆசிரியர்்கள் பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி ்கறறல் திறலனக கூர்்நது ்கவனிப்ப்தறகும் �திப்பிடுவ்தறகும் 

இ்ந்தப் பணிச்சடடத்தில் குறிப்பிடப்படடுள்ள மூன்று ்கறறல் குறிகப்காள்்கலளக ்கருத்திறம்காள்ளலாம். 

்தாயம�ாழி ஆசிரியர்்கள் பிள்லள்கலளக கூர்்நது ்கவனித்து, விவரங்கலளக குறித்துலவத்து, 

அவறறின் விளக்கத்ல்தக ்கணடறியலாம். ்கறறல் குறிகப்காள்்கலளமயாடடிப் பிள்லள்களுககு 

என்ன ம்தரியும், அவர்்களால் என்ன மசயய முடியும், அவர்்களின் புரி்நதுணர்வு என்ன என்பல்த 

இ்தன்வழி ஆசிரியர்்கள் அறியலாம். ஆசிரியர்்களின் எதிர்்காலத் திடடமிடு்தலுககும் பிள்லள்களின் 

்கறறலல ப�ம்படுத்்தககூடிய ்தருணங்கலள அலடயாளம் ்கணடு பயன்படுத்திகம்காள்வ்தறகும் இது 

துலணபுரியும். ப�லும், ்தாயம�ாழி ்கறறலில் பிள்லள்களின் முன்பனறறம் குறித்துப் மபறபறார்்களிடம் 

கூறுவ்தறகும் அவர்்களுடன் ்கல்நதுலரயாடுவ்தறகும் ப்தலவயான விவரங்கள் சான்று்களுடன் 

கிலடககும்.

சுருக்க�ா்கக கூறினால், பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி ்கறறலலக கூர்்நது ்கவனித்து �திப்பிடுவது 

என்பது பின்வரும் வழிமுலற்கள் ம்காணட ம்தாடர் சுழறசியாகும்:

• விவைங்்களள்த திைடடி ஆவணப்ேடு்தது்தல்

• விவைங்்களின் விளக்க்தள்தக ்கணடறிநது திடடமிடு்தல்

• விவைங்்களள்த ்்தாகு்தது முளறயா்க அளம்த்தல்

• விவைங்்களளக குடும்ே்ததிைருடன் ேகிரநது்்காள்ளு்தல்

பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி ்கறறலலக கூர்்நது ்கவனிப்ப்தன் வாயிலா்கவும் �திப்பிடுவ்தன் 

வாயிலா்கவும் மபறப்படும் விவரங்கள், ஆசிரியர்்கள் ்தங்கள் நடவடிகல்க்கலளத் திடடமிடடு 

நலடமுலறப்படுத்துவ்தறகு உ்தவககூடும். அப்தாடு, இத்்தல்கய விவரங்கலளப் மபறபறார்்களுடனும் 

பகிர்்நதும்காள்ளலாம். மபறபறார்்களும் பிள்லள்களின் வளர்ச்சிலயப் பாராடடி, வீடடில் அவர்்களின் 

்கறறலுககுத் ம்தாடர்்நது ஆ்தரவளிப்பார்்கள்.
 

விவைங்்களள்த திைடடி ஆவணப்ேடு்தது்தல்

வீடடில் பிள்லளயின் ்தாயம�ாழிப் புழக்கம்பறறி ஆசிரியர்்கள் ்த்கவல் திரடடலாம். சிங்கப்பூரின் 

ம�ாழிச் சூழல் �ாறி வருகிறது. அதி்க�ான பிள்லள்கள் ஆஙகிலம் ஆதிக்க ம�ாழியா்க இருககும் 

குடும்பங்களிலிரு்நது வருகிறார்்கள். எனபவ, பாலர் பள்ளிககு வரும் பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழிப் 

புழக்கம் வீடடில் மவவ்பவறு நிலல்களில் உள்ளது. அப்பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழிப் புழக்கத்ல்தப் 

பறறிய விவரங்கலள அவர்்களின் மபறபறார்்களிடமும் குடும்ப உறுப்பினர்்களிடமும் ஆசிரியர்்கள் 

ப்கடடறியலாம். ஒரு பிள்லளககுக குலறவான ்தாயம�ாழிப் புழக்கமும் ்தாயம�ாழி ்கறறலில் குலற்ந்த 

ஆ்தரவும் இருப்ப்தா்கத் ம்தரிய வரும்பபாது, அ்ந்தப் பிள்லளயின் ்கறறல் ப்தலவ்களுககு ஏறப 

ஆசிரியர்்கள் நடவடிகல்க்கலளத் திடடமிடடு நடத்்தலாம். அதி்க ்தாயம�ாழிப் புழக்கமும் ்தாயம�ாழி 

்கறறலில் அதி்க ஆ்தரவும் மபறும் பிள்லள்களுககும் அவர்்களின் ்கறறலல விரிவுபடுத்்தககூடிய 

நடவடிகல்க்கலள ஆசிரியர்்கள் திடடமிடடு நடத்்தலாம்.

நடவடிகல்க்களின்பபாதும் பிள்லள்களின் மபறபறார்்களுடன் உலரயாடுவ்தன் வாயிலா்கவும் 

பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி ்கறறல்பறறி ஆசிரியர்்கள் விவரங்கள் பச்கரிக்கலாம். ஆசிரியர்்கள் 

பல்பவறு வழி்களில் ்தாயம�ாழி ்கறறலில் பிள்லள்களின் முன்பனறறத்ல்தப் பறறிய சான்று்கலளச் 

பச்கரிக்கலாம். பின்வரும் சில எடுத்துக்காடடு்கலளக ்காண்க:

• 
பிள்ளள்கள் நடவடிகள்க்களில் ஈடுேடுவள்தப் புள்கப்ேடங்்கள் எடுக்கைாம் அல்ைது 
்கா்ணாளிப் ேதிவு்களளச் ்சயயைாம்

பல்பவறு சூழல்்களில் குறிப்பிடட ம�ாழித்திறனில் பிள்லள்களின் மசயறபாடலட எடுத்துக்காடடப் 

புல்கப்படங்களும் ்காமணாளிப் பதிவு்களும் உ்தவும். குழுவா்க அ�ர்்நது மபரிய புத்்த்கத்ல்த 

விரும்பிப் படிப்பது, பாலர் பள்ளியின் சுறறுப்புறத்ல்த ஆராயவது, பாத்திரப�றறு நடிப்பது என 

எதுவா்க இரு்ந்தாலும், அவறலறப் புல்கப்படங்கள் எடுககும்பபாது அல்லது ்காமணாளிப் பதிவு 

மசயயும்பபாது அதில் ப்ததியும் விளக்கக குறிப்பு்களும் இடம்மபற பவணடும். அப்தாடு, ஆசிரியர்்கள் 

்காமணாளிப் பதிவு்கலள மீள்பநாக்கலாம்; பிள்லள்களுககு இலடயிலான ்கல்நதுலரயாடல்்கலளக 

கூர்்நது ்கவனிக்கலாம். அப்பபாது, அவர்்களின் ப்கடடல் பபசு்தல் திறன்்கலளயும், உலரயாடலில் 

ம்தாடர்்நது ஈடுபடககூடிய ஆறறலலயும் ்கருத்திறம்காள்ள பவணடும்.
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பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி அறிலவ மவளிப்படுத்தும் பலடப்பு்களின் �ாதிரி்கலள ஆசிரியர்்கள் 

பச்கரிக்கலாம். இலவ நலடமுலற சார்்ந்த, உணல�யான சூழலலகம்காணட ம�ாழித்திறன் 

பணி்களா்க அல�யலாம். எளிய மசாற்கள் இடம்மபறறுள்ள பிற்ந்தநாள் வாழத்து அடலட்கள், 

சுவமராடடி்கள் ஆகியலவ அவறறுள் அடஙகும். பச்கரிக்கப்படும் �ாதிரிப் பலடப்பில் அப்பலடப்பின் 

பின்னணிச் சூழலல விளககும் ஆசிரியரின் குறிப்பு இடம்மபறறிருக்க பவணடும். இ்ந்தக குறிப்பில் 

ப்ததியிடப்படடிருக்க பவணடும். அப்தாடு, பிள்லள ல்கவரப்மபறற அறிவாறறபலா திறபனா 

முன்னிலலப்படுத்திக ்காடடப்பட பவணடும் அல்லது அ்தலனப் மபறுவதில் பிள்லள ்காடடிய 

முன்பனறறம் குறிப்பிடப்பட பவணடும்.

பிள்ளள்கள் உருவாககிய ேளடப்பு்களின் மாதிரி்களளச் பச்கரி்த்தல் 

பிள்லள குறிப்பிடட அறிவாறறலலபயா திறலனபயா மபறறல் அல்லது அ்தலனப் மபறுவதில் ்காடடும் 

முன்பனறறம் ஆகியவறலறக ்காடடும் பலடப்பு்களின் �ாதிரி்கலள ஆசிரியர்்கள் பச்கரிக்கலாம்.

பிள்ளள்களிடம் அவர்களின் ்கற்றளைப் ேற்றிய ்கரு்தது்த்்தரிவிப்ளேச் பச்கரிக்கைாம்

பிள்லள்கள் ்தங்கலளப்பறறியும் ்தங்கள் ச்க வயதினலரப்பறறியும் ்தாங்கள் ்கறறுகம்காணடவறலற 

மீணடும் நிலனவுககுக ம்காணடுவ்நது கூறச் மசயய பவணடும். இது பிள்லள்களின் ்கறறலலயும் 

ப�ம்பாடலடயும் பறறிய �றமறாரு ்கணபணாடடத்ல்த ஆசிரியர்்களுககு வழஙகுகிறது. ஒரு 

நடவடிகல்கயின்பபாது புல்கப்படம் அல்லது ்காமணாளிக ்காடசிலயப் பார்த்துவிடடு, ்தாங்கள் 

்கறறுகம்காணடவறலற விவரிப்ப்தறகுப் பிள்லள்களுககு வாயப்பளிக்கப்படும்பபாது, பிள்லள்களின் 

ஊக்கத்ல்தயும் குறிப்பிடட பதில்்கள், நடத்ல்த்களுக்கான ்காரணங்கலளயும் ஆசிரியர்்களால் 

புரி்நதும்காள்ள முடியும். இத்்தல்கய விவரங்கள் இனிவரும் நடவடிகல்க்கலளத் திடடமிடுவ்தறகு 

ஆசிரியர்்களுககு வழி்காடடும்.

பிள்ளள்களின் முன்பைற்ற்தள்தக ்கண்காணிக்கச் சரிோரப்புப் ேடடியளைப் ேயன்ேடு்த்தைாம்

சரிபார்ப்புப் படடியல் கூர்்நது ்கவனிப்ப்தறகுரிய ்கருவியா்கப் பயன்படுகிறது. இது எ்நம்த்ந்த 

நடத்ல்த்கள் ்கவனிக்கப்பட பவணடும் என்பல்தக குறிப்பா்க உணர்த்தும். பிள்லள்களின் 

முன்பனறறத்ல்தப் பதிவுமசயவ்தறகு இது ஒரு வசதியான வழி. குறிப்பிடட ஒரு திறலனப் பிள்லள்கள் 

ஒபர நிலலயா்க மவளிப்படுத்துகிறார்்களா அல்லது குறிப்பிடட ஒரு நாளில் �டடுப� அவர்்களால் 

மவளிப்படுத்்த முடிகிற்தா என்பல்தச் சரிபார்ப்புப் படடியலின் துலணயுடன் ஆசிரியர்்கள் அறியலாம். 

பிள்லள்கள் குறிப்பிடட திறலன அல்லது அறிவாறறலல மவளிப்படுத்துவ்தறகு வாயப்பளிககும் 

நடவடிகல்க்களும் மபாருள்்களும் யாலவ என்பல்தயும் ஆசிரியர்்கள் ம்தரி்நதும்காள்ளலாம். 

எனபவ, சரிபார்ப்புப் படடியல்்கலள ஆணடு முழுவதும் பயன்படுத்்தலாம். அவறலறத் ்தனித்துப் 

பயன்படுத்்தககூடாது. அவறறுடன் புல்கப்படங்கள், பிள்லள்களின் �ாதிரிப் பலடப்பு்கள், குறிப்பு்கள் 

ஆகியலவயும் இடம்மபறறிருக்க பவணடும். இவ்வாறு மசயவ்தன்வழிப் பிள்லள்களின் ்தாயம�ாழி 

்கறறலலப்பறறி ஆசிரியர்்களின் புரி்நதுணர்வு ப�ம்படும். 
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விவைங்்களின் விளக்க்தள்தக ்கணடறிநது திடடமிடு்தல்

பிள்லள்களின் ஒடடும�ாத்்த ்தாயம�ாழி முன்பனறறம் குறித்துக ்கருத்்தாக்க விளக்கம் மபற, 

ஆசிரியர்்கள் பின்வரும் ப்கள்வி்கலளக ப்கடடுகம்காள்ளலாம்:

• ்தாய்மாழிககு அவசியமாை அறிவாற்றல், திறன்்கள், ேணபு்கள் ஆகியவற்றில் பிள்ளளயின் 

்கற்றளையும் முன்பைற்ற்தள்தயும் குறி்ததுப் போதிய விவைங்்கள் இருககின்றைவா?

• இந்த முன்பைற்றம் ்தனி்த்த ஒன்றா அல்ைது ்்தாடரநது நளட்ேறுவ்தா? 

• பிள்ளளககு்த ்தன் ஆசிரியர்கள், நணேர்கள், குடும்ே உறுப்பிைர்கள் ஆகிபயாரின் 

வழி்காடடு்தல் ப்தளவப்ேடுகிற்தா அல்ைது பிள்ளளயால் ஒரு திறளை அல்ைது 

அறிவாற்றளைச் ்சாந்தமா்க ்வளிப்ேடு்த்த முடிகிற்தா?

• பிள்ளள்களின் ேணபு வளரச்சி ்கரு்ததிற்்்காள்ளப்ேடட்தா?

• ்தாய்மாழியிலும் ்மாழி ்கற்றலிலும் பிள்ளளககு இருககும் முன் அனுேவம் அவரின் 

்தாய்மாழி ்கற்றலிலும் முன்பைற்ற்ததிலும் எவவாறு ்தாக்க்தள்த ஏற்ேடு்ததுகிறது?

• பிள்ளளளயப்ேற்றி விவைமறிநது தீரமாைம் எடுப்ே்தற்குப் ேற்ேை மூைங்்களிலிருநது (பிள்ளள, 

அவரின் ச்க வயதிைர, குடும்ே்ததிைர, மற்ற நிபுணர்கள், பிள்ளளயின் ேளடப்பு) சான்று்கள் 

இருககின்றைவா?

• குறிப்பிடட அறிவாற்றல், திறன் அல்ைது ேணபு்களள பமம்ேடு்ததிக்்காள்வ்தற்கு்த 

ப்தளவப்ேடும் ்்தாடர நடவடிகள்க்கள் யாளவ?

விவைங்்களள்த ்்தாகு்தது முளறயா்க அளம்த்தல்

ஆசிரியர்்கள் பிள்லள்களின் முன்பனறறத்ல்தயும் ்கறறலலயும்பறறி மீணடும் நிலனவுகூர்வ்தறகுச் 

பச்கரிக்கப்படட விவரங்கலளத் ம்தாகுத்து முலறயா்க அல�த்்தல் பவணடும் (எ-டு: ப்காப்பு்கலளப் 

பயன்படுத்து்தல்). ப்காப்பு என்பது பிள்லள்களின் நடவடிகல்கத் ்தாள்்கலளயும் �ாதிரிப் பலடப்பு்கலளயும் 

பத்திரப்படுத்தி லவப்ப்தற்கான ஆவண�ல்ல. இது பிள்லளயின் ்கறறலலயும் முன்பனறறத்ல்தயும் 

்கண்காணிப்ப்தறகு ஆசிரியர், பிள்லள, மபறபறார் ஆகிபயார் பயன்படுத்்தககூடிய சான்று்களின் 

பச்கரிப்பாகும். இ்ந்தக ப்காப்பிலுள்ள சான்று்கள் முலறயா்கத் ம்தாகுக்கப்படடிருக்க பவணடும்.

ஒரு பிள்லளயின் ப்காப்புப் பின்வருவனவறலறக ம்காணடிருக்கலாம்:

• ப்காப்பின் பநாக்க்தள்த விளககிப் ்ேற்பறார்களுககு எழு்தப்ேடட ்கடி்தம்

• பிள்ளளயின் விவைங்்கள்

• கூரநது ்கவனிப்ே்தற்குரிய குறிப்பு்கள், புள்கப்ேடங்்கள், ்கா்ணாளிக ்காடசி்கள்

• ப்தரந்்தடுக்கப்ேடட மாதிரிப் ேளடப்பு்கள்

• பிள்ளளயின் முன்பைற்றம் குறி்த்த சுருக்கமாை அறிகள்க

• பிள்ளளக்காை ஆசிரியரின் திடடங்்கள்

• ்ேற்பறார-ஆசிரியர சநதிப்பின் குறிப்பு்கள்

மபறபறார்்கள் பார்க்கககூடிய வல்கயில் ப்காப்பு்கலள இலணயத்தில் பகிர்்நதும்காள்ளலாம் (எ-டு: 

இலணயத்்தளங்கள், புல்கப்படங்கலளப் பகிர்்நதும்காள்ளும் ்தளங்கள், வலலப்பதிவு்கள்).

விவைங்்களளக குடும்ே்ததிைருடன் ேகிரநது்்காள்ளு்தல்

ஆசிரியர்்களும் குடும்பத்தினரும் ்த்கவல் பரி�ாறறத்ல்த வழக்க�ாககிக ம்காள்ளும்பபாது பிள்லள்கள் 

பயனலடவார்்கள். வீடடில் பிள்லள்களின் ்கறறலுககுக குடும்பத்தினர் மபறுப்பபறறுகம்காள்ள 

பவணடும். குடும்பத்தினருககு உ்தவப் பாலர் பள்ளியில் இடம்மபறும் ்கறறல் முலற்கலளப்பறறி 

ஆசிரியர்்கள் அவர்்களுககுத் ம்தரியப்படுத்துவது முககியம். பிள்லளயின் �ாதிரிப் பலடப்பு்கள், 

புல்கப்படங்கள், ்காமணாளிக ்காடசி்கள் ஆகியவறலற விளக்கக குறிப்பு்களுடன் மபறபறார்்களிடம் 

்காடட பவணடும். அப்பபாது்தான், வகுப்பலறயில் என்ன நடககிறது என்பல்தப் மபறபறார்்களால் 

உணர முடியும். அப்தாடு, வகுப்பலறயில் பிள்லளயின் ்தாயம�ாழி ்கறறலல வலுவூடடுவ்தறகு வீடடில் 

மபறபறார்்கள் ்தங்கள் பிள்லள்களுககு என்ன மசயயலாம் என்றும் ஆசிரியர்்கள் பயாசலன கூறலாம். 

ஆசிரியர்்கள் பிள்லள்களின் ்கறறலலக கூர்்நது ்கவனிப்பதுபறறியும் �திப்பிடுவதுபறறியும் ப�ல் 

விவரம் அறிய, “இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்த்்தல்: சிங்கப்பூர்ப் பாலர் பள்ளி்களுக்கான 

பாடக்கலலத்திடடப் பணிச்சடடம்” (்கல்வி அல�ச்சு, 2012b) என்னும் வழி்காடடியிலுள்ள பக்கங்கள் 

55 மு்தல் 58 வலர பார்க்கலாம்.
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துடிப்புமிக்க ்தாய்மாழி ்கற்கும் சமூ்க்தள்த 
உருவாககு்தல்
்தாய்மாழிப் ோடக்களை்ததிடட்ததின் ஆக்க்கைமாை ேைன்்களள நீணட்காை்ததிற்குக 
்கடடிக்காக்க, ோைர ேள்ளி்கள் துடிப்புமிக்க ்தாய்மாழி ்கற்றல் சூழளை்த ்தக்களவ்ததுக்்காள்ள 
பவணடும். இச்சூழல் ோைர ேள்ளியிலும் சமூ்க்ததிலும் ்தாய்மாழியின் ேயன்ோடளடயும் 
முககிய்ததுவ்தள்தயும் ஊககுவிககும். இ்த்தள்கய சூழல் ோைர ேள்ளி்கள் சிறந்த ்கற்றல், 
்கற்பி்த்தல் முளற்களளயும், இதுவளை அளவ அறிநதிைா்த வளங்்களளயும் எளிதில் 
்ேறுவ்தற்கு்த துளணபுரியும். துடிப்புமிக்க ்தாய்மாழி ்கற்றல் சூழளை நிளைநாடட நீணட 
்காை்மடுக்கைாம். ஆைால், அச்சூழளை ஏற்ேடு்ததிவிடடால்  ்தாய்மாழி ்கற்றல் ்கற்பி்த்தல் 
நீணட்காை்ததிற்கு வலுப்்ேறும். 

இயல் 4
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துடிப்புமிக்க ்தாயம�ாழி ்கறகும் சமூ்கத்ல்த உருவாக்க, ஆசிரியர்்கள்:

• ேணி்ததிறன் சாரந்த ்கற்றல் சமூ்க்தள்த உருவாக்கைாம்

• குடும்ே உறுப்பிைர்களளயும் சமூ்க்தள்தயும் ஈடுேடு்த்தைாம் 

ேணி்ததிறன் சாரந்த ்கற்றல் சமூ்க்தள்த உருவாக்கைாம்

விலரவா்க �ாறிவரும் உல்கப் பபாககிறகுப் மபாருத்்த�ானவர்்களா்க நிலலத்திருக்கவும், புதிய 

்கல்விப் பபாககு்கலள அறி்நதிருக்கவும், ்தாயம�ாழி ஆசிரியர்்கள் ம்தாடர்்நது ்கறறுகம்காள்வதுடன் 

்தங்களது துலறசார்்ந்த நிபுணத்துவ அறிவாறறலலயும் வளர்த்துகம்காள்ள பவணடும். ஆசிரியர்்கள் 

பிரதிபலிப்புச் சி்ந்தலனபயாடு மசயறபடுவ்தால் பணித்திறன் சார்்ந்த ்கறறல் ம்தாடர்்நது நி்கழகிறது 

(இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்த்்தல்: சிங்கப்பூர்ப் பாலர் பள்ளி்களுக்கான பாடக்கலலத்திடடப் 

பணிச்சடடம், ்கல்வி அல�ச்சு, 2012b, பக்கம் 59 மு்தல் 61 வலர குறிப்பிடடுள்ளபடி). பிள்லள்களின் 

்தாயம�ாழி ்கறறல் அனுபவங்கலள ப�லும் வளப்படுத்்த ஆசிரியர்்கள் ்தங்கள் ்கறபித்்தல் முலற்கலளத் 

ம்தாடர்்நது ப�ம்படுத்தி வருகிறார்்கள்.

பணித்திறன் சார்்ந்த ்கறறல் பல்வல்கப்படும். பயிலரஙகு்கள், �ாநாடு்கள் ஆகியவறறில் 

்கல்நதும்காள்வப்தாடு நிபுணத்துவப் பகிர்வு்கள், பணித்திடட இலணப்பு்கள், ச்க ஆசிரியர்்களின் 

்கறபித்்தல் முலற்கலளக ்கவனித்்தறி்தல், வழி்காடடு்தல் ஆகியவறறின் மூலமும் துலறசார்்ந்த 

நிபுணத்துவத்ல்த வளர்த்துகம்காள்ளலாம். இத்்தல்கய ்கறறல் சமூ்கத்ல்தப் பாலர் பள்ளியிலும் 

பாலர் பள்ளி்களுககு இலடயிலும் உருவாக்கலாம். ஆசிரியர்்கள் பநரக ்கடடுப்பாடு்கலளயும் 

இடக ்கடடுப்பாடு்கலளயும் எதிர்பநாககுகிறார்்கள். இல்தக ்கருத்திறம்காணடு ்த்கவல் ம்தாடர்புத் 

ம்தாழில்நுடபத் ்தளங்கலளப் பயன்படுத்தி ஆசிரியர்்களுககிலடபய ்கறறல் சமூ்கத்ல்தயும்  

உருவாக்கலாம்.

அப்தாடு, ்தாயம�ாழி ்கறறல் ்கறபித்்தலுககுத் ப்தலவயான வளங்கலள உருவாககுவதில் 

ஆர்வங்காடடுபவாலர ஆசிரியர்்கள் பயன்படுத்திகம்காள்ளலாம். இவர்்களுடன் ஆசிரியர்்கள் 

உடனிலண்நது ்தங்கள் பள்ளிப் பிள்லள்களின் ்கறறல் ப்தலவ்களுககு உ்க்ந்த ்தாயம�ாழி ்கறறல், 

்கறபித்்தல் வளங்கலளத் ்தயாரிக்கலாம். இ்ந்த வளங்கலளத் ்தாயம�ாழி ஆசிரியர்்களுககிலடயில் 

பகிர்்நதும்காள்வதும் ஒருவல்க நிபுணத்துவ ப�ம்பாடாகும். இவ்வாறு பகிர்்நதும்காள்வது ்தாயம�ாழி 

ஆசிரியர்்கள் ்தங்கள் ்கறபித்்தல் முலற்கலள ப�ம்படுத்்தத் துலணபுரியும்.

குடும்ே உறுப்பிைர்களளயும் சமூ்க்தள்தயும் ஈடுேடு்தது்தல் 

இளம் பருவத்தில் பிள்லள்கள் ்தாயம�ாழி அறிலவப் மபறுவதில் குடும்ப உறுப்பினர்்கபள வலுவான 

்தாக்கத்ல்த ஏறபடுத்துகிறார்்கள். 
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பிள்லள்களின் மு்தல் சமூ்க உறவுமுலற்கலளயும், நடத்ல்த்கள், மபாறுப்பு்களின் முன்�ாதிரி்கலளயும், 

பணபு்கலளயும், நம்பிகல்க்கலளயும் அவர்்களுககுக குடும்ப உறுப்பினர்்கபள வழஙகுகிறார்்கள். 

அவர்்கபள பிள்லளயின் ம�ாழிவளத்ல்தயும் மபாருணல�லயயும் ஏறபடுத்தித் ்தருகிறார்்கள். 

பிள்லளயின் ம�ாழியறிவு உருவாக்கத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்்கள்்தாம் அத்தியாவசிய இலணப்பா்க 

விளஙகுகிறார்்கள் (ம்காஸடல்னிக, மசாடர்�ன், & விரன், 2011; சூ & வூ, 2010). பிள்லளயின் 

ஆரம்ப ்கால ம�ாழி வளர்ச்சியிலும், ்தாயம�ாழிக ்கல்விலய எ்ந்த அளவுககுப் பிள்லள �திககிறது 

என்பதிலும் குடும்ப உறுப்பினர்்களின் �னப்பபாககு்கள், இலககு்கள், நடத்ல்த்கள் ஆகியலவ 

்தாக்கத்ல்த ஏறபடுத்துகின்றன.

மபறபறார்்களின் ஈடுபாடு பிள்லள்களின் ்கறறலலயும் சா்தலன்கலளயும் ப�ம்படுத்தும் என்ப்தறகுரிய 

சான்று்கள் நிலறய இருககின்றன (குராஸபனா, 2010). பிள்லள்களின் ம�ாழி ்கறறலில் ஈடுபாடு 

ம்காணடுள்ள மபறபறார்்கள் புத்்த்கங்கலளயும் ம�ாழி விலளயாடடு்கள் அல்லது இலசவடடு்கள் 

பபான்ற ்கறறல் ்கருவி்கலளயும் வழஙகி, வீடடில் ம�ாழி ்கற்கககூடிய சூழலல உருவாககித் 

்தருவார்்கள். ம�ாழி ்கறறல் சார்்ந்த சமூ்க நி்கழச்சி்களிலும் இவர்்கள் ்தங்கள் பிள்லள்களுடன் 

்கல்நதும்காள்வார்்கள் (எ-டு: மபாது நூல்கத்தில் ்கல்த வாசித்்தல்). ்தங்கள் பிள்லள்கள் என்ன 

்கறறுகம்காணடார்்கள் என்பல்தத் ம்தரி்நதும்காள்வதிலும் இவர்்கள் ஆர்வம் ்காடடுவார்்கள்; ப�லும், 

வீடடில் ம�ாழி ்கற்க வழிப்காலும் நடவடிகல்க்கலள ஏறபடுத்திப் பிள்லள்களுககு ஆ்தரவளிப்பப்தாடு 

பாலர் பள்ளி நடத்தும் நடவடிகல்க்களிலும் பஙகுமபறுவார்்கள் (எ-டு: விழாக்கள், பணபாடடு 

நி்கழச்சி்கள்). ்தங்களது ம�ாழி ்கறறலலப் மபறபறார்்கள் �திககிறார்்கள் என்பல்தப் பிள்லள்கள் 

புரி்நதும்காள்வ்தறகு இ்ந்த ஈடுபாடு உ்தவுகிறது. 

சமூ்கத்துடன் நல்லுறலவ வளர்த்துகம்காள்வதிலும் நன்ல�்கள் உள்ளன. �றறப் பாலர் பள்ளி்களும் 

ம்தாடக்கப்பள்ளி்களும் ம்காணடாடும் விழாக்களில், ்தங்கள் பாலர் பள்ளிப் பிள்லள்கலளக 

்கல்நதும்காள்ளச் மசய்தல் ்தாயம�ாழி ்கறறலுககு நல்ல வாயப்பு்களா்க அல�யும். ்தங்களுககும் 

்தங்கலளவிட மூத்்தவர்்களுககும் இலடயிலான ்கருத்துப்பரி�ாறறங்கள் மூலம் பிள்லள்கள் 

நன்ல�யலடவார்்கள். சிங்கப்பூர்த் ப்தசிய அரும்மபாருள்கம், ஆசிய நா்கரி்க அரும்மபாருள்கம் 

பபான்றவறறில் �றறப் பணபாடடு நி்கழச்சி்கள் நலடமபறுவப்தாடு வளங்களும் கிலடககும். இலவ 

நம் பல்லினப் பணபாடலடப்பறறிப் பிள்லள்கள் ம்தரி்நதும்காள்வ்தறகு நல்ல ்தளங்களா்கவும் 

வாயப்பு்களா்கவும் அல�கின்றன. ்தங்கள் வாழகல்கயில் ்தாயம�ாழியின் அவசியத்ல்தப் பிள்லள்கள் 

உணரவும், ்தங்கள் சமூ்கத்துடன் இலணயவும் இலவ துலணபுரிகின்றன. 

பாலர் பள்ளி்கள் குடும்பங்கலளயும் சமூ்கத்ல்தயும் ஈடுபடுத்துவ்தற்கான பல்பவறு வழி்கள்:

• ்ோரு்த்தமாை ்தாய்மாழிப் பு்த்த்கங்்களளயும் ்கற்றல் வளங்்களளயும் ப்தரந்்தடுக்க்த 

ப்தளவயாை விவைங்்களளக குடும்ே உறுப்பிைர்களுககு வழங்கு்தல்

• வகுப்ேளறயில் நளட்ேறும் ்தாய்மாழி ்கற்றலுடன் வீடடு நடவடிகள்க்களளக 

குடும்ே்ததிைர ்்தாடரபுேடு்த்த உ்தவும் வள்கயில் அவர்களுககு நடவடிகள்க்களளயும் 

பு்த்த்கங்்களளயும் வழங்கு்தல்

• குடும்ே உறுப்பிைர்கள் ்தங்்கள் இைம் குறி்த்த ேணோடளடப் ேகிரநது்்காள்ள அல்ைது 

வகுப்ேளறயில் எளிய ்தாய்மாழி நடவடிகள்க்களில் உ்தவ அவர்களள அளழ்த்தல் (எ-டு: 

்கள்த ்சால்லு்தல்)

• நம் ேல்லிைப் ேணோடு சாரந்த சமூ்க நி்கழ்ச்சி்களில் ்கைநது்்காள்ளு்தல் அல்ைது 

ஈடுேடு்தல்

• வீடடில் ்தாய்மாழிப் புழக்க்தள்த ஊககுவிக்கககூடிய குறிப்பு்களளக குடும்ே 

உறுப்பிைர்களுடன் ேகிரநது்்காள்ளு்தல்
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பிள்லள்களுககுப் பபாது�ான ஆ்தரவும் ஊக்கமும் கிலடத்்தால், அவர்்களால் ்தாயம�ாழிலயக 

்கற்கவும் ்தன்னம்பிகல்கயுடன் பயன்படுத்்தவும் முடியும். ்தாயம�ாழி, நம் பல்லினப் பணபாடு 

ஆகியவறறில் பிள்லள்களின் ஆர்வத்ல்தயும் வியப்புணர்லவயும் வளர்ப்ப்தறகுப் பாலர் பள்ளி ஆணடு்கள் 

அவசிய�ானலவ. ்தாயம�ாழி ்கறறலில் பிள்லள்கலள முலனப்புடன் ஈடுபடுத்்தககூடிய வாயப்பு்கலள 

வழஙகுவதில் ஆசிரியர்்கள் முககியப் பங்காறறுகிறார்்கள்.

்தாயம�ாழி்களுக்கான இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடம் ்தாயம�ாழி 

்கறறல் ்கறபித்்தலுககு வழி்காடடும் வல்கயில் வடிவல�க்கப்படடுள்ளது. இதில் சிங்கப்பூரில் 

வளரும் பிள்லள்களுககு உ்க்ந்த பர்ந்த ம்தாலலபநாககு, பநாக்கங்கள், ்கறறல் குறிகப்காள்்கள், 

வழி்காடடும் ப்காடபாடு்கள் ஆகியலவ ம்தளிவா்கக கூறப்படடுள்ளன. பிள்லள்கள் ்தாயம�ாழிலயக 

ல்கவரப்மபறுவ்தறகு உ்க்ந்த ஆ்தரலவ வழங்க பவணடும். இ்தறகுத் ப்தலவயான பபணி வளர்ககும் 

்கறறல் சூழல்்கலள உருவாககுவ்தறகு இ்ந்தப் பணிச்சடடம் ஆசிரியர்்களுககுத் துலணபுரியும். 

்தாயம�ாழிப் பாடக்கலலத்திடடம், ்தாயம�ாழி ஆசிரியர்்களின் பஙகு ஆகியலவப்பறறிச் 

சி்நதிப்ப்தறகும் இது ஒரு வள�ா்க விளஙகும். பாலர் பள்ளித் ்தாயம�ாழி ஆசிரியர்்கள் 

்தாயம�ாழி்களுக்கான இளம் �ாணவர்்கலளப் பபணி வளர்ககும் பணிச்சடடத்ல்த வழி்காடடியா்கப் 

பயன்படுத்தி, ்தங்கள் பாடக்கலலத்திடடத்ல்தப்பறறிச் சி்நதிக்க பவணடும்; ்தங்கள் ப்தலவகப்கறற 

பாடக்கலலத்திடடத்ல்த உருவாக்க பவணடும். இ்தன்வழித் ்தன்னம்பிகல்கயுடன் ்தாயம�ாழிலயப் 

பயன்படுத்தும், நம் பல்லினப் பணபாடலடப் பபாறறி �திககும் பிள்லள்கள் உருவாவார்்கள். 

முடிவுளை
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