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முகவுரை

ேல இன சமு்தாயமா்க இலஙகும் சிங்கப்பூரில் இருமமாழிக ்கல்விகம்காள்ள்க எனேது சிங்கப்பூரக 

்கல்விமுளையின முககியக கூைா்க விளஙகுகிைது. இனளைய உல்கமயச் சூழலில் உல்க நாடு்கபளாடு 

பிளணப்ளே ஏறேடு்ததிகம்காள்ள ஆஙகில மமாழி நம் பிள்ளள்களுககு இனறியளமயா்த 

ப்தளவயா்க இருககிைது. அப்த பவளளயில் இளம் சிங்கப்பூரர்கள் ்தம் மரளேயும் ேணோடளடயும் 

அறிந்தும்காள்ளவும் ்கடடிக்காக்கவும் ்தாயமமாழி அறிவு அவசியமாகிைது. எனபவ, ோலர ேள்ளி 

நிளலயிபலபய பிள்ளள்கள் ஆஙகில்தள்தயும் ்த்த்தம் ்தாயமமாழி்களளயும் ்கறறுகம்காள்வ்தற்கான 

வாயப்பு வசதி்களள ஏறேடு்ததி்த ்தருவது இனறியளமயா்த்தாகும்.

்தாயமமாழி ்கறைல் ்கறபி்த்தலில் ம்தளிவான புரிந்துணரளவ ஏறேடு்த்த்த ்தாயமமாழி்களுக்கான 

இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளரககும் ேணிச்சடடம் எனேது உருவாக்கப்ேடடுள்ளது. 

இப்ேணிச்சடட்ததில் இடம்மேறறுள்ள மசயதி்களள்த ம்தளிவா்கப் புரிந்தும்காள்வ்தற்கா்கப் 

ோலர ேள்ளிக ்கல்வியாளர்களுக்கான வழி்காடடி ஒனறும் ்தயாரிக்கப்ேடடுள்ளது. இந்்த 

வழி்காடடி மமா்த்தம் ஐந்து இயல்்களளக ம்காணடுள்ளது. ஒவபவார இயலிலும் கூைப்ேடடுள்ள 

மசயதி்களும் விளக்கககுறிப்பு்களும் ோலர ேள்ளி்த ்தமிழமமாழிப் ோடக்களல்ததிடட்தள்தச் 

சிைப்ோ்கச் மசயறேடு்ததுவதில் ஆசிரியர்களுககுப் மேரிதும் உ்தவும். மாறிவரும் ்கறைல் ்கறபி்த்தல் 

சூழளலயும் ோலர ேள்ளி்களுக்கான ்கறபி்த்தல் ப்காடோடு்களளயும் ்கரு்ததிறம்காணடு ்கறபி்த்தல் 

அணுகுமுளை்கள், உ்ததி்கள், மதிப்பீடடு விளக்கககுறிப்பு்கள் ஆகியளவ இந்்த வழி்காடடியில் 

வழங்கப்ேடடுள்ளன. இவறளைகம்காணடு ஒவபவார ஆசிரியரும் ்தம் மாணவர்களின ப்தளவககும் 

திைனுககும் ஏறேப் மோரு்த்தமான உ்ததி்களள்த ம்தரிவுமசயது ்கறபிக்க பவணடும். ்கல்வியின 

விரும்ே்த்தக்க விளளவு்களின அடிப்ேளடயில் ோலர ேள்ளிப் பிள்ளள்களிளடபய எதிரோரக்கப்ேடும் 

முககியப் ேடிநிளல வளரச்சிநிளல்களளக ்கணடறிவ்தறகு இந்்த வழி்காடடி மேரிதும் உ்தவும்.
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நன்றி நவில்்தல்

இந்்த ஆவணம் ம்தாடரோ்க நட்த்தப்ேடட ஆபலாசளனயினபோது ்தங்கள் பநர்தள்தச் மசலவிடடு 

ஆக்க்கரமான, ேயனமிக்க ்கரு்தது்கள் நல்கிய ோலர ேள்ளி ஆசிரியர்களுககும் மு்தல்வர்களுககும் 

எங்களின நனறி:

  Mrs Krishnasamy Lalithal 
Centre Principal,  
PCF Sparkletots Preschool @ Punggol Central Blk 231 (CC)

  Ms Yogeswari 
Centre Principal,  
PCF Sparkletots Preschool / KN755

  Ms Gouri d/o Valagasam 
Centre Head 
MOE Kindergarten @ Westwood

  Ms. Shakkila Banu  
Pre-school Education Officer 
Pre-school Education Branch

  Mrs Kamalam Srinivasan 
Tamil Language Teacher,  
Saraswathy Kindergarten

  Mrs Ramachandran Shanthi 
Tamil Language Teacher,  
MOE Kindergarten @ Dazhong

  Mrs Reka Sherlin John 
Tamil Language Teacher 
MOE Kindergarten @ Blangah Rise
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புள்கப்ேடங்களில் இடம்மேறை பினவரும் ோலர ேள்ளி்கள், குழந்ள்தப் ேராமரிப்பு நிளலயங்கள் 

ஆகியவறறின பிள்ளள்கள், ஆசிரியர்கள், மு்தல்வர்கள் ஆகிபயாருககு எங்களின நனறி: 

  PCF Sparkletots Preschool @ Sembawang Blk 786B

  PCF Sparkletots Preschool @ Punggol South Blk 535

  MOE Kindergarten @ Dazhong 

  Ramakrishna Mission Sarada Kindergarten
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பின்னணி

இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளர்த்தல் எனனும் சிங்கப்பூரப் ோலர ேள்ளி்களுக்கான 

ோடக்களல்ததிடடம் 2012–ஆம் ஆணடு அமலாக்கம் ்கணடது. இப்ோடக்களல்ததிடட்ததில் iTeach 
எனனும் ேணிச்சடட்ததின கூறு்களான ஆறு முககியக ப்காடோடு்கள் வலியுறு்த்தப்ேடடுள்ளன. 

அளவ பிள்ளள்கள் ேயனமிக்க ்கறைல் அனுேவங்கள் மேறும்வள்கயில் ஆசிரியர்கள் ோடங்களள்த 

திடடமிடடு வடிவளமக்க உ்தவுகினைன. பிள்ளள்கள் மேறும் இந்்தக ்கறைல் அனுேவங்கள் அவர்களின 

முழுளமயான வளரச்சிககு்த துளணபுரியக கூடியளவ. இந்்தச் சிந்்தளன்களின அடிப்ேளடயில்்தான 

2014-ஆம் ஆணடு ்தாயமமாழி்களுக்கான இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளரககும் ேணிச்சடடம் 

உருவாக்கப்ேடடது.

அறிமுகம்
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்தாயசைாழிகளுககான இளம் ைாைவரகரளப் மபணி வளரககும் பணிச்ெட்டம் 

இந்்தப் ேணிச்சடடம் (்காண்க: ேடம் 1) ்தாயமமாழி ்கறைலில் பிள்ளள்கள் ஆரவ்தப்தாடு ஈடுேடடுச் 

மசயல்திைனமிக்கவர்களா்க விளஙகுவார்கள் எனனும் நம்பிகள்கயின அடிப்ேளடயில் இயஙகுகிைது. 

இள்தக ்கரு்ததிறம்காணடு ேணிச்சடட்ததின ம்தாளலபநாககு, பநாக்கங்கள், ்கறைல் குறிகப்காள்்கள் 

ஆகியளவ வடிவளமக்கப்ேடடுள்ளன. இவவாறு அளமயப்மேறை ம்தாளலபநாககு ்தாயமமாழி ்கறைல் 

்கறபி்த்தலின பநாக்கங்களள வடிவளமக்கவும் மசயறேடு்த்தவும் வழி்காடடி உ்தவும். பநாக்கங்களும் 

வழி்காடடும் ப்காடோடு்களும் ஆசிரியர்கள் ்தங்களது வகுப்ேளைக ்கறபி்த்தளல்த திடடமிட 

உ்தவும். வழி்காடடும் ப்காடோடு்களின அடிப்ேளடயில் ஆசிரியர்கள் வகுப்ேளைக ்கறபி்த்தளல 

பமறம்காள்ளும்போது ்கறைல் குறிகப்காள்்களளயும் ்கரு்ததிறம்காள்ள பவணடும்.

 

அறிமுகம்





பதிப்புரிமை © 2015, கல்வி அமைச்சு,  

சிஙகப்பூர்

8

இயல் 1
பிளரளகளின் முழுரையான வளரச்சிககுத் திட்டமிடு்தல்
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்கல்வி எனேது பிள்ளள்களின முழுளமயான வளரச்சிககு வழிவகுக்கக கூடிய்தா்க அளம்தல் பவணடும். 

அறிவாறைல், திைன்கள், ேணபு்கள், உடலியக்கம், சமூ்க உணரவு, அழகியல் கூறு்கள் ஆகியவறறில் 

பிள்ளள்கள் ்கணடு வரும் பமம்ோடு்கபள பிள்ளள்களின முழுளமயான வளரச்சிளய அளவிட்த 

துளணபுரியும்.

பிள்ளள்கள் முழுளமயான வளரச்சிளயப் மேறுவ்தறகு ஆசிரியர்கள் ஏறபுளடய ்கறபி்த்தல் 

நடவடிகள்க்களள்த திடடமிட பவணடும். அவவாறு திடடமிடடுச் மசயறேடும்போது பிள்ளள்கள் ்தங்கள் 

வயதிறப்கறை ்கறைல் அனுேவங்களளப் மேறுவார்கள். அ்தறகு மு்தறேடியா்கப் மோரு்த்தமான ்கறைல் 

குறிகப்காள்்களள்த ப்தரந்ம்தடுக்க பவணடும் (்காண்க: ்தாயமமாழி்களுக்கான இளம் மாணவர்களளப் 

பேணி வளரககும் ேணிச்சடடம், ேக்கம் 27−38). அடு்தது, ்கறைல் குறிகப்காள்்களுகப்கறேப் ோட்தள்த 

வடிவளமக்க பவணடும். அப்ோடம் பிள்ளள்களின ஆரவ்தள்த்த தூணடுமாறு அளமய பவணடும்; 

ஆழமான ்கறைலுககு வழிவகுக்க பவணடும். பமலும், ோடம் பிள்ளள்களின ஈடுோடடுநிளலளயயும் 

ேஙப்கறளேயும் பமம்ேடு்ததுவ்தா்க அளமயுமா எனேள்த உறுதிப்ேடு்ததிகம்காள்ள பவணடும்.

பிளரளகளின் முழுரையான வளரச்சிககுத் திட்டமிடு்தல்
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பாட நடவடிகரககரள வடிவரைப்ப்தறகுக கீழககாணும் செயல்முர்றகரளப் 

பின்பற்றைாம்:

கற்றல் குறிகமகாளகரளத் தீரைானித்்தல் 

ோலர ேள்ளி மு்தலாம் ஆணடிலும் இரணடாம் ஆணடிலும் ஒவமவாரு ்தவளணயிலும் ஒவமவாரு 

வார்ததிலும் எனன ்கறபிக்க பவணடும் எனேள்த ஆசிரியர்கள் முளையா்க்த தீரமானிக்க பவணடும். 

இ்தறகு்த ்தாயமமாழி்களுக்கான ேணிச்சடட்ததில் குறிப்பிடப்ேடடுள்ள ்கறைல் குறிகப்காள்்கள் 

துளணபுரியும் (்காண்க: ்தாயமமாழி்களுக்கான இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளரககும் ேணிச்சடடம், 

ேக்கம் 35–38).  

பிளரளகளின் முழுரையான வளரச்சிககுத் திட்டமிடு்தல்





























































இயல் 3
பிளரளகளின் முழுரையான வளரச்சிரய ைதிப்பீடு செய்தல்
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பாடத்திடடம், கற்பித்்தல் முறைகள், மதிப்பீடு ஆகிய மூன்று அடிப்பறடக் கூறுகறைக் 

ககாணடறமந்தது்தான் பாடக்கறைத்திடடமாகும். பாடத்திடடத்திற்கும் கற்பித்்தல் முறைகளுக்கும் 

்தரும் முக்கியத்துவத்ற்த ஆசிரியர் மதிப்பீடடிற்கும் ்தரு்தல் வவணடும். பாைர் பள்ளியில், பிள்றையின் 

முழுறமயான வைர்ச்சிறய மதிப்பிடு்தல் என்பது பிள்றை நடவடிக்றககளில் ஈடுபடுவற்த ஆசிரியர் 

உற்று வநாக்கி, ்தகவல்கறைத் திரடடி, ஆவணப்படுத்திக் கருத்துத்க்தரிவிப்ப்தாகும்.

உற்றுந�ோக்குதல் 

குறிப்பிடட இைக்றக மனதிற்ககாணடு ஒருவறரவயா ஒரு கெயறைவயா கூர்நது கவனிப்பவ்த 

உற்று வநாக்கு்தல் ஆகும். பிள்றைகளின் ்தாயகமாழி கற்ைறை உற்றுவநாக்கி மதிப்பிடுவ்தற்குத் 

்தாயகமாழிகளுக்கான பணிச்ெடடத்தில் குறிப்பிடப்படடுள்ை மூன்று கற்ைல் குறிக்வகாள்கறை 

ஆசிரியர் கருத்திற்ககாள்ை வவணடும்.

பிள்ளைகளின் முழு்ையோன வளைர்ச்சி்ய ைதிப்பீடு செயதல்
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*பமலும் சில எடு்ததுக்காடடு்களுககுக ்காண்க ேக்கம்: 51-53 − 

்தாயமமாழி்களுக்கான இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளரககும் ேணிச்சடடம்.

உறறுமநாககிச்

ொன்றுகரளச் மெகரிககும் நிரைகள

்தனி நிரை குழு நிரை வகுப்பு நிரை

பிளரளயின் குறிப்பிட்ட வளரச்சி 

நிரைரய உறறுமநாககு்தல் 

எ-டு: பிளரளயின் 

விருப்பஙகள, சைாழியாற்றல், 

ைற்றவரகளுடன் பைகும் முர்ற

குழு நிரையில் ஒருவர அல்ைது 

அ்தறகு மைறபட்டவரகளின் 

வளரச்சி நிரைகரள 

உறறுமநாககு்தல் 

எ-டு: 

•  பிளரளகள எவவாறு 

பிைச்சிரனகரளக 

கரளகி்றாரகள?

•  எவவாறு பயிறறுவளஙகரளப் 

பயன்படுத்துகி்றாரகள?

எல்ைாப் பிளரளகளும் 

குறிப்பிட்ட ஒரு தி்றரனக 

கறறுகசகாணடாரகளா என்று 

உறறுமநாககு்தல் 

எ-டு: 

ெரியான வடிவத்ர்த 

உருவாககு்தல்
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ஆசிரியர பாட நடவடிகரகயின்மபாது பிளரளகரளப்பறறிக 

குறிப்சபடுத்துகசகாளள மவணடும். அவவாறு செயயும்மபாது பிளரளகளின் 

சபயர, ம்ததி ஆகியவறர்றக குறித்துகசகாளவது அவசியம்.

பிளரளகளின் முழுரையான வளரச்சிரய ைதிப்பீடு செய்தல்
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ஆசிரியர பிளரளகரள உறறுமநாககும்மபாது கருத்திறசகாளள மவணடியரவ:

உறறு மநாகக மவணடியரவ கருத்திறசகாளள மவணடியரவ

விருப்ேங்கள் •  பிள்ளளயின ்கவன்தள்த எ்த்தள்கய ்தளலப்பு்கள் ஈர்ததுள்ளன?

• பிள்ளளககு எள்தப்ேறறிப் பேசப் பிடிககிைது?

• பிள்ளள எ்த்தள்கய ப்கள்வி்களளக ப்கடகிைார?

திைன்கள் • பிள்ளள எந்்த்த திைனில் சிைப்ோ்கச் மசயகிைார?

•  பிள்ளள எந்்த்த திைளனக ்கடினம் எனறு ்கருதுகிைார?

•  பிள்ளள எந்்த்த திைன்களள்த ்தறபோது ்கறறு வருகிைார?

்கறைலில் ஈடுோடு •  பிள்ளள எவவாறு புதிய ேயிறறுவளங்களள ஏறறுகம்காள்கிைார?

•  பிள்ளள எவவாறு ்தனனுளடய எணணங்களள மவளிக்காடட 

விரும்புகிைார?

வாயமமாழியின ேயனோடு •  பிள்ளள பேசுகிைாரா? அப்ேடிப் பேசினால், எப்ேடிப் பேசுகிைார?

• பிள்ளள யாருடன பேசுகிைார?

•  பிள்ளள எவவாறு ்தம்முளடய ்கரு்தது்களள்த ்தமிழில் 

மசால்கிைார?

•  பிள்ளள குழு நிளலயில் பேச விரும்புகிைாரா அல்லது இளண 

நிளலயில் பேச விரும்புகிைாரா?

ச்க மாணவர்களுடனும் 

மேரிபயார்களுடனும் ேழகு்தல்

•  பிள்ளள மறைவர்களுடன ்கலந்துளரயாடலில் ஈடுேடுகிைாரா?

•  பிள்ளள மறைவர்களுடன ேழகுவதில் நாடடம் ்காடடுகிைாரா?

•  பிள்ளள மறைவர்களுடன நடவடிகள்க்களில் ஈடுேடுகிைாரா?

•  பிள்ளள எந்்தச் சூழநிளல்களில் ஆசிரியரின உ்தவிளய 

நாடுகிைார?

மமயப்ோடு்களின ேயனோடு •  பிள்ளள எப்போது ளசள்களயப் ேயனேடு்ததுகிைார?

•  பிள்ளள மமயப்ோடு்களினவழி ்தம் எணண்தள்த 

மவளிப்ேடு்ததுகிைாரா?
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்தகவல்கரளத் திைட்டு்தல், ஆவைப்படுத்து்தல்

பிள்ளளயின முயறசி்களள, வளரச்சிளய, சா்தளன்களள மவளிக்காடடும் பநாக்க்ததுடன அளமயும் 

அர்த்தமுள்ள ம்தாகுப்பு – மாணவர மசயல்திைன ப்காப்ோகும். இது பிள்ளளயின ்கறைல் 

அனுேவங்களளயும் மவளிப்ோடு்களளயும் விளககுவ்தா்க அளமய பவணடும்.

செயல்தி்றன் மகாப்பில் கீழககாணபரவ இடம்சபறறிருத்்தல் சி்றப்பு:
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பிள்ளள்களின உறறுபநாககிய ேதிவு்கள், புள்கப்ேடங்கள், ்காமணாளிக ்காடசி்கள் ஆகியவறளைக 

்காணபி்தது, அவர்களின நிளை்களளயும் பமம்ோடடிற்கான ஆபலாசளன்களளயும் பிள்ளள்கள் 

புரிந்தும்காள்ளும் வணணம் அவர்களிடம் நயமா்கக கூை பவணடும். பச்கரிக்கப்ேடடுள்ள சானறு்கள் 

மேரும்ோலும் பிள்ளள்களின ேளடப்பு்களா்க்த்தான இருககும். இ்தறகு ஆசிரியர பிள்ளள்களின 

அறிவாறைல், ேணபு்கள், திைன்கள் ஆகியவறறில் அவர்கள் மவளிக்காடடும் சிைப்ோன ேளடப்பு்களள்த 

ப்தரவுச் மசயய பவணடும். 

மா்த்ததிறகு ஒருமுளை பிள்ளள்கள் ்தங்கள் ேளடப்பு்களுள் பிடி்த்த ஒனளை்த ப்தரந்ம்தடுக்க ஆசிரியர 

ஊக்கமூடட பவணடும். அவவாறு ம்தரிவுமசய்த பிைகு, பிள்ளள்களிடம் கீழக்காணும் ப்கள்வி்களளக 

ப்கடடுக ்கலந்துளரயாட பவணடும்:

 ஏன இந்்தப் ேளடப்ளே்த ப்தரந்ம்தடு்த்தார்கள்?

  இந்்தப் ேளடப்ளேப்ேறறி்த ்தங்களுளடய நணேர்களுடனும் குடும்ே்த்தாருடனும் எனன 

ேகிரந்தும்காள்ள விரும்புகிைார்கள்?

வரைபடஙகள, புரகப்படஙகள, காசைாளிக காட்சிகள

வகுப்பிலும் வகுப்பிறகு அப்ோலும் பிள்ளள்களின மசயல்திைன்களளப் ேதிவுமசயவ்தறகு இதுபோனை 

புள்கப்ேடங்கள் உ்தவும். ஒரு குறிப்பிடட திைனில் பிள்ளள்களின வளரச்சிநிளலளய ஆசிரியர 

மதிப்பிடுவ்தறகும் இளவ ேயனேடும். பேசு்தல், ்கரு்ததுப்ேரிமாறை நடவடிகள்க்களள மதிப்பிடுவ்தறகுக 

்காமணாளிக ்காடசி்களள ஆசிரியர ேயனேடு்ததிகம்காள்ளலாம்.
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மாணவர மசயல்திைன ப்காப்ளே்த ்தவிர்தது, ஆசிரியர பிள்ளள்களுடன பசரந்து வகுப்பு நிளலயிலும் 

மசயல்திைன ப்காப்பு ஒனளை்த ்தயாரிக்கலாம். இ்தளனக கீழக்காணும் வழியில் மவளிப்ேடு்த்தலாம்:

 பிள்ளள்கள் குழுவா்கச் பசரந்து மசய்த ேளடப்பு்கள்

  ேள்ளி நி்கழச்சியில் ்கலந்தும்காணடபோது எடுக்கப்ேடட குழுப் புள்கப்ேடங்கள்

  பிள்ளள்கள் வகுப்ேளை நடவடிகள்க்களில் ேஙகு மேறை ்காமணாளிப் ேதிவு்கள்

பமலும், இந்்தப் ேளடப்பு்கள் எப்போதும் பிள்ளள்களின ோரளவயில் ேடுமாறும் ளவக்க பவணடும். 

அ்தனால், அவர்களுககு்த ்தங்களின ்கறைல்மீது ்தனனம்பிகள்க ஏறேடும். இனனும் சிைப்ோ்கச் மசயய 

பவணடும் எனனும் ஊக்கமும் பிைககும். 
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ைதிப்பீடு

பிள்ளள்களின மசயறோடு்களளக ்கணடறிந்து, அவர்களின ேளடப்பு்களளப் ோர்தது, அவர்களுடன 

்கலந்துளரயாடி, அவர்களுககு்த ம்தரிந்்தவறளையும் அவர்களால் மசயயககூடியவறளையும் 

அறிந்தும்காள்ளு்தல் மதிப்பீடு ஆகும். ஒனளைச் மசயயும்போப்தா ேளடககும்போப்தா குறிப்பிடட 

ஆறைல்்களளயும் பிள்ளள்கள் ள்கவரப்மேறை திைன்களளயும் மவளிக்காடடுவள்த ஆசிரியர 

உறறுபநாககு்தல் பவணடும்.

மதிப்பீடடின வள்க்கள்

்தனளனப் ேறறிய புரிந்துணரவு

ச்க மாணவர மதிப்பீடு

ஆசிரியர மதிப்பீடு

்தன்ரனப் பறறிய புரி்நதுைரவு

பிள்ளள்கள் இதுவளர ்தாம் அளடந்திருககும் வளரச்சி நிளலளய்த ்தமககும்்தாபம எணணிப்ோர்தது்த 

்தனளனப்ேறறிப் புரிந்தும்காள்வர. இ்தனவழி அவர்கள் ்தங்களள பமம்ேடு்ததிகம்காள்வர. ஆனால், 

இந்்தப் பிள்ளள்களுககு ஆரம்ே்ததில் இந்்த மதிப்பீடளடச் மசயவ்தறகு ஆசிரியரின உ்தவி 

ப்தளவப்ேடுகிைது. ஆசிரியர முனமாதிரியா்க இருந்து ்தாபன மதிப்பீடளடச் மசயறேடு்ததிக ்காணபிக்க 

பவணடும். பினனபர பிள்ளள்களள மதிப்பீடடில் ஈடுேடு்த்த பவணடும். 
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ெக ைாைவர ைதிப்பீடு

பிள்ளள்கள் ்தம்முளடய வகுப்பில் ேடிககும் ச்க மாணவர அளடந்திருககும் வளரச்சி நிளலளய 

உறறுபநாககி்த ்தம் ்கரு்தது்களள்த ம்தரிவிப்ேது ச்க மாணவர மதிப்பீடாகும். இ்தறகும் ஆசிரியர 

முனமாதிரியா்க இருந்து மசயறேடு்ததிக ்காணபிக்க பவணடும். பினனபர பிள்ளள்களளச் ச்க மாணவர 

மதிப்பீடடில் ஈடுேடு்த்த பவணடும். இந்்த மதிப்பீடடினவழி, பிைருளடய ேளடப்ளேப் மோறுப்போடு 

மதிப்பீடு மசயயும் ேணளேப் பிள்ளள்கள் ்கறறுகம்காள்வர. 

ஆசிரியர ைதிப்பீடு

ஆசிரியர வகுப்ேளையில் பிள்ளள்களின மசயல்திைளன உறறுபநாககி மதிப்பீடு மசயய பவணடும். 

அச்சமய்ததில் மேைப்ேடும் சானறு்கள் ஆசிரியர ்தம் ்கறபி்த்தளல்த பமம்ேடு்ததுவ்தறகும் 

நளடமுளைப்ேடு்ததுவ்தறகும் பிள்ளள்களின ்கறைளல பமம்ேடு்ததுவ்தறகும் உ்தவும். பிள்ளள்களின 

வளரச்சிநிளலககுரிய சானறு்களளப் மேறுவ்தறகும் இது உ்தவும். பமலும், பிள்ளள்களின அறிவாறைல் 

திைன்கள், ேணபு்கள் ஆகியவறறில் அவர்களின வளரச்சிநிளலளயக குறி்ததுப் மேறபைார்களிடம் 

கூறுவ்தறகும் அவர்களுடன ்கலந்துளரயாடுவ்தறகும் மதிப்பீடு உ்தவும்.

சுருககைான அறிகரக

•  எ-டு: மோருளளக ்காடடிப் பேசு்தல்

ம்தாடக்க்ததில், மீனா ேல இடங்களில் ஆஙகிலச் மசாற்களளப் ேயனேடு்ததியும் ்தமிழில் ஓரிரு ம்தாடர்களள 

மடடுபம பேசியும் வந்்தார. ஆசிரியரின ஊக்க்த்தாலும் ேல ேயிறசி்களுககுப் பிைகும் முழு வாககியங்களில் ்தம் 

்கரு்தது்களள்த ்தயக்கமினறிப் பேச முயறசி மசய்தார.
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்தகுதிநிரை விளககககுறிப்புகள

்தகுதிநிளல விளக்கககுறிப்பு எனேது ஒரு மதிப்பீடடுக ்கருவியாகும். மதிப்பிடுவ்தற்கான அளளவ்களளயும் 

பிள்ளள்கள் அளடயககூடிய மவவபவறு மசயல்திைன்களுககுரிய ்தகுதிநிளல்களளயும் அவறறுக்கான 

விளக்கங்களளயும் இது ம்காணடிருககும். ்கறைல் அளடவு்களள பிள்ளள்களுககு்த ம்தளிவா்க 

விளககுவ்தால், இந்்த்த ்தகுதிநிளல விளக்கககுறிப்பு்களளப் பிள்ளள்களின சுய மதிப்பீடடிறகும் 

ேயனேடு்த்தலாம்.

்தகுதிநிளல விளக்கககுறிப்பு்கள் 

நடி்ததுக்காடடு்தல் 

(ஆசிரியருககுரியது)

திைன: பேசு்தல்

மாணவர மேயர:                ப்ததி:        

அளரவகள

்தகுதி 

நிரைகள

4

மிக நன்று

3

நன்று

2

ெைாெரி

1

முன்மனற்றம் 

ம்தரவ

சரளம் மி்கச் 

சரளமா்கப் 

பேசு்தல்

சரளமா்கப் 

பேசு்தல்

ஓரளவு 

சரளமா்கப் 

பேசு்தல்

சரளமினறி இரு்த்தல்
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நிகழவுககுறிப்புகள

•  குறிப்பிடட நி்கழவு

•  குவிபநாககுடன அளமந்்த சிறு விளக்கககுறிப்பு்கள்

•  ப்ததி 

•  மாணவரின மேயர

சிறு குறிப்புகள 

ஒரு நி்கழவு / நட்தள்தக குறி்த்த முககிய்த ்த்கவல்்களள அல்லது இயல்பு்களளப்ேறறிச் சிறு 

குறிப்பு்களா்க எழுது்தல்.

எ-டு: ்கலா - விளட ம்தரியவில்ளல; பு்த்த்க்தள்தப் ோர்தது எழுது்தல்

ெரிபாரப்புப் பட்டியல்

ஒரு குறிப்பிடட பநாக்க்ததிற்கா்கப் பிள்ளள்களின மமாழி்ததிைன்களள அல்லது மசயறோடு்களள 

மதிப்பிடவும் உறறுபநாக்கவும் உ்தவும் ஒரு ்கருவி, சரிோரப்புப் ேடடியலாகும்.

சரிோரப்புப் ேடடியல்  

(ஆசிரியருககுரியது)

திைன: பேசு்தல்

மாணவர மேயர:                ப்ததி:        

புடகுறியிடவும் (✓)

ஆம் இல்ரை

1. சரளாமா்கவும் ம்தளிவா்கவும் பேசினார

2. சரியான உச்சரிப்பு இருந்்தது

3. ்தயக்கமினறிப் பேசினார
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பிள்ளளயின வளரச்சி நிளலககுறி்தது அறிகள்க எழுதும்போது பினவருவனவறளை மன்ததிறம்காணடு 

குறிப்மேடுக்க பவணடும்:

  சுருக்கமா்கவும் ம்தளிவா்கவும் இரு்த்தல்

  குறிப்பிடட ்காலக்கடட்ததில் அறிவாறைல், திைன்கள், ேணபு்கள் ஆகியவறறில் ்கணடறிந்்த 

பிள்ளள்களின வளரச்சி நிளலளயக குறிப்பிடடிரு்த்தல் 

மகளவிக மகட்டல் 

்கறபி்த்தல் நடவடிகள்கயினபோது பிள்ளள்கள் ோட்தள்த எந்்த அளவுககுப் புரிந்தும்காணடுள்ளனர 

எனேள்த மதிப்பீடு மசயவ்தறகுப் ேயனமுளனப்புமிக்க வள்கயில் ப்கள்வி ப்கடடல் ஆசிரியர்களுககு 

உ்தவும். ்கறைல் ்கறபி்த்தலின குளை்களளக ்கணடறிவ்தறகும் ்கறைளல பமம்ேடு்ததுவ்தறகும் ப்கள்வி 

ப்கடடல் உ்தவும்.

ப்கள்விக ப்கடடலின ேயன்கள்

மாணவர்களுளடய முனனறிளவக ்கணடறிய உ்தவும்

ோடநடவடிகள்க்களினபோது பிள்ளள்களின ேங்களிப்ளே 

அதி்கரிக்க உ்தவும்

பிள்ளள்களுளடய ்கறைல் இடரப்ோடு்களளயும் 

புரிந்துணரவிலுள்ள சிக்கல்்களளயும் ்கறைல் ப்தளவ்களளயும் 

ம்தரிந்தும்காள்ள உ்தவும்
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கருத்துத்ச்தரிவிப்பு

பிள்ளளயின முழுளமயான வளரச்சிககுப் மேரிதும் துளணபுரியும் ்கருவி ்கரு்தது்தம்தரிவிப்பு. ச்க 

மாணவர மதிப்பீடடினபோதும் ஆசிரியர மதிப்பீடடினபோதும் ஆக்கபூரவமான ்கரு்தது்களளயும் 

பமம்ோடடுக்கான ்கரு்தது்களளயும் ம்தரிவிப்ேது ்கரு்தது்தம்தரிவிப்ோகும். பிள்ளள்கள் அடு்த்தடு்த்த 

நிளலககு முயறசி மசயவப்தாடு, ஆரவ்ததுடன மசயறேடுவார்கள். 

்கறைலுக்கான மதிப்பீடளட வாயமமாழியா்கபவா எழு்தது வடிவிபலா வழங்கலாம். ஆனால், மேரும்ோலும் 

ோலர ேள்ளிப் பிள்ளள்களுககுக ்கரு்தது்தம்தரிவிப்பு வாயமமாழியா்கபவ வழங்கப்ேடுகிைது. இருப்பினும் 

எழு்ததுவடிவிலான ்கரு்தது்தம்தரிவிப்புச் சானறு்களுடன மசயல்திைன ப்காப்பில் இடம்மேறறிருககும்.

பமலும், பிள்ளள்களின நிளல்களுககு ஏறேவும் அவர்கள் ்தங்களின வாழநாள் ்கறைளல்த ம்தாடரவும் 

்கரு்தது்தம்தரிவிப்பு வழிவகுக்கககூடிய வள்கயில் அளம்தல் அவசியமாகும். 

ஒவபவார ஆசிரியரும் ்தமகம்கனறு ேணிச்சாரந்்த ப்காப்பு ஒனளை ளவ்ததிருப்ேது அவசியம். ஆசிரியர 

ேணிச்சாரந்்த ப்காப்பில் ்தம் பிள்ளள்களின வளரச்சி நிளலளய அறிய உ்தவும் சானறு்கள், பிள்ளள்களின 

நிளை்களும் பமம்ோடடுக்கான ஆபலாசளன்களும் குறி்த்த ேதிவு்கள், பிள்ளள்களின ்கறைல் ப்தளவ்கள் 

குறி்த்த குறிப்பு்கள், ஆசிரியர குடும்ே உறுப்பினருடன நட்ததும் ்கலந்துளரயாடல்்களின ேதிவு்கள் 

மு்தலியளவ இடம்மேறு்தல் பவணடும்.



இயல் 4
பளளி, குடும்பம், ெமூகம் ஆகிய 

முத்்தைப்பின் கூட்டு முயறசி

பளளி, குடும்பம், ெமூகம் ஆகிய முத்்தைப்பின் கூட்டு முயறசி
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ஆசிரியர்கள் பிள்ளள்களின முழுளமயான வளரச்சிளயக ்கரு்ததிறம்காணடு குடும்ே உறுப்பினர்களுடனும் 

சமூ்க்ததுடனும் ஒனறிளணந்து மசயறேடுவது அவசியமாகும். பமலும், ேள்ளி நி்கழச்சி்களில் குடும்ே 

உறுப்பினர்கள், சமூ்க்ததினர ஆகிபயாரின உ்தவிளயயும் ஈடுோடளடயும் வரபவற்க பவணடும். 

இ்தனவழி, குடும்ேம் - ேள்ளி - சமூ்கம் எனனும் மு்த்தரப்புக கூடடு முயறசி வலுவான நல்லுைளவ 

வளர்ததுப் பிள்ளள்களின முழுளமயான ்கல்விககு இடடுச்மசல்ல உ்தவும்.

4.1 குடும்ப உறுப்பினரகளுடன் ஒன்றிரை்நது செயறபடு்தல் 

இளம் ேருவ்ததில் பிள்ளள்கள் ்தாயமமாழி அறிளவப் மேறுவதில் குடும்ே உறுப்பினர்கபள வலுவான 

்தாக்க்தள்த ஏறேடு்ததுகிைார்கள் எனேது மறுக்க முடியா்த உணளமயாகும். ‘‘மேறபைார்களின ஈடுோடு 

பிள்ளள்களின ்கறைளலயும் சா்தளன்களளயும் பமம்ேடு்ததும் எனே்தறகுரிய சானறு்கள் நிளைய 

இருககினைன,’’ எனறு ்கல்வியாளர குராஸ்பனா (2010) கூறுகிைார.

குடும்ே உறுப்பினர்களுடன ஒனறிளணந்து மசயறேடு்ததுவ்தனவழிப் பிள்ளள்களின பினபுலளன 

ஆசிரியர்கள் அறிந்தும்காள்ளலாம். பமலும், வகுப்ேளை ்கறபி்த்தலில் குடும்ே உறுப்பினர்களள 

ஈடுேடு்ததுவ்தால் பிள்ளள்கள் மகிழச்சியுடனும் மேருமி்த்ததுடனும் ்கறோர்கள். அதுமடடுமினறி, குடும்ே 

உறுப்பினர்கள் பிள்ளள்களின வளரச்சிநிளலளய அறிந்தும்காள்வ்தறகும் இது துளணபுரியும்.

பிளரளகளின் பின்புைன்

பிள்ளளயின குடும்ேப் பினனணி, மமாழி ஆறைல், வளரச்சிநிளல, விருப்பு மவறுப்பு்கள், ்கறைல் ோணி 

மு்தலிய ்த்கவல்்களளக குடும்ே உறுப்பினர்களிடமிருந்து ப்கடடறிய பவணடும்.

பளளி, குடும்பம், ெமூகம் ஆகிய முத்்தைப்பின் கூட்டு முயறசி
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பிளரளகளின் கற்றல்

குடும்ே உறுப்பினர்களின திைன்களளயும் நிபுண்ததுவ்தள்தயும் அறிந்தும்காள்வ்தனவழி அவர்களளப் 

ோட நடவடிகள்க்களினபோது ஈடுேடச் மசயயலாம். எடு்ததுக்காடடா்க, பூக்களளப் ேறறிய ோடம் 

நட்ததும்போது, பூச்சரம் ்கடட்த ம்தரிந்்த ஒருவளர வகுப்புககு அளழ்தது வந்து மசயது ்காடடச் 

மசால்லலாம். பிள்ளள்கள் அதில் ஈடுேடும்போது அது அனுேவக ்கல்வியா்கவும் அளமயும். 

பமலும், குடும்ே உறுப்பினர்கள் ஆசிரியர்களுடன ஒனறிளணந்து ்கறைல் ேயணங்கள் 

பமறம்காள்ளும்போது ்கறைல் ேயணம் ோது்காப்ோ்க அளமயும்; அ்தன பநாக்கமும் நிளைபவறும்.

பிளரளகளின் வளரச்சிநிரை

குடும்ே உறுப்பினர்களளச் சந்திககும்போது, ்கரு்தது்தம்தரிவிப்பு, ்கலந்துளரயாடல் மு்தலியளவ 

மசம்ளமயா்கவும் ஆக்கபூரவமா்கவும் நளடமேறுவது முககியமாகும். இந்்தச் சந்திப்பினபோது 

அறிவாறைல், திைன்கள், ேணபு்கள் ஆகியவறறில் பிள்ளள்களின வளரச்சிநிளலளயப்ேறறிக 

்கரு்தது்தம்தரிவி்ததுக ்கலந்துளரயாட பவணடும்.

பளளி, குடும்பம், ெமூகம் ஆகிய முத்்தைப்பின் கூட்டு முயறசி
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4.2 ெமூகத்துடன் ஒன்றிரை்நது நடவடிகரககளில் ஈடுபடு்தல்

வீடு, ேள்ளி ஆகியவறறிறகு அப்ோலும் பிள்ளள்கள் ்தங்கள் ்கறைளல்த ம்தாடர ஆசிரியர வழிவகுக்க 

பவணடும். இ்தறகுச் சமூ்க்ததினருடன ஒனறிளணந்து மசயறேட பவணடும். பிள்ளள்கள் வகுப்ேளை 

்கறைளல பநரடியான அனுேவங்கள்வழி்த ம்தாடரவ்தறகு ஆசிரியர்கள் சமூ்க்ததினரின உ்தவிளய 

நாடலாம். இ்தனவழிப் பிள்ளள்கள் வகுப்ேளைககு அப்ோலும் ்தமிழமமாழிளய்த ்தனனம்பிகள்கபயாடு 

ேயனேடு்ததுவ்தற்கான வாயப்பு்களள ஏறேடு்ததி்த ்தர முடியும். அவர்களின மசால்வளமும் மேருகும்.

்கறைல் ேயணங்கள் பிள்ளள்களளயும் சமூ்க்தள்தயும் இளணக்க பவணடும். பிள்ளள்களின 

வயதிறகும் அனுேவ்ததிறகும் மோரு்த்தமான ்கறைல் ேயணங்களள்த திடடமிட பவணடும். ்கறைல் 

ேயணங்களினபோது பிள்ளள்கள் சமூ்க்ததினருடன ்கரு்ததுப்ேரிமாறை்ததில் ஈடுேடுவ்தற்கான 

வாயப்பு்களள ஆசிரியர ஏறேடு்ததி்த ்தர பவணடும். எடு்ததுக்காடடா்க, துணிக்களடககு அளழ்ததுச் 

மசல்லும்போது அந்்தக ்களடக்காரரிடம் துணி்கள் ம்தாடரோ்கவும் துணி வியாோரம் ம்தாடரோ்கவும் 

ப்கள்வி்கள் ப்கடடுக ்கரு்ததுப்ேரிமாறை்ததில் ஈடுேடச் மசயய பவணடும்.

ோட்ததுடன ம்தாடரோன நிபுணர்களள வகுப்ேளைககு வரவளழ்ததுப் பிள்ளள்களுடன 

்கரு்ததுப்ேரிமாறை்ததில் ஈடுேடச் மசயயலாம். (எ-டு: ்காவல் அதி்காரி, ்தாதி, சளமயல் நிபுணர) 

பமலும், ஒவபவார ஆணடும் சமூ்க அளமப்பு்கள் ேல்பவறு நடவடிகள்க்களுககு ஏறோடு மசயகினைன. 

குடும்ே உறுப்பினர்களின உ்தவியுடன அந்்த நடவடிகள்க்களில் பிள்ளள்களளப் ேஙகுமேை 

ஊககுவிக்கலாம்.

பளளி, குடும்பம், ெமூகம் ஆகிய முத்்தைப்பின் கூட்டு முயறசி
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இயல் 5
ஆசிரியரகளின் பணித்தி்றன் மைம்பாடு
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்கறைல் ்கறபி்த்தலினபின எணணப் பிரதிேலிப்பில் ஈடுேடுேவபர ஒரு நல்லாசிரியர ஆவார. விளரவா்க 

மாறிவரும் உல்கப்போககிறகு ஆசிரியர்கள் மோரு்த்தமானவர்களா்க நிளல்ததிருக்க பவணடும். 

அ்தறகு அவர்கள் ்தங்கள் வகுப்ேளைக ்கறபி்த்தளல மீள்பநாககுவப்தாடு புதிய ்கல்விப்போககு்களள 

அறிந்தும்காணடு வாழநாள் ்கறைளல பமறம்காள்ள பவணடும். பமலும், ்தங்களது துளைசாரந்்த 

நிபுண்ததுவ அறிவாறைளல வளர்ததுகம்காள்ளவும் விளழய பவணடும். இது ஆசிரியரின ேணி்ததிைன 

பமம்ோடடுககு்த துளணபுரியும். இவவாறு ஒவபவார ஆசிரியரும் ்தங்களின ்கறைளல மறைவர்களுடன 

ேகிரந்தும்காள்வ்தனவழிக ்கறைல் சமூ்கம் உருவாகிைது.

5.1 மீளமநாககு்தல்

ஒவமவாரு நாளும் ோட நடவடிகள்க முடிந்்த பிைகு, அள்தப்ேறறிச் சிந்தி்தது, ஆராயந்து அந்்தச் 

மசயளல பமம்ேடு்த்த முளனவது மீள்பநாககு்தலாகும். 

ஆசிரியர ்கறபி்த்தலில் அடு்த்த ்கடடப் ேணிளயச் சரியா்க்த திடடமிடவும் ்கறபி்த்தல் 

ேயனமுளனப்புமிக்க்தா்க அளமயவும் மீள்பநாககு்தல் அவசியமாகிைது. இது பிள்ளளயின ஈடுோடுமிக்கக 

்கறைலுககு வழிவகுககும். 

ஆசிரியர ்தம் ோட்தள்தமயாடடி மீள்பநாககுச் மசயயக கீழக்காணும் ப்கள்வி்களள ஒரு 

வழி்காடடியா்கக ம்காள்ளலாம்.

என்ன நட்ந்தது? 

 நான எனன மசயப்தன?

 மாணவர்கள் எனன மசய்தார்கள்?

ஆசிரியரகளின் பணித்தி்றன் மைம்பாடு
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அ்தனால் என்ன? 

 இந்்த நடவடிகள்கமூலம் நான எனன ்கறறுகம்காணபடன?

  இ்தனால் எனனுளடய எதிர்காலச் சிந்்தளன, நட்தள்த, மறைவர்களுடன மசயதும்காள்ளும் 

்கரு்ததுப்ேரிமாறைம் எவவாறு மாறும்?

இப்மபாது என்ன? 

	இதுபோனை சூழநிளல்களளச் சந்திககும்போது நான எள்த மாறறுபவன?

  மாணவர்களின ்கறைளலயும் வளரச்சிளயயும் பமம்ேடு்த்த சுறறுச்சூழலில் எனன பமம்ோடு 

ஏறேடு்த்தலாம்?

  நான இந்்த மாறைங்களள எவவாறு மதிப்பிடுபவன?

ஆசிரியரகளின் பணித்தி்றன் மைம்பாடு
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கற்றல் ெமூகத்ர்த உருவாககு்தல்

ஆசிரியர்கள் ்கறைல் சமூ்க்தப்தாடு ்கலந்துளரயாடுவ்தறகுப் ேணி்ததிைன பமம்ோடடு பநர்தள்த 

ஏறேடு்ததிகம்காள்ள பவணடும். இள்தப் ேயனமுளனப்புமிக்க வழி்களில் ேயனேடு்ததிகம்காள்ள 

பவணடும். ்தங்கள் ேள்ளியில் இருககும் ச்க ஆசிரியர்களுடன ோட பமம்ோடு ம்தாடரோ்கக 

்கலந்துளரயாடலாம். மறைப் ேள்ளி்களில் இருககும் ஆசிரியர்களுடன ஒனறிளணந்தும் மசயறேடலாம். 

இ்தனவழி, ஆசிரியர்கள் சிைந்்த ்கறைல் சமூ்க்தள்த உருவாக்க முடியும். ஆசிரியர இந்்தப் ேணி்ததிைன 

பமம்ோடடு பநர்தள்த அவரவர வசதிகப்கறே அளம்ததுகம்காள்ளலாம். இந்்தக ்கறைல் சமூ்க்ததினவழி 

ஆசிரியர ேல நனளம்களள அளடயலாம். அளவ:

  ்தம்முளடய சிைந்்த ்கறபி்த்தல் உ்ததி்களளப் ேகிரந்தும்காள்வப்தாடு மறை ஆசிரியர்களின சிைந்்த 

்கறபி்த்தல் உ்ததி்களளயும் ம்தரிந்தும்காள்ளலாம்.

  வகுப்ேளை நிரவா்க்தள்தப்ேறறி அறிந்தும்காள்வப்தாடு அள்த பமம்ேடு்ததியும்ம்காள்ளலாம்; 

ஆரம்ே ஆசிரியர்களுககு இது பேரு்தவியா்க அளமயும்.

  ஒரு குழுவா்க நனகு சிந்தி்தது்த திடடமிடும்போது சிைப்ோன ்கறைல் வளங்களள உருவாக்கலாம்.

 குறிப்பிடட ோட்தள்த்த ப்தரந்ம்தடு்ததுப் ோட ஆயவும் மசயயலாம்.

ஆசிரியரகளின் பணித்தி்றன் மைம்பாடு
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5.2 வாழநாள கற்றரை மைம்படுத்து்தல்

ஆசிரியர ்தமது ்கறைளல பமம்ேடு்ததிகம்காள்ளப் ேயிறசி வகுப்பு்கள், ேயிலரஙகு்கள், ்கரு்த்தரஙகு்கள், 

ஆயவரஙகு்கள் மு்தலியவறறில் ்கலந்தும்காணடு ்தமது மமாழி ஆறைளலயும் மசயல்திைளனயும் 

வளர்ததுகம்காள்ளலாம். இறுதியா்கப் ேணி சாரந்்த ்களங்களளப் ேயனேடு்ததி்த ்தம் ்கறைளல 

வளப்ேடு்ததிக ம்காள்ளலாம். 

ஆசிரியரகளின் பணித்தி்றன் மைம்பாடு
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கரைச்சொறகள

்தமிழ ஆஙகிைம்

அர்த்தமுள்ள விளளயாடடு Purposeful Play

அணுகுமுளை்கள் Approaches

ஆக்க்ததிைன்கள் Productive Skills

எண்களளக கூறி அளழ்த்தல் Numbered Heads Together

்கரு்தது்தம்தரிவிப்பு Feedback

்கரு்ததுப்ேரிமாறைம் Communication

்கறபி்த்தல் மசயறோடு்கள் Teaching Processes

்கறைல் குறிகப்காள்்கள் Learning Goals

்கறைல் நிளலயங்கள் Learning Centres

்கறைல் மூளல்கள் Learning Corners

்கரு்ததுதிரப்பு Brainstorming

கூடிக்கறைல் அணுகுமுளை்கள் Cooperative Learning Strategies

ம்காள்திைன்கள் Receptive Skills

சமூ்க ்கரு்ததுப்ேரிமாறை்த திைன்கள் Social Interaction Skills

சிந்தி-இளண-ேகிர Think-Pair-Share

மசயல்திைன ப்காப்பு Portfolio

பசர-அளசயாமல் நில்-இளண Mix-Freeze-Pair

துருவு்தல் வினாக்கள் Probing Questions
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்தமிழ ஆஙகிைம்

தூணடு்தல் வினாக்கள் Prompting Questions

நம்ே்கமான ்கறைல் சூழல் Authentic Learning Environment

ேணி்ததிைன பமம்ோடு Professional Development

ோவளன வரணளன Role Play

பேச்சுவழிக ்கரு்ததுப்ேரிமாறைம் Oral Interaction

மோம்மலாடடம் Puppetry

போலச்மசய்தல் Role-Modeling

மதிப்பீடு Assessment

மீள்பநாககு்தல் \ எணணப் பிரதிேலிப்பு Reflection

முழுளமயான மதிப்பீடு Holistic Assessment

மு்த்தரப்பின கூடடு முயறசி Tripartite Effort

முககியப் ேடிநிளல விளளவு்கள் Key Stage Outcomes

வடட்ததின உள்பள – வடட்ததின மவளிபய Inside-Outside-Circle

வரிளச வடடக ்கரு்ததுப்ேரிமாறைம் Round Robin

விரும்ே்த்தக்க விளளவு்கள் Desired Outcomes

விழுமியங்கள் Values

பவறுேடு்த்தப்ேடட ்கறபி்த்தல் அணுகுமுளை்கள் Differentiated Instructions
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