
தமிழ்நாடு அரசு
பள்ளிக் கல்வித்துறை

ஆசிரியர், மாணவர் 
மன எழுச்சி நலன் மமம்ாடு

்யிற்சிக் கட்டகம
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முன்னுரை
முன்னநாரு கநாலத்தில் வீரன ஒருவன இருநதநான – அவன ஒரு 

கலஙகறர விளக்குபபநால் நினறு, பல றைல்களுக்கு அபபநால் தத்தளித்த 
கபபல்கள் கறரக்கு வர வழிகநாட்டி, அவரகள் ்ெல்வதறகநான பநாறதறைக் 
கநாட்டினநான. அவ்வீரன ஓய்வு எடுக்கநாைல் தனனநால் இைனை அளவுக்கு 
உறைத்துக்்கநாணபடே இருநதநான. பைலும் அவன ஒரு விவெநாயி பபநாலக் 
கநாறலயும் ைநாறலயும் வைல்களில் விறதகறள விறதத்து அறவ 
்ெடிகளநாகவும் ைரஙகளநாகவும் வளரப பநாடுபட்டேநான. அவ்விறதகளுக்குத் 
பதறவைநான தணணீர, சூரிை ஒளி, சுத்தைநான கநாறறு ஆகிை அறனத்தும் 
்நாள்பதநாறும் கிறடேபபறத உறுதி ்ெய்தநான. பதறவைறை கறளகள் 
முறளத்தநால் அவறறை உடேபன கறளநதநான. திடீ்ரன ஒரு ் நாள் அவ்வீரன, 
தனது பவறலறைத் ்தநாடேரநது ்ெய்ை முடிைநாைல் ்நானகு சுவரகளுக்குள் 
அறடேக்கபபட்டேநான. ஒரு ஆணடிறகும் பைல் இநநிறல நீடித்தது. 

அனபுள்ள ஆசிரிைபர, நீஙகள் தநான அவ்வீரன. அவ்விறதகள் – 
உஙகளிடேம் வநது பயிலும் ைநாணவரகள். திடீர நிகழவு – பகநாவிட் 
்பருந்தநாறறு. இபபபநாது வைல்களில் கறளகள் ைணடி விட்டேன. 
நீஙகள் கறபித்தலில் இைநத ப்ரத்றத எபபடிச் ெரி ்ெய்வது எனறு ஐைம் 
்கநாணடிருக்கிறீரகள். அது ைட்டுைனறு, உஙகள் கவறல்ைல்லநாம் ப்ரடி 
வகுபபறைச் சூைல் இல்லநாைல் ைநாணவரகளின கறைல் நிறல எனனவநாகும் 
எனறும் இருக்கினைது. 

இக்கடினைநான தருணத்தில் ைநாணவரகளின கறைல் வளரச்சிக்கும் 
முனபனறைத்திறகும் அைரநாது பநாடுபடும் உஙகளது பைணத்தில் ் நாஙகளும் 
உஙகளுடேன பெரநது பைணிபபபநாம். இப்பருந்தநாறறில் அறனத்துக் 
குடும்பஙகளும் பல்பவறு சிக்கல்களுக்கு ஆளநாகி இருக்கினைன.  
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அவரகள் பல பதட்டேஙகறளயும், இைபபுகறளயும் தநாணடி வர பவணடி 
இருக்கினைது. கல்விச் சூைலில் உடேபன நுறைநது உஙகள் பூநபதநாட்டேைநாகிை  
ைநாணவரகளின கறைறல மீட்்டேடுக்க நீஙகள் ஆரவைநாக இருபபீரகள்.

ைநாணவரகளும் பள்ளிச் சூைலுக்குத் தஙகறள ஆைத்தபபடுத்திக் 
்கநாள்ள பவணடும். ஆனநால் உஙகளின உடேல்்லம், ைன்லம் ைறறும் 
ெமூக்லம் ஆகிை அறனத்தும் சிைபபநாக இருநதநால்தநான உஙகள் 
ைநாணவரகளின ்லறன நீஙகள் உறுதி ்ெய்ை முடியும். இதனபடி 
உருவநாக்கபபட்டேதுதநான ஆசிரிைர, ைநாணவர ைன எழுச்சி ்லன 
பைம்பநாடு பயிறசிக் கட்டேகம். இபபயிறசிக் கட்டேகம் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் 
ஆசிரிைரகளுக்குப பயிறசி அளிக்கத் திட்டேமிடேபபட்டு உருவநாக்கபபட்டேது.

இக்றகபைடு உஙகளுறடேை ஆரவத்திறகும், புத்துணரச்சிக்கும் 
ைறுசீரறைபபிறகும், உஙகள் ைநாணவரகளின ்லனிறகும் வழிகநாட்டிைநாக 
இருக்கும் என ்ம்புகிபைநாம்.

வளைநான கல்வி வளரச்சிக்கு வநாழத்துகள்!
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ஆசிரிைர றகபைடு 1

அத்தியாயம் I

நான் எங்கிருக்கிறேன்? 
விழிபபுணரவு – பநாரநாட்டு – ெரிபநாரத்தல்

  கறேல் றநாக்கம்: 
இநத அத்திைநாைத்தின இறுதியில் நீஙகள்

• உஙகறளப பறறி முழுறைைநாகப புரிநது ்கநாள்வீரகள்.
• உஙகளது தறபபநாறதை பதறவறை அறிநது ்கநாள்வீரகள்.
• நீஙகள் அஙகீகரிக்கபபட்டேவரகளநாகவும் கவனிக்கபபட்டேவரகளநாகவும் உணரவீரகள்.

பகநாவிட் ்பருந்தநாறறுக் கநாலம் அறனவருக்கும் கடினைநாக இருநதது. இக்கநாலகட்டேம் 
சுகநாதநாரத்றதயும், வநாழவநாதநாரத்றதயும் ைட்டுைல்லநாைல் கல்விறையும் பநாதித்தது. ஓர 
ஆசிரிைரநாக நீஙகள் வீட்டுபவறல ைறறும் அலுவலக பவறலகளுக்கு ் டுவில் ைநாணவரகளுடேன 
இறணை மிகவும் சிரைபபட்டிருக்கலநாம். இத்தறகை ெவநால்கள் உஙகளது ைனத்றதயும் உடேல் 
்லத்றதயும் பநாதித்திருக்கலநாம். 

பள்ளி ைணிபைநாறெ, ைநாணவரகளின உறெநாகைநான பபச்சு, விறளைநாட்டு, உடேன 
பணிபுரிபவரகளின துறண இவறறிலிருநது ைநாறுபட்டு இறணைவழிக் கல்வி (Online class)

Nalandaway_Teachers Book_Final.indd   1 12/20/2021   2:36:47 PM



ஆசிரிைர றகபைடு2

உஙகறளச் பெநாரவறடேை றவத்திருக்கலநாம். 
ஒரு நிமிடேம் ஆழநது மூச்றெ இழுத்துவிட்டு 
உஙகறள நீஙகபள “்நான எஙகிருக்கிபைன?” 
என ஒரு முறை பகட்டுக்்கநாள்ளலநாைநா? ் ைது 
்லறனப பறறிை விழிபபுணரவும் புரிதலுபை 
்ம்  ஆபரநாக்கிைத்றத பைம்படுத்தச் ்ெய்யும் 
முதல் படி.

நம்ரமை நாறமை புரிந்துககாள்ளுதல்

அறனவருக்கும் ஒபர ப்ரத்தில் இறணை 
வழியில் கறபிபபதறகு ்ைக்கு அதிக ஆறைல் 
பதறவபபடுகிைது. சில ப்ரஙகளில் ஓய்பவ 
இல்லநாைல் கடினைநாக உறைபபபநாம். இது 
்ம்றை ைன அழுத்தத்திறகு உள்ளநாக்கி 
பெநாரவறடேைச் ்ெய்ைலநாம். அதனநால் ்நாம் 
முதலில் ்ம்றைப பறறி சிநதிபபபநாம். ெறறு 
்ைக்கநாக ப்ரம் ஒதுக்கி, உடேலளவில், 
ைனதளவில் பணிைளவில், ெமூக அளவில், 
்நாம் எஙகிருக்கிபைநாம் என அறிைலநாைநா? 
இபதநா ஒரு சிறிை பயிறசி.

  கெயல்்ாடு

• ஒவ்்வநாரு பதிலளிக்க பவணடிை 
பகுதியில் உள்ள 15 ்ெைல்கள் 
உஙகளுக்கு எநத அளவு ்பநாருநதுகிைது 
எனறு சிநதித்துப பநாருஙகள். இஙகிருக்கும் 
ெக்கரத்தில் அதறபகறைநாற பபநால் 
நிரபபுஙகள்

• எடுத்துக்கநாட்டேநாக நீஙகள் அதிக 
்நாள்களில்  தறடேைறை ஆழநத 
உைக்கத்றத அனுபவித்தீரகளநா? எனை 
பகள்விக்குப பநாதி ்நாள்கள் எனைநால் 
அபபகுதிறைப பநாதிைநாகவும், அறனத்து 
்நாள்கள் எனைநால் முழுறைைநாகவும் 
வணணத்தநால் நிரபபுஙகள்

• ஒவ்்வநாரு பகுதிக்கும்  
(3 பகள்விகள்) ்வவ்பவறு 
வ ண ண ங க ற ள ப 
பைனபடுத்தலநாம்.

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

உடல்நிரை  
ொரந்தது 
(Physical)

அறிவு ொரந்தது (Intellectual)

்ணிச்சூழல் 
ொரந்தது 
(Occupational)

ெமூகம் 
ொரந்தது 
(Social)

மைனகெழுச்சி 
ொரந்தது 
(Emotional)

POISE ெக்கைம்
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ஆசிரிைர றகபைடு 3

்திைளிக்க றெண்டிய ்குதிகள்

உடல்நிரை ொரந்தது (P)

1. ்நாள்பதநாறும் தறடேைறறு ஆழநது 
உைஙகுகிபைன.

2. ்நான உட்்கநாள்ளும் உணவிலிருநது 
்பறும் ஊட்டேச்ெத்து குறித்துப ்பருறை 
்கநாள்கிபைன.

3. ஒரு ைணி ப்ரத்திறகு பைல் ஒபர 
இடேத்தில் அைரநாைல் எழுநது ்டேக்கிபைன.

்ணிச்சூழல் ொரந்தது (O)

4. ்நான என பணிறை விரும்புகிபைன. எனது 
பணி எனனிடேம் எவறறை எதிரபநாரக்கிைது 
எனபறத உணரநதிருக்கிபைன.

5. ்நான பணி ்ெய்யும்பபநாது விழிபபநாகவும் 
கவனைநாகவும் இருக்கிபைன. எனது 
பணிறைப பறறிப ் பருறை ் கநாள்கிபைன. 

6. எனது ப்ர பைலநாணறை சிைபபநாக 
இருக்கிைது.

அறிவு ொரந்தது (I)

7. பநாரத்தல், வநாசித்தல் பபநானை 
பயிறசிகள் மூலம் எனது மூறளறைச்  
்ெைலநாறைபலநாடு றவத்துள்பளன.

8. எனது விருபபஙகளில் பைலும் கவனம் 
்ெலுத்தி எனது திைறைகறள வளரத்துக் 
்கநாள்கிபைன.

9. எனது அனைநாடே வநாழக்றக அனுபவஙகறளப 
புறகபபடேைநாகபவநா, கநா்ணநாலிைநாகபவநா, 
எழுத்து வநாயிலநாகபவநா பதிவு ்ெய்து 
்கநாள்கிபைன.

ெமூகம் ொரந்தது (S)

10. ்நான எனறனப பபநால் அல்லநாத 
ைறைவரகளுடேனும் ைகிழச்சியுடேன 
பைகுகிபைன.

11. எனது ்ல்ல ்ணபரகளின 
அறிவுறரகறளக் பகட்டு ்டேக்கிபைன.

12. எனது வநாழவில் எதிர்கநாள்ளும் 
்பரும்பநாலநான பிரச்ெறனகறள ்நாபன 
தீரத்துக் ்கநாள்கிபைன.

மைனகெழுச்சி ொரந்தது (E)

13. எனனுறடேை பல்பவறு விதைநான 
உணரவுகறள ்நான ைதிக்கிபைன.

14. பதறவபபடும்பபநாது எனது உணரவுகறளச் 
ெரிைநாகக் றகைநாளுவதன மூலம் என 
பவறலறைச் சிைபபநாகச் ்ெய்கிபைன.

15. தறபபநாறதை வநாழறவ அனுபவித்து, 
கடேநதகநாலம் ைறறும் எதிரகநாலம் குறித்து 
அதிகக் கவறல இனறி இருக்கிபைன.

  சிந்தரன கெளிப்ாடு 

உஙகளது உடேல் ெநாரநத ்லறன அறிநது 
்கநாள்ள, நீஙகள் ெரிைநாக உைஙகுகிறீரகளநா? 
உடேறபயிறசி ்ெய்கிறீரகளநா? ெத்தநான 
உணறவ உட்்கநாள்கிறீரகளநா? என 
அறிை ப்ரம் எடுத்துக் ்கநாள்ளுஙகள். 
பைலும் பணி ெநாரநத ்லனில் உஙகள் 
பணிச்சூைல் எபபடி இருக்கிைது? எவ்வநாறு 
நீஙகள் உஙகள் பணிறை விரும்புகிறீரகள்? 
என அறிநது ்கநாள்ளலநாம். ெமூக அளவில், 
நீஙகள் உஙகள் ்ணபரகளுடேனும், 
உடேன பணிபுரிபவரகளுடேனும் எவ்வநாறு 
பைகுகிறீரகள் எனக் கவனியுஙகள். 
இறுதிைநாக ைன்வழுச்சிச் சூைலில், உஙகளது 
உணரவுகறளயும், அறத நீஙகள் றகைநாளும் 
விதத்றதயும் கவனியுஙகள்.
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நீங்கள் ெக்கைத்தில் ெண்்ணம் தீட்டியதிலிருந்து.

1. நீஙகள் எபபகுதிகளில் ்னைநாகச் ்ெைல்படுகிறீரகள்? (மிகுதிைநான வணணம் தீட்டிை பகுதி)

2. எபபகுதிகளில் கவனம் எடுத்துக் ்கநாள்ள பவணடும்? (குறைவநாக வணணம் தீட்டிை பகுதி) 

3.  இப POISE ெக்கரத்தில் உஙகளது நிறலறை பைம்படுத்த எநத்வநாரு ்ெைறலச் ்ெய்ை 
விரும்புகிறீரகள்?. உடேன பணிபுரிவரகளுடேன உறரைநாடுஙகள்.

தறற்ாரதய றதரெரய அறிந்து ககாள்ளுதல். 

்ைது உணரவு ெநாரநத, உடேல் ெநாரநத, ெமூகம் ெநாரநத, பவறல ெநாரநத பதறவகறளப புரிநது 

்கநாணடேநால் அவறறை எபபடி அறடேைமுடியும் எனத் ்தரியும். ஒரு பைம்பட்டே ைறறும் ைன 

நிறைவநான ஆசிரிைபர சிைநத ைநாணவரகறள உருவநாக்க முடியும். தஙகள் பதறவகறள 

்னகு அறிநது ்கநாணடேவரகள் சுமூகைநான உைவுமுறை, பணியில் திருபதி ைறறும் தஙகள் 

்ெைல்களில் மிகுநத சுதநதிரம் ஆகிைவறறை உணரவநாரகள் எனபதில் விைபபு ஏதும் இல்றல.
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  கெயல்்ாடு

• வெதிைநான ஓரிடேத்தில் அைரநது ்கநாள்ளுஙகள்

• அறைதிைநாக ஆழநது சிநதித்து பினவரும் வினநாக்களுக்கு விறடேைளியுஙகள்.

வினாக்கள்:

1. ்நான மிகவும் கடினைநாக உணரும் ஒரு ்ெைல்பநாடு.

2. பள்ளிக்குச் ்ெல்வதில்  எனக்குப பிடித்த ஒரு ்ெைல். 

3. பள்ளிக்குச் ்ெல்வதில் எனக்கு ைன அழுத்தம் தரும் ஒரு ்ெைல்.

4. இச்்ெைறலச் ்ெய்வதறகு எனக்கு இனனும் சிறிது உதவி கிறடேத்தநால் . . .

Nalandaway_Teachers Book_Final.indd   5 12/20/2021   2:36:47 PM



ஆசிரிைர றகபைடு6

அத்தியாயம் II

நான் யார? 
சுைஅறடேைநாளம் ைறறும் ்பநாறுபபு

  கறேல் றநாக்கம்: 
இநத அத்திைநாைத்தின இறுதியில் நீஙகள்

• உஙகளது பலஙகறள அறிநது ்கநாள்வீரகள்.
• ஆசிரிைர எனபறதத் தநாணடி உஙகளது சுைஅறடேைநாளத்றத அறிநது ்கநாள்வீரகள்.
• உஙகறள நீஙகள் அஙகீகரிக்கக் கறறுக் ்கநாள்வீரகள்.

  கெயல்்ாடு: ொழ்வின் மைைம்

்நாம் ்ைது வநாழவில் பல கதநாபநாத்திரஙகளநாக 
இருக்கிபைநாம். ைகள்/ைகனநாக, ்பறபைநாரநாக, 
ெபகநாதரனநாக/ெபகநாதரிைநாக, ஆசிரிைரநாக, 
்ணபரநாக, துறணவரநாக ைறறும் பல. ்நாம் 
பல ப்ரஙகளில் ஒரு கதநாபநாத்திரத்திறகு 
அதிக முக்கிைத்துவம் தருகிபைநாம்; அபத 
ப்ரத்தில் பிை  கதநாபநாத்திரஙகளுக்கு அபத 
முக்கிைத்துவத்றதத் தருவதில்றல. ்ைக்குப 

பல்பவறு ்பநாழுதுபபநாக்குகள், விருபபு-
்வறுபபுகள், கனவுகள், ஆறெகள் உள்ளன. 
இவறறுள் கறபித்தல் எனகிை கதநாபநாத்திரம் 
்ம்றை முழுவதும் ஆட்்கநாள்ளும் 
திைனுறடேைது. 

சில ப்ரஙகளில், ்ைது வநாழவின 
பிைபகுதிகறளப பறறிச் சிநதித்து, அதனுடேன 
இறணவது மிகவும் ்ல்லது. இச்்ெைல்பநாடு 
அறத நீஙகள் ்ெய்ை உதவும். 
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்டிநிரைகள்:

1. ்பரிை கநாகிதம் ஒனறை  எடுத்துக் 
்கநாள்ளுஙகள் (எவ்வளவு ்பரிைபதநா 
அவ்வளவு ்ல்லது) அதில் ஒரு ்பரிை, 
அைகநான ைரத்றத வறரயுஙகள். 
ைரத்தில், பவரகள், கிறளகள், இறலகள்,  
ைலரகள், பைஙகள் ஆகிை அறனத்றதயும் 
வறரயுஙகள். எழுதுவதறகும் இடேம் 
விட்டுக் ்கநாள்ளுஙகள். 

2. ைரத்றதச் சுறறி ைண, கநாறறு, ெருகுகள், 
வநானம், பைகம் ஆகிைவறறையும் 
வறரநது ்கநாள்ளுஙகள். 

3. இப்பநாழுது பக்கம் 8 இல் உள்ள  
படேத்றத உஙகள் வநாழவுடேன ஒபபிட்டுப 
பநாருஙகள். எடுத்துக்கநாட்டேநாக, பவரகறளப 

பநாரக்றகயில், உஙகள் வநாழவின ஆதநாரப  
புள்ளிகறள எணணிப பநாருஙகள். நீஙகள் 
வறரநத படேத்தில் உஙகள் எணணத்றத 
நிரபபுஙகள்.

4. அதுபபநாலபவ, பிை பநாகஙகறளயும் 
உஙகள் பதில்களநால் நிரபபுஙகள். 
உஙகளது பலஙகள், திைறைகள், 
விருபபஙகள் இவறறை ைரத்தின 
்டுபபகுதியிபலநா அருகிபலநா எழுதுஙகள். 
எஙபகனும் பதக்கம் ஏறபட்டேநால் உஙகளது 
குடும்ப உறுபபினரகறளபைநா அல்லது 
்ணபறரபைநா உஙகளின பலம் எனன 
எனக் பகட்டு எழுதுஙகள். 

5. படேத்தில் இருக்கும் ைரத்திறகு உஙகள் 
எணணபபடி வணணம் தீட்டுஙகள்.

  சிந்தரன கெளிப்ாடு 

கெயல்்ாடு முடிந்தவுடன் உங்கள் எண்்ணங்கரைப பின்ெரும் றகள்விக்குப ்திைாக 
எழுதுங்கள்.

1. உஙகறளப பறறி நீஙகள் ஏறறுக்்கநாள்ள பவணடிை விஷைஙகள் ைநாறவ?

ஆசிரிைர றகபைடு 7
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கதாடர ்யிறசி: இவ்வநாழவின ைரத்றத உஙகள் உறை ்ணபரிடேம் பகிருஙகள். 
அவருக்கு விைபபு அளிக்கும் கருத்துகள் எறவபைனும் உள்ளனவநா எனறு 
பகளுஙகள். நீஙகள் பெரக்கநாைல் விட்டேறத அவரகள் பெரபபநாரகளநா?

)

?

?

?

Nalandaway_Teachers Book_Final.indd   8 12/20/2021   2:36:50 PM



அத்தியாயம் III

நான் என்ன முயறசி கெய்கிறேன்?
குறிக்பகநாள்

  கறேல் றநாக்கம்: 
இநத அத்திைநாைத்தின இறுதியில் நீஙகள்

• ஆசிரிைர ஆனதறகநான முதனறைக் குறிக்பகநாளுடேன மீணடும் இறணவீரகள்.
• உஙகள் பணியின மீதநான ஊக்கம் மீணடும் தூணடேபபடும்.
• நீஙகள் அஙகீகரிக்கபபடுவதநாகவும் ்கநாணடேநாடேபபடுவதநாகவும் உணரவீரகள்.
• உஙகள் பணியில் விட்டுச் ்ெல்ல விரும்பும் தநாக்கத்திறகநான ்தநாறலப்நாக்குப 

பநாரறவறை வகுபபீரகள்.

ஆசிரிைர றகபைடு 9
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  சிந்தரன கெளிப்ாடு 

கறபித்தல் எனபது மிகவும் கடினைநான 
ஆனநால் திருபதி தரக்கூடிை ஒரு பணிைநாகும். 
ைநாணவரகளின அறிறவச் ்ெதுக்கி அதன 
மூலம் வருஙகநாலச் ெநததியினர தஙகளுக்கும் 
தஙகள் குடும்பத்திறகும் ்ல்ல வநாழக்றகறை 
அறைத்திடே வழிகநாட்டும் ஒரு ்பரிை ்பநாறுபபு 
ஆசிரிைரகளுக்கு உள்ளது. இபபணியின 
்வகுைதி ைநாணவரகள், கறறு, வளரநது, 
பட்டேதநாரிைநாகித் தனக்கநான வநாழக்றகறை 
அறைத்துக் ்கநாள்வபதநாடு அல்லநாைல் 
ஆசிரிைரகள் தஙகளது  வநாழக்றகயில் 
ஏறபடுத்திை தநாக்கத்திறகநான ்னறிறையும் 
கறபித்த வநாழக்றகப பநாடேஙகறளயும் ைனதில் 
்கநாணடிருபபபத ஆகும்.

ஆனநால் ்பருந்தநாறறு ஏறபடுத்திை 
பநாதிபபினநால் ைநாணவரகளும் ஆசிரிைரகளும் 
அவரவர வீடுகளில் அறடேநது கிடேக்க 
பவணடிைதநாயிறறு. இச்சூைலில் ஆசிரிைரகள் 
அவரகளது குறிக்பகநாள் எனன எனறு 
ைறுபரிசீலறன ்ெய்ைத் ்தநாடேஙகி 
விட்டேனர. வீட்டிலிருநபத பணிபுரிவதநால் 
வீட்டுக்கும் அலுவலகத்திறகும் இருநத 
திறர ைறைநது, ஆறைலும், உத்பவகமும் 
குறைநது, பெநாரவும் பைமும் அதிகரித்தன. 
நீணடே இறடேபவறளக்குப பிைகு பள்ளிகள் 
திைநதுள்ள இவ்பவறளயில், ஆசிரிைர 
பணியின குறிக்பகநாறள மீணடும் சிநதித்துப 
பநாரத்தநால் ்ைக்கு ஊனறுபகநாலநாக இருக்கும். 
்ைது பணிறைச் ்ெவ்வபன ்ெய்ை முடியும்!

நான் ஏன் ஆசிரியர 
ஆறனன்...
உஙகளது கநாரணத்றத எழுதபவநா 
வறரைபவநா ்ெய்ைலநாம்.

1
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எனது ்ணியில் ஆரெத்துடன் கெயல்்ட 
இரத நிரனவில் ரெத்திருந்தால்...
எது உஙகறள ்நாள்பதநாறும் உறெநாகபபடுத்தி உஙகள் பணிறை 
நிறனவூட்டும்.

2

தகெல் கைஞ்சியம்

பணியின ஊக்கமும் கநாரணமும் 
நிறனவிலிருபபது ஓர ஆசிரிைருக்கு மிகவும் 
முக்கிைைநானது. ஏ்னனில், ஆசிரிைர 
பணி ஓர அைபபணி. பநாடேத்திட்டேத்றத 
முடிக்கும் முறனபபு, கநால அட்டேவறண 
ைறறும் வகுபபறைகறளக் றகைநாளுதல், 
விறடேத்தநாள் திருத்தம் பபநானைறவ 
ஆசிரிைரின இைல்பநான ்ெைல்பநாடுகள். 
ஆசிரிைருக்கநான ப்நாக்கத்துடேன ்நாம் 
இறணநதிருநதநால் எநதக் கடினைநான 
சூழநிறலறையும் எதிர்கநாள்ளும் திைன 
வளரும்.

ஊக்கத்ரத அரடய சிை ெழிகள் இறதா -

1. உஙகறளச் சுறறி ஊக்கம் தரும் 
உடேன பணிபுரியும் ்ணபரகறள 
றவத்திருஙகள். அவரகளிடேமிருநது 

உஙகளநால் புதிை ்ெய்திகறளக் 
கறக முடியும். அவரகளுடேன ப்ரம் 
்ெலவழிபபறத நீஙகள் விரும்ப 
பவணடும். 

2. உஙகள் வநாழக்றகயின வழிகநாட்டிகளின 
புறகபபடேத்றத றவத்துக்்கநாள்ளுஙகள். 
ஒரு தநாளில், அவரகள் ஏன உஙகள் 
வழிகநாட்டி எனபறதயும் அவரகளது 
குணஙகள், ்கநாள்றககள் ைறறும் 
பஙகளிபபுகறள எழுதி றவத்துக் 
்கநாள்ளுஙகள். 

3. உஙகள் ைநாணவரகள் உஙகறளப 
பறறியும், நீஙகள் அவரகளது 
வநாழக்றகயில் ஏறபடுத்திை தநாக்கத்றதப 
பறறியும் ஆசிரிைர தினத்திபலநா, ஆணடு 
விைநாவிபலநா கூறியிருநதநால், அவறறைச் 
பெகரித்து / எழுதி பத்திரபபடுத்திக் 
்கநாள்ளுஙகள். 
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4. உலகில் தநாக்கத்றத ஏறபடுத்திை 
ஆசிரிைரகறளப பறறி வநாசியுஙகள். 
அவ்வரிறெயில் நீஙகள் ஏறகனபவ 
இருக்கலநாம் அல்லது தறபபநாது இறணை 
முறபடேலநாம்.

கதாடர ்யிறசி: உஙகள் பணியில் 
உஙகறள ஊக்கபபடுத்தும் படேஙகறளபைநா 
்ெநாறகறளபைநா பெகரித்து நீஙகள் அடிக்கடி 
பநாரத்து ஊக்கம் ்கநாள்வதறபகறை இடேத்தில் 
றவத்துக் ் கநாள்ளுஙகள். ஓர உநது ெக்திைநாக 
இருபபதறகு நீஙகள் ஒரு கநாரணிைநாக இருக்க 
பவணடும் எனபறத ைைவநாதீரகள். 

கதாரை றநாக்குப ்ாரரெ – தாக்கம் 
மைறறும் ொழ்க்ரக மைைபு (Visioning: Impact 
and Legacy)

  கெயல்்ாடு: நான் எப்டி மைறேெர 
நிரனவில் இருக்க விரும்புகிறேன்?

A. கணகறள மூடி, இரணடு ைநாணவரகள் 
உஙகறளப பறறிப பத்து ஆணடுகள் 
கழித்துப பபசுவதநாக நிறனத்துக் 
்கநாள்ளுஙகள். அவரகள் உஙகறளப 
பறறி எனன ்ெநால்கிைநாரகள்? அவரகள் 
வநாழக்றகயில் நீஙகள் எம்ைநாதிரிைநான 
தநாக்கத்றத ஏறபடுத்தியிருக்கிறீரகள்? 
அவரகள் பபசுவறதக் கீபை வெனைநாக 
எழுதுஙகள். முநறதை பயிறசியின 
இறுதிக் பகள்வியின விறடேயிலிருநது 
நீஙகள் ்தநாடேரலநாம்.
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B. உஙகறளப பறறி ்நாளிதழ ஒனறில் கட்டுறர ்வளிவருதநாக றவத்துக் ்கநாள்ளுஙகள். 
அவரகள் உஙகறளப பறறி எனன எழுதுவநாரகள்? 100-150 ்ெநாறகளில் அக்கட்டுறரறை 
எழுதுஙகள். ஒரு பத்திரிறகைநாளர எழுதுவது பபநால் சுருக்கைநாக எழுதுஙகள்.
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  சிந்தரன கெளிப்ாடு 

A. மைா்ணெரகளின் ொழ்க்ரகயில் தாக்கத்ரத ஏற்டுத்த நீங்கள் என்கனன்ன கெய்ய 
றெண்டும்? என்கனன்ன கறக றெண்டும்? 

இது உஙகள் பணி பைம்பநாட்டிறகநான இலக்கநாக இருக்கலநாம். 

எனக்கு இரெகயல்ைாம் றதரெ

a. அறிவு (எ.கநா: ்டேத்றத உளவிைல் பகநாட்பநாடு)

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

b. திேன் (எ.கநா: ஈடுபநாட்டுடேன பகட்டேல்)

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

c. மைனப்ான்ரமை (எ.கநா: முனமுடிவுகளறை ைனபபநானறை)

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________
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கதாடை: __________________________________________

கதாடர ்யிறசி: பைபல குறிபபிட்டே மூனறு ் ெைல்கறள உஙகளது வளரச்சியில் விருபபமுள்ள 
ஒரு ்ணபரிடேம் பகிருஙகள்.

B. இநத ஆணறடே எடுத்துக் ககாள்றொம். சிை நல்ை ்ழக்கங்கரைத் கதாடரந்து கெய்தது 
உங்களுக்குக் ரகககாடுத்திருக்கும். சிை புதிய ்ழக்கங்களினால் உங்கள் ொழ்க்ரக 
சிைமைமில்ைாமைல் இருந்திருக்கும். சிை ்ழக்கங்கள் உங்களுக்கு நிரேவு தைாமைல் 
இருந்திருக்கும். அெறரே நிறுத்த றெணடும். ெரும் ஆண்டில் நீங்கள் துெங்க, கதாடை 
மைறறும் நிறுத்த றெண்டிய ்ழக்கங்கள் யாரெ?

பபநாக்குவரத்துக் குறியீட்றடே சிக்னல் றவத்து ஒவ்்வநாரு பைக்கத்றதயும் எழுதுஙகள்.

நிறுத்த: __________________________________________

துெங்க: _________________________________________
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அத்தியாயம் IV

ஏன் நல்ொழ்வு? 
  கறேல் றநாக்கம்: 

இநத அத்திைநாைத்தின இறுதியில் நீஙகள்

• ைன்லம் ைறறும் ்ல்வநாழவு எனைநால் எனன எனபறதப புரிநது ்கநாள்வீரகள்.
• இறவ ஏன ைநாணவரகளுக்கு முக்கிைம் என அறிநது ்கநாள்வீரகள்.
• உஙகளுக்கு ்ல்வநாழவு ஏன முக்கிைம் என அறிநது ்கநாள்வீரகள்.

மைனநைம் மைறறும் நல்ொழ்வு

உலக சுகநாதநார நிறுவனம் (WHO- 
World Health Organization) ைன ்லம் 
எனபதறகு ‘்ல்வநாழவின ஓர அஙகைநாக, 
தனது திைறைகறள அறடேைநாளம் கணடு 
வநாழவின ெவநால்கறளச் ெைநாளித்து, 
திைறையுடேன பணிைநாறறி தனது 
ெமூகத்திறகுப பஙகளிபபது’ எனறு விளக்கம் 
கூறுகிைது. ைன்லம் எனபது ைனப்நாய் 

இல்லநாைல் இருபபது ைட்டுைனறித் 
்தநாடேரநது ைன்லத்துடேன இருபபதநாகும்.

ஒரு மைனிதனின் நல்ொழ்வு மைறறும் 
மைனநைரனப ்ை காைணிகள் 
்ாதிக்கின்ேன.

i ெமூகப ்பநாருளநாதநார நிறல
ii குடும்ப அறைபபு ைறறும் சூைல்
iii ஊட்டேச்ெத்து ைறறும் உடேல்்லம்
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iv பநாலினம்

v இனம்

vi  வனமுறை, பபநார, வன்கநாடுறை, 
பகநாரைநான நிகழவுகறளச் ெநதித்தல். 

vii பபநாறதப்பநாருள் பைக்கஙகள்

viii வநாழவிைல்முறை

ைன்லம் எனபது ஒரு தனி ைனிதன 
ைனதளவில், உடேலளவில், ெமூக அளவில் 
ைறறும் ்பநாருளநாதநார அளவில் ்லபைநாடு 
இருபபதநாகும். அது ஒரு ைனிதனின 
வநாழவின அறனத்துக் கூறுகளின 
ெைநிறல குறித்துப பபசுகிைது.

மைா்ணெரகளின் நல்ொழ்வும் 
ொழ்வியல் திேன்களும்.

வநாழவிைல் திைன எனபது ெமூகப 
்பநாருளநாதநாரத் திைனகள், ைன்லத்றத 
வளரக்கும் அணுகுமுறை ைறறும் 
வறுறைச் சுைறசியிலிருநது ்வளிவருவது 
பபநானை பல கூறுகறளக் ்கநாணடேது. 
பல ஆரநாய்ச்சிகள், வநாழவிைல் திைன 
ைநாணவரகறள ப்ரைறைைநாக ்டேத்தி 
அவரகறளப பள்ளியிலும், வநாழவிலும் 
்வறறி்பை வழிவறக ்ெய்கிைது எனக் 
கூறுகினைன. 

‘ெமூக உளவிைல் திைறைகளநான 
சிக்கல்கறள எதிர்கநாள்ளும் திைன, 
தனனநாரவ ்டேவடிக்றக ைறறும் 
தனனம்பிக்றக ஆகிைன ஒரு ைனிதறன 
வறுறையிலிருநது ்வளிக்்கநாணரநது 
விடும். இத்தறகை வநாழக்றகத் திைன 
இறளஞரகறளப பலதரபபட்டே ெமூகச் 
சூைலில் இருநதும், ெவநால் விடும் 
சூழநிறலயிலிருநதும் கநாக்கிைது’ 
(Comprehensive Life Skills Framework, 
UNICEF). வநாழவிைல் திைனகறளக் 

கறபதநால் ைநாணவரகளுக்குப பினவரும் 
்னறைகள் விறளவதநாகப பல்பவறு 
ஆரநாய்ச்சிகள் ்தரிவிக்கினைன. 

1. ைநாணவரகளின ெமூகப ்பநாருளநாதநாரத் 
திைனகள், உைவுமுறை, கல்வியில் 
அவரகளது ்ெைல்பநாடு, பள்ளிச் 
சூைல் ைறறும் வகுபறபப பறறிை 
அணுகுமுறைகள் ஆகிைவறறில் 
முனபனறைஙகள் ஏறபடுகினைன.

2. ைநாணவரகளின பதறைம், தவைநான 
்டேவடிக்றககள், தவைநான பைக்கஙகள் 
பபநானைறவ குறைகினைன. 

3. ைநாணவரகளின திைறை, 
அணுகுமுறை, ெமூக ்டேத்றத ைறறும் 
கல்விச் ்ெைல்திைன பபநானைறவ  
முனபனறைைறடேகினைன. 

்ள்ளியில் ொழ்வியல் திேரனக் 
கறபித்தல் அெசியம் ஏன்?

• கல்வி, ெமூக, ைன்வழுச்சி கறைலுக்கநான 
ஒருஙகறைபபின அறிக்றகயினபடி 
(CASEL - The Collaborative for Academic, 
Social and Emotional Learning) 
ெமூக, ைன்வழுச்சி ெநாரநத தரைநான 
கறபித்தலநானது ைநாணவரகளின 
ைனநிறைவு, கறைலில் ஈடுபநாடு, 
பபநானைவறறை  பைம்படுத்துகிைது.

• மைா்ணெர மைனநிரையில் 
முன்றனறேம்: வநாழவிைல் திைனகல்வி 
ைநாணவரகளுக்கு ைநாறைஙகறள 
எதிர்கநாள்ளும் ைனநிறலறையும் ைன 
உறுதிறையும் கறறுத் தருகிைது. ஒரு 
ப்ரைறைைநான ைன்லத்திறகு இது 
மிகவும் அவசிைம். 

• மைா்ணெரின் எதிரகாைத்தில் 
முன்றனறேம்: ைநாணவரகள் உைர 
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வகுபபுகளுக்கு முனபனறும்பபநாதும், 
பவறலவநாய்பபுகறள எதிரப்நாக்கும் 
பபநாதும் வநாழவிைல் திைன கல்வி 
அவரகளின ைன அழுத்தத்றத எதிர்கநாள்ள 
உதவுகிைது. அதன மூலம் அவரகள் தஙகள் 
இலக்குகறள எளிதநாக நிரணயித்து  
வருஙகநாலத்றதத் திட்டேமிடுகிைநாரகள். 

யூனிகெஃப ொழ்வியல் திேன் (UNICEF 
Life Skills) கட்டரமைபபு – அறிமுகம்

வநாழவிைல் திைனநானது ைநாணவரகளின 
்ல்வநாழவிறகும் அவரகளது தறபபநாறதை 
பதறவக்கும் வருஙகநாலச் ெவநால்கறள 
எதிர்கநாணடு ்ல்வநாழக்றகறை  
அறைத்துக் ்கநாள்ள உதவிைநாக 
இருக்கும். யூனி்ெஃபபின வநாழவிைல் 
திைன கட்டேறைபபு ்நானகு முக்கிை 

பரிைநாணஙகறளக் ்கநாணடுள்ளது. 
அறவைநாவன: அதிகநாரைளித்தல், 
குடியுரிறைத் திைனகள், கறைல் 
திைனகள் ைறறும் பவறல வநாய்பறபப 
்பைஉதவும் திைனகள். வநாழவிைல் 
திைன கறபித்தலநானது வளரிளம் பருவ 
ைநாணவரகள் தஙகள் வநாய்பபுகறளப 
்பருக்கிக்்கநாள்வதறகு உதவும். 
இறவ தறபபநாறதை பதறவக்பகறபக் 
கறபிக்கபபட்டேநால் ைநாறிவரும் உலகில் 
மிகவும் உதவிைநாக இருக்கும். இதில் 
ஆசிரிைரகளின பஙகு அளபபரிைதநாகும். 
இவ்வநாழவிைல் திைன கல்வியின மூலம் 
ஆசிரிைரகள், ைநாணவரகளின அடிபபறடேத் 
திைறன வளரத்து அதன மூலம் 
அவரகள் ்ெைலநாறைல்  மிக்கவரநாகவும், 
ைன அழுத்தத்றத முறைைநாகக் 

யூனி்ெஃப வநாழவிைல் திைன

பபச்சுவநாரத்றத  
திைன

முடி்வடுத்தல்

்்கிழதிைன

இரக்கம்
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றகைநாளுபவரநாகவும், உணரவுகறளக் 
றகைநாளத் ்தரிநதவரநாகவும், ப்ரைறை 
எணணஙகறளக் ்கநாணடேவரநாகவும், 
பிைருக்கு இரக்கம் கநாட்டுபவரநாகவும், 
சுை ைரிைநாறத உறடேைவரநாகவும், 
பிைர ்ெநால்வறதக் கவனைநாகக் 
பகட்பவரநாகவும், ெரிைநான எல்றலகறள 
வகுபபவரநாகவும், பிரச்ெறனகறளக் 

றகைநாளுபவரநாகவும், அவசிைைநானதறகும் 
அத்திைநாவசிைைநானவறறிறகும் பவறுபநாடு 
்தரிநதவரநாகவும், ்தளிவநாகப 
பபசுபவரநாகவும், இலக்குகறள நிரணயித்து 
முடிவுகள் எடுபபவரநாகவும், கூரசிநதறன 
உறடேைவரநாகவும் பிரச்ெறனகளிலிருநது 
மீணடு வருபவரநாகவும் ைநாை வழிவறக 
்ெய்யும்.

ஏன் ஆசிரியர நல்ொழ்வு?

கறபித்தல் எனபது உனனதைநான ஒரு 
பணிைநாகும். சில ப்ரஙகளில் அது ்ம்றைச் 
பெநாரவறடேைச் ்ெய்ைலநாம். நீஙகள் 
்ல்வநாழறவக் கறடேபபிடிபபதன மூலம் 
உஙகள் வகுபபறையில் முழுறைைநான 
ஈடுபநாட்டுடேன ்ெைல்பட்டுப பணியின 
அழுத்தம் ைறறும் ெவநால்கறளச் ெநதிக்கலநாம். 

இது உஙகறள ்ெைல்திைன மிக்க ஒரு 

பணிைநாளரநாக்கும். ைநாணவரகளின 

்ல்வநாழவிறகும் ஆசிரிைரின ் ல்வநாழவிறகும் 

ப்ரடித் ்தநாடேரபிருபபதநாக ஆரநாய்ச்சிகள் 

கூறுகினைன. வகுபபறையில் ்ல்வநாழறவ 

பைம்படுத்தும் சூைறல உருவநாக்கி, ஆசிரிைர 

ைநாணவரகறள ்ல்வநாழவிறகுத் ஆைத்தம் 

்ெய்கிைநார. 
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ஆசிரியரகளும் முக்கியம்
மைா்ணெரகளின் நல்ொழ்வு, ஆசிரியரின் நல்ொழ்விலிருந்றத கதாடங்குகிேது.
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  கெயல்்ாடு: ொழ்வின் மைைம்

கீபை ்கநாடுக்கபபட்டுள்ள ்ெைல்பநாட்டில் உஙகளுக்குப ்பநாருத்தைநானறதத் பதரவு ்ெய்யுஙகள்

ஆசிரியர மைனநைத்ரத ெைரப்து 
எப்டி?

இஙபக சில பயிறசிகள் உஙகள் ்ல்வநாழறவ 
வளரபபதறகநாக தரபபட்டிருக்கினைன. இறவ 
ப்ரைறை உளவிைலின தநறத எனபபடும் 
பபரநாசிரிைர ைநாரடின ் ெலிக்பைன அவரகளின 
முழுறைைநான ்ல்வநாழவுக் பகநாட்பநாட்டினபடி 
அறைக்கபபட்டுள்ளன. இது ஐநது கூறுகறளக் 
்கநாணடே PERMA  முறைைநாகும். 

P –  ப்ரைறை உணரவுகள்  
(Positive emotion)

E – ஈடுபநாடு (Engagement)

R – உைவு (Relationship)

M – ்பநாருள் (Meaning)

A – ெநாதறன (Accomplishment)

எரெ? நல்ொழ்வின்  தூண் எப்டி?

நல்ை கெயல்கரை 
அைவிடுங்கள்

றநரமைரே 
உ்ணரவுகள்

   ் நாள்பதநாறும் ஒரு குறிபபபட்டில்  
இனறு என்னனன ெரிைநாக 
்டேநதது என எழுதுஙகள்

   ் நாள்பதநாறும் நீஙகள் ்னறி 
பநாரநாட்டும்  ஐநது ்ெய்திகறள 
எழுதுஙகள்

  ப்ரைறை நிகழச்சிகறள 
அஙகீகரித்துக் ்கநாணடேநாடுஙகள்

கு்ணத்தின் 
்ைங்கரைக் 

கண்டறியுங்கள்

ஈடுபநாடு

  உஙகளது விருபபம், ்கநாள்றக 
ைறறும் பவட்றகறை 
அறிநதிடுஙகள்

  உஙகளது பலஙகறளப 
பட்டிைலிட்டு பலஙகளின ைரம் 
ஒனறை உருவநாக்குஙகள்
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்கிர, ஒத்துரழ, 
ஆதைெளி

நல்லுேவு

  அனபநாக இருஙகள்

   ் ன றி ப ை நா டி ரு ங க ள் . 
உஙகளுக்கு ்னறை 
்ெய்தவருக்கு ஒரு ்னறிறை 
்வளிபபடுத்தும் வநாழத்து 
அட்றடேறைக் ்கநாடுஙகள்

   ப்ரைறைைநான 
பினனூட்டேஙகள் 
்கநாடுஙகள்

க்ாருள் மைறறும் 
குறிக்றகாள் குறித்து 

சிந்தியுங்கள்

க்ாருள்

   கநாட்சிவழி நிறனவூட்டிகள் 
மூலம் உஙகளுக்குத் 
தனிபபட்டே முறையிலும், 
பணியிலும் முக்கிைைநான 
்ெைல்கறள நிறனவு 
கூறுஙகள்.

  விழிபபுடேன இருஙகள்.

றநரரமையான 
இைக்குகரை 

நிர்ணயம்  
கெய்யுங்கள்

ொதரன

   SMART இலக்குகறள 
ஊக்கபபடுத்துஙகள்
(Specific, Measurable, Attainable, 

Relevant, and Time-bound)

   ் வறறிகறளக் 
்கநாணடேநாடுஙகள்
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அத்தியாயம் V

எனக்கு என்ன றெண்டும்?
அறிதலும் ்ெைல்படுத்துதலும்

  கறேல் றநாக்கம்: 
இநத அத்திைநாைத்தின இறுதியில் நீஙகள்

• உஙகள் ்ல்வநாழவு, வளரச்சி ைறறும் ெைநிறலக்கநான திைனகறள அறிவீரகள்
• உஙகளது உணரவு ெநாரநத விழிபபுணரறவக் கட்டேறைபபீரகள்.
• ைன அழுத்தஙகளுக்கநான கநாரணிகறளக் கணடேறிநது ெரி ்ெய்வீரகள்.

விரும்்த்தகாத எண்்ணங்கரைக் 
ரகயாளுதல்
‘நிறலநிறுத்தும் நுட்பம்’ (Grounding) 
எனனும் பயிறசி ்ம்றை விரும்பத்தகநாத 
எணணஙகள் ைறறும் உணரவுகறளக் 
றகைநாள உதவும் ஒரு பயிறசிைநாகும். இதில் 
்நாம் எதிரைறை எணணஙகளிலிருநது 

விலகி ்ைது எணணத்றத அநத 
்்நாடியில் நிறல நிறுத்துகிபைநாம். ்ைது 
ஐநது புலனகறளயும் பைனபடுத்தி அநத 
உணரவுகளில் கவனம் ்ெலுத்துவதன 
மூலம் இறதச் ் ெய்கிபைநாம். நிறலநிறுத்தும் 
நுட்பம் ் ெய்ைப பல வழிமுறைகள் உள்ளன. 
சிலவறறை இப்பநாழுது பநாரபபபநாம்.
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  கெயல்்ாடு:

பின்ெரும் குறிபபுகரைப ்டித்து 
இவெழிமுரேரயப பின்்றறுங்கள்.

1. ரககரைத் தண்ணீரில் நரனயுங்கள்.

உஙகள் றககளில் ஏறபடும்  
உணரறவக்  கவனியுஙகள். நீரின 
பதநாரநாை ்வபபநிறல எபபடியுள்ளது? 
உஙகள் விரல்களில் தணணீறர 
எபபடி உணரகிறீரகள்? உஙகள் 
உள்ளஙறகயிலும் றகக்குப பினனநாலும் 
எபபடி உணரகிறீரகள்? றககளின 
எல்லநாப பகுதிகளிலும் ஒபர ைநாதிரி 
உணரகிறீரகளநா?

இப்பநாழுது குளிரநத நீருக்குப பதிலநாக 
இபத ்ெைறல ்வநநீரில் ்ெய்து 
பநாருஙகள். எனன பவறுபநாட்றடே 
உணரகிறீரகள்? 

2. மூச்சுப ்யிறசி

மூக்கின வழிைநாக மூச்றெ உள்ளிழுத்து 
ஐநது ்்நாடிகள் மூச்றெ உள்நிறுத்தி, 
வநாயின வழிைநாக மூச்றெ ்வளியில் 
விடுஙகள். மூச்றெ உள்ளிழுக்கும் 
்பநாழுது ஒரு பரநாஜநாறவ நுகரவதநாக 
எணணிக் ்கநாள்ளலநாம். வநாய் வழிைநாக 
மூச்றெ ்வளியில் விடுறகயில் ஒரு 
்ைழுகுவரத்திறை அறணபபறதப பபநால 
நிறனத்துக் ்கநாள்ளலநாம். 

3. இயறரகறயாடு இரயந்த  நரடப்யிறசி

உஙகளநால் முடியும் எனைநால் ஒரு 
பூஙகநாவிபலநா அல்லது பதநாட்டேத்திபலநா 
்றடேபபயிறசி ்ெய்யுஙகள். ்டேக்கும் 
்பநாழுது உஙகறளச் சுறறியுள்ள 

வணணஙகறளக் கவனியுஙகள். 
ஒவ்்வநாரு வணணமும் உஙகறள எபபடி 
உணரச் ்ெய்கினைது? ்ெடிகறளயும் 
ைலரகறளயும் ்தநாடுஙகள். உஙகள் 
றககளில் எடுத்துக் ்கநாள்ளுஙகள். 
எபபடி உணரகிறீரகள்? உஙகளுக்கு 
என்னனன வநாெறனகள் வருகினைன? 
உஙகளுக்கு ஏறபடும் அறனத்து 
உணரவுகறளயும் ஒபர ப்ரத்தில் 
உணர முைறசி ்ெய்யுஙகள். 

4. மைஞ்ெள் நிேத்ரதத் றதடுங்கள்

உஙகள் அறையில் உஙகறளச் 
சுறறிப பநாருஙகள். எத்தறன ைஞெள் 
நிைப்பநாருள்கள் இருக்கினைனபவநா 
அவறறைக் கவனியுஙகள். அறவ 
என்னனன ்பநாருள்கள்? அறவ 
பநாரக்க எபபடி இருக்கினைன? அவறறின 
அளவு, வடிவம் ைறறும் அறைபறபக் 
கவனியுஙகள். 

நீஙகபள இச்்ெைல்பநாட்டில் ஒரு 
ைநாறைத்றதயும் ்ெய்ைலநாம். பவறு ஒரு 
வணணம் ்கநாணடே ்பநாருள்கறளத் 
பதடுஙகள். அல்லது பவறு ஒரு வடிவத்தில் 
இருக்கும் ்பநாருள்கறளத் பதடுஙகள். 

5. 5–4–3–2–1 நிரைநிறுத்தும் நுட்்ம்

வெதிைநான ஓர இடேத்தில் அைரநது 
கணகறள மூடிக் ்கநாள்ளுஙகள். 
மூச்றெ சிலமுறை ்னைநாக இழுத்து 
விடுஙகள். இப்பநாழுது கணகறளத் 
திைநது பினவரும் படேத்தில் உள்ளவநாறு  
்ெய்யுஙகள். 
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நிரைநிறுத்தும் நுட்்ம் 
ெழிமுரே

5 - 4 - 3 - 2 - 1

உஙகறளச் சுறறி நீஙகள் 
பநாரக்கும் படி உள்ள 
ஐநது விஷைஙகறள 
கவனியுஙகள்.

5

உஙகறளச் சுறறி 
நீஙகள் ்தநாடேக்கூடிை 
்நானகு விஷைஙகறள 
கவனியுஙகள். 

4

உஙகறளச் சுறறி 
நீஙகள் நுகரக் கூடிை 
இரணடு விஷைஙகறள 
கவனியுஙகள்.

2

உஙகறளச் சுறறி நீஙகள் 
சுறவத்துப பநாரக்கக் 
கூடிை ஒரு விஷைத்றத 
கவனியுஙகள். 

1

உஙகறளச் சுறறி 
நீஙகள் பகட்கக் கூடிை 
மூனறு விஷைஙகறள 
கவனியுஙகள். 

3

்யிறசி முடிந்தபின் உங்கள் 
உ்ணரவுகரை முழுரமையாக 
உ்ணருங்கள்.

  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

• உஙகளது வகுபபறையில் இநத 
நிறலநிறுத்தும் நுட்பம் வழிமுறைறை 
எபபடி, எஙகு பைற்கநாள்ளலநாம்? அதறகு 
ஒரு திட்டேத்றத உருவநாக்குஙகள். 

மைனகெழுச்சி விழிபபு்ணரவு. 

்நாம் அறனவரும் பல்பவறு உணரவுகளுக்கு 
ஆளநாகிபைநாம். உணரவுகள் உள்ளநாரநதது 
ைறறும் அவறறிறகு ஒரு ்பநாருள் உணடு. 
்ைது உணரவுகள் பறறிை விழிபபுணரவும், 
அவறறை ்நாம் எவ்வநாறு றகைநாள்கிபைநாம் 
எனகிை புரிதலும் அவ்வுணரவுகறளச் 
சிைபபநாகக் றகைநாளுவதுடேன ்ைது 
ைநாணவரகளுக்கும் கறறுத்தர உதவும்.

  கெயல்்ாடு:

1. ஒரு தநாைக்கட்றடேறை எடுத்து 
உருட்டுஙகள்.

2. உஙகளுக்குக் கிறடேக்கும் எணறணப 
்பநாருத்துத் பதநானறும் உணரவிறகு 
ஏறப பினவரும் வினநாக்களுக்கு விறடே 
அளியுஙகள். 

a. பைறகணடே உணரவுகள் பதநானறுறகயில் 
எனன ்ெய்வீரகள்? (இவ்வுணரவின 
பபநாது தஙகளின ்டேத்றத)

b. இவ்வுணரவு  ஏறபடும் பபநாது உஙகள் 
உடேலில் எத்தறகை ைநாறைத்றத 
உணரகிறீரகள்? பக்கம் 26இல் 
்கநாடுக்கபபட்டுள்ள படேத்தில் நீஙகள் 
உணரும் ைநாறைஙகறளச் சுட்டிக் 
கநாட்டுஙகள். 

c. எச்சூழநிறலயில் இவ்வுணரறவ 
உணரநபதன?

3. மீணடும் பகறடேறை உருட்டி ஆறு 
உணரவுகறளயும் உணரநது பநாருஙகள்.

Nalandaway_Teachers Book_Final.indd   25 12/20/2021   2:36:58 PM



ஆசிரிைர றகபைடு26

  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

• எனது ைநாணவரகளிடேம் இத்தறகை 
ைன்வழுச்சி விழிபபுணரவு ஏறபடே 
எனன்ெய்ைலநாம்?

மைன அழுத்தத்திறகான காைணிகரைக்  
கண்டறிதல் 

ைனஅழுத்தம் எனபது ஏபதனும் ஒரு 
ைநாறைபைநா அல்லது நிகழபவநா ்ம்றை ைன 
உறளச்ெலுக்கு ஆளநாக்கி மூழகடிக்கும் ஓர 
உணரவநாகும். இது ஒரு பிரச்ெறனக்கு ்ைது 
உடேலின ைறு்ைநாழி ஆகும். இவ்வழுத்தத்தின 
கநாரணமும் விறளவும் ைனிதருக்கு ைனிதர 
ைநாறுபடும். ் நாம் அறனவரும் இவ்வழுத்தத்றத 
்வவ்பவறு விதைநாகக் றகைநாளுபவநாம். 

ைன அழுத்தத்றதக் கணடேறிநது அதறன 

உரிை வழியில் றகைநாளுவறதத் 

்தநாடேரநது பைற்கநாள்வதன மூலம் சூைறல 

எதிர்கநாள்ளும் திைறன அதிகரிக்கலநாம். 

ைனஅழுத்தம் எனபது வநாழவின ஒரு பகுதி. 

்நாம் இறத ்ைது உடேல்்லத்திறகநாகவும் 

நிம்ைதிக்கநாகவும் றகைநாளக் கறறுக் ்கநாள்ள 

பவணடும். அது பபநாலபவ ்நாம் ்ைது 

ைநாணவரகளுக்கும் இநத ைனஅழுத்தத்றத 

எதிர்கநாள்ளக் கறறுத்தர பவணடும்.

1. மைகிழ்ச்சி

4. அருெருபபு

2. றொகம்

5. றகா்ம்

3. ்யம்

6. வியபபு

அடிப்ரட உ்ணரச்சி  
ெரககள்
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பின்ெரும் மைனகெழுச்சிகரை உருொக்கும் ெம்்ெத்ரதறயா அல்ைது 
சூழ்நிரைரயறயா எழுதுங்கள். 

அதிக றகா்ம்
1. ____________________________________________________

____________________________________________________

2. ____________________________________________________

____________________________________________________

ஏமைாறேம்
1. ____________________________________________________

____________________________________________________

2. ____________________________________________________

____________________________________________________

அரமைதி
1. ____________________________________________________

____________________________________________________

2. ____________________________________________________

____________________________________________________

றகா்ம்
1. ____________________________________________________

____________________________________________________

2. ____________________________________________________

____________________________________________________
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  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. ்பநாதுவநாக ைன அழுத்தம் ஏறபடும்பபநாது  உடேலில் ்றடே்பறும் ைநாறைஙகள் ைநாறவ? 

2. தறபபநாது ைன அழுத்தத்றதக் றகைநாளும் விதஙகள் ைநாறவ? அறவ, ஆபரநாக்கிைைநானறவைநா? 
அல்லது வளரச்சிக்கு ஏறைறவைநா? 

3. அடுத்த முறை நீஙகள் ைன அழுத்தத்திறகு உள்ளநாகும் பபநாது ஏற்கனபவ பநாரத்த 
நிறலநிறுத்தும் நுட்பம் வழிமுறைகறளச் ்ெய்து பநாருஙகள். நீஙகள் அபபயிறசி முடிநததும் 
அறைதிைநாக உணரநதீரகளநா? எபபயிறசிறைத் ்தநாடேரநது ்ெய்வீரகள் என எழுதுஙகள்.

நான் என்ரன எவொறு ்ாரத்துக் ககாள்ைைாம்? 

சுைபரநாைரிபபு (Self Care) ்ம்றை ்நாபை பநாரத்துக்்கநாள்ள முக்கிைைநானதநாகும். இது ப்ரைறை 
உணரவுகறள உருவநாக்கி ்ைது தனனம்பிக்றகறையும், சுைைரிைநாறதறையும் வளரக்கிைது. 

சுைபரநாைரிபபு உஙகளது வகுபபறையில் உள்ள அறனவருக்குபை பைனளிக்கும். உஙகளது 
உடேல்்லத்றதயும், நீஙகள் ெரிைநாகச்  ் ெைல்படே வகுபபறையில் அறனத்தும் உள்ளது எனபறத 
உறுதிபபடுத்திக் ்கநாள்வதும் கூடே சுைபரநாைரிபபப. இது உஙகறளச் சிைபபநாக ்ெைல்படே 
றவத்து உஙகள் பணியில் எவ்விதச் ெவநால்கள் வநதநாலும் ெைநாளிக்க உதவுகிைது. சுை அக்கறை 
இல்றல்ைனைநால் உஙகளநால் உஙகள் ைநாணவரகளுக்கு உதவ முடிைநாது. பைலும் இது 
உஙகள் தனிபபட்டே வநாழக்றகறையும் பணி வநாழக்றகறையும் ெைன ்ெய்ை உதவும். 
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  கெயல்்ாடு:

• கீபை ஒரு சுை பரநாைரிபபு ‘‘பிஙபகநா‘‘ (Bingo) றகபைடு உள்ளது. 

• ஒவ்்வநாரு ்ெைல்பநாடேநாக வநாசிக்கவும். 

• நீஙகள் ்ெய்வதநாக நிறனக்கும் ஒவ்்வநாரு ்ெைலுக்கும் (✓) குறியிடுஙகள். 

• அது பபநால நீஙகள் ்ெஙகுத்தநாகபவநா, கிறடேைட்டேைநாகபவநா அல்லது மூறலவிட்டேைநாகபவநா 
(✓) குறியிட்டு முடித்தநால் ”பிஙபகநா” எனக் கூறுஙகள்.

ஆசிரியரகளின் சுய-அக்கரே பிங்றகா
ைறை ஆசிரிைரகளின சுை அக்கறை பைநாெறனகள்

30 நிமிடே 
வநாசிபபிறகநாக 

சீக்கிரம் 
விழித்பதன.

வீட்டின உள்ளும் 
்வளியிலும் 

பதநாட்டே பவறல 
்ெய்பதன. 

30 நிமிடே 
உடேறபயிறசி 
்ெய்பதன.

எனது ்நாயுடேன 
்றடேப பயிறசி 

்ெய்பதன.

எனது ்ல்ல 
்ணபர ஒருவர 

அல்லது 
இருவறர 

ெநதித்பதன. 

்ல்ல பதநீர 
பருகிபனன.

மிகவும் 
கறளபபநான 
்நாளுக்குப 

பின ஒரு சிறிை 
்றடேபபயிறசி 

்ெய்பதன.

நீணடே 
்நாட்களநாகத் 

தள்ளி றவத்த 
உடேல்்லப 

பரிபெநாதறனக்கு 
ப்ரம் 

ஒதுக்கிபனன.

சிறிது ப்ரம் 
அதிகைநாகத் 

தூஙகிபனன. 

எனக்குப பிடித்த 
பநாடேல்கறளக் 
பகட்படேன.
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எனக்குப 
பிடித்த ஒரு 

பைக்கத்றத ஐநது 
நிமிடேத்திறகும் 

அதிகைநாகச் 
்ெய்து 

பநாரத்பதன. 

வநார இறுதியின 
ஒரு ்நாறள 
எனக்கநாக 

ஒதுக்கி அதில் 
எநதத் திட்டேமும் 

றவத்துக் 
்கநாள்ளவில்றல.

எனது 
பணியிடேத்றத, 
்ெடிகள், இறெ 

ைறறும் ்்நாறுக்குத் 
தீனியுடேன ஒரு 

ைகிழவநான இடேைநாக 
ைநாறறிபனன.

்ெய்து முடிக்க 
பவணடிை 

பணிகறளப 
பட்டிைலிட்டு 

அறவ 
அறனத்றதயும் 

்ெய்து 
முடித்பதன. 

்நான எனக்கநாகச் 
ெறைத்பதன.

ைநாறல ப்ரத்றத 
்நான எனக்கநாக 
ஒதுக்கிபனன.

எனது 
குைநறதகளுடேன 
விறளைநாடிபனன.

எனக்குப பிடித்த 
படே்ைநானறைப 

பநாரத்பதன.

ஒருவருக்கு ்னறி 
கூறி குறிபபு 

அனுபபிபனன.

எனனுறடேை 
பறைை ைநாணவர 

ஒருவறரத்
்தநாடேரபு 

்கநாணடு அவர 
எவ்வநாறிருக்கிைநார 
என அறிநபதன.

எனனுடேன 
பணிபுரிபவர 

களுக்கு 
கநாறலயில் 

விருநது 
்கநாடுத்பதன. 

புதிை ஆசிரிைர 
ஒருவறர 

உறெநாகபபடுத்தி 
குறிபபு 

எழுதிபனன.

உள்எழுச்சித் 
தரும் 

்பநான்ைநாழி 
எழுதிை 

தநாள்கறள ்நான 
பநாரக்குமிடேத்தில் 

ஒட்டிபனன.

எனது ‘ஏன’ எனை 
பகள்விக்கநான 

பதிறலச் சிநதித்து   
எனக்பக 

ஒரு குறிபபு 
எழுதிபனன. 

  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. நீஙகள் அனைநாடேம் ்ெய்ைத் ்தநாடேஙகியுள்ள சுை பரநாைரிபபுச் ்ெைல்பநாடுகறள எழுதுஙகள்.

எனக்கு ்நாபன 
அனபநான 

வநாரத்றதகள் 
கூறுபவன
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வைக்கைநான இச்்ெைல்பநாட்றடே ஒரு 
பைக்கைநாக ைநாறைலநாம். எடுத்துக்கநாட்டேநாக, 
ைதிை உணவிறகுப பின நீஙகள் பத்து 
நிமிடேம் ்டேக்கலநாம் எனை வைக்கத்றத 
றவத்துள்ளீரகள். ஆனநால் அனறு 
்டேக்க ைனமில்றல. அதறகுப பதில் 
வறல்ைநாளியிபலநா (Youtube) முகநூலிபலநா 
(Facebook) ஏபதனும் கநா்ணநாளி (Video) 
பநாரக்கலநாம் எனறு நிறனக்கிறீரகள். ஆனநால் 
இபபடி கநா்ணநாளி (Video) பநாரபபறத 
பத்து நிமிடேம் ்டேநதபின அதறகநான ஒரு 
சிறிை பரிெநாகப பநாரத்தநால், நீஙகள் ்டேக்க 
ஆறெபபடுவீரகள். புதிை பைக்கஙகறள 
இபபடிப பரிசுகறளக் ்கநாணடு 
்தநாடேஙகுஙகள்.

கதாடர ்யிறசி:
்தநாடேர பயிறசிைநாக  நீஙகள் ஒரு 
பிஙபகநா றகபைடு தைநாரித்து உஙகள் 
குைநறதகளுடேன விறளைநாடுஙகள். சுை 
பரநாைரிபறப உஙகள் குைநறதகள் அல்லது  
ைநாணவரகளுக்கு இவ்வநாறு அறிமுகச்  
்ெைல்பநாடேைநாகக் கறறுத் தரலநாம்.

ஆசிரியர ்ணிரயயும் நிருொகப 
்ணிரயயும் ெமைன் கெய்தல். 
நீஙகள் உஙகள் கறபித்தல் பவறலயுடேன 
நிருவநாக பவறலறையும் இறணநபத 
்ெய்ை பவணடி வரும் எனபறத  ்நாஙகள் 
புரிநது ்கநாள்கிபைநாம். இறவ இரணறடேயும் 
ெைன ்ெய்வது சில ப்ரஙகளில் ெவநாலநாக 
இருக்கலநாம். உஙகளுக்கு உதவ கீபை சில 
வழிமுறைகள் ்கநாடுக்கபபட்டுள்ளன.

1. SMART இலக்குகறள இவ்விரு 
பணிகளுக்கும் நிரணைம் ்ெய்யுஙகள். 

• S (Specific) - குறிபபிட்ட : உஙகள் பணிகறள 
முடிநதவறர திட்டேவட்டேைநானதநாகப 
பநாருஙகள். உஙகள் இலக்குகறளத் 

்தளிவநாக அளவிடேக்கூடிைதநாகவும் 
றவத்துக் ்கநாள்ளுஙகள்.

• M (Measurable) - அைவிடக்கூடிய: 
பவறலறைச் ெரிைநாக முடிபபது எனபறத 
எபபடி எனறு முதலில் தீரைநானியுஙகள். 
பவறல முடிநதது எனபறத எபபடி நீஙகள் 
அளவிடுவீரகள்?

• A (Attainable) – அரடயக்கூடிய : 
உஙகளுக்கு நீஙகபள றவத்துக் 
்கநாள்ளும் இநத இலக்கு ெவநாலநானதநாக 
இருநதநாலும் அறத அறடேவது ெநாத்திைைநா 
எனக் கருதி இலக்கு நிரணயுஙகள்.

• R (Relevant) - கதாடரபுரடய: 
நீஙகள் அறடேை விரும்பும் இலக்குகள் 
உஙகளுக்குப ்பநாருளுறடேைதநாகவும் 
முக்கிைைநானதநாகவும் உஙகள் 
ைதிபபுகளுக்கு ஏறைதநாகவும் இருக்க 
பவணடும்.

• T (Time Bound) - றநைக்கட்டுப்ாடு: 
உஙகளது இலக்குக்குக் கநால நிரணைம் 
றவத்துச்  ்ெைல்படுஙகள்.

2. உஙகளது இலக்குகறள 
முக்கிைத்துவத்றத றவத்தும், 
உடேனடித் பதறவறை றவத்தும் 
முனனுரிறைபபடுத்துஙகள். முதலில் 
இச்்ெைல்கறள முடித்துவிட்டுப பினபு 
குறைநத உறைபபு பதறவபபட்டேநாலும் 
நிறைநத பலறனத் தரக்கூடிை 
்ெைல்கறள முடியுஙகள். எது 
உஙகளுக்கு அதிக திருபதிறைத் 
தருகிைது எனப பநாரத்து உஙகள் 
இலக்குகறள நிரணயுஙகள்.

3. ப்ர பைலநாணறை அவசிைம்

• உஙகள் பணிகறளப பிரித்துக் 
்கநாள்ளுஙகள். நீஙகள் 40 முதல் 60 
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  கெயல்்ாடு:

1. ஒரு ்நாளில் நீஙகள் ்ெய்யும் அறனத்துச் ்ெைல்கறளயும் கீபை எழுதுஙகள்.  

அச்்ெைல்கறளச் ்ெய்து முடிக்க எவ்வளவு ப்ரம் பதறவபபட்டேது எனபறதயும்  

பதிவிடுஙகள். எடுத்துக்கநாட்டேநாக ஒரு படிவம் கீபை ்கநாடுக்கபபட்டுள்ளது.

ெரிரெ எண் றமைறககாண்ட கெயல்்ாடுகள் எடுத்துக்ககாண்ட 
காைம்

றததி: ___________________

2. நீஙகள் ்ெய்த ்ெைல்கறளப பநாருஙகள். அதில் உஙகளுக்கு அதிகத் திருபதி அளித்த 

்ெைல்கறள வணணம் தீட்டுஙகள். 

3. குறைநத ப்ரத்தில் ்ெய்து முடித்திருக்கலநாம் எனறு நீஙகள் நிறனத்த ்ெைல்கறள 

வட்டேமிடுஙகள். 

4. சிைபபநாகச்  ்ெய்து முடித்த ்ெைல்கள் அருகில் ஒரு ்ட்ெத்திரக் குறியிடுஙகள்.

நிமிடேஙகள் பவறல ்ெய்தநால், 3 முதல் 
5 நிமிடேஙகள் ஓய்்வடுஙகள். பினனர 
மீணடும் 40 முதல் 60 நிமிடேஙகளுக்கு 
பவறல ்ெய்யுஙகள். ப்ரஙகநாட்டியின 
உதவியுடேன இறதச் ்ெய்யுஙகள்

• குறிபபிட்டே ப்ரத்திறகு ஒலி்ைழுபபும்படி 
ப்ரஙகநாட்டியில் அறைபபது உஙகளுக்கு 
உதவிைநாக இருக்கும். 

• பத்து நிமிடேஙகளுக்குக் குறைவநாக 
ப்ரம் எடுக்கும் ்ெைல்கறள உடேபன 
முடியுஙகள். 

• ஒரு ்நாளின எபபகுதியில் நீஙகள் 
மிகுநத உறைபறபத் தருகிறீரகள் எனறு 
கவனியுஙகள். முக்கிைைநான ்ெைல்கறள 
அநப்ரத்தில் ்ெய்யுஙகள். 

• ஒரு ்ெைறலச் ்ெய்து முடித்ததும் 
உஙகளுக்குப பரிெளித்துக் ் கநாள்ளுஙகள். 
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  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. எந்தநத ்டேவடிக்றககள் எனக்கு அதிகத் திருபதி அளித்தன? ஏன? 

2. எநத பவறலகறளச் ்ெய்யும் ்பநாழுது எனக்கு அதிக ப்ரம் பதறவபபட்டேது?  
அச்்ெைல்கறளச் ் ெய்யும் ் பநாழுது ் நான எவ்வநாறு ப்ரத்றதச் சிைபபநாகக் றகைநாள முடியும்? 

3. ்ெைல்கறளச் சிைபபநாகச் ்ெய்ை எனக்கு உதவிை கநாரணிகள் எறவ? அவறறைப பிை 
்ெைல்களுக்கு ்நான எபபடி பைனபடுத்தலநாம்?
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அத்தியாயம் VI

எனது மைா்ணெரகளுக்கு உதெ எனக்கு 
என்ன றதரெப்டுகிேது? 
அவரகறளப புரிநது ்கநாணடு உதவி ்ெய்தலும், 
கணபணநாட்டேமும்

  கறேல் றநாக்கம்: 
இநத அத்திைநாைத்தின இறுதியில் நீஙகள்

• வளரிளம் பருவ  வளரச்சி பறறியும், ைன்லப பிரச்ெறனகள் குறித்தும் அறிநது 
்கநாள்வீரகள். 

• ைநாணவரகள் ்லறன உறுதி ்ெய்யும் நுணுக்கஙகறள அறிநது ்கநாள்வீரகள். 
• பனமுகத்தனறைறை ஊக்கபபடுத்தவும், ்கநாணடேநாடேவும் அறிநது ்கநாள்வீரகள்.

ஆசிரிைர றகபைடு34
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ெைரிைம்்ருெத்தினரின் ெைரச்சிச் 
சூழல்

வளரிளம் பருவத்தில்தநான உடேலளவில், 

ைனதளவில், ைன்வழுச்சிைளவில், ெமூக 

அளவில் ைறறும் பநாலிைல் ரீதிைநாக ைநாறைம் 

நிகழும். இநப்ரத்தில் ெரிைநான வழிகநாட்டுதல் 

இல்றல்ைனைநால் ஒரு ைநாணவருக்குக் 

கடினைநாக இருக்கும். பல்பவறு ெமூக, 

்பநாருளநாதநார, பணபநாட்டுச் சூைலில் உள்ள 

எளிதில் பநாதிபபுக்கு ஆளநாகும் நிறலயில் 

உள்ள ஒரு ைநாணவருக்கு இது பைலும் 

சிக்கல்கறளத் தரும். 

வளரிளம் பருவ வைதினரின மூறள 

பல்பவறு ைநாறைஙகளுக்கு உள்ளநாகிைது.

சிலிரபபுகறளயும், உணரவுகறளயும் 

தூணடும் பகுதிகள் மிகவும் பவகைநாக 

இைஙகும். அபத ப்ரத்தில், பகுத்தறியும் 

பநாதுகநாபபு உணரறவ  உருவநாக்கும் 

பகுதிகள் வளரச்சிைறடேைநாத நிறலயில் 

இருக்கும். ஒபர ப்ரத்தில் மூறளயில் ஏறபடும் 

இம்ைநாறைஙகளநால் வளரிளம் பருவத்தினர 

பல ப்ரஙகளில் உணரவுகளநால் 

உநதபபட்டு வித்திைநாெைநான ்ெைல்களில் 

ஈடுபடேலநாம். இவரகளுக்குத் தஙகள் 

உணரச்சி பவகத்றதக் கட்டுபபடுத்தவும், 

ெரிைநான முடிவுகள் எடுக்கவும், ைனறத 

ஒருநிறலபபடுத்தவும்  வநாய்பபு பதறவ. 

வளரிளம் பருவத்தினர தஙகளின ைதிபபுகள்,  

்ம்பிக்றககள், ைறறும் சுை இலக்குகறள 

தஙகள் அறடேைநாளத்றத உறுதி 

்ெய்வதன மூலம் அறடேகிைநாரகள். இது ஓர 

ஆபரநாக்கிைைநான நிறல.

ெமூக அளவில் இவரகள் சுைைநாகவும் 
சுதநதிரைநாகவும் இருக்க விரும்புகிைநாரகள். 
பல ப்ரஙகளில் ்பரிைவரகளுக்கும் 
இவரகளுக்கும் இதுபவ பிரச்ெறனைநாகி 
விடுகிைது. அவரகளது ்ட்பு வட்டேம் ்பருகி 
அதுபவ முக்கிைைநானதநாகி விடுகிைது. 
இவ்வைதில் அவரகளது ெமூகத்திைன 
ப்ரைறைைநான உைவுகறள வளரக்கவும் 
(எதிர பநாலினத்தவரிடேம் கூடே) உதவுகிைது. 

ெைரிைம் ்ருெத்தினரின் ெைரச்சி 
குறித்த றதரெகள் பின்ெருமைாறு 
ெரகப்டுத்தப்ட்டுள்ைன.

1. உடற்யிறசி: வளரும் உடேலுக்குத் 
பதறவைநான உடேறபயிறசி, தறெகளின 
வளரச்சி ைறறும் ஊட்டேச்ெத்து. 

2. திேரமையும் ொதிக்கும் மைன்ான்ரமையும்: 
தஙகளது தகுதிகறளயும், 
திைறைகறளயும், பல்பவறு துறைகளில் 
புரிதறலயும் வளரத்துக்்கநாள்வதறகநான 
வநாய்பபுகள். அத்துடேன பதநால்விகறளயும் 
பினனறடேவுகறளயும் ஓர அஙகைநாக 
ஏறறுக்்கநாள்ளும் ைனநிறல. 

3. சுய ெரையரே: தநாஙகள் ைநார 
என அறிநது ்கநாள்ளவும் தஙகளின 
அறடேைநாளத்றத நிறுவவும் உதவும் 
வநாய்பபுகள். தஙகள் கனவுகள், ஆறெகள், 
இலக்குகள் ைறறும் ைதிபபுகறள 
நிரணயிக்கத் பதறவைநான வநாய்பபுகள்.

4. ்ரடபபூக்க கெளிப்ாடு: தஙகள் 
பறடேபபூக்கத்றதயும், அறிவநாறைறலயும் 
்வளிபபடுத்துவதன மூலம் சுை 
வறரைறைறை அறடேதல்.
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கல்வியில் 
சிைநது 
விளஙக 

பவணடும்

கூட்டுைவநாகச் 
்ெைல்படே 
பவணடும்

பிரச்ெறனகறளத் 
தீரக்கத் ்தரிை 

பவணடும்

ெமூக ைறறும் 
உணரவுகறளக் 

கட்டுபபடுத்தும் திைன 
வளரக்க பவணடும்

கூரநது 
சிநதிக்க 

பவணடும்

்தளிவநாகத் 
்தநாடேரபு 
்கநாள்ள 

பவணடும்

மைா்ணெரகள், 
கல்லூரி, 

்ணி மைறறும் 
ொழ்க்ரகயில் 

ொதிக்க அெரகள்,

்தின்்ருெம் கறேலின் ஒரு முக்கியமைான ொைைமைாகும்

திேன்கரை 
ெைரத்துக்ககாள்ை 
ெைரிைம் ்ருெறமை 

ெரியான றநைம்

்தின்்ருெத்தினரின் மூரை

மைாறேத்திறகுத் தயாைாகிேது: 
வருஙகநால பதறவக்கநாகத் 
தறகநால அனுபவஙகளிலிருநது 
மூறள தைநாரநாகிைது. 

முக்கியமைான திேன்கரைப ்திெது: முக்கிைைநான 
திைனகறள இறணக்கும் திைன பலைநாகவும், முக்கிைமில்லநாத 
திைனகளின இறணபறப நீக்கவும் படுகிைது.

சிேப்ாகச் கெயல்்டுெது:   
மூறள இறணபபுகறள 
விறரவநாக உருவநாக்கிச் 
சிைபபநாக ்ெைல்படே உதவுகிைது.

இர்ணபபுகரை உருொக்குகிேது:                        
மூறள கடினைநான இறணபபுகறள அதனுள் உருவநாக்கி 
அதன மூலம் முடி்வடுக்கும் திைன ைறறும் அதி தீவிரைநான 
சிநதறனகறள ்ெைல்படுத்த தைநார ்ெய்கிைது.

ஏன், ்தின் ்ருெத்தினரின் மூரை அெரகைது பிறகாை ொழ்க்ரகக்காக ெைரந்து தயாைாகிேது

ஆசிரிைர றகபைடு36
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1. றநரமைரேயான ெமூக உரையாடல்: 
விரிவறடேயும் ்ட்பு வட்டேத்தின மூலம் 
உலறகப பறறி அறிநது ்கநாள்ளும் 
வநாய்பபு. இதுபவ தஙகளது சுை 
அறடேைநாளத்றத பைம்படுத்துவதில் 
்பரும் பஙகு வகிக்கிைது.

2. கட்டரமைபபும் ெைம்புகளும்: புதிை 
்ெைல்களில் ஈடுபடும் ப்ரஙகளிலும், 

ெவநாலநான ைநாறைஙகறள எதிர்கநாள்ளும் 
சூைலிலும் இறவ வழி்டேத்துகினைன.

3. ொழ்ரெ றமைம்்டுத்துதல்: தஙகளது 
வநாழறவச் ்ெம்றைபபடுத்தும் 
்ெைல்களும் ெமூகத்திறகுப பைனளிக்கும் 
்ெைல்பநாடுகளும் பதறவைநானது.

  ெகுப்ரேயில் கெயல்்டுத்துதல்:

1. இத்தறகை வளரச்சித் பதறவகள் குறித்து ்நான என ைநாணவரகளுக்கு விளக்க உதவும் 
வழிமுறைகள் ைநாறவ?

ெைரிைம் ்ருெத்தினரின் மைனநைப 
பிைச்ெரனகள்: 

இநதிைநாவில் சில குைநறதகள் ைன்லப 
பநாதிபபில் இருக்கிைநாரகள். ைநாணவரகளில் 
சிலருக்கு ைன்லப பிரச்ெறனகள் 
இருக்கினைன. பல தீவிரைநான ைன்லப 
பிரச்ெறனகள் வளரிளம் பருவத்தில் அதநாவது 
14 வைதில் ்தநாடேஙகுகினைன. ெரிைநான 
ப்ரத்தில் இதறனக் கணடுபிடிக்கவும் 
ெரி ்ெய்ைவும் முைனைநால் வளரிளம் 
பருவத்தினருக்குத் பதறவைநான உதவி 
கிறடேத்து அவரகளின ைன ப்நாறைத் 
தீவிரைறடேைநாைல் தடுக்க முடியும். 

இவ்வநாறு பநாதிக்கபபட்டுள்ள வளரிளம் 
பருவத்தினர ஒதுக்கபபடுகினைனர. ைன்ல 
ப்நாய்களுக்குப பல கநாரணஙகள் இருக்கலநாம். 

அறவ உடேல் ெநாரநத, ைனம் ெநாரநத அல்லது 

ெமூகம் ெநாரநதறவைநாகவும் இருக்கலநாம். 

எவ்வளவு கநாரணஙகள் இருநதநாலும் 

மூறளயில் ஏறபடும் பவதியிைல் ைநாறைபை 

அவரகளது ைனப்நாய்க்கு முக்கிை கநாரணம் 

எனபறத ்நாம் புரிநது ்கநாள்ள பவணடும். 

1. மைனச்றொரவு

சில ப்ரஙகளில் வருத்தைநாக இருபபது 

இைறறகதநான. ஆனநால் ்தநாடேரநது 

பல ்நாள்களுக்பகநா, வைக்கத்றத விடே 

அதிகைநாகபவநா, எனன கநாரணத்திறகநாக 

வருத்தைநாக இருக்கிபைநாம் எனத் ்தரிைநாத 

நிறலயில் இருநதநாபலநா அது ைனச்பெநாரவநாக 

இருக்க வநாய்பபுள்ளது. ைனச்பெநாரவு எனபது 

ெநாதநாரணக் கவறலயிலிருநது ைநாறுபட்டேது.
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ஏ்னனைநால் கீழக்கநாணும் அறிகுறிகளுடேன 
அது இருநதநால் அவரகள் தஙகளின 
திைறைக்பகறப பணி ்ெய்ை முடிைநாைல் 
முடேஙக ப்ரிடும்.

ைனச்பெநாரவுக்கு ைரபணு, குடும்ப வரலநாறு, 
வன்கநாடுறை, ைன அழுத்தம் ைறறும் 
்நாள்பட்டே ப்நாயினநால் அவதிபபடுதல் 
பபநானை பல கநாரணிகள் கநாரணைநாக இருக்க 
வநாய்பபுணடு.

2. ்தறேம்

குைநறதகளுக்கும், வளரிளம் 
பருவத்தினருக்கும் பதறைம் மிகவும் 
்பநாதுவநான ஒரு ைனக்கவறலைநாகும். 
பதறைம் எனபது ் பரிதநாகி கநாரணபையில்லநாத 
்பரும் பைைநாக ைநாறிவிடும். உடேலளவிபலநா, 
ைனதளவிபலநா, அல்லது ்டேத்றதயில் 
ைநாறைைநாகபவநா ்வளிபபடும். சில 
ப்ரஙகளில் இத்தறகை பதறைம் தரக்கூடிை 
்ெைல்கறளத் தவிரக்கவும் வநாய்பபுள்ளன. 

பதினபருவத்தினரிடேம் ைனச்பெநாரவின அறிகுறிகள்:

நண்்ரகளிடமிருந்து 
குடும்்த்தினரிடமிருந்து 
விைகத் கதாடங்குெது

தநாம் பைனறைதநாகபவநா 
அல்லது உதவிைறை 

நிறலயில் இருபபதநாகபவநா 
உணரவது

முன்னர மைகிழ்ச்சியாக 
கெய்த கெயல்களில் 
ஆரெம் இழப்து

தூக்கம் ெைாமைல் 
இருப்து அல்ைது 
அதிகம் தூங்குெது

்சி இல்ைாமைல் இருப்து 
அல்ைது அதிகம் 

ொபபிடுெது

அழுதல்
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தஙகளின பைத்றத எதிர்கநாள்ள இைலநாத தனறைறைக் குறித்து வருத்தமும் பகநாபமும் 
உணடேநாகலநாம்.

்தறேம் ்ல்றெறு ெழிகளில் தன்ரன கெளிக்காட்டுகிேது

பயிறசிகள் அல்லது 
விைநாக்கறளப 
புைக்கணிபபது 
(பள்ளி உட்படே)

6

தறலவலி, 
வயிறறுவலியில் 
அவதிபபடுவது

7

கவனம் ்ெலுத்த 
இைலநாறை

8

நிச்ெைைறை 
தனறை குறித்த 

பைம்

5

ைனிதரகறளயும், 
தருணஙகறளயும் 

கட்டுபபடுத்த 
நிறனபபது

1

தூக்கமினறை

2

பகநாபைநாகவும் 
குைபபைநாகவும் 
உணரவது

3

அதிகைநாக 
திட்டேமிடுவது

4

பிடிவநாதம் ைறறும் 
பிை கடினைநான 

குணநாதிெைஙகள்

#%!

11

படிபபு விறளைநாட்டு 
பபநானை விஷைஙகளில் 
தனனிடேமிருநது அதிகம் 

எதிரபநாரத்தல்

9

அழுவது ைறறும் 
உணரச்சிகறளக் 

றகைநாள 
இைலநாைல் இருபபது

10

சூழநிறலகள் 
பறறியும் ெம்பவஙகள் 

பறறியும் அதிகம் 
கவறலபபடுவது

12
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3. ற்ாரதபக்ாருள் ்யன்்ாடு 

வளரிளம் பருவம் எனபது ஒருவருக்குத் 
தன அறடேைநாளத்றத உருவநாக்கும் 
ப்ரம் எனபறத முனனபர பநாரத்பதநாம். 
இச்ெைைத்தில் பல அனுபவஙகறளத் 
பதடிச் ்ெல்வர. அதில் பபநாறதப ்பநாருளும் 
ஒனறு. இவரகளின மூறள அப்பநாழுது 

தநான வளரநது வரும் நிறலயில் 
இருபபதநால், பபநாறதப்பநாருள் பைனபநாடு 
அவ்வளரச்சிறைத் தறடே ் ெய்துவிடும் அபநாைம் 
உள்ளது. அது ைட்டுைனறி, பபநாறதப்பநாருள் 
பைனபடுத்துவறதத் தவிர வநாழக்றகயில் 
பவறு எதுவும் முக்கிைமில்றல எனறு 
அவரகறள எணண றவக்கும். இது 
ெமூக ரீதிைநாகவும், கல்வியிலும், அறிவிலும் 

பதறைம் எனபது ைனவுறளச்ெல் ைட்டுைல்ல..

அது றமைலும்

எளிதில் 
எரிச்ெலறடேவது

்்ஞசு வலி

இதைத்துடிபபு 
அதிகரிபபு

தறலவலி

கட்டுபபநாட்டினறை 
குறித்த பைம்

ஆழநது 
சிநதித்தல்

புைக்கணித்தல்

பதறைம்

தள்ளி 
இருத்தல்

வறபுறுத்தபபடுதல்

அதீதைநான 
கவறலகள்

பெநாரவு

தறெ 
இறுக்கம்

பவரத்துப 
பபநாகுதல்

்டுஙகுதல்

அதீத பைம்

தூக்கமினறை

அதீத 
விழிபபுணரவு

மூச்சு விடே 
சிரைம்

எதிரைறை 
எணணஙகள்

கவனமினறை

அதீதைநான 
எணண ஓட்டேம்

ைைக்கைறடேதல்

்ெரிைநானக் 
குறைபநாடு

முடி்வடுக்க 
முடிைநாத தனறை
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அவரகறளப பினனறடேை றவக்கும். சில 
ெைைஙகளில் வளரிளம் பருவத்தில் ஏறபட்டே  
பைக்கஙகள் வநாழ்நாள் முழுவதும் ஒருவரின 
்டேத்றதைநாக ைநாறிவிடும். பபநாறதப்பநாருள் 
பைனபடுத்தும் வளரிளம் பருவத்தினர 
தஙகளது பைக்கத்திறகநாகச் ெமூக விபரநாதச் 
்ெைல்களிலும்  ஈடுபடே வநாய்பபுணடு.

பபநாறதப்பநாருள் பைனபநாடு எனபது 
அவரகளுக்கு அது எவ்வளவு எளிதநாகக் 
கிறடேக்கிைது, அவரகளது ைரபணுக் 
கநாரணஙகள், குடும்பத்தில் ைநாருக்கநாவது 
இநதப பைக்கம் இருத்தல், குறைவநான 
்பறபைநார கவனிபபு, தனிறைபபடுத்தபபடுதல், 
்ணபரகள் தரும் அழுத்தம்   பபநானை பல 
கநாரணிகளநால் இருக்கலநாம்.

4.  மைனநிரை பிேழ்வு 
(Obsessive-Compulsive Disorder)

சிலருக்கு மீணடும் மீணடும் ஒபர 
நிகழவுகள் ைனதில் வநது வநது 
பபநாகினைன. இது இவரகறள 
பவறல ்ெய்ை விடுவதில்றல. 
இவ்விெைஙகள் மிகவும் 
் த நா ந த ர வ நா ன ற வ ை நா க  
இருநதநாலும் வரநாைல் 
தடுக்க முடிவதில்றல. 
இறத ைனநிறல பிைழவு 
எனக் கூறுபவநாம். 
இது இவரகளுக்கு 
மிகவும் பைத்றதயும், 
ப த ற ை த் ற த யு ம் 
ஏறபடுத்தும். இறதத் 
தவிரக்க  கட்டேநாைத்தின 
பபரில் சில ்ெைல்கறள 
பைற்கநாள்வர.

சிை எச்ெரிக்ரக  அறிகுறிகள்
• ்நாள்பதநாறும் ்ெய்யும் பவறலகளுக்கு 

அதிக ப்ரம் எடுத்துக் ்கநாள்வது. 
எடுத்துக்கநாட்டேநாக, பல் துலக்குதல், 
குளித்தல், உறடே ைநாறறித் தைநாரநாகுதல், 
றபகறள எடுத்து றவத்தல், 
வீட்டுபபநாடேத்றத முடித்தல் பபநானைறவ. 

• பவறல நிறனத்தபடி முடிைவில்றல 
எனைநாபலநா இல்றல ஏபதநா ஒனறு 
தவறுவது பபநால் உணரநதநாபலநா 
பகநாபமும் வருத்தமும் அறடேவது. 

• ஒவ்்வநாரு முறையும் ஒரு ்ெைறல 
ஒபர ைநாதிரிபை ்ெய்ை பவணடும் எனறு 
அடேம்பிடிபபது. 

• சுத்தத்றதப பறறியும் சுகநாதநாரத்றதப 
பறறியும் மிகவும் குறிபபநாக இருபபது. 

தறகாலிக 
நிொை்ணம்

அதிகமைான 
்தறேம்

(ஊடுருவி கவறலபபடுத்தும் 
எணணஙகள், படேஙகள் 

ைறறும் உநதுதல்கள்

அதீதம்

பதறைத்றதக் குறைக்க 
மீணடும் மீணடும் 

்ெய்ைபபடும் பைக்கஙகள்

ெறபுறுத்தப்டும் 
கெயல்கள்

மைனநிரை 
பிேழ்வு 
சுழறசி
(OCD)
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• தவறிறைபபதறகு அதீத பைம் 
்கநாணடிருபபது. 

• சில ்ெைல்கறளக் குறிபபிட்டே 
எணணிக்றகயிபலநா அல்லது மீணடும் 
மீணடுபைநா ்ெய்ை முறபடுவது.

• றககுலுக்குவதறபகநா கதவு தநாழபபநாறளத் 
்தநாடுவதறபகநா ைறுபபது.

• ஒரு ்ெைறலச் ்ெய்றகயில் ைனதிபலநா 
அல்லது ெத்தைநாகபவநா எணணிக் 
்கநாணபடே ்வளிபபடுத்துவது. 

• ஒபர எணணத்திபலநா அல்லது 
்ெநாறகளிபலநா சிக்கிக் ்கநாள்வது. 

• கண சிமிட்டுவது, மூச்சு விடுவது ைறறும் 
பிை உடேல் ்ெைல்பநாடுகள் மீது அதீத 
விழிபபுணரவுடேன இருபபது.

  ெகுப்ரேயில் கெயல்்டுத்துதல்:

1. இது பபநானை ்டேவடிக்றககறள ்நான கவனித்திருக்கிபைனநா? எஙகு? எப்பநாழுது?

2. ஒரு ைநாணவரிடேம் இநத அறிகுறிறைப பநாரக்கும் ்பநாழுது ்நான எனன ்ெய்ை பவணடும்.?

ெைரச்சி நிரைகரைப புரிந்து 
ககாள்ளுதல். 

1.  ஆட்டிெம் ஸக்க்ட்ைம் (Autism 
Spectrum) குரே்ாடு 

ஆட்டிெம் ஸ்பக்ட்ரம் குறைபநாடு எனபது  
மூறள ்ரம்பிைல் குறைபநாடேநாகும். 
இக்குறைபநாட்டேநால் குைநறதகளுக்கு 
்ைநாழி வளரச்சி தநாைதைநாகி அதனநால் 
பைலும் பிை குறைபநாடுகள் உருவநாகி 
ைறைவரகளுடேன உறரைநாடுவதில் தறடே 
ஏறபடுகிைது. இக்குறைபநாடு இருக்கும் 

ஒருவர தகவல்கறள ஏறறுக் ்கநாள்வதில் 
பிைரிடேமிருநது பவறுபடுவர. அதனநால் அவர 
பிைரிடேம் பபெவும், ்டேக்கவும், உறரைநாடேவும் 
கடினைநாக உணரவநார. 

சிலருக்கு இது மிதைநான அறிகுறிகளுடேன மிகக் 
குறைநத அளவிலநான குறைபநாடுகளுடேன 
கநாணபபடும். இனனும் சிலருக்கு இது 
தீவிரைறடேநது அனைநாடே வநாழவிைல் 
்ெைல்கறளச் ்ெய்வதிபலபை மிகவும்  
சிரைம் ஏறபடுத்தும்.
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ஆட்டிெம் ஸக்க்ட்ைம் தீவிைமைாகும் 
ற்ாது ஒரு குழந்ரத பின்ெரும் 
அறிகுறிகரை கெளிப்டுத்தும். 

• ைறைவருடேன உறரைநாடுவதில்  
சிரைபபடுதல். 

• குறைவநான ப்ரம் கண ்தநாடேரபு.

• அெநாதநாரணைநான மீணடும் மீணடும் 
்ெய்யும் அறெவுகள்.

• கறைல் குறைபநாடுகள். 

• ்ைநாழி வளரச்சி நிறலக்பகறை கறைல் 
அறடேவில் தநாைதம் அல்லது ்பறை 
கறைல் அறடேவில் இைபபு ஏறபடுதல்.

• இடேம் ெநாரநத விழிபபுணரவு குறைவநாக 
இருத்தல்.

• அதிக ெத்தத்திறபகநா அல்லது 
்வளிச்ெத்திறபகநா கூடுதல் 
உணரதிைன உறடேைவரநாக இருத்தல். 

• பபசுவதில் கடினம்.

• எளிதநாக எரிச்ெலறடேநது பகநாபபபடும் 
வநாய்பபு. 

இக்குறைபநாடுள்ள குைநறதகளுக்கு 
அவரகளின பணிகறளச் ்ெய்து முடிக்கப 
பிைறர விடே அதிக ப்ரம் பதறவபபடும். 
பதரவின ்பநாழுது அவரகளுக்குத்  
்தநாநதரவில்லநாத சிைபபநான அைருமிடேம் 
பதறவ. இத்தறகை ைநாணவரகள் ஒரு 
கட்டேறைத்த சூைல் ைறறும் வநாழக்றக 
முறைறை பைற்கநாணடேநால் இவரகளது 
வநாழவு ்னைநாக அறையும். 

இவரகளநால் படேஙகள் அல்லது ்ெய்முறைகள் 
மூலம் எளிதநாகக் கறக இைலும். வநாய்வழிக் 
குறிபபுகள் ைறறும் எழுத்தநாலநான 
குறிபபுகள் இவரகளுக்குச் சிைநதது. 

கவனத்றதத் திறெ திருபபும் ்ெைல்கறளக் 
கட்டுபபடுத்தி, அறனத்துச் ்ெைல்களிலும் 
ஈடுபடே ஊக்கபபடுத்தினநால் இவரகள் 
ைகிழச்சிைறடேவர. 

2. கறேல் குரே்ாடுள்ை குழந்ரத 
பல கநாரணஙகளநால் குைநறதகளுக்குக் 
கறைல் குறைபநாடு ஏறபடேலநாம். உடேல் ெநாரநத, 
ைனம் ெநாரநத, வளரச்சி ெநாரநத பிரச்ெறனகள் 
அவரகளுக்கு இருக்கலநாம். கணபநாரறவயில் 
பிரச்ெறன உள்ள ஒரு ைநாணவபரநா, ெரிைநாகக் 
கநாது பகட்கநாத ைநாணவபரநா கறைலில் பிை 
குைநறதகள் அளவுக்கு ஈடுபடுவது கடினபை. 
பதறைம் ைறறும் பிை ைன்லக் பகநாளநாறுகளும் 
கறைல் குறைபநாட்றடே உருவநாக்கலநாம். 
அறவகளநாவன: 

குறிபபிட்ட கறேல் குரே்ாடுகள்: 
இறவ ்ரம்பிைல் ரீதிைநானறவ. இறவ 
வநாசிபபிபலநா, எழுத்திபலநா அல்லது 
கணிதத்திபலநா - ஏபதனும் ஒரு கறைல் 
பகுதியில் ஏறபடேலநாம். இதனநால் வநாசிபபறதப 
புரிநது ்கநாள்ளுதல், எணணஙகறள 
்ெநாறகளில் ்கநாணடு வருதல், எழுத்துகறள 
உச்ெரித்தல், கணக்குப பநாடேஙகளில் உள்ள 
கணக்கீட்றடேச் ்ெய்தல், பிரச்ெறனகறளத்  
தீரத்தல் பபநானை அறனத்தும் கடினைநாகலநாம். 
இக்குறைபநாடுகளின வீச்சு பவறுபடும். இது 
மூனறு வறகபபடும். 

1.  டிஸகைக்ஸியா (Dyslexia) 
்டிப்தில் குரே்ாடு

இது ைநாணவரகள் வநாசிபபறதக் 
கடினைநாக்கும். இக்குறைபநாடுள்ள 
ைநாணவரகள் வநாரத்றதகறள 
ஒலிகளநாக்கவும், ஒனறு பபநால் ஒலிக்கும் 
வநாரத்றதகறளக் கணடுபிடிக்கவும் 
சிரைபபடுவநாரகள். பைலும் இவரகள் எழுதிை 
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வநாரத்றதகறள அவறறின ஒலிகளுடேன 
்தநாடேரபுபடுத்தச் சிரைபபடுவநாரகள்.

2.  டிஸகிைாஃபியா (Dysgraphia) 
எழுதுெதில் குரே்ாடு

இது ைநாணவரகள் தஙகள் 
எணணஙகறள எழுதுவறதக் கடினைநாக்கும். 
இது வநாரத்றதகறளச் ெரிைநாக எழுதுதல், 
இலக்கணம், றக்ைழுத்து ைறறும் குறியீடுகள் 
இடுவது பபநானைவறறைக் கடினைநாக்கும்.

3.  டிஸகால்குலியா (Dyscalculia) 
கணிதக் குரே்ாடு

இது ைநாணவரகள் கணிதப 
பநாடேத்றதப புரிநது ்கநாள்வதில் கடினத்றத 
உணடேநாக்கும். எணகள் ைறறும் குறியீடுகள் 
இருக்கும் கருத்துக்கறள உள்வநாஙகவும், 
கணக்கிடேவும் இவரகளுக்குக் கடினைநாக 
இருக்கும். 

ஆட்டிெக் குறைபநாடுள்ள குைநறதகறளப 
பபநாலபவ இக்குறைபநாடுள்ள 
ைநாணவரகளுக்கும் தனிக்கவனம் 
பதறவ. இவரகளுக்குக் கறபிக்கும்பபநாது 
அடிபபறடேகறள ்ைருபகறைவும், பணிகறள 
முடிக்க பைலும் சிறிது கநால அவகநாெமும், 
பதரவின ்பநாழுது சிறு ்்கிழவும் பதறவ. 
தகவல்கறளப பரிைநாறுறகயில் ஒலி 
வடிவநாகபவநா, படேஙகளநாகபவநா, கருத்துகறள 
மீணடும் மீணடும் ்ெநால்லிபைநா, 
றகபைடுகறளக் ்கநாடுத்பதநா கறபித்தநால் 
்ல்ல முனபனறைத்றதப பநாரக்கலநாம். 

அறிவுொர இயைாரமை (Intellectual or 
Developmental Disability) – அறிவுெநார 
இைலநாறை உள்ள ைநாணவரகள் தஙகள் 
சிநதறனத் திைன ைறறும் சூைலுக்கு ஏறப 

ைநாறுவதில் சிரைத்றத உணரவநாரகள். 
இதனநால் இவரகளுக்குப பிரச்ெறனகறளத் 
தீரத்தல், முடி்வடுத்தல், நிறனறவ 
மீட்்டேடுத்தல் ைறறும் ெமூகத்துடேன 
இறைநது பைகுதல் பபநானைறவ 
கடினைநாக இருக்கும். இக்குறைபநாட்டின 
வீச்சும் ஒருவருக்்கநாருவர பவறுபடும். 
அவரகளுக்குப புதிை தகவல்கள், 
உறரைநாடுதல் அல்லது வித்திைநாெைநான 
கருத்துகறளப புரிநது ்கநாள்வது 
பபநானைவறறில் சிரைம் இருக்கும். 

வகுபபில் கறபிக்க இருக்கும் கருத்றதப 
பறறிை சுருக்கத்றத முனனபர 
்ெநால்வது அவரகளுக்குப பைனுள்ளதநாக 
இருக்கும். எளிறைைநான ்ைநாழி்றடே, 
வநாய்வழி ைறறும் எழுத்துபபூரவைநான 
அறிவுறுத்தல்கள் அவரகளுக்கு உதவும். 
கருத்துகறள அவரகளுக்குப புரியும் 
வறகயில் எளிறைைநாகப பிரித்துத் தருவது 
பைனுள்ளதநாக இருக்கும். முக்கிைைநான 
கருத்துகறள அடிக்பகநாடிட்டும்,  மீணடும் 
மீணடும் கூறுவறதயும் உறுதி ்ெய்ை 
பவணடும். 

கெனமின்ரமை (Inattention) - ஒரு ்ெைலில் 
அதிக ப்ரம் கவனத்துடேன இருபபதில் 
சிரைைநாக உணரவறத இக்குறைபநாடு 
்வளிபபடுத்தும். பைலும் ஒரு நிகழவின 
விவரஙகறளக் கூறுவதில் சிரைம், 
பபசிக் ்கநாணடிருக்கும் தறலபபுக்குத் 
்தநாடேரபில்லநாைல் பவறு தகவல்கறளத் 
தருவது பபநானை குறைபநாடுகளும் 
கநாணபபடும். 

இத்தறகை ைநாணவரகறளக் கதவு அல்லது 
ஜனனலிடேமிருநது ்தநாறலவில் அைர 
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றவக்க பவணடும். முதலில் முக்கிைைநான 
தறலபபுகறளக் கறபிபபதும் ்ல்லது. 
கநா்ணநாலிக் கநாட்சிகள் இக்குறைபநாட்றடேப 
பபநாக்க மிகவும் உதவிைநாக இருக்கும். 
்பரிை பயிறசிகறள அளிபபதறகு 
பதிலநாக, சிறிை ்ெைல்பநாடுகறளயும் 
இலக்குகறளயும் அளித்தநால் எளிதநாகச் 
்ெய்வநாரகள். பைலும் இவரகளுக்கு 

உதவ, ்ெநாறகள் அல்லநாத குறியீடுகறள 
வகுபபின ஆரம்பத்திலும் இறுதியிலும் 
பைனபடுத்தலநாம். கணகறளப பநாரத்துப 
பபசுதல், பணிகறளக் கரும்பலறகயில் எழுதி 
றவத்தல், எளிறைைநாகக் கட்டேறைக்கபபட்டேச் 
்ெைல்பநாடுகள், அறிவுறுத்தல்கள் பபநானைறவ 
இவரகளுக்கு பைலும் உதவும் சில 
வழிமுறைகள் ஆகும். 

  ெகுப்ரேயில் கெயல்்டுத்துதல்:

1. கறைல் குறைபநாடுள்ள குைநறதகளுக்கு உதவ பைலும் சில வழிமுறைகள் ைநாறவ?

2. கறைல் குறைபநாடுள்ள ைநாணவருக்கு முக்கிைத் பதறவ எனன?

்ரிந்துரை கெயல்முரேரயப புரிந்து 
ககாள்ளுதல். 

ைநாணவரகளின ்ெைல்பநாடுகளில் ஏபதனும் 
வித்திைநாெம் ்தரிநதநால் அவரகறள அணுகி 
அவரகளுக்கு உதவி ்ெய்வது மிகவும் 
அவசிைம். இருநதநாலும் அபபடிச் ்ெய்யும்பபநாது  
சில விஷைஙகறள நிறனவில் ்கநாள்ள 
பவணடும். 
1. ைநாணவரகறளக் கவனியுஙகள். 

அவரகளது ்டேத்றதயில் ைநாறைம் 

இருநதநால் உளவிைல் பிரச்ெறன இருக்க 
வநாய்பபுள்ளது. 

2. ஏதநாவது அெநாதநாரணைநானதநாக நீஙகள் 
கவனித்தநால், அதறன அறனவர 
முனனிறலயிலும் கூை பவணடேநாம். 
ைநாணவருடேன தனிைநாகப பபசுஙகள். 

3. ைநாணவரகளின பிரச்ெறனறை 
நீஙகபள ஊகிபபபதநா அவருக்கு ஒரு 
முத்திறரயிடுவபதநா கூடேபவ கூடேநாது. 
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ஊன்றிக் 
றகட்்து

திைநத 
ைறறும் மூடிை 
பகள்விகள் 

பகட்பது

சிநதறன

ெநபதகத்றத 
தீரபபது

ஆழநது 
ஆரநாய்தல்

முனமுடிவுகறள 
புைக்கணித்தல்

சுருக்கிச் 
்ெநால்வது

கவனமினறைபைநா 
குறுக்கில் பபெநாைபலநா 

இருத்தல்

வநாரத்றதகளல்லநாத 
்ெைல்கறள 
கவனித்தல்

உணரச்சிகறளக் 
பகட்பதுஆரவம் 

கநாட்டுவது

ஊக்கத்திறகநான 
ெமிஞறெகள்

கெனித்துக் றகட்டல்: உளவிைல் ரீதிைநாக இறடேவிறன பதறவபபடும் ைநாணவரகளுடேன 
உஙகளுக்குச் ்ெைலுறு (கவனித்துக்) பகட்டேல் உதவும். கவனித்துக் பகட்டேல் பினவரும் 
கூறுகறள உள்ளடேக்கியுள்ளது.

1. ைநாணவருடேன உறரைநாடுறகயில் 
அனபுடேனும், இரக்கத்துடேனும் 
அணுகுஙகள். 

2. இரகசிைம் கநாபபநாறறுஙகள். 
ைநாணவருக்குத் பதறவ எனைநாபலநா 
அல்லது உதவிைநாக இருக்கும் எனைநாபலநா 
தவிர அநநிகழறவக் குறித்து எவருடேனும் 
விவநாதிக்கநாதீரகள். 

3. பவறு ைநாரிடேமும் ்ெநால்வதறகு முன 
ைநாணவரின ெம்ைதத்றதயும், அவரது 
்பறபைநார அல்லது பநாதுகநாவலரின 
ஒபபுதறலயும் ்பறுஙகள். 

4. ைன்ல ஆபலநாெறன (counselling 
process) எனைநால் எனன எனறு 

ைநாணவருக்கு விளக்குஙகள். அவருக்கு 
ைன்ல ஆபலநாெறன அளிக்கும் முன 
அவரது அனுைதிறைப ்பறுஙகள். 

5. ்பறபைநாரகளிடேம் பபசி அவரகளுக்கு 
ைநாணவரின நிறலறைப புரிை 
றவயுஙகள். (எப்பநாழு்தல்லநாம் 
முடியுபைநா) 

6. ைன்ல ஆபலநாெறன (Counselling) 
வைஙகுபவரிடேபைநா அல்லது உளவிைல் 
ைருத்துவரிடேபைநா ைநாணவறரப பறறிக் 
கூறுறகயில் நீஙகள் கவனித்த 
ைநாறுதல்கறள ைட்டும் கூறுஙகள். எனன 
பிரச்ெறன எனறு நீஙகள் நிறனபபறதக் 
குறித்து கூை பவணடேநாம்.
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்டேத்றத உணரச்சி எணணஙகள்

உறரைநாடேல்படிபபு

இணக்கமுள்ள 
உறரைநாடேல் 
மூலம் 
ைநாணவரின 
நிறலறை 
பைநாசித்தல்

ைநாணவரின 
குடும்பத்துடேன 
ஆபலநாசித்து 
தகுநத உதவி 
்பறுதல்

ைநாணவரகளின 
பநாதுகநாபறப 
உறுதி ்ெய்தல்

இது ைநாணவரின 
வநாழவில் பிை 
இடேஙகளில் 
பநாதிபறப 
ஏறபடுத்துகிைதநா?

பதரநத ஆபலநாெகர 
இடேமிருநது உதவி

குடும்பத்திடேம் இருநது 
உதவி

பள்ளியில் இருநது 
உதவி

்தின்்ருெ 
மைா்ணெர 
கெய்ெது

ற
ொ

தி
பபு

மு
டி

வு
அ

டு
த்த

 ்
டி

பிரச்ெறன எப்பநாழுது துவஙகிைது?

ைநாணவர உதவி பகட்டேநாரநா?

ைநாணவர எனன ்ெநால்லிக் ்கநாணடிருநதநார   
்ெய்து ்கநாணடிருநதநார?

அது பைநாெைநாகிைதநா?

நீஙகள் 
உதவியில்லநாததநாக 
உணரகிறீரகளநா? 
அல்லது இது 
உஙகள் 
உடேல்நிறலறை 
பநாதிக்கிைதநா?

பினவரும் படேம் உஙகளுக்கு இபபரிநதுறர முறைறைப புரிை றவக்கும். உஙகள் 
ைநாணவரகளில் ைநாருக்பகனும் பைறகூறிை அறிகுறிகள் ்தனபட்டேநால் அவரகளுக்கு உதவவும் 
நீஙகள் இம்முறைறைப பைனபடுத்தலநாம்.
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உடல் ொரந்த அறிகுறிகள்:
ஒருவரின பதநாறைத்தில் ஏறபடும் ைநாறைஙகள் பபநாறதப ்பநாருள் பைக்கத்தின ஒரு 
அறிகுறிைநாக இருக்கலநாம்:

• சிவபபநான ைறறும் கணணநாடித் திறர பபநானை கணகள்

• சுருஙகிை அல்லது விரிநத கருவிழிகள்

• உடேல் எறடேயில் திடீர ைநாறைம்

• தூக்கமினறை அல்லது அதீத தூக்கம்

• ஒழுஙகில்லநாைல் இருபபது

• பைநாெைநான உடேல்நிறல

• வித்திைநாெைநான உடேல் ்நாறைம்

• எளிதில் எரிச்ெலறடேதல் ைறறும் வனமுறையில் ஈடுபடுதல்

• குணநாதிெை ைநாறைம்

• ெலிபபு

• ைனச்பெநாரவு

• ெமூக வறலத்தளஙகளில் வித்திைநாெைநான 
எணணஙகறளப பதிவிடுவது

• ்ெைல்களில் திடீர பவறுபநாடு

• குறைச் ்ெைல்களில் ஈடுபடுவது

்ழக்க அறிகுறிகள்:
பபநாறதப பைக்கம் ஒருவரின குணத்தில் மிகப ்பரிை ைநாறைத்றத உருவநாக்கும் சில பபநாறதப 
்பநாருட்கள் சிநதிக்கும் திைறனயும் ைட்டுபபடுத்தும்

ற்ாரதப க்ாருள் உட்ககாள்ெதறகான அறிகுறிகள்:
(உடல் ொரந்த மைறறும் ்ழக்கம் ொரந்தது)

பபநாறதப ்பநாருள் பைக்கம் அறனத்து வரக்கத்தினரிடேமும் 
ெமூக ்பநாருளநாதநார நிறலயில் இருபபவரகளிடேமும் 
இருக்கிைது. ஒருவர ைகிழச்சிக்கநாகபவநா அல்லது 
ைருநதநாகபவநா எடுத்துக் ்கநாணடேநாலும் அதனிடேம் 
அடிறைைநாவதும், இல்லநாைலிருபபதும் அவரகள் 
அறிைநாைபலபை அதிகைநாகிவிடுகிைது.
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நீஙகள் உஙகள் ைநாணவருக்கு உதவ முடிைநாத நிறலயில் கீபை குறிபபிட்டுள்ள ைருத்துவரகள்/ 
ஆபலநாெகரகறளப பரிநதுறரயுஙகள்.

a. உைவியல் நிபு்ணர:
உளவிைல் நிபுணர எனபவர பிரச்ெறனகறள புரிநது 
்கநாள்ளவும், சிகிச்றெ அளிபபதிலும், பைலும் பிரச்சிறனகள் 
்பரிதநாகைலும் இருக்க பயிறசி ்பறைவரகள். இநதிைநாவில் ஒரு 
ைருத்துவர RCI பட்டேம் ்பறறிருநதநால் ைட்டுபை அவர உளவிைல் 
நிபுணரநாக இருக்க முடியும்.

b. ஆறைாெகர:
ைன்ல ஆபலநாெகர எனபவர ைன அழுத்தம் ெைநாளிக்கவும் 
ஆதரவளிக்கவும் பயினைவர. அவரகள் ைனிதரகளின, 
தனிபபட்டே வநாழவு, உைவு, ்தநாழில், ஆகிைவறறில் இருக்கும் 
பிரச்ெறனகறளக் கடேக்க உதவுபவரகள். பள்ளி ைன்ல 
ஆபலநாெகர எனபவர ைநாணவரகள் பள்ளிச் சூைலில் இருக்கும் 
தறடேகறளத் தநாணடி அவரகள் ்வறறி ்பை உதவுபவர.

c. மைனநை மைருத்துெர:
ைன ்ல ைருத்துவர எனபவர ைருத்துவத்தில் பட்டே பைறபடிபபு 
படித்தவரநாகபவநா அல்லது ைன்ல ைருத்துவத்தில் பட்டேைப 
படிபபு முடித்தவரநாகபவநா இருக்க பவணடும். இவரகள் ைன்ல 
சிக்கல்கறள தீரக்க அனுைதிக்கபபட்டேவரகள். இவரகள் ைருநது 
ைநாத்திறரகறளப பரிநதுறரக்கவும் அனுைதிக்கபபட்டேவரகள். 
இவரகளநால் உடேல் பரிபெநாதறன ைறறும் ைனப 
பரிபெநாதறனகறள ்ெய்ை முடியும். ைறை ைருத்துவரகளநால் 
இவறறைச் ்ெய்ை முடிைநாது. 

d. ெமூக றெெகர:
ெமூக பெவகரகளும் ைறைம் ைன்ல உதவிைநாளரகளும் 
ைனப்நாறை அறிநது ்கநாள்ளும், சிகிச்றெைளிக்கும் 
பயிறசிறைபை எடுபபநாரகள். ஆனநால் இவரகளது பயிறசியில் 
ைனப்நாய்க்கநான ெமூகக் கநாரணிகபள பிரதநானைநாக இருக்கும்.

மைனநை மைருத்துெரகள் – யாரிடம் கெல்ைைாம்
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்த்தாம் ெகுபபு ்டிக்கும் ஒரு மைா்ணென், வகுபபில் ைநாருடேனும் 
பபசுவதில்றல. அவனுக்கு ்ணபரகள் ைநாரும் இல்றல. அவன தன ைதிை 
உணறவத் தனிபை உணகிைநான.

இந்டேத்றதறை இரணடு ் நாட்களுக்கு பைல் நீஙகள் கவனித்தநால் இநநிகழறவக் 
குறித்து அம்ைநாணவனிடேம் பபசுஙகள். ஒரு குறிபபிட்டே பநாடேபவறளயில் அல்லது 
அவறனச் சுறறியுள்ள குறிபபிட்டே சில ைநாணவரளுடேன எனன ்டேக்கிைது எனறு 
கவனியுஙகள். கநாரணத்றதப புரிநது ்கநாள்ள முைலுஙகள். ைநாணவரகள் 
அம்ைநாணவறன ்தநாநதரவு ்ெய்கிைநாரகள் எனத் ்தரிநதநால், ஆபலநாெகரிடேம் 
்தரிவியுஙகள். அதறகு முன அவனது ்பறபைநாரிடேமும் இறதப பறறி 
உறரைநாடுஙகள். பதட்டேம் ைறறும் ைன்லம் ெநாரநத பிரச்ெறனகளுக்கு இது ஒரு 
துவக்கைநாக இருக்கலநாம். 

்திறனாோம் ெகுபபு ் டிக்கும் மைா்ணவி, ெமீப கநாலைநாக ைதிைம் ெநாபபிடுவறத 
நிறுத்திவிட்டேநாள் ைறறும் ்ணபரகளுடேன பைகுவதில்றல. ெமீபத்தில் ஒரு ்நாள் 
அவள் பிறபகல் உடேறபயிறசி வகுபபில் ைைஙகியும் விழுநது விட்டேநாள். 

அவறள அணுகி அவள் உடேல்்லத்தில் உஙகளுக்கு இருக்கும் அக்கறை பறறிக் 
கூறுஙகள். அவள் ஏன ைதிைம் உணபதில்றல எனறு கனிவநாக விெநாரியுஙகள். 
அதனநால் அவளது உடேல்நிறல பநாதிபபறடேவறத எடுத்துக் கூறுஙகள். அவளது 
பைத்றதப பறறி ்டுநிறல அணுகுமுறையுடேன அவளுக்கு உதவுஙகள். 

ஒன்்தாம் ெகுபபு ்டிக்கும் ஒரு மைா்ணென் பிை ைநாணவரகறள 
மிரட்டுவதும் பலமுறை அடிபபதுைநாக இருக்கிைநான.

அவனிடேம் கனிவநாக உஙகளது கருத்றதக் கூறுஙகள். இந்டேவடிக்றகக்குப 
பினனநால் மிகவும் முக்கிைைநான ஒரு கநாரணம் இருக்கலநாம். இச்சூழநிறலயில் 
அவனது ்பறபைநாரின அனுைதியுடேன ஒரு பதரநத நிபுணரிடேம் அவறனப 
பரிநதுறரத்தல் ் லம். அவனிடேம் வகுபபறைச் சூைலில், ் பநாதுவநாக ைறைவரகறள 
மிரட்டுவறதப பறறியும் பநாதுகநாபபநாக இருபபறதப பறறியும் கலநதுறரைநாடுவது 
்லம் பைக்கும்.

1

2

3

என்ன கெய்வீரகள்?

வகுபபில் நிகைக் கூடிை சில நிகழவுகள் கீபை ்கநாடுக்கபபட்டுள்ளன. அவறறை 
வநாசித்துப பநாரத்து அச்சூழநிறலக்கு ஏறை ்ெைறல முடிவு ்ெய்யுஙகள்.
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்ன்னிைண்டாம் ெகுபபு ்டிக்கும் ஒரு மைா்ணென், கழிவறையில் 
அதிக ப்ரம் ்ெலவு ்ெய்வது உஙகள் கவனத்திறகு வருகிைது. அவன 
கழிவறையிலிருநது ்வளிபைறுறகயில் அவன கணகள் சிவநது, றககள் 
்டுஙகி சிறிது எரிச்ெலநாக இருக்கிைநான. 
இதுபபநானை ்டேவடிக்றக இரணடு முறைக்கு பைல் உஙகள் கவனத்திறகு 
வநதநால் இறதபபறறி அம்ைநாணவனிடேம் கூறுஙகள். கனிவநாகப பபசுஙகள். 
அவனுக்கு நீஙகள் உதவ முடியுைநா என பகட்டுப பநாருஙகள். அவன ைறுத்தநாலும் 
கடினைநாகப பபெநாதீரகள். இனனும் சில ்நாட்கள் அவனது படிபறபயும் பிை 
்ணபரகளுடேன அவன பைகும் விதத்றதயும் கவனியுஙகள். அவனது நிறலறை 
பைநாெைநானநால், அவனுக்கு உதவுவதநாக அறிவித்து அவனது ்பறபைநாரின 
அனுைதியுடேன அருகில் உள்ள பதரநத நிபுணரிடேம் பரிநதுறரக்கவும்.

்த்தாம் ெகுபபு ்டிக்கும் மைா்ணவி, எப்பநாழுதும் வகுபபில் அறனவர 
முனனிறலயில் எழுநது நிறக, வநாசிக்க சிரைபபடுகிைநாள். அவள் பைறடே 
நிகழச்சிகளில் பஙபகறக முைனைபதயில்றல. கூட்டேஙகளிலிருநது விலகிபை 
இருக்கிைநாள். 

அவளிடேம் இது குறித்துப பபசுஙகள். அவளுக்குச் சிறிை ்ெைல்கறளத் தநது 
ஊக்கபபடுத்துஙகள். அவளது ்ணபரகபளநாடு பெரநதிருக்க அறிவுறுத்துஙகள். 
அவளுக்கு ப்ரைறை பினனூட்டேஙகள் அளித்து அவள் அச்்ெைல்கறள 
்ெய்கிைநாளநா எனப பநாருஙகள். அவளநால் அநதச் ்ெைல்கறளச் ்ெய்ை 
முடிைநாவிட்டேநாலும் கனிவுடேன இருஙகள். பரவநாயில்றல எனக் கூறுஙகள். 
அவளுக்கு இது மிகவும் சிரைைநாக இருநதநால், ைன்ல ஆபலநாெகரின உதவி 
பவணடுைநா எனக் பகளுஙகள்.

4

5
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அத்தியாயம் VII

நான் இரத எவொறு கெய்றென்? 
கருவிகளும் உத்திகளும்

  கறேல் றநாக்கம்: 
இநத அத்திைநாைத்தின இறுதியில் நீஙகள்

• ைநாணவரகளின சுை பரநாைரிபபுத் திைறனயும் ெைநாளிக்கும் திைறனயும் பைம்படுத்தும் 
உத்திகள்.

• ைநாணவரகள் ைறறும் உஙகள் ்ல்வநாழவிறகு நீணடேகநாலப  பயிறசிகள். 
• இரக்கம்
• ்்றிகள்
• ்னறியுணரவு

• வளரிளம் பருவத்தினரின ்ல்வநாழவிறகுக் கறலகறளப பைனபடுத்துதல்.
• ்டேத்றதயில் ைநாறைத்றத அறிநது பைநாெறனைளித்தல்.
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ஆறைாக்கியமைான நடெடிக்ரககள் ஆறைாக்கியமில்ைாத 
நடெடிக்ரககள்

ஆறைாக்கியமைான மைாறறு நடெடிக்ரக
(Healthy Alternative Activity):

உடேறபயிறசி; இறெறைக் பகட்டேல்; 
வநாசித்தல், எழுதுதல், ்றடேபபயிறசி, திைநானம் பபநானை பிை 
ப்ரைறை ்டேவடிக்றககறள பைற்கநாள்ளல்.

• ைறுத்தல் (Denial)
•  இத்தறகை அனுபவம் 

்டேக்கநாதது பபநாலபவ 
இருத்தல். 

அனு்ெத்ரத மைாறறியரமைத்தல் (Reframe Experience):

1. இநத அனுபவம் எனறன எபபடிப பநாதிக்கிைது? 
2. இறத ்நான எபபடி ஏறறுக் ்கநாள்ள பவணடும்?
3. இநத அனுபவம் எனக்கு கறறுத் தநதது எனன? 

ப்ரைறைைநாக உஙகளுடேன நீஙகபள பபசுஙகள். 
சிநதியுஙகள் (இது ஏன என வழியில் வநதது)

• புைக்கணித்தல்
•  அறதப பறறி ைைநது 

பபநாதல்

சிக்கரைத் தீரத்தல் (Problem-Solving):

1. ்நான எவ்வநாறு பவறு விதைநாகப  
பதிலளித்திருக்கலநாம்? 

2. இச்சூழநிறலயில் எனனநால் எறத ைநாறறியிருக்க 
முடியும்? 

•  இச்சூழநிறலறையும், 
இது பபநானை ைறை 
சூழநிறலகறளயும்,  
எதிரகநாலத்தில் தவிரத்து 
விடே பவணடும்.

நான் மைன உரைச்ெலுக்கு ஆைாகும்ற்ாது

முநறதை அத்திைநாைஙகள் உஙகளுக்கு 
இக்கட்டேநான சூழநிறலயில் 
பைனபடுத்த பவணடிை கருவிகறள 
அறிமுகபபடுத்தியுள்ளது. இஙகு ்நாம் 
ைநாணவரகளின ்லனுக்கநாக நீணடேகநாலத்  
திட்டேஙகள் குறித்துப பநாரக்கப பபநாகிபைநாம். 
குறிபபு : இறவ அறனத்தும் உஙகள் 
்லனுக்கநாகவும் நீஙகள் பைனபடுத்தலநாம். 
உணறையில், நீஙகள் எவ்வளவு தூரம் 
இறதப பைனபடுத்துகிறீரகபளநா அவ்வளவு 
தூரம் இதறன ைநாணவரகளுக்குக் கறறுத் 
தநது அவரகளுக்கு உதவ முடியும். 

ெமைாளிக்கும் திேன்கள் (Coping Skills)

்ைது பதட்டேத்றதக் றகைநாள ெைநாளிக்கும் 

திைனகள் மிகவும் அவசிைம். முக்கிைைநாக 4 

வழிகளில் ைநாணவரகள் ஆபரநாக்கிைமில்லநாத 

முறைகறளத் தவிரத்து ைன அழுத்தத்றதக் 

றகைநாள நீஙகள் உதவலநாம். சில ப்ரஙகளில் 

அதிகைநாக ஓர உத்திறைப பைனபடுத்தினநால் 

(எடுத்துகநாட்டேநாக,  உடேறபயிறசி அல்லது இறெ) 

அது இைல்பநான நிறலக்கு இறடேயூறை 

உணடேநாக்கலநாம். 
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ெமூக ஆதைவு (Social Support):

1. பகட்டேல்: ைறைவரகள் இறத எபபடிப பநாரபபநாரகள்/ 
விவரிபபநாரகள்?

2. பவறு ைநாரநாவது எனக்கு உணறை நிறலறை 
எடுத்துக் கூை முடியுைநா?

3. எனக்கு உதவும் அறிவுறரறை ைநாரநாவது 
கூறுவநாரகளநா? 

4. ்நான ைநாருடேனநாவது இறணநது இதறனக் றகைநாள 
முடியுைநா? 

உணரவறை நிறல
ைது அருநதி அல்லது 
பபநாறதப்பநாருள் 
பைனபடுத்திக் கவறலறை 
ைைத்தல்.

மைா்ணெரகளுக்கான கெயல்்ாடு:
மைா்ணெரகரை ஒரு அரமைதிப்டுத்தும் 
(Relaxation activity) கெயல்்ாரடச் கெய்ய 
அரழயுங்கள். இரதச் ெத்தமைாகப ்டியுங்கள்.

• நிமிரநது உட்கநாரவும். கணகறள மூடிக் 
்கநாள்ளவும். 

• மூக்கின வழிைநாக மூனறு முறை ஆழநது 
மூச்சிழுக்கவும். 

• உஙகள் பநாதம் முதல் துவஙகி அபபடிபை 
பைலநாக தறல வறர ஒவ்்வநாரு 
தறெறையும் தளரவநாக்குஙகள். கநால்கள், 
முட்டி, இடுபபு, வயிறு, ைநாரபு, பதநாள்கள், 
கழுத்து, முகம் ைறறும் ்்றறி எனை 
வரிறெயில் தளரவநாக்குஙகள். 

• பவணடு்ைனைநால் தறலயில் துவஙகி 
கநால் வறர கூடேத் தளரவநாக்கலநாம். 

• மீணடும் மூனறு முறை ஆழநது 
மூச்சிழுத்துவிட்டு கணகறள ்ைதுவநாகத் 
திைக்கவும். 

• இப்பநாழுது ்னைநாக உணரவீரகள். 

இபபயிறசிறை ைநாணவரகள் 
பதட்டேத்துடேபனநா, அழுத்தத்துடேபனநா, 
பரபரபபநாகபவநா இருக்கும்பபநாது 
பைனபடுத்தலநாம். 

மைா்ணெரகளுக்கான சிந்தரன 
கெளிப்ாடு:

• ெைநாளிக்கும் முறை எனபது பதட்டேம் ைறறும் 
இதர கடினைநான உணரவுகளிடேமிருநது 
்ம்றைப பநாதுகநாக்கும் பகடேைம். 

• நீஙகள் உஙகள் பகடேைத்றத இப்பநாழுது 
உருவநாக்குஙகள். 

• ்கநாடுக்கபபட்டுள்ள கநாலியிடேஙகளில் 
உஙகளது ெைநாளிக்கும் உத்திகறள 
எழுதுஙகள். எடுத்துக்கநாட்டேநாக, 
தூஙகுவது, ்றடேபபயிறசி, ்ணபருடேன 
பபசுதல்  பபநானைறவ.

• வணணம் தீட்டுஙகள்.
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இைக்கம்

நீஙகள் எபபடி உணரகிறீரகள் எனபறத 
ைறைவரகள் புரிநது ்கநாணடேநால் எவ்வநாறு 
இருக்கும்? நீஙகள் ஆதரவுடேன இருபபதநாக 
உணரவீரகள். இரக்கம் எனபது 
அறதயும் விடே ஒரு படி பைலநானது. அது 
ஒருவரின துனபத்றதத் தீரக்க அவருக்கு 
உதவி ்ெய்வதநாகும். இரக்கத்துடேன 
இருபபது உஙகறள உஙகள் 
ைநாணவரகளுடேன ்்ருஙக றவக்கும். 
பைலும் அவரகளது ெவநால்கறள 
உஙகளுக்கு அவரகள் பநாரறவயிலிருநது 
விளக்கும். சுை இரக்கத்துடேன இருநது 
ைநாணவரகளுக்கும் அறதக் கறபிக்க 
பவணடும். அனபநாக இருபபது உஙகளது 
உத்பவகம், ெநபதநாஷம், ெைநாளிக்கும் 
திைன ஆகிைவறறை அதிகரித்து, 
ைன்லத்றதயும் பைம்படுத்தும். 

மைா்ணெரகளுக்கான கெயல்்ாடு: 

இபபயிறசியில் ைநாணவரகறள வழி்டேத்திச் 
்ெல்லுஙகள். 

• தரபபட்டே பைகம் பபநானை இடேத்தில் 
உஙகளுக்கு நீஙகள் ்ெநால்ல விரும்பும் 
கனிவநான வநாரத்றதகறள எழுதுஙகள். 

• முடித்தவுடேன உஙகறள நீஙகபள 
கட்டிைறணத்துக் ்கநாள்ளுஙகள். 

• நீஙகள்  உஙகளிடேம் இனனும் அதிக 
அனபபநாடு இருபபீரகள். 

மைா்ணெரகளுக்கான சிந்தரன 
கெளிப்ாடு: 

ைநாணவரகள் அவரகளநாகபவ ஒரு 
பகள்விறைக் பகட்டுக் ்கநாள்ளலநாம் எனக் 
கூறுஙகள். எ.கநா., “என மீது அனபு ்ெலுத்த 
இப்பநாழுது எனக்கு எனன பதறவ?” 
கீபை ்கநாடுக்கபபட்டுள்ள வநாக்கிைஙகள் 
சூழநிறலக்பகறப அவரகளுக்கு உதவும்.

• எனக்குத்  பதறவைநான இரக்கத்றத ்நான 
அளிக்க பவணடும். 

• ்நான எனறன ்நானநாக ஏறறுக் ்கநாள்ள 
பவணடும். 

• ்நான எனறன ைனனிக்க பவணடும். 

• ்நான பலைநாக இருக்க பவணடும். 

• ்நான ்பநாறுறைைநாக இருக்க பவணடும். 

இபபயிறசிறை கநாறல, ைநாறல எனறு எநத 
ப்ரத்திலும் ் ெய்ைலநாம். இது சுை இரக்கத்தின 
மூனறு கூறுகறள ைநாணவரகளுக்கு உரிை 
ப்ரத்தில் நிறனவுபடுத்தும். 

அனபநாக இருஙகள். 
நீஙகள் ைறைவரின 
கறதயில் சில 
பக்கஙகறள ைட்டுபை 
கநாண முடியும். 
அதறகு முனனும் 
பல பக்கஙகள் 
இருக்கினைன. 
பினனரும் பல 
பக்கஙகள் வரப 
பபநாகினைன.
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எனக்கு இந்த எண்்ணம் இருப்ரத 
நான் உ்ணரகிறேன். 

அது ஒரு வலி மிகுநத எணணைநாக இருபபின சுை இரக்கத்றதப 
பைனபடுத்துஙகள். உஙகளிடேம் நீஙகள் எப்பநாழுதும் அனபநாக இருக்க பவணடும். 

அந்த 
எண்்ணத்ரத 

இங்கு எழுதுங்கள்.

முழுக் கெனத்துடன் இருத்தல்: 

கவனைநாக ஒரு கநாரணத்துடேன, அநத 

்்நாடியில் ்ைது பணிகறளச் ்ெய்ை 

பவணடும். ் நாம் தினெரி ் ெய்யும் ் ெைல்கறள 

அதிக விழிபபுணரவுடேன ்ைது சூைல், 

உணரவு ைறறும் அறெவின பைல் கவனம் 

்ெலுத்திச் ்ெய்வதநாகும். எடுத்துக்கநாட்டேநாக,

• ்நாம் பதநீர அருநதும் ்பநாழுது அதன 

்வபபம், சுறவ பபநானைவறறைக் 

கவனிபபது. 
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• உடேறபயிறசியில் ஈடுபடும் ்பநாழுது 
அநத ்்நாடியில் கவனத்றதக் குவிபபது.  
எ.கநா – பைநாகநா 

• திைநானம் ்ெய்றகயில் முழு ஈடுபநாட்டுடேன 
்ைது உணரவுகறளக் கவனிபபது. 

கநறிகள் ஏன் அெசியம்? 
்நாம் விரும்பும் பல ப்ரைறை முடிவுகளுடேன 
்நாம் வளரத்துக் ்கநாள்ள பவணடிை ்்றிகள் 
்தநாடேரபுறடேைன.

• ைகிழச்சி – அதீத வநாழவிைல் திருபதி, 
உறெநாகம், ்ம்பிக்றக, சுைநிறல ைறறும் 
தன ைதிபபு.

• பைம்பட்டே ைனநிறல. 

• எதிரைறை எணணஙகள் குறைவநாக 
வருவது பைலும் அவ்வநாறு வருறகயில் 
அவறறை எளிதநாகக் கடேத்தல் 

• கவனம் கூடுதல். 

• உடேல்நிறல முனபனறைம். 

• குறைநத இரத்த அழுத்தம். 
• வலியின தநாக்கம் குறைவநாக இருத்தல். 

ைநாணவரகள் ் ்றிகறளக் கறடேபிடிக்றகயில் 
அவரகளின கவனம் கூடுகிைது. வகுபபில் 
ஈடுபநாட்டுடேன இருபபநாரகள். தகவல்கறளச் 

பெகரித்து நிறனவில் றவபபநாரகள். 
தனறனத் தநாபன திருத்திக் ்கநாணடு 
்ணபரகளுடேன ்ல்ல உைறவக்  
கறடேபிடிபபநாரகள். 

மைா்ணெரகளுக்கான கெயல்்ாடு:
• பக்கம் எண 58 இல் ஓவிைத்றதப 

பநாருஙகள். 

• வட்டேத்தின ்டுவில் வடிவறைபபுகள் 
வணணைைைநாக வறரநதிருபபறத 
நீஙகள்  பநாரக்கலநாம். 

• அடுத்த வட்டேத்தில் ஒரு கநால்  பகுதி 
உஙகளுக்கநாக வறரைபபட்டுள்ளது. 

• அபத பபநானறு ஒபர சீரநாக வறரைத் 
துவஙகுஙகள். 

• ்வவ்பவறு வடிவறைபபுகள் 
எடுத்துக்கநாட்டேநாக தரபபட்டிருபபறத 
நீஙகள் பநாரக்கலநாம். 

• அநத வடிவறைபபுகறளக் ்கநாணடு 
ஒனைன பின ஒனைநாக வட்டேஙகறள 
வடிவஙகளநால் நிரபபுஙகள். 

• அறபுதம்! இதில் நீஙகள் 
ஓவிைத்தின ்ைநாத்த பக்கத்றதயும்  
நிரபப உதவும்.
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மைண்டைா ஓவியம்
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நன்றியு்ணரவு

்னறியுணரவு எனபது ்னறிபைநாடிருபபது 
ஆகும். இது உஙகள் ்னறிறைபைநா, 
ெநபதநாஷத்றதபைநா, பநாரநாட்றடேபைநா 
எதறகநாகபவநா ைநாருக்கநாகபவநா 
்தரிைபபடுத்துவதநாகும். ்னறி உணரபவநாடு 
இருநதநால் ்ம்றைச் சுறறியுள்ள நிகழவுகளில் 
்னறைகறளக் கநாண முடியும். இது ப்ரைறைச் 
சிநதறனகறள வளரக்கவும், ்ைக்கு 
இருபபறத றவத்து ைகிழச்சி ்கநாள்ளவும் 
கடினைநான ப்ரஙகளிலிருநது ்நாம் மீணடு 
வருபவநாம் எனை ்ம்பிக்றகறையும் தநது 
்ைது ்ல்வநாழறவ பைம்படுத்தும். 
ஒரு ்நாளின இறுதியில் நீஙகள் 
ைநாணவரகறள அனறு ்டேநத ்ெைல்கறளச் 
சிநதித்துப பநாரக்க றவத்து அவரகள் 

எதறகு ்னறிபைநாடிருக்கிைநாரகள் எனத்  
்தரிைபபடுத்தச் ்ெநால்லுஙகள். ்ல்ல 
்ெைல்கறள நிறனத்து, அநத ்நாள் ்னறி 
்தரிவிக்கும் வறகயில் இருநதநால் அவரகள் 
இலகுவநாக உணரவநாரகள். இபபயிறசியில் 
நீஙகளும் இறணநது ்கநாள்ளலநாம். 

மைா்ணெரகளுக்கான கெயல்்ாடு:  

்னறியுணரதறலக் கறடேபிடிக்கப 
பினவரும்  சில எளிை பயிறசிகறள 
உஙகள் ைநாணவரகளுக்கு நீஙகள் 
அறிமுகபபடுத்தலநாம். 

1)  தினமும் ப்ரம் ஒதுக்கி (கநாறல அல்லது 
இரவு) அந்நாளில் நீஙகள் ்னறியுடேன 
உணரநத ்ெைல்கறளச் சிநதித்துப 
பநாருஙகள். அது ்ணபரின அல்லது 
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  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. ்நான என வநாழவிலும் என ைநாணவரகளின வநாழவிலும் ்னறியுணரச்சிறை எவ்வநாறு 
வளரபபபன? 

அறிைநாதவரின அனபநான ஒரு ்ெைலநாக 

இருக்கலநாம், நீஙகள் ்னைநாக உணரநத 

ஒரு தருணைநாக இருக்கலநாம் அல்லது 

நீஙகள் நிறனத்துப பநாரத்த ஒனறு 

(இநத மிதிவணடி இருபபது எவ்வளவு 

உபபைநாகைநாக இருக்கிைது. ்நான விரும்பும் 

இடேஙகளுக்கு ்ெல்ல முடிகிைது) 

2)  இபதநா நீஙகள் துவஙகுவதறகுச் 

சில பைநாெறனகள். இவறறில் சில 

உஙகளுக்குப ்பநாருத்தமில்லநாைல் 

இருக்கலநாம். ஆனநால் இறதக் ்கநாணடு 

நீஙகபள உஙகளுக்குப ்பநாருத்தைநானறத 

உருவநாக்கிக் ்கநாள்ளலநாம். 

நான் நன்றிறயாடிருப்தன் காை்ணம்:

i. எனக்்கநாரு பவறல இருக்கிைது 

ii. ்நான _______ (ைநாணவரின ்பைர)க்கு 
உதவிபனன. 

iii. ்நாஙகள் ்வளியில் விறளைநாடும் ப்ரம் 
ைறை நினறு விட்டேது. 

iv. எனக்்கநாரு வீடிருக்கிைது. 

v. ்நான அருறைைநான இரவு உணறவ 
உட்்கநாணபடேன. 

vi. ்நான பெரநது சிரிக்க உடேன 
பணிபுரிபவரகள் இருக்கிைநாரகள். 

vii. ்நான புலம்புவறதக் பகட்க ்ணபரகள் 
இருக்கிைநாரகள். 

viii. எனனநால் இனறு இைல்பநாக இருக்க 
முடிகிைது. ்நான ்னைநாக ஓட்டேப பயிறசி 
்ெய்பதன

ix. சூரிை ஒளி பிரகநாெைநாக ஒளிரகிைது.

x. ப்றறை விடே இனறு ்னைநாக இருநதது.

ெைரிைம் ்ருெத்தினரின்  
நல்ொழ்விறகான கரை 

கறல எனபது ைனித வநாழவின ஓர 
அஙகம். ஒருவன ஏதநாவது ஒரு வறகைநான 
கறலயுடேன எப்பநாழுதும் இருக்கிைநான. ைனித 
குலம் தறைபபதறபக கறல ஒரு முக்கிைக் 

கநாரணம். குறகச் சித்திரஙகளிலிருநது 

பநாரம்பரிை ்டேனம், இறெ, ஓவிைம் 

பபநானறு  ஒவ்்வநாரு கலநாச்ெநாரமும் 

தனித்தனறையுடேன விளஙகுகிைது. 

குைநறதகள் அறனத்து வறகைநான 

கறலகளிலும் ஈடுபநாட்டுடேன இருக்கிைநாரகள். 

ஆசிரிைர றகபைடு60
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ஆசிரிைர றகபைடு 61

  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. உஙகள் வகுபபு ைநாணவரகளிறடேபை கறலச் ்ெைல்பநாடுகறள எவ்வநாறு வளரக்க 
விரும்புவீரகள்? 

இறெக்கு ைைஙகுவதும், கநாகிதத்திபலநா 

அல்லது வீட்டுச் சுவரிபலநா கிறுக்கித் 

தஙகள் றகவணணத்றதக் கநாட்டுவதும் 

இைல்பநாக நிகழபறவ. கறலகளில் 

ஈடுபநாடுள்ள வளரிளம் பருவத்தினர பள்ளிப 

படிபறபப பநாதியில் விடுவது எனபது அரிது. 

அபதபபநால் அவரகள் ைது அருநதுவதும், 

பபநாறதப்பநாருள் உட்்கநாள்வதும் அரிது 

என ஆய்வுகள் கூறுகினைன. பள்ளியில் 

கறலச் ்ெைல்பநாடுகளில் ஈடுபட்டே வளரிளம் 

பருவத்தினர வநாழவில் ப்ரைறைைநான 

பலனகறள அறடேநதுள்ளனர.

கறலகறள ஆதநாரைநாகக் ் கநாணடே பயிறசிகள் 

பயிறறுவிபபதநாகவும், முனபனறறுவதநாகவும், 

குறைநத ்ெலவில் ைநாணவரகள் விரும்பிை 

திைனகறள அறடேை வழிவகுபபதநாகவும் 

இருக்கினைன. பைலும் இச்்ெைல்பநாடுகள் 

தறலறைப பணபுகள், ்தளிவநான கருத்துப 

பரிைநாறைம், குழுபபணி, சிக்கறலத் தீரக்கும் 

ஆறைல் பபநானைவறறை ைநாணவரகளிடேம் 

வளரக்கினைன. 
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ஆசிரிைர றகபைடு62

அத்தியாயம் VIII

ஒரு மைகிழ்ச்சியான ெகுப்ரேச் சூழரை 
உருொக்குதல். 
வகுபபறை உத்திகளும் அணுகுமுறைகளும்

  கறேல் றநாக்கம்: 
இநத அத்திைநாைத்தின இறுதியில் நீஙகள்

• ்டேத்றதச் ெவநால்கறளக் குறித்துப பபெத் துவஙகுவீரகள். 
• வகுபபறை பைலநாணறை உத்திகறள அறிைத் துவஙகுவீரகள். 
• வநாழக்றகத் திைன பைம்படுத்தும் விதைநாக ைநாணவரகறள ஈடுபடுத்துவீரகள். 
• பிைர நிறலயில் ்ம்றை றவத்துப பநாரத்தல், பவறறுறை ைறறும் வகுபபறையில் 

இறணத்துக் கறைல் பபநானை விழுமிைஙகறள ைதிபபிடேல்.

நடத்ரதச் சிக்கல்கள்: 

ைநாணவரகளின வநாழவில் ்டேத்றத 

ெவநால்கறளயும் சிரைஙகறளயும் கணடு 

உதவுவதன மூலம் அவரகள் வநாழவில் 

்பரிை ைநாறைத்றத உணடு ்ெய்ை முடியும். 

்தநாடேர ைதிபபீடு, வகுபபறை கறபித்தல்  

பபநானை பல்பவறு பணிகளுக்கிறடேபை 

பிை ைநாணவரகறள உதநாசீனபபடுத்தநாைல் 
்டேத்றதச் சிக்கல் உள்ள ைநாணவரகளுக்கு 
கவனம் ்ெலுத்துவதறகு ஓர உத்தி 
பதறவபபடுகிைது. பினவரும் சில 
உத்திகள் உஙகளுக்குத் பதறவைநான 
பைநாெறனகறளத் தருவபதநாடு எது 
உஙகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் எனபறத 
நீஙகள் உணரச் ்ெய்கிைது. 
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• க்றறோருடன் இர்ணந்து கெயைாறறுதல்: 
்பறபைநாரகளுடேன ்தநாடேரநது 
கலநதநாபலநாசித்தல் ஆசிரிைரகளுக்குத் 
தம் ைநாணவரகளுக்கு எநத முறையில் 
உதவலநாம் எனகிை பைநாெறனறைத் தரும். 
பள்ளிக்கும் வீட்டுக்கும் இறடேபைைநான 
ைநாறைத்றத எளிதநாக்குவதறகு 
ஆசிரிைரகளும் ்பறபைநாரகளும் 
இறணநது ்ெைல்படே பவணடும். 

• அெரகள் பிைச்ெரனரயப புரிந்து 
ககாள்ை றநைம் எடுத்துக் ககாள்ளுதல்: 
ைநாணவறரயும் அவர ெநாரநத 
சிரைஙகறளயும் புரிநது ்கநாள்ள 
ப்ரம் எடுத்துக் ்கநாள்ளுஙகள். 
பதரநத நிபுணரிடேம் பபசி அவரகளது 
பிரச்ெறனகறளயும் அது  குறித்த 
தகவல்கறளயும் அறிநது ்கநாள்ள 
ப்ரத்றதச் ்ெலவிடுஙகள். 

• ெமூக மைனகெழுச்சிக் கறேரை 
அறிமுகப்டுத்துதல்: இம்முறையில் 
ஆசிரிைரகள் ைநாணவரகளுக்குத் 
தஙகள் உணரவுகறள அறடேைநாளம் 
கணடு்கநாணடு அவறறை எபபடி 
அவரகபள றகைநாளலநாம் எனக் 
கறபிக்கிைநாரகள். இதனநால் ஆசிரிைர 
பிரச்ெறனயின விறளறவச் ெைநாளிக்க 
பவணடியிரநாைல் ைநாணவரகபள றகைநாள 
ஏதுவநான திைன வளரகிைது. 

• ஒரு ெரியான ெகுப்ரேக் கைாச்ொைத்ரத 
உருொக்குதல்: ்ைனறைைநான குரல் 
மூலமும் அறைதிைநான சூைல் மூலமும் 
வகுபபறைறை அறைதிைநாகவும் வளரச்சி 
ப்நாக்குடேனும் றவத்திருக்கலநாம். 

• .மைா்ணெரகளுக்கு விழிபபு்ணரரெ 
ஏற்டுத்துங்கள்: ஒரு சிைபபுக் கவனம் 
பதறவபபடும் ைநாணவறர தஙகறளப 
பபநால் ்டேத்த பிை ைநாணவரகளுக்கு 
விழிபபுணரறவயும்  ் ைல்லிை புரிதறலயும் 
ஏறபடுத்துஙகள்.

ஒரு றெரை மைா்ணெர கதாந்தைவு 
கெய்தால். C.A.L.M (Cooldown, 
Assess options, Listen with 
Empathy, Make a plan) என்ே 
உத்திரயக் ரகயாளுங்கள். 

C : அரமைதி ககாள்ளுங்கள் – 
ைறைவரகளுக்கு உதவும் முன 
உஙகறள அறைதிைநாக்கிக் 
்கநாள்ளுஙகள். 

A : புதிய ெழிகரை உருொக்குங்கள் 
– உதநாசீனபபடுத்தநாைல் உதவி 
்ெய்வதநால் ஆகப பபநாகும் இைபபு/
்னறைகள் குறித்து பைநாசியுஙகள். 

L : க்ாறுரமையுடன் றகளுங்கள் – 
பிைர நிறலயில் தனறன றவத்துப 
பநாரத்தல் எனபது ஒபபுதல் எனபைநா 
உடேனபடிக்றக  எனபைநா அரத்தம் 
இல்றல. அது அவரகளது பிை 
கணபணநாட்டேஙகறளப புரிநது 
்கநாள்ளும் ஒரு வழி 

M : திட்டமிடுங்கள் – கநாரணிகள், 
பிை கநாரணஙகள்/சிக்கல்கறள 
ஆரநாய்நது வருஙகநாலத்தில் இது 
பபநால் ்டேநதநால். பைம்படுத்தபவநா 
றகைநாளபவநா திட்டேமிடுஙகள்.
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A: Antecedent (முந்ரதய நிகழ்வு)
்தநாநதரவுள்ள ்டேவடிக்றக ஏறபடும் முன எனன 
்டேநதது எனபபத முநறதை நிகழவநாகும். அதநாவது அநத 
்டேவடிக்றக ்றடே்பறும் ்பநாழுது இருநத சூைறல 
விவரித்தல். முநறதை நிகழவுகள் குறித்த. ஒரு ்ல்ல 
விவரிபபு பகள்விகறள எழுபபவும். “எனன ்டேநது 
்கநாணடிருநதது?” “ைநார இருநதநாரகள்?” “அவரகள் 
எனன ்ெய்து ்கநாணடிருநதநாரகள்?” எப்பநாழுது 
்டேநதது?” இத்தறகை பகள்விகளுக்கு பதில் 
்ெநால்வதன மூலம் சில குறிபபிட்டே ்டேவடிக்றககளின 
்தநாடேரபு ைறறும் கநாரணிகறளக் கணடு ்கநாள்ளலநாம். 

B: Behaviour (நடத்ரத)
்டேத்றத எனபது ்டேநத அ்ெௌகரிைைநான அல்லது பதறவைறை ்டேவடிக்றகைநாகும். 
இந்டேத்றதறை ஆரநாய்நது அறதச் சிறு கூறுகளநாக்கிக் கவனித்தநால் அறதக் கறளை 
ஏதுவநாக இருக்கும். எ.கநா: – பகநாபத்தில் ஒரு ்பநாருறள பெதபபடுத்துதபலநா அல்லது ்கட்டே 
வநாரத்றத பைனபடுத்துவபதநா ஆகும். முதலில் ஒரு ்டேத்றதறை விெநாரித்து விட்டு பினபு 
அடுத்ததிறகு ் ெல்வது ் ல்லது. எநத ் டேத்றதறை ் நாம் குறி றவக்கிபைநாம் எனபறத முனனபர 
தீரைநானித்திருக்க பவணடும். அறத ஒரு பகள்வி மூலம் ்நாம் அறிைலநாம் - “இம்ைநாணவரின 
எநத ்டேவடிக்றக ்ைக்கு மிகுநத ்தநாநதரறவத் தருகிைது?” எனை பகள்விக்கநான விறடேபை 
நீஙகள் குறி றவக்கும் ்டேத்றதைநாகும். 

C: Consequence (விரைவு)
இந்டேத்றதயின விறளறவக் கவனிக்க பவணடும். கவனித்தநால் இந்டேத்றதயின 
கநாரணிகறளக் கணடு ்கநாள்ளலநாம். எ.கநா: தவைநான ்டேத்றதயினநால் அவரகறள ்நாம் 
வீட்டுக்கு அனுபபலநாம். அதுபவ அவரகள் விரும்பிை ஒரு விஷைைநாகக்கூடே இருக்கக் கூடும். 

நடத்ரத சிக்கல்கரைப புரிந்து ககாள்ளுதல். 

ஒரு வகுபபறைச் சூைலில் ்தநாநதரவு தரும் ்டேத்றதயுள்ள ைநாணவறரக் றகைநாளுதல் எனபது 
மிகவும் ெவநாலநான விஷைைநாகும். அவரகள் தஙகள் ் டேத்றதைநால் ் ைநாத்த வகுபபின சூைறலயும் 
்கடுத்து விடுவநாரகள். 

இவ்வநாறு ்டேக்கும் ைநாணவரகள் பவணடு்ைனபை அவ்வநாறு ்டேபபதில்றல. அதன பின ஒரு 
கநாரணம் இருக்கக்கூடும். அறத அவரகள் இவ்வநாறு ்வளிபபடுத்துகிைநாரகள். ஒவ்்வநாரு 
்டேத்றதயும் ஒரு ்வளிபபநாடுதநான. அதனநால் இது பபநானை ்டேத்றதகளின கநாரணத்றதயும் 
அறதச் ெைநாளிக்க உதவும் உத்திகறளயும் நீஙகள் அறிநது றவத்திருபபது அவசிைம்.

அறிந்து ககாள்ளுங்கள் 
ABC

ைகிழச்சிைநான வகுபபறைச் 
சூைறலக் கட்டேறைக்க 
ஒரு ைநாணவரிடேம் ஏன 
ஒரு ் டேத்றத ஏறபடுகிைது? 
ஏன அவர அவ்வநாறு ் டேநது 
்கநாள்கிைநார எனபறதப 
புரிநது ்கநாள்ளுதல் 
அவசிைம். 
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சில விறளவுகள் பிரச்ெறனறை ஆைைநாக்கலநாம். அதனநால் ்ெைலின விறளறவ ஆரநாய்நதநால் 
அந்டேத்றதறைச் ெைநாளிக்கும் உத்தி ்ைக்குத் ்தரிைவரும். விறளவு எனன்வனறுத் 
்தளிவநாக அறிை “்ெைல் ் டேநத பிைகு ைநாணவரின அருகில் இருநதவரகள் எனன ் ெய்தநாரகள்? 
இந்டேத்றத ைநாறைம் இச்்ெைலின கநாரணைநாக அறைநததநா?” எனை பகள்விக்கநான விறடேறை 
அறிவதில் தநான உள்ளது.

எதிரமைரே நடெடிக்ரகரயக் 
ரகயாளுதல். 

1. ஒரு ைநாணவர ஒரு ்ெைறலச் ்ெய்ை 
விரும்பவில்றல எனைநால் கட்டேநாைபபடுத்த 
பவணடேநாம். 

2. அம்ைநாணவரின பபச்றெக் பகளுஙகள். 
அவரகளது விருபபம் ைறறும் 
பதறவகறளப புரிநது ்கநாள்ளுஙகள். 

3. ஒரு ைநாணவர ஒரு ்ெைறலச் ்ெய்ைநாைல் 
பவறு ்ெைறலச் ்ெய்ை விரும்பினநால் 
அவரிடேம் பபசிப பநாருஙகள். முதலில் 
நீஙகள் தநத ்ெைறல முடித்துவிட்டு 
பினனர ைநாணவர விரும்பிை ்ெைறலச் 
்ெய்ைலநாம். (அது ் பநாருத்தைநாக இருநதநால்) 

4. ைநாணவருக்குச் சில ெலுறககள் 
்கநாடுஙகள். அவரகள் ஒரு ்ெைலின 

ஒரு பகுதிறைச் ்ெய்ைலநாம் அல்லது 
்ெைல்பநாட்றடேபை அவரகள் விரும்பிைபடி 
முடிநதநால் ைநாறைலநாம். 

5. அறைதிைநாக இருஙகள். 
ைரிைநாறதைநாகவும், உறுதிைநாகவும் 
பபசுஙகள். ஒரு சுைசிநதறனயுள்ள 
ைனிதறரப பபநால் அவரகறள 
்டேத்துஙகள். 

6. ்ல்ல ்ெைல்கறளப பரிசு தநது 
ஊக்குவியுஙகள். 

7. முடிநத இடேத்தில் அவரகளுக்குத் 
தறலறைப பணபு வளரக்கும் 
்ெைல்பநாடுகறளக் ்கநாடுஙகள். 

8. ைநாணவர மிகவும் முரட்டுத்தனைநாக ் டேநது 
்கநாணடேநால், அவரகள் ெரிைநாகும் வறர 
கநாத்திருஙகள். அவரகள் இைல்பநான பிைகு 
உஙகறள வநது ெநதிக்கட்டும். 
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  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. நீஙகள் வகுபபறையில் கடேநது வநத கடினைநான ்டேத்றத எனன? அதறகு பினனநால் 
இருக்கும் கநாரணம் எனனவநாக இருக்கும் என நீஙகள் நிறனக்கிறீரகள்? 

9. ஒருபவறள வனமுறை ஏறபட்டேநால், 
ைநாணவறர வகுபபில் இருநது தனிபை 
பிரித்தல் ெரிைநாகும். ஆனநால் அவறரத் 
தனிபை விடேநாைல், ்ம்பிக்றகக்குரிை ஒரு 
்பரிைவருடேன இருக்கச் ்ெய்யுஙகள். 

10. ைநாணவர பகநாபம் குறையும் வறர 
கநாத்திருநது பின அவருறடேை 
பகள்விகளுக்குப பதிலளியுஙகள்.

அரமைதியாக இருக்கும் 
மைா்ணெரைக்  ரகயாளுதல். 

1. ஆதரவநாக இருஙகள். 

2. ைநாணவர ஏன பைத்துடேன இருக்கிைநார 
எனறு பகட்டுப புரிநது ்கநாள்ளுஙகள். 
அவரகள் அறதப பறறிப பபெ 
ஊக்கபபடுத்துஙகள். 

3. அனுதநாபத்துடேன ்டேநது ்கநாள்ளுஙகள். 

4. அவரகளது பைத்றதக் கணடு 
்கநாள்ளுஙகள். அவரகளது பைத்றத 
ைட்டேம் தட்டேநாதீரகள். 

5. அவரகளது பலத்றதப பறறி 
உறரைநாடுஙகள் (எங்கல்லநாம் 
்பநாருநதுகிைபதநா)

6. ைநாணவர ்ெய்ைப பைநதிடும் ்ெைறல 
சிறுசிறு பகுதிகளநாகப பிரியுஙகள். 
சிறிது சிறிதநாக அவரகள் அறதச் ்ெய்து 
முடிபபறத ஊக்கபபடுத்துஙகள். 

7. ஒவ்்வநாரு படிறையும் அவரகள் 
முடிக்றகயில் பநாரநாட்படேநா பரிபெநா தரலநாம். 

8. ைநாணவரகள் ஒனைநாக இறணநது 
பயில ஒருவருக்்கநாருவர உதவி ்ெய்து 
பணிகறளச் ்ெய்து முடிக்கும் கூட்டுப 
பயிறசிறை முைனறு பநாருஙகள். 

9. ைநாணவரகள் அ்ெௌகரிைைநாக உணரும் 
எறதயும் அவரகறளச் ்ெய்ைச் 
்ெநால்லநாதீரகள். 

10. அவரகள் பிரச்ெறனக்கு தீரவு கூறுகிபைன 
எனக் கூை பவணடேநாம். இது அவரகளது 
ஆறெறை வளரக்கும். 

11. ைநாணவரகளின பநாதுகநாபபு வட்டேத்றத 
அவரகளுடேன பெரநது கணடேறியுஙகள்.
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2. அவரகறள எபபடிக் றகைநாணடீரகள்? 

3. அந்டேத்றதறை இப்பநாழுது எபபடி பவறு விதைநாக றகைநாளுவீரகள்?

ெகுப்ரே றமைைாண்ரமை மைறறும் ஈடு்ாட்டு உத்திகள் (ொழ்வியல் திேன்கரை  
ெைரக்க) 

ைநாணவரகறள வகுபபில் ஈடுபநாட்டுடேன இருக்க றவக்க எப்பநாழுது வளரச்சிக்கு உதவும், 
சிநதறனயின பைனநான உத்திகறள றகைநாளுகிறீரகபளநா அப்பநாழுது அவரகளது வநாழவிைல் 
திைன வளரவும் உஙகள் வகுபபில் விரும்பத்தகநாத ்டேத்றதகள் குறைைவும் வநாய்பபு 
ஏறபடும். உஙகள் வகுபபு பைலநாணறைக்கு நீஙகள் ்ெலவிடும் ஆறைலும் ப்ரமும் குறையும். 
உங்கள் ெகுப்ரேயில் ்யன்்டுத்தக் கூடிய சிை உத்திகரை ெழக்கமைாக்கினால் உங்கள் 
ெகுபபு றமைைாண்ரமைக்கு அரெ மிகவும் உதவும். இரெ யூனிகெஃபின் ொழ்வியல் திேன் 
கட்டரமைபபின் சிை முக்கியமைான ொழ்வியல்  திேன்கரை ெைரக்க உதவுகின்ேன (அங்கீகாைம் 
மைறறும் கறேல் தரைபபில்)
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பிைருக்கு ்தநால்றல தரும் 
ஒரு ்ெைறல ஒரு ைநாணவர 
்ெய்திருநதநால், அநதச் ்ெைறல 
விைரசிக்க பவணடுபை தவிர 
ைநாணவறர அல்ல,.

ைநாணவரின அநதச் 
்ெைறல அவருறடேை 
குணநாதிெைைநாக 
நிறல்நாட்டேநாதீரகள்.

கெயரைச் கெய்தெரிடமிருந்து பிரித்திடுங்கள்

மைா்ணெரகளின் சுய – விழிபபு்ணரரெ ெைரக்கும் உத்திகள். 

1. சிந்தரன  கெளிப்ாட்டுச் சுழறசி

ைநாணவரகள் அவரகளது ்டேத்றதறைப பறறி அவரகபள சிநதிக்க, தவைநாக ்டேக்கும்பபநாபதநா 
அல்லது ஒழுஙகு விதிறை மீறும்பபநாபதநா அவரகறள இச்சிநதறன ்வளிபபநாட்டுச் சுைறசியில் 
ஈடுபடுத்தலநாம். அவரகறள அவரகளது ்டேத்றதறைப பறறிச் சிநதிக்கச் ்ெநால்லிப பினவரும் 
பகள்விகளுக்குப பதில் எழுதச் ்ெநால்லலநாம். 

1. ்நான எனன உணரநபதன? < ைன்வழுச்சிகள் >
2. ்நான எனன ்ெய்பதன? < ்ெைல் >
3. அதனநால் எனன ்டேநதது? < விறளவு >
4. அடுத்த முறை எனன ்ெய்பவன? < கறைல் >

இவ்வழிமுறை அக்குறிபபிட்டே ைநாணவருடேன ைட்டுபை ்ெய்ை பவணடும். வகுபபில் 
அறனவருக்கும் முனனநால் ்ெய்ைநாைல், வகுபபிறகு ்வளிபை ைநாணவர ைனம் ப்நாகநாதபடி 
்ெய்ை பவணடும். 
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சிேந்த ெரியான நடத்ரத

அனபநான வநாரத்றதகறள 
உபபைநாகித்து அறனவரிடேமும் 

ப்ரைறைைநான உைறவ 
வளரத்திடுஙகள்.

உஙகளது றகபபசிறை 
உஙகள் பநாக்்கட்டுகளில் 

றவத்திருஙகள். 
பயிறசியிபல முழு கவனம் 

இருக்க பவணடும்.

ஒவ்்வநாருவரும் 
குறுக்கீடில்லநாைல் 

உறரைநாடே பவணடும்.

பிைரின கருத்துகளில் 
உஙகளுக்கு 

பவறுபநாடிருநதநால் 
ைரிைநாறதயுடேன அறதத் 

்தரிைபபடுத்துஙகள். 

அறனத்து ைநாணவரும் 
அவரகளது எணணஙகறள 

்வளிபபடுத்த வநாய்பபுக் 
்கநாடுஙகள்.

ைநாருக்கும் பநாகுபநாடு 
கநாட்டேநாதீரகள்

அறைதிைநாக 
இருஙகள்

எநத ைநாணவறரயும் ்ெநால்லநாலும் 
்ெைலநாலும் கநாைபபடுத்தநாதீரகள்

2.  நீங்களும் சுய - விழிபபு்ணரவுடன் இருந்து சுய-விழிபபு்ணரரெ மைா்ணெரகளிடமும் 
ஊக்குவிக்கைாம். 

நீஙகள் எம்ைநாதிரிைநான ்ெைல்கறளச் ்ெய்கிறீரகள் எனறு விழிபபுணரவுடேன இருஙகள். 
ஏ்னனைநால் ைநாணவரகள் உஙகறள ஒரு வழிகநாட்டிைநாக நிறனத்து உஙகறளப பநாரத்துக் 
கறறுக் ் கநாணடிருக்கிைநாரகள். அதனநால் நீஙகள் உஙகள் ் டேத்றதயில் முனைநாதிரிைநாக இருக்க 
பவணடிைது அவசிைைநாகிைது.
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3. மைா்ணெரகளின் தகெல் கதாடரபு திேரன ெைரக்கும் உத்திகள். 

்ெநாறகள் இல்லநாத அறிவுறுத்தல்கறள பைனபடுத்துஙகள். ஓர ஆசிரிைரின குரல், உடேல் ்ைநாழி, 
கண பநாரத்துப பபசும் பநாஙகு, ் ைௌனம், இறவ ைநாவும் மிகவும் ெக்தி வநாய்நதது. உஙகள் குரறல 
உைரத்தி ைட்டுபை ைநாணவரகறள உஙகள் வகுபறபக் கவனிக்க றவக்க பவணடும் எனை 
அவசிைம் இல்றல. உணறையில் உஙகள் குரறலத் தநாழத்தி இரகசிைம் பபநால பபசினநாலும் 
நீஙகள் ்ெநால்வறத அறிநது்கநாள்ள வகுபபறை அறைதிைநாகும்.

றக ெநாறடேகள் மூலம் எளிதநான 
்தநாடேரபு ்கநாள்ளுதலுக்கும், 
ஒரு பயிறசிலிருநது இன்னநாரு 
பயிறசிக்கு ்ெல்வதறகும் 
பைனபடுத்துஙகள்.

வகுபபில் ்டேைநாடும் ்பநாழுது 
உஙகள் கணபநாரறவறை 
ைநாணவர மீது ்ெலுத்துஙகள்.

அதீத அக்கறை 
பதறவபபடும் 
ைநாணவரகளிடேம் 
்்ருஙகிச் ்ெனறு 
உறரைநாடுஙகள்.

முகத்தின ைநாறைஙகறள 
ைநாணவரகளுக்கநான 
தகவல்களநாக ைநாறறுஙகள்.

ொரத்ரதகளில்ைாத ொரடகள்

மைா்ணெரகளின் மைன உறுதிரயப 
்ைப்டுத்தும் உத்திகள். 
1. மைா்ணெரகளின் தனித்தன்ரமை: நீஙகள் 
அறிநதபடி, வளரிளம் பருவ நிறலயில் 
ைநாணவரகள் சுைைநாக, சுதநதிரைநாக, தஙகள் 
அறடேைநாளத்றத நிறுவ விரும்புவநாரகள். 
இநப்ரத்தில் அவரகளுக்குத் பதறவைநான 
அவ்விடேத்றதத் தநது அவரகள்  தஙகறள 
்வளிபபடுத்த வநாய்பபு வைஙக பவணடும். 
ைநாணவரகளின தனித்தனறைறை ஆதரித்து 
அஙகீகரிபபது எனபது அவரகளது ்ல்வநாழவு, 
கறைல் ைறறும் ஊக்கத்திறகு மிகவும் ்ல்லது. 
இது அவரகள் தஙகள் ்ெைல்களுக்குப 
்பநாறுபபபறகவும் உதவுகிைது.
மைா்ணெரிரடறய தனித்தன்ரமைரய  
ெைரக்கும் சிை ெழிகள்: 
• ஒரு தறலபபில் அவரகள் தஙகள் 

பநாரறவறையும் கருத்றதயும் ்தரிவிக்க 
வநாய்பபு அளித்தல். 

• ைநாணவரகளின கறைல் இலக்றக 
அவரகளுடேன பெரநது நிரணயுஙகள். 
அவரகள் எவ்வநாறு கறக பவணடும் என 
அவரகள் முடிவு ்ெய்ைட்டும். 

• ைநாணவரகள் தஙகளது புரிதறலயும், 
முனபனறைத்றதயும் அவரகளநாகபவ 
பரிசீலிக்கட்டும். 

• எங்கல்லநாம் முடியுபைநா அங்கல்லநாம் 
அவரகளுக்குத் ்தரிவு ்ெய்ை வநாய்பபு 
்கநாடுஙகள். எடுத்துக்கநாட்டேநாக 
ஒபபறடேவுகள் அல்லது வீட்டுப பநாடேம். 

• ைநாணவரகள் அவரகளது கறைலின 
்பநாறுபறப அவரகபள உணரவறத 
ஆதரியுஙகள். இதறகு ஒரு வழி 
“கறபவரநாக எனது பநாத்திரம்..” 
எனை ்ெைல்பநாட்றடே அவரகறள 
பைற்கநாள்ள றவபபது. ைநாணவரகள் 
ஒவ்்வநாருவறரயும் தனித்தனிைநாக இநத 
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வநாக்கிைத்றத முடிக்கச் ்ெநால்லுஙகள். 
பின அறனவரது கருத்துகறளயும் 
வகுபபறையில் விவநாதியுஙகள். 

• ைநாணவரகள் அவரகளது கறைலின 
ப்ரைறைைநான பைக்கஙகறள 
பகிரநது ்கநாணடு ஒருவருக்்கநாருவர 
ைறைவறர முனனுதநாரணைநாக எடுத்துக் 
்கநாள்ளல்.

மைா்ணெரகளிடம் கூர சிந்தரனரய 
ெைரக்கும் உத்திகள். 

‘ஏன் என்று கூறுங்கள்’
ஒரு ைநாணவர பதிலளிக்றகயிபலநா அல்லது 
ஒரு வநாக்கிைத்றதக் கூறும்பபநாபதநா அறத 
ஒரு பகள்விைநாக ைநாறறுஙகள். “ஏன எனறு 
்ெநால்” என அவரகறளக் பகளுஙகள். இது 
பதில் ்ெநால்லும் நிறலறை அவரகளுக்கு 
ஏறபடுத்தி ஆழநது சிநதிக்கத் தூணடுகிைது. 
எடுத்துக்கநாட்டேநாக  “பபநான வருடேத்றத விடே 

இநத வருடேம் பகநாறடே கநாலத்தில் ்வயில் 
அதிகம்’ எனக் கூறினநால் “ஏன எனறு கூறு” 
என அநத ைநாணவறரக் பகட்கலநாம். விறடே 
்தரிைவில்றல எனைநால் விறடேறைத் 
பதடி ஆரநாை ஊக்குவிக்க பவணடும். 
அவரகளநாகபவ பதடிக் கணடுபிடித்து பதில் 
்ெநால்வதறகு ஊக்குவியுஙகள். இது ஒரு 
விதைநான பதடேறல அவரகளுக்குத் தருகிைது. 
பல பகள்விகளுக்கு அவரகபள விறடே 
அறிைவும் இது உதவும்.

நடத்ரதரயக் ரகயாளும் உத்திகள். 

1. ெலுவூட்டுதல்

வலுவூட்டுதல் எனபது ‘ஒரு விதைநான 
்டேத்றதறைச் ்ெைல்படுத்த அல்லது அறத 
ஊக்கபபடுத்த உதவும்’ ஒரு வழிமுறை. 
பல விதஙகளில் இறத வைஙகலநாம். இஙகு 
குறிக்பகநாளநானது ப்ரைறை ்டேத்றதகறள 
அதிகரித்துத் தீஙகு விறளவிக்கும் 
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்டேத்றதகள் ்றடே்பைநாைல் தடுபபது ஆகும். 
ஒரு ்டேத்றதறை வலுவூட்டுவது எபபடி 
எனைநால் 

• ்ெநாறகள் மூலைநாக பநாரநாட்டிபைநா 
ைகிழச்சிறை ் வளிபபடுத்திபைநா ப்ரைறை 
்டேத்றதறை ்வளிபபடுத்துதல். 

• கநாலக்்கடுறவ நீட்டிபபது, அவரகளுக்குப 
பிடித்த ்ெைலுக்கு அதிக ப்ரம் 
ஒதுக்குவது, அவரகறள அநத ் ெைலுக்குத் 
தறலவரநாக்குவது பபநானை ெலுறகறைக் 
்கநாடுத்தல். 

• குறியீட்டுப பநாரநாட்டுகளநான ‘இநத 
வநாரத்தின சிைநத ைநாணவன’ பபநானை 
ைரிைநாறதகறளத் தருதல்.

குறிபபு: பதறவயில்லநாத ்டேத்றதயின 
விறளவு எபபபநாதும் குைநறதறைப 
பநாதிக்கநாதவநாறு பநாரத்துக் ்கநாள்ள 
பவணடும். 

2. அன்ோட நரடமுரே ஒழுங்கு:
அனைநாடே ்றடேமுறை ஒழுஙகுச் 
்ெைல்முறைகள் கவனச் சிதைல்கறளக் 
குறைத்து வகுபபறைறைக் கவனிக்கக் 
கூடிைதநாக ைநாறறி, ப்ரத்றத மிச்ெபபடுத்தித் 
பதறவைறை ்டேத்றதகறளக் குறைக்கிைது. 
இறவ ைநாணவரகளது உணரவுகறளயும் 
்டேத்றதறையும் அவரகபள ெரி்ெய்ை 
உதவுவதநால் அதன மூலம் வகுபபில் சிைபபநான 
கவனம் ்ெலுத்துவநாரகள். இதறகநான சில 
எடுத்துக்கநாட்டுகள் இபதநா,
 
• நிரைநிறுத்தும் ்ணி: ைநாணவரகளுக்கு 

வகுபபுகளுக்கு ்டுவில் அவரகள் ஒரு 
பநாடேத்திலிருநது இன்னநாரு பநாடேத்திறகு 
ைநாறுமுன அவரகள் ஈடுபநாட்டுடேன 
்ெய்ை ஒரு பணிறைக் ்கநாடுஙகள். 
இது உஙகளிடேமிருநது ப்ரடிைநான 
அறிவுறுத்தல்கள் பதறவபபடேநாத ஒரு 
பணிைநாக இருக்கும். ைநாணவரகள் 
இபபயிறசிக்குப பின சுலபைநாகப புதிை 
பநாடேத்தில் கவனம் ்ெலுத்துவநாரகள். 
இபபணியில் அறனவரும் கலநது 
்கநாள்ளுைநாறு பநாரத்துக் ்கநாள்ளுஙகள். 
எ.கநா. - விழிபபுணரவு அல்லது 
நிறலநிறுத்தும் நுட்பம் வழிமுறை 
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• விொத றநைம் : ைநாணவரகள் ஒனறு 
பெரநது அந்நாளின இறுதியில் 
தநாஙகள் கறை பநாடேப்பநாருள் குறித்து 
விவநாதிபபநாரகள். 

• மைனகெழச்சிரயச் ெரி்ாரத்தல்: 
ைநாணவரகள் அறனவரும் ஒனறு 
பெரநது அவரகள் அனறு எவ்வநாறு 
உணரகிைநாரகள் ைறறும் அனறைை 
்நாளின பதறவ எனன எனறு 
உறரைநாடுவநாரகள்.

3. ெகுப்ரே ஒப்ந்தம். 
வகுபபறை விதிகளுக்குப பதிலநாக வகுபபறை 
ஒபபநதகறள வகுபபு முழுறைக்கும் 
உருவநாக்குஙகள். ஐநது விதிகளுக்கு 
மிகநாைல் ப்ரைறைைநான வநாரத்றதகபளநாடு 
அறனத்துச் சூழநிறலகறளயும் கருத்தில் 
்கநாணடு ஒபபநதஙகறள உருவநாக்க 
பவணடும். ப்ரைறை வநாரத்றதகள் எனைநால் 

ைநாணவரகள் எனன ்ெய்ைக் கூடேநாது 
எனபதறகு பதிலநாக எனன ்ெய்ைலநாம் எனக் 
கூறுவதநாகும். எடுத்துக்கநாட்டேநாக ‘‘்நான இனறு 
ஒருவறரயும் உறதக்கபவநா அடிக்கபவநா  
ைநாட்படேன” எனபதறகு பதிலநாக ‘்நான 
ைநாறரயும் ்தநாநதரவு ்ெய்ைநாைல் இருபபபன” 
என ப்ரைறைைநாகக் கூறுவதநாக இருக்க 
பவணடும். இவ்விதிகறள ைநாணவரகறளக் 
்கநாணபடே நிரணயித்தநால் அது அவரகளது 
தனித்தனறைக்கு உதவும். பைலும் அவரகளது 
்பநாறுபபுணரவும் கூடும். 

ஆனநால் வகுபபறையில் ்றடேமுறை 
ஒழுஙகிறகும், கலநாெநாரத்துக்கும் 
இவ்விதிகறள விடே முக்கிைத்துவம் அதிகைநாக 
இருக்க பவணடும். இவ்விதிகள் வகுபபில் 
அறனவர பநாரறவயிலும் உள்ளவநாறு 
இருக்கலநாம். படிபபதில்  சிரைபபடும் 
ைநாணவரகளுக்குப படேைநாகவும் தரலநாம். 

  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. விவநாதிக்கபபட்டே உத்திகளில் உஙகள் வகுபறபக் றகைநாள எது மிகவும் பைனபடும்? ஏன? 

2. உஙகள் வகுபபில் இவ்வுத்திகறள எபபடிப பைனபடுத்துவீரகள்?
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மைா்ணெரகளின் திேரமைகரை 
ஊக்குவித்தலும் ககாண்டாடுதலும். 

ஒரு வகுபபறையில் பல்பவறு நிறலகளில் 

உள்ள ைநாணவரகள் இருபபநாரகள். அவரகள் 

்ைநாழி, ைதம், கலநாச்ெநாரம், பைக்கவைக்கம், 

்பநாருளநாதநாரப பினனணி ைறறும் கறைல் 

திைனில் ்வவ்பவறு  படிநிறலகளில் 

இருக்கலநாம். பநாடேத்திட்டேமும் கறறுத் தரும் 

விதமும் இவறறிறபகறப இருக்க பவணடும்.

ஒவ்்வநாரு ைநாணவரின ்ல்வநாழவும் 
அவரகளது தனித்தனறை ைறறும் 
பினனணிறைப ்பநாறுத்து ைநாறுபடும். 
ஆயினும் அறனவறரயும் ெைைநாகப 
பநாரபபதும், ்டேத்துவதும் ஆசிரிைரகளின 
முக்கிை பணிைநாகும். ைநாணவரகளின 

பதறவக்பகறப அவரகளுக்கு ்நாம் அளிக்கும்  
ஊக்கம் ைநாறுபடும். இவ்பவறுபநாடுகறள 
உணரநது ்நாம் அவரகறள அரவறணத்துச் 
்ெல்ல பவணடும். 

ைநாணவரகள் கறறு வளரும்பபநாது 

அவரகள் தஙகறள எது பவறுபடுத்திக் 

கநாட்டுகிைது எனறும் எதில் அறனவரும்  

ஒறறுறை எனறும் அவரகபள அறிவநாரகள். 

ைநாணவரின பினனணி ைறறும் திைன 

எவ்வநாறிருநதநாலும் அவரகளுக்கு ்நாம் 

ெைவநாய்பறப உறுதி ்ெய்ை பவணடும். 

இச்்ெைல்கள் அறனவறரயும் உள்ளடேக்கிை 

வகுபபறைறை உருவநாக்கி ைநாணவரகள் 

ைறைவரகறள ைதிக்கக் கறறுத் தரும். 
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கலநாச்ெநாரம் எனபது ஒரு 
குழுவின ்ம்பிக்றககள், 

்ெைல்பநாடுகள், குணஙகள், 
கறலகள் ைறறும் 

்ைநாழி பபநானைவறறை 
உள்ளடேக்கிைதநாகும்.

ஒருெரின் 
கைாச்ொைத்ரத 
மைதிப்து கறேலின் 
முக்கியப ்ங்காகும்

ஆ

ஈ

அ
இ

இநத நிகழவுகளின தநாக்கம் அவரகளுறடேை 
தனித்தனறையுடேன கலநது ்வணணிலநா 
ைறறும் ைதிவநாணன அவரகள் தஙகறள அறிநது 
்கநாள்கிைநாரகள் எனறு உணரத்துகிைது.

்ம்முறடேை ெமூக ைறறும் சூழநிறல கநாரணிகள் ்ைது தனி அறடேைநாளஙகறள 
்வளிபபடுத்தவும் சிலெைைம் குறைவநாக ்வளிபபடுத்துவதறகும் கநாரணைநாக அறைகினைன. 
உதநாரணைநாக ்வணணிலநா ைறறும் ைதிவநாணன தனி அறடேைநாளம் ஒனைநாகபவ 
இருநதநாலும் பள்ளிச் சூைலில் அவரகள் அறத ்வளிபபடுத்தும் விதம் ைநாறுபடும்.

ஒரு மைா்ணெர ஒறை றநைத்தில் ்ை தைப்ட்ட நிகழ்வுகளில் கைந்துககாள்ைைாம்

இது அெரகளின் தனி 
அரடயாைம் ஆகும்.
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  கெயல்்ாடு:

1. ஒரு ைன வறரபடேம் உருவநாக்குஙகள் (எ,கநா கீபை தரபபட்டுள்ளது). அதில் ைநாணவரகளின 
பல்பவறு பினனணிகறளக் குறிபபிடுஙகள் (வைது பநாலினம், சிைபபுத் பதறவகள், 
்பநாருளநாதநார நிறலறை)

2. மூனறு வணணஙகறளத் பதரந்தடுஙகள் (i) ்டுநிறல, (ii) ஒரு பக்கச் ெநாரபு 
(iii) பநாகுபநாட்டுக்கு எதிரநாக 

3. இப்பநாழுது இக்கூறுகளில் நீஙகள் பள்ளியில் எபபடி ்ெைல்படுவீரகள் என வணணம் 
தீட்டுஙகள்.
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உள்-தறலபபு

உள்-தறலபபு

உள்-தறலபபு

உள்-தறலபபு

உள்-தறலபபு முக்கிைத் தறலபபு

உள்-தறலபபு
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  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. வகுபபறையில் எந்தநத  ெைைஙகளில் ் நான ஒருவருக்கு ஆதரவநாகவும் இன்னநாருவருக்கு 
எதிரநாகவும் ்ெைல்பட்டுள்பளன? 

2. எனது வகுபபறைறை அறனவறரயும் உள்ளடேக்கிை ஒனைநாக ைநாறை எனன முைறசிகள் 
எடுபபபன?

3. ைநாணவரகள் பவறறுறையில் ஒறறுறை கநாண ்நான எனன முைறசி எடுக்க முடியும்?

பிேர நிரையில் நம்ரமை ரெத்துப 
்ாரத்தல்

பிைர நிறலயில் ்ம்றை றவத்துப 
பநாரத்தல் எனபது ைறைவரகள் ஒனறை 
உணரும் ்பநாழுது அவரகள் ஏன அவ்வநாறு 
உணரகிைநாரகள் எனறு ்நாம் புரிநது 
்கநாள்வதநாகும். ்நாம்  அறதச் ெரிைநாக புரிநது 
்கநாள்ள முடிைநாவிட்டேநாலும் அவரகள் உணரவு 
நிைநாைைநானது  என நிறனபபபத ஆகும். 
ப்ரைறை ைனிதரகள் சூழநத ைநாணவரகள் 
கறைலின மிகச் சிைநத நிறலயில் இருபபநாரகள். 
வகுபபறையில் பிைர நிறலறை உணரதறல 

வளரபபது அவரகள் அத்தறகை உைவுகறள 

அறைத்துக் ்கநாள்ள றக்கநாடுக்கும். பிைர 

உணரறவப புரிநது ்கநாணடு ்ெைல்படும் 

ஆசிரிைர ஒவ்்வநாரு ைநாணவருக்கும் 

வழிகநாட்டிைநாக இருபபநார. நீஙகள் பிைர 

நிறலறைப புரிநது ்ெைல்படும் ஆசிரிைரநாக 

இருக்கும் பட்ெத்தில் ைநாணவரகளிடேமும் 

அபத ைனநிறலறை உஙகளநால் ்கநாணடு 

வர முடியும். இவ்வுத்திகறளத் தினமும் 

பைனபடுத்திப பிைர நிறலறை உஙகள் 

நிறலைநாக எணணும் ஆசிரிைரநாக ைநாறுஙகள்.
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  கெயல்்ாடு:

பிைர உணரறவ உணரத்தும் வறரபடேம் 
எனபது ்ைது ்ெநாறகளும் ்டேவடிக்றககளும் 
எவ்வநாறு ்ைது எணணம் ைறறும் 
உணரவுகளுடேன ்தநாடேரபு ்கநாணடுள்ளன 
எனபறதச் சிைபபநாகப புரிநது ் கநாள்ள ஒரு வழி. 
இது ்நானகு பிரிவுகளநாக பிரிக்கபபட்டுள்ளது. 
சிநதித்தல், உணரதல், கூறுதல், ்ெய்தல். 

• ்கநாடுக்கபபட்டுள்ள ்பட்டிறைப பநாருஙகள் 

• உணரதல் பகுதியில் நீஙகள் உணரும் 
ஒரு ்ெய்திறை எழுதுஙகள். 

• சிநதித்தல் பகுதியில் அவ்வுணரவுடேன 
்தநாடேரபுறடேை ஒரு சிநதறனறை 
எழுதுஙகள். 

• பின ்ெய்தல் பகுதியில் அவ்வுணரவு 
வரும் ்பநாழுது நீஙகள் ்ெய்யும் ்ெைறல 
எழுதுஙகள். 

• கூறுதல் பகுதியில் எனன ்ெநால்வீரகபளநா 
அறத எழுதுஙகள். 

• எடுத்துகநாட்டேநாக, ்நான பதட்டேைநாக 
உணரும்பபநாது, ்நான தவறு ்ெய்து 
விடுபவபனநா எனச் சிநதிபபபன, இவ்வநாறு 
உணரும்பபநாது ்நான ைனனியுஙகள் 
(்ெநால்) எனக் கூறுபவன. பினனர ஆைைநாக 
மூச்றெ இழுத்து விடுபவன (்ெைல்)

• இபபயிறசிறை இப்பநாழுது வகுபபில் 
நீஙகள் றகைநாளச் சிரைபபடும் ஒரு 
ைநாணவனுடேன ்ெய்யுஙகள். 

ஆசிரிைர றகபைடு78

இைக்க ெரை்டம்

கொல்ெது சிந்திப்து

கெய்ெது உ்ணரெது

பைனநாளர
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  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. ்பநாதுவநாக நீஙகள் பிைர நிறலறை உணரநது அளிக்கும் பதில்கள் ைநாறவ? குறிபபநாக 
அம்ைநாணவனின நிறல அறிநது ்ெைல்படேத் பதறவைநானறத பைலும் சில வழிகறள 
சிநதிக்க உஙகளநால் இைலுைநா? 

மைா்ணெரகரையும் அெரகைது றதரெகரையும் மைதித்தல்

வித்திைநாெைநாகக் கறகும் சிநதிக்கும் ைநாணவரகளுக்கு அவரகள் பிைரநால் புரிநது ்கநாள்ளபபட்டு 
ஆதரவளிக்கபபடுகிைநாரகள் எனறு உணரதல் மிகவும் முக்கிைைநானது. அது அவரகறள 
ஊக்கபபடுத்தவும் அவரகளது விழிபபுணரறவ அதிகபபடுத்தவும் உதவும். அதனநால் 
ைநாணவரகள் ்னைநாகப படிக்க எது பதறவ எனபறத கவனித்துக் ்கநாணபடே இருஙகள். 
சில ெைைஙகளில் அவரகளநால் தஙகளது பதறவறைச் ்ெநால்லத் ்தரிைநாது. அவரகளுடேன 
அைரநது பபசி அத்பதறவகறளப பரிசீலியுஙகள்.
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  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. வளரிளம் பருவத்தினரின பதறவறை எபபடி அறிநது ்கநாள்வீரகள்? 

ெைரிைம் ்ருெத்தினருடன் கதாடரபு ககாள்ைல்

வளரிளம் பருவத்தில்தநான ைநாணவரகள் தஙகள் தனித்தனறைறை ்வளிபபடுத்துவநாரகள். 
இநப்ரத்தில் அவரகளின ஆசிரிைரநான நீஙகள் முக்கிைப பஙகநாறறுகிறீரகள். நீஙகள் 
அவரகறள அவரகளநாகபவ ஏறறுக் ்கநாணடு, ைதித்து ஆதரவு தநதநால் அவரகள் உரிறைைநாக 
உஙகளுடேன எளிதில் பைகுவநாரகள். வளரிளம் பருவம் எனபது மிகவும் முக்கிைைநான 
கநாலகட்டேம். இதில் ைநாணவரகள் தஙகள் எணணஙகறளப பகிரநது்கநாள்ள ஒருவறரத் 
பதடுவநாரகள். அவரகளின ஆசிரிைரநாக நீஙகள்தநான முதலில் இருபபீரகள். சில பள்ளிகள் 
ஒபர ைநாதிரிைநான பதரவுகள் ைறறும் ்வறறிறை ைட்டுபை குறிக்பகநாளநாகக் ்கநாணடுள்ளன.  
அதனநால் ைநாணவரகறளப புரிநது ்கநாள்ள அவரகளுக்கு ப்ரம் இருபபதில்றல. அதனநால் 
உஙகள் ைநாணவரகளுடேன ்னகு பைகி அவரகள் இநத ெவநாலநான வளரிளம் பருவத்றத கடேநது 
்ெல்ல உதவுவது அவரகளுக்கு மிகுநத ்னறை உணடேநாக்கும்.

  சிந்தரன கெளிப்ாடு:

1. உஙகள் ைநாணவரகள்/வளரிளம் பருவத்தினருடேன பைக நீஙகள் பினபறறும் வழிமுறைகள் 
ைநாறவ? 
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அத்தியாயம் IX

அடுத்து என்ன?
  கறேல் றநாக்கம்: 

இநத அத்திைநாைத்தின இறுதியில் நீஙகள்

• நீஙகள் உஙகள் பைணத்துடேன ைநாணவரகளின பைணத்றதத் ் தநாடேரபு படுத்துவீரகள். 

• ைநாணவர பயிறசி ஏட்டிறகு ஓர  அறிமுகம் ்பறுவீரகள் : ஏன, எனன, எபபடி? 

• உஙகள் ைநாணவரகளுடேன இக்கறைறல எபபடி முன்னடுபபது எனபது பறறிை 

்தளிவநான கருத்து கிறடேக்கும்.

ஆசிரிைர றகபைடு 81
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ஆசிரிைர றகபைடு82

உங்கள் ் ய்ணத்துடன் மைா்ணெரகளின் 
்ய்ணத்ரத இர்ணத்தல். 

்பநாதுவநாக ஆசிரிைர எனபவர 
ைநாணவரகளுக்குக் கறைலில் 
ஆதரவும் கல்வி கறகும் உத்திகளில் 
புதிை பநாணிகறளக் றகைநாணடும் 
முடிநதவறர அவரகளுக்கு வழிகநாட்டுவநார. 
வகுபபறையில் அவர ைநாணவரகளின 
தனிபபட்டே உணரவு ெம்பநதபபட்டே ைறறும் 
குடும்ப பிரச்ெறனகளுக்கு ஆதரவுடேனும் 
உணரவுபூரவைநாகவும் வழிகநாட்டேலநாம். 
ஆசிரிைர சில ைநாணவரகளின உணரவு 
ரீதிைநான பிரச்ெறனகளுக்கும் அவரகளது 
வித்திைநாெைநான ்டேத்றதகளுக்கு கநாரணம் 
எனன என கணடுபிடிக்கலநாம். 

தனனிரக்கமுள்ள, பிைர நிறல உணரநது 
கவனைநாகக் பகட்கும் திைனுறடேை 
ஆசிரிைரநாக உஙகறள ைநாறறிக் 
்கநாள்ளும் இபபைணம் உஙகறள 
இனனும் ்ைருபகறறும். ைநாணவருக்கும் 
பலனளிக்கும். ஒரு ைநாணவரிடேம்  
ஆபரநாக்கிைைறை ைன்வழுச்சி அல்லது 
்டேத்றத ்வளிபபட்டேநால் ஓர ஆசிரிைரதநான 
அறத முதலில் கவனித்து ஒரு சிைநத 
ைன்ல ஆபலநாெகரிடேபைநா ைருத்துவரிடேபைநா 
அபபிரச்ெறனறைக் ்கநாணடு ்ெனறு 
தீரக்க முடியும்.

மைா்ணெர ரகறயட்டிறகான அறிமுகம் 
– ஏன்? 

்நாம் ஏறகனபவ பநாரத்தபடி, வளரிளம் 
பருவம் எனபது வளரச்சிக்கு மிகவும் 
முக்கிைைநான பருவம். அதில் எடுக்கும் 
முடிவுகளநால் அவரகள் கறகும் திைன ைறறும் 
பைக்கஙகளநால் அவரகளது வநாழவில் நீணடே 
்நாள் தநாக்கத்றத ஏறபடுத்தும்.

குறிபபநாக பநாதிக்கபபடேக்கூடிை 
இறளஞரகள், பபநாதுைநான வநாய்பபுகபளநா 
விழிபபுணரறவப ்பறும் இடேஙகள் 
பறறிை தகவபலநா இல்லநாதிருக்கிைநாரகள். 
எனபவ அவரகளநால் தஙகறள வளரத்துக்  
்கநாள்வது இைலநாைல் பபநாகிைது. 
்பநாதுவநான கறைல் அறைபபிலிருநது 
இப்பருந்தநாறைநால் அவரகள் 
்தநாடேரபறறுப பபநாய்விட்டேநாரகள். இவ்வைது 
ைநாணவரகறளச் ்ெனைறடேவதன 
மூலம் அவரகள் தஙகள் வநாழக்றகறைச் 
சீரறைத்துக் ்கநாள்ளவும் ்தளிவநான 
முடிவுகள் எடுக்கவும் ்ம்ைநால் உதவ 
முடியும். உஙகள் ைநாணவரகளுக்குக் 
கிறடேத்த ைநாணவர பயிறசி ஏடு 
வளரிளம் பருவத்தினருக்கு வழிகநாட்டி 
அறைத்துச்்ெனறு அவரகளது 
்ல்வநாழவிறகும் கறைறல ஊக்குவிக்கவும் 
கட்டேறைக்கபபட்டே ஒரு கூட்டு முைறசிைநாகும்.

மைா்ணெர ரகறயடு : என்ன மைறறும் 
எப்டிப ்யன்்டுத்த றெண்டும்? 

இம்ைநாணவர றகபைடு யூனி்ெஃபின 
வநாழவிைல் திைன கட்டேறைபபின 
அடிபபறடேயில் கறலச் ்ெைல்பநாடுகள், 
ஆய்வு ெநாரநத கருத்துகள் ைறறும் 
பல தளஙகளில் பல பிரச்ெறனகறள 
றகைநாளும் ஒரு கூட்டுக் கலறவைநாகும். 
இது பல்பவறு ைநாறுபட்டே கறைல் 
முறைகளுக்கும், திைனகளுக்கும் 
பைனபடுைநாறு கட்டேறைக்கபபட்டுள்ளது.

இக்றகபைட்டில் வடிவறைக்கபபட்டுள்ள 
்ெைல்பநாடுகள் மூலம் ஆசிரிைரகள் 
ைநாணவரகளின ைன்வழுச்சி ்லறன 
பைம்படுத்தி வநாழவிைல் திைனகறள 
வளரக்க பவணடும்.
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ஆசிரிைர றகபைடு84

முடிவுறர
அனபநான ஆசிரிைபர,

நீஙகள் உஙகளுக்குள் ஓர அருறைைநான பைணத்றதச் ்ெய்து 
முடித்திருக்கிறீரகள். இப்பநாழுது நீஙகள் மீணடும் உலகத்றதப 
புதிைதநாக எதிர்கநாள்ளத் தைநாரநாகிவிட்டீரகள். இபபைணம் 
உஙகறள புத்துணரச்சியுடேனும் ஆறைலுடேனும் மீணடும் உஙகள் 
பள்ளி எனும் வைலில் இைஙகி ைநாணவரகள் எனை ்நாறறை 
்டேத் தைநாரநாக்கியிருக்கும் என ்ம்புகிபைநாம். ்நாம் ்ம்றை 
உள்ளிருநது ெரி ்ெய்வது ெவநாலநான விஷைபை. அதுவும் ஒரு 
கணணநாடி முன நினறு ்நாம் ்ம்றைப ப்ரறைைநாகப பநாரபபறதப 
பபநால ்ெௌகரிைைநாக இருக்கலநாம். இக்கடினைநான பைணத்தில் 
ஊக்கத்பதநாடும் உறெநாகத்பதநாடும் கலநது்கநாணடு முடித்ததறகு 
்னறியும் வநாழத்துகளும். இது உஙகறள ஒரு தனிைனிதனநாக 
்ைருபகறறுவபதநாடேல்லநாைல் உஙகறள ஒரு சிைநத ஆசிரிைரநாகவும் 
உஙகள் ைநாணவரகளுக்கு ஒரு சிைநத வழிகநாட்டிைநாகவும் 
ைநாறறியிருக்கும். இப்பநாழுது நீஙகள் இபபைணத்தில் 
கறைறத்ைல்லநாம் உஙகள் வகுபபறையில் பைனபடுத்தி 
ைநாணவரகள் அவரகளது பயிறசிபைட்றடேப பைனபடுத்துறகயில் 
அவரகளுக்கு உதவ வழிகநாட்டும்.

சுைவளரச்சி எனபதறகு முடிவில்றல. நீஙகள் ்தநாடேரநது 
கறறு பைனபைலும் வளரலநாம். நீஙகள் இபபயிறசிறை 
முன்னடுத்து, ைநாணவரகளுக்கநாகவும், ைநாணவரகளுடேனும், 
ைநாணவரகளிடேமிருநதும் பைலும் கறறுக்்கநாள்ளுஙகள்.

்ல் வநாழத்துகள்
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்ாலியல் ென்முரேக்கு உள்ைான குழந்ரதகளிடம் காணும் அறிகுறிகள்.

• ஒரு ைநாணவர வகுபபிலிருநதும் ைறை ைநாணவரகளிடேமிருநதும் தனித்து இருபபறத 
கநாணலநாம்.

• ைநாணவரகளின வைக்கைநான ்டேத்றதயில் திடீர ைநாறைஙகள் ஏறபடேலநாம்.

• பகநாபம், பைம், பநாதுகநாபபினறை அல்லது தனிறை பபநானை ைனநிறலயில் வரும் 
திடீர தடுைநாறைஙகள்.

• சில ்பரகள் அல்லது இடேஙகறளப பறறிை புதிை அல்லது அெநாதநாரண பைத்றத 
உருவநாக்குகிைது.

• தனறனயும், தன உடேறலயும் ்வறுபபது பபநால நிறனபபது.

• ைநாணவரகளின உணவுபபைக்கத்தில் திடீர ைநாறைம் ஏறபடேலநாம் - அவரகள் ெநாபபிடே 
ைறுக்கலநாம், ெநாபபிடுவதறகு சிரைபபடேலநாம் அல்லது திடீ்ரன அதிகைநாக ெநாபபிடேலநாம்.

• பநாதிக்கபபட்டே ைநாணவரகளுக்குத் தூக்க பிரச்ெறனகள் ைறறும் கநாரணமில்லநாைல் 
தீைகனவுகள் வரலநாம்.

• இளம் பருவத்தினர தநாைநாகபவ உடேலில் கநாைஙகறள ஏறபடுத்திக்்கநாள்ளுதல், 
தற்கநாறல முைறசி, ைறைவரகளுடேன பபெ பைம் ைறறும் வயிறறு வலி ஆகிைறவ 
்பரும்பநாலும் கநாணபபடுகினைன.

றமைறகாணும் அறிகுறிகரை கண்டறிந்தால் ஆசிரியரகள் கெய்ய றெண்டியரெ.

• வைக்கத்திறகு ைநாைநாக நீஙகள் எறதைநாவது கவனீத்தீரகள் எனைநால் அறத  
வகுபபிறகு முனபு பபெநாைல் குைநறதகளிடேம் தனித்தனிபை பபெலநாம்.

• ைநாணவரகளின பநாதுகநாபபிறகு பிரச்ெறனைநாக இருக்கும் ்டேத்றத முறைகறள 
கவனிக்கலநாம். அவரகளிடேம் உள்ள கவறலக்குரிை ்டேத்றத முறைகறளயும் 
கவனிக்கலநாம்.

• பிைரிடேம் தகவறலப பகிரும்பபநாது குைநறதகளின ஒபபுதறலயும் ்பை பவணடும்.

• தறலறைைநாசிரிைரிடேம் ்தரிவிக்கலநாம் ைறறும் பநாதிக்கபபட்டே குைநறதகளின 
தகவல் பநாதுகநாக்கப படேபவணடும்.

• பிரச்ெறனகறள ்பறபைநாரகளிடேம் ்தரிவிக்க பவணடும்.

• ஆபலநாெறன ் ெைல்முறைறை விளக்கி பினனர குைநறதயின ெம்ைதத்றதப ் பறறு 
ைன்ல ஆபலநாெகறர அணுகலநாம்.

• குைநறதகள் பநாதுகநாபபிறகுக் கட்டேணமில்லநாத் ் தநாறலபபசி எணறண 1098 ைறறும் 
14417 அறைக்கப பரிநதுறரக்கலநாம்

ஆசிரியரகளின் கெனத்திறகு
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