குழந்ைத ேமம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் முைறகள்
உடல் வளச்சி
* உடல் வளச்சி என்பது பல காலக்கட்டங்கைள உள்ளடக்கியது.
* உடல் வளச்சி உயிrயல் நியதிக்கு உட்பட்டதாகும். பிறப்பு முதல் இரண்டு வயது வைர உடல்
வளச்சி விைரவாக நைடெபறுகிறது. அதன் பின்ன உடல் வளச்சி குமரப் பருவத்ைத ேநாக்கி
ெமதுவாக நைடெபறுகிறது.
* நரம்பு மண்டல வளச்சி: பிறப்பிற்கு முன்னரும் பிறந்த பின்ன மூன்று அல்லது நான்கு
ஆண்டுகளுக்கு மிக விைரவாக நைடெபறுகிறது. இதன் பின்ன நரம்பு மண்டல வளச்சி
ெமதுவாக நைடெபறுகிறது.
* மூைள வளச்சி பிறப்பு முதல் நான்கு வயதுவைர விைரவாகவும் அதன் பின்ன எட்டு
வயதுவைர மிதமாகவும், பின்ன பதினாறு வயதுவைர மிதமாகவும் முன்ேனற்றமைடந்து
முழுைமயைடகிறது.
* பிறக்கும்ெபாழுது குழந்ைதயின் மூைளயின் நிைற 35 கிராம் ஆக உள்ளது. பருவமைடந்த
பின்ன மூைளயின் அளவு 1260 கிராம் முதல் 1400 கிராம் வைர உள்ளது.
* பிறக்கும்ெபாழுது கால் மடங்காகவும், ஒன்பதாவது மாதம் அைர மடங்காகவும், இரண்டாவது
வயதின் முடிவில் முக்கால் மடங்காகவும், நான்காவது வயதில் ஐந்தில் நான்கு மடங்காகவும்,
ஆறாவது வயதில் 90 விழுக்காடாகவும் மூைளயின் வளச்சி உள்ளது.
* மூைளயின் வளச்சி உடலின் எைடயுடன் ஒப்பிட்டுப் பாக்கும்ெபாழுது, பிறக்கும்ெபாழுது அது
1/18 ஆகவும், பதிைனந்தாவது வயதில் 1/30 ஆகவும், பருவமைடயும் ெபாழுது 1/40 ஆகவும்
உள்ளது.
* குழந்ைதயின் உயரம் பிறக்கும்ெபாழுது சுமா 52 ெசன்டிமீ ட்டராகவும், ஐந்தாவது வயதில் 106
ெச.மீ ஆகவும், ஒன்பதாவது வயதில் 131 ெச.மீ ஆகவும், 13 வயதில் 151 ெச.மீ ஆகவும் உள்ளது.
ஆரம்ப நிைலயில் உயரவளச்சி விைரவாகவும் பின்ன ெமதுவாகவும் உள்ளது.
* ெபண் குழந்ைதகளின் உயர வளச்சி: ஆண் குழந்ைதகைளவிட சற்றுக் குைறவாக உள்ளது.
குழந்ைதகளின் உயர வளச்சியில் தனியாள் ேவறுபாடு அதிகமாகவுள்ளது. * சில குழந்ைதகள்
உயரமாகவும் சில குழந்ைதகள் குள்ளமாகவும் உள்ளன. ஆறு அல்லது ஏழு வயதில் உயரமாக
உள்ள குழந்ைத 15 அல்லது 16 வயதில் உயரமாக உள்ளன.
* பிள்ைளப் பருவேம கற்றலுக்கு ஏற்ற பருவம். உடல் வளச்சி என்பது உடலின் ெபருக்கத்ைத
மட்டுேம குறிப்பதல்ல. அதன் ெசயல்திறைனயும் குறிக்கிறது.
* உடல் உறுப்புகளின் வளச்சியுடன் கூடேவ புலனியக்க வளச்சியும் நைடெபறுகிறது. குழவிப்
பபுவத்திேல ேகட்கும் திறன் முழு வளச்சி நிைலைய எட்டுகிறது.
உடற் பண்புகள்:
5 முதல் 8 வயது வைர
* ஏறத்தாழ 100 ெச.மீ உயரம்(வருட சாராசr உயர வளச்சி 5 ெசமீ முதல் 7.5 ெசமீ வைர).
* ெசயல்பாடுகள் அைனத்தும் உடல் சாந்ததாக இருக்கும்.
* கால்கள் விைரவாக வளச்சி அைடகின்றன.
* ஆண்கைள விடப் ெபண்கள் விைரவில் பருவமைடகின்றன.
* தைசகளின் இயக்கம் விைரவாகவும் ஆற்றல் மிக்கதாகவும் இருக்கும்.
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* மூக்கு மற்றும் ெதாண்ைடக் ேகாளாறுகள் அடிக்கடி ஏற்படுவதுண்டு.
* உயரம் மற்றும் எைட வளச்சி வதம்
Q
5 முதல் 11 வயது வைர ெமதுவாகவும் நிதானமாகவும்
நைடெபறுகிறது.
* வயிறு புைடக்க உணவருந்த விரும்புகின்றன.
* கருத்துக்கள் ெதளிவற்றதாகவும், ஒழுங்கற்றதாகவும் இருக்கும்.
* குளிப்பதற்கு மறுப்ப.
* ெசயல் ேவகத்தில் படிப்படியான முன்ேனற்றம காணப்படும். இது நிதானத்ைதயும்
துல்லியத்ைதயும் ேநாக்கி வளரும்.
* உடல் நலம் முன்ேனற்றமைடயும்.
9 முதல் 11 வயது வைர
* இது முழுக்க முழுக்க ெசயல்திறன் மிக்க வயதாகும்.
* ெபாதுவாகத் திடமாகவும் ஆேராக்கியமாகவும் உள்ள வயதாகும்.
* தின் பண்டங்கள் மீ து அதிக விருப்பம் காட்டுவ.
* ஆண்கள் வாலிப வயதின் பாதி எைடயிைனப் ெபற்றவகளாக இருப்ப.
* ெபண்களின் உடல் திறன்கள் 11 வயது வைர ெமதுவாகவும், திடமாகவும் முன்ேனற்றமைடயும்.
அதன் பின்ன திறைமகள் நி்ைலப்படும்.
* ஆண்கைளப் ேபால ெபண்கள் உடல் வலிைமகைளயும், ஆேராக்கியத்ைதயும் அைடய
முடிவதில்ைல.
* உடல் வலிைம 11 வயது முதல் 13 வயது வைர ெபண்களுக்கு தற்காலிகமாக நிறுத்தி
ைவக்கப்பட்டுள்ளது.
* ேபாட்டி விைளயாட்டுக்களில் அதிக ஆவம் காட்டுகின்றன.
* உடற் ெசயல்பாடுகளுக்குப் பின்ன எளிதில் ேசாவைடகின்றன.
* ைககளின் சிறு தைசகள் நல்ல வளச்சிையப் ெபறுகிறது.
* வயது அதிகrக்க அதிகrக்க நிதானத்தின் ேவகம் அதிகrக்கிறது. அது துல்லியமாக
முன்ேனற்றமைடகிறது.
* 11 வயது வைர ெபண்களின் உயரம் மற்றும் எைடயின் வளச்சி ேநத்தியாக உள்ளது.
ஆண்களின் வளரச்சி ெபண்கைள விட நன்றாகவும் உள்ளது.
உடல் ேதைவகள்:
5 முதல் 8 வயது வைர
* 10 முதல் 12 மணி வைர நல்லுறக்கம், பற்களின் பாதுகாப்பிற்குத் ேதைவ. அடிக்கடி ஒய்வு,
ெபாழுேபாக்கு அம்சங்கள், ஒடியாடி விைளயாடுதல் அவசியமாகிறது. உணவருந்தப் பழக்குதல்,
ெபாருள்கைளக் ைகயாளக் கற்றுக் ெகாடுத்தல், விைளயாட ேபாதுமான இடம், ஆைடகைளத்
தூய்ைமயாக ைவத்துக் ெகாள்ளுதல் ேபான்றவற்ைறக் கற்றுத் தருவது மிக அவசியமாகிறது.
* தட்டம்ைம, ெபான்னுக்குவங்கி,
Q
கக்குவான், இளம் பிள்ைளவாதம், மூச்சுக் ேகாளாறுகள் ேபான்ற
ேநாய்களிலிருந்து குழந்ைதகைளக் காப்பாற்ற உதவுது அவசியம்.
9 முதல் 11 வயது வைர
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* குழந்ைதகளின் உடல் இயக்கங்கைளச் ெசம்ைமப்படுத்த ஆடல், பாடல் உடற்பயிற்சி, ேயாகா
ேபான்றவற்றில் ஈடுபடச் ெசய்தல்.
* சுயமாக உடல் சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரப் பராமrப்புக்கைள ேமற்ெகாள்ள உதவுதல்.
* குழந்ைதகள் தங்கள் உடல் இயக்கங்கைள வளத்துக் ெகாள்ளவும், கட்டுப்படுத்தி
ெசம்ைமப்படுத்தவும் மற்றும் சிறப்பாக ெவளியிடவும் அதிக வாய்ப்புக்கைளயும், வசதிகைளயும்
அளிக்க ேவண்டும்.
கவனம்:
* கவனம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட மன வன்ைம ஆகும். ேமலும் இது கவனிப்ேபாrன்
உள்ளத்தின் ெசயல், ஒரு வைக அனுபவம் என்றும் கூறலாம்.
* ஒரு ெபாருைளேயா, ெசயைலேயா ெதளிவாக அறியச் ெசய்யப்படும் முயற்சிேய கவனித்தல்
என்று மக்டூகல் வைரயைற ெசய்கிறா.
* அறிதல் ெசயல்பாட்டில் கவனித்தல் என்பது முதல் படிநிைலயாகும். இது ஒரு அறிவு சாந்த
ெசயல் மட்டுமல்ல, மனெவழுச்சி, முயற்சி ேபான்ற பல கூறுகைள உள்ளடக்கியுள்ளது.
* தைலையத்திருப்புதல், பாைவையக் குவித்தல், ெசவிமடுத்தல் ேபான்ற உடல் இயக்கங்களும்
கவனித்தல் இடம் ெபறுகின்றன. புலன்காட்சி, உற்று ேநாக்கல் ேபான்ற ெசயல்களுக்கும் கவனேம
அடிப்பைடயாக அைமகிறது.
* ெதாடபற்ற ஒலிகைள விட ெதாடபுள்ள ஒலிகைளக் ெகாண்ட ஒ இைச நம் கவனத்ைத
எளிதில் கவருகிறது. முழுைமயான ஒவியங்கள், வண்ணம் தQட்டப்பட்ட ஒவியங்கள் மாணவகள்
கவனத்ைத கவரும்.
* ெஹப் என்பவ கவனித்தைல ெபருமூைளயின் ெசயலாகக் கருதுகிறா.
* கவனித்தலின் உளவியல் அடிப்பைட பற்றிய ேகாட்பாடுகளில் 1. ேதவு ெசய்தல் ேகாட்பாடு 2.
ெஹப் ேகாட்பாடு, 3. பிராட்ெபண் ேகாட்பாடு ஆகியைவ குrப்பிடத்தக்கைவ.
* ஒேர பாைவயில் மிகக் குறுகிய ேநரத்தில், எத்தைனப் ெபாருட்கைள அல்லது தூண்டல்கைள
ஒருவன் உணந்து அறிகிறான் என்பேத அவனது கவன வச்சு(Span
Q
of Attention)
வைரயறுக்கப்படுகிறது.
நிைனவு:
* நம் புலன்கள் கற்று அஅனுபவித்த விவரங்கைள மனதில் இருத்திக் ெகாண்டு நமக்குத்
ேதைவப்படும்ேபாது எடுத்துத்தருகிறது.
* மனதில் ேசமித்து ைவத்துளஅள விவரங்கைள நிைனவு என்று கூறுகிேறாம். ெபாருளுணந்து
கற்றல் நQண்ட நிைனவில் நிற்கும்.
* ெமதுவாக நிதானமாக அவசரமின்றிக் கற்பது நிைனவாற்றைலப் ெபருக்கும் மற்றும் ேநரத்ைதச்
சிக்கனப்படுத்தும்.
* பல புலன் வழிக் கற்ரல் மூலமாகக் கற்பைவ மனதில் ெவகுநாட்கள் வைர நிைலத்து நிற்கும்.
* சுதந்திரமாகத் தாேன கற்றல், கற்றவற்ைற நிைனவில் இருத்திக் ெகாள்ள சிறந்த வழியாகும்.
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* ெபாதுவாக நம் புலன்களில் ஏற்படும் தூண்டல்கள் அைனத்தும் முதலில் குறுங்கால நிைனவுப்
பகுதிக்குச் ெசல்கிறது. இவற்றின் நிைலப்புத் தன்ைம சில நாட்கேளா அல்லது சில
வாரங்கேளயாகும்.
* குறுங்கால நிைனவுப் பகுதிக்குட் ெடன்ற விவரங்கைள மீ ண்டும் மீ ண்டும் சிந்தித்து அல்லது
கற்று உணரும்ெபாழுது அல்லது மீ ட்டுக் ெகாணரும்ெபாழுது அைவ ெநடுங்கால நிைனவுப்
பகுதிக்கு எளிதில் ெசன்றைடகிறது.
* நிைனவு 1.புலனறி நிைனவு, குறுகிய கால நிைனவு, நQண்ட கால நிைனவு என மூன்று
வைகப்படும்.
* குறுகியகால நிைனவிைன தற்கால நிைனவு(STM) என்றும், நQண்ட கால நிைனவிைன
நி்ைலயான நிைனவு (LTM) என்றும் குறிப்படுவ.
* ஒேர ேநரத்தில் குறுகிய கால நிைனவில் 7+2 உருப்படிகைள மட்டுேம ைவத்திருக்க முடியும்
என்று ஆய்வுச் சான்றுகள் ெதrவிக்கின்றன. இைதேய நிைனவு வச்சு(Memory
Q
Span) என்று
குறிப்பிடுகிேறாம்.
* நிைனவு வச்ைச
Q
நிைனவு உருைள (Memory Drum) என்ற கருவிையப் பயன்படுத்தி அறியலாம்.
சிந்தைன
* சிந்தித்தல் என்பது ஒரு அறிவாந்த ெசயலாகும். உளவியல் ேநாக்கில் சிந்தைன என்பது
புறத்தூண்டல்களால் நம் உள்ளத்தில் ஏற்படும் அல்லது ெதாடந்து நிகழக்கின்ற ஒரு மனச்
ெசயலாகும்.
* ஒரு குறிக்ேகாைள அல்லது ேநாக்கத்ைத அல்லது முடிைவ அைடவதற்கான வழி ேதடும்
மனத்தளவிலான முயற்சிேய சிந்தைன என்று கூறலாம். ேமலும் சிந்தைன என்பது அறிதல்
திறனின் கூறாகும்.
* பைழய அனுபவங்கைளச் சிந்தித்து அவற்றுடன் புதிய அனுபவத்ைதப் ெபாருத்திப் பாத்து ஒரு
முடிவுக்கு வருவது குவிச்சிந்தைன(Convergent Thinking) என்று கூறுகிேறாம்.
* பைழய அனுபவத்துடன் புதிய அனுபவத்ைதப் ெபாருத்திப் பாத்து ேமலும் ஒரு புதிய
அனுபவத்ைதப் ெபற முயற்சிப்பைத விrசிந்தைன(Divergent Thinking) என்று கூறுகிேறாம்.
* புலன்காட்சி நிைனவு ேபான்ற பலவும் ஆய்ந்தறிதலில் பயன்படுத்தப் படுவதால் ஆய்ந்தறிதைல
சிந்தைனயின் முழுச் ெசயல் எனலாம்.
* ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்ைக அைடய முயலும் ஒருவனுக்குத் தைடகள் ஏற்படும்ேபாது
அவனுக்குப் பிரச்சைன ஏற்படுகிறது. பிரச்சைனகள் இல்ைலெயனில் ஆய்தல் ேதைவப்படாது.
* ஆய்வுகளின் காணப்படும் பல்ேவறு படிகைளப் பற்றி ஜான்டூயி கூறுவன 1. பிரச்சைனைய
உணதல், 2. பிரச்சிைனையத் தQக்கவல்ல விவரங்கைளத் திரட்டுதல் 3. கருதுேகாள்கைள
அைமத்தல் 4. முடிைவ எட்டுதல் 5. முடிைவச் ேசாதித்தறிதல் ஆகியன.
* பல ெசய்திகைள ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து பாத்து அவற்றினின்றும் சில ெபாது விதிகைள
வருவித்தல் ெதாகுத்தறி அனுமானமாகும்.
* ஒரு ெபாது விதிையப் பல தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கும், நிைலைமகளுக்கும் பயன்படுத்திப்
பாத்தல் பகுத்தறி அனுமானமாகும்.
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* தன் எண்ணங்கைள பிறருக்கு எடுத்தியம்பவும், பிற கருத்துக்கைள அறியவும் ெமாழித்திறன்
ேதைவப்படுகிறது.
* சிந்திப்பதற்கும் ெமாழி பயன்படுகிறது. ெமாழியின் வளச்சிக்கும் சிந்தைன உதவுகிறது.
அறிதல் திறன் வளச்சி
* குழந்ைதயின் வளச்சியின் முக்கியக் கூறாக அதன் அறிதிறன் வளச்சி (Intellectual or Cognitive
Development) விளங்குகிறது.
* ஒருவ தனது சுற்றுப்பிறச் சூழைலப் புrந்து ெகாள்ளக்கூடிய திறன் வளச்சிைய அறிதல்
திறன் வளச்சி என்கிேறாம். இதற்கு நம் புலன்களாகிய ெமய், வாய், கண், மூக்கு மற்றும் ெசவி
பயன்படுகின்றன.
* ஜQன் பியாேஜ என்ற சுவிட்சலாந்து அறிவியலறிஞ தன் வாழ்நாள் முழுவைதயும்
குழந்ைதகளின் வளச்சிையப் புrந்து ெகாள்வதில் ெசலவிட்டா.
* குழந்ைதகளின் பிறப்பிலிருந்து எவ்வாறு அறிதல் திறன் வளச்சி அைடகிறது என்பைதநான்கு
படிநிைலகளாகப் பகுத்துள்ளா.
* பியாேஜவின் கருத்துப்படி அறிதிறன் வளச்சியானது ெதாடச்சியானதாக மட்டுமின்றி
வrைசக்கிரமமாக அைமந்து படிநிைலகளில் நிகழ்கிறது.
* முதல்நிைல ெதாட்டு உணரும் பருவம். பிறப்பிலிருந்து 18 மாதம் வைர.
* இரண்டாம் நிைல மனச் ெசயல்பாடுகளுக்கு முந்ைதய நிைல - 18 மாதம் முதல் முதல் வயது
வைர.
* மூன்றாம் நிைல புலன்கைள உணவைத ைவத்து சிந்தித்துச் ெசயல்படும் மனச் ெசயல்பாட்டு
நிைல.
* நான்காம் நிைல முைறயாகச் சிந்தித்து எண்ணங்களின் அடிப்பைடயில் ெசயல்படும் மனநிைல
-12 வயதிற்கு ேமல்.
* ஒரு ெபாருைளப் பற்றி அறிய, அைத உடல் rதியாகேவா, அல்லது மன rதியாகேவா ைகயாள
ேவண்டும். இவ்வைகச் ெசயல்களின் ெதாகுப்ைப ஸ்கீ மா என்று பியாேஜ அைழக்கிறா.
* 3 முதல் 7 வயது வைரயுள்ள குழந்ைதகள் புலனியக்கத்திறன், ெமாழித்திறன் ெபற்றவகளாக
உள்ளன.
* 8 முதல் 12 வயது வைரயுள்ள குழந்ைதகளுக்குத் தத்துவ rதியாகப் புrந்து ெகாள்ள முடியாத
கருத்துக்கைள அவகளுக்கு இளமனதில் திணிப்பைதத் தவிக்க ேவண்டும்.

மனநலம்
* உளவியலறிஞகள் பாைவயில் மனநலம் என்பது மனெவழுச்சி, முதிச்சி, ெபாருத்தப்பாடு
மற்றும் நன நிைறவு எனப்படுகிறது.
* மனநலம் என்பது வாழ்க்ைக நிைலையக் குறிக்கும் ஒருவrன் ஆளுைமயின் நிைறவான
இைசவான ெசயற்பாட்ைடக் குறிக்கும்.
* நடத்ைதப் பிறழ்ச்சிகள்(Behaviour disorder) இன்றி பிறேராடு இைணந்துேபாகும் தன்னிணக்கேம
மனநலம் எனப்படுகிறது.
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* மனெவழுச்சி வளச்சியின் இறுதி எல்ைல மனெவழுச்சி முதிச்சி ஆகும்.
* மனெவழுச்சி முதிச்சி, சமநிைலயுடன் சூழ்நிைலயில் ெபாருத்தப்பாட்டுடன் பிறேராடு
மனநிைறவுடன் இைணந்து தானும் பிறரும் மகிழ்ச்சிையயும் விதத்தில் ஒருவ ெசயல்படும்
நிைலேய மனநலம் எனப்படுகிறது.
* அன்பும் பrவும் ெகாண்ட ஆசிrய, மகிழ்ச்சியான கற்ரல் சூழல் எண்ணங்கைள பகிந்து
ெகாள்ள நண்பகள், கருத்து சுதந்திரம், ஒய்வு, நல்ல உணவு, உணவு rதியாக மனநிைறவு
அைடதல் ேபான்றைவ மாணவகளிடம் உணவு சமநிைலையத் ேதாற்றுவிக்கும் காரணிகளாகும்.
* உற்சாகமான மனநிைல, நல்ல உறக்கம், உணவில் திருப்தி ஆகிய மூன்றும் மனநலத்தின்
ெவளிப்பைடயான அறிகுறிகளாகும்.
* புதிய சூழலுடன் ஒத்துப்ேபாகும் உறேவ இணக்கம் எனப்படும்.
* புதிய சூழலில் காணப்படும் எதிப்பாபுகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுதல், அவற்ைற நிைறேவற்றுதல்,
ெதாடந்து கைடபிடித்தல் ேபான்றைவ இணக்கமான நடத்ைதக்கு அடிப்பைடகளாகும்.
* ஒருவ தனது குணநலன்கைளயும், நடத்ைதகைளயும் ஏற்றுக்ெகாண்டது ேபாலேவ,
மற்றவகளும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுதல்(acceptance of others) சமூக இணக்கம் எனப்படும்.
* ஒருவ தனது ெசாந்த குணநலன்கேளாடு ஆவம், ஆற்றல், மனெவழுச்சி, மனப்பான்ைம
ேபான்றவற்ேறாடு ஒத்துப்ேபாவது தன்னிணக்கம்(Personal Adjustment) எனப்படும்.
* பள்ளிச் ெசயல்களில் முழுவதுமாக ஈடுபட்டு பள்ளிக் குறிக்ேகாள்கைள அைடவதற்குrய
ெசயல்கைள மாணவன் ெவளிப்படுவத்துவது பள்ளி இணக்கம் எனப்படும்.
மனெவழுச்சிகளும் உடல்நலமும்
* மனநலமும், உடல் நலமும் ஒன்ேறாெடான்று இைணந்தைவ. உடல்நலப் பிரச்சைனகள்
ஒருவrடம் மனச்ேசாவு, மகிழ்ச்சியின்ைம, எrச்சல், ேகாபம் ேபான்றைவ மனக்குைறபாடுகைள
ஏற்படுத்துகிறது.
* மன அதிச்சி, உடம்பில் வியைவயாக, இதயத் துடிப்ைப அதிகrப்பதாக பசியின்ைமயாக,
வயிற்றுவலியாக ெவளிப்படுகிறது.
* மனநலப் பிரச்சைனகள் காரணமாக பல்ேவறு உடல் நலப் பிரச்சைனகள் ேதான்றுகின்றன.
அதிகமான மன அதிச்சி மீ ண்டும் மீ ண்டும் எழுவதால் குடற்புண், உய இரத்த அழுத்தம்,
ஆஸ்துமா ேபான்ற ேநாய்கள் ஏற்படுகின்றன.
* பயம், பதற்றம், தாழ்வு மனப்பான்ைம, அளவு கடந்த துக்கம் காரணமாக ஏற்படும் மன
மாறுபாடுகள் ஆஸ்துமாைவ ஏற்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
* ஆழ்ந்த உணச்சிைய ெவளிக்காட்டாமல் மனதில் அடக்கி ைவப்பதால் குடற்புண் ஏற்படுகிறது.
* மன அழுத்தம், மன உைளச்சல், பயம் அதிகயளவில் ேதான்றும்ேபாது உடல் வலி
ேதான்றுகிறது.(எ.கா.தைலவலி)
* மனதில் ஏற்படும் அழுத்தங்களும், பைகைம உணவும், குற்றஉணவுகளும், அதிக இரத்த
அழுத்தத்ைத ஏற்படுத்துகின்றது.
* பல்ேவறு நாளமில்லா சுரப்பிகள் தூண்டப்படுவதால் சுரக்கும் அதிகமான ஹாேமான்களால்
நQrழிவு ேநாய் ஏற்படுகின்றது.
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* மனதில் மைறத்து ைவக்கப்பட்டு தQவிரமான மனஉணவுகளின் காரணமாக வலிமிகுந்த
மாதவிடாய் ஏற்படும் அல்லது சrவர வராமல் நQண்டகாலம் தள்ளிப்ேபாகும்.
* எrக்சனின் கருத்துப்படி ஒருவrன் ஆளுைம வளச்சியில் உள்ள நிைலகளின் எண்ணிக்ைக
எட்டு.
* தன்னுைடய நிைற குைறகைள முழுைம தழுவிய அணுகுமுைறயில் உண்ைமயான ேநாக்கில்
மதிப்பீடு ெசய்து ெகாள்வைதேய தன்ைனயறிதல் என்கிேறாம்.

தன்னைடயாளமும், மன நலமும்:
* ெவளியுலகிற்கும், தனக்கும் என்ன ெதாடபு உள்ளது என்று உணரும்ேபாது தான் - பிற
தன்னுைடயது - பிறருைடயது என்னும் ேவறுபாடுகள் ேதான்றி, இந்த உலகில் தான் யா
என்னும் கருத்து வளச்சி அைடந்து தன்னைடயாளம் ேதான்றுகிறது.
* குழந்ைத ெவளியுலகத்திலிருந்து பிrந்து தன்ைன அைடயாளம் கண்டுெகாள்வைத
தன்னைடயாளம் என்கிேறாம்.
* குழந்ைத உலகத்துடன் இைணந்து ெசயலாற்றுவதால் ஏற்படும் தனது வளச்சியில் ஒவ்ெவாரு
நிைலயிலும் தனக்கு ஏற்படும் ேசாதைனகளில் கிைடக்கும் ெவற்றி, ேதால்விகைளப் ெபாறுத்து
தன்னைடயாள உணவு ஒவ்ெவாரு நிைலயிலும் மாறுபடுகிறது என்று எrக்சன் என்ற
உளவியலாள கூறுகிறா.
* மனிதன் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த உலகத்துடன் இைணந்து ெசயலாற்றுவதால் ஏற்படும்
அைனத்து வளச்சிைய 8 படிநிைலகளில் எrக்சன் விழக்குகிறா.
1. பிறப்பு முதல் ஒராண்டு வைர: நம்பிக்ைகயும், அவநம்பிக்ைகயும்
2. 2 - 3 ஆண்டுகள்: சுதந்திரமாக இயங்குதல், அவமானம் மற்றும் சந்ேதகம்
3. 4 - 6 ஆண்டுகள்: தாேன ெதாடங்கும் திறமும், குற்ற உணவும்.
4. 6 முதல் குமரப்பருவம் ெதாடங்கும் வைர(ெசயல் திறனும் தாழ்வுணவும்)
5. குமரப் பருவம்: தன்ைனப் பற்றிய நிைலயான கருத்து, ெதளிவற்ற குழப்பமான கருத்து
6. முன் முதிபருவம்: ெநருக்கமான உறவு, ஒருைமப்பாட்டு உணவு, தனிப்பட்ட நிைலைம
7. நடுமுதி பருவம்: தாராள மனப்பான்ைம, தன்னுள் ஒடுங்கி ெசயல்படுதல்
8. பின் முதி பருவம்: ேநைம, முழுைமயான நம்பிக்ைக இழப்பு ஆகியன.
* இந்த 8 படிநிைலகளில் 3 படிநிைலகைளக் கடந்து நான்காம் படிநிைலயின் ேபாது குழந்ைதகள்
ெதாடக்கப் பள்ளிக்கு வருகின்றன.
* எrக்சன் சமூகவியல்பு, வளச்சிப் படிநிைலகைள எட்டாக்க குறிப்பிடுவது ேபாலேவ, ேகால்பக்
ஒழுக்க வளச்சி நிைலகைளயும், ஹலாக் 10 வளச்சி நிைலகைளயும் குறிப்பிட்டுள்ளன.
* குழந்ைதகளின் உடல் வளச்சியுடன் சிந்தைனத் திறனும்( குறியீட்டுச் சிந்தைன, தக்க
சிந்தைன) வளச்சி அைடகிறது. சிந்தைனத்திறன் வளச்சியைடவதால் குழந்ைதகளின் அறிதல்
திறனும் வளச்சியைடகிறது.
* தன்னைடயாளம் எதிமைறயாக இருக்கும்ேபாது குழந்ைதயின் மனநலம் பாதிக்கப்படுகிறது.
தன்னைடயாள உணவு உடன்பாடாக இருக்கும்ேபாது குழந்ைதகள் நல்ல மன நலம்
ெபற்றுள்ளன.
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சமூக உணவு:
* தற்கருத்து என்ற ெசால் முதன் முதலில் ெலக்கி என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, பின்பு
கால் ேராஜஸின் ெநறிசாரா அறிவுைர பகதல் மூலம் பரவலாக அறியப்பட்டது.
* தன்ைனப் பற்றி ஒருவன் ெகாண்டுள்ள மனப்பான்ைமகள், உணச்சிகள் ேபான்றவற்றின்
ெதாகுப்ேப தற்கருத்து எனப்படும்.
* குழந்ைதயின் வாழ்க்ைகயில் குடும்பம் ஒ ஆதாரக் குழுவாகும்.
* ஒருவrன் தற்கருத்து, ெவற்றி உணவு, அன்பு, பாதுகாப்புணவு, மrயாைத, நம்பிக்ைக ேபான்ற
உணவுகளின் அடிப்பைடயில் அைமந்திருப்பது உடன்பாட்டு தற்கருத்து எனப்படும். இவ்வைகக்
குழந்ைதகைள ஆங்கிலத்தில் Satellizer என்று ஆசுெபல் என்ற உளவியலாள கூறுகிறா.
* அவநம்பிக்ைக, ெவறுப்பு, ேதால்வி, உணச்சி, சந்ேதகம், பாதுகாப்பற்ற உணவு ேபான்ற
எதிமைற எண்ணங்களின் அடிப்பைடயில் தற்கருத்து அைமவது எதிமைற தற்கருத்து
எனப்படும். இவ்வைகக் குழந்ைதகைள ஆங்கிலத்தில் Non-Satellizer என்று ஆசுெபல் என்ற
உளவியலாள கூறிகிறா.
* ெவற்றி ெவற்றிையயும், ேதால்வி ேதால்விையயும் வளக்கும் என்கிறது நவன
Q
உளவியல்
ேகாட்பாடு. எனேவ மாணவகளின் திறைம, ஆவம், விருப்பத்திற்ேகற்ற ெசயல்பாடுகளில்
பயன்படுத்தி ெவற்றி ெபறச் ெசய்யேவண்டும்.
* தன் சகமனிதேனாடு கனிேவாடும், ஒத்திைசேவாடும் பயன்தரும் வைகயிலும் வாழ்வதற்குத்
ேதைவயான திறன்கைள ெகாடுக்க இயலாத கல்வி, கல்வியாக இருக்க முடியாது. ேதசிய
கைலத்திட்ட வடிவைமப்பு-2005
* பிறந்த குழந்ைத தான் என்ற தன்னல உணவுடன்( I Felling) ெதாடக்கத்தில் ெசயல்படும்.
குழந்ைத, தனது உடல், உள, சமூகத் ேதைவகைள பூத்தி ெசய்வதற்காக குடும்பம், பள்ளி,
ஒப்பா குழு, உறவினகள் ேபான்ற சமூக நிைலயங்களில் ெதாடபு ெகாண்டு உறுப்பினராக
ெசயல்பட்டு நாம் என்ற சமூக உணப்விைன(We Feeling) வளத்துக் ெகாள்கிறது.
* ஒருவைரப் பற்றிேயா அல்லது ஒரு குழுைவப் பற்றிேயா உண்ைம நிைலைய அறியாமல்
அவசரப்பட்டு தவறான முடிவுக்கு வருவது சாெபண்ணங்கள் எனப்படும்.
* பைடப்புச் ெசயல்களின் சிறந்த ெவளிப்பாேட விைளயாட்டு எனப்படுகிறது.
* ஹலாக் என்பவrன் கருத்துப்படி, சமூக வளச்சி என்பது சமூகத் ெதாடபுகளில் முதிச்சி
ெபறுதல் என்பதாகும்.
* குழந்ைதகளிடம், சமூகவியல் வளச்சிைய ஏற்படுத்துதைலேய சமூக ெநறிப்படுத்தும்
ெசயல்முைற என்ப.
* பிள்ைளப் பருவத்தில்தான் கூட்டுணச்சி முதிச்சி ெபறுகிறது. பிள்ைளப் பருவத்ைத
கூட்டாளிக் குழுப் பருவம்(Gang Age) என்று கூறலாம்.
* சேகாதர சேகாதr இல்லாமல் தனியாக ஒேர குழந்ைதயாக வளரும் குழந்ைத அதிகமாக
ெசல்லமாக ழளக்கப்படுகிறது. சrயான வழிகாட்டுதல் கிைடக்காதேபாது இத்தைகய குழந்ைதகள்
ஒரு தன்மயக் குழந்ைதயாக வரும்.
* ெபற்ேறாகளின் மனப்பான்ைம, குழந்ைதகைள ெபற்ேறாகள் ைகயாளும் விதம், பிறப்பு
வrைச, பால் ேவறுபாடு, குடும்பத்திற்கு ெவளியில் ஏற்படும் அனுபவங்கள், சுற்றுப்புறத்தில்
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வசிப்பவகள், ஆளுைமப் பண்புகள் ஆகியைவ குழந்ைதப் பருவ சேகாதர உறவில்
ெசல்வாக்குள்ள சமூகக் காரணிகளாகும்.
* சேகாதர உறவு என்பது ஒரு தாய் வயிற்றுப் பிறப்பாளகளுள் ஒருவைர, ஒேர மூல மரபிைன
உைடயவகளுள் ஒருவைர, ஒேர தாய் தந்த உைடயவகளுள் ஒருவைரக் குறிக்கும்.
* விைளயாட்டுகள் ஒருவrன் உடல் வளச்சிக்கும், அறிவு வளச்சிக்கும், மனெவழுச்சி
வளச்சிக்கு, ெமாழி வளச்சிக்கும், சமூக வளச்சிக்கும் உதவுகின்றன.
* விைளயாட்டு என்பது அைனத்துக் குழந்ைதகளிடமும் காணப்படும் வலுவான
ெபாழுேபாக்காகும்.
* குழந்ைதகள் மூன்று வயது வைர புலனியக்க விைளயாட்டுக்கைள விரும்புகின்றன.
ெபாதுவாக தனித்ேத விைளயாட விரும்புவ.
* மூன்று வயது முதல் ஆறு வயது வைரயிலும் கற்பைன விைளயாட்டுகள் முதன்ைம ெபறும்.
* ஆறு முதல் 12 வயது வைரயிலான குழந்ைதகள் விைளயாட்டுக்களில் ேபாட்டி மனப்பான்ைம
காணப்படும்.
* 12 வயதிற்குேமற்பட்ட குழந்ைதகளிடம் கூட்டு விைளயாட்டுக்கள் முக்கியத்துவம் ெபறுகின்றன.
* ஒருவ தன்னுைடய நிைற, குைறகைள முழுைம தழுவிய அணுகுமுைறயில் உண்ைமயான
ேநாக்கில் மதிப்பீடு ெசய்து ெகாள்வைதேய தன்ைனயறிதல் என்று கூறுகிேறாம்.
* ஒருவ தன்னுைடய நிைற, குைறகைள அப்படிேய ஏற்றுக் ெகாள்ளும் நிைலேய( Saying, I am
what i am) தன்ைனயறிதல் எனப்படுகிறது.
* தன்ைனயறிந்தவகளுக்கு வாழ்க்ைக முழுைமயானதாக அத்தமுள்ளதாகவும்,
ஆேராக்கியமானதாகவும் விளங்கும்.
* தன்ைனறியத் தனக்ெகாரு ேகடில்ைல என்ற பாடைலப் பாடியவ திருமூல.
* SWOT என்பது S- Strength - பலங்கள், W- Weakness - பலவனங்கள்,
Q
O- Opportunity - சந்தப்பங்கள், TThreats - பயங்கள்.
* ஒரு குழந்ைதயின் தற்கருத்து வளச்சி அக்குழந்ைதயின் குடும்பத்தில் உருவாகிறது.
* தற்கருத்து வளச்சியிைன தQமானிக்கும் சமூக காரணிகள்: மரபுநிைல, ெபற்ெறாகளின்
மனப்பான்ைம, பிறப்பு வrைச, கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள்,
சுற்றுப்புறத்தில் வசிப்ேபா, நண்பகள் மற்றும் ஒப்பா குழு, பள்ளிச் சூழல், ஆசிrயகளின்
அணுகுமுைற, உடல், உளப் பாதுகாப்பு சூழல்,
திறைமகைள வளத்துக்ெகாள்ள அளிக்கப்படும் வாய்ப்புகள், வசதிகள், தகவல் ெதாடபு
சாதனங்கள், பிறrன் கருத்துக்கள், ஒப்பீடுகள்.
* மனித வளச்சியில் பிறப்பு முதல் இறப்பு வைர ஏற்படும் பல்ேவறு மாறுதல்கள், வளச்சிப்
பருவம் அல்லது வளச்சி நிைலகள் என்ப்படும்.
* ஒவ்ெவாரு நிைலயிலும் ஒருவ கட்டாயம் ேதந்திருக்க ேவண்டிய நடத்ைதக் ேகாலங்கள்
வளச்சி சா ெசயல்கள் எனப்படும்.
* வளச்சி நிைலகளில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் வளச்சி சா சிக்கல்கள் எனப்படும்.
* இ.எச்.எrக்சன் என்பவrன் ேகாட்பாட்டின்படி ஒருவrன்(ஆளுைம) உளவியல் - சமூக (Psychosocial) வளச்சியில் எட்டு நிைலகள் உள்ளன.

http://jtmadhavan.wordpress.com

9

குழந்ைத ேமம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் முைறகள்
* ஒவ்ெவாரு வளச்சி நிைலயிலும், குறிப்பிட்ட வளச்சி சாந்த சிக்கல்கள் ஏற்படும்.
இச்சிக்கல்கைள ெவல்லுபவகள் அதேனாடு ெதாடபுைடய வளச்சி நிைலைய எளிதில்
ெபறுகின்றன. சிக்கல்கைள ெவல்ல இயலாதவகள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுைம வளச்சிையப்
ெபறாமல் பின் தங்கிவிடுகின்றன.
நிைறயாளுைம ெபற்றவகளின் பண்புகள்:
நம்பிக்ைக Trust, தன்னாட்சி Autonomy, தான் ெதாடங்காற்றல் Initiation, கடின உைழப்பு Industry,
தன்னிைலயறிதல் Identity, ெநருக்கம் Intimacy, பைடப்பூக்கம் Generativity, நல்லிணக்கம் Integrity.
குைறயாளும் ெபற்றவrன் பண்புகள்:
Mistrust அவநம்பிக்ைக, ெவட்கமும் சந்ேதகமும் Shame Doubt, குற்ற உணவு Guilt, தாழ்வுணவு
Inferiority, தன்னிைலகுழப்பம் Identity Confusion, தனிைம Isolatoin, ேதக்க நிைல Stagnation, ஏமாற்றம்
Despair.
* தாழ்வு மனப்பான்ைமயும், மனித உறவில் ஏற்படும் சிக்கல்கதளுேம அைனத்து
குைறபாடுகளுக்கும் அடிப்பைடயாக அைமந்துள்ளன.
மனெவழுச்சிகள்:
* இளம் வயதில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் மனெவழுச்சி அதிவுகள் ஒருவrன் ஆளுைமக்
ேகாளாறுகளுக்கு அடிப்பைடயாக அைமகிறது.
* மனெவழுச்சி என்பது மன உணச்சியின் ேமேலாஹ்கி நிற்கும் நனவு நிைலயாகும். நம்ைம
ெவகுவாகப் பாதிக்கும் நிகழ்ச்சியிேலா, நாம் மிக்க ஆவம் ெகாண்டுள்ள சூழ்நிைலயிேலா,
மனெவழுச்சிகள் நம்மிடம் இயல்பாகத் ேதான்றுகின்றன.
* மனெவழுச்சியில் ஒரு ெபாருள் அல்லது நிகழ்ச்சி குறித்த மகிழ்வுணவு அல்லது
ெவறுப்புணச்சி ேமேலாங்கிக் காணப்படும்.
* மகிழ்ச்சியின் அடிப்பைடயிலான மன ெவழுச்சிகள், ெவறுப்புணச்சியின் அடிப்பைடயில்
அைமந்த மனெவழுச்சிகள். (எ.கா: சினம், அச்சம், கவைல, ெபாறாைம) எல்ேலாrடமும்
காணப்படுவது இயல்பானதாகும். ஆனால் அதிக அளவில் காணப்படுவது பல்ேவறு உடல்,
உளநலப் பிரச்சிைனகைள ேதாற்றுவிக்கும்.
* ஒருவ மீ து பிற காட்டும் அக்கைற- Caring, ெநருக்கம் - Intimacy, இைணந்திருத்தல்- Attachment
மூலம் அன்ைப ெவளிப்படுத்துகின்ேறாம். புrந்துெகாள்கிேறாம், பகிந்து ெகாள்கிேறாம்.
* பிறரது உணவுகைளயும் மனெவழுச்சிகைளயும், நம்முைடயதாகக் ெகாள்ளும் ெமன்ைமயான
மன உணவுகள் பrவு அல்லது ஒத்துணவு எனப்படும்.
* சினம், உடல்rதியாகவும், நடத்ைத rதியாகவும், அறிவுrதியாகவும், பல தQய விைளவுகைள
ஏற்படுத்தும், தன்ைனயும், பிறைரயும் ெகடுத்து எப்ேபாதும் துன்பத்ைத நQடிக்கச் ெசய்யும்
மனஉணச்சியாகும்.

குறியீட்டுச் சிந்தைன
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* குழந்ைதகள் தாங்கள் புrந்துெகாண்ட வாத்ைதகள், எண்கள், உருவங்கள் ேபான்ற
குறியீடுகைள உள்ளத்தில் உபேயாகப்படுத்தும் திறேன குறியீட்டுச் சிந்தைன எனப்படும்.
* குழந்ைதகள் இைடெவளி, காரண காrயம், அைடயாளம் காணுதல், வைகப்பாடு ெசய்தல்
மற்றும் எண்ணுருக்கள் இவற்ைறப் புrந்து ெகாள்வதன் மூலம் அவகளின் குறியீட்டுச் சிந்தைன
வளச்சி அைடகிறது.
* குழந்ைதகள் சிலவற்ைற சிசுப் பருவத்திலிருந்ேத புrந்து ெகாள்ளத் ெதாடங்கி விடுகின்றன.
மற்றைவ முன் குழந்ைதப் பருவத்தில் வளர ஆரம்பிக்கின்றன. எனினும் பின் குழந்ைதப் பருவம்
வைர இந்த வளச்சி முழுைம அைடவதில்ைல.
* குழந்ைதகள் பள்ளிக்கு வரும் முன்ன பின்பற்றிச் ெசய்தல், பாவைன விைளயாட்டு,
ெமாழியால் கருத்துப்பrமாற்றம் ஆகிய ெசயல்களில் ஈடுபடுகின்றன. இைவெயல்லாம்
குறியீட்டுச் சிந்தைனயின் ெவளிப்பாடுகேள ஆகும்.
* பாவைன விைளயாட்டில் குழந்ைதகள் தங்கைள மருத்துவ ேபாலவும், ஒட்டிந ேபாலவும்
உருவகப்படுத்தி ெகாண்டு விைளயாடுகின்றன.
* குழந்ைதகளின் குறியீட்டுச்சிந்தைனக்கு எண்ணுருக்களும் எழுத்துக்களும் அவசியம்.
ெமாழிையப் பயன்படுத்தி குழந்ைதகள் வாத்ைதகைளப் ேபசுகின்றன, ேகட்கின்றன.
* புலன் உணச்சி அல்லது ெசயல் குறிப்பு இல்லாமல் மனத்தளவில் நைடெபறுவது குறியீட்டுச்
சிந்தைனயின் தன்ைமயாகும்.
* குறியீட்டுச் சிந்தைனயின் வளச்சி தக்க முைற சிந்தைன ஆகும். தக்க முைற சிந்தைன
என்பது குறியீடுகளில் வrைசத் ெதாடைர ஏற்படுத்தி ஒரு முடிைவெயடுத்தல் அல்லது மதிப்பீடு
ெசய்தல் ஆகும்.
* ஒரு குழந்ைத 7, 8 ஆண்டுகளில் வrைசத் ெதாடபு கிரமப்படி சிந்திக்கத் ெதாடங்குகிறது என்று
பியேஜ குறிப்பிடுகிறா.
* பியாெஜ மற்றும் அவரது சகாக்கள் குழந்ைதகள் தக்க சிந்தைன வளச்சிைய அனுமானம்
ெசய்வதன் மூலம் ஆரம்பிக்கின்றன என்று கருதுகின்றன.
* பள்ளிமுன் பருவத்தில் (3-6 ஆண்டுகள்) குழந்ைதகள் எண்கைளப்பற்றிய 5 விதிகைள ஒரளவு
புrந்துக்ெகாள்கின்றன.
* குறியீட்டுச் சிந்தைன வளச்சி குழந்ைதகள் ெபாருள்களுக்கு இைடேய உள்ள இைடெவளி
ெதாடபு பற்றி சrவர ெதrந்து ெகாள்ள உதவுகிறது. இதுேவ இைடெவளி தக்க சிந்தைன
எனப்படுகிறது.
* விைனக்கும் பயனுக்கும் இைடேய உள்ள காரண காrய ெதாடைப சிறு குழந்ைதகள்
அறிந்திருந்தாலும், 2 ஆண்டுகள் வைர காரண காrய தக்க முைற சிந்தைன வளச்சி
ெபறவில்ைல ஏன்? எதற்கு? என பல்ேவறு வினாக்கைளத் ெதாடுப்பது குழந்ைதகளின் காரண
காrய சிந்தைன வளச்சியின் ெவளிப்பாேட.
1 ஒரு ெபாருளுக்கு ஒ எண்ைணத் ெதாடபு படுத்துதல். 2. நிைலயான எண் வrைச (1,2,3,4,----) 3.
எந்தப் ெபாருளிலிருந்து எண்ணத் ெதாடங்கினாலும் ெமாத்த எண்ணிக்ைக சமம். 4. ெபாருள்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக கைடசிப் ெபாருளின் எண்ணாகும். 5. இந்த நான்கு விதிகளும் எந்தப்
ெபாருளுக்கும் ெபாருந்தும்.
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* ஐந்து வயதில் குழந்ைதகள் 20 மற்றும் அதற்கு ேமலும் எண்ண முடிகிறது. ஒன்று முதல் பத்து
வைர எண்களின் அளைவ அதாவது ெபrயது, சிறியது என அறிந்து ெகாள்ள முடிகிறது.
* பள்ளியில் பாடங்கைளக் குழந்ைதகள் ெதாடக்கப் பள்ளிக்கு வரும்ேபாது அவகளின் குறியீட்டுச்
சிந்தைனயும் தக்க முைற சிந்தைன வள்ச்சி ெதாடங்கப் ெபற்று இருந்தாலும், அைவ
முழுைமயாக வளச்சி அைடந்திருக்கவில்ைல. குழந்ைதகளின் சிந்தைனயில் சில குைறபாடுகள்
காணப்படுகின்றன. இதற்குக் காரணம் குழந்ைதகள் அறிதல் திறன் வளச்சியில் முழுைம
அைடயவில்ைல என்பேத ஆகும்.
அறிதல் திறன் வளச்சி
* தன்ைனயும் சுற்றுப்புறச் சூழ்நிைலையயும் புrந்துெகாள்ளும் மனத்திறைன அறிதல் திறன்
என்கிேறாம்.
* அறிதல் திறனில் சிந்தித்தல், நிைனவுகூதல், ெமாழிையப் பயன்படுத்துதல், பைடப்பாற்றல்,
நுண்ணறிவு, புrந்துெகாள்ளுதல், பிரச்சைனையத் தQத்தல், முடிவு ெசய்தல் ேபான்ற பல
திறன்கள் அடங்கியுள்ளன. இத்திறன்களின் வளச்சிையேய அறிதல் திறன் வளச்சி என்கிேறாம்.
* ெநய்சா என்ற அறிஞrன் கருத்துப்படி, புலனுறுப்புக்கள் மூலம் ெபறப்படும் ெசய்திகைளத்
ெதாகுத்தல், சுருக்கியைமத்தல், விrவுபடுத்தல், நிைனவு கூதல் என்ற உளச் ெசயல்களின்
அடிப்பைடயில் ஆராய்ந்து அைவ பற்றி அறிந்து ெகாள்ளுதல் அறிதிறன் என்ப்படும்.
* ெவளி உலகத்ைதப் பற்றி ெதrந்து ெகாள்ள உதவும் உளச் ெசயல்கேள அறிதிறன் ெசயல்கள்
எனப்படும்.
* அறிதல் திறன் வளச்சி நான்கு படி நிைலகளில் நைடெபறுகிறது என்று பியாேஜ என்ற
உளவியல் அறிஞ குறிப்பிடுகின்றா. அதாவது 1. புலனியக்கப் பருவம் Sensory motor state: 0-2 years)
2. மனச் ெசயல்பாட்டுக்கு முந்ைதய பருவம் (Preoperational Stage: 2-7 years 3. கண்கூடாகப்
பாப்பைதக் ெகாண்டு சிந்திக்கும் பருவம் (C0ncrete Operational Stage: 7-12 years 4. முைறயான மனச்
ெசயல்பாட்டுப் பருவம் (Formal Operational Stage: above 12 years) என நான்கு படி நிைலகளில்
நைடெபறுகிறது என சுவிட்சலாந்து நாட்டு உளவியலறிஞரான ஜQன் பியாேஜ குறிப்பிடுகிறா.
* ஒரு ெபாருைளப் பற்றி அறிய, அைத உடல் rதியாகேவா, அல்லது மன rதியாகேவா ைகயாள
ேவண்டும். இவ்வைகச் ெசயல்களின் ேதாகுப்ைப ஸ்கீ மா என்று பியாேஜ அைழக்கிறா.
* ஸ்கீ மா உருப்ெபரும் தன்ைமக்ேகற்ப குழந்ைதகளின் அறிதிறன் வளச்சிைய நான்கு
நிைலகளாக ேமற்கூறியவாறு பியாேஜ பிrத்துள்ளா.
* அறிதல் திறன் வளச்சியில் குழந்ைத பிறந்தது முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வைர உள்ள
பருவம் புலனியக்கப் பருவம் எனப்படும்.
* புலனியக்கப் பருவத்தின் ெதாடக்கத்தில், அதாவது பிறந்து நான்கு மாதங்கள் வைர குழந்ைதகள்
ெபாருளின் நிைலப்புத் தன்ைமைய உணவதில்ைல.
* ஒரு ெபாருள் கண் முன் இல்ைலெயன்றாலும் அப்ெபாருள் எங்ேகா ஒ இடத்தில் உள்ளது
என்று உணந்து ெகாள்ளுதல் ெபாருளின் நிைலப்புத் தன்ைமைய உணதல் எனப்படும்.
* ெபாருளின் நிைலப்புத் தன்ைமைய சுமா 18 மாதங்கள் ஆன பின்பு குழந்ைத முற்றில்◌ும்
உணந்து ெகாள்கிறது. இவ்வாறு ெபாருளின் நிைலப்புத் தன்ைமைய உணதலும், ெபாருளின்
உருவம் மனதில் ேதான்றுதலுேம புலனியக்கப் பருவத்தின் முக்கிய வளச்சியாகும்.
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* மனச் ெசயல்பாட்டுக்கு முந்ைதய பருவத்தில் குழந்ைதகள் மன உருவங்கைளப்
பயன்படுத்துவதில் படிப்படியாக முன்ேனறுகின்றன. அேத சமயத்தில் குழந்ைதயின் ெமாழியும்
வளச்சி அைடகிறது.
* மனச்ெசயல்பாட்டுக்கு முந்ைதய பருவத்தி்ல் குழந்ைதகள் மன உருவங்கைளக் ெகாண்டு
சிந்தைனையத் ெதாடந்தாலும் இப்பருவத்தில் குழந்ைதயின் அறிதல் திறன் முழு வளச்சி
அைடவதில்ைல. இப்பருவத்தில் குழந்ைதகளின் சிந்தைனகளில் சில குைறபாடுகள்
காணப்படுகின்றன.
* குழந்ைதகளின் சிந்தைனயில் காணப்படும் ஒேர ஒரு கூறில் மட்டும் கவன ெசலுத்தும்
தன்ைம, நடந்து முடிந்த ஒ நிகழ்ச்சிைய மனத்தளவில் மீ ண்டும் பைழய நிைலக்குக் ெகாண்டு
வர இயலாத * தன்ைம, தன்ைன ைமயமாக்கிச் சிந்திக்கும் தன்ைம, உயிருள்ள ெபாருள்கைளயும்
உருள்ளைவயாக பாவிக்கும் தன்ைம முதலியன.
* ஒேர ஒரு கூறில் மட்டும் கவனம் ெசலுத்தும் தன்ைம என்பது குழந்ைதகள் ஒரு
பிரச்சைனயின் ஒேர ஒரு கூறில் மட்டும் கவனம் ெசலுத்தி மற்ற முக்கியக் கூறுகைளப்
புறக்கணிக்கும் பண்பாகும்.
* மனச்ெசயல்பாட்டுக்கு முந்ைதய பருவத்து குழந்ைதகள் எல்லாப் ெபாருள்களும் தங்கைளப்
ேபாலேவ உயிருள்ளைவ என்றும் நம்புகின்றன.
* அறிதல் திறனில் ஒரளவு மன உருவங்கைளப் பயன்படுத்தும் திறன் வளந்திருந்தும் அது
முழுைமயாக வளச்சி அைடயாமல் ஆனால் வளச்சி ேநாக்கி ெசல்வதால் பியாேஜ இதைன
மனச்ெசயல்பாட்டுக்கு முந்ைதய பருவம் என்ரு ெபயrட்டா.
* முதல் வகுப்பில் ெதாடக்கக் கல்விைய ெதாடங்கும் குழந்ைத இன்னும் மனச் ெசயல்பாட்டுக்கு
முந்ைதய பருவத்திேலேய உள்ளதால் அவகளின் திறன் முழுைமயாக வளச்சி
அைடந்திருக்கவில்ைல.
* நரம்பு மண்டலத்தின் முதிச்சி மற்றும் குழந்ைத சூழ்நிைலேயாடு ெகாள்ளும் ெபாருத்தப்பட்டு
ஆகிய இரண்டும் இைணந்து ெசயலாற்றுவதன் மூலம் ெபாருள்களின் மாறாத் தன்ைம ேபான்ற
அறிதல் திறன் வளச்சி ெபறுகிறது.
* மனிதைன நாகrக வளச்சியின் உச்சிக்குக் ெகாண்டு ெசல்ல ேமம்பட்ட சிந்தைனக்குப் ெபrதும்
துைண புrவது மனச் ெசயல்பாட்டுக்கு முந்ைதய பருவமாகும்.
குழந்ைதகளின் ெமாழி வளச்சி
* ெமாழி என்பது தனது எண்ணங்கைளப் பிறக்குத் ெதrயப்படுத்த மனதால் வகுக்கப்பட்ட
குறிகள் அல்லது அைடயாளங்கைளக் ெகாண்ட ஒரு ெதாகுப்பாகும்.
* குழந்ைதகளின் ெமாழித்திறன் வளச்சிக்கு அடிப்பைடயாக உடல் முதிச்சி(வாய், உதடு
ஆகியவற்றின் இயக்கத்ைதக் கட்டுப்படுத்தும் திறன்) அைமகிறது.
* பிறந்த குழந்ைத உடல் வளச்சி மற்றும் அறிதல் திறன் வளச்சி அைடந்ததும் தனது
முதலாவது பிறந்த நாளில் (10 முதல் 14 மாதங்களில்) அைடயாளம் காணக்கூடிய ெதளிவான
உச்சrப்புடன் கூடிய முதல் ெசால்ைலப் ேபசுகிறது.
* ெபாதுவாக 18 மாதங்கள் வைர குழந்ைதகள் ஒரு தனியான ெசால்ைலப் ேபசி தம் கருத்ைதத்
ெதrவிக்கிறது.

http://jtmadhavan.wordpress.com

13

குழந்ைத ேமம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் முைறகள்
* 18-24 மாதங்கலில் குழந்ைத சிறு வாக்கியங்கைள ேபசத் ெதாடங்குகிறது. முதல் முக்கியமான
அரு ெசாற்கைளக் ெகாண்ட வாக்கியங்கைளப் ேபசுகிறது.
* 20-30 மாதங்களில் இரண்டுக்கு ேமற்பட்ட ெசாற்கைள வாக்கியத்தில் அைமத்து ேபசுகின்றன.
* 12 வயதில் குழந்ைதயின் ெசாற்களஞ்சியம் சுமா 10000க்கும் அதிகமான ெசாற்கைளக்
ெகாண்டதாக உள்ளது.
* குழந்ைதகளின் ஒலிெயழுப்பும் ெசயல், ெமாழித் திறனாக உருவாவதில் 3 படிநிைலகள்
உள்ளதாக ஸ்கின்ன குறிப்பிடுகிறா.
* குடும்பப் பின்னணியில் பூவா, ஆம், மம்மு ேபான்ற உணைவக் குறிக்கும் ெசாற்கைள குழந்ைத
தன் தாயிடமிருந்து கற்கிறது. இதைன குழந்ைதயின் தாயா ெமாழி என்கிேறாம்.
* ெமாழி வளச்சியில் குழந்ைதகள் தங்கள் வட்டாரங்களில் வழங்கப்படும் ெமாழிையேய
முதலில் கற்றுக் ெகாள்கின்றன.
* குழந்ைத உலகத்ேதாடு இைணந்து ெசயற்றுவதால் ஏற்படும் தனது வளச்சியில் ஒவ்ெவாரு
நிைலயிலும் தனக்கு ஏற்படும் ேசாதைனகளில் கிைடக்கும் ெவற்றி, ேதால்விகைளப் ெபாறுத்து
தன்னுடனான உணவு ஒவ்ெவாரு வளச்சி நிைலயிலும் மாறுபடுகிறது என்கிறா எrக்சன்
என்னும் உளவியலா.
* குடும்பத்தினண் ெபாருளாதாரச் சூழ்நிைல குழந்ைதகளின் அறிதல் திறன் வளச்சியில்
முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
* உடன்பாட்டு தற்கருத்து ெகாண்ட மாணவகள் வகுப்பைறயில் சுறுசுறுப்பாகவும், ெவற்றி
உணேவாடும் தன்னம்பிக்ைகயுடன் திகழ்வாகள்.
* எதிமைற கருத்து ெகாண்ட மாணவகள் பள்ளி இைணக்கம், சமூக இணக்கம், தன்னணக்கம்
ேபான்ற ெசயல்பாடுகளில் குைறபாடு உைடயவகளாக இருப்பாகள்.
* ெவற்றி ெவற்றிையயும், ேதால்வி ேதால்விையயும் வளக்கும் என்கிறது நவன
Q
உளவியல்
ேகாட்பாடு. எனேவ மாணவகளின் திறைம, ஆவம், விருப்பத்திற்ேகற்ப ெசயல்பாடுகலில்
திறைமகைள ஈடுபடுத்தி ெவற்றி ெபறச் ெசய்ய ேவண்டும்.
* அவநம்பிக்ைக, ெவறுப்பு, ேதால்வி, உணச்சி, சந்ேதகம், பாதுகாப்பற்ற உணவு ேபான்ற
எதிமைற எண்ணங்களின் அடிப்பைடயில் தற்கருத்து அைமவது எதிமைற தற்கருத்து
எனப்படும்.
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