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the success of Singapore and the well-being of fellow Singaporeans.”

uncertain future, and a strong sense of responsibility to contribute to

character, so that everyone has the moral resolve to withstand an

“Our education system must… nurture Singapore citizens of good
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கதாடக்கநியைப் பள்ளிகளுக்கான நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்விப்
பாடத்திட்டத்தின் பாடப்கபாருள்

and Key Questions)

முக்கியக் கருத்துகளும் யமய வினாக்களும் (Key Understandings

(Big Ideas)
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பாடத்திட்டத்யத வடிவயமக்க வழிகாட்டிய ககாள்யககள்
நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியில் மூன்று பிரதான யயாசயனகள்

10

காை அளவும்

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியின் கூறுகளும் பாடக்கயைத்திட்டக்

3

முக்கியப் பண்புகள்

9

1

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியயப் பற்றிய புரிந்துணர்வு

பக்கம்

மதிப்பீடு

கற்பித்தல் அணுகுமுயறகள்

கபாருளடக்கம்

இயல்
அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வி 21-ஆம்
அடிப்பயடயாக அயமகின்றது (படம் 1).

திறன்களுக்கான
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நூற்றாண்டுத்

அயமப்புமுயறக்கும்

மாணவர்

1

வியளவுகளுக்கும்

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வி நமது கவனத்யதப் பைதரப்பட்ட நடவடிக்யககளுள்ளும் கபாது இைக்யகக் காண உதவுகிறது.
நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியின் விரும்பத்தக்க வியளவுகள், முக்கியக் கட்ட வியளவுகளுடனும் (Key Stage Outcomes)
கல்வியின் விரும்பத்தக்க வியளவுகளுடனும் (Desired Outcomes of Education) ஒருங்கியணந்து உள்ளன.

மாணவர்களுக்குப் பண்புகயளப் புகுத்தி, திறன்கயள வளர்த்து அவர்கயள நல்ை மனிதர்களாகவும் பயனுள்ள குடிமக்களாகவும்
உருவாக்குவயத நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியின் குறிக்யகாளாகும். 1959-ஆம் ஆண்டிலிருந்து, மாணவர்களுக்குப் பண்புகள்,
பழக்க வழக்கங்கள், திறன்கள் ஆகியவற்யறக் கற்பிப்பதற்குப் பள்ளிகளில் பை நடவடிக்யககள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அவற்றுள் குடியியல் மற்றும் அறகநறிக் கல்வி (1992), யதசியக் கல்வி (1997), சமூக மனவுணர்வு சார்ந்த கற்றல் (2005), புறப்பாட
நடவடிக்யககள் முதைான கற்றல் அனுபவங்களும் அடங்கும்.

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வி (Character and Citizenship Education), நமது சிங்கப்பூர் கல்வி முயறயில் முக்கியப் பங்கு
வகிக்கிறது.
நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியின் மூைம் மாணவர்கள் தங்கள் குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் கபாறுப்புடன்
நடந்துககாள்ளக் கற்றுக்ககாள்கின்றனர். யமலும், நம் நாட்யட வழிநடத்திச் கசல்லும் கபாருட்டுத் தங்கள் கபாறுப்புகயளயும்
புரிந்துககாள்கின்றனர். இப்பாடக்கயைத்திட்டத்யத வடிவயமக்கும்யபாது மாறிவரும் சமூக மற்றும் உைகப் யபாக்குகளும்,
கதாழில்நுட்ப முன்யனற்றங்களும் கருத்தில் ககாள்ளப்பட்டன.

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியயப் பற்றிய புரிந்துணர்வு

இந்த
அயமப்புமுயற
முக்கியப் பண்புகள், சமூக
மனவுணர்வு
சார்ந்த
திறன்கள்,
சமூக
அறிவு,
உைக
அறிவு,
பிற
கைாச்சாரங்கயளக்
யகயாளக்கூடிய
திறன்கள்
ஆகியவற்றுக்கியடயய உள்ள
கதாடர்யப வலியுறுத்துகிறது.
இயவ
அயனத்தும்
மாணவர்களின்
நற்குணத்திற்கும்
குடியியல்
வளர்ச்சிக்கும்
இன்றியயமயாதயவயாக
விளங்குகின்றன.
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படம் 1 : 21-ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்களும் மாணவர் வியளவுகளுக்கான அயமப்புமுயறயும்
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ஒருவர் நற்குணம் உள்ளவராக இருக்கவும் நம் நாட்டிற்குப் பயன்மிக்க குடிமகனாகத் திகழவும் முக்கியப் பண்புகளான மதிப்பு,
கபாறுப்புணர்வு, மீளும்தன்யம, யநர்யம, பரிவு, நல்லிணக்கம் ஆகியயவ அடிப்பயடயாக அயமகின்றன. இப்பண்புகள், ‘எது சரி? எது
தவறு?’ என்று பகுத்தறிந்து கபாறுப்பான கதரிவுகயளத் யதர்ந்கதடுக்க மாணவர்களுக்கு உதவுகின்றன. யமலும் சமுதாயத்தில்
அவர்கள் ககாண்டுள்ள கபாறுப்புகயளப் பற்றிய விழிப்புணர்யவயும் இப்பண்புகள் வலியுறுத்துகின்றன. இப்பண்புகள் (படம் 2) நமது
கபாதுப் பண்புகள் (Our Shared Values), சிங்கப்பூர்க் குடும்பப் பண்புகள் (Singapore Family Values), சிங்கப்பூர் 21 இைக்கு (Singapore
21 Vision) மற்றும் யதசியக் கல்வி தரும் கசய்திகள் (National Education messages) ஆகியவற்றிலிருந்து உருவானயவ.

முக்கியப் பண்புகள்

மீளும்தன்யமயுயடய ஒருவரிடம் உணர்வுபூர்வமான
வலியம
இருப்பதுடன்
சவால்கயள
விடாமுயற்சியுடன்
எதிர்ககாள்ளும்
பண்பும்
இருக்கும். அவர் துணிவு, நம்பிக்யக, சூழலுக்யகற்ப
மாற்றி
அயமத்துக்ககாள்ளும்
தன்யம,
எந்த
நியையமயயயும் கசயல்திறன்களுடன் யகயாளும்
தன்யம ஆகிய பண்புகயள உயடயவராக இருப்பார்.

மீளும்தன்யம

நல்லிணக்கத்யத மதிக்கும் ஒருவர் உள்ளார்ந்த
இன்பத்யத (inner happiness) நாடுவயதாடு சமூக
ஒருயமப்பாட்யடயும் யமம்படுத்துவார். பை இன
கைாச்சாரச்
சமுதாயத்தின்
ஒற்றுயமகயளயும்
யவற்றுயமகயளயும் உணர்ந்து பாராட்டுவார்.

நல்லிணக்கம்
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முக்கியப்
பண்புகள்

யநர்யம

பரிவுமிக்க ஒருவர் கனிவு மற்றும் கருயண உணர்வுடன்
கசயல்படுவார். சமூகம் மற்றும் உைக நைனுக்காக
அவர் தம் பங்யக அளிப்பார்.

பரிவு

யநர்யமயான ஒருவர் கநறிசார்ந்த ககாள்யககயளப்
பின்பற்றுவதுடன்
‘சரி’
என்று
கருதுவயதத்
துணிவுடன் தற்காத்துக் கூறுவார்.

கபாறுப்புணர்வு
கபாறுப்புணர்வுமிக்க ஒருவர் தான், தன் குடும்பம்,
சமூகம், யதசம், உைகம் ஆகியவற்யறாடு தான்
ககாண்டுள்ள கபாறுப்புகயள அறிந்துககாள்வார்.
அவர்
அவற்யற
ஏற்றுக்ககாண்டு
தமது
கபாறுப்புகயள விருப்பத்துடனும் கடப்பாட்டுடனும்
நியறயவற்றுவார்.

மதிப்பு

தன் சுயமதிப்பிலும் மற்றவரிடம் உள்ளார்ந்திருக்கும்
மதிப்பிலும் ஒருவர் நம்பிக்யகககாள்ளும்யபாது அவர்
மதிப்யப கவளிக்காட்டுவார்.

படம் 2 : முக்கியப் பண்புகள்
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CASEL: Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning.

சமூக மனவுணர்வு சார்ந்த திறன்கள் (படம் 3) ஒன்யறாடு
ஒன்று
கதாடர்புயடய
ஐந்து
களங்களாக
வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அயவ சுய விழிப்புணர்வு, சுய
நிர்வாகம், சமூக விழிப்புணர்வு, உறவுகயள நிர்வகித்தல்,
கபாறுப்புடன் முடிகவடுத்தல் ஆகியயவ ஆகும். சுய
விழிப்புணர்வு, சுய நிர்வாகம் ஆகிய களங்கள், ஒருவர்
தம்யமப்
பற்றி
நன்கு
புரிந்துககாண்டு
தமது
உணர்வுகயளயும்
நடத்யதயயயும்
நிர்வகிப்பயதக்
குறிக்கின்றன.
சமூக
விழிப்புணர்வு,
உறவுகயள
நிர்வகித்தல் ஆகிய களங்கள், ஒருவர் மற்றவயராடு பழகும்
முயறயயக் குறிக்கின்றன. கபாறுப்புடன் முடிகவடுத்தல்
களம், ஒருவர் தம் கசயல்கயளக் யகயாளும்யபாதும்
மற்றவர்கயளாடு
பழகும்யபாதும்
சிக்கைான
சூழ்நியைகயளச்
சமாளிக்கும்யபாதும்
கநறிசார்ந்த
முடிவுகயள எடுப்பயதக் குறிக்கின்றது.
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சமூக மனவுணர்வு சார்ந்த கற்றல் என்பது உணர்வுகயளக் கண்டறிந்து அவற்யறக் யகயாளும் திறன்கயளக் குறிக்கின்றது. யமலும்,
அத்திறன்கயளப் கபறுவதினால் மாணவர்களால் மற்றவர்கள் மீது பரிவும் அக்கயறயும் காட்ட முடிகிறது, கபாறுப்பான முடிவுகயள
எடுக்க முடிகிறது, நல்ை உறவுகயள நிர்வகிக்க முடிவயதாடு சிக்கைான சூழ்நியைகயளயும் சிறந்த முயறயில் சமாளிக்க முடிகிறது1.

சமூக மனவுணர்வு சார்ந்த திறன்கள்

சுய நிர்வாகத் திறன் ககாண்டுள்ள ஒருவரால் தன்
உணர்வுகயளச் சமாளித்துத் தன் கட்கடாழுங்யகச்
கசயல்படுத்தித் திட்டமிட்டுச் கசயல்பட முடியும்.

சுய நிர்வாகம்

தன் உணர்வுகள், வலியமகள், விருப்பு கவறுப்புகள்,
பைவீனங்கள்
குறித்துத்
கதளிவான
தன்னறிவுககாண்ட
ஒருவர்
ஆக்ககரமான
சுய
மரியாயத, ஆற்றல், சுய கருத்து ஆகியவற்யற
வளர்த்துக்ககாள்வார்.

சுய விழிப்புணர்வு

RESTRICTED

கபாறுப்புடன்
முடிகவடுக்கும்
திறன்
ககாண்ட
ஒருவரால்
தான்
எடுக்க
விரும்பும்
முடிவால்
ஏற்படக்கூடிய வியளவுகயள அயடயாளங்காணவும்
அவற்யறச்
சீர்தூக்கிப்
பார்த்து
அறகநறியய
அடிப்பயடயாகக் ககாண்ட முடிவுகயள எடுக்கவும்
முடியும்.

கபாறுப்புடன் முடிகவடுத்தல்

சமூக மனவுணர்வு சார்ந்த
திறன்கள்

படம் 3: சமூக மனவுணர்வு சார்ந்த திறன்கள்

சமூக விழிப்புணர்வு

6

உறவுகயளச்
சிறப்பான
முயறயில்
யகயாளும்
ஒருவரால் நல்ை உறவுகயள ஏற்படுத்தி அவற்யற
வளர்க்க முடியும். இவரால் சிறப்பான கருத்துப்
பரிமாற்றம் கசய்வயதாடு சண்யட சச்சரவுகயளத்
தீர்த்து மற்றவர்கயளாடு யவயை கசய்யவும் முடியும்.

உறவுகயள நிர்வகித்தல்

சமூக
விழிப்புணர்வுள்ள
ஒருவரால்
பல்யவறு
கண்யணாட்டங்களிலிருந்து சிந்திக்க முடியும். யமலும்,
யவறுபட்ட
கருத்துகயள
அயடயாளங்கண்டு
அவற்யற ஏற்றுக்ககாண்டு மற்றவர்களிடம் பரிவும்
மரியாயதயும் காட்ட முடியும்.

RESTRICTED

7

குடியியல் கல்விக்குத் கதாடர்பான திறன்கள், 21-ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்களுக்கான அயமப்புமுயறயில் இடம்கபற்றுள்ள ‘சமூக
அறிவு’, ‘உைக அறிவு’, ‘பிற கைாச்சாரங்கயளக் யகயாளக்கூடிய திறன்கள்’ ஆகியயவ மாணவர் வியளவுகளில் கவளிக்ககாண்டு
வரப்பட்டுள்ளன. இத்திறன்கள் மாணவர்கயளச் சிங்கப்பூரில் யவரூன்றியிருக்கும் அக்கயறயுள்ள குடிமக்களாக விளங்க உதவுகின்றன
(படம் 4). மாணவர்கயள நற்குணம் ககாண்ட குடிமக்களாக உருவாக்க இத்திறன்கள் ஏதுவாக விளங்குகின்றன.

குடியியல் சார்ந்த திறன்கள்

துடிப்புமிக்க சமூக வாழ்வு

உைகத்யதப் பற்றிய அறிவு ககாண்ட ஒருவர்:
 கவளிநாட்டுப் பண்பாட்டுப் பரிமாற்றத்தினால் ஏற்படும்
மாற்றங்கயளச் சமாளிப்பார்.
 வளர்ந்து வரும் உைக மாற்றங்கயளக் கண்டறிந்து,
பகுத்தாராய்ந்து மதிப்பிட்ட பின், அவற்றுக்கும் நம்
சமூகங்களுக்குமியடயய
உள்ள
கதாடர்யப
அறிந்துககாள்வார்

உைகத்யதப் பற்றிய அறிவு

துடிப்புமிக்க சமூக வாழ்யவ வாழும் ஒருவர்:
 கபாறுப்புள்ள முயறயில் சமூகத்தில் நடந்துககாள்வார்
 சமூக நைன்மிக்கவராவார்
 சமூக மற்றும் யதசிய வளர்ச்சிக்கான
நடவடிக்யககளுக்கு ஆதரவளித்துப் பங்காற்றுவார்

RESTRICTED

சமூக அறிவு, உைக அறிவு,
பிற கைாச்சாரங்கயளக்
யகயாளக்கூடிய திறன்கள்

யதசிய மற்றும் கைாச்சார
அயடயாளம்

சமூக, கைாச்சார கூருணர்வு மற்றும் விழிப்புணர்வு
ககாண்ட ஒருவர்:
 மற்றவர்கயள நன்கு புரிந்துககாண்டு அவர்கயள
மதித்து
ஏற்றுக்ககாள்வதன்
மூைம்
அவர்களின்
உணர்வுகயளப் புரிந்துககாள்வார்.
 உள்ளூரிலும் கவளியூரிலும் பிற சமூக கைாச்சாரத்யதச்
யசர்ந்தவர்களுடன்
தகுந்த
முயறயில்
நடந்துககாள்வதால்
சமூகப்
பியணப்யப
யமம்படுத்துவார்

சமூக, கைாச்சார கூருணர்வு மற்றும்
விழிப்புணர்வு

யதசிய மற்றும் கைாச்சார அயடயாளம் ககாண்ட
ஒருவர்:
 யதசத்தின் மீது கபாறுப்புணர்வு ககாண்டிருப்பார்
 யதசிய ககாள்யககளின் மீதும் கைாச்சாரத்தின் மீதும்
கடப்பாடு ககாண்டிருப்பார்

படம் 4: சமூக அறிவு, உைக அறிவு, பிற கைாச்சாரங்கயளக்
யகயாளக்கூடிய திறன்கள் ஆகியவற்றிலுள்ள கூறுகள்

8

சமூக விழிப்புணர்யவப் கபற்று மற்றவருடன் பழகவும் கருத்துப்பரிமாற்றம் கசய்யவும் யதயவயான திறன்கயளப் பயன்படுத்தி நல்ை
உறவுமுயறகயள அயமத்துக்ககாண்டு அவற்யற நியைநாட்டுதல்

3

மற்றவர்களிடம் பரிவு காட்டுவயதாடு நமது சமூகம் மற்றும் யதசத்தின் வளர்ச்சிக்குத் துடிப்பான முயறயில் பங்காற்றுதல்

7

RESTRICTED

சமூக, யதச, உைக நடப்புகயளப் பற்றி அறிந்த கபாறுப்புள்ள குடிமகனாக, அவற்யறப் பற்றி மீள்யநாக்கம் கசய்து ஏற்புயடய
முயறயில் நடந்துககாள்ளுதல்

சிங்கப்பூரின் பைதரப்பட்ட சமூகக் கைாச்சாரங்கயள மதித்துச், சமூகப் பியணப்யபயும் நல்லிணக்கத்யதயும் யமம்படுத்துதல்

6

8

நமது யதசிய அயடயாளத்தின் மீது கபருயமயும் சிங்கப்பூரின் மீது பற்றும் யதசத்யத முன்யனற்றுவதற்குக் கடப்பாடும்
ககாண்டிருத்தல்

5

மீளும்தன்யமயுடன் இருந்து சவால்கயள வாய்ப்புகளாக மாற்றும் திறயமயயப் கபற்றிருத்தல்

யநர்யமயுடன் நடந்துககாள்வயதாடு அறகநறிக் ககாள்யககயள நியைநாட்டும் விதத்தில் கபாறுப்பான முடிவுகயள எடுத்தல்

2

4

சுய விழிப்புணர்யவப் கபற்றுச் சுய நிர்வாகத் திறன்கயளப் பயன்படுத்திச் சுய நையனயும் கசயல்திறயனயும் அயடதல்

1

படம் 5: நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியின் கற்றல் வியளவுகள்

9

மாணவர்கள் எயதக் கற்கயவண்டும் என்பயதயும் இறுதியில் எந்த நியையய அயடய யவண்டும் என்பயதயும் நற்குணம் மற்றும்
குடியியல் கல்வியின் கற்றல் வியளவுகள் (படம் 5) குறிப்பிடுகின்றன. இக்கற்றல் வியளவுகளில் முக்கியப் பண்புகளும் அடங்கியுள்ளன.
முதல் நான்கு கற்றல் வியளவுகள் (1 - 4) ஒருவரின் குணநையன உருவாக்கத் யதயவப்படும் அம்சங்கயளயும் சமூக மனவுணர்வு
சார்ந்த திறன்கயளயும் குறிக்கின்றன. அடுத்த நான்கு கற்றல் வியளவுகள் (5 - 8) 21-ஆம் நூற்றாண்டிற்குத் யதயவயான
திறன்களுக்கான
அயமப்புமுயறயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
முக்கியக்
குடியியல்
கதாடர்பான
கூறுகளின்
அடிப்பயடயில்
அயமக்கப்பட்டுள்ளன. யமலும் ஒருவரின் அயடயாளம், கைாச்சாரம், துடிப்புமிக்க மற்றும் கபாறுப்புள்ள சமூக உறுப்பினராக
விளங்குவதற்குத் யதயவப்படும் குடியியல் கூறுகயள வரியசப்படுத்தும் வயகயில் இந்த நான்கு கற்றல் வியளவுகள் அயமகின்றன.

கற்றல் வியளவுகள்

நற்குணம் மற்றும்
குடியியல் கல்வி
வழிகாட்டும் கதாகுதி

பள்ளி சார்ந்த
நற்குணமும் குடியியல்
கல்வியும்

நற்குணம் மற்றும்
குடியியல் கல்வியின்
கூறுகள்
நற்குணம் மற்றும்
குடியியல் கல்வியின்
பாடங்கள்
வகுப்பாசிரியர்
வழிகாட்டும் பாடயவயள

10

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்விப் பாடத்திட்டத்தின் ஒரு வார
காை
அளவில்,
பண்புள்ள
குடிமக்கள்
பாடங்கள்
(கீழ்த்
கதாடக்கநியைக்கு 1 மணி யநரம், யமல் கதாடக்கநியைக்கு 1½
மணி யநரம்); வகுப்பாசிரியர் வழிகாட்டும் பாடங்கள் (½ மணி
யநரம்); பள்ளி மாணவர் கூட்டம் (½ மணி யநரம்) ஆகியயவ
இடம்கபறும். ஒட்டுகமாத்தமாகக் கீழ்த் கதாடக்கநியைக்கும் யமல்
கதாடக்கநியைக்கும் கற்பித்தல் யநரம் 60 மணி யநரமும் 75 மணி
யநரமும் முயறயாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. நற்குணம் மற்றும்
குடியியல் கல்வியின் கட்டயமப்புகள் படங்கள் 6 முதல் 8 வயர
விளக்கப்பட்டுள்ளன.

பாடக்கயைத்திட்டக் காை அளவு:

RESTRICTED

பண்புகள், அறிவு, திறன்கள் ஆகியவற்யற
நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியின் வழி
தாய்கமாழியில் கற்பித்தல்
சமூக மனவுணர்வு சார்ந்த திறன்கயளக்
கற்பித்தலும் ஆசிரியர் மாணவர் உறயவ
வளர்த்தலும். இப்பாடங்களில்
இயணயத்யதப் கபாறுப்புடன் பயன்படுத்துதல்
அம்சங்களும் கல்வி மற்றும் கதாழில்
வழிகாட்டி அம்சங்களும் இடம்கபற்றுள்ளன.
 நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியயாடு
கதாடர்புயடய பள்ளி மாணவர்
கூட்டங்கள்
 பள்ளிப் பண்புகயள ஒட்டி அயமந்த
பாடங்கள்
 பாலியல் கல்வி

விளக்கம்

நற்குணமும் குடியியல் கல்வியும் என்ற பாடக்கயைத்திட்டத்தில் பண்புள்ள குடிமக்கள் பாடங்கள், வகுப்பாசிரியர் வழிகாட்டும்
பாடயவயள (FTGP), பள்ளி சார்ந்த நற்குணமும் குடியியல் கல்வியும், நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வி வழிகாட்டும் கதாகுதி
ஆகியயவ அடங்கியுள்ளன. நற்குணமும் குடியியல் கல்வியும் என்ற பாடத்திட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவு, திறன்கள், பண்புகள்,
மனப்பான்யமகள் ஆகியயவ, பண்புள்ள குடிமக்கள் பாடங்களிலும் வகுப்பாசிரியர்
வழிகாட்டும் பாடங்களிலும் பள்ளி சார்ந்த
நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியிலும் கவளிப்பயடயாகக் கற்பிக்கப்படும். பாலியல் கல்வியயக் (Sexuality Education) கற்பிக்கத், தனிப்
பாடத்திட்டம் வயரயப்பட்டுள்ளது. இத்தனிப் பாடத்திட்டம் கதாடக்கநியை 5 முதல் கதாடக்கநியை 6 வயரயுள்ள மாணவர்களின்
வளர்ச்சியயயும் அவர்களின் யதயவகயளயும் அடிப்பயடயாகக் ககாண்டு வயரயப்பட்டுள்ளது.

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியின் கூறுகளும் பாடக்கயைத்திட்டக் காை அளவும்
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இவ்வழிகாட்டும் கதாகுதியில் பாலியல் கல்வி கட்டாயமாகக் கற்பிக்கப்பட யவண்டும். இது மாணவப் பருவ வளர்ச்சிக்கான திட்டம்
(Growing Years Series) எனப்படும் பாடங்களாகக் கற்பிக்கப்படும். பாலியல் கல்வியில் மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட
யநாக்கங்களும் கருப்கபாருள்களும் உள்ளன. படம் 8-இல் குறிப்பிட்டுள்ளயதப் யபால் பள்ளிகள் கதாடக்கநியை 5 முதல்
கதாடக்கநியை 6 வயரயுள்ள மாணவர்களுக்குப் பாலியல் கல்வியயக் கற்பிக்க ஓர் ஆண்டில் 4 மணி யநரம் ஒதுக்கயவண்டும்.

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வி வழிகாட்டும் கதாகுதி:

பள்ளி சார்ந்த நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியின் பாடங்கயள நடத்தப் பள்ளிகளுக்கு கநகிழ்வுத் தன்யம வழங்கப்படும். ஓர்
ஆண்டில் இப்பாடத்திற்கு 11 முதல் 15 மணி யநரம் வயர வழங்கப்படும். இப்பள்ளி சார்ந்த பாடம் என்பது பள்ளி பண்புகயள
ஒட்டியயமந்த பாடங்கயளயும் நடவடிக்யககயளயும் பள்ளி மாணவர் கூட்டங்களில் இடம்கபறும் நிகழ்ச்சிகயளயும் உள்ளடக்கும்.

பள்ளி சார்ந்த நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்விப் பாடங்கள்:
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இப்பாடத்தில் சமூக மனவுணர்வு சார்ந்த திறன்கள் கவளிப்பயடயாகக் கற்பிக்கப்படுகின்றன. யமலும் இப்பாடயவயளயில்
வகுப்பாசிரியர் மாணவர் உறயவ வளர்க்கப் பை நடவடிக்யககள்
பரிந்துயரக்கப்பட்டுள்ளன.
முயறயான இயணயப் பயன்பாடு,
கல்வி மற்றும் கதாழில் பற்றி வழிகாட்டுதல், துன்புறுத்துதலிலிருந்து எப்படிப் பாதுகாத்துக்ககாள்வது (கதாடக்கநியை 1 - 4) ஆகிய
அம்சங்கள் இப்பாடங்களில் புகுத்தப்பட்டுள்ளன.
இப்பாடங்கள் மாணவர்கள் சிை முக்கியப் பிரச்சியனகயளச் சமாளிப்பதற்கு
வழிகாட்டுவயதாடு முக்கியப் பண்புகயளயும் மனவுணர்வு சார்ந்த திறன்கயளயும் வலியுறுத்துகின்றன. இவற்யற மாணவர்கள்
யதயவப்படும் சூழ்நியைகளில் பயன்படுத்த முடியும்.

வகுப்பாசிரியர் வழிகாட்டும் பாடயவயள:

கதாடக்கநியையில் பண்புள்ள குடிமக்கள் பாடங்கள் தாய்கமாழியில் கற்பிக்கப்படுகின்றன. வங்காளம், பஞ்சாபி, உருது யபான்ற
இந்திய
கமாழிகயளத்
தாய்கமாழியாகக்
ககாண்ட
மாணவர்களுக்கும்
தாய்கமாழி
கற்றலிலிருந்து
விைக்குப்
கபற்ற
மாணவர்களுக்கும் பண்புள்ள குடிமக்கள் பாடம் ஆங்கிைத்தில் கற்பிக்கப்படும். இந்த மாணவர்களுக்கான கற்பித்தல் கருவிகள்
ஆங்கிைத்தில் உள்ளன.

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்விப் பாடங்கள்:

கதா
5-6

கதா
4

கதா
1-3

வகுப்பாசிரியர்
வழிகாட்டும் பாடயவயள
15 மணி யநரம்

வகுப்பாசிரியர்
வழிகாட்டும் பாடயவயள
15 மணி யநரம்

பள்ளி சார்ந்த
நற்குணமும்
குடியியல் கல்வியும்
15 மணி யநரம்

பண்புள்ள குடிமக்கள் பாடம்
45 மணி யநரம்

வகுப்பாசிரியர்
வழிகாட்டும் பாடயவயள
15 மணி யநரம்
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பாலியல்
கல்வி
4 மணி
யநரம்

படம் 8: யமல் கதாடக்கநியைக்கான பாடயவயளகள் (கதா. 5 - 6)

பண்புள்ள குடிமக்கள் பாடம்
45 மணி யநரம்

ஓர் ஆண்டில் கமாத்தம்
60 மணி யநரம்

பள்ளி சார்ந்த
நற்குணமும்
குடியியல் கல்வியும்
11 மணி யநரம்

ஓர் ஆண்டில் கமாத்தம்
75 மணி யநரம்

ஓர் ஆண்டில் கமாத்தம்
75 மணி யநரம்

பள்ளி சார்ந்த
நற்குணமும்
குடியியல் கல்வியும்
15 மணி யநரம்

படம் 7: யமல் கதாடக்கநியைக்கான பாடயவயளகள் (கதா. 4)

பண்புள்ள குடிமக்கள் பாடம்
30 மணி யநரம்

படம் 6: கீழ்த் கதாடக்கநியைக்கான பாடயவயளகள் (கதா. 1 - 3)
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அனுபவம்
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வழிக்

பைதரப்பட்ட மாணவர்களிடம் பழகவும்,
கற்றலில் ஈடுபடவும் வாய்ப்பளிக்கைாம்.



கீழ்க்காண்பனவற்யறச்

மாணவர்கள் மற்றவருடன் அவர்கள் ககாண்ட தினசரி
அனுபவங்களிலிருந்து சுயமாகக் கற்றறிவதற்குத் தகுந்த
வாய்ப்புகயள அளிக்கைாம்.

கற்பிக்கும்யபாது



ஆசிரியர்கள்
கசய்யைாம்:

இப்பாடத்திட்டம் மாணவர்களின் வயதிற்கு உட்பட்டதாகவும்
கபாருத்தமானதாகவும் இருக்கயவண்டும் என்பதில் அதிக
முக்கியத்துவம்
ககாடுத்து
வடிவயமக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் எந்கதந்த நியைகளில் எத்தயகய வளர்ச்சி
அயடவார்கள், எவ்வாறு எண்ணுவார்கள், கற்பார்கள் என்பயத
உறுதி கசய்ய பை பிள்யள வளர்ச்சிக் யகாட்பாடுகள்
வழிகாட்டியாக அயமந்துள்ளன.

1. மாணவர்கயள யமயமாகவும் பண்புகயள
அடிப்பயடயாகவும் ககாண்டயமந்த கல்வி

பாடத்திட்டத்யத வடிவயமக்க வழிகாட்டிய ககாள்யககள்

சமமான
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சீரான அறகநறிக் ககாள்யககளுக்கு உட்பட்ட
கபாறுப்பான முடிவுகயள எடுத்தல்.
சரியான
காரணத்திற்காகத்
துணிவுடன்
கசயல்படுதல்.
யதசியக்
கட்டுப்பாடுகயள
உணர்ந்து,
மன
உறுதியுடனும் நம்பிக்யகயுடனும் மாற்றங்களுக்கு
ஏற்பத்
திறன்மிக்க
வயகயில்
வாய்ப்புகயளப்
பயன்படுத்தி கவற்றி கபறுதல்.
தம் கசாந்த விருப்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்டுக்
குடும்பம், பள்ளி, சமூகம், யதசம், உைகம் ஆகிய
நியைகளில்
மற்றவர்களின்
மீது
அக்கயற
காட்டுதல்.
சமூகத்திற்கு உதவ தம் யநரத்யத ஒதுக்குதல்.

நற்குடிமக்களாகத் திகழ்வதற்கு முதலில் நற்குணம்
அவசியம். மாணவர்கயள நற்குடிமக்களாக உருவாக்க
ஆசிரியர்கள் கீழ்க்காண்பனவற்யற ஊக்குவிக்கைாம்:

2. நற்குணத்திற்கும்
குடியியலுக்கும்
முக்கியத்துவம் அளித்தல்

உைகம்

என்ற

மாணவர்களின் வளர்ச்சி, அவர்கள் ககாண்டுள்ள
உறவுகயள
அடிப்பயடயாகக்
ககாண்டயமந்தது
(Bronfenbrenner, 1979). மாணவர்கள் கற்றுக்ககாண்ட
பண்புகயளக் குடும்பம், பள்ளி, சமூகம், யதசம், உைகம்
ஆகிய நியைகளில் நயடமுயறப்படுத்த ஆசிரியர்கள்
ஊக்குவிக்கைாம்.
மாணவர்கள் தங்கயளச் சுற்றி
இருப்பவர்கயளாடு கதாடர்புககாண்டு பழகும்யபாது
சமூகத்தில் தங்களின் பங்யக ஏற்றுக்ககாள்வயதாடு
தங்களது கசயல்களின் வியளவுகயளயும் அறிந்து
கசயல்படுவார்கள் என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.

3. தான் என்ற நியையிலிருந்து
நியைக்கு விரிவயடதல்
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அனுபவங்கயளச்

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியயக் கற்பிக்க
ஆசிரியர்கள்
மாணவர்களின்
வாழ்க்யக
அனுபவங்கயளப் பயன்படுத்துவார்கள். இதன் மூைம்
மாணவர்களுக்குக்
கற்பிக்கப்படும்
அறிவு,
திறன்,
பண்புகள், மனப்பான்யமகள் ஆகியவற்யறத் தக்க
யவத்துக்ககாள்ள முடியும். தங்களுக்குப் பழக்கமான
சூழலில் கற்கும்யபாது மாணவர்களால் தாங்கள் கற்கும்
புதிய தகவல்கயளச்
சிறப்பாகக்
கற்றுக்ககாள்ள
முடியும். பண்புகளும், சமூக மனவுணர்வு சார்ந்த
திறன்களும் நயடமுயறயில் எப்படி இருக்கும் என்பயத
மாணவர்கள்
கதரிந்துககாள்வது
மிக
முக்கியம்.
மாணவர்கள் கீழ்த் கதாடக்கநியையிலிருந்து யமல்
கதாடக்கநியைக்குச்
கசல்லும்யபாது
அவர்களின்
வாழ்க்யக அனுபவங்கள் யமலும் சிக்கல் நியறந்தயவ
ஆகின்றன. இப்பாடத்திட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள அறிவு,
திறன்கள், பண்புகள் மனப்பான்யமகள் ஆகியவற்யறப்
படிப்படியாகக்
கற்று
யமல்நியைக்குக்
ககாண்டு
கசல்ை
இத்தயகய
வாழ்க்யக
அனுபவங்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

4. மாணவர்களின்
வாழ்க்யக
சூழ்நியைகளாக வழங்குதல்
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மாணவர்களின்
வளர்ச்சியில்
கபற்யறாருக்கு
முக்கியப்
பங்குண்டு. வீட்டுச் சூழலும் பள்ளிச் சூழலும் சமமான
நியையில் இருந்தால் மாணவர்கள் அதிகம் பயனயடவார்கள்.
வீட்டுச் சூழலும் பள்ளிச் சூழலும் சமமான நியையில்
இருந்தால்
மாணவர்களின்
கற்றல்
யமம்படுவயதாடு
அவர்களின் சுயமரியாயதயும் உயர்ந்து நல்ை நடத்யதயயாடும்
நல்ை மனப்பான்யமகயளாடும் கசயல்படுவார்கள் என்று பை
ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. மாணவர்களின் கற்றயை வீட்டிலும்
வலியுறுத்த
கபற்யறாருக்குத்
யதயவயான
ஆதரயவப்
பள்ளிகள்
வழங்கும்.
பள்ளி
நிகழ்ச்சிகயளப்
பற்றிப்
கபற்யறாருக்குத் கதரிவிப்பயதாடு அவர்கயள அவற்றில்
ஈடுபடுத்தி அவர்கயளாடு ஒன்றியணந்தும் கசயல்படைாம்.
RESTRICTED

இப்பாடத்திட்டத்தின்
கற்றல்
வியளவுகளில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அறிவு,
திறன்
ஆகியவற்யற
கவளிப்பயடயாகப் பகிர்ந்து ககாள்ளும்யபாது,
பண்புகள்
கற்பிக்கப்படுகின்றன. அயத சமயம், முன் உதாரணமாக
இருக்கும் மற்றவர்களின் நடத்யதயயயும் அவர்களின் கசாந்த
வாழ்க்யக
அனுபவங்கயளயும்
பார்த்து
மாணவர்கள்
பண்புகயளச்
சுயமாகயவ
கற்றுக்
ககாள்ளைாம்.
மாணவர்களின் பண்புநை வளர்ச்சிக்கு ஆசிரியர்-மாணவர்
நல்லுறவும் ஏற்புயடய சுற்றுச் சூழலும் இன்றியயமயாதயவ
ஆகும்.

2. பண்புகயளக் கற்பித்தலும் நயடமுயறவழிக் கற்றலும்

கசய்முயறக் குறிப்புகள், திறன் பயிற்சி, ஆசிரியர் அல்ைது
சக மாணவர்களின் முன்மாதிரியான நடத்யத, நற்கசயயை
வலியுறுத்தும்
சூழல்கள்,
கற்பிக்கத்தக்க
தருணங்கள்
ஆகியவற்றின் மூைம் மாணவர்கள் பண்புகயளக் கற்கின்றனர்.
‘யதசியக்
கல்வியயப்
யபாற்றும்
நான்கு
தினங்கள்’,
‘பண்புகயளச்
கசயல்படுத்தும்
முயற’,
‘புறப்பாட
நடவடிக்யககள்’ யபான்ற கற்றல் அனுபவங்கயள அயமத்துக்
ககாடுப்பதன் மூைம் மாணவர்கள் பண்புகள், அறிவு, திறன்,
மனப்பான்யம ஆகியவற்யறக் கற்கவும் கசயல்படுத்தவும்
ஆசிரியர்கள் வழி வகுக்கயவண்டும்.

மாணவர்கயள வழிநடத்தவும் பண்புகயள நியைநாட்டவும்
ஆசிரியர்கயள தகுந்தவர்கள். ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு
நல்ை
முன்மாதிரியாகத்
திகழ்ந்து
மாணவர்கயளப்
பண்புள்ளவர்களாக
உருவாக்கத்
தகுந்த
கற்றல்
அனுபவங்கயள அயமத்துக் ககாடுக்கயவண்டும். ஆசிரியர்கள்
மாணவர்களிடத்தில்
சுய
மதிப்பு,
தன்னம்பிக்யக,
மீளும்தன்யம,
பரிவு,
இரக்கம்
ஆகியவற்யற
வளர்க்கயவண்டும்.
மாணவர்கயளத்
துடிப்புமிக்க
நற்குடிமக்களாக உருவாக்கும் கபாருட்டுப், பல்யவறு பணி
யமம்பாட்டுப் பயிற்சி வகுப்புகளின் மூைம் ஆசிரியர்கள் தங்கள்
திறன்கயளத் கதாடர்ந்து வளர்த்துக்ககாள்ள யவண்டும்.
4. கபற்யறாருடன் ஒன்றியணந்து கசயல்படுதல்

3. பைதரப்பட்ட கற்பித்தல் அணுகுமுயறகளின் வழிக்
கற்பித்தல்

1. நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்விக் கற்பித்தல் அயனத்து
ஆசிரியர்களின் கபாறுப்பாகும்

கற்றல் கற்பித்தலுக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கும் ககாள்யககள்

3

RESTRICTED

16

Marcia, J. E., (1966), Development and validation of ego identity status, Journal of Personality and Social Psychology 3, pp. 551-558.
Erikson, E.H. (1950). Childhood and society. New York: W. W. Norton.
4
Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: W. W. Norton.
5
Elliot, S.N, Kratochwill, T.R, Littlefield Cook, J., Travers, J.F (2000) Educational Psychology (3rd Ed) pp 102, MCGraw Hill, USA.
6
Holland, R.W (2002), Motivated Decision Making; Effects of Activation and Self-Centrality of Values on Choices and Behaviour, Journal of Personality and Social Psychology Vol 82, No. 3, pp.
434-447.
7
National Scientific Council on the Developing Child(2004). Young children develop in an environment of relationships. Working Paper No. 1, Harvard University. Retrieved from
http://www.developingchild.net.
8
J. Santrock, V. Woloshyn, T. Gallagher, T. Petta, Z. Marini (2010), Educational Psychology (3rd Canadian Edition), McGraw-Hill Higher Education pp53.
9
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

2

உறவுகள்:
சமுதாயத்துடன் மாணவர்கள் ககாண்டிருக்கும் உறவுகயள ‘அவர்கள் யார்?, அவர்களால் யாராக முடியும்?, அவர்கள் ஏன், எப்படி
மற்றவர்களுக்கு முக்கியமாகிறார்கள்?’, என்பனவற்யற நிர்ணயிக்கும்7. மற்றவர்களுடன் மாணவர்கள் ககாண்டிருக்கும் கதாடர்புகயள
அவர்களின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவும் என்று சமூகக் கட்டயமத்தல் யகாட்பாட்டாளர்கள் நம்புகின்றார்கள் (Vygotsky, 1962,
Bandura, 1977)8. மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்குச் சமூகச் சூழல்கள் மிக அவசியமாகும் (Bronfenbrenner, 1986)9. மாணவர்கள்

அயடயாளம்:
ஒருவர் பின்பற்றும் பண்புகளும் ககாள்யககளும் அவரின் அயடயாளத்யத கவளிக்ககாணரும். தம்யமப் பற்றி நன்கு அறிந்தவர் தம்
பைங்கயளயும் பைவீனங்கயளயும் தமது தனித்தன்யமயயயும் அறிந்திருப்பார் (Marcia, 1966)2. 8 முதல் 11 வயதுள்ள மாணவர்கள்
தம்யமப் பற்றிப் புரிந்துககாள்ளும் திறயன வளர்த்துக்ககாள்வது மிக அவசியமாகும். மாணவர்கள் குழந்யதப் பருவத்திலிருந்து
இளயமப் பருவத்திற்குச் கசல்லும் முன் அவர்களின் திறயமகளின் மீது தன்னம்பிக்யகயும் நல்கைண்ணமும் ககாண்டிருக்க யவண்டும்
(Erikson, 19503, 19684). இவ்வாற்றல்கயள மாணவர்கள் தங்கயளப் பற்றி அறிந்துககாள்ளவும் தம் கசயல்களுக்குப் கபாறுப்யபற்றுக்
ககாள்ளவும் மற்றவயராடு உறவாடுவதற்கும் உதவியாக அயமயும். (Young, 1991)5. ஒருவரின் சுய அயடயாளத்யத நிர்ணயிப்பதில்
பண்புகளுக்குப் பங்குண்டு என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன (Holland, 2002)6.

அயடயாளம், உறவுகள், கதரிவுகள் ஆகியயவயய நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியில் மாணவர்கள் கற்க யவண்டிய மூன்று
பிரதான யயாசயனகளாகும்.

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியில் மூன்று பிரதான யயாசயனகள்
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கதரிவுகள்:
ஒருவர் சரியான கதரிவுகயளத் யதர்ந்கதடுப்பதற்குப் பண்புகள் வழிகாட்டியாக அயமகின்றன. ஒருவர் யதர்ந்கதடுக்கும் கதரிவுகள்
அவரின் குணத்யதயும் பண்புகயளயும் கவளிப்படுத்தும் (Wilis, 1998)12. மாணவர்கள் முடிவுகயள எடுப்பதற்கும், தாங்கள் எடுக்கும்
முடிவுகள் ‘சரியா தவறா’ என்றும், ‘அயவ ஏன் சரி, ஏன் தவறு’ என்று புரிந்துககாள்வதற்கும் பண்புகள் மிக அவசியமாகும் (Berkowitz,
2005)13. மாணவர்கள் தங்கள் பண்புகயள கவளிப்படுத்தவும் கநருக்கடியான சூழ்நியைகளில் ‘சரி’ என்று நியனப்பயதச் கசய்யவும்
கதரிவுகள் மிக அவசியம் (Lickona, 1991)14. எனயவ, மாணவர்கள் பண்புகயளத் கதளிவுபடுத்திக்ககாள்ளவும் பயன்படுத்திக்ககாள்ளவும்
கதரிவுகள் அவசியமாகும்.

மற்றவர்கயளாடு ககாண்டிருக்கும் உறவுகயள அவர்களின் உைக அனுபவத்யதத் தீர்மானிக்கின்றன. மாணவர்களின் அறிவு வளர்ச்சி,
சமூக வளர்ச்சி, மனவுணர்வு சார்ந்த வளர்ச்சி, உடல் வளர்ச்சி, அறகநறி வளர்ச்சி முதைான அயனத்து வளர்ச்சிகயளயும் உறவுகள்
பாதிக்கின்றன. மாணவர்கள் வளர வளர அவர்கள் மற்றவர்களுடன் நல்லுறவுககாள்ளத் யதயவயான பிறர் நைன் கருதும் திறனும்
(Selman, 1980)10 பிறர் நியையிலிருந்து சிந்திக்கும் திறனும்11 அதிகரிக்கும். இத்திறன்கள் மாணவர்கள் எதிர்காைத்தில் பிறருடன்
நல்லுறவு யமற்ககாள்வதற்கு உறுதுயணயாக அயமயும்.

முக்கியக் கருத்துகள்
(மாணவர்கள் அறிந்திருக்க
யவண்டியயவ)

 கதரிவுகள் தன்யனயும்
மற்றவயரயும் பாதிக்கும்

 உறவுகள் காைப்யபாக்கில்
மாறக்கூடும்

 அயடயாளம்
அபிப்பிராயங்கயளயும்
உறவுகயளயும்
வடிவயமக்கும்.

RESTRICTED

 கதரிவுகள் குணத்யத
வடிவயமக்கும்.

 உறவுகள் வாழ்க்யகக்கு
அடிப்பயடயானயவ

 அயடயாளம் சிக்கல்
தன்யமயுயடயது
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ஒவ்கவாரு பிரதான யயாசயனயயயும் விளக்குவதற்காக முக்கியக் கருத்துகளும் யமய வினாக்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
மாணவர்களுக்கியடயய உயரயாடயை வழிநடத்துவதற்கு யமய வினாக்கள் உதவும். இந்த யமய வினாக்கயள யமலும் கதளிவாக
விளக்குவதற்காக ஒவ்கவாரு நியையிலும் சுைபமான யகள்விகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் தம் வாழ்க்யகயில் சந்திக்கும்
பைதரப்பட்ட அனுபவங்கயளக் யகயாளத் யதயவப்படும் பண்புகள், மனப்பான்யமகள், திறன்கள், பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்யறப்
பற்றிச் சிந்திக்க இக்யகள்விகள் ஊக்கமளிக்கும்.
பிரதான யயாசயன 1:
பிரதான யயாசயன 2:
பிரதான யயாசயன 3:
அயடயாளம்
உறவுகள்
கதரிவுகள்
அயடயாளம், உறவுகள், கதரிவுகள் ஆகியயவ ஒன்யறாடு ஒன்று கதாடர்புயடயயவ.
 மாணவர்கள் தம்யமப் பற்றி அறிந்திருந்தால்தான் மற்றவருடன் நல்ை முயறயில் பழக
முடியும்.
 மாணவர்கள் மற்றவர்கயளாடு ஏற்படுத்திக்ககாள்ளும் உறவுகள் அவர்களின் அயடயாளத்யத
கருத்துச் சுருக்கம்
உருவாக்க உதவுவயதாடு அவர்கள் எடுக்கும் முடிவுகயளயும் பாதிக்கும்.
 மாணவர்களின் உடன்பாடான கதரிவுகள் அவர்களின் அயடயாளத்யதயும் அவர்கள்
அயமத்துக்ககாள்ளும் உறவுகயளயும் பாதிக்கும்.
மாணவர்கள் நல்ை குணமுயடயவர்களாகவும் உைகிற்குப் பயனுள்ள குடிமக்களாகவும் வாழ மூன்று
பிரதான யயாசயனகளும் பண்புகயள அடிப்பயடயாகக் ககாண்டயமய யவண்டும்.
மாணவர்கள் இவற்யறப்
மாணவர்கள் இவற்யறப்
மாணவர்கள் இவற்யறப்
புரிந்துககாள்வர்:
புரிந்துககாள்வர்:
புரிந்துககாள்வர்:

முக்கியக் கருத்துகளும் யமய வினாக்களும்

சிறந்த யமய வினாக்கள்
(Overarching Key Questions)
(மாணவர்கள் முக்கியக்
கருத்துகயளப்
புரிந்துககாள்ள
இக்யகள்விகள் உதவும்)
 என்யனச் சுற்றி
உள்ளவர்கயளயும்
உையகயும் நான் எப்படிக்
காண்கியறன்?

 நான் எந்தத் கதரிவுகயளத்
யதர்ந்கதடுப்யபன்?

 என்னால் யாராக முடியும்?

 நான் எந்த அடிப்பயடயில்
 உறவுகள் எவ்வாறு என்யனயும்
கதரிவுகயளத்
மற்றவர்கயளயும்
யதர்ந்கதடுப்யபன்?
பாதிக்கின்றன?

 உறவுகயள ஏன் அயமத்துக்
ககாள்ள யவண்டும்?

 நான் உறவுகயளப் பற்றி
என்ன நியனக்கியறன்?

RESTRICTED

 எனது தனித்தன்யம என்ன?

 நான் யார்?
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தான்

நம் சமூகத்யதப்
புரிந்துககாண்டு
அரவயணக்கும்
சமுதாயத்யத
உருவாக்குதல்

உறவுகள்

யமய வினாக்கள்

நாம் அரவயணக்கும்
சமுதாயத்தில் எவ்வாறு
மற்றவர்கயளப் புரிந்துககாண்டு
அவர்கயளாடு கருத்துகயளப்
பரிமாறிக்ககாள்கியறாம்?

என் நண்பர்கள் யார்?
நாம் எவ்வாறு சுமூகமாக ஒன்று
யசர்ந்து கசயல்படுகியறாம்?

நான் எவ்வாறு எனது குடும்ப
உறவுகயள வளர்த்துக்
கட்டிக்காப்யபன்?

எனது சுய அபிப்பிராயமும் சுய
நிர்வாகமும் எவ்வாறு நான்
பிறயராடு ககாண்டுள்ள
உறவுகயளப் பாதிக்கின்றன?

RESTRICTED

நம்யமப் கபாறுத்தவயரயில்
அரவயணக்கும் சமுதாயம்
என்றால் என்ன?

நான் எப்படிப்பட்ட நண்பனாக
இருக்கியறன்?
குழு யவயையில் நமது பங்கு
என்ன?

நல்ை நட்புகயளயும் குழு
உணர்யவயும் வளர்த்தல்

நான் எவ்வாறு மற்றவயரப்
யபாை இருக்கியறன்?
நான் எவ்வாறு
மற்றவரிடமிருந்து
யவறுபடுகியறன்?

அயடயாளம்

என் குடும்பத்தில் நான் யார்?

நான் நானாகயவ
இருப்பதும்;
நான் எதிர்காைத்தில்
எப்படிப்பட்டவராக
இருக்க விரும்புவதும்.

நியைகள்

குடும்பப் பியணப்பியன
வலுப்படுத்துதல்

குடும்பம்

பள்ளி

சமூகம்

அரவயணக்கும் சமுதாயத்யத
உருவாக்குவதில் நமது பங்கு
என்ன?

நான் நட்பிலிருந்து
எதிர்பார்ப்பயவ யாயவ?
ஒரு குழுயவ
உருவாக்குவதற்கு நமது
வலியமயய எவ்வாறு
பயன்படுத்தைாம்?

20

என் கசயல்கள் எவ்வாறு
என்யனயும் என்
குடும்பத்யதயும் பாதிக்கின்றன?

என் கதரிவுகள் எவ்வாறு
எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும்
நன்யம அளிக்கின்றன?

கதரிவுகள்

மாறிவரும் உைகத்தில்
துடிப்புமிக்க குடிமகனாக
இருத்தல்

மாறிவரும் உைகத்தில்
துடிப்புமிக்க குடிமகனாக
இருப்பது என்றால் என்ன?

நம்யம எயவ
சிங்கப்பூரர்களாக அயடயாளம்
காட்டுகின்றன?

அயடயாளம்

நாம் மாறிவரும் உைகத்தில்
எப்படி மற்றவர்கயளாடு
கருத்துப் பரிமாற்றம்
கசய்கியறாம்?

நான் மற்றவர்கயளாடு
ககாண்டிருக்கும் உறவுகள்
எவ்வாறு யதசிய வளர்ச்சிக்கு
உதவுகின்றன?

உறவுகள்

யமய வினாக்கள்

RESTRICTED

(*உைகம் என்ற நியை கதாடக்கநியை 5 - 6 மாணவர்களுக்கு மட்டுயம கற்பிக்கப்படும்)

யதசிய அயடயாள
உணர்யவ வளர்த்தலும்
யதசிய
முன்யனற்றத்திற்குப்
பங்களித்தலும்

நியைகள்

யதசம்

*உைகம்
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நாம் மாறிவரும் உைகத்தின்
யதயவகளுக்யகற்ப எவ்வாறு
நம் பைங்கயளயும்
திறன்கயளயும்
பயன்படுத்தைாம்?

நாம் சிங்கப்பூரின் நைனில்
ககாண்டுள்ள அக்கயறயய
எவ்வாறு கவளிக்காட்டைாம்?

கதரிவுகள்

RESTRICTED

யமய வினாக்கள்:
அயடயாளம்: நான் எவ்வாறு மற்றவயரப் யபாை இருக்கியறன்? நான் எவ்வாறு மற்றவரிடமிருந்து யவறுபடுகியறன்?
உறவுகள்: எனது சுய அபிப்பிராயமும் சுய நிர்வாகமும் எவ்வாறு நான் பிறயராடு ககாண்டுள்ள உறவுகயளப் பாதிக்கின்றன?
கதரிவுகள்: என் கதரிவுகள் எவ்வாறு எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்யம அளிக்கின்றன?

கற்றல் வியளவுகள்:
1: சுய விழிப்புணர்யவப் கபற்றுச் சுய நிர்வாகத் திறன்கயளப் பயன்படுத்திச் சுய
நையனயும் கசயல்திறயனயும் அயடதல்
2: யநர்யமயுடன் நடந்துககாள்வயதாடு அறகநறிக் ககாள்யககயள
நியைநாட்டும் விதத்தில் கபாறுப்பான முடிவுகயள எடுத்தல்
4: மீளும்தன்யமயுடன் இருந்து சவால்கயள வாய்ப்புகளாக மாற்றும் திறயமயயப்
கபற்றிருத்தல்

நியை: தான்
யநாக்கம்: நான் நானாகயவ இருப்பதும்; நான் எதிர்காைத்தில்
எப்படிப்பட்டவராக இருக்க விரும்புவதும்.

கதாடக்கநியைப் பள்ளிகளுக்கான நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்விப் பாடத்திட்டத்தின் பாடப்கபாருள்
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அறிவு

RESTRICTED

எனது சுய அபிப்பிராயம்
 ஒவ்கவாருவரும் தனித்தன்யமயும் யவறுபாடும் ககாண்டவர்கள் என்பயத அறிதல்
 தனது விருப்பு கவறுப்புகயளயும் பைம் பைவீனங்கயளயும் அறிதல்
 தனது
திறயமகயளயும்
பைங்கயளயும்
குணநைன்கயளயும்
விருப்பங்கயளயும்
கவளிக்காட்ட அறிதல்
 ஒருவரின் திறயமகயளயும் பைங்கயளயும் குணநைன்கயளயும் விருப்பங்கயளயும் மதிக்க
யவண்டியதன் காரணத்யத அறிதல்
உணர்வுகயளப் புரிந்துககாள்ளுதல்
 கவவ்யவறு உணர்வுகயள அறிதல்
 யகாபம், பயம், குற்றவுணர்வு, கவயை, மன அழுத்தம் யபான்ற உணர்வுகள் ஒருவருக்குச்
சங்கடத்யத உண்டாக்கும் என்பயத அறிதல்
 சங்கடமான உணர்வுகளுக்கும் (uncomfortable emotions) அவசரப்பட்டுச் கசய்யப்படும்
கசயல்களுக்கும் பின்வியளவுகள் உண்டு என்பயதப் புரிந்துககாள்ளுதல்
 சங்கடமான உணர்வுகயளயும் அவசரப்பட்டுச் கசய்யப்படும் கசயல்கயளயும் நிர்வகிக்கும்
வழிகயள அறிதல்
 சங்கடமான நியையய உண்டாக்கும் உணர்வுகள் ஒருவயரப் கபாறுப்பான முடிவுகயள
எடுக்கத் தூண்டுவயதாடு அவரின் சுய முன்யனற்றத்திற்கும் வழிவகுக்கைாம் என்பயத
அறிதல்
 ஒருவரின் எண்ணம் அவரின் உணர்வுகயளயும் நடத்யதயயயும் பாதிக்கும் என்பயதப்
புரிந்துககாள்ளுதல்
 மன அழுத்தம் (stress) மற்றும் பதற்றத்தின் (anxiety) அறிகுறிகயளயும் நடத்யதயயயும்
அறிதல்
 மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்தின் காரணங்கயள அறிதல்

பாடப்கபாருள்
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கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6

திறன்கள்

அறிவு

RESTRICTED

எனது முன்னுரியமகள்
 எளியமயான கற்றல் இைக்குகயள அயமத்தலின் முக்கியத்துவத்யத அறிதல்
 இைக்குகள் என்றால் என்னகவன்றும் அவற்யற அயமப்பதற்கான காரணங்கயளயும்
அறிதல்
 இைக்குகயளயும் விருப்பங்கயளயும் அயடவதில் குறியாக இருப்பதற்கான வழிகயள
அறிதல்
வாழ்க்யகயில் இடம்கபறும் மாற்றங்கள்
 ஒருவரின் வாழ்க்யகயில் சுற்றிலுமுள்ள மாற்றங்கயள அறிதல்
 வாழ்க்யகயில்
மாற்றங்கள்
உள்ளன
என்பயதப்
புரிந்துககாண்டு
அவற்யற
ஏற்றுக்ககாள்ளுதல்
 மாற்றங்கயளாடு சவால்களும் வரும் என்பயதயும் அவற்யற ஒருவர் எவ்வாறு யகயாளைாம்
என்பயதயும் அறிதல்
o மாற்றங்கயளச் சமாளிக்கும் வழிகயள அறிதல்
o எங்கு, எப்யபாது உதவி நாடைாம் என்பயத அறிதல்
o மீளும்தன்யமயுடன் இருப்பது என்றால் என்னகவன்றும் மீளும்தன்யம மிக்கவராக இருக்க
ஒருவர் என்ன கசய்யைாம் என்பயதயும் அறிதல்
o மீளும்தன்யமயய வளர்க்க உதவும் கூறுகயளப் புரிந்துககாள்ளுதல்
என்யனப் பற்றி அறிதல்
 தன்யனப் பற்றி நல்ை விதமாக நியனத்துக்ககாள்ளுதல்
o தன்யனப் பற்றி உடன்பாடான கருத்துகயள கவளிப்படுத்துதல்
o தன்யனப் பிறரிடம் நல்ை முயறயில் கவளிக்காட்டுதல்
o மாற்றங்கயளயும்
சவால்கயளயும்
சமாளிக்கத்
யதயவயான
திறன்கயளயும்
மனப்பான்யமகயளயும் பண்புகயளயும் அயடயாளங்காணுதல்
உணர்வுகயள அயடயாளங்காணுதல்
o பைவயகயான வார்த்யதகள் மூைம் உணர்வுகயள விவரித்தல்

பாடப்கபாருள்
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கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6

திறன்கள்



RESTRICTED

சுய வளர்ச்சிக்கான இைக்குகயள அயமத்தலும் அவற்யற அயடய முயற்சித்தலும்

 உடன்பாடான பின்வியளவுகயள உண்டாக்கும் கவவ்யவறு நடத்யதகயள உருவாக்குதல்
உதவி நாடுதல்
 சவால்கயளச் சந்திக்கும்யபாது மற்றவர்களிடம் உதவி நாடுதல்
இைக்குகயள அயமத்தல்
 எளியமயான கற்றல் இைக்குகயள அயமத்தல்

 மன அழுத்தத்யதயும் பதற்றத்யதயும் யகயாள தகுந்த வழிகயள உருவாக்குதல்
உணர்ச்சி யவகத்யதக் கட்டுப்படுத்துதல் (impulse control)
 ஒருவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டுச் கசயல்பட்டுள்ளார் என்பயதக் கண்டறிதல்

உணர்வுகயளப்
பற்றிச்
சிந்தித்தலும்
தன்
கசயைால்
தனக்கும்
மற்றவருக்கும்
ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகயளயும் பின்வியளவுகயளயும் மீள்யநாக்கிப் பார்த்தலும்
மன அழுத்தத்யத நிர்வகித்தல்
 மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்திற்கான அறிகுறிகயளயும் அவற்றுடன் கதாடர்புயடய
நடத்யதகயளயும் கண்டறிதல்
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கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6
காரணங்கயள


o பைதரப்பட்ட
உணர்வுகயள
விவரித்தலும்
அவற்றுக்கான
அயடயாளங்காணுதலும்
o மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் ஆகியவற்றின் காரணங்கயள விவரித்தலும் அவற்றுக்கான
காரணங்கயளக் கண்டறிதலும்
உணர்வுகயள நிர்வகித்தல்
 சங்கடமான உணர்வுகயளத் தகுந்த வழிகளில் நிர்வகித்தல்

 தகுந்த வழிகயள உருவாக்கி
o கவவ்யவறு சூழ்நியைகளில் உள்ள சங்கடமான உணர்வுகயள கவளிப்படுத்துதலும்
நிர்வகித்தலும்
o மற்றவரின் எதிர்பார்ப்பினால் ஏற்படும் எதிர்மயறயான பாதிப்புகயள நிர்வகித்தல்

பாடப்கபாருள்

மனப்பான்யமகள்

பண்புகள்

திறன்கள்

பார்த்து

அவற்றிலிருந்து

கற்றுக்

RESTRICTED

கபாறுப்புடன் தன் மீது பரிவு காட்டுதல்
கபாறுப்புடன் முடிகவடுத்தல்
சுய மரியாயத ககாண்டிருத்தல்
மன உறுதியின் மூைம் மீளும்தன்யமயய கவளிக்காட்டுதல்
திறயமகயள அறிந்து தன் மீது நம்பிக்யக ககாள்ளுதல்
வாழ்க்யகயயப் பற்றித் கதரிந்துககாள்ள ஆர்வம் ககாண்டிருத்தல்
சுய கட்டுப்பாடு ககாண்டிருத்தல்
மாற்றங்கயளயும் சவால்கயளயும் சந்திக்கத் துணிச்சலும் விடாமுயற்சியும் ககாண்டிருத்தல்
இைக்குகயள அயடய சுய ஊக்கம் ககாண்டிருத்தல்

சிந்தித்துப்

வாழ்க்யகயில் ஏற்பட்ட சவால்களிலிருந்து அயடந்த நன்யமகயளப் பற்றிச் சிந்தித்தல்

பற்றிச்



அனுபவங்கயளப்

மற்றவர்களின்
ககாள்ளுதல்













 சுய ஊக்கமளிக்கும் (self-motivation) எண்ணங்கயள வளர்த்துக்ககாள்ளுதல்
கபாறுப்புடன் முடிகவடுத்தல்
 முடிகவடுப்பதற்கு முன் அயனத்துத் கதரிவுகயளயும் அவற்றின் வியளவுகயளயும்
சீர்தூக்கிப் பார்த்தல்


 பண்புகளின் அடிப்பயடயில் முடிவுகயள எடுத்தல்

 ஒருவரின் கசயல்கள் மற்றவர்கயள எவ்வாறு பாதிக்கும் என்று மீள்யநாக்குதல்

 சவால்கயள எதிர்யநாக்கினாலும் துணிவுடன் சரியானவற்யறயய கசய்தல்
மீள்யநாக்குதல்
 தனது அனுபவங்கயளப் பற்றிச் சிந்தித்துப் பார்த்து அவற்றிலிருந்து கற்றுக்ககாள்ளுதல்
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கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6


ஒருவரின் வளர்ச்சியயக் கண்காணித்து அவரது கற்றல் இைக்குகயளயும் திட்டங்கயளயும்
யமம்படுத்துதல்
பாடப்கபாருள்

கீழ்க்காணப்படும் மாணவர்களின் வாழ்க்யக
மற்றும் மனப்பான்யமகயளக் கற்பிக்கைாம்:
கதாடக்கநியை 1 - 2க்கான ஏற்ற
சூழல்கள்
 பள்ளியில் முதல் நாள்
 பள்ளியின் முதல் நாளன்று ஏற்படும்
மாற்றங்கயள அனுசரித்தல்
 பள்ளியின் வழக்க முயறகயளப்
பின்பற்றுதல்
 கபற்யறாரின் உதவியின்றித் தன்யனச்
சுயமாகச் சமாளித்தல்
 புதிய பாடங்கயளக் கற்றல்
 புதிய
நட்புகயள
ஏற்படுத்திக்
ககாள்ளுதல்


















RESTRICTED
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கதாடக்கநியை 5 - 6க்கான ஏற்ற
சூழல்கள்
புதிய
வகுப்பில்
மாற்றங்கயளச்  தயைவராக இருத்தல்
சமாளித்தல்
 யதசியத் யதர்யவ எழுதுதல்
புதிய வகுப்பில் நியைகபறுதல்
 உயர்நியைப் பள்ளியயத்
யதர்ந்கதடுத்தல்
புதிய பாடங்கயளக் கற்றல்
 பின்னயடவுகயளயும்
வீட்டுப்பாடங்கயள முடித்தல்
பிரச்சியனகயளயும் எதிர்யநாக்குதல்
யதர்வுகளுக்குத் தயாராகுதல்
புறப்பாட நடவடிக்யகயயத்
யதர்ந்கதடுத்தல்
புறப்பாட நடவடிக்யகயில் ஈடுபடுதல்
யநரத்யதத் திட்டமிடுதல்
பணத்யதயும் வீட்டுச் சாவியயயும்
யகயாளுதல்
பாதுகாப்பாகப் பள்ளிக்குச் கசன்றுவிட்டு
வீடு திரும்புதல்
இயணயம் வழிப் பிறயர அறிதல்
உடல் ரீதியான மாற்றங்கயள உணருதல்

கதாடக்கநியை 3 - 4க்கான ஏற்ற சூழல்கள்

அனுபவங்கயளப் பயன்படுத்தி இந்நியையில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவு, திறன், பண்புகள்

RESTRICTED

யமய வினாக்கள்:
அயடயாளம்: என் குடும்பத்தில் நான் யார்?
உறவுகள்: நான் எவ்வாறு எனது குடும்ப உறவுகயள வளர்த்துக் கட்டிக்காப்யபன்?
கதரிவுகள்: என் கசயல்கள் எவ்வாறு என்யனயும் என் குடும்பத்யதயும் பாதிக்கின்றன?

கற்றல் வியளவுகள்:
1: சுய விழிப்புணர்யவப் கபற்றுச் சுய நிர்வாகத் திறன்கயளப் பயன்படுத்திச்
சுய நையனயும் கசயல்திறயனயும் அயடதல்
2: யநர்யமயுடன் நடந்துககாள்வயதாடு அறகநறிக் ககாள்யககயள
நியைநாட்டும் விதத்தில் கபாறுப்பான முடிவுகயள எடுத்தல்
3: சமூக விழிப்புணர்யவப் கபற்று மற்றவருடன் பழகவும் கருத்துப்பரிமாற்றம்
கசய்யவும் யதயவயான திறன்கயளப் பயன்படுத்தி நல்ை உறவுமுயறகயள
அயமத்துக்ககாண்டு அவற்யற நியைநாட்டுதல்

நியை: குடும்பம்
யநாக்கம்: குடும்பப் பியணப்பியன வலுப்படுத்துதல்

28

திறன்கள்

அறிவு










RESTRICTED


மற்றவர்கள் கூறுவயதக் கவனத்துடன் யகட்டுத் தகுந்த முயறயில் பதிைளித்தல்

மற்றவர்களிடம் மரியாயதயாகப் யபசுதல்

மற்றவர்கள் மீது பரிவும் அக்கயறயும் காட்டுதல்
குடும்பத்தினருக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்
மற்றவர்களின் உணர்வுகயள அவர்களின் கமய்ப்பாடு மூைம் அறிதல்
விளக்கம் கபறுவயதாடு தன்னுயடய எண்ணங்கயளயும் உணர்வுகயளயும் தகுந்த
முயறயில் மற்றவர்களிடம் கவளிப்படுத்துதல்
குடும்பத்திலுள்ள மற்றவர்களுக்கு முதலிடம் ககாடுத்தல்

உடன்பாடான உறவுகயள ஏற்படுத்தி அவற்யறக் கட்டிக்காத்தல்

குடும்பத்திற்குத் யதயவ ஏற்படும்யபாது எங்கு, எப்யபாது உதவி நாட யவண்டும்
என்பயத அறிதல்
 குடும்பத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கயளச் சமாளிக்கும் வழிகயளப் புரிந்துககாள்ளுதல்
குடும்பத்தின் மீது பரிவு காட்டுதல்
 வீட்டிலுள்ளவர்களிடம் பரிவு காட்ட யவண்டியதன் அவசியத்யத அறிதல்

 வீட்டிலுள்ளவர்களிடம் பரிவு காட்டும் வழிகயள அறிதல்

 வீட்டிலுள்ளவர்களின் வாழ்க்யகயய யமம்படுத்தும் வழிகயள அறிதல்



1-2


உடன்பாடான குடும்ப உறவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பயத அறிதல்
குடும்பத்தில்
ஒருவருக்குள்ள
முக்கியமான
பங்யகயும்
கபாறுப்யபயும் 
புரிந்துககாள்ளுதல்

குடும்ப விவகாரங்கள்




நல்ை குடும்ப உறவுகள்

பாடப்கபாருள்





































கதாடக்கநியை
3-4
5-6
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பண்புகள்

திறன்கள்

RESTRICTED

முடிகவடுப்பதற்கு முன் அயனத்துத் கதரிவுகயளயும் அவற்றின் வியளவுகயளயும்
சீர்தூக்கிப் பார்த்தல்
 பண்புகளின் அடிப்பயடயில் முடிவுகயள எடுத்தல்
 ஒருவரின் கசயல்கள் மற்றவர்கயள எவ்வாறு பாதிக்கும் என்று மீள்யநாக்குதல்
 சவால்கயள எதிர்யநாக்கினாலும் துணிவுடன் சரியானவற்யறயய கசய்தல்
மீள்யநாக்குதல்
 வீட்டிலுள்ளவர்களிடம் எவ்வாறு பரிவு, மரியாயத, கபாறுப்பு ஆகியயவ
காட்டப்பட்டன என்பயதச் சிந்தித்து அவற்யற எவ்வாறு யமலும் சிறப்பான
முயறயில் கவளிக்காட்டைாம் என்பயதக் கற்றல்
குடும்பத்தில் கபாறுப்புடன் நடந்துககாள்ளுதல்
குடும்பத்தினரின் எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் யதயவகளுக்கும் பரிவு
காட்டுதல்
குடும்பத்தினருடன் நல்லிணக்கத்துடன் நடந்துககாள்ளுதல்



கபாறுப்புடன் முடிகவடுத்தல்













































கதாடக்கநியை
3-4
5-6





1-2

பிறர் நைன் கருதுதல்

 மற்றவர்களின் எண்ணங்கயளயும் உணர்வுகயளயும் மதித்தல்
 பைவயகயான
சூழ்நியைகளிலும்
குடும்பத்தினரிடம்
கூருணர்வுடன்
நடந்துககாள்ளுதல்
பிரச்சியனகளுக்குத் தீர்வு காணுதல்
 குடும்பத்தினருடன் ஏற்படும் கருத்து யவறுபாடுகயளக் யகயாள ஏற்புயடய
வழிமுயறகயளப் பின்பற்றுதல்

உதவி நாடுதல்

 குடும்பத்தினரிடமிருந்து உதவி நாடுதல்
உதவி அளித்தல்
 சவால்கயள எதிர்யநாக்கும் குடும்பத்தினருக்கு உதவியளித்தல்

பாடப்கபாருள்

30

கீழ்க்காணப்படும் மாணவர்களின் வாழ்க்யக
மற்றும் மனப்பான்யமகயளக் கற்பிக்கைாம்:
கதாடக்கநியை 1 - 2க்கான ஏற்ற
சூழல்கள்
“பண்புகயளச்
கசயலில்
காட்டுயவாம்”
நடவடிக்யககளில் ஈடுபடுதல்:
 படுக்யகயயச் சரிபடுத்துதல்
 வீட்டிலுள்ளவர்களுக்கு
வணக்கம்
கூறுதல்
 படிக்கும் இடத்யதச் சுத்தப்படுத்துதல்
 உணவு
உண்ட
பின்
யமயசயயச்
சுத்தப்படுத்துதல்
























கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6




RESTRICTED

கதாடக்கநியை 3 - 4க்கான ஏற்ற
சூழல்கள்
 வீட்டு யவயைகளில் உதவுதல்
 குடும்பத்யதாடு யநரத்யதக் கழித்தல்
 சயகாதரர்களுடன் ஒத்துப் யபாகுதல்
 வீட்டுக் ககாண்டாட்டங்களின்யபாது
உதவுதல்

31

கதாடக்கநியை 5 - 6க்கான ஏற்ற
சூழல்கள்
 குடும்பத்யதாடு யநரத்யதக் கழித்தல்
 குடும்பத்தினயரக்
கவனித்துக்ககாள்ளுதல்
 குடும்பத்தினயரச்
சார்ந்த
முக்கியக்
ககாண்டாட்டங்கயளத்
திட்டமிட்டுக்
ககாண்டாடுதல்

அனுபவங்கயளப் பயன்படுத்தி இந்நியையில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவு, திறன், பண்புகள்

வீட்டிலுள்ளவர்களிடம் தன்னடக்கத்துடன் உயரயாடுதல்
மனப்பான்யமகள் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் காணப்படும் யவறுபாடுகயள உணர்ந்து முக்கியத்துவம்
அளித்தல்
வீட்டிலுள்ளவர்களின் நியையிலிருந்து சிந்தித்துப் பார்த்தல்
தன்னால் குடும்பத்தில் நல்ை மாற்றத்யத ஏற்படுத்த முடியும் என்பதில் நம்பிக்யக
ககாள்ளுதல்
குடும்பத்தினருடன் பகிர்ந்துககாள்ளுதலும் அவர்களுக்கு முதலிடம் ககாடுத்தலும்
வீட்டில் உள்ளவர்களின் வாழ்க்யகயய யமம்படுத்துவதற்கு முயற்சிகள் எடுத்தல்

பண்புகள்

வீட்டிலுள்ளவரிடம் மரியாயத காட்டுதல்

பாடப்கபாருள்

RESTRICTED

யமய வினாக்கள்:
அயடயாளம்: நான் எப்படிப்பட்ட நண்பனாக இருக்கியறன்? குழு யவயையில்
நமது பங்கு என்ன?
உறவுகள்: என் நண்பர்கள் யார்? நாம் எவ்வாறு சுமூகமாக ஒன்று யசர்ந்து
கசயல்படுகியறாம்?
கதரிவுகள்: நான் நட்பிலிருந்து எதிர்பார்ப்பயவ யாயவ? ஒரு குழுயவ
உருவாக்குவதற்கு நமது வலியமயய எவ்வாறு பயன்படுத்தைாம்?

கற்றல் வியளவுகள்:
1: சுய விழிப்புணர்யவப் கபற்றுச் சுய நிர்வாகத் திறன்கயளப் பயன்படுத்திச்
சுய நையனயும் கசயல்திறயனயும் அயடதல்
2:
யநர்யமயுடன்
நடந்துககாள்வயதாடு
அறகநறிக்
ககாள்யககயள
நியைநாட்டும் விதத்தில் கபாறுப்பான முடிவுகயள எடுத்தல்
3: சமூக விழிப்புணர்யவப் கபற்று மற்றவருடன் பழகவும் கருத்துப்பரிமாற்றம்
கசய்யவும் யதயவயான திறன்கயளப் பயன்படுத்தி நல்ை உறவுமுயறகயள
அயமத்துக்ககாண்டு அவற்யற நியைநாட்டுதல்
7: மற்றவர்களிடம் பரிவு காட்டுவயதாடு நமது சமூகம் மற்றும் யதசத்தின்
வளர்ச்சிக்குத் துடிப்பான முயறயில் பங்காற்றுதல்

நியை: பள்ளி
யநாக்கம்: நல்ை நட்புகயளயும் குழு உணர்யவயும் வளர்த்தல்

32

அறிவு






RESTRICTED


மற்றவர்கள் மீது பரிவு காட்டும் வழிகயள அறிதல்
பள்ளி நண்பர்கள் மற்றும் இயணய நண்பர்களின் எண்ணங்கயளயும் உணர்வுகயளயும்
மதித்துக் கூருணர்வுடன் நடந்துககாள்ள அறிதல்
மற்றவர்கள் மீது பரிவு காட்டுவதன் முக்கியத்துவத்யதப் புரிந்துககாள்ளுதல்


















o யவறுபட்ட கருத்துகயள மதித்தல்

கருத்து யவறுபாடுகயளக் யகயாளும் வழிமுயறகயள அறிதல்:
o ஆசிரியர்களிடம் கதரிவித்தல்
o யவறுபட்ட கருத்துகயள மதிக்கும்படி குழு உறுப்பினர்களுக்கு நியனவுபடுத்துதல்




















o தன்னுயடய கருத்யதத் தகுந்த முயறயில் கவளிப்படுத்துதல்

o துடிப்புடன் பங்ககடுத்தல்

o மற்றவர்கள் யபசும்யபாது கவனத்துடன் யகட்டல்

o விதிமுயறகளின் அவசியத்யதப் புரிந்துககாள்ளுதல்

குழு யவயையில் ஈடுபடும்யபாது சிறப்பாகக் கருத்துப் பரிமாறிக்ககாள்ள அறிதல்:
o தன் முயற வந்தவுடன் யபசுதல்

மற்றவர்களின் மீது பரிவு காட்டுதல்









33

கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6


நட்புகயள ஏற்படுத்திக்ககாள்ளும் வழிகயள அறிதல்
நல்ை நட்புகள் என்றால் என்ன என்று கதரிந்துககாள்வயதாடு அவற்றின்
முக்கியத்துவத்யதயும் அறிதல்
நட்புகளில்
பிரச்சியனகள்
ஏற்படைாம்
என்பயதத்
கதரிந்துககாள்வயதாடு
அவற்றிற்குத் தீர்வு காணும் வழிகயளயும் அறிதல்

குழுவாகச் கசயல்படுதல்






நல்ை நட்புகள்

பாடப்கபாருள்

திறன்கள்

அறிவு


மற்றவர்கள் கூறுவயதக் கவனத்துடன் யகட்டுத் தகுந்த முயறயில் பதிைளித்தல்

மற்றவரிடம் மரியாயதயாகப் யபசுதல்

மற்றவர் மீது பரிவும் அக்கயறயும் காட்டுதல்
பள்ளியிலுள்ள மற்றவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்
மற்றவர்களின் உணர்வுகயள அவர்களின் கமய்ப்பாடு மூைம் அறிதல்
விளக்கம் கபறுவயதாடு தன்னுயடய எண்ணங்கயளயும் உணர்வுகயளயும் தகுந்த
முயறயில் மற்றவர்களிடம் கவளிப்படுத்துதல்
பள்ளியிலுள்ள மற்றவர்களுக்கு முதலிடம் ககாடுத்தல்

RESTRICTED

மற்றவர்களின் எண்ணங்கயளயும் உணர்வுகயளயும் கருத்தில்ககாள்ளுதல்

ஒரு சூழ்நியையய ஒவ்கவாருவரும் கவவ்யவறு விதத்தில் யகயாளுவார்கள் என்பயத
அறிதல்
 மற்றவர்களிடம் கூருணர்வுடன் நடந்துககாள்ளுதல்
பிரச்சியனகளுக்குத் தீர்வு காணுதல்
 மற்றவர்களுடன்
ஏற்படும்
கருத்து
யவறுபாடுகயளக்
யகயாள
ஏற்புயடய
வழிமுயறகயளப் பின்பற்றுதல்




பிறர் நைன் கருதுதல்
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கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6

எதிர்மயறயான உறவுகள் என்றால் என்ன என்று கதரிந்துககாள்வயதாடு அயவ

எப்படி இருக்கும் என்றும் கதரிந்திருத்தல்
ஒருவர் தன்மீது யவத்திருக்கும் மதிப்யபயும் குழுப் பியணப்யபயும் எதிர்மயறயான
உறவுகள் பாதிக்கும் என்பயத அறிதல்
எதிர்மயறயான உறவுகயள எதிர்யநாக்கும்யபாது எங்யக, எப்யபாது உதவி நாடைாம் 
என்பயத அறிதல்

உடன்பாடான உறவுகயள ஏற்படுத்தி அவற்யறக் கட்டிக்காத்தல்







எதிர்மயறயான உறவுகள்

பாடப்கபாருள்

மனப்பான்யமகள்

பண்புகள்

திறன்கள்

சவால்கயள எதிர்யநாக்கும்யபாது மற்றவர்களிடம் உதவி நாடுதல்

சவால்கயள எதிர்யநாக்குபவர்களுக்கு உதவி கசய்தல்

முடிகவடுப்பதற்கு முன் அதற்கான கதரிவுகயளயும் அவற்றின் வியளவுகயளயும்
சீர்தூக்கிப் பார்த்தல்
பண்புகளின் அடிப்பயடயில் முடிவுகயள எடுத்தல்
ஒருவரின் கசயல்கள் மற்றவர்கயள எவ்வாறு பாதிக்கும் என்று மீள்யநாக்குதல்
சவால்கயள எதிர்யநாக்கினாலும் துணிவுடன் சரியானவற்யறயய கசய்தல்

RESTRICTED

பள்ளியில் மற்றவர்களுடன் ககாண்ட அனுபவங்கயளப்பற்றிச் சிந்தித்துப் பார்த்து
அவற்றிலிருந்து கற்றுக்ககாள்ளுதல்
மற்றவர்கயள மதித்தல்
முடிகவடுக்கும்யபாது கபாறுப்புணர்வுடன் நடந்துககாள்ளுதல்
மற்றவர்களிடம் கபாறுப்புணர்வுடன் நடந்துககாள்ளுதல்
சவால்கயள எதிர்யநாக்கும்யபாது உணர்வுபூர்வமான யதரியத்தின் மூைம் மீளும்தன்யமயய
கவளிக்காட்டுதல்
சரியான ஒன்றுக்காக யநர்யமயுடனும் மனத் யதரியத்துடனும் துணிந்து நிற்பது
மற்றவர்களின் எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் யதயவகளுக்கும் பரிவு காட்டுதல்
மற்றவர்களிடம் நல்லிணக்கத்துடன் நடந்துககாள்ளுதல்
மற்றவர்களின்
எண்ணங்கயளயும்
உணர்வுகயளயும்
யதயவகயளயும்
கவனத்தில்
ககாள்ளுதல்
மற்றவர்களிடம் காணப்படும் யவறுபாடுகயள அறிந்து முக்கியத்துவம் அளித்தல்



மீள்யநாக்குதல்







கபாறுப்புடன் முடிகவடுத்தல்



உதவி கசய்தல்



உதவி நாடுதல்

பாடப்கபாருள்
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கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6

கீழ்க்காணப்படும் மாணவர்களின் வாழ்க்யக
மற்றும் மனப்பான்யமகயளக் கற்பிக்கைாம்:
கதாடக்கநியை 1 - 2க்கான ஏற்ற
சூழல்கள்
 புதிய நண்பர்கயளச் சந்தித்தல்
 கிண்டல், யகலி யபான்றவற்யறச்
சந்தித்தல்
 நண்பர்களுடன் உயரயாடுதல்
 பள்ளி நிகழ்வுகளிலும்
நடவடிக்யககளிலும் பங்ககடுத்தல்

மனப்பான்யமகள்






கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6






நம்பிக்யக



RESTRICTED

கதாடக்கநியை 3 - 4க்கான ஏற்ற
சூழல்கள்
 நண்பர்களுக்கு உதவுதல்
 தயைவராக இருத்தல்
 கிண்டல்,
யகலி
யபான்றவற்யறச்
சமாளித்தல்
 நண்பராக இருத்தல்
 யசர்ந்து யவயை கசய்தல்
நடவடிக்யகயில்
 புறப்பாட
பங்ககடுத்தல்
 “பண்புகயளச் கசயலில் காட்டுயவாம்”
நடவடிக்யககளில் ஈடுபடுதல்
 சக
வயதினரின்
வற்புறுத்தயை
எதிர்யநாக்குதல்
 நண்பர்களுடன்
ஏற்படும்
கருத்து

36

கதாடக்கநியை 5 - 6க்கான ஏற்ற
சூழல்கள்
 சமூக ஊடகங்களின் மூைம் நட்புக்
ககாள்ளுதல்
 மற்றவர்களுடன் இயணயத்தின் மூைம்
உயரயாடுதல்
 இயணயத்தின் மூைம் ஏற்படும் வம்பு,
கதால்யை,
கதாந்தரவுகள்
யபான்றவற்யறச் சமாளித்தல்
 யதால்விகயளச் சந்தித்தல்
 கற்றல் பயணங்களுக்குச் கசல்லுதல்
 கீழ்த் கதாடக்கநியை மாணவர்களுக்கு
உதாரணமாக இருத்தல்
 கீழ்த் கதாடக்கநியை
மாணவர்களுக்குத் துயணயாக
இருத்தல்

அனுபவங்கயளப் பயன்படுத்தி இந்நியையில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவு, திறன், பண்புகள்

மற்றவர்களின் நியையிலிருந்து சிந்தித்துப் பார்த்தல்
மற்றவர்களிடம் தன்னடக்கத்துடன் உயரயாடுதல்
தன்னால் பள்ளியில் நல்ை மாற்றத்யத உண்டாக்க முடியும் என்ற
ககாண்டிருத்தல்
மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துககாள்ளுதலும் அவர்களுக்கு முதலிடம் ககாடுத்தலும்
பள்ளியில் உள்ளவர்களின் வாழ்யவ முன்யனற்றுவதற்கு முயற்சிகள் எடுத்தல்

பாடப்கபாருள்

RESTRICTED

யமய வினாக்கள்:
அயடயாளம்: நம்யமப் கபாறுத்தவயரயில் அரவயணக்கும் சமுதாயம் என்றால் என்ன?
உறவுகள்: நாம் அரவயணக்கும் சமுதாயத்தில் எவ்வாறு மற்றவர்கயளப்
புரிந்துககாண்டு அவர்கயளாடு கருத்துகயளப் பரிமாறிக்ககாள்கியறாம்?
கதரிவுகள்: அரவயணக்கும் சமுதாயத்யத உருவாக்குவதில் நமது பங்கு என்ன?

7: மற்றவர்களிடம் பரிவு காட்டுவயதாடு நமது சமூகம் மற்றும் யதசத்தின்
வளர்ச்சிக்குத் துடிப்பான முயறயில் பங்காற்றுதல்

கற்றல் வியளவுகள்:
6: சிங்கப்பூரின் பைதரப்பட்ட சமூகக் கைாச்சாரங்கயள மதித்துச், சமூகப்
பியணப்யபயும் நல்லிணக்கத்யதயும் யமம்படுத்துதல்

நியை: சமூகம்
யநாக்கம்: நம் சமூகத்யதப் புரிந்துககாண்டு அரவயணக்கும் சமுதாயத்யத
உருவாக்குதல்

37

கீழ்க்காணப்படும் மாணவர்களின் வாழ்க்யக அனுபவங்கயளப் பயன்படுத்தி இந்நியையில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவு, திறன், பண்புகள்
மற்றும் மனப்பான்யமகயளக் கற்பிக்கைாம்:
கதாடக்கநியை 1 - 2க்கான ஏற்ற கதாடக்கநியை 3 - 4க்கான ஏற்ற
கதாடக்கநியை 5 - 6க்கான ஏற்ற
சூழல்கள்
சூழல்கள்
சூழல்கள்
யவறுபாடுகயளச் சந்தித்தல்
 பள்ளி
நிகழ்வுகளுக்குத்
திட்டமிட்டு
ஏற்பாடு கசய்தல்

15


சிங்கப்பூரிலுள்ள பாரம்பரிய விழாக்களின் சிறப்புகயளப் புரிந்துககாள்ளுதல்
சிங்கப்பூரிலுள்ள சமய விழாக்கள், பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்றிலுள்ள யவறுபாடுகயளப்
புரிந்துககாள்ளுதல்
சிங்கப்பூரிலுள்ள
பல்யவறு
உணவுப்
பழக்கங்கயளயும்
கவவ்யவறு
மதத்தினரின்
அறிவார்ந்த நூல்கயளப் பற்றியும் புரிந்துககாள்ளுதல்









சமூகப்
பியணப்யபப்
பற்றியும்
நல்லிணக்கத்யதப்
பற்றியும்
பின்வருமாறு
புரிந்துககாள்வர்:
o மற்றச் சமயம், பாரம்பரியம், நாடுகள் ஆகியவற்யறச் யசர்ந்த நண்பர்களுடன்

பழகுதல்
15
o மற்றச் சமூக-கைாச்சாரப் பிரியவச் யசர்ந்த நண்பர்களுடன் கருத்துப் பரிமாற்றம்
கசய்தலும் பழகுதலும்
o மற்றச் சமூக-கைாச்சாரப் பிரியவச் யசர்ந்தவர்களுடன் சிறந்த கற்றல் மற்றும்
வாழ்க்யக முயறயய ஏற்படுத்திக் ககாள்வதன் முக்கியத்துவத்யத அறிதல்
o ஒவ்கவாருவரின் கருத்துகயள மதிக்கும் பழக்கத்யதக் ககாண்டிருத்தல்

மற்ற இனத்யதயும்
பாரம்பரியத்யதயும் யசர்ந்தவர்களுக்கு மரியாயத காட்டும் 
வழிமுயறகயள அறிதல்
மற்றவர்களின்
மீது
பரிவு
காட்டும்
வழிகயளயும்
அவர்களின்
வாழ்யவ
யமம்படுத்துவதற்கான வழிகயளயும் அறிதல்
சமூகத்தின் ஓர் உறுப்பினர் என்னும் முயறயில் தனக்கு இருக்கும் பங்குகயளயும்
கபாறுப்புகயளயும் புரிந்துககாள்ளுதல்

சமூகப் பியணப்பும் நல்லிணக்கமும்
























கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6

RESTRICTED
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Diverse socio-cultural groups/ settings comprise other races, religions, cultures, nationalities and/or social status. These include international students and new citizens.

அறிவு

பாரம்பரியங்களும் பழக்கவழக்கங்களும்

பாடப்கபாருள்

திறன்கள்

அறிவு

பரிவு காட்டும் ஒருவர் பின்வருமாறு இருப்பார் என்று புரிந்துககாள்ளுதல்:
o மற்றவர்களின் நல்வாழ்வில் அக்கயறககாள்ளுதல்
o மற்றவர்களின் யதயவகயளப் புரிந்துககாள்வதற்காக அவர்களின் நியையிலிருந்து
சிந்தித்துப் பார்த்தல்
o மற்றவர்களுக்கு உதவி கசய்வதற்கு முயற்சிகள் எடுத்தல்
சமூகத்திலுள்ள
மற்றவர்களுக்குப்
பரிவு
காட்டுவதன்
முக்கியத்துவத்யதப்
புரிந்துககாள்ளுதல்



RESTRICTED

சமுதாயத்தில் கபற்ற அனுபவங்கயளப் பற்றிச் சிந்தித்துப் பார்த்துக் கற்றுக்ககாள்ளுதல்



மற்றச்
சமூக-கைாச்சாரப்
பிரியவச்
யசர்ந்த
நண்பர்களின்
எண்ணங்கயளயும்
உணர்வுகயளயும் நடத்யதயயயும் அவர்களின் நியையிலிருந்து சிந்தித்துப் பார்த்துக்

கூருணர்வுடன் நடந்துககாள்ளுதல்
மற்றவர்களின் பைங்கயள அயடயாளங்காணுதல்

மீள்யநாக்குதல்
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கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6

மற்றவர்களின் கருத்துகயளக் கவனத்துடன் யகட்டுத் தகுந்த முயறயில் பதிைளித்தல்


மற்ற இன மற்றும் பாரம்பரியத்யதச் யசர்ந்தவர்களிடம் பரிவும் அக்கயறயும் காட்டுதல்
மற்றச் சமூக-கைாச்சாரப் பிரியவச் யசர்ந்தவர்களுடன் பகிர்ந்துககாள்ளுதல்
மற்றவர்களின் உணர்வுகயள அவர்களின் கமய்ப்பாடு மூைம் அறிதல்
விளக்கம் கபறுவயதாடு தன்னுயடய எண்ணங்கயளயும் உணர்வுகயளயும் தகுந்த
முயறயில் மற்றச் சமூக-கைாச்சாரப் பிரியவச் யசர்ந்தவர்களிடம் கவளிப்படுத்துதல்
தகுந்த
வழிமுயறகயளப்
பயன்படுத்தி
மற்றச்
சமூக-கைாச்சாரப்
பிரியவச்
யசர்ந்தவர்களுக்கு உதவி கசய்தல்

பிறர் நைன் கருதுதல்









உடன்பாடான உறவுகயள ஏற்படுத்தி அவற்யறக் கட்டிக்காத்தல்





சமூகத்திற்குப் பரிவு காட்டுதல்

பாடப்கபாருள்

RESTRICTED

பின்வருவனவற்றுக்கு மரியாயத காட்டுதல்:
 சிங்கப்பூரிலுள்ள யவறுபட்ட உணவு வயககளுக்கும் பாரம்பரிய விழாக்களுக்கும்
 சிங்கப்பூரிலுள்ள சமய விழாக்களுக்கும் வழிபாட்டு இடங்களுக்கும்
பண்புகள்
 உணவுப் பழக்கங்களுக்கும் கவவ்யவறு சமூகப் பாரம்பரிய குழுவினரின் அறிவார்ந்த
நூல்களுக்கும்
மற்றவர்களின் எண்ணங்களுக்கும் யதயவகளுக்கும் பரிவு காட்டுதல்
மற்றவர்களுடன் நல்லிணக்கத்துடன் பழகுதல்
நடுநியையாக இருத்தல்
சிங்கப்பூரின் பைதரப்பட்ட யவற்றுயமகயள மதித்துப் பாராட்டுதல்
மற்றவர்களின் நியையிலிருந்து சிந்தித்துப் பார்த்தல்
மனப்பான்யமகள் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துககாள்ளுதலும் அவர்களுக்கு முதலிடம் ககாடுத்தலும்
மற்றவர்களிடம் யவறுபாடுகள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்
தன்னடக்கத்துடன் மற்றவர்களுடன் உயரயாடுதல்
தன்னால் நல்ை மாற்றத்யத உண்டாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்யக ககாண்டிருத்தல்
மற்றவர்களின் வாழ்க்யகயய யமம்படுத்துவதற்கு முயற்சிகள் எடுத்தல்

பாடப்கபாருள்
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கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6

கீழ்க்காணப்படும் மாணவர்களின் வாழ்க்யக
மற்றும் மனப்பான்யமகயளக் கற்பிக்கைாம்:
கதாடக்கநியை 1 - 2க்கு ஏற்ற சூழல்கள்
 மற்ற
இனத்யதச்
யசர்ந்த
நண்பர்களுடன் உயரயாடுதல்
 இன
நல்லிணக்கத்
தினத்தில்
பங்ககடுத்தல்

RESTRICTED

கதாடக்கநியை 3 - 4க்கு ஏற்ற சூழல்கள்
 சமுதாயத்தில் யவறுபட்டு
இருப்யபாயரச் சந்தித்தல்
 கற்றல் பயணங்களுக்குச் கசல்லுதல்
 இன நல்லிணக்கத் தினத்தில்
பங்ககடுத்தல்
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கதாடக்கநியை 5 - 6க்கு ஏற்ற சூழல்கள்
 “பண்புகயளச் கசயலில் காட்டுயவாம்”
நடவடிக்யககளில் ஈடுபடுதல். இது
சுற்றுச் சூழலுக்கும் மிருகங்களுக்கும்
பரிவு காட்டுதயை உள்ளடக்கும்.
 கற்றல் பயணங்களுக்குச் கசல்லுதல்
 இன நல்லிணக்கத் தினத்தில்
பங்ககடுத்தல்

அனுபவங்கயளப் பயன்படுத்தி இந்நியையில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவு, திறன், பண்புகள்

RESTRICTED

யமய வினாக்கள்:
அயடயாளம்: நம்யம எயவ சிங்கப்பூரர்களாக அயடயாளம் காட்டுகின்றன?
உறவுகள்: நான் மற்றவர்கயளாடு ககாண்டிருக்கும் உறவுகள் எவ்வாறு யதசிய
வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன?
கதரிவுகள்: நாம் சிங்கப்பூரின் நைனில் ககாண்டுள்ள அக்கயறயய எவ்வாறு
கவளிக்காட்டைாம்?

8: சமூக, யதச, உைக நடப்புகயளப் பற்றி அறிந்த கபாறுப்புள்ள
குடிமகனாக, அவற்யறப் பற்றி மீள்யநாக்கம் கசய்து ஏற்புயடய முயறயில்
நடந்துககாள்ளுதல்

கற்றல் வியளவுகள்:
5: நமது யதசிய அயடயாளத்தின் மீது கபருயமயும் சிங்கப்பூரின் மீது பற்றும்
யதசத்யத முன்யனற்றுவதற்குக் கடப்பாடும் ககாண்டிருத்தல்

நியை : யதசம்
யநாக்கம் : யதசிய அயடயாள உணர்யவ வளர்த்தலும் யதசிய
முன்யனற்றத்திற்குப் பங்களித்தலும்

42

அறிவு

RESTRICTED
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கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6

சிங்கப்பூரின் மரயபயும் கைாச்சாரத்யதயும் கதரிந்துககாள்வயதாடு அயவ எவ்வாறு
நமது வாழ்க்யக முயறயயத் தனித்துவம் மிக்கதாக ஆக்குகின்றன என்பயதயும் அறிதல் 
 யதசிய அயடயாளத்யதப் புரிந்துககாள்ளுதல்:
o சிங்கப்பூரின் மரயபயும் கைாச்சாரத்யதயும் கதரிந்துககாள்வயதாடு அயவ எவ்வாறு
நமது வாழ்க்யக முயறயயத் தனித்துவம் மிக்கதாக ஆக்குகின்றன என்பயதப் பற்றி
அறிவயத உள்ளடக்கும்
o யதசப்பற்யற உருவாக்கி அது மிக முக்கியம் என்பயத அறிந்திருத்தல்
o அது சிங்கப்பூரரின் பாரம்பரியத்யத வழிநடத்தும் என்று அறிந்திருத்தல்
 யதசிய
அயடயாளத்யதயும்
கைாச்சாரத்யதயும்
உருவாக்க
ஒருவர்
எவ்வாறு
பங்களிக்கைாம் என்று அறிதல்

o பைதரப்பட்ட கைாச்சாரங்கயள மதித்தல்
 ஒருவர் எவ்வாறு யதசிய அயடயாளத்யதயும் கைாச்சாரத்யதயும் உருவாக்குவதற்குப்
பங்களிக்கைாம் என்று புரிந்துககாள்ளுதல்:
o பைதரப்பட்ட கைாச்சாரங்கயள மதித்தல்
o மற்றக் கைாச்சாரங்கயள மதித்துப் பாராட்டி ஏற்றுக்ககாள்ளுதல்
யதசிய வளர்ச்சிக்குப் பங்களித்தல்

 சிங்கப்பூரின் முழுயமத் தற்காப்பின் ஐந்து கூறுகயளப் பற்றி அறிதல்
 ஒருவர் எவ்வாறு சிங்கப்பூரின் முழுயமத் தற்காப்பின் மீது ககாண்டுள்ள கடப்பாட்யட
கவளிப்படுத்துவது என்றும் எப்படித் தம் பங்யக ஆற்றுவது என்றும் புரிந்துககாள்ளுதல்
 சிங்கப்பூரின் நடப்பு விவகாரங்கயளப் பற்றியும் அவற்றின் பின்வியளவுகயளப் பற்றியும்
அறிதல்



யதசிய அயடயாளம்

பாடப்கபாருள்

பண்புகள்

திறன்கள்

மற்றவர்களின் எண்ணங்கயளயும் உணர்வுகயளயும் கருத்தில்ககாள்ளுதல்
o சம வயதினரியடயய
o பள்ளியில்
o சமூகத்திலும் யதசத்திலும்

RESTRICTED

சிங்கப்பூர் கபற்ற அனுபவங்கயளப் பற்றிச் சிந்தித்துப் பார்த்து அவற்றிலிருந்து
கற்றுக்ககாள்ளுதல்
 தனது அனுபவங்கள் எவ்வாறு தனக்குச் சிங்கப்பூரின் மீது பற்யற உருவாக்குகின்றது
என்பயத மீள்யநாக்கம் கசய்தல்
 தனது அனுபவங்கள் எவ்வாறு தன்யனச் சிங்கப்பூயரப் பற்றிப் கபருயம அயடயச்
கசய்வயதாடு சிங்கப்பூரின் மீது கடப்பாடும் ககாண்டிருக்க உதவுகின்றது என்பயத
மீள்யநாக்கம் கசய்தல்
சிங்கப்பூர் மீது பரிவு காட்டுதல்
சிங்கப்பூர் மீது பற்றுடன் இருத்தல்
சிங்கப்பூர் மீது கபாறுப்புடன் நடந்துககாள்ளுதல்
நமது யதசிய அயடயாளத்யத மதித்தல்
யதசிய நடப்புகயளப் பற்றி அறிந்திருப்பதன் மூைம் குடியமப் கபாறுப்புணர்வுடன் இருத்தல்
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கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6

முடிகவடுப்பதற்கு முன் அதற்கான கதரிவுகயளயும் அவற்றின் வியளவுகயளயும்

சீர்தூக்கிப் பார்த்தல்
பண்புகளின் அடிப்பயடயில் முடிவுகயள எடுத்தல்

ஒருவரின் கசயல்கள் மற்றவர்கயள எவ்வாறு பாதிக்கும் என்று மீள்யநாக்குதல்

சவால்கயள எதிர்யநாக்கினாலும் துணிவுடன் சரியானவற்யறயய கசய்தல்

மீள்யநாக்குதல்







கபாறுப்புடன் முடிகவடுத்தல்



பிறர் நைன் கருதுதல்

பாடப்கபாருள்

கீழ்க்காணப்படும் மாணவர்களின் வாழ்க்யக
மற்றும் மனப்பான்யமகயளக் கற்பிக்கைாம்:
கதாடக்கநியை 1 - 2க்கு ஏற்ற சூழல்கள்
 ககாடி வணக்கம் கசலுத்தும் நிகழ்வில்
பங்ககடுத்தல்
 முழுயமத்
தற்காப்புத்
தினத்யத
நியனவில் யவத்திருத்தல்
 யதசியத் தினத்யதக் ககாண்டாடுதல்

















கதாடக்கநியை
1-2
3-4
5-6
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கதாடக்கநியை 3 - 4க்கு ஏற்ற சூழல்கள் கதாடக்கநியை 5 - 6க்கு ஏற்ற சூழல்கள்
 முழுயமத்
தற்காப்புத்
தினத்யத  முழுயமத்
தற்காப்புத்
தினத்யத
நியனவில் யவத்திருத்தல்
நியனவில் யவத்திருத்தல்
 யதசியத் தினத்யதக் ககாண்டாடுதல்
 யதசியக் கல்வி நிகழ்ச்சியயப் பார்க்கச்
கசல்லுதல்
 யதசிய தினத்யதக் ககாண்டாடுதல்
 உள்நாட்டு ∕ கவளிநாட்டுக் கற்றல்
பயணங்களில் பங்ககடுத்தல்

அனுபவங்கயளப் பயன்படுத்தி இந்நியையில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவு, திறன், பண்புகள்

சிங்கப்பூர் மீது பற்றுடன் இருத்தல்
சிங்கப்பூயர யநசித்தல்
மனப்பான்யமகள் சிங்கப்பூரின் எதிர்காைத்யதப் பற்றி நம்பிக்யகயுடன் இருத்தல்
சிங்கப்பூயரப் பாதிக்கக்கூடிய விவகாரங்களின் மீது அக்கயற காட்டுதல்
சிங்கப்பூரின் நல்வாழ்வின்மீது கடப்பாடு ககாண்டிருத்தல்
தகவல்கயள அறிய முயனப்புடன் கசயல்படுதல்

பண்புகள்

சிங்கப்பூரின் குடியமத் தற்காப்பிற்காக மீளும்தன்யமயுடன் இருத்தல்

பாடப்கபாருள்

திறன்கள்

அறிவு

கதாடக்கநியை
5-6
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துடிப்புமிக்க குடிமகன்
 மாறிவரும் உைகத்தில் உைகச் கசய்திகயள அறிந்த கபாறுப்பான குடிமகனின்
குணநைன்கயள அறிதல்
 சிங்கப்பூரில் தனது பங்யக அறிதல்
 சிங்கப்பூயரச் சுற்றியுள்ள நாடுகள் சந்திக்கும் சிக்கல்கயளப் பற்றி அறிய ஆர்வம்

காட்டுதலும் அவற்றின் தாக்கங்களின் மீது அக்கயற காட்டுதலும்
பிறர் நைன் கருதுதல்
 பை கண்யணாட்டங்கயளக் கருத்தில் ககாண்டும் பண்புகயள அடிப்பயடயாகக்

ககாண்டும் முடிகவடுத்தல்

பாடப்கபாருள்

யமய வினாக்கள்:
அயடயாளம்: மாறிவரும் உைகத்தில் துடிப்புமிக்க குடிமகனாக இருப்பது
என்றால் என்ன?
உறவுகள்: நாம் மாறிவரும் உைகத்தில் எப்படி மற்றவர்கயளாடு கருத்துப்
பரிமாற்றம் கசய்கியறாம்?
கதரிவுகள்: நாம் மாறிவரும் உைகத்தின் யதயவகளுக்யகற்ப எவ்வாறு நம் பைங்கயளயும் திறன்கயளயும் பயன்படுத்தைாம்?

கற்றல் வியளவுகள்:
8: சமூக, யதச, உைக நடப்புகயளப் பற்றி அறிந்த கபாறுப்புள்ள
குடிமகனாக, அவற்யறப் பற்றி மீள்யநாக்கம் கசய்து ஏற்புயடய முயறயில்
நடந்துககாள்ளுதல்

நியை: உைகம்*
யநாக்கம்: மாறிவரும் உைகத்தில் துடிப்புமிக்க குடிமகனாக இருத்தல்
*இந்த நியை கதாடக்கநியை 5 - 6க்கு மட்டுயம கதாடர்புயடயதும் ஏற்புயடயதும்
ஆகும்.
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கீழ்க்காணப்படும் மாணவர்களின் வாழ்க்யக அனுபவங்கயளப் பயன்படுத்தி இந்நியையில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவு,
திறன், பண்புகள் மற்றும் மனப்பான்யமகயளக் கற்பிக்கைாம்:
கதாடக்கநியை 5 - 6க்கு ஏற்ற சூழல்கள்
 அயனத்துைக நட்பு நாயளக் ககாண்டாடுதல்
 “பண்புகயளச் கசயலில் காட்டுயவாம்” நடவடிக்யககளில் ஈடுபடுதலும் அவற்றின் மூைம் மற்றவயர மதித்துப்
பாராட்டுதலும்
 உள்நாட்டு ∕ கவளிநாட்டுக் கற்றல் பயணங்களில் பங்ககடுத்தல்

உதவி அளித்தல்
திறன்கள்
 சவால்கயளச் சந்திப்பவர்களுக்கு உதவியளித்தல்
மீள்யநாக்குதல்
 சிங்கப்பூயரச் சுற்றியுள்ள நாடுகளின் அனுபவங்கயள மீள்யநாக்கம் கசய்து பார்த்து
அதிலிருந்து கற்றுக்ககாள்ளுதல்
மற்றவர்களிடம் மரியாயத காட்டுதல்
பண்புகள்
கபாறுப்புடன் மற்றவர்களுக்கு உதவுதல்
மற்றவர்களின் எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் யதயவகளுக்கும் பரிவு காட்டுதல்
மற்றவர்களின் நியையிலிருந்து சிந்தித்தல்
மனப்பான்யமகள் உைகத்யதப் பாதிக்கும் நிகழ்வுகயளப் பற்றிச் சிந்தித்தல்
உைகத்யதப் பற்றிய தகவல்கயள அறிய முயனப்புடன் கசயல்படுதல்

பாடப்கபாருள்
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ஆசிரியர்கள்
பாடத்திற்யகற்பப்
பைதரப்பட்ட
கசயல்முயற
சார்ந்த
அணுகுமுயறகயளப்
பயன்படுத்தைாம்.
அவ்வாறு
கசய்யும்யபாது
மாணவர்கயளக் கவரும் வண்ணம் அவர்களுக்கு ஏற்ற
கற்பித்தல் உத்திகயளத் யதர்ந்கதடுத்தல் அவசியமாகும்.
கற்பித்தல்
அணுகுமுயறகயளப்
பற்றிய
விவரங்கள்
அடுத்த பக்கத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

நற்குணம்
மற்றும்
குடியியல்
கல்வி
கற்பித்தல்
அணுகுமுயற
கட்டயமத்தல்
(Constructivist)
யகாட்பாடுகயள
அடிப்பயடயாகக்
ககாண்டு
அயமக்கப்பட்டது. நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வி
கற்பிப்பதற்குச் கசயல்முயற சார்ந்த அணுகுமுயறகள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்த
அணுகுமுயறகள்,
“எயதக் கற்பிக்க யவண்டும்?” என்பதற்கு முக்கியத்துவம்
ககாடுக்காமல், “ஏன் இவற்யறக் கற்க யவண்டும்?”
மற்றும் “எப்படி இவற்யறக் கற்பிக்கைாம்?” ஆகிய
யகள்விகளுக்கு
முக்கியத்துவம்
ககாடுக்கின்றன.
மாணவர்கள்
திறன்கயளக்
கற்றுக்ககாள்வதற்கும்
பண்புகயள நன்கு புரிந்து உள்வாங்கிக்ககாள்வதற்கும்
இந்தக் கற்பித்தல் அணுகுமுயறகள் வழிவகுக்கின்றன.
இப்பண்புகயளயும்
திறன்கயளயும்
மாணவர்கள்
கசயல்வழியும்
மீள்யநாக்கத்தின்
வழியும்
கற்றுக்ககாள்கின்றனர்.

கற்பித்தல் அணுகுமுயறகள்
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பை கற்பித்தல்
சிை
கீழ்க்
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பாத்திரயமற்று நடித்தல் (Role-playing)
உயரயாடுதல் (Dialoguing)
கூடிக் கற்றல் (Cooperative Learning)
மீள்யநாக்குதல் (Reflection)
கதளிவுபடுத்துதல், சிந்தயனயயத் தூண்டி வியளயவயும்
யயாசிக்க யவத்தல், வழிகாட்டுதல் என்னும் யகள்வி
யகட்கும் உத்தி (Clarify, Sensitise, Influence (CSI) questioning
process)
சிந்தித்தல் வழக்கமுயறகள் (Thinking Routines)
குழு யவயை (Group Work)
வட்டச் கசயல்முயறகள் (Circle Processes)

ஒரு கசயல்முயற சார்ந்த அணுகுமுயறயில்
உத்திகள்
அடங்கியுள்ளன.
அவற்றுள்
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன:







கசயல்முயற சார்ந்த அணுகுமுயறகள்
கயத கசால்லும் அணுகுமுயற
பிறர் நைன் கருதும் அணுகுமுயற
அனுபவம் வழிக் கற்றல் அணுகுமுயற
பகுத்துணர் திறன் வளர்க்கும் அணுகுமுயற
மாற்றம் கசய்யப்பட்ட நன்கனறித் துைக்கும் அணுகுமுயற

படம் 9: நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியின் கற்பித்தல் அணுகுமுயற
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மாணவர்கள் தங்களின் கசாந்த அனுபவங்கயளக் கூறுதல்,
கசாந்தக்
கயதகயள
உருவாக்குதல்,
மற்கறாருவரின்
கயதயயக் யகட்டல் ஆகியவற்றின் மூைம் தங்கள் கசாந்த
நம்பிக்யககயளயும் பண்புகயளயும் அயடயாளங்காண்பார்கள்.
இந்த அணுகுமுயற மாணவர்கள் சுயவியட யகள்விகள்
யகட்கவும் சுருக்கிக்கூறவும் ஒவ்கவாருவரின் பங்களிப்யப
வலுப்படுத்தவும்
ஒருவருக்ககாருவர்
கருத்துயரத்தயை
ஊக்குவிக்கவும் வயக கசய்கிறது.

கயத கசால்லும் அணுகுமுயறயில் கற்பயனக் கயதகயளயும்
உண்யமக்
கயதகயளயும்
பயன்படுத்திப்
பண்புகயளக்
கற்பிக்கைாம்.
ஆசிரியர்கள்
பண்பாட்டுக்
கயதகள்,
வீரர்கயளப்
பற்றிய
கயதகள்,
அன்றாட
வாழ்க்யகயயகயாட்டிய
கயதகள்
எனப்
பைதரப்பட்ட
கயதகயளப்
பயன்படுத்தைாம்.
இக்கயதகளின்
மூைம்
மாணவர்கள்
பண்புகளின்
முக்கியத்துவத்யத
அறிந்துககாள்வயதாடு
தங்கள்
உணர்வுகயளயும்
கதளிவுபடுத்திக்ககாள்வார்கள். மாணவர்களின் வயதுக்கும்
ஆர்வத்துக்கும்
கபாருத்தமாக
உள்ள
கயதகயளத்
யதர்ந்கதடுப்பது முக்கியமாகும்.

1. கயத கசால்லும் அணுகுமுயற
மாணவர்கள் மற்றவர்களின் மீது பரிவு
ககாண்டு
அவர்களின் நியையயப் புரிந்துககாள்ளப் பிறர் நைன்
கருதும் அணுகுமுயற உதவும். இந்த அணுகுமுயறயில்,
“இச்சூழ்நியையில்
நீங்கள்
இருந்தால்
உங்களுக்கு
எப்படி இருக்கும்?” என்னும் யமயக் யகள்வியயக்
யகட்பது அவசியமாகும். இந்த அணுகுமுயறயின் மூைம்
மாணவர்கள், தாம் எடுக்கும் அறகநறிச் சார்ந்த
முடிவுகள் மற்றவர்கயளயும் பாதிக்கைாம் என்பயதக்
கற்பார்கள்.
மற்றவர்களின்
சூழ்நியையிலிருந்து
சிந்தித்துப்
பார்க்கும்யபாது
மாணவர்களால்
மற்றவர்களின்
எண்ணங்கயளயும்
உணர்வுகயளயும்
புரிந்துககாள்ள முடிகிறது. இதனால் அவர்களால் ஒரு
சூழ்நியையயப் பாரபட்சமில்ைாத கண்யணாட்டத்துடன்
காண முடியும். இத்தயகய திறயன மாணவர்களுக்குக்
கற்பிப்பதற்குப் பாத்திரயமற்று நடித்தல், யகள்விகள்
யகட்டல்
யபான்ற
உத்திகயள
ஆசிரியர்கள்
பயன்படுத்தைாம்.

2. பிறர் நைன் கருதும் அணுகுமுயற
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ஒரு கசயயைச் கசய்யும் யபாது மாணவர்கள் தாம் முன்பு கபற்ற
அனுபவங்கள் அவர்களுக்கு உறுதுயணயாக இருக்கும். அவர்கள்
சிைவற்யறச்
சுயமாகவும்
கற்பார்கள்.
இதன்
வாயிைாக
மாணவர்கள் தமது கற்றலில் அதிகம் கபாறுப்யபற்பதுடன் தாம்
கற்றயத மற்றச் சூழ்நியைகளிலும் பயன்படுத்துவார்கள்.

எனயவ, உண்யம உைகச் சூழலில் மாணவர்கள் கற்றுக்
ககாண்ட திறன்கள், கபற்ற அறிவு ஆகியவற்றின் மூைம்
பண்புகளின் முக்கியத்துவத்யத யமலும் புரிந்துககாள்கிறார்கள்.
இப்பண்புகயளச்
கசயலிலும்
காட்டுவார்கள்.
அயதாடு
மாணவர்கள் தங்கள் வாழ்க்யகயில் எடுக்கும் பை முடிவுகளுக்கு
இப்பண்புகள் வழிகாட்டியாக அயமயும்.

இந்த அணுகுமுயறயில் பின்வரும் படிநியைகள் உள்ளன:
 மாணவர்கள் ஓர் அனுபவத்தில் / ஒரு கசயலில் ஈடுபடுவர்
 அந்த அனுபவத்யத / கசயயைக் கூர்ந்து கவனிப்பர்
 அவர்கள்
ஈடுபட்ட
அனுபவத்யத
/
கசயயைப்
பற்றி
மீள்யநாக்கம் கசய்வர்
 அவர்கள்
அனுபவத்தின்
/
கசயலின்
மூைம்
கற்றுக்
ககாண்டயத மீண்டும் சிறப்பான முயறயில் கசயல்படுத்துவர்

அனுபவம் வழிக் கற்றல் அணுகுமுயறயில் மாணவர்களுக்கு
வகுப்பயறயின்
உள்ளும்
கவளியிலும்
கற்றலுக்கு
ஏற்ற
அனுபவங்கயள ஆசிரியர்கள் ஏற்படுத்தித் தருவது அவசியம்.
இந்த
அனுபவங்களும்
தைங்களும்
மாணவர்கள்
தாங்கள்
ககாண்டுள்ள பண்புகள், ககாள்யககள், கருத்துகள் பற்றிச்
சிந்திக்கத் தூண்டும்.

3. அனுபவம் வழிக் கற்றல் அணுகுமுயற
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மாணவர்களின்
பகுத்துணர்
திறயன
யமம்படுத்துவதற்கு
ஆசிரியர்கள் கதளிவுபடுத்துதல், சிந்தயனயயத் தூண்டுதல்,
வழிகாட்டுதல்
என்னும்
யகள்விக்
யகட்கும்
உத்தியயப்
பயன்படுத்தைாம்.
இது
மாணவர்கயளத்
தன்னைமுள்ள
கண்யணாட்டத்திலிருந்து
சமூக
மற்றும்
உைகக்
கண்யணாட்டத்திற்கு இட்டுச் கசல்ை உதவுகிறது.

இவ்வாறு கசய்வதனால் மாணவர்களால் தங்களின் முடிவுகளுக்குப்
பின்னால்
இருக்கும்
யநாக்கங்கயள
ஆராய்ந்து
பார்க்க
முடிகிறது. யமலும், இது அவர்களின் சுய விழிப்புணர்யவயும்
யமம்படுத்துகிறது.

பகுத்துணர் திறன் வளர்க்கும் அணுகுமுயற, யகால்கபர்க்
(Kohlberg) எனும் அறிஞரின் அறகநறி வளர்ச்சிக்
யகாட்பாடு
(Theory of Moral Development) முயறயய அடிப்பயடயாகக்
ககாண்டது. இந்த அணுகுமுயறயில் உண்யமயான அல்ைது
அனுமான அறகநறிச் சார்ந்த இக்கட்டான சூழலில் (hypothetical
moral dilemma situations) மாணவர்கள் எத்தயகய முடியவ
எடுப்பார்கள்
என்று
யகட்டறிந்து
அந்த
முடிவுகயளக்
யகால்கபர்க்கின் பகுத்துணர் திறன் வளர்க்கும் படிநியைகளுக்கு
ஏற்ப வரியசப்படுத்துவர்.

4. பகுத்துணர் திறன் வளர்க்கும் அணுகுமுயற
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சமுதாயத்தால் கட்டிக்காக்கப்படும் பண்புகளின் அடிப்பயடயில்
மாணவர்கள் முடிகவடுப்பதற்கு ஆசிரியர்கள் உயரயாடல், கூடிக்
கற்றல் யபான்ற உத்திகயளப் பயன்படுத்தைாம். கபாறுப்புடன்
முடிகவடுத்தல் முயறயில் பின்வரும் படிநியைகள் உள்ளன:
 கதரிவுகயள அயடயாளங்காணுதல்
 கதரிவுகயள மதிப்பிடுதல்
 முடிகவடுத்தல்
 தன் முடியவ உறுதிபடுத்துதல்
 தன் திடநம்பிக்யககளுக்கு இணங்க வாழுதல்

மாற்றம் கசய்யப்பட்ட நன்கனறித் துைக்கும் அணுகுமுயற,
மாணவர்கள் எந்தச் சூழ்நியையயயும் நன்கு சீர்தூக்கிப் பார்த்துப்
படிப்படியாகவும்
கபாறுப்புடனும்
முடிவுகயள
எடுப்பதற்கு
உதவுகிறது. யமலும், இந்த அணுகுமுயறயில் பகுத்தாய்வுச்
சிந்தயன, மற்றவரின் மீது பரிவுககாள்ளுதல், உணர்வுபூர்வமான
விழிப்புணர்வு ஆகியவற்யறப் பயன்படுத்தி மாணவர்கள் தங்களின்
தனிப்பட்ட உணர்வுகயளயும் நடத்யதயயயும் ஆராய்ந்து பார்க்க
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

5. மாற்றம் கசய்யப்பட்ட நன்கனறித் துைக்கும் அணுகுமுயற
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நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியில் மதிப்பீடு முக்கிய
பங்காற்றுகிறது. மாணவர்கயளத் தம் கற்றலில் ஈடுபாட்டுடன்
இருக்கவும் மதிப்பீட்டு முயறயில் அதிகப் பங்கு வகிக்கவும்
கட்டயமத்தல் யகாட்பாடுகள் வழிவகுக்கின்றன. ஆயகயால்,
இப்பாடத்திட்டத்தில் கற்றலுக்கான மதிப்பீட்டுக்கு (Assessment for
முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்படுகின்றது.
மாணவர்
Learning)
அயடந்துள்ள யதர்ச்சியயப் பற்றிய தகவல்கயள முழுயமயாகவும்
உரிய காைத்யதாடும் அறிவித்தல் அவசியம். இவ்வாறு கசய்வது
மாணவர்கயள யமலும் முயனப்புடன் கற்க ஊக்குவிப்பயதாடு
அவர்களின் கற்றல் இைக்குகயள அயடயவும் உதவும்.

மதிப்பீட்டின் பங்கு

மதிப்பீடு என்பது கற்றல் கற்பித்தலின் ஒரு முக்கியக் கூறாக
விளங்குகிறது. மதிப்பீட்யடச் சரியான முயறயில் பயன்படுத்தினால்
அது மாணவர்களின் முழுயமயான வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.
நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியில் உள்ள மதிப்பீட்யடப்
பற்றிப் படம் 10 விளக்குகின்றது.

மதிப்பீடு
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சுய மதிப்பீடு, சக மாணவர் மதிப்பீடு ஆகியவற்றில் பங்ககடுப்பதன்
மூைம் மாணவர்களால் தங்கள் கற்றயை யமம்படுத்திக்ககாள்ள
முடியும்.
அவர்கள்
தாங்கள்
கசய்யும்
யவயைகயளயும்
அயடந்துள்ள
யமம்பாட்யடயும்
கண்காணிப்பயதாடு
தங்கள்
கற்றல்
இைக்குகயளயும்
அயமத்துக்ககாள்ள
யவண்டும்.
மாணவர்கள்
மதிப்பீட்டு
நடவடிக்யகயயயும்
அதன்
எதிர்பார்ப்புகயளயும் புரிந்துககாள்ள யவண்டும்.

மாணவர்களின்
முடிகவடுக்கும்
ஆற்றயை
அடிப்பயடயாகக்
ககாண்யட நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியில் கற்றல்
மதிப்பிடப்படுகிறது.
வாழ்க்யகக்கு
உகந்த
மதிப்பீட்டுப்
பணிகளின்யபாது பல்யவறு மதிப்பீட்டு உத்திகயளப் பயன்படுத்தி
மாணவர்களின்
ஆர்வத்யத
அதிகரிப்பயதாடு
ஆழமான
கற்றலுக்கும் வழிவகுக்கைாம்.

மதிப்பீட்டு அணுகுமுயற

குடியியல் சார்ந்த திறன்கள்

சமூக மனவுணர்வு சார்ந்த திறன்களின் வளர்ச்சி




பண்புகயளப் பற்றிய மாணவர்களின் புரிந்துணர்வு



நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியில் கீழ்க்ககாடுக்கப்பட்டுள்ள
கூறுகள் மதிப்பிடப்படும்:

மதிப்பிடப்படும் கூறுகள்
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மதிப்பீட்டில்
ஆசிரியர்கள்
ஒன்றுபட்டுச்
கசயல்பட்டால்
மாணவர்களின் கற்றயைப் பற்றி கவவ்யவறு யகாணங்களிலிருந்து
முழுயமயாக அறிய முடியும். இது நற்குணம் மற்றும் குடியியல்
கல்வியில்
மாணவர்கள்
அயடந்துள்ள
யதர்ச்சியயப்
பற்றி
முழுயமயாக அறிவிக்க உதவும்.

ஆயகயால்
ஒவ்கவாரு
மதிப்பீட்டு
நடவடிக்யகயும்
அயதகயாட்டிய மதிப்பீட்டு அளயவகளும் (assessment criteria)
கதளிவாக
இருத்தல்
அவசியம்.
அவற்யற
ஆசிரியர்கள்
கதளிவாகப்
புரிந்துககாண்டு
மாணவர்களிடம்
கதரிவிக்க
யவண்டும்.
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நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியில் மதிப்பீடு

நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வியின் மதிப்பீட்டு வயககள்

சார்ந்த அணுகுமுயறயும்

கருவிகள்:
•
சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
•
தகுதிநியை விளக்கக் குறிப்புகள்
•
குறிப்யபடுகள்
•
நடத்யதக் குறியீடுகள் (Behavioural Indicators)

கருவிகள்:
•
சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
•
தகுதிநியை விளக்கக் குறிப்புகள்
•
நடத்யதக் குறியீடுகள்

உத்திகள்:
•
யகள்விகளின் வழித் கதளிவுபடுத்துதல்
•
ஆசிரியர் கண்காணிப்பு
•
கற்பிக்கத்தக்க தருணங்கள்
•
வட்டச் கசயல்முயறகள் (circle processes)
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கருவிகள்:
•
சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
•
தகுதிநியை விளக்கக் குறிப்புகள்
•
நடத்யதக் குறியீடுகள்
•
முழுயமயான யதர்ச்சி அறிக்யக

பாடத்யதத் திட்டமிடும் ஆசிரியர்களுக்யக அவர்கள் அயடய விரும்பும் கற்றல் வியளவுகள் என்னகவன்று கதளிவாகத் கதரியும்.
மாணவர்களுடன் அதிக யநரம் கசைவிடும் ஆசிரியர்கயள இந்தக் கற்றல் வியளவுகயள அயடவதற்கு முயறசார்ந்த கருத்துத் கதரிவிப்பு
மூைமும் முயறசாரா கருத்துத் கதரிவிப்பு மூைமும் உதவைாம். மாணவர்களின் கற்றயை அடிப்பயடயாக அயமந்த கருத்துத் கதரிவிப்பு,
மாணவர்கள் தங்களது முன்யனற்றத்யதப் புரிந்துககாள்ளவும் தாங்கள் எதிர்யநாக்கும் சவால்கயள அயடயாளங்காணவும் அவற்யற
யமம்படுத்தும் வழிகயள பரிந்துயரக்கவும் உதவும்.

உத்திகள்:
•
சக மாணவர் யகள்வி யகட்டல்
•
சக மாணவர் கண்காணிப்பு
•
கூடிக் கற்றல் (co-operative learning)
•
கூட்டு முயறயில் கற்றல் (collaborative learning)
•
வட்டச் கசயல் முயறகள் (circle processes)

சக மாணவர் மதிப்பீடு என்பது மாணவர்கள் மற்ற மாணவர்களுக்குக் கருத்துத் கதரிவிப்பயதக் குறிக்கும். மாணவர்கள் பிறரிடம் கருத்துத்
கதரிவிக்கும்யபாது கூருணர்வுடன் கசயற்படவும் பாரபட்சமில்ைாத நியையில் கருத்துத் கதரிவிக்கவும் கற்றுக்ககாள்வார்கள். இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கயளயய நாம் மாணவர்களியடயய வளர்க்க விரும்புகியறாம்.

உத்திகள்:
•
மீள்யநாக்கம்
•
குறிப்யபடு எழுதுதல்

சுய மதிப்பீடு என்பது மதிப்பீட்டில் ஒரு முக்கியப் பகுதி ஆகும். சுய மதிப்பீட்டின் வழி மாணவர்கள் தங்களுயடய கற்றயைப் பற்றி
மீள்யநாக்கிப் பார்த்து தங்களுயடய முன்யனற்றத்திற்குத் திட்டமிடுவார்கள்.

அணுகுமுயற: மாணவயர

ASSESSMENT IN CCE
யமயமாகக்
PURPOSE:GIVING
ககாண்டதும் ஒட்டுகமாத்த
FEEDBACK
பள்ளி

யநாக்கம்: நற்குணம் மற்றும் குடியியல் யமம்பாட்டுக்கான கருத்துத் கதரிவிப்பு

படம் 10 :
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