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ததசியக் தகோட்போடு
இலறவன்மீது நம்பிக்லக லவத்தல்
தபரரசருக்கும் நோட்டிற்கும் விசுவோசம் னசலுத்துதல்
அரசியைலமப்புச் சட்டத்லத உறுதியோகக் கலடப்பிடித்தல்
சட்டமுலறப்படி ஆட்சி நடத்துதல்
நன்ெடத்லதலயயும் ஒழுக்கத்லதயும் தபணுதல்

v

ததசியக் கல்வித் தத்துவம்

மதைசியக் கல்வியோெது இலறநம்பிக்லக, இலறவழி நிற்றல் எனும் அடிப்பலடயில்
அறிவோற்றல், ஆன்மிகம், உள்ளம், உடல் ஆகியலவ ஒன்றிலணந்து சமன்நிலையும்
இலயபும்

னபறத்

தெிமெிதரின்

னதோடர்முயற்சியோகும்.
னபோறுப்புணர்ச்சி,

ஆற்றலை

இம்முயற்சியோெது

நல்வோழ்வு

னபறும்

முழுலமயோக
அறிவு,

ஆற்றல்

தமம்படுத்தும்
சோல்பு,

ஆகியவற்லறப்

ஒரு

நன்னெறி,
னபற்றுக்

குடும்பத்திற்கும் சமுதோயத்திற்கும் நோட்டிற்கும் ஒருலமப்போட்லடயும் னசழிப்லபயும்
நல்கும் மதைசியலர உருவோக்கும் தநோக்கத்லதக் னகோண்டதோகும்.
மூைம்: கல்விச் சட்டம் 1996 (சட்டம் 550)
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KATA PENGANTAR
dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan

dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi

secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi

intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah

memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia

(PPPM)

dilaksanakan

di

2013-2025
sekolah

supaya

rendah

kualiti

setanding

kurikulum
dengan

Pendidikan Kebangsaan.

yang

standard

Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran

antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan

guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi

antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan

fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua

Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai

mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard

kemahiran yang diperlukan dalam Abad Ke-21.

Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Usaha memasukkan Standard Prestasi di dalam dokumen kurikulum

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kebangsaan
dilaksanakan

di

bawah

Sistem

Pendidikan

terlibat dalam penggubalan KSSR.

Kebangsaan.

akan

Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan untuk mengenal

guru

membuat

tindakan

susulan

hasrat

dan

Kebangsaan.

pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran, serta
membolehkan

mencapai

bagi

mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulu

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
vii

Semoga pelaksanaan KSSR

matlamat

Sistem

Pendidikan
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ÓýÛ¨Ã
இருபத்னதோன்றோம்
நூற்றோண்டின்
சவோல்கலள
மோணவர்கள்
எதிர்னகோள்வதற்கு இக்கலைத்திட்டத் தர ஆவணமும் மதிப்பீடும்
அவர்கள் னகோண்டிருக்க தவண்டிய னநறிகலள வைியுறுத்துகிறது.
இந்னநறிகளின் ஆளுலம, நம்பிக்லகதயோடு ஏற்கும் மெநிலைலயயும்
அன்றோட
வோழ்வில்
னபோறுப்புணர்லவயும்
ஏற்படுத்த
மோணவர்களுக்குத்
துலணபுரிகிறது.
மோணவர்கள்
நன்னெறிக்
கலைத்திட்டத்தின்
குறியிைக்லக
அலடய
ஆசிரியர்களுக்குப்
பல்தவறு
கற்றல்கற்பித்தல்
அணுகுமுலறகள்
இவ்வோவணத்தில்
பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளெ. நன்னெறிக்கல்வியின் கலைத்திட்டத் தர
ஆவணமும் மதிப்பீடும் ஒருலமப்போட்டின் னநறிகள், மோந்தரிலடதய
நல்லுறவு ஆகியவற்றின்மீது புரிந்துணர்லவ ஏற்படுத்தி அதன்மூைம்
வளப்பமோெ,
ஓருணர்வுமிக்க
குடிமக்கலள
உருவோக்க
வைியுறுத்துகிறது.

¿ý¦ÉÈ¢ì¸øÅ¢Â¡ÉÐ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯Â÷¦¿È¢ Á¡ó¾÷¸Ç¡¸வும்
´Øì¸¦¿È¢Â¡Ç÷¸Ç¡¸வும்
¸üÀ¢ìÌõ
ÓÂüº¢Â¡Ìõ.
þ¾¢ø
¿ý¦ÉÈ¢îº¢ó¾¨É, ¿ý¦ÉÈ¢யு½÷×, ¿ý¦ÉÈ¢ ¿¼ò¨¾ ¬¸¢Â
கூறுகள்
ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀÎ¸¢ன்றெ.
தெக்கும்
குடும்பத்திற்கும்
சமுதோயத்திற்கும் நோட்டிற்கும் ஆக்கத்லத வழங்க அறிவோர்ந்த,
நன்ெடத்லதக்
னகோண்ட,
ஒருலமப்போட்லட
முன்ெிலைப்
படுத்தக்கூடிய,
நோட்டுப்பற்றுமிக்க
மோணவர்கலள
உருவோக்க
இப்போடம் துலண னசய்யுனமெ எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.
ஆசிரியர்
கற்றல்கற்பித்தலைத்
திட்டமிடவும்
மதிப்பிடவும்
கலைத்திட்டத் தர ஆவணமும் மதிப்பீடும் எனும் ஆவணத்லதக்
கட்டோயம் தமற்தகோளோகக் னகோள்ள தவண்டும். ஏனெெில், இப்போடக்
கலைத்திட்டம் அதன் மூைதம நலடமுலறப்படுத்தப்படுகிறது. ஈர்க்கும்
வலகயிைோெ கற்றல்கற்பித்தலை ஏற்படுத்த ஆசிரியர் கலைத்திட்டத்
தர ஆவண மதிப்பீட்லடத் திறம்பட திட்டமிட தவண்டும். தமலும்,
இக்கலைத்திட்டத்
தர
ஆவணம்,
மதிப்பீடு
ஆகியவற்றில்
வலரயறுக்கப்பட்டுள்ள
அலடவுநிலைகலள
மோணவர்கள்
அலடவலத ஆசிரியர்கள் உறுதினசய்ய தவண்டும்.
நன்னெறிக்கல்விக் கலைத்திட்டம் மோணவரின் ஆன்மிகத்லதயும்
நன்ெடத்லதலயயும் வளர்த்னதடுக்கத் துலணனசய்கிறது. பல்தவறு
சமயம்,
போரம்பரியம்,
சடங்கு
ஆகியவற்றிலுள்ள
புரிதல்,
உய்த்துணர்தல்,
உைகனநறி
தபோன்றவற்லற
இக்கலைத்திட்டம்
வைியுறுத்துகிறது. குடும்பம், பள்ளி, அண்லட அயைோர், சமுதோயம்,
நோடு
ஆகியவற்றின்
மீது
மோணவர்கள்
நன்னெறிக்கடலம,
சமுதோயக்கடலம
தபோன்றவற்லற
நிலறதவற்றி,
தகுந்த
முடினவடுக்கவும் னசயல்படவும் இக்கலைத்திட்டம் மோணவர்களுக்கு
வழிகோட்டியோக விளங்குகிறது.
1

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

ÌÈ¢Â¢ÄìÌ
¿ý¦ÉÈ¢ìகல்விக்
¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý
ÌÈ¢Â¢Äì¸¡ÉÐ
´Øì¸
¦¿È¢லயயும் நிலறயுலடலமலயயும் ¦¸¡ñ¼ ¯Â÷னநறி Á¡ó¾¨Ã
¯ÕÅ¡ì¸¢, «¾ýÅÆ¢
¿¡ðÊüÌõ ¯Ä¸ச் சமுதோயத்திÉÕìÌõ
¯Ä¸¦¿È¢ «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¿ý¦ÉÈ¢ì தகோட்போட்டின்வழி நோடு,
உைகச் சமுதோÂ ´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ ÅÇôÀò¨¾Ôõ ¿¢¨Ä¿¡ð¼ப்
Àí¸Ç¢ôÒî ¦ºö¾ைோகும்.

§¿¡ì¸õ
¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¿ý¦ÉÈ¢ì¸øÅ¢த் ¾Ãக் கலைத்திட்டத்தின்
ÅÆ¢, Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ §¿¡ì¸í¸û À¢ýÅÕÁ¡Ú:
1.

¯Ä¸Ç¡Å¢Â ¯Â÷¦¿È¢ôÀñÒ¸¨Ç அறிதல்; புரிதல்;

2.

அன்றோட
வோழ்வில்
¿øÄ
உய்த்துணர்தல்; ¸¨¼ப்À¢Êò¾ø;

3.

தோன்,
குடும்பம்,
ÀûÇ¢ìÜ¼õ,
«ñ¨¼
«ÂÄ¡÷,
சமுதோயõ, ¿¡Î ¬¸¢ÂÅüறின் நல்வோழ்லவ ¿¢¨Ä¿¢Úò¾
நன்னெறி, சமுதோயக்¸¼¨Á¨Â ¿¢¨È§ÅüÚ¾ø;

4.

¿ý¦ÉÈ¢îº¢ó¾¨É, ¿ý¦Éறியுணர்வு, நன்னெறி ¿¼ò¨¾
ஆகியவற்லற
தமம்படுத்தி
நன்னெறிக்னகோள்லக
அடிப்பலடயில் சமுதோய விதிகள், உைகனநறி ஆகியவற்லறக்
னகோண்டு ´ý¨Èî º£÷àì¸¢ô போர்த்து முடினவடுத்தல்;

ÀÆì¸

ÅÆì¸í¸¨Ç

2

5.

ததசிய ஒருலமப்போட்லட தமம்படுத்தச் சமுதோய
வலுôÀÎòÐ¾ø;

நல்லுÈ¨Å

6.

தோன், குடும்பம், பள்ளி, அண்லட அயைோர், சமுதோயம், ¿¡Î,
¯Ä¸
சமுதோÂõ
¬¸¢ÂÅüÚìÌ
நிலறயுலடலமயோகச்
னசயல்படுதல்.
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னதோடக்கப்பள்ளிக்கோெ ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ
னதோடக்கப்பள்ளிக்கோெ ¸¨Äò¾¢ð¼õ ¸£úì¸ñ¼ ¬Ú

ஒவ்தவோர் உத்திரமும் ஒன்தறோனடோன்று னதோடர்பு னகோண்டுள்ளெ.

¯ò¾¢Ãí¸¨Ç «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀðÎûÇÐ:

அவற்தறோடு

ஆய்வுச்சிந்தலெ,

´Õí¸¢¨½ì¸ôÀðÎûÇÉ.

¬ì¸îº¢ó¾¨É

¬¸¢Â¨ÅÔõ

þó¾ ´Õí¸¢¨½ôÒ ஆன்மிகம்,

i.

¦¾¡¼÷Ò

ii.

¬ýமி¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ

iii.

ÁÉ¢¾Å¢Âø

iv.

சுய º¡øÒ¨¼¨Á

v.

¯¼ø ÅÇ÷îº¢Ôõ ÓÕÌ½÷îº¢Ôõ

தமம்படுத்துவதில் இந்த ஆறு உத்திரங்களும் னதோடக்கப்பள்ளிக்கோெ

vi.

அறிவியலும் னதோழில்நுட்பமும்

கலைத்திட்டத்தில் ஒருங்கிலணக்கப்பட்டுள்ளெ.

«È¢Å¡üÈø,
சிந்தலெ,

சுய

¬ö×îº¢ó¾¨É,

ஆக்கச்

Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñ¼ ÁÉ¢¾

ãÄ¾Éò¨¾
(Å¢Çì¸ôÀ¼õ

3

º¡øÒ¨¼¨Á,

§ÁõÀÎòÐÅ¨¾
1).

§¿¡ì¸Á¡¸ì

நன்னெறிக்கல்வியின்

¦¸¡ñÎûÇÐ
கலைத்திட்டத்லத
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¦¾¡¼÷Ò

«È¢Å¢ÂÖõ னதோழில்நுட்பமும்
 «È¢Å¢Âø «È¢×, «È¢Å¢Âø ¾¢Èý,
«È¢Å¢Âø ÀñÒ ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç
ஆய்வின்ÅÆ¢ ¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø.
 º¢ì¸ø¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ì ¸½¢¾
¬üÈ¨ÄÔõ «È¢¨ÅÔõ ¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø.
 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ஒன்லறச் னசய்வதற்குத்
§¾¨ÅôÀÎõ னதோழில்நுட்பக் ÜÚ¸Ç¡É
¸ÕÅ¢¸û, ÅÆ¢Ó¨È¸û, ¯ò¾¢¸û,
¦ºÂøÓ¨È¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüÈ¢Â
«È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ ¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø.

 À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò
¦¸¡ûÙõ§À¡Ð ´Õí¸¢¨½ó¾
¦Á¡Æ¢Â¡üÈ¨Äô ÀÂýÀÎò¾¢
Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ÁüÈ
Å¨¸Â¢Öõ ÁÄ¡ö, ¬í¸¢Äõ,
º£Éõ, ¾Á¢ú ¬¸¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø
¦¾¡¼÷Ò¦¸¡ûÙ¾ø.

ஆன்மிகம், ¿¼ò¨¾, ÀñÒ
 ஆன்மிகம், þ¨È¿õÀ¢ì¨¸,
¿¼ò¨¾, ÀñÒ §À¡ýÈÅü¨È
¯öòÐ½÷óÐ ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.

ºÁý¿¢¨Ä
மோந்தர்
ÁÉ¢¾Å¢Âø

¯¼ற்ÅÇ÷îº¢Ôõ ÓÕÌ½÷îº¢Ôõ
 ¾É¢ÁÉ¢¾ ¿øÅ¡úÅ¢ü¸¡¸
¯¼üÜÚ, நைம் ¬¸¢ÂÅü¨È
§ÁõÀÎòÐ¾ø.
 ¸üÀ¨É ÅÇõ, ¬ì¸õ, ¾¢Èõ,
À¢È¨Ãô §À¡üÚ¾ø ¬¸¢Â
ÜÚ¸¨Ç ÅÖôÀÎòÐ¾ø.

சுய º¡øÒ¨¼¨Á


¸¨Äò¾¢ð¼õ, ÒÈôÀ¡¼
¿¼ÅÊì¨¸ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢
¾¨Ä¨ÁòÐÅò¨¾Ôõ
¿üÀñ¨ÀÔõ ÅÖôÀÎòÐ¾ø.

விளக்கப்படம் 1: தக.எஸ்.எஸ்.ஆர். கலைத்திட்ட அலமப்பு
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 சமூ¸Å¢Âø, ÍüÚîÝÆø, ¿¡Î,
¯Ä¸õ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüÈ¢Â
¸øÅ¢ÂÈ¢¨Åô ¦ÀüÚì
¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.
 ¿¡ðÎôÀü¨ÈÔõ
´üÚ¨Á¨ÂÔõ ¯öòÐ½÷¾ø.
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கலைத்திட்டக் குவிவு

னதோடக்கப்பள்ளிக்கோெ
¯Â÷¦¿È¢

நன்னெறிக்கல்வியின்

Á¡ó¾¨Ã

¿ý¦ÉÈ¢îº¢ó¾¨É,
முக்கூறுகள்

Ó¾ý¨Áì

¯ÕÅ¡ìÌவதோகும்.

நன்னெறியுணர்வு,

நன்னெறி
உணர்வு

Á¡½ÅÃ¢¨¼§Â

நன்னெறி

உட்புகுத்தப்படுவதன்வழி

ÌÅ¢×

¿¼ò¨¾

¯Â÷¦¿È¢

ஆகிய
Á¡ó¾÷

¯ÕÅ¡ì¸ôÀடுவது னமய்யோகிறது.

¿ý¦ÉÈ¢ச்º¢ந்தலெயின்
º¢ó¾¢ìÌõ
¿ý¦ÉÈ¢
þதன்வழி,

¬üÈ¨Äô
¿¼ò¨¾Â¢ø
ஒரு

வோயிைோக
¦ÀÚÅ÷.
®ÎÀ¼

மோணவரின்

மோணவர்கள்

னசயற்ÀÎõÓý

நன்னெறியுணர்வு
ஊக்கமூட்டுவதோக

நன்ெடத்லத

¯Â÷¦¿È¢
Á¡ó¾÷

மோணவர்கள்
நன்னெறிச்
சிந்தலெ

«¨ÁÔõ.

பண்புமிக்க

மோந்தர்

நன்னெறி
நடத்லத

¿¢¨Äலய தநோக்கியதோக இருக்கும்.

þõãýÚ

கூறு¸Ùõ

Á¡½Å÷

´ÕÅ÷

¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸×õ

²üÒ¨¼Â¾¡¸×õ Á¢¸î ºÃ¢Â¡¸×õ º£÷àக்கிப் போர்க்கத் àண்டுதைோக
«¨ÁÔõ.

உைக

நடவடிக்லக

விதிமுலறகள்,

தமற்னகோள்ள

னநறிகள்

அடிப்பலடயில்

நன்னெறிலயக்

ஒரு

கட்டலமப்பதில்

விளக்கப்படம் 2: நன்னெறிச்சிந்தலெ, நன்னெறியுணர்வு, நன்னெறி நடத்லத

நன்னெறிச்சீர்àக்கல் முதன்லமக் கூறோக அலமகிறது. விளக்கப்படம் 2
உயர்னநறி

மோந்தலர

நன்னெறியுணர்வு,

நன்னெறி

உருவோக்குவதில்
நடத்லத

ஆகியவற்றுக்கிலடயிைோெ னதோடர்பு

நன்னெறிச்சிந்தலெ,

ஆகியவற்றுக்கிலடயிைோெ

னதோடர்லபக் கோட்டுகிறது.
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கீழ்க்கோணும்
மூன்று
கூறுகலளயும்
ஒருங்கிலணப்பதன்
நன்னெறிக்கல்வியின்
குறியிைக்கில்
எதிர்போர்க்கப்படுவது
உயர்னநறி மோந்தலர உருவோக்க இயலும்.

மூைம்
தபோல்

¿ý¦ÉÈ¢ச்
¸¡ñÀ¾üÌ

14
நன்ெடத்லத

அல்ைது

தீய

Á¡½Å÷¸û

ÀÌò¾È¢Å¡É

§ÅñÎõ.

¯Ä¸¦¿È¢¸தளோடு

எெதவ,

þõãýÚ

னநறிக்குழப்பத்தில் சீர்àக்கும் சிந்தலெயோற்றலைக் குறிப்பதோகும்.

உட்பட்ட

கற்றல்கற்பித்தலை

அக்கலறயுணர்லவயும்

னதளிந்த

உள்ளத்லதயும்

நன்னெறியுணர்வோெது

இலயபுணர்லவயும்

தமலும்,

குறிக்கும்

தன்ெிடத்திலும்

பரிவுணர்லவயும்

அது

உணர்வு

பிறரிடத்திலும்

னகோண்டு

நன்னெறித்

தன்னூக்கத்லதயும் எண்ணத்லதயும் னவளிப்படுத்துவதோகும்.

¿ý¦ÉÈ¢ ¿¼ò¨¾
¿ý¦ÉÈ¢

¿¼ò¨¾

±ýÀÐ

¿ý¦ÉÈ¢ச்º¢ó¾¨É,

¿ý¦ÉÈ¢யு½÷×

ஆகியவற்றுடன் ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â நன்னெறி நடவடிக்லகயோகும். அது
னபோறுப்புணர்லவயும்

நிலறயுலடலமலயயும்

னதோடக்கப்பள்ளி

விலதப்பதிலும்
ஆசிரியர்கள்

நம்பிக்லககளுக்கு
மோணவர்களிலடதய

வளர்ப்பதிலும்
தயோர்

னசய்ய

ஏற்புலடய

தவண்டும்.

நன்னெறிப்பண்புகள் அட்டவலண 1இல் குறிக்கப்பட்டுள்ளெ.

நன்னெறியுணர்வோெது தவறு னசய்யும்தபோது குற்றவுணர்வு ஏற்படுவதும்

விழிப்போகும்.

நன்னெறிகளோகும்.

பண்புகலள

¿ý¦ÉÈ¢யு½÷×

மகிழ்ச்சியலடவதுமோகும்.

அலவ

¯Â÷¦¿È¢ ÀñÀ¡Ç¨Ã ¯ÕÅ¡ì¸ ´Õ ¸ÕÅ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎ¸¢ÈÐ.

நடத்லத

இந்த 14 உைகனநறிகள் மதைசியச் சமய, சமுதோய

ஆற்றும்தபோது

கூறு¸ள்,

நலடமுலறப்ÀÎò¾ôÀÎõ§À¡Ð

ஆகியவற்லற அலடயோளங்கோண்பதில் னதளிவற்ற சூழைில் அல்ைது

நற்னசயல்

¾£÷×

þõãýÚ ¿ý¦ÉÈ¢க் கூறு¸Ùõ ¯Ä¸¦¿È¢¸§Ç¡Î

§ÁõÀÎò¾ôÀ¼

¿ý¦ÉÈ¢ச்º¢ó¾¨É
நன்னெறிச்சிந்தலெயோெது

º¢ì¸ø¸ÙìÌ

தன்ெோர்வத்ததோடு

னவளிப்படுத்துவதோகும்.
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«ð¼Å¨½ 1: ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¯Ä¸¦¿È¢¸û

¦¿È¢

¦¿È¢ ¦À¡Õû

நடுவுநிலைலம

¦ºÂற்À¡ðÊÖõ ÓÊ¦ÅÎò¾Ä¢Öõ
சோர்பின்றிச் ¦ºÂøÀÎ¾ø.

Ð½¢×

அலறகூவல்¸¨Ç ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Îõ
மெவுறுதிதயோடும் ±¾¢÷¦¸¡ûÇø.

§¿÷¨Á

¾ýÉÄõ, À¢È÷¿Äõ ¬¸¢ÂÅü¨È
¯½÷óÐ §¾¨ÅÂ¡É ¯¾Å¢¨ÂÔõ
¬¾Ãலவலயயும் உளத்àய்லமயோக
ÅÆíÌ¾ø.

உண்லம உலரத்தல், நோணயமோக நடத்தல்,
ஒவ்னவோரு னசயைிலும் உளத்àய்லம
னகோண்டிருத்தல்.

°ì¸Ó¨¼¨Á

´Õ ¦ºÂ¨Äî னசய்வதில் விடோமுயற்சி,
ஊக்கம், அர்ப்பணிப்பு உணர்வு
னகோண்டிருத்தல்.

¸¼¨ÁÔ½÷×

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦À¡ÚôÒ, ¸¼¨Á
ஆகியவற்லற ஏற்பதிலும் முழுலமயோக
ஆற்றுவதிலும் ஆற்றல் னகோண்டிருத்தல்.

´òÐ¨ÆôÒ

«¨ÉÅÃ¢ý ¿ÄÛì¸¡¸ ´ýÈ¢¨½óÐ
¦ºÂøÀÎ¾ø.

¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø

¯½÷× «øÄÐ ¦ºÂøÅÆ¢ ஒப்புதல்
வழங்குதலும் ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎ¾லும்.

Á¢¾Á¡É
ÁÉôÀ¡ý¨Á

¯Â÷¦Åñ½õ

À½¢¨Åயுõ ¿ýÉ¼ò¨¾லயÔõ
¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.

¾ýÉÄÓõ À¢È÷¿ÄÓõ À¡¾¢ì¸¡¾
Å¨¸Â¢ø º£÷àì¸¢ô À¡ர்ப்பதிலும்
நடப்பதிலும் Á¢¾Á¡É §À¡ì¨¸ì
¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.

¦¿È¢

þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸

¿ýÁÉõ

¦¿È¢ ¦À¡Õû

§¾º¢Âக் §¸¡ðÀ¡ðÊன்ÀÊ þ¨ÈÅý
¯ûÇ¡÷ ±ýÀ¾¢Öõ þù×Ä¨¸ô
À¨¼ò¾Å÷ ±ýÀ¾¢Öõ ¯Ú¾¢
¦¸¡ûÅ§¾¡Î «ÅÃÐ ±øÄ¡ì
¸ð¼¨Ç¸¨ÇÔõ ¾ò¾õ ºÁÂõ «øÄÐ
¿õÀ¢ì¨¸ìÌ ²üÈÅ¡Ú À¢ýÀüÚ¾ø.

ÁÃ¢Â¡¨¾

ஒருவலர நன்றி போரோட்டுதலும்
தபோற்றுதலும் சமுதோய அலமப்பின்
விதிமுலறகலள மதித்தலும்.

«ýÒ¨¼¨Á

àÂ ¯ûÇò¾¢Ä¢ÕóÐ அக்கலறயுணர்வும்
அன்பும் ததோன்றுதல்.

Å¢ðÎì¦¸¡ÎìÌõ தன் வளத்துக்கும் பிறர் வளத்துக்கும்
விட்டுக்னகோடுத்தலும் னபோறுத்தலும்
ÁÉôÀ¡ý¨Á
தன்லெக் கட்டுப்படுத்துதலும்.
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þ¨¾ò ¾Å¢÷òÐ ¿ý¦ÉÈ¢ì¸øÅ¢க் ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø ´Õ¨ÁôÀ¡Î
Á¢¸×õ

¦¾Ç¢Å¡¸

Å¢Çì¸ôபட்ÎûÇÐ.

முதன்லமக்¸ðÎÁக்ÜÚ¸Ç¡É
Á¾¢ò¾ø,

பல்வலகலம

ÀøÅ¨¸¨Á

¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ôÀÎ¸¢ÈÐ.
¯ûÇ

அஃது

²üÈø,

«¨Á¸¢ன்றெ.

Á¡½Åý

சமயம்,

þÉõ,

பண்போடு,

§ÅÚÀðÊÕó¾¡Öõ

¾¢Èó¾

ÁÉô§À¡ìÌ,

¿õÀ¢ì¨¸,

´òÐ¨ÆôÒப்

þÕò¾ைோகும்.

§À¡ýÈ

²üÈø

¾ý¨Á

¦Á¡Æ¢

«ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É

Á¡½Å÷¸¨Ç

º¢ó¾¢ôÀ¾¢Öõ
§ÁõÀ¡¼¨¼ó¾
¦¸¡ñÎûÇÐ.

±ýÀÐ

¨¸ÅÃô¦ÀÈ

«ÊôÀ¨¼Â¢ø

Å¢ðÎì

ÀñÒ¸¨Çì

Ð¨½ì¸ðÎÁக்ÜÚ¸Ùள்

¦¸¡ñ¼

Üறிலும்

ÅÖôÀÎò¾§ÅñÊÂ

ÜÚ¸Ç¡¸

¾Ã

¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ.
¾¢ÈÉ¢Öõ

னதோழிைியைிலும்

Á¡½Å÷¸û

¯ÕÅ¡ì¸ò¨¾

«ÊôÀ¨¼Â¡¸ì

þÐ
§ÅñÊÂ

¦ÅüÈ¢¦ÀÈ
¾¢ÈÛõ

´ýÈ¡É

ÀøÅலக¨Á

நன்னெறிக்கலைத்திட்டத்தின்

º£÷àக்கிப் À¡÷ò¾ø §À¡ýÈ ÀñÒ¸¨Ç «ÁøÀÎò¾ §ÅñÎõ.
ÀøÅ¨¸¨Á ¿¢ருÅ¸¢ò¾ø ±ýÀÐ சமயம், þÉõ, பண்போடு, ¦Á¡Æ¢
§ÅÚÀðÊÕó¾¡Öõ

நோணயம்,

நடுவுநிலைலம, ஏற்புலடலம §À¡ýÈ ÀñÒ¸¨Ç «ÁøÀÎòதுவலதக்
குறிப்பதோகும்.

கல்வினநறி,

கற்பிக்கும்

உள்ளடக்கம்

ஒருலமப்போட்டுக்கு

¬º¢Ã¢Â÷கள்

ஆகியவற்லற

ஏற்புலடய

னநறி

இப்போடத்தின்

மோற்றம்
அல்ைது

«ð¼Å¨½

2þல்

¦¸¡ñ¼ÅÉ¡¸
உள்ளடக்கத்

நூற்றோண்டுத்திறன்கள் னபறப்படுகின்றெ.

நன்னெறிப்À¡¼ò¨¾க்

Á¡½ÅÕõ

விவரிக்கப்பட்டுள்ள மோணவரின் தன்Å¢ÅÃò¾¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ.

¦¸¡Îò¾ø,

Á¡½Åý §ÅÚÀðÊÕó¾¡Öõ ¯Â÷¦Åñ½õ, ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎ¾ø,

Á¡½Åý

´ù¦Å¡Õ

ÀñÒõ

ஆகியவற்றின்

ÜÚ¸Ç¢ø

ÌÈ¢ôÀ¡¸ச்

Å¡úÅ¢Âø

Á¾¢ò¾ø ±ýÀÐ சமயம், þÉõ, பண்போடு, ¦Á¡Æ¢ §À¡ýÈ ÜÚ¸Ç¢ø

§À¡ýÈ

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý

Óì¸¢Â §¿¡ì¸í¸Ùû ´ýÚ 21¬õ áüÈ¡ñÊý ¾¢Èý¸¨¨Çì

¦¾Ç¢Å¡¸

¯ñ¨ÁÂ¢§Ä§Â

´Õ¨ÁôÀ¡ðலட
ÀøÅ¨¸¨Á

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É

பல்வலகலம

Ó¾ý¨Áக்¸ðÎÁக்

Ð¨½வுÕÅ¡ì¸க்ÜÚ¸û

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â

´Õ¨ÁôÀ¡ட்டின்

¿¢ருÅ¸¢ò¾øÅÆ¢

´ù¦Å¡Õ

21ஆம் நூற்றோண்டுத் திறன்கள்

னசய்யோமல்
தலைப்புகலள

இப்போடக்கூறுகளுக்தகற்றவோறு னதோடர்புபடுத்த தவண்டும்.
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அலடவுநிலை

வழி

தரம்,

கற்றல்

மோணவர்களிலடதய

தரம்
21ஆம்
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«ð¼Å¨½ 2: 21ஆம் நூற்றோண்டிற்கோெ மோணவரின் சுயÅ¢ÅÃõ
Á¡½Å÷ சுயÅ¢ÅÃõ

Å¢Çì¸õ

¾¡íÌõ ÅÄ¢¨Á

þ¼÷¸¨ÇÔõ சவோல்கலளயும் «È¢×¼Ûõ
¿õÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ º¸¢ôÒò¾ý¨ÁÔ¼Ûõ
ÀÃ¢×¼Ûõ ±¾¢÷¦¸¡ñÎ ¦ÅøÖõ ¾¢Èý
¦¸¡ñÊÕôÀ÷.

¦¾¡¼÷Ò¦¸¡ûÙõ
¾¢Èý

பல்வலக ஊடகங்கலளயும்
னதோழில்நுட்பò¨¾Ôõ ÀÂýÀÎò¾¢î º¢ó¾¨É,
²¼ø, தகவல் ¬¸¢ÂÅü¨Èò
¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ ¬ì¸¸ÃÁ¡¸×õ
§ÀîÍ, ±ØòÐ ãÄõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.

º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷

ÌØÅ¡¸î
¦ºÂøÀÎ¾ø

Á¡½Å÷ சுயÅ¢ÅÃõ
«È¢Ôõ ¬÷Åõ

¦¸¡û¨¸ÔûÇÅ÷

ஆய்வு, ஆக்கப் Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É
¯¨¼ÂÅ÷; º¢ì¸ø¸¨Çì ¸¨ÇóÐ
நியோயமோெ ÓÊ¦ÅÎôÀÅ÷; Á¡½Å÷
¿¢¨ÄÂ¢ø ¿¢ýÚ ¸üறலைச் சிந்திப்பவர்;
தெிமெிதர் மற்றும் சமுதோயò¾¢ý
§¿¡ìÌ¿¢¨Ä, ÀñÀ¡Î, ÀÆì¸ÅÆì¸õ
¬¸¢ÂÅü¨Èò ¾¢Èó¾ ÁÉò§¾¡Î
À¡÷ôÀÅ÷; ¾ýÉõÀ¢ì¨¸§Â¡Îõ
¬ì¸ò§¾¡Îõ Ò¾¢Â¨¾ì ¸üÚì ¦¸¡ûÀÅ÷.
Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢Öõ சுமூகமோகவும்
À¢ÈÕ¼ý ´òÐ¨ÆôÀ÷; ÌØ ¯ÚôÀ¢É÷
´ù¦Å¡ÕÅÃ¢ý Àí¸Ç¢ô¨À Á¾¢ôÀ§¾¡Î
ÌØ§Å¡Î §º÷óÐ ¦À¡Úô¨À ²üÚì
¦¸¡ûÀÅ÷; ´Õí¸¢¨½óÐ
¦ºÂøÀÎÅ¾ýÅÆ¢ À¢ÈÃ¢¨¼ò
¦¾¡¼÷Ò¾¢È¨Éô ¦ÀÚ¾ø. þ¾ýÅÆ¢ º¢Èó¾
¾¨ÄÅÃ¡¸×õ ÌØ ¯ÚôÀ¢ÉÃ¡¸×õ
þÕìÌõ ¾Ì¾¢¨Âô ¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷.

தகவல் ¿¢¨Èó¾Å÷

«ýÀ¡ÉÅ÷ /
ÀÃ¢×ûÇÅ÷

¿¡ðÎôÀüÚ
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Å¢Çì¸õ
Ò¾¢Â «ÏÌÓ¨È¨ÂÔõ ²¼ø¸¨ÇÔõ
¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÅ¾üÌ ¬÷Åò¨¾
²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÀÅ÷. ¬ö×
§Áü¦¸¡ûÇò §¾லவயோெ திறன்கலளக்
கற்பததோடு சுயமோக×õ ¸ü¸ìÜÊÂÅ÷.
Å¡ú¿¡û ¸üÈø அனுபவங்கலளத்
¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸ Ñ¸÷óÐ Á¸¢úÅ÷.
தெி நபர் மற்றும் சமூகòதின் தன்மோெத்லத
மதிப்பததோடு நோணயம், §¿÷¨Á, ºÁòÐÅõ,
நீதி ¬¸¢Â ÀñÒ¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÊÕôÀ÷.
¾í¸Ç¢ý ÓÊ×¸ÙìÌõ §Áü¦¸¡ûÙõ
¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ý Å¢¨Ç×¸ÙìÌõ
¦À¡Úô§ÀüÀ÷.
பல்தவறு துலறசோர்ந்த அறிவிலெô ¦ÀüÚ
«¾¨É ¬ÆÁ¡¸×õ Å¢Ã¢Å¡¸×õ ÒÃ¢óÐ
¦¸¡ûÅ÷. ¯û¿¡ðÎ, «¨ÉòÐÄ¸
Å¢Å¸¡Ãí¸¨Çò ¾¢È¨ÁÂ¡¸×õ
Å¢¨ÇÀÂÛûÇ Å¨¸Â¢Öõ ¬Ã¡öÅ÷.
¸¢¨¼ì¸ô¦ÀüÈ தகவல்கள் னதோடர்போெ
நன்னெறி அல்ைது ºð¼îº¢ì¸ø¸¨Çô
ÒÃ¢ó¾¢ÕôÀ÷.
À¢È÷ §¾¨Å¨ÂÔõ ¯½÷¨ÅÔõ ÒÃ¢óÐ
¦¸¡ñÎ மதிப்பும் பரிவும் இரக்கமும்
கோட்டுவர். சமுதோயச் தசலவயில் ¾í¸¨Ç
Ó¨ÉôÒ¼ý ®ÎÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÅ÷.
ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Â ¯Ú¾¢
¦ºöÅ÷.
¿¡ðÊýÁ£Ð «ý¨ÀÔõ ÁÃ¢Â¡¨¾¨ÂÔõ
¬¾Ã¨ÅÔõ ¸¡ðÎÅ÷.
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¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý
¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø
ºÃ¢Â¡¸ô

¬º¢Ã¢Â÷¸û

¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒî

Ó¨ÈôÀÎòÐõ

º¢ó¾¨ÉÔ¼ý

Å¨¸Â¢ø

¯Â÷¿¢¨Äî

¦ºöÐ
«Ð

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø

¯ÕÅ¡ì¸×õ

ÀÂýÀÎ¸¢ýÈ

º¢ó¾¨É

¬üÈ§Ä ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢ÈÉ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.

º¢ó¾¨Éò¾¢È¨Éî

Á¡½Å÷¸Ç¢ý

´ý¨È

º¢ó¾¨É¨Â
¦¾Ã¢¿¢¨ÄÂ¢ø

±Ø¾ôÀðÎûÇÐ. «ð¼Å¨½ 3þø ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢ÈÉ¢ý

¯Â÷¿¢¨Äî

º¢ó¾¨Éò¾¢Èன்

º£÷àì¸¢ô

À¡÷ò¾ø,

¬ö×îº¢ó¾¨É,

º¢ó¾¨É

¬ì¸îº¢ó¾¨É,

வியூகம்

¬¸¢ÂÅü¨È

¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ.

¿¡ýÌ º¢ó¾¨ÉôÀÊ¿¢¨Ä¸û Å¢Çì¸ôÀðÎûÇÉ.
¬ö×îº¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¾ì¸ì ¸¡Ã½í¸¨ÇÔõ º¡ýÚ¸¨ÇÔõ
«ð¼Å¨½ 3: ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý
º¢ó¾¨Éô
ÀÊ¿¢¨Ä¸û

¦¸¡ñÎ

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø

«È¢×, அனுபவம், ¾¢Èý, ÀñÒ
¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ பரிசீைலெ னசய்தல்;
ÓÊ¦ÅÎò¾ø; ¿¢Â¡ÂôÀÎòÐ¾ø.

º¢ó¾¨É

¯ÕÅ¡ìÌ¾ø

¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ò ¾ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñ¼
¦À¡Õû, ²¼ø, ÅÆ¢Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨È
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø.

ÀÂýÀÎò¾¢î

À¡÷òÐ

´ýÈ¨É ¯ÕÅ¡ìÌõ ¬üÈÄ¡Ìõ.
º£÷àì¸¢ô

¬¸¢ÂÅü¨Èô

º£÷àì¸¢ô

Ó¨ÈÂ¢ø þøÄ¡Áø Á¡ÚÀð¼ §¸¡½ò¾¢ø Á¾¢ôÒÂ÷×Á¢ì¸ Ò¾¢Â

தகÅ¨Äî º¢Úº¢Ú ÀÌ¾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐ
«Åü¨È ¬ÆÁ¡¸ô ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÅ§¾¡Î
«ÅüÚì¸¢¨¼Â¢Ä¡É ¦¾¡¼÷¨ÀÔõ «È¢¾ø.

ÀñÒ

²Ã½Á¡¸î

¬ì¸îº¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì¦¸¡ñÎ À¡ÃõÀÃ¢Â

ÀÌò¾¡ö¾ø

¾¢Èý,

¿¢¨ÄÂ¢ø

Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÔõ ¬üÈÄ¡Ìõ.

Å¢Çì¸õ

«È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô
ÀÂýÀÎòÐ¾ø Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ ´ý¨Èî
¦ºö¾ø.

«È¢×,

«È¢Å¡÷ó¾

À¡÷ò¾ø

±ýÀÐ

²Ã½Á¡É

Ó¨ÈÂ¢ø

ÀÃ¢º£Ä¨É

¾£÷×¸¡Ïõ

Å¨¸Â¢ø

¦ºöÂ×õ Á¾¢ôÀ¢¼×õ ÜÊÂ ¬üÈÄ¡Ìõ.
வியூகம்

±ýÀÐ

º¢ì¸ÖìÌò

¸ð¼¨ÁôÀ¢¨Éì ¦¸¡ñ¼ ¾£÷ì¸Á¡É º¢ó¾¨ÉÂ¡Ìõ.

º£÷àì¸¢ô

À¡÷òÐ, Á£ðÎ½÷óÐ º¢ì¸ø ¸¨ÇÂ×õ ÓÊ¦ÅÎì¸×õ Òò¾¡ì¸î
10
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º£÷àì¸¢ô

À¡÷ò¾ø,

¬öó¾È¢¾øÅÆ¢

¸üÈø,

º¢ì¸ÖìÌò

ஊக்கத்துடன் கற்றல்

¾£÷×¸¡Ï¾ø, ¦ºÂல்திð¼õ ¬¸¢Â ¿¼ÅÊì¨¸¸ûÅÆ¢ ¯Â÷¿¢¨Äî
º¢ó¾¨Éò¾¢È¨É

ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø

¸üÀ¢ì¸Ä¡õ.

நன்னெறிக்கல்வியில் ஊக்கத்துடன் கற்றல் என்பது, சமூகப்பிரிவுகளோெ

º¢ó¾¨ÉÅ¨Ã×,

குடும்பம், பள்ளி, ததோழர், வட்டோரச்சமூகம், சமயம், நோடு, உைகம்

ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ã× §À¡ýÈ º¢ó¾¨Éì¸ÕÅ¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢Ôõ
¯Â÷¿¢¨Äî

º¢ó¾¨Éì§¸ûÅ¢¸û

Å¡Â¢Ä¡¸×õ

தபோன்றவற்றில்

¬º¢Ã¢Â÷¸û

னபோறுப்புகலள

Á¡½Å÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨Éò¾¢È¨Éகலள ÅÇ÷ì¸Ä¡õ.

கோரணம்,

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È

ஊக்கத்துடனும்

வழிவகுக்கிறது.
உருவோக்கும்

இருவழி

இவ்வலகயோெ
ஒரு

ஊக்கத்துடனும்

பங்தகற்பு

முயற்சியோகும்.

முழுலமயோெ

கருத்து,

ஏடல்

மோணவர்கள்

விளக்குவதோக

கற்றல்

மோணவர்கள்

நடவடிக்லகலயயும்

னசயல்பட

விலளபயன்மிக்க

ஆற்றுவலத

ஊக்கத்துடன்

னசயற்போங்கில்

னதோடக்கப்பள்ளிக்கோெ நன்னெறிக்கலைத்திட்டம் மோணவர்கள் கற்றல்
கற்பித்தைில்

மோணவர்

எனும்

இயக்க

தமற்னகோள்ள

அன்றோட

வோழ்வில்

உறுப்பிெரோகப்
உள்ளது.

பங்கு,
இதற்குக்

இவ்வணுகுமுலற

கற்றைின்

நடவடிக்லகலயயும்

சிந்தலெ

வழினசய்கிறது.
திறன்,

னநறி

இக்கற்றல்,
ஆகியவற்லற

தமம்படுத்துவதற்கும் முழு மெிதவளத்லத நலடமுலறப்படுத்துவதற்கும்

மோந்தலர

துலணனசய்கிறது.

கூறும்தபோதும்

பகிரும்தபோதும் மோணவர்களிலடதய விெவுதல், னதோடர்புனகோள்ளுதல்,

நன்னெறிக்கல்வி கற்றல் கற்பித்தைில் ஊக்கத்துடன் கற்றைில் பல்தவறு

இருவழி

தமலும்,

நடவடிக்லககலள தமற்னகோள்ளைோம். அலவ கைந்துலரயோடல் அல்ைது

இருந்து

குழு

உலரயோடுதல்

மோணவர்கள்

தோங்கள்

ஆகியலவ
மதைசிய,

ஏற்படச்

னசய்கிறது.

உைகக்குடிமக்களோக

சிறுநடவடிக்லககளோெ

முரனைோைிமுலற

(buzzing),

அவற்றின் பங்கு, னபோறுப்பு ஆகியவற்லறப் புரிந்துனகோள்ளவும் ஆய்வு

கருத்àற்றுமுலறலம, போகம் ஏற்றல், தபோைச் னசய்தல், னசோற்தபோர்,

னசய்யவும் இக்கற்றல்கற்பித்தல் அணுகுமுலறகள் வழிவகுக்கின்றெ.

வோததமலட ஆகும்.

ஊக்கத்துடன்

கற்றல்,

சிக்கல்

அடிப்பலடயிைோெ

கற்றல்,

சமுதோயத்னதோண்டுவழி கற்றல், னசயல்திட்ட அடிப்பலடயிைோெ கற்றல்
ஆகியலவ

னதோடக்கப்பள்ளிக்கோெ

நன்னெறிக்கலைத்திட்டத்தில்

பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ள கற்றல்கற்பித்தல் அணுகுமுலறகளோகும்.
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 சிக்கல்
னதோடர்புலடய
ஏற்புலடய
தகவல்கலளத்
திரட்டுவதன்வழியோகவும் மதிப்பிடுவதன்வழியோகவும் மோறக்கூடிய
முடிவுகலள மதிப்பிடுதல்.
 இறுதி
முடினவடுத்தல்
அல்ைது
படிநிலைகள்,
அணுகுமுலறகலள மோற்றியலமத்தல்.

º¢ì¸ø அடிப்பலடயிைோெ ¸üÈø
21¬õ áüÈ¡ñÊý ¯Ä¸ÁÂÁ¡¾Ä¢ø Åð¼¡Ãச்சமூகம், ததசியம்,
அலெத்துைகம் ஆகியவற்றில் பைவலக Á¡üÈí¸ளும் சிக்கல்களும்
²üÀÎ¸¢ýÈÉ.

¿ý¦ÉÈ¢க்கல்வி

சமூகமோகதவோ

சிக்கல்கலளக்

பயிலும்
கலளய

மோணவர்

தோெோகதவோ

பல்தவறு

சவோல்கலள

நன்னெறிக்கல்வியில்

எதிர்தநோக்குவர். þì¸üÈÄ¡ÉÐ நன்னெறிக்கல்வி பயிலும் மோணவர்

கற்றைோெது

தெக்கும்

கலளய

மோற்றங்கலளப்

வழிகோட்டியோக அலமயும் முக்கியக் கற்றைோகும். இதற்குக் கோரணம்,

புரிந்துனகோள்ள,

ஆய்வு

அலமயும்.

சுற்றுச்சூழலுக்கும்

னசய்யக்கூடிய

ஏற்படும்

சிக்கல்கலளக்

நன்னெறிச்சிக்கைோல்

னபோருளுலடயதோகவும்
னசயல்படுத்தக்கூடியதோகவும்

எடுக்கப்படும்

ஏற்புலடயதோகவும்
அலமயும்.

னபோதுவோக,

முடிவு

ஊக்கத்துடன்

வோழ்விலும்

சுற்றுப்புறத்திலும்

னபோறுப்புடனும்
தீர்வுகோண

சிக்கல்

அடிப்பலடயிைோெ
ஏற்படக்கூடிய

விலளபயன்மிக்கதோகவும்

மோணவர்களுக்கு

அடிப்பலடயோக

வோழ்வில்
நன்னெறிக்

நன்னெறிக்கல்வி
¸üÈøகற்பித்தைில்
சிக்கல்
அடிப்பலடயிைோெ
கற்றலை தமற்னகோள்ளக்கூடிய பை நடவடிக்லககள் உள்ளெ:

கல்வியின் சிக்கல்கலளவுவழி கற்றல் மோணவர் நன்னெறிச்சிக்கலுக்குத்
தோெோகதவ தீர்வுகோணப் பங்லகயும் தன் னபோறுப்லபயும் கீழ்க்கண்ட



Åð¼§Á¨ºக் ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø

ததடல்வழிகற்றல் மூைம் தமற்னகோள்ளைோம்:



ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ãவு «øÄÐ ÌÈ¢Å¨Ãவு



ÌØக்¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø

 சிக்கலை அலடயோளங்கோணுதல்; விவரித்தல்.



போகதமüÈø

 கÕòÐ,
எண்ணம்,
ºõÀó¾ôÀð¼
¸¾¡À¡ò¾¢Ã
¯½÷×
ஆகியவற்லறச் சீர்àக்கிப் போர்ப்பதன்வழி சிக்கல் கலளய
பல்தவறு தீர்வுகலள உறுதிப்படுத்துதல்.
 சிக்கலைக்
கலளய
கட்டுப்போட்டுக்தகோட்போடு (Theory of
Constraints),
மெதவோட்டவலரவு,
கோரணகோரியம்,
மெக்குழப்பத்தீர்வு
தபோன்ற
அணுகுமுலறகலளத்
ததர்ந்னதடுத்தல்.



Å¢É¡ ¦¾¡Îò¾ø



¿ÎÅ÷ குழு



¦º¡ü§À¡÷
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சமுதோயத்னதோண்டுவழி கற்றல்

குடியிருப்புப்பகுதியில்

ÜðÎôÀ½¢,

àய்லமப்படுத்துவதில்

பள்ளிப்பூஞ்தசோலை

ÀûÇ¢க்குடியிெருக்கு

உதவுதல்,

சமுதோயத்னதோண்டுவழி கற்றல் மோணவர்கள் சமுதோய நடவடிக்லககளில்

Ó¾¢§Â¡÷ þøÄ குடியிருப்போளர்களுக்கு ¯¾×¾ø

விருப்பத்துடன் ஈடுபட வழி னசய்கிறது. இக்கற்றைின் வழி மோணவர்கள்

பல்தவறு தநரடித் னதோண்டுகள் ஆற்றுதல்.

தங்களின்

அறிவு,

திறன்,

பண்பு

ஆகியவற்லறப்

பயன்படுத்திப்

பள்ளியிலும் சமுதோயத்திலும் நோட்டிலும் உைகத்திலும்

ஏற்படக்கூடிய



சமுதோயத்னதோண்டுவழி

கற்றைின்

சமுதோய

நடவடிக்லகயின்தபோது

னபோறுப்புணர்ச்சி,

வோயிைோக



மோணவர்கள்

னதோண்டோற்றும்தபோது

வோயிைோக

னபோறுப்போெ

ஊக்கத்துடனும்

மெிதரோக

ஆவலதயும்

நன்னெறிக்கல்விக்

வளத்துக்கும்

கற்றலுக்குப்

புலதநிலையோக
னபற்தறோர்,

னசயல்திட்ட

ஓரிடச்சமூகத்திெர்

கற்றல்

ஆகிதயோரின் ஊக்குவிப்பும் பங்தகற்பும் ததலவப்படுகிறது. ஆகதவ,
மோணவர்கள்

சமுதோயத்னதோண்டுகளில்

நன்னெறிக்கல்வி
கூட்டுமுலற,

ஆசிரியர்

þ¨½Ó¨È

எளியமுலறயில்

ஓரிடச்சமுதோய
ஆகியவற்லற

இலணநடவடிக்லக

கற்றல்கற்பித்தல்

மோணவலர

லமயமோகக்

னவளிக்னகோணர்வதுமோகும்.

அடிப்பலடயிைோெ

னசயற்போங்கோகும்.

கற்றல்

அப்பணி

நன்னெறிக்கல்வியில்

என்பது

குறியிைக்குலடய

குறிப்பிட்ட

கோைக்கட்டத்தில்

திட்டமிடப்பட்ட னசயல்முலறப்பணிலயச் னசய்வதோகும். னபோதுவோகதவ

ஈடுபட

அது தரவுகலளத் திரட்டுவதும் பகுத்தோய்வதும் முழு அறிக்லகலயத்

நிறுவெங்களுடன்

ஏற்படுத்த

உறுப்பிெதரோடு

புகோர்

னகோண்டதும் பல்தவறு கற்றல் முலறலமகள்வழி நன்னெறிநடத்லதலயப்

துலணனசய்வலதயும் கற்றுக்னகோள்வர்.
சமுதோயத்னதோண்டுவழி

எழுதுவதிலும்

¦ºÂல்திட்ட «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø

ஊக்கத்துடனும்

சமுதோய

சமுதோய

கடிதம்

தமற்னகோள்ளுதல்.

சமுதோயத்னதோண்டுவழி
இருவழி

தரப்பிெருக்குக்

னசய்வதிலும்

நன்னெறிப்பண்புகலளயும்

கலடப்பிடிப்பர்.

வறியவருக்கு ஏற்புலடய னபோதுநை வசதிகள் ஏற்படுத்துவதில்
குறிப்பிட்ட

தலைலமத்துவம்

ஆகியவற்லறச் னசயல்படுத்த இயலும். அதத தவலளயில் மோணவர்கள்

கற்றைின்

நன்னகோலட

னதோண்டுகள் ÅÆíÌ¾ø.

தமலும்,

சமுதோயக்கூறுகலளயும்

À¡¾¢ì¸ôÀð§¼¡ருக்கு

திரட்டுவதில் னபோறுப்தபற்றுள்ள நிறுவெங்களுக்கு Á¨ÈÓ¸த்

சிக்கல்கலளக் கலளய இயலுகிறது.

சமுதோயத்திற்குத்

இயற்லகப்§ÀÃ¢¼÷¸Ç¢ø

தபோன்ற

தயோர்

§ÅñÎõ.

னசய்வலதயும்

உள்ளடக்கியதோகும்.

னசயல்திட்ட

அடிப்பலடயிைோெ கற்றல், விலளபயன்மிக்க நன்னெறிக்கல்விக் கற்றல்

நன்னெறிக்¸øÅ¢ ¸üÈø கற்பித்தைில் னசயல்படுத்தக்கூடிய பல்தவறு
சமுதோயத்னதோண்டுவழி கற்றல் ¿¼ÅÊì¨¸¸ள் உள்ளெ:
13
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கற்பித்தலை

ஏற்படுத்துவததோடு

ஈர்ப்புத்தன்லம,

மகிழ்வுணர்வு

பரிந்துலரக்கப்பட்ட

ஆகியவற்லற விலளவிப்பதோகவும் அலமகிறது.
னசயல்திட்ட

அடிப்பலடயிைோெ

கற்றலைச்

னசயல்படுத்துவதில்

ஆற்றல்

நிலைக்தகற்பத்

தெியோள்முலறயிதைோ

குழுமுலறயிதைோ

இடுபணி

னகோடுக்கப்படும்.

ஆசிரியர்

நிலறவுனசய்ய

கோைக்கட்டங்களில்

ஆசிரியர்கள்

¯ûÇ¼ì¸ò

¾Ãò¾¢ø

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û
Å¢ÃÅ¢

வழங்கிய

மோணவர்கள்

ஆசிரியர்கள்

ÅÕõ

ÜÚ¸û

Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÅü¨Èò

பல்தவறு

ÜÎ¾Ä¡¸

மூைங்களிைிருந்து தகவல்கலளப் னபற தவண்டும். இச்னசயல்திட்டம்
நிலறவுனசய்யும்

பயன்படுத்த

ஊக்குவிக்கப்படுகின்றெர்.

மோணவர்களின்

னசயல்திட்டத்லத

நடவடிக்லககலளப்

¾Å¢÷òÐì

þ¨½ì¸ôÀ¼

§ÅñÊÂ

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø
ÜÚ¸Ç¡Ìõ.

þ¨Å,

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¾¢È¨ÉÔõ º¡ø¨ÀÔõ ¾¢¼ôÀÎòÐ¸¢ýÈÉ. ¾ü¸¡Ä,

மோணவர்களுக்கு

±¾¢÷¸¡Äச்

வழிகோட்டவும் மதியுலரக்கவும் தவண்டும்.

சவோல்¸¨Ç

±¾¢÷¦¸¡ûÙõ

ºÁý¿¢¨ÄÂ¢Ä¡É

ÁÉ¢¾

ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾ü¸¡¸§Å ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¸£úì¸ñ¼
இச்னசயல்திட்டத்லத
னதோடர்ச்சியோகக்
னசயல்திட்டம்

மோணவர்கள்

தயோர்

கண்கோணிக்க

நோன்கு

னசய்யும்தபோது

தவண்டும்.

நிலைகலள

ஆசிரியர்

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û þ¨½ì¸ôÀðÊÕì¸¢ýÈÉ.

இந்நன்னெறிக்கல்விச்

உட்படுத்தியது.

அலவ

1. ¦Á¡Æ¢

தகவல்



திரட்டுதல், திரட்டிய தகவலைச் னசயல்முலறப்படுத்துதல், னசயல்திட்ட



எளிலமயோகத் தகவல் னபறுவதற்கு நன்னெறி ஆசிரியர்கள் எந்தநரமும்

மூைம்

நன்னெறிச்சிந்தலெ,

என்னும் மூன்று களங்கள்
ஆசிரியர்கள்
நன்னெறிக்கல்விக்

னசயல்திட்டம்

நன்னெறியுணர்வு,

அல்ைது
நன்னெறி

பயில்பணி
நடத்லத

தவண்டும்.

கலைத்திட்டத்தில்

¦Á¡Æ¢¨Âô

ÀÂýÀÎò¾¢

Å¨¸Â¢ø

´ù¦Å¡Õ

¬º¢Ã¢Â÷

Á¡½Å÷¸Ç¢ý

þÄì¸½õ,

மோணவர்களிலடதய னவளிக்னகோணர்வலத

உறுதிப்படுத்த

¦Á¡Æ¢

ºÃ¢Â¡¸ô

Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ²¼ø¸¨Ç Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø
¿øÄ

தயோரோக இருக்க தவண்டும்.
வழங்கப்படும்

À¡¼í¸Ç¢Öõ

ÀÂýÀÎò¾ôÀÎÅ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö¾ø §ÅñÎõ.

விலளலவத் னதரிவித்தல், தன்மீட்டுணர்வு னசய்தைோகும். மோணவர்கள்

மோணவர்களுக்கு

±øÄ¡ô

À¡¼

¦ÅÇ¢ôÀÎò¾

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý§À¡Ðõ

¯îºÃ¢ôÒ,

¸¨Äî¦º¡ø

Å¡ì¸¢Â

ÀÂýÀ¡Î,

¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¸ÅÉõ ¦ºÖòÐ¾ø §ÅñÎõ.

அந்தநோக்கத்திற்கோக,
இலணக்கப்பட்டிருக்கும்

14
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2. ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Âô ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø


¸£úì¸ñ¼ ¿¡ýÌ ÜÚ¸¨Ç ¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ.
i.

«¨ÉòÐô À¡¼க் ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý§À¡Ðõ ÍüÚîÝÆ¨Ä
§¿º¢ò¾ø,

ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø

Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å

¬¸¢ÂÅüÈ¢ý

Á¡½Å÷¸Ç¢ý

À¾¢Â

ÍüÚîÝÆø

¦¾¡¼÷À¡É

«È¢×õ

ÍüÚîÝÆ¨Äô

§À½¢ì¸¡ìÌõ

iv. ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø னதோழில்நுட்பப் ÀÂýÀ¡Î

5. ¿¡ðÎôÀüÚ
¿üÀñÀ¢ý

«¾¨Éì

Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾

¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ¦À¡ÕðÎ



¯½÷óÐ
«¨ÉòÐô

ஆன்மிகம்,

ÁÉ¢¾Å¢Âø,

¿ý¦ÉÈ¢ôÀñÒகள்

«ýÈ¡¼

ÌÊÂ¢Âø
Å¡úÅ¢ø



¸¨¼ôÀ¢Êì¸

ÅÇ÷ôÀ¾ýÅÆ¢

«Å÷¸Ç¢ý

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø

னதோழில்நுட்ப
«È¢Å¢Âø,



ஆர்வத்லத
னதோழில்நுட்ப

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø

Á§Äº¢Âì

ÌÊமகன்

±ýÈ

¦ÀÕலம

¬ì¸õ

±ýÀÐ

¸üÀ¨É

¬üÈ¨Äì¦¸¡ñÎ

²¼¨Äî

¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ.

ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ

«È¢Å¢Âø,

§¿º¢ìÌõ

§º¸Ã¢òÐô ÀÌò¾¡öóÐ Ò¾¢¾¡É «øÄÐ «ºÄ¡É ´ý¨È


னதோழில்நுட்பம்,

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈ¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸ ¯¾×õ.


¿¡ð¨¼

6. ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ

«È¢¨Å §ÁõÀÎò¾ þÂÖõ.


¿¡ðÎôÀü¨È

¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ.

4. «È¢Å¢ÂÖõ னதோழில்நுட்பமும்
«È¢Å¢Âø,

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â

ÅÇ÷ì¸ þÂÖõ.

¬¸¢Â

§ÅñÊÂ ÜÚ¸Ç¡Ìõ.

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â

±øÄ¡ô À¡¼í¸û, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û, சமூகதசலவ
¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢

À¡¼í¸Ç¢Öõ ¿ý¦ÉÈ¢ôÀñÒ ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ.



§¸¡ðÀ¡Î,

iii. «È¢Å¢Âø ÀñÒ (ÐøÄ¢Âõ, §¿÷¨Á, À¡Ð¸¡ôÒ)

Àñ¨À

3. ¿ý¦ÉÈ¢ôÀñÒ



¸ÕòÐ,

(«È¢Å¢Âø º¢ó¾¨ÉÔõ ¨¸Â¡Ùõ ¾¢ÈÛõ)

Å¢Æ¢ôÒ½÷×õ

ÅÇ÷ì¸ ¯¾×õ.

Á¡½Å÷¸û

(«È¢Å¢Âø,

ii. «È¢Å¢Âø ¾¢Èý

Á¡½ÅÃ¢¨¼§Â



º¡÷ó¾

«È¢×

¸ÕòÐì§¸¡¼ø)

¨Åì¸

§ÅñÎõ.


னதோழில்நுட்ப

னதோழில்நுட்பம்

Óì¸¢ÂòÐÅò¾¢ý

ÁÉò¾¢ø

«È¢Å¢Âø,

னதோழில்நுட்ப

¬ì¸îº¢ó¾¨ÉÂ¢ýÅÆ¢

²¼¨Ä

Á¡üÈõ¦ºöÐ

«¾¨É «ÁÄ¡ì¸ôÀÎòÐÅ§¾ Òò¾¡ì¸õ ¬Ìõ.
þ¨½ôÒ
15
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¬ì¸Óõ

Òò¾¡ì¸Óõ

¦¾¡¼÷¨Àì



´ý§È¡¦¼¡ýÚ

¦¸¡ñÊÕì¸¢ýÈÉ.



¦¿Õí¸¢Â

þ¨Å

21¬õ

தகவல்

¦¾¡¼÷புத்

¸Å÷îº¢¸ÃÁ¡É¾¡¸×õ

¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¢ø ¦ÀÕõ Àí¸¡üÚ¸¢ýÈÉ.

ÅÆ¢ÅÌìÌõ. þ¾ýÅÆ¢, Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø ¾Ãõ ¯ÂÕõ.

¬ì¸ப்

Òò¾¡ì¸ìÜÚ¸ள்

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø



Ó¨ÈÂ¡¸

தகவல்

þÕì¸

§ÅñÊÂ

னதோழில்நுட்பத்தின்
§¾÷ó¦¾Îì¸ôÀð¼

«¨ÁÅ¨¾

¬º¢Ã¢Â÷

ÜÚ¸û
¾¨ÄôÒìÌô

¯Ú¾¢

¦ºöÂ

º¢Èó¾ Ó¨ÈÂ¢ø Å¢Çí¸¢ì¦¸¡ûÇ ÅÆ¢ÅÌìÌõ.

¾ý¨Á¸¨Ç

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾Ôõ «Åü¨È Å¡úÅ¢Âø
ÅÆì¸ôÀÎòÐÅ¨¾Ôõ

9. ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ¿¢¨Äò¾ý¨Á

¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒìÜÚ



§¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.

¯üÀò¾¢ ÁüÚõ ÀÂýÀ¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ÌÊ¨Á, ´üÚ¨Á

ÍÚÍÚôÒ, §¿÷¨Á, ¿õÀ¸ò¾ý¨Á, ¦À¡ÚôÒ½÷îº¢, ¬ì¸ப்

¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢

Òò¾¡ì¸îº¢ó¾¨É

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø

¾¢È¨ÉÔõ Àñ¨ÀÔõ «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø ÀÂýÀÎò¾¢,

¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ø ÒÌòÐÅ¾ýÅÆ¢ ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒò¾¢È¨É

ÍüÚîÝÆ¨Äô ¦À¡ÚôÒ¼ý ¨¸Â¡ÙÅ¾üÌò §¾¨ÅôÀÎõ

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ÅÇ÷ì¸ þÂÖõ.

¿¢¨Äò¾ý¨ÁÂ¡É

º¢ó¾¨É¨Âô

¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾§Â

¯Ä¸Ç¡Å¢Â

§À¡ýÈÅü¨Èக்

தகவல்

¦¾¡¼÷புத்

þ¨½ôÀ¾ýÅÆ¢

னதோழில்நுட்பத்லதக்
Á¡½Å÷¸û

¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚ¸¢ýÈ

¦ÀüÈ

«È¢¨ÅÔõ

Á¡½Å¨Ã

¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ

§¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.

தகவல் னதோடர்புத் னதோழில்நுட்பம்


«¨ÁÂ

§ÅñÎõ. þÐ, Á¡½Å÷¸û À¡¼ò¾¢ý ¯ûÇ¼ì¸ò¨¾î

¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉÅÕìÌ

ÀñÀ¡¼¡¸

Á¸¢úîº¢äðÎÅ¾¡¸×õ

¦¾¡¼÷புத்

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ÖìÌò

7. ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒ

8.

¬ì¸î

áüÈ¡ñÊý சவோல்¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ÁÉ¢¾ ãÄ¾Éò¨¾

¦À¡Õò¾Á¡É¾¡¸



Á¡½Å÷¸¨Ç

º¢ó¾¨É ¯¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸ ¯ÕÅ¡ìÌÅ§¾¡Î ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø

þ¨½ì¸ôÀÎ¾ø §ÅñÎõ.



னதோழில்நுட்பம்

தகÅø



¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø
தகவல்

¯ûé÷,

¿¡Î,

º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ

¦¾¡¼÷புத்

¯Ä¸Ç¡Å¢Â

ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ

Á¡½Å÷¸û

±¾¢÷§¿¡ì¸

¿¢¸ú¸¡Äச்
¯Ä¸Ç¡Å¢Â

¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.

னதோழில்நுட்ப «È¢¨ÅÔõ ÀÂýÀ¡ðÊ¨ÉÔõ «È¢Å§¾¡Î
«Åü¨Èò ¾¢¼ôÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÇ×õ ÓÊÔõ.
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10.

¿¢¾¢ì¸øÅ¢

ஆற்றலை தமம்படுத்தவும் மூன்று களங்களோெ நன்னெறிச்சிந்தலெ,

 ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ
¿¢÷Å¸¢ì¸×õ

¦À¡ÚôÒûÇ

§¿÷¨ÁÂ¡É

¦ºÂøÀÎò¾×õ

Å¨¸Â¢ø

Å¨¸Â¢ø

«È¢Å¡÷ó¾

¿¢¾¢

¿¢¨ÄÂ¢ø

நன்னெறியுணர்வு, நன்னெறி நடத்லத ஆகியவற்லற முழுலமயோகப்

¿¢¾¢¨Â

னபறத் துலணபுரிகிறது. இம்மதிப்பீடோெது மோணவர்களின் கற்றலை

¿¢÷Å¡¸ò¨¾î

¿¢¾¢

தமம்படுத்ததவனயோழிய

¦¾¡¼÷À¡É

மற்ற

மோணவர்களுடன்

ஒப்பிடதவோ

முத்திலரயிடதவோ அன்று.

ÓÊ¦ÅÎì¸×õ ÜÊÂ ¾¢È¨ÁÂ¡É ±¾¢÷¸¡Äî ºÓ¾¡Âò¨¾
¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.

பள்ளி அளவிைோெ மதிப்பீட்டில் நோன்கு வலக மதிப்பீடுகளோக நடுவ
மதிப்பீடு, பள்ளி மதிப்பீடு, உடல்சோர் நடவடிக்லக, விலளயோட்டு,

 ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ

Á¡½Å÷¸ÙìÌ

§¿Ã¢¨¼Â¡¸×õ

இலணப்போட

மதிப்பீடு,

மதிப்பீடு

ஆகியலவ

þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸×õ ¸üÀ¢ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. ÅðÊ ¸½ì¸£ðÎ

விளங்குகின்றெ. பள்ளி அளவிைோெ மதிப்பீட்லட ஆசிரியர்கள் கற்றல்

Ó¨È §À¡ýÈ ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É ¾¨ÄôÒ¸û §¿Ã¢¨¼Â¡¸ì

கற்பித்தைில் னதோடர்ச்சியோக தமற்னகோள்வர். முலறசோரோ ததர்லவயும்

¸üÀ¢ìÌõ Å¨¸Â¢ø ¾Ã ¬Å½ò¾¢ø §º÷ì¸ôÀðÎûÇÉ.

முலறசோர்ந்த ததர்லவயும் பள்ளி மதிப்பீட்டுத் ததர்வுகளோக நடத்தைோம்.

ÁüÈத் ¾¨ÄôÒ¸û þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸ Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û

முலறசோரோ

«ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø ¸üÀ¢ôÀ¾üÌ Å¡öôÒ ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ.

முலறசோர்ந்த மதிப்பீட்லட ஒவ்னவோரு னதோகுதி இறுதியிலும் பருவ

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ ¿¢÷Å¡¸ò¨¾ §Áü¦¸¡ûÇ

அல்ைது ஆண்டுத்ததர்வோக மதிப்பிடைோம்.

Á¡½Å÷¸ÙìÌ

¿¢¾¢ì¸øÅ¢

Á¢¸

ததர்வு

நன்னெறிக்கல்வி
சோர்ந்திரோமல்

கற்பித்தைின்தபோதத

நடத்தைோம்.

மதிப்பீடு

நன்னெறிச்சிந்தலெலய

நன்னெறியுணர்லவயும்

நன்னெறி

மட்டுதம

நடத்லதலயயும்

சீர்படுத்தவும் தமம்படுத்தவும் னசய்கிறது. கற்றல் நடவடிக்லகயின்தபோது

மதிப்பீடு
மதிப்பீடு

கற்றல்

Óì¸¢ÂÁ¡¸ì

¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.

ஒரு

பகுதியோகவும்
பயன்படுத்தி

னதோடர்னசயற்போங்கோகவும்
உள்ளது.

ஆசிரியர்கள்

மதிப்பீட்டுக்கோெ

கற்றல்கற்பித்தைின்

பல்தவறு

அல்ைது பின் வழங்கப்படும் பதிலுலர, மதிப்பீட்லட னவற்றியலடய

ஒரு

முக்கியக்

முலறலமகலளப்

தகவல்கலளப்

னதோடர்நடவடிக்லககலள

தமற்னகோள்ளவும்

கூறோகவுள்ளது.

மோணவர்களின்

னபறைோம்.

முழுலமயோெ

மதிப்பீட்லடத்
ததலவ,

திட்டமிடும்தபோது

எண்ணம்,

தமம்போட்லட

சீர்àக்கிப் போர்க்க தவண்டும். ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É

மோணவர்களின் மதிப்பீட்டு விலளவின்மூைம் ஆசிரியர் விலளபயன்
மிக்க

உளம்சோர்

Á¾¢ôÀ£Î

மோணவர்களின்
17
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Á¡½Å÷களின்

உண்லமயோெ

அலடவுநிலை

பற்றிய

தகÅ¨Ä

தரம் ஆகியலவ முழுலமயோகக் கற்பிக்கப்பட்ட பின்ெதர மோணவரின்

¬º¢Ã¢Â÷ ¦ÀüÚ, ¸üÈø¸üÀ¢ò¾¨Ä §ÁõÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ.
ÀûÇ¢

«ÇÅ¢Ä¡É

Á¾¢ôÀ£ðÊø

திட்டமிடுதல்,

அலடவுநிலைலயப் பதிவு னசய்ய முடியும்.

விெோவும்

Á¾¢ôÀ£ðÎì¸ÕÅ¢யும் ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø, «Åü¨È நிர்வகித்தல், ÒûÇ¢

நன்னெறிக்கல்வியின்

ÅÆíÌ¾ø, ÓÊ×¸¨Çô À¾¢× ¦ºö¾ø, «È¢ì¨¸ தயோர் னசய்தல்

அட்டவலண

¬¸¢Â «¨ÉòÐ Óì¸¢ÂôÀ½¢¸Ùõ ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ.

பயன்படுத்தைோம்.

4இல்

அலடவுநிலைலய
உள்ளபடி

தர

முடிவு

னசய்ய

அலடலவ

ஆசிரியர்

தமற்தகோளோகப்

அட்டவலண 4: நன்னெறிக்கல்வியின் அலடவுநிலை விவரிப்பு
னநறியுலடய Á¡ó¾லர ¯ÕÅ¡க்குவதில் நன்னெறிக்கல்வியின் மதிப்பீடு
அலடவுநிலை

உருவோக்கத்ததர்வு அணுகுமுலறலயப் னபருமளவு பயன்படுத்துகிறது.
இதற்குக்

கோரணம்,

நிலையோகவும்

மோணவர்கள்

னபற்றிட

அறனநறிகலளப்

நன்னெறிக்கல்வியின்

படிப்படியோகவும்

கற்றைின்

குலறநிலறகலள

மதிப்பீட்டின்வழி,
கற்பித்தல்

நன்னெறிக்கல்வி

நடவடிக்லககலள

ஆகியவற்லறப்

அறிய

பயன்படுத்தித்

உதவுகிறது.

ஆசிரியர்

உள்ளடக்கத்
தயோரிக்க

முலறசோரோ

தங்களின்
தரம்,

கற்றல்

தவண்டும்.

தரம்

2

கற்ற னநறிகலளப் புரிந்துனகோள்வர்; விவரிப்பர்.

3

கற்ற னநறிகலள வழிகோட்டலுடன் ஒரு சூழைில்
கலடப்பிடிப்பர்.

4

கற்ற னநறிகலளப் பல்தவறு சூழல்களில்
கலடப்பிடிப்பர்.

5

கற்ற னநறிகலள அன்றோட வோழ்வில்
கலடப்பிடிப்பர்.

6

கற்ற னநறிகலள அன்றோட வோழ்வில்
கலடப்பிடிப்பர்; எடுத்துக்கோட்டோகத் திகழ்வர்.

நன்னெறிப்

ஆகியலவ உள்ளெ. ஒவ்னவோரு னநறிக்கும் னகோடுக்கப்பட்டுள்ள தர
தமற்தகோளோகக்னகோண்டு

கற்ற னநறிகலள அறிவர்.

கற்றல்

போடத்தில் மோணவர்கள் அலடயக்கூடிய உள்ளடக்கத்தரம், கற்றல் தரம்

அலடலவ

1

உருவோக்கத்ததர்வுவழி

ஆசிரியர் உதவைோம். தமலும், முலறசோரோ ததர்வுவழி மோணவர்களின்

மோணவரின்

அலடவுநிலைலய

நன்னெறிக்கல்வி ஆசிரியர் முடிவு னசய்யைோம். அவ்வோசிரியர் கற்றல்
கற்பித்தைின் முன்பும் பின்பும் முலறசோரோ ததர்லவ நிருவகிக்கவும்
சரிபோர்க்கவும் னசய்யைோம். ஒரு னநறிக்கோெ உள்ளடக்கத் தரம், கற்றல்

18
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நடத்லதயில்

ஏற்படும்

மோற்றங்கலளயும்






துைங்கல்கலளயும்

உற்றுதநோக்குவதன் மூைமோகவும் கற்றல்கற்பித்தைில் முன்பும் தபோதும்
பின்பும் மோணவர்களின் பலடப்புகலளச்

சரிபோர்ப்பதன் வோயிைோகவும்

ஆசிரியர் மோணவர்களின் அலடவுநிலைலய மதிப்பீடு னசய்யைோம்.
ஆசிரியர்

மோணவர்களின்

அலடவுநிலைலயப்

பதிலக

மோணவர்களின்

அலமப்பில்

ஆகியவற்லற

வோயிைோக,

உள்ளடக்கத்
ஆசிரியர்

தரம்,

பருவத்திதைோ
கற்றல்

திட்டமிடவும்

தரம்,

கற்பித்தைில்

ஆண்டிதைோ
தர

அலடவு

உறுதிபடுத்தவும்

இயலும்.

வலககலள உருவோக்குதல்

தவண்டும்.

தவண்டும்.

னசய்யப்பட்ட

ஆசிரியர்கள்

மோணவர்களின்

தரவுகலள

ஆரோய்ந்து

பிறகு

நடத்தப்படுகிறது.
ஆசிரியர்

இந்த

இைக்லக

மதிப்பீட்லட

அலடய,

மீள்முலறயிலும்

போர்லவயிட ஆசிரியர் திட்டமிடுவதும் விெோ, மதிப்பீட்டுக்கருவிகள்,

பருவ அல்ைது

நடவடிக்லக

ஆகியவற்லற

உருவோக்குவதும்

ஆயத்தப்பணிகளோகச்

னசய்ய தவண்டும்.

துைங்கலைச்

நன்னெறிக்கல்விப்

மோணவரின்

போடத்திற்கு

தநரடி

மதிப்பீடு

மிகவும்

னபோருத்தமோெது. தநரடி மதிப்பீடு என்பது மோணவர்கள் வகுப்பிலும்

தெியோள் தர அறிக்லகலய தயோரிக்கைோம்.

புறத்திலும் தமற்னகோள்ளும் நோள் கற்றல் நடவடிக்லககலள மதிப்பிடும்

மதிப்பீட்டு வழிமுலறகள்:








அணுகுமுலறகலளயும்

னசயற்போங்கு, தவலைப்பலடப்பு, நிலையோெ நடத்லத ஆகியவற்லறப்

சரிபோர்த்துத் தர அலடலவப் பதிவு னசய்தலும் தவண்டும். ஆசிரியர்
பதிவு

கற்றல்கற்பித்தலையும்

னதோடர்ச்சியோகவும் னசயல்படுத்த தவண்டும். மோணவர்களின் பணிச்

ஆண்டு போடயிறுதியில் ஆசிரியர் திரள்முலற மதிப்பீட்டு முலறலய
நிர்வகித்தல்

னநடுக

நன்னெறிக்கல்வி

உள்ளடக்கத் தரம், கற்றல் தரம், தர அலடலவக் னகோண்டு ஆசிரியர்
மதிப்பீட்டு

முன்தெற்றத்லதயும்

திட்டமிடவும் உருவோக்க மதிப்பீடும் திரள்முலற மதிப்பீடும் கற்றல்

மதிப்பீட்டின்

மதிப்பிடக்கூடிய

அலடலவயும்

அலடயோளங்கோணவும்

பதிவு னசய்ய தவண்டும்.

திரள்முலற

தன்ெோர்வப்பணிகள்
பயில்பணி
சிக்கைோய்வு
னசயல்திட்டம்

வலகயோகும்.

னசய்துகோட்டல் அல்ைது தபோைச் னசய்தல்
திரட்தடடும் சிறு திரள்தகோப்பும் உருவோக்குதல்
நுண்தணோக்குதல்
பதிலுலர
அலடவுகுறிப்பு அல்ைது விெோத்னதோகுப்பு
புதிர்ப்தபோட்டியும் எழுத்துத்ததர்வும்
குழுநடவடிக்லக

சிறந்த

பலடப்பு

னபறுவதற்கு, கற்றல் தரம் அல்ைது
னசய்யும்தபோது

மோணவர்களின்

னபோருளோதோரப்பின்ெணி,

அல்ைது

சோன்று

ஆகியவற்லறப்

நடவடிக்லக னகோண்டு மதிப்பீடு
விருப்பம்,

நோட்பட்டறிவு,

பண்போடு,

சுற்றுச்சூழல்,

சமூகப்
ஆற்றல்,

இயைோலம, மோணவர் னசயல்படுத்தும்திறன் ஆகியவற்லறக் கருத்தில்
னகோள்ள
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நடவடிக்லககள்

ஆகியவற்லறத்

திட்டமிடும்தபோது

மோற்றம்

னசய்ய

ஏற்ப

அனுமதிக்கப்படுகின்றெர்.

வழிகோட்டி

ஏற்புலடய

நடவடிக்லககலள

கற்றல்

வழங்கவும்

கற்பித்தைின்

தவண்டும்.

முலறலமகலள

நலடமுலறப்படுத்த தவண்டும்.
நன்னெறிக்கல்வி மதிப்பீட்டில் மற்றத் தரப்பிெர்களோெ சக ததோழர்,
ஆசிரியரின் உதவியோளர், குடும்ப உறுப்பிெர், சமூகத்திெர் ஆகிதயோர்
ஏற்புலடலமக்கு
தரலவ

ஏற்றவோறு

இலணக்கைோம்.

ஏற்படுத்த

நடவடிக்லககளிைிருந்தும்
ஆசிரியர்

ஐயமின்றித்

நன்னெறிக்கல்வியின்

பல்தவறு
திரட்டப்படும்
னதளிவோெ

மதிப்பீட்டின்

¯ûÇ¼ì¸ «¨ÁôÒ

உறுதித்தன்லமனகோண்ட

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¿ý¦ÉÈ¢ì¸øÅ¢த்

மூைங்களிைிருந்தும்
தகவல்கள்

முடிவுகள்
முதன்லம

கருப்னபோருள்கலளக்னகோண்டு

வோயிைோக

எடுக்க
தநோக்கதம,

உைகனநறிகலளக்

முடியும்.

அலமந்துள்ளெ.

னதோடர்

கற்பிப்பதில்

உருவோக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆறு

மோணவர்களின்

கருப்னபோருள்கள்

னதோடரோக

சுற்றுச்சூழைின்

னதோடர்பு

அலமப்புகளோெ ஆன்மிகம், பண்போடு, சமுதோய உணர்வு, சுற்றுச்சூழல்

நடவடிக்லககலள ஆசிரியர் திட்டமிடுவதன்மூைம் எதிர்போர்க்கக்கூடிய

ஆகியவற்தறோடு

கற்றல் அலடவுநிலைலய மோணவர்கள் அலடவதோகும்.

பைவற்லறயும்

அக்கருப்னபோருள்கள் இலணக்கப்பட்டுள்ளெ:

உறுதினசய்யப்பட்ட கற்றல் தரம், அலடவுநிலை ஆகியவற்லற
அலடந்த

மோணவர்களுக்குக்

கற்றைின்

வளப்படுத்துதல்

ஆகியலவ

மோணவர்களுக்கு

அலறகூவல்மிக்க

திடப்படுத்துதல்,

வழங்கப்படும்.
கூடுதல்

இவ்வலக
நடவடிக்லக

னகோடுக்கப்பட தவண்டும்.


உறுதினசய்யப்பட்ட
முழுலமயோகக்
குலறநீக்கல்,
இவ்வலக

கற்றல்
லகவரப்

வழிகோட்டல்

மோணவர்கலள

தரம்,

தர

னபறோத
வழங்க

அலடவுநிலைலய
மோணவர்களுக்குக்

தவண்டும்.

ஊக்குவிக்கவும்

சீர்àக்கிப்

போர்த்து

இக்கருப்னபோருள்கள் கருத்தில் னகோள்ளப்பட்டெ. அட்டவலண 5இல்

னதோடர்நடவடிக்லககலள இரு பிரிவுகளோகப் பிரிக்கைோம். அலவ:


¾Ãக் கலைத்திட்டம்

எெதவ,

அலடவுநிலைக்கு
20
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அட்டவலண 5: நன்னெறிக்கல்வியின் கருப்னபோருள்கள்

¬ñÎ

¸Õப்னபோருள்

1

¿¡ý

2

¿¡Ûõ ÌÎõÀÓõ

3

¿¡Ûõ ÀûÇ¢Ôõ

4

¿¡Ûõ «ñ¨¼ «ÂÄ¡Õõ

5

¿¡Ûõ சமுதோயமும்

6

¿¡Ûõ ¿¡Îõ

ஒவ்தவோர்

உள்ளடக்கத்தரமும்

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மோணவர்கள்

கற்றல்

தரம்

மூைம்

கற்றல்

தரத்லத

அலடய

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¸üÈø ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼
ÀûÇ¢க்கோை அளவில்
Á¡½Å÷¸ள் ¸øÅ¢
¦¾¡¼÷À¡É «È¢×,
¾¢Èý, ÀñÒ¦¿È¢
¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç
உள்ளடக்கிய
கூற்றிலெப் பற்றிò
னதரிந்துனகோள்வ¨¾Ôõ
அதன்படி
இயங்குவலதயும்
உறுதிபடுத்துவதத
¯ûÇ¼ì¸ò ¾ÃÁ¡Ìõ.

ஒவ்§Å¡÷
¯ûÇ¼ì¸ò
¾Ãத்திற்தகற்பò
தரமோெ கற்றல்,
அலடவு¿¢¨Ä
¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾¢
னசய்வதத கற்றல்
தரமோகும்.

¾Ã «¨¼×
±ýÀÐ
Á¡½Å÷¸Ç¢ý
¸üÈø
«¨¼×¿¢¨Ä¨Â
Å¢ÅÃ¢ìÌõ
´ýÈ¡Ìõ. þது
மோணவர்களின்
கற்றல் வளர்ச்சி
நிலைகலளì
¸¡ðÎÅ¾¡Ìõ.

«ð¼Å¨½ 6: உள்ளடக்கத்தரம், கற்றல் தரம், தர அலடவு

உள்ளடக்கத் தரத்லதப் புரிந்துனகோள்ள தவண்டும். தர அலடவுநிலை
என்பது

கற்பிக்கப்பட்ட

னவளிப்படுத்தக்கூடிய

ஒன்லற

மோணவர்கள்

படிநிலைகளோகும்.

அலடந்ததற்கோக

மோணவர்களின்

நன்னெறிக்கல்வியின்

ததலவ,

கலைத்திட்டத்

தர

ஆவணம்,

மதிப்பீடு

வளர்ச்சி, முதிர்ச்சி தபோன்றவற்லறக் கருத்தில்னகோண்டு தர அலடவு

ஆகியவற்லறப் னபருமளவில் பயன்படுத்த ஐந்து நிரல்களில் உள்ள

உருவோக்கப்படுகிறது. உள்ளடக்கத் தரம், கற்றல் தரம், தர அலடவு

உள்ளடக்கங்கலள

ஆகியவற்றுக்கோெ

உய்த்துணரவும் தவண்டும். அலவ, கற்றல் கற்பித்தலை வலகப்படுத்தத்

விளக்கம்

அட்டவலண

6இல்

னகோடுக்கப்

துலணனசய்யும்.

பட்டுள்ளது.
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கலைத்திட்டத் தர ஆவணம், மதிப்பீடு ஆகியவற்றில் ஐந்து நிரல்கள்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளெ. அலவ ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ã ¿¢Ãø, ¸üÈø ¾Ã
¿¢ரல், ÌÈ¢ôÒ ¿¢Ãø, «¨¼×¿¢¨Ä ¿¢Ãø, «¨¼×நிலை விவரிப்பு
¿¢Ãல் ஆகும்.

ஐந்து நிரல்களின் இடவலமப்பும் அலவ னதோடர்போெ விளக்கங்களும்
கீழ்க்கண்ட குறிவலரவுமூைம் னகோடுக்கப்பட்டுள்ளது.

22
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1
2
3

4
5
விளக்கப்படம் 3: கலைத்திட்டத் தர ஆவணம், மதிப்பீடு ஆகியவற்லற விளக்கும் நிரல்கள்
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1

ÒÌò¾ôÀ¼

¯ûÇ¼ì¸ò¾Ã ¿¢Ãø

§ÅñÊÂ

¯ûÇ¼ì¸ôÀðÊÕìÌõ

¦¿È¢யோகும்.
¦¿È¢Â¡ÉÐ

இந்¿¢ÃÄ¢ø

னதோடக்கப்பள்ளிக்கோெ

கலைத்திட்டத்தில் þடம்னபற்றுள்ள பதிெோன்கு உைகனநறிகளில்
மோணவர்கள்

அறிய

தவண்டிய,

னசயல்படுத்தக்கூடிய

கருத்துரு,

¦¿È¢Â¡Ìõ. þó¿¢ÃÄ¢ø ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û ¬º¢Ã¢Â÷

நன்னெறிநடவடிக்லக ஆகியவற்றின் குறிப்போெ கூற்லற உள்ளடக்கத்

தம்

தர நிரைில் பட்டியைிடப்பட்டுள்ளது.
2

´Õ

¸üÈøகற்பித்தல்

நடவடிக்லகககலள

விலளÀÂýÁ¢ì¸¾¡¸×õ

®÷ìÌõ

உருவோக்கிக்னகோள்ளத்

Ð¨½புரிகின்றெ.

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û ¯ûÇ¼ì¸òதரம்,
¸üÈø ¾Ã ¿¢ரல்

ஆகியவற்றுக்கு

²üÒ¨¼Â¾¡¸

Å¨கயிலும்

¸üÈø தரம்

அலமய

¸Õò¾¢ø

னகோள்ளப்பðÎûÇÐ.
இந்நிரல் ´ùதவோர் ¯ûÇ¼ì¸ò¾Ãòதின் அலடவுநிலைலய «ÇÅ¢¼
உறுதினசய்யப்பட்ட

தரமோெ

கற்றல்,

அலடவுநிலை

ஆகியவற்லறக்

மோணவர்களின்

குறிக்கின்றது. அவ்வலகயோெ நன்னெறிக்கல்வியின் கற்றல் நிலைகலள
மூன்று

களங்களோகப்

நன்னெறியுணர்வு,

பிரிக்கைோம்.

அலவ

ஏற்பப்

நன்னெறிச்சிந்தலெ,

நன்னெறிநடத்லதயோகும்.

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼

Òò¾¡ì¸,

ஆக்கக்

°ìÌÅ¢ì¸ôÀÎ¸¢ýÈÉ÷.

ஆசிரியர்

¸üÈø

நடவடிக்லககலள

¬º¢Ã¢Â÷¸û

ÜÎ¾ø
அலவ

¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç
மோணவர்களின்

அலறகூவலுலடயதோக அலமயவும் தவண்டும்.

Á¡½Å÷¸û ¯ûÇ¼ì¸òதரம், கற்றல் தரம் ஆகியவற்லற «¨¼Ôõ

´ù¦Å¡Õ

ஆகியவற்றுக்கு

நன்னெறிக்கல்வியின் ¸üÈø¸üÀ¢òதல் ¾Ãò¨¾ ¯Â÷ò¾ ¬º¢Ã¢Â÷¸û

ÌÈ¢ôÒ ¿¢Ãø

நடவடிக்லககளும்

ÍüÚôÒÈச்சூழல்

Á¡üÈ¢Â¨ÁòÐì ¦¸¡ûÇÄ¡õ.

திறன்கலளயும் கருத்தில் னகோண்டலவயோகும்.

Å¨¸Â¢ø

¬üÈø,

உறுதினசய்யப்பட்ட

அந்நிலைகள் மோணவர்கள் அலடயக்கூடிய உயர்நிலைச் சிந்தலெத்

3

«È¢×,

பயன்போட்டுக்கு

னகோடுக்கப்பட்டுள்ளெ.
¸üÀ¢ò¾Ä¢Öõ

னநறியும்

பரிந்துலர

ÌÈ¢ப்பிடப்பட்ட

¸ð¼¡Âõ

¦¿È¢

¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¡ø
24

¯ÕÅ¡ì¸
சிந்தலெக்கு
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4

«¨¼×¿¢¨Ä ¿¢Ãø

இந்நிரைில் உள்ள ´ýÚ Ó¾ø ¬ÚÅ¨Ãயிைோெ அலடவுநிலைகள்
மோணவர்கள்

னவளிப்படுத்தக்கூடிய

நன்னெறிக்கல்வியின்

கற்றல்

தரத்லத

தர

அலடவுகளோகும்.

அலடந்ததற்கோெ

குறியீடும்

அதுதவ.

5

«¨¼×நிலை விவரிப்பு ¿¢Ãø

அலடவுநிலை
அலடயக்கூடிய

விவரிப்பு

நிரல்

ஒவ்தவோர்

என்பது

நன்னெறிக்கல்வி

அலடவுநிலைக்கோெ

மோணவர்
குறிப்போெ

விளக்கமோகும்.

25
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¸Õô¦À¡Õû : ¿¡ý

þì¸Õô¦À¡ÕÇ¡ÉÐ Á¡½Å÷¸û ¯öòÐ½Ãக்கூடிய ¯Ä¸¦¿È¢¸¨Ç Å¢ÅÃ¢ì¸¢ÈÐ.
¯Ä¸¦¿È¢¸¨Ç «¨¼ó¾¢ÕìÌõ Á¡½Å÷ ´ÕÅÃ¡ø Å¢¾¢Ó¨È¸û, ºð¼¾¢ð¼í¸û
சமயம்,

¿õÀ¢ì¨¸¸û,

சமுதோÂ¦¿È¢

ஆகியவற்றின்

«ÊôÀ¨¼யில்

¿ý¦ÉÈ¢ச்

னசயல்போட்லடயும் ¿¼ò¨¾லயÔõ Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸தோகச் º£÷àì¸¢ô À¡÷ì¸ þÂÖõ.

26

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

1. எெது சமயம்
«øÄÐ ±ÉÐ
¿õÀ¢ì¨¸

Á¡½Å÷¸û:
1.1 ¾í¸û சமயம் «øÄÐ
தன் ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Çì
ÜÚÅ÷.
1.2 சமயம் «øÄÐ
¿õÀ¢ì¨¸¸¨Çì
¦¸¡ñÊÕì¸
§ÅñÊÂ¾ý
முக்கியòதுவத்¨¾
Å¢ÅÃ¢ôÀ÷.

1

¾ý சமயம் «øÄÐ தன்
¿õÀ¢ì¨¸¸¨Çì ÜÚÅ÷.

2

சமயம் «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Çì
¦¸¡ñÊÕì¸ §ÅñÊÂ¾ý
முக்கியòதுவத்¨¾ Å¢ÇìÌÅ÷.

3

1.3 þ¨ÈÅÉ¢ý À¨¼ôÒ¸¨Ç
«¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.
1.4 þ¨ÈÅÉ¢ý
À¨¼ôÒ¸Ç¢ýÀ¡ø
¿ýÈ¢Ô½÷¨Å
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
1.5 சமயம் º¡÷ó¾ ¦¿È¢¸û
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸û
¬¸¢ÂÅü¨È
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

4

ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ

சமயம் º¡÷ó¾ ¦¿È¢¸û «øÄÐ
¿õÀ¢ì¨¸¸û ¬¸¢ÂÅü¨È
«ÁøÀÎòÐõ Ó¨È¸¨Çî
ÝÆÖì§¸üÀ ÅÆ¢¸¡ðÎ¾Ö¼ý
¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷.
சமயம் º¡÷ó¾ ¦¿È¢¸û «øÄÐ
¿õÀ¢ì¨¸¸û ¬¸¢ÂÅü¨È
«ÁøÀÎòÐõ Ó¨È¸¨Çô
ÀøÅ¨¸ச் ÝÆø¸Ç¢ø ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

5

சமயம் º¡÷ó¾ ¦¿È¢¸û «øÄÐ
¿õÀ¢ì¨¸¸û ¬¸¢ÂÅü¨È
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

6

சமயம் º¡÷ó¾ ¦¿È¢¸û «øÄÐ
¿õÀ¢ì¨¸¸û ¬¸¢ÂÅü¨È
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
அமல்படுத்துவதில் ¿¢¨ÄÂ¡ய்
இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.
27

¦¿È¢:


þ¨ÈÅýÁ£Ð ¿õÀ¢ì¨¸
¨Åò¾ø

Á¡¾¢Ã¢ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:







சமயம் º¡÷ó¾ ¦¿È¢¸û
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç¦Â¡ðÊ
Åð¼ì ÌÈ¢Å¨Ã¨Åò
¾Â¡Ã¢த்தல்.
சமயம் «øÄÐ தன்
¿õÀ¢ì¨¸¸Ç¢ý «ÁÄ¡ì¸ம்
னதோடர்போகப் À¼ò¾¢ý
Ð¨½Ô¼ý ¸¨¾ ÜÚதல்.
þ¨ÈÅÉ¢ý þÂü¨¸ப்
À¨¼ôÒ¸¨Çî º¢òதிÃ¢ìÌõ
À¼í¸ÙìÌ Åñ½õ ¾£ðÎதல்.
ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø âî¦ºÊ¸û
«øÄÐ ÀÂ¢üÈÓ¨Ç¸¨Ç
¿Îதல்.
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

2. ¯Çò
àö¨ÁÂ¡É
¯¾Å¢

Á¡½Å÷¸û:
2.1

2.2

À¢ÈÕìÌ ¯¾×õ
Ó¨È¸¨Çô ÀÃ¢óÐ¨ÃôÀ÷.

2.3

¯¾Å §ÅñÊÂ¾ý
Óì¸¢ÂòÐÅò¾¢ý
¸¡Ã½ò¨¾ì ÜÚÅ÷.

2.4

2.5

1

¾ýÉ¢¼õ ¯ûÇ ¿ýÁÉக்
ÜÚ¸¨Çì ÜÚÅ÷.

2

À¢ÈÕìÌ ¯¾×õ Ó¨È¸¨Ç
Å¢ÇìÌÅ÷.

¾ýÉ¢¼õ ¯ûÇ ¿ýÁÉக்
ÜÚ¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.

¯¾Å¢ ¦ºö¨¸Â¢ø ²üÀÎõ
ÁÉ×½÷¨Å
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
¯¾Å¢
§¾¨ÅôÀÎதவோருக்கு
¬¾Ã×ம் ¦À¡ÕÙ¾Å¢யும்
ÅÆíÌÅ÷.

´Õ ÝÆÄ¢ø À¢ÈÕìÌ
ÅÆí¸ìÜÊÂ ¬¾Ãலவயுõ
¯¾Å¢லயயுõ ÅÆ¢¸¡ðÎ¾Ö¼ý
¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷.

3

4

À¢ÈÕìÌ ¯¾Å¢, ¬¾Ãவு
ÅÆíÌõ Ó¨È¸¨Çப் ÀøÅ¢¾ச்
ÝÆø¸Ùì§¸üÀச் ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

5

À¢ÈÕìÌ ÅÆí¸ìÜÊÂ
¬¾Ãலவயுõ ¯¾விலயயும்
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

6

À¢ÈÕìÌ ÅÆí¸ìÜÊÂ
¿ý¦ÉÈ¢ ¬¾ÃலவÔõ
¯¾Å¢லயÔõ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
அமல்படுத்துவதில் ¿¢¨ÄÂ¡ய்
இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.
28

ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¦¿È¢:


¿ýÁÉõ

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:






¯¾×õ ¾ý¨Á¨Âî º¢òதிÃ¢ìÌõ
சூÆøÀ¼í¸Ç¢ý Ð¨½Ô¼ý
¸¨¾ ÜÚதல்; ¿ÊòÐì
¸¡ðÎதல்.
¿ýÁெò¨¾î º¢òதÃ¢ìÌõ
¿¡Ç¢¾úத்ÐÏìÌ¸¨Çî
§º¸Ã¢த்தல்.
¿ýÁÉò¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ
À¡¼ø¸¨Çô À¡Îதல்.
ÁÚÀÂÉ£ðÊü¸¡É
¦À¡Õû¸¨Çî §º¸Ã¢òÐ
Å¢üÀ¨É ¦ºöÐ ¯¾Å¢
§¾¨ÅôÀÎõ ¿ñÀ÷¸ÙìÌ
¯¾×தல்.
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

3. ¾ý ¸¼¨Á

மோணவர்கள்:

1

3.1 ¾ý ¸¼¨Á¸¨Çô
ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
3.2 ¾ý ¸¼¨Á¸¨Ç
¿¢¨È§ÅüÚÅ¾ý
Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ô ÀüÈ¢க்
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡ÎÅ÷.

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¾ý ¸¼¨Á¸¨Çì ÜÚÅ÷.

¾ý ¸¼¨Á¸¨Ç
¿¢¨È§ÅüÚÅ¾ý
Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ôÀüÈ¢
Å¢ÇìÌÅ÷.

2

ÌÈ¢ôÒ
¦¿È¢


ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:



3.3 ¾ý ¸¼¨Á¸¨Ç
¿¢¨È§ÅüÚõ
ÅÆ¢Ó¨È¸¨Çப்
ÀÃ¢óÐ¨ÃôÀ÷.

3

3.4 ¾ý ¸¼¨Á¸¨Ç
¿¢¨È§ÅüÚÅ¾ýÅÆ¢
¦ÀÕ¨Á ¦¸¡ûÅ÷.

4

3.5 ¾ý ¸¼¨Á¸¨Ç
¿¢¨È§ÅüÚÅ÷.

5

ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø ¾ý
¸¼¨Á¨Â ¿¢¨È§ÅüÚÅ¾ý
ÅÆ¢Ó¨È¸¨Ç ÅÆ¢¸¡ðÎ¾Ö¼ý
¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷.
ÀøÅ¨¸ச் ÝÆÄ¢ø ¾ý
¸¼¨Á¨Â ¿¢¨È§ÅüÚõ
ÅÆ¢Ó¨È¸¨Çச் ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

«ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø ¾ý
¸¼¨Áயு½÷லவ «ÁøÀÎòÐÅ÷.
«ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø ¾ý
¸¼¨Áயு½÷¨Å
அமல்படுத்துவதில் ¿¢¨ÄÂ¡ய்
இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.

6

29

¸¼¨ÁÔ½÷×





‘என் கடலம’ என்ற தலைப்பில்
¾¢Ãð§¼Î ¾Â¡Ã¢த்தல்.
ÅÌôÀ¨Èத் àö¨Á¨ÂÔõ
§¿÷ò¾¢¨ÂÔõ §ÀÏதல்.
¸¼¨Á «ð¼Å¨½¨Â ¿¢¨È×
¦ºöÅ¾ýãÄõ ´Õ
Å¡Ãò¾¢ü¸¡É ¾ý ¸¼¨Á¸¨Çô
ÀðÊÂÄ¢Îதல்.
¾ý ¸¼¨Á¸¨Ç
¿¢¨È§ÅüÚÅ¾ý
Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ Åð¼
மெதவோட்டவலரவில்
ÌÈ¢ôÀ¢Îதல்.
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

4. ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ
ÁÉôÀ¡ý¨Á

Á¡½Å÷¸û:

Àø§ÅÚ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¿ýÈ¢
ÜÚÅ÷.

1

4.1 Àø§ÅÚ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¿ýÈ¢
¿Å¢øÅ÷.
4.2 Àø§ÅÚ ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎõ
Ó¨È¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ
¸¡ñÀ÷.
4.3 ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎ¾Ä¢ý
Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÅÃ¢ôÀ÷.
4.4 ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎõ§À¡Ð
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Åì
ÜÚÅ÷.
4.5 ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎ¾Ä¢ý
«¨¼Â¡ÇÁ¡¸ப் பல்Å¨¸
¿¢¨É×ôÀÃ¢Í¸¨ÇÔõ
¨¸Å¢¨Éô¦À¡Õள்¸¨ÇÔõ
¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.

¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎõ ÀøÅ¨¸
Ó¨È¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.

2

ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¦¿È¢ :


ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:


ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø ¿ýÈ¢
À¡Ã¡ðÎõ Ó¨È¸¨Ç
ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

3




4

ÀøÅ¨¸ச் ÝÆÄ¢ø ¿ýÈ¢
À¡Ã¡ðÎõ Ó¨È¸¨Çச் ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

5

«ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø ¿ýÈ¢
À¡Ã¡ðÎõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
«ÁøÀÎòÐÅ÷.



6

«ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø ¿ýÈ¢
À¡Ã¡ðÎõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
அமல்படுத்துவதில் ¿¢¨ÄÂ¡ய்
இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.

30

¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø

¬º¢Ã¢Â÷ ¾Â¡Ã¢ò¾ «øÄÐ
யூடியூப் தபோன்ற வலைனயோளிÅÆ¢
¦ÀÈôÀð¼ ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ
À¡¼¨Äô À¡Îதல்.
Àø§ÅÚ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¿ýÈ¢
¿Å¢Öõ Å¡úòÐ «ð¨¼
¾Â¡Ã¢த்தல்.
¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎம் வலகயில்
ÁÚÀÂÉ£ðÎப்¦À¡Õள்¸¨Çô
ÀÂýÀÎò¾¢ ¿¢¨É×ôÀÃ¢Í
«øÄÐ மடிப்புருப்¦À¡Õள்¸¨Ç
(origami) ¯ÕவோìÌதல்.
ÀøÅ¨¸ச் ÝÆÄ¢ø ¿ýÈ¢
À¡Ã¡ðÎ¾¨Ä ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ
Ó¨Èகலளô §À¡Äî ¦ºöÐõ
À¡¸§ÁüÚõ ¿Êத்தல்.
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¦¿È¢:

5. §Àîº¢Öõ
¿¼ò¨¾Â¢Öõ
À½¢வு

Á¡½Å÷¸û:

ÀñÀ¡É §Àî¨ºÔõ
¿¼ò¨¾¨ÂÔõ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.

1

5.1 ÀñÀ¡É §Àî¨ºÔõ
¿¼ò¨¾¨ÂÔõ «¨¼Â¡Çõ
¸¡ñÀ÷.

ÀñÀ¡É §Àîº¡Öõ
¿¼ò¨¾Â¡Öõ ²üÀÎõ
Å¢¨Ç×¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.

5.2 Àணிவோெ §Àîசோலும்
¿¼ò¨¾யோலும் ஏற்படும்
விலளவுகலள ஊகிப்பர்.

5.4 ÀñÀ¡É §Àî¨ºÔõ
¿¼ò¨¾¨ÂÔõ
«ÁøÀÎòÐõ§À¡Ð
¯ñ¼¡Ìõ ¯½÷லவ
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.

¯Â÷¦Åñ½õ

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸:
2

5.3 §Àîசிலும் ¿¼ò¨¾யிலும்
பணிவுனகோண்டு ¦¾¡¼÷Ò
னகோள்ளும் Ó¨È¸¨Ç
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.



ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø ÀñÀ¡É
§Àî¨ºÔõ ¿¼ò¨¾¨ÂÔõ
ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

3

4

ÀøÅ¨¸ச் ÝÆÄ¢ø ÀñÀ¡É
§Àî¨ºÔõ ¿¼ò¨¾¨ÂÔõ
¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷.

5

«ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø
ÀñÀ¡É §Àî¨ºÔõ
¿¼ò¨¾¨ÂÔõ
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

6

«ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø
ÀñÀ¡É §Àî¨ºÔõ
¿¼ò¨¾¨ÂÔõ
அமல்படுத்துவதில் ¿¢¨ÄÂ¡ய்
இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.

5.5 ÀñÀ¡É §Àî¨ºÔõ
¿¼ò¨¾¨ÂÔõ
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

31









º¢üÚñÊîº¡¨ÄÂ¢ø ÀñÀ¡É
§Àî¨ºÔõ ¿¼ò¨¾¨ÂÔõ
«ÁøÀÎòÐõ ÝÆ¨Ä ¿ÊòÐக்
¸¡ðÎதல்.
¿¡Ç¢¾Æ¢ø ¯ûÇ ±ØòÐ¸¨Çì
¦¸¡ñÎ ¯Â÷¦Åñ½õ
¦¾¡¼÷À¡É ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç
¯ÕÅ¡ì¸¢ச் ÍÅ¦Ã¡ðÊ
¾Â¡Ã¢த்தல்.
¯Â÷¦Åñ½õ ¦¾¡¼÷À¡É
ÝÆø «ð¨¼¨Âò
§¾÷ó¦¾ÎòÐ «¾ýÀÊ ¿ÊòÐì
¸¡ðÎதல்.
µÅ¢Âò¾¡Ç¢ø Àண்புச்
¦º¡ü¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ðÎ
வடிவலமத்தல்; அதலெப்
À¡÷¨ÅìÌ ¨Åத்தல்.

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

6. ¾ýலெ
Á¾¢ò¾ø

Á¡½Å÷¸û:

¾ý¨É Á¾¢ìÌõ ÅÆ¢¸¨Çì
ÜÚÅ÷.

1

6.1 ¾ý மதிப்பிற்கோெ
எடுத்துக்கோட்டுகலளத் தருÅ÷.
6.2 ¾ý¨É Á¾¢ôÀ¾¡ø ²üÀÎõ
ÀÂý¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
6.3 ¾ý¨É Á¾¢ôÀ¾¡Öõ
¾ý¨É Á¾¢Â¡¨ÁÂ¡Öõ
²üÀÎõ ´üÚ¨Á
§ÅüÚ¨Á¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
6.4 ¾ý¨É Á¾¢ப்பதோல் ²üÀÎõ
ÁÉ×½÷¨Å
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
6.5 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¾ý¨É
Á¾¢ìÌõ ¦¿È¢லய
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¦¿È¢:
 ÁÃ¢Â¡¨¾

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:
¾ý¨É Á¾¢ôÀ¾ý
Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÇìÌÅ÷.

2




´Õ ÝÆÄ¢ø ¾ý¨É
Á¾¢ìÌõ Ó¨È¸¨Ç
ÅÆ¢¸¡ðÎ¾Ö¼ý ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

3

4

Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø ¾ý¨É
Á¾¢ìÌõ Ó¨È¸¨Çச் ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

5

¾ý¨É Á¾¢ìÌõ
மெப்போன்லமலய «ýÈ¡¼
Å¡úÅ¢ø «ÁøÀÎòÐÅ÷.

6

¾ý¨É Á¾¢ìÌõ
மெப்போன்லமலய «ýÈ¡¼
Å¡úÅ¢ø அமல்படுத்துவதில்
¿¢¨ÄÂ¡ய் இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.
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¾ý¨É Á¾¢ìÌõ ÅÆ¢¸¨Çô
ÀðÊÂÄ¢Îதல்.
ÁÃ¢Â¡¨¾ப்Àñ¨À Å¢ÇìÌõ
ÝÆø À¼í¸¨Çò ¦¾Ã¢×
¦ºöதல்.
¾ý¨É Á¾¢ìÌõ
¦º¡ü¦È¡¼÷¸û «¼í¸¢Â
மகுடம் ´ýலற ‘Á½¢Ä¡’
«ð¨¼¨Âì ¦¸¡ñÎ
¾Â¡Ã¢த்தல்.
Ò¨¸க்கோலம, பகடிவலத
னசய்யோலம §À¡ýÈ
ÍÅ¦Ã¡ðÊ¸¨Çò ¾Â¡Ã¢த்தல்.

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

7. ¾ý¨É
§¿º¢ò¾ø

Á¡½Å÷¸û:
7.1 தன் àö¨Á, À¡Ð¸¡ôபு
ஆகியவற்லறப் À¡Ð¸¡ìÌõ
Ó¨Èகலளப் ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
7.2 தன் àö¨Á, À¡Ð¸¡ôபு
ஆகியவற்லறப்
À¡Ð¸¡ì¸¡Å¢ð¼¡ø ²üÀÎõ
Å¢¨Çலவ எடுத்துக்கோட்டுடன்
Å¢ÇìÌÅ÷.
7.3 தன் àö¨Á, À¡Ð¸¡ôபு
ஆகியவற்லறப் §À½
§ÅñÊÂ¾ý
முக்கியòதுவத்¨¾
Å¢ÅÃ¢ôÀ÷.
7.4 தன் àö¨Á, À¡Ð¸¡ôபு
ஆகியவற்லறப் §À½¢Â
À¢ÈÌ ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
7.5 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø தன்
àö¨Á, போதுகோப்பு
ஆகியவற்லற
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

1

தன் àö¨Á, À¡Ð¸¡ôபு
ஆகியவற்லறப் À¡Ð¸¡ìÌõ
Ó¨Èகலளக் ÜÚÅ÷.

2

தன் àö¨Á, À¡Ð¸¡ôபு
ஆகியவற்லறப் À¡Ð¸¡ìÌõ
Ó¨Èகலள Å¢ÇìÌÅ÷.
´Õ ÝÆÄ¢ø தன் àö¨Á,
À¡Ð¸¡ôபு ஆகியவற்லறப்
À¡Ð¸¡ìÌõ Ó¨È¸¨Ç
ÅÆ¢¸¡ðÎ¾Ö¼ý ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.
Àø§ÅÚ சூÆø¸Ç¢ø தன்
àö¨Á, À¡Ð¸¡ôபு
ஆகியவற்லறப் À¡Ð¸¡ìÌõ
Ó¨È¸¨Çச் ¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷.

3

4

5

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø தன்
àö¨Á, À¡Ð¸¡ôÒ
¬¸¢ÂÅü¨Èக்
¸¨¼ôபிடிப்À¾ýÅÆ¢ ¾ý¨É
§¿º¢ôÀ÷.

6

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø தன்
àö¨Á, À¡Ð¸¡ôÒ
¬¸¢ÂÅü¨Èக்
¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ¾ýÅÆ¢ ¾ý¨É
§¿º¢ôÀ¨¾ அமல்படுத்துவதில்
¿¢¨ÄÂ¡ய் இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.
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ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¦¿È¢:


«ýÒ¨¼¨Á

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:




¬º¢Ã¢Â¨Ãô À¢ýÀüÈ¢
Ó¨ÈÂ¡¸ô Àø ÐÄìÌõ
Ó¨È¸¨Çî ¦ºöÐ ¸¡ðÎதல்.
தன் àö¨Á¨Âô §ÀÏõ
¦À¡Õû¸¨Çì ¦¸¡ண்டுவந்து
ÅÌôÀ¢ø ¸¡ðº¢ìÌ ¨Åத்தல்.
தன் àö¨Á, À¡Ð¸¡ôபு
ஆகியவற்லற ÅÄ¢ÔÚòÐõ ¨¸
¸Ø×õ Ó¨È, Ó¨ÈÂ¡¸த்
¾¨Äì¸Åºõ, ¸ÅºôÀð¨¼
«½¢¾ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸¡¦½¡ைிக்
¸¡ðº¢¸¨Çì ¸¡ணுதல்.

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

8. «ýÈ¡¼
¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø
¿Îவு¿¢¨ÄÂ¡É
¦ºÂøÀ¡Î

Á¡½Å÷¸û:
8.1 «ýÈ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø
¿Îவு¿¢¨Ä¨Â
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ
±ÎòÐì¸¡ðÎ¸¨Çì
ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.

1

«ýÈ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø
¿Îவு¿¢¨Ä¨Á¨Âக்
¸¨¼ôÀ¢Êì¸ §ÅñÊÂ
முக்கியத்துவத்லத Å¢ÇìÌÅ÷.

2
8.2 «ýÈ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø
¿Îவு¿¢¨Ä¨Âக் ¸¨¼ôÀ¢Êì¸
§ÅñÊÂ ¸¡Ã½ò¨¾
Å¢ÇìÌÅ÷.
8.3 «ýÈ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø
நடுவுநிலையின்¨ÁÂ¢ý
Å¢¨Ç×¸¨Ç Á¾¢ôÀ¢ÎÅ÷.
8.4 «ýÈ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø
¿Îவு¿¢¨Ä¨Á¨Â
¯öòÐ½÷Å÷.
8.5 «ýÈ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø
¿Îவு¿¢¨Ä¨ÁÔ¼ý
¦ºÂøÀÎÅ÷.

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
«ýÈ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø
¿Îவு¿¢லை¨Á¨Â
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ
±ÎòÐì¸¡ðÎ¸¨Çì
ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.

ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø
¿Îவு¿¢¨Ä¨ÁÔ¼ý
¦ºÂøÀÎவலதச் ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

3

Àø§ÅÚ ÝÆÄ¢ø
¿Îவு¿¢¨Ä¨ÁÔ¼ý
¦ºÂøÀÎவலதச் ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

4

5

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
¿Îவு¿¢Ä¨Á¨Â
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

6

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
¿Îவு¿¢¨Ä¨Á¨Â
அமல்படுத்துவதில் ¿¢¨ÄÂ¡ய்
இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.
34

ÌÈ¢ôÒ
¦¿È¢:


நடுவுநிலைலம

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:







¸¼¨Á «ð¼Å¨½¨Â
¿Îவு¿¢¨Ä¨Á§Â¡Î ¿¢¨È×
¦ºöதல்.
ÌØÅ¢ø ¦À¡Õள்¸¨Ç
¿Îவு¿¢¨Ä¨ÁÔ¼ý
À¸¢÷ó¾Ç¢ìÌõ Ó¨Èகலளப்
§À¡Äச் ¦ºöதல்.
¬º¢Ã¢Âரும் Á¡½Åரும்
விெோவிலட Å¡Â¢Ä¡¸ «ýÈ¡¼
¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø ¿Îவு¿¢¨ÄÂ¡¸
¿¼óÐ¦¸¡ûÇ §ÅñÊÂ¾ý
¸¡Ã½í¸¨Çì ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡Îதல்.
ÝÆøÀ¼í¸¨Ç ¿Îவு¿¢¨Ä¨Á¨Â
¯½÷òÐõ ÜüÚ¼ý þ¨½த்தல்.

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

9. ¾ýÁ¡Éò¨¾ì
¸¡ôÀ¾¢ø Ð½¢×
¦¸¡ñÊÕò¾ø

Á¡½Å÷¸ள்:
1
9.1 ¾ýÁ¡Éò¨¾ì ¸¡ôÀ¨¾ì
ÌÈ¢ìÌõ ¦ºÂø¸Ùì¸¡É
எடுத்துக்கோட்டு¸¨Çக் ÜÚÅ÷.
9.2 ¾ýÁ¡Éò¨¾ì ¸¡ôÀ¾¢ø
Ð½¢× ÁÉôÀ¡ý¨Á
¦¸¡ñÊÕôÀ¾ý
முக்கியத்துவத்லத
«¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.
9.3 Óýசிந்தலெÂ¢ýÈ¢த்
Ð½¢×¼ý ¦ºÂøÀÎÅ¾¡ø
²üÀÎõ Å¢¨Ç×¸¨Ç
Á¾¢ôÀ¢ÎÅ÷.
9.4 ¾ýÁ¡Éò¨¾ì ¸¡ôÀ¾¢ø
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¾ýÁ¡Éò¨¾ì கோக்கும்
¦ºÂøகளின்
எடுத்துக்கோட்டுகலளக்
ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.

ÌÈ¢ôÒ
¦¿È¢:


Ð½¢×¨¼¨Á

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:
¾ýÁ¡Éò¨¾ì ¸¡ôÀ¾¢ø
Ð½¢× ÁÉôÀ¡ý¨Á
¦¸¡ñÊÕôÀ¾ý
முக்கியத்துவத்லத Å¢ÇìÌÅ÷.

2

ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø
¾ýÁ¡Éò¨¾ì ¸¡ìÌõ
Ó¨È¸¨Ç ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý
¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷.

3

ÀøÅ¨¸ச் ÝÆø¸Ç¢ø
¾ýÁ¡Éò¨¾ì ¸¡ìÌõ
Ó¨È¸¨Çî ¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷.

4

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
¾ýÁ¡Éò¨¾ì ¸¡ìÌõ
மெப்போன்லமலயக்
¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ÷.

5

9.5 Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø
¾ýÁ¡Éò¨¾ì ¸¡ìÌõ
Àñலப
¿¨¼Ó¨ÈôÀÎòÐÅ÷.

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
¾ýÁ¡Éò¨¾ì ¸¡ìÌõ
மெப்போன்லமலய
அமல்படுத்துவதில் ¿¢¨ÄÂ¡ய்
இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.

6
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¾ýÁ¡Éò¨¾ì ¸¡ìÌõ Àñலபக்
ÌÈ¢ìÌõ ¸¡¦½¡ைிக்
¸¡ðº¢¸¨Çì ¸¡ணுதல்.
‘முயலும் ஆலமயும்’ ±ன்Ûõ
ÓýÁ¡¾¢Ã¢ì¸¨¾¨Â ¿ÊòÐக்
¸¡ðÎதல்.
Ð½¢×லட¨Á ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â
À¼õ «øÄÐ ÍÅ¦Ã¡ðÊìÌ
Åñ½õ ¾£ðÎதல்.
Ð½¢×¨¼¨Á ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â
¿¡Ç¢¾úத்ÐñÎ¸û, ÝÆø
«ð¨¼¸¨Çì ¦¸¡ñÎ
¸ÕòàüÚÓ¨È¨ÁÂ¢ø
®ÎÀÎதல்.

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

10. «ýÈ¡¼
Å¡úÅ¢ø
§¿÷¨ÁÂ¡ö
þÕò¾ø

Á¡½Å÷¸û:
10.1

10.2

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø §¿÷¨Á
¦ºÂø¸Ùì¸¡É
±ÎòÐì¸¡ðÎ¸¨Çì
ÜÚÅ÷.

«ýÈ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø
§¿÷¨ÁÂ¡¸ ¿¼ôÀ¨¾î
¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷.

10.4

§¿÷¨ÁÂ¡¸ ¿¼óÐ
¦¸¡ûÙõ§À¡Ð ²üÀÎõ
ÁÉவு½÷×¸¨Ç
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø
§¿÷¨Á ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

¦¿È¢:


§¿÷¨Á

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:
§¿÷¨ÁÂ¡¸ ¿¼ôÀ¾ý
Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÇìÌÅ÷.

2

§¿÷¨ÁÂ¡¸ ¿¼ôÀ¾ý
¸¡Ã½í¸¨Çì ÜÚÅ÷.

10.3

10.5

Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø §¿÷¨Á
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
±ÎòÐì¸¡ðÎ¸Ù¼ý ÜÚÅ÷.

1

ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ

ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø
§¿÷¨ÁÂ¡¸ ¿¼ôÀ¨¾
ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

3

4

Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø
§¿÷¨ÁÂ¡¸ ¿¼ôÀ¨¾ச் ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

5

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø §¿÷¨Á
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âக்
கலடப்பிடிப்பர்.






«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø §¿÷¨Á
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
«ÁøÀÎòÐÅ¾¢ø நிலையோய்
இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் திகழ்வர்.

6

36

§¿÷¨Á ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
¯½÷òÐõ ¸¡¦½¡ைிக்¸¡ðº¢¨Âì
¸¡ணுதல்.
Àü¦È¡¼÷ ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ãவில்
§¿÷¨Á ÁÉôÀ¡ý¨ÁÂ¢ý
Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾Ôõ §¿÷¨Á
ÁÉôÀ¡ý¨Á§Â¡Î
þÕì¸ §ÅñÊÂ¾ý
¸¡Ã½ங்கலளயும் (ÝÆø) «¾ý
Å¢¨Ç×¸¨ÇÔõ நிலறவு
¦ºöதல்.
§¿÷¨Áக் ¸Õô¦À¡Õள்
னதோடர்புலடய புத்தகக் ÌÈ¢ôபு
அð¨¼ ¾Â¡Ã¢த்தல்.

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

11. «ýÈ¡¼
¿¼ò¨¾Â¢ø
°ì¸Ó¨¼¨Á

Á¡½Å÷¸û:

ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¦¿È¢:

°ì¸Ó¨¼¨Áப் ÀñÀ¢ý
±ÎòÐì¸¡ðÎ¸¨Çì ÜÚÅ÷.

1



11.1 °ì¸Ó¨¼¨Áயின்
¾ý¨Á¸¨Çì ÜÚÅ÷.
11.2 °ì¸Ó¨¼¨ÁÂ¢ý
¿ý¨Áகலளì
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡ÎÅ÷.
11.3 °ì¸Ó¨¼¨Áப் Àñ¨Àì
ÌÈ¢ìÌõ ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Çô
ÀÃ¢óÐ¨ÃôÀ÷.
11.4 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
°ì¸Ó¨¼¨ÁÔ¼ý
¦ºÂøÀÎÅ¾¡ø ²üÀÎõ
ÁÉ×½÷¨Å
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
11.5 «ýÈ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø
°ì¸Ó¨¼¨Áப் Àñ¨À
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

°ì¸Ó¨¼¨Á

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:
°ì¸Ó¨¼¨Áப் ÀñÀ¢ý
¿ý¨Áகலள Å¢ÅÃ¢ôÀ÷.

2




ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ÌÈ¢ôÀ¢ð¼
ÝÆÄ¢ø °ì¸Ó¨¼¨Áப்
Àñ¨À னவளிப்படுத்துவர்.

3



Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø
°ì¸Ó¨¼¨Áப் Àñ¨À
னவளிப்படுத்துவர்.

4

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
°ì¸Ó¨¼¨Áலயì
¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ÷.

5

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
°ì¸Ó¨¼¨Á¨Â
அமல்படுத்துவதில் ¿¢¨ÄÂ¡ய்
இருப்பர் அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.

6
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¸ÕòàüÚÓ¨È¨ÁÅÆ¢ ‘±ÚõÒõ
¦ÅðÎì¸¢Ç¢Ôõ’ ¸¨¾லயò
¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐதல்.
þ¨½Âò¾¢ý Ð¨½Ô¼ý
‘àí¸¡§¾! ¾õÀ¢ àí¸¡§¾!’
என்னும் À¡¼¨Äô À¡Îதல்.
¿ý¦ÉÈ¢க்¸øÅ¢ ã¨Ä¨Âத்
¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸ «ÆÌÀÎòÐõ
¦ºÂல் திð¼ò¾¢ýÅÆ¢ ÅÌô¨À
®÷ôÀ¡¸ ¨Åத்தல்.
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÝÆÖì§¸üÈÅ¡Ú
°ì¸Ó¨¼¨Á
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âô §À¡Äச்
¦ºöதல்.

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

12. «ýÈ¡¼
Å¡úÅ¢ø
´òÐ¨ÆôÒ

Á¡½Å÷¸û:
12.1

12.2

´ýÈ¢¨½óÐ ¦ºÂøÀÎõ
¿¼ÅÊì¨¸கலள
Å¢ÅÃ¢ôÀ÷.

´ýÈ¢¨½óÐ
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊÂ
¿¼ÅÊìலககலளக்
ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
À¢ÈÕ¼ý ´òÐ¨ÆôÒ
¿øÌÅ¾¡ø ²üÀÎõ
¿ý¨Á¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.

1

2

À¢ÈÕ¼ý ´òÐ¨ÆôÀ¾¡ø
²üÀÎõ ¿ý¨Á¸¨Ç
Å¢ளìÌÅ÷.

ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø
´òÐ¨ÆìÌõ Ó¨Èகலள
ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.
Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø
´òÐ¨ÆôÒ ¿ø¸¢ச்
¦ºÂøÀÎÅ¨¾ச் ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
´òÐ¨ÆôÒ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

3
12.3

´òÐ¨Æô¨Àì ÌÈ¢ìÌõ
¿¼ÅÊì¨¸¸¨Çத்
¾¢ð¼Á¢ÎÅ÷.
4

12.4

12.5

´ýÈ¢¨½óÐ ¦ºÂøÀÎõ
§À¡Ð ²üÀÎõ
ÁÉ×½÷லவ
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ல்
´üÚ¨Áì¸¡¸ ´òÐ¨ÆôÒ
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

5

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
´òÐ¨ÆôÒ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
«ÁøÀÎòÐÅ¾¢ø ¿¢¨ÄÂ¡ö
þÕôÀ÷ அல்ைது
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.

6
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ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¦¿È¢:


´òÐ¨ÆôÒ

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:







ÁÚÀÂÉ£ðÎô¦À¡Õû¸û
«øÄÐ ¸Ç¢Áñ¨½ì ¦¸¡ñÎ
Á¡¾¢Ã¢ ¯ÕÅ¡ì¸ô¦À¡Õû¸¨Ç
¯ÕÅ¡ìÌதல்.
ÌØÓ¨ÈÂ¢ø ¯ûÇÃíÌ
«øÄÐ À¡ÃõÀÃ¢Â
Å¢¨ÇÂ¡ðÎ¸¨Ç Å¢¨ÇÂ¡Îதல்.
உÈ¢ïº¢, ®÷க்Ìîº¢¸ள்
ஆகியவற்லறக்¦¸¡ñÎ Á¡¾¢Ã¢
¯ÕÅ¡ì¸õ «øÄÐ
¿¢¨É×ச்º¢ýÉõ ¾Â¡Ã¢த்தல்.
¬º¢Ã¢Â÷ ¦¸¡ÎìÌõ ´òÐ¨ÆôÒ
ÁÉôÀ¡ý¨Á ¯½÷òÐõ ÝÆ¨Ä
¿ÊòÐì ¸¡ðÎதல்.

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

13. ¾ýÉ¢¼ò¾¢ø
Á¢¾Á¡É §À¡ìÌ

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ Á¢¾Á¡É
§À¡ìலக ±ÎòÐì¸¡ðÎ¼ý
ÜÚÅ÷.

Á¡½Å÷¸û:
1
13.1 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ý Á¢தமோெ
ÁÉô§À¡ìலக
±ÎòÐì¸¡ðÎ¼ý ÜÚÅ÷.
13.2 Á¢¾Á¡É ÁÉô§À¡ì¸¢ý
Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾
«¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.
13.3 Á¢¾Á¡É ÁÉô§À¡ìÌìÌம்
Á¢தமüÈ §À¡ìÌìÌõ
þ¨¼Â¢Ä¡É ´üÚ¨Á
§ÅüÚ¨Áகலளì ¸¡ñÀ÷.
13.4 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø Á¢¾Á¡É
ÁÉô§À¡ì¨¸ì
¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ¾¡ø ²üÀÎõ
¯½÷¨Åì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
13.5 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø Á¢¾Á¡É
ÁÉô§À¡ì¨¸
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ Á¢¾Á¡É
§À¡ì¸¢ý Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾
Å¢ÇìÌÅ÷.

2

ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¦¿È¢:


ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û:


ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø Á¢¾Á¡¸î
¦ºÂøÀÎÅ¨¾
ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.



4

Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø Á¢¾Á¡É
§À¡ìலகச் ¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷.



5

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø Á¢¾Á¡É
§À¡ìலக «ÁøÀÎòÐÅ÷.



3

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø Á¢¾Á¡É
§À¡ìலக «ÁøÀÎòÐÅ¾¢ø
¿¢¨ÄÂ¡ö þÕôÀ÷ «øÄÐ
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.

6

39

Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á

µö×§¿Ãò¾¢üÌô À¢ÈÌ
º¢üÚñÊச்º¡¨Ä Åº¾¢Â¢ý
Ó¨ÈÂüÈ ÀÂýÀ¡ð¨¼Ôõ
உணவு Å¢ÃÂò¨¾யும்
«¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ¾üÌ
Á¡½Å÷¸லள அங்கு «¨ÆòÐî
¦ºøலுதல்.
Á¢¾Á¡É §À¡ì¨¸
°ìÌÅ¢ôÀ¾üÌ ÁÚÀÂÉ£ðÎப்
¦À¡Õள்¸¨Çì ¦¸¡ñÎ
¯ñÊÂø ¾Â¡Ã¢த்தல்.
¬º¢Ã¢Â÷ «øÄÐ தோெோகத்
¾Â¡Ã¢ò¾ சட்லடப்லபக் குறிப்புப்
புத்தகத்தில் ¦ºÄ×¸¨Ç
±ØÐதல்.
Á¢¾Á¡¸î ¦ºÂøÀÎòÐÅ¾ý
Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ Åð¼
ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ãவிø ¿¢¨È×
¦ºöதல்.

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ

¾Ã «¨¼×

¸üÈø ¾Ãõ
«¨¼×¿¢¨Ä

14. «ýÈ¡¼
Å¡úÅ¢ø Å¢ðÎì
¦¸¡Îò¾ø

Á¡½Å÷¸û:

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø Å¢ðÎì
¦¸¡ÎìÌõ Ó¨È¸¨Çì
ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.

1

14.1 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø Å¢ðÎì
¦¸¡ÎìÌõ Ó¨È¸¨Çì
ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø Å¢ðÎì
¦¸¡ÎôÀ¾É¡ø ²üÀÎõ
¿ý¨Á¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.

2
14.2 ¦À¡Ú¨Á ¸¡ôÀ¾¡Öõ
Å¢ðÎì¦¸¡ÎôÀ¾¡Öõ
¾ÉìÌõ À¢ÈÕìÌõ
²üÀÎõ ¿ý¨Á¸¨Çì
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡ÎÅ÷.
14.3 ÀøÅ¨¸ச் ÝÆø¸Ç¢ø
Å¢ðÎì¦¸¡ÎìÌõ
ÅÆ¢¸¨Çî ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.
14.4 ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø
¾ý¨Éì
¸ðÎôÀÎòÐÅ¾¡ø ²üÀÎõ
ÁÉவு½÷¨Å
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
14.5 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
´üÚ¨Á¨Â ÅÖôÀÎò¾
Å¢ðÎì¦¸¡ÎìÌõ
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø Å¢ðÎì
¦¸¡ÎìÌõ ÁÉப்À¡ý¨ÁÔ¼ý
¦ºÂøÀÎÅ¨¾
ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.
Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø Å¢ðÎì
¦¸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨ÁÔ¼ý
¦ºÂøÀÎÅ¨¾ச் ¦ºöÐ
¸¡ðÎÅ÷.

3

4

5

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø Å¢ðÎì
¦¸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
«ÁøÀÎòÐÅ÷.

6

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø Å¢ðÎì
¦¸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
«ÁøÀÎòÐÅ¾¢ø ¿¢¨ÄÂ¡ö
þÕôÀ÷ «øÄÐ
எடுத்துக்கோட்டோகத் ¾¢¸úÅ÷.

40

ÌÈ¢ôÒ

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
¦¿È¢:


Å¢ðÎì¦¸¡Îò¾ø

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸ :








‘விட்டுக்னகோடுத்தல் மரம்’ என்னும்
திட்டத்தின்வழி ¬º¢Ã¢Â÷
¾Â¡Ã¢ò¾ Å¢ðÎì ¦¸¡ÎìÌõ
ÁÉôÀ¡ý¨ÁÂ¢ý ¿ý¨Á¸¨Ç
¯½÷òÐõ ¦º¡øÄð¨¼¸லள
கிலளகளில் ¦¾¡í¸Å¢Îதல்.
º¢üÚñÊச்º¡¨Äயில் வரிலச
நிற்பலததயோ அல்ைது §ÀÕóÐ
²Úõ¦À¡ØÐ ÅÃ¢¨º
¿¢üபலததயோ §À¡Äî ¦ºöதல்.
þ¨½ÂÃ¡¸ ‘டோõ †ோƒி’
Å¢¨ÇÂ¡ðÊன்ãÄõ ¾í¸û
Ó¨È ÅÕõÅ¨Ã Å¢ðÎì
¦¸¡Îò¾ø, ¦À¡Ú¨Á ¸¡ò¾ø,
¾ý¨Éì ¸ðÎôÀÎòÐ¾ø
§À¡ýÈ ÁÉôÀ¡ý¨Á¸¨Ç
«ÁøÀÎòÐதல்.
¸¢¨ÇôÀ¢ýÉø
ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ãவிø Å¢ðÎì
¦¸¡Îப்பதன் ¿ý¨Á¸¨Ç ¿¢¨È×
¦ºöதல்.
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