இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளர்த்தல்
தளத்தின் சமூகப் ேங்களிப்பு
நடவடிக்ளககளள நிரப்புவதற்கான மாதிரிப் ேடிவமும்
வழிகாட்டுக் குறிப்புகளும்
உங்கள் அனைவனையும் இளம் மாணவர்கனளப் பேணி வளர்த்தல்
சமூகம் வைபவற்கிறது. இத்தளத்தில் நீங்கள் உங்களுனைய கற்றல்
நைவடிக்னககனளப் ேகிர்ந்துககாள்ள ஆர்வம் காட்டியதற்கு மிக்க
நன்றி! ேகிர்வுகனள வடிவனமக்கச் சில வழிகாட்டுக் குறிப்புகளும்
மாதிைிப் ேடிவமும் கீபழ உங்கள் ேயன்ோட்டிற்குக்
ககாடுக்கப்ேட்டுள்ளை.
உங்கள் மாதிைி வனைனவ நாங்கள் ஆவபலாடு எதிர்ோர்க்கிபறாம்.
இதன்வழி கருத்துக்கனள மற்றவர்களுைன் ேகிர்ந்துககாள்வதுைன்
அவர்களிைமிருந்து கற்றுக்ககாள்ளவும் முடியும்.
ஒட்டுமமாத்த வழிகாட்டுக் குறிப்புகள்
1. நீங்கள் ேகிர்ந்துககாள்ளும் நைவடிக்னககள் இளம்
மாணவர்கனளப் பேணி வளர்த்தல் ேணிச்சட்ைத்தின்
அடிப்ேனையில் அனமந்திருக்க பவண்டும். இந்த நைவடிக்னககள்
iTeach ேணிச்சட்ைத்தின் பகாட்ோடுகளுக்கும், கற்றல்
பநாக்கங்களுக்கும், கற்றல் திறன்களுக்கும் கதாைர்புள்ளதாக
இருத்தல் பவண்டும்.
நீங்கள் ேின்வரும் வளங்கனளப் ோர்க்கலாம்:
அ) இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளர்த்தல் – சிங்கப்பூர்
ோலர் ேள்ளிகளுக்காை ோைக்கனலத்திட்ைப் ேணிச்சட்ைம்
ஆ) இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளர்த்தல் –
கல்வியாளர்க்குைிய வழிகாட்டி
இ) இளம் மாணவர்களின் கற்றல் ேண்புகளளப்
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பேணி வளர்த்தல் – ோலர் ேள்ளிகளுக்காை
ோைத்திட்ைப் ேயிற்றுவளங்கள்
2. தாய்கமாழி நைவடிக்னககனளப் ேகிர்ந்துககாள்ள
விரும்புேவர்கள் ேின்வருவைவற்னறயும் ோர்க்க
பவண்டும்.
அ) இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளர்த்தல் – சிங்கப்பூர்
ோலர் ேள்ளிகளுக்காை ோைக்கனலத்திட்ைம் –
தாய்கமாழிகளுக்காை ேணிச்சட்ைம்
ஆ) இளம் மாணவர்களளப் பேணி வளர்த்தல் –
கல்வியாளர்க்குைிய தாய்கமாழி வழிகாட்டி
3. உங்களது வனைவுகனளச் சுருக்கமாக னவத்துக்ககாள்ளவும் (4
ேக்கங்களுக்குள் இருத்தல் பவண்டும்).
4. அனுமதி கேற்ற ேைங்கனள மட்டும் ேயன்ேடுத்துங்கள்.
இனணயத்திலிருந்து எடுக்கப்ேடும் ேைங்களுக்குப் ேதிப்புைினம
குறித்துச் சிக்கல்கள் ஏற்ேைலாம். அதைால், அப்ேைங்கனளப்
ேயன்ேடுத்துவனதத் தவிர்க்கவும்.
ேைிந்துனைக்கப்ேட்ை மாதிைிப் ேடிவம்

நடவடிக்கையின் தகைப்பு

நீங்கள் உங்கள் நிறுவைத்தின் சின்ைத்னதபயா ேிற அலங்காை கூறுகனளபயா
இனணக்கலாம்.

1) நைவடிக்னகயின் ேின்ைணி

இந்த நைவடிக்னகனயச் கசய்வதற்காைச் சூழனலச்
சுருக்கமாகக் குறிப்ேிைவும். இக்குறிப்பு ககாடுக்கப்ேட்டுள்ள
விைாக்களுக்குள் மட்டுபம அனமய பவண்டுகமன்ேதில்னல.

 நைவடிக்னக ஏன் நைத்தப்ேட்ைது?
 நைவடிக்னக எப்போது நைத்தப்ேட்ைது?
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 எந்த நினல மாணவர்களுக்காக இந்த நைவடிக்னக
நைத்தப்ேட்ைது? (மழனலயர் வகுப்பு இைண்ைாம் ஆண்டு, ோலர்
ேள்ளி முதலாம் ஆண்டு அல்லது ோலர் ேள்ளி இைண்ைாம்
ஆண்டு)

2) கற்றல் பநாக்கங்கள்

(குறிப்பு: அத்தியாயம் 4-ஐ ோருங்கள்: இளம் மாணவர்கனளப்
பேணி வளர்த்தல் ேணிச்சட்ைத்தின் கற்றல் திறன்கள்
உங்களுனைய கற்றல் பநாக்கங்கள் கற்றல் குறிக்பகாள்கபளாடு
கோருந்தியிருக்கின்றைவா?)

இந்தப் ேிைிவில் நைவடிக்னகயின் கற்றல் பநாக்கங்கனளக்
குறிப்ேிைவும்.
இந்த நைவடிக்னகயின்மூலம் ேிள்னளகளுக்குக் கீழ்க்காணும்
வாய்ப்புகள் வழங்கப்ேடும்:



………….
………….

3) நைவடிக்னகயின் ேடிநினலகள்

(குறிப்பு: அத்தியாயம் 3-ஐ ோருங்கள்: இளம் மாணவர்கனளப்
பேணி வளர்த்தல் ேணிச்சட்ைத்தின் iTeach பகாட்ோடுகள் – iTeach
பகாட்ோடுகளில் எந்தக் பகட்ோடுகள் உங்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக
அனமந்தை? (இனதப் ேடிப்ேவர்களுக்குத் கதைிவியுங்கள்!)

கீபழ ககாடுக்கப்ேட்டுள்ளவற்னற விளக்குவதற்கு நைவடிக்னகயின்
3 முக்கிய ேடிநினலகனள மட்டுபம குறிப்ேிைவும்:
 ஆசிைியர் என்ை கசய்தார்? அதற்காை காைணங்கள் யானவ?
 ேிள்னளகள் என்ை கசய்தார்கள்? ேிள்னளகள்
கற்றுக்ககாண்ைார்களா?
 யாகைல்லாம் நைவடிக்னகயில் ஈடுேட்டிருந்தைர்? அவர்கள்
எவ்வாறு ஈடுேட்டிருந்தைர்?
 ேிள்னளகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நைவடிக்னகயின் ேின்ைர்
ஏற்ேட்ை உணர்வுகள் யானவ?
அ) நைவடிக்னகயின் அறிமுகம் (எ.டு: சீைப்புத்தாண்டு மைபுகனள
அறிமுகஞ் கசய்தல்)
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ஆ) முக்கிய நைவடிக்னக
இ) நைவடிக்னகயின் நினறவு

4. நைவடிக்னகயின் நினறவு

நைவடிக்னகயின் கூறுகள் எவ்வாறு இளம் மாணவர்கனளப்
பேணி வளர்த்தல் ேணிச்சட்ைத்னத ஒட்டி அனமந்துள்ளை
என்ேனதச் சுருக்கமாகக் கூறவும். பமலும்,
இந்நைவடிக்னகனயப்ேற்றிப் ேிள்னளகளும் கேற்பறார்களும்
கசான்ை கருத்துகனள நீங்கள் ேகிர்ந்துககாள்ளலாம்.
ேகிர்ந்து ககாண்ைவர்: (ேகிர்ந்துககாண்ைவைின் முழுப்
கேயனையும் வகுப்ேின் கேயனைபயா/கேயர்கனளபயா
குறிப்ேிைவும்)

குறிப்புகள்: ஒவ்கவாரு ேடிநினலகளிலும் இனணக்கப்ேட்டுள்ள
நிழற்ேைங்களுக்கு:
 சுருக்கமாை தனலப்புகள் வழங்கவும்;
 ேிள்னளகளின் நிழற்ேைங்கனளயும் ேனைப்புகனளயும்
இனணயத்தளத்தில் ேயன்ேடுத்துவதற்குப் கேற்பறாைிைம் /
ோதுகாவலைிைம் அனுமதினயப் கேறவும்;
 அசல் நிழற்ேைங்கனளபயா உைினமயாளைின் அனுமதி கேற்ற
நிழற்ேைங்கனளபயா மட்டும் ேயன்ேடுத்தவும்; மற்றும்
 உயர்தை நிழற்ேைங்கனளப் ேயன்ேடுத்தவும்.
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