கற்றல �ைறபா�
ம�த்�வமைனக்க்�க்வழக்� 1: எல், ஐந்தாம் வ�ப்�ப் ப�க்�ம் ஒ� 10
வய�சி�வன், கல்வ�ய��ள்ளப�ரச்சிைனக�க்காக �றிப்ப�டப்ப�கிறான் .
எஸ்இன்ஆசி�யர்ெபற்ேறாைரஅைழத்�எஸ்பள்ள�ய�ல்மிக�ம்ேமாசமாகெசயல்ப�வ
ைதஅவர்க�க்�த்ெத�வ�த்தார்.
எஸ்இன்வ�ைடத்தாள்ஆவணங்கள்எ�த்�ப்ப�ைழகளால் நிைறந்�இ�ந்தன ,
பாதிேகள்வ�க�க்�வ�ைடயள�க்க�யற்சிக்க �ட
ெசய்யாம�ம்மற்�ம்பதில்கள்�ற்றி�ம்ெபா�த்தமற்றைவக�மாய்இ�ந்தன.கிைட
யா�.இ�ப்ப��ம்உண்ைமய�ல்இந்தஎஸ்வட்�ல்தாய்தன�ப�ப்ைபஎ�த்தேபா�நிைறய
�
ப�த்�அைனத்�ேகள்வ�க�க்�ம்பதில்அள�த்� வந்தான்.
ஏன்அவன்பள்ள�ய�ல்மிக�ம்ேமாசமாகெசயல்பட்டான்எனப�ன்னர் ,
அவள்�ழம்ப�ப்ேபானாள். அவர்கள்ஆசி�யைரக்�ற்றம் சாட்�னர்,
ஆசி�யர்பய�ற்சிஆசி�யைரக்�ற்றம் சாட்�னார்.அவர்இைதெயாட்� ,
எல்ேலாைர�ம்�ற்றம் சாட்�னார்!
ேம�ம்அப்பாவ�எஸ்அவன்மிக�ம்�த்திசாலியாகஇ�ந்�ம் ,ஞாபகசக்திவாய்ந்தவனாக
இ�ந்�ம்
மற்�ம்ஒ�மிகஇன�ைமயான�ழந்ைதயாகஇ�ந்�ம்பாதிக்கப்ப�வ�த்ெதாடர்ந்த�.
வழக்� 2: D, ஆறாம்வ�ப்�ப் ப�க்�ம் ஒ� 11 வய�ெபண்,
நடத்ைதப�ரச்சிைனக�க்காகம�த்�வமைனக்க்�க்�றிப்ப�டப்ப�கிறாள்.
ஆர்,கடந்தஆண்��தல்
�ன்ேகாப�யாக�ம்மற்�ம்அற்பகாரணங்க�க்காகஎ�ச்சல்ெகாள்வ�ம்அதனால்மன�
ைடபவளாக�ம்மாறிவ�ட்டாள். அவள்மிக�ம்எ�ச்சல்ஏற்ப�த்தி,
எந்தகாரண�மின்றிஅவள�தாயார்ேரா�ேபாரா�னாள் .
சத்தமாககத்தி,உடல்வன்�ைறயாள�யாக�ம்மற்�ம்சமாள�க்க��யாதவ�மாகிஅவ
ள்��ம்பத்தில்�த்தவர்கைளக்�டஅ�க்க ஆரம்ப�த்தாள் .
அவள்பள்ள�ய�ல்வ�ரக்தியைடந்�பள்ள�ெசல்வைதெவ�த்தாள் .
ெதாைலக்காட்சிஅவள� ஈர்ப்�ைமயமாகமாறிய� .
உண்ைமய�ல், ஆர்வழக்கமாக
இரண்டாவ�அல்ல��ன்றாவ�வ�ப்�வைரமிக�ம்நன்றாகெசயல்பட்�வந்தாள்.
அதன்ப�ன், அவள�ெசயல்திறன்�ைறயத்ெதாடங்கி ப�ப்ப�ல்
ஆர்வத்ைதஇழக்கஆரம்ப�த்தாள், ஆரம்பத்தில் 50% மதிப்ெபண் ெபற்றவள் இப்ேபா�
35-40%மட்�ம் ெப�கிறாள்.
இந்தவழக்�கட்கானஅ���ைற:
இந்தஇரண்�வழக்�கள���ள்ளெபா�வானக�த்� ேமாசமானகல்வ�ெசயல்திறன்ஆ�
ம். (ெசயல்திறன்
தன�ப்பட்ட�ைறய�ல்அறிக்ைகஅட்ைடபார்த்�உ�திெசய்யப்ப�கிற� .

சிலெபற்ேறார்கள்

80% ெசயல்திறைனதங்கள் எதிர்பார்ப்�கைள வ�டக் கீ ழாகக்

க��வ�ேபான்றெபற்ேறார�க�த்�, தவறாகிப்ேபாகலாம்!)
�ைறந்தபட்சம் 25-35% �ழந்ைதகள்பள்ள�ய�ல்ேமாசமாகெசயல்ப�கின்றனர் .
ேமாசமானகல்வ�ெசயல்திற�க்�ப்ப�ன்வ�ம்காரணங்கள�ல் ஒன்� அல்ல�பல
காரணமாகஇ�க்கலாம்:
அ) உடல் / ம�த்�வேநாய்கள்
ஆ) ச�கெபா�ளாதாரநடத்ைத-உணர்ச்சிப�ரச்சிைனகள்
இ) கற்றல்�ைறபா�
அ) உடல்/ ம�த்�வேநாய்கள்:
•

பார்ைவக்ேகாளா�

•

ெசவ�த்திறன்�ைற�

•

ஊட்டச்சத்�க் �ைற�, இரத்தேசாைக, நாள்பட்டேநாய்,காசேநாய்,
�ற்�ேநாய், �தலியன

•

பார்ைவ அல்ல� ெசவ�க்ேகாளா�

•

வலிப்� ேநாய்

•

�ைறவானமனநிைலெசயல்பா�கள்

•

ஒவ்வாைமகள்

பலவனமானெசயல்பா�கள்மற்�ம்பள்ள�நாட்கள்இழப்�ஆகியவற்றின்�லம்
�
/
பள்ள�ய�ல்ெதாடர்ச்சிய�ன்ைம,
�ைறவானகற்றல்ேநரம்ேபான்றஇந்தப�ரச்சிைனகள்பள்ள�ய�ல்ஒ��ழந்ைதேமாசமாக
ெசயல்ப�வதில்பங்கள�க்கிற�.
ஆ) ச�கெபா�ளாதாரநடத்ைதஉணர்ச்சிசிக்கல்கள்:
•

கவனக்�ைற� / அதிய�யக்கச்சீ ர்�ைல�

•

எதிர்க்��இணக்கமற்றநடத்ைத

•

நடத்ைதேகாளா�

•

கவைலசீ ர்�ைலவ

•

�ழந்ைதப்ப�வமனஅ�த்தம்

•

பாதகமானெபா�ளாதாரநிைலைம

•

வட்��ள்ளபாதகமான�ழ்நிைலகளாவன:
�
1.

��ம்பஉ�ப்ப�னர்கள�ன்கல்வ� அறிவ�ன்ைம ,

2.

ப�க்கிறதற்�எந்தெபா�த்தமான�ழ்நிைல�மற்றெந�சலானவ�க
�
ள்

3.

அ�க்க�சண்ைடய��ம்ெபற்ேறார் / ��ம்பேவ�பா�கள்,

4.

ம�ப்பழக்கம், நாள்பட்டேநாய்கள்

5.

பலகவனச்சிதறல்கள்நிைறந்த, இைரச்ச�ள்ள��ம்பங்கள்

6.

ெதாைலக்காட்சிேபான்ற24 மண�ேநரஊடகங்கள்,

7.

ெபற்ேறார்அல்ல� ப��யமானவர்கள�ன்மரணம்

8.

உடல், பாலியல், உணர்ச்சி�ஷ்ப�ரேயாகம்அல்ல�அலட்சியம்

9.

ஆண் ெபண்பா�பா�•

இத்தைகய�ற்�ப்�றச்�ழ்நிைல �ழந்ைதகைளப்ப�ப்ப�ல்இ�ந்�திைசதி�ப்ப�த்
த�க்கலாம்.
எனேவ,
ெதாடக்கமதிப்ப�ட்ைடேமேலஉள்ளவ�வகாரங்கள்கண்�ப��ப்பதற்காகஇயக்கி�ள்ள� .ேம
ேல�றிப்ப�டப்பட்ட சிலவ�வரங்கைளப் பார்க்�ம்ேபா�மிகெவள�ப்பைடயாகஉள்ளன,
அைவகைளச்ச�ப�த்திக்ெகாள்ளலாம்மிக�க்கியமானைவ :
கட்�லமற்�ம்ேகட்டல்ஊன�ற்ேறார்
நடத்ைதேகாளா�கள்
இயல்� நிைலக்�க் �ைறவானமனநிைல
கட்�லமற்�ம்ேகட்டல்�ைறைவேமெல�ந்தவா�யாகபார்த்தல்அல்ல�ஒ�சாதாரண
அ���ைறேயதவறவ�டப்ப�வதற்�ப்ேபா�மானதா�ம் . ெப�ம்பா�ம்,
ெபற்ேறார்�ழந்ைதநன்றாகேகட்க���ம்என்�க�த்�ைரப்பார்கள்மற்�ம்அவர்கள்சாத
கமாகஒ��றநிைலமதிப்ப�ட்ைடஎதிர்ப்பார்கள் . இ�ம�த்�வர் /
ஆேலாசகர்ஒ�ஆவணப்ப�த்தப்பட்டெசவ��ணர்�வைரபடம் �லம்
வற்��த்தேவண்�ம்என்�இங்ேகஉள்ள�.
இயல்� நிைலக்�க் �ைறவானமனநிைல உள்ள
�ழந்ைதய�ன்ெசயல்பா�கல்வ�க்க�த்தநடவ�க்ைககைளப்பற்றிவ�சா�ப்பதின்�லம்ம
திப்ப�டப்ப�கிற�.
ப�ள்ைளக்�அைனத்�பண�கள��ம்மற்�ம்அைனத்��ழ்நிைலகள��ம்சவால்சமமாககா
ணப்ப�கிற�என்றால்க�தப்படேவண்�யதாகிற�.
இ�எள�தில்ஒ�த�திவாய்ந்தஉளவ�யலாளர் �லம் WISC
ேபான்றஒ�தரப்ப�த்தப்பட்ட IQ ேசாதைன (�ழந்ைதகள் Weschler
ன்�ண்ணறி�அளவ�)ெகாண்�உ�திெசய்யப்ப�கிற�.
�
70சதவ�கித்திற்�க்கீ ேழமதிப்ெபண்இ�ந்தால்�ைறவானமனநிைலயாக்க்
க�தப்ப�கிற�.
இ) கற்றல்�ைறபா�:
என��ம், 8 -10%�ழந்ைதகள�ல்ேமேல
�றிப்ப�டப்பட்டப�ரச்சிைனகள்இல்லாதநிைலய��ம்பள்ள�ய�ல்ெதாடர்ந்�ேமாசமாகெசய
ல்ப�கின்றனர். இந்த�ழந்ைதகள்மிக�ம்ப�ரகாசமானவர்கள்மற்�ம்ெப�ம்பா�ம் ,
தங்கள்பள்ள�ஆரம்பஆண்�கள�ல்நன்றாக ப�த்� வந்தனர் .
இந்த�ழந்ைதக�க்காககற்றல்�ைறபா�ேநாய்கண்டறிதைல
நாம்மனதில்ைவக்கேவண்�ம்அவர்கள்எல்லாவற்றி�ம்நல்லநிைனவாற்றல்உைடயவர்
கள்ேம�ம்வாய்ெமாழி ஆேலாசைன மற்�ம் ேபாதைனைய நன்�நிைனவ�ல்
ெகாண்�நன்�கற்�மற்�ம்கற்றைத உடன�யாக்��வார்கள். என��ம், அவற்ைற
எ�த, ப�க்க��ம்ேபா�அங்�ப�ரச்சைனவ�ம்.
எனேவ, அ�த்�கல்வ�ய�ன் எந்த ப�திய�ல்�ழந்ைதக்�சிக்கல்உள்ள� என்பைதத்
த�ர்மான�க்கஉள்ள�.

இந்தப�திகள�ல்ப�த்தல்,எ��தல், எண்கண�தம் /
கண�தம்ேபான்றவற்ைறமதிப்ப�டேவண்�ம் .
(இந்தெசாற்கள்எள�தாகநாட்�ெமாழிய�ல்தவறாக ��ந்�ெகாள்ளப்ப�கிற� .
உதாரணமாக, தமிழில், ப�த்தல் எ�ம்ேபா� வாசித்தலாஅல்ல�ப�த்தலா என்ற
தன�ப்பட்டெசயல்இதில்இல்ைல. ெபற்ேறார்ஒ�வர்ப�ப்ப�ல ப�ரச்சிைனஉள்ள�என்�
�றினால் அ� ஒட்�ெமாத்த கல்வ�ய�லாஅல்ல��றிப்ப�ட்டெசயலிலா என்பைத
ந�ங்கள்ெசால்ல வ�ல்ைல,
வாசித்தல்
வாசித்தல் அதன்வ�வத்ைதஅள�க்கிற�. இந்த�ழந்ைதகள்
வாசிக்கத்தயங்�வார்கள்திண�வார்கள் மற்�ம்ெசாற்கள் , வாக்கியங்க�க்�,
இைடேயஇைடெவள�இல்லாமல்வாசிப்பார்கள்தங்கள்வாசிப்�க்�
ெபா�வாகஅவர்கள்ஒ��றிப்ப�ட்டவ�ைசய�ல்தங்கதங்கள்வ�ரல்கைளபயன்ப�த்�வார்
கள்அல்ல�அவர்கள்ெதாடர்ச்சிையஇழப்பார்கள்மற்�ம்�தல்வ�ைசய�ல்இ�ந்��ன்
றாவ�வ�ைசக்�ப்ேபாம். ெபா�வாக,
அவர்கள்எ�தப�க்கஎல்லா�யற்சி�ம்ெசய்வார்கள்.
எ��தல்
எ��தைல�ன்�வழிகள�ல்மதிப்ப�டலாம்:
அ. ைகெய�த்�தாள�ல்காட்சிப்ப�த்�தைலக்�றிக்கிற� .
ஆ. அதற்கானஎ�த்�க்கைளப்பயன்ப�த்தி , ஒ�வார்த்ைதைய ச�யாகஉச்ச�க்க
�றிக்கிற�.
இ.ெமாழி உள்ளடக்கி�ள்ளைவ;
1)இலக்கணம்,இதில் காலம்,
நி�த்தற்�றிகள்ஒ��தியெசாற்ெறாடைரத்ெதாடங்கெப�ய எ�த்�ப்
பயன்பா�ேபான்றைவ ஆ) பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெசால்லகராதிமற்�ம்க�த்�க்கள்,
ெதாடர்ச்சி ேபான்றைவ.
ப�ரதிநிதித்�வம்
இ�ெப�ம்பா�ம்இந்தவழக்கமானபண்�கைளக் காண்ப�க்�ம்�ழந்ைதகைளத்
ெத�ந்ெத�க்கஎள�தான வழியா�ம்.
அவர்கள�ன்ைகெய�த்�மிக�ம்அசிங்கமாக�ம்மற்�ம்ஒ�ங்கற்�ம்உள்ள� .
அவர்கள்ம� ண்�ம்ம� ண்�ம்எள�யஎ�த்�ப்ப�ைழகைளச்ெசய்வார்கள் .
அ�தாகேவஅவர்கள்ஒ��த்தமானமற்�ம்ெதள�வானவ�வத்தில்எ��வார்கள் .
அவர்கள், 6க்�ப் பதிலாக 9, ேபான்றஎள�யதவ�கைளஅ�க்க�ெசய்வார்கள் .
அவர்க�ைடயபடம்
வைரதல்மற்�ம்வண்ணமி�தல்ேமாசமானதாகஇ�க்�ம்,நிறம்மற்�ம்ஒ�வைரபடத்
ைதப் ெபய�டக்ெகா�த்தால்அவர்கள்அைனத்� ம்இழந்�க்காணப்ப�வார்கள்.
ெப�ம்பா�ம்அவர்கள்ேகள்வ�க்�அள�க்�ம்பதில்ெபா�த்தமற்றதாகஇ�க்�ம்மற்�ம்உ

ண்ைமய�ல், அவர்கள்எ��ம்பதில்மற்ெறா�ேகள்வ�க்கான
பதிலாக�ம்ெவ�மேனமனதால்கற்�ெகாண்டதாக�ம்இ�க்கலாம்.
கண�தம்
எண்கண�தம்ஒ�ெப�யப�ரச்சைன. �ட்டல், கழித்தல், ெப�க்கல்,
வ�த்தல்என்றஎள�யவழி�ைறகள்அவர்க�க்�த்தைடகளாகஇ�க்�ம் . மற்�ம்
'வார்த்ைதகணக்�கள்ஒ�பழியாகஉள்ளன .
எனேவ, கற்றல்�ைறபாட்�ல்வைககள்உள்ளன:
�ஸ்ெலக்ஸியா (வாசிப்�மற்�ம்எ�த்�ப�ைழகள்ப�ரச்சைன),
�ஸ்கிராப�யா;(எ�த்�க்கள், வ�வ�யல், வைரபடங்கள்,மற்�ம்ஒ�பக்கத்தில்
உள்ளவ�கள்ேபான்றஅள�கள்மற்�ம்வ�வங்கள�ல்ப�ரச்சிைன ),
�ஸ்கல்�லியா; கண�தக்�ைறபா�;(கணக்கீ �கள�ல்க�னம்)
வ�வாதம்:
சாதாரணமற்�ம்அதற்�ம் ேமலான�லனாய்� , நல்லபார்ைவமற்�ம்ேகட்�ம்

•

திறன்வாய்ந்தமற்�ம்சாதகமானச�கெபா�ளாதாரப�ன்னண�ய��ந்�ம்ெதாடர்ந்
�பள்ள�ய�ல்ேமாசமாகெசயல்ப�ம்�ழந்ைதகள�ல்கற்றல்�ைறபா�காணப்ப�கிற
�.
�ழந்ைதேமல் வ�ப்�க்�ச்ெசல்�ம் ேபா�ெசயல்திறன்இன்�ம்

•

ேமாசமாகிற�.
•

ச�யானகாரணம்ெத�யவ�ல்ைலஎன்றா�ம்இ�ஒ�நரம்ப�யல்ப�ரச்சைன.

•

�ழந்ைதசிறந்த�யற்சி எ�த்�ம்சாத்தியமானப�ெசய்ய��யாமல்உள்ள�

•இந்த�ழந்ைதகைளநியாயமற்�வ�மர்சிக்�ம்ேபா� , அ�தங்கள்�யம�யாைதைய
�ற்றி�ம் பாதித்�நடத்ைதசிக்கல்கள்ஏற்ப�கிற�.
தைலய��
•

இந்த�ழந்ைதஎல்�பாதிக்கப்பட்��க்கக்��ம்என்� சந்ேதகிக்கலாம்.

•

ஒ�வளர்�ழந்ைதகள்நலம�த்�வர்,மனநலம�த்�வர்அல்ல�இந்தவ�ஷய
த்ைத அ�கப்பய�ற்சிெபற்றஒ�உளவ�யல்நி�ணைரப்பார்க்கலாம்IQ
ேசாதைன ேபான்ற ஒ�சாதாரணெபா�த்தமானப�ேசாதைன
மற்�ம்உளவ�யல் ேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்ளலாம்

•மாற்�கல்வ�, தங்கள்வழக்கமானபள்ள�ப்ப�ப்ேபா���தலாக ,
அவர்கள�ன்கல்வ�ப�ரச்சிைனகைளசமாள�க்கஇந்த�ழந்ைதகள்ப�த்�ச�யாகஉச்ச�க்கக
ற்�க்ெகாள்ளலாம்.
•

ெதாழில்சிகிச்ைச;கவனம்,
அதிய�யக்கம்மற்�ம்தி�ர்உணர்ச்சிப்ப�ரச்சிைனகள்மற்�ம்பண�திட்டமிடல் ,
�ண்ண�ய இயக்கம்மற்�ம்காட்சி -இயக்கஒ�ங்கிைணப்�க்�உத�கிற�.

•

எல்லாவற்றிற்�ம்ேமலாக, வட்�ச்�ழைலேமம்ப�த்தமற்�ம்அைனவர�
�
�யம�யாைதையேமம்ப�த்த,
ெபற்ேறார்ஆேலாசைனமற்�ம்நடத்ைதமாற்றம்ஒ�ந�ண்டவழிேபாகேவண்�

யதாகிற�; மற்�ம்மிக�க்கியமாக, ெபற்ேறார்கைள
ஒ��கப்ப�த்திமற்�ம்அவர்கள்ைகய�ல்ெகாண்�ள்ளபண�ய�ல்உ�தியானெவ
ற்றிெபறச்ெசய்ய ேவண்�ம்.
•

பள்ள�ய�ன்பங்��றிப்பாகவ�ப்பாசி�ய�ன்பங்�
அத்�டன்உள்ளடக்கியமிக�ம்�க்கியமான�ஆ�ம்,மற்�ம்ம�யாைதக்��ய
�ழந்ைதயாக நடத்தி,
ஏற்�க்ெகாண்�மற்�ம்வ�ப்ப�ன்ப�தியாகஉணரைவத்��ழந்ைதையச்
ச�ெசய்யேவண்�ம்.

•

மகாராஷ்�ராஅர�ப�ட்ைசகள�ல்சிறப்�வ�திகள்மற்�ம்நன்ைமகைளவழங்�
கிற�. ேதைவஇ�க்�ம்என்றால்இந்தவ�திகள், சட்டம்ந�திமன்றம்
�லம்ஒவ்ெவா�பள்ள�ய��ம்வலிந்�அதிகாரத்திற்�ட்படஉள்ளன .

ஊனம்என்ப� மற்றவைரஊன�ற்ேறார்என்�நிைனக்�ம்நப�ன்மனதில்உள்ள�.
டாக்டர்சம� ர்ஹசன்தல்வாய்
எம்.�., �.சி.எச்,�.என.ப�,எப்.சி.ப�.எஸ், எல்.எல்.ப�
க�ரவஆேலாசகர், எல்.�. கிள�ன�க், ேலாக்மான்யதிலகர்மாநகரெபா� (ைஸயன்)
ம�த்�வமைன, �ம்ைப
வளர்�ழந்ைதகள்நலம�த்�வர்மற்�ம்இயக்�னர்நி� ஹைரசான்ஸ்
�ழந்ைதேமம்பாட்�ைமயம்.

