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குழந்தை மேம்பாடு ேற்றும் கற்பித்ைல் முதைகள் - ைாள் – II 

வழிகாட்டுைலும் அைிவுதை பகர்ைலும் - Guidance and Counselling 

*  ஒமகுறந்தைக்க ோ, ஒம ோணலனுக்க ோ, ைனி னிைனுக்க ோ ைன்தன பற்மிமம், நன்கு புரிந்து க ோள்ர 

அரிக் ப்படும் உைலிக - லறி ோட்டல். 

*  ோணலர் லரர்ச்சிக்குத் கைதலோன பல்கலறு பணி ரின் (அமிவுத ப ர்ைல் உள்பட) கைோகுப்கப 

லறி ோட்டல் ன்று கூமிலர் - கேய்ட் 

*  லறி ோட்டுைல் ன்பது ஒம உைலி கசய்ைல் (Helping Process) கபோமட்டோகும் 

*  லறி ோட்டல் ன்பது ஒமலரின் பிச்சிதன தரத் ைீர்க்கும் கசல்முதமோ ோது. 

*  பிச்சதன உள்ரலக ைன் பிச்சிதனின் ைன்தத உணர்ந்து அதை அலக ைீர்த்துக் க ோள்ர உைவுலது - 

லறி ோட்டல் 

*  ஒமலர் ைனது லடீு, பள்ரி. சமுைோம் ஆ ிலற்மில் உரவு இணக் த்கைோடு நடந்து க ோரலைற்குத் 

கைதலோன ைன்தனமிைல் (Self Understanding) ைன்தனத் ைோகன கநமிப்படுத்ைிக் க ோள்லைல் (Self Direction) 

ஆ ி இம பண்பு தர ட்டுலைற்கு உைவும் நிி் ழ்கல - லறி ோட்டல். 

*  ஒம ோணலன் பள்ரிப் படிப்தப கலற்மி ோ  முடிப்பைற்கும், ைிமதக்க ற்ம கலதயில் கசர்ந்து அைில் 

முன்கனற்மம் அதடவும், சூழ்நிதயில் கபோமத்ைப்போடுடன் கசல்பட்டு சமூ  *  இணக் முள்ர 

நடத்தைதப் கபறுலைர்கும் லறி ோட்டல் உைவு ிமது. 

கல்வியில் வழிகாட்டல் ஏன் மைதவ? 

*  ஒவ்கலோம பள்யிிலும்,  ல்லூரி ரிலும் ன்கனன்ன படிப்பு ல் உள்ரன ன்பதை அமிந்து க ோள்ர 

*  *  ோணலர் ள் ைங் ரின்  லர்ச்சி, நோட்டம் ஆற்மலுக் ோன  பிரிலிதன, கல்நிதயக் ல்லி, கைோறில்நுட்பக் 

 ல்லிில் கைர்ந்கைடுக் வும், கைர்ந்கைடுத்ை பரிலில் கபற்மி கபறுலைற்கும். 

 ல்லி கைோடர்போன ைனிப்பிச்சதன தரத் ைீோி்ப்பைற்கும். 

*  ோணலர் ரின் சோைதனதத் ைடுக்கும்  ோணி தரப் (னமுமிவு) கபோக் ி, இதசந்ை ஆலத லரர்ச்சி 
கபறுலைற் ோ வும் -  ல்லி லறி ோட்டல் கைதலப்படு ிமது. 

*   ல்லில் லறி ோட்டல் 

*  ோணலர் ள் ைிமதோ க்  ற் வும், படிப்பிதனத் கைர்ந்கைடுக் வும், கற்பட்ட  ல்லி அதடதல 

ட்டுலைில் ைிர்ப்படும் இடர்போடு தர அ ற்மவும்  ல்லிில் லறி ோட்டல் உைவு ிமது. 

தைாடக்கக் கல்வி நிதையில் - கல்வி வழிகாட்டைில் - மூன்று இைக்குகள் 

1. குறந்தை ரின்  ல்லி லரர்ச்சிக் ோன அதனத்து நல்ய அடிப்பதட தர அரித்ைல் 

2. கைோடக்  நிதயில் ழும் லணீோன கைக் த்தைத் ைலிர்த்ைல் 

3. பள்ரிக்  ல்லிின் முழுப்பதனமம் கோத்ைோ ப் கபமக் குறந்தை லக்கு உைவுைல் 
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*  சரிோன ோணலதனச் சரிோன படிப்பிலும், சரிோன கைோறியிலும் அர்த்ைலல்யது -  ல்லி லறி ோட்டல் 

*  ஒமலர் னநிதமகலோடும், ைிமதகோடும் ஒம கைோறிதயச் கசய்து ைன்தனமம், சமுைோத்தைமம் 

உர்த்ைிடத் கைோறில் லறி ோட்டல் உைவு ின்மது. 

*  ஒம ோணலர் கல்நிதயப்பள்ரி,  ல்லூரி ஆ ிலற்மில் படிப்தப முடித்ை பின்பு அலது ைிமத, 

கசயோற்மல், நோட்டம், னப்போன்த, லிமப்பம், அமிலோண்த ஆ ிலற்மிற்குத் ைகுந்ைலோறு சரிோன 

கைோறிதயத் கைர்ந்கைடுத்து கச உைவுைல் - கைோறில் லறி ோட்டல் னப்படும். 

*  கைோறியில் லறி ோட்டுையில் முக் ி பங்கு ல ிக்கும் கசோைதன - நோட்டச் கசோைதன 

*  பள்ரிில் பிலும் ஒம ோணலரின் உடல்நயம், உரநயம் னகலழுச்சிக்  ட்டுப்போடு, பிலும் பறக் ம், 

 ற்கும் முதம ள்,  ற்மதல தர நிதனலில் இமத்ைல் கபோன்ம கசோந்ை பிச்சதன தரத் *  ைீர்த்து தலக்  

உைவுைல் - ைனிப்பட்ட லறி ோட்டல் னப்படும். 

*  ைனிப்பட்ட லறி ோட்டுையில் முக் ி பங்கு ல ிக்கும் கசோைதன - நோட்டச் கசோைதன 

*  சிமந்ை லறி ோட்டி ோர்? - ஆசிரிர் 

*  ோணலமதட லோழ்லில் லறி ோட்டி தப்பங்கு க ோள்பலர் - ஆசிரிர் 

*  லறி ோட்டல் -  ல்லிின் கசல்படு பகுைி ஆகும். 

*  லறி ோட்டல் ற்றும் அமிவுத ப ர்ைல் ஆ ி இண்டின் கபோமலம் ஒன்மல்ய. 

*  லறி ோட்டயின் ஒம பகுைி (அ) லறி ோட்டயின் தப் கபோமள் - அமிவுத ப ர்ைல் 

*  ைீலிப் பிச்சதனக்கு ஆட்பட்டலமக்கு, சிமப்புப்பிற்சி கபற்மலோல், கநமக்குகநர், ைனித்ை சூழ்நிதய ரில் 

கற்க ோள்ரப்படும் லறி ோட்டுைகய - அமிவுத ப ர்ைல் னப்படும். 

*  லறி ோட்டல் பணிின் இைம் - அமிவுத ப ர்ைல் (அ) ஆற்றுபடுத்ைல் 

*  கநர்மு  அமிவுத ப ர்ைல் (Direction Counselling) (அ) கநமிப்படுத்தும் அமிவுத ப ர்ைல் (அ) அமிவுத 

ப ர்பலத தோோ க் க ோண்ட அமிவுத ப ர்ைல் 

*  இைதன கைோற்றுலித்ைலர் - E.G.லில்யிம்சன் 

*  இம்முதம இரஞ்சிமோர் லக்கும், ைீலி நடத்தைக் க ோரோறு உள்ரலர் லக்கும் பன்படும். 

*  கநர்மு  அமிவுத ப ர்ையிலுள்ர படி - ஆறு 

1. பகுத்ைமிைல் 2. கைோகுத்ைமிைல் 3. குதமமிைல் 4. லமலதுதத்ைல் 5. அமிவுத ப ர்ைல் 6. பின்கைோடர் கசல் 

*  கநர்மு  அமிவுத ப ர்ைல் பிச்சதனத தோ க் க ோண்டது. 

*  தமமு  அமிவுத ப ர்ைல் (Non - Direction Counselling) (அ) ைன்கனமிப்படுத்தும் அமிவுத ப ர்ைல் (அ) 

கநமிசோோ அமிவுத ப ர்ைல் 

*  இம்முதமத கைோற்றுலித்ைலர் -  ோர்ல் -ஆர். கோஜர்ஸ் 

*  இது அமிவுத கபறுபலத தோ  க ோண்ட முதம. 
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*  கநமிசோோ அமிவுத ப ர்ைதய லரர்ச்சி சோர் கசல் ன்று கூறு ிமோர் ள். 

*  தமமு  அமிவுத ப ர்ைல் - ைீலி நடத்தைக் க ோரோறு உள்ரலர் லக்கும், இரஞ்சிமோர் லக்கும், 

நுண்ணமிவு குதமபோடு உள்ரலர் லக்கும் ற்மது அல்ய. 

*  ோணலரிடம் ைற்சோர்புத் ைன்தத லரர்க்கும் முதம - ைன்கனமிப்படுத்தும் அமிவுத ப ிர்ைல் 

*  அமிவுத ப ர்ையில் சசமுதம (Electric Counselling) (அ) கபோது நிதய அமிவுத ப ர்ைல் இம்முதமத 

கைோற்றுலித்ைலர் - F.C. ைோர்ன். 

*  லறி ோட்டல் ஒம ைனிப்பட்ட ோணலத தோ  தலத்து நி ழ் ிமது. ஆனோல் அமிவுத ப ர்ைகயோ 

அம்ோணலரின் ைனிப்பட்ட பிச்சதனத தோ  தலத்து நி ழ் ின்மது. 

*  லறி ோட்டல் - ஆசிரிக லறங் யோம், ஆனோல் அமிவுப ர்ைதய கற்க ோள்ர சிமப்புப் பிற்சி கபற்மலர் 

கைதல. 

*  லறி ோட்டயின் தப் கபோமள் - ைனிநபர் 

*  இதடநிதயப் பள்ரிில் அமிவுத ப ர்ைல் ன்ம நூல் - J.w. ய ோரி 

*  ோணலர் அமிவுத ப ர்ையில் பிற்சி லம் பண்பு லம் ன்ம நூல் - F.B.ோபின்சன் 

ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டுைல் பணிதய எவ்வாறு மேற்தகாள்கிைார்கள்? - 

1. ோணலர் தரப் பற்மி ை லல் ைிட்டும் பணி. 2. ை லல் பப்புப் பணி 3. அமிி்வுத ப ர்ைல் பணி 4.. 

லறி ோட்டல் தம் 5. கலதயில் அர்த்தும் பணி 6. பின் கைோடர் பணி 

*  அமிவுத ப ர்ையில் இடம் கபறும் கசல் ரின் லரிதச பற்மி கூமிலர் - நிமஸம் 

*  அமிவுத கபறுபலக, உட் ோட்சி லறிக ைன்னுதட பிச்சதனக் ோன ைீர்தல அதடலது வ்லத  

அமிவுத ப ர்ைல் ?  தமமு  (கநமிசோோ அமிவுத ப ர்ைல்) 

*  ஒமலிை கந ிழ்வுத் ைன்த  ோணப்படும் அமிவுத ப ர்ைல் து? அமிவுத ப ர்ையின் சச முதம 

*  இன்தம  ல்லிச் சூறயில், லறி ோட்டுபலர் ரில் கபமம்போகயோர் கற்க ோள்லம் அமிவுத ப ர்ைல் து? 

அமிவுத ப ர்ையின் சச முதம 

*  இன்தம  ல்லிச் சூறயில். லரி ோட்டுபலர் ரில் கபமம்போகயோர் கற்க ோள்லம் அமிவுத ப ர்ையில் து? - 

(அமிவுத ப ர்ையில் சசமுதம) 

*  அமிவுத ப ர்ையில் உள்ர இம உத்ைி ள்: 1. ைனிநபர் முதம 2. குழு முதம 

*  ைனிநபர் அமிவுத லறங்குைல் உத்ைிில் உள்ர மூன்று முதம ள்: 1. கநடி அமிவுத ப ர்ைல் 2. தமமு  

அமிவுத ப ர்ைல் 3. சச அமிவுத ப ர்ைல் 

*  4 முைல் 6 கபர் லத உள்ர சிறு குழுலினர் ைங் லது கபோதுப் பிச்சதன தரப் பற்மி லிலோைித்து 

ஆற்றுப்படுத்ைிக் க ோள்லம் கசல்போடு ள் - குழுலோ  அமிவுத கபறுைல் (அ) குழு ஆற்றுப்படுத்துைல் 

*  குழுமுதமில் - பிற்சி கபற்ம லல்லுநர் இமப்போர். 



 

www.Padasalai.Net 

*  குழு முதமில் - ஆற்றுப்படுத்தும் அர்வு ள் த்ைதன? - (4-6) 

*  ோமதட  மத்துக் ள் அைி  கசல்லோக்கு கபற்மதல ன்று (குழுமுதமில்) உரலில் ஆய்வு ள் 

கூறு ிமது? - ஒத்ை ைன்தமதடகோர்  மத்துக் ள்) 

*  ஆற்றுப்படுத்துைலுக் ோன (அமிவுத கபறுைலுக் ோன) அடிப்பதட து? - புரிந்துணர்வு 

*  ைீலி பிச்சதன லக்கு ஆட்பட்டு னக்குறப்பத்ைில் உள்கரோமக்கு வ்லத  அமிவுத ப ர்ைல் 

சோயச்சிமந்ைது? - ைனிநபர் அமிவுத ப ர்ைல் 

*  பிச்சதன நடத்தை உதட ோணலதன ஆசிரிர் ப்படி  ோணுலோர்?  கைோடர் உற்று கநோக் ல் 

*  நுண்ணமிவு ஈவு - 120 - 139 - ீத்ைிமிக் லர் ள் (அ) ீத்ைிமக்குறந்தை ள் 

*  ீத்ைிமக்குறந்தை ள் (Gifted Children) த்ைதன சைலைீம் உள்ரனர்? 3 முைல் 5 சைலைீம். 

*  ேீத்ைிைக் குழந்தைகளின் இருவதககள் எதவ? 

1. கபோது ஆற்மல் ிக்  குறந்தை ள் 

2. இதசக் தயில், ஒலிக்  தயில் ீத்ைிமம் கபற்மலர் ள் 

*  ீத்ைிம குறந்தை தர - உர் அமிலோண்தக் குறந்தை ள் ன்று அதறப்பர். 

*  உர் அமிலோண்தக் குறந்தை ரிடம் உள்ர மூன்று உர் ைிமத ள் - கசன்சயி 

1. உர் அமிலோண்த 2. உர் கசலூக் ம் 3. உர் ஆக் த்ைிமத 

*  ீத்ைிம குறந்தை தர வ்லோறு அதடோரம்  ண்டு க ோள்லரீ் ள்? - அமிலோண்தச் கசோைதன ள் 

(ைனிோள் நுண்ணமிவு கசோைதன) 

ஆக்கத்ைிைன் மசாைதைகள் 

*  பள்ரிப்போடத் கைர்வு ள் ( ல்லி அதடவு கசோைதன) 

*   லர்ச்சி லினோ லரிதச 

*  ந்ை குறந்தை தர சரிோ க் த ோரலிட்டோல் அலர் ள் கபற்கமோமக்கும், ஆசிரிமக்கும் கபமம் 

ைதயலயிோ  ோறுலோர்? - ீத்ைிம குறந்தை ள் 

*  உர் அமிலோண்தக் (ீத்ைிம குறந்தை) குறந்தை குறந்தை லக் ோன  ல்லித்ைிட்டம் - லரதக்  ல்லி 
ைிட்டம், லிதவுக் ல்லி ைிட்டம், குழுலத த் ைிட்டம் 

*  ஆற்மல் லறி லத ப்படுத்துைல் முதமப்படி - ைனிப்பிரிவு -  ல்லி லறங்குைல் 

துரிைப்பிரிவு ோற்ைல் முதை 

*  போடத்ைிட்டத்தை அைி ரிக்கும் முதம 

*  லசைி குதமந்ை ீத்ைிமகுறந்தை லக்கு ைோன  ல்லி அரிப்பது (நகலோைோப்பள்ரி ள்) 
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*   ல்லிில் பின்ைங் ிகோர் (அ) கதுலோ   ற்கபோர் 

*  *  நுண்ணமிவு ஈவு 70 - 89 லத இமக்கும் 

*  லகுப்பில் 8 சைலைீம் - 10 சைலைீம் இமப்பர் 

*  ைனது லதுக ற்ம  ல்லி லரர்ச்சிில் 2 (அ) அைற்கு ககயோ ைங் ிலர் ள் -  ல்லிில் பிற்பட்டலர் ள் 

ஆலர் - ஸிரில்பர்ட் 

*  குதமமி கசோைதன, குதமைீர்  ற்பித்ைல் முதம  ல்லிில் பின்ைங் ிலமக்கு உ ந்ைது. 

*   ல்லிில் பிற்பட்டலர் ரின் -  ல்லி ஈவு - 85 -க்கும் குதமலோ  இமக்கும். 

*  ோணலனது அதடவு லதுக்கும்,  ல்லி லதுக்கும் உள்ர லி ிைம் -  ல்லி ஈவு = அதடவு லது /  ோய 

லது X 100 

*   ல்லிில் பின்ைங்குலைற் ோன  ோணங் ள்: 1. புநிதய  ோணி ள் 2. சூழ்நிதயக்  ோணி ள் 

*  புநிதயக்  ோணி ரோல் ற்படும் ைோக் ம் ைீலிோனது, முழுதோ  சீத க் முடிோைது. 

*   ல்லிில் பின்ைங் ிகோமக்கு உைல பள்ரி ரில் நிறுலப்பட கலண்டிது - லறி ோட்டும் லிடுைி ள் 

*  குதமநிதமச் சோைதனோரர் ல் (அ) ைிமதக்க ற்ம சோைதன அதடவு இல்யோை குறந்தை ள் 

*  நுண்ணமிவுக் க ழு 100 (அ) அைற்கு கல் இமக்கும். 

*  அைி ோன அமிலோண்த ஈவு கபற்ம ோணலர் ள், ைங் ரின் அமிலோண்த ஈவுக்கு ற்மோற் கபோயின்மி 
ி வும் குதமலோன ைிப்கபண் ள் கபறுைல். 

*  குதமந்ை சோைதனக்கு  ோணம், சூழ்நிதயக்  ோணி ள், ஊக் க்குதமவு 

*  ைிமதிமந்தும் குதமசோைதனமதடகோோ த் ைி ழ்லைற் ோன  ோணங் ள் - நோன்கு 

1. குடும்பச் சூழ்நிதய 2.சுற்றுப்புமச் சமுைோம் 3. பள்ரிச் சூழ்நிதய 4. ோணலர் ைனிப்பண்பு லடன் 

கைோடர்புதட  ோணி ள் 

*  குதம சோைதன உதடகோத அமி உைவுலது - ோணலர் ைிமள் பைிகலடு 

*  ைிமதிமந்தும் குதமசோைதனமதட குறந்தை தர லறீு க ோண்டு ழுச்சிமமச் கசய்மம் அமமந்து - 

ஆசிரிரின் ைனிக் லனம், அலதணப்பும் 

*   ற்கும் ைிமத குதமலோன குறந்தை ள் 

*  லோசித்ைல் ைிமத,  ணக்குப் கபோடுைல் கபோன்ம  ற்மல் ைிமன் ரில் குதமபோடு க ோண்டு இமப்பர். 

*  15 சைலைீம் உள்ரனர். 

*  உடல் - இக்  குதமபோடு  ோணப்படும் 

*  த  -  ோல் உைமிக் க ோண்கட இமக்கும். 
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*  கடர்ன் கசோைதனில் 1508 ீத்ைிமம் லோய்ந்ை குறந்தை ள் கைோடர்ந்து 30 ஆண்டு ள் கசோைிக் ப்பட்டனர். 

*  ீத்ைிம ோணலர் லக்கு ற்ம கைர்ச்சி முதம - இட்தட லகுப்புத் கைர்ச்சி ைிமள். 

*  குழு அமிவுத ப ர்ைல் - குப்பமலத்ைினமக்கு உ ந்ை அமிவுத ப ர்ைல் முதம ஆகும் 

*  பட்யிபோய் ன்பலர் கைோறில் லறி ோட்டல் அலுலய த்தை க ோல் த்ைோலில் 1941ல் ஆம்பித்ைோர். 


