
 

INSPIRE ACADEMY POLLACHI 
அலகு: 1.கல்வி உளவியல் – தன்மை.,வமையமை 

PSYCHOLOGY  ==.> PSYCHE + LOGOS   ஆண்ைாமவப் பற்ைிய அைிவு  (அல்லது) படிப்பு)   (STUDY OF SOUL) 

கிரைக்க தத்துவ ஞானிகள் : ைனத்மதப் பற்ைிய படிப்பு 

வில்லியம் ரேம்ஸ் [ உளவியல் ரகாட்பாடுகள் (நூல்),1890 ]  

‘’உளவியல் என்பது நனவு ைனத்திமன உள்ளபடி வமையறுத்து விவரிக்கும் படிப்பு ஆகும்.” 

எட்வர்டு பிைாட்ரபார்டு டிக்கனர் : நனவு  ைனத்மதக் குைித்த அைிவியல் (CONSCIOUSNESS ) 

ஃபில்ஸ்பபரி: உளவியல் நடத்மதமய ஆைாயும் அைிவியல் [ நவனீ  வமையமை ] 

வமையமை  உளவியல் என்பதமன ைனித ைற்றும் விலங்கு நடத்மதயுடன் பதாடர்புமட ைன ைற்றும் உள நிகழ்வுகமள 
ஆைாயக்கூடிய அைிவியல் என விரிவாக வமையறுக்கலாம் 

நடத்மத :: அமனத்து உயிரினங்களுமடய வாழ்க்மகச் பெயல்கள் ைற்றும் அனுபவங்களின் பவளிப்பாரட நடத்மதயாகும் 

உளவியலின் இயல்புகள் : 

1.உளவியல் நன்கு ஒருங்கிமைக்கப்பட்ட பகாள்மக , உளவியல் விதிகள் ைற்றும் ரகாட்ப்பாடுகமள பகாண்டது. 

2.இது பல பிரிவுகமள பகாண்டது. ( எ.கா) கல்வி உளவியல், ைருத்துவ உளவியல். 

3. இது புைவயத் தன்மை (OBJECTIVITY) ,நம்பகத்தன்மை (RELAIBILITY) & ைதிப்புத்தன்மை வாய்ந்தது. 

4.இது உளவியலின் அடிப்பமட , காைைிப்படுத்தும் ைற்றும் பாதிப்மப குைித்து ஆைாய்கிைது.5. நடத்மதமய ஆைாயும் முமைகள் 
ைற்றும் ஆய்வுகள் யாவும் அைிவியல் ரீதியிலானமவ. 
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6.நடத்மதமய ெரியாக வமையறுப்பரதாடு அளவிடவும் உளவியலால் முடியும் 

உளவியல் என்பது நடத்மதமய பற்ைிய வளர்ந்து வரும் ரநர்ைமை அைிவியலாகும். 

உளவியலின் ரநாக்கு எல்மலகள் :( 1 )பெயல்பாடுகள் ( OR ) பயன்பாடுகளின் வைம்புகள் 

                                 ( 2 )பிரிவுகள்,தமலப்புகள் &பாடப்பகுதிகள் 

உளவியலின் வைலாறு( HISTORY OF PSYCHOLOGY ) 

உளவியலின் ரகாட்பாடுகள் (SCHOOLS OF PSYCHOLOGY) 

1.அமைப்பியல் : ( STRUCTURALISM) – வில்லியம் ஆண்ட்(WILLIAM WUNDT) [ 1832 – 1920} (பெர்ைன் ரபைாெிரியர் ) 

( 1 ) இவர் உலகின் முதல் உளவியல் ஆய்வகத்மத 1879 – ல் லிஸ்பிக் { பெர்ைன்] நிறுவியவர். 

( 2 ) இவர் அகரநாக்கு முமைமய பயன்படுத்தினார். 

எட்வர்டு பிைாட் ரபார்டு டிக்கனர் ( இங்கிலாந்து ) – 30,000 புலன் உைர்வுகள்,உைர்ச்ெிகள்,ைற்றும் உளக்காட்ெிகமள 
வமையறுத்தவர். 

2. செயல்நிலைக்க ோட்போடு (FUNCTIONALISM) – [ டோர்வின் க ோட்போட்டிலை அடிப்பலடயோக்க் ச ோண்ட்து ] 

வில்லியம்ரேம்ஸ் (1842 – 1910) அபைரிக்க உளவியலின் தந்மத. 

.ைனத்மத பற்ைி உயிரியல் அணுகுமுமையில் ஆைாய்ச்ெி பெய்தவர்.       ’’’ைன நலன் & நடத்மதக் ரகாட்ப்பாட்டிமன’’  
பவளியிட்டார். 

மற்ற உளவியைோளர் ள்: 

     1.ஜோன் டூயி                      2. சஜ.எம்.க ட்டல் --* உளவியல் அளவுொர் முமைகமள வடிவமைத்தவர். 

     3. இ.எல்.தோர்ண்லடக் (1874 – 1947) – முயன்று தவைிக் கற்ைல் பகாள்மக,பல காைைி நுண்ைைிவு ரகாட்பாடு. 
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ஹோர்மிக் உளவியல் – வில்ைியம்  சமக்டூகல் --- இயல்பூக் பகாள்மகமய பவளியிட்டவர் 

நட்த்லதயியல் க ோட்போடு – ( உளவியல் என்பது நடத்மதயின் அைிவியல் ) 

பே.பி.வாட்ென் – நடத்மதயியல் பகாள்மகமய பவளியிட்டவர், ( நடத்மதயியலின் தந்மத ) 

இவான் பாவ்ரலாவ் – இமைப்பு ஆக்க நிமலயிலிருத்தக் ரகாட்பாடு( CLASSICAL CONDITIONING) 

பி. எப்.ெிகின்னர் – பெயல்படு (அ) இயக்க ொர் ஆக்க நிமலயிருத்த ரகாட்பாடு [OPERANT CONDITIONING  ] 

பகொல்ட் உளவியல் ( பெர்ைானிய உளவியல்) 

ரைக்ஸ் பவர்த்திைர் (MAX VERTIHIMER), ரகாப்கா (KOFFKA) W.ரகாஹ்லர் (W. KOHLER)- உட்காட்ெி வழிக்கற்ைல்  

GESALT (GERMAN WORD) பகொல்ட் ( பபாருள் ) – முழு உருவம் (அ) முழுமையாக ஒருங்கிமைக்கப்பட்டது. 

 புலனுைர்வு (அ) புலன் காட்ெி,,சூழலுடன் முழுவதுைாக பதாடர்பு படுத்துவதுடன்,புலன் காட்ெியானது பிைச்ெிமனயுடன் 
ஒன்றுபடுகிைது. 

 ைனித நடத்மத என்பது நுண்ைைிவு நடத்மதயாகும். தூண்டல் – துலங்கல் நடத்மதயல்ல. 

உளப் பகுப்பாய்வு ரகாட்பாடு ( PSYCHO ANALYTICAL THEORY -) (1902) – ெிக்ைண்ட் ப்ைாய்டு – நவனீ உளவியலின் தந்மத 

தனியாள் உளவியல் ( INDIVIDUAL PSYCHOLOGY ) – ஆல்பிபைட் ஆட்லர் ( 1870 – 1931 ) 

பகுப்பாய்வு உளவியல் ( ANALYTICAL PSYCHOLOGY) –கார்ல் யூங் (1875 – 1961 ) 

ைனிதரநய உளவியல் (HUMANISTIC PSYCHOLOGY) – கார்ல் ரைாேர்ஸ் 

ஆப்ைஹாம் ைாஸ்ரலா – ைனித இமடயடீ்டு உளவியல் (TRANSPERSONAL PSYCHOLOGY)  

அைிவுொர் உளவியல் (COGNITIVE PSYCHOLOGY ) --  ேனீ் பியாரே---அைிவு வளர்ச்ெி ரகாட்பாடு 

ரைலும் முக்கிய உளவியலாளர்கள் : 
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.பவப்பர் (E.H WEBBER) -- உளவியல் ஆய்வுகளின் முன்ரனாடி (பவப்பர் விதி )   2.ெீ.டி.பபக்னர்(G.T..FECHNER) – பபாருளைி 
உளவியல் 

ெர் ஃப்ைான்ெிஸ் கால்டன் –புள்ளியியல் முமைகமள பயன்படுத்தி தனியாள் ரவற்றுமை ஆய்வுகமள ரைற்பகாண்டவர். 

பைஸ்ைர் – ைருத்துவ உளவியல் முமைகள் 

ஆல்ஃபிபைட் பரீன—முதல் நுண்ைைிவு ஈவு அளவடீ்டு முமை 

பவஸ்லர் – வயது வந்ரதார்க்கான நுண்ைைிவு அளவடீ்டு முமை 

 

    அடிப்பமட உளவியல்   (PURE PSYCHOLOGY)                                                                                                                                                                      

 கட்டமைப்பு ைற்றும் பாடக்பகாள்மக 
 உளவியல் ரகாட்பாடுகள் (அ )  பகாள்மககள் 
 ைதிப்படீு,ைாற்ைம் (அ) பகுப்பாய்விற்கான 

முமைகள் ைற்றும் ஆய்வு முமைகள் 

அடிப்பமட உளவியலின்  வமககள் (BRANCHES OF 
PURE PSYCHOLOGY ) 

 01.   பபாது உளவியல் :உளவியலின் அடிப்பமட 
விதிகள்,ரகாட்பாடுகள் ைற்றும் பகாள்மககள் 

02.பிைழ்நிமல உளவியல் (ABNORMAL PSYCHOLOGY) 

பிைழ்நிமல ைனிதர்களின் நடத்மத 

03. ெமூக உளவியல் (SOCIAL PSYCHOLOGY) 

 குழு நடத்மத ைற்றும் ைனிதர்களுக்கிமடரய உள்ள 

பயன்பாட்டு உளவியல் (APPLIED PSYCHOLOGY) 

 அன்ைாடச் சூழல்களில் 
உளவியலின் விதிகள்,பகாள்மககள் ைற்றும் 
ஆய்வு முமைகமள பயன்படுத்துதல்   

 பயன்பாட்டு உளவியலின் பிரிவுகள் ( BRANCHES OF 
APPLIED PSYCHOLOGY) 

01 கல்வி உளவியல்(EDUCATIONAL PSYCHOLOGY) 

கற்ைல் – கற்பித்தல் பதாடர்பான அமனத்து 
நிகழ்வுகமளயும் உளவியல் பூர்வைாக ஆைாயும் 
அைிவியல் 

02. ைருத்துவ உளவியல் (CLINICAL PSYCHOLOGY) 

ரநாயாளிகள் ைனரநாய்கள் ைற்றும் பிைழ் நடத்மத 
(ABNORMAL BEHAVIOUR)குைித்து ஆைாய்வதுடன் அதற்கு 
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உைவுநிமலகமள குைித்த உளவியல் 

04. ஆய்வுமுமைஉளவியல் (EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY) 

உளவியல் ஆய்வுகளுடன் பதாடர்புமடய உளவியல் 

05.உடற்கூறு உளவியல்: PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY 

நடத்மதயின் உயிரியல் ைற்றும் உடலியல்  கூறுகமள 
பற்ைிய உளவியல் 

06. புலன் கடந்த ( அ ) ஆன்ைீக உளவியல்: (PARA 
PSYCHOLOGY) 

புலன் ொைா புலன் காட்ெி (EXTRA SENSORY 
PERCEPTION),முன் அைிவாற்ைல்,ைறுபிைப்பு நிகழ்வுகள் 

07. புவி உளவியல் (GEO PSYCHOLOGY) 

நிலவியல் சூழல்கள் (எ.கா) 
வானிமல,பருவநிமல,ைண்,நில அமைப்பு முமைகளுடன் 
பதாடர்புமடய உளவியல் 

08 வளர்ச்ெி ொர் உளவியல் (DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY) 

 ைனிதனின் பிைப்பு முதல் முதிர்வு வமை உள்ள 
வளர்ச்ெி நிமலகமள குைித்த உளவியல். 

ைருத்துவ ரீதியான தீர்வுகமளக் காண்கிைது. 

03.பதாழில் உளவியல் (INDUSTRIAL PSYCHOLOGY) 

பதாழிற்சூழலில் ைனித நடத்மதமய குைித்து 
ஆைாயும் உள்வியலின் பிரிவு. 

 04. ெட்ட உளவியல்*(LEGAL PSYCHOLOGY) 
 குற்ைவாளிகள் ைற்றும் ொட்ெியாளர்களின் 

நடத்மதமய ஆைாய்வரதாடு தகுந்த,குமைதீர் 
ைற்றும் ைறுவாழ்வு திட்டங்கமள முன் மவக்கும் 
உளவியல் 

 05. ரபார் (அ) இைாணுவ உளவியல். 
இைாணுவ பெயல்பாடுகளில் உளவியல் முமைகள் 
ைற்றும் ஆய்வுகமள பயன்படுத்துதல். 

 அைெியல் உளவியல்(POLITICAL PSYCHOLOGY) 
 அைெியமல உளவியல்  பூர்வைாக ஆைாயும் 
உளவியல் பகுதி 
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கல்வி உளவியல் – (EDUCATIONAL PSYCHOLOGY) 

முக்கிய வமையமைகள் 

   ஸ்கின்னர் (1958)  “ கற்ைல் – கற்பித்தல் நிகழ்வுகமள ஆைாயும் உளவியலின் பிரிவு  

குரைா&குரைா (1973) :  ைனிதனின் பிைப்பு முதல் முதிர்ச்ெி வமையுள்ள கற்ைல் அனுபவங்கமள கல்வி உளவியல் 
விவரிக்கிைது. 

பலீ் PEEL( 1950 ) : கல்விமயப் பற்ைி படிக்கும் அைிவியரல கல்வி உளவியலாகும். 

          கல்வி உளவியலின் தன்மைகள் (SCOPE OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY) 

(1) நன்கு ஒருங்கமைக்கப்பட்ட, அமைப்பு ரீதியிலான பபாதுவான உண்மைகள் 
(2) பதாடர்ச்ெியாக உண்மைமய ஆைாய்ந்து வருவது. 
(3) கற்பவரின் நடத்மதமய அைிவியல் பூர்வைாக ஆைாய்தல். 
(4) காைை காரியத் பதாடர்பு – LOGICAL VIABILITY,புைவயத்தன்மை - OBJECTIVITY , நம்பகத்தன்மை- RELIABILITY  ைற்றும் ைதிப்பு 

VALIDITY வாய்ந்தது. 
(5) நடத்மதக்கான காைைம் ெரியாக வமையறுக்கப்படுதல்.    (6) ரநர்ைமை அைிவியல் 
(6) (7) நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த பபாதுமைகள் GENERALISATION ைற்றும் முடிவுகள் RESULTS. 

கல்வி  உளவியலின் பைப்பபல்மலகள் : 
    இது பல்ரவறு காைைிகமள ொர்ந்துள்ளது. அமவயாவன: 
(1) யார் கற்பவர் ? :கற்பவரிடம் நடத்மத ைாற்ைத்மத ஏற்படுத்த அவருமடய தனித்தன்மை ைற்றும் ஆளுமை அைிந்து 

பகாள்ளுதல் அவெியைானது 
(2) கற்பவர் யாைால் கற்பிக்கப்படுகிைார்? ( ஆெிரியருக்கான  தகுதிகள் ) 

(அ) ஆெிரியரின் ஆளுமைப்பண்பு ைற்றும் குைநலன்கள் (ஆ) ஆெிரியருக்கான கடமைகள் ைற்றும் பபாறுப்புகள்    
(இ) விமைப்பு நிமல(TENSION), கவமல (ANXIETY) ைற்றும் முைண்கமள(CONFLICTS) அைிந்து கமளயும் திைன்   (ஈ) 
ஆெிரியரின் ஊக்கம்( MOTIVATION), விருப்ப அளவு( LEVEL OF ASPIRATION) ஒற்பைாழுகள்(ADJUSTMENT) ைற்றும் ைனநலன் 
(MENTAL HEALTH.) 
 (3)  எமத கற்பிக்கிரைாம் ? 
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(அ) குழந்மதகளின் வளர்ச்ெி நிமலகளுக்ரகற்ை கற்ைல் அனுபவங்கள் (ஆ) பாடப்பகுதிகமள வகுப்புவாரியாக 
ஒருங்கிமைத்தல்   (இ) ஆெிரியரின் அைிவு ைற்றும் திைன்கள். 

      (4)  எவ்வாறு கற்ைல் அனுபவங்கமள குழந்மதகளுக்கு  அளிக்கிரைாம்?  (தைிழ்நாடு): 

  1 – 4 வகுப்புகள்  பெயல்வழிக்கற்ைல் ABL ACTIVITY BASED LEARNING  - 2007 

  6 – 8 வகுப்புகள்  பமடப்பாற்ைல்கல்வி ALM ACTIVELEARNING METHODOLOGY 2007  

  9&10  வகுப்புகள்  ரைம்படுத்தப்பட்ட பமடப்பாற்ைல் கல்வி ALM+ 

5 ம் வகுப்பு     எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பமடப்பாற்ைல் கல்வி (SIMPLIFIED ACTIVE LEARNING METHODOLOGY) SALM 

2012 – 13  ம் கல்வி ஆண்டு : CCE (CONTINUOUS AND COMPREHENSIVE EVALUATION) 

கல்வி உளவியலில் உள்ள உளவியல் முமைகள் 

வ
. 

உளவியல் முமை  பபாருள்  நன்மைகள் தீமைகள் ைற்ை குைிப்புகள் 

01 அக ரநாக்குமுமை: 
பழமையான 

உளவியல் முமை. 

INTROSPECTION INTRO 
WITHIN (or) INWARD)உள்ரள 
SPIERE -LOOK ரநாக்குதல் 
அதாவது அகரநாக்குதல் 
தன்மன உற்று ரநாக்கு 
முமை 

1)எளிமையான பயன்பாடு. 
2) ரநைடியான ைற்றும் 
உடனடியான் உட்காட்ெி 
முமை 
3)தன்னுமடய எண்ைங்கமள, 
உைர்வு அைிவதின் மூலம் 
தன்னைிவு பபறுதல் 
4) எப்பபாழுது 
ரவண்டுைானாலும் 
பயன்படுத்தலாம் 

1)ஒருவைது 
ைனச்பெயல்பாடு 
பதாடர்ந்து ைாறுபடுதல். 
2)நம்பகத்தன்மை 
ைற்றும் புைவைத்தன்மை 
அற்ைது. 
3)ஆைாய்ச்ெியாளமை 
(அ)ஆட்படுபவமை 
(SUBJECT) ொர்ந்தது 

பபரியவர்களுக்
கு   
பபாருந்தும்மு
மை 
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02 உற்றுரநாக்குதல் 
(OBSERVATION) 
(வமககள்) 

1)ரநர்முக VS 
ைமைமுக 
2)வமையறுக்கப்பட்ட
. VS வமையறுக்க 
ப்படாத 
3) பங்ரகற்புடன் 
கூடிய VS  
பங்ரகற்பு அற்ை. 

 ஒருவரின் 
நடத்மதயின் 
புலன்காட்ெிமய 
இயற்மகச்சூழ்லில் ைற்ை 
நபர் ஆைாயும் முமை. 
படிநிமலகள் 
1)புலன் காட்ெி 
2)உற்று ரநாக்கமல 
பதிவு  பெய்தல் 
3)வமகப்படுத்தல்& 
பகுத்தாைாய்தல் 
( CLASSIFICATION& 
ANALYSIS) 
4)பபாதுமைப்படுத்துதல் 
(GENERALISATION)) 

1.ைனித நடத்மதமய 
ஆைாய்வதன் முக்கிய 
பங்கு 2.இயற்மகயானது, 
வமளந்து பகாடுக்கும் 
தன்மை ெிக்கனமுமை 
3.குழந்மதகளின் 
வளர்ச்ெிப்பண்புகமளக்குைி
த்து ஆைாய ஏற்ை முமை. 

1)புைவய நடத்மதமய 
ைட்டுரை 
ஆைாயமுடியம் 
2)ஆைாய்ச்ெியாளரின் 
தற்கருத்து. 
3)காைைகாரிய 
பதாடர்பு இல்லாதது 
4) பைதுவான ைற்றும் 
அதிக விையத்மத 
ஏற்படுத்தும். 

ஆெிரியர்கள் 
ைாைவர்களின் 
நடத்மதமய 
அைிய உதவும் 
முமை 

03 ரொதமன முமை 
(அ) 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட் 
உற்றுரநாக்கல் 
முமை 
வமக 
1)ஆய்வகரொதமன 
முமை 
2)ஆய்வகத்திற்கு 
பவளிபய ரொதமன 
முமை 
நடத்மதயியல் 

EXPERIMENT (Latin)-TRIAL or 
TEST  முயன்றுபெய்தல் 
இரு நபர்கள்; 
1.ஆய்வாளர் 
2.ஆட்படுபவர் 
மூன்று ைாைிகள் 
1.தனித்து இயங்கும் 
ைாைிகள் [INDEPENDENT 
VARIABLES]. 
2.ொர்ந்தியங்கும் ைாைிகள் 
[DEPENDENT VARIABLES] 
3,குறுக்கீடு ைாைிகள் 
 [ INTERVENING VARIABLES] 

1.ொதாைை நடத்மதக்கான 
காைைங்கள் புரிந்து 
பகாள்ளுதல் 
2.நம்பகத்தன்மை & 
அமைப்பு ொர்ந்தது. 
3.திரும்ப பெய்ய முடியும். 
4.ரநைடியாக ெரி 
பார்க்கமுடியும் 
5.ெிக்கலான 
பிைச்ெிமனகமள ஆய்வு 
பெய்யமுடியும் 
6.துல்லியைான முடிவுகள் 

1. பெயற்மக சூழல் ஒற்மைைாைி 
விதி 
J.B.MILL 
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04
. 

வாழ்க்மகத் 
துணுக்கு முமை  : 
(ANECTODAL METHOD) 
ெில முக்கிய 
நிகழ்வுகளி  ருந்து 
பபாதுமைப்படுத்துதல் 
உற்றுரநாக்கல் 
முமைமய ஒத்தது 

படிகள்: 
1.கண்கூடாக பார்ப்பமத 
பதிவு பெய்தல் 
2.ெரியான 
விளக்கைளித்தல் 
3.பதாகுத்தல் 

 உற்று 
ரநாக்கலின்விமளவு 
முன் நிகழ்வுகமள 
பகுப்பாைாய்தல் 
ைாதிரிச் சூழல்களின் 
வழி 
நடத்மதமய தீர்ைானித்தல் 

யூகங்கள் (அ) 
பொந்த கருத்துகள் 
கலந்து ரபாதல் 
முழு உண்மைமய 
பவளிக்பகாைைமுடியா
து 
எதிர் ைமை 
நிகழ்வுகள் 

 

05 ரவறுபாடு(அ) 
ஒப்புமை 

( DIFFERENTIAL 
METHOD ) 

இயற்மகச் சூழலில் 
நமடபபறும் ஆய்வு 

மு 
மை 

வமககள் (4) 
1)இமடத்பதாடர்புமுமை 
(CORRELATION METHOD) 
2)கள ஆய்வு முமை 
 ( FIELD SURVEY METHOD) 
3)பநட்டு இமைப்பு 
முமை (LONGITITUDINAL 
METHOD)         
4)குறுக்கமைவு முமை 
(CROSS SECTION METHOD) 

1)தனியாள் 
ரவற்றுமைகமள அைிய 
ெிைந்த மூமை 
2.தைக்குையீடீு,நிைல்கள்,ரபா
ன்ைவற்மை 
பயன்படுத்துதல் 
    3.முடிவுகமள புமனய 
இயலாது. 
4.புள்ளியியல் பயன்பாடு. 

ைனிதர்களின் 
பபாதுவான 

நடத்மதகமள 
ைட்டுரை ஆைாய 

இயலும் 

கல்வி ைற்றும் 
ெமூக 

உளவியல்கள் 

06 ைருத்துவ முமை 
(ைருத்துவஉளவிய
ல்) 
தனியாள் 
நடத்மதமய 
ஆைாயும் முமை 

 

படிநிமலகள் 
1.பிைச்ெிமனமய 
ஆய்ந்தைிதல் 

2.பிர்ச்ெிமனக்கான 
ெிகிச்மெ 

1.தனியாள்உளவியல் 
2.பிைழ்வுற்ை நபரின் நலன் 
3.ஆய்தைிதல் ைற்றும் 
ெிகிச்மெ முமை  
4.பிைச்ெமனமய ஆழைாக 
ஆைாய்தல்  

1.திைமை வாய்ந்த 
ைருத்துவர்/உளவியல்
லாளர்கல் 
2.தனி நபர் ொர்ந்தது 

1.ைருந்துகள் 
2.ைன 
பகுப்பாய்வு 
3.அைிவுமைபகர்த
ல் 
4.தன்கருத்ரதற்ை
ம் (Self suggestion) 
05.உளைருத்துவ
ம் (Psycho theraphy) 
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07
. 

தனியாள் ஆய்வு 
முமை; [case study 
method] 
தனி 
நபமைரயா,குழு 
பிைச்ெமனமய 
ஆய்ந்தைிதல்  

படிநிமலகலள் 
1.பிைச்ெமனமய 
அமடயாளம் கானுதல் 
2.தகவல்கமள 
திைட்டுதல், 
3.பிைச்ெிமனமய 
ஆய்ந்தைிதல் 
4.தகுந்த குமைதீர் 
நடவடிக்மக 
5. பதாடர்ந்து 
கண்காைித்தல் 

1.குைிப்பிட்ட அல்லது 
ெிைப்பு வாய்ந்த 
பிைச்ெிமனகமள 

ஆைாய்ந்து ெரி பெய்தல் 
2 பிைச்ெிமனமய 

முழுமையாக புரிந்து 
பகாள்ளுதல் 

3.ஆட்படுபவரின் 
பிைச்ெிமனமய உைர்ந்து 

ஆற்றுப் படுத்துதல் 

1. ஆட்படுநர் கூறும் 
விபைங்கள் 

தற்ொர்புமடயமவ. 
எனரவ அதமன  

ெரிபார்க்க இயலாது. 
2. உள்ளுைர்வு பதிவு 

முமை 
3.ஆய்வாளரின் 
அனுபவைின்மை 
தவைான ைதிப்படீ்டிற்கு 
வழி வகுக்கும் 

1. 
ஆெிரியர்களுக்கு 
ைாைவர்களின் 
பிைச்ெிமனகமள 
அைிய ைிகவும் 

பயனுள்ள 
முமை 

08 வினா நிைல் முமை 
[QUESTIONAIVE 

METHOD] 
 

தகவல்கமள பபை 
உகந்த முமை 

ரகள்விகள் 
1. திைந்த வமக 
2. மூடிய வமக[YES 

or NO] 
3. [MULTIPLE CHOICE] 

எளிய பதளிவான, 
புரிந்து பகாள்ளக் 
கூடிய வமக  

1.குமைந்த ரநைத்தில் 
அதிக ரகள்விகளுக்கு 
பதில் பபறுதல் 
2. பதாமல தூைத்தில் 
இருந்து பகாண்ரட தகவல் 
பபறுதல் 
3. குழுக்கமள(அ) 
நபர்கமள ஒப்பிட ெரியான 
முமை 

1. உடனடியாக 
அளிக்கப்படும் 
பதில்கரள 

நம்பகத்தன்மை 
வாய்ந்தமவ 

ரவறு 
வடிவங்கள் 
கருத்துக் 
கைிப்பு 

9 பபாருளைி 
உளவியல் முமை 
[PSYCHO-PHYSICAL 

METHODS] 
 

கருவிகமள பயன்படுத்தி 
ரொதமன 
பெய்யும்முமை GUTSAV 
FECHNAR[பபக்பனர்]  
குமை ைாறுதல் முமை  
2.ைாைாத தூண்டல் 
முமை  
3. ெைாெரி முமை 

புலன் உைர்வு ைற்றும் 
தூண்டல் துலங்கல் 
சூழ்நிமலகமள அைிய 

புள்ளியியமல 
அடிப்பமடயாகக் 

பகாண்டது. 
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கல்வி  உளவியலின் வைம்புகள் (அ) பைப்பபல்மலகள் [SCOPE AND AREAS] 

ரகால்ஸ்னிக் ( [KOLESNIK] : 

 ( 1 ) ைாைவர்களிமடரய ஏற்படும் தனியாள் ரவற்றுமைகள்  ( 2 ) ஊக்கம்  ( 3 ) கற்பித்தல் முமைகள்  

 ( 4 ) ைதீப்படீு ( 5 ) வகுப்பமை ரைலாண்மை ( 6 ) ைனநலன் ( 7 ) பண்பாக்கம் 

ஹ்.க்.லிண்ட்கிரைன் LINDREN] 

:1.கற்பவர் [LEANERS]      2.கற்ைல் அனுபவங்கள் [LEARNING EXPERIENCES] 3.கற்கும் முமைகள் [LEARNING PROCESS]     4.கற்ைல் 
சூழ் நிமல[LEARNING SITUATIONS]   5.கற்பிப்பவர் [TEACHERS] 

கல்வி உளவியலின் முக்கிய பைப்பபல்மலகள் [LOCAL AREAS OF EDUCATION] :  

`1.கற்பவர் [LEANERNS] 2.கற்கும் முமைகள் 3. கற்ைல் சூழ்நிமல 

கல்வி உளவியமல ஆெிரியர்கள் அைிந்து பகாள்வதின் அவெியம்: [NEED FOR TEACHERS TO LEARN ) 

கல்வியின் கருத்தியல் பகுதி [THEORY OF EDUCATION] 

01.குழந்மதயின் வளர்ச்ெி நிமலகமள புரிந்து பகாள்ளுதல் [UNDERSTANDING DEVOLOPMENT OF CHILDRENS] 

02. வகுப்பமைக் கற்ைலின் தன்மை [NATURE OF CLASS ROOM LEARNING]    03.தனியாள் ரவற்றுமைகள் [INDIVIDUAL DIFFERENCES] 

04. ெிைப்பான கற்பித்தல் முமைகள் [EFFECTIVE TEACHING METHODS] 

05 குழந்மதயின் பிைச்ெிமனக்கான காைைங்கமள அற்ந்து பகாள்ளுதல் [UNDERSTAND CAUSES OF PROBLEM OF CHILDRENS] 

06. ைன நலன் பற்ைிய அைிவு [KNOWLEDGE OF MENTAL HEATH]   07.கமல திட்ட வடிவமைப்பு [CURRICULAM CONSTRUCTION] 

08.கற்ைல் அமடமவ ைதிப்பிடுதல் [MEASUREMENT OF LEARNING OUTCOME] 
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09அைிவுமை பகர்தல் ைற்றும் ஆற்றுப்படுத்துதல் [GUIDANCE AND COUNSELLING] 

10. ரநர்ைமை ைனப்பான்மை உருவாக்கம் [DEVOLOPING AND COUNSELLING]  11.குழு ைனப்பான்மை [GROUP DYNAMICS] 

 

 

 

கல்வியின் பெயல்முமை பகுதி  [PRACTISE OF EDUCATION] 

1.ஒழுக்கம் [DISIPLINE]    2..ஒலி,ஒளி உபகைனங்கள் [USE OF AUDIO VISUAL AIDS]  3.பள்ளி ைற்றும் வகுப்பு நிர்வாகம்   
4.அட்டவமன [time table]      5.இமனக்கற்ைல் பெயல்பாடுகள் [co-curricular activities]  6.புதிய உத்திகள்[innovative methods] 

7.புத்தகங்கள் உருவாக்கம் [production of books] 

 

 

 

FOR COMPLETE NOTES FOR PSYCHOLOGY USEFUL FOR TET PAPER II PGTRB 

CONTACT :- INSPIRE ACADEMY POLLACHI 

CELL:- 9487623727 
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