குறந்தை மம்பாடு ற்றும் கற்பித்ைல் பதமகள் - ைாள் – II
ஸ்கின்னரின் கற்மல் கட்டுப்பாடுகள்
* கற்தரின் செலன லுப்தடுத்ிட எரு தூண்டல் இருத்ல் வண்டும்.
* கற்தர் செலன சபிப்தடுத்ிவுடன் அத்தூண்டல் ங்கப்தடுல் வண்டும்.
* செல் சபிப்தட்டு எவ்சொரு பலநபம், அத்தூண்டல் சொடர்ந்து தனபலந ங்கப்தடுல் வண்டும்.
உட்காட்சி லறிக் கற்மல் - Learning by Insight
* பன்பனில் சபிிட்டர் - வகொஃஹனர்
* இர் செர்ன் ொட்லடச் வெர்ந்ர்.
* சகஸ்டொல்ட் னும் உபில் திரிலச் வெர்ந்ர்.
* சுல்ொன் னும் ணிக் குங்லக லத்து வெொலண செய்ொர்.
* கற்நல் ன்தது லுவூட்டும் தூண்டனொல் ிகழும் டத்ல அல்ன ன்தல வகொஃஹனரின் கருத்ொகும்.
* திச்ெலணக்குரி ீர்வு ிடீசண ெின உண்லகபின் புனன் கொட்ெின் அடிப்தலடில் வொன்றுது.
வகொஃஹனரின் உட்கொட்ெி ணப்தடும்.

* இன் அடிப்தலடில் அலது ணிக் கற்லும், ினங்குக் கற்நலும் ஆகும்.
* கூண்டில் உள்ப சதட்டிகலப உட்கொட்ெி பனம் அடுக்கிபம், குச்ெிகலப இலத்தும் ொலப்தத்ல
சுல்ொன் ன்னும் குங்கு டுத்து.

உட்காட்சி கற்மதய பாைிக்கும் காணிகள்
1.கற்தரின் தண்நிவு
2.பன் அனுதங்கள்
3.திச்ெலண வொன்றும் பலந
4.ஆம்த பற்ெி
கற்மல் ாற்மம் (அ) பிற்சி ாற்மம் - Transfer of Learning
* பன்பு கற்ந என்று ற்வதொது என்நிணில் ொற்நத்ல ற்தடுத்துது கற்நல் ொற்நம் ணப்தடும்.
* பன்பு கற்நலனத் ற்வதொது கற்றுக் சகொபிலும், ற்வதொது கற்கின்ந என்று பன்பு கற்நிலும் ெின
ிலபவுகலப ற்தடுத்துது கற்நல் ிலபவு ணப்தடும்.

* எரு கற்நல் ிகழ்ில் சதநப்தட்ட அநிவு, செல்ிநன், தக்க க்கங்கள், ணப்தொன்ல வதொன்ந ந்
அபலக் கூறும் வசநொரு கற்நல் ிகழ்வுக்கு டுத்துச் * செல்னப்தட்டு ொக்கத்ல ற்தடுத்துவ கற்நல்
ொற்நம் ணப்தடும்.

www.Padasalai.Net

* கற்நல் ொற்நத்ின் லககள் - Types of Transfer of Learning
கற்மல் ாற்மம் 3 லதகப்படும்.
1. மேடிக் கற்மல் ாற்மம் (Positive Transfer)
* பன்பு கற்ந எரு தொடம் (அ) செல் வசநொரு புி தொடத்ிலண கற்க உவுது வடிக் கற்நல் ொற்நம்
ணப்தடும். (.கொ. சடன்ணிஸ் ிலபொடக் கற்நனுக்கு லகப்தந்ொட்டம் ிலபொட கற்தது பிொக
அலது.)

2. எைிர்தமக் கற்மல் ாற்மம் - Negative Transfer
* பன்பு கற்ந எரு தொடம் (அ) செல் வசநொரு தொடம் (அ) செலன கற்க லடொக அலது. (.கொ.
திநசொிகலபக் கற்தில் ொய்சொிின் தொிப்பு.)
3. பூச்சி, சூன் கற்மல் ாற்மம் - Zero Transfer
* பன்பு கற்ந எரு தொடம் (அ) செல் வசநொரு தொடம் (அ) செலன கற்கும்வதொது வ்ி ொக்கத்லபம்
ற்தடுத்ொது. (.கொ. கி அநிவும் இலெில் உள்ப புனலபம்.)
பின்பற்மல் லறிக் கற்மல் - Learning by Imitation
* தொண்டுொ னும் உபில் அநிஞர் சபிிட்டொர்.
* திநது டத்லலப் தொர்த்து அவ வதொன்று ங்கலது டத்லிலண வற்சகொள்லல். (.கொ.
குந்லகபின் சொிபர்ச்ெி)

* வசநொருரின் கற்தலணப் தலடப்லத ொபம் உர்ந்து அனுதித்து தின்தற்றும் ஆக்கக் கற்தலண
ணப்தடும்.
கற்மல் ாற்மத்ைிற்கான மகாட்பாடுகள்
1.பலநொண கட்டுப்தொட்டுக் சகொள்லக (அ) ணக் கட்டுப்தொட்டு சகொள்லக - Theory of Formal Disciplinar
* கற்கும்வதொது ன்ண கற்றுக் சகொள்கிவநொம் ன்தல ிட வ்ொறு கற்றுக் சகொள்கிவநொம் ன்தது பக்கிம்.
அன் அடிப்தலடில் அலந்வ இக்சகொள்லக.
* ெின அடிப்தலடப் தொட் இல்புகலபக் கற்தது ற்ந ல்னொப் தொட இல்புகலபபம் பிில் தடிக்க
ிவகொலும்.
* இக்வகொட்தொட்லட கிவக்க அநிஞர் திபொட்வடொ பன்லத்துள்பொர்.
* ணக்கட்டுப்தொட்டுக் சகொள்லகல உண்லசண ொிட்டொர் ில்னிம் வெம்ஸ்.
2. ைார்ண்தைக்கின் ஒத்ைகூறு மகாட்பாடு - Theory of Identical Elements
* சதொருட்கள், ிகழ்ச்ெிகள், செல்கள் ற்றும் தொடங்கள் இலடவ எவ ொிரி எத் குங்கள்
இருக்கும்வதொது பிில் கற்நல்ொற்நம் ற்தடுகிநது.
* இக்வகொட்தொட்லட ஆரித்ர்கள்: ொர்ண்லடக், வுட்சொர்த்.
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* இக்வகொட்தொட்டின்தடி உண்லத்ன்லல ிபக்க படிொர் - க்சபன்.
3. பபாதுதப்படுத்துைல் பகாள்தக - Theory of Generalization
* ெி.சஹச்.ெட் ன்தொல் 1908ல் சபிிடப்தட்டது
* சதொதுொண ன்லபலட செல்கள் ற்றும் தொடங்கள் இலடவ பிில் கற்நல் ொற்நம்
லடசதறுகிநது.
* ெட்டின் சகொள்லகப்தடி தள்பிப்தடிப்தில் குநிப்திட்ட தக்க க்கங்கலப கற்தலிட, தனுள்ப தன சதொது
ிிகலப கற்திக்க வண்டும்.
4. பைாைர்பு ாற்மக் மகாட்பாடு -Theory of Transposition
* சகஸ்டொல்ட்(Gestalt) ன்தொல் சபிிடப்தட்டது.
* புி சதொருட்கள், செல்கள், ிகழ்ச்ெிகலபக் கண்டநிந்து ற்தடுகிநது. புி சூழ்ிலனில் படிவு கொ
தன்தடுத்தும்வதொது கற்நல் ொற்நம் ற்தடுகிநது.
* எரு ிலனில் கொப்தடும் தண்புகலப வசநொரு ிலனலக்கு ொற்றும் திற்ெிவ ொற்நத்ின்
அடிப்தலட.

* சொடர்பு ொற்நக் வகொட்தொட்டின் அடிப்தலட - உட்கொட்ெி (Insight)
* இல ொற்நிலத்ல் வெொலணகள் ணப்தடும்.
* கொக்வண திற்ெி ொற்நத்ல 2 லகொகப் திரிக்கின்நொர்.
* தக்க ொற்நம் - வடிொக திச்ெலணக்கு ிலடகொண்தது.
* செங்குத்து ொற்நம் - புி பலநில் ிலட கொண்தது.
5. குமிக்மகாள் மகாட்பாடு - Theory of Ideals
ைபுள்யு.சி.மபக்யி
* கற்க ொம் லகொலம் பலநகலப குநிக்வகொள் ிலனக்கு உர்த்ிணொல் ொம் லக் கற்கத் சொடங்கிணொலும்
தன்தடும்.

காக்மன படிேிதயக் கற்மல் மகாட்பாடு - Theory of Hierarchial Learning
* ொதர்ட் ம்.கொக்வப, அசரிக்க ொட்டு உபில் அநிஞர்.
* தள்பிக் குந்லகள் வ்ொறு கற்கின்நணர் ன்தல ிபக்க எரு கற்நல் வகொட்தொட்லட உருொக்கிணொர்.
அது அடுக்குக் கற்நல் வகொட்தொடு ணப்தடும்.

* அடுக்குக் கற்நல் தனதடி ிலனத்ன்ல உலடது.
* உர்ிலனில் உள்ப கற்நல் ிக வண்டுசணில் அன் கீ ழ்ிலனில் உள்ப கற்நல் லககலப ன்கு
கற்றுத் வர்ந்ிருப்தது அெிம்.
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* கற்நல் ன்தது டத்லபம், ெிந்லணபம் உள்படக்கி எரு செல்.
காக்மனின் கற்மல் பாதை
* குநிீட்டுக் கற்நல்
* தூண்டல்-துனங்கள் கற்நல்
* சொடர் செல் கற்நல்
* செொல் இலத்துக் கற்நல்
* வறுதடுத்ிக் கற்நல்
* கருத்துலக் கற்நல்
* ிிலக் கற்நல்
* திச்ெலணலத் ீர்க்கக் கற்நல்
ேிதனவு - Remembering
* ொம் கற்ந ிெங்கலப ணில் ங்க லத்து வலப்தடும் வதொது தன்தடுத் உவுது.
* து ெிந்லண ற்றும் கொ கொரிங்கலப ஆொய்து ிலணலப் சதொறுத்வ அலபம்.
* ெிநப்தொண கற்நல் அல ல்ன ிலணவு அெிம்.
ேிதனவு கூர்ையின் படிேிதயகள்
* உட்சொர்த் ன்தர் 4 தடிிலனகலபக் குநிப்திடுகின்நொர்.
* 1. தகுிக் குநிீடுகலப லத்து ிலணவு கூர்ல்
* 2.ீ ண்டும் சகொர்ல்
* 3.அநிந்து சகொள்லல்
* 4.ிரும்தக் கற்நல்
ேிதனலின் லதககள்
* 1. புனணநிவு ிலணவு
* 2. குறுகி கொன ிலணவு - ற்கொனிக ிலணவு
* 3. ீண்ட கொன ிலணவு - ிலனொண ிலணவு
* 4. குறுகி கொன ிலணில் 2 உறுப்புகலப ட்டுவ ிலணில் லத்ிருக்க படிபம்.
சிமந்ை ேிதனலின் இல்புகள்
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* ிலவு
* துல்னிம்
* கொன அபவு
* பிொக சபிக் சகொர்ல்
* சதொருத்ொண, தன்தடுத்க் கூடி ன்ல
ேிதனவு லச்சு
ீ
- Memory Span
* எரு பலந தொர்த்தின், தொர்த் சதொருட்கபில் த்லண சதொருட்கலப நின்நி எருொல்
ிலணவுதடுத்ிக் கூந படிபவொ அதுவ அது ிலணவு ச்ெொகும்.
ீ

* இல ிலணவு உருலப னும் கருிலப் தன்தடுத்ி அநினொம்.
* ிலணவு ச்சு
ீ
உடணடி ிலணல வெொிக்கிநது.
* து அிகரிக்க ிலணவு ச்சு
ீ
அிகரிக்கிநது.
* 4 (அ) து குந்லகபின் ிலணவு ச்சு
ீ
6 ஆக இருக்கும் ஞொதக ெக்ிின் தடிிலனகள்:
* 1. கற்நல்
* 2. ணத்ிருத்ல்
* 3. ீ ட்டுக் சகொர்ல் - எப்தித்ல் (அ) வலப்தடும் வதொது ீ ட்டுக் சகொர்து.
* 4.ீ ட்டுர்ல் (அ) ீ ட்டநில் - அலடொபம் கொண்தது.
மைி - Forgetting
* ிலணின் ிர்லநொண செல்பலநவ நி
* பன்பு கற்நனில் ெினற்லநவொ அல்னது பழுலொகவொ ிலணவு கூர்னில் ற்தடும் ிந்ொண
அல்னது ற்கொனிகொண இப்பு.
* க்கு நி ற்தடக் கொம் ொம் கற்ந என்று து ிலணில் ங்கொவ ஆகும்.
மைிின் லதககள்
1.இற்லக நி - Passive or Natural Forgetting
* இத்லக நி தூண்டுனிணொல் ிகழ்ில்லன. தல்வறு கொங்கபொல் ிகழ்கின்நது. இது இற்லக
நி ணப்தடும்.

2. செற்லக நி - Active or Morbid Forgetting
* இத்ல நி கிழ்ச்ெிற்ந அனுதம் ற்றும் சுிலணில்னொ ிலன வதொன்நற்நொல் ிகழ்கின்நது.
இது சுக்குல் பனம் ிகழ்கிநது.
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மைிக்கான காணிகள்
* கற்கும் சதொழுது வதொதுொண அபவு ணில் திொல
* கொனம் கடந்து சென்நல
* லட, குறுக்கீ டு
* அடக்குல்
* ணசழுச்ெிின் ழுச்ெி
* தூண்டனிணொல் ற்தடும் ொற்நம்
* உடல் னின்ல ற்றும் குலநதொடு உள்ப ணிலன
றுத்ைல் மகாட்பாடுகள்
* 1. தன்தொடுத்ொன் ிலபொக அில்
* 2. குறுக்கீ டு கொொக நத்ல்
(அ) பன்மனாக்கத் ைதை
* ற்கணவ கற்ந செல் ற்வதொது கற்கும் செலுக்கு லடொக அலது சதரும்தொனொண ெங்கபில்
நிக்கு கொொக அலகிநது.
* இலண ிரித்ர்கள் ஆசுசதல் ற்றும் ஹண்டர்வுட்
(ஆ) பின்மனாக்குத் ைதை
* புிொக கற்றுக் சகொள்லம் செல் ற்கணவ கற்றுக் சகொண்ட செனிலண ிலணவு கூநத் லடொக
அலது.
* இலண ிரித்ர்கள் பல்னர் ற்றும் தில்ெக்கர்.

றுத்ைல் பற்மி எபிங்காஸின் மசாைதனயும், றுத்ைல் லதரமகாடும் - Cure of Forgetting
* திங்கொஸ் வெொலணப்தடி நத்ல் ிகிம் சொடக்கத்ில் அிகொக இருக்கும்.
* கொனம் அிகரிக்க அிகரிக்க நத்ல் ிகிம் குலநபம்.
* கற்நனில் பல் எரு ி வத்ில் அல தங்கும், 8 ி வத்ில் 2/3 தங்கும், எரு ொத்ில் 4/5 தங்கும்,
கற்நற்நில் நந்து வதொகிநது.
* கல்லூரி குப்தின் 40 ிிட செொற்சதொிிற்குதின் ொர்கபது ிலணவு கூர்ல் 62 ெம்,
ீ
3
ொட்கலக்குதின் 20 ெம்
ீ
ிலணவு கூர்ந்ணர்.
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* திங்ஹொஸ் 1885ல் நி லலபவகொட்லட சபிிட்டொர். இது ிலணினிருத்ல் லபவகொடு ணவும்
அலக்கப்தடும்.

* கற்நல் நத்ல் ிகிபம்: 20 ெம்
ீ
ிிடங்கபில், 47 ெம்,
ீ
1 ொபில் 66 ெம்,
ீ
2 ொபில் 72 ெம்,
ீ
6 ொபில் 75 ெம்,
ீ
31 ொட்கபில் 79 ெம்.
ீ

* பன்று ைலமிக் கற்மல் மகாட்பாடு - இ.ல்.ொர்ண்லடக் - வெொலண.- பூலண - ெிக்கனலந
* ஆக்க ேிதயிறுத்ைல் கற்மல் மகாட்பாடு - .தி.தொவ்வொல் வெொலண.- ொய் - உிழ்ீர் சுத்ல்
* பசல்பட்டு ஆக்க ேிதய கற்மல் மகாட்பாடு - திி்.ப்.ஸ்கின்ணர் - வெொலண - னி, புநொ - வெொலண
* உட்காட்சி லறி கற்மல் மகாட்பாடு - வகொஹனர் ணிக் குங்கு வெொலண
* கரக் கற்மல் மகாட்பாடு - சூர்த் பயலின் - வெொலண ொழ்க்லக சபி

கற்மல் மகாட்பாடு - Learning Theories
* பன்று நிக் கற்நல் வகொட்தொடு
* ஈ.ல்.ொர்ண்லடக் ன்தொல் கண்டநிப்தட்டது.
* பூலணல லத்து ெிக்கனலந தரிவெொலண செய்ொர்.
* ெிக்கனலநில் தெி ன்தது ஊக்குித்ல்: ீ ன் ன்தது இனக்கு.
* தன நொண பற்ெிகலக்கு தின் பூலண இனக்லக அலடந்து.
* பற்ெிகபின் ண்ிக்லக அிகரிக்கும்வதொது நொண துனங்கபின் ண்ிக்லக குலநந்து ெரிொண
துனங்கல் உறுி செய்ப்தடுகிநது.

உட்காட்சி லறிக்கற்மல்
* செர்ணில வெர்ந் உபில் அநிஞர்கபொல் உருொக்கப்தட்டது.
* சகஸ்டொல்ட் ன்தன் சதொருள்: பழுல
* சகஸ்டொல்ட் வகொட்தொட்டொபர்கள்: உல்ப்ஹங வகொஹனர், குர்த் வகொஃகொ, வக்ஸ் சர்ிர்
* வகணரி ீவுகபில் வகொஹனர் ணிக் குங்குகபின் ீ து இவ்ொொய்ச்ெில வற்சகொண்டொர்.
* தெிபள்ப, கூண்டில் ிடப்தட்ட குங்கு உட்கொட்டி அல்னது உள்சபொனி பனம் குச்ெிொல் தத்ல அடித்து
உண்டது.

* உண்லகள் புனன்கொட்ெி ிவ வொன்றுது உட்கொட்ெி ன்ப்தடும்.
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* உட்கொட்ெி ிக்கற்நனில் கற்நல் ன்தது தண்நில ெொர்ந்து.
* இங்கு ிவகத்ின் அடிப்தலடில் கற்நல் உள்பது.
* உட்கொட்ெி ிகற்நல் அணுகுபலநகள்: சொகுத்நில் பலந, சொத்க்கூறு அணுகுபலந.
* உட்கொட்ெி ி ற்தடும் நத்லுக்கு கொம்: குறுக்கீ டு (அ) லட
* கற்நல் தண்நிவு, அனுதத்ின் பனம் ற்தடுகிநது.

அமிவுப்புயக் மகாட்பாடு
* வகொஹனர் பழுலக் கொட்ெி வகொட்தொடு
* குர்ட் சனின் அநிிப்புனக் வகொட்தொடு
* டொல்ன் வகொட்தொடு

பசல்படு ஆக்க ேிதயிறுத்ைல் மகாட்பாடு
* அசரிக்க உபில் அநிஞர் தி.ப்.ஸ்கின்ணர் பனம் இக்வகொட்தொடு ற்தடுத்ப்தட்டது.
* இது லுவூட்டல் வகொட்தொடு, கருிெொர் ஆக்க ிலனிறுத்ம் ணவும் அலக்கப்சதறும்.
* ஸ்கின்ணர் வெொலணகள் வற்சகொண்ட உிரிகள்: னி, புநொ.
* ஸ்கின்ணரின் வகொட்தொட்டில் பக்கிொணது ெரிொண துனங்கலனக் சகொடுப்தது.
* இங்கு துனங்கல் ஆக்க ிலனிறுத்ம் செய்ப்தடுகிநது.
* இில் துனங்கனொல் தூண்டல் லுவூட்டொகக் கிலடக்கிநது.
* ணி டத்லகள் தற்நி வெொலணக்கு இக்வகொட்தொடு அடிப்தலடொக அலகின்நது.
* ஸ்கின்ணர் உருொக்கி கற்தித்ல் பலந: ிட்டிட்டுக் கற்தித்ல் (அ) ிட்டிட்டுக் கற்நல்.
* செல்தடு ஆக்கிலனிறுத்ம் பனம் வர் லுவூட்டிகள் பனம் தத்ிற்கொண கொிகலப ீக்க படிபம்.
* இது வகொட்தொடு ஸ்கின்வணரின் கற்நல் ணப்தடும்.
* இில் தூண்டல் - துனங்கல் ிலபவு ிிின் அடிப்தலடில் அலகிநது.
* செல்தடு ஆக்க ிலனிறுத்னில் கற்நல் துனங்கனின் அடிப்தலடில் அலகிநது.
* இங்கு வர்ந்சடுக்கப்தட்ட துனங்கல் லடசதறுகிநது.
* இில் கற்நல் ெிந்லணின் அடிப்தலடில் அலகிநது.
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ைார்ண்தைக்கின் கற்மல் லிைிகள்
* ஆத் ிி
* ிலபவு ிி
* திற்ெி ிி
* குநிப்திட்ட செலனச் செய் உடல் ரீிொகவும் ண ரீிொகவும் ொர் ிலனில் இருக்க வண்டும்
ன்தது ஆத் ிி.

* தூண்டல் துனங்கலக்கிலடினொண திலப்லதப் தற்நிக் கூறுது ிலபவு ிி, தன் ிி
* தூண்டல் துனங்கல் திலப்பு ிரும்தத்ிரும்த ிகழுன் பனம் லு அிகரிக்கும் ன்தது திற்ெி ிி.
* பன்று நிக் கற்நல் பலநலப் தன்தடுத்ி ண் கி கக்குகள் ீர்க்கப்தடுகின்நண.
கற்மல் மகாட்பாடுகள்
தூண்டல் துனங்கல் வகொட்தொடு:
* தொவ்வனொவ் ஆக்க ிலனபறுத்ம்.
* ஸ்கின்ணர் செல்தடு ஆக்க ிலனிறுத்ல்
* ொர்ண்லடக் பன்றுநிக் கற்நல், இலப்புக் வகொட்தொடு.
ஆக்க ேிதயிறுத்ைல் மகாட்பாடு
* ஷ் உபில் அநிஞர் .தி.தொவ்வனொவ் இச்வெொலணல வற்சகொண்டொர்.
* ொின் ீ து வெொலண டத்ி இக்வகொட்தொட்லட உருொக்கிணொர்.
* கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட தூண்டுலுக்கும் கட்டுப்தடுத்ப் தடொ துனங்கலக்கும் இலடவ உள்ப சொடர்வத ஆக்க
ிலனிறுத்ம் ணப்தடும்.
* உவு ன்தது கட்டுப்தடுத்ப்தடொ (அ) இல்தொண தூண்டல் (US)
* உிழ்ீர் ன்தது கட்டுப்தடுத்ப்தடொ (அ) இல்தொண துனங்கள் (UR)
* ிவொலெ ன்தது கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட தூண்டல் (CS)
* கட்டுப்தடுத்துனிணொல் ணிணிணது தம், குட்டு ம்திக்லக வதொன்நல ிர்க்கப்தடுகின்நண.
* சொிப்தொடம் கற்திக்க கட்டுப்தடுத்துல் உவுகிநது.
* ொண்டிவெொரி கல்ிபலந கட்டுப்தடுத்துல் பலநில் அலந்துள்பது.
* ஆக்க ிலனிறுத்னில் அலபம் தூண்டல் - துனங்கல் சொடர்ச்ெி ிிின் ிலபொக ற்தடுகிநது.
* ஆக்க ிலபிறுத்ல் தூண்டல் ெொர்ந்து.
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* தூண்டல் இல்லனசன்நொல் துனங்கல் ற்தடொது.
* ஆக்க ிலனிறுத்னில் தூண்டனில் திலீடு செய்ப்தடுகிநது.
* ஆக்க ிலனிருத்னில் கற்நல் இந்ித்ணொக லடசதறுகிநது
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