குறந்தை மம்பாடு ற்றும் கற்பித்ைல் முதமகள் - ைாள் – II
கற்மல் - Learning
* கற்ின் தன்மந நற்றும் பக்கினத்துயம் - Natural and Importance of Learning
* ின கற்லுக்கு(Simple Learning)அடிப்மை:
* தூண்ைல் -துங்கள் ததொைர்பு (Stimulus - Response)
* சிக்கொ கற்பலுக்கு (Complex Learning)அடிப்மை - அிவுத்தின் (Cognition),புன்கொட்சி
(Perception),புரிந்துதகொள்ளும் தின் (Understand)
* கற்ொது ஊக்கிகின் ஆர்யம், தண்ணிவு பபம் மைதறுகிது.
* கற்ல் ன்பகத் தன்மந தகொண்ைது.
* கற்ல் அமத்து உனிரிகிைபம் கொணப்டுகிது.
* கற்ல் ன்து யொழ்க்மகனின் இமைனில் ற்டும் ஒரு அயிைக்கூடின ைத்மத நித ைத்மதக்கு
அடிப்மைனொகக் கற்ல் அமநகிது.

* கற்ல் அனுயங்கொல் மைதறுகிது.
* கற்ல் ன்து னிற்சி நற்றும் அனுயத்தின் யொனிொக ஒருயிைம் ற்ைக்கூடின ிமனொ
நொற்த்திமக் குிக்கும்.

* கற்ல் ன்து ைத்மத நொற்த்மதக் குிப்ிடுகிது.
* கற்ல் ன்து ததொைர்புகின் அடிப்மைனில் ழும் தசனொகும்.
கற்மயின் ைனிாள் மலறுபாடு (Individual Differences in Learning)
* கற்ல் தின் ன்து ஆளுக்கு ஆள் நொறுடுகிது.
* கற்ல் வயறுொடுகள் நொணயரிைம் இருந்து ஆசிரினபொல் ீக்கப்டுகிது.
* நொணயரின் கற்கும் ஆற்ல்
* கற்தற்கொ நொணயரின் பனற்சிபம் ஊக்கபம்
* கற்தற்கு டுத்துக் தகொள்ளும் வபம்.
* ொைப்தொரும புரிந்து தகொள்ளும் தின்.
* நொணயரின் அியொண்மந
* நொணயரின் ஆர்யம், நப்ொன்மந, ொட்ைம் வொன்மய.
கற்மல் அரவு (அ) கற்மல் பாதை (Learning Curves)
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* கற்ல் யிி்மவு (அ) படியிம யமபைத்தின் பம் யிக்குயவத கற்ல் யிமவு (அ) கற்ல் ொமத
ப்டும்.

* கற்றுக்தகொள் டுத்துக்தகொள்ளும் தைமயகள் டுக்மகக் வகொட்டில் (X-அச்சில்) குிக்கப்டும்.
* ஒவ்தயொரு தைமய கற்றுக்தகொண்ை யரிகின் ண்ணிக்மக தசங்குத்து வகொட்டிலும் (Y-அச்சில்)
குிக்கப்டும்.

* ிமபனன் நற்றும் ஹொர்ட்ைர் ஆகின உயினல் அிஞர்கள் நொணயர்கது கற்ம கற்ல் ொமதபைன்
ஒப்ிட்டுள்ொர்.
* கற்ல் யமவு 3 யமகப்டும்.
கற்மல் லதரலின் லதககள் (Types of Learning Curves)
1.மேடி முன்மனற்மத்ைிதன காட்டும் கற்மல் லதரவு (அ) குறி ஆற்மல் (Positive Accelerated Learning Curve)
* கற்ல் ஆபம் ிமனில் நிகக் குமந்து அயில் ஆபம்ித்து டிப்டினொக அதிகரிப்மதக் கொட்டும் கற்ல்
யமயொகும்.

னிற்சினின் கொபணநொக கற்ல் ன் அதிகரிக்கிது.
2. எைிர்தமான முன்மனற்மத்தைக் காட்டும் கற்மல் லதரவு (அ) குலி ஆற்மல் (Negative Accelerated
Learning Curve)
* ஆபம் ிமனில் கற்ல் ன் அதிகநொகவும் வொகப் வொக ன் குமந்து தகொண்வை யருயமத கொட்டும்.
3.S-அதப்புக் ககாண்ட கற்மல் லதரவு (S-Shape Learning Curve)
* கற்ல் ற் இக்கங்கமக் தகொண்டு அமநபம் வொது அதன் அடிப்மைனில் தப்டும் கற்ல் யமவு.
ஆம்ப சுணக்கம் (Initial tag)
* கற்யர் ஒரு கொரினத்மத தசய்யதற்கு தன்ம தனொர் தசய்து தகொள் வயண்டினதொல் ஆபம் சுணக்கம்
கொணப்டும்.

* கற்ல் ஆபம்த்தில் பன்வற்நின்ி கொணப்டும்.
பயன் அைிகரித்ைல் (Increasing Gain)
* னிற்சி நற்றும் மக்கம் கொபணநொக ஆபம் சுணக்கம் நொி தசனல் (அ) கொரினம் அதிக வயகத்துைன் கற்றுக்
தகொள்ப்டுகிது.

பயன் குதமைல் (Decreasing Gain)
* அதிகவபம் கற்ொல் ின்குதினில் கற்ின் ன் குமன ஆபம்ிக்கிது.
சேிதய (அ) மைக்க ேிதய (Platue)
* ற் இக்கநின்ி ஒவப ிமனில் கற்ின் னன் இருப்து.
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முடிலில் அைிகரித்ைல்
* சநிமக்குப் ின்ர் கற்ல் ன் அதிகரித்தல்
கற்மல் லிதரவு முற்றுப் கபறுைல் (Peak Performance or Genith)
* ம்நொல் அதிகட்ச அவுக்கு வநல் கற்றுக் தகொள் படினொத ிமனிமக் குிக்கும்.
கற்மலுக்குரி காணிகள் - Factors in Learning
* ஊக்குயித்தல் (Motivation)
* கிர்ந்து னிற்சி டுத்தல் (அ) இமைதயியிட்டு கற்ல்
* கற்ல் நொற்ம்
* தண்ணிவு
* ரிசு நற்றும் தண்ைம
* இமனபு - ததொைர்டுத்திக் கற்ல் (இதுவய தரிதும் ிர்ணனிக்கும் கொபணி)
* படியிம அிந்து தகொள்ளுதல்
* படியிம (அ) யிமயிம அதிகரித்தல்
* இமைதயி அமித்துப் மகுதல்
* ற்கவய கற்றுக்தகொண்ை ஒன்ம நற்தொன்மக் கற்றுக் தகொள் னன்டுத்துதல்.
கற்மல் மகாட்பாடுகள் - Theories of Learning
* கற்ல் வகொட்ொடுகள் 2 ிரிவுகில் அைங்கும்.
1.தூண்டல் - துயங்கல் கைாடர்பு மகாட்பாடுகள் - Stimulus - Response Theories
* தொர்ண்மைக்கின் இமணப்புக் வகொட்ொடு
* ொவ்வொயின் ஆக்க ிமனிறுத்தல்
* ஸ்கின்ரின் தசனல்டு ஆக்க ிமனிறுத்தல்

2. அமிலிப்பய மகாட்பாடுகள்
* பழுமநக் கொட்சி வகொட்ொடு - தகய்ைொல்ட்
* அனுயப்புக் வகொட்ொடு
* ைொல்நன் வகொட்ொடு
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* உட்கொட்சியமிக் கற்ல் - வகொஹர், தயர்திநர், குர்த், தயின்.

முன்று ைலமிக் கற்மல் - Trail and Error Learning
* இ.ல். தொர்ண்மைக் ன் அதநரிக்க கல்யி உயினல் அிஞர் தயினிட்ைொர்.
* பூம, ினிம மயத்து இச்வசொதமமன தசய்தொர்.
* தூண்ைல், துங்களுக்கிமைவன உள் உமய யலுப்டுத்துயவத கற்ல்.
* பனன்று தயிக் கற்கும்வொது சரினொ துங்கல் யலுப்டுகின்து.

ைார்ண்தடக்கின் கற்மல் லிைிகள்
1. லிதரவு லிைி - Law of Effect
* இன்ம் அல்து யர்ச்சினின் கொபணநொக ஈர்க்கக் கூடின தசனமவன நிதன் யிரும்ிச் தசய்கிொன்.
* யிமவுகம திர்ொர்த்து கற்கின் பமக்கு யிமவு யிதி ன்று தனர்.
2. பிற்சி லிைி - Law of Exerciese
* ொம் கற்றுக் தகொள்ளும் ந்த தசனலும் னிற்சினின் அடிப்மைவன.
* ஒரு கொரினத்மத திரும்த்திரும்ின தசய்பம் வொது அது ிமனொக இைம் தறுகிது.
3. ைார்ேிதய லிைி - Law of Readiness
* கற்ல் சிப்ொக அமநன கற்க பமபம் ஒருயர் தன்மத் தனொர்டுத்திக் தகொள் வயண்டும்.
* உைல், உள்ம் இபண்டும் தனொர் ிமக்குயப அமய ல் அமநப்ில் தசனல்ை வயண்டும் ன்து
தனொர்ிம யிதி ப்டும்.
ஆக்க ேிதயமறுத்ைல் மூயம் கற்மல் - Classical Conditioning
* ொவ்வொவ் னும் பஷ்ன ொட்டு அிஞர் 1904ல் கண்ைிந்தொர்.
* திர்யிம ஆக்க ிமபறுத்தும் (அ) S-type ப்டும்.
* தசனற்மகத் தூண்ைல் இனற்மகத் தூண்ைலுக்குரின யலுயிமப் தற்று அவத திர்யிமமன (அ) இனற்மக
துங்கம தயிப்டுத்துயதொகும்.

* வசொதமக்கு னன்டுத்தின யிங்கு - ொய்
- உணவு - உநிழ்ீர் சுபத்தல்
- நணி ஓமச + உணவு - உநிழ்ீர் சுபத்தல்
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- நணி ஓமச + உநிழ்ீர் - சுபத்தல்
* ஆக்க ிமனிறுத்தல் பம் தப்டும் கட்டுப்டுத்தப்ட்ை துங்கல் ததொைர்ின் அடிப்மைனில்
தப்கிது.
பாவ்மயாலின் ற்கமாரு மசாைதன: (இபண்ைொம் ிம ஆக்கிமனிருறுத்தம்)
- ஒி + உணவு - உநிழ்ீர் சுபத்தல்
- ஒி - உநிழ்ீர் சுபத்தல்

ஆக்க ேிதயமத்ை லிைிகள்
1. உருலாைல் அல்யது உருப்கபறுைல் (Aquaisition)
* உருயொதல் மைத இமையிைொத னிற்சி அயசினம்.
* திரும்த் திரும் பனற்சி தசய்யதன் பம் கற்ம வநம்டுத்த இனலும்.
* கற்ல் ன்து திந்த கற்ொக இது அயசினம்
2.ஆக்க ேிதயமறுத்ைம் அறிந்து மபாைல் (Extinction)
* ததொைர்ந்த னிற்சி இல்மதனில் ஆக்கிமபத்தம் அமிந்து யிடும்.
* நணிவனொமசக்குப் ின்பு ொய்க்கு உணவு அமிக்கப்ையில்மதனில் ஆக்க ிமபறுத்தம் அமிந்து யிடும்.
ொய் உநிழ்ீர், சுபப்து ின்றுயிடும்.
3. ீ ண்டும் ககாணர்ைல் (spontaneous Recovery)
* ஆக்க ிமபறுத்தம் அமிந்து வொயது ிபந்தபநொது அல்.
* அமிந்துவொ ஆக்கிமபறுத்தத்திம நீ ண்டும் னிற்சிகின் பம் தகொண்டு யருதவ நீ ண்டும்
தகொணர்தல் ப்டும்.

4.கபாதுதப்படுத்துைல் (Generalisation)
* ஒரு குிப்ிட்ை தூண்ைலுக்கு ஒரு குிப்ிட்ை துங்கமத் தரும்டி தசய்தொல் அந்த குிப்ிட்ை தூண்ைம
ஒத்த குணபமைன ி தூண்ைல்களுக்கு ஒரு உனிரில் திர்யிம புரிபம் அல்து துங்கல் தரும்.
* ஒத்த குணபமைன ி தூண்ைல்கமக் தகொண்டு ஒரு திர்யிமமனப் தறுயமதவன
தொதுமநப்டுத்துதல் தரும்.
* ஒத்த குணபமைன ி தூண்ைல்கமக் தகொண்டு ஒரு திர்யிமமனப் தறுயமதவன
தொதுமநப்டுத்துதல் ன்ர்.

* இபண்டு யமக ஓமசகளுக்கிமைவன வயறுொடு ததரினொததொல் உநிழ்ீர் சுபப்தற்கு தில் குமக்கத்
ததொைங்கும். இது பம்புத் தர்ச்சினொல் யிமயது. இது வசொதம பம்புத் தர்வு ப்டும்
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5.மலறுபடுத்ைி அமிைல் (Discrimination)
* வயறுட்ை இபண்டும் தூண்ைல்களுக்கு இமைவன உள் யித்தினொசத்மத உணர்ந்து அயற்ிற்வகற்
துங்கமத் தருயது வயறுடுத்தி அிதல் ப்டும்.
6.இபண்ைொம் ிம ஆக்கிமனிறுத்தம் (Second Order Conditioning)
* ொனிற்கு நணிவனொமசபைன் வநலும் ஒரு ததொைர்ற் தூண்ைமப் னன்டுத்தி உநிழ்ீர் சுபக்கச் தசய்யது
இபண்ைொம் ிம ஆக்க ிமபறுத்தம் ன்ப்டும்.

* இபண்ைொம் ிம ஆக்க ிமபறுத்தத்மத யிை பதல்ிம ஆக்க ிமனிறுத்தவந யலுநிக்கது.
கசல்பாடு ஆக்க ேிதயிறுத்ைம் (Operant Conditioning)
* அதநரிக்க உயினல் அிஞர் ி.ப். ஸ்கின்ர் 1930ல் தயினிட்ைொர்.
* இரு கருயிசொர் ஆக்க ிமனிறுத்தம் வும் அமமக்கப்டுகிது.
* துங்கல்சொர் ஆக்க ிமனிறுத்தம் ப்டுகிது.
* ஒரு உனிரினொது குிப்ிட்ை சூழ்ிமனில் தசனல்டுயதன் பம் கற்றுக் தகொள்கிது. ஆொல் தசனல்டு
ஆக்க ிமபறுத்தத்தில் ந்தயித தூண்ைலும் இன்ிவன ஒரு உனிரினிைம் துங்கல் ற்டுகிது.
* வசொதமக்குப் னன்டுத்தப்ட்ை யிங்குகள்: புொ, ி, பூம.
* இது யிமவு யிதினின் அடிப்மைனில் அமநகிது.
* தசனல்டு ஆக்க ிமபறுத்தத்தின் அடிப்மை உண்மநகள்:
* யலுப்டுத்துதல், அமிந்து வொதல், தொதுமநப்டுத்துதல், வயறுடுத்துதல்.
* தசய்ல்டு ஆக்க ிமபறுத்தத்தின் ன்கள்: திட்ைநிட்டு கற்ித்தல் கணிி யமிக் கற்ித்தல்.
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