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18th July 2020 – End November 

1. DERC - BASICS ( 4 hours) 
2. Specialized lectures
3. DERC – Advanced ( 4 hours)  
• Senior facilitator (Mentor)
• Junior facilitator ( Mentor)
• Certificate of training   

Lecture
Learning 

Practice 
Reflect  

Feedback 
Reflect  

Perform  
Reflect  

ஆய்வுக்கான தலைப்புகள்

சவால்களும் சமூக எதிர்பார்ப்புகளும், கற்பித்தல், சுகாதாரம், கல்வி திட்டம், மதிப்பீடுபபற்ற ாரின் 
பராமரிப்பு, கல்விச்சூழல், ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி, மாணவர்களின் ஆராய்ச்சிகள்

நலடபபறும் ஆய்வு 
நடவடிக்லககள்

ஆய்வு 
பயிற்சி 
நிகழ்ச்சிகள்

மாணவர்களின்
ஆய்வுகள்

DRC ஆய்வு பயிற்சி
நிகழ்ச்சிகள்



தர்மராஜகல்வி ஆராய்ச்சி 
மாநாடு 2020

கற்பித்தைில் 
நிபுணத்துவ
ம் பபறுதல்

விடயத்தில்
நிபுணத்துவம் 

பபறுதல்

விடயத்லத 
பற் ி அ ிந்து 
பகாள்ளுதல்

கற்பித்தல் 
பற் ி அ ிந்து 
பகாள்ளல்

அ ிந்து 
பகாள்ளுதல்

விளங்கிக் பகாள்ளுதல்

உருவாகுதல்

ஆசிரியராக 
உருவாக்கம் 
பபறுதல்

பவற் ி





வெற்றிகரமான கல்வி
ஆராய்சச்ிக்கான பத்து படிகள்

முதலாம் நிலல

1.தலலப்பிலனவதரிவு

வசய்தல்

2.தலலயீடுமற்றும்
எதிர்பாரக்்கப்பட்ட

விலளவு

3.குறிக்ககாள்

4.ஆய்வுமுலறமற்றும்
கருவி

5.மாதிரிலயவதரிவு
வசய்தல்

இரண்டாம் நிலை
6. திட்டத்திலன எழுதுதல்
7. தரவுகள் றசகரிப்பின்
தரத்திலன உறுதி பசய்தல்
8. தரவுகலள பகுப்பாய்வு 
பசய்தல்
9. சுருக்கம் மற்றும் ஆய்வுக் 
கட்டுலரகள்
10. பலடப்புகள் மற்றும்
பவளியீடுகள்



1

உங்களது ஆய்வுத் தலைப்பு என்ன? 



தலலப்பிலனவதரிவு வசய்தல்

• கல்வி வசயல்முலற

– கற்பித்தல் முல கள் 
– மதிப்பீடு பசய்தல்

• கல்வி சுற்றுச்சூழல்
• பபௌதகீ அலமப்பு
• கற்பித்தலுக்கான வளங்கள்/ பதாழில்நுட்பங்கள்
• மனிதவளம்-ஆசிரியர்,பபற்ற ார்,சமூகம்

• விலளவு –அ ிவு,தி ன்,தி லம,அணுகுமுல ,
நடத்லத,தன்லம,ஞானம்

• கல்வியின் உள்ளடக்கம்-பாடத்திட்டம்



கல்வி வசயல்முலற

சமூகத்தின் எதிர்பார்ப்புகள்;கல்வியின் விளைவுகள்

எப்படி மதிப்படீு சசய்வது?

எளதக் கற்பிப்பது?/ கற்பது?

அவர்களுக்குத் 
ததளவயானளத எப்படி 
கற்பிப்பது?



கல்வி என்பது

உலகத்லத மாற்ற

நீங்கள் பாவிக்கக்

கூடியமிகப் பலம்

ொய்ந்தஆயுதம்
ஆகும்

பநல்சன் மண்றடைா





உைகத்திலன 
உருவாக்குவது
நமது 
எண்ணங்கறள



Thales of Miletus in Greece

• சூரியன் என்பது

உண்லமயில்
தீப்பற்றி எரியும்

உகலாகப் பந்து
மடட்ுகம.



In reality a person is an ever changing collection of materials and mental process 



புத்தவபருமான்

• மனிதன் என்பென்

தினந்கதாறும்

மாற்றம் வபற்றுக்

வகாண்டிருக்கும்

வபாருடக்ள் மற்றும்

உளவியல்

வசயல்பாடுகளில்

ஒன்று கசர்ந்த
கசகரிப்புஆகும்



கல்வியின் பங்குதாரரக்ள்

கல்விஅமைசச்ு,
தேசியகல்வி

நிறுவனை்,
பரீடம்சகள்

திமைக்களை்,
கல்விபிரசுரங்கள்

திமைக்களை்,
ைாகாைக்கல்விே்

திமைக்களை், 
வலயக்கல்வி

காரியாலயை,் ்
தகாட்டக்கல்வி

காரியாலயை்

கலாச்சாரம்

சமூகம்

கல்வி அளமச்சு

சபற்த ார்

ஆசிரியர்

மாணவன்



ஆய்வு ேமலப்பின்
முக்கியேத்ுவை்

• ேற்தபாமேயஆரவ்ை்

• பபாதுவானபிரசச்ிமன

• கல்வியின் மீோன ோக்கை்

• பசலவு

• சமுோயே்தின் அக்கமற

• ஏற்படக்கூடிய

ஆபேத்ுக்கள்

எளதக் கற்பிப்பது?

எப்படி கற்பிப்பது?

எப்படி
மாணவர்களை
மதிப்படீு சசய்வது?

எப்படி 
கல்வித்திட்டத்ளத
மதிப்படீு சசய்வது?



பிள்மளகளுக்கு கற்பிக்கப்பட தவை்டியது

எப்படி சிந்திக்க தவை்டுை் என்பதே அன்றி எமே
சிந்திக்க தவை்டுை் என்பதுஅல்ல

நாம் அதிக தநரத்ளத சசலவழிப்பது பிள்ளைகளுக்கு
எளத சிந்திக்க தவண்டும் என்பளத சசால்லிக் 
சகாடுப்பதற்காகதவ



கல்வி என்பது ேகவல்கமள கற்பது
அல்ல , அதுைனமேசிந்திக்க

பயிற்றுேல்ஆகுை்



அளனவரும் அ ிவாைிகதை.
ஆனால் மரதமறும் 
தி ளமளய ளவத்து மீளன
மதிப்பிட்டால், அது வாழ்நாள் 
முழுதும் முட்டாள் என்று 
நிளனத்து வாழும்



ஆய்வுே் ேமலப்புகள்- 2018 DERC 

• வகுப்பில் ைாைவரக்மள தகள்விகள் தகடக்
ஊக்குவிே்ேல்

• வகுப்பிற்கான ைாைவரக்ளின் ஆயே்ேை்

• கல்வியுை் குடுை்ப பிமைப்புகளுை்

• மூடிய ைற்றுை் திறந்ே வினாக்களுக்கு
ைாைவரக்ளின் பதில்

• அறிவிமனஞாபகமூடட்ல் ைற்றுை்
பிரதயாகிே்ேல்

• பகுப்பாய்வுவினாக்களுக்கு ைாைவரக்ளின்
திறமனஆய்வு பசய்ேல்



• வளரச்ச்ிக்குை் புே்திக்கூரம்ைக்குை்
இமடயிலான போடரப்ு

• முன்பள்ளி பிள்மளகளின் உடல் வளரச்ச்ிக்குை்
கல்விமுடிவுகளுக்குை் இமடயிலான போடரப்ு

• ேனி நபரக்ளுக்கு இமடயிலானதிறன்கள்

• பசச்ாோபே்மே கற்பிே்ேல்

• போடரப்ாடல் திறன்களுை் கல்விமுடிவுகளுை்

• பபற்தறாரக்ளின் பிள்மளகள் வளரக்்குை்
பாைியுை் கல்வியுை்

• ைாைவரக்ள் குறிப்தபடுமவே்துக் பகாள்வேன்
ோக்கை்

ஆய்வுத் தலலப்புகள்- 2018 
DERC 



1

உங்கள் தலைப்லப இப்றபாது எழுதுங்கள்



புதுலமகளும் எதிர்பாரக்்கப்பட்ட

விலளவுகளும்

2



தலலயீடுகளும் எதிர்பாரக்்கப்பட்ட
விலளவுகளும்

தலலயீடுகள்

•கற்பிே்ேல் முமறகள்

•ைாைவரக்மள
ைதிப்பிடல்

•கல்விமுமறமய
ைதிப்பிடல்

•கட்டிடங்கள்

•கற்பிே்ேலுக்கான
சாேனங்கள்

•போழில்நுட்பை்

•ஆசிரியரின் திறன்கள்

•பபற்தறாரின்
அணுகுமுமறகள்

விலளவுகள்
• பரீட்ளச முடிவுகள்
• தி ளமகள்
• குணவியல்புகள்
• மாணவரின் திருப்தி
• மாணவரின் ஈடுபாடு
• ஆசிரியரின் கருத்து
• சபற்த ாரின் கருத்து
• சசலவு சசயல்தி ன்





நான் ககட்பலத மறப்கபன்

நான் பார்ப்பலத நிலனவில்லெப்கபன்

நான் வசய்ெலதவிளங்கிக் வகாள்கென்



விரிவுளர

வாசிப்பு

ஒைி ஒலி
சசய்து காட்டல்

கலந்துளரயாடல்

சசய்து பார்த்தல்

கற்பித்தல்



கல்வி என்பது வெறும் பாத்திரத்லத நிரப்புெது
அல்ல, அதுஒளி ஏற்றுெதற்கு சமனானது

நாங்கள் பிள்லளகளிடம் றகட்பது அவர்களது 
புத்திலய மழுங்கடிக்கும் றகள்விகளா?



Compassion இரக்கம்

Altruism சபாதுநல 
தநாக்கு

Communication சதாடர்பாடல்

Collaborate கூட்டு முயற்சி

Social 
responsibility

சமூகப் 
சபாறுப்பு

Adoptability சநகிழ்வுத்
தன்ளம

Tolerance சபாறுளம



வாழ்க்லக
மற்றும் 
பதாழில்
தி ன்

கற் ல் மற்றும் 
புத்தாக்க 
தி ன்கள்

தகவல் 
ஊடகம் 
மற்றும் 
பதாழில்நுட்ப 
தி ன்கள்

தரம் மற்றும் மதிப்பீடு

பாடத்திட்டம் மற்றும் அ ிவுறுத்தல்

பதாழில்முல  முன்றனற் ம்

கற் ல் சூழல்

21ஆம் நூற் ாண்டின் 
மாணவர் கற் ல் 
விலளவுகளும் 
ஆதரவு 
அலமப்புகளும்



Creativity
பலடப்பாற் ல்

Communication
பதாடர்பாடல்

Critical Thinking
விமர்சன சிந்தலன

Collaboration
கூட்டு முயற்சி



அடிப்பலட அ ிவு
அன் ாட றவலைகளுக்கு மாணவர்கள் தம் 
தி லன பாவிக்கும் முல 

1. எழுத்த ிவு
2. எண்அ ிவு
3. விஞ்ஞான அ ிவு
4. கணினி அ ிவு
5. பபாருளாதார அ ிவு
6. கைாச்சார மற்றும் குடியியல் அ ிவு
7. அழகியல் அ ிவு
8. தத்துவவியல்

தி ன்கள்
சிக்கைான சவால்கலள மாணவர்கள் எப்படி 

எதிர்பகாள்கி ார்கள்

1. விமர்சன சிந்தலன
2. பலடப்பாற் ல்
3. பதாடர்பாடல்
4. கூட்டு முயற்சி
5. இரக்கம்
6. தனி மனித உ வுகள்

குணாதிசயங்கள்
மாறும் சூழலை எப்படி மாணவர்கள் எதிர் 

பகாள்கின் ார்கள்

1. ஆர்வம்
2. முயற்சி
3. நிலைத்தன்லம
4. பநகிழ்வுத்தன்லம
5. தலைலமத்துவம்
6. சமய மற்றும் கைாச்சார அ ிவு

ஞானம்
வாழ்க்லக பற் ிய ஆழ்ந்த அ ிவு

1. நிலனவாற் ல்
2. மதிப்பளித்தல் மற்றும் அடக்கம்
3. பபாதுநைம்
4. நன் ி உணர்வு
5. றதசபக்தி
6. சுயவிமர்சனம்

இைங்லகக்கான கல்வித்திட்டம்



APPRECI ATI VE 

I NQUI RY

ஆதரவுடன் கூடிய விசாரலண



Child Rearing Practices create the world

@l ~̀ky wnn~@n~ qr#vn~ r#kbl  ̀gn~n  ̀kYm@v|qyyQ



எனக்குத் வதரிந்த ஒகர ஒருவிடயம் எனக்கு
ஒன்றும் வதரியாது என்பகத



Tamil version 

Education is not just a part of life; 
education is the life that start from birth (conception)
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கல்வியின்

ரகசியம்

மாணெரக்லள

மதிப்பதில்
தங்கியுள்ளது

நாம் எமது மாணவர்கலள மதிக்கிற ாமா?





Innovations & Expected outcomes
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புத்தாக்கங்களும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
விலளவுகளும்


