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Assignment 1 

(Tutor Marked Assignment) 
ாடநறி குறினீடு: DECE-1 

நெனல்ணிக் குறினீடு: DECE-1 / /TMA-1/2022 

நநாத்த நதிப்நண்கள்: 100 

 
படிப்பு மநனத்திற்கு  ெநர்ப்ிக்கும் கமடெி தததி: 
[dthp 2022 Mk; gUtj;jpw;F rkh;g;gpf;f filrp Njjp : 30> nrg;lk;gh;> 2022 

[{iy 2022 Mk; gUtj;jpw;F; rkh;g;gpf;f filrp Njjp : 31> khh;r; 2023 

 

இதில் அமத்து குதிகளும் அ, ஆ   நற்றும் இ கட்டானநாகும் 
குதி -அ 

அமத்து  விாக்களுக்கும் விமடனளி                        (60 நதிப்நண்கள்) 

1. பின்லருலன ஒவ்வலொன்மிற்க்கும் 200 லொர்த்தைகரில் ழுதுக. 

(a)  லரர்ச்சிின் முக்கிொன கொயங்கள். 
(b)  புைிைொகப் பிமந்ை குறந்தைின் உணர்ச்சித் ைிமன்கள். 
(c)  லரர்ச்சி கண்கொணிப்பு 
(d)  ஆன் லைம் (Animism) 
(e)  ைொரம், இதச ற்றும் இக்கம் ஆகிலற்மின் முக்கித்துலம். 

    (3X5=15 ைிப்வபண்கள்) 
2. நீங்கள் ஒரு ககொதைகொய முகொத நைத்துகிமரீ்கள். இைில் 4 முைல்               

5 லதுக்குட்பட்ை பத்து பொயர் பள்ரி ொணலர்கதரக்  வகொண்ை குழு 
அதத்து, நீங்கள் ரிைொக்கத் ைிட்ைிட்டு, ஒவ்வலொரு வசதயமம் 
லிலரிக்க: 

(a) அமிலொற்மல் லரர்ச்சி. (Cognitive Development) 
(b) உைல் - கொட்ைொர் லரர்ச்சி. (Physical - Motor Development) 
(c) சமூக-உணர்ச்சி லரர்ச்சி. (Socio-emotional Development) 
(d) வொறி லரர்ச்சிக்கு உைவுகிமது. (Facilitates language Development) 



 
ஒவ்வலொரு வசலுக்கும், கைதலொன வபொருள்(கள்) கைனும் இருந்ைொல், 
அைன் வசல்பொட்தைச் வசல்படுத்துலைற்கொன நதைமுதமதக் 
குமிப்பிைவும். ஒவ்வலொரு லரர்ச்சிக்  கரங்களுக்கும் (Development Domain), 
அந்ைச் வசல்பொட்டின் மூயம் லரர்க்கப்படும் கரங்களுக்குரி (Domain) 
குமிப்பிட்ை முக்கித்துலத்தை லிரக்குக.      
    
(ஒவ்வ ொரு வெயலுக்கும் 150 முதல் 200  ொர்த்ததகளுக்கு மிகொமல் 
எழுதுக)                                          (3X4=12 ைிப்வபண்கள்) 

3. வபற்கமொரின் நைத்தைின் வலவ்கலறு வசல்கதர (பொணிகதர) 
லிரக்குக. வபற்கமொரின் ஒவ்வலொரு நைத்தைமம் குறந்தைின் 
ஆளுதத வ்லொறு பொைிக்கிமது ன்பதைப் பற்மி லிலரிக்கவும்.  

                         (700 லொர்த்தைகளுக்கு ிகொல் ழுதுக) (8 ைிப்வபண்கள்) 
 
4. (a) ஒருங்கிதணந்ை குறந்தைகள் கம்பொட்டு கசதலகள் ைிட்ைத்ைின் 
மூயம் லறங்கப்படும் ஆறு கசதலகதரப் பட்டியிடுக. இந்ை 
கசதலகள் ஒவ்வலொன்மிற்கும்  உரி பனொரிகதரக்  குமிப்பிடுக.  

                                      (200 லொர்த்தைகளுக்கு ிகொல் ழுதுக) 
 
   (b) ICDS ைிட்ைத்ைின் கைனும் 2 சலொல்கதரக் குமிப்பிடுக. 
         (200 லொர்த்தைகளுக்கு ிகொல் ழுதுக)(3+2=5 ைிப்வபண்கள்) 
 
5.  நீங்கள் ஒரு பொயர் பள்ரி தத்ைில் ஆசிரிொகச் கசர்ந்ைிருக்கிமரீ்கள் 
ன்றும், உங்கள் லகுப்பதமின் உட்பும இைத்தை ஒழுங்கதக்கும் 
வபொறுப்பு உங்களுக்கு லறங்கப்பட்டுள்ரது ன்றும் 
தலத்துக்வகொள்கலொம். நீங்கள் இைத்தை வ்லொறு ற்பொடு வசய்லரீ்கள் 
ற்றும் அவ்லொறு வசய்மம்கபொது நீங்கள் ன்ன கருத்ைில் வகொள்ர 
கலண்டும் ன்பதை லிலரிக்கவும்? இை ற்பொட்தைக் கொட்ை நீங்கள் 
ஒரு ைத லிரக்கப்பைத்தை உருலொக்கவும்.      

   (500 லொர்த்தைகளுக்கு ிகொல் ழுதுக)(5 ைிப்வபண்கள்) 
 

6. பொயர் பள்ரி தத்ைில் குறந்தைகரின் முன்கனற்மத்தை 
ைிப்பிடுலைற்கு கைனும் இண்டு கருலிகதர லிலரிக்க.   
      (300 லொர்த்தைகளுக்கு ிகொல் ழுதுக) (4 ைிப்வபண்கள்)  

 
7. குறந்தை பொரிப்பு தத்ைின் நைலடிக்தககரில் வபற்கமொர்கதர 

ஈடுபடுத்துலைற்கொன கைனும் இண்டு முதமகதரப் பற்மி லிலரிக்கவும். 

                 (500 லொர்த்தைகளுக்கு ிகொல் ழுதுக)(5 ைிப்வபண்கள்) 
 



8. சிறு குறந்தைகரிதைக ஆக்கொளொன நைத்தை ற்படுலைற்கொன 
கைனும் மூன்று கொணங்கதரப் பற்மி லிலொைிக்கவும்? குறந்தைின் 
ஆக்கொளொன நைத்தைத வபற்கமொர்கள்/ சுமூகொகக் 
தகொரக்கூடி மூன்று உத்ைிகதரப் பன்படுத்ைி லிரக்குக. 

     (500 லொர்த்தைகளுக்கு ிகொல் ழுதுக)(3+3=6 ைிப்வபண்கள்) 
 

குதி – ஆ  
20 நதிப்நண்கள் 

 
 இந்ைப் பிரிலில் குறந்தைகதரக் கலனிப்பது வைொைர்பொன நதைமுதமப் 
பிற்சிகரில் கைனும் ஒன்தம நீங்கள் தேர்வு வசய் கலண்டும். இந்ைப் 
பொைவநமிின் நதைமுதமக் தககட்டில் லிலரிக்கப்பட்டுள்ர 4,6 ற்றும் 
7 லது பிற்சிகரில் கைனும் ஒன்தமத் கைர்வு வசய்து, அைொலது DECE-1 
ைிப்படீ்டிற்கொக ஆகயொசகரிைம் சர்ப்பிக்கவும். 
 

நீங்கள் மூன்று பிற்சிகதரமம் வசய்ைொல் அது உங்களுக்குப்  
பனுள்ரைொக இருக்கும். பின்னர் நீங்கள் பிற்சிகதரத்  கைர்வு 
வசய்யொம். இது குறந்தைகதரக் கலனிப்பைிலும், உங்கள் 
அலைொனிப்புகதரப் பைிவுவசய்து, அலர்களுக்கு லிரக்கரிப்பைிலும் 
பிற்சி அரிக்கும். நீங்கள் சிமப்பொகச் வசய்ைைொகக் கருதும் பிற்சிதத் 
கைர்ந்வைடுத்து ைிப்படீ்டிற்கு சர்ப்பிக்கவும். 

பிற்சிகளுக்கொன லறிமுதமகள் பின்லருொறு: 

பயிற்ெி 4               வமொத்த மதிப்வபண்கள்: 20 

மதிப்வபண்களின் முறிவு: 

குறந்தை ற்றும் வபற்கமொதக் கலனித்து, அலைொனிப்புகதரப் பைிவு 
வசய்ைல்.            10 

அமிக்தக ற்றும் முடிவுகரின் பகுப்பொய்வு வசய்ைல்.   10 
 

பயிற்ெி 6            வமொத்த மதிப்வபண்கள்: 20 

மதிப்வபண்களின் முறிவு: 

குறந்தைதக் கலனித்து, கலனிப்தபப் பைிவு வசய்ைல்.   10 

அமிக்தக ற்றும் முடிவுகரின் பகுப்பொய்வு வசய்ைல்   10 
 
 



பயிற்ெி 7            வமொத்த மதிப்வபண்கள்: 20 

மதிப்வபண்களின் முறிவு: 

வபொருத்துைல் ற்றும் பொதுகொப்பு வைொைர்பொன நைலடிக்தககதர 
கற்வகொள்லது ற்றும் அலைொனிப்புகதரப் பைிவு வசய்ைல்.            5+5 
 
வபொருத்துைல் ற்றும் பொதுகொப்பு வைொைர்பொன அலைொனிப்புகள் ற்றும் 
முடிவுகரின் பகுப்பொய்வு.                                            5+5 

குதி - இ 

மதிப்வபண்கள்: 20  

இந்ைப் பிரிலில் குறந்தைகளுக்கொன லிதரொட்டு நைலடிக்தககதரத் 
ைிட்ைிடுைல் ற்றும் அலற்தம நைத்துைல் வைொைர்பொன நதைமுதமப் 
பிற்சிகரில் கைனும் ஒன்தம நீங்கள் வசய் கலண்டும். 

இதல குறந்தைகளுக்கொன லிதரொட்டு நைலடிக்தககதரத் ைிட்ைிடுைல் 
ற்றும் அலற்தம நைத்துைல் வைொைர்பொன நதைமுதமப் பிற்சிகள் 
ஆகும். இதல நதைமுதம பிற்சி ண்கள் 5, 8 ற்றும் 9, இந்ை 
பொைவநமிின் நதைமுதம தககட்டில் லிலரிக்கப்பட்டுள்ரன, அைொலது, 
DECE-1. கைனும் ஒரு பிற்சிதத் கைர்ந்வைடுத்து ைிப்படீ்டிற்கொக 
ஆகயொசகரிைம் சர்ப்பிக்கவும். 

நீங்கள் மூன்று பிற்சிகதரமம் வசய்ைொல் அது உங்களுக்குப் 
பனுள்ரைொக இருக்கும். இது லிதரொட்டு நைலடிக்தககதரத் 
ைிட்ைிடுைல் ற்றும் ஒழுங்கதத்ைல் ஆகிலற்மில் உங்களுக்குப் 
பிற்சி அரிக்கும். நீங்கள் சிமப்பொகச் வசய்ைைொக நீங்கள் கருதும் 
பிற்சிதத் கைர்ந்வைடுத்து ைிப்படீ்டிற்கு சர்ப்பிக்கவும். 

பிற்சிகளுக்கொன லறிமுதமகள் பின்லருொறு: 

பயிற்ெி 5            வமொத்த மதிப்வபண்கள்: 20 

மதிப்வபண்களின் முறிவு: 

ைொரிக்கப்பட்ை வபொம்தமைன் ற்றும் குறந்தைமைன் லிதரொடி, 
அலைொனிப்புகதரப் பைிவு வசய்ைல்                                    10 
 
லிதரொட்டின் வசல்பொட்தை ைிப்படீு வசய்ைல் ற்றும் முடிதல 
ழுதுைல்                                                            10 
 

 

 



பயிற்ெி 8  

மதிப்வபண்களின் முறிவு:                       வமொத்த மதிப்வபண்கள்: 20 

இண்டு வசல்பொடுகதரத் ைிட்ைிடுைல்                             5+5 
 
இண்டு வசல்பொடுகதரமம் வசல்படுத்துைல் ற்றும் அலற்தம 
பகுப்பொய்வு வசய்ைல் ற்றும் ைிப்படீு வசய்ைல்.                       5+5 
 
பயிற்ெி 9                                       வமொத்த மதிப்வபண்கள்: 20 

ைிருலிறொதல லிலரிக்கிமது                                           2 

அதமத றுசீதக்க பரிந்துதக்கிமது                              6 

ஒரு லொத்ைின் வசல்பொடுகதர ைிட்ைிடுைல்                         6 

ைிட்ைிைப்பட்ை வசல்பொடுகரின் சுருக்கொன லிரக்கம்                6 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION (DECE)  

ாடநறி குறினீடு: DECE-2 

நெனல்ணிக் குறினீடு: DECE-2 / /TMA-2/2021 

நநாத்த நதிப்நண்கள்: 100 

படிப்பு மநனத்திற்கு  ெநர்ப்ிக்கும் கமடெி தததி: 
[dthp 2022 Mk; gUtj;jpw;F rkh;g;gpf;f filrp Njjp : 30> nrg;lk;gh;> 2022 

[{iy 2022 Mk; gUtj;jpw;F; rkh;g;gpf;f filrp Njjp : 31> khh;r; 2023 

 

இதில் அமத்து குதிகளும் அ, ஆ   நற்றும் இ கட்டானநாகும் 
குதி -அ 

அமத்து  விாக்களுக்கும் விமடனளி                        (60 நதிப்நண்கள்) 

1. கீகற குமிப்பிைப்பட்டுள்ர ஒவ்வலொன்தமமம் 150 லொர்த்தைகரில் 
சுருக்கொக லிரக்கவும். 

(a) உைல் நயம்-கநொய் உணர்ைல்(ஸ்வபக்ட்ம்) 
(b) சரிலிகிை உணவு 
(c) ைொய்ப்பொயின் முக்கித்துலம் 
(d) லரர்ச்சி கண்கொணிப்பு                         (2X4=8) ைிப்வபண்கள் 

  
2. பய ஆண்டுகரொக ஆகொக்கிம் பற்மி கருத்து வ்லொறு ொமிமள்ரது 
ற்றும் அைன் பல்கலறு பரிொணங்கதர லிலரிக்கவும்.    
  (500 லொர்த்தைகரில் சுருக்கொக லிரக்கவும்; 5 ைிப்வபண்கள்)  

 
3. (a) குறந்தைகளுக்கு உணலரிப்பைில் குறந்தை பொரிப்பு பணிொரரின்  

பங்கு ன்ன?         
(300 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்; 3 ைிப்வபண்கள்) 

 
  (b) குறந்தைகளுக்கு உைல்நயம் ற்றும் ஊட்ைச்சத்து வசய்ைிகதர 

லறங்குலைற்கொக நீங்கள் வசய் ைிட்ைிைக்கூடி இண்டு 
வசல்பொடுகதர லிலரிக்கவும்.   

   (300 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்; 2+2=4 ைிப்வபண்கள்) 
 
4. கீகற குமிப்பிைப்பட்டுள்ர ஒவ்வலொரு ஊட்ைச்சத்துக்கும் கைனும் 
இண்டு வசல்பொடுகள் ற்றும் கைனும் இண்டு உணவு 
ஆைொங்கதர பட்டியிைவும். 

(a) கொர்கபொதைட்கட்  
(b) புைங்கள் 
(c) வகொழுப்பு  
(d) தலட்ைின்கள்  



(1/2 ைிப்வபண் ஒரு வசல்பொட்டிற்கு/ஒரு ஊட்ைச்சத்துக்கொன உணவு 
ஆைொைிற்கு=2X4=8 ைிப்வபண்கள்) 

 
5. (a) கயசொன அல்யது ிைொன கநொின் கைனும் நொன்கு 

அமிகுமிகதரக் கூமவும்?        
  

  (b) கநொய்லொய்ப்பட்ை குறந்தைதப் பொரிப்பைற்கொன லிைிகதரப் பற்மி 
லிலொைிக்கவும்.          (2+4=6 ைிப்வபண்கள்) 

 
6. ஒரு பொரிப்பொரொக, நீங்கள் குறந்தைக்கு ன்ன முைலுைலி 
லறங்குலரீ்கள்? 

(a) ின்சொம் ைொக்குைல். 

(b) லிளப் வபொருதர லிழுங்குைல். 

(c) கீகற லிழுந்து, தகில் லும்பு முமிவு ற்ப்படுைல். 

    (ஒவ்வலொன்றும் 150 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்) (2X3=6 ைிப்வபண்கள்) 
 
7. (a) ஒரு கர்ப்பிணிப் வபண்ணுக்கு உணதலத் ைிட்ைிடும்கபொது ன்ன 

அம்சங்கதர னைில் வகொள்ர கலண்டும்? 
     (300 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்)(4 ைிப்வபண்கள்) 

 
 (b) ஒரு கர்ப்பிணிப் வபண்ணுக்கு சச்சீர் ைி உணதல பட்டியிட்டு 

பரிந்துதக்கவும் ற்றும் பட்டியில் உள்ர ஒவ்வலொரு உணவுப் 
வபொருரியிருந்தும் அலள் வபறும் ஊட்ைச்சத்துக்கதரக் குமிப்பிைவும். 

   (3 ைிப்வபண்கள்) 

8. (a) புை ஆற்மல் (PEM) ன்மொல் ன்ன? அைன் குதமபொட்தை 
குமிப்பிைவும். (200 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்; 2 ைிப்வபண்கள்) 

  (b) ொஸ்ஸ் ற்றும் குலொளிகொர்ககொரின் அமிகுமிகதர 
கலறுபடுத்துக?     

(300 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்; (3 ைிப்வபண்கள்) 
 

9. கீகற குமிப்பிைப்பட்டுள்ர குறந்தை பருல கநொய்களுக்கொன அமிகுமி, 
கயொண்த ற்றும் ைடுப்பு ஆகிலற்தமக் குமிப்பிைவும். 

(a) கக்குலொன் இருல் 
(b) ைட்ைம்த 
(c) தைபொய்டு 
(d) சிங்கு   கநொய்க்கு 200 லொர்த்தைகள்) (2X4=8 ைிப்வபண்கள்) 



குதி - ஆ 

    (20 மதிப்வபண்கள்) 
 

இந்தப் பிரி ில், பொடவெறியின் ெதடமுதறக் தகயயட்டில் 
வகொடுக்கப்பட்டுள்ள பயிற்ெி 2 அல்லது பயிற்ெி 3 ஐ ெீங்கள் வெய்ய 
ய ண்டும், அதொ து DECE-2. 

இந்ை இண்டு நதைமுதமப் பிற்சிகதரமம் வசய்லது உங்களுக்கு 
பனுள்ரைொக இருக்கும். நீங்கள் சிமப்பொகச் வசய்ைைொக உணரும் 
பிற்சிதத் கைர்ந்வைடுத்து ைிப்படீ்டிற்குச் சர்ப்பிக்கயொம். 

இந்ை பிற்சிகரின் லிலங்கள் நதைமுதம தககட்டில் 
லிலரிக்கப்பட்டுள்ரன. ஒவ்வலொரு பிற்சிதமம் கலனொகப் படித்து, 
சுட்டிக்கொட்ைப்பட்ைபடி பிற்சி வசய்மங்கள். ஒவ்வலொரு பிற்சிின் 
பல்கலறு கூறுகளுக்கொன ைிப்வபண்கள் தககட்டிகயக 
குமிப்பிைப்பட்டுள்ரன. ஒரு பிற்சிக்கொன வொத்ை ைிப்வபண்கள் 
நதைமுதம தககட்டில் 20க்கு கல் இருந்ைொல், ைிப்படீ்ைொரர் 
பிற்சிதத் ைம் பிரித்து வொத்ை ைிப்வபண்கதர 20ல் இருந்து 
ொற்றுலொர். 

குதி - இ 

 (20 மதிப்வபண்கள்) 
 

இந்தப் பிரி ில் பொடவெறியின் ெதடமுதறக் தகயயட்டில் 
வகொடுக்கப்பட்டுள்ள 5,6 அல்லது 7 பயிற்ெிகதள ெீங்கள் வெய்ய 
ய ண்டும், அதொ து DECE-2. 
 
இந்ை இண்டு நதைமுதம பிற்சிகதரமம் வசய்லது உங்களுக்கு 
பனுள்ரைொக இருக்கும். நீங்கள் சிமப்பொகச் வசய்ைைொகக் கருதும் 
பிற்சிதத் கைர்ந்வைடுத்து ைிப்படீ்டிற்கு சர்ப்பிக்கயொம். 

இந்ை பிற்சிகரின் லிலங்கள் நதைமுதம தககட்டில் 
லிலரிக்கப்பட்டுள்ரன. ஒவ்வலொரு பிற்சிதமம் கலனொகப் படித்து, 
சுட்டிக்கொட்ைப்பட்ைபடி பிற்சி வசய்மங்கள். ஒவ்வலொரு பிற்சிின் 
பல்கலறு கூறுகளுக்கொன ைிப்வபண்கள் தககட்டிகயக 
குமிப்பிைப்பட்டுள்ரன. ஒரு பிற்சிக்கொன வொத்ை ைிப்வபண்கள் 
நதைமுதம தககட்டில் 20க்கு கல் இருந்ைொல், ைிப்படீ்ைொரர் 
பிற்சிதத் ைம் பிரித்து வொத்ை ைிப்வபண்கதர 20ல் இருந்து 
ொற்றுலொர். 
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குதி -அ 

அமத்து  விாக்களுக்கும் விமடனளி                            (60 நதிப்நண்கள்) 

1. பின்லரும் கல்லிொரர்கரொல் லறங்கப்பட்ை கல்லிக் கருத்துகரின் 3 
முக்கி அம்சங்கதர ஒவ்வலொன்றும் 300 லொர்த்தைகரில் ழுைவும். 

(a) ைொொபொய் கொைக் 
(b) ரிொ ொண்டிகசொரி 
(c) லநீ்ைிநொத் ைொகூர் 
(d) ஃபிவட்ரிக் ஃப்கொவபல்             (3X4=12) ைிப்வபண்கள் 

2. ஆம்பகொய லரர்ச்சித் ைதயடீுகளுக்கொன கொணத்தைக் கூமவும்.  
    (500 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்; 5 ைிப்வபண்கள்) 

 
3. (a) பொர்தலக் குதமபொடு ஒரு குறந்தைின் அமிலொற்மல் லரர்ச்சித 

வ்லொறு பொைிக்கிமது? 
(300 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்; 3 ைிப்வபண்கள்) 

 
 (b) பொர்தலக் குதமபொடுள்ர குறந்தை இங்குலைற்கு ஒரு 

பொரிப்பொரர் ந்ை லறிகரில் உைல முடிமம்?    
    (300 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்; 3 ைிப்வபண்கள்) 

 
4.  பொயர் பள்ரி ஆசிரிர் அல்யது பொரிப்பொரர் வ்லொறு குறந்தைதச் 
சொரிக்கயொம் ற்றும் நிர்லகிக்கயொம் ன்பதை லிரக்குக. 

(அ) ஆக்கொளொன நைத்தைத வலரிப்படுத்தும் குறந்தை. 

(ஆ) அைிகலகொகச் வசல்படும் குறந்தை. 
     (ஒவ்வலொன்றும் 300 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்: 3+3=6 ைிப்வபண்கள்) 
 
5. குதமபொடு உள்ர குறந்தைகரின் வபற்கமொர்கள் அனுபலிக்கும் 
இன்னல்கதர லிலரிக்கவும்.  

         (600 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்:6 ைிப்வபண்கள்) 



 
6. கீழ்கொணும் குதமபொடு உள்ர குறந்தைின் இல்புகதர லிலரிக்க. 

(a) வபருமூதர லொைம். 
  (b) ன லரர்ச்சி குதமபொடு. 
  (ஒவ்வலொன்மிற்கும் 300 லொர்த்தைகரில் லிரக்கவும்:4+4=8 ைிப்வபண்கள்) 
 
7. பின்லருலனலற்தமப் பற்மி ஒவ்வலொன்மிற்கும் 300 வார்த்தேகளுக்கு 

மிகாமல் விதையளிக்கவும். 

(a) லறக்கு ஆய்வு முதம. (Case study method) 

(b) ைிர்தம லிதரவுகள். (Negative Effects of Labeling) 

(c) குறந்தைக்குக் குறந்தை உத்ைி. (Child-to-child strategy) 

(d) பனுள்ர ைகலல் பரிொற்மத்ைில் ஏற்படும் ைதைகள்.  
      (Barriers in effective communication)       (3X4=12 ைிப்வபண்கள்) 
 
8. ஒரு நல்ய கற்பொர்தலொரரின் குணொைிசங்கதர எடுத்துகாட்டுைன்       

விவரிக்கவும்        (500 லொர்த்தைகள்: 5 ைிப்வபண்கள்) 

குதி - ஆ 

20 மதிப்வபண்கள் 

இந்ைப் பிரிலில், இந்ைப் பொைவநமிின் நதைமுதமக் தககட்டில் 
வகொடுக்கப்பட்டுள்ர 1,2,9 அல்யது 10 பிற்சிகரில் கைனும் ஒரு 
பிற்சித நீங்கள் தேர்வு வசய் கலண்டும், அைொலது DECE-3. 

இந்ை நதைமுதம பிற்சிகள் அதனத்தைமம் வசய்லது உங்களுக்குப் 
பனுள்ரைொக இருக்கும். நீங்கள் சிமப்பொகச் வசய்ேைொகக்கருதும் 
பிற்சிதத் கைர்ந்வைடுத்து ைிப்படீ்டிற்குச் சர்ப்பிக்கயொம். 

இந்ை பிற்சிகரின் லிலங்கள் நதைமுதம தககட்டில் 
லிலரிக்கப்பட்டுள்ரன. ஒவ்வலொரு பிற்சிதமம் கலனொகப் படித்து, 
சுட்டிக்கொட்டியபடி பிற்சித கற்ககாள்ளுங்கள். ஒவ்வலொரு பிற்சிின் 
பல்கலறு கூறுகளுக்கொன ைிப்வபண்கள் தககட்டிகயக 
குமிப்பிைப்பட்டுள்ரன. 

குதி - இ 

20 மதிப்வபண்கள் 

இந்ைப் பிரிலில், இந்ைப் பொைவநமிின் நதைமுதம தககட்டில் 
வகொடுக்கப்பட்டுள்ர 6,7 அல்யது 8 பிற்சிகரில் கைனும் ஒரு பிற்சித 
நீங்கள் தேர்வு வசய் கலண்டும், அைொலது DECE-3. 



இந்ை நதைமுதம பிற்சிகள் அதனத்தைமம் வசய்லது உங்களுக்கு 
பனுள்ரைொக இருக்கும். நீங்கள் சிமப்பொகச் வசய்ைைொகக் கருதும் 
பிற்சிதத் கைர்ந்வைடுத்து ைிப்படீ்டிற்கு சர்ப்பிக்கயொம். 

இந்ை பிற்சிகரின் லிலங்கள் நதைமுதம தககட்டில் 
லிலரிக்கப்பட்டுள்ரன. ஒவ்வலொரு பிற்சிதமம் கலனொகப் படித்து, 
சுட்டிக்கொட்டியபடி பிற்சித கற்ககாள்ளுங்கள். ஒவ்வலொரு பிற்சிின் 
பல்கலறு கூறுகளுக்கொன ைிப்வபண்கள் தககட்டிகயக 
குமிப்பிைப்பட்டுள்ரன. 

 


