குழந்தைகள், அறிவியதை அனுமானித்து, சொைதன செய்து,
சுதவக்கும் ச ாழுது!
அதனத்து இடங்களிலும் மாற்றங்கதள உணரும் ச ாழுது, அறிவியல்
கல்வியில் குறிப் ாக மைிப் ட்
ீ டு

குைியில் அம்மாற்றங்களில் ைாக்கசம

இல்தை. IB schools ல் (ெர்வசைெ கல்விக்சகாள்தககளின் அடிப் தடயில்
சகாண்டு இயங்கும்

ள்ளியில்) 6 வருடங்கள் சவதை

ார்த்ைப் ிறகு,

கல்வியின் ச ாக்கமான, “அதனத்து இடங்களிலும் வளர்ச்ெி” தய சைர்வு
அதமப் ின் மூைம் எப்ச ாைாவது ைான் அதடயைாம் என் தை உணர்ந்து
சகாண்சடன். சைர்தவ தமயமாகக் சகாண்ட அதமப் ில், குழந்தைகள்
மூதளயில் ைகவல்கதள ஊற்றி, சைர்வு

ாள் அன்று எவ்வாறு

ஊற்றப் ட்டசைா, அவ்வாசற அக்குழந்தைகள் சவளியில் சகாண்டுவர
சவண்டும். ச ாறுதமயாக ஆனால் கண்டிப் ாக அதனவரும் அந் ிதைதய
அதடவர்.
ஒரு குழந்தை சவற்றிகரமாக இச்செயதை செய்யுமாயின், அவன்/அவள்
’அறிவாளி’ என்ற ச யரில் அதழக்கப் டுவான்/அதழக்கப் டுவாள். அவ்வாறு
மூதளயில் ஊற்றியதை, ஊற்றியவாசற சவளியில்
சகாண்டுவரவில்தைசயனில், அக்குழந்தை ச ற்சறார்களாசளா, உடன்
யில் வர்களாசைா, உறவினர்களாசைா,

ண் ர்களாசைா அல்ைது

ள்ளி

சகாடுக்கும் ச ருக்கடியினால் அக்குழந்தைகள், ைனது மூதளயில்
ஊற்றியதை அவ்வாசற சவளியில் ைள்ள முற் டுகின்றனர். ரிசொைதனகதள
தமயமாகக் சகாண்ட அறிவியல் கல்வியில், துரைிருஷ்டவெமாக,
காைப்ச ாக்கில்,

ரிசொைதனகள் செய்வசை முற்றிலுமாக

புறக்கணிக்கப் ட்டது. இந்ைியாவில், 60 மாணவர்கதள சகாண்ட
வகுப் தறயில், கணக்கிடுைைிலும், மணப் ாடம் செய்யும் ைிறனிலும்
செயல் டும் 2-3 மாணவர்கதள அறிவாளி என்று

ன்றாக

ிதனத்துக்சகாள்கிசறாம்.

இப் ன்புகளில் குதறந்ை மற்ற மாணவர்கதள, ொைாரண அல்ைது ைகுைியற்ற
அல்ைது ஆ த்ைான முன்னுைாரனமாகவும் கடுஞ்சொல்ைால்
அதழக்கப் டுகின்றனர். ஹிந்ைி

டமான ’ைாசர ஸமீ ன்

ர்’(tare zameen par) என்ற

டத்ைிலுள்ள அமீ ர் கானால் ெித்ைரிக்கப் ட்ட “ஒவ்சவாரு குழந்தையும்
ெிறப் ம்ஸம்

உதடயது’ என் தை, எந்ை ஒரு

ரீட்தெதய தமயமாக்க்

சகாண்ட

ள்ளிசயா அல்ைது

ரீட்தெ முடிதவ தமயமாக்க்சகாண்ட

ள்ளிசயா எடுத்துக்சகாள்ளாத்து, துரைிருஷ்டவெமானது.

(Image: Wikimedia Commons)

அதனத்து குழந்தைகளுக்கும் சவவ்சவறு விைமான செயல்ைிறன்கள்
இருக்கின்றன. ஆனால், அவ்வதனவரும் ஒசர சைர்தவசய ெந்ைிக்கின்றனர்.
அத்சைர்வானது ஞா கத்தை சொைிக்கின்றசை ைவிற புரிைதை குதறவாகசவ
சொைிக்கின்றது.

மது கல்வி முதற
image source unknown (please help)

இரயிைில் உள்ள ச ட்டிகள், ைனித் ைனியாக உள்ளது ச ால், சைர்வுகள்
ைனித் ைனியாகவும், வலுவானைாகவும் இருப் து, உண்தமயிசைசய
குழந்தைகளிதடசய இன்னும் அைிகமாக கற்க சவண்டும் என்ற ஆர்வத்தை
தூண்டுகின்றைா?
குழந்தைகளுக்கு மனனம் செய்யும் ைிறனும், கணக்கிடும் ைிறனும் எவ்வாறாக
இருப் ினும், அதை ச ாருட் டுத்ைாமல், குழந்தைகள் ஆர்வத்துடசன
இருப் ார்கள் என் தை

ான் உறுைியாக

ம்புகிசறன். குழந்தைகளுதடய

ஆர்வமானது, அடிக்கடி சைர்வுகள் ைரும் அழுத்ைத்ைால் சகால்ைப் டுகிறது.
குழந்தைகள் கற்கும் முதறதய மைிப் ிடுவைற்கான ஊடகமாக சைர்வு
மட்டுசம எவ்வாறு இருக்க முடியும்? IB
எனது அனு வங்கதள
இனப்ச ருக்கம் என்ற

ான்

ள்ளியின் 9 ஆம் வகுப் ில் ஏற் ட்ட

கிர்ந்துசகாள்கிசறன். உயிரியல்

ாடப் குைியில், மாைவிடாய் சுழற்ெி

ாடப் ிரிவில்,

ற்றி கற்கும்

ச ாது, சைாழிற் புரட்ெிக்கு முன் ச ண்கள் எந்ை முதறதய தகயாண்டனர்
என் தை மாணவர்கதள ஆராயுமாறு கூறிசனன். ைற்ச ாது, மாைவிடாய்
காைங்களில் ச ண்கள்

யன் டுத்ைக்கூடிய அதணயாதடகள், 14வது 15வது

நூற்றாண்டுகளில் கண்டு ிடிக்கப் டாை ச ாது, அப்ச ண்கள் எதை
யன் டுத்ைியிருப் ர் என்றும், அைற்கு

ின்னால் உள்ள

அறிவியதைப் ற்றியும் மாணவர்கள் கண்டு ிடிக்க சவண்டும். 2
கண்டு ிடிக்கும் சவதைதய செய்து முடிந்ை
வகுப் ிலுள்ள மற்றவர்களிடம்

ாட்களாக

ின், மாணவர்கள் (குழுக்களாக)

கிர்ந்துசகாள்வர். அவர்கள்

கிர்ந்துசகாள்ள

என்சனன்ன சைதவசயா அதை முன்னைாகசவ மாணவர்களிடம்
அளிக்கப் டும். இைன் மூைம் மாணவர்களிடம் என்ன எைிர்ப் ார்க்கிசறாம்
என் து அவர்களுக்கு சைளிவாகும். இங்கு ைான் வரைாறும் அறிவியலும்
ஒன்றுடன் ஒன்று

ன்றாக

ின்னிப் ிதணந்துள்ளது. இது ச ான்ற

சவதைகளில் ஈடு டுவது மூைம், குழந்தைகள், ச ரத்தை
ஆராய்ந்து சயாெித்ைல், குழுவாக செயல் டுைல்,

ிர்வகித்ைல், அைெி

தடப் ாற்றல் முைைிய

ைிறன்கதள ைானாகசவ கற்றுக்சகாள்வர்.
இங்கு மாணவர்களும், ஆெிரியர்களும் செர்ந்து எந்ை

ரிசொைதனதய

சமற்சகாள்ளைாம் என் தை கூடி முடிசவடுக்கும் முதற ெிறப் ான
அம்ஸமாகும். இது ைான் சமம் டுத்துைைாகும். எந்ை ஒரு

ரிசொைதனதய

சமற்சகாள்ளும் முன்பும், 7 ஆம் வகுப் ிைிருந்சை, மாணவர்கள், ைங்களுக்கு
ைற்காைிக ஆைாமாக உள்ளதை எழுதுவது அவெியமாகும். அறிவியல் ொர்ந்ை
அறிதவ ச றுவைற்கான முன்சனாக்கிய துணிச்ெைான

டவடிக்தகயாகும்.

8 ஆம் வகுப் ில், நுண்ணுயிரி புளிச்சொண்டிதய கற்கும் ச ாது,
உண்தமயிசைசய சராட்டி ையாரிக்க புளிச்சொண்டி சைதவயா இல்தையா
என் தை மறு ெரி ார்ப்பு செய்ய
புளிச்சொண்டிதய

ானும் எனது மாணவர்களும் செர்ந்து

யன் டுத்ைி சராட்டி ையாரித்சைாம். ைற்காைிக ஆைாரசம

இச்செயதை மைிப் டு
ீ வைற்கான முக்கியமான

குைியாகும். சராட்டி

ையாரிக்கும் செயல் ாட்டிற்கு, அதனத்து மாணவர்களும் ைங்களது ைற்காைிக
ஆைாரத்தை(அனுமானத்தை) சகாண்டிருக்க சவண்டும். சமலும்,
இச்செயல் ாட்டின் இறுைியில் என்ன முடிவு வரப்ச ாகிறது என் தை

ற்றி

கைதவ சகாள்ள சவண்டாம் என் தையும் அவர்களிடம் சைளிவாக
கூறப் ட்டது. அவர்களுதடய ைற்காைிக ஆைாரம்
என்றாலும்

ிரூ ிக்கப் டவில்தை

ரவாயில்தை, இருப் ினும் இச்செயல் ெரியானசை. ஏசனனில்,

உண்தமயில், அறிவியல் என் து ொைகமான முடிதவ மட்டுசம
ைரக்கூடியைல்ைசவ. மைிப் டு
ீ வைற்கான சுட்டிகள்: ைற்காைிக ஆைாரத்தை
முதறப் டுத்துைல், குழுச்செயல், ைற்காைிக ஆைாரத்தை ஆராய்ைல்.

அறிவியல் செய்து

ார்ப் ைிலும், அைன் ொன்தற ைற்காைிக ஆைாரம்

சகாண்டு முதறப் டுத்துைைிலும்(ஆம். மாணவர்கள் அவர்களாகசவ ைற்காைிக
ஆைாரத்தை உருவாக்கிக் சகாண்டனர்), அதை சொைிப் ைிலும், இறுைியில்
அதை ருெிப் ைிலும் கூட இருப் து கதைசய. மாணவர்களுக்கு அறிவியல்
என் து ெவால்கள்

ிறந்ைைாகவும், மகிழ்ச்ெியளிக்ககூடிய உயிசராட்டமுள்ள

ாடப்ச ாருளாகும். மாணவர்கள் ஆக்கப்பூர்வமான முதறயில், ஒரு கருத்தை
ஏற்கவும் அல்ைது
என்று

ிராகரிக்கவும், இந்ை வழிமுதற மூைம் கற்கின்றனர்

ான் யூகிக்கிசறன். ஆெிரியர், வருங்காைத்ைில் வாழ்க்தகயில்

எைிர்சகாள்ளக்கூடிய ெிக்கல்கதள ைீர்க்க சவண்டிய குழந்தைகள், சயாெித்து
செயல் டக்கூடியவர்களாகவும், ச ாறுப்புதடயவர்களாகவும், சகாள்தக
மிக்கவர்களாகவும் உருவாவைற்கு ைான் வழிகாட்ட சவண்டும் என்ற ச ரிய
இைக்தக மனைில் சகாண்டு,

ாடத்ைிட்டங்கதளயும், குழந்தைகளுக்கு

அளிக்கக்கூடிய ைனிமுதறப் ணிகதளயும் சைாடர்ந்து ஆக்கப்பூர்வமாக
சயாெிக்க சவண்டும். IB
ஒவ்சவாரு

ாடப் ிரிவில், ஒவ்சவாரு

ாடப்ச ாருளிலும்,

ாடப் குைியும், ஒரு உைக கண்சணாட்டத்தைக்

சகாண்டிருக்கிறது. சமலும், அைன் வகுப் தற ஈடு ாட்தட ஆர்வமிக்கைாய்
உருவாக்குவைில் ைான் ஆெிரியரின் ஆக்கப்பூர்வமான ெவால் அடங்கியுள்ளது.
[கூடசவ, இந்ை இதணப்த யும்

ார்க்கவும்]

இங்கு விவாைித்ைது ச ான்றசைாரு இயங்கு ிதை சகாண்ட கற்றல்
அணுகுமுதறைான் இறுைியான ைீர்வு என் ைில்தை. இருப் ினும், கற்றைின்
உண்தமயான குறிக்சகாதள அதடவைற்கான அர்த்ைமுள்ள முயற்ெியாக இது

இருக்கும். குழந்தைகதள தமயமாக்சகாண்ட,

ரீட்தெ இல்ைாமல் இருக்கும்

அணுகுமுதறயானது சமலும் கற்க சவண்டும் என்று கண்டிப் ாக தூண்டும்.
அவர்கள் என்னிடம் சகட்ட வினாக்கதளக்களின் மாைிரிகதள கீ சழ
சகாடுத்துள்சளன்:
1. புவியீர்ப்பு ெக்ைி இல்ைாை விண்சவளி

ிதையத்ைில், விண்சவளி

ஆராய்ச்ெியாளர்களது உடைில், உணவு எவ்வாறு
யணிக்கும்( ாடப் குைி: செரிமான அதமப்பு)
2. யாசரனும்

ம்தம கூெினால்

கூெிக்சகாண்டால்

ாம் ெிரிப்ச ாம். ஆனால்

ாசம

ம்தம

மக்கு ெிரிக்க சைான்றாது. ஏன் இவ்வாறு

டக்கிறது?( ாடப் குைி: உணர்வுகள்)
3.

மது குரதை ஒைிப் ைிவு செய்ைால், வித்ைியாெமாக உணர்கிசறாம்.
ஆனால், மற்றவர்களுக்கு எந்ை ஒரு வித்ைியாெமும் சைரியவில்தை.
ஏன் இவ்வாறு இருக்கிறது?( ாடப் குைி: ஒைி)

4. HIV ஆல்
ஆல்

ாைிக்கப் ட்ட ஒருவதர ஒரு சகாசு கடித்ைால், அக்சகாசு HIV

ாைிக்கப் டுமா?( ாடப் குைி: ச ாய்கள்)

இதவ ெிறு சகள்விகசள. ஆனால், இவ்வதகயான சகள்விகள் குழந்தைகள்
எப்ச ாதும் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர் என் தை காட்டுகிறது. இது ச ான்ற
ஆர்வத்தை எப்ச ாதும் ஒளிர்விக்க செய்வது

மது ச ாறுப்ச . இதை அதடய

வகுப் தற சூழலும், மகிழ்ச்ெியான கற்றல் அனு வமும் துதண
இயங்கு ிதை சகாண்ட கற்றல் அணுகுமுதற

ம் ிக்தகமிக்கவர்களாகவும்,

ெவால்கதள(கல்வி ொர்ந்ை) எைிர்சகாள்ள ையாராகும் டியாகவும்
குழந்தைகதள உருவாக்குகிறது.

ிற்கும்.

