
தமிழ்க்கல்வி நிலைத்தன்லைக்குப் பள்ளி

மைைாளர் வாரியத்தின் பங்கும்

நிபுணத்துவ மைம்பாடும்

செல்வம ாதி இராைலிங்கம்

சி.ை.இளந்தமிழ்



முன்னுலர

• சிறுபான்லை ைக்களாக வாழ்பவர்கள் தங்கள் தாய்சைாழிலயயும் தாய்சைாழிக்கல்விலயயும்

நிலைநிறுத்துவதில்ெவால்கள்

• தாய்சைாழிக்கல்விலயயும்வளப்படுத்துவதற்கானஉதவிகலளயும்வாய்ப்புகலளயும்

சபறுவதற்கான சூழல்அலைவதில் சிரைம்.

• GILES, BOURHIS & TAYLOR (1977) ஆகிமயாரின் சைாழி நிலைத்தன்லைமகாட்பாட்டுவிதி



தாய்சைாழிக் கல்வி

நிலைத்தன்லை
நிறுவனஆதரவு

ைக்கள் சதாலக

ைக்கள் படர்ச்சி

பிறப்பு விகிதம்

கைப்பு திருைண விகிதம்

குடிநுலழவு (உள்/சவளி)

அதிகாரப்பூர்வம் (அரசு
ொர்புலடயது)
அதிகாரப்பூர்வைற்றது

(அரசு ொர்பற்றது) 
சைாழி அந்தஸ்து

ஊடகம்

தாய்சைாழிக்கல்வி

மெலவ லையம்

சதாழில் துலற

ெையம்

பண்பாடு

அரசியல்

பிரதிநிதித்துவம்

• சைாழியின் ைதிப்பு

சைாழி மபசுமவார்

சபாருளாதாரம்

ெமூகம்

ெமூக வரைாறு

சைாழி அந்தஸ்து & பண்பாடு



• ைமைசியா - தமிழ்சைாழிக்குஅரசியல்அந்தஸ்த்துகிலடயாது; சபாருளாதார அந்தஸ்த்து

கிலடயாதுஆனால் ஊடகத்துலற,  கல்வித்துலறலயப்சபாருத்தைட்டில்அதிகாரத்துவசைாழி

என்றஅந்தஸ்த்துப்சபற்றுள்ளது

• கல்வி, ஊடகம் (வாசனாலி, சதாலைக்காட்சி, நாளிதழ்)

• தாய்சைாழி நிலைத்தன்லைக்குநிறுவன ஆதரவு மிகமுக்கியம்



• பள்ளி மைைாளர் வாரியம் ஒர் அரசு ொர்பற்றஇயக்கம் (NGO)

• (PENGLIBATAN IBUBAPA DAN KOMUNITI – PIBK) [PPPM 2013 – 2025]

“ A SCHOOL IS A REFLECTION OF THE COMMUNITY IT SERVES. AT THE 

SAME TIME, A COMMUNITY IS A REFLECTION OF ITS SCHOOLS”  

- POSTON, STONE & MUTHER (1992)



• பள்ளிகள் மீது ெமூகஇயக்கங்கள் பங்கு – 1982 அறிக்லக

• AKTA PENDIDIKAN 1996 – என்ற கல்விச் ெட்டத்தின்வழிசபற்மறார்ஆசிரியர் ெங்கம்

• பள்ளி மைம்பாட்டிற்குஉதவுதல்



• பள்ளி வளர்ச்சியில்மைைாளர்களின் பங்கு

• HOOVER-DAMPSEY & SANDLER (1995, 1997) 

• PIBK (2013- 2025)

ைாதிரி



பள்ளி மைைாளர் வாரியங்கள் சிறப்பாகச் செயல்படுவதற்குச் சிை காரணிகள்

• அ) தங்களின் (LPS) ஈடுபாடு ைாணவர்களின் கல்விவளர்ச்சிக்கு

வித்திடும் என்ற நம்பிக்லக எந்தளவுஉள்ளது?

• ஆ) தங்களிடம் உள்ள அறிவாற்றலும்திறனும் எவ்வாறு பள்ளிக்கும்

• ைாணவர்களுக்கும் உதவஇயலும்?

• இ) பள்ளி நிர்வாகம் எந்தளவு தங்களுக்கு வரமவற்பு அளிக்கிறது?



• தமிழ்ப்பள்ளிகளின்நிலைத்தன்லைக்குஅடித்தளைாகவிளங்கும் பள்ளி மைைாளர்கள் வாரியங்கள்

செவ்வன தங்கள் பணிகலளச் செய்வதற்குநிபுணத்துவம் நிலறந்த இயக்கங்களாகச் செயல்பட

மவண்டும். 

• நிபுணத்துவம் – பை அணுகுமுலறகள்

• “7 HABITS OF  HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE” – FRANKLIN COVEY என்பரின்

செயலூக்கம் உலடய ைனிதர்கலளஉருவாக்க விலளயும் 7 பழக்கங்கள்



மைைாண்லை எனப்படுவது யாசதனில்……

• அலைப்சபான்றினது எல்ைா வளங்கலளயும் பயனுறுதிமிக்க வண்ணம் முலறப்படுத்தி

வழிநடத்திச் செல்ை எடுக்கப்படும் நடவடிக்லககலள விவரிக்கும் இயைாகும்.

• அலைப்சபான்றில் இத்தலகய நடவடிக்லகயிலன மைற்சகாள்பவர் முகாலையாளர் / மைைாளர்

எனப்படுவார். இங்கு வளங்கள் எனப்படுவது அலைப்சபான்றில் காணப்படும் ைனிதவளம், நிதி

வளம், சபாருண்லை வளம், புைலைொர் வளம், கட்புைனாகா வளம் ஆகிய வலககலளக் குறிக்கும்.



சொல்லும் செயலும்

ச ொல்லுதல் யொர்க்கும் எளிய அரியவொம்

ச ொல்லிய வண்ணம்ச யல். - குறள் 664

விளக்கம்:

சொல்லுவதுஎல்மைாருக்கும் எளிது; 

சொல்லியலதச் செய்துமுடிப்பதுதான் கடினம்.





ஸ்டீபன் ஆர் மகாமவ STEPHEN R. COVEY

அதிக ஆற்றல் வொய்ந்த மனிதர்களின் 7 பழக்கங்கள்

1. சிந்தித்து செயைாற்றுதல்

2. முடிலவ ைனத்தில் லவத்துத் துவங்குதல்

3. முதலில் செய்ய மவண்டியவற்லற முதலில் செய்தல்

4. எனக்கும் சவற்றி, உனக்கும் சவற்றி

5. முதலில் புரிந்து சகாள்ளுதல், பின்னர் புரிய லவத்தல்

6. கூட்டு இயக்கம்

7. சுய புதுப்பித்தல்



சிந்தித்து செயைாற்றுதல்

எண்ணித்துணிக கருைம் துணிந்தபின்

எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு. - குறள் 467

விளக்கம்:

ஒரு செயலைச் செய்து முடிக்கும் வழிலய அறிந்து சதாடங்குக. சதாடங்கியபின்அது பற்றி எண்ணிக்

சகாள்மவாம் என்பது குற்றம்.



முடிலவ ைனதில் லவத்துத் துவங்குதல்

அழிவதூஉம்ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்

ஊதியமும்சூழ்ந்து செயல். - குறள் 461

விளக்கம் :

ஒரு செயலைச் செய்யும்மபாது வரும் நட்டத்லதயும், பின் விலளலவயும் பார்த்து, அதற்குப்பின்

வரும் ைாபத்லதயும் கணக்கிட்டுச் செய்க.



முதலில் செய்ய மவண்டியவற்லற

முதலில் செய்தல்

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பாைதூங்கற்க

தூங்காது செய்யும்விலன. - குறள் 672

விளக்கம் :

காைந்தாழ்த்தி செய்யத் தக்கவற்லறக் காைந்தாழ்ந்மத செய்ய மவண்டும், காைந்தாழ்த்தாைல்விலரந்து

செய்யமவண்டியசெயல்கலளச் செய்ய காைந்தாழ்த்தக்கூடாது.



எனக்கும் சவற்றி, உனக்கும் சவற்றி

குறள் 111:

தகுதி எனசவான்று நன்மற பகுதியால்

பாற்பட்டு ஒழுகப் சபறின்.

விளக்கம் :

பலகவர், அயமைார், நண்பர் எனப்பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் ொர்பாக நிற்காைல் இருத்தமை

நன்லை தரக்கூடிய நடுவுநிலைலை எனும் தகுதியாகும்.



முதலில் புரிந்து சகாள்ளுதல், 
பின்னர் புரிய லவத்தல்

கற்றிை னாயினுங் மகட்க அஃசதாருவற்கு

ஒற்கத்தின்ஊற்றாந் துலண - குறள் 414

கல்ைாதவமனஎன்றாலும் கற்றவர் கூறும் சிறந்த செய்திகலளக் மகட்க மவண்டும்; அப்படிக் மகட்பது

அவனுக்கு சநருக்கடி வரும்மபாது பிடிப்பதற்கு ஏற்ற துலணயாக உதவும்.



கூட்டு இயக்கம்

விலனக்குரிலை நாடிய பின்லற அவலன

அதற்குரியனாகச் செயல். - குறள் 518

விளக்கம்:

ஒருவலன ஒரு பதவிக்கு உரியவனாக நியமித்த பிறகு, அப்பதவிக்கு உரிய செயல்கலளஅவமன

செய்யுைாறுவிட்டுவிடுக.



சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம்


