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நைடமுைறக்குகந்த பாடசாைல ெதாடர்பான 
விடயங்கைள ெபற்ேறார் ேநாக்கில் வழங்கும் 
 
 

 
 

பாடசாைலயில் நற்கல்வி பயில வடீ்டு நிைலைம 
முக்கியமானது 
பிள்ைளயுடன்  ேசர்ந்து விைளயாடி கல்வியூட்டுங்கள் 
• ஆசிரியர்களின் ஆதரைவ விட உங்கள் ஆதரவு பிள்ைளக்கு ேமலதிக பயனுள்ளது. 
• உங்கள் பிள்ைள பற்றியும் புதிய விடயங்கைள எவ்வாறு கற்கிறது என்பைத 

நன்கறிந்தவர் நீங்கள்தான் Ð அைதப் பயன் படுத்துக. 
• பிள்ைள வடீ்டுப்பாடங்கைளச் ெசய்யும் ேபாது உங்களுக்கு எல்லாம் 

விளங்காவிட்டாலும் கூடேவ இருங்கள்.பிள்ைள வாசிப்பைத  என்னெவன வினவுக. 
• பிள்ைள பாடசாைலயில் என்ன கற்றது என அல்லது எவ்வாறான அநுபவங்கைளப் 

ெபற்றது என உைரயாடுக. 
• ெபற்ேறார்சங்க கூட்டங்களில் கலந்து பாடசாைல விடயங்களில் நீங்கள் 

அக்கைறயுைடயவர் என்பைத பிள்ைளக்கு ெவளிக்காட்டுக. 
• ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாக இருக்கவும் Ð நீங்கள் வாசிப்பைதயும் மற்றும் 

அறிவைதயும் ெவளிக்காட்டுக. 
 

உங்கள் பிள்ைளயிடம் கற்கும் ஆர்வத்ைத 
உருவாக்குக  
- அறியும் ஆர்வமுள்ள பிள்ைளகள் ெபரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் கற்பதற்கான 
ேமலதிக உத்ேவகத்ைதக் ெகாண்டுள்ளனர். 
• பிள்ைள ேகள்வி ேகட்கும் ேபாது பதிலளியுங்கள், பதில்கைள ேசர்ந்து கண்டு 

பிடியுங்கள். 
• பிள்ைள ேகள்விகைளக் ேகட்டு பதிைல சுயமாக கண்டறியும் ேபாது பிள்ைளையப் 

பாராட்டவும். 
• பிள்ைளயிடம் ேகள்வி ேகட்பதன் மூலம் அறியும் அவா ஒரு நல்ல விடயம் 

என்பைத ெவளிக்காட்டவும். 
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உங்களுக்கு ெதரியுமா 
• ெபற்ேறாரான நீங்கள் பிள்ைளயின் நல் 

வளர்ப்பிற்கான பிரதான ெபாறுப்ைபக் 
ெகாண்டுள்ளரீ்கள் என்பதும் இதனால் பாடசாைல 
விடயங்களிலும் பங்ெகடுக்கும் ெபாறுப்ைபக் 
நீங்கள் ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள் என சட்டத்தில் 
குறிப்பிட்டுள்ளது என்பது ? 

• பாடசாைல விடயங்களில் ஒத்துைழக்கும் 
உரிைமையப் ெபற்ேறார்கள் அைனவரும் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

• ெபற்ேறார்ெதரிவுக்குழுவின்  மூலம் ெபற்ேறார் 
ெதாடர்பாகவும், ெபற்ேறார் ெசயற்குழு(FAU)வின் 
அங்கத்தவராக மற்றும் ஒத்துைழப்புச்சங்கம்(SU)  
மற்றும் நிர்வாகம் மூலம் பிள்ைளயின் 
பாடசாைலயில் நிைலைமகளில் நீங்கள் 
ெசல்வாக்கு ெசலுத்தலாம் என்பது? 

• பாடசாைல சகல மாணவர்களுக்கும் தகுந்த 
மற்றும் ெபாருத்தமான கல்விைய வழங்க 
ேவண்டும் என்பது? 

• ஆரம்ப பாடசாைலயில் வழைமயான கல்விைய 
பின்பற்ற இயலாத மாணவர்கள் பிரத்திேயக 
பயிற்சி மற்றும் தாய்ெமாழிமூலமான 
கல்விையப் ெபறும் உரிைமையப் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

• வழைமயான ஏற்பாட்டின் மூலம் திருப்திகரமான 
பலைனப் ெபறாத மாணவர்கள் பிரத்திேயக 
கல்வியூட்டலுக்கான உரிைமையக் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

  ெபற்ேறார் இதற்கு பாடசாைலயின் உதவியுடன் 
விண்ணப்பிக்க ேவண்டும். 

• கல்வி ஏற்பாடு ெதாடர்பாக ெபற்ேறாருடனான 
ஒத்துைழப்பிற்கு கருத்திற் ெகாள்ளப்படுவது 
என்பது ? 

 

 

பிள்ைளகளுக்கு பல ெசாற்கைள வழங்குக 
• பிள்ைளகைள நூலகத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்று அவர்களுடன் ெபாருட்களின் 

ெபயர்கைள உங்களுக்கு நன்கு பரீட்சயமான ெமாழியில் உைரயாடுங்கள். 
• உங்களுக்கு நன்கு பரீட்சயமான ெமாழியில் வாசித்தும் மற்றும் கைதகைளக் 

கூறவும். 
பிள்ைளகளுக்குஏற்கனேவெதரிந்த ெசாற்கைளபுதிய சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தவும்,

புதியஅர்த்தத்ைத வழங்கவும்.

பிள்ைளகள் ேவறுபட்ட வழிகளில் அறிைவ 
வளர்த்துக் ெகாள்கிறார்கள் 
சில பிள்ைளகள்  பின்வரும் முைறகளில் சிறப்பாக கற்றுக் ெகாள்கின்றனர் 
• நீங்கள் ெசய்வைதப் பார்த்துச் ெசய்தல் 
• படங்கைளப் பார்த்தல் 
• கைதகைளக் ேகட்டல் அல்லது உரத்து வாசித்தல் 
• ெபாருட்கைளத் ெதாட்டுணர்தல் மற்றும்  அவ்வாேற எழுதுதல் 
• உடல் முழுவைதயும் அைசத்தல் 
உங்கள் பிள்ைள எவ்வாறு கற்றுக் ெகாள்கிறது? 
 
பாடசாைலயில் நைடெபறும் ெபற்ேறார் ஆசிரியர் மாணவருக்கான ேநரங்கள், 
ெபற்ேறார்சங்கக்கூட்டங்கள் மற்றும் ஏைனய ெசயற்பாடுகளில் ெபற்ேறார் ஆர்வம் 
காட்டுவது பிள்ைளயின் கல்வியில் ஆர்வம் ெகாள்ள முக்கியமாகும். ெபற்ேறார் 
ஆசிரியருடனும் மற்றும் ஏைனய ெபற்ேறார்களுடனும் ெதாடர்ைப ஏற்படுத்துவதன் 
ஊடாக பிள்ைள கல்விகற்பதற்கு உகந்த சூழல் உருவாகிறது. ெபற்ேறார் ஆர்வம் 
காட்டும் ேபாது: 
• ஓர் பலமான பிைணப்புவைல உருவாகுவதுடன், ெபற்ேறார்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் 

ஆதரவாகவும் மற்றும் உதவலாம். 
• பிள்ைளகளுக்குரிய ெபாதுவிதிகள் விடயமாக ஒத்துைழக்கலாம். 
• பாடசாைலச் சூழல் ேமம்படுவதுடன் ேகலிெசய்தல்,சத்தமும் சச்சரவுகளும் 

குைறதல் மற்றும் சந்ேதாசம் ேமம்படும். 
• பிள்ைளகளின் வரவின்ைம குைறவும் மற்றும் பாடசாைலயில் சுறுசுறுப்பாகச் 

ெசயற்படுதல் அதிகரிக்கும். 
• ஒவ்ெவாரு பிள்ைளையப் பற்றியும் ஆசிரியர்  நன்கு அறிந்து ெகாள்ளவும் 

கவனிப்ைபயும் வழங்கலாம். 
• பிள்ைளகள் பாடங்களில் சிறந்த ெபறுேபறுகைளப் ெபறுவர். 
• இைடநிைல மற்றும் உயர்கல்விையப் பலர் பூர்த்தி ெசய்வர். 
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இது ஓர் அடிப்பைடக் கல்விக்கான ெபற்ேறாருக்கானெசயற்குழு FUG( ) வின் ஒரு 
ேசைவயாகும். இங்ேக நீங்கள்: 
• எவ்வாறு பிள்ைளயின் கல்வியில் பங்களிக்கலாம் எனவும் பாடசாைல 

விடயங்களில் ஆர்வம் காட்டலாம் என்பன ேபான்ற ஆேலாசைனகைளப் ெபறலாம். 
• ெசய்திகள் மற்றும் பாடசாைலக்கும் வடீ்டிற்குமிைடயிலான ஒத்துைழப்பு பற்றிய 

சிறந்த உதாரணங்கைளயும் காணலாம். 
• FAU மற்றும் SU அங்கத்தவர்கள் மற்றும் ெபற்ேறார் ெதாடர்பாளர்களுக்கும் நல் 

அறிவுைரகைளயும் வியடங்கைளயும் ெபறலாம். 
• சிறுபான்ைமெமாழிப் ெபற்ேறாருக்குரிய பிரத்திேயக பக்கங்களுண்டு. 
• பிள்ைளகள், பாடசாைல மற்றும் கல்வி பற்றிய வைலய தளங்களுக்கான 

ேமற்காட்டிகைளப் ெபறலாம். 
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அடிப்பைடக்கல்விக்கான ெபற்ேறார் ெசயற்குழு (FUG) என்பது 
ஆரம்ப பாடசாைலயில் பிள்ைளகைளக் ெகாண்ட 
ெபற்ேறாருக்கான ஓர் ேதசிய சங்கமாகும். 
 

FUG அக்கைறக் ெகாண்டுள்ள விடயங்களாவன: 
வடீு- பாடசாைல ஒத்துைழப்பு 
• பாடசாைல விடயங்கள் ெதாடர்பாக ெபற்ேறார்களின் ஆர்வத்ைதப் ேபணுதல். 
• வடீு- பாடசாைல ஒத்துைழப்பு எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பது பற்றி அறிைவ 

வழங்கல். 
• ெபற்ேறார் எவ்வாறு தமது பிள்ைளகளுக்கு ஆதரவு வழங்கலாம் என்பது பற்றிய 

அறிைவ வழங்கல். 
• பிரதான விடயங்களான அகச்சூழல், ேகலிேபசுதல், ெபற்ேறார் சங்க கூட்டங்கள், 

பாடசாைல விடயங்கள் ேபான்ற  இன்னும் பல விடயங்கைள ஒழுங்குபடுத்த 
ெபற்ேறாருக்கு உதவுதல். 

 
www.fug.no - இது ஒரு பாடசாைலயில் பிள்ைளகைளக் ெகாண்ட ெபற்ேறாருக்கான 
பயனுள்ள இைணயமாகும். 
 
அடிப்பைடக்கல்விக்கான ெபற்ேறார் ெசயற்குழு FUG 2010 

 
உங்களுக்கு ெதரியுமா 
• ெபற்ேறாரான நீங்கள் பிள்ைளயின் நல் 

வளர்ப்பிற்கான பிரதான ெபாறுப்ைபக் 
ெகாண்டுள்ளரீ்கள் என்பதும் இதனால் பாடசாைல 
விடயங்களிலும் பங்ெகடுக் கும் ெபாறுப்ைபக் 
நீங்கள் ெகாண்டிருக் கிறரீ்கள் என சட்டத்தில் 
குறிப்பிட்டு ள்ளது என்பது ? 

• பாடசாைல விடயங்களில் ஒத்துைழ க்கும் 
உரிைமையப் ெபற்ேறார்கள் அைனவரும் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

• ெபற்ேறார்ெதரிவுக்குழுவின்  மூலம் ெபற்ேறார் 
ெதாடர்பாகவும், ெபற்ேறார் ெசயற்குழு(FAU)வின் 
அங்கத்தவராக மற்றும் ஒத்துைழப்புச்சங்கம்(SU)  
மற்றும் நிர்வாகம் மூலம் பிள்ைளயின் 
பாடசாைலயில் நிைலைமகளில் நீங்கள் 
ெசல்வாக்கு ெசலுத்தலாம் என்பது? 

• பாடசாைல சகல மாணவர்களுக்கும் தகுந்த 
மற்றும் ெபாருத்தமான கல்விைய வழங்க 
ேவண்டும் என்பது? 

• ஆரம்ப பாடசாைலயில் வழைமயான கல்விைய 
பின்பற்ற இயலாத மாணவர்கள் பிரத்திேயக 
பயிற்சி மற்றும் தாய்ெமாழிமூலமான 
கல்விையப் ெபறும் உரிைமையப் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

• வழைமயான ஏற்பாட்டின் மூலம் திருப்திகரமான 
பலைனப் ெபறாத மாணவர்கள் பிரத்திேயக 
கல்வி யூட்டலுக்கான உரிைமையக் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

  ெபற்ேறார் இதற்கு பாடசாைலயின் உதவியுடன் 
விண்ணப்பிக்க ேவண்டும். 

• கல்வி ஏற்பாடு ெதாடர்பாக ெபற்ேறாருடனான 
ஒத்துைழப்பிற்கு கருத்திற் ெகாள்ளப்படுவது 
என்பது ? 

 

 

பிள்ைளகளுக்கு பல ெசாற்கைள வழங்குக 
• பிள்ைளகைள நூலகத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்று அவர்களுடன் ெபாருட்களின் 

ெபயர்கைள உங்களுக்கு நன்கு பரீட்சயமான ெமாழியில் உைரயாடுங்கள். 
• உங்களுக்கு நன்கு பரீட்சயமான ெமாழியில் வாசித்தும் மற்றும் கைதகைளக் 

கூறவும். 
பிள்ைளகளுக்குஏற்கனேவெதரிந்த ெசாற்கைளபுதிய சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தவும்,

புதியஅர்த்த்த்ைத வழங்கவும்.

பிள்ைளகள் ேவறுபட்ட வழிகளில் அறிைவ 
வளர்த்துக் ெகாள்கிறார்கள் 
சில பிள்ைளகள்  பின்வரும் முைறகளில் சிறப்பாக கற்றுக் ெகாள்கின்றனர் 
• நீங்கள் ெசய்வைதப் பார்த்துச் ெசய்தல் 
• படங்கைளப் பார்த்தல் 
• கைதகைளக் ேகட்டல் அல்லது உரத்து வாசித்தல் 
• ெபாருட்கைளத் ெதாட்டுணர்தல் மற்றும்  அவ்வாேற எழுதுதல் 
• உடல் முழுவைதயும் அைசத்தல் 
உங்கள் பிள்ைள எவ்வாறு கற்றுக் ெகாள்கிறது? 
 
பாடசாைலயில் நைடெபறும் ெபற்ேறார் ஆசிரியர் மாணவருக்கான ேநரங்கள், 
ெபற்ேறார்சங்கக்கூட்டங்கள் மற்றும் ஏைனய ெசயற்பாடுகளில் ெபற்ேறார் ஆர்வம் 
காட்டுவது பிள்ைளயின் கல்வியில் ஆர்வம் ெகாள்ள முக்கியமாகும். ெபற்ேறார் 
ஆசிரியருடனும் மற்றும் ஏைனய ெபற்ேறார்களுடனும் ெதாடர்ைப ஏற்படுத்துவதன் 
ஊடாக பிள்ைள கல்விகற்பதற்கு உகந்த சூழல் உருவாகிறது. ெபற்ேறார் ஆர்வம் 
காட்டும் ேபாது: 
• ஓர் பலமான பிைணப்புவைல உருவாகுவதுடன், ெபற்ேறார்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் 

ஆதரவாகவும் மற்றும் உதவலாம். 
• பிள்ைளகளுக்குரிய ெபாதுவிதிகள் விடயமாக ஒத்துைழக்கலாம். 
• பாடசாைலச் சூழல் ேமம்படுவதுடன் ேகலிெசய்தல்,சத்தமும் சச்சரவுகளும் 

குைறதல் மற்றும் சந்ேதாசம் ேமம்படும். 
• பிள்ைளகளின் வரவின்ைம குைறவும் மற்றும் பாடசாைலயில் சுறுசுறுப்பாகச் 

ெசயற்படுதல் அதிகரிக்கும். 
• ஒவ்ெவாரு பிள்ைளையப் பற்றியும் ஆசிரியர்  நன்கு அறிந்து ெகாள்ளவும் 

கவனிப்ைபயும் வழங்கலாம். 
• பிள்ைளகள் பாடங்களில் சிறந்த ெபறுேபறுகைளப் ெபறுவர். 
• இைடநிைல மற்றும் உயர்கல்விையப் பலர் பூர்த்தி ெசய்வர். 

www.fug.no
இது ஓர் ஆரம்பபாடசாைலக் கல்விக்கான ெபற்ேறாருக்கானெசயற்குழு FUG( ) வின் ஒரு 
ேசைவயாகும். இங்ேக நீங்கள்: 
• எவ்வாறு பிள்ைளயின் கல்வியில் பங்களிக்கலாம் எனவும் பாடசாைல 

விடயங்களில் ஆர்வம் காட்டலாம் என்பன ேபான்ற ஆேலாசைனகைளப் ெபறலாம். 
• ெசய்திகள் மற்றும் பாடசாைலக்கும் வடீ்டிற்குமிைடயிலான ஒத்துைழப்பு பற்றிய 

சிறந்த உதாரணங்கைளயும் காணலாம். 
• FAU மற்றும் SU அங்கத்தவர்கள் மற்றும் ெபற்ேறார் ெதாடர்பாளர்களுக்கும் நல் 

அறிவுைரகைளயும் வியடங்கைளயும் ெபறலாம். 
• சிறுபான்ைமெமாழிப் ெபற்ேறாருக்குரிய பிரத்திேயக பக்கங்களுண்டு. 
• பிள்ைளகள், பாடசாைல மற்றும் கல்வி பற்றிய வைலய தளங்களுக்கான 

ேமற்காட்டிகைளப் ெபறலாம். 

 

ஆரம்ப பாடசாைலக்கான 
ெபற்ேறாருக்கானசங்கம் 
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FUG2010 
வடிவைமப்பு: Månelyst as 
படம்: iStockphoto 

ஆரம்ப பாடசாைல ெபற்ேறார் சங்கம் (FUG) என்பது ஆரம்ப 
பாடசாைலயில் பிள்ைளகைளக் ெகாண்ட ெபற்ேறாருக்கான ஓர் 
ேதசிய சங்கமாகும். 
 

FUG அக்கைறக் ெகாண்டுள்ள விடயங்களாவன: 
வடீு- பாடசாைல ஒத்துைழப்பு 
• பாடசாைல விடயங்கள் ெதாடர்பாக ெபற்ேறார்களின் ஆர்வத்ைதப் ேபணுதல். 
• வடீு- பாடசாைல ஒத்துைழப்பு எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பது பற்றி அறிைவ 

வழங்கல். 
• ெபற்ேறார் எவ்வாறு தமது பிள்ைளகளுக்கு ஆதரவு வழங்கலாம் என்பது பற்றிய 

அறிைவ வழங்கல். 
• பிரதான விடயங்களான அகச்சூழல், ேகலிேபசுதல், ெபற்ேறார் சங்க கூட்டங்கள், 

பாடசாைல விடயங்கள் ேபான்ற  இன்னும் பல விடயங்கைள ஒழுங்குபடுத்த 
ெபற்ேறாருக்கு உதவுதல். 

 
www.fug.no - இது ஒரு பாடசாைலயில் பிள்ைளகைளக் ெகாண்ட ெபற்ேறாருக்கான 
பயனுள்ள இைணயமாகும். 
 
ஆரம்ப பாடசாைல ெபற்ேறாருக்கான ெதரிவுகுழு FUG 2010 

 
உங்களுக்கு ெதரியுமா 
• ெபற்ேறாரான நீங்கள் பிள்ைளயின் நல் 

வளர்ப்பிற்கான பிரதான ெபாறுப்ைபக் 
ெகாண்டுள்ளரீ்கள் என்பதும் இதனால் பாடசாைல 
விடயங்களிலும் பங்ெகடுக்கும் ெபாறுப்ைபக் 
நீங்கள் ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள் என சட்டத்தில் 
குறிப்பிட்டுள்ளது என்பது ? 

• பாடசாைல விடயங்களில் ஒத்துைழக்கும் 
உரிைமையப் ெபற்ேறார்கள் அைனவரும் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

• ெபற்ேறார்ெதரிவுக்குழுவின்  மூலம் ெபற்ேறார் 
ெதாடர்பாகவும், ெபற்ேறார் ெசயற்குழு(FAU)வின் 
அங்கத்தவராக மற்றும் ஒத்துைழப்புச்சங்கம்(SU)  
மற்றும் நிர்வாகம் மூலம் பிள்ைளயின் 
பாடசாைலயில் நிைலைமகளில் நீங்கள் 
ெசல்வாக்கு ெசலுத்தலாம் என்பது? 

• பாடசாைல சகல மாணவர்களுக்கும் தகுந்த 
மற்றும் ெபாருத்தமான கல்விைய வழங்க 
ேவண்டும் என்பது? 

• ஆரம்ப பாடசாைலயில் வழைமயான கல்விைய 
பின்பற்ற இயலாத மாணவர்கள் பிரத்திேயக 
பயிற்சி மற்றும் தாய்ெமாழிமூலமான 
கல்விையப் ெபறும் உரிைமையப் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

• வழைமயான ஏற்பாட்டின் மூலம் திருப்திகரமான 
பலைனப் ெபறாத மாணவர்கள் பிரத்திேயக 
கல்வியூட்டலுக்கான உரிைமையக் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

  ெபற்ேறார் இதற்கு பாடசாைலயின் உதவியுடன் 
விண்ணப்பிக்க ேவண்டும். 

• கல்வி ஏற்பாடு ெதாடர்பாக ெபற்ேறாருடனான 
ஒத்துைழப்பிற்கு கருத்திற் ெகாள்ளப்படுவது 
என்பது ? 

 

 

பிள்ைளகளுக்கு பல ெசாற்கைள வழங்குக 
• பிள்ைளகைள நூலகத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்று அவர்களுடன் ெபாருட்களின் 

ெபயர்கைள உங்களுக்கு நன்கு பரீட்சயமான ெமாழியில் உைரயாடுங்கள். 
• உங்களுக்கு நன்கு பரீட்சயமான ெமாழியில் வாசித்தும் மற்றும் கைதகைளக் 

கூறவும். 
பிள்ைளகளுக்குஏற்கனேவெதரிந்த ெசாற்கைளபுதிய சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தவும்,

புதியஅர்த்தத்ைத வழங்கவும்.

பிள்ைளகள் ேவறுபட்ட வழிகளில் அறிைவ 
வளர்த்துக் ெகாள்கிறார்கள் 
சில பிள்ைளகள்  பின்வரும் முைறகளில் சிறப்பாக கற்றுக் ெகாள்கின்றனர் 
• நீங்கள் ெசய்வைதப் பார்த்துச் ெசய்தல் 
• படங்கைளப் பார்த்தல் 
• கைதகைளக் ேகட்டல் அல்லது உரத்து வாசித்தல் 
• ெபாருட்கைளத் ெதாட்டுணர்தல் மற்றும்  அவ்வாேற எழுதுதல் 
• உடல் முழுவைதயும் அைசத்தல் 
உங்கள் பிள்ைள எவ்வாறு கற்றுக் ெகாள்கிறது? 
 
பாடசாைலயில் நைடெபறும் ெபற்ேறார் ஆசிரியர் மாணவருக்கான ேநரங்கள், 
ெபற்ேறார்சங்கக்கூட்டங்கள் மற்றும் ஏைனய ெசயற்பாடுகளில் ெபற்ேறார் ஆர்வம் 
காட்டுவது பிள்ைளயின் கல்வியில் ஆர்வம் ெகாள்ள முக்கியமாகும். ெபற்ேறார் 
ஆசிரியருடனும் மற்றும் ஏைனய ெபற்ேறார்களுடனும் ெதாடர்ைப ஏற்படுத்துவதன் 
ஊடாக பிள்ைள கல்விகற்பதற்கு உகந்த சூழல் உருவாகிறது. ெபற்ேறார் ஆர்வம் 
காட்டும் ேபாது: 
• ஓர் பலமான பிைணப்புவைல உருவாகுவதுடன், ெபற்ேறார்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் 

ஆதரவாகவும் மற்றும் உதவலாம். 
• பிள்ைளகளுக்குரிய ெபாதுவிதிகள் விடயமாக ஒத்துைழக்கலாம். 
• பாடசாைலச் சூழல் ேமம்படுவதுடன் ேகலிெசய்தல்,சத்தமும் சச்சரவுகளும் 

குைறதல் மற்றும் சந்ேதாசம் ேமம்படும். 
• பிள்ைளகளின் வரவின்ைம குைறவும் மற்றும் பாடசாைலயில் சுறுசுறுப்பாகச் 

ெசயற்படுதல் அதிகரிக்கும். 
• ஒவ்ெவாரு பிள்ைளையப் பற்றியும் ஆசிரியர்  நன்கு அறிந்து ெகாள்ளவும் 

கவனிப்ைபயும் வழங்கலாம். 
• பிள்ைளகள் பாடங்களில் சிறந்த ெபறுேபறுகைளப் ெபறுவர். 
• இைடநிைல மற்றும் உயர்கல்விையப் பலர் பூர்த்தி ெசய்வர். 

www.fug.no
இது ஓர் அடிப்பைடக் கல்விக்கான ெபற்ேறாருக்கானெசயற்குழு FUG( ) வின் ஒரு 
ேசைவயாகும். இங்ேக நீங்கள்: 
• எவ்வாறு பிள்ைளயின் கல்வியில் பங்களிக்கலாம் எனவும் பாடசாைல 

விடயங்களில் ஆர்வம் காட்டலாம் என்பன ேபான்ற ஆேலாசைனகைளப் ெபறலாம். 
• ெசய்திகள் மற்றும் பாடசாைலக்கும் வடீ்டிற்குமிைடயிலான ஒத்துைழப்பு பற்றிய 

சிறந்த உதாரணங்கைளயும் காணலாம். 
• FAU மற்றும் SU அங்கத்தவர்கள் மற்றும் ெபற்ேறார் ெதாடர்பாளர்களுக்கும் நல் 

அறிவுைரகைளயும் வியடங்கைளயும் ெபறலாம். 
• சிறுபான்ைமெமாழிப் ெபற்ேறாருக்குரிய பிரத்திேயக பக்கங்களுண்டு. 
• பிள்ைளகள், பாடசாைல மற்றும் கல்வி பற்றிய வைலய தளங்களுக்கான 

ேமற்காட்டிகைளப் ெபறலாம். 
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அடிப்பைடக்கல்விக்கான ெபற்ேறார் ெசயற்குழு (FUG) என்பது 
ஆரம்ப பாடசாைலயில் பிள்ைளகைளக் ெகாண்ட 
ெபற்ேறாருக்கான ஓர் ேதசிய சங்கமாகும். 
 

FUG அக்கைறக் ெகாண்டுள்ள விடயங்களாவன: 
வடீு- பாடசாைல ஒத்துைழப்பு 
• பாடசாைல விடயங்கள் ெதாடர்பாக ெபற்ேறார்களின் ஆர்வத்ைதப் ேபணுதல். 
• வடீு- பாடசாைல ஒத்துைழப்பு எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பது பற்றி அறிைவ 

வழங்கல். 
• ெபற்ேறார் எவ்வாறு தமது பிள்ைளகளுக்கு ஆதரவு வழங்கலாம் என்பது பற்றிய 

அறிைவ வழங்கல். 
• பிரதான விடயங்களான அகச்சூழல், ேகலிேபசுதல், ெபற்ேறார் சங்க கூட்டங்கள், 

பாடசாைல விடயங்கள் ேபான்ற  இன்னும் பல விடயங்கைள ஒழுங்குபடுத்த 
ெபற்ேறாருக்கு உதவுதல். 

 
www.fug.no - இது ஒரு பாடசாைலயில் பிள்ைளகைளக் ெகாண்ட ெபற்ேறாருக்கான 
பயனுள்ள இைணயமாகும். 
 
அடிப்பைடக்கல்விக்கான ெபற்ேறார் ெசயற்குழு FUG 2010 

 
உங்களுக்கு ெதரியுமா 
• ெபற்ேறாரான நீங்கள் பிள்ைளயின் நல் 

வளர்ப்பிற்கான பிரதான ெபாறுப்ைபக் 
ெகாண்டுள்ளரீ்கள் என்பதும் இதனால் பாடசாைல 
விடயங்களிலும் பங்ெகடுக்கும் ெபாறுப்ைபக் 
நீங்கள் ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள் என சட்டத்தில் 
குறிப்பிட்டுள்ளது என்பது ? 

• பாடசாைல விடயங்களில் ஒத்துைழக்கும் 
உரிைமையப் ெபற்ேறார்கள் அைனவரும் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

• ெபற்ேறார்ெதரிவுக்குழுவின்  மூலம் ெபற்ேறார் 
ெதாடர்பாகவும், ெபற்ேறார் ெசயற்குழு(FAU)வின் 
அங்கத்தவராக மற்றும் ஒத்துைழப்புச்சங்கம்(SU)  
மற்றும் நிர்வாகம் மூலம் பிள்ைளயின் 
பாடசாைலயில் நிைலைமகளில் நீங்கள் 
ெசல்வாக்கு ெசலுத்தலாம் என்பது? 

• பாடசாைல சகல மாணவர்களுக்கும் தகுந்த 
மற்றும் ெபாருத்தமான கல்விைய வழங்க 
ேவண்டும் என்பது? 

• ஆரம்ப பாடசாைலயில் வழைமயான கல்விைய 
பின்பற்ற இயலாத மாணவர்கள் பிரத்திேயக 
பயிற்சி மற்றும் தாய்ெமாழிமூலமான 
கல்விையப் ெபறும் உரிைமையப் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

• வழைமயான ஏற்பாட்டின் மூலம் திருப்திகரமான 
பலைனப் ெபறாத மாணவர்கள் பிரத்திேயக 
கல்வியூட்டலுக்கான உரிைமையக் 
ெகாண்டுள்ளனர் என்பது? 

  ெபற்ேறார் இதற்கு பாடசாைலயின் உதவியுடன் 
விண்ணப்பிக்க ேவண்டும். 

• கல்வி ஏற்பாடு ெதாடர்பாக ெபற்ேறாருடனான 
ஒத்துைழப்பிற்கு கருத்திற் ெகாள்ளப்படுவது 
என்பது ? 

 

 

பிள்ைளகளுக்கு பல ெசாற்கைள வழங்குக 
• பிள்ைளகைள நூலகத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்று அவர்களுடன் ெபாருட்களின் 

ெபயர்கைள உங்களுக்கு நன்கு பரீட்சயமான ெமாழியில் உைரயாடுங்கள். 
• உங்களுக்கு நன்கு பரீட்சயமான ெமாழியில் வாசித்தும் மற்றும் கைதகைளக் 

கூறவும். 
பிள்ைளகளுக்குஏற்கனேவெதரிந்த ெசாற்கைளபுதிய சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தவும்,

புதியஅர்த்தத்ைத வழங்கவும்.

பிள்ைளகள் ேவறுபட்ட வழிகளில் அறிைவ 
வளர்த்துக் ெகாள்கிறார்கள் 
சில பிள்ைளகள்  பின்வரும் முைறகளில் சிறப்பாக கற்றுக் ெகாள்கின்றனர் 
• நீங்கள் ெசய்வைதப் பார்த்துச் ெசய்தல் 
• படங்கைளப் பார்த்தல் 
• கைதகைளக் ேகட்டல் அல்லது உரத்து வாசித்தல் 
• ெபாருட்கைளத் ெதாட்டுணர்தல் மற்றும்  அவ்வாேற எழுதுதல் 
• உடல் முழுவைதயும் அைசத்தல் 
உங்கள் பிள்ைள எவ்வாறு கற்றுக் ெகாள்கிறது? 
 
பாடசாைலயில் நைடெபறும் ெபற்ேறார் ஆசிரியர் மாணவருக்கான ேநரங்கள், 
ெபற்ேறார்சங்கக்கூட்டங்கள் மற்றும் ஏைனய ெசயற்பாடுகளில் ெபற்ேறார் ஆர்வம் 
காட்டுவது பிள்ைளயின் கல்வியில் ஆர்வம் ெகாள்ள முக்கியமாகும். ெபற்ேறார் 
ஆசிரியருடனும் மற்றும் ஏைனய ெபற்ேறார்களுடனும் ெதாடர்ைப ஏற்படுத்துவதன் 
ஊடாக பிள்ைள கல்விகற்பதற்கு உகந்த சூழல் உருவாகிறது. ெபற்ேறார் ஆர்வம் 
காட்டும் ேபாது: 
• ஓர் பலமான பிைணப்புவைல உருவாகுவதுடன், ெபற்ேறார்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் 

ஆதரவாகவும் மற்றும் உதவலாம். 
• பிள்ைளகளுக்குரிய ெபாதுவிதிகள் விடயமாக ஒத்துைழக்கலாம். 
• பாடசாைலச் சூழல் ேமம்படுவதுடன் ேகலிெசய்தல்,சத்தமும் சச்சரவுகளும் 

குைறதல் மற்றும் சந்ேதாசம் ேமம்படும். 
• பிள்ைளகளின் வரவின்ைம குைறவும் மற்றும் பாடசாைலயில் சுறுசுறுப்பாகச் 

ெசயற்படுதல் அதிகரிக்கும். 
• ஒவ்ெவாரு பிள்ைளையப் பற்றியும் ஆசிரியர்  நன்கு அறிந்து ெகாள்ளவும் 

கவனிப்ைபயும் வழங்கலாம். 
• பிள்ைளகள் பாடங்களில் சிறந்த ெபறுேபறுகைளப் ெபறுவர். 
• இைடநிைல மற்றும் உயர்கல்விையப் பலர் பூர்த்தி ெசய்வர். 

www.fug.no
இது ஓர் அடிப்பைடக் கல்விக்கான ெபற்ேறாருக்கானெசயற்குழு FUG( ) வின் ஒரு 
ேசைவயாகும். இங்ேக நீங்கள்: 
• எவ்வாறு பிள்ைளயின் கல்வியில் பங்களிக்கலாம் எனவும் பாடசாைல 

விடயங்களில் ஆர்வம் காட்டலாம் என்பன ேபான்ற ஆேலாசைனகைளப் ெபறலாம். 
• ெசய்திகள் மற்றும் பாடசாைலக்கும் வடீ்டிற்குமிைடயிலான ஒத்துைழப்பு பற்றிய 

சிறந்த உதாரணங்கைளயும் காணலாம். 
• FAU மற்றும் SU அங்கத்தவர்கள் மற்றும் ெபற்ேறார் ெதாடர்பாளர்களுக்கும் நல் 

அறிவுைரகைளயும் வியடங்கைளயும் ெபறலாம். 
• சிறுபான்ைமெமாழிப் ெபற்ேறாருக்குரிய பிரத்திேயக பக்கங்களுண்டு. 
• பிள்ைளகள், பாடசாைல மற்றும் கல்வி பற்றிய வைலய தளங்களுக்கான 

ேமற்காட்டிகைளப் ெபறலாம். 
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ெசயற்குழு 

www.fug.no 
post@fug.no 
FUG2010 
வடிவைமப்பு: Månelyst as 
படம்: Stockphoto 

அடிப்பைடக்கல்விக்கான ெபற்ேறார் ெசயற்குழு (FUG) என்பது 
ஆரம்ப பாடசாைலயில் பிள்ைளகைளக் ெகாண்ட 
ெபற்ேறாருக்கான ஓர் ேதசிய சங்கமாகும். 
 

FUG அக்கைறக் ெகாண்டுள்ள விடயங்களாவன: 
வடீு- பாடசாைல ஒத்துைழப்பு 
• பாடசாைல விடயங்கள் ெதாடர்பாக ெபற்ேறார்களின் ஆர்வத்ைதப் ேபணுதல். 
• வடீு- பாடசாைல ஒத்துைழப்பு எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பது பற்றி அறிைவ 

வழங்கல். 
• ெபற்ேறார் எவ்வாறு தமது பிள்ைளகளுக்கு ஆதரவு வழங்கலாம் என்பது பற்றிய 

அறிைவ வழங்கல். 
• பிரதான விடயங்களான அகச்சூழல், ேகலிேபசுதல், ெபற்ேறார் சங்க கூட்டங்கள், 

பாடசாைல விடயங்கள் ேபான்ற  இன்னும் பல விடயங்கைள ஒழுங்குபடுத்த 
ெபற்ேறாருக்கு உதவுதல். 

 
www.fug.no - இது ஒரு பாடசாைலயில் பிள்ைளகைளக் ெகாண்ட ெபற்ேறாருக்கான 
பயனுள்ள இைணயமாகும். 
 
அடிப்பைடக்கல்விக்கான ெபற்ேறார் ெசயற்குழு FUG 2010 
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