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சாைல ெசல்வம்

‘குழந்ைதகளுக்கு இணக்கமான பள்ளிகள் நகரங்களில் மட்டுேம இருக்கும் என்பதும் ஒரு
மூடநம்பிக்ைகதான். இைத உைடத்து கிராமத்தில் ெவற்றிகரமாகச் ெசயல்பட்டு வருகிறது ஒரு பள்ளி.
‘எனக்கு இப்படி நடந்தால்...’ என்ற பாடம் அந்தப் பள்ளியின் இரண்டாம் வகுப்புக் குழந்ைதகளின் பாடப்
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புத்தகத்தில் இடம்ெபற்றிருக்கிறது. அந்தப் பாடத்தில், பாம்பு உள்ளிட்ட உயிrனங்கள் நம்ைம
ெநருங்கினால், அடிபட்டால், யாராவது நம்ைம அடித்தால், ெபrயவGகள் யாராவது எதாவது ெசய்தால்
என்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் விவாதத்துக்குக் ெகாண்டுவரப்படுகின்றன. இதன்மூலம் பாலியல்
ெதால்ைல உட்படப் பலவற்ைற ஏழு வயது குழந்ைதகள்கூடப் புrந்துெகாண்டு, அது குறித்துப் ேபச
முன்வரும் சூழல் ெபரம்பலூG மாவட்டத்ைதச் ேசGந்த ேதனூG கிராமத்தில் உள்ள ‘பயிG’ பள்ளியில்
உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும் குழந்ைதகைள வளGத்ெதடுக்க மாைலக் கல்வி ைமயமாக
ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் ‘பயிG’ அைமப்பு. பிறகு மாவட்ட நிGவாகத்துடன் இைணந்து அரசுப் பள்ளி
மாணவிகளுக்கான சிறப்புக் கல்வித் திட்டமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அைதயடுத்துப் ெபரம்பலூG
மாவட்ட அரசுப் பள்ளிக்கான சுகாதாரம், உடல்நலம் ெதாடGபான பணிகளும் முன்ெனடுக்கப்பட்டன.
2014-ல் இந்தத் திட்டங்கள் அைனத்ைதயும் முைறப்படுத்தி ‘பயிG’ பள்ளிக்கூடமாகச் ெசயல்படத்
ெதாடங்கியது.
புதியன ேதடும் ஆசிrய$கள்
“எங்களிடம் விளிம்புநிைலக் குழந்ைதகள், மாற்றுத்
திறனாளிக் குழந்ைதகள், கற்றல் குைறபாடுைடய
குழந்ைதகள், வித்தியாசமான கல்விமுைறைய
எதிGபாGக்கும் ெபற்ேறாGகளின் குழந்ைதகள்
ஆகிேயாG படித்துவருகின்றனG. இது ஆரம்பப் பள்ளி
என்பதால் விைளயாட்டு, ைகவிைன,
ெசயல்பாடுகள் அதிகமாக இருக்கும். சமச்சீG
பாடத்திட்டத்ைதப் பின்பற்றுகிேறாம்.
அைதத் திறம்பட மாணவGகளுக்குக் ெகாண்டு
ேசGக்க ஆசிrயGகளுக்குத் ெதாடG பயிற்சிகள்
அளிப்பதில் கவனம் ெசலுத்துகிேறாம். மாற்றுக்
கல்வி முைறகைளக் கைடப்பிடிக்கும் பள்ளிகளுக்கு
எங்களுைடய ஆசிrயGகள் ெசல்கிறாGகள்.
அங்குள்ள ெசயல்பாடுகைளத் ெதrந்துெகாண்டு
எங்கள் மாணவGகளுக்கு ஏற்ப
மாற்றியைமக்கிறாGகள். இத்தைகய முயற்சிகள்
நல்ல மாற்றத்ைத ஏற்படுத்தியுள்ளன” என்கிறாG
பச்ைசமுத்து

‘பயிG’ பள்ளியின் தைலைமயாசிrயG பச்ைசமுத்து.
‘காகிதத்தில் ெபாம்ைமகள் வடிவைமத்தல்’ என்பது

ேபான்ற ஒரு பாடப் பகுதிைய எடுத்துக்ெகாண்டு மாணவGகளுக்குத் ெதாப்பி, கூைட, மயில், குருவி,
ெகாக்கு, படகு, பட்டாம்பூச்சி, பூ...என வடிவைமக்கப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இத்தைகய
ெசயல்பாடுகள் குழந்ைதகளுக்குள் இருக்கும் பைடப்பாற்றைலத் தூண்டுகின்றன.
“இது ேபான்ற ெசயல்பாடுகைள முழுப் பள்ளிக்குமான பயிற்சி, பயிலரங்கமாக நடத்துேவாம். தான்
ரசித்து வடிவைமத்தைத ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயும் சக குழந்ைதயிடம், ‘நாேன ெசய்தது பாG!’ என்று
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தன்னம்பிக்ைகேயாடு காட்டுவைதப் பாGக்கிேறாம். ஒரு குழந்ைத மற்ெறாரு குழந்ைதக்குக்
கற்றுக்ெகாடுப்பதும் இதன்மூலம் நிகழ்கிறது. குழந்ைதயிடமிருந்து ஆசிrயG கற்றுக்ெகாள்வைதயும்
காண முடிகிறது” என்கிறாG பச்ைசமுத்து.
ெவற்றி ெபாருட்டல்ல
ஒரு குழந்ைதக்குக் காயம்பட்டால் ெபrய காயமா சின்ன காயமா என்பைதப் ெபாறுத்து மூலிைக
எண்ெணய் எடுத்துத் தடவுதல், காயத்ைதச் சுத்தப்படுத்தும் முைற…இது ேபான்ற ெசயல்பாடுகளும்,
பாடல்கள் மூலமாக இங்ேக கற்றுத் தரப்படுகிறது. சுகாதாரம், சத்துணவு, மரபு உணவு, இயற்ைக
உணவு ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் ெசலுத்துவதாகவும் கூறுகிறாGகள்.
“எங்களுைடய மாணவGகள் மாவட்ட அளவில்
நைடெபறும் விைளயாட்டு, ேயாகா, கராத்ேத
ேபாட்டிகளில் கலந்துெகாள்வதும் பrசு ெபறுவதும்
வழக்கம். ஆனால் ேபாட்டிைய, பrட்ைசைய,
ெவற்றி ேதால்விைய நம்பாத நிைலயில்
இதுேபான்ற ேபாட்டிகளுக்கு மாணவGகைள
அனுப்புவது சrயா என்கிற ேகள்வி எங்களுக்குள்
ஆரம்பத்தில் எழுந்தது.
இருந்தாலும், மாவட்ட அளவிலான பrைசப்
ெபறும்ேபாது, அது அவGகளுக்கு முக்கிய
அனுபவமாகவும் அைடயாளத்ைத
ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் மாறுகிறது. அைத
நாங்கள் ஏற்றுக்ெகாண்ேடாம். ஆனால், ெவற்றி
ெபற்றுத்தான் ஆக ேவண்டும் என்ேறா ெவற்றிதான்
முக்கியம் என்பது ேபான்ற நம்பிக்ைககைள
உைடக்கும் உைரயாடைலத்
ெதாடGந்துெகாண்டுதான் இருக்கிேறாம்” என்கிறாG
பயிற்றுநG ப்rத்தி.
இந்தப் பள்ளியில் ஒவ்ேவாG ஆண்டும் நைடெபறும்
ஆண்டு விழாவில் ெபrயவGகள், ஆசிrயGகள் என

ப்rத்தி

ஒருவGகூட இருப்பதில்ைல. மாணவGகள் மட்டுேம
அைனத்ைதயும் ஒருங்கிைணத்து அழகாக நடத்தி முடிக்கின்றனG. இப்படிக் கிராமத்தில் இருக்கும்
இவGகளுக்கு இந்தத் திறைம எல்லாம் எப்படி வந்தது என்று வியக்கும்படி இருக்கும்.

பள்ளிையத் ெதாட$புெகாள்ள: 76396 11282
கட்டுைரயாள$: கல்வி ெசயற்பாட்டாள$
ெதாட$புக்கு: saalaiselvam@gmail.com

இலவசம்! 5 நாட்களுக்கு அைனத்து காமேதனு இதழ்கைளயும் இலவசமாகப்
படிக்க, இங்ேக க்ளிக் ெசய்யுங்கள்..காமேதனு
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