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PSYCHOLOGY & EDUCATIONAL METHODOLOGY 

 

பியாஜெட்டின் வளாா்ச்சி உளவியல் மற்றும் கல்வியில் அதன் பங்களிப்பு  

(Piaget’s Developmental Psychology and Its Bearing on Education) 

 

ஜீன் வில்லியம் ஃப்ரிட்ஸ் பியாஜெட் - Jean William Fritz Piaget 

 

காலம் : 9 ஆகஸ்ட்,1896- 16 செப்செம்பர்,1980 

நாடு :  சுவிட்ெர்லாந்து 

உளவியலாளர், உயிாியலாளாா் (Biologist), மரபணு அறிவாற்றல் (Genetic 

Epistemology) வல்லுநர், குழந்தைகளின் வளர்ச்ெி பற்றி ஆராய்ந்ைவர்களில் 

முக்கியமானவர். 
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முன்னுரை (Introduction): 

❖ ெீன் பியாஜெட்  (Jean Piaget) என்ற சுவிஸ் உயிாியலாளாா் (Swiss Biologist) 

குணங்கரளப் பற்றிய ஆய்வில் (Epistemology) அதிகம் ஆாா்வம் ஜகாண்டிருந்ைார்.  

இது அறிவின் தன்ரமயுடன் ஜதாடாா்புரடய தத்துவத்தின் ஒரு கிரளயாகும்.    

❖ 1920- ஆம் ஆண்டு இவாா் தன்ரை பீனனவின் (Binet) ஆய்வகத்துடன் (Binnet 

Testing Laboratory) இரணத்து ஜகாண்ொர்.  இந்த ஆய்வகம் பாாீஸில் உள்ளது.   

❖ இது பிஜைஞ்சு பள்ளி அரமப்பில் பயன்படுத்தும் அறிவு சசாதரைரய (intelligence 

test) உருவாக்கும் பணிரய ஜசய்து வருகிறது.  சமலும் இவருக்கு இங்கு 

குழந்ரதகளின் அறிவுொர் திறரமகளின் வளாா்ச்சியின் இயல்ரப     பற்றி சிந்திக்க 

வாய்ப்பு  கிரடத்தது.    

❖ அவருரடய உயிாியல் ொர்ந்ை அணுகுமுரறயாைது அறிவிரை வித்தியாசமாை 

வரகயில் புாிந்து ஜகாள்ள உதவியது, மற்றும் இந்த அறிவு வளாா்ச்சியாைது 

நிரலகளின் அடிப்பரடயில் முைிர்ச்சியரடகிறது.  சமலும் இவாா் அறிவின் ஆய்வில் 

ஜசால்லப்படும் ொியாை விரடகரளப்     ஜபாறுத்சத அறிவு நிர்ணயிக்கப்படும் 

என்ற பீனனவின் கூற்றுக்கு எதிைாக இருந்ைார். 

❖ அதற்கு பதிலாக, பியாஜெட் அறிவு என்பது ஒருவைது சூழ்நிரலசயாடு ஒத்து 

ஜசால்லவும், உட்காித்து ஜகாள்ளவும், சிறப்பாை முரறயில் பயன்படுத்தவும் 

உதவும்.  உயிாிைங்கள் எப்படி ஒவ்ஜவாரு நிரலயாக முைிர்ச்சியரடகிறார்கனளா, 

அசத சபால அறிவும் ஒவ்ஜவாரு நிரலயிலும் மாற்றமும், வளாா்ச்சியும் அரடகிறது.  

இந்த வளாா்ச்சியாைது அனுபவங்களின் வழியாகவும்  நரடஜபறுகிறது.  

❖ பியாஜெட்டின் கூற்றுப்படி அறிவு என்பது மாறக்கூடிய பண்புகரள 

ஜகாண்டுள்ளது.  அதன் படி இருக்கும் சூழ்நிரலகளில் வாழ உகந்த நிரலரமகரள 

உருவாக்கி ஜகாள்ள உதவுவதாக கூறுகிறார். 

❖ அறிவாற்றல் ஆய்விலும் (The Study of Cognitive) குழந்ரத உளவியலிலும் அதிகம் 

ஆாா்வம் ஜசலுத்திைாா்.  இந்த ஆய்வில் தன்னுரடய மரைவிரயயும் இரணத்து 

ஜகாண்டு அவாா்களது மூன்று குழந்ரதகரளயும் தங்களுரடய ஆய்வு ஜபாருளாக 

மாற்றி அவாா்களின் அறிவு வளாா்ச்சிரயக் கண்காணித்தைாா். ஏஜைைில் அவாின் 
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மரைவி ரூசசா நிறுவைத்தின் முன்ைாள் மாணவி ஆவார்.   இந்த ஆய்வுக்காக 

தங்களுரடய கல்யாண வாழ்க்ரகயில் ஆைம்ப ஆண்டுகரளச் ஜசலவழித்ைார். 

❖ அறிவு வளாா்ச்சியிரைப் பற்றிய இவருரடய சகாட்பாட்டிற்கு இன்று வரை 

அறிவுசார் ஆய்விலும், குழந்ரத உளவியலிலும் இரணயாை இன்ஜைாரு 

சகாட்பாடு வைலாற்றில் உருவாகவில்ரல.  இந்த சகாட்பாட்ரட அறிவு 

வளாா்ச்சியின் பல்சவறு நிரலகளின் மூலம் புாிந்து ஜகாள்ள முடியும். 

 

பியாஜெட்டின் தத்துவார்த்த கருத்துகள் (Piaget’s Theoretical Notions): 

❖ மைித மூரளயின் அறிவாற்றல் அரமப்பிரைப் புாிந்துக் ஜகாள்ள அதன் அரமப்பு, 

ஜசயல்பாடு ஆகியவற்றிதன வடிவரமத்ைார். மைித உடலில் உள்ள 

உறுப்புகரளப் சபால மைித மூரளயின் இரு அம்சங்கரள எடுத்துரைத்ைார். 

1) அறிவாற்றல் அரமப்பு (Cognitive Structure) 

2) அறிவாற்றலின் ஜசயல்பாடு (Cognitive Functioning) 

 

அறிவாற்றலின் அரமப்பு (Cognitive Structure): 

❖ மற்ற உயிாிைங்கரளப் சபால் மைித குழந்ரதயும் சில உள்ளுணாா்வுகசளாடு  

பிறக்கிறது. மற்றும் அைிச்ரசகளாை சூப்புதல் (Sucking), பார்த்தல் (Looking), 

சதடுதல் (searching), மற்றும் புாிந்து ஜகாள்ளல் (Grasping)  ஆகியரவ அவாா்கள் 

பிறக்கும் சபாது இந்த இயல்புகள் இருக்கிறது.   

❖ ஆைம்ப அறிவாற்றல் அரமப்பாைது குழந்ரதகளுக்குள்ள சில திறரமகளாை 

பார்த்தல், சதடுதல் மற்றும் புாிந்து ஜகாள்ளல் ஆகியவற்தற இரணத்து 

ஜகாண்டுள்ளது. பியாஜெட்  இந்த சாத்தியக்கூறுகரள திட்டங்கள் (அ) ஸ்கீமாஸ் 

(Schemas)  என்று அரழத்ைார். 

❖ ஸ்கீமா (அ) திட்டத்திரைப் பற்றி ஜதளிவாக புாிந்து ஜகாள்ள, ஒரு குறிப்பிட்ட 

ஸ்கீமாவாை “உறிஞ்சும் ஸ்கீமா (அ) திட்டம்” (Sucking Schema) 
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பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த திட்டமாைது ஒருவாின் ஜபாதுவாை அறிவு திறைாகக் 

கருதப்படுகிறது. 

❖ இந்த திட்டமாைது உறிஞ்சும் பிைதிபலிப்பின் (Sucking Reflex) ஒற்ரற 

ஜவளிப்பாட்டிற்கு சமற்பட்டரவ ஆகும்.  இந்த அறிவாற்றல் அரமப்பாைது 

என்ஜைன்ை ஜபாருட்கரள உறிஞ்ச முடியுசமா அரவ அரைத்ரதயும் சாத்தியம் 

ஆக்குகிறது.  இருந்த சபாதிலும் உறிஞ்சுதலுக்காை விளக்கம் ஜபாருளுக்கு ஜபாருள் 

மாறுபடும் அதாவது சிறப்பாை பதில் சிறப்பாை தூண்டுதல் மூலசம கிரடக்கும்.  

உதாைணமாக தாயின் மார்புக்காம்பு, சிறிய கைண்டி மற்றும் ஜபாம்ரம சபான்றரவ 

ஆகும். 

❖ இந்த திட்டமாைது ஒருவாின் அறிவாற்றல் அரமப்பின் ஜபாதுவாை திறரமயாக 

இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வரகயாை நடத்ரதகரளச் ஜசயல்படுத்த உதவுகிறது. 

(நடத்ரதகளாவை - உறிஞ்சுதல், புாிந்துக் ஜகாள்ளல், கணக்கிடுதல் 

சபான்றவற்தறக் கூறலாம்). 

❖ பல்சவறு விதமாை   திட்டங்களும், அதன் உள்ளடக்கங்களும் மைித மைதின் 

அடிப்பரட அரமப்பாக வடிவரமக்கப்படுகிறது.  ஆைம்பகால திட்டங்கள் 

உயிாியல் ாீதியாக பாைம்பாியமாக இருக்கும் பிைதிபலிப்புகரளயும் 

உள்ளுணாா்வுகரளயும் குறிக்கிறது.  சமலும் குழந்ரத வளரும் சபாது தன்னுரடய 

உடசலாடும், சூழ்நிரலசயாடும் ஏற்படுத்தி ஜகாள்ளும் உறவால் அவைது 

அறிவாற்றல் அரமப்பில் மாற்றத்ரதயும் ஏற்படுத்தி ஜகாள்கிறான். 

 

அறிவாற்றலின் ஜசயல்பாடு (Cognitive Functioning):  

❖ உயிாிைங்களின் அரமப்பாைது அறிவாற்றலின் ஜசயல்பாட்டில் திட்டவட்டமாை 

பங்கிரை வகிக்கிறது.  ஸ்கீமாஸ் (அ) திட்டங்களின் அடிப்பரடயில் ஒரு 

தைிமைிதைில் என்ை இருக்கிறது என்பரதயும், அரத ரவத்து தன் சமூக சூழலில் 

கிரடக்கும் தூண்டுதலுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார் என்பதும் ஸ்கீமாஸ் 

அடிப்பரடயிசலசய அரமயும்.  
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❖ மற்ஜறாருபுறம் பார்க்ரகயில் ஒரு தைிமைிதன் தன்னுரடய சூழரல ஏற்று 

ஜகாண்டு வாழவும், முரறயாக வளாா்ச்சிரயயும் முன்சைற்றத்ரதயும் ஏற்படுத்தி 

ஜகாள்ள சவண்டும்.  அறிவாற்றலின் வளாா்ச்சிக்கு முக்கியமாக இருப்பது ஒரு 

தைிமைிதன் தன்னுரடய உடல் மற்றும் சமூக சூழரல எவ்வாறு ஏற்று 

ஜகாள்கிறான் என்பரதப் ஜபாறுத்து அரமயும்.   

❖ இந்த ஏற்று ஜகாள்ளும் ஜசயல்முரறயாைது ஒருங்கிரணத்தல் மற்றும் இணங்குைல் 

ஏற்படுத்தி ஜகாடுத்தல் சபான்ற அணுகுமுரறயின் மூலம் சமற்ஜகாள்ளப்படும். 

❖ “ஒருங்கிரணத்தல்”(Assimilation) என்பது ஏற்கைசவ இருக்கும் அறிவாற்றலின் 

அரமப்புகளுடன் அவாா்கள் வளாந்ை சூழலின் சதரவகரள ஜபாருந்த ஜசய்தரலக் 

குறிக்கிறது.  உதாைணமாக ஆறு மாத குழந்ரதக்கு புதிய ஜபாம்ரம ஒன்ரற 

அளிக்கும் சபாது அது முதலில் அந்த ஜபாம்ரமரய வாயிைில் ரவக்கும்.  இது ஒரு 

வரகயாை ஒருங்கிரணத்தல் ஆகும்.  ஏஜைைில் அக்குழந்ரதயாைது ஏற்கைசவ 

பரழய ஜபாம்ரமரய பற்றி இருக்கும் அறிவாற்றல் அரமப்புகளுடன் இந்த புது 

ஜபாம்ரமரயப் பற்றிய சயாசரைரய ஒருங்கிரணத்து ஜகாள்கிறது. 

❖ அக்குழந்ரதயின் பரழய ஜபாம்ரமகரளப் பற்றிய அறிவாற்றல் அரமப்பானது 

(Cognitive Structure) உறிஞ்சும்   ஸ்கீமா (அ) திட்டத்திரைக் ஜகாண்டுள்ளது. 

எைசவ தான் உடைடியாக அக்குழந்ரத புதிய ஜபாம்ரமரயயும் வாயில் ரவத்து 

உறிஞ்சுகிறது. 

❖ ஒருசவரள புதிய ஜபாம்ரமயாைது சபாியதாகவும் வாயில் ரவக்க முடியாமலும் 

சபாகும் சபாது ஏற்கைசவ இருக்கும் அறிவாற்றல் அரமப்பில் மாற்றத்ரதக் 

ஜகாண்டு வை சவண்டியுள்ளது. அதாவது அக்குழந்ரத புதிய சூழரல ஏற்று 

ஜகாள்ள அதன் பரழய சிந்திக்கும் முரறகளிலும், நடத்ரத முரறகளிலும் 

மாற்றத்ரத ஏற்படுத்தி ஜகாள்ள சவண்டும்.   

❖ இதன் விரளவாக, உறிஞ்சுதலுக்கு பதில் குழந்ரதயாைது ஜபாம்ரமயிரைத் 

தள்ளுவது (அ) பிடித்து ஜகாள்வது சபான்ற ஜசயரல ஜசய்கிறது.  இது “ஏற்று 

ஜகாள்ளல் (Accommodation)” என்று அரழக்கப்படுகிறது. இதில் 

அக்குழந்ரதயாைது ஒருங்கிரணத்தல் (அ) பரழய முரறப்படி நடந்து 
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ஜகாள்வதற்கு பதில் புதிய வரகயாை சிந்தரைரயயும், நடத்ரதரயயும் ஏற்று 

ஜகாள்கிறது.   

❖ அசத சபால ஒருங்கிரணத்தல் ஜசயல்முரறயில் ஒருவன் தன்னுரடய கடந்த கால 

அனுபவங்களின் அடிப்பரடயிலும் மற்றும் தன்னுள் ஏற்கைனவ ஜபாதிந்துள்ள 

தகவல்களின் அடிப்பரடயிலும் தான் ஜசயல்படுவான். ஆைால் இந்த 

ஏற்றுஜகாள்ளும் அணுகுமுரறயில் தன்னுரடய அறிவாற்றல் அரமப்பில் 

மாற்றத்ரத ஏற்படுத்தி ஜகாள்வதன் மூலம் புது வரகயாக சிந்தித்தரலயும், 

நடத்ரதரயயும் ஒருவன் கற்று ஜகாள்கிறான். 

❖ உதாைணமாக ஒரு குழந்ரதக்கு பால் புட்டியின் மூலம் பால் தருவதற்கு பதில் 

டம்ளாில் ஜகாடுக்கும் சபாது முதலில் அக்குழந்ரதயாைது உறிஞ்ச முயன்று அதன் 

பின் “ஏற்றுக்ஜகாள்ளல் (Accomadation)” என்ற ஜசயல்பாட்டின் அடிப்பரடயில் 

புதிய வழிகரளத் சதாா்ந்ஜதடுத்து ஜகாள்ளும் மற்றும் இதன் விரளவாக அதன் 

அறிவாற்றல் அரமப்பிலும் சதரவயாை மாற்றத்திரை  ஏற்படுத்தி ஜகாள்ளும். 

❖ “ஒருங்கிரணத்தல்” மற்றும் “ஏற்று ஜகாள்ளல்” என்ற கருத்திரை, குழந்ரதயின் 

அறிவாற்றல் வளாா்ச்சியின் அணுகுமுரறசயாடு இரணத்தன் மூலம் பியாஜெட் ஒரு 

புதிய கருத்தாை “சமநிரல” (Equilibration)  என்பதரை உருவாக்கினார்.   

❖ ஒருங்கிரணத்தல் மற்றும் ஏற்று ஜகாள்ளல் அணுகுமுரறயாைது உயிாிைங்கள் 

தன்னுடன், தன் சூழ்நிரலயுடனும் இணக்கமாை உறவிரை ஏற்படுத்தி ஜகாள்ள 

உதவுகிறது. இந்த ஏற்று ஜகாள்ளும் ஜசயல்முரறயிரை பியாஜெட் “சமநிரல 

(Equilibration)” என்று அரழத்ைார்.  இது “உள்ளார்ந்த சபாக்கு  (Innate 

Tendency)” (அ) உயிாிைங்கள் தன்னுரடய அனுபவங்கரள ஒருங்கிரணக்க 

உதவும் ஜதாடாா்ச்சியான இயக்கு எை வரையறுக்கப்படுகிறது.   

❖ உண்ரமயாக ஜசால்ல சவண்டுமாைால் மைிதனுக்கும், அவனுரடய சூழலுக்கும் 

இரடசய சமநிரலரய ஜதாடை ஜசய்யும் முயற்சிகளில் ஒரு தைிமைிதன் 

முரறயாை வசதியிரை உணைாத சபாது அவனுரடய அறிவாற்றல் 

அரமப்பிரை, மறுஒருங்கிரணப்பு ஜசய்து தன்ரை புதிய வழியில் சிந்திக்கவும், 

நடந்து ஜகாள்ளவும் தகுதிபடுத்தி ஜகாள்வான். 
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❖ இந்த வழியில் பியாஜெட் ஒருவைது அறிதவ உருவாக்குதலிலும் அதன் 

ஜசயல்பாடுகளிலும் பின்வரும் காைணிகளின் பங்களிப்ரப விளக்குகிறார். 

1) அறிவாற்றல் அரமப்பில் அடிப்பரடயாக இருப்பது பாைம்பாிய 

பிைதிபலிப்பும், மைநிரலயும் ஆகும். 

2) அறிவாற்றல் அரமப்பில் மாற்றங்களும், வளாா்ச்சியும் “முைிர்ச்ச்சியரடதல் 

(Maturation)” அதாவது இயற்ரகயாை வளாா்ச்சி அணுகுமுரறயின் மூலம் 

ஏற்படும். 

3) அறிவாற்றல் அரமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களும் வளாா்ச்சியும் 

அனுபவங்களின் (உடல் சூழல் மற்றும் சமூக சூழல் ஆகியவற்றின் மூலம் 

அனுபவங்கள்) மூலம் ஏற்படும் இந்த அனுபவங்கரளப் ஜபறும் 

முரறயாைது ஒருங்கிரணத்தல் (Assimilation), ஏற்றுஜகாள்ளல் 

(Accommodation) மற்றும் சமநிரலப்படுத்தல் (Equilibration) சபான்ற 

அணுகுமுரறகரளக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

அறிவு வளாா்ச்சியின் படிநிரலகள் (Stages of Intellectual Development): 

❖ பியாஜெட் ஏற்கைசவ ஒருவாின் உயிாியல் ாீதியாை பின்புலமாைது மைிதைின் 

அறிவு வளாா்ச்சிக்கு ஆைம்ப நிரலயாக உள்ளது எை கூறி இருந்ைார்.  அதாவது தன் 

சூழசலாடு ஜதாடாா்பிரை ஏற்படுத்தி ஜகாள்ள பாைம்பாிய ாீதியாை ெில வழிகரளக் 

ஜகாண்டிருப்பாா் எைக் கூறுகிறார்.   

❖ சமலும் பியாஜெட் ஒருவைது அறிவாற்றல் அரமப்பில் ஏற்படும் வளாா்ச்சிகளும், 

மாற்றங்களுமாைது ஒருவன் தன்னுரடய உடல் மற்றும் சமூக சூழலுடன் 

ஜகாள்ளும் ஜதாடாா்பின் மூலசம ஏற்படுவதாகக் கூறினார்.  இந்த ஜசயலாைது 

“சமநிரலப்படுத்தல்” என்ற நுட்பத்தின் மூலம் ஜவளிஜகாணைப்படுகிறது.  இதன் 

விரளவாக ஒருங்கிரணத்தல் மற்றும் ஏற்று ஜகாள்ளல் ஆகியவற்றின் உள் 

பங்களிப்பிைால் ஒருவாின் அறிவாற்றல் அரமப்பிரை நிரலயாக 

ஒருங்கிரணக்கப்படுகிறது.   
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❖ இந்த நிரலயாை ஒருங்கிரணத்தலில் ஒருவாின் மைநிரலயாைது அவருரடய 

தைிப்பட்ட ஒன்றாகும்.  அசத சபால அறிவாற்றல் திறன்கரள உட்காித்து 

ஜகாள்ளும் திறன் குழந்ரதகளிரடசய மாறுபடும்.  எைினும், பியாஜெட் 

கூறியதாவது மைநிரலரய ஒருங்கிரணத்தல் எல்லா குழந்ரதகளிடம் ஒரு 

குறிப்பிட்ட வாிரசயில் அறிவு வளாா்ச்சியின் படிநிரலகளில் இருக்கும்.  இருந்த 

சபாதிலும் ஒசை வயதில் இருக்கும் குழந்ரதகள் மைதிறன்கரளப் ஜபற்று 

ஜகாள்வதில் மாறுபட்டு இருப்பார்கள்.  இந்த வாிரச, திறரமகளின் பாிணாம 

வளாா்ச்சியிலும், வளாா்ச்சி முரறயிலும் நிரலயாைதாகவும் உலகளாவிய அளவில் 

ஒசை மாைிாியாக உள்ளது. 

 

பியாஜெட் கூற்றுப்படி அறிவு வளாா்ச்சி முரறயாைது 4 விதமாை வளாா்ச்சி 

நிரலகளாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

உணாா்ச்சி இயக்கும் நிரல (பிறப்பிலிருந்து 2 வருடம் வரை): 

Sensory-Motor Stage (From Birth to about  2 years): 

அறிவு வளர்ச்ெியின் முதல் நிரலரய உணாா்ச்சி இயக்கும் நிரல  என்று பியாஜெட் 

அரழத்ைார். 

a) இது ஜமாழி இல்லாததால் வரகப்படுத்தப்படுகிறது. 

b) இது னநாிரடயாை உணாா்ச்சியுடன் மட்டுசம உள்ளது. 

மற்றும் சூழலுடன் இயக்க ஜதாடாா்புகரளக் ஜகாண்டுள்ளது.  அறிவாற்றல் 

வளாா்ச்சியாைது பின்வரும் முரறகரளக் ஜகாண்டுள்ளது:-   

1) குழந்ரதகள் பிறந்தவுடன் சில குரறவாை முரறயற்ற  பிைதிபலிப்புகரள 

ஜவளிப்படுத்துகிறது. அப்பிைதிபலிப்புகளாவை உறிஞ்சுதல், பார்த்தல், சதடுதல் 

மற்றும் பிடித்தல் ஆகும். 

2) முதல் 4 மாதத்தில் ஒருங்கிரணக்கப்படாத பிைதிபலிப்புகள் ஒரு சாதாைணமாை 

ஸ்கீமாவாக மாறி குழந்ரதக்கு ஜபாதுவாை திறரைக் ஜகாடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட 

வரகயாை நடத்ரதகரள ஜசய்ய வழிவகுக்கிறது.  உதாைணமாக ஒரு குழந்ரத 
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அதன் வாயில் ரவக்கும் அரைத்ரதயும் உறிஞ்ச முயற்சி ஜசய்யும், 

சைாிவரதஜயல்லாம் பார்ப்பது, ஜதன்படுவரதஜயல்லாம் அரடய முயற்சி 

ஜசய்வது மற்றும் ரககளில் அகப்படுவரதஜயல்லாம் பிடித்து ஜகாள்வது சபான்ற 

ஜசயல்கரளச் ஜசய்கிறது. 

3) குழந்ரதயின் 8-வது மாதத்தில் ஜவளியுலக ஜபாருட்களுக்கு எதிர் ஜசயல் ஆற்றும்.  

அந்த குழந்ரத தன்ரைச் சுற்றியுள்ள அரைத்து ஜபாருட்களும் தன்ைிலிருந்து 

பிாிந்து இருப்பரதயும், அரவ அரைத்திற்கும் சுதந்திைமாை மற்றும் நிரலயாை 

இடம் உள்ளரதயும் உணாா்ந்து ஜகாள்ளும். வளாா்ச்சி நிரலயின் முந்ரதய நிரலயில் 

குழந்ரத தன்ரை சுற்றியுள்ள ஜபாருட்கரள பார்ப்பது ஜகாஞ்ச காலசம ஆகும்.  

அதாவது அவை(ள)து பார்ரவயின் ஜவளியில் இருக்கும் அரைத்து ஜபாருட்களும் 

அவை(ள)து மைதிலும் இருப்பதில்ரல. 

➢ உதாைணமாக, ஒரு குழந்ரத ஜபாம்ரமயுடன் விரளயாடும் சபாது, அரத 

நாம் திடீஜைை எடுத்து அக்குழந்ரத பார்த்த்து ஜகாண்டிருக்கும் சபாசத 

ஏதாவது ஒரு இடத்தில் மரறத்து ரவத்து விட்டால், அக்குழந்ரத அந்த 

ஜபாம்ரமரய உடசை  மறந்து விடும்.  அக்குழந்ரதரயப் ஜபாறுத்த வரை 

சபாாா்ரவக்கு அடியிசலா(அ) சவறு எங்சகா மரறத்து ரவக்கப்பட்ெ 

ஜபாருளாைது மரறந்துவிட்டதாகசவ எண்ணிக்ஜகாள்ளும், சமலும் அந்ை 

ஜபாம்ரம திரும்ப வைசவ வைாது என்று நிரைத்து ஜகாள்ளும். 

➢ ஒரு குறிப்பிட்ட கால இரடஜவளியில் (10 மாைத்ைிற்கு பிறகு) 

குழந்ரதயாைது ஜபாருட்களின் நிரலத்தன்ரமரயப் பற்றிய பாிணாமத்ரத 

அதன் அறிவாற்றல் அரமப்பில் ஜபற்று ஜகாள்ளும். அதன் மூலம், தன் 

கண்ணால் காண முடியாத (அ) உணை முடியாத ஜபாருட்களும் உலகில் 

உள்ளது என்பரத உணாா்ந்து ஜகாள்வாா். 

➢ இதன் விரளவாக தன் பாாா்ரவயிலிருந்து மரறத்து ரவக்கப்பட்ட 

ஜபாருட்கரளத் சதட ஆைம்பிக்கும்.  உதாைணமாக, நாம் சபாாா்ரவக்கு 

அடியில் மரறத்து ரவத்த ஜபாம்ரமரய, சபாாா்ரவரயத் தூக்கி சதட 

ஆைம்பிக்கும்.  ஒரு சவரள ஜபாம்ரமரய சவறு எங்காவது மரறத்து 

ரவத்திருந்தால், அப்ஜபாம்ரமயின் நிரலத்தன்ரம அறிந்து ஜகாண்டு அந்த 

இடங்களில் சதட ஆைம்பிக்கும்.  அவ்வாறு அக்குழந்ரத ஜசய்யும் சபாது, 
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அதன் மைதில் உள்ள காட்சியின் (Mental Image) மூலம் ஜபாருட்கரள 

காணவும் (அ) அனுபவிக்கவும் முயல்கிறது என்பரத நாம் அறிந்து ஜகாள்ள 

முடியும்.  

➢ இப்சபாது குழந்ரத அறிவு வளாா்ச்சியின் அடுத்த நிரலக்கு முன்சைற 

ஜதாடங்குகிறது.  இந்த நிரலயாைது குறியீட்டு “உலகின் ஜமாழியிரைக் 

ஜகாண்டுள்ளது (Symbolic World of Language)”. 

 

முன் ஜசயல்பாட்டு நிரல (2 லிருந்து 7 வயது வரை): 

(Pre-Operational Stage) (about 2 to 7 Years): 

❖ இந்த நிரலயில், குழந்ரத தன்னுரடய சநாிரடயாை ஜசயல்பாட்ரட உணாா்ச்சி 

வடிவில் குறியீட்டுடன் மாற்றி அரமக்கிறது.  ஒரு ஜமாழியிரைக் கற்று 

ஜகாள்வதன் மூலம் சிந்திப்பசத சிறந்த கருவியாக அரமகிறது.  ஒரு ஜபாருரளத் 

சதடி அரடவதற்கு பதில் அப்ஜபாருளின் சதரவரய வாாா்த்ரதகளின் மூலம் 

ஜவளிப்படுத்த துவங்குகிறது.   வாாா்த்ரதகளுக்கு கூடுதலாக தன் சூழலில் உள்ள 

ஜபாருட்களுக்கு குறியீடுகரள வழங்குவது (அ) ஜபாருட்கரளக் காட்சிப்படுத்துதல் 

மூலம் அவைது சிந்திக்கும் திறரை வரகப்படுத்தப்படுகிறது.  இந்த நிரலயாைது 

இைண்டு துரண-நிரலயாகப் பிாிக்கப்படுகிறது. 

1) முன் கருத்துரு கட்டம் (சதாைாயமாக 2 வயதிலிருந்து 4 வயது வரை) 

    The Pre-Conceptual Phase (Approximately 2 to 4 years) 

 

2) உள்ளுணாா்வு கட்டம் (சதாைாயமாக 4 லிருந்து 7 வயது வரை)      

    The Intuitive Phase (Approximately 4 to 7 years) 

 

1) முன் கருத்துரு கட்டம் (Pre-Conceptual Phase) 

இந்த காலமாைது அடிப்பரட கருத்துருவாக்கம் நரடஜபறும் மற்றும் பின்வரும் 

அம்சங்களால் அரவ வரகப்படுத்தப்படுகிறது. 
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i) இந்த நிரலயின் ஆைம்பத்தில், குழந்ரதகள் ஜபாருட்கரள அதன் ஜபயாா்களின் 

மூலம் அரடயாளம் காணத் ஜதாடங்குவர் மற்றும் அப்ஜபாருட்கரள ஒரு 

சில குறிப்பிட்ட வரககளாக 

வரகப்படுத்துவாா்.  எைினும், இந்த 

அரடயாளம் காணும் ஜசயல்முரறகளிலும், 

கருத்து உருவாக்குவதிலும் சில தவறுகரள 

ஜசய்வாா்.  உதாைணமாக அரைத்து 

ஆண்கரளயும், தந்ரதயாகவும், அரைத்து 

ஜபண்கரளயும் தாயாகவும் மற்றும் அரைத்து நாய்கரளயும் தன் வீட்டு 

நாயாை “ஜிம்மி”யாகவும் கருதுவார்கள்.  

ii) இந்த நிரலயில் சிந்திக்கும் மற்றும் 

பகுத்தறியும் முரறயாைது 

நியாயமற்றதாக இருக்கும். சமலும் இது 

தூண்டக்கூடிய (அ) விலக்கு 

ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இல்லாமல் 

கடத்தக்கூடிய இயல்பிரைக் 

ஜகாண்டுள்ளது.  உதாைணமாக இந்த 

நிரலயில் குழந்ரத சில காைணங்களின் 

வழியாக அரடயாளம் காணும்: பசுக்கள் என்பது ஜபாிய விலங்குகள் மற்றும் 

4 கால்கரளயும் ஒரு நீண்ட வாலிரையும், ஜகாண்டுள்ளது.  இந்த 

காைணங்கரள அடிப்பரடயாகக் ஜகாண்டு எந்ை விலங்கு ஜபாியதாகவும், 

நான்கு கால்கரளயும் நீண்ட வாலிரையும் ஜகாண்டிருந்தால் அதரை 

பசுவாக கருதுவாா். 

 

iii) ஆன்ம நிதல (Animism Stage)  

சில சநைங்களில் அவாா்களுரடய சிந்திக்கும் திறைாைது அதிக கற்பரைத் 

தன்ரமயுடனும், உண்ரமயிலிருந்து அதிக அளவு விலகி இருப்பதாகவும் 

இருக்கும்.  இந்த சிந்திக்கும் திறைாைது. (அ) கற்பரையாைது அவாா்களது 

விரளயாட்டு ஜசயல்பாடுகளில் ஜவளிப்படும்.  அதாவது ஒரு கட்ரடயாைது 

ஒட்டும் குதிரையாகவும் (அ) சமாட்டாாா் ரசக்கிளாக கற்பரையில் மாற்றி 

ஜகாள்வர் மற்றும் ஒரு ஜபாம்ரமரயக் குழந்ரதயாக பாவித்து ஜகாள்வாா்.  
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சமலும் இந்த நிரலயில் உயிருள்ள மற்றும் உயிைற்ற ஜபாருட்கரளப் 

பிாித்தறிய முடியாமல் சபாவாா்.  அவாா்கரளப் ஜபாறுத்தவரை அவாா்கள் 

ரகயில் இருக்கும் ஜபாம்ரமயாைது உயிருடன் இருக்கும் குழந்ரதயாகவும், 

அது அழக் கூடியதாகவும், சிாிப்பதாகவும் மற்றும் தூங்குவதாகவும் 

நிரைத்து ஜகாள்வாா்.  அசத சபால் அவாா்களின் கைவுகள் அரைத்தும் 

உண்ரமயாகவும், நிரலயாை நிகழ்வுகளாகவும் கருதுவாா்.  

 

iv) ைன் முதனப்பு நிதல (Egocentrism) 

குழந்ரதயின் அறிவு அரமப்பின் மற்ஜறாரு பண்பாக இருப்பது நான் 

என்னும் இயல்பிற்கு அதிக கவைம் ஜசலுத்துவது ஆகும்.  இந்த நிரலயில் 

குழந்ரத உலகத்திரை தன் ஜசாந்த கருத்தின் வழியாகசவ காணும்.  

உதாைணமாக சூாியனும், சந்திைனும் 

தன்ரை பின் ஜதாடாா்வதாக 

நிரைத்து ஜகாள்வாா், மரழ தன்ரை 

மகிழ்விக்க வருவதாகசவ 

எண்ணுவாா் மற்றும் ஜவளி உலகில் 

தான் காணும் அரைத்து 

ஜபாருட்களும் தைக்காகசவ 

பரடக்கப்பட்டதாக கருதுவாா்.  

அக்குழந்ரதயால் மக்கள் 

அரைவரும் கருத்துகளால் 

மாறுபட்டு இருப்பாா் என்றும் 

அவாா்கள் சிந்திக்கும் முரறயும், முடிஜவடுத்தலும் மாறுபடும் என்பரதயும் 
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சிந்திக்க முடியாது.  அவாா்கரள ஜபாறுத்த வரை உலகிலுள்ள மக்களில் தான் 

மட்டுசம ரமயமாைவர் என்றும் அவாா்கள் வழியிசலசய உலகிரை புாிந்து 

ஜகாள்ள முடியும் என்றும் நிரைப்பர். 

 

2. உள்ளுணாா்வு கட்டம் (சதாைாயமாக 4 லிருந்து 7 வயது வரை)  

Intuitive Phase:- (Approximately 4 to 7 years) 

▪ இந்த நிரலயில் குழந்ரத, சமம்பட்ட நிரலயில் பல்சவறு விதமாை 

கருத்துக்கரள உருவாக்கி ஜகாள்ளும் அளவு முன்சைற்றம் அரடவாா்.  

உதாைணமாக ஆப்பிள்கள், ஆைஞ்சுகள் மற்றும் வாரழப்பழங்கள் எை 

பழங்களாக இருந்தாலும் வடிவம், நிறம் (அ) சுரவ அடிப்பரடயில் 

மாறுபடும் என்பரத ஏற்று ஜகாள்வாா். ஆைாலும் இந்த நிரலயில் அவன் 

சிந்திப்பதும் (அ) முடிஜவடுப்பதும் உள்ளுணாா்வு சாாா்ந்சத இருக்கும்.  

அவாா்கள் நியாயமாை விதியின் அடிப்பரடயில் சிந்திக்க மாட்டாாா்.  இதன் 

விரளவாக பியாஜெட் குழந்ரதயின் சிந்தரையாைது நியாயமற்ற  

நிரலயில் உள்ளதாகவும், முழுவதுமாக முைண்பாடுகள் நிரறந்து உள்ளது 

என்ற முடிவுக்கு வந்தாாா்.  இது குழந்ரதகளிடம் இைண்டு வரகயாை 

அறிவாற்றல் பண்புகள் இல்லாமல் இருப்பரத உணாா்த்துகிறது. 

 

அரவ:- 

1) மீளக்கூடிய தன்ரம  (reversibility), மீளும் திறன் (The Ability to Reverse) 

 

பாதுகாப்பு (Conservation) 

▪ ஒரு ஜபாருரள நிைந்தைமாக ஒசை மாதிாி காணும் தன்ரம அதன் நீளம், 

அகலம் (அ) வடிவத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் (ability to see an object 

as permanent even -though its length, width or shape changes) அைதன 

ஒனர மாைிாியானது என கருதுவார்கள். 

▪ எப்சபாது ஒரு குழந்ரத அவன் மட்டும் சசகாதைன் அல்ல, அவைது 

சசகாதைனுக்குள் ஒரு சசகாதைன் இருக்கிறான் என்று உணரும் சபாது 
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அவனுரடய அறிவாற்றல் ஜசயல்பாடுகளில் மீளும் தன்ரம 

வளாா்ச்சியரடந்ததாக கருதப்படும். எைினும் முன் பருவ ஜசயல்பாட்டு 

நிரலயில் (Pre-Operational Stage) குழந்ரதகளிடம் மீளும் தன்ரமக்காை 

பண்பு அவாா்களது மைச்ஜசயல்பாடுகளில் காணப்படுவதில்ரல.  

அவாா்கரளப் ஜபாறுத்த வரை  A-யிலிருந்து B-க்கு ஜசல்லும் சபாது 

கிரடக்கும் அாா்த்தமாைது B-யிலிருந்து A-க்கு ஜசல்லும் சபாது அசத 

அாா்த்தம் அவாா்களுக்கு கிரடப்பதில்ரல. 

(எ-கா): ஒரு குழந்தைக்கு (A) முன் ஒரு நாய் (B) உள்ளது. இப்னபாது 

அக்குழந்தையிெம் (A) உனக்கு முன் என்ன இருக்கிறது என்று  

னகட்கும்னபாது, நாய் (B) இருக்கிறது என்று பைில் சொல்லும் அந்ை 

குழந்தையால், அந்ை நாய்க்கு (B) முன் யார் (A) உள்ளார் எனக் னகட்ொல் 

அக்குழந்தையால் அைற்கு பைில் அளிக்க இயலுவைில்தல 

▪ உள்ளுணாா்வு நிரலயில் குழந்ரதகளின் முன் ஜசயல்பாட்டிரைப் பற்றி 

சிந்திக்கும் சபாது அளவின் அடிப்பரடயிசலா (அ) எண்ணிக்ரகயின் 

அடிப்பரடயிசலா அவாா்களால் புாிந்து ஜகாள்ள முடிவதில்ரல.  அதரை 

பின்வரும் சசாதரைகளின் மூலம் அறியலாம். 

 

சசாதரை எண் (Experiment No: 1): 

▪ முன் ஜசயல்பாட்டு நிரலயில் உள்ள குழந்ரத 5 வயதுரடயது.  

அக்குழந்ரதயிடம் ஒசை மாதிாியாை இைண்டு குடுரவகள் காட்டப்படும். 

அந்த குடுரவகளில் ஒசை அளவில் நிறமுள்ள தண்ணீரை நிைப்ப சவண்டும்.  

அக்குழந்ரத இைண்டு குடுரவகளிலும் ஒசை அளவு தான் தண்ணீாா் உள்ளது 

என்பரத ஒத்து ஜகாள்ள ஜசய்ய சவண்டும்.  இப்சபாது ஆய்வு ஜசய்பவாா் ஒரு 

குடுரவயில் உள்ள நீரை நீளமாை அசத சநைம் குறுகலாை குடுரவயில் 

ஊற்ற சவண்டும்.  இப்சபாது குழந்ரதரய பரழய குடுரவயுடன் புதிய 

குடுரவரய ஒப்பீடு ஜசய்து பாாா்க்க ஜசால்ல சவண்டும். 

▪ அளவிரை சாியாக கூறக்கூடிய திறன் குழந்ரதயிடம் இல்லாததால் 

குறுகலாை நீண்ட குடுரவயில் அதிக நீாா் இருப்பதாக கூறுகிறது.  ஆைால் 
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அக்குழந்ரதயின் கண் முன்சை தான் பரழய குடுரவயிலிருந்து அசத 

அளவு நீரை தான் புதிய குடுரவயில் ஆய்வு ஜசய்பவாா் ஊற்றிைாாா்.  இருந்த 

சபாதிலும் குழந்ரதயால் அரத சிந்திக்க முடியவில்ரல.  இதரை ரவத்து 

பியாஜெட் கூற்றாைது இந்த நிரலயில் குழந்ரதயிைால் ஜபாருளின் 

அளரவ சாியாக கூற முடிவதில்ரல.  இதற்கு காைணமாக குடுரவயின் 

வடிவம் அரமகிறது.  மற்ற வாாா்த்ரதகளில் கூற சவண்டுமாைால், இந்த 

முன் ஜசயல்பாட்டு நிரலயில் உள்ள குழந்ரதயிைால் ஜதாெர்ந்து 

அளவிரை அறிந்து கூறும் திறைற்று இருப்பதாக இச்சசாதரையின் மூலம் 

அறிய முடிகிறது. 

 

 

சசாதரை எண் 2 (Experiment No 2): 

▪ ஒரு குழந்ரதக்கு இைண்டு கயிறு மணிகள் சகாாா்க்கப்பட்ட நிரலயில் 

காண்பிக்கப்படுகிறது.  அந்த குழந்ரதயிடம் இைண்டு கயிறிலும் உள்ள 

மணிகள் சமமாக உள்ளதாக எைக் சகட்டால், அக்குழந்ரத ஆமாம் எைக் 

கூறும். இப்சபாது ஒரு கயிற்றில் உள்ள மணிகளுக்கு இரடசய இரடஜவளி 

விட்டு பின் குழந்ரதகளிடம் இப்சபாது எந்த கயிற்றில் அதிக மணிகள் 

உள்ளது எைக் சகட்கும் சபாது, முன் ஜசயல்பாட்டு நிரலயில் உள்ள 

குழந்ரதயாைது இைண்டாம் வாிரசயிசலசய அதிக மணிகள் உள்ளதாகக் 

கூறும். குழந்ரதரய இப்சபாது எது இப்சபாது இப்படி நியாயமற்றதாக 

சிந்திக்க ரவத்தது என்ற சகள்வி வரும்.  இக்சகள்விக்கு  பியாஜெட் கூறும் 

விரட என்ைஜவன்றால் எண்ணிக்ரகரய அறிய கூடிய அறிவு இன்னும் 

முன் ஜசயல்பாட்டு நிரலயில் உள்ள குழந்ரதயிடம் வளைவில்ரல என்பது 

ஆகும்.  ஏஜைைில், அந்த குழந்ரதயால் ஜபாருட்கரள வடிவத்திசலா (அ) 
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ஒருங்கிரணக்கும் விதத்திசலா மாற்றம் ஏற்படுத்துவதால் அதன் 

எண்ணிக்ரகசயா (அ) அளசவா கூடுவசதா அல்லது குரறவசதா இல்ரல 

என்பரத புாிந்து ஜகாள்ள முடியவில்ரல. 

 

▪ இதன்  முடிவாக, முன் ஜசயல்பாட்டு நிரலயில் உள்ள குழந்ரதக்கு அறிவு 

வளாா்ச்சி மட்டுமல்லாமல் அக்குழந்ரதயின் அறிவாற்றல் அரமப்பு (அ) 

சிந்திக்கும் முரறரய உணாா்ச்சி இயக்கங்களின் அடிப்பரடயில் 

கணிக்காமல் குறியீடுகளின் அடிப்பரடயில் பாிசசாதிக்கலாம் என்று முடிவு 

வந்தது.  இருந்து சபாதிலும் இந்த நிரலயில் குழந்ரதகளின் சிந்திக்கும் 

முரற முற்றிலும் நியாயமற்றதாகவும், முழுவதும் முைண்பாடுகள் 

நிரறந்ததாகவும் உள்ளது என்ற முடிவு சமற்கண்ட ஆய்வுகளின் மூலம் 

எட்டப்பட்டது. 

 

நிரலயாை ஜசயல்பாட்டு நிரல (பருப்சபாருள் நிதல): 

Concrete Operational Stage (about 7 to 11 years): 

 

இந்த நிரலயின் குழந்ரதகளின் அறிவாற்றல் ஜசயல்பாடுகளில் ஏற்படும் 

முன்சைற்றத்ரத விளக்குகிறது. 
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1) இந்த நிரலயிைில் ஒரு குழந்ரத மைதில் மட்டும் இருக்கும் கருத்துகரளயும், 

சயாசரைகரளயும், பயன்படுத்த கற்று ஜகாள்கிறது.  அவைால் ஜபாருட்கரளப் 

பற்றி சிந்திக்கவும், அதில் உள்ள சவற்றுரமகள் (Discrimination) மற்றும் 

ஜதாடாா்புகரளப் பற்றியும் ஜதாிந்து ஜகாள்ளவும் முடிகிறது. 

2) அந்த குழந்ரத ஒரு சிறிய அறிவின் அடிப்பரடயில் மட்டும் சிந்திக்காமல் 

ஜபாருட்கரளப் பற்றிய ஜகாள்ரககள் பற்றியும் சிந்திக்க ஜதாடங்குகிறது.  இதன் 

வழியாக அக்குழந்ரதயாைது அரமப்புகரளப்  (Systems) பற்றி சிந்திக்க 

முடியும் என்பரத அறியலாம். 

3) சமலும் அவைது சிந்தரையாைது தாா்க்காீதியாகவும், முரறயாைதாகவும் 

மாறுகிறது.  இப்சபாது பகுத்தறிசவாடு, தூண்டல் மற்றும் விலக்கு 

அணுகுமுரறகரளப் பயன்படுத்தி முடிவிரை எட்டுகிறது. 

4) இந்த நிரலயில் குழந்ரதயாைது ஜபாருட்களின் அளவிரையும், 

எண்ணிக்ரகரயயும் புாிந்து ஜகாள்ளும் திறரைப் ஜபறுகிறது.  சமலும் தற்சபாது 

ஜபாருட்களின் உருவத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவதால் அப்ஜபாருட்களின் 

எண்ணிக்ரகயிசலா, அளவிசலா மாற்றம் ஏற்படுவதில்ரல என்பரத புாிந்து 

ஜகாள்கிறது. 

5) இந்த நிரலயில் குழந்ரதயின் சிந்தரையாைது கடிைமாைதாகவும், மாற்ற 

முடியாமலும் இருப்பதில்ரல.  உதாைணமாக ஒரு ஜபண் குழந்ரத சசகாதாிரயக் 

ஜகாண்டிருந்தால், அந்த சசகாதாிக்கும் ஒரு சசகாதாி உண்டு என்பரத புாிந்து 

ஜகாள்ளும். 

6) இந்த நிரலயில் உள்ள குழந்ரதகள் தன்ரைப் பற்றி மட்டுசம சிந்திக்கும் 

மைநிரலயிலிருந்து மாறிடுவாா். இதற்கு சமல் தான் மட்டும் தான் ஜவளியுலகின் 

நடுநிரல என்ற நிரைப்பிலிருந்து ஜவளிவருவர்.  அசத சபால் தன்னுரடய 

பாாா்ரவயிலிருந்து மட்டுசம உலகிரைக் காணும் பழக்கத்திலிருந்து ஜவளிவருவர்.  

சமலும் தன் சயாசரையிலிருந்து மாறுபட்டு உள்ள சயாசரைகள் மற்றும் 

அனுபவங்கரளக் ஜகாண்டிருக்கும் மற்ற மைிதாா்கரள பாைாட்டவும் 

தயங்குவதில்ரல. 



18 
 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

7) இப்சபாது குழந்ரதகளுக்கு சாியான முரறயில் ஜபாருட்கரள வரகப்படுத்தும் 

திறன் வளாா்ச்சியரடகிறது.  சமலும் ஜபாருட்கரளப் ஜபாியதிலிருந்து சிறியரவ 

வரையிலும், சிறியதிலிருந்து ஜபாியது வரை வரகப்படுத்தும் திறரையும் வளாா்த்து 

ஜகாள்கின்றைாா்.  எண்ணிக்ரகரயப் பற்றிய கருத்தும் வளாா்ந்து வருகிறது.  சமலும் 

இரவ நிரலயாை வடிவில் நிகழ்கிறது. 

8) இந்த நிரலயில் குழந்ரத கடிைமான ஜசயல்பாடுகரளயும், பிைச்சிரைகரளயும் 

சமாளிக்க கற்று ஜகாள்கின்றைாா்.  உதாைணமாக இந்த நிரலயில் குழந்ரத, 

காாா்டிைல் எண்கள் (1, 2, 3) மற்றும் (Ordinal number) ஆாா்டிைல் எண்களுக்கான (I, 

II, III) முக்கியத்துவத்ரத உணாா்ந்து ஜகாள்கின்றைாா்.  சமலும் அவன் ஜபாருட்கரள 

ஒன்றிரணக்கவும், மீள் தன்ரமயுடன் பயன்படுத்தவும் மற்றும் ஒருங்கிரணக்கவும் 

ஜதாிந்து ஜகாள்கிறான். 

இப்படியாக குழந்ரத அதன் வளாா்ச்சியல் திருப்தியாை நிரலரய அரடகிறது.  

சமலும் அதன் சிந்தரை சாியாை முரறயிலும், நியாயமாகவும் இருக்கிறது.  

அதுமட்டுமல்லாமல் இந்த நிரலயில் குழந்ரதயால் ஜசய்யப்படும் ஜசயலும் (அ) 

சிந்திப்பதும் நிரலயாக மாறுகிறது. சமலும் அவைால் சுருக்கமாை முரறயில் 

சிந்திக்க முடியாமல் சபாகிறது.  இதன் மூலம் இந்த நிரலயாை ஜசயல்பாட்டு 

நிரலயாைது இறுதி நிரலக்கு (final stage)  முன்சைாடியாக அரமவரத 

அறியலாம். 

இந்ை நிதலயில் விதளயாட்டு விைிகதள பின்பற்றி விதளயாடுகின்றனர். 
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முரறயாை ஜசயல்பாட்டு நிரல (12 வயதிலிருந்து 15 வயது வரை) 

(Formal Operation Stage:- (About 12 to 15 years): 

❖ இந்த நிரலயில் அறிவு வளாா்ச்சி மற்றும் பயன்பாடு ஒரு திட்டமாை வடிவத்திரைப் 

ஜபற ஆைம்பிக்கிறது.  சமலும் இந்த நிரலயில் குழந்ரதயாைது தருக்க சிந்தரை 

மூலம் சுருக்கமாக சிந்திக்க பழகுகிறது.  உண்ரமரயச் ஜசால்ல சவண்டுமாைால் 

“குறியீட்டுவாதத்ரத (Symbolism)” எவ்வளவு சிறப்பாக பயன்படுத்த முடியுசமா 

அவ்வளவு சிறப்பாக சிந்தரை ஜசயல்முரறகளிலும் (Process of Thought) 

மற்றும் சிக்கல் தீாா்க்கும் முரறயிலும் பயன்படுத்துகின்றனர்.  வடிவங்களிலும் 

குழந்ரத ஆாா்வம் ஜகாள்கிறது.   

❖ சமலும் நிரலயாை ஜசயல்பாடுகளிரடசய உறவிரை உருவாக்குதரலயும், 

குறியீடுகளுக்கிரடசய உறவிரை உருவாக்குதரலயும், குழந்ரத ஜதாடங்குகிறது.  

ஜபாதுரமப்படுத்தலும், சுருக்க ஜசாற்கரளப் பயன்படுத்தி விதிகரள 

உருவாக்குதலும் இந்த நிரலயில் குழந்ரதக்கு சாத்தியமாகிறது.   

❖ சமலும் இந்த நிரலயில் குழந்ரத அனுமாை பிைச்சிரைகளுக்கு நிரலயாை 

பிைச்சிரைகளுக்கு பயன்படுத்திய விதிகளின்  மூலம் தீாா்வு காண மைதளவில் 

தயாைாகிறது.  பிைச்சிரைகதள பல வரககளில் அரடயாளம் கண்டு அதற்காை 

தீாா்வுகரள மிக சாியாை அரமப்பு முரற மூலமும் தருக்க வழியின் மூலமும் 

உருவாக்குகிறது.  

❖ உதாைணமாக இந்த நிரலயில் குழந்ரதயிடம் 5 வரகயாை நிறமற்ற, மணமற்ற, 

திைவங்கரள ஆய்வு குவரளகளில் காட்ட சவண்டும்  மற்றும் இந்த 5 திைவங்களில் 

எந்த இைண்டு திைவங்களின் கூட்டுக்கலதவ பிைவுன் நிற திைவத்திரை 

உருவாக்குகிறது என்று   முரறயாை அணுகுமுரறயின் மூலம் கண்டுபிடிக்க 

ஜசால்ல சவண்டும். 

❖ எடுத்துக்காட்டாக முதல் திைவம் மற்றும் இைண்டாம் திைவத்தின் கலதவயானலா, 

அல்லது முதல் மற்றும் மூன்றாம் திைவத்திைால் கலதவயானலா உருவாகிறதா 

என்பதரைக் கண்டறிய ஜசால்ல சவண்டும்.   

❖ (எ-கா): முைல் ைிரவம் சவள்தள, இரண்ொவது ைிரவம் ெிவப்பு, மூன்றாவது ைிரவம் 

பச்தெ. 
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❖ முைல் ைிரவமான சவள்தளதயயும், இரண்ொவது ைிரவமான ெிவப்தபயும் 

கலக்கும்னபாது “பிங்க்” வண்ணம் உண்ொகிறது. 

 

❖ முைல் ைிரவமான சவள்தளதயயும், மூன்றாவது ைிரவமான பச்தெதயயும் 

கலக்கும்னபாது சவளிர் பச்தெ வண்ணம் உண்ொகிறது. 

 

❖ இரண்ொவது ைிரவமான ெிவப்தபயும், மூன்றாவது ைிரவமான பச்தெதயயும் 

கலக்கும்னபாது “பிரவுன்” வண்ணம் உண்ொகிறது.  

 

❖ அறிவாற்றல் வளாா்ச்சியின் ஆைம்ப நிரலயில் உள்ள குழந்ரதகளுக்கு இந்த 

ஒப்பீட்டு முரற தைித்துவமாை முரறயாகும்.  முயன்று ைவறிக் கற்றல்  (Trial 

and Error) என்ற முரறயின் மூலம் இதற்காை முடிவிரை கண்டறிய சவண்டும். 

❖ அதுமட்டுமல்லாமல், குழந்ரதயின் சிந்தரை முரறயாைது நிரலயாைதாக 

மட்டுமல்லாமல் சில வித்தியாசமாை சயாசரைகளில் அடிப்பரடயில் அனுமான 
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சிந்தரைகரளயும் ஜகாண்டிருப்பாா். அசத சபால் இந்த நிரலயில் குழந்ரதகளிடம் 

பரடபாற்றல் சாாா்ந்த சிந்தரைகள் சுருக்க ஜசாற்கூறுகள் மூலம், கற்பரைத் 

திறன்களின் மூலமும் ஜவளிப்படுகிறது. உதாைணமாக இந்த முரறயாை 

ஜசயல்பாட்டு நிரலக்கு முன், ஒரு குழந்ரதயிடம் அதற்கு மூன்று தந்ரதகள் 

இருப்பதாக கற்பரை ஜசய்ய ஜசான்ைால் அவாா்கள்அப்படி கற்பரை ஜசய்வதில் 

பயைில்ரல என்று கூறுவர் ஏஜைைில் அவாா்கரளப் ஜபாறுத்தவரை அவாா்களுக்கு 

ஒரு தந்ரத மட்டும் இருப்பதால் அவாா்களால் மூன்று தந்ரத இருப்பதாக கற்பரை 

ஜசய்ய முடியவில்ரல என்று கூறுவாா்.  ஆைால் இந்த முரறயாை ஜசயல்பாட்டு 

நிரலயில் சமற்கூறியது சபான்று முரறயற்ற சயாசரைகரள சாத்தியமாகும்.   

❖ ஒரு குழந்ரத இலக்கியப்பாடல் (Poem), இயற்கணிதம் (Algebra), வடிவியல்  

(Geometry) ஆகியவற்ரற  படிக்கும் சபாது, அவைால் புள்ளி விவைங்கள் (Figures), 

வடிவங்கள் (Shapes) ஆகியவற்ரற கற்பரை ஜசய்ய முடிகிறது மற்றும் அசத 

சபால் இறக்ரககள் இல்லாமல் பறப்பது சபாலவும் இந்த நிரலயில் 

குழந்ரதகளால் கற்பரை ஜசய்ய முடிகிறது. 

❖ இந்த நிரலயில் பியாஜெட்டிைால் மற்ஜறாரு முக்கிய பண்பு என்ைஜவன்றால் 

குழந்ரதக்கு உலகத்தில் உண்ரமயில் இல்லாத ஜபாருட்களின் சமல் ஆாா்வம் 

ஏற்படுகிறது.  இந்த கற்பரையாைது நிகழ்காலத்தில் அவாா்களால் உணைப்பட்ட 

ஜபாருட்களுக்கு மாற்றாக உள்ளது. (எ-கா): ஹாாிபாட்ெர் கதை, 

விக்கிரமாைித்ைன் கதை. 

❖ பியாஜெட்டின் கருத்துப்படி, இந்த முரறயாை ஜசயல்பாட்டு நிரலயில் ஒரு 

குழந்ரதயின் சிந்தரை ஜசயல்முரறகள் மற்றும் அறிவு ஜசயல்பாடாைது 

அறிவாற்றல் அரமப்பின் (Cognitive System) மிகவும் சமம்படுத்தப்பட்ட 

நிரலயின் ஆைம்பமாக இருக்கிறது.  இது ஒருவாின் அறிவு வளாா்ச்சிக்காை 

எல்ரலரய அரடய ஏணியிரை வழங்குகிறது மற்றும் உாிய சூழ்நிரலயில் 

கிரடக்கும் அரைத்து வாய்ப்புகரளயும் பயன்படுத்தி ஜகாள்ளும் திறரமதயயும் 

வழங்குகிறது.   

❖ பியாஜெட்டின் கூற்றுப்படி அறிவு ஜசயல்பாட்டின் உயாா்வாை வாிரச இந்த 

நிரலயில் உருவாகிறது.  இந்த உயாா்வாை அறிவு வளாா்ச்சிகரள பின்வரும் 

திறரமகளின் மூலம் வரகப்படுத்தலாம். 
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a) பல்சவறு விதமாை அனுமாைங்கரள கட்டரமத்தல் மற்றும் நிரறய மாற்று 

தீாா்வுகரளயும் உருவாக்கும் திறன். 

b) சாத்தியமாை அரைத்து தீர்வுகரளயும் முரறயாை அரமப்பின்படியும், 

நியாயமாை வழியிலும் சாிப்பாாா்க்கும் திறன். 

c) ஜபாதுரமப்படுத்துதல் (Generalisation) மற்றும் குறிப்பிட்ட பல 

சூழ்நிரலகளுக்கு சுருக்கமாை விதிகரள உருவாக்குதல். விதளயாட்டு 

விைிகதள மாற்றி அதமக்கவும் ெிந்ைிக்கிறான். 

❖ இதன் வழியில், பியாஜெட் கூறுவதாவது முரறயாை ஜசயல்பாட்டு நிரல முடிந்த 

பிறகு குழந்ரதயாைது முழுரமயாை அறிவு வளாா்ச்சி திறரை ஜபறுகிறது.  சமலும் 

அவன் பிைச்சிரைகளுக்காை தீர்வுகரள மைாீதியாக குறியீடுகளின் 

இரடயீட்டால் அரமப்பு முரறயிலும், தருக்க முரற ஜசயல்முரறகளின் 

உதவியுடனும் உருவாக்குகிறான்.   

❖ சமற்கூறிய தருக்க முரறயாை விஞ்ஞாை ாீதியாக சிந்திக்கும் முரறயாக உள்ளது.  

மற்ற இரு நிரலகளாை உணாா்ச்சி நிரல (Sensory Stage) மற்றும் நிரலயாை 

ஜசயல்பாட்டு நிரலயிரை (Concrete Operation Stage) சபான்று இந்த முரறயாை 

ஜசயல்பாட்டு நிரல (Formal Operation Stage) இருப்பதில்ரல. சமலும் இந்த 

நிரலயில் குழந்ரத மை முதிாா்ச்சியிரை (Mental maturity) அறிவாற்றல் 

திறன்களின் வளாா்ச்சிசயாடு சசாா்ந்து ஜபறுகிறது. 

 

பியாஜெட் சகாட்பாட்டின் விமர்சை மதிப்பீடு (Critical Evaluation of Piaget’s 

Theory): 

1. அறிவாாா்ந்த வளாா்ச்சி முரறயிரைப் பற்றி பியாஜெட்டின் கருத்துகள் ஒசை 

மாதிாியாகவும், உலகளாவியும் இல்ரல.  அவைது சகாட்பாடு ஐசைாப்பிய 

குழந்ரதகரள மட்டுசம உற்றுசநாக்கி உருவாக்கப்பட்டது.  சமலும் 

அக்குழந்ரதகள் 1920, 1930 மற்றும் 1940 -ஆம் ஆண்டுகளில்   வாழ்ந்தவாா்கள். 

இதன் ஜதாடாா்ச்சி ஆய்வுகளாக ஐசைாப்பாவிலும் அதற்கு ஜவளியிலும் நிகழ்த்தி 

காட்டி அறிவாாா்ந்த வளாா்ச்சியின் குறிப்பிடத்தக்க விலகல்கரள ஜவவ்சவறு கால 

வாிரசயின் அடிப்பரடயில் ஜவளி ஜகாணை சவண்டும். 
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2. பியாஜெட்டின் பாாா்ரவ சிந்தரையானது ஒரு தைித்துவமாை நிரலயிரை சநாக்கி 

ஜசல்கிறைாகவும் சமலும் சவாலுக்குாியதாகவும் உள்ளது. சமலும் இச்சிந்தரை 

அறிவாற்றல் ஜசயல்பாடுகள் ஒவ்ஜவாரு வயதுகளிலும் மிகவும் ஜபாருத்தமாக 

மாற்றமதெகிறது. 

3. பியாஜெட்டிைால் கூறப்பட்ட  நிரலயான ஜசயல்பாட்டு நிரலக்கு கீழ் உள்ள 

குழந்ரதகள் தருக்க ாீதியில் சிந்திக்க முடியாதவாா்களாகவும், தன்ரை மட்டுசம 

சாாா்ந்து நிரைப்பரதயும் பல ஆய்வுகளால் மறுக்கப்பட்டது.  இந்த ஆய்வுகள் 

குழந்ரதகளால் தருக்க ாீதியல் சிந்திக்க முடியும் என்பரதயும், மற்றவாா்களின் 

உணாா்வுகளுக்கும், கருத்துகளுக்கும் சிறு வயதிலிருந்சத  முக்கியத்துவம் ஜகாடுப்பாா் 

எைக் கூறுகிறது. 

4. பியாஜெட்டிைால் கூறப்பட்ட சிறு வயதில் குழந்ரதகளால் சாியாக கணக்கிட 

முடியாது என்பதும் சகள்விக்குறியது ஆைது. ஆைால் பல ஆய்வுகள் 

குழந்ரதகளுக்கு முரறயாை வரகயில் பயிற்சி அளிக்கப்படும் சபாது அவாா்களால் 

எண்ணிக்ரகரய மட்டுமல்லாமல் அரதவிெ கடிைமாை முரறயாை 

ஜசயல்பாடுகரளயும் கற்று ஜகாள்ள முடியும் என்பரத எடுத்துரைக்கிறது. 

5. பியாஜெட் உடற் முதிர்ச்சிரய மன முதிர்ச்சியுடன் ஜதாடாா்புபடுத்தி கூறிைாாா்.  

அறிவாற்றலில் ஏற்படும் முதிாா்ச்சியானது உடற்முதிாா்ச்சியிரைச் சாாா்ந்சத இருக்கும் 

என்பரத நம்பிைாாா்.  அவாா் இவ்வாறு நம்பியது சகள்விக்குறியாைது. அது ஒரு 

புறம் இருந்தாலும், குழந்ரதகளின் ஜசயல்களில் ஏற்படும்  முன்சைற்றம் அவாா்களது 

உடலும், சூழலும் ஜகாடுக்கும் வாய்ப்பிதன ஜபாறுத்சத அரமயும் என்பரத 

பியாஜெட் நம்பிைாாா்.  அரத சாாா்ந்து பியாஜெட் மற்றும் பார்சபல் இன்ஜெல்டாா் 

(Barbel Inhelder) இருவரும் சசாா்ந்து ஒரு வரையரறரய அளித்தைாா்.  

➢ பார்சபல் எலிெசபத் இன்சஹல்ெர் (Barbel Elisabeth Inhelder), 

சுவிட்ெர்லாந்தை ொர்ந்ை 

உளவியலாளர், இவரது 

காலம் 1913-1997, இவர் 

ெிறந்ை உளவியலாளர் 

மற்றும் அறிவியலாளராக 

ைிகழ்ந்ை இவர், ெீன் 
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பியாஜெட்டின் கீழ் இவர் மாணவராகவும் பின்னர் அவருென் இதணந்து 

உளவியலாளராகவும் 40 வருெங்கள் பணிபுாிந்தார். பணியிலிருந்து 

ஓய்வு சபறும் வதர இவர் சஜனிவா பல்கதலக்கழகத்ைில் 

பணிபுாிந்ைார். குழந்ரத வளர்ச்சிக்காை இவர்களின்(பியாசஜட்-

பார்சபல்) பங்களிப்புகளுக்காக இவர் மிகவும் பிைபலமாைவர். 

உளவியலில் அறிவாற்றல் புைட்சியில் பார்சபல்லின் பணி முக்கிய பங்கு 

வகித்தது.  

▪ ”நைம்பியல் அரமப்பில் ஏற்படும் முதிர்ச்சியானது ஜகாடுக்கப்பட்ட நிரலயில் 

உள்ள சாத்தியக்கூறுகரளயும், சாத்தியமற்றரவகரளயும் கண்டுபிடிக்க 

உதவுகிறது.  ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக சூழலும் வாய்ப்புகரள உணர்ந்து ஜகாள்ள 

தவிாா்க்க முடியாததாக உள்ளது.  இந்த உணாா்தலாைது அவாா்களது கலாச்சாை 

மற்றும் கல்வி சூழ்நிரலகளின் ஜசயல்பாடுகரளப் ஜபாறுத்து 

அதிகப்படுத்தப்படவும் படலாம், குரறக்கவும் படலாம்.” என்று இவர்கள் 

கூறினார்கள் 

▪ பியாஜெட் சகாட்பாட்டிரைப் பற்றிய விமர்சைத்ரத காணும் சபாது அது ஒரு 

புறம் சாாா்ந்சத இருக்கிறது.  சமற்கூறப்பட்ட வரையரறரய உதாைணமாக 

எடுத்து ஜகாண்டால் பியாஜெட்டின் சகாட்பாடு இயற்ரக சூழல் 

அனுபவங்கரள எடுத்து ஜகாள்ளவில்ரல என்பது உண்ரமயல்ல.  

▪ அசத சபால, அறிவாற்றல் வளாா்ச்சியின் பல்சவறு நிரலகரள காணும் சபாது, 

அரைத்து கலாச்சாைத்ரதயும் சசாா்ந்த குழந்ரதகள் பியாஜெட்டிைால் 

அறிவுறுத்தப்பட்ட கால வாிரச கடந்து வருவாா் என்ற அாா்த்தமில்ரல.  

▪ அசத சபால பாைம்பாியம், முதிாா்ச்சி மற்றும் சூழல் அனுபவங்கள் சபான்ற 

சக்திகரள உணாா்ந்து ஜகாள்வது ஒருவருரடய அறிவாற்றல் அரமப்பின் 

வடிவமும், அதன் ஜசயல்பாட்டிலும் இருப்பது ஆகும்.  அரத ஜதாடாா்ந்து அறிவு 

வளாா்ச்சியாைது குழந்ரதக்கு குழந்ரத மாறுபடும். அசத சபால 

கலாச்சாைத்திற்கு கலாச்சாைம் மாறுபடும்.  

▪ ஒரு தைிமைிதைின் அறிவு வளாா்ச்சியிரைப் புாிந்து ஜகாள்ள பியாஜெட்டின் 

சகாட்பாடு சிறந்ததாகசவ இருந்தது. அவைது சகாட்பாட்டுக்கு எதிைாக பல 
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கருத்துகள் இருந்த சபாதிலும் அவாா் கூறிய படிநிரலகள் அறிவு வளாா்ச்சியில் 

உள்ளது என்பரத நாம் ஏற்று ஜகாள்ள சவண்டும். 

 

கல்வியில் பியாஜெட் சகாட்பாட்டின் பாைாட்டுதலும் பங்களிப்பும் 

(Appreciation and Contribution to Education): 

பியாஜெட் குழந்ரத உளவியலிலும், அறிவாற்றல் வளாா்ச்சியிரைப் பற்றிய அவருரடய 

சகாட்பாடும், கல்வியிலும் அதன் பங்களிப்புக்காகவும் உலகளாவிய அளவில் 

புகழ்மிக்கவைாக இருந்தாாா்.  கல்வியில் அவருரடய சகாட்பாட்டின் பங்களிப்ரப 

பின்வரும் கருத்துகளின் மூலம் அறியலாம். 

1) பியாஜெட் அறிவிரைப் பற்றி நரடமுரற வழிரய விளக்கிைாாா்.  பிறப்பிலிருந்சத 

தைிமைிதன் வாழவும், சூழ்நிரலசயாடு ஒத்துசபாகவும் சபாைாட 

சவண்டியிருக்கிறது.  இந்த ஜசயலுக்கு ஒருவருரடய புத்திசாலித்தைம் உதவுகிறது.  

இது அறிவாற்றல் அரமப்பாக விளக்கப்படுகிறது.  அவைது சூழ்நிரலசயாடு 

ஒருவன் எவ்வளவு விரைவாக ஒத்து ஜசல்கிறான் என்பசத அவருரடய அறிவாக 

(Intelligence) கருதப்படும்.  இதன் வழியாக ஒருவைது அறிவு என்பது பல்சவறு 

விதமாை ஜசயல்பாடுகரளக் ஜகாண்டுள்ளது மற்றும் இந்த ஜசயல்பாடுகளாைது 

ஒருவைது அறிவிரை அளவிெ உதவுகிறது. 

அறிவிரைப் பற்றி விளக்கும் சபாது அறிவிரைப் பற்றிய ஆய்வு தழுவல் 

முரறயின்  (Mechanism of Adaptation) முக்கியத்துவத்ரத எடுத்துரைக்கிறது. 

சமலும் திறரமகரளயும் சூழலின் எதிாா்பாாா்ப்புகரளயும் சமநிரலசயாடு 

நிாா்வகிக்கவும் குழந்ரதகளின் நலரை நிாா்வகிக்கவும் இந்த ஆய்வு உதவுகிறது. 

2) கற்றல் மற்றும் வளாா்ச்சி துரறயில் இயக்கிகள் (Drives) மற்றும் சநாக்கங்கள் 

(Motives) ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்ரத பியாஜெட்டின் சகாட்பாடு சிறப்பு 

படுத்தி காட்டுகிறது.  இவருரடய சகாட்பாடு சமநிரலரயப் பற்றிய கருத்திரை 

பயன்படுத்தி ஜகாண்டது.  இதற்காக சமநிரலரய சநாக்கிய ஜதாடாா் இயக்கிரய 

விளக்குகிறது (அ) உயிாிைங்களுக்கும் அதன் சூழலுக்கும் இரடசய உள்ள 

சமநிரலரய அரடவது பற்றியும் விளக்குகிறது.  பியாஜெட்டின் சமநிரல 
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கருத்தாைது ஃபிைாய்டின் பாலியல் திருப்திரயப் பற்றிய கருத்து மற்றும் 

யங்கின் சுய நிகைாக்கத்திரைப் பற்றிய கருத்துக்கும் இரணயாக 

கருதப்படுகிறது. இரவ அரைத்தும் ஒருவைது நடத்ரத உருவாக்குதரல 

எடுத்துரைக்கிறது. 

3) பியாஜெட்டின் சகாட்பாடு பாடத்திட்டத்திரை திட்டமிடவும், அதற்காை 

ஜசயல்திட்டங்கதள வடிவரமக்கவும் சிறப்பாை தகவல்கரள வழங்குகிறது.  ஒரு 

குறிப்பிட்ட புவியியல் அரமப்பில் உள்ள ஒரு குழந்ரத அதற்காை சாியாை வயதில் 

குறிப்பிட்ட அறிவு வளாா்ச்சி நிரலயிரை அரடயும் அளவு  பாடத்திட்டத்திரையும், 

ஜசயல்திட்டத்திரையும் உருவாக்க சவண்டும்.  அதன் மூலம் வயதிற்சகற்றாாா் 

சபால மை முதிாா்ச்சிரயயும், மை  திறன்கரளயும் ஜபறு வழிகாட்ட சவண்டும். 

ஒரு சிறந்த பாடத்திட்டமாைது சாியாை சநைத்தில் சாியாை வாய்ப்புகரள 

வழங்குவதாக இருக்கிறது.  உதாைணமாக முதல் மற்றும் இைண்டாம் வகுப்பு 

மாணவர்களுக்கு உலக புவியிலரலப் பற்றி கற்பிக்கப்படுவது பயைற்றது ஆகும்.  

அந்த வயதில் அவாா்கள் நாடு, மாநிலம் மற்றும் நகைத்திரைப் பற்றி கூட 

அறிந்திருக்க மாட்டாாா்.  அதைால் உள்ளுாா் புவியியல் அரமப்பு அதாவது அண்ரட 

வீட்டாாா், பள்ளி, வகுப்பரற ஆகியவற்ரறப் பற்றி கற்பித்தசல சிறந்தது ஆகும்.  

அசத சபால நான்காம், ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவாா்களுக்கு இயற்கணிதம் 

(Algebra) கற்பிப்பது முரறயற்றது ஆகும்.  ஏஜைைில் அவாா்கள் அந்த வயதில் 

வகுத்தல் கணக்குகளிசலசய ஜதளிவற்று இருப்பாா். இந்த வரகயில் பியாஜெட்டின் 

சகாட்பாடு ொியாை கற்றல் அனுபவங்கரள குழந்ரதகளின் அறிவு வளாா்ச்சிக்கு 

ஏற்றாற் சபாலவும், சமூக சதரவகளுக்கு தகுந்தப்படியாகவும் வழங்குகிறது. 

4) பியாஜெட் சகாட்பாட்டிரைப் பற்றிய அறிவாைது ஆசிாியாா்களுக்கும், 

ஜபற்சறாாா்களுக்கும் குழந்ரதகளின் ஒரு குறிப்பிட்ட முதிாா்ச்சி நிரல மற்றும் கால 

வாிரசக்கு ஏற்றாற் சபால சிந்தரை ஜசயல்முரறகளின் இயல்பிரை புாிந்து 

ஜகாள்ள உதவுகிறது.  அசத சபால குழந்ரதகளின் அறிவாற்றல் அரமப்பிலும், 

அதன் ஜசயல்பாடுகளிலும் ஏற்படும் மாற்றத்திரைப் புாிந்து ஜகாள்ளவும் 

உதவுகிறது.  சமற்கூறிய அறிவாைது குழந்ரதகரள சாியாை முரறயில் 

ரகயாளவும், பயிற்சிக்காகவும், கல்வியிரை வழங்கவும் ஆசிாியாா்களுக்கும், 

ஜபற்சறாாா்களுக்கும்   பயன் உள்ளதாக இருக்கிறது. 
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5) பியாஜெட் சகாட்பாட்டின் முக்கிய பங்களிப்பாக கருதப்படுவது தைிமைிதைில் 

கற்றலிலும், வளாா்ச்சியிலும் உள்ள சநாா்மரற நிரலகரளப் பகுபாய்வு ஜசய்ததும், 

முடிவுகரள வழங்கியதும் ஆகும்.  இந்த பங்களிப்பு ஒருங்கிரணத்தல், 

ஏற்றுஜகாள்ளல் மற்றும் சமநிரல பற்றிய கருத்துகரள அறிமுகப்படுத்தியைின் 

மூலம் நிகழ்ந்தது. 

பியாஜெட்டிரைப் ஜபாறுத்தவரை கற்றல் மற்றும் வளாா்ச்சியாைது ஒருவாின் 

அறிவாற்றல் அரமப்புக்கும், சூழல் அனுபவங்களுக்கும் இரடசய ஏற்படும் 

பாிமாற்றம் ஆகும். 

உகந்த கற்றலானது அறிவாற்றல் அரமப்புகளில் நிகழ்காலத்தில் உள்ள 

அனுபவங்கள் (அ) தகவல்கள் ஆகியவற்ரற சாியாை வடிவத்தில் இயல்பிற்கு 

ஏற்றாற்சபால ஒருங்கிரணத்தல் ஏற்படும்.  அசத சபால அரமப்புகளில் சதரவக்கு 

ஏற்று ஜகாள்ளல் (Accommodation) என்று அரழக்கப்பட்டது.  மற்றும் இது புதிய 

வரக கற்றலுக்கு வழிவகுக்கிறது.  அதன் ஜதாடாா்ச்சியாக, புதிய தகவல் (அ) 

கற்றலாைது ஏற்கைசவ உள்ள அறிவாற்றல் அரமப்பிற்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் 

இருந்தால், அப்புதிய தகவரலப் புாிந்து ஜகாள்ள முடியாமல் சபாகும்.  அசத 

சவரளயில் ஜகாடுக்கப்படும் தகவல்கள் மிகவும் எளிரமயாக இருக்கும் பட்சத்தில் 

முற்றிலுமாக ஒருங்கிரணக்கப்படுகிறது.  ஆைால் இவ்வாறு எளிரமயாக 

இருந்தால், ஜதாடாா்ச்சியாக கற்றல் என்பது நிகழாது சபாகும். 

பியாஜெட்டின் சகாட்பாடு அடிப்பரடயில் காணும் சபாது ஒரு சிறப்பாை 

கற்றலுக்கு ஜகாடுக்கப்படும் அனுபவங்கள் (அ) ஜபாருட்கள் ஓைளவு புதியதாகவும், 

சவாலுக்குாியதாகவும், இருக்க சவண்டும்.  அசத சவரளயில் ஜகாடுக்கப்படும் 

அனுபவங்கள், முன்னர் உள்ள கற்றல் அறிவுடன் ஜதாடாா்புரடயதாக இருக்க 

சவண்டும். இதன் வழியாக எளிரமயாக ஒருங்கிரணக்கவும், கற்பவைால் புாிந்து 

ஜகாள்ள கூடிய வரகயிலும் இருக்க சவண்டும். 

6) பியாஜெட்டின் சகாட்பாடு ஒருவாின் அறிவு வளாா்ச்சியில் உடல் மற்றும் சமூக 

அனுபவங்கள் பிாிக்க முடியாதது என்று கூறியது. அசத சபால இக்சகாட்பாடு 

ஆசிாியாா்கள், ஜபற்சறாாா்கள் மற்றும் மற்றவாா்கள் மீது சநாிரடயாகசவா, 

மரறமுகமாகசவா ஜபாிய ஜபாறுப்பிரை கல்வியுடன் இரணத்து வழங்குகிறது 
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மற்றும் குழந்ரதகளின் நலரைக் கருத்தில் ஜகாண்டு சாியாை மற்றும் 

தூண்டுதலுக்குாிய சூழரல உருவாக்கி ஜகாடுக்கிறது. 

7) பியாஜெட்டின் சகாட்பாடு குழந்ரதகளின் முன்பருவ மற்றும் முதன்ரம (Nursery 

and Primary) பள்ளியில் பின்வரும் தாக்கங்கரள எடுத்துரைக்கிறது. 

a) இந்த வயதில் இருக்கும் குழந்ரதகள் நிரலயாை கூறுகரள மட்டுசம 

சிந்திக்க முடியும்.  அதைால் ஜபாருட்கரள ஆய்ந்து அறிய அவாா்கரள விட 

சவண்டும்.  இதன் மூலம் புதுவரக புாிதரலயும், புதிய கற்றரலயும் 

அவாா்கள் தாைாகசவ உட்காித்து ஜகாள்ள முடியும்.  அதற்கான 

சயாசரைகதள கூற சவண்டும்.  எடுத்துக்காட்ொக ஒரு ஆப்பிதள நான்கு 

சமமாை பாகங்களாக பிாிக்க ஜசய்ய சவண்டும்.  ஒரு   ஆப்பிள் பாகத்திரை 

எடுத்து காண்பிப்பதன் மூலம்   பாகத்தின் அாா்த்தத்திரை அதாவது நான்கில் 

ஒரு பகுதிசய   என்பரத எளிதாக புாிந்து ஜகாள்வாா். 

b) ஆசிாியாா் என்பவாா் “கண்டுப் பிடித்துக் கற்றல்”  (Discovery Learning) 

என்பரத அதிகமாக ஊக்குவிக்க சவண்டும். அரைத்து தகவல்கரளயும் 

மாணவாா்களுக்கு ஜசால்வதற்கு (அ) கற்பிப்பதற்கு பதில் சமற்கூறிய 

கண்டுபிடித்துக் கற்றல் முரறரய அங்கீகாிக்க சவண்டும்.  மாணவாா்களுக்கு 

பல்சவறு விதமாை அனுபவங்களின் மூலம் சுயமாக கற்றலுக்கான 

சூழல்கரள ஆசிாியாா்கள் ஏற்படுத்தி ஜகாடுக்க சவண்டும். 

8) குழந்ரதகளால் பின்பற்றப்படும் குறியீட்டு சிந்தரை முரறயாை ஜமாழியிரை 

மட்டும் சாாா்ந்து இைாமல் காட்சிகரளயும் ஜதாடாா்புகரளயும் மற்ற பிற 

குறியீடுகரளயும் அவாா்களது சிந்தரைக்கும், சிறப்பாை கற்றலுக்கும் உைவும் 

வதகயில் உாிய வழிமுதறகதள தகயாள சவண்டும். 

கற்றல்-கற்பித்தல்  (Teaching-Learning) ஜசயல்முரறயாைது வாய்வழி கற்பித்தல் 

மட்டும் சாாா்ந்து இல்லாமல் குறியீட்டு ஜவளிபாடு மற்றும் இன்னும் பிற ஜதாெர்பு 

முரறகரள மாணவாா்களின் சூழ்நிரலக்கு ஏற்ப பயன்படுத்த சவண்டும். 

9) பியாஜெட் சகாட்பாடடின்  இறுதி ஆைால் சிறப்பாை பங்களிப்பாக கருதப்படுவது 

கல்வியின் தைித்துவத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்தது ஆகும்.  இது 

குழந்ரதயிரை ரமயப்படுத்திய கல்வியின் சதரவரய எடுத்தரைத்தது. சமலும் 
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கல்வி அனுபவங்களாைது கற்பவாின் அறிவாற்றல் அரமப்பிரைச் சுற்றிசய 

இருக்க சவண்டும்.  ஜபாருத்தமாை ொியாை, சவாலாை அறிவாற்றல் 

அரமப்பிரை வழங்கி புதிய கற்றல் அனுபவங்கரளயும், அறிவாற்றல் 

திறன்கரளயும் வளாா்ச்சியரடய ஜசய்ய சவண்டும். அசத சநைத்தில் அறிவாற்றல் 

அரமப்பாைது குழந்ரதக்கு குழந்ரத மாறுபடும் என்பரத உணாா்ந்து, ஒவ்ஜவாரு 

குழந்ரதயிை அறிவாற்றல் அரமப்பிற்கு ஏற்றாற் சபால கல்வி திட்டத்திரை 

வழங்க சவண்டும். 

இந்த சதரவக்காக ஆசிாியைாைவாா் ஒவ்ஜவாரு குழந்ரதயின் அறிவாற்றல் 

அரமப்பின் ஜசயல்பாட்டு அளரவ அறிந்திருக்க சவண்டும்.  பின் அதற்கு ஏற்றாற் 

சபால கற்றல் மற்றும் அறிவு வளாா்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிாி திட்டமிட சவண்டும். 

 

ஜீன் பியானஜவின் ெிறந்ை புத்ைகங்கள்: 

 

 

 The language and Thought of a Child (1923) 

 The child’s Conception of the World (1926) 

 The Child’s Conception of Physical Causality (1927) 
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 The Moral Judgment of the Child (1932) 

 Play, Dreams, and Imitation in Childhood (1945) 

 The child’s Construction of Reality in the Child (1950) 

 Logic and Psychology (1957) 

 Sociological Studies (1965) 

 The Science of Education and the Psychology of the Child (1969) 

 Psychology and Epistemology (1971) 

 Studies in Reflecting Abstraction (1977) 

 Construction of Reality (1975) 

 Equilibration of Cognitive Structures (1975) 

 Behaviour and Evolution (1978) 

 

 

ஜீன் பியானஜ மற்றும் பார்சபல் இன்சஹல்ொின் புத்ைகங்கள்: 

 The Psychology of the Child (1950),  

 The Growth of Logical Thinking from Childwood to Adolescence (1955)  

 The Early Growth of Logic in the Child  
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QUESTIONS 

 

1. பியாஜெட் எந்த நாட்டு உளவியலாளாா் ஆவாாா்? 

A) சுவிஸ் (Swiss)         B) பிைான்ஸ் 

C) ஜொா்மைி        D) அஜமாிக்கா 

2) பியாஜெட் எதரை பற்றிய ஆய்வில் அதிக ஆாா்வம் ஜகாண்டிருந்தாாா்? 

A) குணங்கள்(epistemology)       B) எண்ணங்கள்  

C) ஒடுக்கப்பட்ட ஆதெகள்        D) கைவுகள்  

3) பியாஜெட், ஆல்பிசரட் பீனனவின் ஆய்வகத்துடன் எந்த ஆண்டு ைன்தன இரணத்து 

ஜகாண்டாாா்? 

A) 1910        B) 1920 

C) 1930          D) 1940 

4) அறிவு வளாா்ச்சியாைது எதன் அடிப்பரடயில் நரடஜபறுகிறது? 

A) கைவுகள்         B) ஆரசகள் 

C) அனுபவங்கள்         D) எண்ணங்கள் 

5) பியாஜெட் மரைவி எந்த ஒரு உளவிலாளர் நிறுவைத்தின் முன்ைாள் மாணவாா் ஆவாாா்? 

A) ரூசசா          B) பீனன 

C) ஸ்கின்னர்       D) மாக்ஸ் சவர்ைிமர்  

6) மைித மூரளயின் அறிவாற்றல் அதமப்பின் வதகப்பாட்டில் பியானஜ குறிப்பிடும் 

நிதலகள்? 

A) 2 நிதலகள்         B) 3 நிதலகள் 

C) 4 நிதலகள்       D) 7 நிதலகள் 
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7) பரழய அறிவாற்றல் அரமப்புடன் தான் வளாா்ந்த சூழலின் சதரவகரளப் ஜபாருத்த 

ஜசய்தரல எவ்வாறு அரழத்தைாா்? 

A) ஒருங்கிரணத்தல்          B) ஏற்று ஜகாள்ளல் 

C) சமநிரல படுத்தல்         D) சுய-ஜமய்நிகைாக்கம் 

8)பரழய அறிவாற்றல் அரமப்பிற்கு பதில் புதிய சிந்தரைரயயும், நடத்ரதரயயும் 

பின்பற்றுவரத எவ்வாறு அரழத்தைாா்? 

A) ஒருங்கிரணத்தல்        B) ஏற்றுக் ஜகாள்ளல் (Accomodation) 

C) சமநிரல படுத்தல்         D) சுய-ஜமய்நிகைாக்கம் 

9) ”ஒருங்கிரணத்தல் ” மற்றும் ”ஏற்று ஜகாள்ளல்” ஜசயல்முரறகரள குழந்ரதகளின் 

அறிவாற்றல் வளாா்ச்சியின் அணுகுமுரற இரணத்தரத ___________________ எனக் 

குறிப்பிெலாம். 

 A) ஒருங்கிரணத்தல்         B) ஏற்று ஜகாள்ளல் 

 C) சமநிரலப்படுத்தல்  D) சுய-ஜமய் நிகைாக்கம் 

10) உணாா்ச்சி இயக்கும் நிரல (Sensor-motor stage) எந்த வயதில் ஏற்படுவதாக 

கூறப்படுகிறது? 

A) பிறப்பிலிருந்து 2 வருடம் வரை      B) 2 லிருந்து 7 வயது வரை 

C) 6 யிலிருந்து 8 வயது வரை D) 8 யிலிருந்து 10 வயது வரை 

11) முன் ஜசயல்பாட்டு நிரலயாைது எந்த வயதில் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது? 

A) பிறப்பிலிருந்து 2 வருடம் வரை        B) 2 -லிருந்து 7 வயது வரை 

C) 6 யிலிருந்து 8 வயது வரை D) 8 யிலிருந்து 10 வயது வரை 

12) முன் ஜசயல்பாட்டு நிரலயில் ” முன் கருத்துரு கட்டம்” (Pre-Conceptual phase) எந்த 

வயதில் சதாைாயமாக ஏற்படுகிறது? 

A) B) 2யிலிருந்து 7 வயது வரை B) 2 யிலிருந்து 4 வயது வரை 

C) B) 2யிலிருந்து 6 வயது வரை D) B) 4 யிலிருந்து 7 வயது வரை 
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13) ”மீளக்கூடிய தன்ரம” (Reversibility) என்ற பண்பு முன் ஜசயல்பாட்டு நிரலயில் எந்த 

கட்டத்தில் உருவாகிறது?  

A) உள்ளுணாா்வு கட்டம் B) முன் கருத்துரு திட்டம் 

C) பின் கருத்துரு கட்டம்      D) நடுநிரலயாை கருத்துரு கட்ெம் 

14) 12 வயதிலிருந்து 15 வயதிற்குள் உருவாகும் நிரலரய __________________ எனக் 

குறிப்பிெலாம். 

A) முன் ஜசயல்பாட்டு நிரல         

B) நிரலயாை ஜசயல்பாட்டு நிரல 

C) முரறயாை ஜசயல்பாட்டு நிரல  

D) முன் கருத்துருவாக்க நிரல 

15) 7 -லிருந்து 11 வயதிற்குள் உருவாகும் நிரல. 

A) பருப்சபாருள் நிதல       

B) முன் ஜசயல்பாட்டு நிரல 

C) முரறயாை ஜசயல்பாட்டு நிரல          

D) முன் கருத்துருவாக்க நிரல 

16) ஒருவாா் தன் சூழ்நிரலசயாடு ஒத்து ஜசல்வரதசய_______________  எைக் 

குறிப்பிெலாம்.  

A) அறிவு      B) ஏற்று ஜகாள்ளல் 

C) சகிப்பு தன்ரம        D) ஒருங்கிரணத்தல் 

17) பியாஜெட்டின் எந்த கருத்தாைது ஃபிைாய்டின் பாலியல் திருப்தியிரைப் பற்றிய 

கருத்துக்கு சமமாக கருதப்படுகிறது? 

A) சுய ஜமய்நிகைாக்கம்         B) ஏற்று ஜகாள்ளுைல் 

C) சமநிரலப்படுத்தல் (Equlibiration)        D) ஒருங்கிரணத்தல் 
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18) உள்ளுணாா்வு கட்டம் என்ற பண்பு முன் ஜசயல்பாட்டு நிரலயில் எந்த வயதில் 

ஏற்படுகிறது? 

A) 4 லிருந்து 7 வயது வரை B) 2 யிலிருந்து 4 வயது வரை 

C) 6 லிருந்து 8 வயது வரை D) 8 யிலிருந்து 10  வயது வரை 

19) பியாஜெட்டின் எந்த கருத்தாைது உள்ளாாா்ந்த சபாக்கு (innate tendency) என்று 

அரழக்கப்படுகிறது? 

A) ஒருங்கிரணத்தல்        B) ஏற்றுக் ஜகாள்ளல் 

C) சமநிரலப்படுத்தல்         D) சுய-ஜமய்நிகைாக்கம் 

20) பியாஜெட் எந்த வரகயாை உளவியலில் அதிக ஆாா்வம் ஜசலுத்திைாாா்? 

A) குழந்ரத உளவியல்         B) கல்வி உளவியல் 

B) சமூக உளவியல்         D) மருத்துவ உளவியல் 

 

 

 

 

IMPORTANT QUESTIONS 

1. A child is daily confronted with change is a statement by: 

ஓர் குழந்தை அனுைினமும் மாற்றத்தை எைிர்சகாள்ளுகிறது என்ற வாக்கியத்ைிதன 

கூறியவர்: 

 (A) Jean Piaget 

  ஜீன் பியானஜ 

 (B) Montessori 

  மாண்டி னொாி 

 (C) Froebel 

  ப்னராசபல் 

 (D) Rousseau 

  ரூனொ 
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2. According to Piaget, four basic elements in development are ………………. 

பியானஜவின் கூற்றுப்படி, வளர்ச்ெியின் நான்கு அடிப்பதெ கூறுகள் ………….. ஆகும். 

 (A) Maturation, Experience, Social transmission and Equilibration  

  முைிர்ச்ெி, அனுபவம், ெமுகமாற்றம், ெமத்ைிருத்ைம் 

 (B) Experience, learning, application, knowledge 

  அனுபவம், கற்றல், பயன்படுத்துைல், அறிவு 

 (C) Attitude, Aptitute, interest, attention 

  நாட்ெம், மனப்பான்தம, ஆர்வம் கவனம் 

 (D) Analysis, Synthesis, Attitudes and Aptitutes 

  பகுத்ைறிைல், சைாகுத்ைறிைல், நாட்ெம், மனப்பான்தம 

 

3. Ravi says that 10 biscuits bunched together are less than when they are spread out. 

As per Piaget what  may be his stage? 

பத்து பிஸ்கட்கதள அடுக்கி தவத்ைால் குதறவாக உள்ளன என்றும் அைதன பரப்பி 

தவக்கும் சபாழுது அைிகமாக உள்ளது என்கிறான் ரவி, எனில் பியானஜயின் கூற்றுப்படி 

அவனின் வளர்ச்ெிநிதல என்னவாக இருக்கலாம். 

 (A) Concrete operational stage  

  பருப்சபாருள் செயல்பாட்டு நிதல 

 (B) Pre-operational stage 

  செயலுக்க முந்தைய நிதல 

 (C) Sensory motor stage 

  புலனியக்க செயல்பாட்டு நிதல 

 (D) Formal operational stage 

  முழுச் செயல்பாட்டு நிதல 

 

4. When we report the perception experiences of a banana, we try to combine visual 

sensation with feelings and with images is an example of: 

நாம் வாதழப்பழத்தைப் பற்றிய புலன் காட்ெி அனுபவத்தைப் சபறுவைற்கு 

வாதழப்பழத்ைின் உருவத்தையும் உணர்ச்ெிகதளக் சகாண்ெ காட்ெி உணர்தவயும் 

நிதனத்துப் பார்க்க முயற்ெி செய்வது இைற்கு உைாரணமாகும்: 

 (A) Idealism 

  கருத்ைியல் னகாட்பாடு 

 (B) Structuralism 

  வடிவதமப்புக் னகாட்பாடு 
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 (C) Behaviourism 

  நெத்தையியல் னகாட்பாடு 

 (D) Functionalism 

  செயல்பாட்டுக் னகாட்பாடு 

 

5. In Piaget's theory of the development of moral judgement, 'where parental decisions 

are accepted as moral absolutes' is referred to …………. 

ைார்மீக ைீர்ப்பின் வளர்ச்ெிதயப் பற்றிய பியாசஜட்டின் னகாட்பாட்டில், சபற்னறாாின் 

முடிவுகள் ைார்மீக முழுதமயாக ஏற்றுக் சகாள்ளப்படுகின்றன. இது எைதனக் குறிக்கிறது? 

 (A) Morality of cooperation 

  ஒத்துதழப்பின் ஒழுக்கம் 

 (B) Morality of conscience 

  மனொட்ெியின் ஒழுக்கம் 

 (C) Morality of judgement 

  ைீர்ப்பின் ஒழுக்கம் 

 (D) Morality of constraint 

  ைார்மீக கட்டுப்பாடு 

 

6. According to Jean Piaget, children at ………….. stage become capable of logical 

thought, achieves conservation concepts, can classify objects, order them in series and 

understand relational concepts. 

ஜீன் பியாசஜட்டின் கூற்றுபடி குழந்தைகள் எந்ை நிதலயில் ைர்க்காீைியான 

ெிந்ைதனகளுக்கு, ைகுைியுதெயவர்களாகவும், பாதுகாப்பான கருத்துகதள உருவாக்கக் 

கூடியவர்களாகவும், சபாருட்கதள வதகப்படுத்ைவும், அைதன வாிதெப்படுத்ைி அைற்கு 

சைாெர்புதெய கருத்துக்கதள புாிந்துக் சகாள்கிறார்கள்? 

 (A) Pre-operational 

  முன் செயல்பாடு 

 (B) Formal operational 

  முதறயான செயல்பாடு 

 (C) Sensory motor 

  உணர்ச்ெி வதெ 

 (D) Concrete Operational 

  உருவுள்ள செயல்பாடு 
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7. ……………… இவர் கற்றல் இரு வதகப்படும் என்றும். 'ஒன்று இயற்ைன்தம வாய்ந்ை 

மற்சறான்று ைருக்க. கணிைத் ைன்தம'  வாய்த்ைத்சைனக் கூறினார். இயற்சபாருள் நம் 

மீதும் மற்றும் நமது செயல்கள் சபாருட்களின் மீதுமாக கற்றல் நிகழும் என்றார்: 

Who said about the two types of learning? And also, he said One is said to be natural 

and the other is said to be mathematical. He also said that learning takes places on the 

natural objects and our actions on the objects. 

 (A) Jean Piaget 

  ஜீன் பியானஜ 

 (B) Charles Spearman 

  ொர்லஸ் ஸ்பிசயர்னமன் 

 (C) P. E.Vernon    

  P. E. சவர்னான் 

 (D) E. L.Thorndike 

  E. L. ைார்ண்தெக் 

 

 

UNIT – VII - ANSWERS 

 

1. A) சுவிஸ் (Swiss) 

2. A) குணங்கள் (Epistemology) 

3. B) 1920 

4. C) அனுபவங்கள் 

5. A) ரூசசா 

6. A) 2 நிதலகள் 

7. A) ஒருங்கிரணத்தல் 

8. B) ஏற்றுக் ஜகாள்ளல் (Accomodation) 

9. C) சமநிரலப்படுத்தல் 

10. A) பிறப்பிலிருந்து 2 வருடம் வரை 
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11. B) 2 -லிருந்து 7 வயது வரை 

12. B) 2 யிலிருந்து 4 வயது வரை 

13. A) உள்ளுணாா்வு கட்டம் 

14. C) முரறயாை ஜசயல்பாட்டு நிரல 

15. A) பருப்சபாருள் நிதல 

16. A) அறிவு 

17. B) ஏற்று ஜகாள்ளுைல் 

18. A) 4 லிருந்து 7 வயது வரை 

19. C) சமநிரலப்படுத்தல் 

20. A) குழந்ரத உளவியல் 

 

 

ANSWERS FOR IMPORTANT QUESTIONS: 

1. (A) Jean Piaget (ஜீன் பியானஜ) 

 

2. (A) Maturation, Experience, Social Transmission and Equilibration 

             முைிர்ச்ெி, அனுபவம், ெமுகமாற்றம், ெமத்ைிருத்ைம் 

 

3. (A) Concrete Operational Stage (பருப்சபாருள் செயல்பாட்டு நிதல) 

 

4. (B) Structuralism (வடிவதமப்புக் னகாட்பாடு) 

 

5. (B) Morality of Conscience (மனொட்ெியின் ஒழுக்கம்) 

 

6. (D) Concrete Operational (உருவுள்ள செயல்பாடு) 

 

7. (A) Jean Piaget (ஜீன் பியானஜ) 
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