
TEACHER MODULE 3: READING MATERIAL 

என# %ர'ப)*+க- (MY REFLECTION) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உ"க$ மாணவ*கைள-ப/0 123456ெபா89, ேம/க<ட ேக$>க$ உ"க$ மன3@ 
எ8BCறனவா? உ"க$ மாணவ*கFC க/றGC ெதாட*I1ைய Kைறேவ/Lவைத ப/0ய 
ேவL எ2த 12தைனக$, ேயாசைனக$/ கOP9க$ உ"கQ45$ உOவாBற9? 

  

அவ$க&'( க)ற+, -. 
ஆ$வ01லாம1 

ேபா789ேமா? ஆ;<ய$ 
எ,ற ?ைறA1 நC?ட, 

உFள உறைவHC 
ெதாட$ைபHC 

த'கைவKLMNபா$களா? 

 

நம. மாணவ$கF 
ஈ9பா9ட, க)பா$களா 

அ1ல. க)ற+, -. 
அவ$கQ, ஈ9பா9 

(ைறR.89மா? 

மாணவ$கF ஏ)கனேவ 
க)UெகாVடவகைள 
மறRLMNபா$கேளா? 

பFQகF -V9C 
Lற'(Cேபா., அX( 

க)பத)கான Yழ1 
அவ$க&'( உ)சாகC 

அQ'(மா அ1ல. 
பத\டKைத 

உMவா'(மா? 

 



ஒ/ ெத2வான க5ற7 89:ேகாைள இ?த 
நாA8 பBCைலக27 EFக- 
உ/வா:H:ெகா-ளலாI 

 

உ"க$ க&ற( )*+ேகா$கைள எ1த எ3தா+)4 5ைன7ெசா&க3: (action verb) 
பHIய(; Lைல 2 இ( பய:பPQதR4 

 Remember Understand Apply Analyse Evaluate Create 

Define Explain Show Select Criticize Develop 

Recognize Summarize Solve Contrast Support Design 

Label Classify Organize Outline  Compare Compile 

Identify Illustrate Demonstrate Analyse Convince Create 

Name Distinguish Construct Prioritize Recommend Generate 
Table: Sample Action Verbs that can be used in framing objectives connected with the six stages of Bloom’s 

Taxonomy 

]ைன81 
ைவ'க^C 

_<R.ெகாFள
^C 

`ரேயாb'க^
C 

ப(Nபாய^C மLN`ட^C உMவா'க^C 

வைரய&'க)
* 

+ள'க)* கா./'க)* ேத23ெத5'க)* +ம27'க)* வள2'க)* 

க.5ெகா8ள
)* 

9:'கமாக; 
ெதா<'க)* 

=2'க)* ஒ?/@5' 
கா@ட)* 

ஆதC'க)* வDவைம'க
)* 

ெபய2 
ெகா5'க)* 

வைக?ப5;த
)* 

Fரைம'க)* 9:'கமாக' Gற)*  ஒ?/ட)* ெதா<'க)* 

இனKகாண)*
/ க.டNய)* 

கா@7 
+ள'க* 

அP'க)* 

ெசRSகா@ட
)* 

ப<?பாய)* ந*பைவ'க
)* 

உ:வா'க)* 

ெபயCட)* ேவ&ப5;த)
* 

க@Dயைம'க
)* 

VWXCைம?ப5;த
)* 

பC3Sைர'க
)* 

ேதாY&+'க
)* 

அ@டவைண: ?Z* ப<?/ய[W ஆ& க@டKக8 சா23S <N'ேகா8கைள உ:வா'<வதY< 
இSேபாWற க@டைள +ைனகைள பயWப5;தலா* 

]Kக8 எ3த வ<?_, தைல?_, பாட;ைத கY&'ெகா5;தாa* இ3த ெசயbVைறைய 
பயWப5;c'ெகா8ளலா*. ]Kக8 அைடய +:*_* <N'ேகா8க8 எWனெவW& 
ெதP)ப5;c'ெகா8ள இS உத)*. 

 



எJK#:காLJக- 

ெமாழிகள(லி*+, எ/0,1கா2/ (தமி5)  

எ" மாணவ(க* 
ெபய( 

உ/0ெசா2கைள 
ப25 க2க 
ேவ789 

எ" மாணவ(களா: 
ெபய( 

உ/0ெசா2கைள 
ைவ;< 

வா=>ய?கைள 
உ@வா=க இயB9 

எ" மாணவ(களா: 
ெபய( 

உ/0ெசா2கைள 
ைவ;< ஐD< 
வா=>ய?க* 

உ@வா=க இயB9. 

எ" மாணவ(களா: 
ம>F0G, ேசாக9, 

அலKGய9 எL9 ெபய( 
உ/0ெசா2கைள ைவ;< 

ஐD< வா=>ய?க* எMத 
இயB9 

ச8க அறிவ<யலி*+, எ/0,1கா2/  

எ" 
மாணவ(களா: 

த9ைம O25P*ள 
ப@Qெபா@Kக* 

ப25 அ5த: 
ேவ789 

எ" மாணவ(களா: 
த9ைம O25P*ள 
ப@Qெபா@Kகைள 
அைடயாள9 காண 

இயB9 

எ" மாணவ(களா: 
ப@Qெபா@Kகைள 
இய2ைகயானைவ 
ம2T9 மUதனா: 

உ@வா=கQபKடைவ 
எ"T ேவTப8;த 

இயB9 

எ" மாணவ(களா: 
த"ைன O25P*ள 
ப@Qெபா@KகV: 

இய2ைகயானைவ=W 5 
எ8;<=காK8க*  
ம2T9 மUதனா: 

உ@வா=கQபKடைவ=W 
5 எ8;<=காK8க* தர 

Z[P9. 

அறிவ<யலி*+, எ/0,1கா2/ 

எ" மாணவ(க* 
“](” எ"பைத 

ப25 க2க 
ேவ789 

எ" மாணவ(களா: 
]/" _"T 

`ைலகைளQ ப25 
aற இயB9 

(d7ம `ைல, dரவ 
`ைல, வாP `ைல) 

எ" மாணவ(களா: 
]/"  _"T 

`ைலகV" 
ேவTபா8கைள 

பW;த5ய இயB9 

எ" மாணவ(களா: 
]/" ஒgெவா@ 

`ைல=W9 3 
எ8;<=காK8கைள தர 

இயB9 

 

  

 

 

 

 

 

 



ெசய7'Lட மா'Q*பBவI 

தைலST 
வ:* இர.5 வாரKகPb எ3த +Cவான 
தைல?/b பாட* நட;த ேபாef2க8? 
உதாரணமாக 'ஆ&க8' 

 

அ*R 
இ3த தைல?ைப, உKக8 மாணவ2க8  ஒ:நாPb 
கYகGDய  அள+Y< 7& 7& உபதைல?_களாக 
’ /C;S'ெகா8jKக8.  

 
 
 
 

)*+ேகா$க$ 
 ேமYக.ட க@ட;cb உதாரணமாக  GNய 
அN) ப<cைய (ெபய2lெசாb) ைவ;S* 
no:'<* ப@Dய[b இ:'<* 
+ைனlெசாYகைள ெகா.5* ஒW& அbலS 
இர.5 ெதPவான கYறb <N'ேகா8கைள 
உ:வா'<Kக8. 
 இவYைற ெதPவாக வைரய&;S, 
மாணவ2களாb ெசRSVD'க'GDய ஒWறாக 
மாYNயைமpKக8. 
இவYைற கWகாq'கGDயதாக)* மY&* 
மc?/ட GDயதாக)*. மாYNயைமpKக8 

 
 
 
 
 
 

ெசயலா+க4 

i. இ3த பாட;cb ]Kக8 பயWப5;S* 
sW& ெசயbபா5கைள எtSKக8.                
 
 
 
 
 

ii. இதைன எ?பD ெசயbப5;Su2க8 
(தடKக8) [உதாரணமாக, வா@ச?] 

 
 
 
iii. இைத உKக8 <N'ேகா8கjடW 

எ?பD ெதாட2_ப5;Sef2க8? 

 
 

 

 

மWSXP 
]Kக8 அைம;த கYறb <N'ேகா8கைள 
மாணவ2க8 அைட3தா2களா எW& சCபா2'க 
உKக8 மc?x@5 c@ட* எWன? 

 

 



நா5 VtவS* ேநாR ெதாY& பரவைல எc2ெகா.5, பல ஆ7Cய2க8 அவ2க8 மாணவ2க8 

ெதாட23S கY<* வைகyb G5தb VயY7க8 ெசRc:'eறா2க8. ஊ'க*த:*  7ல கைதக8 இைவ: 

ஆ#$ய&க() #ல எ,-#./01 2ஜ வா67ைக கைதக:  

ஜா$கV\ மா]லKைத சா$Rத ஆ;<ய$கF 'fஃஷா ஆNேக .வா$' (j\9 வாச+1 க18) எlC 

L\டKைத ெதாடXbன$: ஜா2க.@ மா}ல;cb ஒ: 

eராம;ைத சா23த ஆ7Cய2க8, ~மா2@ேபாWக8 

இbலாத மாணவ2கj'< பாடKக8 கY&'ெகா5'க ஒ: 

_cய வoVைறைய க.5ெகா.டன2. 

'மாணவ2கPைடேய சsக இைடெவPைய கைட/D 

;S'ெகா.5* அவ2கj'< கb+யP'<* வைகyb 

'�ஃஷா ஆ?ேக Sவா2' (u@5 வாச[b கb+) எX* 

c@ட;ைத ெதாடKeேனா*. மாணவ2கj'< அவ2க8 

u@Dேலேய பாடKக8 கY<* வைகyb, �&'<* 

ேமYப@ட க:*பலைகக8 அைம'க?ப@58ளன' எW& 

ஒ: ஆ7Cய2 GNனா2.  

க)ற1 ெதாடர ஒ+ெபM'bகF உத8யாக உFள.! :  ஜா2க.@ மா}ல;cb 5*கா மாவ@ட;cb உ8ள 

பKக;c eராம;ைத சா23த ஒ: ப8PyW ஆ7Cய2  �யா* eேஷா2 7K' கா3c, ~மா2@ேபாW வசc 

இbலாத, ஆனாb பாட* கYக +:*_* அவரS இ:�&'<* ேமYப@ட மாணவ2கPட* 

ஒ[ெப:'eக8 பயWப5;c, லா'ட)W கால;ca* பாட* கY/'<* VயY7ைய ெசRS வ:eறா2. 

'Vதb வ<?/[:3S எ@டா* வ<?_ வைர 246 மாணவ2க8 உ8ளன2. அcb 204 மாணவ2கj'< 

ெமாைபb ேபாWக8 இbைல' எW& கா3c GNனா2.  

அவரS ேம*ப5;த?ப@ட ந5}ைல ப8P அைம3த பKக;c eராம;cb பல இடKகPb 

ஒ[ெப:'eகைள அைம;S8ளா2. ஆWைலW கYறa'< மாYறாக, ஒ[ெப:'eக8 sல* ஏ?ரb 

மாத* 16-ஆ* ேதcy[:3S 

cனV* இர.5 மq ேநர* 

பாடKக8 நட;த?ப5eWறன. 

'cன3ேதா&* காைல 10 

மq'< பாடKக8 

ெதாடK<eWறன' எW&  

GNனா2. ' மாணவ2கj'< 

ஏேதX* ச3ேதக* இ:3தாb 

அbலS  அவ2க8 ேக8+ 

ேக@க +:*/னாb, ஏேதX* 

ஒ: ெமாைபb ேபா�[:3S 

ேக8+க8 அX?பலா*. அ5;த நா8 அதY< +ள'க* அP;S அவYNY< பcbக8 அP?ேபா*' 

எW& GNனா2. 

Source: https://www.deccanherald.com/national/east-and-northeast/teacher-teaches-via-loudspeaker-in-jharkhand-amid-

covid-19-pandemic-853579.html 



;'bC மா]லKL, bரCமN_ற ப(LகQ1 j\ைட ேதu வMC பFQ :   

7'e* மா}ல;cb ெதW 7'e* 

மாவ@ட;cb உ8ள ஒ: eராம?_ற 

ப<cyb கqத* மY&* அN+யb 

ஆ7Cயராக இ:'<* இ3cர Ve ேச;C 

அவ2க8, மாணவ2கைள பYN 

கவைல?ப@டா2.  பல ப8PyW 

மாணவ2க8 ஆWைலW sல* பாட* 

கY&'ெகா8ள VD3த ேபாca*, அவ2 

eராம;cb இைணயதள வசc ம@5�bலாS 

ெதாைலேப7 இைண?_க8 Gட சCயாக இbலாததாb, பாட* நட;த VDயாத }ைலyb இ:3தா2. 

ஒ ெவா: நாj*, காைல ஒWபS மqயள+b, eராம;cb வல* வ3S ஒ ெவா: மாணவ:'காக 

அவரவ2க8 u@Dேலேய கqத*, அN+யb, ஆKeல*, ெபாS அN) ேபாWற பாடKகைள அKகKேக 

எ5'க ெதாடKeனா2. இWX* பல ஆ7Cய2க8 அவ2க8 மாணவ2கPW u5கj'< ெபாR ெசW& 

பாட* எ5'க ெதாKeய }ைலyb, ேகKடா'ைக;தா.D இWX* பல இடKகj'< இ3த எPய, 

பயX8ள Vைறைய பYNய ெசRc பர+யS. ஜூைல மாத;cb, லா'ட)W  VD3த க@ட;cb, இ3த 

கY/'<* Vைறைய  அரேச த;ெத5;S, 'ெதாட'க' கb+'கான u@Db கY<* Vைற' எWற ெபய2 

ைவ'க?ப@டS. 

Source: https://indianexpress.com/article/india/no-internet-school-comes-home-in-rural-sikkim-6567160/ & 

https://thelogicalindian.com/northeastindia/sikkim-teachers-visit-students-at-home-

23293#:~:text=According%20to%20a%20report%20by,%22I%20was%20really%20worried  

கைத ேநரC: 

ேசாக*, ேகாப*, ந*/'ைக, மe°l7 ேபாWற உண2l7கைள ஒ:வ:'ெகா:வCட* பe2வதYகான 

7ற3த வoகPb கைதக8 ஒW&. இS மாணவ2கjடW மன* cற3S இைண'க ஒ: ச'cவாR3த 

க:+யா<*. ெசWைனyW ஒ: ப8Pைய சா23த ஆ7Cய2க8 அவ2க8 மாணவ2கjடW உற'கேநர' 

கைதக8 பc) ெசRS அதைன வா@ச? sல* மாணவ2கPட* பe23S அவ2கjடW ஈ5பா@ைட 

வள2;S'ெகா.டன2.  

இ3த சவாலான காலக@ட;cb, _cய பாைதகைள உ:வா'eய இைத?ேபாWற இWX* பல 

ஆ7Cய2க8 நா5 VtவS* உ8ளன2. ேமYGNய எbலா ஆ7Cய2கj*, அவ ரவ2கPW ²°}ைல'< 

ஏYப, மாணவ2க8 பயWப5* Vைறyb அைம3த, ஒ: c@ட;ைத வoவ<;தன2.  

உKகPb பல2, மாணவ2கPW நbவா°+Yகாக பல ேயாசைனகைள ெசயbப5;c வ:ef2க8. 

அவ2கPW கYறb ெதாடர எWன ெசRய VDp* எWபைத?பYN 73cpKக8. உKக8 c@டKகைள 

எKகjடW பe:Kக8. உKக8 ேயாசைன இWX* பல ஆ7Cய2கj'<* மாணவ2கj'<* 

பயX8ளதாக இ:'கலா*. அைனவ:* ஒ:வ:'ெகா:வ2 ஊ'கமP;S கY&'ெகா8ேவா*. 

இ3த சவாலான காலக@ட;cb உKக8 மாணவ2கPW கYறb பயண;ைத ஏYகனேவ ெவYNகரமாக 

ெதாடKey:'<* ஒ: ஆ7Cயரா ]Kக8, அ?பDெயWறாb உKகPட* உைரயாட +:*_eWேறா*. 

intrinsicmotivationtn@stireducation.org எX* �Wன³சb VகவCyb எKகைள ெதாட2_ெகா8jKக8. 



எA உR'ெமாS (MY COMMITMENT) 

இRத juேயா8+MR. �XகF 

க)U'ெகாVடத, அuNபைடA1 

உXகF மாணவ$க&ட, எ,ன 

ெசய1ப9Kத L\ட0\9F�$கF? 

இைத எNேபா. ெச7j$கF 

 

`,�\டC ெபற உXகF L\டKைத 

யாMட, பb$R. ெகாFj$கF? (சக 

ஆ;<ய$ / BRTE  / BRTE 

ேம)பா$ைவயாள$ / HM  / ேநாட1 HM 

/ bள�ட$-வா\�அN (�(  

 

இRத இடKL1 �XகF ெப)ற 

கMKைத (`,�\டXகF, 

ேயாசைனகF, ப<R.ைரகF) 

எ�.XகF 

 

 

 

 

 


