
 

 

The Salzburg Statement  
for Social and Emotional Learning 
ச �க ம��� உண����வமான க�ற��கான  
ெச��ேப�� ��� 

ஒ� உலகளாவிய ��டணி 
ச�க ம��� உண����வமான திற�க� தனி�ப�டவ�க���     
அவ�கள� உண��க�, ஏைனேயா�ட� பணியா��த� ம���     
அவ�கள� இல��கைள அைடத� ஆகியவ�ைற �காைம     
ெச�வத�� இடமளி��� பிரதான மானிட இய�திற�களா��.     
அைவ ஒ�ெவா� பி�ைளயின�� வள��தவரின�� நல����     
ெவ�றி��� எம� ச�க�களின�� ெபா�ளாதார�களின��    
எதி�கால�தி��  ��கியமானைவயா��. 
 
சி�கலான, ேவகமாக நக�� உலகி�, க�வி க�பவ�க�      
அைனவைர�� நா� �திய சவா�க� ம��� வா����க���      
�க�ெகா��க� ��யவ�களாக ஆ��த� அவசியமான�.    
க�வியி�, ச�க ரீதியான�� உண����வமான�மான க�ற�     
(SEL) வா����கைள உ�ளட��வத� �ல� �ைறசா�, ம���      
�ைறசாராத இ� ��நிைலகளி�� ஏ�ப�� ப�ேவ� நீ�ட கால       
ந�ைமகைள சா��க� எ����கா��கி�றன. ேம�� ச�க      
ம��� உண����வமான க�ற� (SEL) ஒ�றிைணைவ ஏ�ப����,      
மா�ற�க��� �க� ெகா��கவ�ல விைன�திற� ம��� ச�தி        
வா��த பாடசாைலக�, ச�தாய�க� ம��� பணியிட�க���      
வழிவ���, நீ�டகால�தி� அரசா�க�களி� பண�ைத�    
ேசமி�க�� உ�ப�தி�  திறைன� �ரித�ப��த�� உதவவ�ல�.  

உலகளாவிய ம��� ேதசிய க�வி�ெகா�ைகக��,    
நைட�ைறக��, ஒ���க�� பிற�பி� இ��தான �ரண மனித      
வி��தியி� ைமய�தி�, ச�க ரீதியான��,    
உண����வமான�மான க�றைல ைவ�க ேவ��� எ�பேத எம�      
ந�பி�ைக. 

 

இ�த மா�ற�திைன� �ரித�ப���வத�காக, ெச��ேப� �ேளாப�     
அைம�ைப� ேச��தவ�க� 2018 �ச�ப� �த� Social Emotional       
Learning: A Global Synthesis    
(www.salzburgglobal.org/go/603) எ�� நிக��சிைய   
��ெகா�� ெச�வத�காக �திய உலகளாவியெதா� ��டணிைய     
உ�வா�கி��ள�. இ�த உலகளாவிய ��டணியான�, நா��     
இல��கைள� ெகா���ள�. அைவயாவன: 

● உலக�  ��வ��  SEL இ�� ஆதரவளி�த�; 
● ��� �ய�சி�டனான தி�ட�க�, நிக��கைள    
ஒ��கிைண�த�; 
● க�வியாள�க��� உய� தர�திலான வள�கைள    
வழ��த�; ம���; 
● SEL இ�கான ��த� �திய ஆரா��சிக���     
ஆதரவளி�த�.  

 

ேமலதிக விபர�கைள : www.karanga.org இ� பா�ைவயிடலா�. 

ெசய�ப�வத�கான ேதைவ 
இளவயதினைர வா��ைக���,ெதாழி���� மகி��சிகரமான வா�வி��   
தயா��ப��தி ச�தாய�களி� அவ�கைள� ���பா�ற�ட� ப�களி��    
ெச�வத��, ஊ��வி��� க�வி �ைறைமக��காக உலக� ��வ� ��     
நா�க� உைழ�கி�றன. ஆயி��,இ�ேநா�க�கைள அைட�   
ெகா�வத��ரிய வைகயி� மா�றமான� ேபாதியள� ேவகமானதாகேவ    
பர�ததாகேவா நிைலேபறான அபிவி��தி இல��களி� சவா�க��    
�க�ெகா��க ச�க�க��� உத�வதாகேவா இ�ைல. பிரதா    
பிர�சைனக��  பி�வ�வன உ�ளட��கி�றன: 

● பணியி� எதி�கால�: �ரிதமாக வள�� ெபா�ளாதார�க� ம��     
�ஜிெட� ம�மல��சி�கான திற�க� ம��� திறைமக�ட� ��யவ�களா     
சகல இளவயதினைர�� க�வி �ல� எ�வா� உ�வா�க ����?  
● ��தா�க இய�திற�: ��தா�க மீ�நீ�சி ம��� �ய�சியா�ை     
உண�விைன எ�வா� பாடசாைலக� ேபாசி�க ����?  
● க�வி அைட�: ஒ��க�ப�ட ச�க�களி� பிர�சிைனக�ட�    
அவரச நிைலைமக�ட�� வா�� சி�வ�களிட�� வள��ேதாரிட�� க�ற     
ெப�ேப�கைள எ�ப� ேம�ப��தலா�? 
● உளவிய� ஆேரா�கிய�: க��ளைம� ப�வ ஆேரா�கிய    
�ைறபா���கான பிரதான காரண�க�� ஒ�றாக மன அ��த     
காண�பவதா� உளவிய� நலைன ேம�ப���வத��� உளவிய� ஆேரா�கிய     
ச�ப�தமான பிர�சிைனகைள� �ைற�பத��� எ�வா� க�வி உத�கி�ற�
● ச�க ந�லிண�க�: ��ன� எ�ேபா�� இ�லாதவா� ச�க�க     
அதிக� மாறிவ�வதா�� பிள�ப��� காண�ப�வதா��, இளவயதின    
தம� ெசா�த அைடயாள�களி� ந�பி�ைகைய உண�வத��� உ�நா�     
ம��� உலகளாவிய ம�ட�தி� அதிகார��ளவ�களாகவி��பத��� நா    
எ�வா� உதவ ����?  
 
மா�ற�ைத� �ரித�ப���வத�கான ���ரிைமக�  

ச�க ரீதியான�� உண�� ��வமான�மான க�ைக� தி�ட�க�,      
ேம��றி�பி�ட ��கிய பிர�சைனகைள கவன�தி� எ���     
பர�தளவிலான, நீ�டகால ந�ைமகைள தனிமனித�க����    
ச�க����� வழ��வைத உலெக��� வள���வ�� ஆரா��சிக�     
ெவளி�ப���கி�றன. எ�வாறாயி��, இ�த விவாதமான� இ�வைர     
ெவ�றி ெகா�ள�படவி�ைல. இ���றான� SEL இைன க�வி�       
சீ�தி��த�தி�கான உலகி� மிக� சிற�த ம��� �ைற�த ெசலவிலான       
வா��பாக நிைலநி���வைத ேநா�காக� ெகா���ள�. 

SalzburgGlobal.org ச�க ம��� உண����வமான க�ற��கான  ெச��ேப�� ��றான�  Salzburg Global Fellows உட� இைண�� ஆ�கில�தி� வைரய�ப�ட� . ச�க 
ம��� உண����வமான க�ற��கான  ெச��ேப�� ��றான�   Educate Lanka Foundation �ல� தமி� ெமாழியி� ெமாழிெபய��க�ப�ட�.  ெச��ேப�� ������, 

ச�க ம��� உண����வமான க�ற���மான ப�காளராக�� உ��பினராக��  Educate Lanka Foundation ெசய � ப�கி�ற�. 
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ச�க ம��� உண����வமான க�ற� ப�றிய ��கிய       
ெச�திக� 

சி�வ�க�  
நா� அ ைனவ�� இைண�� பாடசாைலைய அ��மி��த��     
பா�கா�பான�மான இடமாக மா�ற ����. க�றலான�     
ஏைனேயா�ட� பகி��� ெகா�ள�ப�ைகயி� விேனாதமானதா��.    
ச�க ம��� உண����வமான திற�க� உ�கைள உ�க����      
சிற�தவ�களாக உணர ைவ�ப�ட� , உ�க��� ேம�� சிற�பாக      
பணியா�றி இல��கைள அைடவத�� உத��.  
 
ெப�ேறா� 
���ப�தி�� SEL இைண வள��பதி�� அதைன� பாடசாைலயி�      
ஊ��வி�பதி�� உ�க���� பிரதான பா�திரெமா�� உ�ள�.     
ேம�� சமநிைல�ப�ட மகி��சிகரமான சி�வ�கைள� ேபாசி�பத��     
க�வி� �ழ�க��� SEL உத�கி�ற�. ச�க ம��� உண�� ��வ       
திற�க� உ�கள� பி�ைள உலகி� சிற�த ெசயலா�றைல ேம�ெகா�ள       
உத��.  
 
ச�தாய�க� 
அ��பைட எ�ண�க��களாகிய மரியாைத, ெகௗரவ� ம���     
த��ைடயெத�� உண�� ஆகியவ�ைற அபிவி��தி ெச�வத�     
�லமாக ச�தாய ந�லிண�க�தி�� SEL உத�கி�ற�.     
���பா�ற��ள , ெசழி�பான, ��தா�கமி�க ச�தாய�க��� SEL     
ஆதரவளி�கி�ற�. 
 
ஆசிரிய�க� 
SEL மாணவரி� க�ற� மீதான ேநா��, ஈ�பா��ைன அதிகரி�த�       
ம��� நல�ேபண� ஆகியவ�றி� கவன� ெச���கி�ற�. SEL      
ஆதரவளி�க�ப�ட ஆசிரிய� மாணவ�க�ட� மிக� சிற�த     
ந��றவிைன� ேப�கி�றா�. SEL ஆதரவளி�க�ப�ட ஆசிரிய�     
ேம�� மகி��சிகரமானவராக��, ெவ�மதியளி�பவராக��   
விைன�திற� வா��தவராக�� விள��வா�.  
 
 
க�வி� தைலவ�க� 
SEL அ���ைறக� ஆசிரிய�களி� விைன�திற� ம���     
ஊ��வி�பிைன ேம�ப����. SEL அ���ைறகளி� ஆசிரிய�     
நல� ம��� அவ�கைள ைவ�தி��தலி� ேந�மைறயாக� தா�க�      
ெச����.  
 
வியாபார� 
நாைளய ெபா�ளாதார�க� ச�கரீதியான ம��� உண��ரீதியான     
க�வியறி� ெகா�ட ஊழிய�பைடயினைர ேவ�� நி�கி�றன.     
பாடசாைலயி�� பணியிட�களி�� SEL நிக��சிகளி� �தலீ�     
ெச�வதான� எதி�கால� பணியி� ேக�விக� ம��� சவா�கைள      
ெவ�றிெகா�வத�� ேம�� ஊ��வி�க�ப�ட ம��� திறைமயான     
ஊழிய�பைடயினைர  அபிவி��தி ெச�வதி� உத��.  
 
ெகா�ைக வ��பவ�க�  
SEL நிக��சிக� ச�க�களி� ; ம��� ெபா�ளாதார�களி�     
வள��� வ�� ேதைவகைள நிைறேவ��வத�கான பிரைஜகளி�     
இய�ைமைய அதிகரி�கி�றன. SEL �தலீ�க� ��கிய ம���      
நீ�ட கால�தி� அரசா�க�களி� பண�ைத ேசமி���.  
 

இதைன அைடவத��, நா� ��� ெபா�வான சவா�கைள      
ெவ�றிெகா�ள ேவ��� (உ�ைமயான ம��� உணர� ��ய):  
 
● SEL இ�� ஆசிரிய� தயாராத�� வள��ேதா� விள�கி�       
ெகா�ள�� மதி�பிட��;  
● பாடவிதான�தைத வ�வைம�த�, பாடவிதான உ�ளட�க�,    
ம���  இைணபாடவிதான  க�ற� வா����க�; ம��� 
● SEL அளவீ�� மதி�பீ��.  
 
உலகி� ப�ேவ� ப�திளி���ள க�வி��ைற� தைலவ�க� ம���      
��தா��ந�க� தீ��கைள அபிவி��தி ெச�வதி�� �ைறைமகைள     
மா��வதி�� ஏ�கனேவ ெவ�றியைட�� கா����ளன�. த�ேபா�     
இ�பணியிைன எைடேபா�� ேநரமா��. சகல மாணவ�க���� ச�க      
ம��� உண����வமான க�ற� வா����கைள வழ��வத�� நா�      
இர�� ���ரிைமக��� �க�ெகா��க ேவ��� : 
 
1. க�வி �ைறைமகளி���� அத�� அ�பா�� SEL இன�       
�ைறசா� பிரேயாக�தி�கான விடய�ைத உ�வா�கி ேக�விைய�     
க��ெய���த�. 
2. எ�ன ம��� ஏ� ெசய�ப�கி�ற� எ�ப� ப�றி�      
கவன�தி�ெகா��, உலகி��ள மிக� சிற�த நைட�ைறகைள�     
பி�ப�றி ெசய�பா�ைட ஊ��வி�த�. 
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க�விைய அைனவ���மானதாக மா��த�: 
எ�ண�க��க�� பரி��ைரக��  

க�பி�த� �ைற, பாடவிதான� ம��� மதி�பீ� 
 
ஒ�ெவா� க�வி �ைறைம�� க��ளைம� ப�வ� �த� வள��ேதாரா�� வைர சகல வய�களி�� அவ�கள� க�பி�த� �ைற,             
பாடவிதான� ம��� மதி�பீ��� விைரவாக�� சிற�பாக�� ெவளி�பைடயாக SEL ஐ உ�ளட�க ேவ���. ஒ� விடய� பர�பில�லா�             
இ�ெனா�றி� �தலீ� ெச�வதான� வி��ப�ப�ட மா�ற�ைத ஏ�ப��தா�. SEL க�பவ� ைமய�ப��த�ப�ட க�பி��� �ைறக�,           
பாடவிதான� ம��� மதி�பீ�� அ���ைறக� உலகளாவிய சா��க� மீ� ப�ேவ� கலாசார க��தா�க�கைள�          
க��ெய���வத�காக ஒ�ெவா� நா��ன�� ��நிைல�ேக�ப வ�வைம�க�பட ேவ���.  

 

ெபௗதீகரீதியாக உண����வமான பா�கா�� ெகா�ட அைனவைர�� உ�வா��� க�ற� ம��� பாடசாைல� �ழைல SEL ேவ��            
நி�கி�ற�.  

 

SEL பயி�சியான� ஆசிரிய� நல� ம��� மாணவ�க�டனான அவ�கள� உறவி� ஒ� ேந�மைறயான தா�க�ைத ஏ�ப���வதா� அ�             
மாணவ� ெப�ேப�களி� ஒ� ேந�மைறயான தா�க�ைத ஏ�ப����. ஆசிரிய�க� ம��� மாணவ�க��கிைடயிலான உற� ம���           
ஆசிரிய�களி� ச�க ம��� உண����வமான நல� ஆகியன மாணவ�க� ம��� ஆசிரிய�க� இ� சாரரின�� ெவ�றி��            
��கியமானதா��.  

 

ம�க� (மாணவ�க�, ெப�ேறா�க�, அரசா�க�க� ம��� ெபா�ம�க�) க�வியி� எ� ��கியமான� எ�பைத எ�வா�           
தீ�மானி�கிறா�க� எ�பதி� மதி�பீ�க� ெச�வா��� ெச���கி�றன. க�வி� ேசாதைன வ�வைம�� அத� பர�ெப�ைல          
எ�பனவ�றி� ஆழமான ச�க ம��� ெதாழி�சா� பாதி���க� உ�ளன. 

 

ெமடா- ப��பா��களி�ப� ��கிய ம��� நீ�டகால க�விசா� ெப�ேப�க�, ஊழிய�பைடயினரி� தயா� நிைல ம��� �காதார�            
ம��� நல� ஆகியவ�றி� சிற�த ��கணி���களாக ச�க ம��� உண��ரீதியான திற�க� காண�ப�கி�றன. எ�வாறாயி��,           
இ�த திற�க� அதிகமான மதி�பீ� ம��� அளவீ�� நிக��சிகளிலி��� ெவளிேய�ற�ப�டனவா��.  

 

சகல சி�வ�க���� ச�க ம��� உண����வமான க�றைல அ��வத�கான வா����க� காண�பட ேவ��ெமன நா�           
ந��கி�ேறா�. ஆைகயா�, அைன�� மதி�பீ�� �ைறைமக�� ச�க ம��� உண����வமான க�ற� மதி�பீ��ைன          
உ�ளட�கியி��த� ேவ���. �ழ� ெபா��த�பா�ைடய ச�க – உண����வமான க�ற� ��ேன�ற�களி� அபிவி��தி��          
சரிபா��த�� இ��ைறயி� ��கியமான அ��த ப��ைறளாக விள��கி�றன. 

 

ச�தாய� 
���ப – ம��� ச�தாய அ��பைடயிலான க�வியான� �ைறசா� க�வி�� அ�பா� வா����கைள உ�வா��கி�ற�. இ� மிக��             
ஒ��க�ப�டவ�கைள� ெச�றைடவத�கான சா�திய�ைத� ெகா���ளதா�, வா��� இைடெவளியிைன� �ைற�பத�� உத�கி�ற�.  

 

சில வி டய�களி�, SEL இ�கான ஒேர இடமாக ச�தாய� காண�ப�கி�ற�. அ���ைறக� ந�பகமாக��, ��நிைல���           
ெபா��தமானதாக�� ம��� ச�தாய ைமய�ப��த�ப�டதாக�� காண�ப�� ப�ச�தி� ச�தாய�க� SEL இைண ேபாசி�க��          
மீ�வலி���த�� ����.  
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ெந��க� ம��� ேமாத� �ழலி� க�வி  
எ�லா வைகயான க�வி �ைறைமக�ட� SEL இைன ஒ��கிைண�ப� �� ப�ளி� ப�வ� �த� வள��ேதா�; வைர சகல              
க�பவ�க���� மிக ��கியமானதா��. ெந��க� ம��� ேமாதலினா� பாதி�க�ப�டவ�க��� அ� விேசட ��கிய��வ�          
வா��ததா��. சில இட�களி� ெந��க� ம��� �ர�பா�களா� பாதி�க�ப�ட நா�களி� SEL இைன க�வி�ட�           
ஒ��கிைண�பத�கான நைட�ைறரீதியான வழிகா�ட�க� காண�ப�கி�றன. ஆனா�, அ�� ஆரா��சி, நைட�ைறக� ம���         
ெகா�ைகயி� ேமலதிக ேவைல�கான உ�ைமயான ேதைவ  காண�ப�கி�ற�. 
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