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 Schul- und Sportdepartement 

  

உளம்-செயல் ொர்புடைய ெிகிச்டெ  

ஜூரிக் நகரம் அளிக்கும் சிறப்புக் கல்விக்கான ஒரு வாய்ப்பு 

 

உளம்-செயல் ொர்புடைய ெிகிச்டெ என்றால் என்ன? 

உடல் அசசவுகளில் குசறபாடு உள்ள குழந்சைகளுக்கு இச்சிகிச்சச ஆைரவுடன் கூடிய உைவி அளிக்கிறது. உளம்-சசயல் சார்புசடய 

இச்சிகிச்சசயின் அடிப்பசடயய குழந்சைகளின் வளர்ச்சி என்பது அவர்களது அடெவு, அனுபவித்தல், எண்ணுதல், உணர்தல் மற்றும் 

செயலாற்றுதல் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிசைப்பு என்னும் புரிைல் ஆகும். ஒரு குழந்சை விசளயாடும்யபாது ைனது அசசவுகள், உள்ளுைர்ச்சிகள் 

மற்றும் சிந்ைசனகசள ஒன்றுக்சகான்று சம்பந்ைப்படுத்ைிக் சகாள்கிறது. உளம்-சசயல் சார்பு” என்னும் கருத்துப் படிவம் உடல் வளர்ச்சிசயயும் 

அறிவு வளர்ச்சிசயயும் இசைப்பசை அழுத்ைமாக அறிவுறுத்துகிறது.  

ஒவ்சவாரு மனிைரும் ைனது அசசவுகளில் ைனது முழுசமயான ஆளுசமசய உட்சசலுத்துகிறார். 

எம்மாதிரியான குழந்டதகள் உளம்-செயல் ொர்புடைய ெிகிச்டெக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர்? 

எல்லா குழந்சைகளும் ஒன்றுயபால இருப்பைில்சல. குழந்சைகளுக்கிசடயய அவர்களது அசசவுகளின் வளர்ச்சியில் சபரும் யவறுபாடுகள் 

இருக்கும். ஒவ்சவாரு குழந்சைக்கும் அைற்கான வலிசமகள் மற்றும் பலவனீங்கள் உண்டு. அவர்களது ஈடுபாடுகள் மற்றும் ைிறசமகளும் 

பிரத்ைியயகமாகயவ இருக்கும். 

சில குழந்சைகளிடம் அவர்களது அசசவுகள், புரிைல்கள் மற்றும் நடத்சையில் உள்ள ைனித்ைன்சமகள் சவளிப்பசடயாகத் சைரியும். அசவ கீயழ 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: 

 உடல் அசசவின் வளர்ச்சியில் ைாமைம் 

 ைிறசம நயமின்சம 

 மிசகச் சசயற்பாடு மற்றும் மிசகயாக உைர்ச்சிவசப்படுைல் 

 ைசடப்பட்ட இயக்கங்கள் 

எழுத்து யவசல வளர்ச்சியில் சவளிப்பசடயாகத் சைரியும் குசறபாடுகள் 

உடல் அசசவுகளில் சைரியும் குசறபாடுகள் சபரும்பாலும் சமூகவுைர்வு, உைர்ச்சிகளின் ைளம், புலனறிவு ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் 

பிரச்சிசனகளுடன் யசர்ந்ைிருக்கும். அசவ கீழ்க்கண்ட முசறகளில் சவளிப்படலாம்: 

 யைால்விகசளக் சகயாளுவைில் பிரச்சிசனகள் ( நிசலகுசலவு சகிப்புத் ைன்சம குசறந்ை அளவில் இருத்ைல்)  

 மற்றக் குழந்சைகளுடன் பழகுவைில் பிரச்சிசனகள் 

 ஆக்கிரமிப்புத் ைன்சமயுடன் நடத்ைல் 

 சிறு குழந்சை யபான்று நடந்துக் சகாள்ளல் 

 ைன்னம்பிக்சகக் குசறவு 

 ஒரு விஷயத்ைில் கவனம் சசலுத்துவைில் கட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்டு நடப்பைில் குசறபாடு 

 கற்பைில் பிரச்சிசனகள் மற்றும் சில பகுைி யவசலகளில் ைிறசமக் குசறப்பாடு  

யமயல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குசறபாடுகாளால் ைமது வளர்ச்சியில் பாைிப்பசடந்ை குழந்சைகளுக்கு இந்ை உளம்-சசயல் சார்புசடய சிகிச்சசயானது 

அவரவர் யைசவக்யகற்ப நிசலநிறுத்ைப்பட்ட உைவியளிக்கிறது. 

 

உளம்-செயல் ொர்புடைய இச்ெிகிச்டெயில் குழந்டதகளுக்கு எம்மாதிரி அனுபவங்கள் மற்றும் பயிற்ெி அளிக்கப்படுகின்றன? 

இைில் கிசடக்கப் சபறும் பலைரப்பட்ட விசளயாட்டு மற்றும் பயிற்சிக் கருவிகள் குழந்சைக்கு ஆவலுடன் கற்கும் ைளத்சை அளிக்கின்றன. இந்ை 

உளம்-சசயல் சார்புசடய சிகிச்சசயில் குழந்சை ைனது வலிசமகசளயும் ைனிப்பட்ட ஈடுபாடுகசளயும் விசளயாட்டு மற்றும் சசயல்பாடு ஆகிய 

வடிவங்களில் மாற்றியசமக்கிறது.  

குழந்சை ைானாகயவ சுயைீர்மானம் மற்றும் உந்துைலில் கற்றுக் சகாள்கிறது. அது சபறும் சவற்றிகள் அைன் ைன்னம்பிக்சக மற்றும் கற்பைில் ஊக்கம் 

சகாள்ைல் ஆகியவற்சற யமலும் பலப்படுத்துகின்றன. ைனது சசாந்ை உயிர்ப்புற்ற அசசவுகள் மற்றும் பிறரது அசசவுகசளப் பார்த்துப் சபறும் 

அனுபவங்கள், ைாயன முயன்று ஆராய்தல் மற்றும் சொதித்தல் ஆகியசவ முன்யனற்றத்சை ஊக்கப்படுத்தும் முக்கிய அம்சங்களாகும். 

பார்த்தல், சகட்ைல், சதாடுதல் மற்றும் உடல் மற்றும் அசசவுகசள உைர்ைல் யமலும் சமநிசலயில் இருக்கும் உைர்வு ஆகியசவ அசசவுடன் 

சநருங்கிய சைாடர்புசடயசவ. அவற்றுக்கு இச்சிகிச்சசயில் ஒரு முக்கிய இடம் உண்டு.  

ைனது உடல் யைாரசை, முகபாவம் மற்றும் சசசககள் ஆகியவற்றின் மூலம் ஒரு குழந்சை ைனது உணர்ச்ெிகடள சவளிப்படுத்துகிறது.  

விடளயாட்டு என்பது ைன்முசனயவாடும் ஒத்ைிசசயவாடும் ைினசரி வாழ்க்சகயில் சசயல்படுவைின் ஒரு முக்கிய அடிப்பசடயாகும். 

உளம்-சசயல் சார்பு முன்யனற்றத்ைிலும் அது ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.  

இச்சிகிச்சச அளிப்பவர் ஒவ்சவாரு குழந்சைக்கும் அைன் யைசவகளுக்யகற்ப ஊக்கம் அளிக்கும் விஷயங்கசளத் ைருகிறார். அவற்றின் மூலம் 

குழந்சையால் ைனது அசசவுகசள பயின்று சமம்படுத்த இயலும். இசவ யமம்யபாக்கான மற்றும் நுண்ைிய இயக்கத் ைிறசமகள், எழுத்துயவசல 

ஆகிய ைளங்களில் நிகழ்கின்றன. 
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எழுத்ைறிவு யமம்பாட்டு சிகிச்சசயால் குழந்சையின் சகசயழுத்ைில் முன்யனற்றம் ஏற்பட்டு அைன் எழுத்துத் ைிறசம யமம்படுத்ைப்படுகிறது. இைில் 

கவனிக்கப்படும் மற்ற விஷயங்கள்: இடது சகப்பழக்கம் அல்லது பிரச்சிசனக்குரிய வசகயில் சகப்பழக்கம் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் 

பிரச்சிசனகள் சம்பந்ைமாக வழிகாட்டுைல் மற்றும் ஆயலாசசன கூறுைல்.  

 

குறிக்சகாள்கள்: உளம்-சசயல் சார்புசடய இச்சிகிச்சச குழந்சைகளுக்கு அவர்ைம் அசசவுகள் மற்றும் உைர்ைல் சம்பந்ைப்பட்ட விஷயங்களில் 

யமம்பாடு அளித்து அவர்கள் சமூகத்ைில் கூடிவாழத் யைசவயான ைிறசமகசள வளர்த்துக் சகாள்ள ஆைரவு அளிக்கிறது.  

குழந்சைகளால் ைமது பிரச்சிசனகளுக்சகைிராக புைிய யுக்ைிகசள வளர்த்து, ைமக்குரிய ைீர்வுக்கான வழிகசள ைாயம ைீர்மானித்துக் சகாள்ள 

முடிகிறது. அவர்களது ைன்னம்பிக்சக வலிசம சபறுகிறது. அவர்களால் ைினசரி வாழ்க்சகயில் இன்னும் யமம்பட்ட முசறயில் ைங்கசள 

சுைாரித்துக் சகாள்ள முடிகிறது.  

2. உளம்-செயல் ொர்புடை ெிகிச்டெயளிப்பவர் எந்சதந்த விஷயங்களில் 

செயலாற்றுகிறார்? 

விளக்கங்கள்: உளம்-சசயல் சார்புசட சிகிச்சசயளிப்பவர் முைலில் ைன்னிடம் அனுப்பப்படும் குழந்சையின் யமம்யபாக்கான மற்றும் நுண்ைிய 

இயக்கத் ைிறசமகள், எழுத்துத் ைிறசமகள் ஆகியவற்றில் அப்யபாசைய நிசல, அைன் நடத்சை ஆகியவற்சறக் கண்டறிகிறார். அக்குழந்சை 

சம்பந்ைமான ைனிப்பட்ட விளக்கங்கசளப் சபறும் யவசலயில் ஈடுபடுகிறார். யமற்பார்சவக்கு உட்படுத்ைப்பட்ட மற்றும் ைன்னிச்சசயான 

விசளயாட்டு மற்றும் அசசவுகளுக்கான நிகழ்வுகளில் குழந்சைசயப் பார்சவயிடுகிறார். யமலும் குழந்சைக்கான முக்கியப் சபாறுப்பாளர்களுடன் 

( அைன் சபற்யறார், ஆசிரியர்கள்) யமலைிகத் ைகவல் சபறும் யநாக்கத்ைில் யபசுகிறார்.  

குழந்சையின் சபற்யறார் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ைான் குழந்சை சம்பந்ைமாக அவைானித்ைசைக் கூறுகிறார். யமம்ப்பாட்டுக்கான குறிக்யகாள்கள் 

சபாதுவாக விவாைிக்கப்பட்டு ைீர்மானிக்கப்படுகின்றன. 

 

ெிகிச்டெ: யமயல சபறப்பட்ட விளக்கங்களின் அடிப்பசடயில் சபற்யறார் ஆசிரியர்களுடன் கூட்டாகச் சசயல்பட்டு சிகிச்சச அளிப்பவர் 

அக்குறிப்பிட்டக் குழந்சைக்கு அளிக்கவிருக்கும் சிகிச்சசயின் யநாக்கங்கசள நிசலயுறுத்துகிறார். இந்ை யநாக்கங்கசள மனைில் சவத்து சிகிச்சச 

அவர் சிகிச்சசயளிக்கிறார். இந்ை சிகிச்சசக்கு குழந்சையின் சபற்யறார்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ைத்ைம் ஆைரசவ அளிக்கும் 

சாத்ைியக்கூறுகசளயும் அவர்களுடன் யசர்ந்து ஆராய்கிறார். யமம்பாட்டுக்கான இலக்குகள் ஆறுமாைங்களுக்கு ஒருமுசற சம்பந்ைப்பட்ட 

எல்யலாருடனும் யபசி ஆராயப்படுகின்றன. 

 

ெிறப்பு ஆசலாெடன, தடுப்பு நைவடிக்டககள்: சிகிச்சசயளிப்பவர் இந்ை விஷயத்ைில் ைனது சிறப்பறிசவ ைனிப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்யகா அல்லது 

முழுசமயான பள்ளிக்யகா அளிக்கலாம். ஆசிரியர்களுடன் யசர்ந்து சசயலாற்றலாம் அல்லது யமம்பாட்டு சசயல் நடவடிக்சககசள முழு 

வகுப்புகளுக்யகா அல்லது குழந்சைகள் அடங்கிய குழுவுக்யகா நடத்ைலாம் ( ைடுப்பு நடவடிக்சககள்).  

 

உளம்-செயல் ொர்பு ெிகிச்டெக்கு குழந்டதடய எவ்வாறு சகாண்டு வருவது? 

முைலில் ஆசிரியர் சபற்யறாயராடு யபசி, அவர்கள் ஒப்புைல் சபற்று, சம்பந்ைப்பட்ட உளம்-சசயல் சார்பு சிகிச்சச சமயத்துக்கு விளக்கங்களுக்கான 

பியரரசை அனுப்புவார். அைன்யமல் குழந்சையின் சபற்யறார்களுக்கு இந்ைச் சிகிச்சசயளிப்பவரிடமிருந்து ஒரு விளக்கம் சம்பந்ைமான சந்ைிப்புக்கு 

அசழப்பு வரும். அைன் பிறகு பள்ளியில் இன்சனாரு சந்ைிப்பு நடக்கும். அைில் சிகிச்சசயளிப்பவர் விளக்கங்கசள விவரித்துவிட்டு சம்பந்ைப்பட்ட 

குழந்சைக்கான ெிகிச்டெ மற்றும் அைன் ஒருங்கிடணத்த சமம்பாடு ஆகியசவ சம்பந்ைமாக ஒரு ஆயலாசசன ைருவார். சம்பந்ைப்பட்ட 

குழந்சையின் சபற்யறார் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகத்ைின் ஒப்புையலாடு சிகிச்சசயயா அல்லது குழந்சையின் யமம்பாட்டுக்கான முயற்சியயா - எது 

யைசவயயா - யமற்சகாள்ளப்படும். ஜூரிக் நகரத்ைின் நிர்வாகம் இந்ை உளம்-சசயல் சார்பு சிகிச்சசக்கான நிைியுைவிசய ைான் அளிக்கும் சிறப்புக் 

கல்வி வாய்ப்பின் அங்கமாக பாவித்து அளிக்கிறது. 

 

யமலைிகத் ைகவல்களுக்கு கீழ்க்கண்ட முகவரிசய அணுகவும்: 

Fachstelle Psychomotorik-Therapie  

Rämistrasse 39  

8001 Zürich 

சைாசலயபசி எண்: 044 250 22 60 

உரல்: www.stadt-zuerich.ch/psychomotorik-therapie 

http://www.stadt-zuerich.ch/psychomotorik-therapie

