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8:30-09:15 Conferentie Registratie 

9:15-10:15  Doelstellingen van Onderwijs 

Speciale videoboodschap van Studenten 

Moderator / Spreker: Jareena BegumModerator / Spreker: Jareena Begum

sprekers: 

● Garry Jacobs - nieuw paradigma in het onderwijs 

● Ashok Natarajan - Doelstellingen van Onderwijs  

● Vidya Rangan - Essence of Educational Inspiration 

10: 15- 11:00  Persoonsgerichte onderwijs 

Moderator: S. Devakanni 

Sprekers: 

● Shakeel Ahmad - The lost 'Waarom?' van ons schoolsysteem

● L. Kannan --Studentgecentreerd Learning 

● Ritu Kohli - de voorbereiding van toekomstige uitdagingen van het leven - emotionele en sociale vaardigheden 

● Ranjani Ravi - International Trends 

11:00-11:30  Koffiepauze 

11:30-12:15 Inzetbaarheid & Ondernemerschap 

Moderator: KN Shoba 

Sprekers: 

● G. Senthilkumar - Enhancing Employability 

● SS Sreejith - Wat werkgevers willen 

● S. Sairaman - Versnelde Technical Training 

● Senthil Inbarajan - Wat Steve Jobs niet leren op school 

● Ramesh Kumar - Ontwikkelen van Ondernemers 

12: 15- 01:00   Actief leren  

Moderator: R. Sujatha 

Sprekers:  

● K. Srinivas - wat zou moeten het doel van onderwijs? 

● PP Mathur - De rol en verantwoordelijkheden van Leraren   

● M. Chandrasekaran - Verdien terwijl je leert 

● Latha Chandrasekaran - Memorization en Understanding 

1:00-02:00 Lunch 
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2:00-03:00 Contextuele Language Learning Strategies 

Moderator: L. Kannan 

Sprekers:  

● M. Gayatri - Early Childhood Learning 

● Shweta Rangan - Holistic contextuele Learning 

● S. Devakanni - Teaching Etymology  

● Vasugi Balaji - Speed Reading en compositie 

● Janani Ramanathan - Het gebruik van literatuur in Teaching 

3:00-03:30 Innovaties in Math & Science Education 

Moderator: Vidya Rangan 

Sprekers: 

● Vani Senthil - Basic contextuele Math  

● Yogaraj - Math Science Education 

3:30-04:00 Koffiepauze 

4:00-05:00 Value-Onderwijs en Hoger Onderwijs 

Moderator: Kanimozhi Arasi 

Sprekers: 

● Arulmozhi Arasi - Succesverhalen 

● A. Vijayakumar - Karakter Onderwijs 

● T. Sudha - Community ontwikkeling als onderdeel van het curriculum 

● Gaurav Nigam - Early Childhood Education 

5:00-05:30 In de richting van een nieuw educatief Paradigm- open discussie & afsluitende 

opmerkingen 

moderators: 

● Garry Jacobs 

● Vidya Rangan 

Spreker: Naveen Sharma Stemming van 

Thanks: Sunita Prasad 
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Welkom speech 

Jareena Begum 

Principal, Primrose School, Puducherry 

Onderwijs betekent de eerste stap voor het kind in de wereld buiten zijn huis. Idealiter zou de kinderen enthousiast naar school, een plek waar ze 

plezier en vreugde van het leren te vinden om te komen. Ze zijn het invoeren van een nieuwe wereld met veel liefde en nieuwsgierigheid. Maar in 

ons land, wat we benadrukken in de beginjaren is de vaardigheid van het lezen, schrijven en eenvoudige rekenkunde. In de klasse en voor de 

dagelijkse huiswerk wordt repetitieve schrijven wordt toegekend voor 3 1/2 jaar. Hoe zal een kind uit te drukken haar liefde, verbeelding en 

creativiteit in zo'n toestand?  

Bij Primrose, experimenteren we verschillende manieren waarop deze ideale vorm van onderwijs mogelijk wordt gemaakt. Onze oprichter, Sri 

Karmayogi de droom van het verstrekken van de best mogelijke onderwijs in de meest vreugdevolle manier, dat is wat we hebben 

onvermoeibaar gewerkt voor. Ons beleid is gebaseerd op de leer van Sri Aurobindo en de Goddelijke Moeder.  
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Wat voor soort onderwijs heeft India nodig? 

Garry Jacobs,

Chief Executive Officer, Wereld Academie voor Art & Science and World University Consortium (USA);  

Vice President, Moederdag Dienst Society, Pondicherry (India)

Onderwijs is de mensheid de meest krachtige instrument voor de menselijke ontwikkeling en sociale vooruitgang. Stelt u zich eens een 

educatief systeem dat volledig bereidt de jeugd van vandaag in India voor hoge prestatie in de persoonlijke en professionele leven en een 

belangrijke bijdrage leveren aan de opkomst van India als een wereldleider op het gebied van productiviteit, innovatie, creativiteit, sociale 

welvaart en welzijn te maken. Wat zou het systeem eruit? Wat zou de doelstellingen ervan zijn? Wat zou de inhoud en de wijze van 

instructie? Hoe zou het afwijken van het onderwijssysteem overwegend in India vandaag de dag? Dit zijn vragen die moeten serieus 

worden aangepakt voor de Indiase mensen om hun volledige potentieel te realiseren en voor de Indiase natie om een leidende positie in 

de mondiale zaken te bereiken.  

Feiten onthouden om examens kan voldoende zijn om gespecialiseerde administratieve taken uit te voeren voor de Britse Raj in India 

voor de onafhankelijkheid zijn, maar het kan de jeugd of de natie voor dynamische vooruitgang op te stellen in de 21 st eeuw. Het voor de onafhankelijkheid zijn, maar het kan de jeugd of de natie voor dynamische vooruitgang op te stellen in de 21 st eeuw. Het voor de onafhankelijkheid zijn, maar het kan de jeugd of de natie voor dynamische vooruitgang op te stellen in de 21 st eeuw. Het 

huidige systeem is gebaseerd op het idee dat kennis is een product dat tot student of een vaccin dat kan worden geïnjecteerd in 

passieve bereid studenten door enting of indoctrinatie kan worden overgedragen van leraar. Studenten leren sneller en beter wanneer 

ze worden aangemoedigd om te begrijpen in plaats van te onthouden. Studenten uit Finland rang op de top van gestandaardiseerde 

internationale test score resultaten door middel van een persoonsgerichte, actief en interactief, peer to peer, contextuele hybride 

learning systeem dat zich richt op de ontwikkeling van de capaciteit van de student voor het begrip plaats van memoriseren en 

beschouwt testscore prestaties als onbelangrijk. Veel van Finland's klaslokaal praktijken kunnen gemakkelijk worden aangepast en 

toegepast in India.  

1. Actief, Cooperative, Peer-to-Peer Learning 1. Actief, Cooperative, Peer-to-Peer Learning 

De traditionele klassikale model van het onderwijs werd 1000 jaar 

geleden ontwikkeld - lang voor de uitvinding van de drukpers, 

gedrukte boeken, radio, films, tv en internet. Het zendt informatie 

van de ene naar velen. De leraar is de bron van kennis en gezag. 

Verhoor door de studenten is het moeilijk in grotere klassen en 

vaak afgekeurd.  

Uit onderzoek blijkt dat de meer actieve het leerproces, des te 

groter is het behoud van kennis. studenten

leer je het meest wanneer ze de kans krijgen om openlijk in twijfel, denken en discussiëren onder elkaar. Mondelinge overdracht van 

informatie van leraar op leerling is de minst efficiënte en effectieve manier van leren. Volgens de Learning Piramide is ontwikkeld door de 

National Training Laboratories Verenigde Staten, de gemiddelde retentie student tarieven van het luisteren naar lezingen gemiddeld 

ongeveer 5% en het behoud van het lezen van boeken is ongeveer 10%. Retentie is veel hoger wanneer audiovisueel materiaal, 

demonstratie, discussie en case studies betrokken zijn. Verreweg de hoogste retentie worden bereikt door het onderwijzen van anderen. 

In het midden van de jaren 1990 de stad Napa, Californië vroeg een groep van high-tech bedrijven om hulp om het primair en voortgezet 

onderwijs te verbeteren. De bedrijven wees erop dat de scholen zijn opleiding de studenten te leren door zichzelf en met elkaar 

concurreren, terwijl in bedrijven wordt verwacht dat zij leren in groepen en samenwerken. Naar aanleiding van dit advies, Napa opgericht 

de High School New Technology waarin studenten in elke klas werden verdeeld in groepen van vier om les te geven en te leren van 

elkaar met de leraar speelt de rol van een facilitator. De nieuwe aanpak bleek zo succesvol dat het nu wordt gebruikt door meer dan 100 

schooldistricten rond de Verenigde Staten.  
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De hybride leermethode is een uitstekende aanvulling op dit actief netwerk model. Studenten leren door zelf studeren online 

cursussen thuis en kom dan naar de klas om actief te bespreken en toe te passen wat ze geleerd hebben met hun collega's. Deze 

beschikking stelt 's werelds meest geavanceerde presentatiemateriaal in multimedia formaat door inspirerende communicators in 

elke taal en in een formaat dat kan worden beoordeeld en zo vaak herhaald als nodig is geleverd.

2. Early Childhood Learning 2. Early Childhood Learning 

De vroege kinderjaren is een zeer belangrijke periode in het leven van kinderen als ze snel leren door observeren, herinneren, 

herinnerend, repeteren en talloze dingen oefenen totdat ze onder de knie hebben, zonder ooit te studeren of wordt getest. Elk jong kind 

heeft een onverzadigbare nieuwsgierigheid om te leren over mensen, voorwerpen, plaatsen en de omgeving waarin ze leven. Leren is 

een spontaan proces gedreven door interesse, nieuwsgierigheid en de vreugde van de ontdekking, die begrip van de wereld en het 

gevoel van competentie, eigenwaarde en het welzijn van de student verbetert.  

Zestig jaar geleden, de Amerikaanse opvoeder Glenn Doman aangetoond dat gewone kinderen alles geleerd op school leren moeiteloos en 

beter te maken door methodes die tegemoet te komen aan hun natuurlijke interesse en nieuwsgierigheid. Hij vond dat kinderen liever leren 

dan spelen of zelfs te eten. Hij toonde aan dat ze kunnen beginnen met het leren hoe u meerdere talen, zelfs voordat ze kunnen lopen 

gelezen en dat tegen de tijd dat ze voor het eerst standaard bereiken zijn ze in staat om te lezen met begrip honderden boeken op hun 

eigen. Neurowetenschappelijk onderzoek bevestigt dat deze aanpak stimuleert de ontwikkeling van de hersenen en kan aanzienlijk te 

verhogen geestelijke vermogens van het kind. Dat is de reden waarom elk kind leert zijn moedertaal terwijl veel strijd om een tweede taal 

later in het leven te leren. Doman heeft miljoenen geleerd van ouders hoe deze opmerkelijke resultaten te bereiken met behulp van 

eenvoudige toestellen van flashcards. De belangrijkste motivator is van de ouders persoonlijke aandacht voor het kind. Zijn eerste regel is 

om altijd te stoppen met lesgeven voordat het kind interesse verliest in het leren. De effectiviteit van deze aanpak is aangetoond voor de 

laatste 18 jaar bij Primrose School in Pondicherry, op Doman het Instituut voor de ontwikkeling van menselijk potentieel in Philadelphia, en 

op talloze andere scholen over de hele wereld.  

3. Contextuele, Creative, Person-centered Onderwijs 3. Contextuele, Creative, Person-centered Onderwijs 

De wereld waarin we leven is naadloos met elkaar verbonden en ondeelbaar. Ons onderwijs wordt onderverdeeld in afzonderlijke 

gespecialiseerde onderwerpen. Het heeft de neiging om zich te concentreren op waarneembare en meetbare feiten in plaats van 

diepere onzichtbare krachten. Het vertegenwoordigt de werkelijkheid in de vorm van abstracte concepten en modellen, vaak los 

van de manier waarop dingen werken in de echte wereld. Hakken van de werkelijkheid in kleine stukjes is als het proberen om het 

beeld op een gigantische puzzel voor ogen door het bekijken van elk stukje van de puzzel van dichtbij een tegelijk. We zien de 

boom, maar missen het bos. We begrijpen het idee op zichzelf, maar missen de context. We leren de rol van het zaad in de groei 

van de boom, maar kijken uit op de essentiële rol van de bodem, zon, temperatuur, het seizoen en het water in de groei.  

De meest fundamentele verschuiving in het onderwijs is van het onderwerp van de student, van het onderwijzen van informatie 

aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de student. De wereld verandert zo snel dat veel van wat wordt onderwezen in 

de klas is verouderd voordat jongeren de school verlaten. De belangrijkste vaardigheid studenten moeten verwerven is hoe om 

te leren op hun eigen en blijven verbeteren van hun kennis gedurende hun hele leven. Meer dan 50% van de bedrijven 

onderzocht onlangs gemeld dat het belangrijkste wat ze zijn op zoek naar mensen met de capaciteit voor onafhankelijk denken, 

innovatie en creativiteit. De heersende systeem van het hoofd leren en gestandaardiseerde test is gebaseerd op de gedachte 

dat er een correct antwoord op elke vraag en alle student moet doen is onthouden, zelfs als hij niet begrijpt wat of waarom het 

juist is.  

Toonaangevende bedrijven zoals Google zeggen dat ze veel groter belang aan de persoonlijkheid van sollicitanten te geven dan aan 

hun examencijfers. Ze zijn op zoek naar mensen met de sociale vaardigheden
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communiceren met anderen, samen te werken met collega's en werken samen in het team van projecten. Traditioneel wordt het karakter 

en de persoonlijkheid van het kind worden ontwikkeld thuis tijdens de eerste jaren van het gezinsleven. Formeel onderwijs benadrukt de 

ontwikkeling van geavanceerde mentale kennis en vaardigheden dan de capaciteit van de meeste families te geven, vooral in perioden 

wanneer niveaus van het onderwijs sterk stijgt en kinderen krijgen meer onderwijs dan de vorige generaties.  

Formeel onderwijs stopt ver van het meegeven van alles dat kinderen moeten leren om succesvol te zijn in het leven. Het leven is een veld 

van vervulling waarin kennis en de wil, emotionele energie en vaardigheden te combineren tot resultaten die de fysieke en economische 

veiligheid, een goede gezondheid, harmonieuze sociale relaties, geestelijke ontwikkeling, persoonlijke groei en spirituele vooruitgang te bieden 

te bereiken. De capaciteiten die nodig zijn voor prestatie in het leven komen meestal door lange ervaring.   

De waarden liggen in het hart van de menselijke persoonlijkheid. Zij vertegenwoordigen de essentie van de verworven kennis door ervaring. De waarden 

worden meestal overgebracht door de familie en de cultuur, maar ze kunnen tot op zekere hoogte door middel van onderwijs worden overgedragen te 

ondersteunen en versnellen van de meest volledige ontwikkeling van de persoonlijkheid van de student. Lezingen over waarden is de traditionele vorm 

van het karakter van het onderwijs, die een beperkte waarde heeft. Meer effectief is voor studenten om de rol en de waarde van de waarden in de 

geschiedenis, biografie, eigentijdse evenementen en literatuur, waar hun vermogen voor prestatie kan worden begrepen bestuderen en volwassen in de 

geestelijke ervaring.  

4. Paradigm Shift for Education 4. Paradigm Shift for Education 

De bepleite veranderingen kunnen als volgt worden samengevat: 

bestaande Paradigm New Paradigm 

Subjectgecentreerd Studentgerichte

passieve overdracht Actief, interactief leren

Concurrerende individueel leren Collaborative groep leren

Memorization & testen 

Gestandaardiseerde competenties 

Begrip en onafhankelijk denken op maat, 

creatieve individualiteit

Abstracte concepten ervaringsleren

Gefragmenteerd, gecompartimenteerd onderwerpen Contextuele multi-disciplinaire kennisGefragmenteerd, gecompartimenteerd onderwerpen Contextuele multi-disciplinaire kennis

Informatie  Value-based-life gecentreerd kennis

Overdracht van geestelijke kennis De ontwikkeling van de hele persoon 
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Onderwijs is een civilisatieproces Experience 

Ashok Natarajan, 

Secretary, The Mother's Dienst Society; Fellow, 

Wereld Academy of Art & Science

vooruitgang van de mens na verloop van tijd is aanzienlijk, maar Sri Aurobindo gedacht dat de Supermind ontdekt had kunnen worden, zelfs in de tijd van 

de Upanishads.  Zijn eigen verwezenlijking van die hoogte was in een paar jaar, kan 2 of 3 jaar.  We zijn misschien niet de vooruitgang die ervaring uit de Upanishads.  Zijn eigen verwezenlijking van die hoogte was in een paar jaar, kan 2 of 3 jaar.  We zijn misschien niet de vooruitgang die ervaring uit de Upanishads.  Zijn eigen verwezenlijking van die hoogte was in een paar jaar, kan 2 of 3 jaar.  We zijn misschien niet de vooruitgang die ervaring uit 

de tijd van de primitieve mannen, maar de recente geschiedenis van 100 of 200 jaar is ons bekend in een meer levendige manier.  Wat is de rol van het de tijd van de primitieve mannen, maar de recente geschiedenis van 100 of 200 jaar is ons bekend in een meer levendige manier.  Wat is de rol van het 

onderwijs in deze periode? Is het gelijke tred houden met de tijd of is het anachronistisch. Vooral na de Tweede Wereldoorlog de vooruitgang die is onderwijs in deze periode? Is het gelijke tred houden met de tijd of is het anachronistisch. Vooral na de Tweede Wereldoorlog de vooruitgang die is 

geweldig, maar het gebied van onderwijs heeft geen gelijke tred gehouden met het tempo van de menselijke vooruitgang. Onderwijs

sticks te memoriseren en , dat ook, het hoofd leren van vroegere eeuwen vóór de komst van gedrukte en printing. Ongetwijfeld moet sticks te memoriseren en , dat ook, het hoofd leren van vroegere eeuwen vóór de komst van gedrukte en printing. Ongetwijfeld moet sticks te memoriseren en , dat ook, het hoofd leren van vroegere eeuwen vóór de komst van gedrukte en printing. Ongetwijfeld moet 

worden gesloopt, maar kan het realistisch worden gedaan zolang de examens zijn er? Grote pioniers van het onderwijs hebben zich 

gevoeld tijdens de afgelopen 100 jaar - Montessori, Glen Doman, Dewey, Summerhill, Shantiniketan, Krishnamurthi, etc. - een deuk in 

het vervallen systeem hebben gemaakt. Al deze namen zijn vereerd maar de wereld betaalt slechts lippendienst aan deze idealen. 

Tagore was een Nobelprijs winnende dichter. Hij vestigde een universiteit. Motilal Nehru en Jawaharlal Nehru was een verschil van 

mening over het sturen van Indira naar Shantiniketan. Uiteindelijk werd ze opgevoed in Poona, Shantiniketan en Cambridge. Hoe 

kunnen we dan verwachten dat gewone ouders om hun kinderen naar Primrose?  

Primrose is opgericht geïnspireerd door het werk van Glenn Doman. Hij was een fysiotherapeut in het leger die tijdens zijn dienst ontdekt de relatie tussen hersenletsel en 

leervermogen. Hij begon een school aan de hersenen gewonde en gehandicapte kinderen op te voeden. Het later uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het 

onderwijzen van normale kinderen. Hij vond kinderen kunnen meer plezier vinden in het leren dan zelfs in het spelen of eten. Nog een grote ontdekking van zijn was dat 

moeders zijn de beste docenten. In zijn School afgezien hij met het aanleren van het alfabet, woorden, enz. En zijn toevlucht genomen om kaarten te knipperen. Knipperend 

kaarten met lange straffen voor kinderen één seconde per terwijl tegelijkertijd het uitspreken van het woord leren kinderen het alfabet, de woorden, spelling en het verwerven 

van capaciteit om meteen te lezen. Hij gaf kinderen totale vrijheid en gebruikt kruipen overvloedig. Op de leeftijd van 4 a kind leren door zijn methode kan een boek lezen. Ze 

zijn verstoken van jaloezie, de vergelijking en concurrentie. Ze vinden het heerlijk om naar school te komen. Zijn boeken hebben verkocht in de miljoenen en 250 scholen in 

het toepassen van zijn methoden opgedoken over de hele wereld. Toch, het is niet bekend in zijn geboorteland Philadelphia. Al meer dan 50 jaar werd niet herkend als een 

geldig model. Summerhill is een uitzonderlijke innovatie in democratisch onderwijs. Opgericht in Engeland in 1921, vandaag de dag de school heeft ongeveer 70 studenten. 

In de loop der decennia van haar bestaan, heeft ze afgewerkte producten van de menselijke prestaties geproduceerd. De studenten verwerven de capaciteit te bereiken in 

alle facetten van het leven dat ze kozen. Twintig jaar geleden, de regels gebonden Britse regering lanceerde een vicieuze juridische campagne tegen de aanpak van de 

school. Het is een aanwinst voor de opkomende wereld van de progressieve onderwijs dat de zaak beslecht in het voordeel van de school. De samenleving als geheel is 

verre van rationeel. Het is irrationeel met een wraak. De samenleving heeft geen hervormingen; het verdient om te worden onthoofd, zoals de Franse aristocraten. De 

Goddelijke Moeder begonnen met een school in Pondicherry in de jaren 1940. Onderwijs was geen onderdeel van haar yoga. De instroom van vluchtelingen uit het dorp Sri 

Aurobindo's in groot aantal aan de Ashram maakte haar start de school voor de kinderen. Die kinderen werden niet verwacht te nemen om Yoga. Ze waren aan het leven van 

hun eigen keuze in te voeren. Het is irrationeel met een wraak. De samenleving heeft geen hervormingen; het verdient om te worden onthoofd, zoals de Franse aristocraten. 

De Goddelijke Moeder begonnen met een school in Pondicherry in de jaren 1940. Onderwijs was geen onderdeel van haar yoga. De instroom van vluchtelingen uit het dorp 

Sri Aurobindo's in groot aantal aan de Ashram maakte haar start de school voor de kinderen. Die kinderen werden niet verwacht te nemen om Yoga. Ze waren aan het leven 

van hun eigen keuze in te voeren. Het is irrationeel met een wraak. De samenleving heeft geen hervormingen; het verdient om te worden onthoofd, zoals de Franse 

aristocraten. De Goddelijke Moeder begonnen met een school in Pondicherry in de jaren 1940. Onderwijs was geen onderdeel van haar yoga. De instroom van vluchtelingen 

uit het dorp Sri Aurobindo's in groot aantal aan de Ashram maakte haar start de school voor de kinderen. Die kinderen werden niet verwacht te nemen om Yoga. Ze waren 

aan het leven van hun eigen keuze in te voeren. Ze probeerde het uit te voeren op de ideale terrein. Zij concludeerde dat een leraar een rishi zou moeten zijn. In de loop aan het leven van hun eigen keuze in te voeren. Ze probeerde het uit te voeren op de ideale terrein. Zij concludeerde dat een leraar een rishi zou moeten zijn. In de loop aan het leven van hun eigen keuze in te voeren. Ze probeerde het uit te voeren op de ideale terrein. Zij concludeerde dat een leraar een rishi zou moeten zijn. In de loop 

der jaren is de leerlingen van de school verspreid over het hele land en zelfs in het buitenland. Een toevallige enquête van hen op de leeftijd van 35 jaar bleek dat ze waren 

allemaal van ver boven het gemiddelde van maatschappelijk succes. Een paar deden zich onderscheiden. Een trok een half miljoen leerlingen.   

Het Westen heeft een mentaal ontwikkeld cultuur. Wij zijn een vitale samenleving. Maar onze basis is geest. De vraag is of we een systeem van Het Westen heeft een mentaal ontwikkeld cultuur. Wij zijn een vitale samenleving. Maar onze basis is geest. De vraag is of we een systeem van 

het onderwijs dat deze twee idealen combineert kunnen creëren. Het antwoord is ja.  het onderwijs dat deze twee idealen combineert kunnen creëren. Het antwoord is ja.  
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Het belangrijkste obstakel is ouders die verwachten dat hun kinderen om beroepsonderwijs te zoeken. Selectie voor het is gebaseerd op cijfers 

scoorde in de examens.  Examens zijn de belangrijkste boosdoener. Moeten we zelfs een compromis in het begin? Het compliceert een complexe scoorde in de examens.  Examens zijn de belangrijkste boosdoener. Moeten we zelfs een compromis in het begin? Het compliceert een complexe scoorde in de examens.  Examens zijn de belangrijkste boosdoener. Moeten we zelfs een compromis in het begin? Het compliceert een complexe 

situatie. Laat me proberen om er een te presenteren voor uw gewaardeerde overweging.  Het is een systeem in de onderhavige structuur, maar situatie. Laat me proberen om er een te presenteren voor uw gewaardeerde overweging.  Het is een systeem in de onderhavige structuur, maar 

ter vernietigen.  

De Indiase Freedom Movement werd geleid door advocaten van Inner Temple, opgeleid in de beste traditie van de Britten. Het 

Congres leiders gebruikten de Engelsman taal tegen hem.  Hij had een schijn van democratie geïntroduceerd en werd effectief Congres leiders gebruikten de Engelsman taal tegen hem.  Hij had een schijn van democratie geïntroduceerd en werd effectief 

gebruikt tegen hem. Het was Engels die hielpen de Freedom Fighters van de verschillende provincies om te communiceren met gebruikt tegen hem. Het was Engels die hielpen de Freedom Fighters van de verschillende provincies om te communiceren met 

elkaar. Hij bracht de Britse wet voor ons.  Hij sprak over zelfbeschikking als een kardinaal vrijheid . Hij heeft nooit verklaard dat het elkaar. Hij bracht de Britse wet voor ons.  Hij sprak over zelfbeschikking als een kardinaal vrijheid . Hij heeft nooit verklaard dat het elkaar. Hij bracht de Britse wet voor ons.  Hij sprak over zelfbeschikking als een kardinaal vrijheid . Hij heeft nooit verklaard dat het elkaar. Hij bracht de Britse wet voor ons.  Hij sprak over zelfbeschikking als een kardinaal vrijheid . Hij heeft nooit verklaard dat het 

zijn recht om eeuwig te heersen over ons. Zelfs Churchill kon niet verklaren. Na langdurig uitstel De macht werd overgedragen aan de zijn recht om eeuwig te heersen over ons. Zelfs Churchill kon niet verklaren. Na langdurig uitstel De macht werd overgedragen aan de 

Indiase grondwetgevende vergadering door het Lagerhuis door een wet van het recht.

Het was een overdracht. Het is mogelijk om een systeem op te zetten op basis van Oost-spirituele waarden en West-Mental Waarden die 

niet zal zijn op gespannen voet met het huidige examensysteem. Als vrijheid en flash-kaarten de sfeer van de school, een verbeterd verandering niet zal zijn op gespannen voet met het huidige examensysteem. Als vrijheid en flash-kaarten de sfeer van de school, een verbeterd verandering 

in de houding van de docenten kunnen de klas elektrificeren zoals we al in de 5 te zien th en 6 th normen. Onze kinderen zeggen dat in de houding van de docenten kunnen de klas elektrificeren zoals we al in de 5 te zien th en 6 th normen. Onze kinderen zeggen dat in de houding van de docenten kunnen de klas elektrificeren zoals we al in de 5 te zien th en 6 th normen. Onze kinderen zeggen dat in de houding van de docenten kunnen de klas elektrificeren zoals we al in de 5 te zien th en 6 th normen. Onze kinderen zeggen dat in de houding van de docenten kunnen de klas elektrificeren zoals we al in de 5 te zien th en 6 th normen. Onze kinderen zeggen dat in de houding van de docenten kunnen de klas elektrificeren zoals we al in de 5 te zien th en 6 th normen. Onze kinderen zeggen dat 

ze kon de hele dag zitten in dergelijke klasse, het opgeven van games. SpellBee aanzienlijk kan verbeteren het begrip van woorden en 

hun uitspraak. Yogiraj het bedrijf heeft naar voren gekomen met verbeterde technieken om hoge cijfers scoren in de wiskunde, zelfs in 

het ISC-systeem. We zijn begonnen met het experimenteren met zijn aanpak. Ons doel is om zijn speciale methodes te integreren in 

onze reguliere onderwijs. Natuurlijk moet de bug bear van het examen systeem uiteindelijk worden afgeschaft. Het beloont studenten 

voor hersenloze memoriseren en niet in slaagt om begrip en denken aan te moedigen.  

Engels wordt gewaardeerd over de hele wereld en in India is een vooraanstaande positie heeft bereikt. Het is verdrongen Tamil en andere 

landstalen. De kinderen zijn trots op hun gebrek aan kennis van hun moedertaal. Engels is een vreemde taal. Het kan ontwikkelen 

gedachte, maar het kan niet inspireren. Voor een effectieve opvoeding van zowel de geest en de persoonlijkheid van de student, moet de 

moedertaal primaat verwerven en uitgegroeid tot het medium voor instructie. Het is een fundamentele fout om de moedertaal te negeren. 

Verenigde Staten, waar de moedertaal Engels is, omdat het benadrukt alleen de oppervlakkige praktische nut van de taal, is niet eminente 

denkers en dichters die in de afgelopen vierhonderd jaar.  

Monarchie was een grote instelling die de wereld door middel aristocratie geserveerd, maar na verloop van tijd werd het verrot.  In één klap Monarchie was een grote instelling die de wereld door middel aristocratie geserveerd, maar na verloop van tijd werd het verrot.  In één klap 

het Engels koning Charles I verloor zijn hoofd en monarchie werd afgeschaft. Vervolgens was het de beurt van de aristocratie, vooral in het Engels koning Charles I verloor zijn hoofd en monarchie werd afgeschaft. Vervolgens was het de beurt van de aristocratie, vooral in 

Frankrijk. Ze waren insulaire en blind. De verontwaardigd publiek in opstand en guillotined 1800 van hen, maar nooit wist wat te doen. Het 

leidde tot een decennium van terreur tot het verschijnen van Napoleon. Ironisch genoeg wilde hij een keizer te worden. De vrijheid van de 

Franse luidde wordt nog steeds gevestigd als politieke gelijkheid.   

In 1848 Karl Marx bedacht van het communisme. Hij riep de wereld proletariaat om zich te verenigen en gewelddadig kapitalisme omver te 

werpen. Zijn roep de wereld heeft gewezen. Alle regeringen steeg naar de gelegenheid en boden hun largess aan de werknemers. Hun donder werd werpen. Zijn roep de wereld heeft gewezen. Alle regeringen steeg naar de gelegenheid en boden hun largess aan de werknemers. Hun donder werd 

gestolen door de aangeboren aspiratie van de massa's om kapitalisten geworden. De oproep bestemd voor industriële Engeland en Duitsland werd 

gehoord door landelijke Rusland, waar onderdrukking was het meest acuut.  Afschaffing van geweld in de vorm van geweld van de coterie van de gehoord door landelijke Rusland, waar onderdrukking was het meest acuut.  Afschaffing van geweld in de vorm van geweld van de coterie van de gehoord door landelijke Rusland, waar onderdrukking was het meest acuut.  Afschaffing van geweld in de vorm van geweld van de coterie van de 

partij. In zeven decennia werden de Russen gedesillusioneerd en teruggekeerd naar Mafia, de chaos van ongeorganiseerde ontwaakt welvaart 

zegen in Italië.   

De mens kan niet gered worden van de liefde van lage bewustzijn dat hem heeft bezet. Het is een proces waarbij zelfs de heilige De mens kan niet gered worden van de liefde van lage bewustzijn dat hem heeft bezet. Het is een proces waarbij zelfs de heilige 

is gekomen om te vrezen Ananda! Maar Sri Aurobindo zegt Supermind zou zelfs ten tijde van de Upanishads zijn afgedaald. Het was 

de Vedische Rishis die voor het eerst zag in hun visie

Supermind . Sri Aurobindo heeft de zinsnede supergeest van de Veda's genomen. Toch was het niet bevredigend voor hem.  Hij nam zelf aan Supermind . Sri Aurobindo heeft de zinsnede supergeest van de Veda's genomen. Toch was het niet bevredigend voor hem.  Hij nam zelf aan Supermind . Sri Aurobindo heeft de zinsnede supergeest van de Veda's genomen. Toch was het niet bevredigend voor hem.  Hij nam zelf aan Supermind . Sri Aurobindo heeft de zinsnede supergeest van de Veda's genomen. Toch was het niet bevredigend voor hem.  Hij nam zelf aan 

yoga in 1906 zogenaamd voor het bereiken van de Indiase Freedom. Het was de Naga sannyasis' genezen van zijn broer Barin's koorts yoga in 1906 zogenaamd voor het bereiken van de Indiase Freedom. Het was de Naga sannyasis' genezen van zijn broer Barin's koorts 

door water in rekening gebracht door een mantra die gaf Sri Aurobindo de aanwijzing aan yoga. Hij probeerde zijn hand naar alle Indiase 

yoga. Hij kon, leid ik af, doe Hathayoga en Rajayoga in 3 dagen per stuk. Hij kon zien dat een sannyasi zitten in tapas op de Himalaya 

ontketend
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de Franse revolutie. Gewoonten sterven hard. Het is de donkere imperatief van de schepping. Het is de afdaling van de lichtgevende imperatief van 

Supermind die alleen kan omgaan met de oorspronkelijke inconscient.   

Momenteel technologie beweegt snel en nogmaals De mens is gecharmeerd van de moderne Maya van de computertechnologie. AI Momenteel technologie beweegt snel en nogmaals De mens is gecharmeerd van de moderne Maya van de computertechnologie. AI 

heeft Man's verbeelding sprak. Recente verleden zijn gewillige slavernij aan geld, zijn eigen creatie gezien. Money's regel werd afgedwongen 

door de regel van egoïsme - kapitalisme zelf organiseren in Amerika. Life maakt het tegenovergestelde aan een ideaal blinken, als door de regel van egoïsme - kapitalisme zelf organiseren in Amerika. Life maakt het tegenovergestelde aan een ideaal blinken, als 

geheelonthouder in gezondheid en levensverwachting werd geëvenaard door iemand die niets, maar wijn zou aanraken. USA nam de geheelonthouder in gezondheid en levensverwachting werd geëvenaard door iemand die niets, maar wijn zou aanraken. USA nam de 

uitdaging van het communisme en het socialisme en zei dat het kapitalisme kon met succes rivaal socialisme. Amerikaanse president Franklin 

Roosevelt beschouwde de Sears Roebuck postordercatalogus als een passend antwoord op het Russische communisme van Stalin.  

Onderwijs is een ervaring, geen structuur. Het is een plezierige beschavende ervaring. Een kind van Primrose zei kinderen graag Onderwijs is een ervaring, geen structuur. Het is een plezierige beschavende ervaring. Een kind van Primrose zei kinderen graag 

naar school te komen en onderwijs op Primrose is een plezierige geestelijke ervaring. Glenn Doman was onze inspiratie. Een paar naar school te komen en onderwijs op Primrose is een plezierige geestelijke ervaring. Glenn Doman was onze inspiratie. Een paar naar school te komen en onderwijs op Primrose is een plezierige geestelijke ervaring. Glenn Doman was onze inspiratie. Een paar 

van hoogopgeleide ouders in Bombay gehoord van Glenn Doman, zijn wegen bestudeerd en het hof het avontuur van het opleiden 

van hun drie jaar oude baby meisje door zijn methoden, in plaats van te sturen het kind naar school. Vele anderen volgden hun 

voorbeeld. Zij hebben de kind met thuisonderwijs, self-onderwijs, verzorgd door zowel de ouders met liefde en genegenheid. voorbeeld. Zij hebben de kind met thuisonderwijs, self-onderwijs, verzorgd door zowel de ouders met liefde en genegenheid. 

Het was een groot avontuur. Later vestigden zij een school in Zuid-India.  

Een Amerikaanse dame gereageerd op dat avontuur en Primrose werd opgericht. Ze introduceerde de vrijheid van de Amerikaanse school, 

flash cards en nooit mogen kinderen worden gestraft of uitgescholden. De kinderen leerden zeer snel. Hun ouders hield een school die nooit 

de kinderen gestraft. Buiten dat, Primrose is een gewone school. Het werd al snel duidelijk dat leraren die werden opgeleid in het oude de kinderen gestraft. Buiten dat, Primrose is een gewone school. Het werd al snel duidelijk dat leraren die werden opgeleid in het oude 

systeem was niet geschikt voor docenten van Primrose zijn. De State Board, CBSE, ICSE / ISC werden allemaal gezien door de ouders systeem was niet geschikt voor docenten van Primrose zijn. De State Board, CBSE, ICSE / ISC werden allemaal gezien door de ouders 

als leidingen aan professionele cursussen. Ze trokken de kinderen in grote aantallen. In de hogere klassen bleef slechts een paar te 

noemen.  

Alle experimenten van zelf-onderwijs of gratis onderwijs hebben een ontmoeting gehad met hun dood op het altaar van de alomtegenwoordige 

examens. Het was James Mill, een bediende in East India Company, die bedacht van zelf- onderwijs voor zijn zoon John Stuart Mill. De jongen 

klaar met zijn opleiding aan 14. De best opgeleide hoogleraar aan de universiteit van Tamilnadu verklaarde hij wenste dat hij kon zo veel klaar met zijn opleiding aan 14. De best opgeleide hoogleraar aan de universiteit van Tamilnadu verklaarde hij wenste dat hij kon zo veel 

als Start Mill hebben gelezen door de leeftijd van 14 jaar.  Stuart Mill werd een geleerde en denker in de filosofie, economie. Hij was een als Start Mill hebben gelezen door de leeftijd van 14 jaar.  Stuart Mill werd een geleerde en denker in de filosofie, economie. Hij was een 

belangrijke vrije denker van Engeland in de late jaren 19 th eeuw.   belangrijke vrije denker van Engeland in de late jaren 19 th eeuw.   belangrijke vrije denker van Engeland in de late jaren 19 th eeuw.   

Een klacht tegen thuisonderwijs kinderen is dat ze missen het verwerven van sociale vaardigheden. In essentie is het een onjuiste Een klacht tegen thuisonderwijs kinderen is dat ze missen het verwerven van sociale vaardigheden. In essentie is het een onjuiste 

beschuldiging, maar in de praktijk was het gedeeltelijk waar. De thuis onderwezen aristocraten van de 19 th eeuw, die de heersers werd nooit beschuldiging, maar in de praktijk was het gedeeltelijk waar. De thuis onderwezen aristocraten van de 19 th eeuw, die de heersers werd nooit beschuldiging, maar in de praktijk was het gedeeltelijk waar. De thuis onderwezen aristocraten van de 19 th eeuw, die de heersers werd nooit 

last van dat gebrek. Evenmin is de vrouw thuis een slachtoffer van die lading, noch zijn de kinderen van aanhankelijk families van hoge 

fokkerij. Alleen in ongeschoold, unaffectionate huurling families is het waar.  De toekomst is voor zelf-onderwijs. Een pedagoog zei onlangs fokkerij. Alleen in ongeschoold, unaffectionate huurling families is het waar.  De toekomst is voor zelf-onderwijs. Een pedagoog zei onlangs fokkerij. Alleen in ongeschoold, unaffectionate huurling families is het waar.  De toekomst is voor zelf-onderwijs. Een pedagoog zei onlangs 

dat in 2020 onderwijs van wereldklasse gratis beschikbaar zal zijn.   

Onze basisthema is het leren gaat met verdienen. Het voorbeeld van de 6-jarige kind dat vorig jaar verdiende $ 12 miljoen op Youtube 

laat zien wat er mogelijk is.  Universiteiten en scholen moeten worden gesloten of zullen ze hun normale dood te sterven net zo monarchie, laat zien wat er mogelijk is.  Universiteiten en scholen moeten worden gesloten of zullen ze hun normale dood te sterven net zo monarchie, 

orthodoxie en al anachronistische levensvormen zijn gestorven in het verleden. 

Een kind wordt verhoogd tot een volledige man of vrouw van het gezin, de school en de samenleving. Het proces wordt normaal voltooid 

door de leeftijd van 35 of 45. Het gezin is academisch vervangen door de school.

De gestructureerde de school maakt plaats voor de ongestructureerde samenleving. Drop-outs en straatkinderen hebben het voordeel De gestructureerde de school maakt plaats voor de ongestructureerde samenleving. Drop-outs en straatkinderen hebben het voordeel 

van de breedste onderwijs dat het leven in de stad kan geven vanaf het allereerste begin. Zeer weinig kunnen profiteren, want het vereist dat 

de capaciteit voor zelf-organisatie . Scholen van het nieuwe type kan dat zelforganisatie bieden zodat kinderen eindproducten kunnen worden de capaciteit voor zelf-organisatie . Scholen van het nieuwe type kan dat zelforganisatie bieden zodat kinderen eindproducten kunnen worden de capaciteit voor zelf-organisatie . Scholen van het nieuwe type kan dat zelforganisatie bieden zodat kinderen eindproducten kunnen worden de capaciteit voor zelf-organisatie . Scholen van het nieuwe type kan dat zelforganisatie bieden zodat kinderen eindproducten kunnen worden 

lang voordat ze bereiken 35. Alle progressieve scholen bereiken, vooral de Ashram school. Verdien vanaf jonge leeftijd enorm helpt bij dit 

proces, want het geeft het kind sociale kracht. Op de leeftijd van 10 het kind kan worden gevormd tot een man of vrouw
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door de genegenheid van de familie. Genegenheid is niet huurling. Vrijheid versterkt genegenheid. School versterkt de Man in het kind door de door de genegenheid van de familie. Genegenheid is niet huurling. Vrijheid versterkt genegenheid. School versterkt de Man in het kind door de door de genegenheid van de familie. Genegenheid is niet huurling. Vrijheid versterkt genegenheid. School versterkt de Man in het kind door de 

afwezigheid van straf en betekenen gedrag. Leraren gaan over het vragen dat hun verjaardagen worden gevierd. Het is jammer. Geen 

persoonlijkheid kan worden gebouwd in het kind op deze manier. Memorization sappen energieën. Het denken en het begrijpen van energieën van 

de studenten vrij te geven. Grootmoedig gedrag van de leraren en de belangrijkste helpt.

De student invoeren van leven moet zelfredzaam zijn, het trotseren van de lage bewustzijn van het moderne leven. Op die manier zal hij een 

kruisvaarder als Gandhi was voor de vrijheid. Nu is de kruistocht zou moeten zijn voor de welvaart en innerlijke psychologische vrijheid. De kruisvaarder als Gandhi was voor de vrijheid. Nu is de kruistocht zou moeten zijn voor de welvaart en innerlijke psychologische vrijheid. De kruisvaarder als Gandhi was voor de vrijheid. Nu is de kruistocht zou moeten zijn voor de welvaart en innerlijke psychologische vrijheid. De 

minister-president heeft een heilzame campagne tegen corruptie gelanceerd op alle niveaus. Onze studenten moeten de dappere soldaten van dat 

leger.
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Essentie van Onderwijs Inspiration 

Vidya Rangan 

Director, Primrose School, Puducherry 

Onderwijs, in de ruimste zin, is een handeling of ervaring die een vormende effect op de geest, het karakter of fysieke vermogen 

van een individu heeft. In de technische zin, het onderwijs is het proces waarbij de samenleving bewust verzendt zijn 

opgebouwde kennis, vaardigheden en waarden van de ene generatie naar de andere.

Ons huidige onderwijssysteem in principe bevordert een strijd van ongezonde concurrentie tussen onze kinderen. Ze moeten lezen en 

de mok-up hele tekst boek zonder enig begrip van. Het kind heeft geen analytische vaardigheden die een kind moet hebben.

Helaas is ons onderwijssysteem niet helpen om de persona van een kind te ontwikkelen. Vergeet niet, het is de persoonlijkheid, dat is 

belangrijker dan academische kwalificatie.

Onze kinderen zijn niet in staat om kritische analyse te doen van iets, bijvoorbeeld onze geschiedenis, cultuur en religie. Ze nemen 

de lijn van de inrichting of de opvattingen van de overheersende meerderheid. Ze zijn gewoon niet in staat om dingen te kijken vanuit 

hun eigen perspectief. Als je de maatschappij wilt een stuk beter dan wat we nu zijn geworden, dan moeten we een cultuur 

ontwikkelen van kijken kritisch om te komen tot een beter begrip, waar leerkrachten moeten in staat zijn om hun kennis en ervaring 

effectief cascade aan de kinderen.

Mijn artikel hier is een poging om enig licht op bepaalde fundamentele aspecten in studentenleraar relatie die zou bijdragen tot een 

verbetering lerend vermogen van de totale kind gooien. 

Geen enkel kind kan worden onderwezen als er straf of zelfs uitbrander.  

t is belangrijk om niet te raken, misbruik of fysiek straffen de kinderen. Ze zijn over het algemeen niet in staat om ìàñÿ verbinding tussen 

hun gedrag en straf te maken. In plaats daarvan willen ze de bron van te vermijden

t corrigeren hun gedrag 'gedrag. ze donstraf. De vrees voor de straf regelt hun

door het begrijpen van hun fouten. Als ze denken dat ze niet in de gaten gehouden, de neiging om deel te nemen in het gedrag 

herbevestigt in hen. Gestraft kinderen doen wat werd gestraft achter de leraren

s. dus insten ouder e ad van repressieve aanpak als we verschuiven tot begeleiding aanpak, zal het de deur voor openen e ad van repressieve aanpak als we verschuiven tot begeleiding aanpak, zal het de deur voor openen 

samenwerken. Het creëert vertrouwen en nodigt samenwerking. Het biedt kinderen de kans om zichzelf en anderen te begrijpen. Het geeft 

ons een kans om te worden gezien als een veilige en betrouwbare bron van zinvolle

dans gui. Het kind moet zelf-discipline zich uit interesse voor het onderwerp en de inspiratie die hij van de docent krijgt. Indien er rente 

wordt uitgebracht in de kinderen, zullen ze willen leren als ze willen om te eten en te spelen.  

geest hoe meer het kind breidt uit in grootmoedigheid hoe beter het kind zal volgen. 

Als de leraar is grootmoedig, zal het kind leren grootmoedig te zijn. Het kind leert het grootste deel van zijn lessen onbewust van 

de leraar. We moeten eerst begrijpen onze studenten niet alleen academische perspectieven en cognitieve ontwikkelingsstadia, 

maar van emotionele, psychologische, culturele en sociaal-economische perspectieven, als goed. Hoe je te leren is belangrijker 

dan wat je leren. Kinderen kijken naar onze elke beweging, elke reactie. Ze zijn merken iedere geringste verandering in de toon 

van onze stem en onze lichaamstaal. Ze kunnen zien en voelen of we in stress, over gewerkt of overweldigd, of we nu blij of 

verdrietig. Dus de houding van de leraar zal direct de student beïnvloeden. Als wij als opvoeders zijn medelevend en begrip in de 

richting van onze studenten, verhogen we hun potentieel om te leren. Dit is wat ik noem grootmoedig onderwijs.

https://en.wikiquote.org/wiki/Mind
https://en.wikiquote.org/wiki/Moral_character
https://en.wikiquote.org/wiki/Knowledge
https://en.wikiquote.org/wiki/Skills
https://en.wikiquote.org/wiki/Values
https://en.wikiquote.org/wiki/Generation
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Het kind moet worden geïnspireerd om het onderwerp te lezen. De inspiratie en de rente moet worden opgeroepen door de docent.

Als er één ding dat we weten over de kinderen, het is dat ze hebben een korte aandachtsspanne en geven de voorkeur om dingen uit te stellen. 

Het is een van de moeilijkste aspecten van steeds een leraar leren hoe je de leerlingen te motiveren. Studenten die niet gemotiveerd zou niet 

effectief leren en kan de informatie niet te behouden. Ook zullen ze niet alleen deelnemen, maar ook worden storend en afleiden naar externe 

krachten. Terwijl het motiveren van de kinderen is een moeilijke taak, zou het resultaat een lonende ervaring. Gemotiveerde studenten zijn het 

meest enthousiast om te leren en deel te nemen. Sommige kinderen zijn zelf-gemotiveerd met een natuurlijke liefde voor het leren. Maar zelfs 

met de studenten die niet de natuurlijke aandrijving hebben, kan een groot leraar leren leuk te maken en hen inspireren om hun maximale 

potentieel te bereiken.    

enorme belangstelling van de leraar in het onderwerp te worden gebracht van het kind, het kind moet laten inspireren door de leraar 

om rente te verwerven. 

Hoe kunnen we dit doen? De leraren moeten de kinderen in de best mogelijke manier te inspireren. Zij moeten hun onderdanen liefhebben en 

briljant in het communiceren van hun leren met enthousiasme. De beste leraar moet in staat zijn om het kind gerust hart. Zij moeten de 

mogelijkheid hebben om ervoor zorgen dat kinderen het gevoel dat ze individueel belang hebben.

Ze moeten weten hoe ze aan te moedigen en te verbinden met kinderen, ongeacht hun eigen opleidingsniveau. Maar het is te zien 

dat het proces komt neer op hard werken in plaats van inspiratie. Lesgeven is alles over de relatie tussen leraar en leerling meer 

dan iets anders. De beste leraren zijn altijd willen doen en meer te weten over hun eigen onderwerp, duwen de grenzen van hun 

leren en onderwijzen. Leraren moeten blijven leren en groeien. Ze zijn niet te worden gekenmerkt door hun eigen academische 

prestaties, maar door hun dorst voor creativiteit en het vermogen over de voordelen van het onderwijs te passen. De weinige 

inspirerende ideeën zijn-

• Energize klaslokalen met innovatieve strategieën 

• Omvatten kleine play methoden en games in het onderwijs 

• Om de studenten nauw weten 

• Gebruik voorbeelden en analogieën door middel van korte verhalen  

• Wees een rolmodel voor hen zelf 

• Maak het onderwijs interactief in plaats van one-way onderwijs 

Zodra de rente wordt gewekt leren automatisch, kunt u niet voorkomen dat het kind uit het leren. Rente en inspiratie zijn besmettelijk en ze 

gemakkelijk te verspreiden. Het is besmettelijk vanaf de leraar aan een student. Het is besmettelijk voor een student aan de anderen.  

De leraar moet het onderwerp van het allereerste principe kennen , wat betekent dat de leraar moet weten t hij onderwerp als de tekst De leraar moet het onderwerp van het allereerste principe kennen , wat betekent dat de leraar moet weten t hij onderwerp als de tekst De leraar moet het onderwerp van het allereerste principe kennen , wat betekent dat de leraar moet weten t hij onderwerp als de tekst De leraar moet het onderwerp van het allereerste principe kennen , wat betekent dat de leraar moet weten t hij onderwerp als de tekst De leraar moet het onderwerp van het allereerste principe kennen , wat betekent dat de leraar moet weten t hij onderwerp als de tekst 

boek schrijver kent. Dat onderwerp is een essentieel onderdeel van de leraar 'boek schrijver kent. Dat onderwerp is een essentieel onderdeel van de leraar ' s

kennis. Immers, als het onderwijs houdt in het helpen van anderen te leren, dan begrijpen wat moet worden geleerd is een centrale eis. Benieuwd 

studenten zullen naar de les vragen te stellen over het onderwerp te komen en de docent kan het antwoord niet weet. Het kunnen stellen en 

beantwoorden vraag is een belangrijk onderdeel van het onderwijs en leren. Docenten kunnen deze vonk van nieuwsgierigheid bij kinderen aan te 

moedigen. Inspiration stijgt bij kinderen door hen in staat om te communiceren tijdens het lesgeven. Hiervoor is het noodzakelijk dat de docenten 

bezitten meesterschap in hun onderwerp van het onderwijs.

De school kan docenten die gekwalificeerd zijn en de talenten te bezitten aan te moedigen, zodat ze beter kunnen leren. De aandacht van het 

kind aan de leraar is een functie van de toewijding van de leraar aan het onderwerp. De
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beheersing van het onderwerp in een leerkracht zorgt voor een gunstige sfeer van het leren in een kind. Kinderen zullen harder werken voor de 

leraar ze respecteren.   

Hoe lager de klasse hoe hoger moet de kwalificatie van de leraar 

Teaching Kindergarten is zeker niet gemakkelijk. In feite is een kunst. Wanneer leren we ouder kwaliteiten, als een student worstelde, konden we 

terug naar de basis te gaan en op te bouwen vanaf daar. In de kleuterschool, zijn we in de basis en de kinderen zijn in hun meest vormende jaren 

van het onderwijs. Ze zullen mentaal alleen reageren op de energie, inspiratie, opgewektheid van de leraar en fysiek speelgoed, verhalen en 

spelletjes die hen kunnen interesseren. Dus, het is niet gemakkelijk om hen te benaderen en hen helpen om hun samenwerking en de bereidheid 

om te leren uit te breiden.

Hun sociale vaardigheden zijn nu pas ontwikkelen en afhankelijk van persoonlijkheden elke dag kan verschillen van de volgende zijn. Dus het is 

zeer uitdagend. Er zijn scholen waar de 1e standaard wordt onderwezen door de Ph.D. van Cambridge.

Leraren van de kleuterschool moet enorm geduld, begrip en diverse vindingrijke technieken om te werken met de kinderen, die 

komt alleen door de cultuur, opleiding en ervaring in het veld. 

Het onderwijs dat het kind krijgt is een geschenk van de uitbreiding van de persoonlijkheid van de leraar. 

Een groot leraar is gevoelig voor de behoeften van de kinderen. Te prikkelen en inspireren een student vereist opwinding en een passie voor het 

materiaal zelf. Enthousiasme is besmettelijk. Alles wat nodig is voor een student om opgewonden over te gaan naar de les is een leraar die is 

opgewekt en waarvan de positieve energie vult het klaslokaal. Creativiteit is een sleutel tot boeiende een student. Het tonen van een student iets 

wat ze nog niet eerder gezien, zelfs samen met hen iets bekends, maar op een nieuwe manier is de zekerste manier om een indruk dat duurt 

jaren vertrekken. Een groot leraar moet worden besteed aan hun leerlingen, met een niet aflatende inzet om hun opleiding en welzijn. Een van 

de ware kenmerken van een groot leraar is de mogelijkheid om het beste in leerlingen te halen. Een groot leraar herkent potentieel van hun 

studenten om goede mensen te worden, en ze hen inspireren om dat te zijn.

Bijna iedereen kan een leraar te worden, maar het is een speciaal persoon om een groot leraar zijn. Om de studenten te inspireren, moet 

de leraar boven de menigte en maken een blijvende indruk.

De discipline van de kinderen hangt af van de zelfdiscipline van de leraar. 

Leraren volgen studenten door elke cruciale fase van ontwikkeling. In feite, een leraar is een rolmodel te beïnvloeden elk facet van de 

groei van de student en het ontwikkelen van hun aangeboren potentieel, naast het feit dat een motivator, gids en vriend. Echter, morele 

verantwoordelijkheid voor haar leerlingen berust voornamelijk op de schouders van de docenten. Tenzij de leraren volgen de disciplines 

zelf, zal het onderwijzen van discipline aan de studenten niet effectief zijn.

Het creëren van inspiratie bij studenten is een constante passie te ontwikkelen in hen te leren. Als ze dat doen, zullen ze nooit ophouden te 

groeien.  

Het doel van de school is nog niet het onderwijs, zeker niet het geld. Het grootste doel van de school is om het kind in staat te voorschijn 

als een individu. Onderwijs is de krachtige middelen om dit doel te bereiken.
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Abstract: 

Studenten en docenten zijn de belangrijkste spelers in het hoger onderwijs en in het bijzonder in het onderwijs- en leerproces. De definitie 

van het leren is nu anders en nieuwe benaderingen van leren en onderwijzen worden ontwikkeld. De snelle veranderingen van de 21 st eeuw van het leren is nu anders en nieuwe benaderingen van leren en onderwijzen worden ontwikkeld. De snelle veranderingen van de 21 st eeuw van het leren is nu anders en nieuwe benaderingen van leren en onderwijzen worden ontwikkeld. De snelle veranderingen van de 21 st eeuw 

getuige van een geheel nieuwe manier van lesgeven en leren. De ontwikkeling van de informatietechnologie en de toegankelijkheid van de 

kennis hebben opengesteld veel mogelijkheden en aanzienlijk veranderen de rollen van docenten en studenten in het onderwijsproces. De 

invoering van e-learning resulteert in toenemende verschuiving van de leermiddelen en traditionele benadering naar een cognitieve 

benadering. Dergelijke spannende veranderingen omvatten het digitaliseren van de leermiddelen, gadget opbrengstgericht werken / leren 

praktijken, geopend middelen en online cursussen, en de morele groei van de studenten heeft de enorme vooruitgang geboekt in deze 

ontwikkelingen aan te passen. Toekomst van het onderwijs moet de afmetingen van waarden te verkennen, wilskracht en culturele, 

ethische en spirituele mogelijkheden van de leraar en leerling.

Invoering: 

India is een jong land en de helft van de bevolking die onder de leeftijd van 25 wordt blootgesteld aan het internet en mobiele apparaten. 

Tegen 2025 zal India hebben 119 miljoen 18 tot 22-jarigen, wat betekent dat India zal in de wereld de thuisbasis van de grootste 

studentenpopulatie door dan. Onderwijs is vandaag gemoderniseerd door kennis revolutie en een boom in de informatietechnologie. Succes 

op het gebied van computers, robotica en kunstmatige intelligentie, ooit van gedroomd in fictie is nu echt te worden door de mens-machine 

symbiose. Deze veranderingen zullen een radicale transformatie veroorzaken niet alleen in ons leven, maar ook in de aard van het 

onderwijs. Het hoger onderwijs wordt geconfronteerd met de uitdaging om zelf voorbereiden om haar missie adequaat in een wereld van 

transformatie te vervullen en de wensen en eisen van de 21e eeuw de samenleving (UNESCO, 1998) te voldoen.  

Studenten en docenten zijn de belangrijkste spelers in het hoger onderwijs en in het bijzonder in het onderwijs- en leerproces. De 

primaire taak van alle onderwijsinstellingen moeten studenten leren. We mogen niet vergeten dat de belangrijkste mensen zijn de 

leerlingen en iedereen is er om te helpen en te ondersteunen het leren van studenten. De definitie van leren verandert snel en nieuwe 

benaderingen voor het leren en onderwijzen wordt nu ontwikkeld.  

Technologiegestuurde onderwijs 

De snelle veranderingen van de 21 st eeuw getuige van een geheel nieuwe manier van lesgeven en leren. De ontwikkeling van de De snelle veranderingen van de 21 st eeuw getuige van een geheel nieuwe manier van lesgeven en leren. De ontwikkeling van de De snelle veranderingen van de 21 st eeuw getuige van een geheel nieuwe manier van lesgeven en leren. De ontwikkeling van de 

informatietechnologie en de toegankelijkheid van de kennis hebben opengesteld veel mogelijkheden en aanzienlijk veranderen de rollen 

van docenten en studenten in het onderwijsproces. Door het gebruik van informatietechnologie en de beperkingen van tijd en ruimte te 

elimineren, het hoger onderwijs begint te leren innoveren. De invoering van e-learning in het traditionele onderwijs systeem is inmiddels 

bijna onvermijdelijk. Veel hogescholen en universiteiten zijn de aanneming van e-learning en toegang tot hulpbronnen tot internet en 

multimedia. Interessant is dat de meerderheid van de faculteiten zijn getraind in het gebruik en toepassing van e-learning. Het resulteert in 

het verhogen van verschuiving van de leermiddelen en traditionele benadering naar een cognitieve benadering. Er zijn veel spannende 

veranderingen versneld door de invoering van de technologie in het hoger onderwijs (Nitin Putcha, 2012). Het omvat het volgende.
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Digitalisering van boeken: Boeken zijn aanklikbaar geworden. Verrijkt met interactiviteit, video's en nog veel meer - eBooks zijn niet langer statische Digitalisering van boeken: Boeken zijn aanklikbaar geworden. Verrijkt met interactiviteit, video's en nog veel meer - eBooks zijn niet langer statische 

teksten en afbeeldingen, maar woont gateways aan een individu.

mLearning & Micro Learning: Nieuwe technologie maakt het leren van mobiele en verbruiksartikelen in een verscheidenheid van formaten. Met de mLearning & Micro Learning: Nieuwe technologie maakt het leren van mobiele en verbruiksartikelen in een verscheidenheid van formaten. Met de 

nieuwe e-learning-API's zoals Tin Can, leren kan worden in de micro-schijfjes voor een snelle en frequente consumptie geleverd door leerlingen.

Open Educational Resources: Open Educational Resource (OER) is tevreden ontwikkeld en gratis aangeboden voor het doel van het onderwijs Open Educational Resources: Open Educational Resource (OER) is tevreden ontwikkeld en gratis aangeboden voor het doel van het onderwijs 

en leren. Het gedigitaliseerde materiaal zorgt voor een open ontwikkeling en hergebruik. OERs zijn: onderwijs inhoud van de cursus en 

materialen, gedigitaliseerde tekstboeken, streaming video's, software en andere materialen, gebruikt ter ondersteuning en kennis over te 

brengen.

Sociaal leren: Peer-to-peer learning, die is gepopulariseerd door MOOCs (Massive Open Online Courses), maakt plaats voor Sociaal leren: Peer-to-peer learning, die is gepopulariseerd door MOOCs (Massive Open Online Courses), maakt plaats voor 

Social Learning, waar de rijke gemeenschappen worden gevormd rond onderwerpen en cursussen, met leerlingen discussiëren 

en delen uit de hele wereld en medewerkers spelen rollen van facilitering en content curation.

Technologie is geen twijfel over verstoring van het traditionele onderwijs, en academici en school beheerders moeten beseffen dat we moeten 

aanpassen aan de veranderingen en nieuwe praktijken en vaardigheden eigen maken in de komende jaren van belang om te blijven. 

Onderwijsinstellingen in India zich klaar voor een volledige herziening in de manier waarop ze bieden onderwijs aan de groeiende bevolking van 

de jeugd die willen de voordelen die een hoge kwaliteit van het onderwijs aanbiedingen te krijgen. Verder moeten we begrijpen dat tot de 21e 

eeuw, de focus van het onderwijs is meer geweest op materiële verbeteringen en economische voordelen, in plaats van op de holistische groei 

van de geest, lichaam en geest. De morele groei van de mens is niet geëvenaard zijn enorme vooruitgang geboekt in andere gebieden. Het is 

noodzakelijk dat we zouden moeten studenten op te leiden om de afmetingen van de waarden te ontdekken, wilskracht en culturele, ethische en 

spirituele mogelijkheden. Indiase filosofie van het onderwijs is geworteld in de Indiase cultuur. Het basiskenmerk van de Indiase cultuur is een 

integrale benadering van het leven. Een dergelijke integrale, waarde gerichte filosofie van het onderwijs naar voren is gebracht door Swami 

Vivekananada, Sri Aurobindo, Swami Dayananda, Gandhi, Rabindranath Tagore, Sarvepalli Radha Krishnan, Pandit Jawarhar Lal Nehru en MN 

Roy (Ramadevi, 2013).

Spirituele en culturele waarden zijn essentieel voor de overwinning in het leven voor ieder individu. Wanneer spiritualiteit wordt omarmd door ons 

onderwijssysteem, zal onze studenten niet alleen een leven in deze fysieke wereld, maar ook het leven van een succes, en de ervaring van elk 

moment van het leven als nieuw, elke dag als een dag van verheffing en zegen, en geniet blijvende vrede. Het is alleen door een dergelijke 

opleiding, een persoon kan een zoete en evenwichtig neiging tot leven en het gezicht van de beproevingen van het leven met kalmte.

integraal Onderwijs 

de fysieke, het vitale, het mentale, het psychische en het geestelijke: Volgens Sri Aurobindo, voor het onderwijs volledig te zijn, het moet 

vijf belangrijkste aspecten met betrekking tot de vijf belangrijkste activiteiten van de mens hebben. Meestal zijn deze fasen van het 

onderwijs volgen elkaar in chronologische volgorde naar aanleiding van de groei van het individu. Dit betekent echter niet dat de een de 

ander zou moeten vervangen, maar dat moeten allen blijven, elkaar aanvullen, tot het einde van het leven. Vijf dimensies van integrale 

vorming van Sri Aurobindo (1972) worden hier getoond.
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Sri Aurobindo zegt dat alleen door middel van een spirituele evolutie, kan een man vooruitgang en het verwerven van de juiste kennis. Onderwijs 

middelen om de juiste cultuur en de bijbehorende veranderingen binnen het individu te maken. Het is de open en vriendelijke benadering van het 

leven en voor anderen leven om je heen die ware spiritualiteit bepaalt. Sri Aurobindo wordt bepaald dat dergelijke spiritualiteit kan leiden tot een 

revolutionaire verandering binnen een individu. Hij beweert ook dat degenen die dit niveau van spiritualiteit hebben verworven kunnen leiden tot 

een soortgelijke verandering in de andere individuen. Een goddelijk leven op aarde, de ideale we voor ons hebben geplaatst, kan alleen tot stand 

komen door een geestelijke verandering en een radicale en fundamentele verandering, een evolutie of revolutie van onze natuur (Sri Aurobindo, 

1972).

Mens die Opleiding:  

Swami Vivekananda zegt dat wat we nodig hebben is de mens het maken van onderwijs. Hij zegt wat ons land wil nu zijn spieren van ijzer en stalen 

zenuwen, gigantische testamenten die niets kan weerstaan, die kan doordringen in de mysteries en de geheimen van het universum en zullen hun 

doel te bereiken in elke mode, zelfs als dat betekent naar beneden te de bodem van de oceaan, het ontmoeten van de dood van aangezicht tot 

aangezicht. Het is de mens - het maken van religie die we willen. Het is man die theorieën die we willen. Het is de mens het maken van onderwijs 

allround die we willen (Vivekananda, 1947).  

Onderwijs aan de band van liefde vast te stellen: 

Uitwerken van de doelstellingen van het onderwijs, Rabindranath Tagore zegt dat “het fundamentele doel van het onderwijs is niet alleen 

om onszelf te verrijken door middel van de volheid van de kennis, maar ook om de band van liefde en vriendschap tussen de mens en de 

mens vast te stellen”. Zo Tagore's benadering van het onderwijs is humanistisch en ultieme realiteit is integraal. Hij gelooft in een innerlijke 

harmonie tussen mens en natuur en god. Ze zijn in feite drie aspecten van dezelfde realiteit. Bij de mens, nogmaals op de fysieke, mentale 

en spirituele aspecten zijn even belangrijk als intern gerelateerd zijn. Daarom, als Sri Aurobindo, Rabindra Nath gelooft in een multi 

eenzijdig onderwijs.  

Uit de voorgaande discussie, het is waarneembaar dat het doel van onze nieuwe onderwijssysteem student centraal staat en holistisch moeten zijn, 

zodat ondernemers, vernieuwers, kunstenaars, wetenschappers, denkers en schrijvers onder onze studenten, die het fundament van een op kennis 

gebaseerde economie tot stand kan brengen creëren in plaats van de lage kwaliteit service provider natie. 
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We hebben een enorme massa van kennis wordt vergaard door 'Yuga' van de wetenschappelijke inspanning. Toch heeft al deze kennis 

een last op onze schouders als het niet is geïnspireerd door de vonk van kracht. Ik net als onze oude kennis, de nieuw verworven kennis 

uit het Westen is ook iets wat voor ons, is moeilijk te verteren. We kunnen, als we willen, blindelings imiteren Engeland of Japan. Maar 

waar zal deze blinde navolging nemen ons mee

- Sri Aurobindo 
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Het Finse model van het onderwijs 

Ranjani Ravi 

Associate Fellow, Wereld Academy of Art & Science; 

Associate Editor, Cadmus Journal 

In 1963, het Finse parlement besloten dat het verbeteren van het openbaar onderwijs was de beste strategie om de economie en het 

land als geheel te verbeteren. Dus vanaf de bovenste leiding in het land, iedereen erkent de waarde van het onderwijs.

Gelukkig, ontspannen omgeving assisteert leren. Finland biedt een negen jaar gratis, verplicht onderwijs vanaf de leeftijd van 7. Dus 

scholing begint relatief laat. Leraren worden niet gevraagd te haasten met hun lessen, maar om een gelukkige relatie met de 

kinderen te hebben. Voor de eerste zes jaar van school, van dezelfde klasse leerkracht die alle vakken. Soms, kinderen dezelfde 

leraar voor alle zes jaar. Dit geeft de leraar de mogelijkheid om elk kind te begrijpen en tegemoet te komen aan individuele 

behoeften. Studenten richten hun leraren door hun voornaam. Ze lunchen samen. Leerkrachten geloven leren kan tijdens colleges 

niet toevallig in de klas, maar overal in elke activiteit.   

Finse scholen hebben een uniforme standaard. Er is geen speciaal programma voor de snelle leerlingen, en er geen exclusieve privéscholen. 

Alle kinderen gaan naar openbare scholen, en volgt dezelfde nationale syllabus. De leraren zijn goed opgeleid postgraduaten. Alle docenten 

moeten hun laatste jaar van de lerarenopleiding te studeren aan een van de 8 overheid aanbevolen universiteiten, zodat alle scholen en 

docenten krijgen dezelfde, hoge kwaliteit van de opleiding.  

Lesgeven is een van de meest gerespecteerde, goed betaalde beroepen in het land. De toelatingsexamens voor de lerarenopleiding 

zijn moeilijk, en er is veel concurrentie. Alleen top 10% van de afgestudeerden van de natie kan een master's degree in het onderwijs 

te verdienen. Na te zijn benoemd, worden ze continu bijgeschoold. Leraren besteden slechts 4 uur per dag in de klas, en neem 2 uur 

per week voor "professionele ontwikkeling". Leraren van middelbare scholen met 15 jaar ervaring 102% van wat andere 

afgestudeerden te maken. In de Verenigde Staten is dit cijfer 62%.  

Het basisonderwijs afdelingen in Finland accepteren alleen 10% van alle aanvragers. Een persoon niet alleen om de beste en de slimste zijn om een 

primaire leraar te worden, ze hebben ook te hebben doorstaan een reeks interviews en persoonlijkheid screenings om binnen te komen. Het is dus 

niet voldoende om de slimste van de klas te zijn, één moet ook de natuurlijke vermogen te hebben en te drijven om les te geven.

Er is geen staat beproeving of keuring van scholen en leraren. Dus hun prikkels voor het werk van binnenuit komen. Hun optreden is 

niet waargenomen en beoordeeld. Ze zijn niet verplicht voor te bereiden of gedetailleerde lesplannen te dienen. Het idee dat een leraar 

bewijs om aan te tonen wat ze hebben gedaan moet zorgen niet aanwezig is. Docenten toegang tot het beroep vol drive en 

enthousiasme. Zij zijn in het werk om de juiste redenen. Het land vertrouwt hen en blijf dat station in leven.

Vrijheid is een duidelijk kenmerk van het Finse onderwijs. Scholen en leraren hebben veel vrijheid. De syllabus is breed en losjes 

gedefinieerd en de leraar kan elk leerboek, lesmateriaal, de strategie en de lengte van tijd te gebruiken om les te geven.  

Docenten en studenten zullen naar verwachting niet op school als ze niet een klasse te hebben. Bijvoorbeeld, als ze geen 's middags 

klassen hebben, zij (zowel docenten en studenten) kan gewoon vertrekken. Of als hun eerste les begint om 11.00 uur, ze hoeven niet te 

worden op school tot die tijd.

Finse kinderen statistisch gezien een stuk minder tijd doorbrengen op school dan kinderen in andere landen. Ze hebben een 75- minuten pauze per 

dag. In Finse scholen, is er minder huiswerk dan in andere landen. Het heeft de lichtste huiswerk belasting van enige geïndustrialiseerde natie. Er 

is een 10-15 minuten pauze tussen twee klassen. Op een
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Zij hebben gemiddeld minder dan een half uur huiswerk per nacht. Finse studenten hebben meestal geen buiten docenten of lessen.

Er is geen test of sorteren. Noch de studenten, noch de leraren nodig zijn om iets te bewijzen aan iedereen. “We bereiden de kinderen om te 

leren hoe om te leren, niet hoe om een test te nemen”, zegt Pasi Sahlberg, voormalig leraar die momenteel in het Finse Ministerie van 

Onderwijs en Cultuur.  

Er zijn geen gemandateerde gestandaardiseerde tests in Finland, afgezien van een examen aan het einde van de laatste jaar studenten op de 

middelbare school. Er zijn geen rankings, geen vergelijkingen of concurrentie tussen studenten, scholen of regio's.  

Zonder testen opdoemende voortdurend, zowel studenten als docenten gerust. Leraren hoeven niet hun loon of promotie gekoppeld aan 

scores van studenten. Dit laat hen meer creatieve, nieuwe methoden te onderzoeken, zelfs een aantal risico's die kunnen blijken te zijn om 

succesvol te zijn te nemen. Studenten kunnen ook meer plezier te hebben leren. De leerlingen zullen zelf beslissen welk niveau van de 

prestatie die ze willen om te streven naar, en zij zullen set opdrachten waardoor ze zulke kwaliteiten te bereiken. Ze zetten persoonlijke 

doelen voor zichzelf in het begin van het schooljaar, of zelfs zo vaak als elke week. Docenten aan leerlingen met de doelen die zij zich 

willen stellen praten. Wanneer de studenten actief betrokken zijn bij dergelijke besprekingen hun motivatie zal groeien. Vanaf zeer jonge 

leeftijd leren ze om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces-en hopelijk leren uit innerlijke motivatie, niet door hun ouders of 

examens. Er is dus geen druk. Ook bedrog in de examens is niet zo gebruikelijk als in sommige andere landen.

Evaluatie gebeurt niet in de vorm van een laatste examen, maar de leerlingen zelf deelnemen. Assessments worden voornamelijk gebruikt 

om gebieden waar de studenten hebben geen verstand, niet om de prestaties tussen studenten differentiëren lokaliseren. Leraar gebaseerde 

assessments worden gebruikt door scholen om de voortgang te bewaken en deze worden niet ingedeeld, scoorde of vergeleken; maar 

beschrijvend en gebruikt op een wijze formatieve feedback en evaluatie in kennis te leren.

De studenten krijgen individuele feedback om hen te helpen hun achterstand in te lopen in het begrijpen. Assessment is daarom een 

ondersteuningsplatform voor leraren om gepersonaliseerde, vroegtijdige interventie om het leren van de leerlingen te helpen geven. Het is ook voor de 

studenten zelf aan een paal in hun opleiding-van zo jong als zeven jaar oud te hebben. Assessment is aan de gang, het stimuleren en begeleiden.  

De verschillen tussen de zwakste en sterkste leerlingen en tussen scholen zijn de kleinste in de wereld. Er is geen markt 

concurrentie op openbare scholen. Timo Heikkinen, een van de belangrijkste Helsinki met 24 jaar leservaring zegt: “Als u alleen 

de statistieken te meten, je het menselijke aspect te missen.”

All round ondersteuning voor het leren wordt verzorgd door iedereen. Elk lid in de afdeling overheid onderwijs moet een opgeleide 

leraar zijn geweest. De school-netwerk is wijd verspreid, zodat ieder kind een school zo dicht mogelijk bij huis. In landelijke gebieden 

waar dit niet mogelijk is, wordt gratis vervoer verstrekt aan studenten.  

Finland heeft drie jaar van het zwangerschapsverlof en gesubsidieerde kinderopvang aan de ouders. De staat betaalt het gezin 150 euro per maand 

voor ieder kind totdat hij of zij draait 17. Scholen zorgen voor voedsel, medische zorg, begeleiding en taxi service indien nodig. Student 

gezondheidszorg is gratis. Scholen dienen vrij, voedzame maaltijden voor iedereen.

De dag dat de school voorbij is tussen 12 uur en 2 uur, afhankelijk van de dag en de groep. De meeste kinderen komen uit gezinnen waar 

beide ouders werken fulltime, dit is gebruikelijk in Finland. Daarom hebben sommige stadsbestuur speeltuinen gebouwd in de buurt van 

scholen, dat is de toegang veilig van het autoverkeer. Playground begeleiders zorgen voor de kinderen, terwijl ze er zijn.

Iedereen betaalt hun belastingen in Finland, dit zorgt voor financiële middelen voor het onderwijs.  
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Alle activiteiten zijn leerzaam. In tegenstelling tot in andere landen, is Finland niet het gevoel dat er belangrijke onderwerpen en 

minder belangrijke onderwerpen. Alle proefpersonen spelen een even belangrijke rol. Het doel is om jongeren een brede basis 

onderwijs. School zijn waar studenten veel meer dan academische lessen worden gegeven. Ze worden onderwezen 

gemeenschap vaardigheden, een goed zelfbeeld, een sterke gevoeligheid voor de gevoelens van anderen, de betekenis van 

life.43 procent van de Finse middelbare scholieren gaan naar scholen voor beroepsonderwijs en hogescholen. Beroepsopleiding 

is niet minder prestigieuze in vergelijking met universiteiten. Activiteiten tijdens de schooluren inclusief dagelijks sporten, 

handwerk, koken, creatieve bezigheden, en sport. Deze helpen jongeren profiteren meer van de vaardigheden die ze leren op 

school. Scholen proberen om de zin van het leven, de gemeenschap vaardigheden aan te leren,  

Leren door het uitvoeren van “klusjes” is een belangrijk element in het schoolprogramma. Leerlingen nemen aan gemeenschappelijke taken 

uit het eerste jaar. Om beurten in groepen, zien ze aan de school kamerplanten, bibliotheek, oud papier inzameling, recycling, compost, tuin 

en aquarium. Niet-onderwijzend personeel te begeleiden de kinderen in deze klusjes: schoonmakers, keuken werknemers, de conciërge, de 

school secretaris en begeleiders. Iedereen deelt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen en onnodige hiërarchie wordt 

vermeden onder het personeel.

De school staat ook open voor de lokale gemeenschap. Ouders zijn altijd welkom in de klas en hun expertise gebruikt in de 

workshops en 's avonds de school sessies.

De methode levert goede resultaten! Het onderwijs Index, uitgegeven met Human Development Index van de Verenigde Naties in 2008 

lijsten Finland als 0.993, tot de hoogste in de wereld, gebonden voor de eerste met Denemarken, Australië en Nieuw-Zeeland. Zonder veel 

scholen of nationaal niveau testen, zonder enige nadruk op kwaliteiten, Finland heeft consequent hoog genoteerd in het PISA-onderzoek, 

die internationaal de nationale onderwijssystemen vergelijkt.

Experimenteren is aan de gang in het land. Veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van kinderen en het pedagogisch onderzoek. De onderzoeksresultaten van de 

ontwikkelingspsychologie en het leren van de psychologie zijn sterk toegepast in het onderwijs, en veel belang wordt gehecht aan wat leren eigenlijk betekent. Leerkrachten 

geworden enablers, het helpen van elk kind zijn eigen manier om te leren vinden. Leraren zullen niet langer informatieleveranciers, en de leerlingen zullen niet langer 

passieve luisteraars. Scholen zijn gemeenschappen waar iedereen leert van elkaar, waaronder volwassenen leren van kinderen. Kinderen worden aangemoedigd om na te 

denken, te begrijpen en te zoeken naar informatie over zichzelf. Ze worden zelfs aangemoedigd om vragen te stellen die zelfs hun leraren niet antwoorden zou kunnen 

hebben om uit te vinden. In dit geval worden de antwoorden bij elkaar gezocht. Schoolkinderen zijn niet onderverdeeld in conventionele groepen van leerlingen, maar kiezen 

hun eigen studie groepen op basis van hun belangen. Learning groepen worden gevormd om ervoor te zorgen de in het curriculum doelen kunnen worden bereikt. Scholen 

het toezicht op deze vormen van groepen, afhankelijk van wat en hoe ieder kind leert. Mixed-leeftijd leergroepen komen vaak voor, waar twee kwaliteiten samen worden 

onderwezen. Dit moedigt peer tutoring, een van de best practices in het onderwijs, omdat we meer te weten wanneer we een ander te leren. Met ingang van het 2016-2017 

academisch jaar, Finland is de uitvoering van onderwijsvernieuwing die zal het mandaat dat-fenomeen leren naast de traditionele thematische instructie worden ingevoerd. 

Studenten zullen ook beginnen aan ten minste één "-fenomeen op basis van" interdisciplinaire module per jaar. Deze modules hen verplichten om te leren en toe te passen 

een verscheidenheid aan vaardigheden en competenties binnen een enkele les eenheid in plaats van het bestuderen van vakken als wiskunde en geografie als 

afzonderlijke disciplines. Een voorbeeld van een dergelijke interdisciplinaire module kan men zijn waar docenten begeleiden studenten om te werken in groepen om de 

gevolgen van klimaatverandering te onderzoeken. Studenten kunnen vervolgens een wereldwijde bewustwording campagne op YouTube om hun leeftijdgenoten uit Finland 

en andere landen over te halen om het milieu te sparen. -Fenomeen based learning is ook over het krijgen van studenten tot overname van hun eigen leerproces. In plaats 

daarvan Een voorbeeld van een dergelijke interdisciplinaire module kan men zijn waar docenten begeleiden studenten om te werken in groepen om de gevolgen van 

klimaatverandering te onderzoeken. Studenten kunnen vervolgens een wereldwijde bewustwording campagne op YouTube om hun leeftijdgenoten uit Finland en andere 

landen over te halen om het milieu te sparen. -Fenomeen based learning is ook over het krijgen van studenten tot overname van hun eigen leerproces. In plaats daarvan 

Een voorbeeld van een dergelijke interdisciplinaire module kan men zijn waar docenten begeleiden studenten om te werken in groepen om de gevolgen van 

klimaatverandering te onderzoeken. Studenten kunnen vervolgens een wereldwijde bewustwording campagne op YouTube om hun leeftijdgenoten uit Finland en andere 

landen over te halen om het milieu te sparen. -Fenomeen based learning is ook over het krijgen van studenten tot overname van hun eigen leerproces. In plaats daarvan
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opzuigen van de inhoud kennis uit hun docenten, worden de studenten opgeleid intellectueel nieuwsgierig naar hun eigen begrip van een 

onderwerp te maken te zijn. 

Wanneer critici wezen erop dat een dergelijke drastische veranderingen tot een goed systeem van een daling van de scores van het land in 

internationale tests kunnen zien, het departement Onderwijs zegt meestal dat ze niet bezorgd over de testscores! 

Het is misschien niet mogelijk zijn om een deel van de in Finland in India methoden toe te passen. Sommige omstandigheden kan hier heel 

anders dan ze er zijn. Maar iemand hier, lid van de school bestuur, belangrijkste, leraar of ouder kan proberen het verminderen van de nadruk 

van het schrijven van examens en het krijgen van goede cijfers, en zie het verschil.
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Wat Steve Jobs niet leren op school 

Senthil Inbarajan 

Software Professional, US 

Onlangs toen ik was aan het surfen op de website van Amazon in mijn iPhone, stuitte ik op een advertentie voor een boek geschreven door 

Mark McCormack. De titel van het boek 'Wat ze je niet leren aan de Harvard Business School'. Het stond boven aan de New York Times 

bestseller lijst gedurende 21 opeenvolgende weken! Wat maakt dat mensen zulke boeken te kopen? Het is duidelijk dat miljoenen mensen 

geloven dat er veel belangrijke dingen die men moet weten in het leven succesvol en helaas zelfs gerenommeerde instellingen hen niet leren 

te zijn. Ik vroeg me af: Ons onderwijs begint op zeer jonge leeftijd, jaren voordat we beslissen of om naar een business school, of de wet 

school of medische school. Mis onze basisscholen en middelbare scholen leren ons wat we nodig hebben in het leven? Zal het niet een 

bestseller zijn als iemand een boek schrijft over 'Wat ze je niet leren op school?'

Ik keek naar mijn iPhone opnieuw en vroeg zich af wat deed Steve Jobs, de maker van de iPhone, leren op school? Als Steve Jobs 

dingen die hem veel succes in zijn leven maakte in zijn school had geleerd, dan moeten we leven in deze wereld met honderden Steve 

Jobs die studeerde in dezelfde school. Dat is niet waar. Er moet een paar lessen dat Steve Jobs niet leren op school. Wat zijn die 

lessen? Ik denk dat drie dingen maakte Steve Jobs succesvol en maakte hem tot een van de rijkste mannen ter wereld. Deze drie 

dingen die normaal niet worden onderwezen in de scholen. Zij zijn:

1. Begrijpen wat de samenleving echt nodig heeft 

2. Het uitbrengen van de verborgen talenten bij anderen 

3. Het trainen van de geest altijd om creatief te zijn 

Dit zijn een paar van de fundamentele kwaliteiten van een ondernemer.  

Hoewel Steve Jobs was niet een technisch persoon, vond hij een groot aantal producten. Zijn genie was in het begrijpen van wat de 

samenleving nodig heeft, wat de markt wil. Hoe deed hij dat? Hij identificeerde zich met de samenleving en haar behoeften begrepen. De 

behoeften van de samenleving waren zijn behoeften ook. Hij wilde een telefoon die veel dingen en een computer die makkelijk te bedienen 

was kon doen. De maatschappij wilde ook dergelijke producten. Van jongs af aan, begreep hij dat elk onopgelost probleem in de 

samenleving was eigenlijk onaangeboorde zakelijke mogelijkheden. Ondernemers weten elk probleem is een geweldige kans. Veel 

mensen zaken doen wat ze willen doen of wat zij weten dat ongeacht wat anderen willen of weten te doen. Ze denken vanuit hun eigen 

standpunt en proberen om de markt te accepteren. Ze denken niet vanuit het standpunt van anderen. Steve Jobs dacht dat vanuit het 

oogpunt van de samenleving. Als gevolg van die prachtige houding, de maatschappij reageerde prachtig. Heeft hij verkoopt zijn 

producten? Nee, de maatschappij kocht zijn apparaten van harte!

Een ondernemer kan de behoeften van de maatschappij te begrijpen. Als hij is niet een technisch persoon, wat kan hij doen? In een 

tv-show, een spreker zei dat, hoewel Dhirubhai Ambani weinig formele opleiding genoten, het was puur geluk dat hij met succes een 

bedrijf ter waarde van miljarden kunnen lopen. Een wijs man uit het publiek schreeuwde dat het geen geluk, het was het vermogen 

Ambani's te identificeren, te werven en beheren duizenden getalenteerde finance professionals en technische personen die op hun beurt 

het bedrijf beheerd. Dit is het bedrijf geheim van een succesvolle ondernemer. Steve Jobs deed precies hetzelfde. Hoewel hij was niet 

een technisch persoon, huurde hij mensen met een groot potentieel en kneep het beste uit hen. Hij dwong hen uit hun comfort zone te 

komen. Hij moedigde hen de slapende talent en verborgen potentieel uit te brengen.   

Als Jobs iemand met een vaardigheid die hij niet had gevonden, zou hij onmiddellijk te huren dat 

persoon. Als u niet een ondernemer, zal je de ander zien als een tegenstander of een vijand. Maar ondernemers, zoals Jobs zal worden 

gekeken naar de tegenstellingen, de tegenstellingen als complementariteit. Gandhi wist
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wie hij was en wat zijn kracht was. Hij creëerde vele tweede lijn leiders, zonder de angst om vervangen door ze op een dag. 

Hoeveel politici en leiders te creëren tweede lijn leiders vandaag? De derde opmerkelijke les die Steve Jobs geleerd was creatief 

op elk moment te zijn. Hij leerde niet te herhalen wat iedereen doet. Met andere woorden, trainde hij zich aan vers denken. Hij zei 

dat hij deze les geleerd toen hij reisde naar India en zwierf rond de Himalaya voor zes maanden. Indiase cultuur weet dat wanneer 

de geest logisch werkt, is het minder creatief. De logische geest kan worden gebruikt om iets goed of fout te bewijzen. Het is nuttig 

in de natuurwetenschappen om iets te bewijzen. Maar het heeft niets te maken. Grote wetenschappelijke ontdekkingen ontstaan 

wanneer geest denkt uit de doos, uit een starre gesloten conceptuele systeem.   

Ik geloof dat het mogelijk is om deze drie waarden, deze drie principes van het ondernemerschap te onderwijzen, zelfs op schoolniveau. 

Onze school studenten kunnen worden geleerd om te denken in termen van wat de maatschappij, de natie, de wereld echt nodig heeft of wil. Ze 

kunnen worden geleerd om andere studenten en brengen de verborgen talent en mogelijkheden door samenwerking in plaats van concurrentie. Ze 

kunnen worden opgeleid om problemen innovatief of aanpak van problemen creatief in plaats van steeds een magazijn van opgeslagen voorraad 

antwoorden op te lossen. Als we op zijn minst deze drie dingen te leren op scholen, zullen we miljoenen succesvolle ondernemers die India de 

droombestemming van de Amerikanen en Europeanen te maken in een paar decennia te maken.
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Het ontwikkelen van Ondernemers 

Ramesh Kumar 

Chief Executive, Chem Coats Ltd., Chennai 

Ik ga niet aan te raken op de problemen van de huidige onderwijsstelsel als elk facet van het bekend is allemaal hier.   

Als een ondernemer met het vuur van de ambitie om te groeien, mijn zorg is op de inzetbaarheid van onze jeugd die gaat naar buiten te komen van 

de onderwijsinstellingen in de toekomst. Ik gebruik deze term want het is bekend in de baan scenario, maar ik ben bezorgd over de loopbaan van de 

jeugd.

Rechts van loopbaanbegeleiding tot campus interview zie ik een heersende houding die hoge scores zijn een indicatie van een goede 

kandidaat. Maar in werkelijkheid, het onderwijs dat de persoon die het best onthoudt in examens met verouderde syllabus op systemen, 

methoden, technologieën bevordert bereidt slechts een persoon voor “wat hij weet” en niet voor “wat hij kan doen.” Zelfs de objectieve 

methoden alleen de kans op memorisatie van de oplossing te verhogen zonder enige omvang objectief te zijn. De zelfgenoegzaamheid 

van het onderwijssysteem moet wijken voor de ontwikkeling van het individu op een holistische manier met kennis en waarden.  

Onderwijs moet gebaseerd zijn op het begrijpen van de essentie van iemands eigen ervaring. Bijvoorbeeld als men ervaart en begrijpt 

een trommel hij tenminste zestien basisformule voor vormen en rendementen die op verschillende gebieden toepasbaar is begrepen. 

Chemie moleculen worden onderwezen en uitgelegd reactie. Maar wanneer reactiemengsel wordt verstaan elk aantal combinaties 

kunnen worden gemaakt van innovatie, uitvinding en creativiteit.  

Laatste voorbeeld is Fibonacci getallen. Het is een één-lijn uiting tijdens wiskunde lessen op waarschijnlijkheid stellingen. Sommige student 

begreep de essentie ervan en uitgebreid dit is om Plantkunde en het resultaat is een betere gewasgroei en opbrengst oplevert. Nu wordt 

onderzocht voor het bepalen van de betere hoek voor het sleutelgat chirurgie en virtuele operaties. Kan een lichaam denken aan wiskunde formule 

van toepassing zijn op het menselijk lichaam? Dat is de kracht van het begrip uit het hoofd.  

In mijn eigen geval als een internationaal bedrijf had een R & D met een budget van 60 lacs voor een upgrade in geleidende materialen, als 

individu en met vele beperkingen die ik een oplossing gevonden door alleen de uitgaven 

2,00 lacs. Omdat het gehele R & D team begrepen moleculen of harsen waarin ik begrepen chemie.  

Ik ben een self-made persoon. Ik heb de vrijheid om te leren pas op de leeftijd van veertig. In de afgelopen tien jaar ben ik bekend als een specialist op het 

gebied van statische controle op producten en beschermende coatings omgaan met high profile klanten omgaan met alle elektronische, chemische en civiele 

techniek zorgen. Dit in weerwil van het ontbreken van een formele onderwijs in een onderwerp.

Dus, ik denk dat het systeem moet de nieuwsgierigheid voeden en te helpen de vrijheid van de student. Het moet zijn / haar eigen manier van leren aan 

te moedigen. Leerkrachten zullen alleen de informatie en feiten waarover studenten kunnen onderzoeken, denken en reflecteren wat ze geleerd te 

geven. Evaluatie moet alleen aan de verbetering van de vaardigheden, capaciteit en kennis te helpen.  

Als ondernemer moet ik, in feite alle ondernemers nodig hebt - niet de werknemers voor het doen van de baan. We moeten ondernemers die kunnen reizen, te 

groeien en te verdienen met ons. Het onderwijs moet op basis van consensus en de vrijheid van de leerling om zijn ambitie te wekken om het even welke baan niet 

als een manier om geld te verdienen, niet als een carrière, maar als een roeping te nemen.   



28 

Voor dat ik denk dat we gewoon een kleine verandering nodig. De onderhavige werkwijze omvat het systeem, ontwikkeling, groei en verstand. 

Hieruit moeten we veranderen om nieuwsgierigheid, aspiratie, perceptie en cognitie. Het nemen van een cue van Steve Jobs' succes line ‘volg 

je hart’ Ik denk dat de toekomst het onderwijs moet ‘volgen het hart van de leerling’.
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Wat zou moeten het doel van onderwijs?  

K. Srinivas 

Professor of Philosophy, Dean (i / c), College Development Council, Puducherry University 

Buiten Plato's Academy was er een bestuur waarin staat dat “Laat niemand onwetend van meetkunde mijn deuren in te voeren”.   

Ook in Durban Institute of Technology, Zuid-Afrika, het belang van onderwijs voor de natie op te bouwen is dus samengevat: “Het vernietigen 

van een natie niet het gebruik van atoombommen, of het gebruik van lange afstandsraketten vereisen. Het vereist alleen het verlagen van de 

kwaliteit van het onderwijs en het toestaan van bedrog in de examens door de studenten”.  

Patiënten sterven in de handen van deze artsen. Gebouwen storten in de handen van deze ingenieurs. Geld is verloren in de handen van dergelijke 

economen en accountants. De mensheid sterft in de handen van een dergelijke religieuze geleerden. Justitie is verloren in de handen van de 

rechters. De ineenstorting van het onderwijs is de ineenstorting van de natie.  

En wat moet het doel van onderwijs? Het moet bevorderen kwaliteit, competentie en waarden. Deze drie uitgegroeid tot de integraal onderdeel 

van het onderwijs. Er is geen enkel punt in het nastreven van het onderwijs zonder deze idealen. Ik zou zeggen dat alle drie hebben even groot 

aandeel in de opbouw van elk gezond en welvarend land. Het doel van het onderwijs moeten de in de richting van de bevordering van de 

mensheid en boven drie moet de doelstellingen.  

Mere geletterdheid in het belang van geletterdheid ons niet overal te leiden.  

Kwaliteit veronderstelt de vernieuwing van het curriculum voor zowel docenten en studenten op de hoogte van wat er gebeurt in elk gebied van onderzoek te Kwaliteit veronderstelt de vernieuwing van het curriculum voor zowel docenten en studenten op de hoogte van wat er gebeurt in elk gebied van onderzoek te 

houden 

Bevoegdheid is een gezonde concurrentie tussen de peers te bevorderen om de kwaliteit te ondersteunen door middel van innovatie en efficiency  Bevoegdheid is een gezonde concurrentie tussen de peers te bevorderen om de kwaliteit te ondersteunen door middel van innovatie en efficiency  

waarden inprenten gevoel van de mensheid door het delen van de know-how ten behoeve van de mensheid. waarden inprenten gevoel van de mensheid door het delen van de know-how ten behoeve van de mensheid. 
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Verdien terwijl je leert 

Chandrasekaran 

Project Director, The Mother's Dienst Society  

Actief leren is een vorm van leren waarbij het onderwijs probeert om studenten te betrekken bij het leerproces directer dan bij andere 

methoden. Het vereist studenten om zinvolle activiteiten te doen en na te denken over wat ze aan het doen zijn.

Verdienen terwijl je leert is een actieve leermethode. Het is niet een nieuw concept. Dit idee bestaat al tientallen jaren in 

verschillende vormen.  

Wanneer u cursussen zoals Chartered Accountancy te sluiten, word je een articled klerk en zou maandelijkse toelage of vergoeding om de 

kosten te dekken ontvangen. Deze toelage is een vorm van lage salaris gekoppeld aan de training.  

Tien jaar geleden, een groot software bedrijf lanceerde “verdienen terwijl je leert” programma gericht op studenten. Na vier jaar, zou 

de masterstudenten krijgen in software engineering, en tegelijkertijd zou een stipendium en hands-on ervaring te ontvangen in de 

instrumenten van het bedrijf. Zeven jaar geleden, een provinciale overheid kondigde de regeling “verdienen terwijl je leert” voor 

studenten in die staat. Geselecteerde studenten werden betaald Rs.2400 per maand. Ze moesten werken als assistenten in 

verschillende overheidsinstellingen na de universiteit uur. Het doel was om de uitval in de hogescholen te verminderen. Dergelijke 

programma's zijn niet ontworpen om u een ondernemer. Ze leren niet u iets over real-world ondernemerschap.

Al deze programma's zijn voor afgestudeerden en volwassenen. Wanneer u een volwassene, worden de persoonlijkheid, attitudes en waarden 

reeds gevormde en vast. In de meeste gevallen, is het uiterst moeilijk om ze te veranderen. Maar kinderen zijn verschillend. Wij bij MSS, willen de 

schoolkinderen om geld te verdienen, terwijl ze leren real-world ondernemerschap. Wij geloven dat we het ondernemerschap leren kinderen.

Wij, de ouders en leerkrachten, moeten onze houding te onderzoeken ten opzichte verdienen terwijl je programma's te leren. Indiase ouders 

zijn te beschermend van hun kinderen. sturen ze naar school is meer een noodzakelijke sociale conventie dan voor de ontwikkeling van hun 

individualiteit. Te zorgen dat kinderen aan het werk is een klap voor onze prestige. Hoe comfortabel zouden we, als onze kinderen werken 

als obers in restaurants? Studenten hebben weinig tijd om deel te nemen aan innovatieve programma's als hun agenda al vol met huiswerk, 

opdrachten, projecten en examens.

Klinkt het praktisch om kinderen te vragen om geld te verdienen? 

Een paar jaar geleden, ontmoette ik een student studeren in de negende standaard. “Hoe gaat het in de klassen?” Vroeg ik hem.  

“Ik ben altijd blij, want ik speel de hele dag! Ik ga naar de klassen alleen als ik wil”antwoordde hij. Ik was verward en vroeg hem: “Hoe 

doe je je ouders en leraren te beheren?” De jongen zei: “Meneer, ik ben een idioot. Ze zeggen dat mijn hersenen is niet ontwikkeld. 

Niets kan gaan in mijn hoofd. Dus, ze hebben me afgeschreven.”

Ik vroeg hem: “Als je goed merken in de volgende test, zullen ze geloven dat je intelligent bent?” De jongen antwoordde: “Ja, zeker. 

Maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb nog nooit gescoord meer dan 5 punten in een onderwerp.”  
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Ik heb een paar uur met hem en leerde hem een paar creatieve snelkoppeling methoden die vol leven en leuk was. In de volgende test, scoorde hij 70 

in Science. De belangrijkste dacht dat de jongen had bedrogen. Dus, maakte hij de jongen opnieuw schrijven van de test met een andere set van 

vragen. Deze keer, de jongen scoorde 75! Mijn anekdote gaat niet over het maken merken met behulp van enkele magische geheime methoden. Ik 

ontmoette de jongen weer na een maand. “Hoe gaat het met je?” Vroeg ik hem.  

Hij zei: “Ik ben het onderwijzen van mijn klasgenoten de snelle methoden voor vijftig roepies per stuk. Ik heb 500 roepies tot nu toe.”

Wie is intelligent? Deze zogenaamde idioot of de andere studenten?

Een ondernemer heeft ten minste drie kwaliteiten: hij begrijpt de behoeften van de samenleving, talenten accepteert hij bij anderen, en hij is 

creatief. 

Denk je niet dat deze jongen in mijn verhaal heeft alle drie kwaliteiten? Is hij niet een geboren ondernemer? Ik denk dat wat hij wist door middel 

van intuïtie bewust kan worden geleerd om alle kinderen in de scholen. Het internet biedt tienduizenden mogelijkheden voor studenten om geld te 

verdienen, terwijl ze het proces van het ondernemerschap te leren. Een Facebook-savvy middelbare school student ontwerpt Facebook 

achtergronden en verdient in duizenden. Een tiende standaard student verkoopt Excel-sjablonen en maakt geld. Een Plus Two student schrijft 

recensies over mobiele telefoons en ontvangt verkoopcommissie van Amazon.  

Opvoeders en werkgevers zijn geïnteresseerd in het maken van studenten inzetbaar. Dictionary definieert Employability als een set van 

attributen die maakt individuen krijgen de werkgelegenheid en succesvol te zijn in het. Ondernemerschap is een set van attributen die 

maakt individuen succesvol werkgevers en banen te creëren voor anderen. In die zin, ik waardeer Entrepreneurship meer dan 

Employability. Een IAS officier geschikt is om elke afdeling uit te voeren. Waarom? Hij volgt een opleiding in de principes van 

toediening. Aan opgeleid in een bepaalde afdeling is een beperking en het is niet opgelegd op basis van IAS trainee.

Toen we kinderen te leren de principes van ondernemerschap, maken we ze fit voor elk bedrijf in de verre toekomst het eigen en gerund 

winstgevend.   

Hebben we ooit het potentieel met onze kinderen te zien? Wat we waarnemen oppervlakkig aan de oppervlakte niveau van onze kinderen is tastbaar. We 

zijn tevreden met die tastbare actualiteiten in onze kinderen. We hebben niet de mogelijkheden te zien. Wij hebben geen mogelijkheid te waarderen, want 

het is niet tastbaar.  

We fout fluency in het Engels voor inheemse intelligentie en hoge cijfers in de test voor het bereiken in het onderwijs. Het komt nooit voor ons 

dat er een mogelijkheid is dat onze kinderen intelligenter of zelfs een genie kan worden. Dergelijke ambities zijn niet in onze huidige regeling van 

de dingen in het leven. Ondernemerschap is de laagste mogelijkheid tot de hoogste potentiëlen. Ieder kind heeft dat potentieel. Het is onze plicht 

om de kinderen te manifesteren dat potentieel in het leven. We moeten helpen de zaden brengen de bomen verborgen in hen. Systematische 

opleiding, actief transdisciplinair leren, het bouwen van attitudes, het ontwikkelen van vaardigheden, het meegeven van waarden en het geven 

van het leven van kennis zal maken elke student uitgegroeid tot een ondernemer.
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Geheugen en Begrip 

Latha Chandrasekaran 

Senior Research Fellow, The Mother's Dienst Society 

Een student vroeg Einstein: “Wat is de snelheid van het geluid?” Einstein antwoordde: “Ik weet het niet.” De student was geschokt. Toen legde 

Einstein, “Ik heb geen dergelijke informatie dragen in mijn gedachten. Ik heb nooit onthouden wat ik kan opzoeken in boeken.”  

We zijn meer geluk dan Einstein. We hebben het internet. We weten niet eens boeken nodig. Stel een vraag aan Google-zoekmachine. 

Google haalt magische wijze de resultaten die u nodig hebt in een paar milliseconden. Je bent gelukkig. Maar er zijn situaties waarin je 

moet handelen zonder op te kijken boeken of video's. Als een internet-savvy chirurg is het opzoeken van een video op YouTube en voert de 

chirurgische procedure stap voor stap op een patiënt in een operatiekamer, hoe comfortabel wordt je?

Leven zonder herinneringen is onmogelijk. Als we het geheugen uit het leven te bannen, zouden we geen geschiedenis, geen wet, geen relatie, geen identiteit, geen 

enkele maatschappij, geen orde en geen opleiding hebben. Elk gebied van het leven eist zijn deel van het geheugen van ons. Onderwijs is geen uitzondering. Het 

geheugen is van cruciaal belang voor ons. Het is zelfs nog belangrijker in een schooljaren.  

Ik denk dat Einstein vroeg ons die feiten die niet bijdragen aan het proces van het bouwen van onze vaardigheden of de capaciteit niet te onthouden. 

Hij zei: “De waarde van het onderwijs is niet het leren van een groot aantal feiten, maar het trainen van de geest om te denken.”  

Wat is denken? Denken is een mentaal proces waarbij twee of meer objecten, gebeurtenissen of mensen. Dit principe van de 

vereniging kan ook worden uitgebreid tot het geheugen. Alle ezelsbruggetjes werken op dit principe. Gedurende de dag leraren 

presenteren nieuwe informatie aan kinderen. Kinderen krijgen weinig kans om deze informatie te consolideren voordat andere 

nieuwe informatie wordt gepresenteerd aan hen. Ze zijn niet geleerd hoe om informatie te consolideren door het geheugen 

apparaten. Als ze slecht presteren in een test, omdat ze niet in staat te herinneren van de lange-termijn geheugen, gaan we ervan 

uit dat leren niet heeft plaatsgevonden. Er is een relatie tussen begrip en herinneren. Als we iets begrijpen, we zijn meestal in staat 

om het beter te onthouden. Understanding stelt ons in staat om te weten waar de informatie in het lange termijn geheugen op te 

slaan,  

Als we in staat zijn om eerder geleerde informatie op te halen van de lange-termijn geheugen als we worden met nieuwe informatie, 

kunnen we associaties tussen de twee te maken en daarmee de nieuwe informatie beter te begrijpen.  

Vandaag de dag een aantal sprekers deelden hun briljante mening met ons. We begrepen allemaal. Hoeveel van ons kan alles wat 

hier gezegd is morgen of volgende week herinneren?  

Veel studenten niet het verschil tussen verstand en herinneren weten. Ze geloven dat als ze iets te begrijpen, zullen ze altijd onthouden. Daarom 

hebben ze niet veel te bestuderen. Als ze niet over te dragen wat er opgeslagen in het geheugen op korte termijn op het moment van het leren 

op de lange-termijn geheugen, zeer binnenkort zullen ze verliezen. Spaced herhaling, geheugensteuntjes, en actieve leermiddelen de studenten 

helpen opbouwen van een sterke lange-termijn geheugen.  

Memory heeft een belangrijke rol te spelen in het onderwijs. Geheugen vaardigheid is niet iets dat mensen worden geboren met. Het verbetert 

hoe meer het wordt systematisch gebruikt en wordt sterker als elke andere spier.  
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Omdat een sterke herinnering helpt een student scoren hoge cijfers, traditionele opvoeders geven meer belang aan geheugen dan het 

verdient en maken het de absolute basis van het leren. Aan de andere kant, new age opvoeders weigeren belang aan geheugen dat het 

verdient. Het gezond verstand suggereert dat deze twee tegenpolen moeten worden gebracht.

Is memoriseren belangrijker dan begrijpen? Hier ben ik verwijzen naar het hoofd leren. Omdat memoriseren probeert concepten 

woord voor woord te leren, zal de student het moeilijk vinden om de ideeën aan anderen uit te leggen. Als begrip concepten in eigen 

kennis zet, zal de student in staat om de ideeën voor iedereen in zijn eigen woorden uit te leggen.

Memorization maakt het moeilijk om te zien hoe ideeën toe te passen in real-life situaties. De relevantie van de ideeën buiten de klas 

wordt niet gezocht. Inzicht helpt de ideeën van toepassing zijn op het echte leven situaties het strekt verbindingen tussen kennis uit de 

klas en de buitenwereld.

Memorization niet verschillen, overeenkomsten, en de implicaties van ideeën te zien. Zo interpreteert letterlijk ideeën. Begrip kan 

verschillen, overeenkomsten tussen ideeën en de implicaties van deze ideeën te identificeren. Het helpt je je realiseert kan er figuratieve 

evenals zijn letterlijke interpretaties van ideeën. Memorization streeft naar het hoofd leren. Het komt in de problemen wanneer zelfs maar 

één component wordt veranderd. Begrip kan ook problemen op te lossen wanneer meerdere componenten worden veranderd. 

Memoriseren gelooft dat er maar een goed antwoord op elke vraag. Understanding aanvaardt dat er meer dan één juist antwoord op een 

vraag afhankelijk van de omstandigheden kan zijn. Dus, wat is de conclusie? Om niet onthouden of te onthouden?

We moeten de studenten leren hoe om belangrijke informatie te identificeren, te begrijpen en vervolgens opslaan in lange termijn geheugen. Dat 

moet een van de methoden van leren.  

Memoriseren zonder te begrijpen of uit het hoofd leren moet worden ontmoedigd. Het zal de doelstellingen van het onderwijs te verslaan.
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Early Childhood Learning - Glenn Doman methode  

M. Gayathri 

Vice Principal, Primrose School, Puducherry

Ieder kind, op het moment van geboorte, heeft een grotere kans op intelligentie dan Leonardo da Vinci. Volgens de heer Glenn Doman, ieder 

kind is een genie. Stimulatie is de sleutel tot het ontsluiten van het potentieel van een kind. Lesgeven moet beginnen bij de geboorte. Jonger 

het kind, makkelijker het leerproces. Kinderen zijn dol op natuurlijke wijze om te leren; ouders zijn beste leraar van hun kind. Onderwijzen en 

leren moet vreugdevol zijn en ze leren mag nooit testen betrekken. Glenn Doman is de grondlegger van deze methode van het onderwijzen leren moet vreugdevol zijn en ze leren mag nooit testen betrekken. Glenn Doman is de grondlegger van deze methode van het onderwijzen leren moet vreugdevol zijn en ze leren mag nooit testen betrekken. Glenn Doman is de grondlegger van deze methode van het onderwijzen 

van kinderen op zeer jonge leeftijd. Hij heeft veel enthousiaste volgelingen, over de hele wereld, en het is deze methode die we volgen bij 

Primrose. Onze Vice President, Mr. Garry Jacobs, weg terug in de jaren '90, ontmoette Doman en introduceerde deze speciale methode van Primrose. Onze Vice President, Mr. Garry Jacobs, weg terug in de jaren '90, ontmoette Doman en introduceerde deze speciale methode van Primrose. Onze Vice President, Mr. Garry Jacobs, weg terug in de jaren '90, ontmoette Doman en introduceerde deze speciale methode van 

lesgeven hier bij Primrose. Primrose was de enige school toen, om een dergelijke innovatieve methode te introduceren.  

Laat me detail je een beetje over Doman en zijn filosofie over lesmethoden. Doman behaalde zijn diploma in Fysiotherapie aan de 

Universiteit van Pennsylvania in 1940, waarna hij pionierswerk op het gebied van kind ontwikkeling van de hersenen begonnen. In 

1955 richtte hij de instituten voor het bereiken van het menselijk potentieel in Philadelphia, Pennsylvania. Hij studeerde, woonde en 

werkte met kinderen uit meer dan honderd landen, variërend van de meest beschaafde van de meest primitieve. Met rigoureus 

onderzoek, heeft hij aangetoond een halve eeuw dat zeer jonge kinderen zijn veel beter in staat om te leren dan we ooit gedacht. Hoe 

jonger de hersenen, hoe meer kneedbaar is. De jonge kinderen zijn net sponzen. Een baby's hersenen bouwt zich door de vorming 

van verbindingen in reactie op de stimulatie die zij ontvangt. De foetus begint te reageren op geluiden tijdens de maand FIVE in de 

baarmoeder, wanneer het gehoor volledig wordt ontwikkeld. Dit betekent dat het leren begint voor de geboorte. Doman geloofde dat 

het onderwijs nooit mag worden gedwongen en regelmatige beoefening is erg belangrijk. Het kind moet worden gegeven lessen alleen 

als hij is ontvankelijk en eindigen voordat hij interesse verliest. Nu, laat me detail je een beetje over deze methode die we hebben 

bedenken bij Primrose voor meer dan 18 jaar. Onze studenten echt genieten van hun dagen in Primrose, dankzij deze prachtige 

methode, die zorgt voor 'leren is vrolijk'. Dus hier op onze school, zoals de studenten voer het Pre-Kindergarten, krijgen ze kennis met 

'kruipen en kruipen', die de coördinatie, balans, ademhaling, ontwikkeling van de hersenen, de convergentie van visie en taal helpt. Het 

is gebaseerd op het punt dat hoe meer het kind beweegt, des te meer zijn hersenen zal uitbreiden. Het is heel belangrijk voor een kind 

om te gaan door kruipen kruipen op deze leeftijd, want als hij slaat het, kan hij problemen ontwikkelen met spraak, lezen en schrijven 

later op.  

Ze krijgen ook kennis met de flash-kaart methode, waarbij de leerkracht knippert met de hand gemaakte kaarten, die zijn er in verschillende kleuren. De kaarten worden 

geflitst met een snelheid van minder dan een seconde. De snelheid speelt een belangrijke rol als de taak gemakkelijk zou worden aangehouden door de rechterhelft van de 

hersenen dat is heel moeiteloos. Verschillende onderwerpen worden gekozen, zoals fruit, groenten, bloemen enz., En worden geflitst aan het kind, waarbij de leerkracht 

niet echt te herhalen. De leraar verklaart ook alle andere informatie over het onderwerp dat wordt geflitst en geeft de juiste uitspraak van ieder woord dat wordt geflitst. 

Later, zodra het kind vertrouwd met de kaarten krijgt, worden ze geschud en opnieuw geflitst ongeveer drie tot vier keer. Dit gaat op voor ongeveer een week met een set 

van 25 kaarten. Als tweede stap, het kind wordt ingevoerd om de handgemaakte boeken, die zinnen, een woord of twee in elke pagina bevatten. Ook hier, de leraar vertelt 

alles over het vonnis in groot detail en knippert deze vervolgens aan het kind. Deze boeken worden ook geschud en opnieuw geflitst. Net als wij voor de woorden te doen, 

wordt dezelfde methode die wordt gebruikt voor het onderwijs nummers ook. De nummers zijn ook geschreven op kaarten en worden geschud en geflitst op dezelfde 

manier. Als het gaat om het tellen, wordt gegeven met behulp van steentjes, blokken en kralen. Gedurende de kleuterschool periode, het kind gaat door middel van 

verschillende niveaus met woorden, getallen, zinnen, algemene kennis, kunst en ambacht en zelfs Thirukkural. Deze boeken worden ook geschud en opnieuw geflitst. Net 

als wij voor de woorden te doen, wordt dezelfde methode die wordt gebruikt voor het onderwijs nummers ook. De nummers zijn ook geschreven op kaarten en worden 

geschud en geflitst op dezelfde manier. Als het gaat om het tellen, wordt gegeven met behulp van steentjes, blokken en kralen. Gedurende de kleuterschool periode, het 

kind gaat door middel van verschillende niveaus met woorden, getallen, zinnen, algemene kennis, kunst en ambacht en zelfs Thirukkural. Deze boeken worden ook 

geschud en opnieuw geflitst. Net als wij voor de woorden te doen, wordt dezelfde methode die wordt gebruikt voor het onderwijs nummers ook. De nummers zijn ook 

geschreven op kaarten en worden geschud en geflitst op dezelfde manier. Als het gaat om het tellen, wordt gegeven met behulp van steentjes, blokken en kralen. Gedurende de kleuterschool periode, het kind gaat door middel van verschillende niveaus met woorden, getallen, zinnen, algemene kennis, kunst en ambacht en zelfs Thirukkural.   
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Laten we ons eens kijken naar wat een kind krijgt om te leren door het einde van de kleuterschool sessie. In Pre KG, het kind de cursus met 200 Picture Cards, 15 met de Laten we ons eens kijken naar wat een kind krijgt om te leren door het einde van de kleuterschool sessie. In Pre KG, het kind de cursus met 200 Picture Cards, 15 met de Laten we ons eens kijken naar wat een kind krijgt om te leren door het einde van de kleuterschool sessie. In Pre KG, het kind de cursus met 200 Picture Cards, 15 met de 

hand gemaakte boeken, Getallen tot 25, 30 Thirukkural verzen, India's staten en hoofdsteden is voltooid. Tegen het einde van de LKG sessie, krijgt het kind naar een andere hand gemaakte boeken, Getallen tot 25, 30 Thirukkural verzen, India's staten en hoofdsteden is voltooid. Tegen het einde van de LKG sessie, krijgt het kind naar een andere hand gemaakte boeken, Getallen tot 25, 30 Thirukkural verzen, India's staten en hoofdsteden is voltooid. Tegen het einde van de LKG sessie, krijgt het kind naar een andere 

300 Picture Cards, 20 met de hand gemaakte boeken, Getallen tot 100 te leren en begint met de toevoeging van enkele cijfers, 9 verhaal boeken, 10 CIEFL boeken, 80 

Thirukkural verzen, 100 'fun en stoeien' rijmt, 3 kunst en ambachtelijke boeken die tekenen en kleuren en kleuren op ambachtelijke, play-weg methode die zich bezighoudt 

met geometrische, knobbed cilinder en knop-less cilinder apparatuur die hen zou helpen met de oog-hand coördinatie en schrijven, 100 landen en hoofdsteden, zelfs 

activiteiten nuttig zijn voor hun dagelijkse leven. En in UKG, krijgt het kind naar een andere 200 foto kaarten, 9 Centraal Instituut voor Engels en vreemde taal boek (CIEFL) activiteiten nuttig zijn voor hun dagelijkse leven. En in UKG, krijgt het kind naar een andere 200 foto kaarten, 9 Centraal Instituut voor Engels en vreemde taal boek (CIEFL) activiteiten nuttig zijn voor hun dagelijkse leven. En in UKG, krijgt het kind naar een andere 200 foto kaarten, 9 Centraal Instituut voor Engels en vreemde taal boek (CIEFL) 

met vragen te voltooien, 10 Cambridge boeken, 17 sets van Woordenschat kaarten met betrekking tot festivals, beroep, bloemen, grondsoorten enz., 16 Child Craft boeken 

die zich bezighoudt met de geschiedenis, wetenschap, rijmen, Getallen tot 1000, 50 met de hand gemaakte kaarten, 100 Thirukkural verzen, 10 boeken verhaal op basis 

van vormen, kleuren, patronen enz. en van alle landen en hoofdsteden in de wereld. Ze leren ook om de vlaggen van de verschillende landen aan te wijzen in de wereld. 

Het moet speciaal worden opgemerkt dat alfabetten niet al deze drie jaar worden onderwezen en docenten hun toevlucht nemen tot verschillende methoden van het 

onderwijs te interesseren en creativiteit in het kind te druppelen tijdens het onderwijsleerproces. De docenten beperken zich niet van het geven van extra informatie over alle 

onderwerpen die worden onderwezen. Ze proberen om ze te brengen naar hen te luisteren, zonder ze te dwingen om in het leren gemoedstoestand. In het kort, deze 

methode van lesgeven kan het kind een veel informatie over de dingen om hem heen te vergaren. Het maakt hen ook klaar voor klasse I, waar het kind zou vinden lezen en 

schrijven komen naar hem toe met zo'n gemak te voeren. Bij Primrose, maken we er een punt om ons eraan te herinneren dat de kennis is het kostbaarste geschenk 

kunnen we het kind geven en we moeten het als gul te geven als mogelijk. Het maakt hen ook klaar voor klasse I, waar het kind zou vinden lezen en schrijven komen naar 

hem toe met zo'n gemak te voeren. Bij Primrose, maken we er een punt om ons eraan te herinneren dat de kennis is het kostbaarste geschenk kunnen we het kind geven 

en we moeten het als gul te geven als mogelijk. Het maakt hen ook klaar voor klasse I, waar het kind zou vinden lezen en schrijven komen naar hem toe met zo'n gemak te 

voeren. Bij Primrose, maken we er een punt om ons eraan te herinneren dat de kennis is het kostbaarste geschenk kunnen we het kind geven en we moeten het als gul te 

geven als mogelijk.  



36 

Holistic onderwijs - Een aanpak  

Shweta Rangan 

Het geheel is groter dan de som der delen - Aristoteles.Het geheel is groter dan de som der delen - Aristoteles.Het geheel is groter dan de som der delen - Aristoteles.

Het idee van de holistische onderwijs moet op deze grotere systeem te komen door het verkennen en begrijpen van de relatie tussen de 

delen. Holisme in het algemeen de gedachte dat alle eigenschappen van een bepaald systeem in elk vakgebied niet kan worden bepaald of 

verklaard door de som van de samenstellende delen. In plaats daarvan, het systeem als geheel bepaalt hoe de onderdelen zich gedragen. 

Voor bijvoorbeeld om een ingenieur te worden, moet een student eerst begrijpen techniek als een heel systeem en vervolgens 

onderzoeken de diepte. Wanneer u een kind, een auto te geven, merkt zij eerst de auto als geheel. Zij merkt vervolgens alle onderdelen 

van de auto afzonderlijk. Het beweegt het hele systeem en ziet hoe alle onderdelen van de auto samen bewegen, tegelijkertijd, afzonderlijk 

functioneren. Het begrijpt dan is de relatie tussen de kooi, de beweging en de omgeving. Het begrijpt waarde, ruimte en tijd. Nu het kind 

een grotere kennis over de auto dan de auto zelf. Een holistische manier van het onderwijs probeert te omvatten en meerdere lagen van 

kennis en ervaring te integreren uit een breed scala aan systemen.  

Als een poging richting begripsvorming een dergelijke integrale vorm van onderwijs te ontwikkelen, een video 1 wordt gepresenteerd als een Als een poging richting begripsvorming een dergelijke integrale vorm van onderwijs te ontwikkelen, een video 1 wordt gepresenteerd als een Als een poging richting begripsvorming een dergelijke integrale vorm van onderwijs te ontwikkelen, een video 1 wordt gepresenteerd als een 

mijlpaal. Hoewel de video gaat over een kind dat met een vlieger, hebben we geprobeerd om elk woord te ontwikkelen tot een nieuw concept 

waardoor het kind een holistische visie op leren. In deze video hebben we geprobeerd om theoretische en praktische manieren van leren te 

harmoniseren. We zijn ook in het proces van onderzoek naar manieren en met welke middelen hieraan video's verder kan worden ontwikkeld om 

het belang van de leerlingen en intriges jonge geesten vast te leggen. Alle video's zijn beschikbaar in YouTube 2 en Facebook 3.het belang van de leerlingen en intriges jonge geesten vast te leggen. Alle video's zijn beschikbaar in YouTube 2 en Facebook 3.het belang van de leerlingen en intriges jonge geesten vast te leggen. Alle video's zijn beschikbaar in YouTube 2 en Facebook 3.het belang van de leerlingen en intriges jonge geesten vast te leggen. Alle video's zijn beschikbaar in YouTube 2 en Facebook 3.

1 https://www.youtube.com/watch?v=Px6Iy8e90nA 1 https://www.youtube.com/watch?v=Px6Iy8e90nA 

2 https://www.youtube.com/channel/UCXPGwBJYqMd0S3Yv7sPRYgw 2 https://www.youtube.com/channel/UCXPGwBJYqMd0S3Yv7sPRYgw 

3 https://www.facebook.com/Kids-Education-1931078280492505/ 3 https://www.facebook.com/Kids-Education-1931078280492505/ 
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Etymologie 

S. Devakanni 

President, SpellBee International 

De studie van de oorsprong en evolutie van losse woorden in een taal. 

Het gaat over het opsporen van de geschiedenis van die taal, het is woorden, de ontwikkeling ervan sinds zijn vroegste optreden waar het wordt 

gevonden, door ook het opsporen van de for-matie van de ene vorm van de taal naar de andere, het analyseren van de onderdelen (mor-phemes kleinste 

eenheid van het woord en fonemen kleinste geluidsunit van een woord), door het identificeren van de cognates (vergelijkbaar / equal woorden) in zijn 

voorouderlijke vorm of in andere talen. Het gaat ook over fonologie, de geluiden die dicteren hoe een woord moet worden uitgesproken en morfologie de 

wortel woorden, voorvoegsels, achtervoegsels en andere aanbrengt die de structuur van een woord. Engels is een product van grote invloeden uit 

verschillende talen.

Ongeveer 29% van de wortel van het woord komt uit het Latijn; en uit de Europese talen als 29% van het Frans; 26% uit 4 

verschillende Germaanse talen (Old Anglo-Friese dialecten, Oudnoors, Duits, Nederlands); 6% Grieks; 6% van de andere talen 

(Indiase talen, Jiddisch, Joodse, Arabische, etc.); 4% van eigennamen (ongeveer 10 woorden worden toegevoegd per dag van 

verschillende talen), die ons een overzicht geeft er een idee van hoe de uitspraak en spelling enorm verschillen.

Het leren woord morfologie zal helpen de ene naar de delen van de woorden te analyseren en om nieuwe woorden te vormen. Het gaat over het 

aansluiten van de kleinste betekenisvolle woord eenheden (morfemen) en geluid eenheden (fonemen) - hoe ze te combineren en hoe ze zich 

ontwikkelen en maken zich op voor het huidige gebruik in hun vorm, spelling, uitspraak, betekenis, etc. Word morfologie

prefixes Base woorden achtervoegsels

OPNIEUW WARMTE ED 

IM HAVEN ED

OPNIEUW DO ING

IN AFHANGEN ENT

MIS ONDER STAND

DIS MEE EENS MENT

Ook al is het een groot onderwerp, SpellBee International helpt bij het begrijpen en beheersen van het. 
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derivationele Morfemen 

Derivationele Morfemen is de vorming van nieuwe woorden door het toevoegen van voor- en / of achtervoegsels aan de bestaande woord. 

De woorden hebben dezelfde stam, maar verschillende stammen. 

EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  EG natuur, natur -AL , NATUR -BONDGENOOT , VN NATUR -AL , VN NATUR -BONDGENOOT ,  

NATUR -AL-ISE , NATUR -AL-IS-ATION , NATUR -EEN LIJSTNATUR -AL-ISE , NATUR -AL-IS-ATION , NATUR -EEN LIJSTNATUR -AL-ISE , NATUR -AL-IS-ATION , NATUR -EEN LIJSTNATUR -AL-ISE , NATUR -AL-IS-ATION , NATUR -EEN LIJSTNATUR -AL-ISE , NATUR -AL-IS-ATION , NATUR -EEN LIJSTNATUR -AL-ISE , NATUR -AL-IS-ATION , NATUR -EEN LIJST

inflectionele Morfemen  

Inflection is de vorming van nieuwe woorden door het toevoegen van achtervoegsels aan de bestaande woord. 

Inflects zijn een reeks verwante woorden uit dezelfde stam. (Er is geen verandering in het deel van spraak of 

basisbetekenis.)

EG  HELDER, HELDEREN -S , HELDEREN -ED , HELDEREN -ING , Lang, LANGE -ER , HELDER, HELDEREN -S , HELDEREN -ED , HELDEREN -ING , Lang, LANGE -ER , HELDER, HELDEREN -S , HELDEREN -ED , HELDEREN -ING , Lang, LANGE -ER , HELDER, HELDEREN -S , HELDEREN -ED , HELDEREN -ING , Lang, LANGE -ER , HELDER, HELDEREN -S , HELDEREN -ED , HELDEREN -ING , Lang, LANGE -ER , HELDER, HELDEREN -S , HELDEREN -ED , HELDEREN -ING , Lang, LANGE -ER , HELDER, HELDEREN -S , HELDEREN -ED , HELDEREN -ING , Lang, LANGE -ER , HELDER, HELDEREN -S , HELDEREN -ED , HELDEREN -ING , Lang, LANGE -ER , HELDER, HELDEREN -S , HELDEREN -ED , HELDEREN -ING , Lang, LANGE -ER , 

LANGE -EST , KAT KAT -S , CAT 'S , CAT S'LANGE -EST , KAT KAT -S , CAT 'S , CAT S'LANGE -EST , KAT KAT -S , CAT 'S , CAT S'LANGE -EST , KAT KAT -S , CAT 'S , CAT S'LANGE -EST , KAT KAT -S , CAT 'S , CAT S'LANGE -EST , KAT KAT -S , CAT 'S , CAT S'LANGE -EST , KAT KAT -S , CAT 'S , CAT S'LANGE -EST , KAT KAT -S , CAT 'S , CAT S'

woord Analyse 

Wat zijn woorden van gemaakt? U zegt letters? Goed! Nu, heb je ooit 

waarom precies dacht die brieven?

In het Engels, woorden zijn veel; maar wortel van het woord zijn weinig! Wanneer je een wortel woord te leren, leert u met zoveel woorden 

gebouwd met het! Is het niet beheersen van de wortel woorden de snelste manier om uw woordenschat uit te breiden? De wortel woord 

GRAPH komt van het Griekse woord graphein die WRITE betekent. Er zijn zo veel woorden uit deze wortel: biografie, kalligrafie, 

aardrijkskunde, auto-grafiek, paragraaf, grafiet ... Dus onthoud: GRAPH is alles over het schrijven. Wanneer u dit woord wortel, op zoek 

naar een verbinding tussen het woord en iets geschreven.
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Als je de betekenis van de wortel woord weet, kunt u ook denk dat de betekenis van woorden met dezelfde wortel gebruiken, zelfs als u op 

zoek bent naar het woord voor de eerste keer! De wortel woord PHIL komt ook uit de oude Griekse dat betekent dat aan de liefde.

Enkele veel voorkomende woorden die deze wortel bevatten, zijn: bibliofiel (liefhebber van boeken), filosofie (liefde voor de kennis en 

wijsheid), technophile (liefhebber van technologie) en anglophile (liefhebber van alle dingen Engels!). Oude Griekse woorden 'nijlpaarden' 

betekent paard en 'potamus' betekent rivier. Nijlpaard betekent letterlijk rivier paard! Ongetwijfeld, het woord anaconda is van Tamil afkomst! betekent paard en 'potamus' betekent rivier. Nijlpaard betekent letterlijk rivier paard! Ongetwijfeld, het woord anaconda is van Tamil afkomst! betekent paard en 'potamus' betekent rivier. Nijlpaard betekent letterlijk rivier paard! Ongetwijfeld, het woord anaconda is van Tamil afkomst! betekent paard en 'potamus' betekent rivier. Nijlpaard betekent letterlijk rivier paard! Ongetwijfeld, het woord anaconda is van Tamil afkomst! betekent paard en 'potamus' betekent rivier. Nijlpaard betekent letterlijk rivier paard! Ongetwijfeld, het woord anaconda is van Tamil afkomst! 

Op basis van de zinsnede 'Anai-konda' betekenis “nadat een olifant gedood”

risico is uit het Arabisch. 'Al Zahr', waarbij de dobbelstenen betekent. De term nam de betekenis van gevaar, want sinds tijden, games risico is uit het Arabisch. 'Al Zahr', waarbij de dobbelstenen betekent. De term nam de betekenis van gevaar, want sinds tijden, games 

met behulp van dobbelstenen werden geassocieerd met de riskante bedrijf van gokken Etymologie van het Engels taal helpt bij een 

betere uitspraak van woorden net zo Engels is niet een Fonemische taal; Het de letters symbolen niet overeenkomen met de uitspraak 

van de woorden taal. In feite zijn er 26 letters. Deze brieven coderen ongeveer 44 geluiden. De spelling van alle woorden werden 

georganiseerd door Samuel Johnson in 1755 in zijn woordenboek, als een vraag naar documentatie en voor het faciliteren van de 

boekdrukkunst bedrijven (deze bedrijven werd de autoriteiten van de schriftelijke vorm van het Engels in het begin).

Dit verklaart de moeilijkheden bij spelling systeem zoals het aantal stille letters als een hulp- of dummy stille brief, de alternatieve spelling 

patroon dat de dezelfde geluiden, de divergentie in een paar meervoud en onregelmatige werkwoorden als gevolg van de invloed van 

andere talen, de opstelling en de volgorde van de spelling zoals in homografen en homofonen, de overgrote zelf gedefinieerde namen met 

geïmporteerde uitspraak, de geïmporteerde derivationele vormen van veel woorden die afhankelijk is van hoe het is beschikbaar in de 

originele beïnvloeding taal (root) en ga zo maar door. 

Met zo'n historische achtergrond en kenmerken van de taal is het nog steeds mogelijk en belangrijk voor de schijnbaar complexe 

materie ETYMOLOGIE in het curriculum te voeren, zelfs voor beginners in de meest vereenvoudigde vormen samen met activity 

based lesplannen. 

SpellBee internationaal, in de laatste 8 jaar heeft geïntroduceerd etymologie (root woorden en fonetiek) tot 300.000 studenten door middel 

van 1500 scholen in heel India in 22 staten van graad 1 tot graad 9. 60% van de 300.000 studenten behoorden tot 1 st- 4 th rang. van 1500 scholen in heel India in 22 staten van graad 1 tot graad 9. 60% van de 300.000 studenten behoorden tot 1 st- 4 th rang. van 1500 scholen in heel India in 22 staten van graad 1 tot graad 9. 60% van de 300.000 studenten behoorden tot 1 st- 4 th rang. van 1500 scholen in heel India in 22 staten van graad 1 tot graad 9. 60% van de 300.000 studenten behoorden tot 1 st- 4 th rang. van 1500 scholen in heel India in 22 staten van graad 1 tot graad 9. 60% van de 300.000 studenten behoorden tot 1 st- 4 th rang. 

Hun prestaties overtroffen de verwachtingen, terwijl het in feite de concurrentie veel meer moeilijk voor Grade 1 en Grade 2 (vanwege 

honderden studenten krijgen 100/100, zelfs in de tweede band rond) was. Docenten kunnen vertrouwen om etymologie voeren op (vooral bij) 

vroeg stadium zonder aarzeling en twijfels over de studenten het vermogen om te begrijpen en de praktijk te trekken.

Dit artikel wordt u aangeboden door SpellBee International na beoordeling van meer dan 100.000 examens, jaar na jaar, op verschillende 

niveaus en de opleiding van studenten en docenten van 300 instellingen in persoon. Dit kan in uw school worden uitgevoerd!  

Voor vragen, hulp en leiding kunt u mailen naar sdevakanni@gmail.com. Ook aarzel dan niet om onze website 

www.spellbeeinternational.com gebruiken voor het hergebruik van kennis bronnen en periodieke updates in de taal onderwijzen en 

leren.
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Samenstelling Schrijven: een vaardigheid die kan worden geleerd om jonge leerlingen 

Vasugi Balaji 

Research Analyst, The Mother's Dienst Society 

Samenstelling is een daad van het schrijven, die brengt de binnenste vermogen en de creativiteit van de schrijver. Samenstelling in het algemeen elke 

vorm van het schrijven als essay, poëzie, paragraaf, dagboek, een agenda, samenvatting, dialoog schrijven etc. Zelfs het schrijven van een antwoord op 

een vraag of zelfs de uitwerking van een vraag is ook een daad van samenstelling. Het is noodzakelijk dat jonge leerlingen van het Engels worden 

onderwezen de zinsstructuren om een compositie te schrijven.

Een schrijven in het algemeen vereist i) een gedachte inhoud ii) mentale organisatie van gedachten iii) de handeling van het schrijven van iv) de evaluatie van het 

schrijven. De handeling van het schrijven is een vaardigheid die kan worden ontwikkeld en beheerst vanaf zeer jonge leeftijd. De vaardigheid zou kunnen worden 

ontwikkeld door te leren hoe te schrijven en het geven van voldoende mogelijkheden om te oefenen.

Veel scholen onderwijzen samenstelling vanuit het oogpunt van het onderzoek. Een basisstructuur of een standaard template voor het 

schrijven van een compositie wordt gegeven aan studenten als het een essay, brief of enige vorm van samenstelling schrijven. Hoewel ze 

geven de structuur van het schrijven en de leraar heeft een brainstormsessie voor de studenten beginnen te schrijven, de meeste 

studenten vinden het moeilijk om hun gedachten te componeren omdat ze niet veel zorgen over de bouw van de zinnen. De kinderen 

worden onderwezen spelling, woordenschat en grammatica als afzonderlijke entiteiten en vroeg te componeren ze te gebruiken om zinnen 

te vormen. Het ontbreken van het samenstellen van een goede zinnen zou een hindernis om studenten te worden wanneer de gedachte 

heeft in de vorm van schriftelijk te worden gezet en zou een belemmering voor de uitdrukking van de creativiteit van het kind.

Het is noodzakelijk om te leren hoe ze zinnen samen te stellen uit een zeer jonge leeftijd. Uit de primaire secties, wanneer de kinderen hebben een algemeen begrip van 

de aard van de woorden-zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, voornaamwoorden, voorzetsels, voegwoorden-die worden 

gebruikt om een zin samen te stellen. Met deze basiskennis konden de kinderen worden geleerd om een eenvoudige zin samen met een zelfstandig naamwoord en een 

werkwoord dat zou kunnen worden uitgebreid als een toevoeging van een bijvoeglijk naamwoord, een bijwoord of zelfs beide. Ze kunnen ook worden geleerd hoe het 

zelfstandig naamwoord / werkwoord kan worden vervangen door een ander zelfstandig naamwoord / werkwoord, hoe een zelfstandig naamwoord kan worden vervangen 

door een voornaamwoord, hoe de werkwoordsvorm verandert met een meervoudig zelfstandig naamwoord, etc.

Door bovenbouw primair niveau, worden de kinderen worden blootgesteld aan een veel lectuur via verschillende onderwerpen en hebben een betere 

woordenschat. Ze kunnen worden geleerd hoe je de verschillende soorten straffen-eenvoudige, samengestelde, complexe en 

samengestelde-complexe zinnen te schrijven en hoe ze kunnen worden gecombineerd. Later, kunnen de kinderen worden gevraagd om een verhaal 

te lezen en samen te vatten of herschrijven in hun eigen woorden als ze een sterke basis in zinsstructuren. Leer van zinsstructuren laat de kinderen 

om fouten te voorkomen tijdens het schrijven.

Uitleg van de methode hierboven is een uitbreiding van een door de oprichter van The Mother's Dienst Society bedacht. Het werd getest 

en bewezen door hem meer dan 40 jaar geleden, toen hij een leraar in een regering school in Cuddalore, onderwijs studenten van Tamil 

Medium, die niet in staat zijn om een zin te schrijven op hun eigen waren. Een bijzonder student die moest verschijnen voor zijn laatste 

SSLC examen was in staat om in zijn eentje te schrijven met een training voor ongeveer een maand op de basis zinsstructuren en 

samenvatten / zijn lessen herschrijven in zijn eigen woorden. Zo kon hij eerste merkteken krijgen in zijn klas in het Engels, toen hij niet was 

zelfs in staat door te geven in het Engels voor. Hij was een student die vond het onthouden erg moeilijk. We hebben plannen van de 

uitvoering van deze methode met de studenten van Primrose. Omdat het een gulzige lezer niet een persoon een goede schrijver. Het is 

noodzakelijk om een goede basis voor het schrijven in elke taal te hebben. Een goede compositie is er een die rijke inhoud heeft en niet 

degene met bloemrijke taal. Kennis in het fundamenteel zinsbouw zal een uitdrukking voor de vrije stroom van gedachte voor de jonge 

leerlingen te geven.
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Speed Reading for Kids 

Vasugi Balaji 

Research Analyst, The Mother's Dienst Society 

Snelheid lezen is een techniek die gebruikt wordt om zijn vermogen om snel te lezen te verbeteren. Snellezen is een wetenschap die werd ontwikkeld in het westen 

en wordt gebruikt door professionals om te leren hoe om sneller te lezen. Ze tonen aan dat door middel van constante praktijk kunnen we de snelheid van de 

leessnelheid te verdubbelen of verdrievoudigen en ten hoogste 10 keer sneller te verhogen.  

Maar deze methoden zijn niet vaak, omdat die door de tijd. Als we uitgegroeid tot een volwassene de fysieke gewoonten van de manier waarop 

we lezen is zo ingebakken dat het kost veel herscholing en deconditionering aan die monotone gewoonten break-even in te lezen.  

Wij zijn van mening dat de vaardigheden voor snelheid lezen kan worden geleerd in een zeer vroeg en formatieve leeftijd als de kinderen net 

beginnen te lezen. En het zal net zo natuurlijk als het leren van een eerste taal geworden. In leessnelheid leren we het kind naar een breder perifere 

regio te bekijken, zodat de kinderen lezen niet als afzonderlijke woorden, maar als deel van woorden en vervolgens te visualiseren een hele pagina in 

een boek. Het moet een dagelijkse praktijk van 15 minuten. Gemiddeld lezers lezen met een snelheid van ongeveer 250 woorden per minuut in een 

niet-technische materiaal met een typisch begrip van 60%. De top lezers te bereiken meer dan 1000 wpm (woorden per minuut) met bijna 85% 

begrip.  

Een 200-pagina's tellende boek heeft meestal ongeveer 50.000 woorden. Als we 200 woorden per minuut kan lezen, zal het ongeveer 50.000 / 200/60 = 4.17 uur om 

het te lezen. Als we 500 woorden per minuut kunnen lezen, zal het slechts 1,67 uur duren om te lezen. Als een kind 800 WPM kan lezen, zal het slechts 1,00 uur om 

een boek te lezen. Dit zou een kind in staat te stellen zelfs twee / drie boeken per dag te lezen.

Elon Musk is een beroemde vraatzuchtige lezer. Hij kon twee boeken in één dag te lezen. Hoewel Musk heeft graden in de natuurkunde en 

economie, is hij autodidact in de ruimtevaart en automotive engineering, de twee belangrijkste zorgen van zijn ondernemingen, SpaceX en 

Tesla.
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Met behulp van literatuur in het onderwijs 

Janani Ramanathan 

Associate Fellow, World University Consortium 

We hebben altijd gezegd verhalen voor kinderen van alle leeftijden. We vertellen hen heeft deze band met hen, ze vermaken, krijgen ze te eten, of gaan slapen. We 

hebben ook bekend dat verhalen onderwijzen. Ze leren moraal, ethiek, het leven waarden, religieuze principes, zelfs het management lessen. Dit is onderdeel van de 

waarde van de fabels van Aesopus, Panchatantra verhalen, jataka, en de heldendichten, folklore en sprookjes van alle regio's. In georganiseerde onderwijs, hebben veel 

leraren verhalen, biografieën, case studies, films en populaire tv-series gebruikt om een punt in hun les te illustreren. Dit maakt de les die anders zouden blijven een 

eendimensionaal beeld tot leven komen. Studenten zitten en luister met een grotere belangstelling. Ze begrijpen beter als ze de parallel in het verhaal te zien. Een analogie 

helpt hen te behouden wat ze hebben geleerd goed na het examen is geschreven, de cijfers worden ontvangen en ze gaan naar het volgende jaar. Progressive scholen en 

leerkrachten aan te moedigen sommige gebruik van fictie om bepaalde onderwerpen en thema's te leren, maar de waarde van de literatuur is nog steeds grotendeels niet 

erkend door de meeste. Een verhaal is niet zomaar een product van de verbeelding van een creatieve schrijver of een hulpmiddel voor entertainment. Het weerspiegelt het 

leven. Het beschrijft een plaats en een tijd, de politieke sfeer, economische situatie, sociale houding, wetenschappelijke ontwikkelingen, en de waarden en ambities van 

mensen en de samenleving. Zo, een verhaal dat de essentie van de geschiedenis, aardrijkskunde, politiek, economie, psychologie vangt en in sommige gevallen, 

wetenschap is een enorme educatieve middelen die wachten om te worden aangeboord. Het geeft meer inzicht in al deze onderwerpen, omdat het de persoonlijke 

psychologische en sociale bewustzijn van de personages met een veel grotere diepte en realisme dan een leerboek over het onderwerp kan geeft. We weten niet echt iets 

weten volledig totdat we hebben meegemaakt. Mental inzicht geeft ons de informatie, niet het gevoel, emotie en tastbare concreetheid van ervaring. Het is het verschil 

tussen het lezen over een persoon of plaats of gebeurtenis en eigenlijk ervaren. Literatuur vermindert dit verschil door het verstrekken van de extra dimensie van 

ervaringsleren-leven gericht kennis te abstract intellectuele kennis. emotie en tastbare concreetheid van ervaring. Het is het verschil tussen het lezen over een persoon of 

plaats of gebeurtenis en eigenlijk ervaren. Literatuur vermindert dit verschil door het verstrekken van de extra dimensie van ervaringsleren-leven gericht kennis te abstract 

intellectuele kennis. emotie en tastbare concreetheid van ervaring. Het is het verschil tussen het lezen over een persoon of plaats of gebeurtenis en eigenlijk ervaren. 

Literatuur vermindert dit verschil door het verstrekken van de extra dimensie van ervaringsleren-leven gericht kennis te abstract intellectuele kennis.

Een avontuur verhaal als Around the World in 80 Days kan de leer van de geografie aan te vullen op een onderhoudende manier. David Copperfield portretteert de 

menselijke kant van de Industriële Revolutie. Les Misérables en The Idiot zijn, naast vele andere dingen, ook verhandelingen in de menselijke psychologie. The Tale of 

Two Cities en Gone with the Wind blik op politieke en historische gebeurtenissen vanuit meerdere hoeken. De politieke machinaties in De Drie Musketiers beschreven 

geven een historisch perspectief van de militaire bestuur en de internationale betrekkingen. Pride and Prejudice, een romance, kan de geheimen van grote prestatie te 

leren evenals de theorie van de sociale evolutie. En het is niet zo dat een verhaal kan worden gebruikt om slechts één dimensie van het leven te illustreren. Zelfs een enkel 

verhaal of gebeurtenis bevat alle leven in en alleen wanneer we brengen de volle werkelijkheid van het leven in een verhaal doet het echt te brengen zijn ervaringskennis. 

Around the World in 80 Days kunnen aardrijkskunde leren. Het kan ook leren de geschiedenis van het reizen, kolonisatie, het internationaal recht, en de culturele en 

religieuze verschillen in verschillende delen van de wereld. Het kan ook worden gebruikt om de hoge principes en positieve waarden te illustreren in een, in dit geval 

Phileas Fogg-stiptheid, kalmte, moed, vrijgevigheid, volmaaktheid die hem helpen te bereiken in zijn avontuur en in het leven. Wanneer een docent integreert een verhaal 

in haar lessen, in een of meer vakken, de takken van de kennis die in silo's worden gescheiden in onze huidige methode van het onderwijs te krijgen met elkaar verbonden. 

In toont parallellen tussen de lessen en een leven situatie ook al is het in een stuk van fictie, de docent is in staat om de leerling naar betrekking hebben op het leren. Zo is 

het gebruik van de literatuur in het onderwijs overbrugt twee hiaten. De horizontale afstand tussen de verschillende aspecten van de werkelijkheid wordt verwijderd door 

met de interlinks over verschillende onderwerpen. Wanneer een verhaal wordt gebruikt om het leven relevantie van wat er wordt geleerd te laten zien, als leerboek leren 

wordt geponeerd in een real life situatie, kennis niet abstract meer blijven en de verticale discrepantie tussen de student en de les wordt verwijderd. Onderwijs wordt 

transdisciplinair, wissen kunstmatige grenzen en het mogelijk maken de studenten om volledig te zien, zoals zij zouden moeten later in het werk en in het leven. het gebruik 

van literatuur in het onderwijs overbrugt twee hiaten. De horizontale afstand tussen de verschillende aspecten van de werkelijkheid wordt verwijderd door met de interlinks 

over verschillende onderwerpen. Wanneer een verhaal wordt gebruikt om het leven relevantie van wat er wordt geleerd te laten zien, als leerboek leren wordt geponeerd in 

een real life situatie, kennis niet abstract meer blijven en de verticale discrepantie tussen de student en de les wordt verwijderd. Onderwijs wordt transdisciplinair, wissen 

kunstmatige grenzen en het mogelijk maken de studenten om volledig te zien, zoals zij zouden moeten later in het werk en in het leven. het gebruik van literatuur in het 

onderwijs overbrugt twee hiaten. De horizontale afstand tussen de verschillende aspecten van de werkelijkheid wordt verwijderd door met de interlinks over verschillende 

onderwerpen. Wanneer een verhaal wordt gebruikt om het leven relevantie van wat er wordt geleerd te laten zien, als leerboek leren wordt geponeerd in een real life 

situatie, kennis niet abstract meer blijven en de verticale discrepantie tussen de student en de les wordt verwijderd. Onderwijs wordt transdisciplinair, wissen kunstmatige 

grenzen en het mogelijk maken de studenten om volledig te zien, zoals zij zouden moeten later in het werk en in het leven. wanneer leerboek leren wordt geponeerd in een real life situatie, kennis niet abstract meer blijven en de verticale discrepantie tussen de student en de les wordt verwijderd. Onderwijs wordt transdisciplinair, wissen kunstmatige grenzen en het mogelijk maken de studenten om volledig te zien, zoals zij zouden moeten later in het werk en in het leven. wanneer leerboek leren wordt geponeerd in een real life situatie, kennis niet abstract meer blijven en de verticale discrepantie tussen de student en de les wordt verwijderd. Onderwijs wordt transdisciplinair, wissen kunstmatige grenzen en het mogelijk maken de studenten om volledig te zien, zoals zij zouden moeten later in het werk en in het leven.
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Elk verhaal is een les in vervulling. Wanneer de protagonisten slagen, is het een positieve les. Iedere storing in het verhaal is een even 

krachtige les over wat niet te doen. Grote auteurs hebben de essentie van vervulling in hun verhalen vastgelegd. Elk verhaal kan een 

rijke case study dat de waarden die helpen in vervulling, en de interne en externe elementen die ons verhinderen om vooruitgang te 

boeken leert zijn. Literatuur kan ons onderwijs verheffen indien, afgezien van aanvulling en integratie van academische kennis, gebruiken 

we het voor elk kind de wetten van het leven en prestatie en de manier waarop het leven reageert op al onze gedachten, impulsen en 

handelen te onderwijzen.
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Schoonheid der Wiskunde en overwinnen van de lijdensweg van Math Education 

Vani Senthil 

Research Analyst, The Mothers Dienst Society 

De wonderen van aard zijn beschreven en geïllustreerd in de poëzie, muziek en diverse kunstvormen als schilderijen, fotografie en dans. 

Schoonheid in de natuur manifesteert als symmetrie, ritme en balans. Dit zijn de fundamentele eigenschappen van de wiskunde. Leonardo Da 

Vinci begreep dat de natuur schrijft haar wetten in wiskundige taal . Hij realiseerde zich dat wiskunde was de sleutel tot het draaien van Vinci begreep dat de natuur schrijft haar wetten in wiskundige taal . Hij realiseerde zich dat wiskunde was de sleutel tot het draaien van Vinci begreep dat de natuur schrijft haar wetten in wiskundige taal . Hij realiseerde zich dat wiskunde was de sleutel tot het draaien van Vinci begreep dat de natuur schrijft haar wetten in wiskundige taal . Hij realiseerde zich dat wiskunde was de sleutel tot het draaien van 

waarnemingen in de theorieën. Hij onthulde de schoonheid van de natuur in zijn kunst, architectuur en wetenschappelijke uitvindingen. Hij zei “Er waarnemingen in de theorieën. Hij onthulde de schoonheid van de natuur in zijn kunst, architectuur en wetenschappelijke uitvindingen. Hij zei “Er waarnemingen in de theorieën. Hij onthulde de schoonheid van de natuur in zijn kunst, architectuur en wetenschappelijke uitvindingen. Hij zei “Er 

is geen zekerheid in de wetenschappen, waar de wiskunde niet kan worden toegepast”. Wiskunde is de architectuur van het hele universum. is geen zekerheid in de wetenschappen, waar de wiskunde niet kan worden toegepast”. Wiskunde is de architectuur van het hele universum. 

Het is de taal van de natuur en heeft de woordenschat te voelen van de wereld om ons heen. Ons onvermogen om de natuur waar te nemen en 

te communiceren op het gebied van wiskunde betekent alleen de fout in ons onderwijs. Hemachandra, een Indiase taalkundige ontdekte een 

wiskundige serie Sanskriet gedichten observeren van het ritme van de lettergrepen. Hij formuleerde de volgorde en gaf een eenvoudig bewijs 

door het relateren van de volgorde om de lange en korte beats van tabla (slaginstrument). Dezelfde wiskundige sequentie werd ontdekt door 

Fibonacci, toen hij zich afvroeg over de groei van de bevolking van konijnen. Deze sequentie wordt overal in de natuur, in de inrichting van 

bladeren, bloemblaadjes, schelpen en meer. Nieuwsgierigheid en verbeelding stimuleren van wiskundig denken. We moeten een verzorgende 

omgeving voor kinderen om hun natuurlijke nieuwsgierigheid te volgen. Nieuwsgierigheid wordt uitgedrukt in de vorm van het stellen van 

vragen. Er is niet zoiets als verkeerde vragen. Het maakt niet uit hoe dom of niet-verwante ze ook mogen lijken, kunnen vragen een open geest 

leiden tot nieuwe ontdekkingen.

Wanneer kinderen een bewustzijn van de wereld te krijgen, leren ze mathematisch denken over de wereld om hen heen. Wiskunde moet 

worden onderwezen als een natuurlijke, intuïtieve taal die helpt kinderen uit te drukken en te communiceren hun denkproces. Maar 

wiskunde wordt onderwezen als een vreemde taal, waar we onthouden de geluiden en niet de taal niet begrijpen. We begrijpen niet de 

context van de wiskundige symbolen, hun toepassing en tegenhanger in de echte wereld.

Een klasse van 30 studenten werden gesteld een uitdaging - iedereen moet handen met steeds andere klasgenoot schudden en vind het totaal 

aantal handdrukken, zonder herhaling. De kinderen probeerden om op te treden op het probleem, trok schema's en dachten dat het veel 

gemakkelijker is om het probleem op te lossen in een kleine groep, bestaande uit 3 kinderen. Terwijl ze toename van het aantal kinderen in de 

groep, merkte zij af van het aantal kinderen en handdrukken. Met genoeg monsters, zochten zij naar een patroon en veralgemeende het antwoord 

voor 30 studenten. Deze ervaringsgerichte begrip en redeneren, zou verloren zijn gegaan als de kinderen de formule voor combinatoriek 

aanvankelijk werden onderwezen. De Formule n (n - 1) / 2 en vervangen n met 30, kan het antwoord in een minuut te geven, maar het geeft geen aanvankelijk werden onderwezen. De Formule n (n - 1) / 2 en vervangen n met 30, kan het antwoord in een minuut te geven, maar het geeft geen aanvankelijk werden onderwezen. De Formule n (n - 1) / 2 en vervangen n met 30, kan het antwoord in een minuut te geven, maar het geeft geen 

kennis aan de student die deze formule zo snel als hij opgeslagen zal vergeten. 

Het vermogen om te begrijpen en waarnemen nummers op het niveau van gewaarwordingen wordt genoemd als 'Number Sense'. Number 

is een abstract idee. Number sense is een fundamentele manier om cijfers concreet en visueel relateren, dus het wordt echt aan de student. 

Visueel leren is een sleutel tot i te krijgen ntuitive getalbegrip. Visuele voorstellingen zijn niet alleen boeiend, maar ze transformeren Visueel leren is een sleutel tot i te krijgen ntuitive getalbegrip. Visuele voorstellingen zijn niet alleen boeiend, maar ze transformeren 

abstracte wiskundige concepten in fysieke tastbare objecten. Hoogleraren aan de Stanford Graduate School of Education, hebben VS bleek abstracte wiskundige concepten in fysieke tastbare objecten. Hoogleraren aan de Stanford Graduate School of Education, hebben VS bleek 

dat visueel leren heeft geleid tot 50% gemiddelde verbetering in testscores, en stimuleerde studenten betrokkenheid, doorzettingsvermogen 

en mentaliteit. 4 Een aantal van 's werelds beste wiskundigen te gaan bijna geheel met een visuele wiskunde. en mentaliteit. 4 Een aantal van 's werelds beste wiskundigen te gaan bijna geheel met een visuele wiskunde. en mentaliteit. 4 Een aantal van 's werelds beste wiskundigen te gaan bijna geheel met een visuele wiskunde. 

Singapore heeft consequent scoorde op de top in het Programme for International Student Assessment (PISA), een wereldwijd 

onderzoek naar schoolprestaties scholieren over wiskunde, wetenschap en 

4 https://www.youcubed.org/evidence/visual-math-improves-performance/ 4 https://www.youcubed.org/evidence/visual-math-improves-performance/ 
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lezing. 5 Singapore Maths programma maakt gebruik van visueel leren en er in slaagt beheersing van wiskundige vaardigheden. Problemen worden gegeven met lezing. 5 Singapore Maths programma maakt gebruik van visueel leren en er in slaagt beheersing van wiskundige vaardigheden. Problemen worden gegeven met lezing. 5 Singapore Maths programma maakt gebruik van visueel leren en er in slaagt beheersing van wiskundige vaardigheden. Problemen worden gegeven met lezing. 5 Singapore Maths programma maakt gebruik van visueel leren en er in slaagt beheersing van wiskundige vaardigheden. Problemen worden gegeven met 

fysieke objecten op een concrete manier en vervolgens de kinderen wordt gevraagd om het idee als een diagram vertegenwoordigen. Pas in de laatste stap wordt 

het probleem gegeven met behulp van cijfers en symbolen. Deze strategieën hebben geholpen de kinderen om sneller te leren en ze effectief toe te passen. Er zijn het probleem gegeven met behulp van cijfers en symbolen. Deze strategieën hebben geholpen de kinderen om sneller te leren en ze effectief toe te passen. Er zijn 

betere manieren om de kennis uit herhalingen van de feiten vast te houden, uit elkaar totdat de kinderen hun interesse verliezen.

Bijvoorbeeld, wanneer vermenigvuldiging wordt onderwezen in de traditionele methoden, kinderen worden gedwongen om rote onthouden van de tafels 

van vermenigvuldiging, herhaal het eindeloze tijden en gezien getimede tests om te beoordelen of zij het concept hebben begrepen. Onthouden van de 

symbolen en getallen eerst en dan hen te vragen om hetzelfde idee in de praktijk toe te passen heeft geen zin om het kind, als ze lijken te zijn in twee 

verschillende werelden. In Singapore Maths Program, leren kinderen de hand van concrete materialen zoals blokken of kralen. Ze kunnen verschillende 

11 blokken te tellen en je ziet een terugkerend patroon in. Dan diagrammen of gegeven visuals trekken ze aan het idee dat het geleerde te 

vertegenwoordigen. Ten slotte is de leraar maakt gebruik van symbolen en getallen te laten zien hoe het idee in wiskundige taal te schrijven.  

Stap 1: 

Stap 2: 

Stap 3:  

In India, wordt visueel leren benadrukt in lagere klassen in de lagere school, maar gezien na de vroege stadia van het onderwijs, in de veronderstelling dat het niet nodig is 

voor middelbare scholieren om abstracte wiskunde te leren. Schatting, patroon en ruimtelijke erkenning kan alleen worden gegeven met behulp van beelden en fysieke 

objecten. Wij accepteren gemakkelijk dat het vergelijken van de grootte of het schatten van de afstand tussen objecten visueel leren nodig om de 'sense of scale' te krijgen. 

Op dezelfde manier moeten we 'number sense' met behulp van visuele hulpmiddelen en manipulatiematerialen leren, zodat kinderen wiskunde kunnen begrijpen en de 

capaciteit hebben om hun ideeën te communiceren. Het zien van nummers op verschillende manieren is de sleutel tot nummer gevoel te ontwikkelen en vlotheid van Maths 

taal op te bouwen. Met behulp van deze methode leren kinderen wiskunde feiten en de context. Ze kunnen intuïtief de abstracte wiskunde concepten toe te passen in hun 

dagelijks leven, en hun opleiding blijft om hun wereld relevant. Dit motiveert hen om aandacht te besteden aan wat er wordt onderwezen en na te denken over de ideeën, 

zelfs na hun klasse is voorbij. De instrumenten voor het onderwijzen van deze benadering zijn de zeer dezelfde tools die worden weggegooid na de lagere school - 

puzzels, blokken, Lego, dobbelstenen, Rubik's kubus en activiteiten zoals papier vouwen, opsporing punten, goocheltrucs en tandenstoker modellering. Manjul Bhargava 

won zijn Fields-medaille, die wordt beschouwd als Mathematics' equivalent van de Nobelprijs met behulp van de eenvoudigste Rubik's kubus. Hij biedt ook een seminar 

over “The Mathematics of Magic Tricks” in Princeton University, en wordt gevierd als bijzonder hoogleraar De instrumenten voor het onderwijzen van deze benadering zijn 

de zeer dezelfde tools die worden weggegooid na de lagere school - puzzels, blokken, Lego, dobbelstenen, Rubik's kubus en activiteiten zoals papier vouwen, opsporing 

punten, goocheltrucs en tandenstoker modellering. Manjul Bhargava won zijn Fields-medaille, die wordt beschouwd als Mathematics' equivalent van de Nobelprijs met 

behulp van de eenvoudigste Rubik's kubus. Hij biedt ook een seminar over “The Mathematics of Magic Tricks” in Princeton University, en wordt gevierd als bijzonder 

hoogleraar De instrumenten voor het onderwijzen van deze benadering zijn de zeer dezelfde tools die worden weggegooid na de lagere school - puzzels, blokken, Lego, dobbelstenen, Rubik's kubus en activiteiten zoals papier vouwen, opsporing punten, goocheltrucs en tandenstoker modellering. Manjul Bhargava won zijn Fields-medaille, die wordt beschouwd als Mathematics' equivalent van de Nobelprijs met behulp van de eenvoudigste Rubik's kubus. Hij biedt ook een seminar over “The Mathematics of Magic Tricks” in Princeton University, en wordt gevierd als bijzonder hoogleraar

5 http://www.oecd.org/education/singapore-tops-latest-oecd-pisa-global-education-survey.htm 5 http://www.oecd.org/education/singapore-tops-latest-oecd-pisa-global-education-survey.htm 
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door zijn studenten. Dit bevestigt het punt dat spellen en puzzels zijn wiskundige technieken die niet kan worden genegeerd als kinderachtige manieren om 

midden-en middelbare school wiskunde leren.

Visueel leren en de vrijheid om te verkennen zal toestaan kinderen om wiskundige concepten die zijn gereserveerd voor college en onderzoekers te 

begrijpen. Niet-Euclidische meetkunde is het spel van een kind als hij is toegestaan om vormen te tekenen op papier en een bal, en de resultaten te 

vergelijken. Ze kunnen hun eigen fractals te formuleren en te berekenen onregelmatige vormen door het uitvoeren van experimenten en generalisatie. 

We moeten het stigma op visuele leermethoden te verwijderen en het opbouwen van de klas omgeving die alle leerlingen aanmoedigt om deel te nemen 

en voelen gevalideerd voor hun denken. Er is meer dan een antwoord op een vraag en er zijn verschillende manieren om te komen tot een antwoord. We 

moeten ons succes te vieren en ook genieten van de fouten in de klas, als fouten zijn een integraal onderdeel van het leerproces. Docenten kunnen het 

denkproces bewust te maken, maar de studenten helpen identificeren van de verschillende soorten fouten. Sommige fouten worden gemaakt tijdens de 

Eureka momenten, wanneer er een nieuw idee opduikt en het wordt uitgedrukt zonder na te denken door middel van verschillende feiten. Fouten zijn 

gebonden aan gebeuren wanneer een kind probeert een bekend begrip toe te passen om een nieuwe instelling. Dit zijn vet fouten die moeten worden 

aangemoedigd en beloond voor het nemen van het avontuur in het onbekende. Kinderen moeten in staat zijn om een dergelijke vet fouten te 

onderscheiden van slordige fouten die moeten worden vermeden. Calculus wordt onderwezen als “de tak van wiskunde die zich bezighoudt met de 

beperkingen en de differentiatie en integratie van functies van één of meer variabelen”. Als ze geleerd hebben door middel van visuele leermethoden, 

kunnen de kinderen de patronen en de manier waarop de patronen te veranderen in successie te zien. Deze snelheid van verandering is de 

fundamentele idee van calculus. Algebra vergelijkingen geformuleerd door het vinden van patronen in aantal en calculus vindt patronen in algebra.

Slechts enkele wellicht geïnteresseerd zijn in het krijgen in de details van de calculus, maar iedereen moet in staat zijn om wiskunde te bewonderen en 

onze geest uit te breiden in het proces. We zouden niet geïnteresseerd in de versnelling van de raket in de ruimte gelanceerd, maar we zijn erg enthousiast 

om het tempo van de toename van onze salaris na verloop van tijd te leren kennen. In de traditionele methode, wiskunde onderwijs is op een vraag van de 

kinderen stellen en hen vertellen de stappen om de antwoorden te vinden. De focus ligt op het memoriseren van de procedure om het antwoord te vinden. 

Geleerd door deze werkwijze, kan een kind de formule toe en los de vierkantsvergelijking. Maar als een kind de vrijheid om te verkennen gegeven en geleid 

naar patronen daarin vindt, zal hij het oneindige patroon dat is verborgen in de vierkantsvergelijking vinden.

Bijvoorbeeld, de vergelijking op te lossen, x 2 = 2 het kind wordt geleerd om sluit de waarden van de kwadratische formule en lost x. Bijvoorbeeld, de vergelijking op te lossen, x 2 = 2 het kind wordt geleerd om sluit de waarden van de kwadratische formule en lost x. Bijvoorbeeld, de vergelijking op te lossen, x 2 = 2 het kind wordt geleerd om sluit de waarden van de kwadratische formule en lost x. 
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Maar als hij wordt verhuurd om te verkennen, zou hij ontdekken de oneindige voortgezette-fractie verborgen in de vergelijking.  

Een hoge filosofische waarheid, “Infinity is opgenomen in het eindige” kan worden gerealiseerd door een kind toen hij leert om te denken in de 

wiskundige taal. Leren zonder context maakt Wiskunde een moeilijk en saai onderwerp. Wanneer de studenten krijgen fluency van wiskunde concepten wiskundige taal. Leren zonder context maakt Wiskunde een moeilijk en saai onderwerp. Wanneer de studenten krijgen fluency van wiskunde concepten wiskundige taal. Leren zonder context maakt Wiskunde een moeilijk en saai onderwerp. Wanneer de studenten krijgen fluency van wiskunde concepten 

en meesterschap over de vaardigheden op een intuïtieve manier kunnen ze hun kennis op alle gebieden van de studie uit te drukken.



48 

Effectief lespraktijk in Mathematics Education: Understanding vergelijkingen 

door middel van grafieken 

Yogaraj   

Directeur van LOCUS, Instituut voor Math-Science Education 

In de wiskunde, de fobie dat de meesten van ons stoort steeds meer een onderdeel van een groter probleem zijn. Velen, misschien wel het grootste 

deel van de studenten en docenten hebben een verkeerd idee dat de wiskunde is het onderwerp met veel formules en definities die moeten worden 

geleerd door-hart. Zij zijn ervan overtuigd door het doen van veel van wiskunde dat ze de vaardigheid om mathematisch denken kan verwerven. Maar 

de trieste waarheid is, de belangrijkste processen zoals generalisatie en redeneren gebeuren niet in wiskunde leren. Volgens de Nationale curriculum 

kader - 2005, “het ontwikkelen van vaardigheden van kinderen voor mathematisering is het belangrijkste doel van de wiskunde onderwijs”.  

Op de middelbare school wiskunde, is het doen van wiskunde meer procedurele geworden. Maar het is belangrijk om te weten 

hoe mathematise dan veel van de wiskunde te leren kennen. In het geval van algebra, worden de studenten gevraagd om op te 

lossen, factoriseren en vereenvoudigen van de gegeven vergelijkingen. In onze ervaring, een van de belangrijkste uitdagingen 

voor zowel docenten en studenten die we waarnemen is in het begrijpen van een vergelijking, de structuur en eigenschappen. 

De abstractheid van omgaan met vergelijkingen moet worden gewist. Het uitgangspunt is dat de uitdaging om les te geven is 

niets anders dan het oplossen van het leren van uitdagingen. Terwijl mathematising van een kind denkproces, is het belangrijk 

om zijn / haar aanpak van wiskundige concepten te smeden. Om de schoonheid achter de vergelijkingen te begrijpen, de tool die 

we gebruiken in de klas 'Grafieken'. Elke vergelijking in wiskundige overeen met een grafiek. Bijvoorbeeld,  

Ontbinden p (x) = x 3+ X 2- 2x Ontbinden p (x) = x 3+ X 2- 2x Ontbinden p (x) = x 3+ X 2- 2x Ontbinden p (x) = x 3+ X 2- 2x Ontbinden p (x) = x 3+ X 2- 2x 

Algebraïsch aanschouwelijk 

p (x) = x 3+ X 2- 2x p (x) = x 3+ 2x 2- X 2-p (x) = x 3+ X 2- 2x p (x) = x 3+ 2x 2- X 2-p (x) = x 3+ X 2- 2x p (x) = x 3+ 2x 2- X 2-p (x) = x 3+ X 2- 2x p (x) = x 3+ 2x 2- X 2-p (x) = x 3+ X 2- 2x p (x) = x 3+ 2x 2- X 2-p (x) = x 3+ X 2- 2x p (x) = x 3+ 2x 2- X 2-p (x) = x 3+ X 2- 2x p (x) = x 3+ 2x 2- X 2-p (x) = x 3+ X 2- 2x p (x) = x 3+ 2x 2- X 2-p (x) = x 3+ X 2- 2x p (x) = x 3+ 2x 2- X 2-p (x) = x 3+ X 2- 2x p (x) = x 3+ 2x 2- X 2-

2x p (x) = x 2 ( x + 2) -x (x + 2) p 2x p (x) = x 2 ( x + 2) -x (x + 2) p 2x p (x) = x 2 ( x + 2) -x (x + 2) p 

(x) = (x + 2) (x 2- x) p (x) = (x + (x) = (x + 2) (x 2- x) p (x) = (x + (x) = (x + 2) (x 2- x) p (x) = (x + 

2) (x-1) x 

Met behulp van grafische rekenmachines zoals Desmos en Geogebra, hebben we deze aanpak bij Locus uitgevoerd en hebben ervaren 

dat het leerdoel is het verhogen van de rente in de richting van conceptuele leren van wiskunde onder onze studenten. Door het tekenen 

van de grafiek van de vergelijkingen, waar mogelijk, krijgen de leerlingen een hands on kennis over wat hij / zij doet.  

Future Roadmap: Door onze sociale onderneming genaamd “Mathematica” We zijn begonnen met het inprenten van deze filosofie door middel 

van in dienst lerarenopleidingen op verschillende niveaus. Nu hebben we komen met pre-serviceprogramma's voor die die het onderwijs 

onderwijs in B.Ed. hogescholen streven naar docenten in de nabije toekomst. Dus hebben we verhuisd van de opleiding van de oudere 

generatie te vangen ze jong om een effectieve invloed hebben op hun manier van lesgeven te maken.  
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