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சைக்க ோக ோட்டோர் (Psychomotor) – வெறும் 
உடற்பயிற்சிசைக்  ோட்டிலும் மி வும் சிறப்போனது 

பல சூழ்நிசல ளுக் ோன ஒரு பதில் 
உைர்வு ணைக் ண யாளுவதில் உள்ை சிர ங் ள், வைர்ச்சி ோர்ந்த அோதாரை நிணேண  ள், உடல் 

ோர்ந்த அசேௌ ரியம், உடேணேவில் சிர ங் ள் அல்ேது  ற்ேவர் ளுடன் சதாடர்புச ாள்வதில் 

பிரச்ேணன ள் முதோனவற்றுக்கு ணேக்ல ால ாட்டார் பே சூழ்நிணே ளில் தனிப்பட்ட உதவிணய 

வழங்குகின்ேது. இது எந்த வயதிலும் பயன்படுத்திக்ச ாள்ை முடியும் ஒரு வாய்ப்ணப 

வழங்குகின்ேது! 

சைக்க ோக ோட்டோர் என்பது என்ன? 

ணேக்ல ால ாட்டார் சிகிச்ணே என்பது உடலியக் ம் அல்ேது உைர்வு ோர்ந்த பிரச்ேணன ள், நடத்ணத 

ோர்ந்த பிரச்ேணன ள் அல்ேது  ற்ேவர் ளுடனான தங் ைது உேவுமுணே ளில் சிர ங் ணைக் 

ச ாண்டிருக்கும் குழந்ணத ள், வைர் இைம்பருவத்தினர்  ற்றும் வயதுவந்லதார் ஆகிலயார் ளுக்கு 

ஏற்ேதாகும். அவர் ள் அறிவு, உைர்வு  ற்றும் எண்ைம் ஆகியவற்றுக்கு இணடலய உள்ை 

உேவுமுணேணயயும், இந்த உடல்ரீதியான தைம், குறிப்பா  இயக் ம் எவ்வாறு  ட்டுப்பாட்டுக்குள் 

வருகிேது என்பணதயும் புரிந்துச ாள்வார் ள். எனலவ தான் ணேக்ல ால ாட்டாரின் ண யக் 

குறிக்ல ாைா  உடல் அணேவு உள்ைது. ஒரு நபர் தனது  ண்ணை நிர்வகிப்பதற்கும் 

ணேக்ல ால ாட்டார் உதவுகிேது: உடல் நிணேக்கும் கூடுதோ , இது உைவியல், ேமூ ம்  ற்றும் 

 ோச்ோரம் ோர்ந்த தாக் ங் ணையும்  ைக்கில் எடுத்துக்ச ாண்டு, ஒரு நபணர வடிவண க்கிேது. 

சைக்க ோக ோட்டோரோல் என்ன வைய்ை முடியும்? 

 க் ளிடம் ஏற் னலவ உள்ை வைஆதாரங் ணைச் ணேக்ல ால ாட்டார் ஊக்குவிக்கிேது, ல லும், 

அவர் ள் தங் ளுணடய உடணேச் சிேப்பா  அறிந்துச ாள்ைவும் உதவுகிேது. குறிப்பா , 

கீழ்க் ண்டவற்றில் ஆதரவளிக்கின்ேது: 

• உடலியக் த் திேன் ள் 

• சுயோர்பு நிணே 

• ேமூ த் தகுதி 

• தங் ளிடமும்  ற்ேவர் ளிடமும் நம்பிக்ண  ணவத்தல் 

• தங் ளுணடய சுய நடத்ணதணய ஒழுங்குபடுத்திக் ச ாள்வதற் ான திேன் 

• உடல்  ற்றும் உைர்வு ோர்ந்த நிணேக்கு இணடலயயான ே நிணே,  ற்றும் 

•  கிழ்ச்சியுடன் நட ாடுதல். 

தடுப்பு நடவடிக்ண யா ப் பயன்படுத்தும் லபாது, ணேக்ல ால ாட்டரால் வாழ்க்ண த் தரத்ணத 

ல ம்படுத்தி, சதாடக்  குழந்ணதப்பருவத்தில் ஏற் னலவ உள்ை தனிப்பட்ட வைர்ச்சிணய 

ஊக்குவிக்  முடியும். 

சைக்க ோக ோட்டோருக்கு ைோர் பணம் தருகிறோர் ள்? 

ணேக்ல ால ாட்டாருக் ான ஈட்டுத்சதாண யானது, தனிப்பட்ட  ா ாைங் ளில் சவவ்லவறு 

முணே ளில் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிேது. கீழ்க் ண்டவர் ணைத் சதாடர்புச ாள்வது மி வும் 

சிேப்பாகும்: 

• உங் ள்  ாநிேத்தில் உள்ை ணேக்ல ால ாட்டார் சுவிட்ஸர்ோந்தின் சதாடர்பு நபர், அல்ேது 

• தனிப்பட்ட ணேக்ல ால ாட்டார் சிகிச்ணேயாைர் ள் அல்ேது உங் ள் பகுதியில் உள்ை 

சிகிச்ணேயாைர் ள் 

கூடுதல் த வல் ணை பின்வரும் இணையத்தைத்தில்  ண்டறியோம்:  

www.psychomotorik-schweiz.ch 


