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REGULATION

INTRODUCTION

The Teachers Training Certificate Course in Indian Music shall be in all Disciplines to enable
the students to take up the teacher’s job.

The course will be conducted at the Department of Music of this University and the course

duration shall be one year. 

OBJECTIVE

The objective of the course will be to train qualified Diploma holders in Music to acquire

adequate knowledge to teach music for school students.  On successful completion of the course,

the candidates will have knowledge in teaching methods, understanding the psychology of the young

students and different type of songs which will create interest to students in Music.

ELIGIBILITY FOR ADMISSION

The following criteria will make the candidates eligible for the course:

a. A pass in Higher Secondary (+2) with 45% of Marks (Examination)

b. “Passed the Diploma /Title course in Music in this University or other Universities 
accepted by the syndicate as equivalent there to “or” passed Higher Grade 
examination in music conducted by the Government of Tamil Nadu”.

c. Aptitude for teaching and possession of knowledge equal to an “Isai Kalaimani” title 
holder as adjudged by a committee who will conduct an entrance test for admission 
into the course.

d. A minimum age of 18 years of completion and a maximum of 30 years completion as 
on 1st July of the year of entry.  Any  age relaxation will be followed as per Govt. norms.

CONDUCT OF THE COURSE
 

The course will have the following subjects for training and examinations:

a. Special Methods
b. General Methods
c. Pedagogy 

Education Psychology (Part-A)
School Administration (Part-B)

d. Teaching Practical
The detailed syllabus is laid down in the later paragraphs.



EXAMINATION SCHEME

Candidates will be sent to the University examination only when they have put in 75% of

attendance and also if their conduct and progress are satisfactory.  However it shall be open to the

syndicate to grant exemption to a candidate who falls short from 75% of attendance for valid reasons

on the recommendation of the Head of the Department.

There will be two modes of examinations viz., internal assessment and assessment at the

examination.   The internal  assessment  will  be  a progressive  assessment  throughout  the training

session and shall be known as “Session Marks”.  The weightage for this and examination marks is

indicated in the table below.

The  session  marks  of  15  each  will  be  shared  between Music  & Educational  Psychology

Department.

Subject Syllabus
Hours 

Weekly 
Instructing 
Hours 

Exam 
Duration 

Exam 
Marks

 Session 
Marks

Total Marks

Special Methods 65 2 3 100 100
General Methods 65 2 3 100 100
Education Psychology
(Part-A)

25 2 1.5 60

School Administration
(Part-B)

25 2 1.5 40 100

Teaching Practical 100 1 As
required

70 15 100

2 15
Grand Total 400

 

CERTERIA FOR PASS & CLASSIFICATION

Candidates obtaining 40% marks (minimum) will be declared as passed.

a.  Those obtaining an aggregate of 75% & above shall be deemed as passed in First Class
with distinction.

b. Those obtaining as aggregate of 60% or above shall be placed in First Class
c. Those obtaining 50% or above in aggregate but less than 60% shall be placed in 

Second Class
d. Those obtaining 40% or above in aggregate but below 50% shall be placed in Third 

Class.



Syllabus

1.EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (கலலவவ உளவவயலல)

நநநகலகமல:

L.O.1. - ஒரல இசச ஆசவரவயரகலக கலலவவ உளவவயலல மவக அவசவயமல.

L.O.2. - மநணவரலகளவனல நவசல அறவநலத கறலற ககநடபலபதறலக உதவமல.

L.O.3. - இசசயவலல மநணவரலகளவனல ஆரலவதலசத தணலடவதறலக உளவவயலல  

                         மவக மகலகவயமல.

L.O.4. - மநணவரலகளவனல வயத தவறனல அறவநலத பயவறலசவ ககநடபலபதறலக 

                          இத உதவமல.

L.O.5. - சழல நவசலகலக ஏறலப கறலறகலககநடபலபதறலக பயனலபடமல.

அலக  1 

அனசரசண:  கபநரதலதபலபநட (மனவதனமல அவனசடய சழலநவசலயமல)அனசரசண உறபலபகளல:

1)ககநளலவநயல, 2)கபநரதலதவநயல, 3)இயஙலகவநயல.

 அலக  2

இயலலபகலகஙலகளமல,  மன எழசலசவகளமல -  கடலடகலகமல ஆரநயலவகலகமல,  தவரடலடகலகமல,  கழஊகலகமல மதலவய

இயலலபகலகஙலகசளகல கசலகதநழவலல நடலப கலலவவயவயலவலல பயனலபடதலததலல -  நகநபமல,அசலசமல,  தறலசநதவபலப

ஆகவய மன எழசலசவகசளசல சமநளவகலகமல மசறகளல.

அலக  3 

கறலறலல: 1) கறலறநலல எனலறநலல எனலன, 2) கறலறலகலக நதசவயநன நவபநலதசனகளல

1)ஊகலகவவதலதலல 2) மதவரலசலசவ 3) கசயலத கறலறலல -  கவனமமல வளரலசலசவயமல -நவசல மலமல கறலறலல -

அனபவமல மலமல கறலறலல -  வவசளயநடலட மலமல கறலறலல 4) கபநறவகலகநடலசவ –  உறலற நநநகலகலல -  பலபலபயவறலசவ

(நவசனவவலவரநலத –  கறலபசன கசயலதலல -  சவநலதவதலதலல -  ஆயலதலல)  5) கசளபலபமல சலவபலபமல -  கநரணஙலகளமல

நநகலகமல மசறகளமல 6) பயவறலசவ மநறலறமல (கலலவவயவலல அதனல வவசளவகளல)

 அலக  4 

வளரலசலசவ,   மதவரலசலசவ பறலறவய ததலதவஙலகளல:

A)      –  பவறவவ மதலல ஐநலத வயத வசர கழலவபலபரவமல (infancy)

B)        ஐநலத வயத மதலல பனவகரணலட வயத வசர பவளலசளபலபரவமல (childhood)

C) 13     வயத மலல 19    வயத வசர -  கமரபலபரவமல (Adolescence)

D) 20     வயத மதலல 35    –  வயத வசர மதவரலபரவமல (Adult Hood)



E) 36    வயத மதலல 45    வயத வசர -  நடநவசலபலபரவமல (Middle Age)

F) 46     வயத மதலல 70   –  வயத வசர தளரலவபலபரவமல (old Age)

G) 70    வயத மதலல -  கவழபலபரவமல (senility)

 அலக  5 

தனவயநளல நவறலறசமகளல:

A) நவறபநடகளவனல வசககளல

B) நவறபநடகளவனல கநரணஙலகளல

C) மநதலதவறமல உசடய கழநலசத

D) பவறபடலட கழநலசத (இயறலசக பவறலநபநகலகமல,நவசலயறதலதவய பவறலநபநகலகமல)

E) கபநரதலதபலபநட இனலசமயநலல பநதவகலகபலபடலட கழநலசதகளல - கபநதவநன நடதலசதபல பவரசலசசனகளல

F) அரவரபலபடலடமல தனலசம

G) தனவபலபடலட மநணவரவடமல சவறபலப நநடலடதலசதகல கணலடபவடதலத வளரலதலதலல

H) தவறனல,சசவ,கடவநழலதலல,ஒழகலகமல ஆகவயவறலசற வளரலதலதலல

பயனல: 

C.O.1.-  உளவவயலல பநடமல பயவலலவதனல மலமல நலலல ஆசவரவயரலகசள 

           உரவநகலகலநமல.

C.O.2.- மநணவரலகளவனல நலலல நவசலயவலல சவதலதவரகலக உதவமல.

C.O.3.- மநணவரலகளல ஆரலவமடனல பயவல உதவமல.

C.O.4.- வயதவறலக ஏறலப கறலறககநடகலக உதவமல.

C.O.5.- இதனல மலமல நலலல இசச ஆசவரவயரநக பரவணமவதலதலல.



2.SCHOOL ADMINISTRATION (பளலளவ நவரலவநகமல)

நநநகலகமல:

L.O.1.- பளலளவ நவரலவநகமல பறலறவ கதரவநலதககநளலளதலல.

L.O.2.- சமதநயதலதவலல இசசயவனல பஙலக பறலறவ கதரவநலதககநளலளதலல.

L.O.3.- இசசயவனல ஒழஙலக நபநலநவ பளலளவயவனல ஒழஙலகமல 

      அறவநலதவரதலதலல.

L.O.4.- பளலளவ வவழநகலகசள தயநரல கசயலவதனல மலமல சமதநய நவசலசய 

       பரவதலல.

L.O.5.- கலலவவ பயணஙலகளல மலமல மறலற சமதநய நவசலசய அறவதலல.

அலக   1

சமதநயதலதவலல பளலளவயவனல பஙலக - இடமல - கநறலநறநடலடமல சகநதநர வசதவ, கவளவசலசமல மதலவயசவ – கசல,

கசலதல கதநழவலல, அசறதல தவடலடமவடதலல, பளலளவகலக நவணலடய கபநரடலகசளதல (தளவநடமல) நசகரவதலதலல

அலக   2

வகபலப நமலநணலசம –  வகபலபசற –  கவவலநவற பநடஙலகளகலக ஏறலற தளவநடஙலகளல,  அவறலசற

சவபலபதறலக நவணலடய கதநழவலல அசற –  பளலளவயவலல சவகலகபலபடநவணலடய படலடயலமல பதவநவடகளமல,

மகலகவயமநகதல கதநழவலல கதநடரலபநக சவகலகபலபடநவணலடய பதவநவடகளல (ஆவணஙலகளல)

அலக   3



பளலளவயவனல ஒழஙலக அனசரவதலதலல: சய ஆடலசவ மநணவரலகசள சமகமநக அசமதலதலல - பளலளவகலகட ஆடலசவ

–  பளலளவபல நபரசவ –  பளலளவ மநணவரல பளலளவமநணவதலதசலவரவனல மழகலகடசமகளல -  வகபலப

மநணவரலதலதசலவரவனல கடசமகளல

அலக   4

ஆசவரவயரல -  மநணவரல கதநடரலப –  ஆசவரவயரலகளகலகவசடநய கதநடரலப –  ஆசவரவயரல கதநழவலல கநறவகளல -

ஆசவரவயரல சமகதல கதநடரலப – பளலளவகல கணலகநடலசவ – பளலளவ ஆணலட வவழநகல ககநணலடநடலடமல

அலக   5

கலலவவபல பயணஙலகளல - பயனளலள இடஙலகளகலக மநணவரலகசள அசழதலதசல கசலலலதலல -  கசல,  கதநழவலல

கதநடரலபநக பயனளலள இடஙலகளகலகசல கசலலலதலல

பயனல :

C.O.1.- இதனல மலமல சவறநலத நவரலவநகவயநக பரவணமவதலதலல.

C.O.2.- இசசநயநட சமதநய உணரலவகசள சவறநலத மசறயவலல கவளவ   

                       படதலத உதவமல.

C.O.3.- பளலளவயவனல அசனதலத நவகழலவகளவலமல பஙலககபறமல ஆறலறலல 

                       கபறதலல.

C.O.4.- இசச ஆசவரவயரல பளலளவயவனல அசனதலத நவகழலவகளவலமல 

                      பஙலககபறமல ஆறலறலல கபறதலல.

C.O.5.- கசல, கதநழவலல கசயலவதறலகமல நவரலவநகமல கசயலவதறலக உதவமல.



3.GENERAL METHODS (கறலறகலககநடபலபதவலல கபநத மசறகளல)

நநநகலகமல:

L.O.1.- சயகதநழவலல கசயலவதனல பயனலகளல அறவதலல.

L.O.2.- நநரலமக அனபவஙலகளகலகமல, வவவநதஙலகளகலகமல தயநரல 

        படதலததலல.

L.O.3.- கறலபவதலதலகலக உபகரணஙலகளல பயனலபடதலததலல பறலறவ அறவதலல.

L.O.4.- நவசலசய தவடலடமவடலட கசயலவதறலக கறலபவதலதலல.

L.O.5.- ஆரநயலசலசவ கசயலவதறலக கறலறகலககநடதலதலல.

அலக   1

சகதலகதநழவலல, கசல கறலபவதலதலவனல நநநகலகமல: இவறலறநலல அசடயமல 

பயனலகளல - உளவவலல பயனலகளல, சமகபல பயனலகளல, கபநரளநதநரபல பயனலகளல

நமத பளலளவகல கலலவவதல தவடலடதலதவலல கசல,  சகதலகதநழவலல ஆகவயவறலறவலல பஙலக நநரலமக அனபவமல மலமல

கறலபவதலதலல - மசறமக அனபவமல மலமல கறலபவதலதலல

அலக   2

நநரலமக அனபவஙலகளகலக உதவவ பரவயமல மசறகளல: கறலல மசற, நகளலவவ நகடலடலல மசற, வவவநத மசற, 

நலலகசளபல படதலதலல மசற

அலக   3

மசறமக அனபவஙலகளகலக உதவவ பரவயமல மசறகளல:  கசயலத கநடலடதலல மசற,  தனவபலபடலட ஈடபடமல

மசற, கழவநக நவசல கசயலயமல மசற,கசயலல தவடலட மசற, வவசளயநடலட மசற

கறலபவபலபதறலகசல சநதநரணமநகபல பயனலபடதலதமல கரவவகளமல வழவமசறகளமல:  கரமல பலசக,  உரவ

மநதவரவகளல,  சநதநரணபல படஙலகளல,  வவளகலகபல படஙலகளல,  பதலதகஙலகளல,  பதலதவரவகலசககளல,  தவசரபலபடஙலகளல,

தவசரபலபடசல சரளலகளல,  வநகனநலவ நவகழலசலசவகளல,  கதநசலகலகநடலசவ நவகழலசலசவகளல,  அரஙலகநடலசவயகமல,

கணலகநடலசவகளல, கலலவவபல பயணஙலகளல

அலக   4

ஆணலட நவசலசயசல சவற பவரவவகளநகபல பவரவதலத தவடலடமவடதலல, மநணவரவனல தவறனல, அறவவ, வவரபலபமல 

மதலவயவறலசற அறவநலத பநடஙலகசளகல கறலபவதலதலல

அலக   5

நசநதசனகளமல மதவபலபநடகளமல:  கவவலநவற நசநதசனகளல,  நசநதசனகளவனல நநநகலகஙலகளல,  ஒர நலலல

நசநதசனயவனல சவறபலபபல பணலபகளல



பயனல:

C.O.1.- சயகதநழவலல கறலபவதலதலல மலமல மநணவரலகளவனல தனலனமலபவகலசக வளர உதவமல.

C.O.2.- சமதநயதலசத எதவரல ககநளலளமல ஆறலறலல கபறலறவரதலதலல.

C.O.3.- உபகரணஙலகசள சகயநளமல தவறனல கபறலறலல.

C.O.4.- = தவடலடமவடலட கசயலலபடமல தவறனல கபறலறவரதலதலல.

C.O.5.- பல நசநதசனகசள கசயலத நலலலநசவரவயரநக தவகழலவதறலக    

                        வலலலசம கபறலறலல.

4.SPECIAL METHOD (TEACHING PRACTICAL)

(இசசகல கறலபவதலதலல பறலறவய சவறபலப மசறகளல)

நநநகலகமல:

L.O.1.- இசசயநசவரவயரகலக இரகலக நவணலடய பணலபகளல பறலறவ அறவதலல.

L.O.2.- மநணவரலகளவனல சழலல அறவநலத பநடமல நடதலத பயவறலறவவதலதலல.

L.O.3.- மநணவரலகளகலக ஒழகலகமல மறலறமல ஒழஙலக பறலறவ அறவதலல.

L.O.4.- இசசயவனல வரலநற பறலறவ கறலபவதலதலல.

L.O.5.- மறலற மநநவல இசசசய பறலறவயமல மநணவரலகளகலக கறலபவதலதலல.

அலக 1: 

A) கலலவவ தவடலடதலதவலல இசசயவனல மகலகவயதலதவமல - கறவபலபநக இசசபலபளலளவ, கசலபல பறலறவ கறலபவதலதலவனல 

மகலகவயதலதவமல



B) இசசகல கறலபவதலதலவனல நநநகலகஙலகளல: மநணவரவடமல இசச ஆரலவதலசத  உணலடநகலகதலல

C) சவறபலபநன இசச ஆசவரவயரகலகரவய பணலபகளல - ஆசவரவயரவடமல இரகலக நவணலடய வவரவவநன இசச அறவவ

D) கபநத அறவவ – பல வசகசல நசநதசனகசள நடதலததலல - நகளலவவ நசநதசன, தவசறசமசல நசநதசன 

மதலவயசவ

E) தவறசமயளலள, நடதலதரமநன, பவறலநபநகலகநன மநணவரலகளகலககல கறலபவதலதலல

F) கரலல பயவறலசவ, கரலல கசல (  கரலல வளரலபலப) பநடமல நபநத உடசல சவதலதவரகலக நவணலடய நவசல – கரவவ 

இசச வநசவபலபதறலக வவரலகலகநன தனவபலபயவறலசவகளல பநடகரகலக சவநசபல பயவறலசவகளல

 அலக 2 

A) வகபலபவலல நசரலநலத பநடமலநபநத அனசரவகலக நவணலடய வவதவகளல வகபலபவலல சரதவசயகல கணலடபவடதலதலல

B) வகபலபவலல இசசசல சழலநவசலசய உணலடநகலகதலல - சர ஞநனமல, சரதவ ஞநனமல, ரநக ஞநனமல, தநள ஞநனமல, 

கறலபசனசல சரமல பநடகலகடய ஞநனமல, மதலவயசவ ஏறலபடவதறலககல சகயநள நவணலடய மசறகளல

C) மநணவரலகளவசடநய உளலள நவறலறசமகசள உணரலதலல, அதறலக ஏறலற பட கறலபவதலதலல, நகடலடவடனல பநடதலல, 

நகடலபதவலல பயவறலசவ, இசசகலகறவயநட, எழதமல ஆறலறலல, இசசகல கறவயநடகசளபல பவரதவ எடதலதலல

D) கரலவசச, கரவவயவசச இவறலசறகல கறலறகல ககநடகலகமல நபநத சகயநளமல மசறகளல 

E) ஓவலகவநர வகபலபவறலகமல ஏறலற பநடலலகசளதல நதரலநலகதடதலதலல, கவரநமபலபறஙலகளவலல, நகரபலபறஙலகளவலல 

கவவலநவற வகபலபவறலக ஏறலற பநடஙலகசளபல பயவறலறவவதலதலல, ஆரமலப பநடஙலகசளகல கறலறகல ககநடபலபதவலல 

ஒர வசர மசற

F) இரநகமல தவறவதல தநளமல தவறவபல பநடதலகலகரவய  கநரணஙலகசள கணலடபவடதலத அவறலசற நநகலகமல 

வழவகசளகல சகயநளதலல

அலக  3 

A) வகபலபவலல ஒழகலகமல மறலறமல மநணவரல அனசரவகலக நவணலடய ஒழஙலககளல பறலறவகல கவனமல கசலதலததலல - 

மநணவரல தனவதலதனவயநக பநடதசலயமல கழவநகபல பநடதசலயமல பவயறலற வவதலதலல

B) இசச வகபலப - இசச இயலகலகரவய வகபலப கசயலல மசற இசசகலகரவய வகபலப பறலறவதல கதரவநலநலதவரதலதலல

C) இசச அசறயமல அஙலக சவகலகபலபட நவணலடய கபநரடலகளமல இசச நலகமல, மகலகவயமநன அரஙலகவசசகல 

கரவவகசள நசரலதலத சவதலதலல, இசசபல பறலறவ அறவவதறலகதல தசண பரவகவனலற கரவவகசளசல நசரலதலத 

சவதலதலல (கவரக நபதபல பவரதரலசவனவ, பவரதரலசன வநசண மதலவயசவ) - இசசகல கரஐவவகசளபல பநதகநதலதலல

- இசசகல கரவவகளகலக ஏறலபடமல சவற பழதகசளசல சரவபநரலதலதலல

D) இசசகல கழ ஏறலபடதலததலல, அதனல அலவலல - இசசபல படலட மனலறமல - பளலளவ அளவவலல ஏறலபடதலதபலபடமல 

இசசகல கழ – கரவவ இசசகல கழ - இசசகலக எனலற ஒதகலகபலபடமல மநசல நநரஙலகளல அவறலசறதல 

தயநரவகலகமல மசற – பளலளவ அரஙலகவசச நவகழலசலசவகளல, பஜசனகளல

E) கழவநக இசச நவகழலசலசவகசளதல தயநரவதலதலல - இசசபல கபநரடலகநடலசவ இசச வவழந – தவறநலத கவளவ இசச

நவகழலசலசவகளல - இசசபல பறலறவய சவறபலபசரகளல

F) சமகதல கதநடரலபசல சநதனஙலகளல இசசகல கலலவவகலகபல பயனலபடதலததலல

அலக  4  

A) பலலநவற அரஙலகவசச நவகழலசலசவகளல பறலறவயமல அவறலறவனல உறபலபவனரலகளல பறலறவய வவளகலகமல

B) பணலசடகலகநலதலதவலமல தறலகநலதலதவலமல இசசதல கதநழவலநககல சகயநளபலபடதலல - மதவநயநரல கலலவவயவலல 

இசசயவனல மகலகவயதலதவமல



C) பல பளலளவகலகசல கசனலற இசசபல பநடஙலகசள நடதலததலல

D) இசசபல பநடஙலகசளகல கறலபவபலபதறலகதல தயநரவகலக நவணலட கறவபலபகளல, கறலறகல ககநடதலத பநடஙலகசள 

பறலறவபல பதவநவடகளல

E) பவற ஆசவரவயரலகளல கறலறகல ககநடகலகமல நபநத அசதகல கவனவதலத எழதமல கறவபலபகளல - மநதவரவபல படஙலகளல -

பயவறலசவபல பநடஙலகளல மதலவயன

F) இசசகல கறலபவபலபதறலக உதவமல சநதனஙலகசள தயநரவதலதலல - இசசபல பறலறவய அடலடவசணகளல, 

வசரபடஙலகளல, வவளகலகபலபடஙலகளல (அயவள)சவரஙலகசள கறலபவபலபதறலக உதவமல அடலசடகளல

அலக  5

A) இசச மகலகவயதலதவமல வநயலநலத இடஙலகளகலக பயணமல கசலலலதலல

B) இநலதஸலதநனவ இசசபறலறவயமல, ஐகரநபலபவய இசச பறலறவயமல சவறவத அறவதலல

C) சநதநரண மநணவரலகளகலக ஏறலப மபலபத பநடலலகசள கறலறலல

D) இநலதவயநவவலல கவவலநவற மநநவலஙலகளவலல உளலள கவரநமவயபல பநடலலகசளகல கறலறலல

E) கதநகநலடலநசபமல பறலறவய சவல ஆரமலபபல பநடஙலகசளகல கறலறலல

F) வசர படபல பதலதகஙலகளவலல இசசகல கரவவகசள வசரநலத பநகஙலகசளகல கறவபலபவடதலல

G) ஏநதனமல ஒர அரஙலகவசசகல கரவவசய வநசவகலககல கறலறகல ககநளலளதலல

H) பரத நநடலடயதலசதபல பறலறவய ஆரமலபபல பநடஙலகசளகல கறலறலல

I) கமலமவ, நகநலநடலடமல, பவனலனலல நகநலநடலடமல மறலறமல பவற கவரநமவய நடனஙலகளல பறலறவ அறவதலல - இசசகல நகநலமல

நமளகரலதலதந வரவசசபல பட நவறலறலல, தநள வரவசசபல பட நவறலறலல, பளலளவகளவசடநய இசசபல நபநடலடகளல இசச 

வவழநகலகளல பறலறவ அறவநலத ககநளலளதலல

பயனல

C.O.1.- ஒர இசச ஆசவரவயரவனல பணலபகளல பறலறவ அறவநலத பயனல கபறதலல.

C.O.2.- மநணவரலகளவனல நவசல அறவநலத கறலபவகலக ஏதவநக இரகலகமல.

C.O.3.- சமதநய ஒழஙலக பறலறவ அறவயமடயமல.

C.O.4.- பணலசடய இசச சநனலநறநரலகளல பறலறவ அறவயமடயமல.

C.O.5.- நவறலற மநநவல கலநசலசநரதலசத அறவயமடயமல.


